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Skład
Okręg

1. Warszawa

licki

miasto:

Nr. 1: 1) Sławek Walery, pułk.S.G.
2) Romocki Paweł, minister komunikacji, 3) Makowski Wacław, profesor

Stanisław,

inżynier, 6)

Brun

Henryk,

kupi

Nr. 2: 1) Barlicki Norbert, b. pos.
Dotychczas trzech, przepadli b. posłowie R.- Jaworowski i Z. Praussowa.
Nr. 13: 1) Warszawski — Warski
Adoli, b. poseł, 2) Sypuła Konstanty
robotnik. (Dotychczas jeden).
Nr. 18: 1) Grynbaum
lzaak Icek,

b. poseł. (Dotychczas dwuch).
Nr. 24:

1) Rybarski

Roman,

prot.

Uniwersytetu, 2) ks. Nowakowski Mar-

celi, b. poseł,
3) Bitner Wacław,
b.
poseł, 4) Stroński Stanisław, b. poseł.
(Dotychczas siedmiu).
Okręg 2: Warszawa — powiat,

Radzymin,
Nr.

1:

Mińsk

Mazowiecki.

Anusz

Antoni,

1)

2) Sobolewski

Marjan,

b. poseł,

b.

starosta,

konserwatysta, 3) Kielak. Stanisław,
rolnik.
Nr. 2: 1 Pragier Adam, b. poseł.

(Dotychczas jeden).

L., leNr. 24: 1) dr. Wiśniewski
karz. (Dotychczas czterech).
Poprzednio wszystkie cztery mandaty zdobyła N.D.

Okręg
Węgrów

3:

Siedice,

Sokołów,

Nr. 1: 1) Ludkiewicz Seweryn, prezes
Państwowego
Banku
Rolnego
(zastępca Tomaszkiewicz Ignacy, rolnik).
r. 3-1) Graliński
Zygmunt,
urzędnik M. Spr. Zagr.
Nr.

24:

wojewoda

1) Dębski

Aleksander,

wołyński,

2)

b.

Milik

Jan,

Bielsk,

Bia-

rolnik.

Okręg

4: Ostrów,

łowieża, Wysokie Mazowieckie.
Nr. 1: 1) Piasecki Adam, publicysta, b. sekretarz
marszałka
Trąmpczyńskiego, konserwatysta.
Nr. 2: 1) Dubois Stanisław, dziennikarz,
sekretarz
redakcji
„Robotnika“.
Nr. 3: 1) Róg
Michal,
redaktor
„ Wyzwolenia”.
:
Nr. 24: 1) Berezowski
Zygmunt,
b. poseł (poprzednio trzech
posłów:
Ś.p. ks. Lutosławski,
J. Harusewicz,
M. Arcichowski). Mniejszości narodowe mandat swój straciły.
Okręg 5: Białystok, Sokółka,
Wołkowysk.
Nr. 1: 1) dr. Polakiewicz Karolį b.
poseł, 2) Kosiba Piotr, robotnik,
b.
sekretarz Stron. Chłopskiego.
Nr. 18: 1) Farbstein Szyja Hesel,

b. poseł.
Adoli

Sawicki

_

|

rolnik,

b.

wyzwole-

niec).
Nr. 2: 1) Piotrowski Zygmunt,
poseł, 2) Beztman, buchalter.

b.

b. poseł,

Okręg
Końskie.

19:

Zygmunt,

tr. zy.

kosz
Sie adz.
Nr.

14: Łódź

1:

1)

powiat,

Radom,

Opoczno,
:

Nr. 1: 1) Generał Górecki Roman,

prezes Banku
Gosp.
Krajow.
stępca Baćmaga Jozef, rolnik).

(za-

Gogolewski

Łask,
Wacław,

kołajewski

Bronisław.

W trzech okręgach Wileńszczyzny
jedynka zdobyła 8 mandatów. Są to

aby takie listy wycoiane zostały.
Ludwik, naTaką listą jest lista 24. Nie posia-

Nr. 10: 1) Domagała
uczyciel.
M. z Łomży, członek P.P.S.
Nr. 25:
1) Chwaliński
Piotr, b.
Nr 24: 1) Staniszkis
Witold,
b. poseł, Piast.
Nr. 24: bez mandatu,
poseł (poprzednio wszystkie cztery
poprzednio
mandaty).
dwa.
Nr. 18: bez mandatu,
poprzednio
Okręg 8: Ciechanów, Mława
Pułtusk, Przasnysz, Maków.
| jeden,
Nr. 1: 1) dr. Jaroszyński MauryOkręg 17: Częstochowa,
Racy, podsekretarz stanu M. S, Wew.
domsk.
Nr. 2: 1)
Downarowicz
Medard,
Nr.
1: 1) jędrzejewicz Janusz,
inžynier radny m. Warszawy.
wizytator M. W. R. i O.P.

tychczas jeden

mandat,

dał dr. Barański).

który.

posia-

Nr. 24: 1) Kornecki Jan, b. poseł

(dotychczas cztery).
ręg

Rypin. *

9: Płock,

}

Płońsk,

i

Sierpc,

wa

Nr. 1: 1) Maciesza, ppulk. S. G.

Nr. 2:

1) Niedziałkowski Mieczy-

sław, b. poseł, 2) Kępczyński, ławnik.

Nr. 3: 1) Bagiński

poseł.

1

Kazimierz,

b.

Okręg 10: Włocławek, NieszaNa, Lipno.
_ Nr. 1: 1) Czechowicz Gabriel, minister skarbu (następny kandydat Ma-

da ona żadnych szans zdobycia

jednego senatorskiego
dzo łatwo

się o tem

wiadomo, głosowanie

choćby

mandatu. Bar'przekonać.

Jak

Wiersz milimetrowy

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr.

Okręg 18: Piotrków, Brzeziny.
Nr.

wogródzkiego, a okręgami wyborczemi przy wyborach do Senatu są wob. jewództwa),-to stwierdzimy, że głosów

1: 1) Dratwa Dominik, inspek-

tor samorządu

Nr. 2: 1)

gminnego.

