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Rząd Polski zgodzi się na rokowa- 
nia 2 Lilwę w Królewca 

Rozmowa z min. Zaleskim. 

Minister spraw zagranicznych p. 
August Zaleski w piątek wieczorem 
wyjechał do Genewy aby wziąć udział 
w marcowej sesji Rady Ligi Naro- 
dów. 

Na kilka minut przed odejściem 
pociągu minister spraw zagranicznych, 
p. August Zaleski udzielił sprawoz- 
dawcy „Epoki* wywiadu w sprawach, 
dotyczących stosunków polsko-litew- 
skich. 

— Niemiecka agencja telegraficzna 
Tel-Union donosiła via Paryż, iż rząd 
polski zgodził się na podjęcie roko- 
wań z Litwą dn. 30 bm. w Królewcu. 
Czy to prawda? —zapytaliśmy. 

— Rząd polski na propozycję - 
tewską jeszcze się nie zgodził, ale 
niewątpliwie zgodzi się na nią. 

Negatywne bowiem potraktowanie 
propozycji litewskiej byłoby  pre- 
tekstem do dalszego. odwlekania roz- 
mów polsko-litewskich, które - najwyż- 
Szy już po temu czas— powinny się 
rozpocząć. O to przecież głównie szło 
rządowi polskiemu, gdy w celu unik- 
nięcia wszelkich możliwych nieporo- 
zumień, prosiłem p. Waldemarasa w 
mojej nocie z dn. 11 ub. m.. aby ze- 
chciał poinformować mnie w sposób * 
jasny i wyraźny, czy rząd litewski 
pragnie, czy nie zastosować się do 
litery i do istotnej treści rezolucji Ra- 
dy Ligi Narodów z dn. 10 grudnia 
1927 r., i czy gotów jest nawiązać 
natychmiast rokowania w celu usta- 
lenia pomiędzy Polską a Litwą nor- 
malnych, dobrych stosunków sąsiedz- 
kich. Na rozpoczęcie rokowań prezes 
ministrów rządu litewskiego i mini- 
ster spraw zagranicznych, p. Volde- 
maras zgodził się. Ter z pozostaje 
ustalenie normalnych, dobrych „sto- 
sunków sąsiedzkich. 

Rozmawiamy o treści noty. litew- 
skiej z dn. 26 ub. miesiąca. 

. = Co pan minister pragnąłby o 
niej powiedzieć? — pytamy naszego 

—_ O ostatniej nocie premiera rzą- 
du litewskićgo i ministra spraw fza- 
granicznych, ?p. Voldemarasa dałoby 
się bardzo, bardzo wiele _ powiedzieć 
— uśmiechając się po swojemu, rzekł 

Nie mam. jednak w tej 
chwili zamiaru dyskutować na temat 
słuszności twierdzeń p. Voldemarasa 
ani prostować ich ze swej strony. 
Polemika taka, jak już raz miałem 
Okazję stwierdziś, nie mogłaby do- 
prowadzić do ceiu, do którego po- 
winniśmy dążyć. Ceł ten, to dopro- 
wadzenie w terminie, możliwie naj- 
krótszym do porozumienia pomiędzy 
Litwą i Polską. 

treści ostatniej noty p. Volde- 
murasa nie widać jednak, aby do te- 
£0 celu zbyt skwapliwie zmierzał — 
wtrącamy ze swej strony. 

na to p. minister: ||| 
— Mogę panu odpowiedzieć  tyl- 

KO, że nota litewska pomimo bardzo 
nieprzyjemnego tonu, pomimo, iż za- 
wierą wieje punktów, które robią wra 
żenie, że tak powiem „poszukiwania 

Ótni”, — zawiera również konkretne 
Propozycje w sprawie czasu i miej- 
sca rokowań połsko - litewskich. A to 
jest wielki krok naprzód! 

W Berlinie i Moskwie. 
Pisma ryskie opowiadają, że w 

Moskwie wydana została książeczka 
p. t. „Opowiadania estońskie", do 

której przedmowę napisał _ Łunaczar- 
skij. Osoba jak wiadomo wybitna w 
świecie komunistycznym, minister, 

bo „narkom”*, tymczasem artykuł ten, 

$dyż tak by nazwać można przedmo- 
wę, utrzymany jest w tonie conaj- 
mniej nieprzyzwoitym, a już dla 0S0- 
by urzędowej bynajmniej nie odpo- 
wiednim. Łunaczarskij mówi o Estonii 
i wogóle państwach bałtyckich jako 
o „kłoczkach ziemli* a nie państwach, 
Zarzuca im że egzystują poto, ażeby 

i z różnych tego rodzaju powodów i 
wypadków politycznych, które wszy- 
stkie zmierzają w kierunku stabilizacji 
pokoju i unormowania stosunków na 
Wschodzie Europy, prasa sowiecka 
wykazuje coraz bardziej zaczepny 
charakter. Nad wszystkiem zaś góru- 

| Redakcja rękopisów niezamówionyc 

ZAMIERZENIA MIN. ZALESKIEGO. 
Wywiad udzielony „Wossische Zeifung”. 

BERLIN, 3. III. PAT. Vossiche Zeitung podaje dzisiaj wywiad udzie- 
lony korespondentowi tego pisma przez ministra Spraw Zagranicznych Za- 

leskiego przed jego odjazdem do Genewy. Minister Zaleski oświadczył, 

że Polska nie będzie na obecnem posiedzeniu zaprzątać uwagi : Ligi Naro- 

dów kwestją podjęcia stosunków polsko-litewskich, ponieważ w ostatniej 

nocie litewskiej zawarte jest formalne oświadczenie gotowości do rokowań. 

Nie wyklucza to, że Radzie Ligi przedłożone będzie sprawozdanie o obec- 

nym stanie stosunków polsko-litewskich przez sprawozdawcę Ligi Naro- 
dów p. van Blocklanda. 

Na notę litewską — oświadczył min. Zaleski — odpowiem dopiero 

po swym powrocie z Cienewy. Odpowiedź nie będzie przeciwstawiala 

się terminowi rokowań zaproponowanemu przez p. Woldemarasa najwyżej 

będzie zawierała propozycję, ażeby termin jeszcze przyśpieszyć. Kwestii 

miejsca rokowań rząd polski nie będzie przypisywał tak wielkiego znacze- 

nia. Co się tyczy powrotu wydałonych z Polski Litwinów, to rząd polski 

udzielił odpowiednich instrukcyj wszelkim władzom polskim granicznym i 

posterunkom policyjnym, ażeby 12 osób o które chodzi były. wpuszczone 

bez trudności do kraju, o ile będę chciały powrócić. Treść rokowań była 

już określona w pierwszej nocie polskiej. Chodzi więc o podjęcie komu- 

nikacji pocztowej, telegraficznej i kolejowej oraz żeglugę na Niemnie. 
Wszystkie te sprawy są zasadniczo ureguiowane przez traktaty między- 
narodowe. 

Współdziałanie Ligi Narodów przy rokowaniach, które Polska—zda- 
niem p. Woldemarasa - rzekomo stara się utrudnić, nie spotka się natural- 
nie z żadnemi zasirzeżeniami ze strony rządu polskiego. Co dotyczy re- 

zolucji Rady Ligi Narodów, którą p. Woldemaras przez swą interpretację 
usiłuje zmienić w tem sensie jakoby miała ona anulować poprzednią re- 
zolucję Konferencji Ambasadorów co do Wilna, to ja uważam oświad- 
czył p. minister -że wypowiada się ona bez żadnej wątpliwości za ustale- 
niem pomiędzy Polską i Litwą dobrych normalnych stosunków (bonne 
entente). Korespondent Vossische Zeitung zadał następnie p. ministrowi 
szereg pytań dotyczących rokowań handlowych polsko-niemieckich i pol- 
sko-sowieckich. Min. Zaleski oświadczył, że o ile chodzi © rokowania ż 
Sowietami, to po obu stronach uwydatnia się równie dobra . wola dojścia 
do pozytywnych wyników. Rokowania handlowe z Niemcami rząd polski 
pragnie posunąć w miarę możności naprzód, Woloryzacja ceł może— 
zdaniem ministra—przyczynić się tylko do przyśpieszenia tych rokowań. 

Rezerwa kowieńskiej urzędówki 
KOWNO, 3.II1 PAT. „Lietuvos Aidas“ komentując odpowiedź litew- 

ską na notę polską, pisze, że Litwa poczyniła największe możliwe ustęp- 
stwa, ażeby tylko podtrzymać pokój. Nie oznacza to jednak, że litewscy 
delęgaci podczas przyszłych pokowań z Polską zapomną O najžywotniej- 
szych interesach Litwy naruszonych przez Polskę. Jeżeli Polska sądzi, że 
doprowadzi Litwę do zrzeczenia się swych praw i zechce z Litwy uczynić 
narzędzie swej polityki, to winna ona wiedzieć, iż będzie to oznaczało 
zrzeczenie się wszelkich możliwości zlikwidowania polsko-litewskiego kon- 
fliktu i zapewnienia pokoju w Europie wschodniej. 

Flofa niemiecka i-- incydent wileński. 
BERLIN, 3. III. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji 

budżetowej Reichstagu sensacyjne wiażenie sprawiło nowe wy- 
stąpienie ministra Reichswehry Groenera, który popierał żąda- 
nie kredytów na budowę pancernika, stwierdzając między in- 
nemi iż tlota niemiecka w chwili ewentualnego kontliktu może 
odegrać decydującą rolę. Jako taki ewentualny konilikt wymie- 
nić można np. — zdaniem ministra — incydent wileński i kwe- 
stję wykonania egzekutyw Ligi Narodów. 

DS ATS TIK IE STT SEK RTN T STN ESET 

hiszpanja podpisuje traktat w smawie Tango. 
MADRYT, 3.1] PAT. Wczoraj wieczorem po posiedzeniu rady mini- 

strów, generał Primo de Rivera oświadczył dziennikarzom, że w najbliższej 
przyszłości, być „może w ciągu paru dni, podpisany zostanie między 
Francją i Hiszpanją pierwszy układ w sprawie Tangeru. 

Klęska socjalistów na kofwie. 
RYGA, 3.11 PAT. Przy wyborach do gminnych rad wiejskich, około 

30 proc. mandatów przypadło socjalistom, zaś około 70 proc. grupom 
nie-socjalistycznym przeważnie związkowi włościańskiemu. 

Układ gospodarczy francusko-włoski. 
PARYŻ, 3—III. PAT. Echo de Paris dowiaduje się, że w Paryżu to- 

czą się obecnie między Francją a Włochami rokowania w sprawie zawar- cia układu gospodarczego. Rokowania mają przebieg pomyślny. 

60000 mefalowców berlińskich sfanie hez pracy. 
BERLIN, 3—III. PAT. Wczorajsze rokowania w przemyśle  metalo- wym prowadzone pod przewodnictwem urzędowego rozjemcy, nie dały 

żadnego wyniku. Przemysłowcy odrzucają projekt uregulowania taryty płac 
mechaników. Rozjemca zaproponował pewnego rodzaju regulację akordo- 
wą, którą znów robotnicy odrzucili. Jak donosi Vossiche Zeitung, sytuacja 
jest bardzo poważna. jeżeli dziś przed południem odbędą się nowe roko- 
wania i nie dadzą wyniku, to należy się liczyć z zamknięciem w ciągu dnia 
dzisiejszego jeszcze 5-ciu największych iabryk metalowych Berlina zatrud- 
niających 60.000 robotników. 
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'Za pieniądze i poparcie wielkich mo- je kampanja antyangielska. Wysoce 
carstw tworzyć barjerę przeciwko So- d ton utrzymany jest w ES EAKaZE BIES EA EARZEGEZEZEZ na poja ae pięc A stosunku do Woldemarasa za A Ę ga SENSACJA WSZECHŚWIATOWA B 
iwuznaczne przypo ia przewrotu wyznaczył już termin rokowań z POl- pyz in 

nieudanego dnia 1 grudnia i groźbę, ską. o solidarny pogląd z = „Niewolnica у Szanghaju Ka 
że się to jeszcze powtórzy, a wtedy Niemcami. „„Rigasche Rundschau“ do- Km arcydzieło na tle 
dopiero Estonja „będzie wolną”. | nosi z Kowna od własnego kore- ES ostatn. _ krwawychĘg 

_,_ Wspomina się tam i o Polsce i spondenta, że ostatnia nota litewska BA c: NA również ją dotyczy ta przepowiednia, wywarła złe wrażenie w kołach po- Ba Ą czyka Nien-Son.E3 że nastąpj czas kiedy zrzucone będą litycznych Kowna i uważają ją tam а аеа 1 зегп. Ю kaidany kapitalu. Za ustepliwošč Woldemarasa w sto- = Uoetzke.  10.900E8 
Ogóle w ostatnich czasach, czy sunku do Polski. Oczywiście „В! в chińskich statystek 8 

to z przyczyny procesu „Hramady“ gasche Rundschau“ widzi to co chce A SRODA czy też konfliktu estońsko-niemieckie- widzieć. Nagana na Estonję, jak wi- gościa nakręcoge bę s SB 

$0. porozumienia polsko-litewskiego dzimy, prowadzona jest zupelnie Epieńców - publiczn. A. Cieleckiej ВЕ 
równolegle ze strony Niemiec i Rosji EŠkumor-satyr. M. Dobrowolskieco 
Sowieckiej. Niezadowolenie z nowego ®® ь redžiiaaių 

ministra Bałodisa panuje kot myZupełnie nowy rep tl! pa 
z Ka J EMJERA inc FM 

Berlinie i Moskwie. Rr A ke „Helios ва 

` EZ ES ESEJ ES ESEZEJ Ka KAEGKSEJ ES 
NIEKO TAS ALE mę      PiE 

łumer tzisiojszy zawiera 6 stronoraz dodaiek „Przegląd Tygodniowy” 

  

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

nie zwraca. 

BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot' 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO— Księg. T-wa „Ruch*. GR 
KORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I 

POSTAWY— |. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOW ICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 

; N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczye. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch*. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW. ul. Mickiewicza ?4.   

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
| Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

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

  

Z ostatniej chwili 
4 Marca 1928 — 16 Llsfonada 1790. 

Do trzecich wyborów stajemy we 

wskrzeszonej Rzeczypospolitej  Pol- 

skiej. Dzisiejsze wybory dnia 4 mar- 

ca 1928 r. nie są podobne ani do 

tych ze stycznia 1919, ani do 5 listo- 

pada 1922. Natomiast ogromnie dużo 

analogji się narzuca pomiędzy dniem 

dzisiejszym, a dniem innym, „które- 

go najstarsi ludzie nie pamiętają" 
mianowicie 16 listopada 1790 r. Wte- 

dy odnawiał się Sejm Wielki. Do 
kompletu posłów starego Sejmu obra- 

dującego od 1788 miało przybyć ty- 

luż nowych posłów na semjkach obra- 

nych. Stary komplet nie ustępował, 

lecz kraj miał się wypowiedzieć o re- 

formach, o ideach przez pierwsze dwa 

lata pracy Wielkiego Sejmu zapocząt- 

kowanych. 

Analogje tu są duże. Sejm Wielki 
wprowadził Polskę na nową drogę 

życia. Wystąpił z reformami przeciw- 

nemi dotychczasowemu sposobowi 

myślenia Polaków. Chciał zatrzymać 

Polskę na równi pochyłej, po której - 

się posuwała. Chciał wstrzymać anar- 
chję sejmową, zupełnie tak, jak dzi- 

siaj marsz. Piłsudski. Wprowadzając 
wóż państwa polskiego na nową dro- 
gę, stanął w tej chwili do nowych 
wyborów wobec opinji kraju, opinii 
Mejszagoły i Lipniszek, Kozienic i 
Ostrowca, opijni tłumów szlacheckich 
zacofanych, ciemnych, nie odczuwa- 

jących tego co się mówiło w Warsza- 
wie, nie widzących ani grożby upadku 

państwa, ani konieczności reform da- 

lego idących, tłumów nawykłych do 

dawania posłuchu różnym krzyka- 

som. z: 

Dziś* jest podobnie. / Dzisiejszy 
Sejm podobnie. jak wtedy Sejm czte- 

roletni, stoi przed koniecznością zmia- 

ny konstytucji. I w kierunku zupełnie 

analogicznym, w kierunku zbudowa- 
nia silnego rządu. I pod tym wzglę- 

dem tak samo, jak w 1790 r. 

podzielili się wszyscy w Polsce na 

zwolenników nowego i starego 
porządku. Tylko że wtedy, w 1790 r. 

ten stary porządek rzeczy miał za 

sobą kilkusetletnią tradycję republi- 

kańską. Wtedy to wszystko, czego 

musiał się wyrzec szlachcic polski, jak 

„liberum veto“ jak elekcja wolna, 

nosiło na sobie patynę staroświeckości, 

piętnorodzimych staropolskich i orygi- 

nalno-polskich instytucji. Dziś musimy 

u nas w Polsce zwalić tandetę kon- 
stytucji 17 Marca, tandetę zapożyczo- 

ną z Francji, której nieszczęściem są 
także rządy parlamentarne, rządy oli- 

garchji parlamentarnej. 

W epoce Sejmu Wielkiego Polska 

dzieliła Się także na zwolenników sil- 

nej władzy i zwolenników starego 

„Polska nierządem stoi*. | wtedy w 

obronie stworzenia władzy w Polsce 

stał obóz patrjotów, w obozie prze- 

ciwnym byli ci wszyscy, którzy póź- 

niej otrzymali nazwę Targowicy. Na- 

szą „Targowicą* dzisiaj są endecy z 
listy 24 i socjaliści z 2-ki. Nazywamy 
ich tak, oczywiście nie dlatego abyś- 

my znajdywali konszachty z obce- 

mi potęgami, lecz dlatego, że i Tar- 

gowica i socjaliści i endecy -- to 

wszystko w Polsce oznacza protest 

przeciw silnej władzy. | przez całą 
historję Polski nicią przechodzi idea 

władzy silnej i opór, jakiś polski 

wrodzony pociąg do władzy słabej. 

l kiedy pierwsza idea zwyciężała 

ES wtedy Polska była silną. 

Oburzano się na nas i ze strony 
„katolicko-narodowych* z 24 i ze 

strony socjalistów, gdy już oddawna 
traktujemy ich jako jeden solidarny 
obóz. A _ jednak tak jest. Dziś naj- 

ważniejszem dla Polski zagadnieniem 

jest zagadnienie ustroju. I pod tym 
względem endecy i socjaliści masze- 

rują razem. Oba te stronnictwa ży- 

czą sobie „silnego sejmu", oba są 

przeciwne takiej przebudowie ustroju, 

któraby zapewniała silną władzę, oba 

wreszcie stronnictwa stoją na gruncie 
pomniejszenia Polski, na gruncie Polski 
etnograficznej. Ten marsz wspólny 

` 

uwidacznia się coraz bardziej w 

mniejszych i większych szczegółach 

występujących na zewnątrz. Dawniej 

te stronnictwa nieznosiły się nawza- 
jem. Dziś prasa ich nawzajem się 
popiera, nawzajem cytuje, nawzajem 

przyznaje sobie rację. Drobne fakty: 
w Wilnie socjaliści oddają -endekom 

salę na wiec, w Warszawie endecka 

młodzież akademicka oklaskuje mów- 
ców socjalistycznych. Wspólnie bro- 
nią konstytucji 17 marca, bronią sej- 

mowladztwa.  Maszerują razem w 
tym tak ważnym' dla Polski mo- 
mencie. 

Obozowi endecko-socjalistycznemu 
przeciwstwia się obóz naprawy kon- 
stytucji. Obóz ten skonstruowany zo- 
stał wolą jednego człowieka. Cechą 
wspólną. ludzi wchodzących w spisy 
kandydatów jedynk: jest to, że chcą oni 
zmienić konstytucję 17 Marca, aby 
w miejscu braku władzy, w miejsce 
anarchji sejmowej ustawić władzę silną, 
Dlatego na jednej liście kandyduje 
major  Kościałkowski, republikanin 
chcący silnej władzy prezydenta obra- 
nego nie przez parlament, lecz w inny 
niż dotychczas sposób i p. Mackie- 
wicz— monarchista. 

Reformę konstytucji 17 Marca za- 
czął u nas marsz. Piłsudski. Prawda 
zmiany tej konstytucji, który rząd 
premjera . Bartla zaproponował w 
czerwcu 1926 były nikłe, niewystar- 
czające. Dla wielkiej reformy 3 Maja 
Polska przygotowywała się tak długo. 
Trzeba było psychicznie przeorać Spo- 
łeczeństwo. Zamiast zmieniać litery 
konstytucji marsz. Piłsudski. zaczął 
rządzić inacze!. Trwało to dwa lata. 
Podobnie Sejm Wielki od 1788 do 
1190 rządzit inaczei Polską i taksa- 
mo rządy marsz. Piłsudskiego, jak te 
dwuletnie rządy Sejmu Wielkiego 'były 
dla Polski dobroczynne. Potem do- 
piero odwołał się i jeden i drugi do 
narodu czy projekty jego reform 
akceptuje, 

I wszystkie te analogje napełniają 
nas otuchą. Bo oto w dniu 16 listo- 
pada 1790 obywatel na sejmiku 
gdzieś w łasach kurpiowskich, czy w 
Oszmianie, czy na Pokuciu mógł nie 
zrozumieć wielkiej. myśli Sejmu Wiel- 
kiego. Taksamo agitowała go złość i 
paszkwil i potwarz, którzy zbawców 
Ojczyzny nazywali najstraszniejszemi 
obelgami, „pruskimi sprzedawczyka- 
mi“ i t d. Tam gdzie się palił święty 
płomień, który przetwarzał myśl pol- 
ską z gnuśnej i tępej do czynnej i 
obronnej, tam w Warszawię mała 
tylko paliła się latarnia, i światło jej 
nie mogło biedz na wielkie jesienne 
przestrzenie Polski. A jednak i wtedy 
Sejmiki odczuły, że przygotowywana 
reforma 3 maja to rzecz wielka. I 
sejmiki dały swą zgodę, dały posłów, 
którzy entuzjazmowi naprawy kon- 
stytucji ulegli. 

