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Gaighienie stosunkūw Įotevsko-estodskich. 
Niewątpliwie powstało pod wpły- 

wem intryg dyplomacji niemieckiej. — 
Intryga białemi nićmi szyta i zna- 
na jest przyczyna jej zarówno 
jak cel, który zamierza osiągnąć. 
Niemcy przetrawić nie mogą przyjaźni 
polsko-litewskiej. 

Czy jednak rzeczywiście oziębienie 
łotewsko-estońskich stosunków daje 
się zauważyć? — „Jaunakas Zinas* 

„pisze, że tak. Podobno delegacja ło- 
tewska na. Święcie niepodległości w 
Rewlu nie doznała tak gorącego spot- 
kania, jakiego się spodziewała. Pismo 
wskazuje jeszcze na fakt, że słynny 
manifest estoński, który tak obraził 
Niemcy, nie wymieniał ważnego mo- 
mentu dziejów Estonji: braterskiego 
sojuszu obronnego dwuch państw. — 
„Jaunakas Zinas“ zauważa, iż pod- 
czas jubileuszu delegacja polska przy- 
jęta była o wiele goręcej niż ło- 
tewska. 

Pogłoskom tym stanowczo zaprze- 
cza p. Bałodis, minister spraw zagra- 
nicznych Łotwy. Powstają wprawdzie 
pewne trudności w kierunku zrealizo- 
wania unji celnej i innych spraw go- 

‚ spodarczych, ale to z winy głównie po- 
lityki min. Zeelensa, której p. Bałodis 
kontynuować nie zamierza. 

Jeżeli możemy się liczyć dziś z 
oziębieniem stosunków  łotewsko-e- 
stońskich, to jedynie z winy poprze- 
dniego gabinetu łotewskiego, ;pozo- 
stającego pod wpływem Niemiec. 
Dziś sytuacja się zmieniła. Dobre 
stosunki polsko-estońskie bynajmniej 
Łotwy nie przestraszają. Możemy 
śmiało twierdzić, iż stawka berlińska 
na pokłócenie Łotwy z Estonją chybi 
swego celu i nacisku ze strony Łotwy 
na politykę zagraniczną Estonji oba- 
wiać się nie potrzebujemy. 

Z prasyfkowieńskiej. 
W sprawie stosunków  polsko- 

litewskich, kowieński „Socjaldemo- 
kratas“ pisze m. inn.: ` 

„„Czego można oczekiwać w naj- 
bliższym; czasie, jeśli w Genewie znów 
wypłynie sprawa stosunków między 
Litwą a Polską? 

Cały szereg państw europejskich, 
jak Niemcy, Francja, Łotwą, być mo- 
że i Anglja, znajduje się w  przede- 
dniu nowych wyborów do parlamen- 
tu. Cały szereg przekonywających 
faktów wskazuje na to, iż wybory te 
skończą się znacznem ; zwycięstwem 
demokracji, zwłaszcza demokracji 
proletarjatu. Demokracja jest stanow- 
czym ?wrogiem wojennych awantur. 
Lecz gdy wypadnie rozważać sprawę, 
kto jest prawdziwym winowajcą mo- 
Ziwej zawieruchy w sporze litewsko- 
polskim, należy wątpić czy p. Wolde- 
marasowi uda się znależć wspólny 
język z przedstawicielami wielkich mo- 
carstw, stojącymi po stronie demo- 
kracji. 

Rząd p. Woldemarasa, jak widać, 
czyni usiłowania, by zapewnić sobie 
sojuszników chociażby w tych kra- 
jach, które same mają dużo  rozra- 
chunków z Polakami. 

Co do nas wątpimy w zwycięstwo 
w tem p. Woidemarasa: Polacy jako 
silniejsi, mają większe możliwości by 
w decydującej chwili pozostawić p. 
Woldemarasa samego. Ostatniemi cza- 
sy w społeczeństwie naszem obiegają 
pogłoski, że ludzie partji p. Wolde- 
marasa w energiczny sposób szukają Poparcia i porozumienia wśród po- 

wielkich mogarsty ołów, „jednego. z arstw iedni. ve jednak wysiłek: sąsiednich. Próżny 

„„„Biorąc pod uwagę į 2 
szego kraju w takiej AA ne 
nie, jest możliwy i konieczny jeden 
tylko sposób do wzmocnienia Sytuacji 
Litwy — niezwłoczny powrót do, de- 
mokratycznego ustroju, ponieważ 
tylko taki ustrój może zapewnić nam 
największą odporność wewnętrzną i 
zwrócić sympatje demokracji Zacho- 
du, której wzrastające znaczenie w 
polityce europejskiej powinno być 
jasnem*. 
WROTE Z OREW RE OPAASTZCCA SRC 

Zmniejszenie się koszfów. ufrzy- 
mania. 

WARSZAWA, 2-lil PAT., Komisja 
do badania zmian kosztów _utrzyma- 
nia, na posiedzeniu w dniu 2 marca 

„1. ustaliła, że koszty utrzymania w 
Warszawie w okresie od dnia 16 do 
29 stycznia b.r. zmniejszyły się o 
1,40 proc. 

BCHA OSTATNIEJ NOTY LITEWSKIEJ 
PARYŻ, 2. Ill. PAT. Prasa tutejsza w dalszym ciągu wykazuje wiel- 

kie zainteresowanie sprawą polsko-litewską. W artykule napisanym jesz- 
cze przed ogłoszeniem tekstu odpowiedzi Woldemarasa na ostatnia notę 
min. Zaleskiego „Temps* wyraża nadzieję, że nota ta otworzy drogę sku- 
tecznym rokowaniom. Położenie obecne — pisze dziennik — dłużej trwać 
nie może. Pożałowania godnym faktem jest, że trzeba było więcej niż trzy 
miesiące, ażeby zacząć wprowadzać w czyn wyraźne zalecenia Rady Ligi. 
Należy spodziewać się, że Woldemaras nareszcie zrozumie konieczność 
zmiany dotychczasowej taktyki. Pewnem jest zresztą, że Rada Ligi użyje 
wszystkich swych wpływów celem ułatwienia bezpośredniego kontaktu po- 
między rządami warszawskim i kowieńskim i przyśpieszenia trwałego  za- 
latwienia zatargu polško-litewskiego. 

W „Victoire“ Jerzy Bienaime wyražając przekonanie, że Rada Ligi 
zajmie się na nowo gruntownem rozpatrzeniem zagadnienia polsko-litew- 
„skiego, podkreśla różnicę w nastrojach obu społeczeństw, którą stwierdził 
w czasie pobytu swego w Polsce prof. Birżyszka. Podczas gdy litewska 
opinja publiczna sztucznie podniecona przejęta jest kwestją polską, w Pol- 
sce daleko mniej zajmują się kwestją litewską. W sprawozdaniu swem 
prof. Birżyszka mówi o przyjaznem usposobieniu dla Litwy, które wszę- 
dzie znalazł w Polsce. Autor artykułu wyraża nadzieję, że przyszłe roko- 
wania polsko-litewskie wykażą fałszywość stanowiska Woldemarasa, uży- 
wającego Polski, jako straszaka w celu utrzymania Litwy pod dyktaturą. 

„L Oeuvre" stwierdza, że ma nota charakter raczej polemiczny niż 
dyplomatyczny oraz, że daje nareszcie Polsce możność wyboru pomiędzy 
rokowaniami pod auspicjami Ligi Narodów, albo rokowaniami bezpośred- 
niemi. Obie te alternatywy są jednakowo możliwe do przyjęcia, co jest 
najważniejsze. „„Avenir* wywodzi, że nota .Woldemarasa jedynie przedsta- 
wia litewski punkt widzenia i że konkretne są wyłącznie ostatnie 
jej wiersze, które zresztą zawieraja niebezpieczne propozycje. 

Przewidywania kół szwajcarskich. 
GENEWA, 2.II1. PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna). W kołach 

Ligi Narodów omawiane są w tej chwili z ożywieniem stosunki polsko- 
litewskie. Koła te spodziewają się, że już w ciągu marca rozpoczną się 
przewidziane przez rezolucję Rady Ligi Narodów z grudnia r. ub. roko- 
wania pomiędzy obu kiajami w celu przywrócenia normalnych, przyjaznych 
stosunków sąsiedzkich. Koła tę sądzą, że współpraca przedstawiciela Ligi 
Narodów przy tych rokowaniach byłaby bardzo pożyteczna i że leżałoby 
zarówno w interesie Polski, jak i Litwy przyjęcie tej współpracy. 

  

Rich towarowy między Niemcami i Polską stale wzmaga się. 
BERLIN, 2-I. PAT. „Vorwaerts“ podając na naczelnem miejscy 

szereg cyfr z polskiego bilansu handlowego za rok 1927, dotyczących han- 
dlu między Polską a Niemcami, wskazuje, że nawet w nieuregulowanych 
warunkach wojny celnej, obrót towarowy pomiędzy Polską a Niemcami 
wzmagał się. O wiele pomyślniej mógłby się on ukształtować, gdyby 
istniał traktat handlowy. Obecne trudności związane ze sprawą wa ory- 
zacji ceł i z dekretem o strefie pogranicznej powinny być przezwyciężone 
i to — jak zaznacza dalej dziennik wbrew rozkazowi hr. Westarpa, 
który nie pozwala na zawarcie pokoju gospodarczego pomiędzy Polską . 
a Niemcami. 

Armia Angielska. 
LONDYN, 1. 3. PAT. Ogłoszony dzisiaj memorjał  Ministerjum 

Wojny, dołączony do sprawozdania budżetowego armji, zapowiada dalszą 
redukcję ludzi, taboru końskiego z jednoczesnem wprowadzeniem pociągo- 
wej służby motorowej. Armja regularna ma liczyć w przyszłym roku bud- 
żetowym 153.500 ludzi, t. zn., że będzie zmniejszona o 13.000 ludzi.. Siła 
armji terytorjalnej wynosiła dnia 1-go stycznia b. r. tylko 6.824 olicerów i 
132.323 żołnierzy, co oznacza zmniejszenie o 64 oficerów i o T.439  żoł- 
nierzy w porównaniu ze stanem liczebnym armji w dniu 1-go stycznia r. 
ub. W dziale służby pociągowej memorandum przewiduje znaczny wzrost 
liczby traktorów. Również zwiększona została liczba czołgów, samochodów, 
pancernych oraz dział. 

Bułgaria zabiega 0 pożyczkę. 
CDFJA, 2—]1II. Pat. Rada Ministrów po odbyciu szeregu kolejnych 

posiedzeń poświęconych sprawie pożyczki, wyznaczyła w dniu dzisiejszym 
ministrów Burowa i Molłowa jako deiegatów Bułgarji do Genewy, gdzie 
mają oni bronić tezy bułgarskiej przed komisją finansową. Delegaci buł- 
garscy wyjeżdżają jutro. 

Lofnicy przecńw zauniowanym szczepom arabskim. - 
BASSORAH, 2-1II. Pat. Lotnicy angielscy prowadzą codzień kampa: 

nję przeciw zbuntowanym szczepom, lecz miraże, trąby powietrzne i zamie- 
cie utrudniają ogromnie ściganie buntowników. W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni z pośród ludności zbuntowanego szczepu Akhwan około 800 lu- 
dzi zostało zabitych przez bomby i karabiny maszynowe z aeroplanów 
angielskich. 

Pogrzeb marszałka Włoch gen. Diaza. 
RZYM, 2-III. PAT. Zwłoki marszałka Diaza przetransportowane zo- 

stały dzisiaj o godz. 10-ej rano z mieszkania pod pomnik króla Wiktora 
Emanuela przy grobie nieznanego żołnierza. Kondukt odbył się z wielką 
okazałością. Wzdłuż ulic zgromadziły się olbrzymie tłumy. Z balkonów 
rzucano na trumnę kwiaty. Po złożeniu trumny pod pomnikiem przecho- 
dziły obok zwłok oddziały wojskowe oddając honory. Potem dopuszczono 
publiczność. Pielgrzymką publiczności przed trumną marszałka trwać bę- 
dzie jeszcze popołudniu. Na trumnie złożono niezliczoną ilość wieńców. 

Dziś w południe pos. Knoll w towarzystwie radcy Romera złożył 
na trumnie marszałka Diaza ustawionej na Piazza Venezia dwa olbrzymie 
wieńce: jeden ze wstęgami „Virtuti Militari" mający napis: „Bohaterowi 
zwycięzkich Włoch Marszałkowi Diazowi—Marszałek Piłsudski", drugi ze 

wsłęgami o barwach polskich: „Marszałkowi Diazowi poseł polski w 

imieniu rządu”. : 

Raid lotniczy Paryż — Nowa Zelandja. 
LE BOURGET. 2.11. PAT. Dziś o godz. 12 min. 45 wyleciał stąd 

lotnik Mauler usiłujący dokonać raidu lotniczego z Paryża do Le Cap 
(Nowa Zelandja). | 

1 bombą i rewolwerem po wypłatę odszkodowania. 
BERLIN, 2. III. ы iś po południu w urzędzie odszkodowań w Ber- 

linie jeden z L ieżnteckich w Afryce 50-letni kupiec Lang- 
koop zażądał od dyrektora natychmiastowej wypłaty odszkodowania w wyso- 
kości 112.000 marek za majątek, jaki utracił w ko onjach w czasie wojny świa- 
towej Landgkoop uważał się za pokrzywdzonego ponieważ urząd odszkoda- 
wań obliczył jego straty tyjko na 49.000 marek i wypłacił mu jedynie 20 
proc. tej sumy. Langkoop przybył do urzędu odszkodowań z bombą i rewol- 
werem i zażądał pod groźbą rewolweru wydania mu czeku na sumę +12 tysię- 
cy. Po czterogodziannych pertraktacjach pomiędzy oyrektorem urzędu a zde- 
sperowanym Łangkoopem doszło do strzelaainy na szczęście jednak kule nie 
trafiły dyrektora urzędu. Lankoop rzucił następnie bombę, która jednak ró- 
wnież nie wybuchła. Policja aresztowała Langkoopa. 

  

99 DO NABYCIA: w Księgarni Gebethnera 8: Wolffa i Ski, Wilno, Mickiewicza 7. 

w Księgarni Kolejowej „Ruch* i w Kioskach. 

Egzamin społecznej dojrzałości, 
Ostatni dzień przed wyborami! 

Ostatni dzień namysłu i decyzji: lo- 

jalne stanowisko wobec własnego rzą- 

du czy jałowa opozycja? 

Być siłą budowniczą, czy  bezsil- 

nem destrukcyjnem popsujstwem? 

„Gwałt niech się gwałtem odciska, 

„A ze słabością łamać uczmy się 

zamłodu!* * 

Nie gwałt dziś jest niebezpieczeń- 

stwem groźnem dla czynników  pań- 

stwowotwórczych — na „odciśnięcie'* 

gwałtu starczy im bujnych rozbudzo- 
nych sił i woli—ale jest wróg strasz- 
liwszy w Połsce, hydra stugłowa, od 
at kilkuset przekleństwo i zguba pań- 
stwa — to słabość wewnętrzna narodu. 

„Dla Polaków można wiele uczy- 
nić,—z Polakami nic". Gorzkie, okrut- 
ne, krzywdzące, a jednak conajmniej 
częściowo prawdziwe zdanie wybitne- 
go męża stanu. 

Zaledwie do czynu, do steru doj- 
dzie jednostka, czy grupa o wyraźnej 
indywidualności, o szerokiej inicjaty- 
wie i rozmachu, o mocnej ręce i 

pewnej woli, jak zewsząd, z każdego 

kąta i nory „obywatelskiej* podnosi 

się wielki zdecydowany protest: 

„Nie pozwalamy! Veto!" 

I nie było prawie wypadku, ażeby 
to rozpasane veto, ta namiętność po- 
niżania autorytetów, to rozkoszowanie 
się „pluciem na sufity" nie przywdzie- 

wało katońskiej szaty —wielkiej i je- 
dynej w państwie cnoty. 1 ten fałsz, 

to drapowanie się we wszystkie na- 

rodowe świętości i zasługi, to zakła- 

manie prawdy i istoty rzeczy dopro- 

wadzają ostatecznie całe szeregi ludzi 

do zupełnej dezorjentacji i oślepienia. 

W otchłani intryg partyjnych zatraca 

przeciętny obywatel wszelką busolę i 

ostatecznie daje się pociągnąć tym, 

którzy najgłośniej i „najszlachetniej“ 
kłamią. 

I dziś szeregi najuczciwszych i 

najbardziej ojczyźnie oddanych ludzi 

zgubiły zupełnie wszelką orjentację i 

wszelkie poczucie złego i dobrego — 
tak pod względem polskości jak ka- 
tolicyzmu. 

Od czasu do czasu daje się sły- 

szeć zdumione pytanie: —, jakto. I pan 

szanowny za jedynką?" 
ł wielkie poczciwe oczyska wy- 

trzeszczają się w ostatecznem  ogłu- 

pieniu i czuć za tem pytaniem niedo- 
mówiony ciąg dalszy: „Pan, który co 

niedzielę bywasz na mszy, pan, któ- 
ry w najlepszych stosunkach pozo- 
stajesz z wybitnymi przedstawicielami 

duchowieństwa, który nie ożeniłeś się 
z Żydówką, nie rozwiodłeś się dotąd 
z żoną, który jeszcze za moskiew- 

skich czasów miałeś opinję „zabitego 

Polaka", po którego skromnym wy- 

glądzie nie znać, abyś był na żołdzie 

bolszewickim, który dotychczas niko- 
go nie ograbiłeś — Pan możesz gło- 
sowač nie na 24?“ 

1 м tem zgorszeniu i przerażeniu 
jest coś niezmiernie smutnego, jest 
cała klęska naszej narodowej anar- 
chicznej psychiki, lubującej się w za- 

kłamaniu krasomówczemi frazesami— 
niegdyś sejmikowego dziś wiecowego 
pochodzenia; tej psychiki, którą Sło- 
wacki smagną! bezlitosnemi słowami 
o sępie, co nam wyjada nie serce, 
lecz mózgi — i wobec której chce się 
niekiedy ręce tylko załamać i odejść 
w milczeniu. Bo jak polemizować z 
ludźmi, dla których nie istnieją fakty, 

ani Świadectwo zdrowego rozumu, a 

tylko umiejętnie wbity przez domo- 

rosłych „przewodników duchowych — 
zabobon. Co można wytłumaczyć lu- 
dziom, dla których pewniejszą rękoj- 
mią prawomyślności katolickiej jest 
zdanie pierwszej lepszej zelatorki wi- 

leńskiej, niż opinja Głowy Kościoła— 

* 
  

i pewniejszą rękojmią patrjotyzmu 
irazes lub szyld „Bóg i Ojczyzna”, 

niż życie całe, złożone tej ojczyźnie 

w absołutnej bezinteresownej oiierze? 

l z krwawą goryczą stwierdzić 

musi myśl, iż nie było w Polsce 

męża potężniejszego genjuszem i zasłu- 

żeńszego ojczyźnie, któremuby naród 

nasz drogi cierniami nie usłał, tru- 

cizną niewiary, a często nienawiści 

nie napoił. Milczą podręczniki szkol- 

ne, ale historja nasza przelewa się 

od intryg, potwarzy, prostej wreszcie 

nienawiści do Batorych, Janów Kazi- 
mierzów, Sobieskich, Poniatowskich — 
stryja i synowca, do tylu pomniej- 

szych. A jednak—a jednak byli śród 

tych wielkich mężów tacy, którzy 

niczem się rozczarować, zawrócić z 

drogi nie dali, którzy niewdzięczne- 

mu narodowi envers et contre tout— 

niezachwianie służyli, swoje zadanie 

bez wahania i zwolnienia . uparcie 

niezmęczenie  pełnili—i _ przełamali 

wreszcie te lody anarchji i nieufności, 

jakiemi się naród przeciw nim na- 

jeżał.gHistorja również wskazuje, że 

najgłębiej w serce i umysł narodu 

zapadł nieraz właśnie , kult tych po- 

staci, przeciw którym się najdłużej 

zamykał i bronił. 

l dziś jesteśmy _ Świadkami 

powszechnego otwierania się i pod- 

dawania antyrządowych fortec. Instynkt 

słuszności i interesu państwowego 

przeciera powoli najbardziej otuma- 

nione źrenice. Jesteśmy Świadkami 

stopniowego budzenia się Świado- 

mości własnych dążeń, potrzeby 

silnej władzy, jednolitości rządów, 

ponadpartyjnego ich stanowiska, 

karności obywatelskiej. В dzień 
jutrzejszy będzie dniem _ wielkiego, 
powszechnego egzaminu dojrzałości 

całego społeczeństwa. 

Dajże Boże, byśmy go zdali, jak- 

najświetniej. ©: 
EE     8 RSFSR z projektem dekretu o zanie- 

Min. Parsji w Warszawie. 
WARSZAWA, 2.III, PAT. Dziś o godz. 

18 min. 30 przyjechał do Warszawy perski 

minister spraw zagranicznych Ali-Goli-Khan- 
Ansari 

Wahat-Zade witany imieniem rządu przez 
ministra Staniewicza i dyrektora protokułu 
dyplomatycznego Przeździeckiego. jutro od- 
będzie się w Prezydjum Rady Ministrów 
konferencja w sprawie stosunków handlo- 

wych polsko-perskich. Ze strony polskiej 
uczestniczyć będzie w konferencji wicemi- 

nister przemysłu i handlu Doleżal. 5 

Paszporty 'zagraniezne: będą fań- 
sze od 8 h. m. 

Nr. 21 „Dziennika Ustaw* Rz. P. 
z dnia dzisiejszego przynosi rozpo- 
rządzenie ministra skarbu wydane w 
porozumieniu z ministrem spraw we- 
wnętrznych z dn. 27 lutego 1928 r. 
w sprawie opłat za paszporty zagra- 
niczne. Rozporządzenie, które wcho- 
dzi w życie z dniem 8 b. m., prze- 
dewszystkiem obniża opłatę zasadni- 
czą za zwyczajny paszport zagra- 
niczny do 250 zł. Opłata za zezwole- 
nie na ponowny wyjazd, wynosić ma 
również 250 złotych. Paszport wielo- 
krotny, wydawany w razie udowod- 
nienia potrzeby częstych wyjazdów, 
kosztować będzie 750 zł., zaś takiż 
paszport ulgowy w celach handlo- 
wych z terminem ważności rocznym— 
200 zł. Paszport ulgowy wielokrotny 

150 zł. Cena paszportów ulgowych, 
jak również i opłata ulgowa za ze- 
zwolenie na ponowny wyjazd, pozo- 
stała bez zmiany. Dalsze artykuły 
rozporządzenia normują szczegółowo 
procedurę wydawania paszportów 
ulgowych, jak również paszportów 
bezpłatnych na wyjazd w celach 
służbowych. O ile za paszport była 
pobrana opłata normalna i o ile 
przytem posiadacz udowodni, iż 
ważne powody stanęły na przeszko- 
dzie  wyjazdowi, niewykorzystany 
paszport może być bez dodatkowej 
opłaty przedłużony. 

w "towarzystwie radcy handlowego . 

zaa ё — - 
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"Ein. Zaleski wyiechal do Genewy. 
WARSZAWA 2 III PAT. Dziś o godz. 