Zaremba

Zygmunt,

prezes Ra-

Nr. 10: 1) Fijałkowski Władysław,
b. poseł.
Nr. 18: 1) dr. Rosenblatt Jerzy.
Nr. 24 i 25 bez
mandatu,
po-

przednio 4 mandaty.

tych jest

liczba

„Ruch“.

jednoszpaltowy na stronie

2-ej i 3-ej

B. Gołembiowskiego.
BDT

30 gr.

SBA

Za tekstem

10 groszy.

n-rach świątecznych oraz z prowincji a 25 proc. drożej. Zagraniczne o

50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

nister, rolnik, konserwatysta.
Nr. 2: 1) Pączek Antoni, b. poseł,
prezydent m. Lublina.

Nr. 3: 1)

Kapeliński

Franciszek,

wileńskiego.
głosy polskie. Forsowanie beznadziejnej listy 24 będzie więc tylko robotą

dla dobra

listy

mniejszości narodo-

niedostateczna,

zdobyć choćby
jeden
mandat
torski.
W ten sposób lista 24 nie

aby
sena-

Okręg 28: Krasnystaw, Hrubieszów, Janów.
Nr. 1: 1) Borys Jan, rolnik.
Nr. 2: 1) Niski Józef, b. poseł
Nr. 10: 1) Wrona
Stanisław,
b.

20 gr

Nr. 24: 1) Kwiatkowski

jan,

ku- b. poseł N.P.R., prezes tej partji.

piec, 2) Szturmowski Piotr, rolnik.
Nr. 25: 1) Dąbrowski
Stefan, b.
starosta, ziemianin.
Poprzednio Niemcy mandatu
nie
mieli,
3

Okręg

Nr. 30: Grudziądz i inne.

„Volksstimme“,

2) Birschel,

ziemia-

nin (poprzednio 1).
Nr. 24: 1) Trąpmczyński Wojciech
b. senator, (zastępca
Petrycki Józef,
b. poseł (poprzednio 3).
Okręg 33: Gniezno, W:ześnia,

Środa i inne.

Nr. 7: 1) Brzeziński Jan (dawniej
dwa).
Nr. 18: 1) Sanger.
Nr. 24: 1) Trąmpczyński Wojciech,

b. senator

(zastępca Rzepecki Karol,

b. poseł).
_ Nr. 25: 1) Nosek Jan, rolnik.
Okręg 37: Ostrów, Odolanów,
Kępno, Krotoszyn i inne.

O nik, 2) Szyszka Piotr, rolnik.
nie Szlachciński Stanisław, technik.

nie

Nr. 2: 1) Reger Tadeusz, b. poseł
Nr. 18:
1) Franz Eugenjusz b.
poseł, 2) Piesch Robert, b. poseł.
Nr. 38:
1) Korfanty Wojciech b.
poseł (zastępcy: ks. Brandys Pawel i
dr. Lerch Franciszek, adwokat.
Poprzednio Ch. D. — 3, N. Ch.,
PPS, NPR i Niemcy po jednym.

Nr. 1: 1) Reder lgnacy, b. posel.
Nr. 18: 1) Barczewski
Ernst, pastor z Działdowa (następny kandydat
Okręg 41: Kraków - miasto:
von Koerber, właściciel dsbr).
Nr. 1: 1) Krzyżanowski
Adam,
Nr. 24: 1) Woynowski Stanisław, profesor Uniwersytetu Krakowskiego,
rolnik,
2) dr. Dybowski Tadeusz, lekarz,
Nr. 25: 1) Kulerski Wiktor,
re- prezes okręgu
krak. Partji pracy.
daktor „Gazety Grudziądzkiej”.
Nr. 2:
1). Bobrowski
Emil,
b.
Okręg Nr. 31: Toruń, Działdo- poseł.
wo i inne.
Nr. 17: 1) dr. Thon Abram Ozjasz,
Nr. 2; 1) Nehryng Stanisław, se- b. poseł.
kretarz związkowy z Chełmży
Nr. 24 i 25: Łez
mandatu,
poNr. 7: 1) Pawlak Wojciech, b. po- przednio dwa.
seł.
Okręg 42: Kraków — powiat,
Nr. 18: 1) Barczewski,
pastor
z Chrzanów,
Olkusz,
Miechów
i
Działdowa, (następny
kandydat Mo- inne:
ritz, kolonista).
Nr. 1: 1) Pochmarski
Bolesław,
Nr. 24:
1) Michałek
Stanisław, nauczyciel gimnaz
jum,
2)
Kleszcz
yńadwokat.
ski Edward, rolnik (przepadł GawliNr. 25: 1) Rząsa Franciszek,
rol- kowski
b. poseł „Piasta“).
nik.
Nr. 2: 1) Daszyński Ignacy,
.
Okręg
38: Bydgoszcz,
ino- posel, 2) Zutawski Zygmunt, b. powrocław
i inne. Nr. 2: 1) Kaczą- seł, 3) Kwapiński Jan, b. poseł, 4)
nowski Kazimierz, dziennikarz z War- Nosal Jan, górnik.
szawy, 2) Matuszewski Tadeusz. preNr. 10: 1) Tabor Jan b. poseł.
zes zw. zaw. w Bydgoszczy.
Nr. 25: 1) Puchałka jan, b. poseł.
Nr. 7: 1) Faustyniak Jan, b.. poNr. 24 bez mandatu,
poprzednio
seł (poprzednio 2)
Rymar, poprzednio
b. poseł Stan.
Nr. 18: 1) Pankratz jan, redaktor dwa mandaty.

3)

Okięg Nr. 38: Huta Królewzechcą żartować z siebie
samych, o
ska,
Tarnowska Góra i inne.
ile poważnie biorą własne, stale przez
Nr. 1: 1) Grzesik Karol, burmistrz
siebie wygłaszane hasła
o jedności Wiełkich Hajduków, 2) Pietrzak jan,
narodowej i antysemityzmie, to prze- prezes związku metalowców.
cież nie będą się upierać przy utrzyNr. 18: Włodasch Karol, b. poseł,
2)
Krajczyrski
Otto, b. poseł.
mywaniu
listy beznadziejnej,
która
może rozbić tylko głosy polskie,

Ruda.

