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- Oldec święty a Marszałek Piłsudski. 
Obok drukujemy wiadomość, któ- 

ra jest drugim gesteni Papieża, ma- 

jącym dla nas znaczenie wskazówki 

jak głosować. Papież wyraził swą 

opinię powtórzoną przez ks. Radzi- 

wiłła, że nie wolno używać listu x.x. 

Biskupów dla rozbijania listy Nr. 1. 
Teraz znów na historycznych murach 
kaplicy Loretańskiej, tak drogich 

sercu każdego katolika, z osobistej 

inicjatywy samego Papieża uwiecznio- 

na zostanie postać prawdziwego 
óbrońcy chrześcijaństwa przed inwa- 

zią bolszewicką: marsz. Piłsudskiego. 

'. Wobec tych wskazówek Papieża, 

trzeba zapytać księży zajmujących 

się agitacją w miejscach, które dla 
agitacji powinny być niedostępne, 

czy się liczą ze wskazówkami Głowy 
Kościoła, czy nie. Chwała Bogu ma” 
my w Polsce Kościół rzymsko-kato- 
lieki, w którym obowiązuje posłu- 
szeństwo Papieżowi, a Kościół endec- 

ko-katolicki dotychczas jeszcze zało- 

żony nie został. 

We wczorajszym moim artykule 

skutkiem błędu korektorskiego prze- 

kształcone zostało jedno słowo. Nie 

Q *„Ślubach bez księdza* mówi się w 
propagandzie endeckiej, lecz o 
„chrzcie bez księdza”. jedna z odezw 

endeckich głosiła „kto chce chrztów 

bez księdza niech głosuje na jedynkę". 

Ulotka ta została  skonfiskowana, 

lecz. znałazł się jakiś sąd okręgowy» 

który ją z konfiskaty zwolnił, a 
Dziennik Wileński cynicznie się tem 
chlubił, że taka odezwa została wy- 
dna.. Więc z jednej strony mamy 
skazówki samego Papieża, że nie 

wolno posługiwać się katolicyzmem 
dla wałki z rządem polskim, ze stro- 
М drugiej mamy szerzenie takich 

bi ni, jak to, że rząd marsz. Pił- 

sudskiego chce wprowadzić „chrzty 
bsz księży”. Tutaj ktoś musi lepiej 
wiedzieć, co odpowiada interesowi 
Kościoła katolickiego. Raz ' jeszcze 

należy się księży katolickich zapytać, 
czy słuchają Papieża, czy naganiaczy 
endeckich? 

“ Zgodzimy się chyba wszyscy, że 
najgorszy wróg katolicyzmu to bol- 
Szewizm, to ucieleśnienie materjali- 

stycznej idei. Oto na ławkach sądo- 
wych w Wilnie odbywa się proces 
Hramady, który wywołuje w całej 

Bolszewji odruchy solidarności Z o- 

skarżonymi przez naszą władzę. Kto 
zwalczył Hramadę? Rząd marsz. Pil- 

sudskiego. Czy znajdzie się uczciwy 

endek, któryby twierdził, że gdybyś- 
my mieli w Polsce rząd taki jak był 
wtedy, kiedy endek p. St. Grabski był 
ministrem oświaty, a socjaliści Bar- 
licki i Ziemięcki jego kolegami, — to 

czy taki rząd niemocy parlamentarnej 

byłby w stanie z taką siłą i stanow- 
czością wstrzymać iaką akcję jak 
Hramada? 

Endecy występują jako obrońcy 
kościoła. Należy się ich zapytać, CO 
istotnie zrobili dla walki z bolsze- 
wizmem? Bo jeżeli tylko to, że głosa- 
mi ich przedstawicieli, głosami ende- 

ków została uprawniona lista bolsze- 
wicka, że dzięki im bolszewicy wstą- 
pili w szranki wyborcze, —to może- 
my im powiedzieć, że dla walki z 
boiszewizmem zrobili niedużo. 

*” Wstyd! Ziemie Wschodnie pod ha- 

słem państwa polskiego i rządu pol- 
skiego idą do walki wyborczej z orga- 

nizacjami antypaństwowemi, z listą 

mnaiejszościową, z Hramadą, z tajnemi 
organizacjami bolszewickiemi. Dawni 
demagodzy przestali rzucać hasła de- 

magogjczne, stanęli pod państwowym 
szłandarem. Nikt nie chce zmniejszać 
solidarnych szeregów obrońców idei 
Państwą polskiego na naszych zagro- 
źonych ziemiach. Wstyd pozostanie 
udziałem tych, którzy z uporu i bez- 
silnej złości mobilizują żebraczki i 
służące, aby tej akcji państwowo- 
polskiej z tyłu wbić nóż w plecy. rz. 

Redakcja rękopisów niezamówionyc! 

RZYM, 29.2. Watykan zatwierdził ostatecznie plany odnowienia Kapli- 

cy Loretańskiej, poświęconej wersetowi litanji „Módł się za nami, Regina 

Poloniae". Jak wiadomo, każdy wiersz litanji Loretańskiej ma swoją kapli- 

cę. Plany odnowienia przewidywały na jednej ze ścian kaplicy obraz włos- 
kiego mistrza, przedstawiający Sobieskiego, oddającego hołd Matce Boskiej 

po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem, na drugiej zaś miała być 

procesja w Loretto, odbyta w rocznicę tego zwycięstwa. 
Z osobistej inicjatywy Ojca Św. Piusa XI-go, zamiast obrazu proce- 

sji umieszczony będzie jako pendant do obrazu uwieczniającego zwycię- 
stwo Sobieskiego nad Turkami, obraz uwieczniający zwycięstwo Marszałka. 
Piłsudskiego nad współczesnymi wrogami Chrześcijaństwa, moskiewską 

armją bolszewicką w roku 1920. Na obrazie, obok Marszałka Piłsudskie- 

go, wyobrażony będzie ówczesny nuncjusz w Warszawie mgr. Ratti, obecny 

Papież Pius Xl. Mistrz włoski, któremu Watykan powierzył wykonanie 

obrazu, przybędzie do Warszawy dla studjów i dla sportretowania w tym 
obrazie Marszałka Piłsudskiego. 

Tekst noty litewskiej, 
KOWNO, 29—Il. PAT. Litewski prezes rady ministrów: wystosował 

do ministra spraw zagranicznych p. Zaleskiego następującą notę: 
Kowno, dnia 26 lutego 1928 roku. { 
Panie Ministrze, Notę Pana z dnia 9 lutego otrzymałem 13 lutego. W 

odpowiedzi mojej z dnia 16 stycznia 1928 roku na pismo Pana z dnia 11 
stycznia prosiłem Pana o wyjaśnienie następujących punktów: 

1. Rząd Polski zobowiązał się pozwolić wydalonym przez niego w 
w listopadzie 1927 roku osobom powrócić do swego miejsca zamieszka- 
nia. Otóż to zobowiązanie nie zostało wypełnione pomimo  niejednokrot- 
nych interwencyj rządu litewskiega. 

2. Zgodnie z zobowiązaniem przyjętem przez rząd polski w Genewie 
bandy wojskowe t. zw. „litewskie* organizowane i utrzymywaue przez 
rząd polski w Lidzie dla rzucenia ich na terytorjum niepodległej Litwy 
miały być rozwiązane. W odpowiedzi swojej zachowuje Pan, Panie Mi- 
nistrze, całkowite milczenie w poruszonej sprawie, 

3. Dla przyśpieszenie pertraktacyj litewsko polskich przewidzianych 
w rezolucji Ligi Narodów prosiłem Pana o szczegóły co do umów, jakie 
mają być zawarte pomiędzy Litwą a Po!ską. Prośba ta została również 
całkowicie pominięta milczeniem w odpowiedzi Pana. 

4. Ponieważ Liga Narodów samorzutnie zaofiarowała swą pomoc 
przy rokowaniach litewsko-polskich o ileby obie strony sobie tego życzyły 
prosiłem Waszą Ekscelencję o wypowiedzenie się co do tego, gdyż przyj- 
mując tę pomoc strony zainteresowane powinnyby pórozumieć się z delega- 
tem Ligi Narodów co do daty i miejsca, któreby mu najbardziej odpo- 
wiadały dla pertraktacyj. Nie raczył Pan również udzielić odpowiedzi w 
tym przedmiocie. 

W ten sposób kwestje zasadnicze poruszone w mojej nocie — рохо- 
stają nadal bez odpowiedzi ze strony Polski. Natomiast Panie Ministrze 

* poświęca Pan całą swą uwagę uwypukleniu dwóch kwestyj, które zmuszony 
byłem wysunąć. Ponieważ mylnie interpelował Pan treść naszej rozmowy 
podczas wymienionych przez nas wizyt grzecznościowych, zarzucając mi 
niedotrzymanie danej przezemnie obietnicy widziałem się zmuszonym przy- 
pomnieć treść naszej rozmowy. Unikając wypowiedzenia się co do niektó- 
rych punktów ustalonych w trakcie tej wizyty, ogranicza się Pan do 
wypowiedzenia życzenia, aby wszystkie nasze przeszłe rozmowy były 
stenogratowane i zaprotokułowane. Co do mnie nie mam w tej mierze 
żadnych zastrzeżeń. 

Druga kwestja, którą wysunąłem w poprzedniej nocie polegała na 
przeciwstawieniu przezemnie autentycznego teks u rezolucji Rada Ligi Na- 
rodów przytoczonemu przez Pana odmiennemu tekstowi. Uważa Pan za 
stosowne cytatę dosłowną nazwać „interpetacją bardzo indywidualną rezo- 
lucji Rady Ligi Narodów". Nie mogę zgodzić się z pańskim poglądem, 
tembardziej że Wasza Eksc. przywłaszcza sobie. prawo interpretowania re- 
zolucji Rady Ligi Narodów, chociaż prawu takie nie przysługuje żadnemu 
z członków Ligi Narodów. Jednakże nie moge ukryć mego zdziwienia wo- 
bec zupełnie niespodziewanego zakończenia Pańskiej noty. Wasza Eksce- 
lencja zapytuje mnie mianowicie, czy rząd litewski zamierza zastosować 
się do rezolucji Rady Ligi Narodów. Przyznaję, że pytanie to zdaje się mi 
być zupełnie zbytecznem skoro odpowiedź na nie dana była na publicznej 
sesji Rady Ligi Narodów dnia 10 grudnia 1927 roku równocześnie przez 
Litwę i Polskę. 

Wreszcie muszę w nocie Pana : i wysunąć jeszcze jedną osobliwość 
która nie jest dła mnie zrozumiała. W nocie poprzedniej wyliczył Pan, 
cztery kwestje, co do których chciał pertraktować z rządem litewskim. 
Otóż obecnie proponuje Pan rozpoczęcie natychmiast rokowań w celu 
ustanowienia stosunków normainych i dobrego sąsiedztwa między Polską 
a Litwą. Nie mam dostatecznej pewności, czy w zrozumieniu Pana cztery 
powyższe kwestje pokrywają się z kwestją normalnych stosunków, które 
Pan proponuje, jako przedmiot rokowań. Dlatego po drugiej nocie Pań- 
skiej już nie wiem wcale o jakich kwestjach Pan chce dyskutować w cza- 
sie naszej przyszłej konierencji, ani też do jakiego rozwiazaaia tych kwe- 
styj Pan zmierza. Z drugiej strony zupełne milczenie Pana co do kwestyj 
które wobec Pana wysunąłem wskazuje, że wymiana not zamiast lepiej 
przygotować ustne rokowania jeszcze bardziej je gmatwa. W tych warun- 
kach dalsza wymiana not staje się bezprzedmiotowa. 

Wobec tego w imieniu rządu litewskiego mam zaszczyt „przedłożyć 
Panu następujące propozycje: 1) prosić Ligę Narodów 0 obiecan 
pomoc przy pertraktacjach, Jeśli Pan się zgadza ustalić z dele- gatem Ligi datę i miejsce, 2) Jeśli z jakichkolwiek względów 
sprzeciwia się Pan tej pomocy rząd litewski gotów jest rozpo- 
cząć ustne rokowania dnia 30 marca w Królewcu. 

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienie mego najwyższego 
szacunku. (—) prof. Woldemaras, prezes rady ministrów i minister spraw 
zagranicznych. 
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Konferencja Wałej Eatenty w Genewie. 
GENEWA, 29 II. PAT. Potwierdza się wiadomość, że w najbliższą sobo- 

tę odbędzie się w Genewie konferencja ministrów spraw zagranicznych państw 
Małej Ententy kenesza, Titulescu i Marinowicza. Celem konferencii jest zaję- 
cie stanowiska wobec konfliktu w St. Gothard. 

Kugsalini zamierza odpowiedzieć kancl. Seiplowi. 
RZYM, 29 II. PAT. Premjer Mussolini odpowie $w sobotę na zapytania 

grupy deputowanych w związku z przemówieniem kanclerza Seipla. 

lathwale włamanie de kasy pocztowej w Radomiu. 
WARSZAWA, 29 II. (tel. wł, Słowa) Dziś nadeszła wiadomość do tutej- 

szych władz A o zuchwałym rabunku dokonanym w urzędzie pocz- 
towym w Radomiu. Według t:j informacji w nocy przedostali się do gmachu 
poczty włamywacze, którzy rozpruli kasę ogniotrwałą i zrabowaii z górą 1-0 
tys. złotych. Wobec tak znaczne: sio łupu i okoliczności w jakich miał 

micjeco rabunek wyjechał dzisiaj na miej ce p. 5uchenek, szef Urzędu Śledcz. 
w Warszawie w celu pokierowania dochodzeniem. 

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

nie zwraca. 

_ uwięzionymi „Hramadowcamii”. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GROUNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—vl. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

  

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

OSZMI 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
EA Wileńska 28. 

NA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch*. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.— ui. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
/„WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

REBSKFAACY L | FTACZIETTIO 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem ‘ 10 groszy. 
n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

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

Zdemaskowana afera F " '!- 28. == 
Mogliśmy na wczorajszym procesie 

„Hramady* obserwować zaciętą walkę 

jaką prowadzi obrona i wysiłki do- 

kładane w kierunku skompromitowa- 

nia świadków oskarżenia, —jak pano- 

wie obrońcy usiłowali zniweczyć re- 
welacyjne zeznania: urzędnika policji 
politycznej, celem wykazania, że „Hra- 

mada* nie jest organizacją kierowaną 

przez źródło międzynarodowej rewo- 

lucji, Kominternu, że. nie jest organi- 

zacją komunistyczną, 'p*acującą w 

kierunku zbolszewizowania naszego 

kraju i przyłączenia do wrażego pań- 
stwa. Sowietów. 

I właśnie w tym czasie obrońcy 

Z za kordonu, obrońcy zupełnie in- 

nego rodzaju, którzy od lat już za- 

rzucili swe sieci zdradzieckie na ca- 

łość ziem Rzeczypospolitej Polskiej, 

wychodzą z równowagi w obliczu 
ciosu jakiego doznali, gdy z takim 

wysiłkiem, nakładem energji, pracy i 

gotówki zorganizowany zamach, prze- 

cięty został w zarodku. A oto dziś 

dobywane są na Światło dzienne ku- 

lisy tego zamachu, tajemnicze knowa- 

nia, niecne konszachty. 
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rzekomo przez zebrany „tłum robot- 

ników* napisane "są już zawczasu 

w kancelarjach tych właśnie urzędów, 

które i „Hramadzie* swojego czasu 
pisały dyrektywy, okólniki i nadawały 

jej kierunek. 

Zamieszczamy odbitkę urzędowej 

mińskiej „Zwiezdy*, umyślnie bez 

podpisu, Można ich bowiem zastoso- 

wać wiele np: jak wygląda prasa se- 

wiecka w okresie procesu „Hramady*. 

Albo: Kto jest najbardziej [zaintereso- 

wany?... Sowiety w obronie swych a- 

jentów i t. d. i t. d. 