19 min. 20 wyjec"ał do Genewy wraz z 
całą dełegacją minister spraw zagranicz- 
nych Zaleski, żegnany przez kor us dyplo- 
matyczny z ambasadorem Laioche na cze- 
ie, przebywających w Warszawie posłów 
Rzeczypospolitej Patka, Szembeka i Okęc- 
kiego oraz urzędników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

16 miljonawa pożyszka dla 
Warszawy. 

WARSZAWA. 2 II. PAT Prezydjum m. 
Warszawy podpisało z grupą banków ame- 
rykańskich Stone Webster and Bladget w 
Nowym Yorku oraz z Wirt Nationale Cor- 
poration w Bostonie, umowę w sprawie 
emisji obligacyj m. Warszawy na sumę lo 
miljonów dolarów. Obligacje płatne będą 
za lat 30 czyli w 1958 roku i oprocentowa- 
ne 5а па 7 proc. rocznie. Miastu przysługu- 
je prawo przedterminowego wykupu cało- 
Ści lub części obligacyj. Pożyczka oparta 
będzie na własnym kredycie miasta bez 
gwarancyj rządowych, a przeznaczona zo0- 
stanie na cele inwestycyjne. Subsupcja jest 
projektowana równocześnie na rynku USA. 
i na rynkach €uropeiskich po kursie 89. 
Władze zasięgnęły opinii doradcy amery- 
kańskiego Deveya, który odnosi się do po- 
życzki przychylnie. 

Zmiany na plachwkach polskich 
Zagranicą. 

W kołach, zbliżonych do mini- 
sterstwa spraw zagranicznych, ucho- 
dzi za rzecz pewną, że w najbliż- 
szym czasie nastąpi szereg zmian na 
stanowiskach posłów polskich zagra- 
nicą 

Dowiadujemy . się, że w pierw- 
szych dniach marca poseł polski w 
Be linie, Olszowski, opuści tę pla- 
cówkę i będzie mianowany posłem 
polskim w Angorze. Na jego miejsce 
wymieniają kilku kandydatów, m. in. 
generalnego komisarza w Gdańsku, 
Strassburgera, którego ustąpienie z 
Gdańska jest rzeczą pewną. 

Tak samo nastąpi zmiana w Lon- 
dynie, skąd zostanie odwołany poseł 
Škirmuntt. 

W końcu marca lub z początkiem 
kwietnia będzie założone w Egipcie 
poselstwo polskie, a na jego czele 
Stanie najprawdopodobniej p. Dzie- 
duszycki. 

Dość mają municypalizacji. 
Bardzo dyskretnie, bez rozgłosu i 

reklamy zwrócił się komisarz ludowy 
spraw wewnętrznych RSFSR do C.K. 

chaniu wszelkiej dalszej  municypali- 
zacji prywatnych nieruchomości miej- 
skich. W motywach komisarjat ludo- 
wy stwierdza, iż połowa ludności 
miejskiej RSFSR zamieszkuje budynki 
stanowiące własność prywatną i ko- 
misarjat ludowy spraw wewnętrznych 
sądzi, iż należyte zabezpieczenie i re- 
mont tych budynków wymaga, aby 
właściciele byli pewni swego prawa 
posiadania, co może być osiągnięte 
jedynie przez zaniechanie dalszej mu- 
nicypalizacji w drodze ustawodawczej. 

Wygrane dołarówki 
W dniu 1-go marca odbyło się 

ciągnienie dolarówek. Wygrane padły: 
40.000 dolarów na Nr. 529330. 
8.000 dolarów na Nr. 082356. 

Po 3.000 dolarów na N-ry: 
150885, 033552 i 451133. 

Po 1.000 dolarów na N-ry: 
880895, 115497, 446189, 542510, 
i 194740. 

Po 500 dolarów na N-ry: 
416445, 013413, 193042, 560059, 
535074, 172338, 121433, 230701, 
281015 i 360315. 

Po 106 deiarów na N-ry: 
867096, 963079,  155015,. 459605, 
146642, 569649, 050990, 936297, 
492010, 204351, 182639, 413855, 
821544, 843095, 540366, 790051, 
482451, 458379, 889916, 053583, 
210726, 211782, 229983, 179141, 
887502, 426902, 161391, 697338, 
293660, 939784, 192399, 635166, 
110745, 995115, 099194, 309732, 
843343, 254450, 890957, 951943, 
441990, 995033, 183110, 330364, 
156463, 540042, 881910, 856985, 
995127, 925311, 384044, 136447, 
086103, 594120, 119627, 581100, 
165416, 391918, 168804, 573934, 
530215, 313525, 608871, 936959, 
681235, 622569, 971910, 655788, 
358932, 613185, 403622, 068190, 
030919, 501525, 949898, 550145, 
556585, 390993, 190978 i 176084. 

Razem 100 wygranych na ogólną 
sumę 75,000 dolarów. Następne ciąg- 
nienie d. 1 maja.
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Na szachownicy wyborczej 
adecy uprawnili lisię bolszewicką 

a feraz tego się wypierają. 

Panowie z listy Nr. 24 ogłosili 
wczoraj w D'ienniku Wileńskim list 
w którym piszą, że to nieprawda, że 
panowie z listy 24 pomogli zatwier- 
dzić listę komunistyczną i dopuścili 
bolszewików do wyborów. 

Piszą, że to nieprawda! 
Cóż za arogancja, co za bezwstyd, 

co za cynizm! 
Kłamie pos. Zwierzyński, kłamie 

p. Engiel, kłamie prof. Komarnicki. 
Nie jest to nieprawdą, lecz praw- 

dą, przecież niedawno jeszcze 
dzienniki endeckie tłómaczyły, że u- 
prawnili listę bolszewicką,ze względów 
na praworządność. 

A jednak powtórzenie o endekach 
tego, co oni rzeczywiście zrobili nazy- 
wają ci panowie „nikczemnem  osz- 
czerstwem“, „niecnem Klamstwem“. 

Zrobić coś, a potem gdy się o 
tem powiadamia wyborcę, zaprzeć się, 
nazwać oszczercą tego, kto prawdę 
powtarza — to doprawdy tylko en- 
dek potrafi. 

Pomiędzy endekami podpisany jest 
prof. Komarnicki, Śmieszna figura 
szukająca namiętnie reklamy w poli- 
tyce, po tylu zawodach, które go na 
polu naukowem spotkały, gdzie skut- 
kiem przyrodzonej tępoty odznaczyć 
się nie mógł. 

Jak dalece trzeba zatracić poczu- 
cie nietylko wstydu, lecz i normalne- 
go osobistego honoru, aby pod ta- 
kiem kłamstwem, jak to zaparcie się 
notorycznie znanego i urzędowo Za- 
protokułowanego faktu, jak poparcie 
bolszewików udzielane im przez en- 
deków, aby pod tąkim faktem podpi- 
sywać swoje nazwisko. 

Przecież każdy człowiek uczciwy 
będzie teraz czytał podpisy tych pa- 
nów w ten sposób: 

Aleksander Zwierzyński kłamca 
Mieczysław Engiel kłamca 
Wacław Komarnicki kłamca 

P. Komarnicki jest co gorsza pro- 
iesorem uniwersytetu. Sprawa którą 
poruszamy nie ma znaczenia  przej- 
šciowego, wyborczego. Przecież bę- 
dzie musiał ją rozpatrzeć Senat uni- 
wersytecki. Przecież profesor który 
popełnia np. defraudację ma do czy- 
nienia z Senatem w konsekwencji 
swego czynu. Przecież profesor uni- 
wersytetu nie może szerzyć kłamstw 
drogą umieszczania swego podpisu 
na ulotkach przylepianych na ulicach. 
Proi. Komarnicki przecież wie chyba, 
że skłamał, gdy zaprzecza temu co 
jest wiadomo notorycznie, że dzięki 
powstrzymaniu się od głosu endeków, 
komuniści uzyskali zatwierdzenie swej 
listy. 

PETRAS T TOORA CEO АНИ 

Osfafnie wiece В. В. 9. z Rz. 
Wczoraj odbyły się w kilku dziei- 

nicach miasta ostatnie przedwyborcze 
zebrania B. B. W. z Rz. 

Na zebraniach tych panował nie- 
zwykle entuzjastyczny nastrój dla li- 
sty Marszałka Piłsudskiego. 

Zebrania odbyły się w dzielnicach: 
Nowy Świat, Śnipiszki, Zwierzyniec i 
Zarzecze. 

Ekscesy uliczne sfudenfów. 

Wczoraj w godzinach wieczornych 
grupa studentów pod wodzą corpo- 
ranta „Wilnensji* p. Stanisława We- 
nera wczęła niezwykłą awanturę przy 
ul. Niemieckiej. Oto grupka ta wzno- 
sząc wrogie okrzyki przeciwko rzą- 
dowi rzuciła się do zrywania trans- 
parentów listy Nr. 1. 

Wobec protestów przechodniów 
awanturnicy puścili w ruch laski. 

Gorszące te zajścia zlikwidowała 
niebawem policja. Winni pociągnięci 
zostali do odpowiedzialności. 

‘# 
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Nadużywanie imienia włądz kościelnych przez 
endeków. 

Gfrzymaliśmy list następujący: 
Do stronnictwa, które Wasz organ reprezentuje nie 

należę. Zawsze i jako człowiek prywatny i jako poseł, 
stałem pod sztandarem katolick -narodowym. Do zgłosze- 
nia się z tem pismerm do Redakcji „Słowa* skłonił mnie 
fakt, że w tem piśmie nie spotkałem nigdy ataków na 
Kościół i duchowieństwo, ani co więcej żadnego pasz- 
kwiłu na przeciwników politycznych. 

Sprawa, w której pragnę zabrać głos, jest następu- 
jąca: Wczoraj odwiedził mnie jeden z Brąci Sodalisów, 
człowiek którego wysoko cenię i poważam, i przyniósł 
mi ustny rozkaz rzekomo władz kościelnych, abym gło- 
sował na listę Nr. 24. Ponieważ miałem niejakie wątpli- 
wości, czy taki rozkaz przez miarodajne sfery įkošcielne 
mógł być wydanym, udałem się dziś do Kurji Metropo- 
litalnej, gdzie z najwięcej miarodajnych ust, otrzymałem 
zepewnienie, że rozkazu takiego władze kościelne nie 
wydały, ani na rzecz listy Nr. 24, ani żadnej innej. 

Tak więc ów rzekomy rozkaz okazał się zwykłym 
„manewrem* przedwyborczym, którego autorzy nie- 
stety, nie wahali się podszyć pod autorytet władz  ko- 
šcielnych. ! 

Jakkolwiek od szeregu lat, od polityki trzymam się 
zdała i za żadną z list wyborczych nie agituję, to jednak 
uważam za obowiązek sumienia, tę odpowiedź, z najmia* 
rodajniejszych ust otrzymaną podać do wiadomości 
wszystkich tych, którzy dając wyraz swym przekonaniom 
katolickim należą czy do Sodalicji Maryańskich, czy do 
Tow. Św. Wincentego a Paulo, Tow. Św. Zyty, Arcy- 
bractwa Miłosierdzia i t. p., aby wiedzieli, że ci, którzy 
im imieniem władz kościelnych każą głosować na tę lub 
ową listę, kłamią, co zresztą każdy, dla uspokojenia swe- 
go sumienia, może sprawdzić w ten sam sposób, w jaki 
ja to zrobiłem. 

Proszę przyjąć wyrazy wysokiego poważania 
Jan Murszulkowicz 

Prof. Uniw. Stefana Batorego, Sodalis Marianus. 

bikwidacja zajść akademickich w Warszawie. 
Fiasco endecko-socjalistycznego strejku. 

WARSZAWA, 2 IIl.(te/, wł. Słow ), W wyniku wczorajszego wiecu 
na którerm powzięto rezolucję uchwalającą jednodniowy strajk na wszyst- 
kich uczelniach, dziś Od rana zaznaczył się na mieście ożywiony ruch 
młodzieży akademickiej. Przed gmachem politechniki i wyższej szkoły 
Handlowej zgromadzone bojówki obsadziły wejścia do gmachów i bardzo 
wielu przybyłych do zajęć studentów nie zostało wpuszczonych do 
gmachów 

We wszystkich wyższych uczelniach wystawiono posterunki policyjne 
które miały za zadanie nie dopuścić do jakichkolwiek gwałtowniejszych 
ekscesów. 

O godzinie 9-tej rano rozpoczęły się narady ministra Oświaty z Re- 
ktorami wyższych uczelni. W wyniku narad postanowiono przerwać wykłady, 
O godzinie 9 50 wywieszono na domach Politechniki następujące - ogło- 

szenie: L 
„W. myśl Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych 1 Oświe- 

cenia Publicznego wykłady na Politechnicy wobec odbycia się nielegalnego 
wiecu i przeszkadzania studentom w ich zajęciach wykłady zostają przer- 
wane na czas nieograniczony". 

Przed Uniwersytetem około godziny 8-ej rano grupa zorganizowanej 
młodzieży obstawiła i zamknęła główną bramę od strony ulicy wywiesza- 
jąc ogłoszenie, zawiadamiające kolegów, że w myśl uchwały wiecu wykła- 
dy w dniu dzisiejszym nie odbędą się. Gdy wkrótce potem zaczęła nad- 
ciągać młodzież akademicka przeciwna tej uchwale i gdy zastała bramę 
zamkniętą poczęła przypuszczać do nich energiczny Szturm. Ogłoszenie 
zostało zerwane. 

Około godziny 9-ej na skutek porozumienia z Rektorem uniwersytetu 
brama została otwarta i wówczas kilkuset zgromadzonych studentów ze 
śpiewem „ My pierwsza Brygada“ wkroczyło na dziedziniec uniwersytecki. 
O godzinie 9.50 zakomunikowano studentom oświadczenie Rektora o zde- 
cydowanem przez Min. Oświaty natychmiastowem rozpoczęciu wykładów. 
O godzinie 10-ej wykłady zostały rozpoczęte. To samo nastąpiło i na 
wyższej szkole handlowej. 

Rozpoczęcie wykładów na uniwersytecie warszawskim kładzie kres 
gorszącym zajściom jakie miały miejsce w ciągu dni ostatnich. Wciąganie 
młodzieży akademickiej do walk partyjnych spotyka się z potępieniem ca- 
łego zdrowo myślącego społeczeństwa. Podkreślić należy dziwną harmonję 
grupek młodzieży opanowanej przez socjalistów i t.zw. młodych z obwie- 
polu. : 

ZAEEABEEAZENIECAZWESZZEZEEZ 
a Poszukuje się lokalu 
raj na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 

mj lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. 
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. @ 
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Program „Nioreńszczyzny”. 
W wielu jeszcze sferach, 

umiejących widać czytać gazet, czy 
też nie mających pojęcia wogóle o 
polityce, lista Nr. 24 uchodzi za 
„prawicową“, a sama  endecja Za 
„prawicę*. Tymczasem wczorajszy 
Dziennik Wileński ogłasza endecki 

nie 

program ujęty w dziesięć punktów. 
Jest to autentyczny ' program  Kie- 
reńszczyzny: osłabienia _ państwa, 
osłabienia woli państwa. Aż dziwne, 
że znajduje się w Polsce ktoś, kto w 
przeddzień wyborów ogłasza pro- 
gram, którym Kiereński Rosję przy- 
prowadził do zguby. 

„l-o Wolność prasy, dekret pra- 
sowy powinien być zniesiony”. 

To znaczy żeby prasa bolsze- 
wicka i inna antypaństwowa korzysta- 
ła ze wszelkiej swobody. 

„2-0 Niezawisłość sądów". 
Stare liberalne żądanie, na które 

należy się zgodzić i do którego na- 
wet dążyć nałeży, lecz uprzednio za- 
pewniwszy siłę państwu. 

„3-0 Samorząd demokratyczny i 
niezależny od administracji”. 

Demokratyczny, a więc pozosta- 
wić głosowanie powszechne, a odciąć 
wpływ administracji. Ładnie byśmy 
wyglądałi, szczególnie na naszych 
Ziemiach Wschodnich. 

„4-0 Niezależność administracji od 
władzy centralnej". 

„5-0 Całkowita swoboda wypowia- 
dania przez urzędników swoich prze- 
konań politycznych". 

Są to punkty, których konsekwent- 
ne stosowanie prowadzi wprost do 
anarchji. Jeśli każdy urzędnik będzie 
brał udział w innym wiecu, aparat 
administracji państwowej będzie zde- 
montowany. 

„6-0 O strzeżeniu konstytucji". 
Konstytucja 17 marca, która roz- 

kłada nasze państwo znajduje więc 
w endekach gorących obrońców. W 
jej to imeniu głosowali za uprawnie- 
niem listy bolszewickiej. 

„1-0 Žąda się tu silnego sejmu". 
Patryjoci polscy mówią o silnym 

rządze, a Oni o silnym sejmie. Należy 
się tu zapytać o granice w žonglowa- 
niu kłamstwem. Silny Sejm może o- 
znaczać tylko silne partje w Sejmie, 
a silne partje, to wielkie między nie- 
mi kłótnie, to bezład i anarchja w 
państwie. 

„8-0 O chrześcijańskim wychowa- 
niu i o utrzymaniu ślubów. kościel- 
nych”. 

Piszący te słowa nie ma we.zwy- 
czaju powtarzać rozmów prywatnych. 
Tylko więc dlatego nie powtarza, któ- 
ry mianowicie z kandydatów listy Nr. 
24 zwierzał się mu z tego, że jest 
zwolennikiem wprowadzenia w Polsce 
fakultatywnych ślubów cywilnych. Nie 
radzi jednak Dzienn kowi by się do- 
maga!  ogloszeniafį tej . niedyskrecji: 

„9-o Ustawodawstwo robotnicze 
nie może być cofnięte. Reforma rolna 
winna być wykonywana”. 

Ustawodawstwo robotnicze a więc 
cały system tego ustawodawstwa. A 
więc obrona kasy chorych w jej dzi- 
siejszym wyglądzie. „Neiorma rolna 
winna być wykonywana. Znać jed- 
nak, że obecne wybory przeprowa- 
dzają endecy bez ziemiańskich pie- 
niędzy. 

Piękny ten program, który prowa- 
dzi dosamowoli udowych samorządów 
do wszechwładzy sejmu, do utrzyma- 
nia w Polsce obecnego ustroju za- 
kańcza frazes, że wobec rządu stosu- 
nek powinien być „obywatela nie 
poddanego* a potem następuje takie 
zdanie: \ 

„O te postulaty walczy lista Kato- 
licko-Narodowa. Kto oświadcza się za 
niemi, ten głosować będzie za Nr. 24“, 
DAUG UTENA Iš КОВЕ 1В НООБ 1 ЕМЕ Е Ы DDA 

і Niewolnica Szańshaju į 
Supersensacja Sezonu. 

KIE NE Fa USE 27 GRON EA RZE OEB W A 

Owagi zachowawcy 1 powodr korespordoncji 1 Parpia. 
Słowo jest czasopismem o kierun- 

ku wyraźnie zachowawczym. Nie za- 
wsze jednak wydrukowane w niem 
artykuły mogą zadowolić prawdziwe- 
go zachowawcę, co się tłómaczy tem, 
że nie wszyscy współpracownicy po- 
dzielają w zupełności zasady politycz- 
ne redakcji. W chwili obecnej mam 
na myśli korespondencję z Paryża, 
wydrukowaną w numerze z dnia 2 
marca r. b., z treścią której żaden 
konserwatysta, a szczególnie Polak o 
poglądach zachowawczych, zgodzić się 
nie może, i tezy której nawet z in- 
nego punktu widzenia nie są słusz- 
ne. Tyczy to się: przedewszystkiem 
ostatniego ustępu, przeciwko któremu 
muszę podnieść następujące zarzuty: 

1) Tylko z wielkiemi omówienia- 
mi da się powiedzieć, że wywołanie 
wojny przez Austro - Węgry, było 
zbrodnią wobec ludzkości. Jest to o 
tyle prawda, o ile wszelkie wypowie- 
dzenie wojny jest zbrodnią. Nie wiem, 
czy autor korespondencji zgodziłby 
się na takie określenie w stosunku 
do wystąpienia Włoch w 1915 r. 
W rzeczywistości Austrja wypowiada- 
jąc wojnę Serbji, t. j. państwu które, 
mając za sobą poparcie Rosji, stale 
ją prowokowało, zasługiwała z tego 
tytułu na wiele okoliczności łagodzą- 
cych. Wojny wszechświatowej oczy- 
wiście Austrja wywołać nie pragnęła. 
Jednakże nawet z takiem — ogra- 
niczeniem nie można _ Węgrom 
uczynić zarzutu, że są winni wy- 

buchu wojny. Owszem mężowie stanu 
węgierscy w chwili decydującej sta- 
nowczo się wypowiedzieli przeciwko 
ultimatum, co w chwilach szczerości 
przyznają nawet ich wrogowie. Jed- 
nak konsekwencji z tego nie wypro- 
wadzają. 

2) Żaden konserwatysta nie może 
się cieszyć z „wyzwolenia* narodów 
czeskiego, łotewskiego, litewskiego. 
W szczególności rzekome wyzwolenie 
Czechów jest metamoriozą monarchii 
prawowitej, katolickiej, w republikę 
radykalną i masońską. Jest to dla 
nas nad wyraz antypatyczne. Nie 
mniej muszą zachowawcy potępić ro- 
zbijanie państw historycznych dla 
urzeczywistnienia teoryj Wilsona, któ- 
re tam, gdzie nie dogadzały zwycięz- 
com, poszły w zapomnienie. Rozbiór 
państwa węgierskiego, przypominają- 
cy rozbiory Polski, a uskuteczniony 
traktatem w Trianon, wszyscy Polacy 
zachowawcy nie mogą inaczej określić, 
jak mianem zbrodni. 

3) Prof. Aulard nie zasługuje na 
to, aby na łamach „Słowa” traktowa- 
no go z takiem uznaniem. Jest to 
wprawdzie historyk zdolny i uczony, 
ale, zaślepiony fanatyzmem rewolucyj- 
nym, wyjątkowo tendencyjnie omawia 
wydarzenia rewolucji francuskiej, a 
więc brak mu kwalifikacyj na to, aby 
innym odmawiać zmysłu krytycznego, 
którego sam nie posiada. 

M. B. P. 

Bułgarja a marcowa sesja Ligi Narodėw. 
Opinja polityczna Bułgarji z wiel- 

kiem zainteresowaniem oczekuje mar- 
cowej sesji Ligi Narodów, która za- 
decyduje czy  Bułgarja otrzyma 
pożyczkę zagraniczną, uważaną przez 
bułgarskie koła gospodarcze za jedy- 
ne wyjście z chronicznego kryzysu 
gospodarczego, który kraj ten od 
kilku lat przeżywa. Przyczyny tego 
kryzysu szuka się przedewszystkiem 
w reparacjach wojennyci', nałożonych 
Bułgarji przez traktat w Neuilly, któ- 
re pomimo tego, że Bułgarja płaciła 
je dotychczas bardzo regularnie, nie 
zostały obniżone, jak to uczyniono w 
stosunku do reszty państw  pokona- 
nych w cz sie wojny Światowej. Oko- 
liczność ta wywołała w Bułgarji zro- 
zumiale rozgoryczenie. Dalszym po- 
wodem złego stanu gospodarczego 
Bułgarji jest sprawa wojska, ponie- 
waż Bułgarja podobnie jak Niemcy, 
Austrja i Węgry musi utrzymywać 
wojska najemne; trzecim powodem 
jest kwestja emigrantów. Chodzi w 
tym wypadku o 200.000 ludzi, którzy 
uciekli z terytorjów, oddanych po 
wojnie światowej Grecji i Jugosławii, 
a którym Bułgarja musi pomagać ii- 
nansowo przez nadawanie im ziemi, 
bydła i maszyn gospodarczych. 