Poprzednio: _ „Wyzwolenie* — 2 Pawełi Sosiński Wojciech, kupiec).
Poprzednio: Niemcy — 2 mandamandaty, Blok mniejszości iks. Okoń
— po jednym.
ty, Ch. D., PPS i NPR— po jednym.
Okręg 29: Tczew, Puck i inne.
Okręg
40:
Cieszyn,
Bielsk,
Nr. 7: 1) Chądzyński
Adam
b. Pszczyna, Rybnik.
poseł.
Nr. 1: 1) Ks. Londzin Józef,
b.
Nr. 18: 1) Tatuliński Antoni, właś. poseł, 2) Bałdyk Boniiacy,
aptekarz
ziem., Niemiec.
z Zarów, 3) Roguszczak
Franciszek,

mieście i w naszej dzielnicy, ' aby dla
interesów narodowo-polskich zechcieli
się zwrócić do komitetu
wyborczego
listy Nr. 24 i swoją powagą wymódz,
Nr. 7: 1) Nadet Mikołaj, b. poseł,
nauczyciel.
aby komitet ten nie przyczyniał
się 2) Hofimann Władysław,
Nr.
24:
1)
Winiarski
Bohdan,
prodo rozbijania
głosów
polskich
w
iesor
uniwersytetu
Poznańskiego,
(pochwili gdy jedność gpolska
jest tak
przednio trzy mandaty).
potrzebna. Nie wątpimy
zresztą,
że
Nr. 25: 1) Piątek Mieczysław, rol-

będą tu mieli wdzięczne zadanie.
ile bowiem panowie z listy 24

Okręg 39: Katowice,

Nr. 1: 1) Kot
Aloizy, b. poseł
N.P. R. prezes związku
górników,
2) Karkoszka Jan,
prezes' Związku
Inwalidów:

Nr. 18: 1) Rosumek Jan, b. роposeł, 2) Kurowski Antoni, rolnik, 3)
seł (następni kandydaci ks. Brandys
Mochnija

wych. Ci, którzy będą obstawać przy
jej utrzymaniu, będą właściwie praco(zastępca
Lewandowski
wać
na
mandaty pp. Wiaczesława b. senator,
Bolesław, kupiec z Bydgoszczy).
Bohdanowicza,
Cemacha
Szabada i
Nr. 25: 1) Michalkiewicz MieczyZusera Spiro. Wątpimy, aby pp. en- sław, nauczyciel gimnazjalny, 2) Czydekom
dogadzała rola pomocników szewski Kazimierz, burmistrz.
Okręg 34: Poznań — miasto.
w zdobywaniu żydowskich mandatów
Nr. 21:
1) Chmielewski Czesław,
do Senatu.
adwokat,
2) dr. Surzyński Leon, leMożemy powołać się na przykład karz.
1922 r. Wtędy na listę Państw. Zjedn.
Nr. 24:
1) Paczkowski
Roman,
na Kresach również padła. niewystar- profesor Uniwersytetu Poznań, 2) Mi(dawniej
czająca
ilość głosów, aby myśleć o klaszewski L.. rzemieślnik
wszystkie cztery mandaty).
wyborach do Senatu.
Wtedy ziemiaOkręg 35:
Poznań — powiat,
nie wileńscy wzięli na siebie rolę po- Leszno, Rawicz i inne.
!
średnika
i p. jan Piłsudski, który
Nr. 1: 1) Milczyński Marcin,
b.
ь
!
stał na czele komitetu wyborczego li- poseł.
Nr. 21: 1) Boczoń Ludwik, nauczysty Państw. Zjędn. na Kresach postaciel.
nowił tę listę wycofać przed wyboraNr. 24: 1) Pluciński Leon, b. poseł.
mi do Senatu. -Oczywiście czyn p.
Nr. 25: 1) Płoszyński Wawrzyniec,
Jana Piłsudskiego był to czyn praw- rolnik.
dziwego patryjoty.
Miejmy nadzieję
Okręg
36: Szamotuły,
Choże obecnie
gdy
role się poniekąd dzin i inne.
Nr. 18: 1) Naumann Eugeniusz, b.
zmieniły i gdy endecy
znałeźli się w
poseł.
mniejszości, zechcą oni pójść
za tym
Nr. 21:
1) Ciszak Antoni, b. popatryjotycznym przykładem.
seł, 2) Zych Franciszek,
kierownik
Sprawa jest bardzo ważna. Zwraca- szkoły.
my się z apelem do notabli wiłeńskich,
Nr. 24; 1) Trąmpczyński Wojciech,

do Senatu sta- do ludzi zażywających miru w naszem

nowi tylko
powtórzenie
głosowania
do Izby Poselskiej,
zazwyczaj : tylko
wzmacnia tę listę, która przy wyborach do Izby Poselskiej zdobyła najwięcej głosów.
Jeśli podrachujemy
Nr. 2: 1) Pużak
Kazimierz, b. głosy, które padły na listę 24 w
poseł.
Wilnie i Święcianach,
a: nawet
te,
Nr. 3: 1) Bardziński Adam, rolnik, które w
Lidzie padły.
na Nr. 25
2) Czarnecki Maksymiljan, instruktor.
(przy odtrąceniu oczywiście
głosów
"Nr.
25:
1) Gdyk
Ludwik,
b.
które padły na tę listę w pów. LidzWołożyńskim,
gdyż te
r.
(lista ży:
<
ólna): kim i pow.
1) Truskier,
powa» róne)
powiaty należą do województwa No-

poseł, 2) Próchnik Adam
Nr. 24: 1) Šwiecki Tadeusz, b. po- dy miejskiej Piotrkowa.

Sel, (dotychczas mieli trzech posłów).

OGŁOSZEŃ:

O wycofanie listy senatorskiej Nr 24

umniejszyły tego wspaniałego sukcesu.