Czem 'tumaczyė to wyjątkowe 

zdenerwowanie w Sowietach? — Wia- 
domo, że proces „Hramady“ kompro- 

mituje nietylko w tym procesie oskar- 

żonych, nie tylko organizację. samą 

w oczach mas białoruskich włościan, 
ale również, a być może i głównie, 

sąsiednie z nami państwo. = Akt 

oskarżenia zbudowany jest na pod- 

stawie szeregu rewelacyjnych danych 

tyczących „działalności _ Kominternu, 

który w niektórych wypadkach jes 

synonimem SSSR. Z tego punktu wi- 

dzenia proces „Hramady“ ma mię- 

pasa maga tre wpadł. Lear - 
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I właśnie w chwili, gdy obrona 
adwokacka usiłuje wykazać brak istnie- 
nia kontaktu „Hramady* z komuni- 

styczną akcją sąsiednich agend zmie- 
rzających do przewrotu na ziemiach 
Rzeczypospolitej, z za kordonu nad- 

chodzą wieści o deklarowaniu zupeł- 
nej solidarności wrogich Polsce czyn- 
ników z akcją „Hramady" na terenie 
naszych ziem wschodnich. Pisaliśmy 

już o tych wiadomościach. 

A oto mamy nowe: wiec zorgani- 

zowany, jak wszystkie inne, przez 

MOPR, t. zw.: obrońców mińskich 

solidaryzuje się najzupełniej z 4dzia- 
łalnością „FHramady'— „żaden ucisk, 
żadne prześladowania —głosi rezolucja 
wiecu,—nie zdołają zniweczyć ruchu 

rewolucyjnego powstałego na terenie 

Zachodniej Białorusi''. 

Z powodu procesu „Hramady“ 

wiec odbyty w Żłobinie podkreśla, že 
żaden terror jakiego mamy przykład 
w procesie „Hramady* nie zdoła zdu- 
sić ruchu rewolucyjnego. Nie daleki 

ten czas, gdy Polska pańska zamieni 
się w Polskę komunistyczną. 

W Orszy zebrania urządzone sta- 

raniem tegoż MOPR'u potępiają Pol- 
skę. i deklarują swą solidarność z 

Inny 

znów wiec w Mińsku stwierdza w 

swej tezolucji, iż nie „pozostawi bojo- 
wników „Hramady”* na pastwę „fa- 

szyzmu polskiego" i okaże im wszel- 
ką. POMOC, i tdi t. d. Wiemy 
skądinąd jak się takie. wiece robi w 

Sowietach, kto ich właściwie robi i 

że wszystkie te resolucje powziete 
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"! бавацьбутом   
dzynarodowe znaczenie. I tem się 

właśnie tłumaczy to wyjątkowe |pod- 

niecenie panują ce dziś w  Sowietach, * 

które według przyjętego tam zwycza- 

ju przybiera zazwyczaj jakieś niesa- 
mowite, a prowokacyjne formy. Przy-. 

kład tego mamy z ostatniego wywia- 

du udzielonego  przedstawicielowi 

TASS przez znanego nam z posel- 

stwa w Warszawie p. Uljanowa, usu- 

niętego z Polski za pijackie awantu- 
ry w stolicy. 

P. Uljanow mówiąc o procesie 

„Hramady* nawiązuje do sensacji za- 

mieszczonej w prasie polskiej o kon- 

takcie „riramady** z poselstwem $0- 

wieckiem w Warszawie i pozwala 

sobie przemawiać w tonie nachalnym: 

„Ekspres Poranny" wspomina O 
akcie oskarżenia, zawierającym jako- 
by zarzuty przeciwko poselstwu ZSSR 
i przeciwko mnie w szczególności. 
Jeśli te oświadczenia nie są wytwo- 
rem fantazji samego dziennika, to 
mogą one służyć jako nowy dowód, 
iż Świadkowie opłacani przez marjo- 
netki, znajdujące się w rękach slużby 
wywiadowczej i inne podobne „mia- 
rodajne“ źródła odegrywają główną 
rolę 'w redakcji aktu oskarżenia w 
procesie białoruskiej „Framady*, tak 
samo, jak w tylu innych politycznych 
procesach w Polsce. Muszę oświad- 
czyć kategorycznie, że ani ja, ani po- 
selstwo ZSSR w Polsce nie pozosta- 
waliśmy w żadnym absolutnie związku 
z działaln ością, inkryminowaną bia- 

łoruskiej Hramadzie.  Prowokacyjne 
doniesienia iabrykowane oczywiście 
nie bez czynnego udziału pewnych 
zainteresowanych organów są nietylko 
skierowane przeciwko nam, lecz mają 

Zakaz wywozu pszenicy i mąki 
pszennej. 

WARSZAWA, 29-li. PAT. W о- 
statnim numerze Dziennika Ustaw 
Nr. 20 z dnia 28 lutego r.b. ukazało 
się rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 24 b.m. w sprawie zakazu przy- 
wozy pszenicy oraz mąki pszennej. 
Przywóz pszenicy oraz mąki pszen- 
nej do obszaru celnego Rzeczypo- 
spolitej Polskiej jest zabroniony do 
dnia 30 kwietnia 1928 roku włącznie. 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu mo- 
że w porozumieniu z ministrem skar- 
bu zwolnić od powyższego zakazu 
pewne ilości pszenicy i mąki pszen- 
nej. Rozporządzenie wchodzi w ży- 
cie z dniem 1 marca 1928 roku. 

Zwolnienie aresztowanych sfu- 
denfów. 

WARSZAWA, 29.1]. (żel. wł. Słowa) 
17 studentów Politechn. aresztowanych 
z powodu wczorajszych zajść przy 
ul. Śniadeckich w dniu wczorajszym 
zwólniono. 

Kenfiskafa Bazety Warszawskiej. 
WARSZAWA, 29.11. (rel.wł, Słowa). 

Dzisiejszy numer Gazety  Warszaw- 
skiej został skonfiskowany. Redakcja 
w kilka godzin wydała nowy nakład, 
w którym na miejscu artykułu wstęp- 
nego omawiającego zwykle sprawy 
polityczne umieszczono przepis o 
robieniu leguminy według wskazó- 
wek słynnej Cwierciakiewiczowej. 

Reurganizacja Wydz. Prasowego 
Prezydjum Rady Minisfrów. 
WARSZAWA, 29.II. (£e/. wł, Słowa) 

Zaniedbany od dłuższego czasi dla 
służby informacyjnej Wydział praso- 
wy Prezydjum Rady Ministrów uleg- 
nie gruntownej reorganizacji. Narazie 
referentem prasowym mianowany 
został p. Zygmunt Hładki, dotychcza- 
sowy kierownik Biura prasowego M. 
Spraw Wewnętrznych. P. Hładki ma 
opracować projekt reorganizacji Wy- 
działu prasowego prezydjum. 

Wpływy z danin i monepołów. 
WARSZAWA, 29-11. Pat. Wpływy 

z danin publicznych i monopolów za 
drugą dekadę lutego 1928 r. wyniosły 
ogółem 80 miljonów zł., t. į. o 17 
miljonów zł. więcej, niż za drugą de- 
kadę lutego 1927 r. W tem wpływy 
z danin publicznych dały 58 mil. zł. 
wobec 46 mil. zł., wpływy”zaś z mo- 
nopołów 22 mil. zł. wobec 17 mil. 
zł. za drugą dekadę lutego 1927 r. 
Daniny publiczne dały przeto za dru- 
ga dekadę lutego 1928 r. o 12 mil. 
zł. więcej; monopole zaś o 5 mil. zł. 
a: niż za drugą dekadę lutego 

r. 

Aresziowanie komunistów we 
bwowie. 

LWÓW, 29-1, PAT. W. dniu 
wczorajszym policja zatrzymała na 
jednej z ulic wóz naładowany ulotka- 
mi komunistycznemi o treści wybit- 
nie. antypaństwowej. Aresztowano 
dwuch komunistów, którzy ulotki te 
przewozili. 

> Giemne Schody 
m idealnie 
znana 

oświetla 
wszędzie 

bateria 

54 „Tytan“ 
Z, Žadač wszędzie. - 

0—Sre      
pozatem przyczynić się do skompro- 
mitowania przywódców ruchu radykal- 
nego chłopów białoruskich, przeciwko 
któremu prowadzi się obecnie w Pol- 
sce bezlitosną kampanję. Dla łatwiej- 
szego stłumienia tego ruchu tworzone 
są legendy przedstawiające Hramadę 
i jej zwolenników, jako „płatnych 
agentów Moskwy". W tym wypadku 
sensacyjne „wyjątki'* z aktu oskarże- 
nia ogłoszone w przeddzień wyborów 
stanowią dość niezręczne polskie wy- 
danie „listu Zinowjewa*. 

Ze swej strony zaznaczyć musimy, 
iż gdybyśmy mieli przeprowadzić 
analogię pomiędzy aferą „Firamady* 
i listem Zinowjewa, to taka analogia 

utwierdziłaby nas jeszcze bardziej w 

przekonaniu, że list ten był auten- 

tycznym. m.



a 
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Ra szachownicy wyborczej 
Za nadzieję uzyskania mandatu 
sfaroobrzędowcy  wypłacili 60 

tysięcy złotych. 

Tak zwana lista ruska (RNO) Nr. 
20 zasilona została jak się dowiadu- 
jemy kwotą 60 tysięcy złotych przez 
zamożnych miejscowych  staroobrzę- 
dowców, którzy się łudzą, iż w ten 
sposób kupii sobie głosy wyborców. 

Śmiemy twierdzić, iż nawet po- 
dwojone jeszcze honorarjum za ro- 
boty przedwyborcze nie daje niepopu- 
larnej liście Nr. 20 gwarancji uzyska- 
nia odpowiedniej ilości głosów na 
mandat, dla hojnych a ambitnych 
ofiarodawców. 

Żydzi narodowcy i talmudziś 
ci potępiają „18-kę“. 

Niefortunna w swem założeniu li- 
sta bloku mniejszości narodowych 
(żydowsko-ukraińsko-białorusko - nie- b, 
miecka) Nr. 18 nie cieszy się na grun- 
cie wileńskim zaufaniem społeczeń- 
stwa żydowskiego. Faktem jest — iż 
rabini miejscowi, którzy cieszą się 
wielkiem zauianiem szerokich mas ży- 
dowskich zakazali głosować swym 
współwyznawcom na tę listę, wycho- 
dząc z słusznego założenia, iż lista 
ta skierowana jest przeciwko rządowi. 

Kolejarze, zrzeszeni w Polsk, 
Związku Kolejowym wyła- 
mali się z pod wpływów en- 

deckich. 
Z pośród długiego szeregu związ- 

ków kolejowych, które bądź nigdy nie 
miały nic wspólnego z endecją, bądź 
zerwały z nią w ostatnich czasach, 'za 
główne oparcie listy 24 uważany był 
P. Z. K. Otóż życie zaprzeczyło te- 
mu. Na ostatniem bowiem zebraniu 
okręgowem w Wilnie o mało na tle 
sposobu ustosunkowania się do wy- 
borów nie doszło do formalnego roz- 
łamu, gdyż większość członków Opo- 
wiedziała się za głosowaniem na listę 
Nr. 1. Wskutek zabiegów niektórych 
przywódców tego związku wyniesiona 
została po burzliwej dyskusji uchwa- 
ła, na mocy której związek ze wzglę- 
dów statutowych nie opowiada się za 
żadną listą, dając swym członkom 
wolną rękę przy głosowaniu. 

Sądząc z nastrojów członków P. 
Z. K. lista endencka Nr. 24 poparta 
zostanie” nielicznemi głosami, gdyż 
większość członków odda głosy na 
listę B. B. W. z Rz. Nr. 1. 

Niżsi funkejanarjusze państwowi 
za jedynką. 

Wczoraj odbyło się niezwykle 
liczne zebranie niższych funkcjonarju- 
szy państwowych przy ul. Zawalnej 
1, — na którem po przemówieniach 
delegata z Warszawy p. Mozgałło, 
dyr. Jutkiewicza i in. postanowiono 
wśród hucznych braw jedynie i wy- 
"Kagra poprzeć listę В. В. W. z Rz. 
DOŁ 

Bkademicy bacźność! 

W piątek dnia 2 marca o g. 1 w. 
odbędzie się w lokalu przy ul. Mickie- 
wicza 9 ostatnie przedwyborcze ze- 
branie studentów U. S. B. zwołane 
przez Wileński Akademicki Komitet 
Współpracy z Rządem. 

Członkowie i sympatycy tego ko- 
mitetu stawcie się jak najliczniej! 

Aresztowania wśród lewicy PPS. 
w Krakowie. 

Z Krakowa donoszą: Z zarządze- 
nia prokuratury policja przeprowadzi- 
ła szereg aresztowań prewódców P. 
P. S.—Lewicy. Aresztowano przewód- 
cę partji Andrzeja Czumę oraz 13 je- 

o towarzyszy:  Boniakowskiego, 
pałka, Białoszczyka, Poboniaka, A. 

Wojciechowskiego, Kanię, P. Kiernika, 
F. Wojcika, Polka, Czubana, Poliń- 
ską, Fortę i Wolasa. Aresztowanych 
dostawiono do więzienia śledczego w 
Krakowie. Z przewódców P.P. S.— 
Lewicy pozostał jedynie na šwobo- 
dzie Rożecki-Rosenzwejg, którego po- 
licja nie mogła znaleźć w Krakowie. 

Wrażenia feafralne. 

Supremacja kunsztu teatralnego, 
wyraźmy się: Zecć u nad intencjami, 
choćby najwyraźniejszemi, outora szću- 
ki, supremacja, której heroldem jest 

„ Michał Orlicz, kierownik literacki 
Reduty — wygrała raz jeszcze wszy- 
stkie swoje atuty pokazując nam 26- 
cioletnie „Zaczarowane Koło* Rydla 
wystawione w duchu i sposobie naj- 
nowocześniejszej koncepcji teatralnej. 

Dlaczegoż by nie? Można i tak. 
Wszelki utwór dramatyczny, począ- 
wszy od „Prometeusza“ Eschylosa a 
kończąc na „Człowieku i nadczłowie- 
ku* Shawa Oddany jest przecie na 
łaskę i niełaskę dyrektora lub reży- 
sera teatru. Teatr „odświeża" starą 
sztukę, „wystylizowuje”* sztukę, która 
wydaje mu się za bardzo simpie, sło- 
wem: wolno mu dokonywać wszelkie- 

Prognosiyki zagranicy o wyborach w Polsce. 
W IEDEN, 29-II. PAT. „Neues Wiener Abendblatt* ogłasza artykuł o 

kampanji wyborczej w Polsce, podnosząc przytem, iż prawdopodobnie blok 
rządowy odniesie zwyc ięstwo. Rząd Marszałka Piłsudskiego - pisze dzien- 
nik=osiągnął w dziedzinie gospodarczej wielkie sukcesy. Sytuacja finan- 
sowa Polski jest obecnie pomyślniejsza niż poprzednio co niewątpliwie 
wpłynie na wynik wyborów. 

Jak należy głosować w następną niedzielę. - 
Wobec bliskiego już dnia wyborów 

przypomnieć należy, że ani w budynku wy- 
borczym, ani w odległości 100 metrów od 
budynku nie wolno w czasie głosowania 
agitować (art. 66 ustawy wyborczej). Gdy- 
by takie fakty miały miejsce, należy żądać 
interwencji policji, a gdyby i to nie odnio- 

„sto skutku — to przewodniczącego komisji 
wyborczej (art. 65). 

Podczas całego czasu głosowania (od 
godz. 9 rano do ukończenia głosowania) i 
następnie podczas obliczenia głosów winni 
być zawsze obecni mężowie zaufania po- 
szczególnych stronnictw i ugrupowań. | 

Karty do głosowania muszą być białe 
i zawierają tylko numer listy, mogą być 
owiem wyborcom wtykane karty nieodpo- 

wiadające przepisom ustawy, które zostaną 
unieważnione. 

Koperty, do których wkłada się kartkę 
do głosowania, należy osobiście więczyć 
przewodniczącemu, który nie zaglądając 
do wnętrza koperty, winien w obecności 
głosującego wrzucić je do urny. Wręczanie 
koperty innym osobom, które podejmują 
się ją. oddać przewodniczącemu, jest nie- 
dopuszczałne. 