Rząd bułgarski przedstawił Lidze 
Narodów w początku roku ubiegłego 
dokładnie opracowany elaborat, doty- 

„czący sytuacji finansowej kraju i pro- 
sił o pozwolenie na zawarcie poży- 
czki zagranicznej, w wysokości 12 mi- 
ljonów funtów szterlingów, czyli 8 

miljardów 400 miljonów lewa. Liga 
Narodów poddała prośbę Bulgarji 
szczegółowej dyskusji i postanowiła 
wysłać do Bułgarji ekspertów,gcelem 
stwierdzenia konieczności tej pożyczki. 
Po dłuższym pobycie w Bulgarji 
zdali wysłani przez Ligę eksperci ra- 
port komisji finansowej, stwierdzając 
zarazem, że Bułgarji wystarczy suma 
4 miljardów lewa. Podczas ostatniej 
sesji Ligi Narodów kwestja pożyczki 
nie została załatwioną, dzięki błędom 
taktycznym rządu bułgarskiego i po- 
szczególnych delegatów Ligi Narodów. 

Jednym z najważniejszych warun- 
ków, stawianych rządowi bułgarskie- 
mu celem otrzymania pożyczki jest 
zamiana Bułgarskiego Banku Narodo- 
wego na prywatne towarzystwo akcyj- 
ne, co natraiiło na bardzo silny opór 
w Bułgarji. Ze strony bułgarskiej 
podkreślano, że Bułgaria nie jest kra- 
jem kapitalistycznym i że trudno było- 
by znaleźć dostateczną ilość kapita- 
łów bułgarskich na wykupienie akcji, 
wobec czego wielka ich ilość, a mo- 
że i większość przeszłaby w ręce ob- 
cych kapitalistów. Obecnie zmieniono 
warunek ten o tyle, że z całego kapi- 
tału banku narodowego wynoszącego 
500 miljonów lewa, połowę ma za- 
trzymać sobie rząd, a druga połowa 
w formie akcji po 1000 aż do 3000 
lewa ma przejść w ręce prywatne, 
ale wyłącznie pomiędzy obywateli 
bułgarskich. Jeżeli którykolwiek wła- 
Ściciel zechciałby sprzedać swoje akcje 
musiałby uzyskać na to pozwolenie 
ministerstwa finansów. 

WSE ATS RIAA NN TATTO EEST 
Skandaliczne zajście na wczorajszem zebraniu listy Nr. 24 

przy ul. Dominikańskiej, 
Jak wiadomo w obecnej akcji 

przewyborczej niezwykle ożywiony 
udział biorą kobiety. 

Na szeroko rozreklamowany po 
mieście wiec kobiet zwołany do loka- 
lu przy ul. Dominikańskiej 4 przez 
listę Nr. 24 przybyło wiele przeciwni- 
czek tej listy. : 

rzed rozpoczęciem wiecu agitato- 
rzy endeccy zaczęli rozdawać przyby- 
wającym kobietom _ skonfiskowane 
przez władze państwowe oszczercze 
ulotki podburzające ludność przeciwko 
liście Nr. 1. 

Kobiety, które wiedziały o konii- 
skacie tych ulotek — zaczęły prote- 
stować przeciwko rozpowszechnianiu 
ich .wśród zebranych. Na sali powsta- 
ła konsternacja, gdyż w pewnym mo- 
mencie protestujące kobiety, przeważ- 

nie studentki, zostały otoczone przez 
jakichś pijanych osobników i wezwa- 
ne do opuszczenia sali. Oczywista 
wiele pań nie chcąc narażać się na 
przykrości zaczęły natychmiast wycho- 
dzić z sali. 

Wówczas bojówka endecka, skła- 
dająca się z 20 pijanych, o wysoce 
podejrzanym wyglądzie osobników, 
zaczęła na komendę sekretarza ZLN. 
Junnikiela, bić laskami najwięcej pro- 
testujące przeciwko tym gwałtom nie- 
wiasty. Kilka pań poturbował i zrzu- 
cił ze schodów wspomniany wyżej 
Junnikiel. 

Jak się dowiadujemy wszystkie 
poszkodowane panie sprawy tej nie 
puszczą płazem i krzywd swych do- 
chodzić będą na drodze sądowej. 

“ 

——————>——————————————————————————-————-u-————————————————————————>———5-—————————————————————————————57——— ЛОНО ЛОНО ————————————————-—————————— ООООНЕНОЛНННя 

Przed drogą do Tobolska. 
Z wspomnień hr. Benckendorffa. 

Przed paru tygodniami umarł w 
miasteczku w Finlandji w aędzy, upu- 
szczony przez przyjaciół, ostatni wiel- 
ki marszałek dworu rosyjskiego hr. 
Benckendorii. Hr. Benckendorif zosta- 
wił po sobie dziennik, w którym lu- 
źnie notował ostatnie wydarzenia na 
dworze cesarskim. 

Ostatni zeszyt „Revue des Deux 
Mondes* zamieszcza wspomnienia z 
pobytu zdetronizowanej rodziny cesar- 
skiej w Carskiem Siole przed wywie- 
zieniem jej do. Tobolska. 

Są tam wstrząsające karty o tra- 
gicznych przeżyciach niedawnych je- 
szcze wszechwładców Rosji, najpo- 
tężniejszej na Świecie pary monarszej, 
zdanej na łaskę i niełaskę brutalnych 
instynktów swej straży, bo. prawie 
więziennej. Przeżycia te w miarę wzro- 
stu krańcowych nastrojów rewolucyj- 

nych w Petersburgu stawały się z 

każdym dniem cięższe, bo „rewolu- 
cyjne nakazy” wciskały się do naj- 

bardziej intymnych stosunków rodzin- 
nych byłego cara. Doszło do ' tego, 
że pod wpływem gróźb „rad żołnier- 

skich", które wciąż podkreślały szko- 
dliwy wpływ carowej na męża, Kie- 

reński oświadczył carowi, że koniecz- 
nem jest, aby się odseparował od 
Aleksandry Teodorówny i aby mał- 

żonkowie zamieszkali w oddzielnych 
skrzydłach pałacu, Odtąd car i caro- 
wa widywali się tylko w cerkwi i w. 
czasie posilków, zawsze w obecności 
oficera straży. Kiereński chciał nawet 
rozdzielić matkę z dziećmi, ale zdo- 
łała go przekonać o okrucieństwie 
tego rodzaju zarządzenia dama dwo- 
rupani Naryszkinowa. 

Komendanci i żołnierze bezustanku 
dla prostej często ciekawości dokucz- 
liwie śledzili życie nieszczęśliwej ro- 
dziny; w czasie przechadzek car był 
stale nagabywany brutalnem przyglą- 
daniem się żołnierskiej gawiedzi. A 
gdy pewnego razu wyciągnął rękę do 
jednego z oiicerów, ten z okrzykiem 
„Za nic na Świece” cofnął swoją. 

24 czerwca 1917 r. przybył do 
Carskiego Sioła, już jako premier, 
Kiereński. Wskazał on rodzinie car- 
skiej, że pozostawanie jej na miejscu 
wobec wzburzenia mas nie byłoby 
bezpiecznem i że lepiej byłoby, gdyby 
usunęła się do jakiegoś spokojniej- 
szego miejsca w głębi Rosji. Car pio- 
sił wysłać go do Liwadji. Kiereński 
uważał to za możliwe i prosił cara, 
aby zaraz przystąpił do przygotowa- 
nia się do podróży. Jednocześnie za-. 
uważył, że może lepiej byłoby wy- 
brać na rezydencję majętność wielkie- 
go księcia Michała Aleksandrowicza 
w gubernji Orłowskiej. Odjeżdżając 
Kiereński doradzał carowi, aby przy- 
gotowywano się do drogi w sekrecie, 

tak, ażeby nie zwracać uwagi pilnują- 
cych pałacu żołnierzy. 

Carska rodzina do chwili wyjazdu 
nie wiedziała dokąd ją Rząd Tymcza- 
sowy wysyła. ‚ 

Dziesiątego sierpnia okazało się, 
że dzień wyjazdu zbliża się, a 13 
sierpnia, w niedzielę, rzeczy podróżne 
były już ułożone. Benckendorii zwró- 
cił uwagę komendanta pałacu, że na 
dworzec trzeba będzie odwieźć ogrom- 
ną liczbę pakunków, lecz dopiero o 
godzinie jedenastej wieczorem  ko- 
mendant nakazał ich przeniesienie do 
holu pałacowego i przysłał w tym ce- 
lu, pięćdziesięciu ludzi, Żołnierze od- 
mówili pracy bezpłatnej i trzeba było 
im zapłacić po trzy ruble każdemu. 

W godzinę potem przyjechał Kie- 
reński. 

„Oświadczył mi — pisze Bencken- 
dorif — że zaraz przyjedzie wielki 
książe Michał Aleksandrowicz, ażeby 
bracia mogli pożegnać się z sobą. 
Car, któremu o tem doniosłem, był 
wzruszony i zdziwiony. 

„Gdy wielki książe przyjechał, 
Kiereński razem z nim i z ordynan- 
sem pierwszy wszedł do gabinetu ce- 
sarza, siadł przy stole i przepatrywał 
albumy. Oficer. zatrzymał się przy 
drzwiach. Spotkanie trwało 10 minut. 
Bracia tak byli zdenerwowani tem, że 
muszą rozmawiać przy Świadkach, iż 
nie znajdowali prawie słów. Wielki 
książe, wyszedłszy ze łzami w oczach, 

oświadczył, że nie widział nawet 
dobrze rysów twarzy cara. 

„Około pół do pierwszej w nocy 
Kiereński prosił mnie, ażebym zawia- 
domił Najjaśniejszych Państwa, że 
trzeba już jechać, bo pociąg rychło 
odchodzi. Ale książe Dołgorukow od- 
parł, że dotąd nie ma jeszcze ani 
automobilów ciężarowych, ani auta 
dła rodziny: carskiej. Wzburzyło to 
Kiereńskiego. Automobile ciężarowe 
zjawiły się dopiero koło godziny 
pierwszej w nocy, a składanie w 
nich rzeczy skończyło się o godzinie 
4 zrana... Najjaśniejsi Państwo, dzieci 
i świta czekali przez ten czas w holu 
pałacowym i patrzyli na całą tę obu- 
rzającą niemrawą robotę. Żołnierze 
i oficerowie w czapkach rozmawiali 
głośno, kłócili się i wymyślali na to, 
że im dano tak ciężką robotę. Co 
chwila to jeden, to drugi siadał obok 
cara... Z dworca kolejowego nadbie- 
gały sprzeczne wiadomości, a koło 
godziny czwartej dowiedziałem się, że 
odjazd nastąpi nie wcześniej, jak ko- 
ło godziny szóstej... Porucznik Kuź- 
min obawiał się, że robotnicy kole- 
jowi, dowiedziawszy się O przezna- 
czeniu pociągu, sprzeciwią się jego 
wyjazdowi z Petersburga. 

„Rodzina carska odeszła na odpo- 
czynek, ale wkrótce wróciła. Żona 
moja piła herbatę z kilku oficerami, 
dozorującymi ekspedycję  bagażów. 
Cesarz podszedł do niej i poprosił 

/ 

o szklankę herbaty, a wówczas oii- 
cerowie wstali, ošwiadczywszy, že nie 
mogą siedzieć przy jednym stole z 
„Mikołajem Romanowym*. Jeden z 
nich, były kapitan gwardji i kawaler 
orderu św. Jerzego, szepnął mi do 
ucha, że naczelnik straży pałacowej 
Kuźmin grozi mu sądem trybunału 
rewolucyjhego za to, że rozmawiał 
z jedną z wielkich księżniczek. Dru- 
dzy tłumaczyli, że w obecności żoł- 
nierzy nie mogli inaczej postąpić. 
Lecz te tłumaczenia składane mi do 
ucha — dodaje Benckendorif - nie 
usprawiedliwiły tej haniebnej sceny. 

„Czas upływał.. Ze stacji żad- 
nych nowin! Zaczęło już świtać... 
Pułkownik _ Kobylińskij ogarnięty 
zmęczeniem, pogrążył się w fotelu i 

spał... 
„Wreszcie koło godziny szóstej 

zrana dały się słyszeć „liczne sygnały 
automobilowe i szereg samochodów 
zatrzymał się przed podjazdem do 
pałacu. W pierwszym siedział Kie- 
reński, wyszedłszy zawiadomił cesa- 
rza, że pociąg jest gotowy. Następnie 
z pretensjonalną swobodą wyciągnął 
rękę do cesarzowej i do wielkich 
księżniczek, zapewniając, że spał 
doskonale, co było nieprawdą, bo 
denerwował "się przez noc całą, 
będąc chwilami przekonany, że nie 
będzie mógł wysłać więźniów w dal- 
szą drogę. 

„Orszak zorganizował się momen- 

talne, a Kiereński był na jego czele 
W następnem aucie jechali Najjaśniej 
si Państwo, cesarzewicz i wielka księż 
niczka Olga Mikołajówna; trzy młod 
sze wielkie księżniczki, hrabina Hen- 
drykowa i panna Schneider (nauczy- 
cielka) wsiadły do drugiego powozu; 
książe Dołgorukow, doktór Botkin i 
Gilliard (nauczyciel) jechali za nimj, 
a zamykał orszak porucznik Kuźmin 
ze swymi oiicerami, 

„Przed odjazdem, gdy rodzina ce- 
Sarska poszła na chwilowy odpoczy- 
nek, po raz ostatni wszedłem do ce- 
sarza. Uściskał mnie serdecznie i dzię- 
kował gorąco za dwadzieścia trzy lata 
służby mojej przy nim. Byliśmy obaj 
wzruszeni do łez. — Nigdy to poże- 
gnanie nie wyjdzie z mojej pamięci. 
Przeczuwałem już wówczas tragiczny 
koniec dostojnych wygnańców”. 

Gdy z pod portyku carsko - siel- 
skiego ruszyły auta w stronę kolejo- 
wego dworca, Mikołaj li, na którego 
twarzy małowała się ześrodkowana 
powaga i smutek, ruchem ręki po- 
żegnał tych, którzy zostali i których 
nieszczęśliwa rodzina ostatniego cara 
z dynastji Romanowów, nie miała już 
nigdy zobaczyć... U kresu podróży, 
a po długich cierpieniach czekała ją 
Śmierć męczeńska.



У 
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Dziesięciolecie traktatu Brzeskiego. 
> 
3 marca 1928 roku upływa dzie- 

sięć lat od dnia podpisania przez 
Niemcy, Austro-Węgry, Bułgarję i 
Turcję z jednej strony, a Rosję z 
drugiej, traktatu pokojowego brzeskie- 
ge. Traktat ten wydawał się wówczas 
zdarzeniem historycznem pierwszorzęd- 
sej wagi. Obecnie pamięć o nim jest 
przyćmiona wydarzeniami późniejsze- 
mi, które z dzieła dyplomatów brzes- 
kich nic nie pozostawiły. 

Pokój brzeski ma najgorszą repu- 
tację. A jednak warto dnia dzisiejsze- 
go poświęcić mu trochę uwagi, gdyż 
nie jedna rzecz ciekawa da się przy 
tej sposobności powiedzieć, a nawet 
należy się temu traktatowi do pewne- 
go stopnia rehabilitacja. My, Polacy, 
wiążemy z Brześciem przedewszyst- 
kiem przyznanie Chełmszczyzny U- 
krainie, które zostało uczynione pierw- 
szym traktatem brzeskim, podpisanym 
dnia 8 lutego pomiędzy przedstawi- 
ceielami mocarstw centralnych, a przed- 
stawicielami republiki ukraińskiej, pań- 
stwa, które już wówczas prawie nie 
istniało, i którego żywot miał być 
burzliwy i krótkotrwały. Rzeczywiście, 
krok ten, hańbiący głównie dla Austrji, 
może być wytłómaczony jedynie sta- 
nem przegnębienia polityków austry- 
jackich, spowodowanym głodem pa- 
nującym w Austrji i pierwszymi zwia- 
stunami rewolucji, która miała nieba- 
wem przyprowadzić nieszczęsny ten 
kraj do ostatniej ruiny. Natomiast 
traktat marcowy posiada strony do- 
datnie, niektóre nawet jego postano- 
wienia są dla nas, Polaków z zachod- 
niej części Litwy historycznej, sympa- 
tyczne i nader ważne. Dnia 3 marca, 
względnie 16 tegoż miesiąca (dzień 
ratyfikacji traktatu), przestaliśmy na- 
leżeć do Państwa Rosyjskiego. Drugą 
dodatnią stroną tego traktatu jest 
nadzwyczajne oburzenie, wywołane 
nim u zachodnich wrogów Niemiec. 
Charakterystycznem dla Francuzów, 
np., jest, że nazywają ten traktat 
„honteux'*, jak gdyby wogóle pojęcie 
wstydu mogło istnieć u bolszewików. 
W pierwszych czasach po wojnie, a 
może i w chwili obecnej, nawet względ- 
nie konserwatywni obywatele państw 
Ententy nie to mają głównie za złe 
bolszewikom, że wzniecili rewolucję, 
która pod względem popełnionych 
okrucieństw może dorównała pierw- 
szej rewolucji francuskiej, lecz to, że 
„Zdradzili* sprzymierzeńców Rosji, jak 
gdyby bolszewicy mieli względem 
sprzymierzeńców Cesarstwa Rosyj- 
skiego jakiekolwiek obowiązki, i jak 
gdyby oni byli w stanie dłużej wojo- 
wać z Niemcami. Wobec tego  zašle- 
pienia późniejszych zwycięzców trzeba 
przypuszczać, że gdyby bolszewicy 
byli ogłosili, że nie zawierają pokoju, 
poprzestając pozatem na oporze bier- 
nym, zostaliby przypuszczeni do udzia- 
łu w naradach pokojowych wersal- 
skich, coby dla nas miało nieobliczal- 
ne, wprost katastrofalne skutki. Mu- 
Simy więc uważać dzień 3 marca 1918 
roku za bardzo szczęśliwy dla nas, 

choć granice wówczas wyznaczone by- 
ły gorsze od przyjętych w trzy lata 
później w Rydze przez przedstawicieli 
Polski. 

Bardzo dziwnym i zupełnie niezgod- 
nym Z naszemi wyobrażeniami o 
Niemcach jest fakt, że delegacja nie- 
miecka, na czele której stał sekretarz 
stanu w urzędzie spraw zagranicz- 
nych Rzeszy von Kiihlman, przyje- 
chała do Brześcia bez określonych 
instrukcji. Na krótko przedtem ze- 
brała się w Kreuznach, Ówczesnem 
siedlisku Głównego Dowództwa, Ra- 
da Koronna poświęcona tej kwestji, 
jecz uczestnicy tej narady po dys- 
kusjach rozeszli się bez powzięcia de- 
ceyzji. Niemniej dziwnem było to, że 
generał Hoffmann, naczelnik sztabu 

głównego dowództwa na Wschodzie 
i zastępca Kiihlmanna na kongresie 
pokojowym, nic o tym negatywnym 
rezultacie nie wiedział, i w trakcie 

rokowań uważał z początku poglądy 
esobiste Kiihlmanna za uzgodnione 
poglądy najwyższych kierowników po- 
lityki niemieckiej, a dopiero , znacznie 

óżniej, po pierwszej przerwie, do- 
wiedział się o istotnym stanie rzeczy. 

Sam przebieg zawarcia pokoju 
może być porównany do sztuki Sce- 
Ricznej O trzech aktach, przyczem pro- 
logiem było podpisanie rozejmu, z 
wypowiedzeniem trzydniowem, zawa:- 
te na czas pertraktacji, 

W pierwszej fazie toczyły się per- 
traktacje zwycięzców z  przedstawi- 
cielami Sowietów z Jofiem na czele 
(który w r. 1921 podpisał traktat ry-- 
ski, a niedawno zakończył życie są. 
mobójstwem). Jofie był człowiekiem 
inteligentnym i spokojnym, i jak o 

, mim mówiono, w łagodnym tonie da- 
wał wyraz nadziei, że jego towarzy- 
szom w najkrótszym czasie uda się 
wywołać rewolucję socjalistyczną na 
całym świecie. Na początku rokowań 

zaproponowała delegacja rosyjska, że 

zostanie zawarty pokój bez aneksyj 
ł odszkodowań pomiędzy wszystkie- 
państwami biorącemi udział w wiel- 
kiej wojnie. Na tę zasadę zgodził się 
najchętniej minister Austro-Węgierski, 

. Czernin, z pewnem wahaniem Se- 
kretarz stanu von Kiihlmann, oraz 
plenipotent turecki, a przedstawiciel 
Bułgarji nie chciał się zgodzić i ustą- 
Pił dopiero po otrzymaniu rozkazu 
Od Cara Ferdynanda. Wyznaczono 
termin _dziesięciodniowy, aby  pań- 
stwom Ententy dać możność przystą- 
pienia do ; rokowań. Ministrowie 

państw centralnych przeczuwali że z 
tego nic nie będzie, natomiast Rosjanie 
tryumfowali. Pomimo całego swego 
sprytu Jofie uwierzył, że Niemcy wnet 
po podpisaniu pokoju opuszczą wszy- 
stkie okupowane ziemie, i że bolsze- 
wicy będą mogli zaprowadzić na nich 
swoje porządki. Naiwnie rozpytywali 
się joffe i jego towarzysze Niemców 
o szczegóły ewakuacji. Generał Hofi- 
mann, dowiedziawszy się o tem, zapro- 
ponował dyplomatom państw central- 
nych, że rozwieje te złudzenia, uwa- 
żając, że pozostawienie Rosjan w 
nieświadomości mogłoby pociągnąć 
za sobą bardzo złe skutki. Na to 
przystali wszyscy, i Hofimann wziął 
na siebie wytłomaczenie Jofiemu, w 
rozmowieprywatnej, że państwa central- 
ne uważają, iż, ponieważ przedstawiciele 
ludności krajów okupowanych wyra- 
zili życzenie zerwania więzów z Rosją, 
kwestję tę należy uważać za przesą- 
dzoną. Życzenia takie ze strony Pol- 
ski Kongresowej nie mogły ulegać 
wątpliwości. W imieniu  Kurlandįji 
zgłaszano rezolucje w tym samym 
duchu na zebraniach stanów, gdzie 
rej wodziła szlachta niemiecka. Wielka 
szkoda, że nie mamy wiadomości, co 
uważali dyplomaci i generałowie nie- 
mieccy za wyraz życzeń Litwy histo- 
rycznej, czy powoływali się jedynie 
na enuncjacje konferencji narodowej 
litewskiej i wyłonionej z niej Taryby, 
czy też brali także pod uwagę oświad- 
czenie Komitetu Polskiego, przesłane 
21 grudnia 1917 roku do sekretarza 
stanu von Kihlmanna. 

Bądź co bądź wyjaśnienia gen. 
Hoffmana wywarły na wysłańców 
bolszewickich przygnębiające wraże- 
nie. Łuska spadła im z oczu, i zro- 
zumieli, że sprawę przegrali. Wkrótce 
potem rozjechali się, na krótki zresz- 
tą czas, wszyscy uczestnicy konferen- 
cji, z tem, że się zjadą po upływie 
czasu, wyznaczonego na oczekiwanie 
odpowiedzi Ententy na propozycje 
pokojowe. Tak się skończył akt 
pierwszy. 