Nowicki Marjan, 2) Mi-

WOŁKOWYSK—Kiosk
я

b. poseł, 2) Praga Władysław, rolnik.
Nr. 12: 1) Ks. Okoń
Eugenjusz,
Nr. 2: 1) Arciszewski Tomasz, b.
poseł, 2) Grzecznarowski Józei, gar- b. poseł.
Nr. 10: 1) Duro Jan, b. poseł.
barz, prezydent m. Radomia.

b. nisław, rolnik (poprzednio dwa).

sena(Do-

CENY

T-wa

izby Poselskiej.

rolnik.
Е
Nr. 2:
1) Szczerkowski Antoni, b.
z województwa
poseł (poprzednio bez mandatu).
Stoimy przed wyborami do SenaNr. 3: 1) Wyrzykowski
Henryk, tu.
W zeszłych niedzielnych
wybob. poseł, 2) Rychlik Piotr, nauczyciel rach idea państwa polskiego odnio(poprzednio jeden).
Nr. 18: 1) Utta August, b. poseł sła ogromny tryumf, dość się powołać na Wołyń.
W r. 1922 wszystkie
(jak poprzednio).
\
Nr. 10: I) Czech józef, instruktor 16 mandatów z Wołynia otrzymał
rolny.
blok mniejszości.
Dziś
jedynka
z
Nr. 24i 25 bez
mandatu
(potych 16 zdobyła 10. Należy więc aby
przednio trzy).
wybory
do Senatu
w
niczem nie
Okręg 15: Konin, Koło, Słupca,

poseł,
prezes Związku
nauczycieli
Szkół powszechnych, 2) dr. Czarnecki

Nr. 3: 1) Wožnicki Jan, b.
tor, 2) Kotzara Piotr, rolnik.

13.

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa !

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy.
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionyc
nie zwraca.

Nr. 3: 1) Langer Antoni, b. poseł, okręgi bardzo zagrożone i tylko rozOkręg 6: Grodno,
Suwałki, 2) Kasprzak Wincenty, rolnik.
Sejny, Augustów.
й
Nr. 18: 1) Spickerman Józei, b. biciu się głosów niepolskich na 18 1
39 przypisać należy,
że mniejszości
„ Nr. 1: 1) Przedpełski Wiktor, inży- poseł.
nier, prezes Związku osadników wojNr. 24: 1) Dąbrowski Stefan, b. uzyskały
tak mało w porównaniu z
Skowych, 2) Łazarski Michał,
rolnik, poseł,
prof.
Uniwersytetu
Poznań- wynikami wyborów w 1927 r. Sądzi3) Krzywicki Konstanty, rolnik.
skiego (poprzednio 3 mandaty).
my, że
jest
obowiązkiem
każdego
"Nr. 25: 1) Pułjan Romuald,
dyOkręg 16: Kalisz, Turek, WiePolaka,
,
aby
w
chwili
kiedy
marektor gimnazjum.
(Poprzednio
Ch. luń.
my
do
D., Zw. L. N., Piast i mniejszości
czynienia
z terenem całego
Nr. 1: 1) Rutkowski Stefan, rolnik
miały po jednym mandacie).
pow. turecki.
|
województwa, przyczynić się do tego,
Nr. 2: 1)
Gardecki
Zygmunt, b. aby
Okręg 7: Łomża, Kolno, Ostrolisty lokalne nie mające szans
poseł.
łęka, Szczuczyn.
zdobycia
mandatu senatorskiego,
a
„ Nr. 1: 1) Ks. Sapieha Eustachy,
b.
Nr. 3: 1) Baranowski
Wincenty,
minister spraw zagranicznych, konser- b. poseł, rolnik, 2) Mularek Ignacy, więc rozbijające tylko jedność obywawatysta,
polskiego,
student medycyny, 3) Trzesowski Sta- telską patryjotów państwa

Nr. 3: 1) Nowicki

262

„Jednošč.

Suwalska

Nr. 25: 1) Zieliński Franciszek; dyrektor gimnazjum, Ch. D.
Okręg 24: Łuków, Garwolin,
Nr. 3: 1)
Nowak Stanisław, b.
Nr. 3 został unieważniony.
PoPuławy.
poseł.
przednio posiadali do jednym pośle:
Nr. 1: 1) Cieplak Marijan,
b. poNr. 10:
1)
Chyb
Franciszek, b.
Ch.D,
N.D,
PPS,
„Wyzwolenie“ i
Seł,
naucz.
gimnazjum.
poseł.
Niemcy. Unieważnionych
głosów — оNr. 2: 1) Baranowski Władysław,
Nr. 24: 1) Trąmpczyński Wojciech,
becnie ponad 20 tysięcy.
b. senator (zastępca Jakubowski Mie- członek zarz. głów. Zw. Zaw. R. Poj.
Okręg II: Łowicz, Kutno, GoNr. 3: 1) Koter Tomasz, rolnik,
czysław, ekonomista).
stynin, Sochaczew.
Nr. 25: 1) Dębski Jan, wicemar- 2) Chadaj Paweł, nauczyciel szkoły
Nr. 2: 1)
Śledziński Ludwik,
b. szałek Sejmu (zastępca
dr. Mendrys rolnej.
poseł, 2) Janiak Jan, urzędnik.
Nr. 10: 1) Załewski Jan, b. poseł.
Tadeusz,
wizytator
szkół,
b. poseł
Nr. 3: 1) Rogowski
Franciszek, Ch. D.).
Nr. 24: 1) Rettinger Edward, adwójt.
Okręg 20: Kielce, Jędrzejów, wokat z Lublina.
Nr. 10: 1) Dąbski Jan b. poseł.
Włoszczowa.
Nr. 25: Biała Podlaska, Włodawa
Nr. 24: 1) Fijałkowski M. ziemiaNr. 1: 1) Mazurkiewicz Tadensz, i inne.
nin, (poprzednio 3 mandaty).
dyrygent, kandydat nauk społecznych.
Nr. 1: 1) Górski Czesław, nauczyOkręg 12: Groczisk, SkiernieNr. 2: 1) Karpiński Stanisław, se- ciel.
wice, Rawa, Grójec.
kretarz C. K. W.
Nr 2: 1) Chodyński Edmund, roNr. 1: 1) Siwiec Jan,
instruktor
Nr. 10:
1) Waleron
Andrzej, b. botnik rolny.
rolny, 2) Morawski Tadeusz,
rolnik.
poseł, 2) Ledwoch Jan, b. poseł.
Nr. 3: 1) Bogusławski Aleksander,
Nr. 2: 1) Dobrowolski Kazimierz,
Nr. 24: 1) Dobrzański . Steian, b. b. poseł.
robotnik.
poseł.
Nr. 24: 1) Ks. Czetwertyński
SeNr. 3: 1) Wasilewski Marcin, wójt,
Okręg 21: Będzin, Zawiercie. weryn, b. poseł, ziemianin.
rolnik.
Nr. 1: 1) inż. Zarański, proi. AkaOkręg 26: Lublin, Chelm, LuNr. 10: 1) Kulisiewicz Jan, sekre- demji Górniczej
z Krakowa,
2) Ła- bartów.
tarz gen. stronnictwa chłopskiego.
kota Jan, rolnik.
zieNr. 1: 1) Lechnickij Felicjan,
Nr. 24 1) Markowicz Jan, ziemiaNr. 2: 1) Stańczyk jan, b. poseł mianin ZNR.
nin (poprzednio 3)
(poprzednio 2).
Marjan,
b.
Nr. 2: 1) Malinowski
Okręg 13: Łódź miasto.
Nr. 13: 1) Sochacki, 2) Baczyński, poseł, 2) Kotarski Feliks.
Nr. 1: 1) Czechowicz Gabriel, miNr. 3: 1) Koter. Andrzej, rolnik, 2)
nister skarbu (następny
kandydat 3) Gawron.
Nr. 24: bez mandatu, poprzednio Kosmowska
Irena, b. posłanka.
|
Waszkiewicz Ludwik, b. poseł, NPR, 2. Żydzi również stracili mandat. .
Nr. 36: Zjednocz.
Lewicy chloplewica).
Okręg 22: Sandomierz,
Sto- skiej
„Samopomoc“):
1) Wojtowicz
Nr. 2: 1) Ziemięcki Bronisław, b.
pnica, Pińczów.
Stanisław, b. sekretarz Stron. Chłopposeł, prezydent m. Łodzi, 2) KowalNr. 2: 1) Włosiński
Stanisław, skiego.
ski Stanisław, radny miejski, 3) Kro- sekretarz
Biigoraj,
Zw. Zaw. rob. roln., 2) LoOkręg 27: Zamość,
nig Artur, b. poseł,
socjalista
niepacki Wacław, aptekarz.
Tomaszów.
miecki (poprzednio P.P.S. bez man- ‚ Nr. 3: 1) Smoła Jan, b. poseł,
Nrą 2: 1) Smulikowski Juljan, b.
datu).
rolnik, 2) Król Jan, rolnik.
poseł, 2) Świątkowski Henryk, adwoNr. 18: 1) dr. Rosenblatt jerzy, b.
Nr. 10: 1) Dobroch Marcin, urzę- kat.
|
poseł sjonista (poprzednia dwuch).
dnik Kasy Chorych.
Nr. 3: 1)Malinowski Maksymiljan,
Nt. 37 (komuniści): 1) Bitner,
2)
Okręg
23:
Iłża,
Kozienice, b. poseł, prezes stronnictwa.
Rosiak (poprzednio bez mandatu).
Nr. 10: 1) Dziduch Jan, b. poseł,
Opatów.
Nr. 25 bez mandatu, poprzednio
Nr. 1: 1) Targowski Józef, b. mi- 2) Karwa.