Głosowania przerywać nie wolno. Przed 

otwarciem lokalu obwodowej komisji wy- 
borczej członkowie komisji i mężowie za- 
ufania poszczególnych list winni sprawdzić, 
czy urna jest pustą, następnie zostanie ona 
zapieczętowana aż do ukończenia wybo- 
rów. 

Obwodowa komisja wyborcza posiada 
dwa egzemplarze spisów wyborczych. je- 
den służy do sprawdzenia, czy wyborca fi- 
guruje na liście, w drugim czyni się adno- 
tacje o złożeniu głosu. : 

Wyborca winien posiadać jakiś doku- 
ment, stwierdzający jego identyczność, gdyż 
przewodniczący ma prawo zażądania doku- 
mentu. A 

W protokule po za ilością oddanych 
głosów ogółem i na każdą listę oddzielnie 
winną być uwidoczniona ilość głosów nie- 
ważnych, ilość kopert pozostałych i iłość 
kopert ewentualnie zniszczonych. 

Przez cały czas głosowania w lokalu 
komisji urzędować będzie policjant, który 
też towarzyszyć będzie przewodniczącemu 
komisji, gdy z aktami uda się wieczorem 
do okręgowej komisji wyborczej. 

Wszystkie te przepisy dotyczą głoso- 
wania do Sejmu (w dniu 4 marca) oraz 
głosowania do Senatu (w dniu 11 marca) (0) 

Rolnictwo polskie wobec traktatu z Niemcami. 
Oświadczenie ministra Nizzabytowskiego. 

BERLIN, 29 II. PAT. „Berliner Tageblatt* przynosi wywiad udzielony przez mi- 
nistra Niezabytowskiego korespondentowi tego dziennika w Warszawie p. Dubrowiko- 
wi. P. Minister oświadczył, że gdyby chodziło o traktat kompletny to rolnictwo pol- 
skie żądałoby zasadniczo możliwości nieskrępowanego importu polskich produktów 
rolnych do Niemiec, tak jak przemysł niemiecki żąda możliwie najszerszzch ram dla 
eksportu na rynek polski. Wywóz polskich produktów rolnych -do Niemiec stanowi 
w najlepszym razie zaledwie część całego niemieckiego importu produktów rolnych. 
W razie zawarcia traktatu przemysł niemiecki zyskuje możliwość swobodnej konku- 
rencji na rynku polskim. jeżeli zaś będzie chodziło o t. zw. mały traktat, to obustron- 
ne prawa i przywileje musiałyby być proporcjonalnie ograniczone. 

W sprawie waloryzacji ceł polskich. oświadczył p. minister, że waloryzacja spo- 
wodowana zostałą przez spadek złotego. Ponieważ w czasie rokowań obecnych stro- 
na niemiecka podkreśliła sama, że dopóki sprawa waloryzacji ceł nie zostanie osta- 
tecznie zdecydowana, to praca komisji celnej nie może być podjęta, waloryzacja musi 
być uważana za środek mogący przyśpieszyć i posunąć naprzód sprawę rokowań. 
Jednocześnie z waloryzacją Polska zniosła skontygentowanie na 60 proc. wszystkich 
rodzajów towarów, które przedtem podlegały skontyngentowaniu i przez to otwo- 
rzyła drogę obrotowi towarowemu polsko-niemieckiemu naturalnie z chwilą, gdy oba 
państwa zawrą porozumienie gospodarcze, które jest koniecznym warunkiem do znie- 
sienia wszelkich zarządzeń bojowych. 

Agresywność sąsiadów Węgier. 
BUDAPESZT, 29—Il. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu komisji 

spraw zagranicznych izby deputowanych, po przemówieniu ministra Walko 
wywiązała się dyskusja, w której wszyscy bez różnicy stronnictw aprobo- 
wa. postępowanie rządu węgierskiego w sprawie incydentu w St. Gothard. 
Poseł socjalistyczny podkreślił, że partja jego, aczkolwiek znajduje się w 
opozycji do rządu, popiera wysiłki gabinetu zmierzające do urzeczywistnie- 
nia rozbrojenia powszechnego Hr. Apponyi wyraził pogląd, że nie zrealizo- 
wanie rozbrojenia powszechnego stanowi cios dla traktatu w Trianon, który 
nie był przecież podpisany w tem przekonaniu, 
rozbrojone, gdy inne państwa będą uzbrojone od stóp do głów. 
jednego z mówców, 
nie przez Czechów i 
dają się zauważyć pewne ruchy, 

że Węgry muszą pozostać 
Na uwagę 

że zajście w St. Gothard zostało wyolbrzymione sztucz- 
że według pogłosek, w pobliżu granicy. węgierskiej 

odpowiedział kanclerz Bethlen, że jasnem 
jest, iż nie Węgry są usposobione agresywnie, lecz kto inny. 

Niemcy pod groźkhą lokaufu. 
BERLIN, 29. Il. PAT. Jak donosi Vorwaerts, przemysłowcy metalur- 

giczni w Berlinie postanowili ogłosić lokaut z dniem 
Telegraphen Union donosi z Drezna, 

3 marca. Jednocześnie 
że grozi lokaut w całym saskim 

przemyśle hutniczym, który może się rozszerzyć również i na terytorjum 
północno-zachodnich Niemiec. 

Aiera „Reichswehry” przyniosła milionowe sfrafy 
BERLIN, 29. II. PAT. Jak donosi prasa demokratyczna i socjalistycz- 

na, afera subwencjonowania towarzystwa filmowego „Phoebus" przez Reichs- 
wehrę, okazuje się jeszcze bardziej skandaliczną aniżeli dotychczas przy- 
puszczano. Straty Reichswehry poniesione w tej aferze mają przekraczać 
20.000,000 marek. 

Tajemalcze znalezienie zwłok posiadacza klejnotów. 
PARYŻ 29 II PAT. Dzienniki podają szereg szczegółów o tajemniczem znale- 

zieniu skrępowanego i zwęglonego trupa na drodze Saine-et-Marne. 
zwłoki age.ta giełdowego M xa, który zniknął od 

B Są to podobno 
poniedziałku wiaz z partją drogich 

kamieni na sumę 600 tys. franków. jeden ze świadków, który w tym dniu przecho- 
dził tą drogą twierdzi, iż widział jak 
ste bidony od benzyny. Bidony te 

s. kier dyplomaty 

zostały 
jakiś automobilista wyrzucał na szosę trzy pu- 

znalezione o trzy kilometry od miejsca 

angielskiego. 
LONDYN 29 2. W angielskich kołach rządowych przykre wrażenie wywołała 

afera, której głównym bohaterem jest podsekretarz stanu Gregory. Afera ta rzucała 
cień na szereg wysokich urzędników dyplomacji angielskiej. Komisja rządowa, 
ca nielegalne tranzakcje Gregoryego, 

badają- 
dotyczące handlu dewizami francuskiemi doszła 

do wniosku, że Gregory razem ze swą sekretarką panią Dyne kupował i sprzedawał 
franki francuskie, od roku 1923 do 1927 na ogólną sumę 20.000.000 fr. Udział w 
aferze brali: dyplomata O. Malley i przedstawiciel Anglji w Chinach, dyplomata Maxse. 
Podsekretarz stanu Gregory został obecnie zwolniony 
ley również został zwolniony, 
służbowy. 

choćby niewiedzieć jak sławnego auto- 
ra rzuca się do retorty —w której się 
preparuje nowe teatralne widowisko 
premjerowe — jak  nieprzymierzając 
rzuca się do rądla na plicie kuchen- 
nej: kawał mięsa, garść krup, szczy- 
ptę pietruszki... Wszystko to ingre- 
djencje z których ma wyjść niebywały 
okaz Sztuki Kulinarnej - przepraszam: 
Teatralnej. 

],'w samej rzeczy, prowadzi taka 
metoda nieraz do rewelacyj zawsze 
bardzo interesujących, często pięknych, 
co się zowie, a bywa że uciesznych 
nad wszelki wyraz. 

Jakże stoi sprawa z najświeższym 
eksp ryment m Reduty? Ż  pokaza- 
niem nam „Zaczarowanego Koła"... 
jeszcze inaczej, jak brzmi znana for- 
mułka w  staroświeck ch książkach 
kucharskich np. babka petynetowa -—- 
babka petynetowa inaczej —babka pe- 
tynetowa jeszcze inaczej lub zając w 

go teatralnego eksperymentu na ży- smietanie — fałszywy zając — zając 
węm ciele utworu pisarskiego. 

Nie zajmuję wobec tego sans ge- 
ne i sans f.gon stanowiska tego lub 

owego. Stwierdzam tylko, że tak jest. 
O! Nietylko w naszej Reducie. W ten 

jeszcze bardziej fałszywy i t. p. Otóż 
pięcioaktowa baśń dramatyczna Rydla 
ma tę drogocenną dla eksperymen- 
talnych teatrów zdletę, że jest—baśnią. 
A na tle lub na motywach... wierut- 

sposób poczynają dziś sobie najpo- nej bajki można fantazjować ile się 
ważniej renomowane teatry. Sztukę tylko podoba. Ba! Gdy np. w oczach 

ze służby, O. Mal- 
Maxse natomiast zdegradowano o jeden stopień 

publiczności, przy podniesionej kur- 
tynie ustawiane są w Reducie deko- 
racje, gdy opuszczają się z góry pasy 
płótna pomalowanego _ „impresjoni- 
stycznie" i stanąwszy na scenie two- 
rzą... las gęsty—to jakby kto do pu- 
bliczności przemówił ze sceny: „Panie 
i panowie! Oglądać będziecie za chwi- 
lę: bajkę, najautentyczniejszą bajkę. 
Nie miejcie pod tym względem żad- 
nej wątpliwości. Widzicie przecie sami, 
że to nie żaden las tylko pasy płótna 
pomalowane tak aby, gdy je odpo- 
wiednio oświetlimy dawały broń Boże 
nie złudzenie lasu (o to nam nie 
chodzi) lecz wrażenie lasu. Tak! takl 
Chodzi nam jedynie o wrażenie. Chce- 
my was tylko wprowadzić w bajkowy 
nastrój, Nic więcej." 

I stalo się, Ściśle według tego za- 
mierzenia. Gdy zaczęli błąkać się po 
tym płóciennym, zwijanym na  drągi 
lesie: niesamowity Leśny Dziadek, 
Maciuś z fujarką swoją, djabeł w 
czerwonym fraku, a z jeziora w głębi 
błyszczącego zaczęły dobywać się gło- 
sy dzwonów i pieśni rusałek — lu- 
dzie powpadali w trans i siedzieli 
wobec głęboko przyćmionej sceny 
jak... przed obrazem Boecklina. Pa- 
trzeć było tylko, jak wyjedzie z po- 

wo 

Gbchūd imionin Marszałka Piłsudskiego. 
Wobec zbliżającego się dnia imie- 

nin Marszałka Piłsudskiego, poszegól- 
ne organizacje społeczne m. Wilna i 
poszczególne sfery społeczeństwa wi- 
leńskiego zadokumentowały już w o- 
statnich dniach inicjatywę swą uro- 
czystego powszechnego obchodu i- 
mienin Pana Marszałka. Pragnąc tę 
inicjatywę zogniskować, zainicjowali 
Wojewoda Wileński* i prezydent m. 
Wilna Folejewski we środę 29 b. m. 
wieczorem w wielkiej sali konferen- 
cyjnej urzędu Wojewódzkiego zebra- 
nie przedstawicieli społeczeństwa wi- 
leńskiego, celem utworzenia komitetu 
obchodu dnia imienin. Na zebranie to 
przybyło stu kilkunastu najpoważ- 
niejszych i najwybitniejszych repre- 
zentantów wszystkich sfer społeczeń- 
stwa wileńskiego bez różnicy naro- 
dowości, wyznania i przekonań poli- 
tycznych. 

Wojewoda Raczkiewicz zapropo- 
nował wybranie komitetu, który miał- 
by za zadanie zorganizować całą u- 
roczystość w dniu 19 marca b.r., pro- 
sząc te organizacje i osoby, które 
być może pominięto w zawiadomie- 
niach o dzisiejszem zebraniu, ażeby 
dodatkowo przystąpiły do udziału 
organizacji obchodu. 

W myśl wniosku p. Wojewody, 
który nakreślił w ogólnych zarysach 
program obchodu, postanowiono 
część uroczystości przenieść na nie- 
dzielę 18 marca t. j. w przeddzień i- 
mienin, a to z tego względu, że w 
niedzielę w uroczystościach łatwiej 
będą mogły wziąć udział szerokie 
warstwy społeczne. W dniu tym ma- 
ja być urządzone obchody  po- 
pularne. W dniu św. Józefa 19 mar- 
ca w bazylice odprawi ks. Arcybi- 
skup Jałbrzykowski so!enne nabożeń- 
stwo na intencję dostojnego soleni- 
zanta, równocześnie odprawione będą 
nabożeństwa w świątyniach innych 
wyznań. Po nabożeństwie projekto- 
wana jest defilada wojskowa. Pan 
Wojewoda Wileński w określonej go- 
dzinie, jako _ przedstawiciel rządu 
przyjmować będzie życzenia składane 
na jego ręce dla Pana Marszałka. W 
dniu tym jako jeden z głównych punk- 
tów obchodu urządzona będzie w te- 
atrze Wielkim uroczysta akademia. 
Dalej na program składać się mają 
bezpłatne przedstawienia w Reducie, 

Wyrazem gorących uczuć dla Mar- 

    

Przed sesją Ligi. 
Już pojutrze Genewa zaroi się 

od dyplomatów i dziennikarzy, którzy 
przybędą na obrady 49 sesji Rady 
Ligi Narodów. Obrady marcowe Ligi 
budzą już znaczne zainteresowanie ze 
względu na sprawę tajemniczego tran- 
sportu broni z St. Gothard, która fi- 
guruje na porządku dziennym a która 
w dniach ostatnich nabrała takiego 
rozgłosu, oraz ze względu na spodzie- 
waną skargę rządu polskiego z po- 
wodu niewykonania przez Litwę za- 
leceń Rady Ligi. Oczywista, poza ofi- 
cjalnym porządkiem dziennym, który 
zawiera kilka spraw gdańskich i pe- 
tycję niemiecką z Górnego Śląska w 
Sprawie szkolnictwa za kulisami na 
prywatnych spotkaniach pp. Chamber- 
laina z p. Briandem i p. Stressema- 
nem będą rozważane o wiele donio- 
Ślejsze sprawy niż te, które wskutek 
pieniactwa gdańszczan lub zacietrze- 
wienia szowinistycznego Niemców z 
Górnego Sląska znalazły się na ofi- 
cjalnym porządku dziennym. 

Niemcy w osobie p. Stressemana 
będą niewątpliwie czyniły wysiłki w 
kierunku poruszenia sprawy przyśpie- 
Szenia ewakuacji Nadrenii i w tym 
celu będą starały się pozyskać sobie 
Anglję zręcznie manewrując porozu- 
mieniem z Sowietami, które w drodze 

rewizji traktatu handlowego z Rosją 
ma być teraz urzeczywistnione. Flirt 
niemiecko - sowiecki nie jest sympa- 
tycznie widziany w Londynie. IFod tym 
względem Niemcy trzymają się starej 
wypróbowanej taktyki szantażu. 

Sprawa tajemniczego transportu 
broni, gdyż adresat nie został odnale- 
ziony, zatrzymanego na stacji w St.. 
Gothard wiąże się podobno z ostat- 
nim ostrym zatargiem włosko-austry- 
jackim. 

Część prasy wyraża przypuszcze- 
nie, że zatarg jest jedynie manewrem 
Włoch dla odwrócenia uwagi Od na- 
der przykrej sprawy  kontrabandy 
broni z Włoch do Węgier. 