I dlatego dziś jesteśmy optymista- 
mi. Wierzymy, że odpowiedzią na ру- 
tanie marsz. Piłsudskiego czy ma 
swe dzieło dalej prowadzić, pierwszą 
odpowiedzią będzie zgoda, a odpo- 
wiedzią drugą: wdzięczność. Wtedy 
16 Listopada 1190 r. reforma  przy- 
szła zapóźno. Było to spóźnione 
wręczenie lekarstwa umierającej  mat- 
ce. Dziś młody orzeł polski porywa 
się do mocarstwowego lotu. My tu 

Wilnianie pamiętamy dnie z przed 

19 kwietnia 1919 r., kiedy wojska 
polskie wkraczały przy rzadkich strza- 
łach nielicznej artylerji, kiedyśmy tu 

wracali w burych, rosyjskich, sołdac- 
kich  szynelach, na zachudzonych 
szkapach. Była wtedy Polska biedna 
i nie wiedzieliśmy czy żyć będzie. 
Dano jej konstytucję, która tamowała 
jej normalny obieg krwi. Dziś włas- 
ną siłą i własną wolą mamy dopo- 
módz do tego, aby Polska stała się * 
mocarstwem. 

Mówiono dużo o katolicyzmie 
podczas akcji przedwyborczej. Nie 
będzie czystszą żadna katolicka mo- 

== 3,11. 28. == 
Marszałek Piłsudski Ghjął kie- 

rownietwo M. S. B. 

WARSZAWA, 3.III. (tel. wł, * £owa). 
Premjer Marszałek Piłsudski w cza- 
sie nieobecności Ministra Zaleskiego 
osobiście będzie kierował resortem 
spraw zagranicznych. Poszczególni Dy- 
rektorowie Departamentów kierować 
będą sprawami w zakresie ich kom- 
petencji. 

WARSZAWA, 3.11 PAT. Wobec 
wyjazdu ministra Spraw Zagranicz- 
nych p. Augusta Zaleskiego na sesje 
Rady Łigi Narodów do Genewy, na 
czas jego nieobecności sprawami po- 
lityki zagranicznej kierować będzie o- 
sobiście p. prezes Rady Ministrów 
Marszałek Piłsudski. 

Stały przypływ waluf obcych de 
Banku Polskiego. : 

WARSZAWA, 3.III. (żel. w. Słowa). 
Według obliczeń Banku Polskiego w 
miesiącu lutym zapas walut powiększy 
się o blisko 1.500.000 dolarów. jest 
to zjawisko niezwykle pomyślne ze 
względu na bierność bilansu handlo- 
wego, charakteryzującą nasz obrót z 
zagranicą w ostatnich miesiącach. 
Wzrost zapasu wałut Świadczy, że bi- 
lans płatniczy polepsza się i że mia- 
rowy odpływ walut ustał. 

Sądy Praey. 
WARSZAWA, 3.III. (tel. wł, Słowa) 

Na įwczorajszem posiedzeniu Rady 
Ministrów zatwierdzony został pro- 
jekt Min. Opieki Społecznej i Pracy 
o wprowadzeniu na obszarze całej 
Rzeczypospolitej sądów pracy. 

Upadek p. Gregory ego. 
Wielkie wrażenie wywarło w Londynie 

ogłoszone przed kilku dniami sprawozda- 
nie osobnej Komisji, powołanej przez Pierw- 
szego Ministra p. Stanley Baldwin'a, w po- 
rozumieniu z Min. ' Spr. Zagr. sir Austen 
Chamberlain'em, w sprawie wmieszania nie- 
których osób z Foreign Office w toczącą 
się sprawą sądową o spekulację giełdową 
głównie ną kursie franka. 

Zarzut dotknął jednego z najwybitniej- 
szych urzędników w Min. S. Z. p. Grego- 
ryego, który już od czasu wojny stał na 
czele oddziału wschodnio-europejskiego w 
Foreign Office, a ostatnio był tam, po p. 
William'ie Tyrrel'u stałym podsekretarzem 
Stanu, pierwszą osobą i niewątpliwie, wo- 
bec mianowania p. Tyrreli'a przed tygod- 
godniem Ambasadorem w _ Paryżu, byłby 
zajął jego dotychczasowe miejsce. 

P. Gregory miał w czasie wojny sekre- 
tarkę p. Aminta Bradley Dyne. Od paru 
lat, powołując się na swe siosunki w Fo- 
reign Office, dała ona jednemu z banków 
polecenie dużych operacji giełdowych wa- 

lutami zagranicznemi, chociaż, przedsiawi- 
ła niedostateczne pokrycie. W ciągu czte- 
rech ostatnich lat operacje te objęły ra- 
zem zakup i sprzedąż 420 miljonów fran- 
ków,- 17 milonów lir, oraz sporo innych 
walut. Niestety okazało Się, że rzekome 
wiadomości z Foreign Office, które miały 
pomagać w przewidywaniu zwyżki i Zniżki, 
były zwodne, gdyż wkrótce bank przedsta- 
wił rachunek, iż polecone operacje dały 
38,900 funtów (ok. 1 i pół miljona zło- 
tych) straty. Pani A. A. Dyne nie płaciła. 
Bank wytoczył proces. 

W toku sprawy «sędzia natknął się na 
to, że powoływano się na stosunki z Fo- 
reign Office i na to, że pani A. B. Dyne 
była sekretarką p. Gregory'ego. Žawiado- 
mił o tem władze. Wtedy p. Baldwin i p. 
Chamberlain wyznaczyli komisję śledczą. 

‚ Sprawozdanie komisji stwierdza, że 
pierwszą myśl gry na giełdzie powziął p. 
O'Malley, radca ambasady w Pekinie, zna- 
ny z rokowań w Hankou, wybitny dyplo- 
mata, który po kilku szczęśliwych posu- 
nięciach zachęcił do gry panią Dyne i p 
Gregory'ego. W r. 1923 dom p. Dyne stał 
się pewnego rodzaju miejscem zbornem 
kółka grających na giełdzie. P. Gregory 
w takim stopniu uczestniczył w zleceniach 
pani Dyne, że po okazaniu się strat roz- 
dzielili je na siebie po połowie. Stwierdzo- 
no wprawdzie, że ani p. Gregory ani nikt 
inny nie posługiwał się i nie mógł się po- 
sługiwać wiadomościami urzędowemi, ale 
też, że p. Gregory musiał sobie zdawać 
sprawę, iż jego udział w takiej grze gieł- 

„ dowej był naganny. 

Po przedstawieniu sprawozdania p. Gre- 
ory został usunięty ze stanowiska, p. 

O'Malley wezwany do podania się do dy- 
misji, podpułkownik Maxse, który chwilo- 
wo należał do kółka grających, vtrzymał naganę i stratę trzech lat w awansie, inni 
zostali uniewinnieni. 

г P. Gregory stał na czełe działu, do 
którego należały sprawy polskie i rosyj- skie, i był istotnie wybitnym ich znawcą, 
jak wogóle urzędnikiem dużej miary, tak 
iż błąd, który „popełnił, łamie i przerywa 
działalność większego znaczenia. 

PEPE FREE POZOSTA 
„ Przy astmie, chorobach serca, cier- 

pieniach piersiowych i płucnych, powiększe- 
niu gruczołu tarczykowego i woląch, natu- 
ralna woda gorzka Franciszka Józefa, sta- 
nowi istotny środek pomocniczy. Najsław- 
niejsi klinicyściw tej dziedzinie stwierdzają, 
iż wytwarzające się u suchotników na po- 
czątku ich choroby, zaparcia, przez stoso- 
wanie wody Franciszka Józefa zmnejszają 
się. Wydz. Zdi. Nr 128, dn. 28 IX 27r. 

PTETEETYTOATEOOOTET SODY DOĄCRPPASĄ, 

dlitwa, niż modlitwa O zwycięstwo o- 
bozu naprawy konstytucji i idei mo- 
carstwa polskiego, naszego obozu. Cat.



ZŁA FORMA OSKARŻENIA. 
Żałuję bardzo, że we wczorajszem 

Słowie ukazał się artykuł o pp. Zwie- 
rzyńskim, Englu i Komarnickim na- 
pisany w wyrazach bardzo ostrych, 
zawierający zupelnie nieodpowiednie 
przytyki osobiste, jak również niemniej 
nieodpowiednie zwrócenie się do Se- 
natu akademickiego. Bezwarunkowo 
potępialiśmy zawsze nieumiarkowanie 
formy w wypowiadaniu sądów o prze- 
ciwnikach. Pozatem nasz kolega, któ- 
ry pisał ten artykuł nie zdawał st bie 
sprawy, że zbyt ostre słowa w oskarże- 
niu przechyłają opinję kulturalnego 
czytelnika na rzecz oskarżonego. Ostro- 
ścią w redagowaniu oskarżenia 
można nawet słusznie przez siebie 
popieraną , sprawę zabić. Jednak 
by ten тб] wyraz ubole- 
wania nie wyglądał na wycofanie się 
z brzmienia meritum samej sprawy 
muszę ją raz jeszcze przedstawić. 

Na jednej z ulic wileńskich uka- 
zał się transparent Bezp. Bloku gło- 
szący co następuje: 

Komuniści głosują na listę 24, przez 
wdzięczność, że panowie z tej listy po- 
mogli im zatwierdzić ich listę już unie- 
wažnioną. 

Rebili na złość Rządowi dając Polsce 

p słów komunistów, 

Napisu tego również nie pisałem 
i nie wiedziałem nic o nim. Temnie- 
mniej będę go bronił. Nie zawiera 
mojem zdaniem nic zdrożnego. Składa 
się z dwóch części, w pierwszej wy- 
powiada subjektywne przekonanie au- 
tora, że komuniści są wdzięczni liście 
Nr. 24, w części drugiej powiada o 
wiadomym, znanym wszystkim fakcie, 
że endecy pomogli do zatwierdzenia 
listy bolszewickiej (powstrzymując się 
od głosowania w głównej kom. wy- 
borczej w Warszawie) gdy generalny 
komisarz wyborczy p. Car składał 
wniosek о unieważnienie tej listy. 
Nałeży tylko zarzucić autorowi, (a 
może korektorowi) transparentu że 
zamiast wyrazów „już unieważniana*, 
użył słów, „już unieważniona". Kom. 
Car składał wniosek, a więc lista by- 
ła w trakcie unieważnienia. i 
nie endecy zostałaby unieważnioną. 

Aby całkowicie sprawę wyczerpać 
zauważmy jeszcze, że ) 

co do pierwszej części  tran- 
sparentu, co do przypuszczenia, 
że bolszewicy będą głosować 
na listę endecką, bo mają do 

nich wdzięczność: 
Oczywiście, że chodzi tu o pewne 

przejaskrawienie wyborcze, jednak w 
ogólnie praktykowanych granicach i 
nie zawierające w sobie elementu kła- 
mliwości. Jako przykład typu kłam- 
stwaprzed wyborczego zacytować mo- 
żna odezwę endecką, drukowaną w 
Dzien. Wileńskim: „kto chce chrztów 
bez księdza niech głosuje na jedyn- 
ке“. Natomiast przypuszczenie, że 
bolszewicy będą przez wdzięczność 
głosować na t. zw. „katolicko-naro- 
dowych* czyli endeków, jest tylko re- 
toryczną przesadą w wypowiadaniu 

„rzeczy zupełnie słusznych gdyż 1) 
aczkolwiek bolszewicy nie rządzą się 
uczuciami wdzięczności w polityce i 
dlatego. przypuszczenie autora tran- 
sparentu, że okażą tę wdzięczność 
endekom nazywamy przesadą, to jed- 
nak bolszewicy iśtotnie mają powód 
do tej wdzięczności, gdyż gdyby nie 

a Zasiad R REEROCCZCY " 
: doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- - 
a go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg a 
« Małej Pohulanki, tel. Nr 1404 (wm 
= lecznicy d-ra Dembowskiego) ZY” a 
a u chore na a i po i = 

   
    

Wrażenia teatralne. 
Jacinto Benevente: „Żle kochana”. 

Dramat w 3 aktach. wystawiony w 
Teatrze Polskim po raz pierwszy 
2-90 marca 

Gdy z wielu stron zaczęto dopie- 
kać Teatrowi Polskiemu w  Lutni, że 
obraca się w zaklętem kole za bardzo 
już „lekkiego” repertuaru, że co przyj- 
dziesz do Teatru Polskiego, to zaraz 
już podczas pierwszego aktu zaczyna- 
ją boki boleć od śmiechu - dyrektor 
Rychłowski, odświęciwszy . swój pier- 
wszy jubileusz, wziął na ambicję, okru- 
tnie spoważniał i zaprosił wierną mu 
zawsze publiczność „lutniową”* na taki 
dramat, tak wściekły dramat, taki bez 
pardonu dramat... 

Nie. Nie uprzedzajmy wypadków. 
Pozwólmy wpierw zaprezentować 

autora i sztukę — komu? Rodaczce 
autora a zarazem osobie wybornie 
znającej literaturę z za Pirenejów, da- 
wną i współczesną. 

Hiszpanka, poślubiona Polakowi, 
pani Zofja Casanowa-Lutosławska, 
której pióro porusza się z równą 
swobodą w  piśmienictwie hiszpań- 
skiem jak polskiem, oraz w prasie 
obu tych krajów, poprzedzając przed- 
mową, wydany w  poznańsko-lIwow-= 
skiej „Bibljotece Laureatów  Nobla“ 
przekład dramatu „Malquerida* wy- 
szły z pod pióra lzabeli Lutosław- 
skiej — rozpoczyna prezentację auto- 
ra następującemi słowy: 

„Jacinto Benavente jest pierwszym 
dramaturgiem i komedjopisarzem Hi- 
szpanji współczesnej"Poczem zarazsta- 
wia go p. Lutosławska na jednej linji z 
wszechświatowej sławy mistrzami te- 
atru hiszpańskiego takimi jak —excu- 
sez du. p u! Tirso de Molina, Lo- 
pe de Vega, Calderon de la Barca... 
Jeszcze ze trzydzieści lat temu królo- 
wał i mistrzował w dziedzinie teatru 

hiszpańskiego wielki romantyk Eche- 

garay... Lecz gdy nastał zmierzch ro- 
mantyzmu i nowa dusza współczesna 

gdyby 

endecy nie mogliby uczestniczyć w 
akcji wyborczej w Polsce, a to ucze- 
stniczenie daje im duże plusy. . Poza- 
tem całkiem objektywnie da się uza- 
sadnić, że w interesie bolszewików 
leży popieranie listy Nr. 24. Lista ta 
idzie pod hasłem „silnego Sejmu", a 
wiadomem jest, że o ile bolszewicy 
zdławili parlamentaryzm u siebie, o 
tyle popierają instytucje *parlamentar- 
ne we wszystkich krajach nazywanych 
przez nich krajami burżuazyjnemi. 
Wreszcie lista Nr. 24 która nie dąży 
do ujęcia władzy we własne ręce, a 
dąży tylko do zwiększenia opozycji i 
osłabiania rządu w przyszłym Sej- 
mie, jeszcze dlatego może być przez 
bolszewików popierana, że w całej 
Bolszewji za największego wroga u- 
ważany jest marsz. Piłsudski, a lista 
24 walczy z marsz. Piłsudskim. 

Teraz co do drugiej części tran- 
sparentu, co do powiadomienia lud- 
ności, że endecy pomogli do zatwier- 
dzenia listy bolszewickiej, to mamy 
tu do czynienia z powtórzeniem oczy- 
wistego faktu. Przedstawiciele listy 
Nr. 24 wiedzieli doskonale, gdy się 
wstrzymali od głosowania i gdy dzię- 
ki nim lista bolszewicka została upra- 
womocniona, że przeciwnicy ich po- 
wiadomią wyborców o tem ich stano- 
wisku. Oburzać się więc na drugą 
część transparentu panowie z listy 
katolicko-narodowej nie mają żadnego 
prawa. 

* 
* * 

Przejdźmy teraz do listu otwartego 
pp. Zwierzyńskiego, Engla i Komar- 
nickiego tak nieprzyjemnie zaczepio- 
nego we v'czorajszem Słowie. 

Zatrzymajmy się tylko na jednem 
zdaniu będącem istotą tego listu. 

Autorowie listu piszą o Świeżo 
omówionym przez nas transparencie: 

Oświad zamy, źe nepis ten jest 
od początku do końca niecnem oszczer- 
czem. klamst wem. 

A więc „od początku do końca", 
a więc autorowie listu twierdzą, że i 
pierwsza i druga część transparentu 
jest kłamstwem. 

Oczywiście co do pierwszej części, 
co do przypuszczenia, że komuniści 
będą głosować na endeków, to zro- 
zumiałe jest, że w czasie walki wy- 
borczej pp. endecy dezawuują to przy- 
puszczenie w sposób jaknajbardziej 
ostry. 

Co zaś do drugiej części, to tutaj 
stanowisko panów podpisanych na 
rozlepionym na murach liście otwar- 
tym, z imienia i nazwiska, przestaje 
być zrozumiałem, staje się wręcz nie- 
zrozumiałem. Przecież panowie ci 
wiedzą, że istotnie przedstawiciele listy 
Nr, 24 dopomogli bolszewikom do 
zatwierdzenia ich listy, jakże więc 
można "ogłoszenie tego faktu nazy- 
wać  „niecnem  oszczerczem kłam- 
stwem*. Przecież muszą ci panowie 
wiedzieć, że logika faktów, że wymo- 
wa prawdy, że wymowa rzeczywistości 
odrzuci im te ostre określenia z po- 
wrotem. 

| chociaż poraz trzeci zaznaczę 
swoje żywe ubolewanie, że artykuł 
tak napisany jak był napisany wczo- 
rajszy artykulik „Endecy się wypie- 
rają* znalazł się na łamach Sżow , to 
jednak bodaj że się zgodzę z poglą- 
dem mego kolegi redakcyjnego, że 
podpisanie tego rodzaju listu nie li- 
cuje ani z tytułem doktora praw, ani 
z godnością proiesora , uniwersytetu. 

Cat. 

wyjrzała na Świat z początkiem XX-go 
wieku — wówczas, pisze p. Lutosław- 
Ska, zjawił się u nas (to znaczy w 
Hiszpanji, w ojczyźnie piszącej) zno- 
wu mistrz, ale nawskroś współczesny, 
realistyczny: Benavente. 

Urodzony w 1866 r., objął po 
Echegaray'u nietylko lutnię lecz i (w 
1922-gim) nagrodę Nobla. Bo dwa- 
kroć laur ten najwyższy uwieńczył hi- 
szpańską twórczość dramatyczną. Te- 
atr hiszpański! To, krótko mówiąc, 
istny grand hiszpański, któremu  ró- 
wizy: niewiele znajdziemy na świecie. 

Obrazy i obrazki rodzajowe jed- 
no i dwu aktowe z figurami historycz- 
nemi na renesansowem tle (,„Uśmiech 
Giocondy“) lub taki „Ostatni menu- 
et" garstki arystokratów francuskich 
idących pod gilotynę; dalej ostre sa- 
tyry wymierzone przeciwko stosunkom 
społecznych, komedje mocno reali- 
styczne a przytem subtelne („Róże 
jesienne", „Pani gospodyni" i inne) 
wszystko to, a było aż kilkadziesiąt 
tych komedyj to drwiących, to lirycz- 
nych, to moralizujących to tylko ba- 
wiącyc , wszystko to rozsławiło imię 
literackie: Jacinto Benavente nietylko 
na całą Hiszpanię lecz i po za jej 
granicami. Aż oto czternaście lat te- 
mu, w 1913 r. w teatrze madryckim 
Princesa, w obecności króla, dworu 
tudzież elity hiszpańskiej inteligencji 
wystawiono dr mać. Jacinta Beneven- 
te, przyjęty wręcz z. uniesieniem  za- 
równo przez publiczność jak przez 
krytykę. 

Była to właśnie słynna premiera 
słynnej „AM lquerida*—której tytuł 
polski „Zle kochana” tylko. pozórnie 
jest trafny. Do czego wrócimy za 
chwilę. 

Nic rozgłośniejszego Benavente od 
tej daty nie napisał. Wystarczyła mu 
jednak „Malguerida“ — z którą, mó- 
wiąc nawiasem, dzieli sławę np. 
„Krąg interesów* farsa przez mędrca 
napisana albo „Grobowiec marzeń'— 
dlatego aby odbyć * iście tryumfalny 
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Wywiad 2 p. Indian Kościałkowskim, 
W przeddzień wyborów bawiący 

w Wilnie Prezes Partji Pracy, kandy- 
dat czołowy jedynki p. Marjan Zyn- 
dram Kościałkowski udzielił nam in- 
teresującego wywiadu na temat ak- 
tualny. 