Nr. 25: 1) Urbański Franciszek, b. Łęczyca.
Poseł, 2) Łoś Dominik, rolnik.
Nr. 2: 1)

Nr. 39: (obóz rolników):

redakcji 243, administracji 228, drukarni

nowej

Nr. 18: 1) Karau Jakób
Uniwersytetu, 5) Stypiński józef, wizytator szkół M.W.R i O.P.,6) Rogo- Niemiec.
wicz Jan,

4

LIDA—ul.

STOLPCE--Ksieg.

ŠWIĘCIANY POW.- Rynek 9.
WIL JKA POW.—-ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“,

Ossoling.

KLECK--Sklep

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28.
OSZMIANA—-Spółdz.. Księg. Nauczyc.
PIŃSK— Książnica Połska St. Bednarski.
PO:TAWY—jJ. Wojtkiewicz—Rynek.

BRASEAW-— Ksieg. T-wa „Lot“.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiegi lo W. Surwiłło.

WILNO, Sroda 7 marca 1928 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

BARANOWICZE—
"ui. Szeptyckiego A. Łaszuk

Nr. 38:

1) Korianty

Wojciech, b.

zechcą wykonać szkaradnej pracy już poseł (następnie kandydaci ks. Brandys Paweł i Musiał, sekretarz związmając nie pour le rol de Prusse lecz dla
ku zawodowego).
żadnych szans zdobycia mandatu se- p.p. Cemacha
Szabada
i Zusera
_ Poprzednio Ch. D. — 3 mandaty,
natorskiego, będzie rozbijała tylko Spiro. rz.
Niemcy 2.

Okręg

43:

Wadowice,

Żywiec, Nowy Targ i inne.

Eiała,

_ Nr. 1: 1) Generał Galica Andrzej,
2) Gwiźdź Feliks,
literat (zastępca
Walewski Jan, redaktor).
Nr. 2: 1) Czapiński Kazimierz, b.
poseł, 2) Pająk Antoni.
Nr. 3: 1) dr. Putek Józef, b. posel.

Nr. 25: 1)

Wekschler Łudwik (za-

stępca Holeksa Karol, b. poseł).
Nr. 30: 1) Ks. Madej jan.
Nr. 24 bez mandatu (przepadł b.
poseł Kozłowski Medard, poprzednio
2 mandaty.

Okręg 44:

Wie-

Sącz,

Nowy

liczka, Bochnia,
Nr. 1: 1) Pieracki Bronisław, pułkow.; 2) Jasiński Ign., rolnik; 3) Tomaszkiewicz Leopold, dziennikarz.
Nr. 2: 1) Marek
Zygmunt, dr.
praw, b. poseł.
Nr. 25: 1) Kiernik Władysław, b.
2) Potazek Narcyz, b. poseł.
poseł,
„ Okręg 45:
Tarnów, Gorlicai

inne.

Nr. 1: 1) Bojko Jakób, b.
tor, 2) Byrka Władysław, b.
(zastępca
Jarosz Karol, wójt
nowic).
Nr. 2: 1) Ciołkosz Adam,

senaposeł
z Japubli-

cysta.
Nr. 25: 1) Witos Wincenty, b. posel, 2) Brodacki Jan, b. poseł, 3)
Krzciuk Henryk, rolnik.
Nr. 30: 1) Ks. Czuj Jan b. poseł.