Podczas sesji marcowej obserwa- 
tor sowiecki w Genewie p. Sztein 
przyglądający się obecnie obradom 
Komitetu Bezpieczeństwa nie będzie 
próżnował. P. Sztein pó za misją 
obserwowania toku obrad pacyfistycz- 
nych ma jeszcze inną, o wiele dla So- 
wietów poważniejszą. Jego - zadaniem 
jest nawiązanie kontaktu z finansista- 
mi szwajcarskimi oraz kontynuowa- 
nie akcji podjętej przez p. Litwinowa 
na ubiegłej sesji, zmierzającej do po- 
rozumienia się z p. Chamberlainem 
w Sprawie wznowienia stosunków 
sowiecko-angielskich, W razie gdyby 
misja Szteina powiodła się, do Ciene- 
wy przybyłby p. Litwinów. 
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8 na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 
lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. B У g 
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. 

szałka Piłsudskiego i chęci uczczenia M 
jego zasług był szereg propozycyj # 
poszczególnych uczestników zebrania 
wczorajszego. I tak na wniosek dyr. 
Studnickiego otwarta ma być w Wil. 
nie w dniu imienin wystawa poświę- 
cona działalności Marszałka Piłsud- 
skiego, na wystawie miały być zebra- 
ne dzieła literatury, portrety, doku- 
menty z archimum bibljoteki U. $. В- 
dotyczące szkolnych lat Marszałka, 
ewentualnie w myśl wniosku na- 
stępnego mówcy p. Kościałkowskie- 
go przedmioty będące w posia- 
daniu samego Pana Marszałka, 
O ile udzieli na to swego zezwolenia. 
Prezes związku _ urzędników kolejo- 
wych Puchalski motywował gorąco 
konieczność _ wzniesienia pomnika 
Marszałka Piłsudskiego wzorem zwy- 
czajów w państwach zachodnich, któ- 
re czczą zasługi swych wybitnych 
mężów pomnikami za życia. Inicjaty- 
wa do tego winna być z Wilna. Pre- 
zydent miasta Folejewski proponował 
wydanie pomnikowej publikacji w ro- 
dzaju monograiji z życiorysem Marsz. 

P. Wojewoda zreasumował wkoń- 
cu wyniki obrad i uchwały zebrania 
według których wybrany zostaje 
Ścisły komitet wykonawcży dla urzą- 
dzenia obchodu imienin 19 marca. 
Komitet ten prócz zorganizowania 
obchodu rozpatrzy wszystkie po- 
wyższe dalej sięgające wnioski, ma- 

  

š Otwarcie Teatr „NOWOŚCI” 
pod kier. art. K. 

DZIS 
iw dnie nastę 

Z udziałem artystów scen Warszawskich: Walerji DOBOSZ- ka 
MARKOWSKIEJ, St. Balcerakówny, C. Jabłońskiej, J. Cesar- 

i skiego, K. Chrzanowskiego, Z. Stróżewskiego, 
j innych. Balet z Girlsami. 

V klasa 16-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

650.000 zł. co drugi los wygrywa 

Cena 1/4 losu — 50 zł. 1/2 losu— 100 zł. całego losu—200 zł” 

K. GORZUCROWSKIEGO ui. Zamkowa 9. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. Konto czekowe P.K.O. Nr 80.365 

Tamże przyjmuje się ZEGARKI i BIŻUTERJĘ DO REPERACJI. 

ne „WSZYSTKO z MIŁOŚCI 
| Rewja aktualna w 15 obrazach, wielki sukces teatr. Warszawskich. 

  

BEREERREZAZEDAEGAZEFSZEBZANE 

Poszukuje się lokalu 95 

w Sali Tearalnej Klubu Kolejowców 
(ul. Dąbrowskiego 5) 

Szerszyńskiego 

K. Szerszyńskiego i 
| Kier. muz. Tad. Palisiewicz 

AAS TS IDEA TA TAS IKS ITT GSE RS ES DISKAS 

Uwadze pp. sportowców! 

chomiliśmy dział sportowy, 
sprzęt sportowy do: 

CENY KORKURENCYJNE. 

| i i i si ZDZ GZ ZEK KO OKE AT a a EJ WOOZZI 

į ABSOLWEN? INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj 

ul. Chocimska 31 m. '. Od g. 3-ej—S-ej. 
E nr O O E E A O ODA Z CA 

  

jęce na celu trwałe uczczenie zasług R ; 
Marszałka i o zrealizowanie tych za- 
mierzeń,  zaapeluje w stosownej 
odezwie, która odbije się echem w 
całej Polsce. Następnie wybrano 
ścisły komitet wykonawczy, który ma 
możność uzupełnienia swego składu 
za pomocą  kooptowania innych 
osób. 

Ś Poszukuje ` zadcyceł jr. polskiego Si 

dla starszych klas gimnazjum 
C. Kluczowej, Biskupia 12 - 5. 

między drzew na koniu z rogiem na 
łbie jakaś postać dziwaczna... 

Lecz cóż się stało z „dużą, skle- 
pioną salą dolną w zamku wojewody” 
jak opiewa informacja Rydla do aktu 
2-go i 5-go? Na tle ogromnej kotary 
przysłaniającej głąb Sceny Zz wycię- 
ciem niedużem, przez które widać źro- 
chę bankietu którym wojewoda szla- 
chtę ugaszcza i kaptuje — przed tą 
ogromną kotarą stoi t.zw. „forma 
sceniczna", Ciężko narazie połapać 
się co to jest. Klatka... nie klatka? 
Altanka nie altanka? Ma to 
wyobrażać właśnie ową „dużą, 
sklepioną salę“. I w tej klatce, jedy- 
nie markując' j komnatę, rozgrywa się 
akcja. Dramatis person ie przysiadają 
się z trudem na minjaturowe dwa, do- 
słownie stołki-nie-stołki, dwa niskie ku- 
by drewniane albo idzie wojewoda siąść 
po za formą sceniczną na stylowym, 
dużym fotelu Dlaczego to poręczowe, 
majestatyczne i czysto „meiningeńskie" 
karło stoi po za właściwą widownią 
akcji wespół ze stołem pokrytym 
zielonem suknem? Tajemnica. 

Owszem, można taką formę  sce- 
niczną zastosować raz, dwa razy. Np. 
w „Niewiernym Tomku", lub „Ro- 
mantycznych*, lecz gdy się ta ekstra- 

  

juljan NOWICKI i Syn 
Wilno, ul. Wielka 24, tel. 2-92. 

Niniejszem komunikujemy, iż z dniem 1 marca 
obficie 

lekkiej atletyki, 
szermierki, piłki koszykowej, latającej i t. d. 

B 
sę 
m 
51 

r. b. uru- BB 
zaopatrzony we wszelki & 

piłki nożnej, boksu, p 

sg 
Warunki dogodne. | BB 

dla dziecka ociemniałego 

  

  

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 
MARZEC. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

Nr 50259. 

  

wagancja zaczyna chronicznie powta- 
rzać, a tembardziej nieudanie, jak w 
„Zaczarowanem Kole",  wówczas.., 
niema zgody na przenoszenie nawet 
wierutnej bajki w inscenizację tak już 
bardzo stojącą na głowie. 

Takie zrzuciwszy z serca zastrze- 
żenie co do reżyserskiej i insceniza- 
torskiej koncepcji 2-go i 5-g0 aktu, 
tem skwapliwiej pośpieszam stwierdzić 
zupełny sukces widowiska, którego 
żywe tempo przy umiejętnie dokona- 
nych przycięciach tekstu podziałało 
galwanizująco na sztukę, której wiel- 
kie przed wojną powodzenie zdawało 
się już być niepowrotnie wyczerpane. 
Trzeba też i grze aktorów, dobrze 
stonowanej, przypisać conajmniej po- 
łowę zasługi, że się to odrodzenie „Za 
czarowanego Koła" tak pięknie udało. 

Tylko za długo nieco — choć 
bardzo pięknie — warjuje nieszczęsna 
młynarka. Lucja di Lammermoor je- 
szcze może nawet dłużej warjujeu Do- 
nizetti'ego, ale przy akompanjamencie 
muzyki bardzo pięknej nawet całe 
kwadransy upływają niepostrzeżenie. 
W bajce nawet naprawdę tragiczne 
momenty nie powinne prawdziwych 
łez wyciskać, a im piękniej (w doda- 
tku realistycznie) gra p. Perzanowska, 

4 

tem bardziej my, widzowie i słuchacze 
oddalamy się—od bajki. Dało by się 
też może spostrzedz że prześlicznie 
wyglądająca Wojewodzianka za mało 
podkreśla afektację swego „poetyzo- 
wania”, a bardzo pięknie prezentują- 
cy się Boruta może za mało kładzie 
szatańskiej ironji i miodu zarazem w 
swoje: „Verbum — ręka, mój... Het- 
mani!“ Że chwilami p. Wołłejko nie 
dosięga charakterystyki wojewody 
wyraźnie u Rydla sprecyzowanej np. 
w słowach: 

Mości Biesiel 
Ja na własnych nogach stoję. 
Gdy zechcę i palcem skinę, 
Chmara szlachty się podniesie, 
Błysną z pochew karabele, 
A w tym szabel jasnym lesie 
Wszystko robić mogę śmielet 

Lecz i te drobne zastrzeżenia 
strząsnąwszy co rychlej z pióra, daj- 
my folgę szczeremu zadowoleniu, że 
w pikantnej i niepowszedniej interpre- 
tacji Reduty jeszcze się „Zaczarowa- 
ne Koło" choć przez pewien czas na 
Scenie utrzyma. Że zaprawdę bardzo 
piękny język Rydla w „Zaczarowanem 
Kole“ choč przez czas pewien jeszcze 
rozbrzmiewać będzie wobec wileńskiej 
widowni teatralnej — a może i po 
miastach i miasteczkach kresowych?
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Szósty d w 

Włościań j Hrom 
przeszed idaniu świadków. PO, wać d 
wznowi rzewodu przewodniczący i na$ apič ( I ! vp 

okazu owi Potrebie list pisa- _ Obrona z materji szereg się Głuszynem. | 
ny p O do brata zamieszkałe- pytań, . pox em mt iarowski za- | Przewodniczący 
go w R Sowieckiej. Świadek nie pyfuje świadka o ykształcenie, oświadczenie, że na 
neguj 1 że pisał ten list. Obrona za- poprzednie stano! ołeczne it.p. żenia Głuszyna b) 

j a pytań dodatkowych, p pytanie: czy znane czącym i słyszał te 
nuuje swoje zeznanie zarządu hurt- szyna. ° i 
łewsk.  usmzw 

charakterystyki Ogó 
Hramady* zatrzymu 

ch, 
    

    

    
   jąc się na po: 

dotyczących dz 
Wyjaśnia 51е przytem 

Okińczyc aresztowany był nie w okre- 
sie likwidacji „Hramady”, a jeszcze 
w grudniu 1926 r., kiedy to brał 
czynny udział w demonstracjach or- 
ganizowanych przez „Hromadę" i 
Komsomol. ; 

Prok. Kałapski. Wracając do 
prasy Hramadowskiej, proszę mnie 
powiedzieć, kto był wydawcą „Ma- 
łanki"? 

Świadek. Białoruski Instytut Kul- 
tury w Mińsku. 

Prok. Kałapski. A kto prowa- 
dził robotę hramadowską na terenie 

U.S.B.? 
Świadek. Akcją kierowali Marja 

Szawel i W. Makowski. Ten ostatni 
aresztowany został ostatnio jako 
członek K.P.Z.B. в 

'Osk. Taraszkiewicz. Świadek 
zeznał, że -„Małankę* wydawano z 
polecenia Instytutu Kultury w Mińsku. 
Czy świadek zna charakter tego In- 
Stytutu i poglądy osób kierowniczych. 

Świadek. W każdym razie nie 
były to osoby przychylnie odnoszące 
się do Polski. 

Osk. Taraszkiewicz. Uważa pan 
za możliwe, aby Instytucja naukowa 
o takim poziomie jak wspomniany 
Instytut mogła zajmować się pisem- 
kami humorystycznemi? 

Świadek. jeżeli chodziło o szko- 
dzenie Polsce—dywersję na terenach 
polskich, to tak. 

W dalszym ciągu zeznania mówi 
p. Wasilewski o ruchu metodystow 
w Wilnie. Stwierdzone zostało, że 
„kursy metodystyczne" uczęszczane 
były przez hramadowców. Metodyści 
popierali gimnazjum białoruskie w 
Wilnie i subsydjowali w Radoszkowi- 
czach. Łuckiewicz, Ostrowski i Kowsz 
podjęli się przetłomaczyć biblję na 
język białoruski. 

Prok. Rauze. Czy świadka nie 
uderzyło, że duchowny prawosławny 
tłomaczy biblję dla heretyków. Czem 
pan to sobie tłomaczył? 

Świadek. Chęcią zarobku. Dla 
tej że przyczyny był buchalterem w 
Banku. Jak widać była to intratna 
posada, skoro osk. Kowsz mógł ku- 
pić sobie dom za 150 dolarów (na 

ul. Letniej) i włożyć w remont tego 
domu 250 dolarów. 

Prok. Rauze. A czy nie miał świa- 
dek informacji o osk. Kowszu z cza- 
su pobytu jego w Wołkowysku? 

Świadek. Owszem. Po przybyciu 
jego do Wilna nadeszła wiadomość, 
że osk. Kowsz ma sprawę za podbu- 
rzanie ludności. 

Osk. Kowsz. Jaka jest różnica 
pomiędzy biblją przeznaczoną dla pra- 
wosławnego, katolika lub metodysty? 
Przewodniczący uchyla te pytanie. 

Osk. Kowsz mówi o swoich zasłu- 
gach na polu zwalczania metodyzmu 

ś unity ks. Lesnobrodzkiego. 
Mec. Matjasz. Czy nazwisko osk. 

Kowsza bylo w spiskach „Hramady“: 
wiadek. Nie. 

Następnie świadek wspomina o 
tem, że już po zlikwidowaniu „Hra- 
mady* CK — KPZB wystosował do 

200909020209060000F:] 

$  mRrrsTA-Farocnar $ 

s Antoni Skurjai į 
| PRZEPROWADZIŁ SIĘ > 

$ ma ul. Królewską 3. $ 
[B22%%2000000000000F[8] Przewodniczący okazuje akta spraw, 

nr 

  

Prawda, nie wszędzie może las nawi- 
nięty na drągi jechać w górę jak w 
Reducie; klatkowato-altankowej „sali 
w zamku wojewody" nie da się chy- 
ba wozić z sobą, chyba na platfor- 
mie wagonowej — ale wszak jest 
sto i więcej sposobów inscenizowania 
bajki wierutnej. 

Wprawdzie Feldman w _ swojej 
„Współczesnej Literaturze Polskiej” 
obszedł się z „Kołem* Rydla nader 
surowo pisząc o niem, że malowni- 
czością efektów, urokiem swojskości, 
silnenii rolami działa na widzów „o 
dusząch prostych, niezbyt wymagają- 
cych'* lecz za to przypomina Briickner 
podkreślając  „mistrzowski* język 

ydla, że ze wszystkich udramatyzo- 

     

  

     

wanych baśni ludowych w. naszem 
piśmiennictwie” „Zaczar le, Kolo“ 

najbardziej się podobało. A już An- 
sa ki nie szczędzi w. Swojej 
jai BB eratury" pisanej na pare 

at a nawet wcale gorących 

POGNIK zarowanemu Kołu'. Coś. 

nie), że adj naszem niestusz- 

: jadek Leśny wlazł w prze- 

barwny. świat realno-bajeczny jak Ph 

łat w Cred, „ lecz aaa 
Kcda 

jego orszakiem nazywa  ,„przepysz- 

nym ornamentem stylizowanym w ja- 

     
     

  

   
   

     

starostów mógł w każdej ch 
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  lę; że 1 

organizacj gara 5 
CZWARTEK” 

wiadek. 
ramada“ by 

tyczną. 
  

Mec. Honigwill. Skąd Świadek 8 Das Wschód sł. g. m. 32 6 
wiedział o kontakcie osk. Okińczyca н Ę 
z Olejniczakiem? Albina b. Zach. sł. o g. 17 m. 15 

Świadek. Nad obu roztoczona jutro 
była obserwacja przez całe 24 godzi- | Heleny wėį 
ny doby. 

Mec. Honigwill. A z jakich 
sier miał pan iniormacje o subsy- 
djach K.P.Z.B. dla banku? 