— Panie Prezesie — zaczynamy 
rozmowę--jakie zadania będzie miał 
przyszły Sejm? 

— O roli i zadaniach przyszłego 
Sejmu mówiłem już w wywiadzie u- 
dzielonym „Epoce”, który zresztą 
przedrukowany został na łamach pism 
wileńskich „Słowa i „Kurjera“. 

Poprzestając na tem, czy nie 
mógłby Pan Prezes określić Ściślej 
roli przedstawicieli Wileńszczyzny w 
przyszłym Sejmie? 

— Ziemie północno - wschodnie, 
które z okazji afery politycznej „tiro- 
mady* porównałem w mowie sejmo- 
wej do „raju zapomnianego przez 
Boga i ludzi* wymagają specyticzne- 
go traktowania. Mają one bowiem 
odrębną strukturę gospodarczą, spo- 
łeczną, pod względem narodowościo- 
wym są bardzo zróżniczkowane. Tych 
momentów za drobnemi wyjątkami 
reprezentanci naszych ziem w po- 
przednim Sejmie dostatecznie nie do- 
ceniali, ujmując najżywotniejsze inte- 
resy ziem północno-wschodnich w 
szablonie ogólnym, a w wielu wy- 
padkach pod kątem interesów par- 
tyjnych, a co gorsze nawet osobi- 

stych. Ko; 
Ferment, jaki się obserwowało do 

niedawna tutaj jest wynikiem nie cze- 
go innego, jak właśnie niezrozumie- 
nia tych momentów, o których wspom- 
niałem wyżej. 

Rola przedstawicieli ziemi naszej 
w przyszłym Sejmie winna być 2a- 
przeczeniem praktyk stosowanych w 
poprzednich. 

Reprezentant Ziemi Wileńskiej po- 
za docenianiem interesów ogólnopań- 
stwowych musi w dostatecznej mie- 
rze dbać о dobro . reprezentowanej 
przez siebie ludności. 

— A czy pan wie, co pisał „Dzien- 
nik Wil.,? : 

— Pismem tem interesuję się b. 
mało. Ponieważ jednak wpadły mi w 
ręce numery tego pisma, w których 
enuncjacje przedwyborcze zaprzeczają, 
jakobym był obrońcą Wilna, a pop“ 
nadto zarzucają mi przynależność do 
masonerji i wrogi stosunek do Ko- 
Ścioła katolickiego, czuję się zmuszo- 
nym zdementować te cyniczne kłam- 
stwa. : 

W sprawie pierwszego zarzutu 
„Słowo* łaskawie wydrukowało list 
mój, co do następnych tyczących się 
mego stosunku do kościoła to mu- 
szę stwierdzić, - że metody 
swymi przeciwnikami 
prasy endęckiej są już tak oklepane, 
że budzą tylko wstręt i znudzenie. 
Niechcąc: jednak, aby tą 'drogą*"pra* 
ktykowane systematycznie przez t. zw. 
prasę narodową bezczelne kłamstwa 
wprowadzały w błąd ludność, muszę 
stwierdzić kategorycznie, iż: docenia- 
jąc należycie znaczenie i wpływ ko- 
ścioła na podniesienie etyki w spo- 
łeczeństwie nie mogę z nim walczyć 
i tego też nigdy nie czyniłem. 

Twierdzę nato miast z całą stanow- 
czością, że wielu z tych, co najgłośniej 
mówią o swym katolicyzmie w życiu 
codziennem są niejednokrotnie za- 
przeczeniem zasad chrześcijańskich. 

Zarzucają mi, iż jestem masonem, 
ponieważ jest to ulubiony Środek N.D. 
walki z-przeciwnikami. Mój Boże, ko- 
góź to w Polsce masonem nie nazy- 
  

objazd republik poludniowo-amery- 
kańskich, (wiernych do dziś dnia hi- 
szpańskiej swojej macierzy) gdzie au- 
tora „Małlqueridy* dosłownie na rę- 
kach noszono. Ale i w Stanach  Zje- 
dnoczonych zagustowano w. ,, *a/que- 
ridzie* do tego stopnia, że, jak Za- 
pewnia p. Lutosławska, grano w New 
Yorku rozgłośny dramat Benaventa... 
tysiąc razy z rzędu! Trwał ten  bez- 
przykładny impet bez mała i. bez 
przerwy ...trzy latal Nam daj Panie 
Boże choć do Wielkiejnocy utrzymać 
„Zle kochaną* na afiszu Teatru Pol- 
skiego! p 

P. Lutosławska nie ma wprost słów 
dla wyrażenia swego zachwytu. „W 
tym dramacie - pisze — wszystko jest 
bez zarzutu, wszystko jest doskonałe; 
niema jednego słowa zbędnego, nie- 
ma ani jednej sytuacji, ani jednego 
momentu, któryby nie wynikał z typu 
osobistości i nie prowadził nieuchron- 
nie do tragedji, rozpętanej z namię- 
tności ludzkich. Wszystko w tym dra- 
macie jest prawdą żywiołu, nacecho- 
waną swoistością naszego ludu z 
Kastylji, którego Benavente kocha i 
rozumie jak żaden inny pisarz”. 

Cóż się dzieje w tem arcydziele? 
Z czegóż wyrazsta w niem piramidal- 
nośćztych wszystkich zalet i przymio- 
tów? 

Przedewszystkiem... co to jest ko- 
bieta źle kochana? O ile nas poczu- 
cie ducha języka polskiego nie myli, 
jest to kobieta której kochający ią 
mężczyzna nie może - lub nie umie— 
dogodzić. Kocha lecz nie tak, jak 
trzeba. Formy, w których miłość jego 
się objawia nie pasują do /ndywi- 
duolności kochanej kobiety. Zdarza 
się to... nawet częściej niż ludziom 
się zdaje. Źle ją kochał, nietak jak 
należało i przeto się rozstali, lub 
ona go porzuciła... Oto co. nasuwa 
na myśl, jaki obraz wywołuje w wy- 
obraźni ludzkiej żyżuł głośnej sztuki 
Jacinta Benavente. 

walki ze.: 
politycznymi. 
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wanoi Nawet samego  endeckiego 
Marszałka Senatu Trąmpczyńskiego! 
Piszą, iż byłem w Paryżu na zjeździe 
masońskim. Jest to zwykłe kłamstwo, 
gdyż na żadnym zjeździe masQńskim 
w życiu swem niebyłem. Zjazd zaś 
paryski był zjazdem domokratów i 
radykałów państw europejskich, o 
czem autorzy oszczerstwa wiedzą b. 
dobrze. 

O masonerji niebyło na tem zjeź- 
dzie ani jednego słowa mowy. 

— Panie prezesie, prasa endecka 
przewiduje z góry parcelację obozu 
prorządowego w przyszłym sejmie... 

— Myśli pan o wszechstanowości 
B. B. W. z Rz. o znalezieniu się 
kandydatów postępowych obok kon- 
serwatywnych i o mogących stąd wy- 
pływać wątpliwości co do jego spoi- 
stości ideologicznej? 

Tak. 

-— Proszę Pana, pod rządami 
Marszałka Piłsudskiego postępuje na- 
przód konsolidacja żywiołów państwo- 
wotwórczych dla których dobro i si- 
ła Państwa jest alią i omegą wszyst- 
kich poczynań. Choć są pomiędzy na- 
mi socjalne różnice wierzę, że na tej 
platformie, jaką jest dobro i siła 
Państwa podamy sobie zawsze ręce i 
stanowić będziemy nierozerwalną 
całość. 

Pr S 

Wobec ekocesów ulicznych. 
Oświadczenie. 

My, młodzież akademicka, zgru- 
powana w Wil. Akad. Bezpartyjnym 
Komitecie Wyborczym Współpracy z 
Rządem, stwierdzając: 

1) że nie należąc do żadnej partji 
politycznej stanęliśmy do pracy wy- 
borczej indywidualnie, nie reprezentu- 
jąc żadnych zrzeszeń akademickich 
istniejących na terenie U. S. B. 

2) że dobra wola i chęć przyjścia 
z pomocą ludziom, którzy walczą o 
jasne i mocarstwowe stanowisko Pol- 
ski i bez różnicy przekonań stanęli 
pod sztandar Marszałka Piłsudskie- 
go — powodowała naszemi czynami, 

3) że w pracy swej kierowaliśmy 
się zasadą spokojnego, a przede- 
wszystkiem ideowego i rzeczowego 
traktowania wyborów do Sejmu i Se- 
natu, odrzucając całkowicie możliwość 
użycia metod nie licujących z godno- 
Ścią akademika — 

Oświadczamy: 
że wypadki, jakie miały miejsce z 

inicjatywy młodzieży zgrupowanej do- 
okoła t. zw. Sekretariatu Akademic- 
kiego przy Komitecie Katolicko-Naro- 
dowym w dniu 2 b. m. przy ul. Nie- DĄ 
mieckiej i Wielkiej z całą šwiadomo- 
ścią bezwzględnie: potępiamy. 

°  Stwierdzamy jednocześnie, że za 
powyższe nielicujące z godnością aka- 
demika wystąpienia nielicznej 

polskiej młodzieży akademickiej U. 
S. B. odpowiedzialności nie ponosi, 
wierząc, że gotów i ędzie stanąć w 
obronie dobrze zrozumiałego patrjo- 

tyzmu i honoru zawsze i wszędzie. 

leszcze jeden związek zawodowy 
za lisfą Nr. 1. | 

Związek zawodowy pracowników 
Huty Szklanej uchwalił głosować na 
listę Nr. 1. Członkowie związku u- 
ważają, iż przywrócenie sejmowładz- 
twa i rządów partyjnych zniweczyło- 
by dodatnie wyniki pracy obecnego 
rządu i podważyłoby iundamenty by- 
tu państwa. 

Skąd się wziął? Z piosenki ludo- 
wej kastylskiej, którą p. Casanova- 
Lutosławska tłumaczy tak: 

Kto kocha Tę ze wzgórza 
Musi umrzeć. 
Za to, że ją kocha kto ją kocha, 
Nazywają ją Źle kochana. 

Piosenka mówi o wzgórząch, czyli 
o górach, których. jak wiadomo, w 
Kastylji i Starej i Nowej nie brak. 
Dalej jednak: sens tego, co mówi 
piosenka, mocno mglisty. Zaś etalque- 
rida Oznacza nie „źle kochana lecz 
dosłownie „źle pożądana* a w prze- 
nośni: pożądana nie przez tego, który 
powinienby jej pożądać — opacznie, fa- 
talnie pożądana. 

Oto i docieramy do ideowego ją- 
dra sztuki. ` 

Rzecz dzieje się... 0, bynajmniej 
nie w środowisku hiszpańskich gran- 
dów! Dzieje się wśród chłopów, w 
domu zamożnego gospodarza wio- 
skowego. Pewien bogaty gospodarz 
umarł. Zostały po nim: wdowa (Raj- 
munda jej na imię) i córka w kwie- 
cie młodzieńczego wieku (na imię jej: 
Akacja). Pani Rajmunda wyszła po- 
wtórnie za mąż za gospodarza tejże 
wioski (Esteban mu na imię). | oto 
dzieje się rzecz straszna, osobliwie w 
środowisku włościan kastylskich wręcz 
niedopuszczalna i zdrożna nad wszel- 
ki wyraz: prześliczną Akację (ale 
przynoszącą nieszczęście!) oraz jej 
ojczyma Estebana... opętała miłość! 
Akacja zrywa z jednym swoim narze- 
czonym, Norbertem a drugiego jej 
narzeczonego ojczym Esteban — tru- 
pem kładzie. Gdy Rajmunda namięt- 
nie przywiązana zarówno do córki 
jak do drugiego swego męża, dowia- 
duje się o tem wszystkiem — nie- 
ledwie od zmysłów odchodzi. Naten- 
czas... natenczas... w momencie kiedy 
go mają brać do więzienia, a tłum 
grozi mu zlinczowaniem — wystrza- 
łem z karabinka Esteban zabija Rai- 
mundę! Bogu ducha winną, dzielną, 
głęboko uczciwą i kochającą Rajmun- 
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£o krak fa kałuża, go wiersz fo 
kłamstwo. 

Endecy nie mogą się obejść bez 
kłamstwa i fałszu. Kłamstwo i fałsz 
stały się ich istotą. Bywa jednak czę- 
sto, że człowiek który często kłamie 
sam w swoje sidła wpada, zapomina- 
jąc co mówił przedtem. 

Mamy tego najlepszy przykład: W 
numerze wczorajszym ogłosił „Dz. 
Wil." że listę Nr. 25, którą początko- 
wo Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 
62 w Lidzie unieważniła, została na 
Skutek orzeczenia Sądu Najwyższego 
i rozporządzenia Generalnego Komi- 
sarza wyborczego przywrócona. Trze- 
ba stwierdzić, że niema w tem słowa 
prawdy. Sprawa cała, o czem zresztą 
informowano w Dzienniku Wil. z dnia 
23 lutego w sposób następujący: rea- 
sumpcja uchwały unieważniającej listę 
nr. 25, zapadła na posiedzeniu ple- 
narnem Okręgowej Komisji Wybor- 
czej w dniu 20-go lutego na wniosek 
przewodniczącego, przyczem powzięto 
następującą uchwałę: 

Okręgowa Komisja Wyborcza na 
posiedzeniu swem dnia 20 lutego r. b. 
mając na względzie, że uchwała z 
dnia 18 lutego 1928 r. zapadła wobec 
mylnego zastosowania p. 2 art. 49 
ustawy o ordynacji wyborczej z dnia 
28 lipca 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 66) 
przeto postanowiła: decyzję swą z 
dnia 18-go lutego r. b. zmienić i listę 
Polskiego Bloku Katolickiego Polskie- 
go Stronnictwa Ludowego  „Piast* i 
Chrześcijańskiej demokracji zatwier- 
dzić. 

  

Nie było więc ani orzeczenia Są- 
du Najwyższego, ani rozporządzenia 
generalnego komisarza. Ot „Dz. Wil." 
poprostu z przyzwyczajenia rozminął 
się z prawdą. 

Utafniające się wiece P.?.S. 
W piątek na ryneczku Antokol- 

skim  agitatorzy P.P.S. korzystając z 
większego niż zwykle zjazdu włościan 
zwołali lotny wiec. Mówca pepeesow- 
ski zdjąwszy czapkę wykrzykuje: 

— Towarzysze i towarzyszki, po- 
słuchajcie... 

Na to baby zeskakując z wozów 
skupiają się dookoła mówcy gdy 
rozlega się donośny głos jakiejś 
przeciwniczki „raju“ socjalistycznego. 

— Kobiety, kobiety, patrzajcie, je- 
den towarzysz gada żeb drugi za 
litr niebrałby się z woza. 

Wiec lotny oczywistażsię ulotnił. 

Naiwne warunki a gifaforów „Z0” 
Agitatorzy R. N. O. (Ros. Zjed- 

noczenia Ludowego) twierdzą, iż Nr. 
20 będzie domagać się: odbudowy na 
koszt skarbu soboru prawosławnego 
w Warszawie na placu Saskim oraz 
powrotu do Wilna arcyb. Eleuterjusza 

OROSEUBUBEGAZORABEARESEZA 

czekolada zdrowia 
fabryki 

M. Pidggcki w trawe 
jest bardzo smaczna 
i pożywna dla dzieci. 
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Rewia w 15 obrazach, 
Walerji Dobosz markowskiej 

Е 
| 

R 

R 
un 

Polecamy na sezon wiosenny 

Pła:zcze welurowe. 
Turnewezy, płaszcze gabardinowe. 

Dział sukienny  obiicie 
fabryk krajowych 

przystępne. 
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8 Ceny 

W nowouruchomionym dziale 

NOŻNEJ, LATAJĄCEJ, 

dę! Ot komu nieszczęście przyniosła 
piękna i zakochana we własnym oj- 
czymie alquer du. Własnej, rodzo- 
nej, najlepszej matce. 

Ach, cóż za okropny dramat! Ni- 
czego chyba nie braknie. Strzał go- 
dzący w narzeczonego Akacji rozlega 
się już zaraz w połowie pierwszego 
aktu i od tej chwili aż do końca 
sztuki nie wychodzimy z atmosfery 
wskroś przesyconej ultradramatycz- 
nem napięciem. A jednak — ten cały 
konflikt rozpętanych namiętności nie 
sprawia przewidywanego wrażenia. 
Przestał już na nas działać... włoski 
weryzm i styl 4 la Cavalleria Rusti- 
cana. To już w dzisiejszych czasach 
dla nas zbyt proste, trop simple. 
Dramat Jacinta Benavente zarywa 
nieraz jeden o pewną „„detektywność* 
romansów Gaboriau... Mogło by to 
wyjść na dobre żywszemu zajęciu, któ- 
re sztuka budzić usiluje; cóż, kiedy 
tak jest niefortunnie skonstruowana 
(znowu z racji: swojej „prostoty)”, że 
zaraz na początku każdy domyśli się, 
iż nie kto inny tylko ojczym Esteban 
uśmiercił Faust na dla tego aby _ Za- 
brawszy  Akację do  mężowskiego 
domu nie pozbawił jego, Estebana, 
choćby tylko jej widoku, choćby 
przebywania z nią pod jednym — @а- 
chem. 

Plącze się też po całej sztuce 
jące z tropu określenie „źle kochana” 

co też nie przyczynia się do słu- 
chania sztuki „z zapartym oddechem". 

Lecz może dramat ten hiszpański 
zagrany przez wirtuozów kunsztu 
aktorskiego wstrząsłby do  głębi?.. 
Mamy, niestety, pod tym względem 
zbyt wiele wątpliwości. Dla zainter- 
pretowania „Zle kochanej" starczyło 
naszemu  Teatrowi Polskiemu sił 
aktorskich. Nie przyszło to z łatwo- 
ścią, bo zespół Teatru Polskiego nie 
jest bynajmniej wdrożony do interpre- 
towania dramatów to jeszcze tak 
głębokich i jednoliciie dramatycznych 
jak „Źle kochana”. Ale oto np. ty- 

  

   

  

   

EO 2. UOSNRCEK polaka te i 

46W. Pohulanka 1-a. 
Biuro »» Rachuba Tel. 3—67: 
podaje do wiadomości W. Klijentów, że z dniem 22-go lu- 
tego r. b. angażowało nowe siły fachowe obeznane z róż- 
nemi sprawami w zakresie obowiązujących w Kraju Ustaw, 
a szczególnie z ustawami podatkowemi. 

в rownież wszelka praca w zakres buchalterji i księgowości 
BBS wchodząca, przez doświadczonego buchaitera. 
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ERZE ORNE 

Juljan NOWICKI i Syn 
Wilno, ul. Wielka 24, tel. 292. 

zaopatrzony w 

wyborze sprzęt sportowy do: LEKKIEJ ATLETYKI, 

SZERMIERKI, etc. 
CENY KONKURENCYJNE. 

Klubom sportowym rabat oraz dogodne warunki. 

K 5 ой 54 w Sali Klubu Kolejowców 
Teatr , Nowości (ul. Dąbrowskiego 5) 

K. Szerszyńskiego artysty Teatru Nowości 

„WSZYSTKO z MIŁOŚCI 
sukces teatrów Warszawskich z udziałem: pp, 

y ulubienicy Warszawskiej i Wileńskiej 
publiczności, C. Jabłońskiej, 5. Balcerakėwny, J. Cesarskiego, K. Chrza- 
nowskiego, L, Stróżewskiego, K. Szerszyńskiego i innych. Humor, śpiew, 
muzyka. Dwa przedstawienia dziennie о godz. 7 1 pół. i 9 i pół. wiecz., 
w sobotę i w niedzielę 3 przedstawienia o godz. 5, 7 i pół i 9.i pół. w 

  

Wykonywa sie 
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gotowe oraz na zamówienie: m 
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Ubrania sportowe, garnitury i t. d. № 

materjały sezonowe —& 
i zagranicznych. 
Wykonanie solidne. 94 
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juijan NOWICKI i Sym 
Wilno, ul. Wielka 24, tel. 2-92. 

sportowym polecamy w wielkim 
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tułowa bohaterka nie jest bynajmniej 
centralną i główną personą w sztu- 
ce. Można juściwysunąć ją na pierw- 
Szy plan jakąś nadzwyczajną, wirtuo- 
zowską, popisową rolą lecz—niema 
potrzeby. To też p. Frenklówna mo- 
gła ograniczyć się jedynie do wysżar- 
cz 'iącego odtworzenia nam zamknię- 
tego w sobie a namiętnego tempera- 
mentu mocno niesympatycznej choć 
tak powabnej dła mężczyzn Akacji. 
Prawda, p. Żukowski nie bardzo po- 
dołał gwałtownej roli pierwszego na- 
rzeczonego Akacji, Norberta podejrzy- 
wanego o zabójstwo, lecz zato p. 
Detkowski w roli nieszczęsnego ojca 
zabitego młodziana rzetelną oddał 
przysługę piątkowej premjerze. Po p. 
Dąbrowskim spłynęła rola Estebana 
jak woda po łabędziu nie wywołując 
wysiłku twórczości aktorskiej, który- 
by wraził się w pamięć —ale—zamie- 
rzenia autora były wystarczająco u- 
widocznione. I, co przedewszystkiem 
należy podkreślić, główną postacią w 
Sztuce, puszczającą ją w ruch i w ru- 
chu ustawicznym ją podtrzymującą 
nie jest Akacja, lecz jej matka Raj- 
munda. Rolę tę trudną i ciężką wzię- 
ła na swe barki p. Zofja Molska, 
którą przywykliśmy dotąd widywać 
głównie, niemal wyłącznie, w spokoj- 
nych i dystyngowanych rolach  szla- 
chetnych matek, zrównoważonych dam 
z bomondu i t. p. P. Molska, z wy- 
trawnością artystki wysokiej próby, 
przedziergnęła się w pelną krewkiego 
temperamentu biszpankę o wyrazistej 
i mocnej indywidualności, może nieco 
za bardzo polerowaną (nawet na 
Kastylję) lecz prowadzącą żywo i 
energicznie akcję całą. P. Molska 
trzymała od początku do końca sztu- 
kę w rękach swoich — niezawodnych. 
Miło było patrzeć. | rzadko kiedy Sy- 
pały się tak zasłużone oklaski. 