Okręg 46:

jasło,

farnobrzeg

i inne.
Nr. 1: 1) Bojko Jakób, b. senator, 2) Dobrzański Stanisław, urzędnik, (zastępca Kautzky Karol, naucz.
gimnazjum).

Nr.

14:

1) Krempa

Franciszek,

poseł, 2) Madej Jakób, b. poseł.
seł,

Nr. 25:

1) Madejczyk

2) Kuśnierz

jan,

Bronisław,

b.

b. po-

rolnik,

(zastępca jedynak Jan, b. poseł.
Nr. 24 .bez mandatu, przepadł
poseł red. Matłosz.

b.

Okreg 47: Rzeszów
— Jarosław.
Nr. 1: 1) Bojko jakób, b wice-

marszałek senatu.
„Nr. 2: 1) Chudy Antoni, b. poseł
Sejmu Ustawodawczego.
Nr. 10:
1) Pluta Andrzej, b. po-

seł, 2) Sobek Jan, b. poseł, 3) Socha

Marcin, b. poseł, 4) Berek.
Nr. 25: 1) Pieniążek Jan, b. poseł.

Okręg 48:

Przemyśl,

Krosno

i inne.
Nr. 1: 1) Bojko Jakób,
b. senator, 2) Garlicki Apolinary, inauczyciel
gimnazium
(zastępca Krukierek jędrzej, burmistrz Krosna).

Nr.,10:

poseł.

1) Pawłowski

Jakób,

Nr. 14: 1) Stapiński Jan b.
do Sejmu Ustawodawczego.
Nr. 18: 1) Zarajkiewicz.

poseł

Okręg 50: Lwów

miasto.

—

Nr. 1: 1) Kwiatkowski Eugenjusz,
minister przemysłu i handlu.
Nr. 17: 1) dr. Reich Leon, b. po-

seł* 2) dr. Leser.
Nr. 24:

1) Piracki

Leon,

adwo-

kat.

.

Okręg

— powiat,

Lwów

51:

Stfanowczy nacisk Rady

Ligi Narodów

Woldemaras

Ja już wczoraj doniosły depesze, Rada Ligi Narodów
jest zdania, że narazie konflikt polsko-litewski jest zupeł-

Sokał

nie

wyczerpany.

Według

panujących

tam

przekonań,

na premjer

ociąganie
Litwy w wypełnieniu dosłownem
rezolucji
grudniowej, jest wyrazem złej woli. — Minister Chamber-.
lain

zaproponował

ażeby

zażądano wyjaśnienia

ze strony

Kowna. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy wiadomość z
Genewy o dalszym, stanowczym nacisku na rząd kowieński w kierunku wypełnienia przyjętych na siebie zobowiązań.

domi

Wiktor,

rolnik.

dr.,
1) Korowedź Iwan,
Nr. 18:
3) Wełyko2) Łuckij Ostap, rolnik,
nowicz Dymitr, 4) Błażkiewicz, dr.

Okręg 53:

Sta-

Województwo

Go mėwi premjer Voldemaras?
ministra

Zaleskiego,

że rząd

polski

postanowił

nie

podnosić

istocie] swej

rokowania

między

3) Kosydarski

kwestji

Nr. 17: 1) Dr. Reich Leon, b. po-

seł (zastępca
Eisenstein
Karol, b.
poseł.
Nr. 18: 1) Celewicz Włodzimierz,
b. sęgeneralny sekretarz „Unda”,
dzia, 2) Wysocki O., właściciel ziemski, 3) dr. Trojan K. z Chodorowa,

a Polską rozpoczęły się już w styczniu, ale dotychczas były prowadzone na piśmie. Gdy tylko rząd litewski przyszedł do wniosku, że
wymiana not nie przyczynia się w znaczniejszym stopniu do wyjaśnienia

dzie

4) Kuzyk Stefan, kandydat adwokacki.

Okręg 56: Kowel, Włodzimierz
Horochów, Lubomia.
Nr. 1: 1) Wołoszynowski Joachim,
redaktor
„Przeglądu Wołyńskiego",
2) Sadowski Erazm, rolnik, Ukrainiec,
3) dr. Leble ZAgmunt, lekarz, 4) O-

strejko Aleksandra, 5) Selida
Poprzednio

wszyscy

w bloku

Bazyli.

mniejszości

Okręg 57: Łuck,
Równe, Kostopol.
Nr. 1: 1) Ks. Radziwiłł Janusz,
wł. dóbr, 2) Wiślicki Wacław, kupiec.
Nr. 8 (Selrob prawica): 1) Kozicki
Sergjusz, b. poseł, 2) Wołyniak.
Nr. 18: 1) Gerwatniuk.
Nr. 22 (Ukr. soc. partja radyk.):
„1) Włosowski.

Okręg 58: Krzemieniec,

no, Ostróg.

Nr. 1: 1) Pułaski

Dub-

lgnacy,

kupiec,

2) Bogusławski Eugenjusz, nauczyciel
seminarjium w Ostrogu,
3) Meduna
Włodzimierz, rolnik.
Nr. 8: 1) Czuczmaj
Maksym,
b.
poseł.
у

Nrożż: 1) Zūk.
Okręg 59: Brześć Litewski

i in.

Nr. 1: 1) Kierzkowski
Kazimierz,
oficer rezerwy,
komendant
Strzelca,
2) Wawrzynowski Michał, nauczyciel.
Nr. 19: 1) Zając Michajło, dr., 2)
Beteńczuk Wasyj,
3) Wernicki
Stanisław.
Okręg
60:
Pińsk,
£uniniec,
Sarny.
Nr. 1: 1) Makowski Wacław,
b.
minister sprawiedliwości, prof.
Uni-

wersytetu Warszawskiego,

POEZJA

który ukrył 60 tonn zboża,
Oprócz tego skonfiskowano mu

ski Piotr,

3)

rolnik,

nazwisko

Oddano

nie-

znane.
i
Nr. 20: 1) nazwisko nieznane.
Poprzednio

mandaty.

P. P. S.—3

3) Dworczanin Ignacy, nauczyciel.
Poprzednio Nr. 3 (Wyzwolenie)—
dwa mandaty, mniejszośct narodowe
cztęry mandaty.
Okręg
62:
Lida,
Wołożyn,
Oszmiana, Wilejka.