Świadek. Mówił mi o tem Guryn, 
a prócz tego miałem konfidencjonal- 
ne dane z OK. - KPZB. w Wilnie. 

Mec. Honigwill. A więc miał 
pan w OK. — KPZB. swego czło- 
wieka? 

Świadek. Na te pytanie nie od- 
powiem. 

Mec. Honigwiil prosi o zaproto- 
kułowanie pytania i odpowiedzi. 

Z kolei następny obrońca—Ettin- 
ger zadaje Świadkowi szereg pytań 
nie mających nic wspólnego ze spra- 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologji М. 5. В. 

z dnia 29:-- l 1928 r. 

Ciśnienie 779 
średnie w m. 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr | Zachodni 
przeważający „ŚĆ 

U w a gi: Pochmurfo, mgła 
Minimum za dobę,= 6 9C. O SCO 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia 

KOŚCIELNA. 

— 400. 

  

wą. Przewodniczący uchyla je. - — (с) Zarządzenia Stolicy Apostol- 

Prok. Rauze. Czy miał pan in- skiej. Ojciec św. Pius XI zatwierd: „Zgro- 

formacje, že w lokalu gimnazjum bia< madzenie Zakonne Sióstr Ustawicznej Ado" 
racji Najświętszego Sakramentu, ł'ożone 

az że Bożą Marję Ma idalenę od 

Veiks a Rzymie, i nakazał stosować 

się do ustaw zatwierdzonych przez po- 
przednich papieży. 

W dniu 20 ub. 10 ) 

św. JE. ks. Konstantego Dominika bisku- 

łoruskiego w Wilnie odbyło się. ze- 
branie OK - KPZB? 

Świadek. Zebranie, o  którem 
p. prokurator mówi, odbyło się w 
mieszkaniu prywatnem osk. Ostrow- m. zamianował Ojciec 

skiego lecz on sam, jak wiem, nie pęm tytul. Atrybitańskim i sufraganem cheł- 
brał w nim udziału. mińskim na Pomorzu. A 

Prok. Rauze. Co pan wie o — (e) Z Ligi Katolickiej. Sekretarjat 
generalny Ligi Katolickiej zwrócił się do 
dekanatów Archidjecezji Wileńskiej z pro- 
śbą o wydelegowanie przedstawicieli deka- 
nalnych do spraw katolickiej akcji spo- 
łecznej. Część dekanatów nadesłało już do 
Ligi Katol. nazwiska swych przedstawicieli, 
część 'przeprowadza jeszcze wybory. Sekre- 

tarjat Generalny L. K. uprasza o OE 
przeprowadzenie wyborów i nadesłanie na- 
zwisk do SER Gen. Ligi Katol. (Wilno, 
Metropolitalna 1). 3 

р‹:\і‹іогвсід Przenajświętszeso Sa- 
krameatu. Zarząd Katolickiego Związku 
Polek przypomina, že 2-g0 marca jako w 
pierwszy piątek miesiąca odbędzie się w 
kaplicy Serca Eucharystycznego (Mickie- 
wicza“ 19-2) adoracja - AZ 
Sakramentu od g. 4 i pół do 7 i pół. 

Tegoż dnia i w sobotę 3-go odbędzie 
si św. w Ostrej Bramie o godz. 11 
za” Kaas błogosławieństwa Bożego 
dla wyborów. : Urna Aa O 

— (©) Szklany kościół. W Kolonji = 
stąpiono do budowy kościoła, który będzie 
jedyny w swoim rodzaju na całym świecie, 
gdyż zbudowany będzie "z żelaza i szkła. 
Całą budowa będzie więc zupełnie przezro- 
czystą. 

URZĘDOWA. 
— (t) Audjencje u p. Wojewody. W 

dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął Delegata RE Gene- 
ralnej p. A. Kopcia i dyrektora Elektrow- 
ni miejskiej inż. Glatmana. 

MIEJSKA. 
— (t) Kredyty na budowę Archiwum 

Państwowego w Wilnie. Informują nas, 
iż па skutek interwencji p. Wojewody 
Rząd SAME KA. na budowę Archi- 
wum w Wilnie przy ul. Słowackiego. Prace 
przy budowie rozpoczną się z wiusną roku 
bież. W ten sposób sprawa zwolnienia ko- 
ścioła po-Franciszkańskiego, tocząca się 
od lat niemal ośmiu, zostaje wreszcie po- 

działalności Łuckiewicza podczas oku- 
pacji niemieckiej? 

Świadek. Podtrzymywał on kon- 
takt z oddziałem wywiadowczym nie- 
mieckiego sztabu generalnego. 

Oskarżony  Łuckiewicz oponuje 
poczem zadaje świadkowi pytanie. 

-— Twierdzi pan, że byłem ducho- 
wym przywódcą „Hramady*? 

Świadek. Tak, oskarżony stał 
zawsze na uboczu, lecz kierował 
akcją. 

Łuckiewicz. Twierdzi więc pan, 
że nie KPZB, a Łuckiewicz kierował 
„Hramadą“? . 
— $уайеК. No nie, miał pan duże 
wpływy na Białorusinów, jednak nie- 
chciał odwrócić kierunku „„Hramady* 

Osk. Łuckiewicz. Ale imię da- 
wałem? 

Świadek. Nie, ale to co ma ko- 
iosalne znaczenie, kierunek prasy. 

Osk. Ostrowski. Proszę o na- 
zwiska osób usuniętych przez Hrama- 
dowców z zarządu banku. Wszak 
mówił pan, że opanowano bank. 

Świadek. Ks. Stankiewicz, poseł 
Jaremicz. Brali oni początkowo wy- 
bitny udział, a następnie musieli się 
wycofać. 

Osk. Okińczyc. Czy świadkowi 
nie meldowano ilu hramadowców za- 
notowano pomiędzy aresztowanymi 
na demonstracjach? 

Świadek. Trudno było zorjento- 
wać się gdzie hramadowiec a gdzie 
komunista. 

Badanie świadka skończone. Na myślnie załatwioną, a wiadomość ta nie- 

salę wchodzi kolejny świadek Fran- fuykogeg BOWyna: * dla której Ptak drogim 
ciszek Głuszyn. Towarzyszy mu kon- jest stary i zabytkowy kości po-Francisz- 

wojent-policjant, gdyż świadek odpo- 

wiada z więzienia, skazany na trzy 

lata więzienia ciężkiego. Były hrama- 

dowiec, zeznał u Sędziego Śledczego, 

że podczas swej bytności w C. K— 

kański. | A 
— (x) Budki świetlne - reklamowe, 

jako wskaź.iki przystanków !autobuso- 
. Onegdaj specjalna komisja miejska 

na terenie m. Wilna oględzin po- 
ych placów i t. zw. Hr K 

lenia | 

       

    

   

  

   

  

B.W.R.H. otrzymał od osk. Miotły autobusowych, w celu odnal dogod- 
polecenie zorganizowania na terenie nychi jsc dla AX 3 

swego hurtka ewidencji broni. Pod- uj, Na wzór i przy rogu. 
iewicza i Placu Katedralnego. 

czas rozprawy sądowej w swej spra- Ojektuje się urządzić około 

        

  

ŁO O 

Zostaje to zaprotokułowane, wo- 
bec czego obrona cofa swój wniosek. 

wiadek zostanie jeszcze raz skon- 
irontowany z komisarzem Kubarskim 
i funkcjonarjuszem policji Zdanowi- 

em podczas ich zeznań...... 
Świadka wyprowadzają, @— 

fodniczący zarządza tajność 
na czas trwania przesiucha 
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   = adanie tego Świadk 
ły dzień. gi 
Obecnie dnia 8 

   
         

    
       

   

  

rzerwa do dnia 

   

      

rejestracji, wszyscy zar i, posi? 
dający uzdolnienia fachot rzymają t.zw. 
karty rzemieślnicze, uprawniające do pro- 
za Samodacinų warsztatów rze- 
mieślniczyci ы 

Rzemiesinicy bez uzdolniefi fachowych, 
prowadzący warsztaty, a „zarejestrowani w 
czasie przewidzianym, „korzystać będą z 
ulg w ciągu 5 lat. „6 A 

Regulację o: zną pod względem 
uprawnień fac] i naukowych; właści- 
cieli warsztat rzemieślniczych przepro- 
wadzać będą przyszłe izby nicze. 

AKADEMICKA. 
| — „Czwartki Akademickie*. Dzisiaj 

w programie dyskusja na temat „Sensacja 
w życiu*. Poszczególne części usji: de- 
finicja sensacji, sensacja w literaturze, sen- 
sacja w kinie. Temat wzbudził wielkie za- 
interesowanie I należy spodziewać się licz- 
nej frekwencji słuchaczy. Dla akademików 
wstęp wolny, goście płacą 50 gr. Początek 
o godz. 20-ej (Ognisko Akademickie ul. 

ielka 24). 
- Podziękowanie. Zarząd Związku 

Akademików woj. Nowogródzkiego i b. z. 
Mińskiej składa gorące podziękowanie p. 
Ciozdzie, dyrektorowi Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Wilnie za bezinteresowną pre- 
iegenturę na kursie metodycznej pracy kul- 
turalno-oświatowej, który się odbył w -dniu 
20,21 i 22 b. m. i 
c” — Wileński Komitet Akademicki. Na 
posiedzeniu w dniu 23 lutego 1928r. ukon- 
stytuował się Wileński komitet Akademic- 
ki w poniższym składzie: prezes Grzyb kiie- 
ronim, 1-szy vice-prezes Kurkowski Euge- 
njusz, 2-gi .vice-prezes Pieńkowski Jan, 
skarbnik Małachowski Stanisław, sekretarz 
Andrełowicz Mikołaj. Referat prasowy objął 
Kol. Konstanty Rozwadowski. Biuro Wileń- 
skiego Komitetu Akademickiego jest czyn- 
ne w lokalu Bratniej pomocy (ul. Wiel- 
ka 24) w poniedziałki, środy i piątki od 
godz. 7 do 8 min. 30 wiecz. i 

ZONA UNIWERSYTEC 
-— Powszechne Wykłady Uniwersy- 

teckie. We czwartek, dnia 1-go marca 
1928 roku o godzinie 7-ej wieczorem w 
Sali Śniadeckich Prof. Dr. Feliks Konecz- 
ny wygłosi odczyt p. t.: Ostatni Piast. 

stęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 

'PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Stacje pomocy uchorźcom i 

"wysiedleńcom. Iniorm ją ż w celu 
przyjścia z pomocą, jak mat ną, tak i 
żywnościową uchodźcom względnie wy- 
siedleńcom, z inicjatywy prezesa Wileńskie- 
go Oddziału Czerwunego Krzyża p. Unie- 
chowskiego, oraz dowódcy 6 B dy KOP. 
pułk. Górskiego, przystąpiono ostatnio do 
organizacji t. zw. stacji pomocy na poszcze- 
gólnych posterunkach granicznych. 

Zadaniem tych stacyj będzie udzielanie 
pomienionym uchodźcom wszelkiej pomo- 
cy żywnościowej i ewent. materjalnej. 

` — (с) t warzyszenie polskie Upie- 
ki nad rodakami na obczyźnie. W ubie- 
głym tygodniu odbyło się zebranie zarządu 
ną którem wyłoniono 3 sekcje: 1) staty- 
styczno-naukową, 2) finansową i 3) pomo- 

    

   

  

   

     

cową. 
doo się do urzędu emigracyjne- 

go © zezwolenie na otwarcie biura dla e- 
migrantów przy Stowarzyszeniu. Następnie 
postanowiono przystąpić do zbiórki książek, 
pocztówek i innych upominków przezna- 
czonych dla emigrantów. . 

KOMUNIKATY. 

— Odczyt prof. Limanowskiego. W 
piątek 2 marca o godz. 7-ej wiecz. w se- 
minarjum historycznem (Zamkowa 11) od- 
będzie się posiedzenie Wydziału III T.P.N., 
na którem prof. Limanowski jłosi Od- 
czyt pt. „Badania zespołowe w Trokach". 

o e zakulisowe Rosji Sowiec- 
kiej. W dniu 3 marca o godz. 6 min. 30 
wieczór w lokalu Związku Polaków Zakor- 
donowych przy ul. Zawalna Nr 1 p, Dr* 
Missan wygłosi odczyt na temat: „Życie 
zakulisowe Rosji bolszewickiej a rzeczywi- 
stość*. Poprzednio wygłoszone odczyty nic 
wspólnego z obecnym tematem nie mają. 

: RÓŻNE. 
‚ — (г) Zakończenie Ill-go kursu po- 

żarniczego. Rozpoczęty dr. 21 ub. m. III 
z kolei kurs pożarniczy, który trwał 8 dni 

   

wie zeznał, że był konfidentem policji, 5-ciu takich budek Świetlno-reklamowych. zakończony został w dniu wczorajszym. 
co obecnie kategorycznie neguje. i ‚ Мщ ЖЖЁЁЗЁЁЪЕ'З‘?' и“ё‘:_;'у}““’?еьее'; :"РЁЁ& i 17 o 

Wywołuje to zdziwienie stron, watne. — „AAS POW wał. Kurs zakobėžaos zósłADÓ zaminem 
‚ (х) Nowe podwozie samochodo- odbytym w lokalu Polskiej Dyrekcji Ubez- 

we dla straży ogniowej. W dniu wczo- pieczeń, przed komisją, w ad której 
rajsz O DEC R ło do Wilna pod- Nebaaelina S, > AE . Rackie- 

; й „ wozie samochodowe dla mec j draż wicz, komendant miejskiej straży ogn. p. 
skrawych barwach i ostrych Kontu- bjny pożarniczej, zakupione o przez Waligóra, inspektor Zw. Str. Požar. p. Dals- 
rach". Pisze, że „niewiele ieryj nziełskich..:    czy w jednej z firm angielskich. tedt, referent kolej. str. pożar. p. Myśliń- 
baśni udramatyzowanych może po- L oso wynoszą ogółem oko- ślieiee Eu a Pożar. p. Bohusze- 

szczycić się tak silnie związanym węz- Me GR ARRAS aś i z CZ A ruktor wal B row P. 

łem dramatu”. Ze stanowiska — pi- ah aa 4 Kaleńsk o or suchar, Sahacy się z > RSE stanie warsztatach straży 0) 
sze — udramatyzowanej baśni jest %) Posiedzenie komiteti  wyko- 

nawczego Wystawy Targów Pół». w Zaczarowane Koło'* utworem w swo- w, R: i Gia. v ” Z ; _ początku szłego tygodnia im rodzaju świetnym. Pod względem się w ae aleć pos każe k 
giętkości języka stoi na wysokim 
poziomie kultury literackiej, a co naj- 

ważniejsze i co _ musiało, sądzimy, 
skierować wybór Reduty właśnie na 

utwór Rydla zazwyczaj poszukiwany 
przez wirtuozów kunsztu aktorskiego 

to to, że — jak podkreśla Potocki— 
jest „Zaczarowane Koto“ požądanėm 
przejściem dla młodzieży t szerokiej 

publiczności od sensacyjnych spekta- 
w do dobrej sceniczi dosko“ 

    

   

- wykonawczego Wystawy Targów 
hw ių 

posiedzeniu tem omówioną będzie 
Ustalenia planu budowy głównego 

nu Wystawy na miejscu W są- 
осН ch, przy ogrodzie rnardyfń- 

skima SĘ w tych dniąch zostaną usu- 
nięte+ | > 

— (r) Rejestracja rzemiosł. Po: A 
szy od dnia 24 stycznia specjalnie ola 

prowaśzał rejestracjejwarsztatów rzemieślni- 
czych, prowadzonych samodzielnie na tere-      9 sak ia L nie wielkiego m. Wilna. ) kJ y k eeik kot Rejestracja ta miała się ukończyć dn, A : potrzebują: - 13 lutego, jednak wobec zbyt małej fre- 

komentarza wobec Reduty jasnych i kwencji została przedłużoną jeszcze na ty- 
dobrze znanych celów i zamierzeń, 
zamykam wyjątkowo długie niniejsze 
wrażenia moje teatralne _ nie zapo- 
minając oczywiście o uściśnieniu dło- 
ni memu szanownemu preopinantowi 

p. Orliczowi przy klasycznych sło- 

wach: Soyons amis, Cinna! z które- 

goś 5-go aktu nieśmiertelnego Kor- 
nela. Cz. 4, 

dzień. 
W ciągu tego czasu zarejestrowano 

4705 warsztatów rzemieślniczych. 
Ponieważ ta ilość jest daleka od isto- 

Inej liczby warsztatów, przeto wydział prze- 
mysłowy w dalszym ciągu przyjmuje zgło- 
szenia zainteresowanych, co trwać będzie 
aż do dn. 9 marca r. b. gdyż dn. 10 bm. 
spisy muszą być przedstawione Wojewódz- 
kiemu Wydziałowi przemysłowemu. 

