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-Jestze o konflikcie estońskim. 
Prasa bałtycka jeszcze komentuje 

konflikt niemiecko-estoński. Niektóre 
pisma dowiadują się nowych  szcze- 
gółów. Tak naprzykład Okazało sie, 
że na raucie oficjalnym był obecny 

jeden z niższych funkcjonarjuszy po- 

Selstwa niemieckiego w Rewłu z żo- 

ną. Natomiast cały skład poselstwa 

siedział do późnej nocy w lokalu 

przedstawicielstwa, oczekując ostatecz- 

nej decyzji z Berlina. Decyzja ta dłu- 

go nie nadchodziła, wreszcie przyby- 
ła depesza szyfrowana, która w zu- 
pełności pochwalała Stanowisko po- 
sła Franka i jednocześnie nakazywała 
wstrzymać się od udziału w uroczy- 
stościach. Natychmiast wysłany 20- 
stał goniec z poselstwa na raut. Była 
to godzina bardzo późna. Raut wła- 
śnie w pełni zabawy. Jednakże goniec 
przyniósł urzędnikowi poselstwa nie- 
odwołalne polecenie wycofania się z 
rautu. Małżonkowie, którzy w danej 
chwili jedyni reprezentowali Niemcy, 
zabawę zmuszeni byli przerwać. 

Prasa niemiecka omawia też wy- 

padki estońskie. Zarówno „Vossische 
Zeitung" jak „Deutsche Allgemeine 
Zeitung“ jak „Kreutzzeitung“ I pisma 

pruskie, które pierwsze wypowiedzia- 
ły się w całej sprawie, pochwałają 
postanowienie ministerstwa spraw za- 
granicznych i w ostrych słowach na- 
padają na Estonię. 

Jednocześnie nieomal zamieszczają 

pisma ryskie wrażenia nowego mini- 
stra spraw zagranicznych p. Bałodisa 
o uroczystościach estońskich. Minister 
Bałodis w wyjątkowo ciepłych i przy- 
jaznych słowach mówił o przyjęciu 
jakiego doznała delegacja łotewska, 
jak też wszystkich uroczystościach. 

+ * 
* 

RYGA 28 II PAT. „Siegodnia“ donosi: 
Informacje pewnych odłamów prasy ryskiej 
o niezadowoleniu ze strony Łotwy Z po- 
wodu jakoby chłodnego przyjęcia w Taili- 
nie wywołały tam zupełne zdziwienie. Pra- 
sa estońska podkreśla serdeczne spotka- 
nie delegacji łotewskiej i stwierdza, że sam 
Balodis oraz delegaci łotewscy byli przyj- 
mowani z najwyższą gościnnością, Pomi- 
nięcie w deklaracji sejmu estońskiego Lo- 
twy przy wymienianiu państw, które przy- 
czyniły się do odzyskania niepodległości 
Estonji musiało mieć miejsce, gdyż przed 
dziesięciu laty Łotwa nie była w możności 
okazania swej pomocy przy odbudowywa- 
niu państwa estońskiego. Deklaracja rządo- 
wą © charakterze najzupełniej politycznym 
jasno i niedwuznacznie podkreśla ideę 
związku i przyjaźni z Łotwą, 

Pewna część prasy łotewskiej podkre- 
&1а, że minister spraw zagranicznych Reba- 
ne ani pierwszego ani drugiego dnia uro- 
czystości nie nosił tylko co nadanego mu 
łotewskiego orderu Trzech Gwiazd. Stało 
się to z tego powodu, że według panują- 
cych w kołach dyplomatycznych zwyczajów 
otrzymane ordery winne być nakładane 
podczas najbliższych po _ ofiarowan u uro- 
czystych wystąpień, Ostatnim orderem, ja- 
ki otrzymał minister Rebane była Polonia 
Restituta przywieziona przez delegację pol- 

ską, dlatego też minister Rebane występo- 
wał z tym orderem. 

Republika Samojedów. 
Radjo moskiewskie przynosi nam wia- 

doimość, że Gubernjalny Komitet Wyko- 

nawczy w Archangielsku uznał 2a konie- 

czne powołanie do życia samodzielnej re 

publiki Samojedzkiej. Do tej nowej repu- 

bliki wejść ma część gubernii archangiel- 

skiej i część okręgu Uraiskiego. — Biedni 

samojedzi! Zaczyna się i dla nich okres 

„samodzielnego* życia, uświadamiania, słu- 

chania prelekcji, zwoływania wieców, Sta- 

nia w kolejkach przed drzwiami niezliczo- 

nych instytucji biurokratycznych.- 

1. niecałowanie Tak. 
Ni stąd ni z owąd w Kownie rozpo- 

częła się walka... ne zwyczajem całowania 
rąk kobiet. Trudno nam rzec jaka jest 
geneza tego pomysłu i kto go zainicjował. 
Dość, że w Kownie jest popularny. 

Niedawno I-szy pułk huzarów postano- 
wił na zebraniu korpusu oficerskiego nie 
całować panie w rękę. 

Dziś w „Lietuvos Aidas“ 
notatkę treści następującej: 

„Administracja „Aitwarasa* w  prędkim 
czasie wyda żetony projektu pp. Rymszy i 
Burby przeznaczone dla osób, które nie 
uznają zwyczaju całowania kobiet w rękę. 

Panie i panny, które nie życzą sobie, by 

całowano je W rękę, zarówno jak i pano- 

wie którzy są przeciwni temu zwyczajowi, 

będą nosili specjalną odznakę - żeton. Ma- 
ją być one obstalowane w Szwajcarii”. 

Na tem — kończy dziennik — spór o 
całowanie w rękę zostanie u nas wyczer- 

Pany*, 

Proces Grosfałda w Krakowie. 

KRAKÓW, 28—II. Pat. W sądzie 
okręgowym karnym w Krakowie za- 

kończyła się rozprawa  przęciwko 

Berkowi Grosteldowi, agentowi hand- 

lowemu, oskarżonemu 0 zbrodnię 

zdrady głównej. Grosield, który do 

winy Się nie przyznał, został na pod- 

stawie werdyktu sędziów przysięgłych 

skazany na dwa i pół roku ciężkiego 
więzienia z obostrzeniami. 

znajdujemy 
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Pojetlnawczy ton noty litedskiej. 
WARSZAWA 28-ll (tel. wł. Słowa) W Warszawie otrzy- 

mano wiadomość, że nota litewska do Polski będzie 
ogłoszona jutro w Kownie. Nota utrzymana jest w tonie 
pojednawczym i proponuje aby rokowania rozpoczęły się 
za pośrednictwem Ligi Narodów. Jeżeli Polska na ten 
warunek się nie zgodzi, rząd litewski gotów jest roz- 
począć rokowaia w dn. 30 marca w Królewcu. 

ko. Krupowiczinga wezwano do porzocenia polityki 
Kowno, 28-1 PAT. „Lietuvos Aidas* pisze, że ze strony wyższego 

katolickiego duchowieństwa litewskiego zwrócono się do ks. Kriupoviczusa 
z propozycją, ażeby złożył on mandat generalnego sekretarza partji wło- 
Ściańsko-demokratycznej. Ostatnie wystąpienia polityczne Krupovicziusa 
wywołały w sferach duchowieństwa niezadowolenie i tendencje do usunię- 
cia Krupoviczusa od pracy politycznej. 

Nowe prawo samorządowe na bitwie. 
RYGA. 28-il PAT. Z Kowna donoszą: Litewski gabinet ministrów 

uchwalił nowe prawo o samorządach. W najbliższej przyszłości przewi- 
dziane są wybory do instytucyj samorządowych. Prawo głosu otrzymają 
tylko ci obywatele którzy okażą się właścicielami nieruchomości lub płacą 
wyższe podatki na korzyść państwa, czy też samorządu. Cenzus wieku 
określony jest na lat 24. Prawo bierne będą posiadały tylko te osoby, 
które ukończyły lat 30 i posiadają nie niższe niż 4-klasowe wykształcenie. 

ūdezwa 6 wspólnym ironcie z Polską. 
KOWNO, 28-11. PAT. „Lietuvos Aidas* komunikuje, że na Litwie 

w ciągu ostatnich dni rozpowszechniana jest odezwa zwrócona przeciwko 
antypo skiej polityce rządu Woldemarasa. Odezwa wskazuje, że najza- 
wziętszymi wrogami państwowości litewskiej są Niemcy i Rosja Sowiecka. 
Jedynym ratunkiem dla Litwy jest, zdaniem odezwy, wspólny front z Pol- 
ską w stosunku do tych państw. Odezwa według opinji dziennika, jest ro- 
botą Pleczkajiisa przez jego agentów rozpowszechnianą. 

Hiszpania wraca do Ligi Narodów. 
GENEWA, 28 -|I. PAT. Powrót Hiszpanji do czynnego udziału w 

pracach Ligi Narodów uważany jest obecnie za bardzo prawdopodobny 

wobec tego, że sprawa Tangeru dzięki rokowaniom francusko-hiszpańskim 

znalazła rozstrzygnięcie nadające się do przyjęcia przez Hiszpanię. Hisz- 

panja wycofa więc zgłoszenie o wystąpieniu z Ligi i prawdopodobnie weź- 

mie udział we wrześniowej sesji Zgromadzenia Ligi. 

Jak Sowiety przyjmą króla Amanullaha. 
BERLIN, 28—H. PAT. „Deutsche Allgemeine Ztg.* donosi z Moskwy, 

że czynione są tam przygotowania do przyjęcia króla Amanulaha, przy- 
czem czynniki sowieckie mają zamiar urządzić na przyjęciu króla Amanullaha 
demonstrancję hinduską. Delegacja hinduska ma sę zwrócić do króla z 
prośbą o uwolnienie Indyj z niewoli imperjalizmu brytyjskiego. W celu 
liczynienia tej delegacji jak najbardziej imponującą zmobilizowano nietylko 
wszystkich Hindusów mieszkających w Moskwie, ale sprowadza się również 
kupców hinduskich z Taszkientu. 

Sowiefy @ znaczeniu Afganisfanu. 
MOSKWA, 28 - II. PAT. (Tass) „Izwiestja* w artykule wstępnym, 

poświęconym 9-ej rocznicy niepodległości Afganistanu, podkreślają coraz 
bardziej zyskującą na powadze rolę Afganistanu, jako czynnika niezależne- 
go w polityce Światowej. Dziennik zaznacza dalej, iż w Afganistanie wzma- 
ga się ruch narodowy i wyzwoleńczy. Na czele tego ruchu stoi Amanullah, 
który wskazuje stale na niebezpieczeństwo, grożące niepodległości Afgani- 
stanu od strony Anglji. Dziennik podkreśla, że najświetniejsze nawet przy- 
jęcie, zgotowane Amanullahowi w Londynie, nie zdoła zmniejszyć groźby 
agresji angielskiej. Wyrażając gratulacje narodowi afganistańskiemu z oka- 
zji rocznicy niepodległości dziennik wyraża nadzieję, że nauka  geograiji, 
jaką dał król Amanullah Europie zostanie zrozumiana. „Izwiestja* zazna- 
czają, że rząd sowiecki podobnie jak dotychczas dążyć będzie do: konso- 
lidacji przyjaznych. stosunków sowiecko-afgańskich. 

Przygofowania do rewolucji w Chinach. 
„MOSKWA, 28—II. PAT. Agencja Havasa podaje, że na plenarnem 

posiedzeniu komitetu wykonawczego trzeciej międzynarodówki  uchwalono 
rezolucję, oświadczającą, iż wobec mającego niebawem nastąpić nowego 
ruchu rewolucyjnego w Chinach komuniści chińscy winni przygotować reali- 
zację zbrojnego powstania. Pozatem rezolucja zwraca się do wszystkich 
międzynarodowych sekcyj, ażeby popierały wszelkiemi Środkami robotai- 
ków chińskich i walczyły o odwołanie wojsk cudzoziemskich z Chin. 

Węgry postąpiły zgodnie z ustawami. 
BUDAPESZT, 28. I. PAT. Węgierska agencja telegraficzna donosi: 

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji spraw zagranicznych 
izby posłów, na którem minister spraw zagranicznych Wałko omówił 
sprawę incydentu w St. Gothard. Minister stwierdził, że postepowanie rzą- 
du węgierskiego było zgodne z ustawami kolejowemi, dalej, że nawet 

wstępne zarządzenia dotyczące inwestygacji powzięte być mogą jedynie na 
mocy decyzji Rady Ligi Narodów. Dopóki zatem decyzja taka nie zapad- 
nie rząd węgierski posiada pełną swobodę działania. Odmienne postawie- 
nie kwestji zagrażałoby poważnie suwerenności poszczególnych państw. 

Komunistyczna organizacja w Tallinie. 

TALLIN, 28.11 PAT. Policja polityczna w Talinie wykryła komuni- 
styczną organizację, przyczem zostało aresztowanych kilku działaczy bol- 
szewickich przy których znaleziono większe sumy pieniężne. 

R. nosel Szapiel unieszkodliwiony na 6 lat. 
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznawał pod 

przewodnictwem sędziego Kontowtta sprawę b. posła N.P.Chł. wielokrot- 

nego secesjonisty, a rzeczywistości agenta! kominternu, Antoniego Szapiela 

oskarżonego z art. 102 K. K. 

Sprawa rozpożnawana była przy drzwiach zamkniętych i w rezultacie 

zapadł wyrok skazujący na sześć lat więzienia ciężkiego. 

Poseł Szapiel wraz z czternastoma innemi osobąmi oskarżony był o 

antypaństwową działalność na terenie sekretarjatu pow. Swięciańskiego 
N.P.Ch. Współoskarżeni z W. Paszkowskim i Zakrzewskim na czele skaza- 

ni zostali już w styczniu r. ub. 

Sam dopiero wczoraj otrzymał zasłużoną Enagrodę, gdyż dotąd bro- 
niła go nietykalność poselska. W 7. 

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

nie zwraca. 
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Jak to na naszej wsi wygląda. 
Jesteśmy i pozostaniemy przeciw- 

nikami obecnie nad Polską panującej 
ordynacji wyborczej. Głosowanie po- 
wszechne nie jest w naszem przeko- 
naniu czynnikiem politycznego uświa- 
damiania.i podnoszenia mas ludowych, 
lecz przeciwnie jest czynnikiem  po- 
wszechnej demoralizacji. Ale nie by- 
łoby się obywatelem kraju, gdyby się 
ograniczyło tylko do utyskiwania, na- 
rzekania i płakania nad fatalnem 
naszem prawem wyborczem, — na- 
wiasem mówiąc, przez endeka  proi. 
Dubanowicza skonstruowanem. Nale- 
ży nawet w rzeczy złej upatrywać zło 
mniejsze, mależy nawet w instytucji, 
którą się chce zmienić, Śledzić za 
zmianami na gorsze i zmianami na 
lepsze. 

Gdy się obserwuje teren wileński, 
to rzuca się w oczy porównanie wy- 
borów obecnych z wyborami poprzed- 
niemi. To Dzien”ik może sobie wy- 
pisywać, że te właśnie, obecne wybo- 
ry więcej demoralizują wyborców niż 
poprzednie. Jest to nieprawda. Dzien- 
nik pisze tak opierając się na argu- 
mencie, że na poprzednich wyborach 
nikt nie rzucał buteleczek z gazem źle 
pachnącym. Na tego rodzaju argu- 
menty wystarczy odpowiedź, że rzu- 
canie, że drukowanie tego rodzaju 
haseł, jak, że „jedynka dąży do 
ślubów bez księdza”, albo „głosujcie 
na jedynkę to będziecie mieli Meksyk 
w Polsce*, albo „Piłsudski żonaty 
jest z žydėowka“ i tysiące podobnych 
prowokacyjnych, bezczelnych bredni, 
jest zdaniem naszem czemś daleko 
go'szem od buteleczki z gazem šmier- 
dzącym. Wyrostek, którego ktoś opła- 
cił, aby podczas wiecu miał butele- 
czkę z proszkiem do kichania, czy 
czemś takiem, stoi w naszych oczach 
mor.lni wyżej od człowieka, który 
w celach wyborczych, partyjnych po- 
zwala sobie na ogłupi nie ludzi po- 
dobnemi bredniami. A jednak, ze 
wszystkich stron dochodzą nas wia- 
domości, że ludzie, których, będąc ka- 
tolikiem, chciałoby się szanować, po- 
zwalają sobie na wygadywanie takich 
bredni, szargając własnem stanówi- 
skiem, niepqmni na zobowiązania, 
które składali, niepomni na własne 
sumienie. Niechciałoby się temu wie- 
rzyć, a jednak to jest faktem. Toteż, 
jeżeli przyjdzie kiedyś sędzia spra- 
wiedliwy to orzeknie, że zło moralne 
szerzone przez buteleczki z fetorem, 
jest mniejsze od takiej akcji kłamstwa, 
w której nie wiadomo co więcej po- 
dziwiać temperament,  zawziętość, 
uporczywe trwanie przy swoim zda- 
niu, czy też jakąś analfabetyczną, 
straszną, koszmarną głupotę. Im 
większe jest zauianie pytającego do 
pytanego, tem na większe potępienie 
zasługuje ten pytany, gdy odpowiada 
takiem kłamstwem o  „Ślubach. bez 
księdza”. 

Obniża poziom obecnych wyborów 
endecja, przez gadanie bredni i spe- 
kulacje na głupotę kobiet i mężczyzn, 
Wyzwolenie przez afiljowanie swej 
organizacji do żywiołów kryminal- 
nych i P.P.'. przez demagogję, mniej- 
szości przez występowanie z hasłami 
bołszewickiemi. Nałomiast akcję wy- 
borczą podnosi, umornlnia jedynka. 
Mówimy tu o wsi. W mieście jedyn- 
ka walczy temi samemi środkami, 
któremi posługują się inne listy. Na- 
tomiast na wsi, porównanie z wybo- 
rami 1922 r. daje nam do ręki sze- 
reg argumentów, że akcja popierają- 
ca zbawienny dla Polski rząd, nie- 
tylko jest inną niż wszystkie dotych- 
czasowe organizacje wyborcze, lecz 
posiada pewne cechy, nawet podczas 
wyborów wpływające dodatnio na 
ludność. 

Oto w wyborach w r. 1922 wszy- 
stkie  partje uprawiały demagogję. 
Może tylko ósemka mniej nieprzy- 
zwoicie wykorzystywała hasła kato- 
lickie niż obecnie, gdy to czyni z 
rozpaczliwą odwagą bankruta. Ale i 
w 1922 endecja siosowala niemožliwą 
demagogję.  Pozatem Wyzwolenie, 
Piast, P.P.S. itd. itd. szły. na wszel- 
kie możliwe obietnice, na opowiada- 
nie wszelkich możliwych bajek z ty- 
siąca i jednej nocy. Wołało się wy- 
właszczyć, rozparcelować, dość picia 
krwi itd. itd. Listy. poważnej, Silnej, o 
szeroko zakreślonej akcji, któraby 
demagogii nie stosowała, — listy ta- 
kiej podczas wyborów 1922 r. — nie 
było. 

(į Dziš mamy taką listę — i jest nią 
jedynka. Chyba nikt demagogją nie 
nazwie wołania: „popierajcie rząd o- 
becny'. Przeciwnie jest to przykład 
anty-demagogji. Podczas wszystkich 
dotychczasowych wyborów, każda 
lista chciała się oddzielić od rządów 
poprzednich, każda wołała „wybieraj- 
cie nas, a my zmienimy to co jest, 
zmienimy na lepsze". Latem ubiegłe- 
go roku, kiedyśmy wybierali Radę 

Miejską, endecy oburzali się na wie- 
cach gdy się mówiło, że oni odpowie- 
dzialni są za rządy poprzedniej Rady 
Miejskiej, — przeciwnie, wołali że to 
nieprawda, że oni nie ponoszą odpo- 
wiedzialności za to, co było. Podczas 
wyborów do Rady Miejskiej nikt nie 
chciał wystawiać byłych radnych. 
Każdy się zawsze wstydził dawnych 
rządów. Nikt dzisiaj nie pójdzie pod 
hasłem: niech tak będzie, 'jak było za 
Kucharskiego, za Grabskiego, za Po- 
nikowskiego, za Marjana Seydy. Tym- 
czasem akcja jedynki rządów poprzed- 
nich i obecnych nietylko nie wsty- 
dzi, lecz sie niemi chłubi, lecz woła 
„Kto chce, aby tak było jak jest teraz, 
niech na nas głosuje". I to jest olb- 
rzymi dorobek umoralniający spo- 
łecznie. 

Pozatem trzeba zobaczyć naszą 
wieś kresową, aby stwierdzić, że na 
gruncie akcji jedynki połączyły się 
wszystkie żywioły państwowe, patry- 
jotyczne, żywioły oddane państwu 
polskiemu. Nigdzie jesynk. nie wpro- 
wadza u nas socjalnej demagogii, nie 
wprowadza żadnej demagogji. A jed- 
nak na wsi niższy urzędnik, nauczy- 
ciel, oświęceńszy włościanin podali 
sobie ręce w pracy dla jedynki. To, 
że jest to pierwsza akcja wyborcza 
pozbawiona demagogii, i to właśnie, 
że do niej się przyłączyli, że do niej 
przyszli, ludzie, którzy w uprzednich 
wyborach brali udział w demagogicz- 
nych akcjach wyborczych—to właśnie, 
że ci ludzie opuścili demagogję, aby 
tu przystąpić, —napełnia nas otuchą, 
napełnia nas optymizmem, co do 
przyszłości polskiej. 

Nikt z nas nie wierzył, aby pod- 
czas akcji wyborczej można było coś 
zrobić bez demagogji. Tylko, że jed- 
ni woleli tę demagogję uprawiać na 
gruncie socjalnym, inni jak endecy 
pracowali w  antysemityźmie. Dziś 
nikt nie wątpi, że ze wszystkich list 
jedynka stosunkowo największe bę- 
dzie miała powodzenie. A jednak jest . 
to akcja bez demagogii. 
sudskiego tego dokónał. — 

Endecy w Wilnie mają może szan- 
se zdobycia mandatu. Szanse te nie 
są wcale tak pewne, jak się może im 
zdaje, ale szanse są. Ale w Lidzie, w 
Święcianach nie mają szans żadnych. 
Tyle sami mówili o jedności, Wieś 
nasza, skoro się minie rogatki wileń- 
skie,—wygląda tak, jak taki obrazek, 
który widziałem kiedyś, jeszcze za 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
w 1919 r. Człowiek schroniony na 
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Posiedzenie Rady Minisfrów. 
WARSZAWA, 28 II. PAT. Dnia 

28 b. m. o godz. 5-ej po południu 
odbyło się pod przewodnictwem p. 
wicepremjera prof. K. Bartla posie- 
dzenie Rady Ministrów, na którem 
między innemi uchwalono następujące 
projekty rozporządzeń Prezydenta Rze- 
czypospolitej: o usuwaniu nieczystości 
iwód opadowych i o zaopatrzeniu 
ludności w wodę, o zmianie dekretu, 
O miarach z dnia 7 lutego 1919 го- 
ku, o ograniczeniu nieruchomości 
ziemskich przy przebudowie ustroju 
rolnego, o przeprowadzeniu meljoracji 
przy dokonywanej przez Urząd Ziem- 
ski przebudowie ustroju rolnego, o 
uprawnieniach służby folwarcznej, tra- 
cącej pracę na skutek zastosowania 
do nieruchomości ziemskiej przepi- 
sów art. 15 ustawy z 28 grudnia 1926 
roku o wykonaniu reformy rolnej, o 
naprawie ustroju rolnego gospodarstw, 
przeciętych granicą wschodnią pań- 
Stwa. Na dzisiejszem posiedzeniu Ra- 
dy Ministrów . dyskutowała również 
nad sprawą zapobieżenia drożyźnie 
cegły. 