Cr. J. 
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Głos na czasie. 
W Polsce powojennej wiele się 

robi dla zaradzenia nędzy materjalnej 
i moralnej, a jednak szerzy się ona 
z zatrważającą szybkością. Na tere- 
nie naszego bogobojnego Wilna, po- 
mimo usilnej pracy w tym kierunku 
opieki społecznej Województwa i Ma- 
gistratu, Stowarzyszeń dobroczynności 
oraz wielu ludzi dobrej woli, jakże 
jest wiele jeszcze do działania. By tę 
prawdziwą biedę poznać, wystarczy 
zaopatrzyć się w adresy nędzarzy w 
Biurze pracy św. Wincentego a Paulo 
na Młynowej 12 i pójść do takich 
rodzin. 

Mała izdebka w ociekającej wilgo- 
cią suterenie, lub zimne poddasze 
mieści często 5—8 osób. Rodzice bez 
posad, lub zarobek minimalny nie 
wystarcza nawet na chleb suchy, dzie- 
ci z braku ubrania i obuwia nie mo- 
$ą uczęszczać do szkół, ani też iść 
do nadarzającej się pracy. Takie wa- 
runki popychają nieraz dziewczęta 
do upadku, a chłopców zaprawiają 
do włóczęgostwa i kradzieży. Po- 
między inteligencją, zwłaszcza uchodź- 
czą, pod względem materjalnym jest 
jeszcze gorzej, bo nieraz fałszywa 
duma nie pozwala przyznać się do 
położenia bez wyjścia.. Cierpią więc 
w milczeniu, dogorywają w 
pszym razie w przytułkach, tak wiele 
pozostawiających do życzenia. Niejeden 
czytając te słowa pomyśli, lub powie, 
że społeczeństwo nasze zdziałało już 
wiele, a zlikwidowanie nędzy należy 
do mrzonek. Ci sceptycy niech przy- 
pomną sobie warunki . ekonomiczne 
takiej Finlandji, lub Danji, a choćby 
naszego Pomorza, gdzie plaga że- 
bractwa należy już do przeszłości i 
gdzie racjonalna opieka zapobiega 
ostatecznej nędzy. Nie grosza nam 
brak na zaradzenie złemu, nie jeste- 
Śmy znowuż tak ostatecznie znieczu- 
leni na niedolę bliźnich, jedynie czę- 
sto lekkomyślni, i rozrzutni. 

Nieraz odmawiamy złotówki na 
cele społeczne, narzekając na cięzkie 
czasy, ałe stać nas na stroje kosz- 
towne i huczne rozrywki. Materjalizm 
nas tak ogarnął, że nawet wobec 
majestatu Śmierci bliskich osób Świa- 
topogląd nasz nie ulega zmianie. 
„ „By uczcić pamięć zmarłych przy- 
jaciół, nieraz ludzi idei i czynu, umie- 
my wystąpić hojnie: kosztowne wień- 
ce płyną ulicami 
świeże mogiły toną pod powodzią 
kwiatów, które za chwilę zwarzy 
mróz lub skwar letni, a w zziębnię- 
tych i głodnych bunt wzbiera za mar- 
nowanie grosza. 

Stoją mi przed oczami pogrzeby 
ostatnich lat, obliczam wartość tych 
stosów wieńców ofiarowanych  czci- 
godnemu  Arcypasterzowi Cieplakowi 
i tylu innym wielkim  Synom i Cór- 
kom drogiego Wilna. Pamięć ich 
święta jest wiecznotrwała — należa- 
łoby ją uczcić nie kwiatem  więdną- 
cym, ale datkiem na schroniska dla 
starców, ochronki, warsztaty pracy i 
+ d. Tym sposobem  spełnilibyśmy 
testament tych Świetlanych duchów 
które od nas odchodzą. 

Jesteśmy ludźmi, życie, szczeg6l- 
nie młodość mają swe prawa nie 
zbraknie więc okazji do ukwiecania 
siebie i naszych mieszkań w rado- 
Snych chwilach życia. 

„Powaga zaš Śmierci powinna bu- 
dzić myśli głębsze o znikomości rze- 

najle- - 

naszego miasta,” 

Pomot rządowa dla niezamożnych 
uchodźców. 

Proces mobilizacyjny Narodu Pol- 
skiego rozproszonego przez tułactwo 
przedwojenne i gigantyczny mecha- 
nizm Wojny Światowej bynajmniej 
się jeszcze nie skończył. 

Wciąż jeszcze rzesze uwięzłych 
zagranicą rodaków, gnane nostalgją, 
chęcią zobaczenia rodzin, wolnej Oj- 
czyzny i t. d. usiłują w ten czy inny 
sposób dostać się do Polski. 

Nie potrzeba chyba dodawać, jak 
wysoce korzystnym jest ten ruch po- 
wrotny. Człowiek, który na własnej 
skórze oOdczuł+ dobroczynne skutki 
cudzych „rajów* jest najlepszą od- 
trutką na komunistyczne idealizowa- 
nie rzeczy dalekich i nieziszczalnych. 
Import tych ludzi jest importem „zim- 
nej wody na domorosłych fantastów 
socjalnych. 

Ten ruch powrotny przybralby 
jednak o wiele większe rozmiary, gdy- 
by udzielano większej pomocy finan- 
sowej imigrantom. Należy również po- 
myśleć o pewnych rezerwatach ziemi 
dla imigrantów. O ułatwieniach kre- 
dytowych przy nabywaniu nierucho- 
mości i t.d. 

Wobec przeludnienia rynku pracy, 
popierać należy ze wszech sił wszelki 
samodzielny ruch wytwórczy, koope- 
ratywny t. d. Wychodźca z Rosji, jak 
wskazuje statystyka nasza, umieszczo- 
na przed paru tygodniami w „Głosie 
Zakordonowym“, jest przeważnie fa- 
chowcem. Można mu więc dać kredyt 
z czystem sumieniem. Nie zmarnuje 
go napewno. 

Organizacje Polaków - uchodźców 
opracowują już w tej sprawie swoje 
memorjały. Głos Zakordonowy rów- 
nież sprawę tą często gęsto poruszać 
będzie. Największą jednak nadziei 
pokładać sd w młodych 
pósłach z Wileńszczyzny, którzy 
jako ludzie młodzi i energiczni, 
potrafią naprawić zaniedbania 
lat ubiegłych. O ile wiemy pp. 
Kościałkowski i Mackiewicz za- 
interesowali się tą sprawą nader 
żywo. 

A realizacja takiej pomocy jest nie 
tylko ważną z punktu widzenia #- 
lantropijnego, ale i narodowego. Pań- 
stwu Połskiemu przybywa żywioł lo- 
jalny, twórczy, zadowolony, wyzbyty 
złudzeń, że „wszędzie jest dobrze, 
tylko u nas jest źle”. Trzeba tylko, 
ażeby młodzież uchodźca  przejawiła 
również pewną inicjatywę, 
biorczość w kierunku uruchamiania 
samodzielnych warsztatów pracy. 

Uchodžra. 
ETETST EEST SET 

czy doczesnych, a takie bezmyślne 
rzucanie na grób stosów kwiecia jest 
wynikiem naszego spoganienia. Kwia- 
ty, te uosobienie piękna, lubi każdy. 
Ozdabiajmy drogie mogiły, ale umiar- 
kowanie, używając zaoszczędzonych 
pieniędzy na. ważniejsze cele. 
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Głos z obezyzny. 
Ja jestem tych tysiące co dziś w dni tułacze 
2 dalekich kresów zimnych rozbiegli się w świat, 
Ja jestem z tym co w smutku za krajem zapłacze 
Bo on mi wtedy bratem i jam jemu brat. 

Od wschodnich granic Polski po Andy skałiste, 
Które za oceanem piętrzą się aż hen 
Tystiące ust powtarza „wróć nas jezu Chryste" 
Słodki swój. o Ojczyźnie wypieszczając sen. 

Od pustyń Abisynji do redut Maroka 
Stopą polską znacząc każdy ziemi szlak 
Rozłożyła się nasza Ojczyzna szeroko 
Jakby jakiś mistyczny śnieżnopióry ptak. 

Lecz takeśmy żywotni i tak dziwnie twardzi 
Boć przodków z tych pól dzikich w żyłach płynie krew, 
że choć Matka wyrodna swemi dziećmi gardzi, 
One zawsze gotowe przybiedz na jej zew. 

\ 
Bo jednym rytmem z Polską me serce bijące | 
Purpurą rubinową znaczy każdy ścieg, 
A duch żyje i czuwa za dusz tych tysiące, 
Wiary ojców, tradycji zawsze będzie strzegł. 

Stanisław Świacki. 

Kraj „zakordonowy '. 
Różowe wschody Słońca, lasy śronem skrzą się, 
Puszyste wydmy śnieżne co aż bielą nużą, 
Potem wiosenne wiatry w obłąkańczym pląsie - 
Nad każdem trzęsawiskiem i każdą kałużą! 
Ożywcze tchnienie świtu w sosen uroczyska, 
Puszcz cisza nieskalana i żywiczne wonie 
To kraj tak sercu bliski dzisiaj „bez nazwiska” 
To wspomnienia ocean, w którym myśl ma tonie. 

WYGNANIE. 
Mój kryształowy gmach , 
Wyśniony w złotych suach 
Już mi się rozwiał w pył. 
Gidzie pójdę — w przód, czy w tył 
Przedemną tkwi zapora. 
I niema dla mnie dróg, 
Nie czeka żaden próg, 
Co czekał wczoraj. 
I niema dla mnie chwil, 

Co iśnią się słońcem 
Ja jestem wiecznym gońcem 
Przez setki długich mil 
Przez życia ciemny szlak. 
Jam jest wędrowny ptak, 
Co nie ma gniazda, 
Przewodnia moja gwiazda, 
Spowita w zwoje chmur, 
Przykryta smugą ciemną, 
A wichrów grożny chór 
Rozigrał się nademną. 
Samotny czekam, aż to minie. 
A życie płynie . ... 
Lecz kiedy przyjdzie dzień, 
Przez los mi dany, 
Rozwieję wszelki cień, 
Zwyciężę huragany. 
Przebędę wszełką dal, 
Stanę na szczycie. 
Jam mocny, jak, hartowna stal — 
ŹZwyciężę życie! : 

р „M. Siegniew. 

Stanisław Swiacki. 

JAN TARWID. 

Do wspoėlezesnych. 

Nie ustawajcie w pracy, bracia, 
i wykuwajcie własny los: 
Wy stanowicie też Ojczyznę, 
więc ważkim jest Wasz czyn i głos. 

To, co wywałczył dzielny żołnierz, 
i zą co poległ kraju kwiat, 
zostało Wam dziś przekazane: 
Ojczyzna, Wolność, Pokój, Ład. 

Łecz za to dzisiaj na nas wszystkich 
współpracy obowiązek spadł: © 
w ogromnej świata przebudowie 
zostawmyż własny twórczy Ślad! — 

Bo czyś ty rolnik, czy poeta, 
czy dźwigasz w dłoni ciężki młot, - 
stonowisz dzisiaj część ogniwa, 
co przeszłość z jutrem sprzęga w splot. 

Więc jako żołnierz „armji pracy" 
na posterunku nowym stój 
i spełniaj tak swój obowiązek | 
jak żołnierz w ogniu spełnił swój. 

Bo musi, musi każdy z synów 
Ojczyźnie lepszą przyszłość kiić, — 
więc otrzyj łzę i pot, mój bracie, 
i dla przyszłości tej się trudź! — 

Jan Tarwid. 
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: Dyrekcja na Polskę: 

szczęśliwych wypadków, 
walorów. 

WŁOSKA SPÓŁKA AKCYJNA ° 
Powszechna Asekuracja w Tryjeście 

ASSICURAZIONI GENERALI TRIESTE 
Rok założenia 1831. 

"Fundusze gwarancyjne w końcu roku 1926 Lir. 955, 116, 294. 
Oddziały i reprezentację we wszystkich częściach świata. 

arszawa, Marszałkowska 154. 

Uprzejmie zawiadamia, że otworzyła swój Oddział w Wilnie, przy 
ul. Zygmuntowskiej 20, tel. 197, który przyjmuje na najdogodniej- 
szych warunkach ubezpieczenia: na życie, od ognia, kradzieży, rie- 

odpowiedzialności 
Dyrektor 
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Bawi transportów i 
ddziału E. ZAKS. m 

Jeszcze jesteśmy narodem zbyt PANNZATNZZONZWAZONZNNZNZDNWRZNZNNZNZNA 
biednym: na rozrzutność nie czas i 
nie miejsce zwłaszcza wtedy, gdy 
pragniemy uczcić pamięć ludzi serca i 
czynu. 

Pod względem: oszczędności naśla- 
dujmy sąsiadów zachodnich, a do 
walki z nędzą i nienawiścią klasową 
zaprawiajmy się w imię Chrystusowej 
miłości bliźniego. 

Lucja Jasiewiczowo. 
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lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. 
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. 

ZEMESREEEKRSKTEKZCENSOCECEESESSEX 

Ja Ska PI SS BSS 

B
E
E
R
 
XZ
 

  

GB GEE R CZE MA. UM Zi RE M WE Z TRY SA 

TANIE, SMACZNE, ZDROWE S$ 
wina krajowe в 

Wiadystau  GSMOLOWSKI 
Wilno, Kazimierzowski zautek 9. 

Żądać wszędzie. [-129 
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matka rojga dzieci 
w wieku 3-5-8 lat, 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
© pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanie się losem tych małołetnich 
dzieci, ul. Sołtańska 23 - 4. —4 
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TRUC 

Dom Książki Polskiej © Ourszadie 
poleca: 

Nowość na czasie 
Anna Zahorska 

(Savitri) 
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Powieść współczesna 

z przedmową X. Arcybiskupa TEODOROWICZA 

Sfosunki białoruskie 
Pierwsza powieść współczesna, Ё 
ków politycznych na naszych kresach wschodnich 
oraz stosunków społecznych w państwie w ostatnich 

latach. 
Przeczytaj i zachęć innych do przeczytania! 

osnuta na tle stosun- 
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1928 r. ms
 

Kąpiele siarczano-słone 

CENA Zł. 6.60. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

  

   

BUSKO 
Państwowy Zakład Zdrojowy ziemi Kieleckiej 

Sezony-letnie'od t maja do 31 października. 

i mułowe, wodolecznictwo, leczenie 
elektrycznością, leczenie światłem, kąpiele słoneczne. 

Dojazd: ostatnia stacja kolejowa Kielce. 
Zaznącza się, że Dyrekcja Zakładu uruchamia we własnym 

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

1928 r. 
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Da c 9 P US S ED 9 TI UD UD D UI UT US O GE OZ W O TŻ SD ON ZE TY EJ CT CZA 

ul. Chocimska 31 m. 

ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj 

    
    

dla dziecka ociemniałego 
'. Od g. 3-ej —5-ej. 

0D ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 
MARZEC. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

    

ч ш. 
Pojawienie się w Polsce protestan- 

tyzmu, i kompletna nieznana zachod- 
niej Europie tolerancja, jaką cieszy 
się nowy ruch religijny ze strony 
władzy państwowej, to nowy czynnik, 
narazie groźny, a jednak "w ostatecz- 
nym wyniku, wplatający palmę zwy- 

cięstwa w wieniec kultury polskiej: 

wywołany upadkiem duchowieństwa, 
protestantyzm na Litwie i Bialejrusi 
Szerzy się na razie z  zatrważającą 
szybkością śród wyznawców tak rzym- 
skiego jak i wschodniego obrządku. 
iema możniejszego rodu, któryby w 

swem gronie nie miał wyznawców 
Lutra lub Kalwina (Radziwiłłowie, Sa- 
piehowie, Chodkiewiczowie, Hlebowi- 
czowie I inni), atoli trwa to nadzwy- 
czaj krótko: duchowieństwo katolickie, 
widząc straty w swej owczarni, za. 
biera się szybko do poprawy swych 
wewnętrznych stosunków: mnożą się 
zakony, które z jezuitami na czele 
występują do walki. Ma to ten sku- 
tek, że zbłąkane Owieczki porzucają 
„nowinki Wittemberskie i Geneweń- 
skie" i przechodzą przeważnie już 

tyłko na łono kościoła katolickiego. 

Zwłaszcza jezuici, zakładający swe 

kollegja w Połocku, Witebsku, Smo- 
łeńsku, Mścisławiu, Orszy i innych 
miejscowościach dzisiejszej Mohylow- 

Szczyzny, odbierają protestantyzmowi 
Wyznawców, szerząc w swych SZKO- 

łach światło kultury zachodu. Zało- 
na przez Batorego akademja w 
ilnie daje możność szerokim ma- 

Som kształcić się w wyższej uczelni 
zbliską od stron rodzinnych. 

„Przedstawiciele możnych rodów, 
osiedlonych w województwach Wi- 

ebskiem, Mścisławskiem i Mińskiem 

składają niepożyte zasługi na polu 
szerzenia kultury polskiej nad brze- 
gami Dźwiny, Dniepru, Druci i Sożu. 
Zauważyć należy, że koniec XVI i 
początek XVII stulecia jest chwilą wy- 
Sunięcia się na pierwszy plan i wzmo- 
żenia szeregu możnych rodów ziemiań- 
skich, które raz zdobywszy przodują - 
ce stanowiska wśród miejscowej szlach- 
ty—stoją na jej czele i przewodzą jej 
niemal do ostatnich dni trwania 
Rzeczypospolitej, Podstawą ich moż- 
nych wpływów są najczęściej ogrom- 
ne fortuny, zawierające się w  ob- 
szęrnych przestrzeniach ziemi; więc 
tak zwany klucz Smoleński, którego 
granice sięgają z południa Tołoczyna, 
a na północy dochodzą niemal do 
granic dzisiejszej guv. Witebskiej na 
drodze zamiany z Królową Boną па 
klucz Kowelski (na Wołyniu), biorą w 

swe posiadanie książęta Sanguszko- 
wie, dzisiejsze Sienno, dziedzictwo 

dawnych kniaziów Sieńskich, z szere- 

giem okolicznych wsi, należy do moż- 
nego i starożytnego rodu „Kurczów, 

od których później przechodzi do Ogiń- 

skich: położone na wschód od Sienna 

dobra Czerejskie i Ostrowieńskie 
posiadają Sapiehowie, do nich rów- 

nież należą słynne cudownym obrazem 

Matki Boskiej Białynicze, bogaty klucz 
zeczerski i dawne włości kniaziów 

Doruckich, Horskich — Horyhorki; 
najmożniejszy na Litwie ród Radziwił- 
łów trzyma w swem Posiadaniu Kopys, 
hetmański ród Chodkiewiczów szczyci 
się tytułem „comes'ów* na Szkłowie 
i Bychowie, dopóki w drodze sukcesji 
nie odda przez Sieniawskich Szklowa 
Czartoryskim, a Bychowa  Sapiehom; 
Holowczyn naležy do wplywowego na 
Białejrusi rodu Słuszków, od których 
z czasem przechodzi do Potockich i 
Paców; Dubrowna, dzisiejsze dziedzi- 

ctwo książąt Lubomirskich, stanowi 
własność senatorskiego rodu Hlebowi- 
czów, wreszcie na Chalczusiedzą Cha- 
leccy, szczycący się szeregiem dostojni- 
ków województwa Mińskiego. Związani 
stosunkami z Koroną i innemi ziemiami 
Rzeczypospolitej, magnaci białoruscy 
budują w swych posiadłościach dla 
licznych gości i dworzan zamki i pa- 
łace, a bacząc na położenie tych re- 
zydencyj na krańcach Rzeczypospo- 
litej, umacniają je od napadu wroga 
na sposób fortec; w ten sposób po- 
wstaje pod Smołanami „Biały Kowel" 
Sanguszków, a w Bychowie zamek 
Sapieżyński. Niemal każdy z tych 
możnych rodów może się poszczycić 
fundacją kościołów i klasztorów: w 
ten sposób Kurczowie budują kościół 
Franciszkanów w Siennie, Chodkiewi- 
czowie Dominikanów w  Szkłowie i 
kanoników regularnych w Bychowie; 
Hlebowiczowie Bernardynów w Du- 
brownie, Sanguszkowie dominikanów 
w Smolanach, a już wszystkich swych 
współobywateli prześciga w tym  kie- 
runku najmożniejszy i najofiarniejszy 
Swego czasu pan białorski, człowiek 
wielkiego rozumu i serca, wielki 
kanclerz, a później Hetman  Łitewski, 
Lew Sapieha; jego sumptem powstają 
kościoły i klasztory: Jezuitów w Or- 
szy, Bernardynów w Mohylowie, Kar- 
melitów w Białyniczach, Bazyljanów w 
Czerei, świątynie w Horkach i Cim- 
kowiczach, wreszcie kilkadziesiąt cer- 
kwi unickich na przestrzeni dzi- 
siejszej Mohylowszczyzny rozrzuco- 
mych Przy klasztorach powstają szkoły, 
w których miejscowa szlachta kształc 
swych synów, zanim dla nabrania pra- 
ktyki w rzemiośle rycerskiem i zna- 
jomości w sprawach publicznych nie 
uda się młodzieniec na dwór tych sa- 
mych magnatów, których w przyszłości 

będzie adherentem, popierającym ich w 
boju łub na sejmiku. Miasta i han- 
del mają w osobach możnowładców 
białoruskich szczerych sprzymierzeń- 
ców: Statut litewski, protegujący tak 
zwane „prawo czynszowe" przychodzi 
im z pomocą, dając możność łatwego 
zasiedlania i rozszerzania miast i mia- 
steczek; możne wpływy dopomagają do 
zabezpieczenia nowopowstałym cen- 
trom handlu przywilejów i dobro- 
dziejstw samorządu, opartego na Ma: 
gdeburskiem prawie, a liczne Środki 
materjalne pozwalają na budowanie w 
najdrobniejszych nawet  miešcinach 
monumentalnych ratuszów (Szkłów, 
Ostrówno, Czeczersk) i obszernych 
pomieszczeń dla kramów i składów 
towarów (Smolany, Szkłów). 