Niebawem, po zakończeni: ostatecznem 

członków prowincjonalnych str. pożarowych 
oraz kolejowych i wojskowych, złożyli 
egzamin ze stopniem zadawalniającym, za 
co otrzymali świadectwa. E; a zakoń- 
czone zostały zbiorowem | iem foto- 
Aces * 2 

— (r) Bankructwo. Na żądanie wie- 
rzycieli wydział śledczy pol. państw. w Wil- 
nie wszczął dochodzenie przeciwko właści- 
cielowi sklepu wódczano-kolo! dą ego przy 
ul. Ostrobramskiej Nr. 11, p. isławowi 
Stojakowi, który pozostawił nieuregulowa- 
nych zobowiązań na sumę 30.000 zł. 

Policja część towaru zabezpieczyła, zaś 
ny przy Magistracie wydz. przemysłowy prze- p. Stojaka przekazała sędziemu iśledczemu ogółu publiczności. 

adnośnego; rewiru. 
TEATRY i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. „Zaczaro- 
wane Koło*. Dzis o godz. 20-«j poraz 
$-ty baśń dramątyczna w 5-ciu obrazach 
Lucjana Rydla  „Zaczarowane Koto“. 

Jutro w piątek i w sobotę —- „Zacza- 
rowane Koto“. 

— Przedstawienie szkolne „Zaczaro- 
wanego xoła*. W sobotę 3. III. b. r. © 
odz. l6-ej za zgodą Kuratorjum Okr. 
zkoln. Wileńskiego odbędzie się przedsta- 

wienie dla młodzieży szkolnej baśni dra- 
matycznej L. Rydla—„Zaczarowane Koto“. 
Zzłoszenia szkół na bilety przyjmuje Se- 
kretarjat Reduty od godz. 10 — 14-ej i od 

= navente, laurė 

. ski, zajmujący W 

18 — 19.30, przyczem każda szkoła otrzy- 
ma 10 proc. od zamówionych biletów bez- 
płatnie dla najniezamożniejszych uczniów. 

— Teat: Poiski (sala „Lutnia“). Dziś 
po cenach od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. grane 
będzie po raz ostatni znakomite dzieło G. 
Zapolskiej „. 

— Jutėžė    
   

czesny dramatlirs 
S hiszpański: 

literaturze dra! kie same naczel-: 
ne miejsce, jak 

  

  

   
       

        

     

    
     

matach swoich psy 
wiołowości tegQ 
stawia nam mi: 
czną, elementarn< 
świadomością 
sowuje myślicieb i 

si przed= 

    

cej, na cały Ś 

  

   

chanej“. | 
Premjera „Źle kochanej" — jutro. 
Uwaga: 1-go marca ceny mie! 

   na wszystkie dstawienia w Teatrze Pol 
skim wyznaczone od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

RADJO—WILNO. 

Czwartek 1 marca 1928 r. 

16.35—16.55: Komunikat harcerski. 
16.55—17.15: „Produkcja paszy” Il cz. 

odcz. z działu „Hodowla“ wygt. prof. U.S.B. 
Jan Marszałkowicz. 

17.20 17.45: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek* przegląd najnowszych wy- 
dawnictw prof. Henryk Mościcki. 

17.45—18.55: Audycja literacka, 
konaniu artystów Reduty. 

1. „Zachwycenie* T. Lenartowicza. Oso- 
by: Matka Halina Zarębińska. Ilustracja 
muzyczna Eugenjusza Dziewulskiego. © 

il. „Spowiedź jacka Soplicy* zradjofo- 
nizowany fragment z „Pana Tadeusza” 
Mickiewicza. Osoby: Ksiądz Robak — Józef 
Karbowski. Sędzia józef Klejer. Gerwazy — 
Józef Cornobis. Głos - Halina Hohendlin- 
gerówna. Audycja transmitowana będzie na 
wszystkie polskie stacje. 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. я 
19.25 19.30: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19.30 19.55: „Panteizm i spirytualizm* 

Il odczyt z działu „Poglądy na Świat" wygł. 
prof. U.S.B. dr. Wincenty Lutosławski. 

20.00 20.30: Transmisja z Warszawy: 
Odczyt o działalności Rządu organizowany 
przez Prezydjum Rady Ministrów. Przemó- 
wienie ministra Czechowicza. 

20.30 - Transmisja z Krakowa: Kon- 
cert wokalny w I rocznicę istnienia stacji 
Krakowskiej. Wykonawcy: Chór mięszany 
P. R. w Krakowie, Stanisław Siwik i Sta- 
nisław Dogmar-Paczowska (śpiew), akom- 
panjują: Władysława Markiewiczówna i dyr. 
Bolesław Wallek-Walewski. W. Żeleński: 
„Noc majowa* wykona chór mieszany 
P. R. w Krakowie. j. Massenet: aria z op. 
„Werther* — wykona Stanisław Siwik. G. 
Rossini: arja z op. „Otello* -wykona Sta- 
nisława Dogmar-Paczowska. E. Grieg: dwie 
pieśni wykona Stanisław Siwik. G. Puccini: 
arja z op. „Tosca* i „Mme Butterfly” — 
wykona Stanisława Dogmar-Paczowska, G. 
Puccini: arja z op. „Turandot* — wykona 
Stanisław Siwik. St. Moniuszko: „Sonety 
Krymskie“ z ll części wykona chór. G. 
Verdi: arja z op. „Rizoletto* wykona Sta- 
nisław Siwik. G. Meyerbeer: arja z op. 
„Dinorah* wykona Stanisława Dogmar- 
Paczowska. Ponchielli: arja z op. „La Gio- 
conda*, P. Cimara: „Stornello wykona Sta- 
nisław Siwik. M. Swierzyński: fragment z 
„Raju utraconego* - wykona chór. 

22.00 Komunikat P. A. T. 2 
22.30 - 23.30: Transmisja muzyki tane- 

cznej. 
— Radjo Harcerskie. Celem pogada- 

nek czwartkowych w Wileńskiem Radjo, 
jest bliższe zaznajomienie siarszego społe- 
czeństwa z ruchem skautowym u nas. Dla- 
tego pogadanki ułożone są w pewnym sy- 
stematycznym porządku. 

Podajemy program na miesiąc marzec:. 
1-go „Ognisko 7-mej dr. męskiej”. 
8-g0 Grają p. t. „Historja Harc.*— 

wygłosi d-hna E. Gulbinowa. 
15-30 —gaw. n. t. „Organizacja Harc.* — 

wygł. d-h A. Wasilewski. 
22-g0 gaw. n. t. „Drużyny Męskie* — 

wygł. d-h M. P. Puciata. 
29-go Ognisko „Czarnej Trzynastki*. 
Wszelkie sprawy dotyczące naszych 

kwadransów radjowych załatw.a Komenda 
Chorągwi —W. Pohulanka 32—2. 

NADESŁANE. 

w wy- 

  

Jedyną okazją zdobycia 
bardzo znacznej gotówki w obecnej 
stagnacji finansowej jest kupno losu 
V-ej klasy !6-ej Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej. Suma wygranych tej 
klasy wynosi przeszło 11  miljonów 
złotych. 

Co drugi los wygrywa. 
Na jeden los można wygrać 

650.000 zł. 
Ciągnienia rozpoczynają się 8-go 

marca b. r. i trwają do 18 kwietnia 
BOT. 

11" L— 009Ł 
NAREZCZ DASZ ANPOSSESINAETAIS | 

SPORT. 
Wyścigi konne w Wilnie. 

Na ostalniem posiedzeniu zarządu Wi- 
leńskiego Towarzystwa Hodowli koni i po- 
pierania sportu konnego ustalono terminy 
i program wyścigów konnych w bieżącym 
sezonie wiosennym. 

Wyścigi odbywać się będą w dniach: 
3, 7, 10, 14, 17, 21 i 24 czerwca. Ze wzglę- 
du na dłuższy sezon (w roku ubiegłym 
sezon wiosenny obejmował tylko 5 dni), 
jak również zwiększone nagrody, spodzie- 
wany jest liczny udział koni wybiinych sta- 
jen wyścigowych. 

Wielką atrukcją sezonu wiosennego 
będzie „Wielki Steeplechase* armji z pier- 
wsSzą nagrodą 7.000 zł. 

Jako nowość na naszym torze wpro- 
wadzona będzie t. zw. „gonitwa loteryjna“, 
w czasie której szczęśliwy posiadacz biletu 
w cenie 5 zł. może wygrać przez losowa- 
nie konia zwycięzcę tej gonitwy. Niewątpli- 
wie inowacja ta wzbudzi zainteresowanie 
nietylko śród sportowców, lecz i szerszego 

tajnii Pospieszce zostały 

Trenerem jest p. Tatarowski, | 
Sekretarjat mieści się przy ul, Ad. 

ckiewicza Nr. 15 m. 17 i czynny j 
wtorki od g. 
do 6 wiecz. 

Walne Zgromadzenie Wil. 
Zw. Pływackiego. 3 

W dniu 25. I. b. r. w lokału Ośrodka 
W. F. Wilno odbyło się Walne Zgromadze- 
nie Wil. Okr. Zw. Pływackiego, na którem 
wybrany został nowy zarząd w następują- 
cym skłądzie: 

12 do 2 pp. i piątki Od £ 

    

   
łza м dra< tywa podjęta 

4 teorję ży- członków 

listy+ na czele, ZnA 

) odremon- 
16 „OW st rzyjmuje zgło- 

szenia koni do treningu. % Z 

jest we 
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Diwarcie Aoloderzaūskiego Odiziala Wil 
Tow. Rolniczego.: 

. W sobotę dn. 25 b. m. Mołodeczno go 
ściło u siebie niebywale liczny Zjazd го!- 
ików gna otwarcie Mołodeczań- 

Mileńskiego Towarzystwa 
olnictwa wywołał po- 
ju decentralizacji prac 
niczego dla lepszego 

ch potrzeb. Inicja- 
runku przez kilku 
T-wa Rolniczego z 
в В. Janem Puciatą 
oddźwięk w Cen- 
ie oddziału Pre- 
Bolnicrego in 

W-łu Rolni- 

   

          

      
   

      

   

ow. Mołodec 

  

    idesprezesa p. 
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interesowaniem, a wyświeilając SiE: 
sze zagadnienia rolnicze bez wątpienia przy- 
czynią się do postępu rolniczego w pow. 
Mołodeczańskim. 

Podczas obiadu wydanego przez go- 
S.jnnych gospodarzy na cześć przybyłych 
z” Wilna gości było wypowiedziane szereg 
mów, treść których doskonale harmonizo- 
wała z nastrojem całego Zjazdu. Na prze- 
mówienie p. Eugenjusza Chełchowskiego 
witającego w imieniu gospodarzy miłych 
gości i podnoszącego „zasługi dla rozwoju 
rolnictwa Ziemi Wileńskiej Wileńskiego 
T-wa Rolniczego, mającego obchodzić za 
rok 30-letni jubileusz swego istnienia, od- 
powiedział p. Karol Wagner zaznaczając, że 
zasługę obecnego rozwoju rolnictwa nale- 
ży w znacznym stopniu przypisać współ- 
działaniu Rządu, który pierwszy zwrócił 
uwazę i otoczył opieką rolnictwo —te naj- 
ważniejsze źródło bogactwa narodowego. 

P. Zygmunt Ruszczyc życząc pomyślne- 
go rozwoju Mołodeczańskiemu T-wu Rol- 
niczemu zwrócił się do obecnych na Zjeź- 
dzie p.p.: Naczelnika W-łu Rolnictwa i We- 
terynarji Wacława Szaniawskiego i Starosty 
Mołodeczańskiego p. Piekutowskiego z 
oświadczeniem, że pomyślny rozwój Mo- 
łodeczańskiego T-wa Rolniczego w bar- 
dzo znącznym stopniu zależy od ich współ- 
działania jako przedstawicieli Rządu. Prze- 
mówienia p.p.: Wacława Szaniawskiego i p. 
Starosty Piekutowskiego, przyjęte huczne- 
mi oklaskami upewniły obecnych, że wszel- 
kie kulturalne poczynania zdążające do pod- 
niesienia gospodarczego Kraju znajdą w 
nich zawsze gorących popleczników. 

Prezes p. Szwejkowski, dyrektor Banku 
Gospodarstwa Krajowego, wiceprezes p. 
Dowbór Bohdan, sekretarz kpt. Kawalec, 
skarbnik p. Malinowski, kapitan sportowy 
mjr. Łepkowski, członkowie Zarządu pp. 
Iwanter i por. Ostrowski. Do Komisji Re- 
wizyjnej weszli: pp. Zalisz, Kadenacy i Łu- 
kaszewicz. 

Zawody bokserskie o mistrzo- 
stwo Wilna. 

„Staraniem Ośrodka W. Е. Wilno zor- 
ganizowane zostały w dniach 3 i 4 marca 
b. r. zawody bokserskie o mistrzostwo 
Wilna w których uczestniczyło 20 zawo- 
dników, reprezentujących barwy: A. Z. S-u, 
Pogoni, R. K. S. „S da“, 3 p. sap. 85 p. p., 
5 PE Leg. i 6 p. p. Leg. 

„Zawody odbyły się w pięknej sali Klu- 
bu Kolejowców na nowym ringu bokser- 
ca ze 

yniki osiągnięto następujące: 
Dnia 25. ]l.: Waga piórkowa: Walka 

Łukmin (A. Z. S.) — Bykowski (85 p. p.) 
przyniosła nieznaczne zwycięstwo na pun- 
kty Łukminowi. W walce: Wenckun (nie- 
stowarzyszony) — Kozaryn (R. K. S. „Sita“) 
zwyciężył Kozaryn. 

Waga lekka: Spotkanie Chajet(niestow.) 
— Degutis (Pogoń) zakończyło się zwy- 
cięstwem Degutisa. W drugiej parze wal- 
czył: Kłoczkowski (A. Z. S$.) z Wojciechow- 
skim (R. K. S. „Sła*). Zwyciężył z kolo- 
salną przewagą Kłoczkowski. 

Waga półśred ia. W pierwszej parze 
Grygalis (A.Z.S.) z Wituchem (Pogoń) w 
drugiej Drobinia (R.K.S „Siła) z Gryglewi- 
czem (A.Z.5.) zwyciężyli Grygalis i Dro- 
binia. / 

Waga ciężka: Bomba (5 p.p. Leg) po- 
konał na punkty Gosika (6 p,p. Leg.). 

Dria 26.ll. ь 
Waga kogucia: Statkiewicz (R. K. S. 

„Siła*) pokonat Pilnika (A.Z.S.). 
Waga piórkowa: Tytuł mistrza przy- 

znany został Łukmi nowi (wobec wycofa- 
nia się przeciwnika). 

Waga lekka: Mistrzostwo zdobył Kłocz- 
kowski bez walki (przeciwnik nie stawił się). 

Waga półśrednia: Grygalis pokonał 
Kłoczkowskiego. 

Waga średnia: Bodowski (Pogoń) od- 
niósł zwycięstwo nad Żylewiczem (3 p. Sap.). 

Zainteresowanie zawodami było dość 
znaczne. (t) 

Na:ciarze Iwowscy i zakopian- 
scy zjeżdżają na zawody do 

„ Wilna. 