Poseł Pafek u Marszałka Piłsud- 
skiego. 

WARSZAWA, 28.II. (£e/. wł. Sława) 
Poseł Patek przyjęty został dziś w 
Belwederze na dłuższej audjencji. Po- 
seł Patek, który przybył wczoraj do 
Warszawy bawi w związku z sprawą 

> handlowych polsko-sowiec- 
ich. 

Mowy Sejm zhierze się jeszcze 
na Wiejskiej. - 

WARSZAWA, 28.II. (te/.wł, Słowa). 
Nowy Sejm zbierze się jeszcze w 
starym gmachu przy ulicy Wiejskiej. 
Wbrew pierwotnym  przewidywaniom 
prace w nowym budynku Sejmu nie 
mogą być tak szybko ukończone i 
potrwają prawdopodobnie do połowy 
maja. 

Dr. Hermes przybywa do War- 
й szaWy. 

WARSZAWA, 28.II. (żel. wł. Słowa) 
Jutro przybywa do Warszawy dr. 
Hermes, przewodiiiczący delegacji nie- 
mieckiej do rokowań z Polską, który 
odbędzie narady z min, Twardow- 
skim w sprawie waloryzacji ceł. 
Si SUV AEA (WY GRA VA VEB VISI ATI, EE ASB GP SZ CO 
Rada fol na nieduży folwark w 

i y okolicach Mołodeczna 
poszukiwany. Posada samodzielna do 

R obięcia z dniem 1 kwietnia r. b. 
WE oferty z odpisami świa- 

dectw i podaniem wysokości žąda- 
nego wynagrodzenia nadsyłać ni   nie 

  

Eris > = ое 6žniej 1 
drzewie i czatujące na niego wiki. W Raan Fooadościce A 
dziecinnym  patosie tego obrazka Śłczewski. - 867—0 
možna się doszukač anologji do wy- 
glądu naszej wsi pod względem wy- 
borczym. PPS demagogiczna bez żad- 
nych hamulców, kryminaliści z pod zna- 
ku wyzwolenia, różne mniej i więcej 
tajne agentury bolszewizmu pod róż- 
nemi nazwami, wreszcie *subsydjowa- 
ny zewnątrz blokmniejszości. Wszystko 
to walczy z ideą potężnego mo- 
carstwowego państwa _— polskiego, 
wszystko operuje demagogją, bała- 
mucącą włościanina. | to wewnątrz 
tejże wsi łączą się ludzie w zbioro- 
wym wysiłku odparcia tych zakusów, 
walki o potężne państwo polskie. Tak 
nie inaczej wygląda walka i akcja je- 
dynki. 

I dlatego dla każdego katolika 
jest tak smutne, tak bolešne, že znaj- 
dują się ludzie na wsi, którzy z 
uporu zadają tej jednolitej akcji ży- 
wiołów państwowych cios w plecy. 
Akcja za Nr. 24 jest na naszej wsi 
zupełnie beznadziejna. Jest to typo- 
wy przykład tego, co się nazywa 
„rozbijaniem solidarności narodowej”. 
Najwięcej nas jednak boli, że tej 
smutnej akcji podjęły się jednostki z 
pośród duchowieństwa. Nie chcemy 
już tu powtarzać tego, cośmy pisali 
o stanowisku Papieża, o tem, że 
Głowa Kościoła Katolickiego potępił 
używanie uczuć religijnych dla rozbi- 
jania jedynki i akcji wyborczej. Sło- 
wa Pupieźa nie doszły do ducho- 
wieństwo. Nie wiemy kogo tu winić. 
Ale jakże boleśnie widzieć księdza, 
gdy zwalcza ruch, na czele którego 
powinien stanąć. Solidarność księdza 
katolickiego z ogólnym, z jednolitym 
ruchem zrzeszonym pod — hasłami 
mocarstwowej Polski! Przecież  pań- 
stwo polskie to jedyna przegroda 
chrześcijaństwa od bolszewizmu. 

Czy endecy idą do Sejmu po to 
by rządzić? — Należy stawiać to pytanie 
stale, głośno, ciągle, — należy tych 
ludzi zmusić, aby wyksztusili na nią 
odpowiedź — A więc nie! Nie — 
endecy wiedzą, że nie mogą rządzić, 
że nie są zdolni rządzić. Uprawnili 
listy bolszewickie tylko dlatego, aby 
wyrządzić psikusa rządowi. Tak nie 
postępuje stronnictwo, które się po- 
czuwa do odpowiedzialności za pań- 
stwo.—W Sejmie przyszłem  endecja 
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to beznadziejna opozycja, to conaj- 
mniej sch.de”freude z każdego nie- 
powodzenia, które państwo nasze 
spotka. Bardzo słusznie napisał p. 
Ogiński w prasie warszawskiej, że w 
marzeniach nawet endeków nie leży 
dążenie do władzy, lecz najwyżej do 
ćwierć-władzy, do jakich dwuch 
czy trzech tek w gabinecie koalicyj- 
nym. A rządy koalicyjne to nie postęp 
naprzód, to kompromis bezpłodny, 
dla rozwoju państwa straszny. Ende- 
cy idą do Sejmu jako Świadko- 
wie bezsilni, jako malkontenci zgorz- 
kniali, swarliwi, złośliwi, jako kastra- 
ci polityczni. 

Gdy państwo polskie było wielkie, 
to nad jego zwycięstwami powiewał 
sztandar katolicki. Tak było za Ba- 
torego, za Władysława IV-ego. Dziś 
Polska, zdławiwszy parlamentaryzm 
który nas rozkładał, znów znajduje 
w sobie mocarstwowe ambicje. Wy- 
dobywa tę siłę woli z siebie, która 
nie istnieje w kłótniach partyjnych. 
Przez istnienie silnego rządu uspraw- 
nia się do czynów wielkich. Płomień 
entuzjazmu dla rzeczywistości zapala! 
Wierzy we własne siły. Od ziemia- 
nina do chłopa. Od księcia o dyna- 
stycznem nazwisku do wczorajszego 
wyzwoleńca! Jak ciężki, jak bolesny 
widok na tle tego wszystkiego, taki 
ksiądz katolicki, który wtyka babom 
podkościelnym numerki listy repre- 
zentującej zły, swarliwy opór prze- 
ciw temu entuzjazmowi. 

Chwała Bogu, że chodzi tu o jed- 
nostki z pośród duchowieństwa. Nai- 
gorszą One usługę oddają Polsce, 
oddają katolicyzmowi i autorytetowi 
kleru. Chwała Bogu, że innego zda- 
nia są Prymas Hlond i ks. Biskup 
Przeździecki i ks. Biskup Szelążek i 

ks. Biskup Kubina i ci wszyscy liczni 
šwiatli księża, którzy dali wyraz sym- 
patji dla rządów obecnych, rządów 
"współpracy wszystkich warstw spo- 
łecznych i równowagi społecznej i * 
którzy rozumieją, że nie „katolicyzm 
przeciw polskiej rzeczywistości", lecz 
w haśle solidarności polityki kościoła 
katolickiego z potęgą państwa pol- 
skiego szukać należy szczęśliwego 
rozwiązania. rz.
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Na szachownicy wyborczej 
Bkscesy studenfów Polifechniki w Warszawie. 

WARSZAWA, 28. Il.(te/. teł. Słowe). Dziś w okolicach Politechniki Pismo Komisarza Rządu na m. 
Warszawę. 

WARSZAWA. 23-II. PAT. Komi- 
sarz Rządu na m. st. Warszawę wy- 
stosował w dniu dzisiejszym do pp. 
rektorów wszystkich wyższych uczel- 
ni w Warszawie następujące pismo: 

W przeciągu ostatnich tygodni 
miał miejsce szereg wypadków wy- 
stąpień pewnych grup młodzieży a- 
kademickiej, demonstrującej swe ha- 
sta polityczne w związku z wybora- 
mi do Sejmu i Senatu Rzeczypospo- 
litej w sposób już nietylko nie licu- 
jący z godnością i stanowiskiem 
młodzieży akademickiej, jako przysz- 
łej ostoi i nadziei społeczeństwa, po- 
wołanej do dawania przykładu in- 
nym, ale wręcz wkraczający w dzie- 
dzinę wystąpień antypaństwowych i 
dający powód do głębokiego zasta- 
nowienia się nad nienormalnym  roz- 
wojem kierunku myśli i postępowa- 
nia tej młodzieży. Ostatni wypadek, 
który miał miejsce w dniu 28 b. m. 
przekroczył wszelkie możliwe granice, 
dopuszczalne z punktu widzenia pań- 
stwowego i prestiżu tej samej mło 
dzieży, której dobre imię i przyszłość 
zarówno dobrze leży na sercu J. M. 
jak i mojem, jako przedstawiciela 
rządu na terenie m. Warszawy. Zer- 
wanie portretu Prezesa Rady Minist- 
rów, czynne zniewagi policji można 
tylko położyć na karb nieodpowie- 
dzialnej, nie liczącej się z żadnemi 
następstwami dla Państwa, agitacji 
partyj po.itycznych, wykorzystywują- 
cych młodzież dla swoich osobistych 
celów,  wkraczającej w dziedzinę, 
śmiem tak nazwać, prowokacji, ma- 
jącej na celu wytworzenie przepaści 
między tą młodzieżą, a legalną wła- 
dzą państwową i jej przedstawiciela- 
mi. Nie kładąc odpowiedzialności za 
popełnione czyny na samą młodzież, 
lecz na sumienie tych, którzy do tych 
czynów ją wiodą, temniemniej nie 
mogę pozostać biernym Świadkiem 
tych wydarzeń, niedopuszczających 
jakiejkolwiek pobłażliwości, któraby 
mogła w konsekwencji doprowadzić 
do dalszej nietylko już demoralizacji 
samej młodzieży, lecz do zagrożenia 
samego bezpieczeństwa państwa, cze- 
go smutny przykład młoda państwo- 
wość polska przeżyła już w pamięt- 
nych dniach grudnia 1922 roku. W 
trosce o dobro państwowe zwracam 
się do Waszej Magnificencji o pomoc 
w formie udzielenia swego moralnego 
poparcia dla przedstawienia młodzie- 
ży akademickiej skutków z punktu 
widzenia państwowego, jakie nieobli- 
czalne te wystąpienia mają i będą 
mogły mieć w przyszłości dla Ojczy- 
zny. Nie wątpię, że wspólne uczucia, 
które nas ożywiają o ile chodzi o 
przyszłość Państwa, młodzieży aka- 
demickiej i sam stosunek do tej mło- 
dzieży spowodują wspólną naszą ak- 
cję. W mem ręku pozostają Środki 
prawne, które są ostatecznością, lecz 
które w interesie publicznym stoso- 
wać jestem zmuszony i stosować z 
całą odpowiedzialnością sumienia bę- 
dę. Rolą W. M., rolą, która. chlubnie 
zapisze się w kartach jego działalno- 
ści dla dobra Państwa i społeczeń- 

doszło do awantur na tle przylepiania 
Bloku Nr. 1 i listy Nr. 24, które zakończyły się aresztowaniem 

i zdzierania afiszów agitacyjnych 
18 słu- 

chaczy Politechniki oraz poturbowaniem kilku policjantów i jednego aspi- 
ranta. Ekscesy trwały przeszło godzinę i zakończyły się cofnięciem się 
grup studentów do gmachu Politechniki. Aresztowani studenci zostali prze- 
wiezieni do aresztu policji politycznej. 

Wieczorem rektor Politechniki interwenjował w komisarjacie rządu. 
Do późnego wieczora jednak studenci nie zostali wypuszczeni. Rezultatem 
wytworzonej sytuacji jest odezwa Komisarza rządu do rektorów wyższych 
uczelni. 

Ekscesy były omawiane na wieczornem posiedzeniu Rady Ministrów. 
Młodzież występowała po stronie listy Nr. 24. 
Według relacji PAT-icznej ekscesy miały przebieg następujący: 
O godz. 13 min. 30 zgromadziła się na ulicy Śniadeckich przed domem Nr 10 

grupa studentów i zaczęła zrywać nalepione na tym domu plakaty Nr I, 
zerwano umieszczony na pierwszem piętrze 
dzący ulicą dzielnicowy wystąpił z interwencją. W odpowiedzi 

przyczem 
portret Prczesa Rady Ministrów. Przecho- 

na to studenci pobili 
go laskami, wskutek czego dzielnicowy zawiadomił komisarjat skąd przybył natych- 
miast zastępca komisarza z dwoma posterunkowymi. Studenci rzucili się na nich 
z laskami i pobili ich. Dopiero przybyła na 
wych rozproszyła demonstrantów. 

miejsce rezerwa w sile 20 posterunko- 

RT A V YZ OPRESS BARKER WERE PE OT TWOKO ZEE W CP TPS 

P.P. 8. zagrożona przez swych kuzynów z lewej sfrony. 
Р. Р. S. rozwijając niebywałą 

demag.giczną agitację na terenie 
miasta łudziła się do. ostatka, iż w 
momencie decydującym, socjalistyczna 
lista żydowska  „Bundu* odda jej 
głosy swych towarzyszy. Ba, nawet 
nasi pepesowcy odważnie mówili o 
tem na swych „mitingach*. Stało się 
tymczasem nieco inaczej, bo otóż 
wczoraj ostatecznie _ potwierdzona 
została wiadomość, iż lista Bundu 
Nr. 4 zostanie wycofana, a zwolennicy 
jej poprą listę t« zw. Socjalistycznej 
Partji Pracy Nr. 34 a nie P. P. S$, 
Nr: 2 

Sytuacja na lewicy wileńskiej o 
tyle jest ciekawa, iż t. zw. „solidar- 
ność robotników i chłopów* ozna- 
czona listą Nr. 37, na której fi- 

guruje sławetny radny wileński Dzi- 
dziul „nie idzie na kompromisy" i 
ubiegać się będzie o mandat. W ten 
sposób nad pewną poparcia przez 
robotników żydów i elementy komu- 
nizujące P. P. S.  zawisnął wielki 
znak zapytania. 

©О ile leaderzy P. P. S. jeszcze 
w zeszłym tygodniu czuli się pewni 
uzyskania... aż 2-ch mandatów, dziś 
skromniutko mówią sobie do ucha 
o niepewnym jednym. Trzeba stwier- 
dzić, iż żadna, ale to żadna z list, 
socjalistycznych nie zostanie poparta 
przez ludność wiejską. Na  prowin- 
cji więcej głosów uzyskają socjaliści 
wyłącznie "w Nowej Wilejce i w 
wioskach, w których zamieszkują 
obałamuceni robotnicy kolejowi. 

Lewigowi damagodzy w poszukiwaniu głosów na wsi. 

Z pow. wileńsko-trockiego dono- 
szą 0 opozycji, jaka panowała na 
wiecach przeciwko PPS zwłaszcza 
lewicy, której mówców nie dopusz- 
czono do głosu wśród okrzyków 
„Precz z komunistami". Tak było np. 
w Rudziszkach 26 b. m. na wiecu 
zwołanym przez Rodkiewicza. Tak 
samo na wiecu w dn. 26 b. m. w 
Połukini załatwiono się z przedsta- 
wicielem PPS lewicy Żegalańskim. 

Na wiecu w Gierwiatach zwoła- 
nym 26 b. m. przez B.B.W. z R. ze- 

brało się 600 słuchaczy i prz:ma- 
wiał przez pół godziny przedstawi- 
ciel listy Nr. 1 Rozmarynowski. In- 
nych mówców, mianowicie przedsta- 

wiciela Bloku Katolicko-Narodowego 
K. Czerwińskiego, nie dopuszczono 
do głosu. 

26 b. m. w Rudziszkach wiec 
zwołany przez  „Wyzwolenie* nie 
przyszedł do skutku mimo, iż przy- 
było około 100 osób. Delegatowi 
„Wyzwolenia“ nie dozwolono prze- 

mawiać. ‘ 
W Turgielach dn. -26 b. m. na 

wiec zwołany przez В. В. М. х R. 
przybyło około 800 osób, w olbrzy- 
miej większości zwolenników listy 
Nr. 1, tak iż usiłowania „bojówek list 
Nr. 3, 37i 39, ażeby zakłócić spo- 
kój, nie powiodły się. Tego samego 
dnia nie doszedł do skutku wiec 
PPS lewicy w Turgielach. Kiedy za- 
czął przemawiać Dzidziul, zakrzycza- 
no go i musiał przestać przemawiać. 
Tak samo nie zdołał wygłosić swych 
wywodów mówca z ramienia „Wy- 
zwolenia* niejaki Pawlukiewicz. 

Pod profekcją, zwierzchności. 

Urzędnicy miejscy skarżą się, że 
P.P.S., korzystająca z tego, że stano- 
wiska dwóch szefów w  Magistracie 
objęte przez P.P.S., nasyła do biur 

stwa jest wytłumaczenie charakteru 
antypaństwowej roli, którą choć nie- 
świadomie młodzież ta odegrywa. Z 
wysokiem poważaniem — Komisarz 
Rządu na m. st. Warszawę ( ) Ja- 
roszewicz. 

Magistratu swoich agitatorów, wsu- 
wających do rąk urzędników  Świstki 
agitacyjne i odezwy, popierające listę 
P.P.S. P. Prezydent miasta, który jest 
człowiekiem absolutniej bezpartyjnym, 
chyba nic nie wie o partyjnej agitacji, 
uprawianej w lokalu Magistratu w 
godzinach biurowych i odrywajacej 
urzędników od pracy. (0) 

Bkólnik p. Wójewody w sprawie 
plakatów wyborczych. 

P. Wojewoda Wileński zwrócił się do 
wszystkich PP. Starostów z okólnikiem w 
którym normuje sprawę plakatowania ogło- 
szeń w okresie wyborczym do Sejmu i Se- 
natu. W myśl tego okólnika tolerowane 
będzie plakatowanie odezw wyborczych 
również i w miejscach nieprzeznaczonych 
specjalnie dla ogłoszeń, w zależności od 
zgody właścicieli tych nieruchomości, na 
ktorych odezwy są plakatowane. Natomiast 
niedopuszczalne jest umieszczenie wszel- 
kiego rodzaju odezw wyborczych na gma- 
chach rządowych i komunalnych oraz mie- 
szczących w sobie instytucje państwowe 
lub urzędy gminne (a więc nie wolno pla- 
katować na dworcach kolejowych, kosza- 
rach wojskowych i t. p.). Usiłowania w 
tym kierunku będą ścigane z całą surowo- 
ścią w trybie postępowania karno-admini- 
stracyjnego. Jednocześnie P, Wojewoda 
zwrócił się do PP. Naćczelników Urzędów 
niezespolonych z Urzędem Wojewódzkim 
o wydanie odpowiednich zarządzeń w celu 
niedopuszczania plakatowania odezw wy- 
borczych wewnątrz i nazewnątiz gmachów 
mieszczących instytucje państwowe i ko- 
munalne. 

Bezpieczeństwo a wyhory. 
Władze administracyjne uznały, iż Ка- 

dry policyjne są zbyt małe, by mogły sa- 
me zapewnić bezpieczeństwo zarówno pu- 
bliczne, jak też sprostać zadaniom przy 
ochranianiu urn wyborczych. у 

Wobec tego na czas wyborów do Sej- 
mu i Senatu powołana będzie wyborcza 
straż obywatelska, członkowie której spe- 
cjalnie będą czuwali nad lokalami wybor- 
czemi. 

Do każdej obwodowej komisji wybor- 
czej będzie przydzielonych 5 człunków 
straży, którzy otrzymają na ramię dwu- 
barwną w kolorach narodowych przepaskę, 
opatrzoną stemplem komisji AGT 

r). 

Funkejonarjusze a wyhory. 
Władze zwierzchnie zwróciły się do 

poszczególnych komend okręgowych poli- 
cji państwowych, a te przez swe podwład- 
ne agendy o takie rozłożenie zajęć funkcjo- 
narjuszy policji w ten sposób, by wszyscy 
policjanci mogli spełnić swój obywatelski 
obowiązek i oddać ;głos w czasie wybo- 
rów. (r) 

ALŲ 

Go chroni i czego broni? 

Władze policyjne wystawiły spec- 
jalny posterunek policji przed do- 
mem należącym do posła Aleksandra 
Zwierzyńskiego, na Mostowej 1, 
gdzie się, mieści drukarnia Dziennika 

Pożar Banku Rolnego w. Karszawie. 
WARSZAWA, 28 Il. PAT. W nocy z 27 na 28 bm. w nowobudującym się 

gmachu Państwowego Banku Rolnego powstał pożar, jak można przypuszczać 
wskutek krótkiego sp.ęcia w przewodach świetinych, doprowadzonych dla wy- 
kończenia robót kominiarskich w górnej części frontonu. zpaliły się ruszto- 
wania osłaniające górną część {гоп:опи, dach na tej części frontonu oraz 
uszkodzona została część 'licówki 
Państwowy oank Rolny strat nie 
przeniesienia Państwowezo s5anku 

kamiennej. 
oaiesie, 
olnego do nowego budynku. 

Ze względu na ubezpieczenie 
Pożar ten ute wpłynie na termin 

Dzisiaj już 
w godzinach rannych był na budowie p. minister Reiorm Rolnych Staniewicz 
oraz vice-prezes banku Rolnego Boguszewski i naczelny dyrektor Staniszewski. 

Kiepowodzenia 18-sfki. 
Lista 18-stki (mniejszości narodo- 

we) nie cieszy się w pow. Święciań- 
Skim powodzeniem. Szereg wieców 
spełzł na niczem i wobec nieprzy- 
chylnego nastroju ludności dla tej 
listy organizatorowie wieców poprze- 
stawali przeważnie na  rozdawaniu 
druków agitacyjnych, nie odważywszy 
się na wygłaszanie przemówień. Tak 
np. w Świrankach gm, żukojńskiej na 
wiecu prelegent niejaki Bujko musiał 
zaprzestać przemówienia, gdyż zebra- 
ni zaprotestowali przeciwko jego wy- 
wodom powszćchną wrzawą. Na wie- 
cu pod gołem niebem w Świrze, gdzie 
zebrało się kilkaset osób, zasypano 
prelegenta niejakiego Szutowicza obel- 
gami wśród okrzyków „Precz z 18". 
Tak samo innych prelegentów zbom- 
bardowano šniegiem i grudkami lodu. 
Natomiast wysłuchano spokojnie prze- 
mówienia Wacława Szczepkowskiego 
za listą Nr. 1 BBWR i wiec rozszedł 
się pod wrażeniem wywodów jego 
wśród okrzyków na cześć marszałka 
Piłsudskiego. 

Sfalinowzy i froskiśzi w kadzi. 

W komunistycznej organizacji w 
Łodzi doszło do rozłamu; zwolenni- 
cy Trockiego wysunęli swoją odręb- 
ną listę, stalinowcy zaś postanowili 
głosować na listę Nr. 13 Jedności 
robotniczo-włościańskiej mimo, że 

RADJOPOGOTOWIE 
Mickiewicza 30, (róg Styczniowei). 

została ona unieważniona. Sprawa 
rozłamu wśród łódzkich komunistów 
była rozważana w Moskwie, skąd u- 
dzielono instrukcji, aby dążyć do po- 
rozumienia. Jednakowoż wysiłki te nie 
dały rezultatu iw łódzkiej organi- 
zacji komunistycznej można obserwo- 
wać miniaturę stosunków rosyjskich. 