Podczas wynikłej z tego powodu 
przerwy odbywały się w Berlinie na- 
rady czynników decydujących. Wów- 
czas wybuchnął ostry zatarg między 
Ludendorifem a Hofimannem, spowo- 
dowany sprawą polską. Hoffmann 
sympatji do Polaków nie miał, uwa- 
żał nawet (co wyraźnie mówi w swych 
pamiętnikach) istnienie niepodległego 
p ństwa polskiego za utopję. Nie 
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zgadzał się jednak z projektami Lu- 
dendoriia, zmierzającemu ku temu, 
aby oderwać od Królestwa Polskiego 
zachodnią jego część, z przeszło 
dwoma miljonami mieszkańców, i 
przyłączyć takową do Prus; uważał, 
że Prusy mają aż nadto kłopotu ze 
swymi Polakami, i że zupełnie wy- 
Starczy strategiczna rektyfikacja  gra- 
nic, w rezultacie której jedynie niezna- 
czna część Królestwa, o zaludnie- 
niu stutysięcznem, przypadłaby Pru- 
som. Ten pogląd swój Hoffmann 
rozwijał przed Cesarzem, do którego 
był zaproszony na Śniadanie w dzień 
nowego Roku 1918 r. Gdy nazajutrz 
na radzie koronn j Cesarz oznajmił, 
że przychyla się do zdania Hoffmanna, 
Ludendorif się uniósł i w ostrych sło- 
wach dał wyraz swemu niezadowole- 
niu. Sprawa pozostała wskutek tego 
w zawieszeniu, lecz Ludendorif tak 
był rozgniewany na Hoffmanna, że 
zażądał usunięcia jego, a gdy Ce- 
sarz na to się nie zgodził i zostawił 
Hofimanna na stanowisku naczelnika 
sztabu dowództwa na Wschodzie, na- 
stąpiło zerwanie stosunków między 
dwoma generałami, którzy przez pe- 
wien czas porozumiewali się między 
sobą jedynie przez osoby trzecie, na 
czem Oczywiście sprawy musiały 
bardzo cierpieć. 

Podczas przerwy nie doszło rów- 
nież do żadnej decyzji w kwestji po- 
koju z Rosją, i gdy  Kiihimanmn i 
Hoiimann wrócili do Brześcia, w po- 
czątku stycznia, byli oni po staremu 
pozbawieni jasnych instrukcji; Czernin 
natomiast otrzymał od Cesarza Karola 
rozkaz zawarcia pokoju bądź cobądź. 

Obok nich zjawili się na scenie 
nowi aktorzy. Ze strony Rosji wrócił 
wprawdzie Joife, ale tylko jako oso- 
ba drugorzędna. Na czele delegacji 
przyjechał Bronstein*Trocki, pełniący 
iunkcje ministra spraw zagranicznych, 
jeżeli nie najsilniejsza, to chyba naj- 
zdolniejsza  osobistość z pomiędzy 
rewolucjonistów rosyjskich. Był on 
zwolennikiem, a prawdopodobnie wy- 
nalazcą oryginalnej formuły: zakoń- 
czenie wojny bez zawierania pokoju. 
Zjazd brzeski uważał on za estradę 
dla występów  krasomówczych. To 
też czynił usilne starania O przenie- 
sienie miejsca rokowań z Brześcia do 
Sztokholmu, gdzieby mogli podziwiać 
jego rzeczywiście niezwykłą wymowę 
komuniści z całego Świata. Jednakże 
przedstawiciele Niemców i ich sojusz- 
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ników z dobrze zrozumiałych powo- 
dów woleli pozostać w Brześciu, i 
Trocki musiał ustąpić. 

Swoich kolegów Trocki trzymał 
krótko i zabronił im stosunków to- 
warzyskich z przedstawicielami stro- 
ny przeciwnej. Wspólne Śniadania i 
obiady, przyjęte za czasów przewod- 
nictwa Jofiego, ustały obecnie. 

Na drugi zjazd przyjechali także 
przedstawiciele Ukrainy, a raczej Ra- 
dy ukraińskiej, „źle wychowane mło- 
dzieniaszki”, nie ustępujący bolszewi- 
kom pod względem bezczelności. 
Trocki z trudnością zgodził się na 
dopuszczenie ich do obrad, a wkrótce, 
żałując tego kroku, przywiózł do 
Brześcia dwóch przedstawicieli bol- 
szewików ukraińskich, których jednak 
dyplomaci niemieccy i austryjaccy do 
udziału w naradach nie dopuścili. 

Wkrótce stało się widocznem, że 
Trocki nie zamierza zawrzeć pokoju, 
i że uważa rokowania tylko za pre- 
tekst do wygłaszania mów  bolsze- 
wickich. Postępowanie to i bezczel- 
ność bolszewików oburzała stronę 
przeciwną. Po niezwykle arogackiej 
mowie Kamieniewa generał Hofimann, 
który był się umówił poprzednio z 
Czerninem i Kiihlmannem, że przy 
sposobności da naukę bolszewikom, 
poprosił o głos i w mowie bardzo 
Stanowczej, choć utrzymanej w tonie 
spokojnym, przypomniał Rosjanom, że 
oni nie są zwycięzcami, a zwyciężo- 
nymi, podkreślił, że choć dużo mó- 
wią o wolności ludów, nie dają tej 
wolności ludowi rosyjskiemu, i na- 
reszcie oświadczył, że naczelne do- 
wództwo niemieckie uważa, iż przed- 
stawiciele Polski, Litwy i  Kurlandji 
oświadczyli się ostatecznie za zerwa- 
niem wszelkich więzów, łączących ich 
z Rosją, wobec czego dalsza dysku- 
sja na ten temat jest bezcelowa. O 
mowie tej zaczęły wnet krążyć prze- 
sadzone wieści po całym Świecie, 
przyczem wrogowie Niemiec oburzali 
się na brutalność Hoffmanna, który 
jakoby uderzył pięścią w stół, czego 
w rzeczywistości nie uczynił. 
'* Trocki i jego towarzysze narazie 
przycichli, ale nie zmienili taktyki i w 
dalszym ciągu bawili się w djalekty- 
kę, nie posuwając sprawy pokoju 
naprzód. 

W tym stadjum rokowań przed- 
stawiciele państw centralnych powzięli 
projekt zawarcia odrębnego pokojn z 
Ukrainą, i z tą myślą zaczęli prowa- 
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dzić układy z przedstawicielami Rady. 
Wszystko się złożyło wówczas na to, 
aby doprowadzić do tych oburzają- 
cych dla całej Polski ustępstw, które 
pociągnęły za sobą nieobliczalne skut- 
ki natury politycznej i wojskowej. 
Ukraińcy, choć dobrze zdawali so- 
bie sprawę ze swojej słabości, choć 
wiedzieli, że władza ich Rady jest 
fikcyjną, i tylko dzięki zbrojnej po- 
mocy Niemiec może się stać realną, 
z podziwu godną  bezczelnością O- 
świadczyli, że jako warunek zawarcia 
pokoju uważają odstąpienie im Chełm- 
szczyzny i Galicji Wschodniej. Z tej 
ostatniej wkrótce zrezygnowali, żąda- 
jąc wzamian utworzenia z _ Galicji 
Wschodniej i Bukowiny samodzielnej 
prowincji austrjackiej. Niemcy,  któ- 
rzy z opinią polską się nie liczyli i 
Polaków nie lubili, nic nie mieli prze- 
ciwko temu. Hr. Czernin doskonale 
rozumiał, że Austrja musi się li- 
czyć z Polakami i w normalnych wa- 
runkach odrzuciłby z pogardą. żąda- 
nia Ukraińców, lecz właśnie w owym 
czasie wybuchł w  Austrji niezwykle 
ostry kryzys żywnościowy, a w Ślad 
za nim strejki i rozruchy, i choć na 
razie Niemcy przyszli Austrji z pewną 
pomocą aprowizacyjną, jednak rząd 
auśtrjacki jedyną nadzieję uratowa- 
nia miljonów od śmierci głodowej 
widział w otrzymaniu zapasów żyw- 
ności z Ukrainy. Hr. Czernin wyje- 
chał do Wiednia dla utrzymania in- 
strukcji, i zebrana tam rada koronna 
uchwaliła, pomimo oporu ministrów 
węgierskich, aby żądania Ukraińców 
zostały przyjęte. Hr. Czernin pisze w 
swoich pamiętnikach o  Ukraińcach: 
„Oni nie układają się, oni dyktują 
warunki pokoju”. 8 lutego został ten 
nieszczęsny pokój z Ukrainą podpi- 
sany... 

Sprawa pokoju z Rosją nie posu- 
wała się naprzód. Cesarz Wilhelm 
telegrafował wprawdzie do Kiihimanna, 
aby postawił Trockiemu ultimatum, 
lecz Kiihlmann, grożąc swą dymisją, 
uzyskał milczącą zgodę na niewyko- 
nanie tego rozkazu. Próbował dojść 
do jakiegoś porozumienia z Trockim, 
lecz nadaremnie, gdyż bolszewik u- 
znał, że nastała stosowna chwila do 
uskutecznienia zamiaru, z którym był 
przyjechał do Brześcia. Dnia 10 lute- 
go oznajmił on, że Rosja zakończy 
wojnę, nie podpisując pokoju, i woj- 
ska swoje zdemobilizuje, a on i jego 
pomocnicy opuszczą Brześć. 

  
  

SIEWNIKI 
rzędowe 

Ventzkiego 

zwyczajne i nowego uproszczo- 

nego modelu „Turbo“ 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

Dogodne warunki wypłaty. 

UWAGA. Siewnik rzędowy jest 

maszyną rolniczą najprędzej 

opłacającą się, zaoszczędza bo- 

wiem 25 proc. ziarna i zapewnia 

równomierne dojrzewanie.   

  

E Institut ip Beautć (Kėva Paris). 
Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 

Masaż twarzy, usuwanie B 
szczek. Leczenie wad cery. 
raja Przyjmuje od 9-2 

| GZOEYNNA TE | BR SZER Z 

zmar- 

Elek- 
poł, 
aa 

1—688 Cudze chwalicie, 
swego nie znacie. 
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Spadjostuchoki 
* POLMET 

przewyższają wszystkie 
słuchawki zagraniczne. 

Najwyższa czułość. Najłepszy odbiór. 

Żądajcie wszędzie. 
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Włoska Spółka Akcyjna Pow: 

KOSICORAZIONI GENTRAU TRIEST 
Oddziały i reprezentacje we 

Dyrekcja na Polskę: 

Uprzejmie zawiadamia, że 
nie przy uł. 

od ognia, kradzieży, nieszczęśli 
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1928 r. 

Kąpiele siarczano-słone 

Zaznacza się, że Dyrekcja 
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į Termin ZNINNYY AKCJI rublowych 
Wileńskiego Banku Zlemsklego 

PAZNZNZNZDZAZNZNZNZNZNZNZNZE 

Rok założenia 1831 
cyjne w końcu roku 1926 Lir.*955 116, 294 

Warszawa 

Zygmuntowskiej 20, tel. 197, który przyjmuje 
na najdogodni:jszych warunkach ubezpieczenia na życie, 

ności prawnej, transportów i walorów. 

GD. ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 

Nr 60259. 

Państwowy Zakład drojowy ziemi Kieleckiej 
Sezony letnie od I maja do 31 października. 

elektrycznością, leczenie światłem, kąpiele słoneczne. 
Dojazd: ostatnia stacja kolejowa Kielce. 

zarządzie autobusy, kursujące w czasie Sezonu pomiędzy Kiel- 
cami i zakładem zdrojowym wyłącznie dla wygody kuracjuszów. 

mą 

B : 1928 г. # 
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i mułowe, wodolecznictwo, leczenie B 

B 
Zakładu uruchamia we własnym B 

B 

| 

95
1—
2 

ак № . 

szechna Asekuracja w Tryjeście 
Fundusze gwaran- 

wszystkich częściach świata. 

Marszałkowska 154 

otworzyła swój Oddział w Wil- 

wych wypadków, odpowiedzial- 

rektor Oddziału E. Zaks. 
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przedpłaty za m-c 
kowe Słowa P. K. O. 
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ABSOLWENT INSTYTUTU 
rutynowany pedagog podejmie się 

ul. Chocimska 31 m. i 

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
lekcyj dła dziecka ociemniałego 

. Od g. 3-ej—5-j. 
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Do siewu wiosennego | 
Owsy: Rychlik Trybańcki, Żółty 

Lochowa, Sobieszyński Zwycięzca, 
oryg. Swalófski, 

jęczmień 4-rzędowy Marchijski 
i 2-rzędowy, 

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

poleca 

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

nicze“. Telet. 323. 
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tera ó ti 

   
Sp.- 

H. MŪHSAM, Akc 
WŁOCŁAWEK 

poleca hur,owo i detalicznie wszelkie 

Kaitudi“ gatunkach. 

Cenniki i specjalne oferty wysyłamy, 
na żądanie bezpłatnie" 

Dom 
! Rolniczy    
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| | Pożyczki 
niskoprocentowe załatwia 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlo- 
E we, Mickiewicza 21, tel. 152. 

ED CSKA EAS RV 

KAŽDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŽDY defekt psuje odbi6r i 

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

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

wionego 5.— zł. 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w  AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, 

Mickiewicza 1—6. 
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Jenerainy Przedstawiciel: Dom Handlowy R. Wertheim, Warszawa, Królewska 18, tel. 64. 

nie miała 

Dyplomaci byli zdumieni, ale je- 
dnogłośnie postanowili, że trzeba się 
zgodzić na takie załatwienie sprawy. 
Jeden Hoffmann był zdania, że skoro 
pokój nie został podpisany, trzeba 
wojnę nadal prowadzić i zmusić bol- 
szewików do przyjęcia warunków nie- 
mieckich. W Berlinie, dzięki Luden- 
dorffowi, przyznano rację poglądom 
Hofimanna i wĘbiuletynie głównego 
dowództwa pojawiło się lakonicz- 
ne zdanie: „Der Waffenstillstand 
J uit ab..." (Rozejm wygasa). Wojska 
niemieckie ruszyły naprzód, nie spo- 
tykając nigdzie najmniejszego oporu; 
wszędzie witano je jako zbawców. 
W Petersburgu na zebraniach bolsze- 
wików toczyły się tymczasem gorące 
spory między przedstawicielami partji 
pokojowej, na ź czele których stał 
Lenin, a zwolennikami nie wojny 
wprawdzie, lecz biernego oporu. Lenin 
zwyciężył, i postanowiono wysłać do 
Brześcia, dla podpisania pokoju, 
trzecie poselstwo. 

Tym razem nie Trocki, lecz Se- 
kolnikow był na czele delegacji ro- 
syjskiej. Ze strony państw central- 
nych i ich sprzymierzeńców również 
nie przybyli kierownicy polityki. Za- 
miast sekretarza stanu von Kiihlman- 
na był przedstawicielem Niemiec von 
Rosenberg, a zamiast hr. Czernina 
przewodniczył delegacji austrjacko- 
węgierskiej poseł Kajetan Merey de 
Карозтеге. O ile przedtem narady 
się przewlekały, nie doprowadzając 
do rezultatu, O tyle teraz wszystko 
poszło bardzo prędko. Bolszewicy nie 
wszczynali żadnych dyskusji i nicze- 
mu się nie sprzeciwiali, pragnąc tą 
taktyką podkreślić, że ulegają prze- 
mocy. 

Ostatnie posiedzenie odbyło się 3 
marca. Przewodniczył dnia tego po- 
seł Merey de Kaposmere. Wszyscy 
obecni, a między innymi i Sokolni- 
kow, podpisali tekst traktatu ułożony 
przez zwycięzców. Artykuł trzeci tra- 
ktatu brzmi: 

„Terytorja, które są położone na 
zachód od linji, przyjętej przez stro- 
ny zawierające traktat, a należały do 
Rosji, nie będą nadal podlegały 
zwierzchnictwu państwowemu  rosyj- 
skiemu. Linja ta jest uwidoczniona 
na mapie załączonej do traktatu jako 

jego część istotna. Ścisłe przeprowa- 
dzenie linji na miejscu będzie poleco- 
ne komisji niemiecko-rosyjskiej. Te- 
rytorja, o których mowa, nie będą 
miały względem Rosji żadnych zobo- 
wiązań, wynikających z dawniejszej 
przynależności do państwa rosyjskie- 
go. Rosja zrzeka się kwszelkiego mie- 
szania się do spraw wewnętrznych 
tych terytorjów. Niemcy i Austro- 
Węgry zamierzają postanowić o przy- 
szłym losie tych terytorjów w poro- 
zumieniu z ich ludnością*. 

W paragrafie szóstym Rosja zo- 
bowiązała się zawrzeć pokój z Ukra- 
ińską Radą Narodową i wycofać woj- 
ska swe Z terytorjum Ukrainy. 
„Według paragrafu czternastego tra- 

ktat pokojowy miał uzyskać moc pra- 
wną z chwilą jego ratyfikacji. 

Na mapie, o której była mowa 
wyżej, pozostawiając na zachód Esto- 

, nię, Liflandję i Kurlandję, biegła linja 
mniejwięcej prostą od wschodnich 
krańców gubernji Kurlandzkiej aż do 

. okolic Prużany, gdzie się spotykała z 
granicą rosyjsko-ukraińską. Po stro- 

| nie zachodniej, a więc zwolnionej od 
zwierzchnictwa rosyjskiego, leżały Wil- 
no, Oszmiana, Lida. Jak widzimy, 
traktat brzeski pozostawiał Rosji tak- 
że terytorja, które zostały przyznane 
przez nią Polsce na mocy traktatu 
ryskiego. 

W sprawie ratyiikacji obradował w 
: Moskwie kongres Sowietów. Uczestni- 

co jego Otrzymali depeszę od prezy- 
; denta Wilsona, który telegrafował, że 

Stany Zjednoczone sympatyzują z 
walką ludu rosyjskiego przeciwko 
wszelkiej autokracji. Trzeba przypusz- 
czać, że nie wszyscy obywatele Sta- 
nów Zjednoczonych podzielali — зут- 
patje Wilsona do ruchu rewolucyjne- 
go rosyjskiego. Pomimo tej depeszy 
Sowiety ratyfikowały Traktat Brzeski 
dnia 16 marca 1918 roku. 

Takim sposobem Rosja utraciła, z 
punktu widzenia prawa międzynaro- 
dowego, większą część Wileńszczyzny 
i ziemie na zachód od niej położone, 
które była uzyskała przez trzeci roz- 
biór Polski. Ta okoliczność, że po 
klęsce niemieckiej na Zachodzie Wcik 
ogłosił, że traktat brzeski rządu bol- 
szewickiego nie obowiązuje, oczywi- 
Ście stanu prawnego tych ziem nie 
zmieniła. Deklaracja ta nie dała Ro- 
sji żadnych praw względem wymie- 
nionych terytorjów i nie mogła nało- 
żyć żadnych obowiązków względem 
Rosji na ich mieszkańców. 

Z tego wynika także, że Rosja 
prawa ziemie te od- 

stąpić Litwie, co uczyniła (z 
niektóremi zmianami granic) w 
1920 roku traktatem moskiew- 
skim, na który rząd litewski 
czasem się powołuje. Wszelkie 
postanowienia tego ostatniego 
traktatu, o ile dotyczyły Wileń- 
szczyzny, z natury swej były 
nieważne. Wileńszczyzna od 
chwili ratyfikacji traktatu brze- 
skiego była res nullius, aż do 
chwili, kiedy ludność jej uchwa- 
fiła przyłączenie jej do Polski i 
władze prawodawcze polskie u- 
chwałę tę zatwierdziły. 

Maryan hr. Broel Plater.
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Odżelezianie wody W wo- 
dociągach m. Wiina 

wedlug reieratu wydziału tech- 
nicznego „Magistratu. 

Od r. 1903, kiedy miasto zaczęło 
myśleć o budowie wodociągów i „kie- 
dy w tym celu zaczęło badać jakość 
swoich wód artezyjskich, trwa twier- 
dzenie, że przy zastosowaniu tych 
wód do wodociągów, usunięcie z nich 
żelaza jest konieczne. Twierdzenie to 
powstało po wykryciu w wodzie w 
głębokości około 40 mtr., z której to 
głównie zamierzano czerpanie, 3,6 
mgr. żelaza w 1 litrze. 

Projekt wodociągów 2 r. 1906 
przewidywał urządzenie filtrów odże- 
leziającycn—typu otwartego, przewi- 
dział je również projekt wykonawczy 
z r. 1912. Jeżeli dziś odżeleziaczy nie- 
ma, to tylko zawdzięczać to należy 
wypadkom wojennym, które nie po- 
zwoliły zakończyć budowy wyznaczo- 
nej w pierwszej kolejce wykonania. 

Wobec wymagań higjeny, by wo- 
da nie zawierała w jednym litrze wię- 
cej 0,3 mygr. żelaza i wobec koniecz- 
ności zachowania na czas dłuższy 
sieci rur w stanie obliczonej prze- 
puszczalności, sprawa zmniejszenia 
wielkości 3,6 m gr. jako zbyt wyso- 
kiej jest nader paląca. 

Jakkolwiek uznano, że organizm 
łudzki znosi taką zawartość żelaza 
smak jednak wody wiele cierpi od 
takiego składnika. Osad, tworzący;się 
od żelaza w zbiornikach i w rurach, 
po szeregu lat tak okleja Ścianki 
wewnętrzne w ostatnich, że przekrój 
rur znacznie się zmniejsza. Po 10 la- 
tach działania wodociągów wileńskich 
stwierdzono zupełne zakorkowywanie 
rur 1/, średnicy. 

Odnosi się to do odcinków w sie- 
ci, gdzie obieg wody jest mniej żywy. 
Częste płukanie sieci ratuje nieco rury 
od gromadzącego się osadu, jednak 
nie usuwa go zupełnie, zaś płukanie 
to kosztuje znacznie, zważywszy, że 
z 12—13 proc. wody, liczonej na stra- 
ty, najmniej 7—8 proc. przypada na 
przepłukiwanie. Samo poruszanie za- 
suw i hydrantów przy powyższych 
czynnościach daje się mocno we zna- 
ki konsumentom. Prądy burzliwe w 
sieci wpędzają wówczas do odnóg w 
posesjach masę osadową, koloru bru- 
natnego, która w ciągu dnia zaledwie 
daje się przerzedzić. Zaklejanie siatek 
przy wodomierzach przykre sprawianie- 
spodzianki abonentom, jako że przy- 

króca dopływ wody. Żelazo w wo- 
dzie występuje w formie rozpuszcza|- 
nego węglanu żelazowego. Dostaje 
się on do wody w ten sposób, że 
nierozpuszczalny tlenek  żelazowy 
(Fe 2 — 0 3) znajdujący się w po- 
kładach ziemi, przechodzi w obecno- 
ści ciał organicznych w rozpuszczalny 
tlenek żelazowy (Fe 0), który woda 
rozpuszcza. Przy przystępie powietrza 
przy jednoczesnem wydzielaniu się 
bezwodnika węglowego, węglan żela- 
zowy zamienia się w nierozpuszczal- 
ny w wodzie wodorotlenek żelazowy, 
który to właśnie tworzy brunatne 
nitkowate osady, dające się wydzielić 
przez filtrowanie. 