Nr. 1: 1)

Okulicz Kazimierz,
wyznań

rektor departamentu

i O.P.,

M.W.R.

2) Kamiński Władysław,

Szczerba

Nr. 25:

lekarz.
Nr. 40

Jan, 4) Łojko

Harniewicz

1)

(Białoruscy

1)

Józef.

dy-

z

duszą

polską,

apo-

jednomoże
teozowania barszczan,
na ogół;
lecz trafnego
stronnego,
350jednak ten obszerny,
dopiero
podstać
się
może
zbiór
y
stronicow

stawą

pozytywnej

wiedzy

o

epoce,

rem

szermujących

łemi, widać wpływ
wieku, dochodzącej

w stolicy

poezji

barszczan

powsta-

polerowniejszego
już do rozkwitu

(pseudo) —klasycz-

nej „Stanisławowskich* poetów. Prócz
tych 2 kategoryj, dochowało się tro-

szkół

się w tym

samym

celu

i Czechosłowacji.

Sprzeczne wiadomości o konftikeie zafońsko-niemieckiim.

wyjeżdża z
dniach
najbliższych
Talliński „Post Times" donosi: W
poiniormodobrze
W
Frank.
niemiecki
poseł
Estonji
z
Tallina odwołany
wanych kołach twierdzą, że Frank w jednej ze swych rozmów z ministrem
Rebane oświadczył, iż przyjazd jego następcy nastąpi nie wcześniej, jak po
zlikwidowaniu incydentu wynikłego w związku z odezwą przedstawicielstwa
narodowego do narodów Estonii.
swemi informacjami, z których
„Siewodnia* uzupełnia tę wiadomość.
wynika, że ostatnia rozmowa Rebanego z Frankiem miała miejsce jeszcze
miniwyjazdu Franka
przed uroczystościami estońskiemi, że O terminie
sterstwo Spraw zagranicznych nie jest powiadomione, że ministerstwo wyEstonii, a mianodo
raziło już swą zgodę na nominację nowego posła
zlikwidowany
zostanie
niemiecko-estoński
wicie Trettera i że incydent
Z
na
Streseman
powrocie
t. j. po
tygodni
w ciągu dwóch
najpóźniej

Genewy.

komisja

6.lll.

Niemcy odwołały posła z Estonji?

PAT.

do

® Uwapal związek Żeńskiej.

Dy-

a im

p. Gaw- 8
8 marca piWiera jadłodajnie.
do Pa|
i
imi
у
masa?
RE
polsko- a <a
smaczne i zdrowe od
się dla s OBIADY
1—5 po poł.
g.
8
na rok

Samoloty,
w celu

poszukiwania foki ekspedycje świetnie wypełniły swoje zadanie. Spotkano ogromne
stada fok. Bicie zwierza rozpoczęło się
drugiego

b. posel.

(Tass).

im. Bielińskiego

W

18: 1) Karnas

stanty, wszyscy
„Nr. 3: lista

2) Ste-

Paweł,

Коп-

Juchniewicz

3)

Białorusini.
unieważniona;

unie-

13.000.

przeszło

chę piosnek w stylu czysto ludowym,
jak ta o Drewiczu, którąby się chcia-

ło zanucić

na

melodję

Z

1920

r.

„Wolny jasio, wolny”, a której stroię niepotrzebnie się rozpatruje
jako
przykład strotiki barokowej,
właśnie
bardzo kunsztownej i rozmaitej jeszcze

i u Barszczan,

wbrew

twierdzeniu

nieorjentującego się we własnym materjale wydawcy. Materjał istotnie bogaty. Odtąd dla zrozumienia
poezji
barskiej nie będzie
trzeba genialnej
intuicji natchnionych wieszczów,
wyStarczy
przeciętna inteligencja
kulturalnego czytelnika; inteligencja pozostaje jednak
niezbędnym
warunkiem, jak to przekonywa przypadek
samego wydawcy i komentatora tek«stów p. Kazimierza Kulbuszewskiego,
profesora Uniwersytetu
Wileńskiego.
Zdarzył
mu
się bowiem
casus
pascudeus.
8
Nic to bowiem, że wiersz Kornela Ujejskiego został umieszczony
w
zbiorze; wszyscy bowiem pamiętamy,
jak pewien znakomity krytyk literacki
„Arcymistrza“
Mickiewiczowskiego
wydrukował pod nazwiskiem
M. Romanowskiego. . Co
zresztą
krytyk!
Swieżo właśnie wypomniano (,„Wiad.

Literackie" Nr. 209)

mowemu znawcy
głosił, jako

najbardziej

Нг-

Mickiewicza,

że 0-

przez

siebie

znaleziony

działu banku

państwa

w

ze sklepem

a

z

nasion

a

a

dogodnych

na

dzinnych,

5

warunkach

=

zmian ro-

powodu

konkurencji,

g

bez

ulicy,

aa

przy

в

handlem

i

kwiatowym

B B wraz z firmą do sprzedania. Zgło- @
Dominikańska 25, @
szenia: Grodno,
mB aB mSKklep
)
Kwiatów.
2
Eznonsosozsonzzanzaposaznid

=
m

Poszukuje się lokalu
a

dła 30 dzieci

na internat

a

Zwierzynca

pobližu

w

lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie.
ię od 2—3 po poł. Żawalna 16, m. 32.

BBEZE
I RSAZEBEBBZEBE
EBI OZNIZZH ОЕ В Е О ННЕ Я
BEZIEBIEBIZM
Szanowne

nasze

wiosennych

odbiorczynie

że tran P ALT

zawiadamiamy,

i letnich znajduje się w drodze
sprzedaż takowych,

wkrótce

i

"ro ENCUSKICh modeli
Wil.