Manifestacja na cześć Marszałka 
Piłsudskiego. 

Donoszą z województwa Krakowskiego : 
w Mszanie, pow. limanowskim, dn. 25 b. m. 
wobec przedstawicieli gmin powiatu i gro- 
madnie zebranego okolicznego włościań- 
stwa, prezes Związku Ziemian limanow- 
skich hrabia Henryk Krasiński wygłosił 
przemówienie, w którem starał się użasa- 
dnić palącą konieczność współdziałania w 
chwili bieżącej wszystkich warstw społe- 
cznych w wielkiem dziele rekonstrukcji 
podjętem przez Marszałka Piłsudskiego. 
Zebrane włościaństwo przyjęło rezolucję 
zgłaszającą zaufanie do osoby Marszałka 
wśród niebywałego entuzjazmu i niemil- 
knących „Niech Żyje!* na jego cześć. 

Zmierzch Białoruskiej Rady Na- 
rodawej. 

Nieustanne tarcia i niesnaski śród 
członków zarządu Białoruskiej Rady Nara- 
dowej do takiego stopnia zniechęciły zwo- 
lenników tego ugrupowania, że w Nowo- 
gródzkim i Lidzkim okręgach wyborczych 
powstało wyraźne dążenie, celem którege 
jest wycofanie się z powyższego stronnic- 
twa i połączenia się za przykładem wójta 
gm. Połoczańskiej, pow. Mołodeczańskiege 
p. Piotrowicza z Bl. Bez. współpracy z 
rządem. (0). 

(Skład 1. Mackiewicza) 
pod kierownictwem inżyniera radjotechniki praktyki zagranicznej. 

Budowa, przeróbka, modernizacja, naprawa i instalacja radjo-odbiorników. Skład 
radjo-sprzętu dla najwybredniejszych p.p. radjo-amatorów. Specjałność firmy: 
odbiorniki 1-no lampowe z odbiorem całej Europy na głośnik, oraz przeróbka 
aparatów celem wyeliminowania stacji lokalnej. Laboratorjum radjo-techniczne. 

Bezpłatne porady dla p.p. radjo-amatorów. 
Uwaga! Każdą słuchawkę można doprowadzić do ideałnej czułości 

nosząc ją do „Pogotowia Radjowego*. . 

Wileńskiego i redakcja nocna tego fE 
pisma. Powstaje pytanie jakie zada- 
nie ma ów posterunek? Czy ma chro- 
nić Dzi nnik. przed ekscesami czy 
też czuwać nad spokojem znajdują- 
cych się w tejże kamienicy „pokoi 
meblowanych“. 

Krótka pamięć. 
Jeden z dygnitarzy miejskich P.P.S- 

wiec, przemawiał niedawno na wiecu 
P.P.S., gdzie złożył oświadczenie, że 
nie pozwala sekwestratorom opisywać 
ruchomości i licytować biedaków 
przedmieść. Ten sam pan tylko od 
Święta bawi się w takie oŚwiadcze- 
nia, bo przed wiecem i po wiecu 
gardłuje w Magistracie aby zachować 
obniżenie poborów sekwestratorom i 
zwiększyć premje za wyciskanie po- 
datków. Premje te szczególnie znacz- 
ne dla tych sekwestratorów, którzy 
odznaczają się większą gorliwością w 
opisywaniu ruchomości biedaków. 
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Wraženia feairalne. 
Punkt widzenia p. Michala Orllcza— 
Teatr wyniesiony do godności samo- 
dzielnej Sztuki — Socjalna kurjera 
aktora: z niepoświęconego miejsca za 
murem cmentarnym na wyżyny Kapi- 
toiu — Stanowisko Reduty wobec 
publiczności I uzal-źnione od 
niego stanowisko... publiczności wo- 
bec Reduty - Pożegnanie się z p. 
Orliczem na rozstejnych drogach — 
Co się widzi i słyszy na „Zaczaro- 
wanem Kole" Rydla w interpretacji 

Reduty. 

Wypadnie mi dziś iść—lub za cięż- 
kie grzechy jechać dorożką wileńską— 
na „Zaczarowane Koło" do Reduty 
okolną to znaczy dłuższą nieco dro- 
gą, za co najpokorniej przepraszam. 

Lecz oto, para dni temu, obecny 
kierownik literacki Reduty p. Michał 
Orlicz, zabrawszy głos w  „Słowie'* 
tu, na tem miejscu, jednem  pchnię- 
ciem pióra podbił беаёг — jako ta- 
ki! — na taką wyżynę, że postać 
muszę z zadartą w górę głową dobrą 
chwiłkę a uczyniwszy nad oczami 
umbrelkę z rozpostartej dłoni, aby 
zorjentować się i dojrzeć gdzie się to 
teatr podział za chmurami, na tak 
zawrotnej wysokości! 

Ale i sam nasz punt widzenia od- 
nośnie do teatru — do teatru an sich, 
jakby Niemiec się wyraził — usiło- 
wał p. Orlicz nastawić tak, aby i nam 
wydał się £eatr jakąś Sztuką zajmu- 
jącą wśród Sztuk Pięknych miejsce 
odrębne i samodzielne, na równej 
linji z muzyką i poezją, malarstwem, 
rzeźbą i architekturą, w dodatku Sztu- 
ką Piękną mającą do spełnienia, tu 

"na ziemi, jakąś specjalną misję („Bo- 
wiem teatr pisał p. Orlicz — o- 
prócz właściwości misyjnych etc.'). 

Czy tak jest? Czy my, szary tłum 

widzów i słuchaczów, mamy wcho- 
dzić do teatru jakby do Świątyni po- 
święconej jakiemuś bóstwu, mające- 
mu własnych kapłanów, własny rytu- 
ał a co najważniejsza misterjów wła- 
Snych i dogmatów tajemnicze jakieś, 
niemał okultystyczne znaczenie? My- 

šla!by kto może, że tem bóstwem te- 
atru, jako Świątyni osobliwych na- 
bożeństw i nastrojów jest—za  prze- 
proszeniem —aufor? A w nim niejako 
ucieleśniona pisarska twórczość dra- 
matyczna? Jeszcze  innemi słowy: 
dairło pisarsk'e, które teatr ma za 
zadanie pokazać Światu w możliwie 
najpełniejszych onego walorach? O! 
Cóż za przestarzały punkt widzenia! 
O, cóż za supozycja wręcz ubliżają- 
ca teatrowi. A 

P. Orlicz jest zdania, że Sztuka 
wogóle nie zajmuje w społeczeństwie 
stanowiska, które by powinna zajmo- 
wać, a mianowicie— „czynnika dają- 
cego życiu pędzącemu na oślep bez 
zastanowienia: wskazania serci dusz*. 
Mówi jeszcze p. Orlicz, precyzując 
zbyt proste wyrażenie się, o „wska- 
zaniach  wygladzających poniekąd 
djonizyjskość rozmachu apolińskością 
uczucia”, Mało pochwytne jest to o- 
Sstatnie distinguo zważywszy na to, że 
zwykliśmy utożsamiać Apollina z 
Dionizosem. Jednem słowem pragnął- 
by p. Orlicz oddać Sztuce rząd nad 
duszami, a nawet uczynić ją organiza- 
torką życia — niedoskonałego, nie- 
pełnego. 

Pogląd nie nowy. Ma już całą lite- 
raturę. Idźmy dalej. : 

Rozpoczynają się rzeczy nowe od 
momentu, kiedy p. Orlicz zaczyna 
pisać co następuje: Autor przestał 
być panem, jakim był w teatrze da- 
wniej. Przestał być niewzruszoną pod- 
stawą i koronowaną głową teatru, 
jaką go uczyniła przeszłość. Oczy- 
wiście bez dramatu nie było i nie 
będzie teatru i dziś jest teatr nie bez 
dramatu — tylko (proszę uważać) — 
dramat jest w sztuce teatralnej współ- 
czynnikiem równorzędnym z innemi 
współczynnikami. Teatr opinjuje bez 
pardonu p. Orlicz nie może być 
tylko narzędziem autora, tubą jego 
wypowiedzenia się. Teatr—pisze dalej 
p. Orlicz -- rozporządzając głosem, 
dźwiękiem, barwą, formą, przestrzenią 
sceniczną, wywieranem wrażeniem etc. 
„wydobywa coś nowego, daje nowe 
formalnie dzieżo, staje się wykładni- 

kiem istoty teatralnej, jel objawie- 
niem zupełnie specyficznem", 

Oto i mamy aż nadto przejrzyście 
sformułowanie credo samego  literac- 
kiego kierownika Reduty. Autor — to 
znaczy jego utwór wystawiany w Re- 
ducie—schodzi do roli współczynnika 
teatralnego misterjum, współczynnika 
równorzędnego z innemi czynnikami 
Sztuki Teatralnej, owej samoistnej, 
odrębnej Sztuki Pięknej, której specy- 
iicznem objawieniem jest teatr wo- 
góle a Reduta w szczególności. 

A ponieważ—dodajmy od siebie — 
występujący wobec publiczności aktor 
rozporządza wszystkiemi możliwemi 
modulacjami głosu, oraz całą wręcz 
bezkreśną ekspresją gestu i pozy, 
ponieważ występuje na tle dekoracyj 
wywierających przecie też wrażenie, a 
przy dźwiękach, bywa, muzyki rów- 
nież zdolnej wywołać ten lub inny 
nastrój wśród publiczności, a na o- 
statek może jeszcze zjawiać się w tem 
lub owem zabarwieniu rzucanem na 
miego z za kulis, jak też ukazywać 
się w  najefektowniejszem zaaranżo- 
waniu świateł i cieni—przeto... uprzy- 
tomnijmy tylko sobie jak daleko zo- 
stał autor za cktorem. Niema co 
mówić! Wobec autora rozporządzają- 
cego tylko: pisanem słowem, jest 
aktor potentatem! 

A gdy jeszcze na ów nieszczęsny 
utwór, wzięty łaskawie do wystawie- 
nia, do zoperowania na scenie, gdy 
na dzieło pisarskie, na tę garść za- 
pisanych kartek, papieru, zwali się 
olbrzymia pomysłowość reżyserska 
takiego. Reinhardta lub Mejerholda, 
Tajrowa czy Piscatora wraz z całym 
aparatem pomocniczym Sztuki Teat- 
ralnej... wówczas czyliż dziwota, że 
często gęsto nie zostaje na scenie z 
autorskiego dzieła nic, a dysze ona 
tylko i jedynie kunsztem aktora i 
kunsztem reżysera! A jeszcze gdy 
przyjdzie taki p. Orlicz i zacznie pu- 
blicznie wynosić: aktora po nad auto- 
ra! Bo niech tylko autor dopuści ak- 
tora do równego z sobą kroku, niech 
mu da na scenie ową równorzędność, 
o której mówi z takim naciskiem p. 
Orlicz, jak o dogmacie Sztuki Teat- 

ralnej, już po nim, po autorze. Już 
autorytet jego przepadł. Już autor 
nic nie znaczy wobec imperatywu ta- 
kiego lub owego... efektu  sceniczne- 
go, który ma reprezentować w jak- 
najpochlebniejszem Świetle: bądź re- 
żysera, bądź dyrekcję, bądź aktora. 

Chodzi przecie o tryumt nie da- 
nego dzieła danego autora lecz o 
tryumf, o popis—takiego to a takie- 
go teatru. 

Od takiego... kierunku krok już 
jeden tylko do tak wręcz (wybaczyć 
proszę) potwornego aksjomatu sfor- 
mułowanego przez p. kierownika lite- 
rackiego Reduty: „Reduta odwróciła 
się od grymasów widowni i powie- 
działa sobie: mie gramy dla publicz- 
ności lecz będźlemy gruć wobec pu- 
bliczności". 

Ma znaczyć: „Gwiżdżemy sobie na 
to, co myśli o nas publiczność i ja- 
kie otrzymuje wrażenie z naszej gry. 
Gramy —dla siebie". 

Wprawdzie na innem miejscu czy- 
tamy, że „widzowie są termometrem 
z którego redutowcy odczytują wska- 
zania dla siebie”. Wolno byłoby do- 
patrzyć sprzeczności. Wolno byłoby 
zdziwić się, że dla pp. redutowów 
istnieje tylko jeden autorytet kryty- 
czny, mianowicie publiczność, przy- 
padkowe zbiorowisko osób nieraz 
dalekie od wytrawności sądu — lecz 
mniejsza! Nie chodzi nam o „łapanie 
za słowa” lecz o uwidocznienie aż 
nadto sporej dozy próżności, przesa- 
dnej miłości własnej, wyraźmy się 
megalomanji, która od wieków cecho- 
wała aktorów i do dziś dnia stanowi 
wybitny rys ich psychiki. 

A prżyznać trzeba, że osiągnięte — 
nie bez mozołu$ - stanowisko socjal- 
ne które zajmują dziś aktorzy, tudzież 
otaczający ich kult usprawiedliwiają w 
bardzo znacznym stopniu wynoszenie 
się ich nietylko po nad „przeciętną 
inteligencję” lecz i po nad „resztę 
artystów. 

* 

Jak wiadomo, w zamierzchlej prze- 
szlošci, niejako u swojeį kolebki, 
miał teatr charakter sakralny, rozu- 

mie się: sakralny pogański. Kościół 
zabiegając o to aby jaknajbardziej w 
niepamięć poszły pogańskie sakra' ne 
tradycje teatru, pomnąc o rytualnych 
pogańskich początkach teatru, wzna- 
wiając istną pogardę, którą dla hi- 
strjonów i „komedjantow“ žywili Rzy- 
mianie starožytni, až ekskomuniką 
obłożył aktorów wogóle, odmawiając 
im nawet pogrzebu w cmentarnej zie- 
mi poświęconej. Było to w głębokiem 
średniowieczu. Karol Wielki wydał 
edykt zabraniający aktorowi... doma- 
gać się sprawiedliwości, a osobom 
stanu duchownego bywać na przed- 
stawieniach z udziałem aktorów. 
Wszelako już król Ludwik XIV-ty 
obowiązany, jako chrześcijanin, mieć 
w pogardzie aktora Moljera, już go 
jednak za stół swój sadzał — ale — 
niech mi wolno będzie przypomnieć, 
kiedy dopiero uzyskali aktorzy prawa 
Obywatelskie, t. zw. cywilne. Dopiero 
Wielka Rewolucja francuska przyznała 
im les droits civils et politigues, kt6- 
rych aktorowie pozbawieni byli — do 
roku 1189-go. 

Pamiętna to była sesja Zgroma- 
dzenia Narodowego, kiedy 21 grudnia 
wspomnianego roku, deputowany z 
Metzu Roederer podniósł kwestję, że 
w rok i dwa miesiące po ogłosze- 
niu „Praw człowieka'* i po solennem 
uznaniu, że wszyscy Francuzi równi 
są wobec prawa, nie sposób-że trzy- 
mać zdala od tej równości: całej 
grupy zawodowej tychże Francuzów, 
mianowicie aktorów! 

Wywiązała się ożywiona dyskusja. 
Zespół des comćdiens ordinaires du 
roi wniósł do Zgromadzenia Naro- 
dowego petycję prosząc o przyznanie 
aktorom obywatelskich praw czyn- 
nych i biernych. Powstał przeciwko 
samemu przyjęciu takiej petycji przez 
sekretarjat _ Zgromadzenia  abbć 
Maury, a w wielkiej mowie porusza- 
jącej sprawę in merifto, użył wyraże- 
nia, że zawód aktora nie można 
uważać jako „plamę* na człowieku, 
comme tachant d* infamie wszelako 
za zaszczytny nie można go рослу- 
tywać. Poparł kolegę z ławy  posel- 
skiej biskup z Nancy mons. de 1а 

  

Fare. Był na placu list Rousseau de 
d'Alemberta „Sur les spectacles“— 
słowem dopiero po paru dniach 
stał się piawem wniosek wspomnia- 
nego już hrabiego de- Clermont-Ton- 
nerre (nie żadnego radykała!) opiewa- 
jący, że żaden Francuz nie może być 
pozbawiony praw obywatelskich i po- 
litycznych z racji swego zawodu, 
ė raison de la profession qu'il 
exerce. 

«1 

  

  

l oto jest kamień węgielny obywa- a 
telskiej emancypacji aktorów na ca- 
łym cywilizowanym Świecie. Przesąd 
pękł. Istną potwornošė obyczajową 
na wieki pogrzebano. Jeżeli zaš oto 
wspominam o niej, to Bóg świadkiem 
nie dlatego aby w najmniejszej mie- 
rzę przypiąć nieprzystojnie łatkę ar- 
tystom teatru, jeno dlatego aby wyra- 
ziście uwidocznić jak jeszcze względ- 
nie niedawno byli aktorzy jakże; da- 
leko od wysokości zajmowanego 
dziś stanowiska wśród społeczeństwa, 

Wprawdzie, jeszcze wówczas gdy 
wspomniane: przesąd i potworność 
grasowały po świecie w najlepsze, 
wielki aktor francuski Baron, który w 
jakimś siedemdziesiątym ósmym czy 
dziewiątym roku życia zeszedł prosto 
ze sceny do grobu, za panowania je- 
szcze Ludwika XIV-go, gdy mu ktoś 
zawołał z parteru: „Głośniej! odparł 
na głos cały: „A pan ciszej!*.  In- 
mym razem gdy śmiechem przyjęto 
jego ukazanie się w roli młodziut- 
kiego Britannicusa, przerwał grę, 
zwrócił się do widowni i zawołał: 
„O niewdzięczna publiczności, którą 
ja wychowałem!* Po nim to wreszcie 
zostało słynne kiedyś odezwanie się: 
„Cezar przychodzi na Świat co jakich 
lat sto; lecz Świat potrzebuje dziesię- 
ciu stuleci aby wydać taką jak ja 
osobistošč!“ 

(D. NJ) 
02. 

PAK Z 
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“Glos POLAKÓW ZAKORDONOOYCH 
    

Za Marszalka! 
W dniu 4 marca, każdy z nas 

Polaków zakordonowych obowiązany 
będzie pójść do urny wyboczej, aby 
tam złożyć swój głos na przyszłych 
posłów— ludzi, którzy mają współ- 
pracować z przyszłym Rządem. Spra- 
wa ważna, sprawa przyszłości Polski, 
a z Nią sprawa nasza Kresowa—do- 
tychczas poniewierana i ignorowana 
przez Sejm warszawski. 

Zaczynając od traktatu Ryskiego, 
w którym pozostawiono część Polski 
w rękach bolszewików, ani słowem 
nie wspominając o prawach naszych 
na pozostałe tam zieniie polskie, do- 
my, warsztaty pracy,—jednym zama- 
chem odcinając, według słów p, 
Grabskiego, wrzód od Polski, —do 
dnia dzisiejszego nikt w Polsce nie 
pomyślał O nas, o tej 1 i pół miljo- 
nowej masie, która przybyła do Pol- 
ski zmuszona szukać ratunku od sie- 
paczy bolszewickich... Jeżeli sięgniemy 
pamięcią do chwili, kiedy masy u- 
chodźców z Kongresówki jesienią 1915 
roku musiały się cofać z ustępują- 
cem wojskiem rosyjskiem, jeżeli 
wspomnimy o tem zainteresowaniu 
się kresowców mińszczan, mohylo- 
wian i witeblan ich losami, kiedy to 
pół miljona rodzin z Kongresówki w 
ciągu 2 miesięcy zostało rozlokowa- 
nych we dworach, wsiach i miastach 
naszych kresowych, "to rumieniec 
wstydu pokrywa czoła nasze na wi: 
dok niewdzięczności posłów  sejmo- 
wych, którzy za 30 milionów rubli, 
dotychczas nie wypłaconych przez So- 
wiety, oddali nas bolszewikom w Ry- 
dze. 

Któż to byli ci najlepsi, wybrani 
przez „naród polski ludzie? Pod  ja- 
kiemi hasłami zostali wybrani i jak 
ich przeprowadzono do Sejmu?... 

Wszyscy byli to ludzie partyj, 
których hasłem było: „rabuj co mo- 
żesz dla swej partji i dla swych wy- 
borców, i blokuj się z silnymi a uni- 
kaj słabych*. A my wtenczas byliš- 
my słabymi: zrozpaczonymi po utra- 
cie wszystkięgo, cośmy posiadali. Po- 
słowie traktowali nas jako przyblę- 
dów, których z łaski wpuszczono do 
Warszawy, starając się masy przyby- 
łe skierowywać na Kresy zachodnie, 
aby nie rozwinęły się w Warszawie 
epidemje chorób zakaźnych... 

Spełnialiśmy wszelkie rozporządze- 
nia rządowe, wydawane przez Sejm, 
wierząc, że nadejdzie chwila, kiedy o 
nas pomyślą. 

Pozwolono nam bić się za Polskę 
i stworzyć dywizję  litewsko-białorus- 
ką, co też skwapliwie wypełniliśmy. 
Dla dobra Polski wzywał nas Sejm, 
abyśmy wywiezione resztki oszczę- 
dności złożyli w banku państwa, ku- 
pując pożyczkę Odrodzenia Polski i 
miljonówkę, co też 90 proc. Z nas 
zrobiło. 

Z chwilą kiedy partje sejmowe 
zrozumiały, że nie od nas wsiąść już 
nie można było, zaczęło nas nazy- 
wać niespokojnemi duchami, które 
chcą Polskę wciągnąć w wojnę. Na- 
zywano nas burżujami, obszarnikami, 
podszas kiedy dziś statystyka wyka- 
zuje, że tylko 3 proc. z pomiędzy 
nas stanowią posiadacze większej 
własności... Byliśmy już ciężarem, 
którego posłowie się bali. Nową na- 
dzieją, którą ożywiony został duch 
kresowców zakordonowych, był prze- 
wrót majowy... Musiał on nastąpić i 
Tym, który go przeprowadził był 
Marszałek Józef Piłsudski—nasz kre- 

3 Oszyscy Zakordonowcy © dh 

sowiec. W odezwie swej Marszałek 
Piłsudski oświadczył: „całe życie wal- 
czyłem o znaczenie tego co się zo- 
wie honor, cnota, męstwo i wogóle 
siły wewnętrzne człowieka... nie mo- 
że być w Państwie, gdy nie chce Ono 
iść ku zgubie za dużo nieprawości"... 

W tej odezwie, my, którym tyle 
nieprawości przyczynili partyjnicy i z 
prawicy i z lewicy, wyczuliśmy nową 
erę, która ma nastąpić w Państwie. 
Era przepędzenia partyjników —szkod- 
ników i zapędzenia ich do chlewów 
partyjnych. Nareszcie znalazł się 
Śmiałek, który całej Polsce, rozbitej 
na partje, powiedział, że pierwszem 
zadaniem uczciwego Obywatela jest 
„wielkość i moc Państwa Polskiego". 
Obiecał wziąć bat do ręki, aby tym 
batem, jak Chrystus w kościele 
rozpędził handlarzy, rozpędzić hand- 
lujących honorem i dobrami Państwa 
Polskiego. Tym śŚmiałkiem był Mar- 
szalek Józet Piłsudski, syn zie- 
mianina z Wileńszczyzny, ze szczyt- 
nej i zasłużonej Ojczyźnie Polskiej 
rodziny Piłsudskich, którego nazwisko 
nam, którzy znaliśmy ród Piłsudskich, 
powiedział wszystko. 