Obok posiadłości wielkopańskich 
XVII stulecia posiada województwo 
Mścisławskie, Mińskie i Witebskie licz- 
ne dobra królewskie (królewszczyzny 
lub starostwa); do liczby takich dóbr na- 
leżą Mohylów, Orsza, Babinowicze, Ro- 
haczew, Homel, ogromne dobra Mści- 
sławskie, Krzyczewskie i Czerykowskie, 
stanowiące dziedzictwo dawnych knia- 
ziów Mścisławskich i legowane przez 
jednego z ostatnich kniaziów tego ro- 
du królewiczowi Zygmuntowi - Augu- 
stowi, Propojsk i wiele innych. Oczy- 
wiście w królewszczyznach nietrudno 
spotkać obronne zameczki; i tu po- 
wstają kościoły i klasztory, wznoszo- 
ne sumptem szkatuły królewskiej; i tu 
miasta korzystają z przywilejów „wiel- 
kiego" lub „małego* magdeburskiego 
prawa; brak tu tylko stałych rezy- 
dencyj pańskich, wokoło-których mo- 
głaby się gromadzić szlachta, gdyż 
stałe zmienianie się panów starostów 
w tych położonych na krańcach Rze- 
czypospolitej starostwach, nie sprzyja 
zakładaniu tu długotrwałych magnac- 

kich ognisk domowych, a stąd pol- 
skie wpływy w tych miejscowościach 
(położonych przeważnie na lewym 
brzegu Dniepru) są mniej silne i mniej 
trwałe. 

Zbytecznem jest mówić o tem, że 
stan największego rozkwitu, osiągnięty 
przez Białoruś, zjednoczoną z Litwą 
i Polską po berłem Jagiellonów, nie 
przestaje budzić najwyższego niepo- 
koju Moskwy, która po. pogromie 
Orszańskim w przeciągu XVI stulecia 
zdołała podnieść się i stać się po- 
tężną jednostką państwową. Już kro- 
niki połowy XVI stulecia napomykają 
nam niejednokrotnie 0 __ zbrojnych 
napadach wojewodów moskiewskich 
na - ziemie  Mścisławskie,  Połoc- 
kie i Witebskie, jednak  dopie- 
ro Car ап Groźny rozpoczyna 
na dobre wojnę, trwającą od 1579 do 
1582 roku. Terenem .wojny tej jest 
właściwiejwojewództwo Połockie, skąd 
w szybkiem tempie przenosi się wa!- 
ka pod Wieliż (g. Witebska), Wielkie 
Łuki i Psków, wplatając wszędzie 
palmy zwycięskie w koronę  Wielkie- 
go Batorego; godzi się jednak wska- 
zać, że szyki bojowe polsko-litewskie, 
zgromadzone w drodze pospolitego 
ruszenia w Czasznikach, a więc na 
samej granicy dzisiejszego powiatu 
Sieńskiego, stąd właśnie wyruszyły 
w dalszy pochód, i że wspomnienie o 
tym pochodzie nie przestało żyć w 
traaycji ludu białoruskiego, który w 
wielu miejscowościach powiatu  Sień- 
skiego dziś jeszcze wskazuje drogi, 
mosty i groble, zbudowane przez Ba- 
torego, chrzcząc je mianem Wielkie- 
go zwycięzcy. 

Koniec tej wojny przynosi Rzeczy- 
pospolitej zupełne zwycięstwo i zno- 
wu Moskwa na czas pewien wyrzeka 
się swych pretensyj do wschodnich 

prowincyj Litwy. 
Rok 1596 przynosi Białejrusi za- 

łatwienie - jednej z najważniejszych 
spraw krajowych: unję Brzeską; akt 
ten łączy obrządek łaciński z obrząd- 
kiem wschodnim na zasadach uzna- 
nia dogmatów kościoła rzymskiego i 
zachowania strony obrzędowej koš- 
cioła greckiego, jest cementem, zdol- 
nym spoić w jedno najszersze war- 
stwy miejscowej ludności, której 
przodujące warstwy jak to już wi- 
dzieliśmy, przyjęły wcześnie wyznanie 
rzymsko-katolickie, gdy tymczasem 
lud i mieszczaństwo pozostały przy 
rytuale wschodnim. Blask kultury, o 
którym mówiliśmy wyżej, zjednywa 
lud wiejski dla unji z największą 
łatwością; ani kroniki, ani też trady- 
cje ludowe nie dają nam przykładów 
walk religijnych, gwałtów lub_ oporu 
na tem tle powstałych. Trudniej 
przyjmuje Się unja w miastach, zwal- 
czana przez bractwa obrządku wschod- 
niego; mniej liczni jednakże liczebnie, 
a przytem nie posiadający na Białej- 
rusi swej własnej starszej hierarchii 
duchowej, mieszkańcy miasta nie są 
w stanie zaważyć na szali ogólnego 
rachunku rezultatów reformy; to też 
mamy wszelkie dane potemu, aby, 
rozważając znaczenie unji z punktu 
widzenia współczesnego ducha czasu 
i najszlachetniejszych porywów jej 
twórców (Rahozy, Pocieja, Terleckie- 
go, Jozeiata Kuncewicza, Lwa Sapie- 
hy, Skargi)—widzieć w niej najważ- 
niejszy fundament dla szerokich re- 
form, które w dalszej przyszłości 
winne były zjednoczyć wszystkie sta- 
ny kraju we wspólnej pracy nad je 
go rozkwitem i potęgą. 3 

Mirostaw Obiezlerski. 

(D. C. N.).
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pochłaniający dużo 
czasu. Pożądane refe- 
rencje. Adres: Warsza- 
„wa 21, „Przemysł”. 
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Pokój duży i słone- 
czny z užywal- 

nością kuchni do wy- 
najęcia. Zarzecze 14-5. 
Wiadomość u stróża. 
—S% 
    

Agenci komisanci 
poszukiwani w każdej 
miejscowości do 
sprzedaży obrazów na 
dobry cel dochód 
dzienny 10 30 zł. do- 
kumenty pierwszorzę- 
dne, kaucja lub do- 
bre zabezpieczenie 
wymagane. Pierwszefń- 

łych nieruchomości 
zgłoszenią pisemne 
pod „Čzęstochowa“ do 
Administracji Słowa. 
1—996 
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„WANDA nastrojowo-erotyczny dramat w 12 akt., w rolach tytułowych bożyszcza ekranu: E odis Aa Kobieta-Lekarz 
Wielka 30. czarująco piękna Lili Damita, Harry Liedtke i Paweł Richter. uboczny zarobek, nie Dr. Zeldowiczowa 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152. 

Dr. E WULFSON 
weneryczne,  moczo- 
priowe i skórne, ui. 

ileńska 7, tel. 1067. 

1 

  
  

DOKTOR 

K. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wił- 
no, ul. Wileńska 3, e- 
lefon 567. Przyjm je 
о4 & do liod4do$8. 
SE= 

  

Doktór Medycyny 

LUKIEWIGE 
choroby. weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje od 4 7. 

=29% 

Br. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5-7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej. 
+0 - W.ZP. 1. 

  

  

  

    

Doktór Medycyny 

A. BYMELER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5 8. 

w.Z.P. 43. 

fachowo DF Hanasowicz 
załatwia Ordynator Szpitala 

B uro „ADMINISTRA- Sawicz, choroby skór- 
CJA* ul. 
56, tel. 14-38, (nad 
notarjuszem Bohusze- 
wiczem). 

mm zr 
smażenia 

bardzo dobre kg. 
3 zł. poleca J. 
ZWIEDRYŃSKI i 
S-ka, Wileńska 28, 

į tel. 12— 12—24. |— —916 

Sklep klep *; 

  

  

Wielka Nr ne, weneryczne, 

z pracownią 
piwnicą 

go- 

dziny przyjęć 3 57 PP- 
Zamkowa 7-1. Le- 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 

mma (SZtUCZNE Słońce góÓr- 
skie) i elektrycznością 
(djatermia). 943— 

| | uetanze oemyści 
MREBCZEJ ZAB 

  

  

- razem albo '©sObRO do Lekarz-Dentysta 
wynajęcia (ržy uł. 
Wielkiej Nr 11 w po- 
bliżu poczty. Wiado- 

MARYA 

Užyūska-Smoiska 
maszyna do pisania, mość na miejscu co- Choroby jamy ustnej. 

  

UI. Nowy Świat Nr. 15 
э„ Marszałkowska Nr. 89 „Institut de Beaute Keva Paris" į 

„ Krėlewska Nr. 33 Usuwanie. wszelkich wad cery. Dłu- 
»„ Hoża Nr. 67 (Fabryka dom gotrwałe „przyciemnianie brwi, regu- 

własny). 7-668 lowanie ! środek na porost takowych. 
Przeciw wypadaniu włosów, specjalna 

pal elektryzacja, skutek nieomylny. 
BI Portowa 28—5 godz. 10-2 od 4—7. 

£96 Wydz. Zdr. O Z 
V aria SIA SLS Ei EEST 

wawawawm Uwaga! a=mawnacawą 

Naj WIĘKSZA FABRYKA OBUWIA w EUROPIE 
Wszechświatowa znana 4 rozpoczęła znów eskportowąć 

Czechosłowacka fabryka obuwia „BATA swe wyroby do Polski 

Żądajcie wszędzie 0 B U WIE”: damskie 
wszelkiego rodzaju dziecinne 

tylko 

na skórzanych i GUMOWYCH podeszwach. 
Do nabycia w sklepach: 

F-my Wokulski i S-ka, Wielka 9 # 
Nowicki, Wielka 30 К 
Chait, Wielkaj38 į 
Jankowski i S-ka, Wielka 42 

i F-my „Bezet*, Niemiecka 24 
i „ Szames, Wileńska 17 

i „ Kronik, Wileūska 25 

Czapliński, Dominikańska 8. į »  „Wibut*, Niemiecka 6 
„ Zamkową 4 I „J. Linik, Rudaicka 16 

Sprzedaż hurtowa ńa Wilno i kresy — B. RIMINI] ul. Rudnicka 6, tel. 12-20. 
Ca A I E CA O A DA A M A A 

y
a
 

3 
2 
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8 denerwuje słuchacza CE9I8,, 11 m.5, dziennie od SE PR ie zębów bez BOB. 

Ę Drzewka | Łrzewy amoemo B | Зя чеаг | Kredens ram S 8 ręką książkę, zawierającą rady i K d korony. Sztuczne zę- 

EJ | wskazówki, jak defekt taki usunąć. redens # о%ю"'""… o ca an S un 
sa (al ozdobne zaaklimatyzowane wyhodowane ‘па RZ PORADNIK DLA RADJOAMA- M ; łóżka do sprzedania ź GOA Z się zniżka. Ofiarna 4 
sa » miejscu w szkółkach sz Z praca zbiorowa wy- | Tartaki 5 m. 1. 0-Gy6 wań za wykonanie prac m. 5. „Przyjmuje: vod 

U i bitnych fachowców wojskowych, biegłych latach, 8—12 i od 4 7. Nie- 
2 o: Sani odry e „E ad rei mir. inż Krulisz Lyr НО рг:_у;тще-;’Щ‘]'Ш'ЁЁ\’:#ЫКЪЗ…_……„„)… ustępsiwo, woa polecają na sezon wiosenny szkółki Mazolwskie bę) . * sl my na wysokie opro- ё Wydz. Zdr. Nr. 3 

Zad EA | właśnie tem, co jest niezbędne | centowanie zabezpie- pow So ZPK sa WILNO, Zawalna 6 m. 2. dla každego Radjoamatora. czoną złotem i sreb“ AU mat ba Lekarz-Dentysta 
E 073 CENY PRZYSTEPNE. Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- | rem,  odbiOr a. owocowych, zasadza- ińcki Kol ; ; natychmiastowy ‚ 2 W Pasiński 
EBEREPEZESEZPREZEZERCZEZEAEZESEJSZEZESEJEŻ męczy: ШИННАО с Ка zanie Kanai poko: Nie. 9 m. 2! k оо dla Kajansiiu || iii see eis im 1 ° 

LL BZACZZNE Do nabycia we wszystkich księ- © daje bez ograniczenia niejszy Czas marzec y y ję, . kwiecień) oraz urzą BAM 
| | gar arniach oraz w  AJENCJI POŻYCZKI о BASKAW dzanie Ogrodów Spa- 3 
B Na Sezon wiosenn Il m SCHODNIEJ, < Wilno, ulica f tów, śnebli.- dbrazów, cerowych, gazonów, id AKUSTERU aš 
№ BB Mickiewicza 4——6. fortepjanów, automo- Kr. 

EB Nadeszły najnowsze materjały na płaszcze [ff] ""nosozedania mamma bili 1: różnych ож sami. W. Stefańska 41 Via mmana ój 
{ ' kostiumy damskie i męskie. Si PL AC. a, RER "DZIERŻAWY ORW AKUSZERKA 

. па а 

5 Jedwabie deseniowe, opale kolorowe. @ šąžui ai a Nasiona poszukuję, . Uprasza 0x! 28mm mamma W. A, 
7 * się oferty składać: Ul. gy m „Pizyimuj 

a Wielki wybór wyrobów bieliźnianych 5 zo ża „m. nn Inna po. Piisudskiego 13 m. 5, o 19. Mickiewicza 
3 po cenach wyjątkowo niskich poleca в domu Szwanebacha, lowe najlegste świeże Sktadanek. —0 '.…ШШ”'П 46 =. A = 

Е vis a vis Sądu rę- gwarantowane przez ge O 
a kazimierz RUTKOWSKI į l DOMAGAŁA [B gowego na bardzo stację oceny nasion NASIONA Spółka Z Ogi. Odp. | m — 
m ; . dogodn su jony e sda wyborowe, warzywne, pe ul. A AKUSZERKA 

je Om w: n 
Wielka 47. Tel, 14—02. 944-2. Nawa. A iuo, LA ara saleje od 1843 ;|M. LAKNEROWA J E Ve ino, koniczyny i inne w „AD 

Stucki. -0 wielkim wyborze po Fabryka i skład) Przyjmuje od g. 9 do 

BBE GRARZENZEGZACEKZEZANE ZE cenach PDZ Eiles TW R 

— oleca F. YK e, , р * 
FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE © 9 ilno, Zawalna 58. |Salony, | gabinety, уе - 291 

A dnych Żasani E ks „B 12 29 6 Ce nik na żądanie |?ÓŻKA niklowane i 
pierwszorzędnyc granicznych i Krajowyc Usiea DoB Ra GN | w Zakopanem za- |C2 7 skie kreden= 
fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. KOPI wANi EH | mienimy na mając | Sem mmm8 a ołę krede ||| AKUSZERKA 
SPRZEDAŽ tek ziemski lub Mi kani biurka, ( krzesła OKUSZKO 
PRZ К ппрюшм Bi PLANOW JJ | dom w Wilnie. Do- jeszkanie  |ż55e. i -'5-Bo:| oadkałe | wmorka 
i WYNAJĘCIE ° 8 Świ TŁODRUKI A ES g ca A po- |godne warunki i przyjęcia chorych 

2 Н у RUPOWI ES w ojowe z elektrycz- na raty. 883- 8 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. js a 2 me a: poem w ogrodzie, jostowa Wz m. ró 

| | Gdafiska 6, teL9-05 I Antokol 43. 0-66 8 

    

        

    

     
         

_ Jeneralny Przedstawiciel: Dom Handlowy R. Wertheim, Warszawa, Królewska 18, tel. 64. 

@
^



   0 spółdźlelniach rolni 
I ula a eri \ 

Spółdzielnie rolniczo-handlowe w 

się następliąco: „67 , 
( W Kępnie 5% próc., W Swarzędziu 

55, proc., Piaskach 48 próc., Grodzisku 

miasiąch _ Wielkopgfski<fprze 
    
        

  

wi elKGpolsce „Rolni 
Cent olnikow Ad: 
CentraliRolnikow w. 
konaly' iėgo, czego 

  

   

  

   

  

5 

Krenika radiowa. 
Co usłyszymy przez radjo w naj- 

bliższych dniach. 
eń marca zaznacza się w 
iM.czterema audycjami ży- 
Jeząc czwartkowego słu- 
KISĘgO, transmitowanego z 

„/ artysta Reduty p. Jó- 

    

  

   
   

   
    

  

    

    

ierpieniach opatrzony ś t 
marca 1928r. o goa 1. Ww Wi 

lejce pow. przeżywszy lat 36. Eksportacja ÓFaz nabożeństwo. b 
żałobne w miiejsców: šciele parai. odbędziejsię dn. $ marca 5В 
o godz. 10 m. 30, poczem zwłoku zostaną one na cmeqta- - 

 rzu Rzymsko-katol. w Wilejce į X й 
O tych smutnych: obrządkach powiadamia Kre 3 

: fi znajomych, nieutulona w żalu 3 

   
   

    
   

    

    

      

  

recytować będzie wiersze 
a w Związku z odbywającym 

się cykle. /ykładów literackich. We wto- 
(rek IL pi rieczoręk „Dzieci dla dzieci”, z 

Ч гесу(нсд&і i śpiewem artystów 5  9-le- 
|tnich. AWE środę stąła, audycja dziecięca: 
bajki | R opowie ulabienicą dzieci p. 
Zula B lievicsGwna, AAA Z Qgromnem 

| powadzenieny"prowadzi codzienną „Gazetkę 
A Padova NP WINIE: Wreszcie e odotę 70- 

, migutową audycję literacką wypełnią „balla- 

b. zab.rze ptuskim powstają później 45. proc, Wfzćśni4 48 proc. Nowem nać rolnictwa polskie 
od kłedptóWich, bo dos © za s Mieście 44 proc. Kórniku 43 proc. mi, a mianowicie opant 
tronati Ks. Warzyniaka. powstaje LeSZnie 39 proc., Rogožnie 37 proc. miopłodów + własnych zag ` 
pierwsza spółdzielnia rolniczo-handło- | Gd: 3, |, ? zwłaszcza na rynku gdańskim. | 
wa p./n. „Rolnik“ w jego parafji w , | 26 dZIŚ jest inaczej zawdzięczamy Rea$umując, możemy tak Zakoń: 
Mogilnie 28 maja 1900rtsznywwyyycy„10! SPÓdzIElczOŚci Kredytowej i rolni- czyć ten artykuł. spółdzielczość rol 

U schyłku 19 wieku i na počzat MAD łowi: NA Ee niczo-kandłowa rozrzucona po; całej 
ku bieżącego, Tolnictwo w byłym za- i „Rolmikom". Sieć spółdzielni rolni- Polscć, Zcentralizowana pod | 
borze pruskim Zhalazło się w warun: CZO handlowych pokrywa w b. szyb- dem/handłowym w Centralach handio: 

tami zasnął w Bogi da, 3 ° Kasprowic         

  

            

           

   
            

     

  

    kach  uprzywiłejowanych. _Z4 jednej, KIM czasie całą Meru | 
strony barjera ceł.protekcyjnych chreż . Rolnik 
niła rozwój rolnictwa niemieckiego, co 
wywierało zwłaszcza dodatni wpływ 
na rozwój rolnictwa polskiego w 
Poznańskiem i na Pomorzu, z dru- 
giej strony, organizacje spółdzielczo- 
ści kredytowej Banki Ludowe — 
zaopatrując rolnictwo w dogodny kre- 
dyt, pozwalały uniezależnić się w 
pewnym Stopniu rolnictwu od pośred- 
nictwa i przetrwać często złą kon- 
junkturę w oczekiwaniu lepszej. 