Zadanie odżelazniaczy polega na 
mięszaniu wody z powietrzem i jej 
filtrowaniu. Mięszanie może być po- 
wolne i energiczne i odżeleziacze w 
pierwszym wypadku należą do typu 
otwartego i w drugi do zamknięte- 
go. Jeżeli wypada wybierać typ, to 
względy praktyczne, ekonomiczne na- 
leży brać pod uwagę przedewszy- 
stkiem. 

Dla Wilna początkowo aparaty 
projektowano otwarte, w których 
woda miała spadać w postaci desz- 
czu do naczyń z koksem, zatrzymu- 
jącym płatki osadowe. Aparaty miały 
stać w osobnej budowli i koszt całe- 
go urządzenia wynosił 90,000 rubli. 

W r. 1912, kiedy Świat techniczny 
już znacznie się przekonał o zaletach 
filtrów zamkniętych, przeprojektowano 
urządzenie zmniejszając koszt do 
40,000 rubli. 

W czasach powojennych szereg 
miast w Polsce, wprowadzających 
wodociągi z wodą artezyjską, zasto- 
sował filtry zamknięte budowane przez 
specjalną fabrykę w Polsce. firmę 
„Ekonomja* w Bielsku na Śląsku. 
Filtry zamknięte działają tu z przy- 
śpieszeniem drogą zastosowania mie- 
szaków, w których woda styka się z 
powietrzem postępującem pod ciśnie- 
niem 2 atm przy pomocy kompresora. 

Woda szybko się od żelezia, prze- 
chodząc następnie przez filtry, napeł- 
nione jedynie żwirem z czystego 
kwarcu, który w górnych warstwach 
ma ziarna około 1 mm., w dolnych 
zaš „kolo 3 mm. 

Prąd wody odwrotnej spędza z 
filtrów płatki wodorotlenku żelazowe- 
go na zewnątrz. 

Według informacyj z Magistratu 
m. Radomia  odželeziacze — tego 
rodzaju obniżyły zawartość żelaza 
w wodzie tamecznej z 4 mgr. do 0,05 
m/gr. Posiłkując się zebranemi infor- 
macjami, kAagistrat m. Wilna zapro- 
jektował dla wodociągów urządzenie, 
odżeleziające 300 m.3 wody na go- 
dzinę i ułożył kosztorys w wysoko- 
ści 100.000 zł. Dzięki obszernej ma- 
szynowni stacji pomp. aparaty i ma- 
Szyny w tem urządzeniu dają się u- 
lokować z łatwością. Wymiary naczyń 

* filtrów — w ilości 4 będą 2,800x2950 
mm., mieszaka —950x2,950 mm. Kom- 
presora 140 mm., skok tłoku 70 mm. 

Elektropompy w ilości 2-ch (I jako 
rezerwowa) będą 0 wydajności 300 
m.3 godz. przy wysokości podawania 
15 mtr. 

Projekt tedy wypada pod wieloma 
względami pomyślny i finansowe jego 
przeprowadzenie daje się bez trudno- 
Ści załatwić w 2-ch budżetach: bieżą- 
cym i następnym. Co do kosztów 
eksploatacji, to główną pozycję roz- 
chodową stanowi woda potrzebna do 
przemywania filtrów. Ponieważ jed- 
nak ilość jej stanowi 1.5 - 1,8 proc. 
wody produkowanej, to przy wyżej 
podanych 7—8 proc. dla płukania 
sieci, wydatek nie wpłynie zupełnie 
na zwiększenie kosztów eksploatacyj- 
nych. Energja elektryczna dla poru- 
szania pomp, za którą obecnie płaci 
się 35 gr. za klw.—godz. będzie ko- 
sztowala 18 gr. Oczekiwać więc zwię- 
kszenia istniejącej ceny za wodę nie 
należy. Jakkolwiek - przeszkód dla u- 
rzeczywistnienia siormowanego pro- 
jektu urządzenia orzeleziaczy niema, 
prawdopodobieństwo puszczenia ich 
w ruch w dniu 1 lipca 1928 roku 
jest wielkie. (x) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wiinie z dnia 2 mar- 

ca r. b. 
4iemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 4l—, owies 40 (zależnie od ga- 
tunku), jęczmień browarowy 45 -, na kaszę 
43—, otręby żytnie 30 , pszenne 31 
Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—9, siano 
9—11, ziemniaki 14 15. Tendencja nieco 
słabsza. Dowóz dostateczny. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 
gr. za 1 kg., krajowa I gat.: 95—100, I gat. 
80—90, żytnia 65 proc. 58—50, 75 proc.. 50 
—52, razow2 38 40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60 —65. 

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

g. 

MMMEMIM 
Kssza manna amerykańska 130—150 gr. 

zą 1 kig., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg., 
cielęce 90—110, baranie (brak), wieprzo- 
we 270—300, schab 300 - 320, boczek 280 
— 300, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. ° 

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

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

J ja: 270 280 za 1 dziesiątek. 
Ow c»: Jabłka 60—100, gruszki 120. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

sai kostka I gat. 170 -180, Il gat. 160 
170. 

Warzywa: kartofle 15—17 gr. za I kgr. 
cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew 
15 20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 60 70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. 
za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
kapusta świeża 40—45 za 1 kg., Kwaszona 
30—35, pomidory 140—180, grzyby suszone 
10.00—15.00 za 1 kz. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę. 
kurczęta 200 250, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 - 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00, bite 7.00 10.00, indyki żywe 
15.00-17.00, bite 12.00 - 15.00 zł, młode 
8.00 -1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 480-500, śnięte 380 — 
400 za 1 kg., szczupaki żywe 450—480, 
Śnięte 280 350, okonie żywe 480 500, 

+ Sniete 350 380, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 450 480, śŚnięte 
350-380, leszcze żywe 480 500, śnięte 
380 - 400, sielawa 200 250, wąsacze żywe 
450 480, śnięte 380 —400, sandacze 350 — 
400, sumy 250 —260, miętuzy (brak), jazie 
żywe 450 480, śnięte 380 400, stynka 
(brak), płocie 180 250, drobne 80—100. 

Len włókno I gat. 50 55, Il get. 
40 45, siemię Iniane 13-. Tenden.ja 
mocna. 
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Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie podaje 
  ska 104. 1—bHL 

do wiadomości iż w dniu 14 marca 1928 r. o godz. 
12-ej w lokalu Dyrekcji Lasów (ul. Wielka 66) 
odbędzie się przetarg ustny i za pomocą ofert pi- 
semnych na sprzedaż dzałek etatowych według obli- 
czenia powierzchniowego poszczególnych drzew na 
pniu i materjałów w stanie wyrobionym w  Nadle- 
Śnictwach: Podbrodzkiem, Druskienickiem, Trockiem, 
Mostowskiem, Stołpeckiem,  Trabskiem, Rożankow* 
skiem, Wileńskiem, Smorgońskiem,  Uszańskiem, 
Baksztańskiem, Ławaryskiem, Olkienickiem i innych. 

Wykaz jednostek licytacyjnych warunki przetar- 
gowe szematy umów i oferty są do przejrzenia w 
godzinach urzędowych w D. L. P. w Wilnie pokój N 7. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
191 w Wilnie.       

„2 TO LT0II2 
Стётель латр 

ED.PINAUD 
PARIS 

„/OBALNE MVDLA     
FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych Zagranicznych 

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. 

S ARRAS R. Bybrowska i WYNAJĘCIE 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 883- 8 

  

PIERWSZORZĘDNEJ WARTOŠCI 

Nasiona 
roślin pastewnych, łubinów, wszelkich 

ogrodowych oraz kwiatów, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. Il-a. i 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

Proszę żądać cenników. : 1   
  

m 

i Krajowych 8 

  
   

  

O rozwoju każdego 
przedsiębiorstwa 

decyduje RE KLAMA 
Dziennik „Slowo“ 
jako najpoczytniejsze 
pismo, wychodzące w 
wielkim nakładz e i 
docierające do najdal- 
szych zakątków na- 
szego kraju, duje 
gwarancję dobrej i 
skutecznej reklamy — 
wszelkie reklamy i 
ogłoszenia fachowo 
redaguje i załatwia 
B uro „ADMINISTRA- 
CJA* ul. Wielka Nr 
56, tel. 14—38, (nad 
notarjuszem Bohusze- 
wiczem). 
  

    

Bo li własnego 
UJ W | smażenia 
bardzo dobre kg. 
3 zł. poleca J. 
ZWIEDRYŃSKI i 
S-ka, Wileńska 28, 
tel. 12—24. 7—916 

kolonjal- 
Sklep ny Z ca- 
łem urządzeniem Z 
towarem lub bez, 
odstąpię zaraz z po- 
wodu wyjazdu, adres 
w. adm. „Słowa”. 0-S98 

Dzierżawy 
majątków  ziem- 
skich załatwiamy 
Wileń. Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152: 801 1 

Ogrodnik 
z długoletnią praktyką 
z szeregiem podzięko- 
wań za wykonanie prac 
w ubiegłych latach, 
przyjmuje wszelkie ro- 
boty w zakresie ogro- 
dnictwa: uporządko- 
wanie starych drzew 
owocowych, zasadza- 
nie młodych, przesa- 
dzanie kwiatów poko- 
jowych (najodpowied- 
niejszy czas marzec 
kwiecień) oraz urzą- 
dzanie ogrodów spa- 
cerowych, gazonów, 
klombów, balkonów 
i t.p. ze swojemi flan- 
sami. W. Stefańska 41 
Pei kośc. św.Ste- 
fana „Dla Ogrodnika*. 
0-128 

Przyjmę 
zarząd domu, jestem 
sumienną i praktycznę 
Popowska 22 m. 6, I. P. 

1-966 

      

a 

Rejestt Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: 
Dział B — w dniu 11.11 -1928 r. 

372. I. B. „Utro, spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością”. „Wydawnictwo dziennika „Utro*. Siedziba w 
Wilnie, przy ul. Zygmuntowskiej 26—1. Przedsiębiorstwo roz- 
poczęło działalność 19 czerwca 1927 roku. Kapitał zakładowy 
2.000 złotych, podzielony na 100 udziałów po 20 złotych każ- 
dy, całkowicie wpłacony. Do zarządu na.przeciąg jednego roku 
powołano zamieszkałych w Wilnie, przy ul. Zygmuntow- 
skiej 26: na prezesa jana Emiljanowa i na członków Mikoła- 
ja Sawkowa i Aleksandra Buturlina. Weksle, czeki, przekazy, 
pełnomucnictwa, umowy, akty notarjalne i hipoteczne, pokwi- 
towania z odbioru sum łub towarów od osób prywainych, z 
urzędów lub instytucji kredytowych i wogóle wszelkie akty, 
zawierające w sobie zobowiązania winny być podpisywane 
przez Prezesa i jednego z członków Zarządu. Koresponden- 
cję spółki zwykłą i handłową nie zawierającą żadnych zobo- 
wiązań, podpisuje jeden z członków Zarządu pod stemplem 
firmowym. Spółka z. ograniczoną odpowiedziainością zawarta 
na mocy aktu, zeznanego przed Janem Klottem, Notarjuszem 
przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w 
dniu 7 czerwca 1927 roku za Nr. 4090 na czas nieograni- 
czony. 2873 VI 

372. 1. B. „Dom Handlowy K. Zdanowski : S-ka* 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż materja- 
łów budowianych i opałowych oraz dostawa ich. Siedziba w 
Wilnie przy ul. Mickiewicza 34. Przesiębiorstwo rozpoczęło 
działalność l-go stycznia 1928 r. Kapitał zakładowy 9.000 
złotych, podzielony na 9 udziałów po 1000 złotych każdy, 
całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zamieszkali w 
Wilnie: Kazimierz Zdanowski przy ul. Fabrycznej 32, Euge- 
njusz Franciszek Fręchowicz przy ul. Wileńskiej 31 5 i Mie- 
czysław Jędrzejkowski przy ul. Jasnej 35. Weksle, czeki, żyra 
na wekslach, umowy, kontrakty, akty urzędowe, pełnomocni- 
ctwa i wogóle wszelkie zobowiązania podpisują w imieniu 
spółki dwaj członkowie zarządu pod stemplem firmowym. 
Korespondencję zas zwykłą i poleconą, rachunki , handiowe, 
wszelkie pokwitowania z odbioru pieniędzy i należności z 
banków, intytucji i od osób prywatnych, pokwitowania z od- 
bioru korespondecji zwykłej i poleconej, przesyłek wariościo- 
wych i ładunków z poczty, kolei, komór celnych i kantorów 
przewozowych będą podpisywane pod stemplem firmowym 
przez jednego któregokolwiekbądz z członków zarządu. Re- 
prezentować spółkę wobec wszelkich władz, instytucji pań- 
stwowych, społecznych i urzędów może każdy z zarządców. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy 
aktu, zeznanego przed Janem Klottem, Notarjuszem przy Kan- 
celarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie, z dn. 22 
września 1927 r. za Nr. 6867 na czas Z М 

4— VI. 

  

  

Dział'A — w dniu 15.1 - 1928 r. 

7851. 1. A. „Kacowicz Josel* w Wilnie, ul. Szawel- 
ska 1, sklep bławatny. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel Kacowicz josel zam. tamże. 2893 - VI 

7852. I. A. „Kaganowicz Chaja* w- Wilnie, ul. Nie- 
miecka 15, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Kaganowicz Chaja w Wilnie, ul. W. Pohulanka 
14—43. 28—94. 

7853. I. A. „Leįzerowski Szymel“ przy st. kol. Boh- 
danów, gm. Wiszniewskiej, kkpow. Wołożyńskiego, hurtownia 
piwa, miodu, wina i produktów spożywczych. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Lejzerowski Szymel, os o" 

7854. I. A. „Samuel Lubczyk* w Wilnie, ul. Zawal- 
ną 32, sklep manufaktury, artykułów bawełnianych krajowych. 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Lubczyk Samuel, 
zam. w Wilnie, ul. Wileńska 3. 2896 - VI 

7855. I. A. „Lurje Ida“ w Duksztach, pow. Swięciań” 
skim, sklep bławatno-galanteryjny. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Łurje Ida, zam. tamże. 2897 VI 

1856. |. A. „Łurje Notel* w Duksztach, pow. Swięciań- 
skim, sklep spożywczo-galanteryjny, towarów bawełnianych, 
półwełnianych i wełnianych krajowego wyrobu. Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel Łurje Notej, zam a m 

1857. 1. A. „Minikies Salomon" w Wilnie, ul. I Szklan- 
na 6, sklep skór. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Mi- 
nikies Salomon, zam. w Wilnie, zauł. Paniaki = 

899 — VI. 

  

  

  

  

  

Dział A w dniu 10. Il. 1928 r. 

1837. I. A. „Dom Ekspedycyjno-Przemysłowy — Traa- 
zyt lzaak Wapnik, jakób Woron i Abram Lew S-ka“. 
Ekspedycja i przewóz towaru. Siedziba w Wilnie, ul. W. Ste- 
fańska 5. Spółka rozpoczęła działalność z dn. 1 maja 1924 
roku. Wspólnicy zamieszkali w Wilnie: lzaak Wapnik przy 
ulicy Piłsudskiego 41—1, JanF'ei vel jakób Woron przy ul. 
Nowogródzkiej 24—12 i Abram Lew przy ul. Oszmiańskiej 
3—4. Spółka firmowa zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Witoldem Korsakiem, notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym 
Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 17 listopada 1924 roku 
za Nr. 4136 na czas nieograniczony. Zarządcą spółki jest 
Izaak Wapnik, który ma prawo podpisywać w imieniu spółki 
wszelkiego rodzaju zobowiązania, akty, umowy, weksle, czeki, 
pełnomocnictwa, pokwitowania z odbioru wszelkich należno- 
ści na rzecz spółki, a także pokwitowania z odbioru towa- 
rów z kolei żelaznych, składów towarowych i od osób pry- 
watnych, oraz z odbioru wszelkiego rodzaju - korespondencji 
pocztowej i telegraficznej, zwykłe, poleconej, wartościowej i 
pieniężnej pod stemplem firmowym. W razie nieobecności 
zarządcy Izaaka Wapnika wszystkie powyższe jego prawa 
mogą być przelane na jednego ze wspólników oddzielnym 
upoważnieniem piśmiennem Obecnych wspólników. 2879 VI 

Dział A dodatkowy w dniu 10. Il. 1928 r. 
7837. Il. A. „Dom Ekspedycyjno-przemysłowy — Tran- 

zyt- lzaak Wapnik, Jakób Woron i Abram Lew S-ka" 
zmienia się na: „Dom Ekspedycyjno-przewozowy— Tranzyt -- 
Lejb Łazarew, jakób Woron i Abram Lew S-ka". Wspólnika- 
mi obecnie są: Lejba Łazarew, zam. w Wilnie, przy ul. W. 
Steiańskiej 25, Jankiel vel jakób Woron i Abram Lew. Czas 
trwania spółki został ustalony do dnia 1 stycznia 1928 roku 
z automatycznem przedłużeniem na identycznych warunkach 
na dalszy okres jednoroczny w wypadku, jeżeli do dnia 30 
listopada 1927 r. nie nastąpi z jakiejkolwiek bądź strony 
wypowiedzenia udziału. Zarządcą spółki jest Lejb Lazarew, 
Który ma prawo podpisywać w imieniu spółki umowy, pleni- 
potencje, weksie, czeki i wszelkie inne dokumenty pod stem- 
plem firmowym oraz za własnym podpisem pod stemplem 
firmy podejmować pieniądze z banków, poczty, telegrafu i 
innych instytucji i od osób prywatnych. Wpisano na mocy 
umowy z dn. 1 stycznia i 14 września 1927 r. 2880 — VI 

w dniu 11. Il. 1928 r. 

7838. 1. A. „Biuro Inżynieryjno-Budowłane inż. Ste- 
fan Lewicki i Henryk Rekść spółka firmowa". Biuro 
inżynieryjno-budowlane. Siedziba w Wilnie przy ul. Wileńskiej 
o. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 7 lutego 1928 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 10: Stefan Le- 
wicki i Henryk Rekść. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dn. 7 lutego 1928 roku na czas nieograniczony. 
Zarząd nuleży do obydwuch wspólników. Wszelkiego rodzaju 
umowy, weksle, czeki, żyro na wekslach, akty notarjalne i 
hipoteczne, pełnomocnictwa, korespondencje i wogóle wszel- 
kie bez wyjątku w imieniu spółki wydawane dokumenty win- 
ny być podpisywane przez jednego któregokolwiek ze wspól- 
ników pod stemplem firmowym. 2881—VI 

Dział A w dniu 15. Il. 1928 r. 

7858. I. A. „Niewiažski Chaim“ w Wilnie, ul. Wszyst- 
kich Świętych 21, sprzedaż materjałów bawełnianych. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Niewiaźski Chaim, zam. w 
Wilnie, ul. Św. Nikodema 2 —18. 2886 — VI 

7859. 1. A. „Sakowicz Ionacy“ w Duksztach, pow. 
Święciańskim, sklep win i wódek. Firma istnieje od_ 1927 
roku. Właściciel Sakowicz Ignacy, zam. tamże. 2887 — VI. 

1860. 1. A. „Sklep materjałów piśmiennych— Samo- 
pomoc Heleny Surwiłłowej* w Duksztach, pow. Święciań- 
skim, sklep materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Surwiłłowa Helena, zam. w maj. Dukszty, 
pow. Święciańskiego. 2888 — VI 

7861. l. A. „Switez-jelinek Mikołaj* w Opsie, pow. 
Brasławskim, sklep win i wódek oraz spożywczy. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Jelinek WA ię 

  

7862. 1. A. „Szklar serta* w Wilnie, ul. Szopena 5, 
sklep galanteryjny i AK piśmiennych. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel lar Berta, zam. w Wilnie, ul. 
W. Stefańska 24 — 26. 2890 —VI 

w dniu 14. il. 28 r. dodatkowy. 

48. 11. A. „Biuro Techniczno-Handlowe Aron Ejsu- 
rowicz* Przedsiębiorstwo zostało ziikwidowane i wykreśla 
się z rejestru. 2891 —V1 

971. l. A. „Kabacznik ulja* Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2892 VI 

Dział A dodatkowy w dniu 14 II. 1928 r. 

1229. Il. A. „Lurje Samuel“. Wobec przekształcenia 
przedsiębiorstwa jednoosobowego na spółkę firmową firma: 
„Lurje Samuel* zmienia się na: „Samuel Lurje i S-ka“. Sklep 
drobnej galantcrji. Wspólnicy zam. w Wilnie: Samuel Lurje— 
przy ul. W. Stefańskiej 7 i Szejna Braz—przy ul. Szwarcowej 
5. Spółka firmowa zawarią na mocy umowy z dn. 30-go gru- 
dnia 1927 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy do oby- 
dwóch wspólników. Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania 
podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy łącznie pod stem- 
plem firmowym. Natomiast kaźdy ze wspólników samodzie!- 
nie ma prawo otrzzmywać wszelkiego „rodzaju korespondęn- 
cję, wpływajęcą na imie firmy i prowadzić *sprawy w instytu- 
cjach sądowych i administracyjnych, jako też wydawać w ime- 
niu spółki plenipotencje osobom innym na prowadzenie ta- 
kich spraw. 2882 - VJ 

3295. II. A. „Tunkiel Fajwel*. Wobec przekształcenia 
firmy jednoosobowej na spółkę firmową firma: „Tunkiel Faj- 
wel* zmienia sią na: „Fajwel Tunkiel i Prejdel Woliowicz— 
S-ka". Sklep mąki, sledzi i towarów kolonjalnych. Wspólnicy 
zam. w Wilnie: Fajwel Tunkiel przy ul. Kwiatowej 7 i Prej- 
del Wolfowicz przy ul. Kwiatowej 4. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dnia 25 listopada 1927 roku na czasokres 
do dnia 1-go stycznia 1929 roku z automatycznem przedłuże- 
niem na dodatkowy okres roczny w razie niezgłaszania przez 
któregokolwiek ze wspólników wypowiedzenia umowy, przy- 
najmniej za miesiąc przed upływem jej terminu, Zarząd na- 
leży do obydwuch wspólników. Wszelkie tranzakcje, zobo- 
wiązania, umowy i inne akta podpisują w imieniu spółki obaj 
wspólnicy łącznie, jak również łącznie reprezentują spółkę 
wobec wszystkich instytucyj i osób. 2883 — VI 

6148, II. A. „Dom Handlowy =-cia S. i I. Kinkulkino- 
wie- spółka iirmowa". Przedsiębiorstwo zzostało zlikwido- 
wane i wykreśla sią z rejestru. 2984—V; 

6730. II. A. „Ch ławnowicz Ilja". Wobec przekształce- 
nia firmy jednoosobowej na spółkę firmową firma: „Chław- 
nowicz Ilja“ zmienia się na: „Bracia A. i W. Tunkiel i I. Chła- 
wnowicz 3-ka“. Wspólnicy zam. w Wilnie: Aron Tunkiel 
i Wulf Tunkiel obaj przy ul. Rudnickiej 6, oraz Ilja Chła- 
wnowicz - przy ul. Zawalnej 41. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dnia 27 grudnia 1927 roku na cząsokres 
trzechletni, licząc od dnia 1 stycznia 1928 r. Zarząd należy 
do wszystkich wspólników. Weksle, umowy i wszelkie zobo- 
wiązania w imieniu spółki winny być podpisywane przez Chła- 
wnowicza i jednego z braci Tunkielów; natomiast każdy ze 
wspólników samodzielnie ma prawo otrzymywać korespon- 
dencję, wpływającą na imię spółki, zwykłą, poleconą, warto- 
ściową oraz wydawać plenipotencje na prowadzenie spraw 
spółki w instytucjach sądowych i administracyjnych. ui 

  

  

  

  

7839. I. A. „Restauracja Jan Bublewicz i S-ka“. Re- 
stauracja. Siedzibą w Ostrowcu, gm. Worniańskiej, "pow. Wi- 
leńsko-Trockim. Przedsiębiorstwo rozpocząło działalność 21 
stycznia 1928 roku. Wspólnicy zam. w Ostrowcu gm. Wornań 
skiej, pow. Wileńsko-Trockiego: Jan Bublewicz i Jan Braże- 
wicz. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 21-30 
stycznia 1928 roku na czasokres do dnia 31-go grudnia 1928 
roku. Zarządcą spółki jest Jan Bublewicz. szystkie zobo- 
wiązania, plenipotencje i inne dokumenty podpisuje pod stem- 
plem firmowym Jan Bublewicz, który ma prawo również 
podnosić i otrzymywać pieniądze należące do spółki. н 

  

w dniu 13 II. 1928 roku. 
7840. I. A. „Cynman Zalman“ w Nowo-Daugieliszkach, 

gm. Daugieliskie, pow. Święciańskim, sklep spożywczo-gałan- 
teryjny towarów bawełnianych i półwełnianych krajowego 
wyrobu. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Cynman Zał- 
man, zam. tamże. 2901--VI 

7841. I. A. „Ejdelman Zelda* w Rakowie, pow. Moło- 
deczańskiego, sklep łokciowy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Ejdelman Zelda, zam. tamże. 2902 VI 

„ 1842. |. A. „Gierszowa Gołda" w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów bakalejnych, spożywczych 
i naczyń kuchennych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel- 
ka Gierszowa Gołda, zam. tamże. 2903 VI 

7823. I. A. „Lempke Władysław" w Wilnie, ul. Wileń- 
ska 22, sklep drobnej galanterji i nici. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Lempke Władysław, zam. w Wilnie, 
ul. Popławska „28 - 4. 2904 VI 

“1844. |. A. „Baskin Kelja* w Opsie, pow. Brasławskim, 
sklep kolonjalno-galanteryjny. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Baskin Kelja, zam. tamże. 2905 VI 

  

  

  

Dział A dodatkowy — w dniu 14 IL. 1928 r. 