Marszałka Piłsudskiego może 
tylko zrozumieć kresowiec, który ro- 
zumie tradycje kresowe. Królewiak, 
nie mający już tradycyjnego zie- 
miaństwa, nie mógł i nigdy Go nie 
zrozumie. W Królestwie dziś się jest 
obywatelem ziemskim, jutro właści- 
cielem kamienicy, a pojutrze właści- 
cielem dobrze rentującego się towa- 
rzystwa. asenizacyjnego. Królewiaka 
to nie razi, bo tradycje w Kongre- 
sówce zginęły. U nas każdą rodzinę 
znano i szanowano nie według bo- 
gactwa, lecz według zasług położo- 
nych dla Kraju. Kto byli Piłsudscy, 
tego nie potrzebowano mówić kre- 
sowcowi. Mógł agitator partyjny 
wmawia:, że Piłsudski jest wrogiem 
Kościoła naszego, wrogiem — ш@ф 
władających jakąś własnością, my 
Kresowcy doskonale wiedzieliśmy, że 
tak nie jest, bo Piłsudscy mają we 
krwi te tradycje, których  partyjnik 
nie zrozumie i nie zechce zrozu- 
mieć. 

_ Najlepszym dowodem jest Ojciec 
Święty, który najlepiej zrozumiał 
intencje Marszałka względem Wiary 
naszej Katolickiej, , przesyłając Mu 
błogosławieństwo Święte Apostolskie, 
a dla pani Marszałkowej różaniec z 
drogich kamieni, czem dowiódł Na- 
miestnik Chrystusa na ziemi, kim jest 
Marszalek Piłsudski. 

Z radością w sercu my Polacy 
zakordonowi odczuliśmy to wysokie 
odznaczenie przez Ojca Świętego na- 
szego Kresowca i z tem większą siłą 
pała miłością serce nasze dziś do 
Niego, do tego, który jest z krwi i 
kości naszym. 

Nie pomogą różne insynuacje par- 
tyjne na Marszałka. Wiemy kto jest 
On i do czego dąży. | dlatego dziś, 
każdy Polak zakordonowiec widzi w 
Nim tego, który ujmie się za krzywdy 
nasze... 

Dłatego też żaden głos Kresowca 
nie może iść na listę zwalczającą 
Marszałka, ani na prawicową ani na 
lewicową. 

Głosować więc Polak-Kresowiec 
będzie na Nr. 1, jako na listę po- 
pierającą Rząd Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Kresowiec. 

  

  

° sfan mienia polskiego w Rosji. 
Postanowienie VI?WCIK'a wprowa- 

dzające w życie kodeks cywilny So- 
wiecki zawiera przepis, mocą którego 
działalność tego kodeksu rozciąga się 
na całe terytorjum RSRSR. Jednakże 
Centralnym Komitetom Wykonawczym 
Autonomicznych Republik. przysługuje 
prawo, za zgodą WCIiK'a, wnosić do 
kodeksu uzupełnienia i zmiany, ma- 
jące na celu przystosowanie go do 
wyjątkowych warunków bytu odnoś- 
nych republik. 

Skorzystała z tego przepisu Rada 
Komisarzy Ludowych Ukraińskiej 
Socjalistycznej Sowieckiej Republiki, 
wydając w dniu 16 grudnia 1925 r. 
specjalne przepisy o denacjonalizacji 
budynków mieszkalnych. 

Główne zasady tych - przepisów 
polegają mniej więcej natem a) że w sto- 
sunku do wszystkich domów  mie- 
szkanych z urzędu musi — па5!а- 
pić rozpoznane, czy mają być one 
zdenacjonalizowane, czy też pozosta- 
wione nadal jako własność państwo- 
wa, b) odnośne urzędy winny starać 
się o to, by zwrócić jak najwięcej do- 
mów,c) w pierwszym rzędzie należy 
starać się o to, by domy, znajdujące 
się w stanie starości, były zwrócone 
ich dawnym właścicielom;  przyczem 
pojęcie „stan starošci“ winno być sto- 
sowane względem budynków, wyma- 
gających remontu. który wynosi co 
najmniej 30 proc. kosztu budowy bu- 
dynku, d) denacjonalizacja winna roz- 
ciągać się nietylko na lokale mie- 
szkalne, ale również na sklepy i składy 
handlowe, e) nie jest przeszkodą dla 
denacjonalizacji domu fakt oddania 
go w dzierżawę przez władzę, f) każ- 
da rodzina może posiądać nie jeden, 
a 3 domy, g) nie podlegają denacjo- 
nalizacji domy znajdujące się w po- 
siadaniu rządu, organizacji zawodo- 
wych oraz spółdzielni; gdyby je- 

  

JAN TARWID. 

Satyry. 
1. 

Życie ludzkie — to przeważnie 
wiele głupstw i — prawdy trochę. 
Rezonuje świat powaźnie, 
ale życie — żart przeważnie. 

Słowem, przyjrzyj się uważnie: 
myśli — serjć, czyny płoche. 
Zycie bowiem to przeważnie 
masa głupstw i — prawdy” trochę. 

H. 

Czasem prawdę ten znajduje, 
który jej nie poszukuje, 
z czego bardzo się dziwuje, 
że nie szukał — a Znajduje. 

Życie nieraz tak figluje: 
tu odmówi — tam daruje. 
Nieraz prawdę ten znajduje, 
kto jej najmniej poszukuje. 

m. 

Jeden i ten sam przypadek 
stwarza świętych i — złodziei. 
Rodzi wielkość i upadek 
jeden i ten sam przypadek. 

Wiele takich jest zagadek: 
jedno z drugiem się nie klei, — 
jeden i ten sam przypadek 
stwarza świętych i — złodziei. 

IV. 

Gdy słońce. zaświeci, 
być musi i cień. 
Tak jest na tym świecie, 
gdy słońce zaświeci. 

Jeżeli z tem źle Ci, 
więc usuń się, zmień, — 
Jecz dziś słońce świeci, 
więc musi być cień. 

dnak spółdzielnia, posiadająca dom, 
zgodziła się na denacjonalizację, to 
takowa może być dokonaną na rzecz 
osób, posiadających prawo i żądania 
zwrotu domu, h) prawo do denacjona- 
lizacji przysługuje dawnym  właści- 
cielom i ich rodzinom. Mają je jednak- 
że ici, nie wyłączając dzierżawców, któ- 
rzy urzeczywistniali w stosunku do 
danego domu obowiązki troskliwego 
gospodarza. 

Prawo do żądania zwrotu domu 
winno być udawadniane aktami dato- 
wanemi przed 1 stycznia 1919 roku, 
a więc aktami kupna, testamentami, 
notarjalnemi aktami darowizny i wy- 
rokami dawnych Sądów Okręgowych. 
O ile na tle żądań zwrotu domów 
wynikają spory, rozstrzyga je sąd 
sowiecki. jeżeli władze sowieckie po- 
czyniły wydatki na podtrzymanie do- 
mu, to wydatki te winny być zwró- 
cone władzy; jednakże znieuregulowa- 
nie rachunków, wynikających z tego 
tytułu, nie powstrzymuje zwrotu bu- 
dynku. 

Gdyby dom, zwrócony osobie, 
która ma prawo do zwrotu, był 
traktowany przez tę osobę w sposób 
bezpański  (bezchoziajstwiennyj), to 
znaczy, gdyby ten, kto go otrzyma, 
nie troszczył się o dom, to zdenacjo- 
nalizowany dom może być znacjona- 
lizowany ponownie. 

Jak widzimy, wyżej zacytowane 
przepisy zwrotu domów są niczem 
innem, jak wyrazem. polityki, której 
celem jest jak najrychlejsze zlikwido- 
wanie tych demagogicznych posunięć 
rządu sowieckiego, które miały na 
celu zlikwidowanie własności prywat- 
nej w stosunku do domów i zastą- 
pienie jej przez własność państwową. 
Konieczność jak najdalej idącej re- 
akcji na tem polu ujawniła się na 
Ukrainie w sposób bardziej radykal- 
ny, niż gdzieindziej. Stało się to dzię- 
ki temu, że możliwość pociągnięcia 
kapitałów prywatnych do odbudowy 
zniszczonych budynków była tu i jest 
większą, niż w innych prowincjach; 
pozatem zaś stan zniszczenia budyn- 
ków w miastach ukraińskich, dzięki 
ciągłym zmianom rządów na Ukrainie 
i niejednokrotnym walkom, jakie się 
tu toczyły, był tak fatalny, że miej- 
scowe władze sowieckie nie mogły 
znaleść innego wyjścia z sytuacji po- 
nad szerokie stosowanie denacjonali- 
zacji do budynków, skoniiskowanych 
ich dawnym właścicielom. 

Powstaje pytanie, czy obywatele 
polscy skorzystali z zacytowanych 
przepisów o denacjonalizacji? 

Musimy dać na to pytanie odpo- 
wiedź przeczącą: brak traktatów, re- 
gulujących to zagadnienie, uniemożli- 
wił szersze stosowanie tych przepisów 
względem obywateli państwa polskie- 
go. W tych zaś nielicznych wypadkach, 
gdy zwroty takie miały miejsce 
obywatele polscy spotkali się z trud- 
nościami zlikwidowania zwróconych 
im domów drogą odsprzedaży, istnie- 
je bowiem przepis, wydany przez rząd 
sowiecki, w związku z podobnym 
przepisem rządu polskiego, że przy 
wszelkich tranzacjach, dokonywanych 
przez obywateli polskich z. ich  mie- 
niem, znajdującem się w Rosji, są 
oni zmuszeni do oddawania skarbo- 
wi sowieckiemu połowy tej sumy pie- 
niężnej, jaką za to mienie otrzymują. 

ВОМО 

Mirosław Obiezierski 

KAZIMIERZ LECZYCKI. 

Droga z Gorges du Loup do Vence. 

Bóg sę ohuczu 
yszedł na świat. 

Uśmiechnął, spojrzał 
Wesół i rad! 

Tam, gdzie był niegdyś 
Pstry — bury cień, 

Rozchwiał się cień 
i stał się dzień! 

i. 

Na morzu mgleje Korsyki ślad 
Na morze pada słoneczny grad! 

Zagrał nad morzem, w górę się wzbił... 
Rozchwiał się cień i dzień już był! 

Na morzu róże pną się i bzy! 
Fiolet, róż, pali się lśni! 
Szkarłat rumieni się i złoto drży... 
Wczoraj tam byliśmy i ja i ty! 

Kościół w Monaco. 

Gwiaździsty płaszcz | 
2 morza wyrasta ku niebu 
Z kołnierzem w chmurach!.. 

e Yi, AV, 

Hen gdzieś na górze i na dole 
Muzyka gral 

Wśród chmur bawią się italjany... 
Na dole... Casino... 

* 

Na skalistym, wysokim półwyspie 
Wielki, pusty, niepotrzebny nikomu! 

Stoi kościół Księstwa Monaco 
Stoi Kościół bez Pana i Domu! 

i zazdrości świątyniom Północył!,.. 
Jednej małej wileńskiej Kapliczce, 

Tego tłumu co od rana do nocy 
Na maleńkiej tam klęczy 

* 

uliczce. 

fiorges de Diosas 
(Alpy Francuskie). 

I“ 
Przez promień iśnień 

Perełek kaskadaj 
Pada i opada 
Opada i spada... 

Il. 

Pamiętam, że zachód był wówczas 
I jesień... 

Listek : gość zabłąkał się między nas, 
A potem drugi i trzeci... 

  

Z PODRÓŻY. 
I. 

.-. Na włosy Twoje Spadł 
| opadł, nieprzygarnięty! . . . 

Iv. 
I wciąż jesienny gość 
Spływa ku nam ten liść! 
| nie wiem, czy mam pozostač?!... 
Czy mam już sobie iść! 

BIARRIFZ. 
I. 

.. . Dokoła mnie 
Wre piękne młode życie! 
Tysiące pań, tysiące strojnych panów! 
A każde z nich ma wypieszczone ręce 
A każde z nich ma taki smukły kształt 

z - (dziewczęcy! 
A każde z nich uśmiecha się tak słodko! 
A każde z nich ma wypisaną cenę... 
Tamta za sto, a ten za... kroć tysięcy... 
„.Kochanka, żona, przyjaźń! 
inflacja ciał, i ceny i pieniędzy! 
inflacja ciał, wierności i pamięci!!! 

Ii. 
Łecz jest i coś, daleko, tam, u brzega! 
Jest parną noc, pochmurna i burzliwa! 

" Inflacja fal, inflacji nie ulega! 
I nie ulega jej 

Atlantyk Basków — gość! 

Sfacyjka. 
Pomiędzy Nizzą i Geną 
jest jedna mała stacyjka 
Stacyjka brudna i małal 
] rośnie tam w błękitnej, przecudnej 

Įwazie 
Różany krzew! 

Pierwszy uśmiech На 
Na drodze z Nizzy do Góny! 

COLOSSEUM. 
Prościutko Świeci dziś księżyc 

Spada na krzyż. 
Malutki zwykły krzyż 

Mussoliniego. 
Mały i zwykły ten krzyž, 

2 źmudzkiej kapliczki! 

Więc niegdyś było tu to, 
Co już minęłol 

Dwa światy zgodnie śpią, 
Jak małżonkowie! 

Jeden, obok drugiego! 

Z pomiędzy ruin wyrasta, 
Wola jednego człowieka 

I tworzy ten Trzeci Świat, 
Który zwycięża! 

0 tak zwanej inteligencji i jej zali 
w. przyszłym ustroju Polski. 

Dziś jest modną rzeczpospolita. 
Pomimo to podstawowa jej część 
parlamentaryzm zaczyna wychodzić z 
mody. Rzecz się ma mniej więcej tak, 
jak w świecie kobiecym. 

Chłopczycenie jeszcze jest modne, 
lecz podstawowa jego część — linja 
prosta już się przeżyła i rumieniąc 
się musi ustępować na całym froncie 
przed lokami, buiami, falbankami i t.p. 
zaokrągleniami prawdziwej kobiecości. 
Pomimo ogólnego prądu kobieta 
współczesna nie może zdobyć się na 
wyznanie, że dąży, by być sobą t. j. 
kobietą tylko, a społeczeństwo współ- 
czesne nie moae zdobyć sięna odwa- 
gę skonstatowania, że idzie ku temu, 
by być również tylko samym sobą 
t. j. praworządną .zbiorowością, orga- 
nizującą się zgodnie z prawami so- 
cjologicznemi i Bożemi. 

Dla kobiety bastjonem, którego 
ona jeszcze za nic zrzec się nie chce, 
jest równouprawnienie, dla społeczeń- 
stwa parlamentaryzm. Daremnie by- 
łoby dowodzić kobiecie, że upodo- 
bnianie się do mężczyzny nie prowa- 
dzi do równouprawnienia, tak samo 
nie usłucha jeszcze dzisiejsze społe- 
czeństwo głosu, któryby twierdził, że 

"strzec 

parlamentaryzm nie 
wolności. 

Sądzę, że niema dziś argumentów 
do pokonania tego przesądu, który 
upaść musi, łecz tylko pod ciosami 
ciężkiego i bolesnego doświadczenia. 

Nie Oto mi też w tem miejscu 
chodzi, lecz o to, że istnieje popular- 
ny pogląd, jakoby zniesienie parla- 
mentaryzmu mogło mieć tylko jedną 
konsekwencję, a mianowicie wprowa- 
dzenie absolutyzmu, prowadzącego 
zawsze do tyraaji. 

Sąd taki zdaje mi się być przesą- 
dem. Wystarczy tylko nie mierzyć ży- 
cia przykładami historycznemi, lecz 
zanalizować współczesność, żeby spo- 

tu rozwijające się czynniki, 
które i bez parlamentaryzmu muszą 
stanąć na przeszkodzie wybujaiemu 
rozrostowi absolutyzmu. 

Dla braku miejsca muszę bez do- 
wodzenia, krótko powiedzieć, że biorę 
za. pewnik to, że jednowładztwo (je- 
żeli kto woli—absolutyzm) jest jedyną 
iormą państwową, zgodną z naturą 
organizacji społecznej, wszystkie „inne 
są wyrozumowane i sztuczne, a wo- 

bec tego sprzeczne z naturą społe- 
czeństw. Wcześniej czy później, po 
mniej czy więcej bolesnem doŚwiad- 
czeniu wszystkie narody wrócą do 
jedynowładztwa. 

jest gwarancją 

10е 4-40 maca | 90 moren głosują na Ne 1. 2 

  

MORYLOWSZEZYZNA 
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Jakkolwiek wielki kniaź moskiew- 
ski Dymitr Doński, śledzący z niepo- 
kojem wzrost potęgi Litwy, śle swych 
posłów do Olgierda z ogniem i mie- 
czem, wypowiadając mu w ten $ро- 
sób wojnę, to jednakże nieustraszo- 
ny Olgierd przyjmuje wyzwanie i naj- 
niespodzianiej dla Dymitra pojawia 
się ze swemi hufcami pod murami 
Moskwy, żądając od kniazia Moskiew- 
skiego nietylko okupu, ale i uznania 
aktu przyłączenia do Litwy Podola, 
Ukrainy i Białejrusi. Podanie niesie, 
że Dymitr zmuszony był wejść do 
obozu litewskicgo na górę pokłonną 
pod Moskwą i tu dopełnić warun- 
ków pokoju, postawionych mu przez 
Olgierda. ! 

Wracającego z pod murów Mo- 
skwy Wielkiego Księcia Litewskiego, 
cała Białoruś wita już jako swojego 
prawowitego pana. Te oznaki sym- 
patji są tem droższe, że Szczerość 
ich nie ulega żadnej wątpliwości: 
wspierany mądremi radami rycerskie- 
'go swego brata Kiejstuta, Olgierd 
potrafił zjednać sobie ludność Białej- 
rusi nietylko poszanowaniem praw 
miejscowych kniaziów, pozostawiając 
ich na ich. stolcach książęcych jako 
swych wassalów, ale również wzbu- 

dzić zaufanie tejże ludności poszano- 
waniem jej wiary i praw i wlaniem 

jej niezłomnego przekonania, że miecz 
potężnego władcy jest najlepszą osto- 
ją przeciwko gwałtom  łupiezczych 
hord azjackich mongołów. — Oczy- 
wiście, raz stworzone nastroje nie 
ulegają zmianie i przy następcach Ol- 
gierda: Kiejstucie, Jagielle i Witoldzie. 
Niesnaski rodzinne o tron wielkoksią- 
żęcy,charakteryzujące okres panowania 
tych litewskich książąt, są niezbitym 
tego dowodem: gdy ten lub inny z 
tych książąt rozpoczyna wojnę domo- 
wą, chcąc posiąść dła siebie tron 
wielkoksiążęcy, Białorusini pomagają 

temu lub innemu z Gedyminowiczów, 
nigdy jednak nie zamyślają o wyła- 

maniu się z pod ich potężnej, a ob- 
ronnej władzy. й 

Związek Litwy z Polską, zadający 
klęskę dumnemu Krzyżactwu, potęgu- 
je jeszcze więcej łączność Biatoru- 
skich prowincji z Litwą: to też na po- 
łach Grunwaldu widzimy obok wojsk 
polskich i litewskich pułki Połockie, 
Mścisławskie i Smoleńskie; a gdy wła- 
dza wielkiego Witolda dochodzi do 
takiej potęgi, że chan Hordy Edyga 
wysyła do Wilna poselstwo Zz boga- 
temi darami, wyznając się przyjacie- 
lem Wielkiego Księcia Litewskiego i 

prosząc aby ten potwierdził 'go na 
chanstwo Krymskie — szczerość od- 
dania się Białejrusi Litwie nie może 
już wzbudzać najmniejszych wątpli- 
wości. 

Wielki wojownik, ale jeszcze więk- 
szy polityk, Witold, umie nietylko 

przyłączyć Ruś Białą do swego mo- 
carstwa, ale i spoić ją z Litwą šci- 
słym węzłem, uwzględniając dojrze- 
wające potrzeby nowych dzielnic i 
godząc je z wymogami swych celów 
państwowych. Rozumiejąc, że władza 
udzielnych kniaziów jest niebezpiecz- 
ną dla idei państwowej, Witold wza- 
mian zrzeczenia się praw kniaziów do 
ich dzielnic, daje kniaziom Połockim, 
Witebskim i Smoleńskim dobra w 
głębi Litwy; natomiast ludności tychże 
dzielnic nadaje jaknajszerszy samo- 
rząd, którego istota polega na rozwi- 
nięciu w dalszym ciągu idei ludo- 
władztwa, tak drogiej, jak to widzie- 
liśmy, dla miejscowej ludności; więc 
„hramoty“ nowego „hospodara“ nie- 
tylko potwierdzają władzę wieców 
ludowych, na które do grodów swych 
schodzi się po dawnemu ludność 
wsi i miast, ale gwarantują jeszcze 
ludności nietykalność osobistą  (nie- 
wolno nikogo pozbawić _ wolności 
lub ukarać Śmiercią bez sądu), 
swobodę kobiet, pozbawionych opieki 
w wyborze małżonków, prawo przecho- 
dzenia z jednej dzielnicy do drugiej, 
a nawet poza granice państwa, nie- 
odpowiedzialność jednego członka ro- 
dziny za karygodne czyny drugiego, 
obronę osobistych przywilejów i 
„czci* szlacheckiej; w dziedzinie praw 
cywilnych  „hramoty* potwierdzają 
miejscowe obyczaje ludności, pozo- 
stawiając jej dawne sądy i proces- 
sualne zwyczaje. — Według słuszne- 

go określenia jednego z historyków 
rosyjskich „hramoty'* Witolda są wła- 
ściwie aktami konstytucyj oddzielnych 
dzielnic, idą bowiem tak daleko, że 
każdej dzielnicy nadają prawo zawie- 
rania Swoich traktatów handlowych 
z'sąsiedniemi państwami i miastami 
(np. z Rygą lub Nowogrodem), gwa- 
rantują, że wszystkie urzędy, nie wy- 
łączając nawet namiestnika „hospo : 
dara*, którego w Połocku i Witebsku 
wybiera sama ludność, mogą być 
zajmowane tylko przez miejscowych 
obywateli, a przybywającemu do dziel- 
nicy Wiełkiemu Księciu przydają do 
boku miejscowych marszałków, ko- 
niuszych, podstolich, kluczników, pie- 
czętarzy etc. 

Tak obszerna decentralizacja wła- 
dzy, stanowiąca  jaskrawy kontrast 
wobec centralistycznych dążeń knia- 
ziów Moskiewskich, kasujących w 
przyłączonych 40 Moskwy  dziel- 
nicach wiece i  osadzających w 
nich na „kormlenju* swoich  „słu- 
żyłych* ludzi — musi pociągać do 
siebie białoruską ludność. — Gdy do 
tego wszystkiego dodamy, że języ- 
kiem wszystkich aktów i urzędów z0- 
stał uznany język białoruski, że tak 
Witold, jak i jego następcy, Jagiello- 
nowie, odznaczali się niesłychaną to- 
lerancją w sprawach wiary, że za 
Zygmunta Augusta tolerancja ta prze- 
szła. nawet .w indyferentyzm, który 
pozwolił rozwinąć się w Polsce, na 
Litwie i Rusi całej masie sekt prote- 

stanckich, wówczas stanie się dla nas 
jawnem, że nie kaprys losu, ale bieg 
wypadków dziejowych i prowadzona 
w duchu istotnych potrzeb miejscowej 
ludności polityka książąt litewskich, 
stworzyły połączenie się i spojenie 
dzielnic Połockich, Mścisławskich, Tu- 
rowskich i Siewierskich w państwową 
całość pod berłem Wielkich Książąt 
Litewsko-Ruskich. 