Rolnikowi opłacało się wprowa- 
dzać ulepszenia w produkcji, bo mógł 
swe ziemiopłody dobrze spieniężyć, 
opłacało się inwestować kapitał w 
swój warsztat pracy, bo kredyt był 
tani i nie liczący na wyzysk rolnika. 

Znane są przykłady zaczerpnięte 
z historji rolnictwa w innych  dzielni- 
cach, gdzie rolnik, aby przetrwać 
przednówek, aby ;uzyskać potrzebne 
pieniądze na zakup nasion na wiosnę, 
udaje się do pośrednika i za drobną 
potrzebną mu sumę sprzedaje za pół 

° сепу ziemiopłody na pniu. Pośrednik 
nie ogranicza się do zeskontowania 
pracy rolnika za pół ceny—ciągnie z 
niego olbrzymie procenty w postaci 

-, Przypłodku i t. p. Jednem słowem 
е rolnik w innych dzielnicach. siedzi w 

kieszeni pośrednika i nie może włas- 
nemi siłami wydobyć się z tego błęd- 
nego koła, które doprowadza go w 
rezultacie do nędzy. 

Jak wspomnieliśmy, dobra kon- 

  

5пе 60 „ ! 
jny w roku  Sprawózdawczym 

1913—14 („Rolniki* zamknięcia czy- 
nią w lipcu) wynosiły 2.516.127 mk. 
niem. Suma bilansu 14.177.706 mk. 
niem. Wartość sprzedanych towarów 
w tym roku wynosiła 44.947.144 mk. 
niem. Wojna nie zahamowala rozwo- 
ju „Rolników*. Wzięły one udział w 
akcji aprowizacji kraju, stwarzając 
dla dostawców dogodne warunki 
sprzedaży. W roku 1918—1919 kapi- 
tały własne 64 „Rolników* wynosiły 
11.912.881 mk. niem. przy sumie bi- 
lansowej — 24.588.445 mk. War- 
tość sprzedanych towarów wynosiła 
96.169,667 mk. niem. Pominiemy okres 
od roku 1918—19 do 1924 r., jako 
okres anormalnych stosunków gospo- 
darczych. Kryzys tego okresu wywarł 
poważnyjdezorganizacyjny wpływ na ży- 
cie spółdzielczości rolniczo-handlowej, 
a powtóre rolnictwo w Wielkopolsce 
wchodząc do organizmu gospodarcze- 
go Państwa polskiego—wyszło z tych 
warunków Świetnego rozwoju, jakie 
dzięki opiece rządu pruskiego miało 
ono przed wojną. 

W roku 1924, pierwszym rok 
stabilizabji waluty znajduje się” już 

— 300, szynka świeża 260—280, szynka Же- иии ы ь 
dzona MOGEPAŻg= "26: ae KRESTIK RSS EST IETL IS TTE 

spółdzielczość rolniczo - hafidłowa. 
Wielkopolski - obok inaych gałęzi 
spółdzielczości w zrzeszeniu' obejmu- 
jącem całą Polskę, „4. Unji związków 
spółdzielczych waPołsce. 

Kapitały własne w „Rolnikach* w 

ów" do z„ekspozyturą Centrali w Gdańsku 
c może i winna Opanować handel rol- 

wych o dużych kapitałach własnyc 

niczy wewnętrzny i eksportowy w 
Polsceyfak jak to już w dużej mierze 
uczyniła spółdzielczóść rolniczo-han- 
diowa na naszych Ziemiach _Zachod- 
nich. (K). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 3 mar- 

car. D. 
Ziemiopłody Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 41—, 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 niec 
słabsza. Dowóz dostateczny. GE 

Mąka pszenna amerykańska 
gi. za 1 kg., krajowa I gat.: 95 
80—90, żytnia 65 proc. 58— 5( 
—52, razowa 38 40, kartoii 
czana 75—85, jęczmienna'£ 

Chleb pytlowy 
proc. stołowy 55—60, 
1 kig. z į ; 3 

K-sza mónna amerykańska 130—150 w 
га 1 klg„ krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105; przecierana 94—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60-—65, jęczmienna 60—75, ja- 
lana 80—90. NA dej 

& Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg, 
cielęce /90—110, baranie. (brak), wieprzo- 
we 270—300, schab 300 - 320, boczek 280 

     
   

    

  

   

Tłąszcze. słonina krajowa I gat. 400— 
420. II gat. 350—380, amerykańska 430 — i 
szmaleć amerykański I gat, 450 — 480, U 
400 — 440, sa2dto 400 — 420, olej roślinny 
240—2 i A 

Nokiał mleko 30 — 35-gr. za 1 litr, 

     
   

  

ла 

    

   czas epidemii, zmarł wi 
tami najlepszy, пар     

    

   

    

lejski į    | Starosta Wi 

    

   
ti 

  

    

  

   
2 AŻ U ŁOŚ = c * ks o 

ML 

Dnia 3 marća "1928 r. o godz. 1,30 w południu po krótkich 
lecz ciężkich cierpieniach, spowodowanych służbą lekarską pod- 

ieku lat 36 opatrzony Św. Sakramen- 
kochańszy współpracownik i kolega, wzo- 

4 FOWY obywatel i patrjota 

WITOLD FLEURY 
doktór medycy ny, lekarz powiatowy i naczelny 

aa , lekarz Sejmiku pow. w Wilejce. 

O tej ciężkiej stracie powiadamia 

Przewodniczący Sejmiku Pow. 
   

  

a. Gabrfla Oczeostiego 

j dy f/ romanse Mickiewicza w radjofonizacji 
wykonaniu Zespołu Reduty у 

2 Muzyka na fali wileńskiej. 
W początku marca cykl odczytów „Mu- 

zyka polska w przekładach* dr. T. Szeli- 
gowskiego dotrze do Chopina i jego po- 
kolenia. 

Solistów usłyszymy następujących: do- 
skonałego flecistę Wł. Ostrowskiego (we 
wtorek) i zdolnego klarnecistę S$. Czosnow- 
skiego (w piątek). We czwartek, na wie- 
czornym konćercie orkiestry, wystąpi jedy- 
ny wirtuoz na cytrze, zaws_e z zachwytem 
stuchany prof Witold Jodko, którego na- 
stępny koncert (jeszcze w marcu), transmi- 
towany będzie z Wilna na inne stacje. 

Ankieta, 

Radjostacja wileńska, pragnąc zapoznać 
się z upodobaniami radjosłuchaczy rozpi- 
за!а ankietę o następujących punktach. г 

1. Co się nie podoba w programach? 
2. Co się podoba? 
3. Jakie działy odczytowe są |poźy- 

teczne. 2 
4. jakie działy odczytowe są niepo- 

trzebne. 
5. Zdanie o audycjach literackich. 
Wreszcie następuje adres, nazwisko i 

zawód, które podają korespondencji z P.R. 
W związku z powyższą ankietą radjo- 

stacja nasza otrzymuje codzień mnóstwo 
listów, świadczących o dużem zaintereso- 
waniu, jakie wywołał ten nowy pomysł. 

Wszelako, iak informowaliśmy, liczba 
tych miłych listów od *radjosłuchachy nie 
wystarcza. Pragnęlibyśmy razem z radjosta- 
cją, aby zagadnienia poruszone w ankiecie, 
interesujące wszystkich, i ankieta, zainicjo- 
wana przedewszystkiem w interesie Sa- 
mych radjosłuchaczy—znalazły jeszcze żyw- 
szy oddźwięk w postaci nadsyłanych listów.. 

Kwrespondencję należy „kierować pod 
adresem Połskiego Radja, Wilno, Witol- 

    

    
   

    

  

      
     

  

  

     

    

junktura, Oraz dobra organizacja kre- 1924 — 25% T. wynosiły 2,851.491. smietana 180 <200, twaróg 120 — 140 za I _ odbędzie się nabożeństwo żałobne w dn. 5 marca (poniedziałek) o godz. dowa 21. . dytu ułatwiły rolnikom + bd za- Zł. p., wartość sprzedanych towarów kg., ser twarogowy 180 — 200, masło nie- sgq 09.36 rano, w kościele św. Jakóba w Wilnie i w Wielko-Solecznickim Н 
borze pruskim wydobycie się fz pod 55.800.000 zł. solone REŻ: so solone 600 — 8 de- ZEW Kościele parafjalnym. Sygnał wileńskiego broadca- 
wpływów gospodarczych  pošrednic- W 1925—26 r. kapitały własne Per 2107 280 za 1 dziesiąj 4 : м‘п‹шш SAWY, jamięci zmarłego zaprasza stingu. 

    Żona, syn i wychowanek. 

  

   

t $ 
twa hand! o. 3.080.178 zł., wartość sprzedanych to- Qu ce: Jabłka 60-100, gruszki 120. 

Pozostały otworem dwa zagadnie- warów 13.073.509 zł, w 1926 21 Origami aa ТО 
nia rozwiązane próbą Ks. Patrona kapitały własne 3.484.109 zł.; wartość detalu), Kostka I gat. 17 -180, H gat. 160 

Wawrzyniaka na „Rolniku* w Mogil- sprzedanych towarów 115.636.630 zł. WSE Šano ai у 

na który, jak zapewne przypominają sobie 
czytelnicy „Słowa*, prowadziliśmy kilka 
tygodni temu ankietę na łamach naszego 
pisma — po rozpatrzeniu wszystkich pro- 

GSOOZ ZONE REC RRTZECRWKTEAEA jektów przez Zarząd radjostacji — zostął 

        

        

      
    

   

i Wspomnieliśmy, że spółdzielnie е aTa MAC JE Е nie: : ы ia cebula 70--80, marchew 18—20, pietruszka | 12 i О 1 juž ustalony. : i zmocni i. rolniczo-handlowe —  „Rolniki* w Sq pecze raki 18 — 20, brukiew " którzy. i > Sygnałem będzie kukułka, która kukać 
Po pierwsze, wzmocnione rolni 5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, bru Wszystkim, którzy wzięli udziat w oddaniu ostatniej bężsje? przerwach między. nadawaniem <ctwo zechciało zyski, płynące z po- Wielkopolsce zrzeszone w . Związku .15 20, ogórki 100150 gr. za 1 dziesiątek, | 

średnictwa żoodzy we : kase Spółdzielni Zarobkowych i Gospo- groch GBAĘ O WAS asa 
mentami zachować dla siebie wyłą- darczych w Poznaniu należą do Unii kapustg Boleta 40 SS Ke. k a 
czając przynajmniej jedno z ogniw Związków Spółdzielczych w Polsce, 307-385: pomidory 140-180, ty leża ne jj - 
tego pośrednictwa, po drugie zechcia- Do Unji obok związku poznańskiego 10.00—1500 24 1 ks: A AA 
ło produkty potrzebne do prowadze- 0 ile chodzi: o spółdzielczość rolniczo Drób: Kury 3,00, — 6,00 zł. 2 e 
nia swego gospodarstwa, a zwłasz- handlową — noleżą: Związek Spół- A 3 AEG 2 alia 
cza nawozy sztuczne — mieć tańsze, dzielni Polskich, obejmujący cely za- 8,00 12.00; bite 7.00 10.00, indyki żyw. 
w szczególności w lepszym gatunku. bór rosyjski (oddział w Wilnie, ul. 15.00 - 1700, bite 12.00 — 15.00: odė 

> Z pierwszego dezyderatu płynęło Mickiewicza 1) oraz Związek Rewi- 8.g0 1 
5 pozatem wiele innych korzyści, lecz zyjny Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ryby 

| > pomajnwy tu: jedynie o dwuch: rol- WA a 124 "UlGa. Zwiącków 4 000, 
nictwo mogło uzyskiwać o wiele lep- _ 8 3 ni 50 380; karasie żywe (brak), Śnię- 

| sze ceny za ziemiopłody pertraktując Spółdzielczych w Polsce posiadała że brali Rare żywe 50480, Żadieie 
zbiorowo z dalszymi pośrednikami; 231 spółdzielni rolniczo-handlowych z 356-380, leszcze żywe 480 500, śnięte я . WT 5 Ą —400, Si 4 Е а M Kazimierza | konsument zyskiwał natem bo otrzy- 139.520 członków i 4.675.065 zł. ka- 380 T a OBA: ką 

  
memu GABRJELOWI, składam ser- 3  audycyj. 

Sygnał ten będzie czynny już w naj- 
bliższym czasie. 

| przystugi Šv p. synowi 
| deczne podziękowanie | 

  

     
           

    

  

100 Iwów przed mikroionem. 

Niebawem. radjosłuchacze niemieccy 
przeżywać będą niełada sensację dzięki 
pomysłowości kierownictwa radjostacji w 
Stuctgardzie. Oto mikrofon tej stacji za- 
instalowany zostanie w cyrku, gdzie popi- 
Sywać się przed nim będzie przemiłym ry- 
dy da ajj ni A — tylko 100 Iwów. ; й 2 ! ypadek taki nie był dotąd notowany w ° je La kenkia Mpa zł. * roku żadnej kronice radjowej. Ciekawi jestemy, З wyasygnowana na ten cel suma jak radjosłuchacze z i 4 634 wynosiła 16000 zł. audycję? о a A 

- (0) Płatnicy podatków nie intere- й Zach.sh o g, Um. 22 sują się budżetem miejskim. Wczorai BENT STATE BYCIE OZZEDEEKETE 
A a iż .380.519 zł. 450 { 0 — jutro | dnia 3 marca, upłynął tygodniowy in, mywał zboże dobrze oczyszczone i pitałów własnych, oraz 11.380.51 400, sumy 250—260, miętuzy (brak), jazie, * Gerazyma |. na okres Kra i S a — Towarzystwo zwolennikóm nowo- czesnego wychowania. We wtorek dnia 

н w ilansu. V 222 spół- > к | i] 8 Te; ^ posegregowane i mógł zań oiiarować Sumę bilansu. W 1925 bylo żywe 450 480, śnięte. 380 400, stynka | — у 1 straciė prel budżet ` \ш'екёидсепе. dzielni rolniczo-handlowych z 135'930 (brak), płocie 180 250, drobne 80—100 Spostrzeżenia meteorologiczne 1028-29 dla publiczności ca ae Sad 6 bm. © godz. 6-ej, iw lokalu szkoły po- 
Zyskał na tem gatunek zboża ek- członk. i 5.510.541 kap. własnych, Len włókno. i gat 50 55 l set Zakładu Meteorologji U.S. B. go i przedstawienia odpowiednich uwag i Sa Ao. kai | sportowego, gdyż „Rolniki* dbały o Oraz 22.997.818 sum. bilansu; w 1926 40 - 4% siemię Iniane“ 13-- Teudenuja Edas 3 -— 10285 wniosków. jak dowiadujemy się, nikt z Ż,$ Zćoranie seKcji samorządów szkolnych. 

  

        

     

  

     

    

      

Wschód sł g m 

  
е i 5 + > i +, eż Na porządku dziennym referat p. dr. Zdzie- 7 mocna. Be OAK RYC 5 i - К 4 swych odbiorców. r. 221: spółdzielni z'"120.678__ człon EA ’ Ciśnienie | 550 : ЭНО £ nie Wykłzał Zaca wicwnaji "się. chowskiej: Próby samorządu zagranicą”. O ile chodzi o dostawę pasz tre- kami, 6.424.798 kapt. własnych, oraz GIĘKMA WAR SZAWSKA Swedniewiw | *72 Ra Pudżełemić > - (©) $z-oła dla or.anistów. Dzięki % 2 ю DA RZN) : $ — (t) Z pobytu w Wilnie wybitne- Staraniom grupy osób z ks. kan. Kretowi-      šciwyck i nawozów sztucznych, to 21.801.675 sumą bilansu. peta: 

zwłaszcza dostawcy tych ostatnich o- Zależnie od kultury ludności i 

szukiwali rolników, dając im nawozy Warunków pracy gospodarczej w in- 

o dzieśinikarza atterykańskie „Fran- CZ€m na czele uzyskane zostało „od Mini- e Ślucddak Ne at 0 sterstwa W. R. i O. P. zezwolenie na uru- 
į Kipio |. opad za do: RE” Wilna na parodniowy pobyt p. Franka Si- chomienie i prowadzenie szkoły dla orga- ore pat 0° З ' Ч monds'a odbyło się w piątek 2 marca u p. nistów. Koncesja wystawiona jest dla Tow. 

: Тетрепшга RG у * 

  

niskoprocentowe. nych dzielnicach Polski, spółdzielnie : ce 

Rolnicy drobni nie widząc efektu IOlniczo-handlowe modylikują swój As REA j R: ĘĄ wojewody Raczkiewicza liczne zebranie to- ace Ai > Jak „od lata b. r. ma t 
w nawożeniu nawozami sztucznemi Charakter. 3405. Wal s 3 zad, warzyskie z udziałem przedstawicieli spo- Miescie sie będzie dk mieniona szkoła. WOZAMI SE 2038; > Gpawałającę Południowo -Zachodni łeczeństwa wileńskiego zarówno ze sfer Mieścić się będzie szkoła. prawdopodobnie tracili zaufanie do intensyfikacji gos- — „W Małopolsce naprzykład, zaopa- żeważa 
podarstwa. ula rola wory wa z ASRR” 23940 a me 48 Dyrektorem być Kalinowski 3 iki“ spodarując nie na aż do artykułów użytku domowego SK К "62 193. 1252 sus A AU T A. . Wieczorem był p. Simonds wraz z to- „J'Ectorem być ma p. Kalinowski | dyry- w wadi 2 Ss As labora- włącznie. W _ miejscowościach o niż- wiece Oo lan M barometryczna stały spadek ci- „arzyszącym mu urzędnikiem MSZ. p. Or- a a a 
torja, które jakość nawozów  sztucz- Szej kulturze rolniczej nie trudnią się PapieliiBrozepłoc A? AZ ARA SD e Pa na po „Zaczarowane- niż akcje z miao asis ankois ai 
nych badały i nieuczciwych dostaw- Spółdzielnie rolniczo-handlowe  Unji dolarówika 6050 641566 sę KOKO KOŚCIELNA. *? W dniu 3 marca ndali się goście w ce- W trosce o podniesienie poziomu muzyki ców karały w ten sposób, że dyskre- Związków Spółdzielczych w Polsce, póź jalarowa 83,50 - (o) Przeniesienia i nominacje. Z lu poznania okolic Wilna do Trok, a w Kościelnej i uświetnienie przez to nabo- ebdytując, odbierały im rynek zbytu. skupem ziemiopłodów. 4 kolejowa 102,50 - polecenia J. E. ks. pete Wei godzinach wieczorowych podejmowani byli Ta AD aa mowa a 

z drugiej strony miej, bo zag chę iniormącyj a centralachKandio: kasai [| | SSC (US) Wolewodę obiadem w ścisłem steki Orana AE 
soi: 2 si ao „RADA BA wych spółdzielni rolniczo - handlo- list i Z osp. Kraj. 94, liszek przeniesiony zostat do Olkienik, ks. — (x) Realizacja projektu przebudo- bowiem cateį Arcydjecezji Wilenskiej mieč zone całe - 

у i i Br budynkach przy kościele Kalwaryjskim. 4 urzędowych jak i naukowych, gospodar- M ER zka M n - czych oraz kulturalnódiysicznych. Przewidywany jest kurs nauk 3-ch letni. 