1106 I. A. „Nechamja i Aron Muszkinowie i S-ka 
zmienia się na: „Spółka firmowa Bracia Muszkiaowie*i 
S-ka w Ignalinie". Wspólnikami obecnie są: Nechamja Mu- 
szkin ! Berel Wajniuński zam. w Ignalinie oraz Aron i Abel 
Muszkinowie zam. w Wilnie, przy ul. Piłsudskiego 38. Zarząd 
spółki należy do Arona i Abla Muszkinów, którzy mają pra- 
wo wydawać wszelkiego rodzaju zobowiązania, weksle, żyro- 
wać weksle, sporządzać umowy i inne pisma i podnosić 
wszelkie sumy pieniężne. Korespondencję zaś może otrzymy- 
wać kaźdy ze wspólników. 2875 - VI. 

Dział B dodatkowy — w dniu 11 Il. 1928 r. 

304 VII B. „Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział 
w Wilnie", Dotychczasowi zastępcy dyrektorów Centrali 
Adam Pawlikowski i Leon Barysz mianowani zostali dyrekto- 
rami Centrali Banku. Kierownik oddziału w _ Wilnie jan 
Kanty Jakubowski ustąpił z zajmowanego stanowiska. Kiero- 
wnikiem Oddziału w Wilnie mianowany został Ludwik Szwy- 
kowski. Udzielono prokury dla Centrali: Włodzimierzowi Ba- 
czyńskiemu, Wiktorowi Osuchowskiemu, Władysławowi Gra- 
bowskiemu, Tadeuszowi Garbusińskiemu i łą BoraRAY: 

76—VI. 

Dział B dodatkowy — w dniu 15 Il. 1928 r. 

340 IV. B. „Wileńskie Towarzystwo Handlówo-Za- 
stawowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Wilnie*. Do Zarządu na miejsce ustępującego Zbigniewa 
Szantyra powołano Bronisława Jagodę zam. w Wilnie, przy 
ul. Biskupiej 12. ‚ 2877—VI. 

Dziat B. — w dniu 11 II. 1928 r. 

371 I. A. „Fiax-Export Limited spółka z ograniczo- 
ną odpowiedzialnością*. Export Inu i konopia. Siedziba w 
Wilnie, przy ul. Kwiatowej 7. Przedsiębiorstwo rozpoczęło 
działalność 9 stycznia 1928 r. Kapitał zakładowy 10.000 zło- 
tych, podzielony na 200 udziałów po 50 złotych kaźdy, cał- 
kowicie wpłacony. Zarządcą spółki do dnia 1 stycznia 1929 
roku jest Juda Minkowicz, zam. w Wilnie, przy ul. Podgórnej 
3. Wszelkie zobowiązania, obligi, rewersy, weksle, akcepta 
i żyra wekslowe, czeki, wszelkiego rodzaju umowy, plenipo- 
tencje i akty notarjalne i hipoteczne podpisuje zarządca pod 
stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Władysławem 
Hołownią, Notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu 
Okręgowego w. Wilnie w dniu 9 stycznia 1928 roku za Nr 68 
na czas nieograniczony. 2878 VI 

  

  

Dział A — w dniu 15 II 1928 r. 

‚ — 1845 1. А. „Berman Rywa* w Brasławiu, ul. Piłsud- 
skiego 176, drobna sprzedaż towarów bakalejno-galanteryj- 
nych, Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Berman Rywa 
zam. tamże. 2906 VI. 

7846 I. A. „Gutejkis Adam“ w Wilnie, ul. Drueta 8, 
roboty budowlane, kolejowe i drogowe. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Butejkis Adam zam. w * 

7847 I. A. „Cynman Szyman* w Duksztach, pow. Świę- 
ciańskim, handel mąką i artykułam zbożowemi. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Cynman Szymon, Pa 

7848 I. A. „Cynman Zundel“ w Duksztach, pow. Śwlę- 
ciańskim, sklep bakalejno-spożywczy i żelaza. Firma istnie- 
je od 1927 roku. Właściciel Cynman Zundel, = a. 

> 9 & 

7850 1. A. „Dworkin Frejda* w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów włóknistych bez wyrobów 
wytwórniejszych. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Dworkin Frejda zam. tamże. 2911 VI. 
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Zakładu Meteorologii U. S. B. 

%2 ата 2 — Ш 1928 г. _ 

| Ciśnienie * 
trednie w me Re 
Temperatura L 
Srednia . 

Opad za do- 
ię w mm. 

Północny 

w agi: Pochmurzo, mgła 

inimum za dobę — 5 °С. ; 

Tendencja barometryczna stały spadek ci- 

Anienia 

KOŚCIELNA. 

— — — Porządek nabożeństw w koście- 

le św. Kazimierza. W niedzielę, dn. 4 lu- 
lutego, w kościele św. Kazimierza porzą- 

jdek nabożeństw będzie zwyczajny, t. |. 

Lzacznie się nie 0 11-ej godz., lecz jak zwy- 

Ikle o 9-tej. Mszę św. będzie celebrował 

|ks. biskup Bandurski. 

| URZĘDOWA. 
| 

1 — (t) P. Wojewoda Raczkiewicz — 
© Cenę chleba. W celu zapobieżenia wy- 
zyskiwaniu ludności przez niesumiennych 

sprzedawców chleba p. Wojewoda wileński 

zwrócił się do wszystkich starostów Oraz 
Komisarza Rządu na m. Wilno z połece- 
ceniem, by funkcjonarjusze powołani do 
kontroli przestrzegania przepisów i 10Zpo- 

rządzeń wynikających z ustawy o lichwie, 
niezwłocznie pociągali winnych do odpo- 
wiedziąlności za pobieranie cen nadmier- 
nych w wypadku, gdy to zostanie stwier- 
dzone. Kontrola cen chleba podawanego 
 jadłodajniach, restauracjach i bufetach 

jowych będzie dokonywana stale. O 
1owyższem zawiadom eni zostali restaura- 
orzy i zainteresowane handle spożywcze. 

— (t) Stars karty łowieckie ważne 
140 31 тагса 1928 r. Ministerstwo Rolaic- 
wa wstrzymało wydawanie: kart łoweckich 
8 rok bież., przedłużając ważność starych 

kart łowieckich do dnia 31 marca rb. 

SAMORZĄDOWA 
— (0) Stypendium. Na stypendjum dla 

loktoranta wyższych kursów, pracującego 
mad zagadnienismi  Sammorządowemi, wsta- 
|wione do budżetu na rok 1928-29 —1200 zł. 

— (0) Zapomoga dla teatrów. Na za- 
pomogi prywatnym teatrom w Wilnie, za 
wyjątkiem miejskiego,, Magistrat wstawił 
do budżetu na rok 1928-29 - 6000 zł. 

— (0). Subsydja instytucjom kultu- 
ralno-oświaiowym. Magistrat wstawił do 
budżętu na rok 1928-29 16700 zł. na sub- 
Sydją instytucjom  kulturalno-oświatowym, 
'w tem: 1) dla T-wa przyjaciół nauk 6000 
zł., 2) dla bibljotek publicznych 9000 zł. 
3) na zakup książek do bibljotek pracow- 

" ników miejskich 700 zł. i 4) na nagrodę 
* Jiteracko-artystyczno-naukową 1000 Zł. 

{ „— (0) Na pomnik A. Mickiewicza w 
Wilnie. Magistrat wstawił do budżetu na 
„Ok 1928-9 10000 zt. 
Li (t) Wkrótce powstaną Powiatowe 

unalne Kasy Oszczędnoś. iowo-Po- 
czkowe. Doceniając ważność obecnej 

i pomocy kredytowej Rządu, szczegól- 
(me dla drobnych rolników, szereg  Związ- 
|ków komunalnych Województwa Wileńskie- 
[go zdecydował ostatnio uruchomić Powia- 
towe Komunalne Kasy Oszczędnościowo” 
|Pożyczkowe, a to między innemi celem 
ułatwienia dostępu do tych kredytów miej- 
"scowej potrzebującej ludności oraz celem 
gromadzenia oszczędności. Sejmik Posta- 
wski powyższą uchwałę wyniósł na posie- 
<dzeniu budżetowem w dniu 22 lutego rb., 
Sejmik Oszmiański na posiedzeniu w dniu 
23 lutego rb. Sejmik Święciański w dniu 
24 lutego br. i Sejmik Dziśnieński na po- 
siedzeniu w dniu 23 lutego 1928 r. 

Obecny był na wzmiankowanych po- 
siedzeniach Sejmików radca wojewódzki 
P. Kazimierz Obrocki, udzielając w spra- 
|Wie organizacji Kas Komunalnych potrzebe 

| Mych wyjaśnień. 
W chwili uruc 1 h j 

" Wództwo Wileńskie będzie posiadało 6 Kas 
_ |Powiatowych Komunalnych. 

| MIEJSKA. 
) — (0) Biuro statystyczne. Na utwo- 
rzenie przy Magistracie miejskiego biura 
statystycznego wstawiono do budżetu na 
rok 1928—29 14,848 zł. 

— (0) Reprezentacja. Na reprezenta- 
wydatki związane z przyjęciem gości, 

wycieczek, zjazdów i tp., Magistrat prelimi- 
nuje w roku 1928 29 12 tys. zł. 

(o) Podatek od loka i. Wysokość 
podatku od lokali na rzecz miasta wynosi 
A proc. rocznego komornego, płaconego w 
czerwcu 1914 roku. Według rejestracji z 

'roku 1927, Wilno posiada lokali na ogólną 
jtenutę dzierżawną z roku 1914 8 326,359 
(rub. 4 proc. od tej sumy wynoszą 333,054 
[fub. czyli 85,920 zł. Wobec tego, że wsku- 
tek orzeczenia urzędu rozjemczego Oraz 
„zwolnienia od podatku. bezrobotnych, nie- „Zamožnychžweteranėw i inwalidów wpłynie 
powyższego podatku do kasy miejskiej O 

(| 15 proc. mniej, Magistrat preliminuje wpły- 
„Wy Z tej pozycji dochodowej na rok 1928 

: w wysokości 800,000 zł. 
1 — (0) Podatek od zbytku mieszka- 
niowego. Opodatkowaniu od „zbytku mie- 
|szkaniowego podlegają części mieszkań, 
Które ze względu na swe przeznaczenie 

db w stosunku do liczby osób, zamieszku- 
liących lokal uważać należy za zbędny. Za 
„odstawę do wymiaru podatku przyjmuje 
{ ‘ Котогпе za cały lokal z czerwca 1914 
+ 'u. Wysokość stawki podatkowej „a ka- 

zbędny pokój ustala się przez doda- 
**.8 do stawki zasadniczej (za jeden zbę- 
gdny pokój) w wysokości 3 proc. komor- 
nego pół proc. tyle razy ile jest zbędnych 
pokoi. Na rok 1927-28 przy stopie poda- 
tkowej 1 i pół proc. wymierzono 14745 zł, 
przy stopie podniesionej na rok 1928—29 
należałoby _preliminować 40,000 zł. Zau- 
jważono jednak, że wskutek wprowadzenia 
tego podatku zaludnienie więksi 

Zrasta, przej iej 
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zejrzeniew działu ! 1) 
„„Kultury i Sztuki. 
'; 2) Rozpatrzenie projektu nagrody lite- 

cko-artystyczno-naukowej m. Wilna. 
3) Sprawa projektu dwuch stypendjów 

/4dzieci pracowników Straży Ogniowej. 
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Z Mińska donosz. 

%ereegjjramady", jak poda 

у «5 MOPR'u, przy udzia 

dz./18 odbędzie się Sem Komitetu zost: 
w. Magistracie również posiedzenie komite- zupełnym wpływćt 

nsty 

pod. 

  

4) Wolne wnioski.     

43 

  

lastępnie, we środę 
   

   

tu wykonawczegoć Targów Północnych w : kids 

Wilnie, mających się Gdbyć w sierpniu rh. no Kolasa, Wulison i 
Na A Pena ateczne omó- działaczy komunistycz 

wienieę oferty Ligi darczej i sprawy Poł / ZA 
organizacyjne. SZ ! ników, włościan i uczonych 

НЫ RE 10 marca przeciwko proc i „Hra 
o godz. 7 więcz. odbędzie się posiedzenie staż POJ 52 
miejskiej komisji technicznej. Wilnie. — „Wštrė о 

‚ Na posiedzeniu tem rozpatrzone będą rękę polski go. faszy > 

sprawy; GA \ : GB SOLAS 

1) Sprawa odżeleziaczyt  „ « Białorsinów ż 6b 
2) Ustalenie taks wodocicgowyć К 8 i taks 

kra? 
: PO- medja „Fenomen 

y S zg Ot jodz. 6 р ] 
nego wyraźniejsze pow 

W końcu, od środy dnia 7 marca rb., tuńska G. Zapojski ej 
rozpoczną się w. Magistracie budżetowe Dulskiej”. = 

posiedzenia komisji finansowej dla rozpa- Uwągó: Z dn. 1 marca ceny miejsc na 

trzenia preliminarza budżetowego ną rok wszystkie przedstawiena w _ Teatrze Pol- 

1938—29. SĘ skim zostały ustalone od 20 gr. do 2 zł. 

— (0) Dożywianie dzieci. Na doży- 50 gr. 
wianie biednych dzieci szkół powszechnych 
m. Wilna, Magistrat wyasygnował na rok 
szkolny 1928-29 70.000 zł. | 3 

(t) Właściciel agencji prasowej 
„St. Louis Press Concern* bawi w Wii- 
nie. W dniu wczorajszym przybył do Wil- 

   a 

        dzenie komedja koł- 
„Moralność Pani 

    

RADJO—WILNO. 

Sobota 3 marca 1928 r. 

16.40 — 16.55: Chwilka białoruska. 

na w towarzystwie radcy MSZ. p. Grabow- yć Transmisja nabożeństwa 
skiego wybitny dygnitarz amerykański włai 17.50 - 18.08: „Zasady zakładania -за- 

ściciel wielkiej agencji prasowej „St. Louis 
Press Concern* p. Frank Simonds. W ciągu 
dnia p. Simonds w towarzystwie radcy wo- 
jewódzkiego p. Raue'go zwiedziło, a miast KŻ оо 
o godz. 12-ej złożył wizytę p. wojewodzie su 

iewi i 18.05--19.00: Audycja dla dzieci. 

p SZKOLNA 1. Piosenki „dla małych dzieci, 

i połkolonje letnie. 

dów handiowych na z. Wileńskiej* odczyt 
z działu „Ogrodnictwo* wygł. instr. ogrod- 

z 

wa Konstancja Święcicka. 
li. „jak dzieci mają mó 

pozadankę z przykładami wy; 

Reduty Halina Hohendlis$€i 

(o) Kolonie 
Liczba dzieci, przeznaczonych na półkolo- 
nje letnie w roku 1928 na przeciąg 6-ciu ю Ч JAP NDZ 

1 wynosi 370, w tem 280 zZė szkėt | It. PoS dad dd 

publicznych i 90 ze szkół prywatnych. Na Ch odśpiewa Konstant więcii ko 
IV. Bajeczka zradijofonizowana 

konaniu art. Reduty. I 
19.09. 19.15: Gazetka radį 

wydatki Magistrat wyasygnował 27460 zł. 
Na kolonie letnie w Ponce dla 

70 dzieci wyasygnowano 12530 zł. : 
: 19.15 19.30:  Pogadanka 

KOMUNIKATY. wygł redaktor j, Kamiński 0О 

— Życie zakulisowe w Rosji e „1719.30 19.35: Sygnał czasu i NA: 
cd tka p. Dr. Miss = i. JĄ б ооа kiej. Znana prelegentka p. Dr. Missan Ko- tości AG asi bare 

  

  

zicka, która niedawno przybyła do Polski 19.35 20.00: 

w grupie wymienionych więźniów Po | odczyt z działu „Nauka o Polsce* wy, 
nych, wygłosi w dniu 3-g0 bm. w sali Žwią- Prof. U. $. B. Dr. Iwo Jaworski. 

zku Polaków Zakordonowych a Zoo kwowa z Wi wy: 
yt pt. „Życi <ulisowe w Rosji So- odczyt © działalności Rządu. A 

1 odczyt pt. „Życie zakulisowi ] y аЕа НОО ogęret- 

  

wieckiejs, Początek o godz. 6-tej 30. Żo.36 
— Wycieczka Zw:ązki: Hali.rczyków kowej z Warszawy. | Ч ; 

do. Francji. Sekretarjat Chorągwi Wileń- 12.00 Komunikaty: PAT. 
22.30—23.30: Transmisja muzyki tane- 

cznej z Warszawy. : 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
= (4 Mapadck śmiertelny na sta 

cji Zawiasy. Onegdaj na stacji pogranicz- 
nej Zawiasy w czasie przyczepiania wago= 
nów do odchodzącego pociągu w Stronę 
Wilna uderzony został buforem wagono- 
wym robotnik kolejowy Józef Wiśniewski. 

Uderzenie było tak silne, że Wi- 
śniewski poniósł śmierć na miejscu” Na 
miejsce wypadku zjechały władze sądowoe- 
śledcze. | KE ARE 
RES 

NIEGOINICA SZABZKOJU 
Supersensacja Sezonu. a 

skiej Związku Hallerczyków (Uniwersytec- 
ka 1) zawiadamia członków, że w roku 
bież. przypada lo-lecie powstania armji 
gen. broni Józefa Hallera. W. związku z 

powyższem organizuje się wycieczka Hal- 

lerczyków przez Pragę czeską do Paryża, 
gdze odbędzie się uroczysty obchód w 
dzień święta narodowego francuskiego 14 
lipca. Szczegółowych informacyj w tej spra- 
wie udzieli Prezes Chorągwi w dniu 3 mar- 
ca r. b. O godz. 18 min. 30 w lokalu Se- 
kretarjatu, na które zebranie zaprasza się 
członków zainteresowanych. 

  

RÓŻNE. 
— (t) P. wojewoda Raczkiewicz ob- 

jął prot:ktorat nad wystawą radiową. 
Dowiadujemy się, że nad wystawą radiową 
organizowaną Staraniem Stowarzyszenia 
radiosłuchaczy w Wilnie, objęli protektorat 
wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz 
i gen. bryg. Bolesław Popowicz. 

— Koniec paskarskim zakusom wła- 
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i . Kółek i Org. Roln. Z. Wil. Jan „i ę samo! ctwa Zw ek i Or, sa ego Šilalė Ža? de 
   

     

   
    

    

      

   

  

nie słyszeliśmy od fach 

оО МО @ 

tuowal się tu „Komitet Obrony 

ośredniem kierowaictw 
siĘ Preze- kich na Bialorii 

„Komifet g as w Mińsku. 

   

Warszawy do 
Żądza człowieka amania wszel- 
kich przeszkód jakie spotyka r 
dze postępu, skłania go stałe 4 
tężonej ciągłej pracy, do pobu 
swej i drugich przedsiębiorczoś: 
skonali więc dotychczasowe 
na wszystkich półach wied: 
rozwiązań nowych zaga: 
bie obecnej zdaje się, i 
dział walkę przestrzeni 

„Epokowem narzędziem 

    

    

   
     

  

"się samolot. Przem; 

zewsząd dolatuje do na 
  

huk młotów — Świat się zy 
pu Ściga. ZA SĄ : 

> Z miemniejszą wytrwałością i cner- 
ją pracują konstruktorzy — Szukają 

nowych typów doskonałych i nie 
poczną póki nie odciągną Ostatnie- 

go pasażera kolejom i okrętom. 
„Idealem dzisiejszym stał się sa-    

». melot olbrzym, którego zadaniem 
byłoby pokonywać wielkie przestrze- 

je bez lądowania, który miałby. 
cznie większą szybkość niż a 
czasowe, którego byłby większy  cie- 
żar użyteczny. 3 s 

Tylko ten rodzaj samolotu, który- 
by nadto mógł odbywać łot w każ- 
dych warunkach atmosferycznych, 
zbudowany ekonomicznie mógłby 
skutecznie rywalizować z innemi šrod- 
ami lokomocji już istniejącej— 

   na- 
  

   ро- 
wodować obniżenie kosztów przelotu. 