Mądra, a w skutkach swych do- 
niosła polityka Wielkiego Witolda 
znajduje naśladowców w jego nastę- 
pcach.—Gdy więc w roku 1457 Kazi- 
mierz Jagiellończyk w całem państwie 
nadaje prawo stanowi szlacheckiemu 
bez różnicy wyznania i narodowości— 
to akt ten, łącząc stan rycerski na 
Białejrusi z rycerstwem Litwy, zawią- 
zuje nowy węzeł jedności, tem mo- 
cniejszy, że dotyczy on klasy ludno- 
Ści, rządzącej w kraju. 

W roku 1468 na sejmie w Wilnie 
zostaje uchwalony wspólny dla całego 
państwa Litewskiego kodeks karny: 
ludność białoruska przyjmuje go. tem 
skwapliwiej, że jest оп właściwie 
streszczeniem jej prawnych „ZWyCZa- 
jów, któremi rządziła się ona dotych- 
czas. To samo panowanie Kazimie- 
rza Jagiellończyka przynosi i więk- 
szym miastom Białoruskim,  pozo- 
stającym w odwiecznych stosunkach 
handlowych bądź z Nowgorodem, 
bądź z Rygą, — nadzwyczajnie do- 
niosłe przywileje samorządu, zawarte 
w prawie Magdeburskiem. 

Osiągnięte drogą takiej polityki 
rezultaty są nadzwyczaj znamienne: 
gdy po wstąpieniu na tron Zygmunta 
Starego, ambitny a możny litewski 
marszałek nadworny, kniaź Gliński, 
marzący o zdobyciu dla siebie Kijowa 
i założeniu udzielnego księstwa Ki- 
jowskiego, wezwawszy na pomoc ca- 
ra Moskiewskiego Wasila, — usiłuje 
wywołać rokosz wśród Białorusinów, 
usiłowania te nietylko nie napotykają 
sympatji wśród miejscowej ludności, 
ale dają wręcz przeciwny skutek: woj- 
ska litewsko - ruskie, wspomagane 
przez Polaków, pod dowództwem jed- 
nego z zelantów obrządku wschodnie- 
g0, księcia Konstantego Ostrogskiego, 
spotykają wojska rosyjskie pod Or- 
szą, na Kropiwnickiem polu i tu w 
dn. 8 września 1514 roku zadają im 
klęskę: 30000 nieprzyjaciela pada na 
placu boju, a okuty w kajdany przez 
swego sojusznika Gliński, zostaje o- 
desłany do Wiaźmy. 

W kilkanaście lat później (1530 r.) 
Zygmunt do liczby węzłów, łączą- 
cych Ruś z Litwą, dodaje nowy: po- 
rucza Albertowi Gasztoldowi pra- 
cę zebrania w jedną księgę praw |i- 
tewsko-ruskichj w ten sposób po- 
wstaje „Statut litewski”, kodeks praw, 
którego dostosowanie do potrzeb ży- 
cia jest tak trainem, a normy prawa 
tak swoiste ala ludności, że Litwa i 
Ruś rządzą się nim w przeciągu 3 
stuleci bo aż do 1840 roku—Zygmunt-
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Otóż wówczas nieskoordynowana 

wola zbiorowości — parlamentu, bę- 
dącą nieobliczalnem zesumowaniem 
często wprost przypadkowych za- 
chcianek i nastrojów p.p. posłów (a 
propos nieliczących się z niczem, bo 
nieodpowiedzialnych osobiście) będzie 
musiała ustąpić miejsca weli pojedyń- 
czej monarchy. : 

Nie należy się obawiać jego de- 
spotyzmu. Ci co się lubią powoly- 
wać na przykłady historyczne, niech 
zważą na to, że historja nie zna do- 
tychczas szeregu rzeczy nam . współ- 
czesnych i te właśnie gwarantują 
wolność, jeżeli nie odrazudoskonałą 
to przynajmniej ustawicznie i postę- 
powo rozwijającą się, „nawet* w u- 
stroju monarchicznym. 

Najważniejszym z tych czynników 
jest nowa warstwa społeczna, tak 
zwana inteligencja. Dziś jeszcze poku- 
tują stare przesądy, i warstwa ta nie 
jest tak zwarta, jak to będzie w przy- 
szłości. Przecie obecnie coraz w więk- 
Szej cenie są walory umysłowe i kla- 
syfikacja ludzi, ongi przeprowadzana 
podług stanu posiadania, dziś opiera 
się coraz bardziej na cenzusie nauko- 
wym. Prawda, że gradacja, w ten 
sposób otrzymana, nie zawsze jest 
sprawiedliwa, to jednak dokonała ona 
już wiele, usuwając na plan drugi 
klasyfikację majątkową. W miarę do- 
skonalenia może ona stać się jedy- 
nym czynnikiem klasyfikującym ludzi. 
Nie można przeczyć, że przy tem wy- 
tworzy się pewna hierarchja w łonie 
samej inteligencji, bo ku temu wszak 
istnieją najróżnorodniejsze uzdolnie- 
nia i różne ich stopnie. 

Przy pomocy wszakże oświaty iść 
można ku temu by cała ludzkość na- 
leżała do inteligencji. Jużci że najniż- 
sze jej stopnie w stosunku do naj- 
wyższych będą się miały, jak czto- 
wiek 0 elementarnem wykształceniu do 
Platona, to jednak będzie wspólna 
oś — oświata. 

Nie wątpię, że; by się zgodzić na 
moje postulaty, trzeba uznać jeszcze 
i tę zasadę, że cnota towarzyszy mą- 
drości i odwrotnie. Do mądrości zaś 
z pokolenia w pokolenie dochodzi się 
uciąžliwem i coraz to  istotniejszem 
zdobywaniem wiedzy. 

Na drodze tej musi się dojść do 
uzyskania klasy najwyższej — ary- 
stokracji ducha, -— którą już dziś od 
gminu chce oddzielić Kazimierz Le- 
czycki w książce swojej p.t. „Trzecia 
Polska“, 

Otóż owa świadoma swych sił i 
celów warstwa inteligencja na cze- 
le z arystokracją ducha, dziś już w 
ogólnych konturach się zarysowuje, 
stanie się naturalnym i istotnym czyn- 
nikiem gwarantującym właściwy ro- 
zwój nowoczesnej monarchji, ma się 
rozumieć mniej, niż możnaby było 
się spodziewać, przypominającej mo- 
narchje wieków ubiegłych. 

Potężnem narzędziem w ręku owej 
inteligencji, szczególnej zaś arystokra- 
cji ducha, która zajmie rolę senatu, 
stanie się prasa. Nie należy w tem 
miejscu się wzdrygać. Prasa nieko- 
niecznie ma być taka jak dziś. Prasa 
jest taką, jakie jest społeczeństwo. 
Stosuje się ona do postulatów kon- 
sumentów. W miarę wzrostu cnoty i 
mądrości wśród konsumeutów i prasa 
będzie musiała do ich poziomu się 
dostosować. 
Możeby kło rzekł, że prasa 'wy- 

wiera destrukcyjny wpływ wychowa- 
wczy. Racja, że prasa oddziaływa na 
Społeczeństwo, ale zważmy, że nietyl- 
ko dzienniki niosą słowo drukowane, 
One dziś dominują, bo wśród dzisiej- 
szej niedociągniętej inteligencji panuje 
głód sensacyj. : 

Wszakże poza pismami o nastro- 
ju sensacyjno-blagierskim i polityku- 
jącymi istnieją pisma i książki o sło- 
wie ważkiem. Zadaniem pracy wycho- 
wawczej wśród pokoleń młodocianych 
jest wyrobić dominujące stanowisko 
słowa szczerego i myśli tropiącej 
prawdę nie sensację. ż 

Owóż wtedy staną przeciw sobie 
dwie potęgi: społeczeństwo i Król. 

Wałka za pomocą broni lub de- 
magogji stanie się wykluczoną. Spo- 

* 
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Do siewu wiosenneco | 
Owsy: Rychlik Trybańcki, Żółty 

Lochowa, Sobieszyński Zwycięzca, 
oryg. Swvalófski, . 

ANIĄ 4-rzędowy Marchijski 
i 2-rzędowy, 

Pszenica jara Hildebrandta, 
Pastewne buraki i marchew, 
Warzywne nasiona, 
Koniczyny, tymotkę, trawy 

poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9. Adr. telegr. „Rol- 

nicze“. Telet. 323. 
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KAŽDY Radjoamator wie, czem 

  

jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

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

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

wionego 5.— zł. 

Poradaik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

  

garniach oraz w  AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4-—6. 
 OOEPSREZADIFCJ) GOTYK OW 

Poważnej firmie maszyn rolniczych EB 
ai 

Drzeistuoltiestao I! 
na Wileńskie ciągówek wszechświa- 
towej sławy dobrze już wprowa- 

dzonych w Polsce. 
Oferty należy składać do Polskiej 
Agencji Telegraficznej Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście Nr. 50 

pod „Szwedzka“. 

  

Ostatnie nieznane kosmetyczne no- 
MU 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. 0 ZIS 

eo SZEW SEI Z ZANIKA 

BRADDOADSABURANNDZASEENE 
r MAJĄTKOWĄ p 

kapustę kodszoną 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 

Kalwaryjska 2. 
nopanzzcnanczzananansnasazć 
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PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. o godz, 
10-tej, pl. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych 

obiektów rolnych i (w podwórzu z lewej 
a cz, | 405— 

wodnych. 

  

ERZBPISTUAMA Nasiona 
wykazów, sąd. ogrodowo - warzywne, 
dok. i t. p. Wykona- koniczyny i inne po- 
nie staranne i punktu- łowe najlepsze świeże 
alne. Orzeszkowej 3, gwarantowane przez 

stację oceny nasion 
po cenach najtańszych 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

5ч а т ! . HAM G : О': Ilość cent. metr. żyta ro- 3 EZ Terminy dzierżawy Zgubiono a> M: ORDER 

Lp. NAZWA OBJEKTU Gia 3 oatidych Torycczzić się CŻE damski ZEGAREK = 
A ŻĘ y licytacja £235 Od Do srebrny na bransolet- 

O. zž3 ce, przepuszczalnie w POSZUKUJĘ pracy 
okolicy ul. Wielkiej. gospodyni, przy dzie- 
Łaskawego znalazcę ciach, chorych lub 

a B ] E K T A R B b N E uprasza się O zwrot innej. Dowiedzieć się: 
- za ewent. wynagro- Archanielska 12 m. 4, 

Powiat wileńsko-trocki roi mole iki Zofja Szymańska. ' ; ski 3 m. 9. - -- 1. Maj. Nowe-Strojenie Turgielska 54.55 62.00 q żyta 620,00 HL. 28 r.15. III. 1934-€T! ak „TSL S 2° — ur. Nowosady ll Rukojńska 38,20 1800 „ „ 130,00 „15H. 1929 OE A 3. ur. Gaużdo (Stara Kiena) $ 22;40 6,00 „ ь 60,00 —- ы 2 Zgubiono książkę woj- _ przedsiębiorstwa 
4.  Folw. Pucałówka Mickuńska 58,99 4500 „  „ 450,00 @ = skową wyd. decyduje REKLAMA 5. Łąka — Swietniki Rudziska 5,00 350 „ °„ — 35,00 » 15. X. 1928 przez PKU. Lida rocz- Dziennik _ „Słowo* ‹ й + > nik 1902, na imię Grze- jąko najpoczytniejsze Powiat święciański za woo r ismo, wychodzące w 

ascian. Z= wi i p i 6. ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 550244, 5800 : 15. III. 1929 žaje. 8300 O 
ż **—r-= szych zakątków na- Powiat brasławski Dodal 0 Raju, daje 

1. . (ur. Roch Brasławska 27,00 12,50 125,00 s z długoletnią praktyką a. a i 

Powiat mołodeczański ąereliem podzięko” wszelkie reklamy i 
e abiegłych *łatach. ogłoszenia fachowo 

8.  Folw. Kraśne (ośrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,09 » 15. HI. 1934 INS СЕ ТО гвеаагщ'‹!г\в RS 
е „ Buro „ADMI? = Powiat postawski boty w zakresie ofro- CIĄ< ul. Wielka Nr dnictwa: uporządko- 56, tel. 14- 38, (nad 

9. Maj. Białe (ośrodek) Woropajewska 19,93 20,00 200,00 a ” wanie starych drzew notarjuszem Bohusze- owocowych, zasadza- |; m). 

OBJEKTA WODNE Anis Kati va ва zanie kwiatów poko- R 
+ 7 ži jowych (najodpowied- GWAWAWSE grupy Powiat wilefńfsko-trocki niejszy czas marzec B LEKARZE 4 

a >: > : 5 28 r 1. IV kwiecień) oraz urzą- B й 1. — Кггека Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyńska 88,83 150,00 kg. ryby 80,00 PTY. 281. IV 1940 Gzanie ogrodów spa- 2. Jez. Spengła Olkienicka 900 2500 „|. 1500 : ” strowych,  gazonów, BAWAWAE 
klombów, balkonów , ——= Powia św ęciańsk i t.p. 221 de DOKTOR | 

21. Jez. Niepiry, Tejlis, lłgajcie i Balczuk I Łyngmiańska 97,76 232,00 kg. ryby 120,00 ь . sami. W. Stefańska 4 : 23. `„ Konciarzyno, Osiaszonki i Sznejlis Zabłociska 10580 21100 „„ 100,00 ы . Plebanja kośc. św.Ste- RA 24, „ Wojuny, Karkini, Wiksłaja i Żeżulis Я 268,42) 68750007, > © ‚ : > fana „Dla Ogrodnika”. | c EE Zi. —„ Biežuwis, Szamini I i Szamini II Swęciańska 31,63 OSZCZ 50500 r, s KR syfilis, ed 5 30. „ Zabieliszki, Głuszak i Podmiadzino Michałowska 28,36 28,00 „ » 15,00 “ 5 S Я 8 33. „ Hotubino, Hołudziankai Konczanino Aleksandrowska — 97,75 174,00 „ „ — 90,00 > X NASIONA 108578 wieSR Sa »„ Kierocle i Giernc szki Łyngmiańska 45,72 ASOT ty 20,00 ” * kei aS Kokios Lekas 
: astewne i Kwiato „ s Powiat brasławski. koniczyny i inne w | [r ZoldoWICZOWA 

39. Jez. Smołwy i Smołwiszcze. Smołweńska 349,40 3500 „„ 2000 ' wielkim wyborze po | KOBIECE, WENE- : ” cenach  najnižszych RYCZNE, NARZĄ- 
Powiat postawski. poleca F. SZYK | DOW MOCZÓW. 

„ Wilno, Zawalna 58. od 12--2 i Od 4-4, | 
51. jez. Miastro (wstęp) Miadziolska 1,328,00 35000 „|„ 15000 s R Ce nik na žądanie | ul, Mickiewicza 24, 52. |, Miadziot i Syrmierz (wstępy) ai, 1,169,75 _ 300,00 „ 150,00 > 2 grati MZ tel. 277. 54. * Spory, Świtka, Świta, Worwirowo  Postawska i ŚJ Cc. ы Głuboczyca i Świetłość (wstępy) . Mańkowicka 183,33 50,00 ‚ 25,00 s 5 "W. Zdr. Nr. 152. „  Szwakszty Wielkie i Małe (wstępy) Kobylnicka = 1,093,00 | 27400 | 100,00 > 3 Dzierżawy DOKTOR 

Powiat dziśnieński. majątków | ziem- GINSBERE 
я . skich załatwiamy | choroby weneryczne 

41. jez. Łas owicze Głębocka 18,00 22,00 „ » 10,00 5 3 Wileń. Biuro Ko-| syfilis i skórne. Wil- 48: „ Dołhoje (wstęp) Prozorocka 8,00 15,00 „ 10.00 ” ” misowo-Handłowe, | no, ul. Wileńska 3, e- 
Mickiewicza _21,| lefon 567. Kk ię 

Dziś dawno oczekiwany Przeznaczę lp“ Dramat 12 akt. podług RLZ ži ZO 
Kino-Teatr polski film su p. в 4 [ п j. powieści Leo Belmonta, „Do sprzedania o self L „POLGNIA* reż. Janusz Star. Role główne odtwarzają słynne „cudowne dzieci" nasza wilnianka |siodło . angielskie i fgemžm 

ul. A. Mickiewicza 22. 
Musia Dajches i Bianka Dodo, Fred Sym i inni. Ilustracje muzyczne dostoso- 

wane do obrazu wykona orkiestra koncertowa pod batutą M. Salnickiego. 
Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.20. Dla młodzieży dozwolone. 

imaszyna do pisania, 
śRzeczna 11 m. 5, BR AKUSZERAI 

  

  

Kino-Teatr 

„VANDA“ 
Wielka 30. 

  Dziś! Najpotężniejsza symionja namiętności ludzkich 
Podług głośnej sztuki pisarza agielsk. Noela Cowarda 

nastrojowo-erotyczny dramat w 12 akt., 
czarująco piękna Lili Damita, Harry Liedtke i Paweł Richter. 

w r 

Olśniewający pr: 

Hoc Poślubna 
olach tytułowych bożyszcza ekranu: 

zepych! 
  
  

Aliojski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

cenią 
Carr,   ybil Morell i Otto Gebiihr. W 
parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny 

Od dnia 28-go lutego do 4-go marca 1928-go roku 
włącznie będzie wyświetlane monumentalny dramat »› ŚWięe KIAMSIWO" cześc włości $toswięć R jubileuszowego arcydzieła Karin Michaelis. W rolach głównych: Niezrównana Mary 

poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30, 
program: „Za naszą i waszą wolność**. 

  
  

  
Kino Kolejowe   Dziśl Wspaniały program! r jptpi” dramat jjno - sal : МВ НОМ" arzmat rozwa е aaa oo a each, „Akca as wojny Europejskiej. 

„KOMEDJA z HAROL 
  
  

      

pm u ssassnanununuzzzananNuszJ 

łeczeństwo uświadomi sobie, że w 
jego naturze tkwi jedynowładztwo, a 
więc nie podniesie ręki na głowy ko- 
ronowane: Król zaś wiedzieć bę- 
dzie, że ma do czynienia ze świadomym 
swych celów i zwartym frontem. Mo- 
żliwą będzie tylko walka na serca i 
sumienia. Zwycięzcą i panem sytuacji 
będzie ten, kto sercem i sumieniem 
przeciwnika przerošnie. A czyż można 
chcieć czegoś jeszcze na ziemi, gdzie 

walka być musi, by nie było cuchną- 
cego marazmu. 

Rzeknie kto, że to utopja — nie 
wezmę mu tego za złe, jednak dowo- 6 
dzić będę, że ta z pozoru tylko uto- 
pia ma swoje realne podstawy i my 
ludzie dzisiejsi jesteśmy na drodze ku į 
jej urzeczywistnieniu, jeno tylko trze- 
ba chcieć. 

Wład. Arcimowicz. 

T TT O T III IIA III ia 

August i Zygmunt Waza w 1566 i 
1588 roku dopełniają tenże Statut 
normami, powstałemi na tle zmian w 
ustroju państwowym i socjalnym; atoli 
normy prawa cywilnego, skodytiko- 
wane przez Gasztolda, trwają dłużej, 
niż Rzeczypospolita. 

Tak wspólnością interesów  połą- 
czona i węzłem wspólnego prawo- 
dawstwa związana z Litwą, Ruś Biała 
w roku 1569 łączy się z Polską ak- 
tem Unji Lubelskiej. Akt ten nie po- 
Siadający dla siebie przykładów w 
historji świata—łączy w jedną całość 
dwa państwa: Polskie i Litewsko- 
Ruskie. To połączenie przynosi Mo- 
hylowszczyźnie nietylko rozszerzenie 
praw samorządu w postaci sejmików 
wojewódzkich i powiatowych, ale na- 
daje cały szereg urządzeń wspólnych, 
jednakich dla całej Rzeczypospolitej; 
więc powstaje nowy podział admini- 
stracyjny kraju na województwa; zie- 
mie dzisiejszej wschodniej i šrod- 

kowej Mohylowszczyzny tworzą woje- 
wództwo Mścisławskie, północ wcho- 
dzi w skład województwa Wftebskie- 

go i poniekąd Połockiego, zachód i 
południe mają swój gród wojewódzki 

w Mińsku. Wojewodowie Mścisławski 

i Miński są mianowani przez Króla; 

Połocki i Witebski — mocą ustalonej 
tradycji obieralności przez ludność 
miejscową namiestników Wielkiego 
Księcia otrzymują swe senatorskie 
Krzesła drogą wyboru na sejmikach 
wojewódzkich; jest to przywilej tych 

dwóch województw, nieznany  gdzie- 
indziej na przestrzeni całej Rzeczypo- 
spolitej. Obok urzędów wojewódz- 
kich powstają kasztelanje, dające no- 
wy szereg senatorskich krzeseł miej- 
scowej szlachcie. Ustanowione przez 
Batorego trybunały, zasiadające w 
Wilnie i Nowogródku, a później w 
Mińsku i Grodnie, dają możność miej- 
scowej jludności mieć własne sądy, 
oparte na zasadzie obieralności sę- 
dziów. Cały szereg tych nowych zu- 
pełnie dla Białejrusi reform wieńczą 
wspólne dla całej Rzeczypospolitej 
sejmy państwowe i elekcje królów. 

Połączenie państwa Litewsko-Ru- 
skiego z Polską w jedną Rzeczypo- 
spolitę, dokonane mocą aktu Unji Lu- 
belskiej, a poprzedzone związkiem Ja- 
giełły z Jadwigą (1386), Unią Horo- 
delską (1413) i szeregiem wspólnych 
walk z Krzyżactwem, Moskwą i Tata- 
rami o całość granic obu prowincyj — 
wnosi na Białoruś Światło kultury za- 
chodu. jeśli uprzytomnimy sobie, że 
epoka panowania Jagiellonów w Pol- 
Sce jest synonimem wszechstronnego 
rozkwitu Państwa, że pod skrzydła 
Polski garną się w tej epoce narody, 
że staje się ona w tym czasie jednym 
z najbardziej oświeconych w Europie 
krajów, że naród polski szczyci się 
w tej epoce takiemi 'imionami, jak 
Kopernik, Kochanowski, Długosz, Rej, 
Klonowicz, Hozjusz i legjon innych — 
zrozumiemy, że połączona z Polską 
przez Litwę Białoruś, staje w źródła 

europejskiej cywilizacji 
poczyna zeń czerpać nowy zapas sił 
żywotnych. Potężna swym blaskiem i 8 
życiodajną siłą kultura polska szerzy fi 
się na Białejrusi bez gwałtów i przy- $$ 
musu: mocą prawa natury  Światłość ® 
przebija ciemności i w ciemnościach & 
Świeci. Oczywiście najmocniejsza i 
najbardziej wpływowa w kraju klasa $i 
ludności — szlachta przyjmuje kultu- 
rę polską najpierwsza: braterstwo na ' 
placu boju i w sejmie przy naradach 
o dobro kraju, związki małżeńskie, 
wreszcie stosunki handlowe -- oto 
pierwsze nici, po których zaczyna 
spływać kultura polska w strony 
Orszańskie, Mścisławskie, Rohaczew- 
skie i Mohylowskie. Synowie moż- 
nych rodów kształcą się w uczelniach 
polskich; szlachta chętnie używa mo- 
wy polskiej, uważając ją za widomą 
oznakę kultury; katolicyzm zyskuje 
coraz więcej wyznawców wśród przed- 
stawicieli najmożniejszych rodów, a 
ich przykład pociąga za sobą szlach- 
tę. Już Jagiełło zakłada iundamenta 
pod pierwszy w dzisiejszej Mohylow- 
szczyźnie kościół katolicki w Obol- 
cach (1387) i jego następcy fundują 
świątynie katolickie w  Krzyczewie, 
Ostrównie, Mohyłowie i innych mia- 
stach kraju. 