  

     

  

8 proc. ziemskie k jold Blum do Konwaliszek, ks. Ka- wy gmachu b. Ratusza miejskiego. Ww WYykwalilikowanych organist6w. е 
mogło uzyskać większe rabaty per- wych. - 4 5_ praę. ziemskie 56,50 ; "_ zimierz Kowrecki z Rakowa zamianowany tych dniach zakończone zostały prace nad 6 Pa ) pk DM W SE traktując bezpośrednio z producenta- Wspomnieliśmy, że do Unji Zw. 8 Proc. warszawskie 78,6078,36 — _ został proboszczem w Krewie_ pow. projektem przebudowy gmachu b. Ratusza O Sans az o Ё + V pe ai 

i P ' 470 @4и- Spėldz. 0 1/a chodzi 0 ótdzielnie | TORE R OO“ Oszmiaiskiego. Wyżej wymienieni ks. ks. miejskiego, gdzie umieszczone być mają OŚW: Publ. wydało zarządzenie, rego mi nawozów o dostawę bardzo du- Spoldz. 0 i 062 spordzielnie EK е EDEN objęłi swe stanowiska w dn. 1 b. m. niektóre biura Magistratu, sala posiedzeń Tocą termin przeprowadzenia egzaminów żych ilości. W początkach rozwoju rolniczo-kazdlowe, wchodzą trzy zwią- Z wileńskich ‹ ви'вппш is ai šui UA Rady miejskiej, oraz muzeum i bibljoteka Państwowych dia nauczycieli szkół średnich 
Spółdzielczości rolniczo-handlowej w zki. Każdy z tych związków posiada 15 : i 0. URZĘDOWA. miejska, Przebudowa gmachu dokonana zo- po: aa czerwca rb. na koniec 

b. zaborze pruskim, napotykały „Rol- swoją centralę handlową. Związek Kino-teair „Lux“: Nju. ||| — (o) W. sprawie zorganizowania RK dowe | a> gn R R kę tem komisje egzamina- miki” na różne przeszkody, które poznański t. z. Związek Spółdzielni Teuf court Nju. Dlaczėgo akurat Niu- Wystawy na dzień 19 marca b. r- Komi- jeki, obecnego architekta miejskiego p cyjne będą przeprowadzały odnośne egza- stopniowo jednakże zostały zniwelo- Zarobkowych i Gospodarczych—po- nie wiadomo, Przypuszczalnie - dlatego, że- et enia dnia imienia Marszałka Pił- * mina aż do nowo ustanowionego terminu. 2 я > _ inż. Narębskiego. В я . 
EŃ : aż: tralę Rolników", —Zwi ło 4 i : Ari sudskiego chwalił, że wystawę pod tytu- zek i i .. Równocześnie ostateczny termin zda- 

widziało Ek B= polać ot Związek Renierias z Aina ias 4 tych dobrych, starych łem „Józet Piłsudski w. literaturze j sztuce S asis leRiaó 02. 
SE L- wani i ełsiających dla ab- ; e : dla pracowników miejskich. W dniu Wania egzaminów uzupełniając; i a% > tedy 46 jektvwem (ji, należy urządzić w Wilnie, ponieważ jednak П© Ala pr. ° T solwentów państwowych kursów wychowa- konkurenta, a ponieważ miało ono Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kra- Eau Berka bee o gh a wiele. eksponatów, a szczególnie | cenne ат н S Czyżem, nia fizycznego przesunięty został z kofca poważny głos w „Bankach Ludo- kowie obejmujący całą Małopolskę Sy takiesFilmssterny", jak Konrad Veidt Obrazy znajdują się przeważnie poza Wil- zbadała O ZGRŃOE place miejskie, nada” czerwca 1927 r. na koniec grudnia rb. wych*, które kredytował Rolni- (wschodnią i zachodnią) posiada swą Emil janmigs, Lia de Putti etc. etc. Dziś Nem, niema możności urządzenia wysta- ае вн рой budowę miejskich damas — (r) Przygotowania do egzaminów 

La. dytowaly | „Roini- (wschodnią ! : оаНЕНЕ iekiy'z Barii wy w roku bieżącym, a trzeba będzie odło- JC“ śię pod Ža maturalnych. Doroczne egzamina dojrza- 
ków* — mogło wielce utrudnić, je- centralę p. n. Związek Ekonomiczny KARA AE erlina > Żyć na rok przyszły i związać 2 оче le. mieszkalnych 'dla rodzin Bracowników pri a a ojrza- 
żeli wprost nie uniemożliwić rozwój Spółdzielni Kółek Rolniczych. Zwią- Sei оам WSKA RAWY NIĘK-_tnią rocznicą wyzwolenia Wilna przez Mar- sky p ge Montwiłłowe pierwszych dniach maja i odbywać się "be. tej gałęzi Spółdzielczości. zek Spółdzielni Polskich, obejmują- Dla samego - Janningsa i Veidta film szatka Piłsudskiego. SKA skiej 6 i plac za elektrownią miejską. Bu- dą równocześnie w 36. szkołach średnich Jednakże „modus vivendi* pomię- cy b. zabór rosyjski posiada również może interesować, jakkolwiek ani jannings RAE MIEJSKA. goa tych domów rozpocznie się prawdo- Zarówno państwowych jak też prywatnych zy rzetelnem kupiectwem Zachod- swą centralę handlową— Warszawa, Е M © a SN ri Pa 9) as ini biorstw  mieį- podobnie įeszcze na wiosnę r. b. = m terenie okręgu szkolnego Wileń- niej Polski, a „Rolnikami* został u- ul. Jasna 8. yz w е° К ГО° $kieh. Czysty zysk z przedsiębiorstw. miej WOJSKOWA. W związku z tem kuratorium szkolne 

o я zo 2 lach psychologicznych brutafnych mężczyza skich w roku budżetowym 1928-29 prze- х zacz я 4% Ч я łożony w ten sposób, że „Rolniki Centrale, jak to z samej nazwy a Veidt lubi się stylizować na niesamowi- ae Sa Aasianiuaco 10 O lekteasdi ma (x) Gen. Litwinowicz w Wilcie. obecnie pracuje nad ustaleniem składu 36 nie obejmowały handlu narzędziami wynika, centralizują działaność kznd- tych gentlemanów. Anita Beryer dawao się dać 1.021.560 zł, 2) wodociągi i kaneliza- Dowódca OK. III generał Litwinowicz przy- komisji egzaminacyjnych z przewodniczący- rolniczejni i galanterją żelazną—któ- Jową spółdzielni rolniczo-handlowych, już beda Po RA cja 552620, 3) rzeźnia 391.560, 4 apteka Sr eglė w -sprawach. służbowych do mi na czele. 
< aki, z > . $ i ©- 4 ж > a ry to handel przez kupiectwo polskie a poniewaž Obejmując tak szeroki ZA- rowaniu światłem. Dekoracje dość Badał PON: KON via Pobyt p. generała w Wilnie potrwa PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. należycje prowadzony. „ kres działania myszą gromadzić->dur=ne: Interesuje zato szalenie powściągliwość _ — (0) Wydatki na utrzymanie szpi- Praw. a Bey e KĘ doi У ч (9) Pomoc bezrabotnyni. 7ейре- Tganizacja spółdzielczośći *xolni- że kapitały, nie/mogą wiec być spół- gry Veidta i jego maska. Zdolność wywo- tali miejskich. Wydatki na. utrzymanie ` = © e s aka ZE m cialnych dopłat odpęśbiąptów eńergji ele- czo nidlowej wpłynela wycłowaw-_ dzieliami. bośobowiązujące dawniej ywania tak szalonego. nabrzmiecia żył na. szpiłałś miejskich narok budżetowy 1928-29 wego Komendanta CariizQna m. WIIBA. kirycząej Zieiekirowhi miejskiej na pomoc czo nażchłed nidóiwośrolskie it Wiel-MadźiE brzebiś” ju czole, że zdają się pęknąć na chwilę—po- preliminowane przez Magistrax w _nastę- Now Kan pamendaut ЯОМЕ ОР M. Bezrobėtaym, jak tos udzielenie. dorywczej całe kupiectwo po!s I Psy prawąe gromadzeniu. ---gą jeden jedyny Veidt. Scenariusz kiepskį. pnych sumach: 1) szpital zakaźny 326.000 Wilna pułk. Krok-Faszkowski . przybył. 0-/precy* obiadów z:kuchen ludowych, pomo” kopolsce tcząc je <sprężystćj pracy, dużych Kapifałów przez spółdzielnie Postać literata tak jałowa i bez treści, że zł, 2) szpital św. Jakóba 582.700, 3) szpi: Statnio do Wilna. i objął 2 dniem WCzorajź cy doraźnej, pieniężnej, feczenie it. d, Ma- rzetelności nowożytnych metod handlu. nie sprzyjają. Ż niewiadomo naprawdę, łotr to czy lekko- tal Sawicz 290.000, 4) Szpital żydowski Aa Коделван аИ “A ma folu | budžetowym „Rolników” wychodzą kupcy, Dlatego niektóre centrale  handlo- duch tylko. Pozatem proces  „psychoło- 352.000, 5) szpital dla dzieci 189.600. Caine” RZA > niu. Bóisiejszó śl " 1928-20 250000/21. у : którzy zakładają wł lacówki han- we musiały wybrać akcyj f gicznych“ przeżyć kobiety, której jak gło- — (0) Przychodnia przeciwalkoho- Ima 09 > A Iszym Wilno kia zorganizowana 1- dl akładają własne placówki ha spółdzijł 10FMĘ Sj afisz „ani mąż ani kochanek ne zrożu- lowa. Magistrat zostawił do budżetu na udając się do Lwowa na Stanowisko decy dzielnia osiedti robotniczych w Wilnie. owe, gh wplywa na kompletne spol- prawną. Interesy spółdzielczości sa miał" płaski, jeżeli już nie humorystycz- rok 1928-29 3000 zł., jako zapomogę T-wu 5 dywizji Legjonów. informują nas, 72. ostainio na teren'ė m. szczenięj stanu mieszczańskiego w w centralach całkowicie zagwaranto- ny. Bo niby proszę: żona porzuca męża przeciwalkoholowemu na zorganizówanie į у 3 SZKOLNĄ. ,f Wilna zorgąmizowaną SH spółdzielnia , Wielkopolsce. jerńy w jakiej mierze wane «może więc centrala służyć i dziecko, lecz jak ćma ARA) jm le- prowadzėnie „przychodni. przeciwalkoholo- O PI kenia. oe o A a R a ną cze- żywioły DAE; sę £ > ciei organizacii SDÓółdzielnion="DS a у es Й . e ь e . Jó- ej stoj ы » Rysz 5 - żywioły obce uczestniczą dziś w han- przy takiej organizacji spółdzielniom osiadł S Palikai lb zastaje SS ak LŽ (0) Bezpłatne łekarstwa dla bie- zefa Wątorka naczelnikiem wydziału s ski, Edward. Godlewski m a U l rzemiośle w Wielkopolsce, w rolniczo-handlowym. : mu, biegnie do rzeki i rzuca się do mo- dnych. Magistrat wsygnowat па rok nmictwa średniego w kuratorium okręgu chowicz. , ;  Toku 1848 udział żydów w większych Spółdzielnie rolniczo-handlowe w krej wod;. Okrrropność! ems. 1928-29 na bezpłatne lekarstwa dla bie-„ zkolnego wileńskiego. Spółdzielnia ta, która liczy obecnie @- 
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BOGDA ВЕО 

Petardy dynamifowe 

—. 

koło 200-stu członków, zamierza wybudo- — (x) Sprawa kradzieży u Pana Wo- 
wać większą ilość domów mieszkalnych o jewody w Sądzie Pokoju. W dniu wczo- 
1-0 i 2-u pokojach z kuchnią na wzór rajszym Sąd Pokoju w Wilnie rozpoznawał 
spółdzielni domów robotniczych w War- sprawę b. Strażaka miejskiego Bronisława 
sžawie. Leszkowicza oskarżonego o kradzież oko- 

Mieszkania te stają się z biegiem cza- ło 150-ciu złotych z pokoju Wojewody Do czego dochodzi. rozwydrzenie 
$u własnością danego członka, które.o u- Wileńskiego, w czasie balu reprezentacyj- partyjne i nieprzebieranie w środkach 
dział w danej spółdzielni stanowi bądź to nego. walki wyborczej Świadczy fakt użycia 
mała suma pieniężna, bądź własna praca W wyniku sprawy Sąd wydał wyrok, przez endeków petard dynamitowych 
przy budowie. Ostatnio zarząd tej spół- skazujący Leszkowicza na 4 mies. więzie- dl Ii Ž yna y 
dzielni zwrócił się do komitetu rozbudowy nia, lecz mając na względzie jego nieska- dla rozbicia wiecu w Grodzisku zwo- 
m. Wilna z prośbą o udzielenie mu na po- zitelne pełnienie obowiązków służbowych łanego przez Katolicką Unję  Naro- 

EC placów HAS oraz pewnej ora opinię władz Oy karę dową. 
PORZ ina rozpoczęcie budowy. zawiesił na .przeciąg dwóch lat. Jak wiadomo, na Pomorzu i Po- 

sprawie tej dowiadujemy się, iż pro- SE B 2 $ 
> powyższej Magistrat PB dop OdobniE RADJO—WILNO. e ano Ed. o e maa 
zadoščuczyni. i ы nolitego irontu pol- 

— (x) rodatkowy termin składania IDC: skiego. Jednolity front polski niedo- 
podań na bezpłatną kaszę i słoninę. 9.55 — 10.10: Przemówienia organizowa- szedł do skutku wskutek uporu i 
informują nas, iż Magistrat m. Wilna wy- ne staraniem władz wojewódzkich. zacietrzewienia partyjnego endeków. 
dał ostatnio „arządzenie, w myśl którego 10.15 Transmisja nabożeństwa ; z któ „Partyjneg EK 
w dniu jutrzejszym w czasie od godz. 4-ej Katedry Poznańskiej. órzy wysunęli swoją własnę listę. 
do 7-ej popołudniu przyjmowane będą do- 11.55 12.10: Przemówienia organizo- W agitacji wyborczej całą siłę zwró- 
datkowe podania od bezrobotnych m. Wil- wane staraniem władz wojewódzkich. cili endecy nie przeciwko socjalistom 
na na otrzymanie bezpłatnej kaszy i sło- 12.10 14.30: Transmisja poranku mu- k Šš r > 
niny. | zucznego z Firharmonji Warszawskiej.: OBN AĘDNYDE WZOSOMI Polski 

Zainteresowani, którzy się w swoim 14.30 15.00: Przemówienia organizo- 1ECZ przeciwko  Katolicko-Narodowej 
ias G že ak podania win- WE nk wozach. > eat i 
i W: nie do tego terminu się za- . 1.20: Transmisja recitalu for- ozwydrzenie partyjne doszł 

Stosować, gdyż w przeciwnym wypadku po- tepjanowego Aleksandra Braitowskiego z tego, że 25 wee Grodzisku > 
dania ich nie będą uwzględniane. _ Filharmonii Warszawskiej. Т Katoli > 

„ Podania należy: składać w, wydziale 12.20—17.35: Przemówienia organizo- Фапет przez Katolicką Unję Narodo- 
opieki społecznej Magistratu m. Wilna. wane staraniem władz wojewódzkich. wą bojówka endecka aby niedopuścić 

OSOBISTE. a o | w „iu litew- do odbycia się wiecu rzuciła petardy 
3 83 skim, wygłosi Józef Kraunajtis. ° + A : 

— Prezes Dyrekcji Ceł w Wilnie #-г ° „1858 1900: „Towarzystwo Ošyiatowe ЧУпатнОме О овготпе} 5йе ° муби 
Lewakowski wrócił do Wilna dnia 1-40 w Polsce* odczyt z działu „Oświata po- Chu. używane przez wojska do wy- 
marca i przyjmuje interesantów w dnie u- zaszkolna“ wygł. dyr. Polsk. M. Szkolnej sadzania ;poważnych objektów  tere- 
rzędowe od godz. 10 do 12. Stanisław Ciozda. " . nowych., 

AKADEMICKA. 19.00— 19.25: Gazetka radjowa, sygnał Na dzień 28 lutego b. r. pisze 
czasu i rozmaitości. Dziennik P Aokić ai — Koło Słuch. Wydziału Sztuk Pię- „- „Dziennik Poznański" został zwołany 19.25—19.50: „Faust w polskim prz. šiai > в 

knych USB. Na posiedzeniu Zarządu w kładzie Emila Zegadłowicza” odczyt z dzia- do sali p. Weclowej w Grodzisku na 
8 wieczorem wiec Katolickiej I WALCA pod oem prezesa NI ROSZ z lekturą" wygł. godz. 

ola kol. Konstantego Rozwadowskiego Wito uiewicz. ji Zi Z i i zł został ogłoszony konkurs na zabrójektó- 20.30 - Transmisja wspólnego kon- zak! nii U Z sa, wanie pomnika Śp. dr. St. Narbutta w Bra- certu Stacji Warszawa i Katowice. yy 36 Ola Graco sławiu. Uchwalono -- w poniedz. o g. 5 22.00— _ Komunikaty PAT. tea sposó zadóuimentowaćy swej zwołać zebranie III i IV kursów _ w celu 22.30 23.00. Transmisja muzyki ta- sympatje dla listy nr. 30, grupującej wyboru artysty-grafika do komitetu Wydawn. necznej. szerokie warstwy społeczeństwa wiel- 
Zrzeszenia Kół Nauk. pod nazwą „Alma 23.00—2.00: Transmisja z Warszawy: k й ч 

Mater“. Biuletyn-wybory P.A,T. : opolskiego. : W pewnymi momencie, 
Ustalono że we środę dn. 7 marca o gdy wiecownicy manifestowali jedno- 

TEATRY i MUZYKA.  głośnie swoje sympatje dla K.U:Z.Z., 
— Reduta na Pohulance. „Zaczaro- rozległ się straszliwy wybuch nieopo- 

Go. ane Koto“. Dziś o godz. 20-ej, poraz dal sali. Wybuch był tak silny, iż po- 
0- 7-my baśń dramatyczna w S-ciu obrazach wypadały szyby ze wszystkich okien 

Lucjana iRydla „Zaczarowane Koło* z u- domu. Panik ści 
działem pełnego Zespołu Reduty. U. © па szczęście opano- 

— Przedstawienie szkolne „Zacza- 
rowanego Kota“. Dziś uv godz. ló-ej, za 
zgodą Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego, odbędzie się przedstawienie dla 
młodzieży szkolnej baśni dramatycznej Ry- 
dla—,„Zaczarowane Koło". Zgłoszenia szkół 
na pozostałe bilety przyjmuje Sekretarjat 
Reduty od godz. lo - 14-ej i kasa teatru od 
godz. 15-ej. > 

— Niedzielna popołudniówka w Re- 
ducie. jutro o godz. l6-ej, po cenach zni- 
żonych —„Zaczarowano Koło* Rydla. 

Zapowiedź Reduty. Najbliższą no- 
wością Reduty będzie komedja Tadeusza 
RA t. „Wilki 2 eye lei Doli 

— Teat: Poiski (sala „Lutnia“ zi: > a B 

w dalszym ciągu sztuka Jacinto Benawente, TO W centralnym areszcie policyj- 
„Źle kochana”. NYM. ||| || ŚR 8 

Prawie że jednocześnie wywie- 
szono również płachtę komunistyczną 
przy ul. Makowej na płocie posesji 

g. 6 wiecz. w murach po Bernardyfskich 
(ul. św. Anny 4) wygłoszony będzie 3-ci z 
kolei referat kol. S. Tarnowskiego pod ty- 
tutem „Polskie malarstwo pejzażowe”. 
ście mile widziani — wstęp wolny. 

(Pierwszy referat kol. Grac. Achrem- 
Achremowicza —„Drukarstwo i jego przed- 
stawiciele*. Drugi kol. H. Staszewskiej - 
„Historja ornamentu na tkaninach*). 

KOMUNIKATY. 
-- Powszechne wykłady uniwersy- 

teckie. W niedzielę, dnia 4-go marca 1928 
roku o godzinie 7-ej wieczorem w Sali 

Śniadeckich Uniwersytetu Prof. Dr. Wacław 
Komarnicki wygłosi odczyt pt. „Stosunki 
polsko-litewskie". 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 
_ „” Rozpoczęcie wykładów w Chęć. 
ścijańskim Uniwersytecie Robotniczym. 
W poniedziałek dnia 5-go marca o godz. 
6 pp. w lokalu Chrześcijańskich Związków 
Zawodowych Lanos, Ś-to ių Nr 3 
rozpoczną się wykłady w Chrzešejafiskim laureauta nacrody Nobla 
rag ROZA о 3'0‹12. 6-е] Міетоіпозса%!азп›;яо ujęcia i zrozumienia 
kiego z nauki Polec E sk S usuwającej się stale z pod ścisłych badań 
> | ОРр оо Ёск;*:_“’пскёпе!' © & zagadki i tajemnicy miłości naprowadziła 

kład z etyki. Wsz cy alichaće ę Ch. U. R. hajgłębszych - pisarzy. świata na rozmatte iu$ zamsani: Jscy К Z R. sposoby pojmowania i określenia tego naj- bycie Bla. danych eztónków <Chuwdaie polężnieszego "w. człowiek ucząca j- 
ich Związków Zawodowych wstęp wolny- CintO Benavente w ge koca 2 kr. _ Pomimo wyraźnego zakazu polo- za opłatą 20 gr. Zapisy słuchaczy 2 dziwym mistrzowstwem ten temat porus; : * к Ark 

mowane w dalszym Ciągu od. B Ga tara. projecze. doznółać eubį“ ania 1О ЗОНа Vela ACH 8-ej wiecz. codziennie oprócz Ś. t. 61 60 zjastycznego przyjęcia. * 3 z ręki barbarzyńców — kłusowników 3 ОННЕ — Popoiudniowki dzisieįsze. Dziš O nadly dwie sztuki tosi. | — Towarzystwo Popierania Prze- . i i az A "g. 3-ej p.p. punktualnie grana będzie po r ROŚ $ pa 
mysłu Lucowego w Wilnie zawiadamia, ostatni Es niezmiernie dowcipna Ostatni wypadek miał miejsce w że wal i Z zi | ы SAM + A żę ale gAsbranie Tovamasinė osbdžie Korėjų amėrykaiska „Etnomenalna mos puszczy, Rudnickiej gdzie dwaj wło- 
południu w lokalu Seminarjum Etnologicz- WA“ O £. ó-ej p.p. również po raz ostatni ścianie 2е wsi (iunta gm. Solecznic- 
> U.S. B. ul. Zamkowa 11, z porząd- Edo Pani Dulskiej”, w premierowej kiej zabili siekierami łosia. Biedne 
iem dziennym następującym: 1. Zagajenie = = zwierzę wypłoszone z puszczy. trafiło 

2. Wybór ze jcz i sek d Uwaga: Ceny miejsc z dn. 1 marca 20- zczy. 

3. Smawozdanie Saitas ego Komisjikanić stały ustalone od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. na taflę lodową, upadło i nie było 

zyjnej oraz dyskusja, 4. Wybory nowych Poniedziałek dn. 5 marca 1928 r. — JUż w Stanie podnieść się. Wracający 
: Z lasu chłopi siekierami zamordowali 

cenny ten Okaz mieszkańca haszych 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) 10.00—17.00: Transmisja z Warszawy 

URALA TS 

W dniu wczorajszym w godzinach 
południowych władze policyjne are- 
sztowały przy ul. Sierakowskiego 
młodego żydka, w .czasie gdy próbo- 
wał zawiesić na płocie sztandar ko- 
munistyczny. 