Nasuwa się tylko kwestja, czy 
dziś już jesteśmy zdolni A 

a. wania podobnych  proje 
technicznie jesteśmy przygoti 

_ Wielu może wątpić — są 
że ludzie, którzy z całą pe 
dziś kalkulują i obliczają. | 
też podamy niżej to, co niejed 

         

   

     

      

  

   

| czy 

najbliższe możliwości. LS 
‚ Wiadomem jest, powiadają, 
wysokości już 10 klm., w tak z 
stratosferze, panuje wieczna po 
a wyżej nie spotyka się burz. | 

Samolot zatem będąc na 

Ścicieli let.isk. jak się dowiadujemy wła- i 55 m A, e is 4 
dze administracyjne opracowują obecnie w >. AEON WIEM tszym c je, 

porozumieniu z czynnikami oz 8 ja. MA choćby. mniejszego oporu roz! gdzo- 
cennik normujący ceny na letniskach za pr i nauko Westinghouse nego powietrza. | ŁOM 

SA oludikė wieści Company w Nowym "Sorki dokonano w Na wysokości 15 klm. gęstość po- 
Dos ki a AAS ostestichi Galego „szeregu 00“ wietrza jest pięč razy mniejsza, niż 

właścicieli domków podmiejskich żądali tak świadcze! ych nad możliwością zą- у pi У 3 

    

  

wysokich cen za odnajęcie pokoju, że wie- 
le osób, mniej zamożnych zmuszone. było 
szukać lokum w miejscowościach dalej po- 
łożonych. ; 

Po wydaniu omawianego rozporządze- 
nia winni przekroczenia odpowiadać będą 
w drodze sądowej. $ : 

Liczne rzesze letników z przyjemnością 
dowiedzą się o tych poczynaniach i wstrzy- 
mają się z wynajmowaniem letnisk aż *do 
wprowadzenia w žycie cennika. 

-- Szkoła organistów. Zarząd Wileń- 
skiego Towarzystwa Muzycznego „Lutnia“ 
otrzymał zezwolenie Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego na 
otwarcie i prowadzenie w Wilnie przy ul. 
Adama Mickiewicza Nr 6 szkoły organi- 
stowskiej p.n. „Zawodowa Szkoła Organi- 
stów im. J. Montwiłła w Wilnie*, oraz na 
powołanie p. Władysława Kalinewskiego, 
prof. Konserwatorjum Muzycznego i długo- 
letniego organisty Bazyliki Wileńskiej na 
stanowisko Kierownika tej szkoły. В 

Bliższych informacyj 0 nowopowstają- 
cej szkole udziela zainteresowanym sekre- 
tarjat T-wa „Lutnia* (A. Mickiewicza 6), 
w poniedziałki i czwartki od godz. 7.30 
wiecz do 9 wiecz. 

NADESŁANE. 

— Wkrótce rozpoczynają się ciągnie- 
nia V-ej klasy 16-eį Loterji Państwowej, w 
której z łatwością uzyskać można tak po- 
trzebną obecnie gotówkę gdyż co drugi los stu 

wygrywa i to znaczne sumy. 1 
Wygrane tej jednej tylko klasy wyno- 

szą przeszło 17 miljonów złotych, przyczem 
na jeden los można wygrać kwotę 

650.000 zł. й ; 
Losy do nabycia u kolektorów, o ile 

zapas starczy. 956 

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

wane Koto“, Dziś o godz. 20-ej, po raz 
T-my baśń dramatyczna w 5-ciu obrazach 
Lucjana Rydla „Zaczarowane Koło* z u- 
działem pełnegu Zespołu Reduty. 

Przedstawienie szkolne „„Zacza- 
rowanego Koła*. Dziś o godz. ló-ej, za 
zgodą Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego, odbędzie się przedstawienie dla 
młodzieży szkolnej baśni dramatycznej Ry- 
dla— „Zaczarowane Koto“. Zgłoszenia szkół 
na pozostałe bilety przyjmuje Sekretarjat 
Reduty od godz. 10—14-ej i kasa teatru od 

ultrakrótkich do otrzymy- 
wania wysokich temperatur, Odkrycia tego 
dokonali dwaj raćjotizycy dr. Thomas i inż. 
Reutschier, którzy przy pomocy odpowie- 
dnich reflektorów skupiają rozproszone 
promienie fal radjowych w wiązki. | 

Posługując się falą 2 i pół metra dłu- 
gości i skierowując ją na kawałeczki me- 
talu, w kilka sekund zamienia się je w pa- 
rę. Nawet wolfram, metal najtrudniej topli- 
wy, pod jem fal radjowych rozżarza 
się do łoś Obecnie prowadzone są 
badania nad falami jeszcze krótszemi. Za- 
mierzona jest budowa stacji o sile ł0 ki- 
lowatów, która będzie wypromieniowywała 
snop fal grubości ręki. Za pomocą takiego 
„pieca radjowego* słanię uię możliwe prze- 
noszenie bez drułu ciepła elektrycznego na 
daże odległości. Odkrycie to będzie miało 
niezaprzeczenie doniosłe znaczenie dła na- 
uki i dla całego życia gospodarczego. | 

  

polskiego -- Coś przeczu 
pracuje w ciszy i skupieniu. | 
mie, czego trze i jak 

udanemi 

  

djowych 

   

   

   

  

     
   
    

      

   

godz. 14-ej. | ezytnezo. л 
- Niedzielna popołudniówka w Re- chodząceg jie pod 

ducie. jutro o godz. 16-ej, po cenach zni- czelną Ak S, : я 
żonych „Zaczarowane Koło* Rydla. Prze ostatni ten numer, że pi- 

Zapowiedź Reduty. Najbliższą no- €oraz bardziej i coraz wię- 
wością Reduty będzie komedija: Tadeusz: gi w dziedzinę wszystkich. ść 

i (sa torów, drukowanych w „An- mir. profi y grubości 
chan zwracają nazwiska Ba Nie 21 pół 3 

Gruszczyńskiej, Jana Kieczyn- 

iego, Jerzego. 
    

   

  

zpańskiemu właściwą w. 
zość, swobodę czucią ‹ 
ducha ludzkiego, od- kt : 
k zawsze Za.Sweczy- | „Fala“ 

feniem, przed K sė ję : 
skiej, która opowiada o otwarciu wileńskiej 

i dzi ё Г 
powiedzialnego jed 
ny przed własnem sum „ 
rem niema ucieczki ni schronienia. e r 

— Jutrzejsze popołudniówsi. jutro radjostacji. : 2 ; 
o godz. 3-ej p.p. grana będzie po raz ostat” _ Pismo ze wszechiniar zasługuje na naj- 
ni, tryskająca humorem amerykańska ko- Żywsze poparcie. ems. 

    
   

   

   

   

  

        

  

     

    

   

   

   

        
      
             

_molotu nie 

  
  

Lecha Niemojewskiego, Fran- _ 

       

  

   

    

    

  

    

   

  

przy ziemi: temperatura wynosi w 
przybliżeniu 600. | S 

Żeby jednak w tak bardzo niskiej 
temperaturze umożliwić człowiekowi 
przeb ie, należałoby stworzyć w 
tym wypadku odpowiednie warunki— 
sprowadzić je do do tych, jakie Są na 
ziemi. | у 

Možna to uskutecznič za 
kompresorów do stężania 

  

   

    

   

któreby utrzymywały stałe ciśnienie 
1 atmosfery, odpowiednich  ogrzewa- 
czy elektrycznych i wentylac 
Na eiga 15 klm. . jest : 

inne ciśnienie atmosferyczne, do któ- 
rego przystosowanie konstrukcji sa- 

byłoby również trudem. 
  

  

niu, jak balonik dziecinny, g 
tanie się w aa mniejszego 
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20 ton przypadnie na 
samolotu, 30—na ładu        

  

          

    

  

   

    

   
   
   

    

   

    
   

          

    
   
             

   
   
   
    

  

      

  

   
Tak, wygląt 

| W skrzydłach do pewnej granicy 
rozmieścić można wygodnie urządzo- 

e. abin) Bi в | 

iekawe byłoby  wzbijanie się ta- 
olbrzyma na wysokość 15 klm., 

tą mó osiągnąć w. przeciągu 
2.5 godzin; w linji poziomej w tym 
czasie przebyłby samolot 925  klm., 
wznosząc się jednak w górę  przele- 
ciałby tylko 825 klm., bo trzeba 

       
  

. my bywają szyfrowane, 

„ Rajko Lakowicz. 

  

ZUChW 
Onegdaj, koło miejscowości Kras- 

ne w pobliżu pogranicza sowieckiego 
dwóch zamaskowanych bandytów do- 
konało napadu na powracającego do 
domu mieszkańca m. Krasne, —Wło- 
dzimierza Horbaczenkę. 

Bandyci po steroryzowaniu i cięż- 
kiem ranieniu swej ofiary, zabrali 
znajdującą się przy niej gotówkę i 
uciekli w niewiadomym kierunku. 

Bibuła komunistyczna na 
W nocy z dnia 1 na 2 b. m. na 

terenie 3 i 5 Komisarjatu rozrzucono 
większą ilość bibuły komunistycznej, 
nawołującej ludność miejscową do 
akcji wywrotowej. 

Natychmiastowe dochodzenie usta- 

  

bandycki. 
Zaalarmowana miejscowa policja 

dokonała natychmiastowego pościgu 
za bandytami, w wyniku którego na 
drugi dzień po napadzie zatrzymano 
jednego z podejrzanych 0 napad, a 
mianowicie: Serdykow'a Stefana, za- 
mieszkałego w Krasnem. Bandytę, 
który nie przyznaje się narazie do 
winy osadzono w więzieniu do dys- 
pozycji władz sądowych. 

ferenie 3 i 5 Komisariatu 
liło, iż kolporterami tej bibuły jest 
grupa płatnych żydków, z której jed- 
nego agenta na terenie 5 Komisarjatu 
aresztowano i osadzono w areszcie 
centralnym. Za pozostałymi policja 
šledcza jest już na tropie. 

Nierzasadnione maniiostacje bozrobotnych. 
Dn. 2-go bm. doszło do manifestacji 

przed gmachem urzędu wojewódzkiego. 
Zebrał się tłum bezrobotnych, który zło- 
żył skargę na magistrat za niewypłatę za- 
pomóg. Manifestacja przeszła spokojnie. 

Delegacji, która udała się do wydziału 
opieki społecznej, wyjaśniono, że wielu 
bezrobotnym nie wypłacono zapomogi, po- 
nieważ nie zarejestrowali się oni we wła- 
ściwym czasie. 

„Goście z Berlina aroszłowani w Banku puki. 
W dniu wczorajszym aresztowano w 

Banku Polskim dwuch podejrzanych osob- 
ników. jak się wkrótce okazało, są to 
zawodowi złodzieje międzynarodowi, któ- 

rzy widoczn'e zamierzali dokonać parę kra- 
dzież w Banku. Złodzieje ostatnio przy- 
byli z Berlina. „Gości* tych uddano do dy- 
spozycji władz policyjnych. 

uwzględnić pewien kąt w stosunkujdo 
poziomu— zatem strata przy wznosze- 
niu się wyniesie 100 klm. i na to sa- 
molot zużyje odpowiednią ilość ben- 
zyny. 

Przy lądowaniu jednak, planując 
2 wysokości 15 klm., może przebyć 
bez silników odległość około 150 
klm. czyli že ogólny zysk na stracie 
i lądowaniu wyniósłby 50 klm. 

Byłby to samolot zatem idealny 
do przelotu Warszawa—New York, 
podróż całą możnaby odbyć w 20 
godzin wygodnie i z całem  bezpie- 
czeństwem. Wylatując z Warszawy o 
godzinie 6 rano, w New Yorku byli- 
byśmy o godz. 2 po północy. Lot 
byłby spokojny, szybki bez względu 
na pogodę, w komfortowo urządzo- 
nym samolocie z sypialniami, umy- 
walniami, radjem, restauracją, telesko- 
pem i kinem. 

Do realizacji podobnego olbrzyma 
niedaleko - zbiżamy się doń ciągle 
przez systematyczne doskonalenie pła- 
towców istniejących. 

— Historyczny dwupłatowiec 
Orvilla Wrighta. Historyczny dwu- 
płatowiec Wrightów, na którym star- 
szy z obu braci, Orville, dokonał 
pierwszego lotu motorowego 17 gru- 
dnia 1903 roku w Kitty Hawk, w 
Północnej Karolinie, przysłany z0- 
staje do Europy, aby być umieszczo- 
nym w londyńskiem Muzeum Nauk. 
Orville Wright oświadczyę wprawdzie, 
že on i zmarły jego brat, Wilbur, 
mieli nadzieję zawsze, że ich maszy- 
na znajdzie stałe pomieszczenie w 
Muzeum Naukowem w Waszyngtonie, 
zachowanie się wszakże dyrekcji tego 
Muzeum uniemożliwiło jakoby vrze- 
czywistnienie tego zamiaru. Jakkol- 
wiek Wrightowi przysługiwać będzie 
prawo wycofania maszyny swojej Z 
Muzeum londyńskiego, gdyby zechciał, 
on sam jednak, wysyłając ją z Ame- 
ryki, wyraził pewność, że nie powró- 
ci ona już do niej. Zdaje się, że krok 
Wrighta podyktowany mu został Oso- 
bistym zatargiem z dyrektorem Mu- 
zeum  Waszyngtońskiego, Abbotem. 

— Tajne nadawaniz radjotele 
gramów. Radjotelegraija posiada tę 

z wielką wadę, że nadawane telegramy 
może przychwycać każda stacja Od- 
biorcza. Jakkolwiek wysłane  telegra- 

to jednako- 
wóż przy pewnej wprawie dają się 
odczytać. Niema absolutnej gwarancji, 
że wiadomość przeznaczona dla pew- 
nej stecji nie wpadnie w ręce niepo- 
wołane. 

Temu brakowi starał się zaradzić 
absolwent politechniki w  Zagrzebie 
r Zasada wynalazku 
jego polega na ciągłych zmianach dłu- 

j gości fal, które się automatycznie re- 
gulują tak przy stacji nadawczej jak 
i odbiorczej. Zmiany długości fal” 
odbywają się tak prędko, że stacja 
odbiorcza nie posiadająca odpowied- 

o urządzenia, nie jest w stanie    

   
    

   | io, MOD, si ludzi, prosz $ ąc 
o pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańska 23 4. —4 

     

      

   
      
      
       

   

  

   

   

SPORT. 
Dokoła zawodów narciarskich. 

Zapowiedziane już przez nas zawody 
narciarskie, które odbędą sę w dniach 3 
i 4 marca rb. wywołały ogromne porusze- 
nie wśród miejscowych narciarzy. 
. Zgłoszenia napływają masowo. Między 
innemi silnie obesłany zostanie główny 
bieg 18 klm. przez narciarzy 6 Brygady 
KOP-u. 

Oprócz zgłoszonych już zawodników 
pozamiejscowych przyjeżdża na zawody 
znany skoczek z Sekcji Narc. Tow. Tatrz. 
Gąsienica z Zakopanego. 

Przygotowania do zawodów są juź na 
ukończeniu. Najwięcej pracy przysparza 
skocznia narciarska, na którą trzeba pod- 
sypywać sztucznie śnieg z powodu braku 
opadów śnieżnych. 

Zbiórka zawodnków w dniu 3 marca 
o godz. 13 i w dniu 4 marca o godz. 11 
w szatni kursów narciarskich na Antokolu 
w rejonie koszar Ill baonu 6 pp. Leg. (na- 
przeciw więzienia śledczego). 

Zawody narciarskie będą filmowane 
przez Wileńskie Towarzystwo Filmowe. (t) 

W przededniu zawodów narciar- 
skich. Charakterystyka gości. 

Dla informacji Sz. Czytelników 
podajemy kilka szczegółów O naszych 
miłych gościach narciarskich  wow- 
skich i zakopiańskich, którzy będą 
startować u nas w dniach 3 i 4 mar- 
ca b. r. 

Do najwybitniejszych bezsprzecznie 
narciarzy jakich ujrzymy w Wilnie 
należy Krzeptowski Andrzej l. (So- 
kė! Zakopane). 

Jest to narciarz wypróbowanej 
klasy, odznaczający się pięknym sty- 
łem w skokach i świetnymi walorami 
w biegach. Specjalnością jego jest 
bieg 138 kim. 

„Na tegorocznej olimpjadzie zimo- 
wej w Saint Moritz reprezentował on 
barwy Polski w biegu 18 klm. i miał 

wielkie „Szanse zajęcia zaszczytnego 
miejsca,'lecz niestety złamał w biegu 
narty i musiał się wycofać. W. tego- 
rocznym konkursie skoków w Zako- 
panem na Krokwi zajął on 3 miejsce 
mając przed sobą tylko Czecha i 
Sieczkę. 

Niemniej wypróbowanym narcia- 
rzem jest Witkowski Szczepan, mistrz 
Worochty w kombinacji (bieg 18 klm. 
i skoki). W mistrzostwie Lwowa zajął 

on 3 miejsce (1 i 2 zajęli Szwedzi) 
bijąc zawodników z Zakopanego. Na 
zawodach w Worochcie był najlep- 
szym zawodnikiem. 

Graca (Sokół Zakopane)ziy Gą- 
sienica (S.N.T.T. Zakopane) są zna- 
nymi skoczkami, chlubnie zapisanymi 
na kartach narciarstwa polskiego. W 
wielkim tegorocznym konkursie sko- 
ków, który się odbył w Zakopanem 

osiągnął Graca zaszczytne 4 miejsce 
dając się wyprzedzić jedynie Czecho- 
wi, Sieczce i Rozmusowi. Gąsienica 
znalazł się również w czołowej grupie. 

, Z innych zawodników do młodych 
wielce obiecujących sił należą lwowscy 
narciarze; ` !        

   prosi 0 Pomoc materja 
w najmniejszej sumie. Łaskawe ofia- 
ry przyjmuje Administracja „Stowa“ 
dla „Niezczęśliwej*. 
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Nój TAT wiejęki W Kowogróńzkiem. Międzynarodowy konkurs parciarski W Czechach. Kino-Teatr scen warszawskich, „Perskiego. Oko“ i "Qa sze gwiazdy ekranu Harry" Liedtxe, Lee Parry i 
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Jurek puka mi do drzwi. Szczyrbskiego międzynarodowego wojskowego konkursu narciarskiego RE ia izy Dobzwobkie Roa serc ъ Wyrok DBZ Sąd" 
— Ciociu! Proszę pamiętać o lam- odbył się bieg kombinowany patroli wojskowych na dystansie 30 km. z Wileńska 38. alja, piosenki, kawały na czasie et. e: 5 Šeansy O godzinie 45 pas 
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dwie butelki. jak myślisz? Sok malinowy Jugosławja i Rumunja 11.49. W międzynarodowym konkursie narciarskim „POLONIA i 
czy powidła z borówek? I herbata czy 

woda? 
- Lepiej powidła z wodą, bez cukru. 

Niech będzie kwaśniejsze. będziemy pić 
ze smakiem. O, widzi ciocia, wstążki wy- 
prasowałem do czapki krakowskiej. Zaraz 

le przyszyję. _ 
— Daj, może ja. 
— E, dziękuję! I sam potrafię! 
Jurek — student prawa, wesoły chło- 

pak, moja prawa ręka, wielki amator moich 
przedstawień, w których z zasady bierze 

żywy udział. 
Mija godzina. 
Wszystko gotowe. 
Idziemy do teatru. 

Jurek i Lusia- maturzystka niosą re- 

kwizyta co lżejsze -i wyglądają, ljak dwie 
tęcze różnobarwne. 

Brniemy wesoło po śniegu. 

Teatr jest w zwyczajnej chacie wiejskiej. 
W sionce Scena... poża! się Boże! Dwa 

kroki kwadratowe! Za przepierzeniem gar- 

deroba niecały metr szerokości! 

Rozpinamy kilimy na ścianach. 1 

Jurek uwija się, jak mucha w ukropie 

— i zwierza mi się przytem: 

Doprawdy, ciociu, oni są bardzo 

sympatyczni! Dziewczyny takie przyzwoite, 
chłopacy tacy grzeczni! I wie ciocia Hela 

tańczy wprost świetnie! W każdym salonie 

moyłaby występować! Słowo daję, ciociu, 
tak przyjemnie ich uczyć! 

Jurek specjalnie ćwiczył w oberku z 

figurami — osiem dziewcząt z pobliskiej 
wioski białoruskiej. 

Zjawiają się artyści. 
Proszen pani, już czas „charaktyzu- 

rowač“, mówi ładna panna Wicia, córka 

ekonoma, z leciutko zadartym noskiem» i 

figlarńemi kędziorkami. Gra patetyczną 

rolę zakochanej i tęskniącej. 
Przytem wcale ładnie śpiewa. 

Publiczności już pełno. 4 

Niestety, konstrukcja „teatru“ jest taka, 

że muszą przechodzić przez scenę, by tra- 

fić na widownię. 
Jest kilku urzędników z Nowogródka 

(czasem pan Starosta, a raz nawet pan 

Wice-wojewodal!), paru ziemian z sąsiedz- 

twa, moich dobrych znajomych, trochę osa- 

dników i — Białorusy Z wioski. 
Zaczynamy od kolęd. 
Na scenie chór. 
Dziewczęta (Nadzie, Olki i Werki ze 

wsi oraz dwie córki miejscowego popa) 
jedna od drugiej ładniejsze, wszystkie po 
krakowsku+ 

Z początku miałam gorseciki w rekwi- 

zytach teatralnych i pożyczałam artystkom, 
trzymając się tej zasady, że każda artyst- 

ka, niezależnie Od roli, na scenie się uka- 

zuje ubrana po krakowsku, a lo w celu 
wzbuczenia zamiłowania do ludowego 
stroju. 

Celu dopięłam. 3 

Już te, co należą do trupy - mająwia s- 
ne kostjumy. 

Nie są to ściśle krakowskie, bo na- 
przykład gorseciki ubierają džetami, far- 

iuszki a czasem rękawy koszul wyszywają, 

nadając temu strojowi miejscowe piętno. 
Niemniej — wygląda to prześlicznie: bawi 

oko żywemi kolorami spódniczek i wstą- 
żek, śmieje się blaskiem paciorek — i jest 

całkowicie ludowe. 
Z początku (za czasów „hurtków*) — 

ta pierwsza, co uszyła sobie ten strój i 

ubrała się w wiosce na niedzielę—została 

wyśm.aną, złajaną, wygwizdaną—i musiała 
się przebrać. 

Teraz wszystkie mówią, że na od- 
pust (na świętego Piotra) pójdą tak do 

" cerkwi. 
Więc stoją i śpiewają kolędy. 
To nic, że są to białorusinki i prawo- 

sławne. staz 

Prastare kolędy śpiewają się po cha- 

ach po polsku — tam, gdzie ich jeszcze 

nie wyrugował „iniernacjonał”. & 

A gdy do cerkwi nieboszczyka z wio- 

ski prowadzą — śpiewają zawsze Anioł 

Pański. ъ 

Głosy młode, świeże i dźwięczne miłe 

robią wrażenie. 
Potem komedyjka. 
Starają się, jak mogą. Jurek gra z ni- 

mi — to 'm ogromnie dodaje zapału. Sta- 
rają się mówić czysto i poprawnie po pol- 
sku, są grzeczni, mili, dobrze wychowani. 

Po komedyjce — stoi w afiszu 
rek po krakowsku*. 

Szybko usuwamy 
Publiczność zajmuje na nich miejsca 
tłoczy się w drzwiach sąsiedniej izby. 

A ze sceny wyskakuje na widownię 
Jurek, ubrany po krakowsku, a za nim 4 
pary samych krakowianek. 