Mirosław Obiezierski. 
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Ż, ontario set AKUSZERKA 

ombardowy Nr 
«©. 15824, wyd. na W. Smiałowska 

imię Bronisławy Szał- w ANO Mieookza 
kowskiej przez Wil. AG 6: 

į T-wo Žast  Handl,, Z. P. Nr. 63 
, unieważnia SI6-N0- CN Amanas S 

AKUSZERKA 

M. DAKNEROWA 
Przyjmuje od g. 9 do 
7 w., Kasztanowa? m.5 

O. W. Z. P. 69 

KOPIOWANIE S 
PLANO W. 

ŚwiąTŁopauki AJOKUSZKO 
1 KRVPONICS powróciła i wznowiła 
Wilno przyjęcia chorych. 

Mostowa 23 m. 6. 
W. Z. P. 24 

  

DGMISKÓ ‹ Wielka sensacja! | 
(obok dworca kolejo- * W rolach głównych: Ramon Nowarro i Barbara La Marr. Nad program: 

wego). LLOYDEM*. Ceny miejsc: I i Il m. po 65 gr., III m. po 55 gr. 

GB ООа ЗОГ FORTEPIANY, PIANINA K I p K i ‹ 
Г"""".'""".."""'1 i FISHARMONJE © I 1005 (R 

ы i matka rojga dzieci Wii l. Niemiecka m. 6. 
a Čiora kobiela, w wieku 375 lai, B Н, ОННЕ Нка ОО 
© zwraca się do dobrych ludzi, prosząc m Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- 
a o pomoc o Salta, z ER E nych i Krajowych fabryk. 

wanie się losem tych małoletnic 523—2 o, 
m dzieci, ul. Sołtańska 23 4. -4 @ SPRZEDAŽ i WYNAJEM. 
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powszechnie znanej firmy 

Gustav HEUde, seno 
sier. MÓW REZ i taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznymijęj 

„Optyi Ruhin'=-| 
UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 19.58. 

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

       
   
    

    

Teodolity, 
niwelatory, 

astrolabje, 

goniometry, 

p'animetry etc. 

Wiina. 
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sk р SRB; yi sa z Nil i i ją Społeczeństwa poleca- @ ® + E Aktai Janą go Maikas c 3 B UKIE moza mieldeny E $ ARTYSTA -FOPOGRAF — $ « у pi ez żadnych srodków po życia, która B i @ я łów „malarskich. ana aa Na Wy- g Hi prosi o pomoc materjalne, chociażby в $ 2 = stawac * A seli i Mediolanie s m w najmniejszej sumie. Łaskawe ofia- 5 + R = złotemi medalami. в 8 ry przyjmuje Administracja „Słowa* B ф į s Wszędzie do nabycia. = E dla „Niezczęsliwej“. Eė 
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Prosimy naszych 

Hr 

00 ADMINISTRACJI 

łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 
MARZEC. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

  

Sz. Sz. Abonentów o 

     

      

    

    

RGG WREYZIGO DTS UD GATT CB KSTSIS GIS 

Unieważnienie. 
Unieważnia się skradziony kwit depozytowy Nr. 13.434 na sumę 3 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. 
"O->E8 
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‚ 35,0 MO 

еер Świadek. Stwierdziłem, na mo 
| cy obliczeń, w okresie od lipca_1925 
| 6" stycznia 1927 rw ało 

К a w Wilnie na prasę około 190: zł. 
® 4 I { & &ёКагіопу Łucki = te ga. 

przewidzenia, piąty *regt Bow Aaa o a ому  przywodca |, ramady“ by 
Złonków Białoruskiej pnie dla oe EO winni pdmóć aby „nie w. rzeczywistości naczeldy. rędaktor 
obotniczej  Hramady nych ża istotnych dla sprawy widnieją Zieniu iaszystowskiem*, i wszystkich wydawniefw. Stwier: łem, 

| tał badaniu świadków. nazwiska St Thuguiła i Ireny Ko- W rzeczywistości Świadek skaza Ż$ Od 1924 r. czuwał nad im cen- 

gd rozpoczęciem badania Świad- smówskiej, Wzywanych pizez obrońcę ny został administracyjnie za udział Z0r z ramieniaCK- KPZB. A SO 
ków przewodniczący ogłosił decyzję Taraszkiewicza mec: Bobiatyńskiego. w nielegalnem zebraniu, ponadto į ZOrami byli: Łoginowicz > „Paweł”, 

Sądu w kwestjj powołania dodaiko- Po oświadczeniu tem: oskarżony niezależnie od tego ma sprawę ze (u'in, Bobrowicz i podobno. a: 
wych świadków, o co zabiegała ODro--Okińczyc zapytał Sąd 0 los analo- 102 art. KK. > ków. Radykalny tóh prasy biąłoru- 
na. Sąd po fozważeniu wSzy$tkich gjcznego podania złożone: go/4 przez Na fle badania tego Świadka po: skiej ostatnio stał Się "R prowo- 

poszczególnych podań obrońców PO: niego za pośrednictwepi zarządu wię- miedzy Stronami powstaje drębna KAcyiny. Taraszkiewicz 1 Rak-Michaj- 
stanowił pi ać „do sprawy (ylKO zjenja. Podanie to nie wpłynęło  je- scysjas 4 BIOS T łówski byli w kolegjum „redakcyjnem. 

/_ tych świadków, Zeznania których l szcze do Sądu, wobec czego nie mo- „, 2 Kolei zeziaje $w. Duk. Pračis“ „Dalej stwierdza świadek że 
waża za mające istotnevznaczenie dla go być rozpóźnańe: Z jącrażem z braćmi Szulga słyszał „„Hramada“ opanowała wszystkie in- 

sprawy. W ten sposób podania sze- © jak osk. Nikiforowski agitował za Stytucie, «na terenie gimnazjiim zor- 
“ wstepowaniem do „Hramady“, która ganizowana została jaczejka Żw. Mł. 

„Hramada“ jako ajenfura Kominternu. . stworzy; że będzie lepiej żyć—tak jak | omunistycznej. <faczejka ta cieszyła 
Woźny sądowy wzywa pierwszego wiadek. Przybyły tu z ramienia w Bolszewji. Stwierdza ponadto, że = PR a. = A> 

_ świadka. Jest nim b. kierownik Okr. '(ominternu jako dusza całej roboty Szulgowie z polecenia osk. Nikifo- $kieg0- _W_ rezultacie wychowańcy 
® Urz. Pol. Politycznej w Białymstoku GUryn rozczarował się zapoznawszy rowskiego nosili do Rosji Sowieckiej SO!ogub i Eljaszewich trafili na ławę Mąrjan Jasiński. Po złożeniu przy- Sie ze stosunkami. Obecnie jest wro- jakieś paczki. Przy konfrontacji po- OSKaržonych. Bank BŁ sdb: 

sięgi Świadek zeznaje co następuje: Sm Kominternu i jego zachłannej znaje Nikiforowskiego. sydjowany był przez Śowiety. Ż po- 
Przy zlikwidowaniu (O. K. K. P. Z. B.) polityk. Chciał on  unarodowić wodu  spóźnionej pory i wyraźnego 

Okręgowego Komitetu Partji Zachod- KPZB. Prasa Hramady. przemęczeniągi ówiadka> priwod- 
niej Białorusi w Białymstoku are-  Мес. Abramowicz. Czy  byl : S 3 ć |. niezący zarządza przerwę do 9 rano. 
sztowany został wybitny działacz ko- związek organiczny pomiędzy NPCh. Następnie zeznaje aspirant policji | Zaznaczyć należy, że w miarę zbli- 

munistyczny Michał Guryn. Oskaržo- | „Hramadą“. St. Wasilewski, zastępca Nacz. Urz. žania/się do konkretnego A: w 
С : . Świadek. Owszem, choć nie Śledczego na m. Wilno. druzgocący sposób  udawaniającego 

pracowali razem. Na konierencji w Mówi on obszernie o kontakcie: winę oskarżonych, daje się u nich za- 
Wilnie Taraszkiewicz zarzucał Roguli, „Hramady* z lewicą PPS., na żele UWważyć zanik tej pewności siebie, 
że prowadzi zanadto wyraźnie robotę której stali komuniści Sztrumpf i O+ jaka cechowała pierwszy dzień roz- 
komunistyczną, co nie jest pożą- lejniczak. Z ramienia  „Mramady* prawy. Wszyscy przemawiają już po 
dane. й łącznikiem byli osk. Okinczyc i Bur- polsku, a nawet. Taraszkiewicz po- 

Mec. Śmiarowsk'. Czy Guryn sewicz. Mówi o osk,<'Taraszkiewiczu rzucił względy „pryncypjalne“ i sięg- 
mógł być na koferencji w Gdańsku? z CKKPZB., destriikcyjnej robocie Mał do skarbnicy języka polskiego. 

wiadek. Nie, bo już wówczas .,„Hramady* wśród oddziałów garni- Władają nim zresztą biegle. A może 
prowadził wojnę z Kominternem. zonu wileńskiego, wreszcie obszernie gra tu rolę nieobecność przedstawi- 
Wojna ta weszła na tak ostre tory, bardzo o.prasie hromadowskiej. cieli prasy sowieckiej, wypisujących 
żę secesjoniści zawładnęli drukarnią _ Proek. Ranze. Proszę opowie- dziś dytyramby na cześć „Ofiar,; gnę- 
„prawowiernych" KPZB. i wydawali dzieć Sądowi o rozwoju prasy od bionych przez iaszystowskie Sądy 
„secesyjnego“ „Bolszewika“. 1922 - 1921 roku. polskie”. Może. Aa T. 

$ędzia ĮJodzewicz. Skąd Gurya : A 
mógł wiedzieć, co działo się na kon- 

[ ferencji w Gdańsku? inieżni A TR zh 
a Wład. Nowakowski Świadek. Zapewne od” osób za- Rada MIBŃSITÓW KGIBIIłA Tajomogi m ūdoWę koitiola W Leonpoln. 

sekretarz miejskiego komitetu „Firamady*, 
b. kierownik akcji wyborczej do Rady Kas 
Chorych, organizator „hurtkow* w oddzia- 

łach wojskowych. 

ny w więzieniu początkowo nie chciał 
składać zeznań lecz po pewnym cza- 
sie oświadczył, że złoży rewelacyjne 
zeznanie przedstawicielowi służby bez- 
pieczeństwa. Wydelegowany został 
św. Jasiński. 

Guryn podczas kilkunastu roz- 
mów, prowadzonych w okresie trzech 
miesięcy wyświetlił świadkowi szereg 
szczegółów dotyczących . organizacji 
„Hramady“, jej celów, pochodzenia i 
personalji. 

Guryn — początkowo wpływowa 
osoba w K.P. i Z.B., niezadowolony 
następnie z kierunków politycznych 
nurtujących w Kominternie stworzył 
secesję. To zapewne spowodowało 
jego rewelacyjne zeznania. 

Po Il-gim zjeździe Komunistycznej 
Partji w Moskwie wysunięty został 
projekt wykorzystania mniejszości na- 
rodowych w Polsce dla masowej pra- 

. cy. Ludność nieuinie odnosząca się 
do K.P.Z.A., jako partii nielegalnej, 
a więc zmuszającej do roboty kon- 
spiracyjnej. Wiedziały o tem kierujące 
stery Kominternu to też przystąpiono 
do organizowania legalnych partji jak 
B. W. R. - Hramada, N. P. Ch. i 
P. P. S. Lewica, które jakkolwiek le- 
galne kierowane były przed podsta- 
wionych ludzi — wysłanników Komin- 
ternu. 

Na konferencji w Gdańsku wysu- 
nięto Taraszkiewicza, Rak-Michajłow- 

skiego, Miotłę i Wołoszyna dla pracy 
w „Hromadzie“. 2 

Zobowiązali się oni prowadzić ro- 
botę według dyrektyw nadsyłanych 
im z Moskwy, oraz nie przeszkadzać 
N. P. Ch. 

K. P. Z. B. dawała dyrektywy, a 
„Hramada* opanowana całkowicie 
przez jej ludzi prowadziła akcję, która 
jak wiemy z cyfr podanych uprzednio 
rozwinęła się bardzo. 

Centralny Komitet K. P. Z. B. sta- 

nowiła t. z. „piątka*, w skład której 

weszli wybitni działacze komunistyczni 
Cwietkow (aresztowany), Kapłan, Bo- 
browicz, Marcińczyk i oskarżony Ta- 
raszkiewicz. (Stwierdzone to zostało 
ponadto dochodzeniem prowadzonem 

'_ przez Świadka). : 
Oskarżony Ostrowski, według ze- 

znań Świadka, był właśnie łącznikiem *Sam 
utrzymującym kontakt z ludzmi K.P.P. 

Wołoszya "ui kierownikiem  działal- 
ności MOPR, interesując się sprawą 
ulżenia doli aresztowanych komuni- 
stów. Na tym polu przejawił dużo 

energji podczas demonstrancji zorga- 
nizowanych przed więzieniem na Łu- 
kiszkach, 

Na zapytanie prok. Rauze w jakim 
charakterze wszedł osk. Taraszkiewicz 
do K. P, Z. B. Świadek OśŚwiadcza; 
„iako osoba zaufana Kominterau. Po- 
wierzono mu kierownictwo akcji t. z. 

legalnej - w „Hramadzie''. 
| Mec. Babiański. A czy Tarasz- 
(, kiewicz przed: powstaniem „Hrama- 

dy“ należał już do wspomnianej 
„Platki“? 

Šw. Jasiski. Aie, to bylo po 
utworzeniu: jej. | 

Mec. Babiański. Czy Giirya „nie 
wskazał | panu konkretnych * źródeł 
kto dał mu te informacje” | 

Świadek. Nie. Oświadczył, że 
szczegóły poda Sądowi podczas skła- 
dania zeznań. | 4 a! ` 

Мес.эшпдсг.' Prosi šwiadka 
o wyjaśmienie złączenia KP. ZB. i 
K. P. P., których nie rozumie (tak 
oświadcza) poczem zapytuje, co mo- 
ło spowodować rewelacyjne zeznania 
uryna. 

к
 

uianych: 

Obrona zadaje *szereg pytań, z 
których wynikałoby, że Guryn sie- 
dząc w więzieniu nie mógł zdobyć 
informacji .o konierencji w Gdańsku, 
zwłaszcza, że uważany już był za 
prowokatora. Sprawa ta gmatwa się 
i węzeł gordyjski przecina dopiero 
prok. Rauze, prosząc Sąd o ustalenie 
dat aresztu  Guryna i konferencji. 
Wyjaśnia się, że okres pomiędzy te- 
mi datami (sierpień i grudzień) był 
dostateczny, aby zasięgnąć iniormacji 
od uczestników konferencji, co Gury- 
nowi, jako osobie wpływowej było 
łatwe. 

Oskarżony Rak-Michajłowski zada- 
je szereg pytań, w wyniku których 
oskarżenie zdobywa cenny atut. prze- 
ciwko Wołoszynowi. 

Na jednym z wieców w  Białym- 
stoku zorganizowanym przez „Hro- 
madę“ członkowie KPZB szykowali 
się do rozrzucania bibuły. Widząc 
policję, kolporterzy oddali prokla- 
macje Wołoszynowi, a' ten 'korzysta- 
jąc z nietykalności poselskiej wyszedł 
obładowany pod paltem temi corpus 
delicti. Aresztowano wówczas tylko 

  

Fabjan Okińczyc 
radca prawny  „Hramady* utrzymywął 
kontakt pomiędzy B. W. R. H. a komuni- 
stą Szirumpfem, kierownikiem wileńskiej 

lewicy P. P. S. 

dwóch kolporterów, którzy zapewne 
nie zdążyli wręczyć posłowi bibuły. 

Osk. Rak-Michajłowski. Skąd 
świadek o tem wie? 

Świadek. Od waszych ludzi. 
Osk. Rak-Michajlowski. 

zeznal wczešniej, že „Hramada“ 
prowadziła akcji antypodatkowej. 

Świadek. Tego nie mówiłem. 
pan przecież na wiecach nawoły- 

wał i agitował za tem. 

Przewodniczący zarządza  tajność 
obrad na czas odczytywania sprawo- 
zdań z zebrań, gdzie zacytowane są 
zdania obrażające Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, poczem następuje przerwa 0- 
biadowa. 

Pan 
nie 

Pa przerwie. 

Po przerwie osk. Wołoszyn skła- 
da wyjaśnienia w sprawie udziału je- 
go w wiecu, o którym była poprzed- 
niu mowa. Twierdzi, że relacje Św. 
Jasińskiego są tendencyjne. 

Osk. Miotła w imię prawdy wy- 
jaśnia zajście jakięsmiało=miejsce-na 
zjeździe 'w Berezowie, gdzie rzekomo 
policją rozbiła ie i pobiła uczest- 
ników. - Pi Ё 

„Zeznaje Św. Potreba. Mimowoli ma 
się wrażenie, że jest on tu oskarżo- 
nym. Nic nię WYR. a tylko po- 
twierdza, że pisał list do brata swe- 
go, zamieszkałego w Rosji Sowieckiej, 
w którym mówi o „białym  terorze* 
Polski, dzięki któremu 'skazany ' zo- 
stał na 500 zł. grzywny, prosi o po- 
moc mu gdyż cierpi za polityczną 

robotę „Hramady". 
W liście zwraca się do „wszyst- 

Na wniosek Pana Wojewody Wileńskiego Rada Ministrów udzieliła 
zapomogi w wysokości 5000 zł. na wykończenie robót w kościele Leon- 
polskim, które wskutek braku funduszów zostały przerwane. Zapomoga 
rządowa pozwoli na szybkie zakończenie prac i ludność leonpolska już na 
wiosnę będzie mogła zanosić modły w nowej świątyni. | 

Mury kościoła Leonpolskiego będą świadczyły o solidarności rządu 
polskiego i katolicyzmu. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 28 — II 1928r #© a 

Ciśnienie ° 
  

średnie w m. mo 

Temperatura 
średnia Ea 

Opad za do- Aż й 
bę w mm. 

Wiatr is; 
przeważający oe, 

U w a gi: Pochmurno 
Minimum za dobę | 4 9C. 
Tendencja - barometryczna bez zniiany 

й KOŚCIELNA. 

— (c) Kościoł iw Borejkach. W Bo- 
rejkach dekanatu głębockiego powstaje no- 
wa parafja, Dar p. Lud. Siemieniasa w po- 
staci 3 ha gruntu przeznącza sie na teren 
przyszłego kościoła i plebanii. sprawie 
tej JE. ks, Arcybiskup-Metropolita wysto- 
sował pismżę do w. ks. proboszcza Stani- 
sława Klima w Mosarzu, treści następują- 
czej: „Biorąc z uwagę racje iwyłusz- 
czone przęz W, Ks, Proboszcza w raporcie 
z dnia 7 bm. Nr 59, na budowę kościoła w 
Borejkach najchętniej zezwalamy:--Wspania- 
łomyślny dar p. Ludwika Siemieniasa w po- 
staci 3 hą gruntu pod przyszły kościół 
przyjmujemy, W, Ks. Proboszczowi lub Jego 
zastępcy ną odprawianie servatis scovandis 
Mszy św. w domach prywatnych w A: 
kach lub innych wsiach według uznania W. 
Ks. Proboszcza zezwalamy. Jednocześnie 
W. Ks. Proboszczowi i wszystkim, którzy 
tak chętnię i ofiarnie okazują gorliwość 
współpracy w celu utworzenia nowej pa- 
rafji w Borejkach, Nasze serdeczne podzię- 
kowanie wyrażamy oraz do wytrwania w 
tych pięknych poczynaniach podjętych ku 
chwale Bożej ząchęcamy, szlachetnym za- 
mierzeniom i przyszłym  parafianom borej- 
kowskim z całego serca błogosław:my. 

3 + R. Jatbrzykowski“ 
> Arcybiskup=Metropolita", 

Jednocześnie JE, ks. Arcybiskup-Metro- 
polita przesłał ofiarodawcy p. Lud. Siemie- 
niasowi podziękowanie za 3 ha gruntu pod 
kościół w RZ ; ; 

‚ (с) olekcje. We środę po 1-ej 
niedzieli Postu, tj. dn. 29 bm. w kościele 
po-Dominikańskim rozpoczną się o godz. 
6-ej wiecz. rekolekcje dla tercjarek i trwać 
będą przez trzy dni, dwa razy dziennie O g. 
6-ej rano i 6rej wiecz. Tegoż dnia tj. 29 
bm. w kościełe Niepokalanego Poczęcia o 
g. 5-ej wiecz. rozpoczną się rekolekcie pą- T 
raijalne, które również trwać będą przez 
trzy dni, dwa razy ćziennie o godz Ósej ra- 
no i 5-ej pópoł. 

URZĘDOWA. 
— (t) Miesięczny zasiłek Ministerstwa 

P. i O. $. Ministerstwo Pracy i Opieki 
"Społecznej nadesłało Urzędowi Wojewódz- 
kiemu zł. li.oóo dia podziału pomiędzy 
instytucje opiekuńcze nad dzieckiem, tytu- 
łem zasiłku miesięcznego. © | 

+  — (x) Na miejsce komisii szacunko- 
wych biura kontrolne. W związku z pro- 
jektem zniesienia przy poszczególnych u-- 
izędach skarbowych t. zw. komisji szacun- 
kowych. dowiadujemy się, iż na miejsce 

- ostatnich mają być ustącowione biura Kon- 
trolne. : 2 

Zadaniem tych biur będzie zaciąganie 

we wszystkich instytucjach, domach: han- 

diowych ' t. p. informacji, co do obrotu po- 
szczególnych przedsiębiorstw, oraz ich sy- 
tuacji materjalnej. 

— (x) Ko fiskata propagandowe f 
odezwy listy Nr. 29. Urząd Komisarza 

Rządu ną m. Wilno zarządził w dniu wczoj 
rajszym konfiskatę odezwy w formie pla- 
katu, wydanej przez białoruski komitet li- 

  

sty N 2 lanką SE 28 icz 
czenie icznego rysunku p.t. „Posicja 
Polska". Wydawca tej odezwy Bist Ko 

4 do odpowiedzialnošci sądowej z 
art. 1 Rozp. Prezydenta Rzplitej. sy" 

2 MIEJSKA. 
RAN zy (x) Powrót inż. Czyža z Warsza- 
"wy. W dniu 27 bm. v-prezydent m. Wilna, 
Inż. Czyż powrócił z Wafszawy. gdzie ba- 
wił w Sprawach, związanych z interesami 
gospodarki miejskiej. CZW 

czasie ac Warszawie, v-prez. 
Czyż, w towarzystwie inżynierów Magistra- 
tu warszawskiego zwiedził cały szereg in- 
stytucji użyteczności publicznych, jak rzeź- 
nie, nowobudującą się piekarnię mecham- 
czną i t. d. A, 

wnocześnie p. inż. Czyż poczynił w 
Banku Gospodarstwa Kalugos pewne 
starania o projektowaną pożyczkę dla m. 
Wilna w sumie 1.500.000 zł. na roboty in- 
westycyjne, w celu zatrudnienia. bezro- 
botnych. r 

= (x) Posiedzenie miejskiej komisji 
opieki społecznej. W dniu jutrzejszym o 
godz. T-ej wiecz. odbędzie się w Magistra- 
cie posiedzenie miejskiej komisji Opieki 
społecznej, — 

o, Na posiedzeniu tem rozpatrzony będzie 
cały szereg Spraw, dotyczących pracy spo- 
łecznej i poszczególnych instytucji" Gobro- 
czynnych. 