Jak się dowiadujemy przyjeżdża do Wil- 
na kilku znakomitych narciarzy ze Lwowa 

akopanego. Dotąd ;zgłoszonych zostało 
5 zawodników Lwowskiego Klubu Sp. 
Czarni, który się chlubnie zapisał na kar- 
tach polskiego narciarstwa, oraz 2 świet- 
nych skautów z Zakopanego: Olimpijczyk 
Krzeptowskki Andrzej |, oraz Сгаса 
tamt. Sokoła. 

Zawodnicy ci wezmą udział w biegu 
18 klm. oraz w konkursie skoków. 

Zawody obudziły ogromne zaintereso- 
wanie w sferach sportowych naszego miasta. 

Goście zawitają do Wilna już w pią- 
(t) 

7 

tek, dn. 2 marca. 

u wał Połoznic-0-uinekologicz ys 
„ doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- * 
s go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg m 
= Małej Pohulanki, tel. Nr 1404 (w m 
„ lecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- * 
u AMIE chore na ace i oo = 

2E ŚWIATA. 
— W pogoni za milionami. 

Obliczono obecnie, że w Stanach 

    

    

   

Zjednoczonych _ Ameryki północnej 
jest 12 tysięcy obywateli posiadają- 
cyc iljion dolarów dub - więcej. 

"amerykańskie- 
g0 przypisz milionerów jest 

cy. „Najbiedniejszy” 

  

   

  

miljona) dąży do zdo- 
d ugicgo mi jona, posiada- 

cze KA lub: kilku dziesiątków 
miljonów żą również do zaspokoje- 
w ambicji i zajmują stanowiska 

ołeczne, ale multimi įonerzy - nie 
mają juž tej ambicji i trešcią ich žy- 
cia jest zdobywanie nowych setek 
milionów. 

  



4 

  

Dawniejsze dynastje multimiljarde- Dziś! 3 najwybitniejsze, najrozkoszniejsze gwiazdy ekranu Harry Liedtke, lee Parry i Vivian 

ЗОО СМ 

    

  

w: Astory, Vanterbilty, Carnegie u- | Kino-Teatr Gibson w zachwyc. porywając. dramacie serc p. tt WYROK BEZ SĄDU w 12 aktach. 
360 > ię golda miljo nami | HELIOS“ Koncertowa 'gra mistrzów ekranu! Przepych Wystawy! Seansy o godz. 4-( NT Na scenie: 

Ь iom: kefeller, Ford, - ” Gościnne występy znanych artystów scen warszawskich, „Perskiego Oko* i „Qui Pro kQuo 

TOW. dynastjom: Roc GEL > = Wiłeńska 38, Amelji Cielecki i niezrównanej wykonawczyni piosenek rodzajowych i humorysty satyryka Mie- 

Mellon. Naliiardaipį isiaj Joha R p czysława Dobrowolskiego. Aktualja, piosenki, kawały na czasie et. c. . 
timiljarderem jest dzisiaj John Rocke- "orzec SEN ° 

ieller, nie zajmuje on żadnego urzędn, Dziš dawno oczekiwany p 70214C20 lo“ Dramat 12 akt. podług 
jego działalność filantropijna jest zna- | Kino-Teatr polski film artystyczny p. t. [ r f powieści Leo Belmonta, 

na w Świecie. Rockefellerowie są bap- POLONIA" reż, Janusz Star. Role główne odtwarzają słynne „cudowne dzieci" nasza wilnianka 
„' tystami, prowadzą żywot dość prosty. | 

Natomiast Mellonowie, którzy są 
Morgandmi Pittsburga, bankierzy i 
przemysłowcy, rywale Rockefellera na 

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

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

  

światowym rynku naftowym, królowie 
stali i aluminjum, żyją wspaniale. 
Obchód weselny w tej rodzinie da się 
jedynie porównać z uroczystościami 
koronacyjnemi w Westminsterze. Ślub 
córki Andrew Mellon'a kosztował ba- 
jońskie szmy. Waszyngton był zdu- 

Miejski Rinematograń 
Kulturalno-Oświatowy! 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Kino Kolejowe Dziś! Wspaniały program! 
: Е a i d NISKO" Wielka sensacjal \ „ dramatu rozgrywa się podczas wojny Europejskiej 
TA ye NL kolejo- W rolach głównych: Ramon Nowarro i Barbara La Marr. Nad program: „KOMEDJA z HAROL 

"W Non m Vera na Park : Ave. wego). LLOYDEM*. Ceny miejsc: Ii H m. po 65 gr., III m. po 55 gr. 
į y i Ave- 

Od dnia 28-go lutego do 4-go marca 1928-go roku (igi « wspaniały: pean na 
włącznie będzie WJ RICE monumentalny dramat „Święte Nłamstwo cześć wniłości i pódwie- 
cenia podług jubileuszowego arcydzieła Karin Michaelis. W rolach głównych: Niezrównana Mary 
Carr, Sybił Morell i Otto Gebiihr. W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30, 
Parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Za naszą i waszą wolność"*. 

kk į“ dramat sensacyjno - salonowy Ę 8 aktach. Akcja „Blocho kobietki 

  

RADJO POGOTOWIE 
Mickiewicza 30, (róg Styczniowej). 

(Skład ]. Mackiewicza) 
pod kierownictwem inżyniera rad jotechniki praktyki zagranicznej. 

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

„Bezpłatne porady dla 
U waga! Każdą słuchawkę można 

nosząc ją do „Pogotowia Radjowego*. 

kalnej. Laboratorjum radjo-techniczne. 
P-p. radjo-amatorėw. + 

doprowadzić do idealnej czułości przy- 
г — 

ini ннн 
  

й Pożyczki 
niskoprócentowe załatwia 

Wileńskie Biuro Komisowo-kiandlo- B 
we, Mickiewicza 21, tel. 152. i 

fosznazzszuuazuzssazanunszy   
  

  nue, dzielnicy miljonerów, mieszka 
ich 3000. Ogółem Nowy York posia- 
da 4000 miljonerów. Dzisiejsze ich 
palace w mieście, zmuszonem budować 
drapacze niebios z powodu niesly- 
chanej drożyzny gruntu, przedstawia- i WYNAJĘCIE 
ią olbrzymią wartość. Pałac Vander- s 4 о6. 

bilta wart obecnie 4.800.000 dolarów, ga. Wiino, ul. Niemiecka 3, m. G. 
właścicie! samego. podatku miejskiego ле ИЗЕГ 2 ВЛОНЕ 2 ООО 23 ОСВ ИЕА i CNES US CT OCZKA 

od niego. placi rocznie 129.120 dola- 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. 

SPRZEDAŻ K. Bgbrowska |   
    rów. W Park Avenue najmniejszy SREBES 8 D aze 

przeciętny dochód miljonerski prze- ) + = 
wyższa 100 tys. dolarów. a ad ziemniaków ©® 

W Nowym Yorku jest klub, do g ‚ В 
którego nie , przyjmują na członka > Wys 7: : a 
obywatela, nie mogącego się wyka- a oryg. „Industria*, żółtomięsne ma 

= polisą ubezpieczenia na miljon Ё do oddania kilka wagonów = 
olarów. $ z 

Po wojnie światowej оБИсхапо && Majętn. Zbąszyń Wikp. = 
. przypuszczalnie liczbę miljonerów na BEEEBEI 5 Ё @@Ё›@‘ш     20.000. Wówczas złośliwi arytmetycy 
wyliczali, że wobec 60.000 amerykan, 
którzy zginęli na wojnie, wypadało, o si aa OIS FRYZJERSKI 
że dla ukazania się każdego nowego Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztrala. 
miljonera potrzeba było zabić trzech M Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu- 

żołnierzy. stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań podług najno w- 

i 

| JERSKI | „ildómił | Franciszek 

KOWZEWSEKZZON RZEZ RZ NEA | SZYCH Żurnali, wodna ondulacja, eleganckie strzyżenie Sz. 
Pań i Panów, przy użyciu najlepszej kosmetyki: Zadowole- 

GIELDA WARSZAWSKA 
nie najwybredniejszej klijenteli. Własne wody roślinne prze- 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- 

29 lutego 1928 r. ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 
Dewizy i waluty: ROREEEENE AAC O RANNA RAA PZA 

Tranz. Sprz. Kupne 
Holandja 358,75 35965 35785. aPabababapbadb> LB 5 
KoRn, i ik A 3 w ъ I 
Nowy-York , » В, So s osb s. m Reklama @2019710 hondlu! a 
SA 1390 Z 238,80 _ ó/Wszelkie nekrologi, ogłoszenia do pism polskich i innych 

Włochy 47,26 47,38 47,14 umiejętnie, solidnie, iachowo i na bardzo dogodnych wa- Ą 

runkach załatwia zatwerdzone przez M. S. w. 

BMBiuro Reklamowe 5. Grabowskiegoj 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 

pod kierownictwem rutynowanego fachowca - specjalisty ik 

v posiadającego długoletnią praktykę w tej dziedzinie. 

LL] 

GIELDA WILERSKA 
Wilno, dr. 29 lutego 1928 r. 

Listy Zastawne 

Wil. Ban. Ziemskiego 100 zt. 63,40 62.80 ^ 
$ proc. dol. Wil. Ban. Ziemsk 8,28 (93 pr.) 

Złoto 

Ruble 4,70 4,69 
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EET SI RNR LICYTACJA SERIE OD SEE Z 

WILEŃSKI LOMRARD „KRESOWJA” | 

Podaje do ogólnej wiadomości, że 6 i 7-go marca 
1928 r. o godz. 1f-ej rano odbędzie się w lokalu 

longowanych zastawów od Kr. 1 do Nr. 16.519. į 
į 7 oo | 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- 
nięto następujące „wpisy: 

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722. 

| 
lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 

z | 

Rejeste Handlodų, 
Dział A — w dniu 17.1 - 1928 Г 
  

1715. 1. A. „Zilberman Miowsza* w Opsie, pow. Bra- 
sławskim, sklep towarów  bakalejno-galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1923 r. Właściciel Zilberman Mowsza, zam. tamże. 

2805—VI 

7716. 1. A. „Gamerów bronia* w Drujsku, gm. Sło- 
bodzkiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów łokcio- 
wych i drobnych gatunków skór. Firma istnieje od 1927 ro- 
ku. Właściciel Gamerów Bronia, zam. tamże. 2806— Vį 

„ 1147. |. A. „Apteka Sejmiku trasławskiego* w Bra- 
sławiu, apteka. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Sej- 
mik powiatu Brasławskiego w Brasławiu. 2807— VI 

1761. I. A. „Lenener Wulf" w Wilnie, ul. Bakszta-8, 
sklen galanterji. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Lenc- 
ner Wulf, zam. tamże. 2808—VI. 

1162. |. A. „Szakiel Adolf" w Rejkowszczyźnie, gm 
Słobodzkiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów 
spożywczych i galanteryjnych oraz wyrobów tytuniowych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szakiel Adolf, zam. 

  

  

oszukuję  posa- 
dy zarządzające- 

do majątku. Posiadam 
Świacectwa i długole- 
tnią praktykę gospo- 
darczą. Wilno, ul. Li- 
powa 25 — 1. józef 
Przytulski. 
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Oliwę nicejshqz m 
m 

„Extra Vierge garartie pure* w 
najprzedniejszym gatunku, najśwież- 5 
szy transporty z firm AUGUSTE GAL- g 

NICE otrzymał i poleca skład B 

A. Jamuszewicza 5 
Ul. SmE 20-a 5 

"0-££8 
NUBGZUREREWANNAZSSECESKA| f

o
E
R
E
R
C
E
R
E
R
E
N
S
E
N
N
E
 

    

Poważnej firmie maszyn rolniczych E 
oddam 

przedstawicielsto0 m 
na Wileńskie ciągówek wszechświa- EB 
towej sławy dobrze już wprowa- m 

dzonych w Polsce. BB 

E 0-8 

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

pod „Szwedzka“. 

A 
Poszukuję 24,000 zł. 

na pierwszy 
numer hipoteki mająt- 
ku ziemskie,o lub 
18.000 na drugi nu- 
mer (po Banku Ziem- 
skim). Oferty adreso- 
wač do Biura Rekla- 
mowego S. Grabow- 
skiego, Garbarska 1. 

go lub ekonoma 

0—9€8 
  

  
tamże. : 2809—VI Gotówkę przyjmuje- › - о 0 

+ i о- 
‚ 7763. I. A. „Uszpolowa Chaja-Pesia“ w Nowo-Dau- Aa aś ci Rządcy-Ekonoma 

gieliszkach, gm. Daugieliskiej, pow. Swięciańskim, sklep ba- czoną złotem i sreb- Kawa era pod szcze- 
kalejno-galanteryjny. Firma istnieje od 1923 roku. „Właściciel rem, odbiór lokat Zółową dyspozycję 
Uszpolowa Chaja-Pesia, zam. tamże. 2810—VI na tyc hmiastowy poszukuję do majątku 

" — — 280 ha. Zgłoszenia z 
7164. |. A. „Wajner Lejba* w Wilnie, ul. Bosaczko- Plac Kated isami Я 

wa 5, skup i sprzedaž drzewa i materjatėw Iesnych. Firma LONBAR ralny, Bisku- asai 
istnieje od 1928 r. Właściciel Wajner Lejba, zam. tam2e.į 

2814 - VI 

Dział A — w dniu 20.1—1928 r. 

1768. I. A. „Umiastowska Klaudja* w Wilnie, ui. Zam- 
kvuwa 12, sklep koniekcji damskiej. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Umiastowska Klaudja, zam. w Wilnie, ul. Piasko- 
wa 7-8. 2815 VI 

w dniu 27. I. 1928 r. 

7819. I. A. „Jasinowicz Michat“ w Dryswiatach, pow. 
Brasławskim, drobna sprzedaż towarów bakalejnych włókni- 
stych i skór. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Jasino- 
wicz Michał, zam. tamże. 2816—VI. 

Dział B w dniu 25 I. 1928 r. dodatkowy. 

363 Il. B. „Spółka dla eksploatacji browaru w Czer- 
wonym Dworze z ograniczoną odpowiedzialnością". Sie- 
dziba została przeniesioną na ul. Mostową Nr 27 w Wilnie 
Do Zarządu na miejsce Zelika Kamienieckiego ' powołano 

pia 12, tel. 1410, wy- 
daje bez ozraniczenia 

  

są do nabycia w firmie „KRAJOWY ę 
AUTOMAT" mieszczącej się w War- $ 

szawie przy ul. Leszno 52. 0У 

66>5::44444404640665 

"MAJĄTKOWĄ | 1 SONA ZZOZ 
a 

4 N 

kapusię kowszong $& ia 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 5 N : 8 

Kalwaryjska 2. B s 

ROZENKZSAKADULANECUSZNNUZA 8 w WARSZAWIE ” Ni 

oro R : u 

Bym rożka Ciromónike z 3 Głydzał agrarno-porcelacyny. S 
2 Jūs 8 wieczór. UL Miynova. 21,3 Przedstawicielstwo W WILNIE s 
gy OO prawo a sto ! . 7 | ul. Wileńska 30, tel. 4-43. R 

WREWZZTOWRAZZEAZY PRACO СДАОННАЙ Ь ‚ £i 

s) Nabywa majątki do parcelacji. > a 

s RE M Przyjmuje majątki do parcelacji komi- s 

$ Ważne dla kin, reslatracjj + NN sowej z wydaniem awansu. S 
> innych lokali publicznych! $ N Likwiduje serwifuty. R 

zręcznościowe 4 
i towar. + Sporządza pomiary. a 

; Antomai krajowej” wytwórni $ 4 Wyjednywa przy parcelacji pożyczki z 

: s 

; > 
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A. KUPRIN. 

frólewnu Brzydalka 
Dawno już, dawno, przed wielu, 

wielu laty, na wysokiem płaskowzgó- 
rzu zamieszkiwał lud pasterzy, lud 
cichy i spokojny.  Dzieliły go od 
reszty Świata skały spadziste, prze- 
paście bezdenne i Jasy dziewicze. 
Lecz pewnego razu, historja milczy 
kiedy to się stało, wdrapali się na 
góry te i zawładnęli ludem paster- 
skim obcy rycerze, zakuci w żełazo, 
silni ludzie — olbrzymy, których zie- 
mie ciągnęły się u stóp gór, w  po- 
łudniowej stronie. 