Te śliczne panny, z takim wdziękiem, 

  

pierwsze miejsce przypadło Szwajcarji, która uzyskała 618,72 punktów. Z 
kolei idzie Czechosłowacja —595.85, Polska 439.11, Francja 399.84, Jugo- 
sławia 317.84, Rumunja 290.91. Е 

Katastrofa na lotnisku w Rydze. 
RYGA, 2. Ill. Pat. Na tutejszym lotnisku nastąpiła katastrofa w czasie 

szkolnych, dokonywanych przez dowódcę szkoły lotniczej pułk. Indansa i 
z poruczników pilotów. Pułk. Ińdans odniósł ciężkie rany, porucznik lżejsze. 

ASTRO T IST I IPS k IIS NSS ORNOS 

oberku, kręcące się po jednej, po dwie, po 
BIEŁCA WARSZAWSKA cztery lub w kole?! | 

Wprost nie do uwierzenia. Patrzę na 
2 marca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

lotów 
jednego 

nie z rozkoszą, bo znam je wszystkie do- 
skonale, bom je nieraz widziała przy ro- 
bocie i dusza mi rośnie, widząc co Tranz. Sprz Kupno 

może zrobić z dziewcząt zapadłej wioski я > 

białoruskiej — ciepliwai pełna taktu praca Belgja 124,22 124,53 123,91 

Jurka — bo to on je wyszkolił. Londyn 43,48 43,48 43,59 

Lecz oto konieć. Uciekają już za Nowy-Yurk 8,90 8,92 8,88 

kulisy. * Paryž 3508 3517 34,95 

Klaszczę i sama z ochotą wraz Zinny- Praga | 26,415 26,48 26,35 

mi i wołam: Szwajcarja 171,65 172,08 171,23 

Hela! Kozaczka! Stokholm 239,40 240 238,80 
Wiedeń 125,62 125,93 125,31 

Hela- leśniczanka, specjalistka od ka- 
zaczka solo, chwilę droży się zapłoniona, 
lecz *wnet ustępuje i oto wziąwszy się 
w boki, powiewając iruwającemi dokoła 
wstążkami, błyszcząc paciorkami obiega 
dokoła izbę, przebierając zgrabnemi stop- 
kami w zawiłem „pas* kozaczka. 

Potem - taniec ogólny — więc walc, obe- 
rek, polka, kadryl (a jakże!) i „korobocz- 
ka*, ulubiony taniec tutejszy, który w więk- 
szej liczbie par - stanowi prześliczny widok. 

Znają go wszyscy, umieją dobrze, więc 
puszczają się parobcy 'i wszystkie dziew- 
częta—i tańczą z wdziękiem, harmonijnie, 
zgodnie. 

Potem rozochoceni - śpiewają piosenki 
których ich uczyłam — i rzewne, i wesołe, „ 
żołnierskie, a potem nagle — z własnego į 
popędu Rotę! 

Tej ich nie uczyłem, nie wiem, skąd i 
ją umieją, chyba od żołnierzy Bo zawsze 
mam to w pamięci, że to nie jest „polski 
lud* ani „szczep Piasiowy', tylko to są 
ludzie, którzy bezwiednie, instynktowo Igną 
do polskiej kultury tej działającej na lepszą 
cząstkę ich duszy, tej zachodniej, wyższej 
niż ta którą propaguje „Iiramada'... 

A wódki przytem nie było ani kropl. 
Emka. 

Z SĄDÓW 
Dezerter i szpieg skazany na 

ciężkie więzienie. 

1927 

Papiery procentowe: 

dolarówka 66,50 64,75 66 
Poź. dalarowa 83,50 
kolejowa 102,50 
5 proc. konwersyjna 67 
konwersyjna kolejowa 61 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 
8 proc. ziemskie 83 
4 5 proc. ziemskie 56,50 
8 proc. warszawskie _78,6078,30 
5 proc. warszawskie 62,75 62,65 
8 proc. Łodzi 71, 
10 proc. Radomia 86,50 
10 proc. Siedlec 81,75 
U MARE BZIWAONA TKA FIAT 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt. psuje odbiór i 

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

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 1., орга- 

ь wionego .5.— Zł 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

  

r. W lipcu zdezertował 
286 pp. szeregowiec Stefan Bogucki i | garniach oraz w  AJENCJI 
ЕВа do Rosi # WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Tu bolszewicy postanowili wyko- Mickiewicza 4-6. 
  

rzystać dezertera dla wywiadu rosyj- 
skiego i odbierając od niego deklara- 
cję, zaopatrzyli go w dołary i wysła- 
li ponownie do Polski, 

W chwili przekraczania granicy, 
co miało miejsce po 3-ch' tygodnio- 
wym pobycie w Rosji, Bogucki wpadł 

з Е A DE W INT EK EU ZZ OB CY 
Niezbędne dla racjonalnej hodowli 

trzody chlewnej 

mąka mięso - kosfna 
i mąka mięsna 

5 zę oficerów wywiadowczych K. Sano eat Nei = 

RY osiada 

Ё 
B 
i 

oi 
a  Wilęński Syndykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna 9. 
Adres telegr.: „Rolnicze“. 

| GRO GD (EN EIB GRS GTI OBI KE OG ERPB TE ETB 

; Dokonana przy ujętym rewizja u- 
jawniła kompromitujące dowody, wo- 
bec czego Bogucki przyznał się, iż 
udzielił wywiadowi , rosyjskiemu .wia- fig 

B 
B 
Ė я 

й 
Ё 

й 
domošci o stanie uzbrojenia i perso- 
naluym pulku, w którym służył i NKRCANUENZEUDZNNNKUNNACZEZENEE 

ponieważ zatęskni! za krajem po- & Ё 
stanowił udać, iż chce pracować dla : sę Loo PoE : 
bolszewików w Polsce, byleby go » wydatniejszą farbą do bielizny ce“ B 

przepuścili „przez granicę. s lów malarskich. Odznaczona na WY- a 

Boguckiego postawiono w stan = stawach w Brukseli i Medjolanie m 

oskarżenia 0 występek dezercji i = złotemi medalami. | в 
zbrodnię szpiegostwa. в Wszędzie do nabycia. = 

Rozprawa sądu wojskowego Od- unnzsznananzanunnunzznnknAzEuku 

była się dn. 29 lutego pod przewod- „ga BAZESZSUREM 
nictwem ppulk. k. s. Dobuszynskiego. 
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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. 

  

iejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

i SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 28-go lutego do 4-go marca 1928-go roku 
włącznie będzie wyświetlane monumentalny dramat ;, 

cenia podług jubileuszowego arcydzieła Karin Michaelis. W rolach głównych: Niezrównana Mary 
Carr, Sybil Morell i Otto Gebuhr. W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30, 
parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Za naszą i waszą wolność**. 

Święte Nłamstwo” wspaniały pean na 
cześć miłóści i poświę- 

  

  

Kino Kolejowe 

„BGRISKO” 
(obok dworca kolejo- 

"eo. 

Kino-Teatr 

„WANDA” 
Wielka 30. 

nastrojowo     czarująco piękn 

  

Wo 

Dziś! Nowy program! Całkowity dochód z seansów kina w dniu 3 marca r, b. przeznacza sie na 

Ю - в е с К а** (Przedszkole) przy Ognisku. 

Sz. publiczność upraszamy o poparcie. Ceny miejsc zwykłe. 

  

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

„erotyczny dramat w 12 akt, w rolach 

a Lili Damita, Harry 
, tytułowych bożyszcza ekranu: 

Łiedtke i Paweł Richter. 
Qiśniewający przepych! 

Noc Poślubna «>   
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К Unie | Sadzonki ZIEMNIAKÓW 2! бевка е 
e oryg. „Industria”, żółtomięsne ma 2 ; PLANOW. 

a do oddania kilka wagonów INS! Hey 

pa o-eóg _ Majętn. Zbąszyń Wlkp. * 

  

LASK 

FRYZJERSKI 
p ERWSZORZĘDNY ZAKŁAD 

Mickiewicza, róg 

nie najwybredniejszej klijenteli. 

Wszelkie nekrologi, ogłoszenia do pism 
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ED. PINAUD, PARIS 
d PIELEGNII NIANIA TWARZYRĘŃ 

„Ludomir i Franciszek: 
niadeckich, vis a vis Sztrala. 

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

łasne wody roślinne prze- 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- 
ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 

ЕЛИВЕСОГ 13 СЕНЕН Н ИЕБ Н СОРЕОЕ 03 ЕУИ Е СЕЁ Е) МАЕ КО ССЫ 

-“ЦЁЦБЦП‘ЦПЦ-ЦПЦЬЦЬ 

Reklama dzolanių hondlu! A 
umiejętnie, solidnie, fachowo i na bardzo dogodnych wa- Ą 

runkach załatwia zatwerdzońe przez М. 5. W. 

w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 

pod kierownictwem rutynowanego iachowca - specjalisty 

posiadającego długoleinią praktykę w tej dziedzinie. 

i apapepopazzzkamaat ai 

  

  

   
   
   

   

         

ja Ppo- Poszukuję ш 
gospodyni, znam się 
па — gospodarstwie 
wiejskiem, mam świa- 
dectwa, zgadzam się 
na wyjazd, Ś-to Ja- 
kóbska 6-a — 1, od 
1l-ej S-ej pp. 0-786 
  

je 2 lub 1 
Pokoj Co odnaję- 

cia, z utrzymaniem 
lub bez, ul, Ofiarna 2, 
m. 16. 952 1 

Kredens 
i łóżka do sprzedania 
Tartaki 5 m. 1. 0-06 

—— 
z pracowni 

Sklep i DOKdICA. 
razem albo osobno do 
wynajęcia 'rzy uł. 
Wielkiej Nr 11 w po- 
bližu poczty. Wiado- 
mość na miejscu co- 
dziennie od 12—2 pp. 

942- 1 

  

  

  

    

    

Rządca-ekonom 
z niedużą rodziną po- 
szukuje posady od 1 
kwietnia 1928 r., po- 
siada chlubne świa- 
dectwa i poważne re- 
ferencje, 14 lat ma 
praktyki wzorowych 
gospodarstw. Adres 
do 6 marca: Wilno, 
Hotel Szlachecki 24. 
0-656 
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polskich i innych 

  

  

DOKTOR i 
. бгаЬошзщеяо% D.ZELDOWIEZ | 

chor. wdkócne j 
ŻA syfilis, narządów | 
w moczowych, od 9 

—1, о4 5 8 wiecz. 

„obe- Oskarżał 5 i a Kobieta-Lek 
$ podprokurator kpt. k. 5. ® ATM Į MNO ? m ARE 

ławki pod ściany. Cholewo, obronę zaś wnosił z urzę- @ ; ю : ‚ @ Fu M Ausass d Uuraga! Dr. Zeilowiczowa 
lub du adw. Mitkiewicz. EK podobizną flaszeczki— fabryki Ё m MAJĄTKOWĄ S Е 9 ^^ | KOBIECE, WENE- 

Przewód sądowy ustalił słnszność B. 16 ы 18 a BNIKACJA po U- | RYCZNE, "NARZĄ- 

zarzutów, inkryminowanych przez akt 14400 l W Rratowie B kapustę KONSZANĄ B MEJSZAGOŁA auto- | DOW MOCZOW. ; 

oskarżenia i skazał podsądnego Bo- B ** ва busem od dnia e KE RSE 
_ Jakto? Czyżby to były te same Olkii guckiego na wydalenie z wojska i « są najlepsze na rynku. 8 8 sprzedaje na beczki Rolnik Wileński B Wilna: pana > tel. 277. 1 

Wierki, co przychodzą na koparie gop osadzenie w ciężkiem więzieniu na 8 Żądać wszędzie! a R Kawańjska 2 Kii a A , NTT 

a > x 2 ® /. Zdr. Nr. . 
przeciąg 3 lat. (r) ORAKAREZSUSRONINAAKENEZE ocannosasannasonnzanczsnzałł 

zręcznie i lekko fruwające w zawrotnym 

   
A. KUPRIN. 

» Królewna Brzydałka 
Płaszczyzna głazu była tak nie- 

wielka, że Erna musiała usiąść i O- 
przeć głowę zemdlonego na swojej 
piersi, obejmując jednocześnie jego 
bezwładne ciało, by znów nie zesu- 
nął się do przepaści. 

— Kim jesteś, cudowna istoto? 
—wyszeptał wreszcie _ młodzieniec 
zbielałemi ustami. Czyś jest aniołęm 
z nieba ku mnie zesłanym? Czy do- 
Ьга tych gór czarodziejką? A może 
jedną z bogiń pogańskich? 

Królewna nie rozumiała słów je- 
go, lecz pełne zachwytu spojrzenie 
było nazbyt wymowne. Lecz nagle 
długie jego rzęsy opadły i bladość 
śmiertelna pokryła twarz. młodzieńca, 
a głowa opadła bezsilnie na pierś 
królewny. 

Ona zaś siedziała bez ruchu, bo” 
jąc się wypuścić go z objęć i nie о- 
drywając od niego swych szafirowych 
gwiaździstych oczń. Myślała: Mło- 
dzieniec ten jest równie brzydki, jak 
ja i jak przodek mój nieszczęsny Ern 
„Wielki. Widocznie wszyscy troje na- 
leżymy do tej samej kategorji brzy- 
dali, prawie kalek, tak bardzo różnią- 

cych się od urody Ernoterranów. Ale 
dlaczego spojrzenie, które ku mnie 
zwracał było tak“ pełne słodyczy? 
Czemże są spojrzenia P asas A co się działo potem na zamku kró- pokazała mu relikwje, 
które wczoraj dostrzegłam, w poTóW- lewskim? Jak dzięki niezmordowanej przez Erna Wielkiego. 

naniu z jego oczyma? Jakby kto PO- troskliwości królewny 

    

równał Światełko miłej Świeczki do odzyskał siły i z radością poznał w 

blasku gorącego słońca! Ale dlacze- swej słodkiej pielęgniarce dzielną 

go serce moje bije tak mocno, a ru- dziewczynę, która go uratowała. 

mieńce są tak gorące i tak radośną Szybko zaczął odzyskiwać siły. 

ma dusza? O, Boże, stworzyłeś mię Wzajemnie uczyli siebie mówić, a 

tak brzydką, nie będę przeciw twej gdy młodzieniec wyrzekł zaczarowane 

woli szemrać, a jednak dla niego słowo „Amo”, zarumieniona królewna 

chciałabym być najpiękniejszą wśród powtórzyła za nim „Amo”. Czyż mo- 

pięknych!... gła nie zrozumieć co znaczyło słowo 

W tej chwili w górze rozległy się „Amo*? 
wołania. Stara niania przez długą Miłość jest najlepszą nauczycielką, 

chwilę pozostała wierna surowemu to też zanim cudzoziemiec opuścił 

rozkazowi królewny, lecz nie mogła swe łoże i mógł odbywać spacery po 

wreszcie zapanować nad niepokojem alejach .parku, mogli się « porozumie- 

i pobiegła wślad za swoją ukochaną wać z łatwością i wiedzieli już wszy- 

wychowanką. Widząc Ernę zsuwają- stko, co tyczyło ich poprzedniego 

cą się w głąb przepaści i słysząc je- życia. 
ki, mądra kobieta domyśliła sie O- Uratowany przez Ernę młodzie- 
drazu co należy jej czynić. Wróciła niec był jedynym synem irancuskiego, 

na wieś, wezwała sąsiadów i kazała wszechwładnego króla, panującego 

im biedz na pomoc królewnie. Zanim nad bogatym i rozległym krajem. 

jednak rzucono sznury ratownicze, Imię jego brzmiało: Karol. Namiętny 

Staruszka spuściła królewnie najlep- pociąg do podróży i przygód przy- 

szą swą Suknię. ' wiódł go w te strony, gdzie spotkała 

Wreszcie uratowany unłodzieniec go przygoda wśród gór stromych. 

został odniesiony do zamku królew- Królewicz opowiedział Ernie horoskop, 
skiego, królewna osobiście zajęła się który mu pewien uczony francuski 

chorym, który miał kilka ran poważ- „Nostradames* wyjawił, a który 

nych i jedną rękę złamaną. Nie zdzi- brzmiał następująco: 

wiło to nikogo, gdyż znano jej dobre ..i w dzikich górach zajrzy ci w 

serce, a wszakże wyjątkowa brzydota oczy Śmierć, lecz zaświeci nad tobą 

podróżnika nie mogła być przeszko- gwiazda srebrzysta, „która ci będzie 

dą w pełnieniu dobrego uczynku. przyświecać odtąd po przez życie 

* całe... 
Erna opowiedziała historję Erno- 

Czy mam opowiadać szczegółowo tery i jej panujących, Nie bez dumy 
pozostawione 

Karol przyglą- 

cudzoziemiec dał się im z należytym szacunkiem, 

* * 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

       

      

   

    

z łatwością podniósł ciężki miecz i 

zdecydował, że portret świadczy, iż 

wielki ten mąż odznaczać się musiał 

nietylko mądrością i szłachetnością, 

lecz i pięknością. A gdy przeczytał 

napis, pozostawiony przez „Króla na 

ścianie pokoju, uśmiechnął się wesoło. 

Ž czego się śmiejesz  Królewi- 

czu? — zapytała zaniepokojona dzie- 

wczyna. : 2 

— Najdroższa, odpowiem Ci na 

to pytanie trochę później? odrzekł 

całując ją w rękę. г 

Wkrótce królewicz zwrócił się do 

króla i królowej z prośbą o rękę ich 

córki. Prośba jego została przyjęta. 

Pełnoletnie dziewczyny w  Ernoterze 

cieszyły się zupełną swobodą wyboru 

męża, a przytem królewicz zdobył 

ogólny szacunek i miłość. 

Z okazji zaręczyn odbyło się sze- 

reg festynów i uczt na dworze kró- 

lewskim i dla ludności. Radość ogar- 

nęła cały naród wiernych Ernotera- 

nów. ; 

Tylko królowa smuciła się w sa- 

motności. : 

-- „Mój Boże, myślała — jakżeż 

brzydką będą stanowili parę, jakiemiż 

potworami będą ich dzieci!“ 
Tegoż dnia Erna, patrząc na 

tańczące pary rzekła do narzeczonego: 

— Ukochany mój! Jakżebym pra- 

gnęła być dla ciebie tak piękną, jak 

najpiękniejsza z mych podwładnych. 

— Niech cię Bóg strzeże od ta- 

kiego nieszczęścia, moja gwiazdo błę- 

kitna! — zawołał Karol. — Jesteś tak 

piękna! 

— O nie, — zaprzeczyła żywo 

Erna, — nie pocieszaj mnie, ukocha- 

ny. Znam dobrze swe braki. Mam 

nazbyt długie nogi, zbyt małe stopy 

i ręce, za cienką talję i takie duże 

oczy niebieskie, zamiast cudnych żół- 

tych jak inne, a usta nie są płaskie 

i wąskie, lecz wygięte w ponsowy łuk. 

Ale Karol nie odpowiadał nic i 

całował jej białe rączki o przezro- 

czystej skórze i długie palce, zachwy- 

cał się nią, a patrząc na tańczące 

krótkonogie gracje Śmiał się do łez. 

Zakończyły się wreszcie zabawy 

i festyny. Król i królowa pobłogo- 

sławili młodą parę i wyprawili w 
drogę obdarzając ich sowicie. Przed 

tym dniem w ciągu długich tygodni 
wierni Ernoterranie budowali drogi i 
mosty, by umożliwić młodej parze 

przejazd. > 
I oto miesiąc później, królewicz 

Karol wieżdżał z żoną swą do stoli: 
cy swych przodków. 

Dobra sława wyprzedziła wjazd 
młodej pary. Cała ludność wielkiego 
miasta wybiegła na spotkanie następ- 

cy tronu, którego wszyscy kochali. 
I stało się tak, że wszyscy jedno- 

głośnie uznali Ernę za najpiękniejszą 
kobietę na świecie, 

Król oczekiwał ich u wrót miasta, 

a całując jasne czoło Erny rzekł: 

— Dziecię moje, nie potrafiłbym 

orzec co więcej w tobie wielbić nale- 

ży: piękność duszy, czy piękność cia- 
ła, gdyż obie wydają mi się równie 
doskonalemi... 

A skromna Erna slysząc te za- 

         

     

    

B 5-7 p.p. W. Pohulan- 
a ka 2, róg Zawalnej. 
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DOKTOR 
K. GINSBERG Br. @. WOLFSO 

moc. choroby weneryczne weneryczne, 
syfilis i skórne. Wii- płciowe i skórne, 
no, ul. Wileńska 3, e- Wileńska 7, tel. es | 
lefon 567. Przyjm je.” Ł8Ł 
ой & 40 1iod4 do8. 

BOBACRZAŃ 

. О КЕКАНОЕ ОЕНТУ 
BIERZE 

; 
į : 

Doktėr Medycyny 

BUKIEWIEŻ 
So weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. . [ 
Mickiewicza 9, wejście SA 
z uł. Śniadeckich 1, Wła iek) 
przyjmuje od 4 7.ul. alyva Paso : 

Z£95 przyjmuje od g. 10- 
i 3—7. Dr. POPILSKI f 

choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 1104 

  

GB  ANOSZERKU 
L > 

AKUSZERKA 

w. Smiałowski 
przyjmuje od ewid 

#0 — W.Z.P. 1. 
  

Doktór Medycyny 

A. GYMBLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
piciowe. Elektrotera- 
pia, stofce górskie. 
Mickiewicza 12, róg AKUSZERKA 
Tatarskiej 9 215 8. 215 M. LAKNERD 

-Z.P. 48. przyjmuje od g. 9 
s k R Dr Hanusowioz | Krova! 

Ordynator  Szpitala pę — 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne,  g0- 
dziny przyjęć 3 5pp. _ AKUSZERKA 
Zamkowa Lė 
czenie światłem: Sol- O K U SZ Ki 
lux, lampa Bacha powróciła i wznow 

(sztuczne słońce gór- przyjęcia cho! 

skie)i elektrycznością Mostowa 23 m. 1 
(djatermia). 943 W. Z. P.1 
ннн 

do 19. Mickiewi 
46 m. 6. 
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chwyty i pieszczotliwe słowa, 
šlala: 1 

— Jak to dobrze, że los skiero' 
mnie ku państwu brzydali, nig 
więc nie będę potrzebowała być £ 
zdrosna. j 

- Długo jeszcze Erna nie rozstania 
się z tą myślą, mimo że trubaduń 
Śpiewałi pieśni ku jej czci, a ryce! 
zdobili puklerze modremi kiai 
symbolami jej niebieskich oczu. 

Lecz oto minął rok i radość 
została powiększona: urodził się 
synek tęgi i krzykliwy. Pokazując 
poraz pierwszy swemu ubóstwiane 
małżonkowi, Erna szepnęła nieśmia 

- Najdroższy mój! Wstyd mi 
przyznać, że wydaje mi się on pr 
ślicznym, chociaż tak bardzo pod 
nym jest do nas, a wcale nie py 
pomina moich dobrych  ziomk . 
Czyżby to było macierzyńskie zė“ 

pienie? 

Karol 
odrzekł: 

— Czy pamiętasz ubóstwiana 
ja, ten dzień, gdy obiecałem ci p 
tłomaczyć napis, na ścianie pok 
Erna Mądrego. 

— Tak, najdroższy! 
- Więc słuchaj. Było tam 

sane w staro-łacińskim języku: 
„Mężczyźni w mojem państwie 

pracowici, wierni i rozumni, ko! 
uczciwe, szlachetne i zdolne. Le 
Boże, wybacz im,—jacy są brzyč“ 

d. n. | 

— 

uśmiechnął się ves 
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