— Świst bata. Okres zmiany pór roku 
zazwyczaj fatalnie odbija się na warunkach 
koniunikacyjnych w Wilnie. Ani: ną kołach 
ani saniach. Na pewnych ulicach pękają re- 
sory aut, w innych znów miejscach konie 
niemogąc wyciągnąć naładowanych sań, 

wydają przedostatnie tchnienie, Odnośne 
władze regulują te bolączki najniewłaści- 
wiej w świecie: jedną ulicę oczyszczają od 
śniegu, inne pozostawiają na pastwę;zmiennej 
pogody. W ten sposób miasto podzielone 
jest na dwie części, w jednej pancje zima, 
w drngiej wiosną, w jednej jeździć można 
tylko saniami, w innej tylko na kołach.. 
I wnet powstaje pytanie-jak się dostać z 
zimowego Wilna do wiosennego? T 

Ulica Mickiewicza «oczyszczona jest dla 
ruchu autobusów i dlatego być może na 
pewnym odcinku obiituje w niezwykle przy- 
kre ebrazy. Od placu Łukiskiego do Żwie- 
rzyńed, zwłaszczą zaś w dzielnicy zwanej 
"Tartaki" suną dziesiątki ciężarowych Sa. 
ładowanych drzewem, workami i td. Ten 
kto nie widział, z trudem zaledwie w/ob- 
razić sobie może obraz chaosu jaki tam pa- 
nuje. Po gołych - karhieniach konie nie są 
w stanie wyciągnąć ciężkich sań, padają 
na bruk, kaleczą sob e pyski, kolana, zmę- 
czeni i WE wožnice Na Ró na pe 
ardto, przeklinają nie przebierając w 'sło- 

Ariel 'katują № bestjalski (sposób konie. 
Niektórzy przechodnie PORE napomi- 

ać wożnicom by nie bili tak koni. Po- 
większa to jeszcze chaos, potok niecenzu- 
ralnych przekleństw i ciągły gwizd bata, — 
Chwilami ruch uliczny zostaję prawie całko- 
wicie zatamowany, a na trotuarach tworzy 
się zbiegowisko. 

l tąk dzień po dniu, od 1ana do wie- 
czora. Że poszczególni posterunkiowi są tu 
bezrądni to sami możemy zaobserwować. 
Ale czy niema takiej instancji, któraby te 
nienormalne zjawiska zechciała raz wreszcie 
uregulować? 

WOJSKOWA. 
— (x) Odprawa dowódców pułków w 

D. O, K. Il. W czasie od 27 lutego do 1 
marca r. b. włącznie odbędzie się w Grod- 
nie w D. O. K. Ill odprawa wszystkich do- 
wódców poszczególnych pułków . garnizo-= 
nowanych na terenie D. O. K. 

— (x) Czas odwiedzania osób woj- 
skowych. Władze wojskowe wydały : ostat- 
nio zarządzenie, w myśl którego unormo- 
wany został czas odwiedzania wojskowych 
przez osoby cywiine, a mianowicie dozwo- 
lony jest pobyt osób cywilnych w świetli-   

    
ki ha ciężkięh 

4 
Шхеп!е zwłoki 

były ziemianin 

28 lutego r. b. 

      

„ZE sT 
Doktór Dentysta. 

Wilnie dn. 28 lutego 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dn. 1 marca o godz. 
10 rano w kościele po - Tryn 

<+. Bolesław Łukasz 

GMUNT 
Obywatel! ziemski Ziemi Wileńskiej zmarł w 

   
     

zmarłódnia 21-g9 lutego b.r. 

   /przy zbiegu «l, Szkaplec- 
ROSsar=Odbędze się dziś NZ         

    

OWICZ 
ziemi mińskiej 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł opatrzony ŚŚ. Sakramentami dn. 
. w wieku lat 61. 

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jjakóba odbędzie się w czwartek dn. 1 
marca o g. 9 rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

O czem zawiadamia krewnych i znajomych stroskana 

ЗОМА @ 

  

      
IEDOROWICZ 

1928 r. w wieku lat 57. 

itarskim (Szpital Wojskowy na 
Antokolu). Wyprowadzenie zwłok z tegoż Kościoła na cmentarz 
Antokolski odbędzie się w tymże dniu o godz. 3 po południu. 

%, O czem zawiadamia krewnych, 
„ pogrążona w głębokim smutku 

  

Posterunek P. P. oblężony przez 

przyjaciół i znajomych zmarłego, 
Rodzina. 

BY M     
straż celną. 

skandal na dworcu w Sfolpeach. 
Donoszą nam ze Stolpców o przykrym incydencie, jaki tam zaszedł 

ostatnio na dworcu kolejowym. Starosta Stołpecki otrzymał informacje, iż 
komendant posterunku policji D'Erceville, oraz jeden z posterunkowych 
nazwiskiem Sakowicz uprawiają przemyt kawioru z Rosji Sowieckiej. 
chwili, gdy posterunkowy Sakowicz 

Ww 
otrzymał paczkę zawierającą przemyt, 

którą dostarczyć miał komendantowi posterunku, usiłowano go zatrzymać, 
ale zdołał się wyrwać i odgrażał na wet bronią, poczem ukrył się w po- 
sterunku policji. -— Natychmiast wydane zostały Odnośne zarządzenia i 
posterunek policji otoczony został uzbrojonym oddziałem straży celnej. 
Dokonana następnie rewizja ujawniła rzeczywiście szmugiel kawioru. 

Dochodzenie prowadzi Komendant Okręgowy P. P. 
oraz sędzia śledczy. 

w Nowogródku 

Niesumieńna żydowska instyśncja dobroczynna w Wilnie. 
Informują nas, iż Magistrat m. Wilna 

(wydział opieki społecznej) przystąpił osta- 
tnio do przeprowadzania rewizji ksiąg w 
poszczególnych instytucjach dobroczynnych, 
stale subsydjowanych przez miasto. й 

Jak wiadomo pomienione instytucje 
otrzymują subsydja miejskie na zasadzie 
ksiąg, wskazujących ilość osób utrzymywa- 
nych przez daną instytucję. | : 

Ostatnio dokonana rewizja ksiąg žy- 
dowskiego towarzystwa  dobroczynnego 

„Talmud-tora* przy ul. Gdańskiej Nr 3 
ujawniła większe nadużycia w formie zapi- 
sywania osób, które wcale nie istniały lub 
nie istnieją. Magistrat zaś w myśl tych 
wykazów wypłacał na każdą osobę po 20 
zł. miesięcznie. Nadużycia te według do- 
tychczas ustalonego zestawienia cyfrowego 
sięgają kilku tysięcy złotych. Ciekawem 
jest, jak Magistrat na tego rodzaju nadu- 
życia zareaguje? (x). 

RAR A IA a ROARAWOCOAOCJ 
cach wojskowych w czasie od 12 do 13 i 
pół codziennie. 

в POCZTOWA. 
(x) W dni wyborów urzędy pocz- 

towo-telegraficzne czynne będą przez 
całą dobę. W myśl ostatniego zarządzenia 
w dniu 4 i 11 marca rb. tj. w dni wyborów 
do Sejmu i Senatu wszystkie urzędy pocz- 
towo-telegraficzne będą czynne przez całą 
dobę bez przerwy. 

Ma to na celu ułatwienie poszczegól- 
nym komitetom wyborczym komunikowania 
się, co do frekwencji i wyników wyborów. 

KOLEJOWA. 
— (c) Kontrola biletów w pociągach. 

Władze kolejowe wydały zarządzenie, aże- 
by w osobowych pociągach dalekobieżnych 
konduktorzy nie zmieniali się i ten sam 
konduktor odprowadzał wagon od począt- 
ku do kresu podróży. Konduktor ten wi- 
nien sprawdzić biłety przy wsiadaniu pasa- 
żerów do wagonu 1 pasażerów więcej nie 
niepokoić. Dotychczas konduktorzy zmie- 
riali się co kilka stacyj i bezustannie kon- 
trolowano bilety. W nocy śpiących pasa- 
żerów budzono ce kilka godzin. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W środę, dnia 29 lutegu 

r. b. odbędą się w „Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu o godz. l-ej po poł. promocje 
na doktora wszechnauk lekarskich nastę- 
pujących osób: 1) Dunina-Horkawicza Wik- 
tora, 2) Pappa Leona, 3) Krotowa Włodzi- 
mierza. Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 
— Zjazd nauczycieli szkół zawodo- 

wych. Dnia 2 marca rb. o godz. 4-ej popo- 
łudniu odbędzie się zjazd delegaiów rad 
pedagogicznych szkół zawodowych okręgu 
wileńskiego w lokalu państwowej szkoły 
Przemysłowo-Handlowej im. E. Dmochow- 
skiej (ul. Wileńska 10) w sprawie utwo- 
rzenia związku nauczycieli szkół zawodo- 
wych całej Polski. . Wszyscy zainteresowa- 
ni proszeni są o przybycie. 

Naukowe posiedzenie Polskiego 
Tow. Przyrodników im. Kopernika. W 
czwartek, dnia 1 marca r.b. o godz. 7 i pół 
wieczorem w sali Tow. Lekarskiego (ul, 
Zamkowa 24) odbędzie się posiedzenie OQd- 
działu Wileńskiego Polsk. Tow. .Przyrodni- 
ków im. Kopernika z referatem Prof. Dr. 
J. Alexandrowicza p. t. „Zagadnienie o ge- 
njuszu w genetyce*. 

Goście mile widziani. Wstęp wolny. 

ZABAWY. 
— Bal Maskowy. 2-go marca w Salach 

Klubu Handlowo-Przemysłowego przy ul. 
Ad. Mickiewicza 33-a odbędzie się wielki 
bal maskowy. RÓŻNE 

-—CentralarOpieksSzkolnych składa 

serdeczne podziękowanie praśie i wszystkim 
osobom, które przyjmowały czynny udział 

w Bażarze Karnawałowym i Balu, urządzo- 
nych na rzecz koionji letnich -Oraz bursy 

dla młodzieży, i swą bezinteresowną i 
umiejętną pracą przyczyniły się da. powo- 

dzenia powyższych antrepryz. — : 

Jednocześnie Centrala podaje „do, wias 

domości społeczeństwa sprawozdanie z 
Bazaru i z Balu. Dochód brutto z Bażaru 

wynosił 4137 zł. 59 gr., rozchód 2030 zł. 

88 gr. Czysty dochód 2106 24 71 gr. DOŁ 
chód brutto balu wynosił 2139 zł. 80 gr., 
rozchód 722 zł. 08 gr. Czysty dochód 1412 
zł. 72 gr. Ogólny dochód z obydwóch im- 
prez wynosi 3519 zł. 43 gr. 

Wystawa radjowa w Wilnie, Sta- 
raniem Stowarzyszenia rądiosłuchaczy w 

Wilnie organizuje się Wystawa Radjowa, 
która otwarta zostanie w Kasynie Garnizo- 
nowem przy ul, Mickiewicza w dniu 24 mar- 
ca i trwać będzie do dnia 1-go kwietnia. 
W czasie Wystawy studjo Polskiego Radja 
z Witoldowej przeniesione zostanie do lo- 
kalu wys! iwowego, a Dyrekcja opracuje 
na ten czas specjalny program, który tran- 
smitowany będzie w miejscu wystawy. О 
zaiteresowaniu jakie wywoła w przemyśle 
radjowym powyższy projekt świadczy fakt, 
że lokal Wystawy okazał się za szczupły, 
aby uwzględnić wszystkie zgłoszenia na 
stoiska. > 

„Informacji w sprawach wystawowych 
udziela p. Stanisław Ławrynowicz codzien- 
nie od godz. 4 6, Aleja Róż Nr. 9 m. 5., 

- & bazaru Przemysłu Ludowego w 
Wilnie. Na zasadach spółdzielczości zorga- 
nizowany Bazar Przemysłu ludowego w sty- 
czniu r. b. został właścicielem sklepu przy 
ul. Zamkowej 8, zajmowanego dotychczas 
przez firmę W. Mohl. Fundusz na wynaję- 
cie lokalu sklepowego i zapoczątkowanie 
handlu na większą „skalę uzyskała spół- 
dzielnia przez zaciągnięcie pożyczki z fun- 
duszów państwowych, na ten cel przezna- 
czonych, a asygnowanych przez P.K. O. na 
podstawie weksli gwarancyjnych, żyrowa- 
nych przez szereg osób Żywo zaintereso- 
wanych ideową sprawą popierania przemy- 
słu ludowego. Podkreślić należy obywatel- 
skie stanowisko dotychczasowych właści- 
cieli lokalu, którzy mimo korzystnych ofert 
innych firm przeprowadz li z Bazarem tran- 
zakcję kupna bez żądania odstępnego i u- 
możliwili w ten sposób ideowej instytucji 
uzyskanie lokalu w punkcie handlowo naj- 
korzystniejszym i posiadającym już w Wil- 
nie tradycje, które Bazar nadal kontynuo- 
wać będzie. 

Oprócz samodziałów ludowych auten- 
tycznych, stanowiących główną podstawę 
handlu, posiada Bazar na składzie domowe 
materjały na ubrania, płótna lniane, mate- 
rjały i narzędzia tkackie, wyroby ceramicz- 
ne wileńskie, kaszubskie i huculskie, a w 
trakcie są przeprowadzane tranzakcje w 
celu sprowadzania także innych wyrobów ludowych z różnych stron Polski. Ż punk- 
tów zorganizowanych na prowincji napły- 
wają do Bazaru tkaniny samodziałowe w 
wielkich ilościach i w sztukach liczących 
do 30 m., tak że można je obecnie naby- 
wać na metry w dowolnych ilościach. 

Spółdzielnia Bazar Przemysłu Ludowe- go jest jedynym w Wilnie magazynem, 
gdzie możną nabywać wyroby ludowe au- 
tentyczne. 

— Podziękowanie. Inż. Janusz Jan- kowski, Kierownik Północnej * Partji Stu- 
djów linji drogi żelaznej Woropajewo — 
Druja po ukończeniu prac polowych skła- 
da za nasze pośrednictwem podziękowa* 
nie władzonf administracyjnym powiatu Bra- 
sławskiego z panem Starostą  Żelisławem 
Januszkiewiczem na czele za niezmiernie 
życźliwą/pomóc w pracy w och _ жа- 
runkach ZiuiowWėj. poty, a szczególniej za 

ienią ki kacyjne przy przerwach 
w richu kc | Dukšzty. 'uja, — oraz 
serdecznie | ardec kuje polskim * dworom kre- 
sowym tu Brasławskiego, a mianowi* 

ioMarji Piedorowi-        
    

  

cie: pp. 
czoi w Krycewiczach, ph. Doręgowskim w 
Szęzołnie, pp. Zygmuntostwu Guze w Kou- 
*stancjanowie, pp. Wiesławostwu Światopełk 
Mirskim w Kamienpolu, pp. Feliksom 
Światopełk Mirskim w Horaniach i pp. Ав- 
tonim jJabłońskim w Miorkach za prawdzi- 
wie staropolską kiesową gościnność ©ka- 
zaną Partji w ich domach.
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Halio! Halio! A gdziež ta Jozefowoczka? 

E Ii“ VII Szopka Akademicka Dziś 
przedstawienie na rzecz Zrseszenia Kół Naukowych U S. B. celem ufundowania premii 

TEATRY i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. „Zaczaro- 
wane Koło". Dziś o godz. 20-ej baśń dra- 
matyczna w 5-ciu obrazach Lucjana Rydla— 
„Zaczarowane Koło". 

Jutro w czwartek i w piątek 
rowane Koło*. 

- Przedstawienie szkolne „Zaczaro- 
wanego Koła”. W sobotę 3.1I. b.r. O godz. 
16-ej za zgodą Kuratorjum Okr. Szk. Wil. 

odbędzie się przedstawienie dla młodzieży 

szkolnej baśni dramatycznej L. Rydla „Za- 
czarowane Koło”. Zyłoszenia szkół na bi- 

łety przyjmuje Sekretariat Reduty od godz. 

10—14-ej i od 18 19.30 przyczem każda 
szkoła otrzyma 10 proc. zamówionych  bi- 

letów bezpłatnie dla najniezamożniejszych 
uczniów. я 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziš 

i jutro ostatnie dwa razy nieśmiertelne 

dzieło G. Zapolskiej „Moralność pani Dul- 
skiej*, doskonale grane na naszej scenie. 

— Piątkowa premiera. W piątek po 

raz pierwszy grana będzie sztuka hiszpań- 

5Ка jacinto Benavente „Zle kochana“, lau- 

reata nagrody Nobla. Re 
Uwa.a: Z d. i marca r. b. ceny miejsc 

w Teatrze Polskim będą wynosiły od. 20 
gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Poranek zjednoczonych orkiestr 

wojskowych. Drugi poranek zjednoczo- 
nych orkiestr wojskowych garnizonu odbę- 

dzie się w Teatrze Polskim w niedzielę 

4-go marca o godz. 12 m. 30 pp. с 

7е wzzlędu na to że wiele osób nie 

mogło skorzystać z koncertu ubiegłej nie- 

dzieli, obecnie nadarza się sposobność usły- 

szenia tej doskonale zgranej orkiestry, 

składającej się z 75 osób pod batutą zna- 

nego kapelmistrza Bogumiła Reszke. 

Program składa się Z następujących 

utworów: Dziewulski, Grossman, Reszke, 
Sidorowicz, Wagner. 

Celem uprzystępnienia koncertów szer- 

szym masom publiczności, ceny zostały 
znacznie zniżone od 15 gr. do 1 zł. 50 gr. 

RADJO—WILNO. 

Środa 29 lutego 1928 r. 

16.40 16.55: Komunikat dla rolników 

w opracowaniu Zw. Rew. Polskich Spółdz. 
Roln. Z. Wileńsk. 

16.55 - Kwadrans akademicki. 
17.20-17.45: Audycja dła dzieci: „Po- 

danie o św. Kazimierzu* opowie p. M. Ma- 
ckiewiczowa. 

17.45 18.10: 
odczyt z dz. „Nasi 
Szk. Nauk. Polit. 
Gorzuchowski. 

18.15 18.55: Koncert , popołudniowy 

orkiestry 1 p. p. Leg. pod dyr. prof. Feli- 

ksa Koseckiego. M. Weber: Uwertura Z op. 

„Oberon“. G. Meyerbeer: Balet z op. „Pro- 

rok“. St. Moniuszko: Uwertura: „Kumoszki 

Winsdorskie”. G. Bizet: Wstęp do IV aktu 

op. „Carmen*. Koncert transmitowany bę- 
dzie na inne polskie stacje. 

19.00 19.35: Gazetka radjowa, 
czasu i rozmaitości. 

19.35—20.00: Pogadanka radjotechni- 

CZNA. : 
20.00 20.30: Transmisja z Warszawy: 

odczyt organizowany przez Prezydjum Rady 

Ministrów. х 
20.30  Transmisja z Warszawy: Kon- 

cert wieczorny w wykonaniu orkiestry pod 

dyr. Al. Sielskiego. W programie: Weber, 

Saint-Saens, Moniuszko, Czajkowski i in. 

22.00— Komunikaty P. A. T. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (x) Z obawy przed odpowiedzial- 

nością strzelił sobie w skroń. W  nie- 
dzielę dnia 26 bm. z polecenia odnośnych 

władz, aresztowany został przez policję 

śledczą w Wiłnie b. urzędnik Nadleśnictwa 

w Landwarowie niejaki Straszyński Antoni, 

ostatnio zamieszkały przy ul. Sapieżyńskiej 

3. Straszyńskiego aresztowano za rzekome 

nadużycia natury materjalnej, „popełnione 

ostatnio przez niego w Nadleśnictwie. | 

Po  przeprowadzonem dochodzeniu 

śledczem, Straszyński dowiedziawszy się o 

dalszym jego losie, jeszcze przed odpro- 

wadzeniem go do aresztu, wyjął rewolwer 
z kieszeni i strzelił sobie w skroń. 

Ciężko rannego przewieziono do szpi- 

tala żydowskiego, gdzie też niebawem zmarł. 

— (r) ONY, kogut szaleje na 

prowincji. Z różnych stron naszego kraju 

nadchodzą wiadomości o spustoszeniach, 

jakie sprawiają pożary. 
Około północy wybuchł pożar w zabu- 

dowaniach parafji kościelnej w Wołkoła- 

ciach, pow. Postawskiego. Ogień strawił 

dom mieszkalny, w którym mieszkał orga- 

nista Bronisław Szwarcewicz oraz chlewy 

z inwentarzem żywym. Siraty wynoszą 

2000 zł. й : į a 

We wsi Osicz, gm. Wierzchniańskiej 

spłonęły 2 domy mieszkalne, 2 chlewy 12 

spichrze, stanowiące własność Marji, józe- 

fa i Lucjana Romanczuków. Straty sięgają 

5000 Zł. i X : 

Wskutek wadliwej konstrukcji komina 

wybuchł pożar w domu Witolda Kopcia, 

w maj. Szutki, gm. chocieńczyckiej pow. 

Wilejskiego. Za: 
— (r) Chiał zaopatrzyć spiżarnię. 

Niejaki Bronisław Rudzisza zamieszkały 

przy ul. Grodzieńskiej Nr. 9 w Wilnie, bę- 

dąc w Rudziszkach, przy nadarzającej Się 

sposobności okradł bufet stacyjny, zabiera- 

jąc produkta spożywcze oraz na dokładkę 

gotówkę ogólnej wartości 520 zł. : 

Uwiadomiona policja natychmiast 

wszczęła poszukiwania sprawcy, od które- 

go zapasy spożywcze i gotówkę odebrano 

w całuści i zwrócono poszkodowanemu. 

Rudzisza aresztowano i oddano do 

rozporządzenia władzom sądowym. " 

— (r) Złodzieje na poczcie. Wczoraj 

w południe jednemu z interesantów, a mia” 

nowičie Samuelowi Karpińskiemu złodzieje 

wyciągnęli z kieszeni 1500 zł. w gotówce. 