Twardym wojownikom słodkiem 
wydało Się życie w górach, pośród 
poczciwego ludu, w łagodnym klima- 
cie. Smaczną wydawała im się woda 
źródlana i wabiła ich ziemia urodzaj- 
na. Pozostali więc w górach. Nie po- 
trzebowali zwyciężać tubylców, którzy 
nie znali wojny ani broni. Zagarnęli 
w posadanie kraj ten, zdejmując że- 
lazną zbroję i żeniąc się z najpięk- 
niejszemi dziewczynami. Królem ich 
został odważny Ern, któremu nadano 
dobrowolnie władzę nieograniczoną i 
dziedziczną. 

Mijały wieki. Potomkowie rycerzy 
i potomkowie pasterzy zleli się w je- 

den naród. Lecz fizyczne cechy mie- 
szkańców gór zwyciężyły i nie pozo- 
stało śladu po olbrzymach - rycerzach. 
edynie jezyk ich starodawny używa- 

„o przy uroczystościach dworskich. 

„ogrodnictwa, górnictwa, 

a diugoferminowe. 
24 
RARMANARKRA 255555 

Jednak pamięć o twórcach panującej 

dynastji Ernów nie zagasła w sercach 

wiernych poddanych. Legendami Osnu- 

to, niby błyszczącą . od rosy szarą 

nicią pajęczą postać Erna Wielkiego, 

Erna Świętego. On to bowiem nauczył 

mieszkańców  Ernoterry rolnictwa, 
stworzył pi- 

Śmiennictwo i sztuki, on był „twórcą 

praw i nauczycielem religji. Zasadą 

praw jego było, iż „nikt Z mieszkań- 

ców Ernoterry nie splami ust swych 
kłamstwem”. Kobietom i mężczyznom 

przysługiwały równe prawa i obo- 

wiązki, siebie nazwał król: „Pierw- 

szym sługą narodu". 
Ern Pierwszy ustalił również pra- 

wo dziedzictwa tronu. Pierworodne 

dziecko było następcą tronu, nieza- 

leżnie od płci. 
A wreszcie wiedząc z doświadcze- 

nia, ile zła, fałszu i nienawiści mogło- 
by płynąć ku nim z krajów, leżących 
u podnoża gór, Ern Wielki kazał ska- 
sować i zniszczyć, uczynić niedostęp- 
ną ową Ścieżkę górską, która po wie- 
lu niewypowiedzianych trudach i wy- 
siłkach, doprowadziła do kraju ciche- 
go spokoju jego dzielnych rycerzy. 

l oto pod Światłą, ojcowską, spra- 
wiedliwą władzą królów Ernów, roz- 
kwitła wspaniale Ernoterra i życie 

popłynęło jej mieszkańcom niby toń 
niemącona cichej, szerokiej rzeki. Nie 
s: wojen, zbrodni, nędzy, nie znali 
zła. ' : 

W starym, tysiącietaim zamku 
królewskim, niby relikwje, chroniono 
pamiątki po Wielkim Królu: zbroje 

  

7821 I. A. „Impex-Abraham-jakėb Neuield“ w  Wil- 
nie, ul. Wiwulskiego 10 przedstawicielstwo firm krajowych i 
zagranicznych oraz skład konsygnacyjny. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Neufeli Abraham-Jakób zam. tamże. 

Srula Sztejnberga, zam. w Wiinie, przy ul. Arsenalskiej 4. 
! 2817—\}1. 
  

  

0 w przy 

Dział A — w dniu 30 I. 1928 r. 

1820 1. A. „Dzierżawiec Leja* w Wilnie, ul. Niemiec- 
ka 19, sklep bławatny. Firma istnieje od 1928 roku. 
cier Dzierżawiec Leja, zam. w Wilnie, ul. Kopanica 10. 

Właści- 

2818—VI. 

2819 - VI. 
  

a Lidzki 13. 

w dniu 1. Il. 1928 r. 

7822. |. A. „Kapłan Pesel* w Wilnie, ul. W. Pohulan- 
ka 18, sklep owocowy i wody sodowej. 
1928 roku. Właściciel Kapłan Pesel, 

Firma istnieje od 
ząm. w Wilnie, zauł. 

2820—VI 

12-73. 

się oferty składać: ul. 
Piłsudskiego 13 m. 5, 
Skłądanek. 

  

brzezie, pow. Wileń- 

  

  

pożyczki na . zastaw sko-Trocki, m. Pod- 

złota, srebra, brylan- brZEŹ Mieczysław 
tów, mebli, obrazów, Hurczyn. _ Osobiście 
fortepjanów, automo- będę w Wilnie 8 
bili i różnych 'towa- marca, Portowa 4, Rów 1 m.2: 921—1 

Powielanie 
    

r la DOSKONA- 
ali LE pierwszo- 

rzędnej fabryki. Sprze- 
daż na raty i wynajem 
W. Pohulanka 9 m. 23 
0-+I6 

Lytbioną 

(drukowanie w du- 
żej ilości egzempl,) 
Skryptów,  lekcyj, 
cenników, okólłni- 
ków i t. p., wyko- 
nywuje po cenach 
bardzo dostępnych 

  

książkę woj- 
Biuro podań, prze- skową rocz- 
pisywań, i tłuma- | nik 1897, wyd. przez czeń A. FAIN- | PKU. Wilno, na imię SZTEJNA _Wilno, | Zygmunta Świłło, u- 
Zawalna 15, telef. | niewažnia sie. 913*0 

    

  

DZIERŻAWY že ZZA A 
2 » Za 9.000 zł 

poszukuję,  Uprasza dok z yy 
s. kw. sprzedamy | 

okazyjnie į 
Wileń, Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 890-1 

Е własnego 
Borui smażenia 
bardzo dobre kg. 
3 zł. poleca J. 
ZWIEDRYŃSKI i 
S-ka, Wileńska 28, 
tel. 12 24. p--816 

= 

KOPIOWANIE 
PLANOW. 

ŚwIĄTŁODRUKI 

  

  

  

jego, hełm, miecz ciężki i kilka nie- 
zrozumiałych słów, które wyciął o- 
strzem sztyletu na  Ścianie swej 
komnaty. Teraz już żaden z miesz- 
kańców kraju nie mógłby podjąć tej 
zbroi, lub z mieczem jego uderzyć na 
wroga, nikt też nie umiał przeczytać 
słów, które na Ścianie napisał. Prócz 
tych pamiątek, pozostały trzy podo- 
bizny. króla: jego profil wykonany w 
mozajce, pertret pięknie małowany 
i rzeźba. | 

Lecz .podobizny . te,. wykonane z 
wielkim artyzmem i miłością, były po- 
wodem stałych ubolewań całego na- 
rodu, ubóstwiającego swego monar- 
chę. Oto były one Świadectwem tego, 
że Wielki Pan, założyciel szczęśliwe- 
go państwa, był niezmiernie brzydki, 

brzydota jego graniczyła z kalectwem. 
Było to jasnem dla wszystkich Erno- 
terranów, którzy tak dumni byli ze 
swej piękności, i świadomość ta była 
ich narodową tragedją. Sci 

Prawo dziedziczności ma swe ka- 
prysy. Czasem dziecko rodzi się po- 
dobne do jakiegoś odległego pradzia- 
da. Zdarzało się to często w rodzie 
Ernów. Na szczęście książęta—brzy- 
dale dziedziczyli nietylko zewnętrzny 
wygląd wielkiego przodka, lecz i jego 
wzniosłą duszę i światły rozum. 

* 

Dobry król Ern XXIII odznaczał 
się niezwykłą pięknością, ożenił się 
też z najpiękniejszą dziewczyną. Dłu- 
go, długo bo aż całe dziesięć lat do- 
czekać się nie mogli potomstwa. To 

' Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

też gdy wreszcie gruchnęła wśród na- 
rodu wieść radosna © narodzeniu 
małej następczyni tronu Erny XIII, 
radości ogólnej nie było granic i koń- 
ca. Dnia tego każdy mieszkaniec 
szczególnej krainy wychylił kielich za 
zdrowie przyszłej królowej. 

Tylko w pałacu królewskim, jakby 
kto radość mgłą wilgotną otulił i 
przygasił. Natychmiast bowiem po 
urodzeniu następczyni tronu zauwa- 
żono, że odziedziczyła ona urodę 
Swego pra-pra dziada. To też królo- 
wa, gdy ujrzała swą córeczkę zroz- 
paczona krzyknęła: 

— Ach, mój Boże, cóż to za brzy- 
dalka! — a dwa strumienie łez wy- 
trysnęły z jej oczu pięknych. Lecz o- 
panowała się wkrótce i rzekła: 

— Nie, nie, to nic, dajcie mi mo- 
ją okruszynkę, będę ją kochała jesz- 
cze bardziej, skoro jest taka biedna, 
taka brzydka! 

Ojciec królewny zmartwił się głę- 
boko: į 

— Jakże okrutnym jest los! — 
zawolal, - zdarzali się wszakże do- 
tąd w naszej  dynastji brzydcy ksią- 
żęta, lecz księżniczka — brzydalka u- 
kazała się poraz pierwszy! Musimy 
błagać Boga, by jej brzydotę wyna- 
grodziło piękno duszy! 

Słowa te powtórzył wierny lud, 
słysząc o brzydocie przyszłej królo- 
wej. 

A dziewczynka rosła i brzydła i 
ponieważ nie rozumiała tragedji, ja- 
kiej była powodem, odznaczała się 
beztroską i wesołością; jadła, spała 

i była zdrowa. W trzyletniem dziecku 
dostrzeżono już podobieństwo do za- 
łożycieła dynastji Ernów, lecz nietyl- 
ko z zewnętrznego wyglądu była jego 
portretem, ale i z zalet serca i duszy. 
Kochającem serduszkiem  ogarniała 
wszystkich a jasnym umysłem i po- 
godą rozweselała zasępionych rodzi- 
ców. 

Pewnego dnia królowa 
męża: 

— Królu mój i, mężu, przyszłam 
prosić o łaskę dla naszej córki. 

— O co chodzi, ukochana moja, 
wiesz, że ci w niczem odmówić nie 
potrafię! 

Córka nasza rośnie i widzimy, 
że Pan Bóg obdarzył ją niepospoli- 
tym umysłem, który nad wiek się 
rozwija. Wkrótce nadejdzie dzień, kie- 
dy ukochana nasza „Erna przekona 
się, porównując siebie z  innemi 
dziewczynami, jak brzydkiem jest jej 
oblicze, Obawiam się, że świadomość 
ta będzie dla niej bolesną i smutną 
i pozostawi niezatarty Ślad na całe 
życie. 

— Masz rację, droga moja mal- 
żonko. Ale w jakiż sposób mógłbym 
oddalić od niej tę chwilę, lub osłabić 
cios ten, nad jej głową wiszący? 

— Nie gniewaj się, panie mój, 
jeśli myśl, którą wypowiem wyda ci 
się niemądrą. Zdaje mi się, że nie 
powinna nigdy ujrzeć siebie w lustrze. 
W ten sposób ochronimy ją od šwia- 
domości swego nieszczęścia, a jeśli 
ktoś niebaczny powie jej o tem, nie 
uwierzy mu i nie zrozumie. 

rzekła do 

g POSZUKUJĘ pracy] | DOKTOR 

  

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

D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1,od5 8 wiecz. 

O rozwoju każdego 
przedsiębiorstwa 

decydujeREKLAMA 
Dziennik „Słowo" 
jako najpoczytniejsze 
pismo, wychodzące w 
wielkim nakładz e i 
docierające do najdal- 

Kobieta-Lekarz 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, szych zakątków na- 7 szego kraju, «daję | __tel- 27 4 gwarancję dobrej 1 TW. Zar. Nr. 152. 

skutecznej reklamy — 
wszelkie reklamy i Doktór Medycyny 
ogłoszenia fachowo  BLUKIEWIEZ 
redaguje i załatwia choroby weneryczne, 
B uro „ADMINISTRA- skórne i płciowe, ul. 
CJA“ ul. Wielka Nr Mickiewicza 9, wejście 56, tel. 14-38, (nad z ul. Śniadeckich 1, 
notarjuszem Bohusze- przyjmuje od 4 7. 

wiczem). ' — 99 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 

4 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej. 

Zgubiono 
damski ZEGAREK 
srebrny ną bransolet- 
ce, przepuszczalnie w 
okolicy ul. Wielkiej. 
Łaskawego  znalazcę pg W.Z.P. i 
uprasza się o zwrot 2 
za ewent. W zo: 
dzeniem, zaułek Św. śzeniem, zaułek Św.p, [, WOLFSOW 

weneryczne,  mOCZO- 
— рстоме 1 5Кбгпе, ul. 

ы Wileńska 7, tel. 1067- 

M. Wilenkin į $-ka 
В - 18 

an z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 
m 

POSLNKUJĘ ochmistczy- 
ni lub zarządzającej 

  

  

  

Doktór Medycyny 

A. BYMELER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Eiektrotera- 
pia, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 215-8. 
9£— W.Z.P. 43. 

AOENZEMINE 
| Let petmyśc 
BE AZER 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

  

wem w mieście 
na wsi. Posiadam 
długoletnią praktykę, 
świadectwa, oraz re- 
komendacje. Dowie- 
dzieć się: Orzeszko- 
wej 11: 15 825 0 

Sklep kolonjal- 

łem urządzeniem z 
towarem u bez, išabi 
odstąpię zaraz z po- Władysław Pasiński 

wodu wyjazdu, adres uj, Mostowa 9 m. 21 
w adm. „Stowa“. I-698 przyjmuje od g. 10 -2 

S i 3-7. 
GUBIONY 

nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 

8-12 i od 4-7. 
Wydz. Zdr. Nr. 3 

  

  

  

Lekarz-Dentysta 

  

kwit 
lombard N siem era, „o zag 

Twe ena zau, OB КОНОМ 88 
unieważnia się. 0-216 TI 

BYAUVAYE AKUSZERKA 
W. Smiałowska R LEKARZE Śyrzięe 94 zosz > 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6. BAVAVAR O“ 

k: GINSBERG | AKUSZERKA 
choroby . weneryczne M. LAKNEROWA 
Syfilis i skórne. Wil- Przyjmuje od g. 9 do 
no, uł. Wileńska 3, e- 7w., Kasztanowa? m.5 
lefon 567. Przyjm je W. Z. P. 69 
ой 8 do 1 iod4 do8. re 291 
SE— 

  

— Więc chciałabyś, moja ukocha- 
na, abym... 

— Abyś nakazał zniszczyć źwier- 
ciadła w całem państwie! 

Król zamyślił się, wreszcie rzekł: 
— Będzie to wielkie poświęcenie 

ze strony naszego narodu. Dzięki 
prawom, wydanym przez mego ojca, 
kobiety i mężczyzni w naszem  рай- 
stwie są równie próżni i pełni kokie- 
terji. Ale znając głęboką miłość, jaką 
żywią dla nas podwładni nasi, nie 
wątpię, że chętnie się zgodzą na to 
poświęcenie. Dziś jeszcze każę obwo- 
łać rozkaz mój heroliom, by znisz- 
czono natychmiast wszystkie lustra 
i źwierciadła na całym obszarze na- 
szego królestwa. 

Król nie zawiódł się na swych 
wiernych poddanych, którzy od wie- 
ków uważali swego króla za ojca. 
Zrozumieli szlachetni Ernoterranie de- 
likatne pobudki, które wywołały dziw- 
ny ten rozkaz. Lustra zostały wrę- 
czone heroldom. Tylko wesołkowie i 
żartownisie nie mogli się powstrzy- 
mać od demonstracji żartobliwej, gdy 
przechodząc obok zamku królewskie- 
go, rozrzucili włosy i wybrudzili 
sadzą twarze. 

Ofiara, którą złożyli swemu kró- 
lowi była tem większa, że wszystkie 
rzeki i strumyki w Ernoterze miały 
prad tak bystry, że nie mogły odbić 
wizerunku ludzkiego. 

DNS 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileftskie“, Kwaszelna 23. 
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