Śmiałego żydziaka, który narazie 

Wol ioski. olne A й 10-cio minutowych biułetynów wyborczych 
— Zebranie zwyczajne Stow. Lek. p. A. T. w odsiępach 20-to minutowych. 

Polaków w Wilnie odbędzie się we wto- 17.10 17.30: Audycja  recytatorska: 
rek d. 6 marca r. b. o godz. 7 m. 30 wie- vjersze Kasprowicza wygłosi artysta Józef 
AE w lokalu Wileńskiego Tow. Lek. — Karbowski. Walne Lehianie Twiązki Lileralów 
amkowa Ni: 24. я 17.30—17.40: Transmisja biuletynu wy- ; Šis ? 

Na porządku dziennym m. inn. odczyt borczego. y Wilnie. Dra Kosińskiego na temat: przyczynek do 
zagadnienia statystyki. 

RÓŻNE. 
Od jednego 

17.40—18.00: „Wierzenia i zabobony я 
Białejrusi* odczyt Z dz. „Ziemia Wileńska” Dnia 8-go b. m. w murach ber- 
wygł. Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska: nardyńskich odbyło się walne roczne 

— © znaczki pocztowe. 18.00—18.00: Transmisja biuletynu wy- zebranie Związku Zawodowego Lite- 
z czytelników otrzymujemy następujące u- DOrCZego. ; ai ‚ габм Wileńskich. Ze sprawozdania 

аиа ie DE R R biuletynu wy” Okazało się, że praca Związku rozwi- 
po 125 Ed doo tyop 19.10-19.30: Koncert orkiestry pod ja się nader intensywnie. Związek 
już:od.kiiku miesięcy, 1891618 дуг. prof. Aleksandra Kontorowicza. zorganizował: 1) koncert kompozy- o CZ ORNE 
wiadamiały niejedno Wtioie 19.30 — 19.40: Transmisja biułetynu wY- torski 

Napróżno jednak szersza - publiczność DOTCZEBO+ 
dopomina się o nie w wileńskich pocztowych 1949 
urzędach: „niema“ powiadają. Trudno uwie- 20.00 
rzyć, gdyż 'w miasteczkach prowincjonal- DOrCZėg0. 

So as Karola Szymanowskiego, 2) 
wieczór aktorów wileńskich, 3) od- 
czyt W. Borowego o  Cherstertonie, 
4) akademię ku czci balmonta, oraz 

20.00: Dalszy ciązy koncertu. 
2o.1o: Transmisja biuletynu wy- 

nych jest ich pod dostatkiem, lecz w Wil- „ że 20.40: Transmisja biuletynu wy- odczyt p. Juljusza Kaden-Bandrow- 
nie niema. ог 5 oł Rt „ Skiego i p. Stefanji Zahorskiej. 
A > lekceważenie nie tylko Nany 21.00: Tranśmisja | oncertu z Ab am ażaliióki cy GG 

RA ke a ALe s a po 21.00-21.10: Tran misja biuletynu wy- wybitnych osobistości, a mianowicie: 

5 gr. lecz 25 gr. niema. Większość publį- DOrcZego- są A „ 1) Karola Szymanowskiego, 2 

A do dzi Gi przy naklejania marek PO- papdtawyi | omy AE korea * Chęrstertona, 3) pr. Kallenbacha, 4 
ZY , ięc, zamiast raz, 8 „| isia bi , i nstante; monta, potrzeba w najlepszym razie dwa razy wy- Ё 21.30 - 21.40: Transmisja biuletynu wy 5 ai a ieóskiego 507) Kaden: 

sekėsi język, przyczem. naklejają znaczki w AE ZT40 22.00: Dalszy ciąg koncertu z B Kas ! dzi ten sposób, że jeden ijest z jednej strony, Wasi Ю 608 У ! androwskiego Aid, Spo ziewany 
a reszta z drugiej i urzędnik musi stemplu- | ASZawy. Transmisja z Warszawy JeSt przyjazd osób następujących: 1) 
jąc tracić czas na przewracanie listów ji kil- 22.00—02.00: 
kakrotne uderzenia stemplem zamiast je- 
dnego. r 

biuletynów wyborczych. Staffa, 2) Wierzyńskiego, 3) liłakowi- 
DZIEŻE czówny, 4) Andre Gide'a, 5) Maku- 

>: — Ulgi dla absolwentów szkół pilo- WYPADKI_I KRA szyńskiego, 6) pr. Tadeusza Zieliń- 
aa sze row Wojewódzkiego Wi- — (x) Wykrycie tsjnej gorzelni sa- Skiego, 7) Ferd. Goeta, 8) Rostwo- 

Oo O. В. D. podaje do wiado- mogonki. Onegdaj władze bezpieczeństwa rowskiego, 9) Artura Górskiego, 10) 
Miajsterstwie Spraw ОНУ НЕ! uzyskał w wykryły we wsi Bobiszki, gminy Twerskiej PP, Miłaszewskich. 
ze ers( = e m ulgi dla tajną gorzelnię samogonki. Właścicielem koi : 
kama ia OC i mechaników tej gorzelni okazał się mieszkaniec tejże _ Ze spraw poważniejszych wymie- 
Base i igi k się pod ścisłą wsi Władysław Chinke, który uprawiał ten: nić należy inicjatywę w sprawie Ra- 
a. ŚP c Dep. Lotn. w postaci procęder już od dłuższego czasu. djostacji, oraz nagrody literackiej m. 
DEET szeregach o 12 miesię- Ścisła rewizja ujawniła u pomienione- vyijna Związek zorganizował 33 Śro- 

cy p wcześniejsze stałe urlopowanie. go większą ilość samogonki, oraz prymi- dy iećzekie 

W końcu więc dokonano tylko 

Obecnie Zarząd Główny l. O. P. P. ży d zelni «k lecie. 

czyni „starania 0 uzyskanie dalszych u- w Bo” skonfiskowaniu towaru Sprawę 
— „Qobra Prasa". W dniu dzisiejszym Sowy przesłano do dyspozycji władz wyjorów jednego członka zarządu, 

o godz. 10 rano przy ui. Zarzecznej Nr. 28 : którym okazał się p. Kazimierz Le- dokona się poświęcenia nowej instytucji kul- wyyyzmomuzesa czycki. | 
Ze sprawozdania skarbnika oOka- 

sa „pižkgwicie ksiegarni, 
czytelni i wypożyczalni pod naz ie, ż i vypo: р wą „Dobra WE zało się, że obrót roczny związku 

jutro dnia 5 marca otwiera się wynosił około 10,000 złotych. W. ro- 
Prasa", mającej na celu popieranie wszel- 

Sklep holntów ku. ubiegiym"zwiąrekzorydazował 
kich dobrych wydawnictw w duchu wybit 

wycieczkę literatów i artystów do No- 

przy ul. Niemieckiej 5. 

nie religijnym i patriotycznym. Dział księ- 
garski składa się przeważnie z wydawnictw 

wogródczyzny. Z tego krótkiego i 

Wielki wybór kwiatów ciętych, do- 
niczkowych i koszów. B oby jeszcze 

„Dobrej Prasy" w Płocku, Mimo szczupło- 

jg O Psługa fachowa. Ceny CPU są przyszłym. 

ści funduszów czytelnię „Dobrej Prasy* 
zaopatrzono obok dzieł polskich również 

|EMANGRKZUNEBAZOBZGUZAOGEZ| 

= Z 
WE ra @ 

Giiary. 

w ksiąžki francuskie, niemieckie, rosyj- 
skie i łacińskie, oraz w pisma: La Croix, 
Schoenere Zukunft, Documentation Catholi- 

у i i — A. W. j wdowy z trojgiem 
dekoracyjnych. Pokaz odbędzie ši rz. WILNO, POŁOCKA 4, m. 7. A SE - 
al: Wiienakiej.- ueždžainia wojskowa łokoj B.WYSYł się po otrzymaniu 1 zł 10 gr. LB dzieci — | Rae 
Kas yna Oficerskiego ‚ Z 

  

     

pobieżnego sprawozdania uwidacznia 
się poważna praca stowarzyszenia, 

plenniejsza w roku 
В 

      Powołana do życia w chwili najwięk- 
szego rozdwojenia naszego społeczeństwa 
nowa instytucja, jako zupełnie bezpartyjna, 
pragnie stąć się czynnikiem wzajemnego 
zbliżenia, zrozumienia i pojednania. 

— Pokaz drobiu. W najbliższych dniach 
odbędzie się wielki pokaz drobiu i targi 
królików, gołębi, ptaków s iewających i niach oraz u autora 

(towa „GAKÓNAACA 
WASILEWSKIEGO 

do nabycia we wszystkich księgar- 

  

—8
L6
 

  

wo 

jako kroń polifyczna. 
Zbrodniczy zamach endecji w Grodzisku na wiec Kafolickiej Unji. k 

wano. 
Sprawą zajęły się momentalnie 

władze śledcze z Poznania. Jako win- 
nego zamachu przytrzymano 22-letnie- 
go Ludwika Kolińskiego z zawodu 
pomocnika kupieckiego, który w krzy- 
żowym ogniu pytań urzędników šled- 
czych, przyznał się do zbrodniczego 
zamachu, który o małą nie był przy- 
czyną Śmierci setek ludzi. 

Koliński zaraz po zagajeniu wiecu 
podłożył pod salę petardę pochodze- 
nia wojskowego, którą, jak twierdzi, 
otrzymał w czasie odbywania służby 
wojskowej od kanoniera Walentego 
Kaczmarka z 7 D.A.K. w Poznaniu. 

Wspólnikiem Kolińskiego był Ka- 
zimierz Knoll, z którym zbrodniarz 
umówił się dnia poprzedniego. W 
chwili, gdy Koliński zapalał petardę, 
Knoll stał z paltem zamachowca za 
płotem. Po wybuchu obaj uciekli na 
pole, a stamtąd bocznemi drogami 
do miasta. Tutaj przekonawszy się, 
iż mimo groźnego wybuchu wiec od- 
bywa się nadal, weszli na salę, by 
przekonać się na kogo padną podej- 
rzenia. 

Płatna bojówka endecka widząc, 
iż niecna robota nie dała całkowitych 
rezultatów, postanowiła rozbić wiec 
krzykiem i tupaniem nogami w po- 
dłogę. ; 

Ciekawe szczegóły podaje jeden 
ze świadków, który dnia krytycznego 
widział Kolińskiego, jak z pryw. kan- 
toru drogerzysty Jankowskiego wy- 
niósł pewną paczkę. Nadmienić rów- 
nież musimy, iż już na kilka dni 
przed wiecem mówiono na mieście, 
iż endecja przygotowuje „trzydziestce* 
niespodziankę na wiec i w tym celu 
najęła płatnych rozbijaczy, na których 
czele stoi młody Jankowski. 

WRAEWESOZE WERE ROPEK RC EA STN TTT 

Wywrofowa robota miejscowych komunistów. 
należącej do b. prezydenta m. Wilna 
p. Bańkowskiego. 

Pozatem na ul. Niemieckiej dotąd 
nieujawnione indywidua  rozrzuciły 
większą ilość ulotek komunistycznych 
nawołujących miejscową ludność do 
agitacji wywrotowej i zbierania ofiar 

nie chciał się wylegitymować osadzo- pieniężnych na uwięzionych „Hroma- 
dowcow“. 

Zdaje się, že jest to najprawdopo- 
dopodobniej robota pewnych komite- 
tów wyborczych. 

Rzadki okaz łosia zabify przez chłopów. 
puszcz. Przypadkowi kłusownicy zdą- 
żyli już sprzedać skórę, którą w dniu 
wczorajszym odnaleziono w Wilnie 
u kupca żyda W stodole u jednego 
z. „myśliwych* znaleziono 32 kilo 
mięsa. 

Kłusownicy odpowiadać będą za 
swój wandalski postępek w myśl obo- 
wiązującej ustawy. Czeka ich sroga 
kara. 
"W tym samym miesiącu chłopi 

zabili kijami młodą samicę łosa. 

«lrqi Rrajowy Konkurs Awjonetok. 
Zarząd Główny LOPP organizuje od 

4 do 27 września br. na lotnisku w War- 
szawie Mokotów ll-gi Krajowy Konkurs 
Awjonetek. 

Konkurs polegać będzie na próbach 
Startu, lądowania, wznoszenia się, demon- 
tażu, szybkości i klasyfikacji technicznej. 
W konkursie mogą przyjąć udział tylko 
awjonetki wykonane w kraju. Przed osta- 
teczną decyzją o dopuszczenie do konkur- 
su-awjonetki zostaną obejrzane w Warsza- 
wie przez specjalną Komisję oraz muszą 
wykonać lot próbny. 

Nagiody: | — 10.000 zł., il — 5.000 
zł., III — 3.000 zł., IV — 2.000 zł. Oprócz 
tego uczestnicy zawodów, którzy wykonają 
wszystkie warunki otrzymają żetony pa- 

i sezon wiogemy i letni 
MAGARZYR SUKRA i JEDWABI 

C.NOZ 
NADESZLY RAJNOWSZE 

tamskie į męsbie materjalų 
Jedwabie 

Wielki wybór 

MATERJAŁÓW MĘSKICH. 

CENY POZA KONKUREKCJĄ. 
EL ORZWRERECAMA KEP 

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

nięto następujące wpisy: 

Dział B — w dniu 11.111928 r. 
I. A. „Dom Handlowo-Komisowy 

Świątkowski i S-ka". Hurtowa i komisowa sprzedaż towa- 
rów tekstylnych. Siedziba w Wilnie, przy ul. Wielkiej 53. 
Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 6-go października 
1927 r. Wspólnicy zam. w Warszawie: Gustaw Marcin Grams 

Mieczysław Swiątkowski 

  

1849 

przy ul. Kruczej 31 i 
ielańskiej 22. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 

dn. 26 stycznia 1928 r. na czas nieograniczony. Zarząd nale- 
ży do obydwóch wspólników. Umowy, akty, pełnomocnictwa 
i weksle własne (akcępty) podpisują w imieniu spółki obaj 
wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. Czeki zaś indosy 
na wekslach (żyra), pokwitowania na korespondencję, łądun- 

miątkowe. я 
Konstruktorzy życzący wziąć udział w 

konkursie, winni nadesłać odpowiednie de- 
klaracje pod adresem Zarządu Głównego 
LOPP Warszawa ul. Długa 50 — do dnia 
20 lipca 1928 r. Przy składaniu deklaracji 
należy opłacić wpisuwe w wysokości 50 zł. 
od każdego aparatu. 

Deklaracje winny zawierać: a) Imię, 
nazwisko i adres konstruktora, b) Imię, 
nazwisko i adres oraz numer świadectwa 
pilota, c) Rysunki i obliczenia aparatu oraz 
dokładny opis aparatu i silnika. 

Bliższych szczegółów  tyczących się 
II-go Krajowego Konkursu Awjonetek udzie- 
la Biuro Komitetu Wojewódzkiego Wileń- 
skiego LOPP ul. Wielka 34 — codziennie 
za wyjątkiem niedziel i świąt od godz. 
10 — 12. 

Wilno, | 

ul. Niemiecka 19 
Tel. 890. 
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doskonałe 

p lanina pierwszo- 
rzędnej fabryki. Sprze- 
daź na raty i wynajem 
W. Pohulanka 9 23. 
BNZDO 0 

OBSTALUNKI 
na pończochy, skar- 
petki i  trykotowe 
roboty przyjmuje pra 
cownia Koła Polek 
ul, Jasińskiego 1 2. 
0 - LL6 

Poszukuje się 
2—3 POKOI 
słonecznych z kuchnią. 
Zgłoszenia do Adm. 

Gramis 

przy ul. 

  

ki, towary i należno$ci od osób prywatnych, z poczty, tele- „Słowa* pod „Sło- 
giafu, stacyj kolejowych, komór celnych i znad wypadnie -  neczne*. % 
podpisuje każdy ze wspólników pod stempi MA: Bowiełańte 

  

  

| oaz g ao oi a 

Niezbedne dla racjonalnej hodowli 
trzody chlewnej 

mąka mięso - kostna 
i mąka mięsna 

Bo wysokiej zawartości białka 
B strawnego (od 55 do 60 proc.) 

posiąda 

Wilęński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9. 

Adres telegr.: „Rolnicze”. 
(ZB CIS WS СЕС 7 РЕ СБ KE LAO ZD BEE EA 

KURSY KROJU. 
(drukowanie w du- 
żej ilości egzempl,) 
skryptów, lekcyj, | 
cenników,  okólni- 
ków i t. p., wyko- 
nywuje po cenach { 
bardzo dostępnych 

  

SZYCIA i modelo- 
wania S. Stefano- 
wiczówny ul. Wiel- 
ka 56 m. 3. Zapi- 
sy codziennie, na ; | Biuro podań, prze- 
kursa dzienne i pisywań, i tłuma- 
wieczorowe, ucze- | | czeń  ; FAJN- 
nice kończące |; | SZTEJNA _ Wilno, 
otrzy muj 4] Zawalna 15, telef. 

  

świadectwa szkol- | | 1 —73, 

ne i cechowe. ' m 

Uczę  opracowy- Pokoje, 2 R 1 

wać samodzielnie į o odnaję- 

kroje według о- cu iż Das 
i - ub bez, ul, rna 2, 

EA 1 m. 16. 952 - 1 

S TS S I T VT T IT TEV 

PRZETARG 
Ur. 

  

ząd Województwa Wileńskiego ogł 
10-tej, pl. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 

objektów rolnych i wodnych. 

asza niniejszem w-dniu 13 marca 1928 r. : 

8, przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych 
o godz, 

  

  

| REZWSCYNYCIYTE 

2% ч v= х ri 
S Ilość cent. i ME 08 BE Terminy dzierżawy 

: = z cznie wzgl. klg. ryby od ZĘ 

SP NAW OR ERU Se 3a których rozpocznie ме 9 2 

A 55. licytacja 288 Od Do 

Powiat wileńsko-trocki SĄ 

j Strojeni i Žy „15. III, 19 
1. Maj. Nowe-Strojenie Turgielska 54.55 + 62.00 q żyta 620,00 M. 28 r. 

z ur. Nowosady li Rukojńska 38,20 1300 „„ 13000 w 15. II. 1929 

3. ur. Gaużdo (Stara Kiena) NO 22,40 600553 60,00 ” » 

4.  Folw. Pucałówka Mickuńska 58,99 4500 „  „ 45000 ” iu 

5. Łąka — Swietniki Rudziska 5,00 Us 35,00 „ Is. 

Powiat święciański 

6. ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 SS0: „40 - UBAW 4 15. Iš. 1920 

Powiat brasławski 

7. ur. Roch Brasławska 27,00 "18,50 125,00 5 

Powiat mołodeczański 

8. Folw.: Krašne (osrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,00 » 15. HH. 1934 

Powiat postawski 

9. Maj. Białe (ośrodek) Woropajewska 19,93 20,00 200,00 s » 

grupy ' Powiat wileńsko-trocki 

1. Rrzeka Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyńska 88,83 150,00 kg. ryby RA 1. IV. 28 r. 1. IW. 1940 

2. jez. Spengła Olkienicka 9,00 #25,00 „ . 15, ” ” 

Powia św ęciańsk 

iepi Е įcie i С i = yby 120,00 x * 
Т ez. Niepiry, Tejlis, lłgajcie i Balczuk I Lyngmiaiska 97,76 235,00 kg. ryby ы 

2. - o as Osiaszonki i Sznejlis Zabłociska 105,80 211,00 „> oO » . 

4. „ Wojuny, Karkini, Wiksłaja i Żeżulis > Aa 37500 „| 00, 3 2 

Šš „ Biežuwis, Szamini I i Szamini II Swęciańska 31,63 90%, Ž 05 к * 

0. ‘„ Zabieliszki, Gluszak i Podmiadzino Michatowska 38,36 28,00 „©. « — # „ 

3. у Hołubino, Hotudzianka i Konczanino Aleksandrowska 97,15 174,00 „ % O M * 

5. „„ Kierocle i Giernc szki Łyngmiańska 45,72 4500574 %w 20,0 2 = 

Powiat brasławski 

39. Jez. Smołwy i Smołwiszcze. Smołweńska 349,40 BOSS 20,00 Е Ž 

Powiat postawski. 

i iadzi 00 150,00 3 
SL ez.  Miastro (wstęp) Miadziolska 1,328,00 350, » * ; * 

SB. | Miadzioł i Śyrmierz (wstępy) Eo aka: 116975 30000 7 150,00 z 

54. 5 Spory, Świtka, Świta, Worwirow K т 2 

e > Głuboczyca i Świetłość (wstępy) , Mańkowicka  . 183,33 28 SA s и 

7 Szwakszty Wielkie 'i Małe (wstępy) Kobylnicka 1,093,00 274,00 „ >» , н 

Powiat dziśnieński. 

: ; 'owicze Głębocka 18,00 22,00 , » 10,00 и 

48 * Bolncje (wstęp) Prozorocka 2,0021 1500 „+ 10.00 ; » 

  
  

que i t. d. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czestaw «ar wowsi. 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelia 25. 
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