— (x) Aresztowanie defraudanta. w 

osobie kasjera kolejowego. Onegdaj Z 
rozporządzenia odnośnych władz areszto- 

wany został kasjer kolejowy na st. Cze- 

remcha niejaki Grzegorz Świtelski, który 
ostatnio popołnił defraudację, na szkodę 

Skarbu Państwa na sumę 174ł zł. W toku 

dochodzenia Świtelski przyznał się do winy, 
podkreślając, iż malwersacji tej dokonał 

z powodu złego stanu materjalnego, w ja- 

kim się znajdował, mając na utrzymaniu 

większą rodzinę. я 

Niesumiennego urzędnika osadzono w 

więzieniu. 3 

piiary. 
— М. 5. dla inteligentnej wdowy Z sy- 

nem suchotnikiem zł. 3, dla  najbiedniej- 

szych do uznania redakcji Zł. 3. 
OLI SSM 

i Pożyczki 8 
m 

niskoprocentowe załatwia R 
B Wileńskie Biuro Komisowo-Handlo- 

we, Mickiewicza 21, tel. 152. 
— 

+ „ZacZa- 

„Estonja współczesna" 
sąsiedzi* wygł. prof. 

w Warszawie Stanisław 

sygnał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław 

za naukowe referatv 

Obrót handlowy siemieniem Inianem 
w W-wie Wileńskiem. 

O znaczeniu lnu w naszej produk- 
cji rolnej Świadczą między innemi 

cyfry, dotyczące obrotu handlowego 

siemieniem Inianem, (obliczone za rok 
1926 na podstawie „Rocznika Staty- 

stycznego przewozu towarów na pol- 

skich kolejach państwowych *). 

Wywóz siemienia 'nianego (łącz- 

nie z konopnem) z województwa Wi- 

leńskiego do innych województw Pol- 

ski wynosił w roku 1926 — 2940 

tonn. Z główniejszych stacyj odbior- 

czych odnotować tu należy: Szamotu- 

ły (1225 tonn), Białystok (400 t.), 

Warszawę (230 t.), Radom (140 t.), 

Kutno (170 t.), Kowalewo Pomorskie 

(135 t.), Kowei (140 t), Grodno 

(130 t.), Sochaczew (120 t.). 

Wywóz zagranicę wyrażał się cyi- 

rą 672 tonn, w tem do Łotwy — % 

tonn, Niemiec — 276 t., Czechosło- 

wacji — 45 t, Prus Wschodnich — 

115 t, i przez port w Gdańsku 75 

tonn. Nadania zagranicę miały miej- 

sce ma stacjach: Dukszty (179 t.), 

Olechnowicze (135 t.), Budsław (70 

t), — pozatem: Ignalino, Oszmiana, 

Smorgonie, Hoduciszki, Głębokie, Pa- 

rafjanów. 

Przywóz z zewnątrz w-wa miał 

miejsce tylko w odniesienia do Wil- 
na, dokąd przybyło ogółem 294 ton- 

ny (z Baranowicz — 30, Równego — 

24, Gawji - 45, Roś — 10, Horo- 
dzieja — 15, Bohdanowo — 19, Ho- 

rodziec — 91 tonn). 

W obrocie wewnętrznym jako 

Stacja odbiorcza figuruje prawie wy- 

łącznie Wilno z dość pow.żną cyirą 

2290 tonn (z Głębokiego—854 tonn, 

Postaw — 335, Dukszt — 411, Smor- 
goń 193, N. Swięcian — 95, Ignali- 
па — 90 i z szeregu innych stacyj w 

ilościach mniejszych). 

Zaznaczyć tu muszę, że ścisłość 

przytoczonych liczb jest bardzo znacz- 

na, ogólna bowiem ilość ładunków, 

co do których ze względu na niepo- 

danie w „Roczniku* nazwy stacyj nie 

można było ustalić ich roli w obro- 

с!е — nie przekracza 150 tonn. 
Harski 

RST ZZNACZOKOIROECH O TERSARZCZREZETA 

ONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 28 lu- 

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

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 42—, owies 40 — (zależnie od ga- 
tunku), jęczmień browarowy 45—, na kaszę 
40—41, otręby żytnie 30 , pszenne 31 
Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—9, siano 
9—11, ziemniaki 14 15. Tendencja nieco 
mocniejsza. Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 
gi. za 1 kg., krajowa I gat.: 95—100, Il gat. 
80—90, żytnia 65 proc. 58—50, 75 proc. 50 
—52, razowa 38 40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60 
proc. stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za 
1 klg. 

K-sza manna amerykańska 130—150 gr. 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg., 
cielęce 100—140, baranie (brak), wieprzo- 

we 270—300, schab 300 - 320, boczek 280 
— 300, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

Tłuszcze Słonina krajowa I gat. 400— 
420. II gat. 350—380, amerykańska 430 —460, 

szmalec amerykański I gat. 450 — 480,21l 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr, 

śmietana 180--200, twaróg 120 — 140 za 1 
kg. ser twarogowy 180 — 200, masło nie- 

solone 650 — 700, solone 600 — 650, de- 
serowe 700 — 800. 

J je: 270 -280 za 1 dziesiątek. 

Ow ce: jabłka 60—100, gruszki 120. 
Cakier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

detalu), kostka I gat. 170 180, II gat. 160 

170. 
Warzywa: kartofle 15—17 gr. za I kg. 

cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew 
15 20, ogórki 100—150 gr. za I dziesiątek, 
groch 60 70 gr. za 1 kg., fasola 70—80 gr. 
za 1 kg.. kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
kapusia świeża 40—45 za 1 kg., kwaszona 
30—35, pomidory 140—180, grzyby suszone 
10.00—15.00 za 1 ki. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę. 
kurczęta 200 250, kaczki żywe 6,00 800, 

bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00, bite 7.00 10.00, indyki żywe 
15.00 - 17.00, bite 12.00 15.00 zł., młode 
8.00 - 1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 480—500, śnięte 380 — 
400 za 1 kg., Szczupaki żywe 450—480, 

śnięte 280 350, okonie żywe 480 500, 
śnięte 350 380, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 450 480, Snięte 
350 - 380, leszcze żywe 480 500, śnięte 

380 - 400, sielawa 200 250, wąsacze żywe 
450 480, śnięte 380-400, sandacze 350 — 
400, sumy 250— 260, miętuzy (brak), jazie 
żywe 450 480, śnięte 380 - 400, stynka 
(brak), płocie 180 250, drobne 80 —100. 

Len: włókno [ gat. 50 Solo“ 
40 — 45, siemię lniane 13-. Tendenc,u 
mocna. 

OBOP O 5 

ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj 

ul. Chocimska 31 m. 

 ETRNWTIDEPCCZOKA 

Szopka codziennie oprócz czwartków pocz. g. 8.15. Ceny od 0.50 do 4.00. 

Ogn sko Akademickie Wielka 24, W niedzielę popołudniówka początek o godz. 5. 

Na popołudniówkę ceny zniżone o 50 proc. 

Spieszmy do dziada „prandzej, prandzej, prandziej bo czasu co raz mniej”. 
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ZE ŚWIATA. 
— Klimat Chin. Jakkolwiek Chi- 

ny leżą w tej samej szerokości geo- 

graficznej co Francja Południowa, 

Algier, Włochy i Egipt, to jednak róż- 

nice klimatyczne są bardzo znaczne 

Dzięki swojemu położeniu na skra- 

ju Azji wschodniej są Chiny wysta- 
wione na działanie silnych wiatrów, 

zwanych „Muson”, których powodem 
są różnice temperatury ziemi i mo- 
rza. Te różnice temperatury powodują 
różne ciśnienia atmosferyczne па ko- 
rzyść krajów o niższej temperaturze. 

Dlatego więc wioną wiatry w Chinach 

w lecie z ogromną siłą z morza na 

ląd a w zimie w kierunku odwrot- 

nym, co naturalnie powoduje zwięk- 

szenie różnicy temperatury pomiędzy 

latem a zimą. W Chinach północnych 

bywają w lecie olbrymie upały, pod- 

czas kiedy w zimie są tu trzaskają- 
ce mrozy i to nawet w Chinach połu- 
dniowych. Bardzo często. się zdarza, 

że w Kantonie, który leży prawie pod 
zwrotnikiem, dochodzi mróz aż do 9 
stopni. W północnych Chinach trwa 
zima conajmniej 4 miesiące, a mrozy 

jej bywają nie słabsze, niż na . Sybe- 
rji. Termometr bardzo często spada 

na 20 a nawet na 30 stopni pod ze- 
ro, a średnia temperatura w Pekinie, 
który leży w tej samej szerokości 

geograficznej co Lisbona albo Neapol 

bywa 9 stopni pod zerem. W czasie 
długich zimowych miesięcy zmuszony 
jest Chińczyk ubierać kożuch na sie- 
bie. Rzeki są zamarznięte a krajobraz 
przypomina bardzo często okolice, w 
których mieszkają Lapończycy albo 
Eksimosy. 

W zimie zatrudniają się Chińczy- 

cy bardzo często rąbaniem lodu, któ- 

ry konserwują w wielką poczoławi- 

tością, bowiem podczas letnich upa- 

łów zużywa się go bardzo wiele na 

napoje, który Chińczycy chętnie piją. 

SPORT. 
Międzymiasowe zawody bokser- 

skie. 

Chcąc umożliwić „miejscowym bok- 
serom zmierzenie się z czołowymi 
zawodnikami z Warszawy — Ośro- 

dek W. F. organizuje w końcu marca 
zawody bokserskie Warszawa Wilno, 
w których weźmie udział po 6-ciu za- 
wodników Warszawy i Wilna, odzna- 
czonych na zawodach 0 mistrzostwo 
obu miast. ® 

Przewiduje się spotkania zawod- 
ników wagi lekkiej, półciężkiej i 

ciężkiej. : с 

sze Zawody © mistrzostwo 
Wilna w grach ruchowych. 

W związku z podaną już przez 

nas wiadomością o zawodach 0 mi- 

strzowstwo Wilna w grach ruchowych 
- dowiadujemy się, iż zawody piłki ko- 

szykowej i siatkowej odbędą się w 
dniach 8, 9, 10 i 11 marca. 

Udział biorą drużyny męskie i 
żeńskie szkół Średnich Oraz kluby 

sportowe. 

Zawody odbędą się w gmachu 

gimnazjum im. j. Słowackiego przy 
ul. Dominikańskiej 3/5. 

Zawody narciarskie. 

Na boisku 6 p. p. Leg. na Anto- 

kolu w sobotę dn. 3 marca oraz 
w niedzielę 4-go marca urządza 

ośrodek W. F. „Wilno“ zawody nar- 

ciarskie. ; 

Program 3 marca: 1) Bieg 18 

klm. o nagrodę Wojewódzkiego Ko- 

mitetu Wychowania Fizycznego i 

Przysposobienia Wojsk., ‹ 4) Bieg 4 

klm. dla juniorów. 

4 marca: 1) Bieg 3 klm. uczennic, 

2) Bieg 3 klm. pań., 3) Bieg 4 klm, 
młodzieży szkolnej. 

Konkurs skoków. Oczekiwany 

jest udział w konkursie zawodników 

z różnych środowisk Polski, w szcze- 

gólności z Zakopanego. Start i meta 

na boisku 6 p. p. Leg. Ceny miejsc: 

wejściowe—1 zł., młodzież—50 gr., 
szeregowcy —20 gr. 

i ii 

BIELŁOA WARSZAWSKA 
28 lutego 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz.  Kupne 

Londyn 43,49 43,49 43,605 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Paryż 35,08, 35,175 35 

Praga 26,415 26,48 26,35 
Szwajcarja 171,68 172,11 171.25 

Stokholm 239,40 — 240 238,80 

Papiery procentowe: 

dolarówka 69 68,75 69 
Poź. dalarowa 86 
kolejowa 102,50 102.25 102,75 

5 proc. konwersyjna 67 

konwersyjna kolejowa 61 | 

listy i obi. Banku Gosp. Kraj. 94 

8 proc. ziemskie 83 _ 

4 5 proc. ziemskie 56,50 
roc. warszawskie _79, 78,25 

8 proc. Łodzi 70,75 71 10 

SEO EAN EE VEKS E 

A) 

dla dziecka ociemniałego 

+. Od g. 3-ei—5-ej. 
7 САНО @Я 

Karwowski. 

   

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

ła ekranie. © 

Rejestr Famdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: 

Dział A — w dniu 17.1—1928 r. 

1718.1. A. „Dijez Rocha* w Wilnie, ul. Zawalna 29 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Dejcz Rocha, zam. tamże. 2776 VI. 

7119. 1. A. „Dworkin mirsz* w Drui, pow. Brasław- 
skim, sklep apteczny i towarów galanteryjnych. Firma istnie- 
je od 1925 roku. Właściciel Dworkin Hirsz, zam. tamże. 

2111 —Vl. 

pow. Brasław- 
istnieje od 1923 roku. 

2118—VI. 

7121. I. A. „Kwin Mina“ w Drui, pow. Brastawskim, 

  

© 1720. 1. A. „Fruman Jakow“ w Drui, 
skim, sklep skór i obuwia. Firma 
Właściciel Fruman Jakow, zam. tamże. 
  

  

  

najwybitniejsze, najrozkosz- 
_. niejsze gwiazdy ekranu 

w zachwyc. porywając. dramacie serc p. tt 6 WYROK BEZ SĄDU wi2 akt. Koncettowa 

gra mistrzów ekranu! Przepych! Wystawa! Seansy o godz. 4-ej. 

ary Liedtke Lee Parry i Vivian Gibson 

  

  

Dział A.—w dniu 17. I. 1928 r. , 
1126. 1. A. „Wenecja Włoska Zusman Krygier i S-ka, 

spółka firmowa”. Prowadzenie wytwórni makaronów. Siedzi- 
ba w Wilnie, przy ul. Rydza Śmigłego 34. Przedsiębiorstwo 
rozpoczęło działalność z dnia 1 stycznia 1925 roku. Wspólni- 
cy zamieszkali w Wilnie: Zusman Krygier „przy ul. Biskupiej 
12 i Helman Krakanowski przy ul. Rydza Śmigłego 34. Spół- 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 30 listopada 1927 
roku na czasokres do dnia I stycznia 1931 roku. Zarząd na- 
leży do obydwóch wspólników. Wszelkie umowy, weksle, cze- 
ki, upoważnienia, akty i wogóle dokumenty, z tytułu których 
mogą powstać dla spółki jakiekolwiekbądź zobowiązania pod- 
pisują w imieniu spółki obaj wspólnicy łącznie. Korespon- 
denc,ę zaś zwykłą, poleconą i wartościową, jak również po- 
kwitowania z odbioru z poczty, kolei 1 instytucyj przewozo- 
wych i kredytowych listów, przekazów lub przesyłek podpisu- 
je każdy ze wspólników oddzielnie. 2184 - VI o 

7727. I. A: „Wersocki Munia“ w Wilnie, ul. Trwała 28, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciek 
Wersocki Munia, zam. tamże. 2785 VI 

7728. I. A. „Załł Owsiej"* w Wilnie, ul. Szopena 1. 
sklep spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1910 roku. Wła- 

  

  

sklep towarów włóknistych. Firma istnieje od 1900 roku.  ściciel Ź ai 7 
Wiašciciel Kwin Mina, zam. tamže. 2179—VI. OE rosak, 

— = " 7129. I. A. „Zeji Lejba* w Brastawiu, ul. Piłsudski 
4 1722. 1. A. „Mądrowskić Teodor 'w Drui, pow. Bra- 114, drobna iai A włóalstych Pak chło 
ławskim, herbaciarnia. Firma istnieje ód 1927 oku. Właści- skich. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Zeji Lejba. 

ciel Mądrowski Teodor, zam. tamże. 2180—VI zam. tamże. у 2787_\]„ 2: 

7723. I. A. „Porubafska Ciwja“ w Wilnie, ul. II Ra- 7730. I. A. „Cześli Szloma* w Wilnie, zauł. Domini- 

duńska 11, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Porubańska Ciwja, zam. tamże. 2781 VI 

1724. I. A. „Smuszkowicz Aba* w Brasławiu, ul. Pił- 
sudskiego 66, sprzedaż piwa, chleba i zakąsek.4Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Smuszkowicz Aba, zam. tamże. 

2782—VI 

  

  

1725. |. A. „Uszpolowa Ester" w Nowo-Daugieliszkach, 
gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskim, sklep bakalejny. Firma 
istnieje od 1920 roku. Właściciel Uszpolowa Ester zam. 
tamże. 2183 VI 

Dział B dodatkowy — w dniu 3.I1- 1928 roku. 

256. III. B. „Dom Handlowo-Komisowy" — Sair w 

Wilnie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* zmienia się 

na „Dom Handlowo-Kumisowy - Корга w Wilnie, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością*. 2835 — VI. 

Dział A dodatkowy — w dniu 3.1|—1928 r. 

6896. II. A. „Zdanowski Kazimierz". Przesiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. _ 2836—VI 

3778. A. II. „Holszteįnėwna Hilda“. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się. 2837 VI 

  

Dział A — dniu 16.1—1928 r. 

1704. |. A „Rabinowicz Szloma* w Brastawiu, ul. 

3 Maja 6, drobna sprzedaż towarów spożywczych i kolonial- 

no-bakalejnych. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Rabi- 

nowicz Szłoma w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 88. 2794 - VI 

7105. I. A. „Rajsin Pejsach* w Drui, pow. Brasławskim, 

drobna sprzedaż żelaza. Firma istnieje od 1921 roku. Właści- 

ciel Rajsin Pejsach, zam. tamże. 2795 VI 

1106. I. A. „Rimini Beni* w Wilnie, ul. Rudnicka 6, 

sklep obuwia i kaloszy. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 

ciel Rimini Beni, zam. w Wilnie, ul. Piwna 2. 2196—VI 

1707. I. A. „Rozenman Pera-Małka* w Drui, pow. 

Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma 

istnieje od 1924 roku. Właściciel Rozenman Pera-Małka zam. 

tamże. 2797 VI 

7708. I. A. „Szczęsny Jan* w Wilnie, ul. Antokolska 33, 

sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Szczę- 

sny Jan, zam. w Wilnie, ul* Senatorska 13 -1. 2798—VI 
i ———.————————— 2-0 

1109. |. A. „Szkop Abram* w Plusach, pow. Brasław- 

skim, drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma istnieje 

od 1927 roku. Właściciel Szkop Ab.am, zam. tamże. 

kańska 19, sklep skór. Firma istnieje od 1910 roku. Właści- 
ciel Cześli Szloma, zam. w Wilnie, przy zauł. I-nacowskim 
8—20. 2788 VI 

      

Dział A — w dniu 18. I 1928 r. 
7731. I. A. „Glezer tHasia* w Wilnie, ul. 7> z a ( Sadowa 

drobny galanteryjny handel. Firma istnieje od 1909 roku- 
Właściciel Glezer Basia, zam. tamże. 2189 VI 

7132. |. A. „Sosna Sosia" w Wilnie, ul. Nowogródzka 
90, sklep starego żelaza. Firma istnieje od 1903 roku. Wła- 
ściciel Sosna Sosia, zam. tamże. 2190—VI 

  

w dniu 20. l. 1928 r. 

_7758. 1. A. „Sklep wyborów futrzanych Mendela 
Byteńskiego* w Wilnie ul. Niemiecka 21, sklep wyrobów 
futrzanych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Byteński 
Mendel, zam. tamże. 2791 VI 

: 7759. 1. A. „Chajet riuma" w Łyngmianach, pow. Świę- 
ciańskim, sklep bakalejny i spożywczy. Firma istnieje od 1918 
roku. Właściciel Chajet Bluma, zam. tamże. 2791 VI 

1160. I. A. „C. Klibafski i E. Epstejn S-ka“ Fabryka 
rękawiczek. Siedziba w Wilnie, przy ul. Słowackiego 14—1- 
Przedsiębiorstwo rozpoczęły działalność z dn. 11 październi- 
ka 1926 roku. Wspólnicy zamieszkali w Wilnie: Calel Klibań- 
ski , przy ul. Jasnej 35 i Eljasz Epsztejn — przy ul. Sło- 
wackiego 8--10. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 11 października 1926 roku na czas nieograniczony. Za- 
rząd należy do obydwuch: wspólników. Wszelkie umowy i 
zobowiązania w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy łą- 
cznie pod stemplem firmowym: natomiast Epsztejn ma prawo 
za swoim podpisem otrzymywać korespondencję zwykłą, po- 
leconą i wartościową, wpływającą na imię firmy, jako też 
pieniądze z przekazów pocztowych i bankowych. Każdy ze 
wspólników oddzielnie ma prawo prowadzić sprawy spółki 
w instytucjach sądowych i administracyjnych, oraz wydawać 
osobom trzecim plenipotencji na prowadzenie takich spraw. 

2793 -V 

Dział A w dniu 16. I. 1928 r. 
У 7711. |. A. „łaubman Wulf" w Drui, pow. Brasław- 

skim, skup leśnych materjałów. Firma istnieje od 1927 roku. 

  

  

Właściciel Taubman Wuli, zam. tamże. 2801 - VI 

17112. Js A. „Taubman Zalman“ w Dziegciarach, gm. 
Nowo-Pohoskiej, pow. Brasławskim, eksploatacja lasów- 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Taubman Załman, 
zam. w Drui, pow. Brasłąawskim. 2802 -VI 

7113. |. A. „Trybuchow Chackiel* w Drui, pow. Bra- 
sławskim, drobna sprzedaż towarów kolonialnych i naczyń. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Trybuchow Chackiel, 

  

2199 VI. zam. tamże. 2803 VI 

7110. 1. A. „Szwarcman Lejba* we wsi Szemieli, gm. 1714. |. A. „Cukiernia irena-Anna Walaekowa" 

Pluskiej, pow. Brasławskim, sklep spożywczy i tytoniowy. w Wilnie, ul. Antokolska 33, cukiernia. Firma istnieje od 

Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Szwarcman Lejba, 1927 roku. Właściciel Waldekowa Anna, zam. w Wilnie, ul. 
zam tamże. 2800—VI Senatorska 17. 2804—VI 

RED RB IEA LIE КЗ 

TARG WIEDEŃSKI 
11 — 17 marca 1928 r. 

(Rotunda do 18 marca) 

Atrakcje specjalne: 

Wystawa belgijska Wystawa reklamy 

Wiedeński salon modnych futer 

Wystawa automobilowa 

i motocyklowa / „Pojazd elektryczny“ 

„Techniczne nowości 
i 

66 

i wynalazki* | „Budowa dróg 

„Koniec tygodnia* 

Bez wizy paszportowej! Za legitymacją Targów i pasz- 

portem podróżnym wolny wjazd przez granicę austrjacką! 

Bez wizy przejazdowej czesko-słowackiej! Znaczne 

zniżki ceny przejazdu na kolejach polskich, niemieckich, 

czesko-słowackich i austrjackich, oraz na linjach o0t- 

niczych. Informacji wszelkiego rodzaju udziela, jak 

również legitymacje Targów (po Zł. 1.—) wydaje 

Wiener Messe—A. G., Wien VII. 

jak również w czasie trwania Lipskich Targów wio- 

sennych, biuro informacji Targów w Lipsku, Austrjacki 

Dom Targów, oraz urzędowe przedstawicielstwa hono- 

rowe w Białyms oku: Tow. Akc. dla Międzynarodow. 

Transport., Schenker i S-ka, Kilińskiego 19. 

658—0 
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DAMI ZJENIANSK 
w WARSZAWIE 

Gydział ugrarno-parcelacyjny. 
Przedstawicielstwo W WILNIE 

ul. Wileńska 30, tel. 4-13. 
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Nakywa mająfki do parzelacji. 
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M sowej z wydaniem awansu. 
Likwiduje serwitufy, 
Sporządza pomiary. u 
 Wyjednywa przy parcelacji pożyczki 

8 diugoierminowe. 
tad 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'', Kwaszelna 23.   

Przyjmuje majątki do parcelacji komi- AN 
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