Dom

Bracia

Jekaterynburgu

znaleziono zapis na imię naczelnego wodza
Kołczaka: 22 lutego 1919 roku przyjęto od

EE

„przypuszczalnie
Mickiewiczowski“
ale
nieznany,
tragment,
który
niczem
nie | byl
innem,
(jak
fragmentem _ dostatecznie
znanego wiersza „O jasne, słodkie, o
przeczyste wody”, że natomiast dwa
inne, dość popularne w swoim czasie
wiersze współczesnych Mickiewiczowi
poetarum minorum sprezentował, jako dzieła samego wieszcza.
* Błądzić jest rzeczą
ludzką,
roztargnienie oddawna jest cechą uczonych.
Prawda,
że w tym
wypadku
wszystko krzyczało: baczność! uwaga!
że wiersz był znaleziony w drugiem wydaniu Książki do Naboženstwa (z 1865 r.), która go w pierwszem wydaniu (z 1845 r.) nie zna,
przytem p. prof. Kolbuszewski
wiedział, bo pisze o tem we wstępie, że
ten modlitewnik
barski uzupełniony
był, jako druk przeznaczony
dla ceiów praktycznych, a nie historycznoliterackich,
późniejszemi
dodatkami.
Lecz i to możeby
ktoś o ewangelicznem sercu wybaczył. „Plama co się
nie wypierze“, to jest dopiero omówienie wiersza tego jako
przykładu,
więc jako typowego specimenu poezji
religijnej konfederackiej.
Tu nie pomoże wlepienie karteczki z zaznaczeniem, że utwór dostał się do książki
przez omyłkę. Pewnie, że w otocze-

niu pana prolesora literatury
czytał
znalazł się ktoś, kto
Jeremiego, lub w każdym razie
dostrzec w stylu poetyckim

polskiej
Skargi
potrali
całowie-

kowe różnice. Fakt pozostaje,

że pro-

tecie

TEIDE

tej

subtelności

nem

solid-

wykonaniu

Sp.

Jabikowscy

terynburgu jeden miljon rubli.

polskiej

o nader

Tow.-Przem.

Miekiewieza

jekaterynburskiego komitetu
giełdowegoi
warstw handlowo-przemysłowych
w Jeka-

iesor literatury

rozpoczniemy

duży wykór pali

Transport
zawiera

archiwum

znaleziono kopię

sprawy pisarza Grybojedowa o jego przynależności do „dekabrystów". W
tajnych
aktach tej di
są zeznania i podpisy

;

B

a

marca.

SWIERDŁOWSK,
bibłjoteki

w Grodnie

m

a

JESNZEBWZEMSEERZEBZERZESS

Grybojedow należał do
Dekabrystów.

poprzednio
!

Zakład Ogrodniczy

BĘ

Wunonaseescanasszszanaczas

Białem

ARCHANGIELSK,
(Tass).
wysłane w okolice Białego morza

ini

i

i

jycsszyunazoRSZUNENANSNENEN

ga

Służby im. Św. Zyty.

Z dniem

Wieści z Rosji Sowieckiej
na foki w
morzu.

A=

A RRSENUNA NASA

p

dową
konierencję
emigracyjnych i
imigracyjnych, która rozpocznie się w
dniu 3] marca
r. b. w
Hawanie na
Kubie.

Dzisna.

2) Ważnionych głosów

kościoły
Wileńszczyzny,
więce szczupłą wiązankę utworów kon- jak
cej,
jak
budownictwo
drewnianych
przekojak
e
Wprawdzi
h.
federackic
uznane
nywa przejrzenie najnowszego zbioru, dworów i kościołków, dziś
za
wzór
oficjalnej
architektury
— ро!najpiękrzeczy
w wiązance tej były
skiej,
z
drugiej,
między
utworami
niejsze,
terystycz
najcharak
i
niejsze
które już w epoce romantycznej dały ściślej politycznemi, satyrami i - epiMickiewiczowi i Słowackiemu. moż- gramatami wśród oświeceńszych, pió-

francuskich

Znany komunista Tomasz Dąbal o- w przeciągu kilku załedwie lat zdolna
głosił w prasie moskiewskiej dłuższy była stworzyć ten olbrzymi
aparat,
potężną,
jednoczącą
w
artykuł w Sprawie toczącegosię obecnie organizację
procesu „Hramady*. Artykuł ten ana- sobie zarówno czynniki polityczne jak
lizuje całą działalność
„PHramady* i kulturałne i sportowe stanowiła ogromprzebieg
obecnego
procesu.
Rzec ne niebezpieczeństwo
dla państwopolskiej
i tej linji polskiego
można, iż jest on z tej samej
serji wości
co inne dotychczas w tej sprawie
o- imperjalizmu, który w pierwszym rzęgłoszone
w
prasie
sowieckiej, tak dzie
skierowany
był
przeciwRosji
Sowieckiej.
„Hramasamo jak i akcja mińskich komunis- ko
tów kompromituje jedyniei demaskuje da“ przeszkadzala tej państwowości
na
właściwą rolę „Hramady* na naszym we wszystkich jej poczynaniach
terenie, jednakże poważne rozważania terenie ziem białoruskich. „Hramada*
wybitnego komunisty i to na łamach była wyrazicielem poważnym woli luBiałorusi
organu
urzędowego,
posiadają
dla du pracującego nie tylko
ale też i Polski przeciwko burżuazyjnas tem większe znaczenie.
Na wstępie p. Dąbal
cieszy się, no faszystowskiemu rządowi Piłsudposunięże akt oskarżenia „zbudowany jest skiego. „Hramada* swemi
jedynie
na podstawie
zeznań pro- ciami i agitacją przeszkadzała politywokatorów jak Huryn
i Babicz”. W ce polskiej w stosunku do Litwy, gdyż
dalszym ciągu przechodzi do zarzutów przez to Polska nie miała zabezpiewojny z
natury ogólniejszej. Przedewszystkiem czonych tyłów na wypadek
twierdzi Dąbal, že program „Hrama- Litwą”.
dy“ nie pokrywa
się z programem
To wszystko wyznaje
Dąbal
па
pisze w
komunistycznym,
gdyż
hasło: „rząd łamach „Prawdy”. Wreszcie
robotniczo-wtošcianski“,
albo stwo- ten sposób:
rzenie niezależnej
republiki
białoru„Właściwie „Hramada* jest orgaskiej rządzonej
przez robotnikówi nizacją włościańską
bynajmniej
nie
włościan — pisze Dąbal, jeszcze nie komunistyczną, która
jednak
posiaoznacza, že „Hramada“ byla
komu- dała olbrzymie znaczenie w
rewolunistyczną. To samo zdaniem Dąbala cyjnym ruchu skierowanym przeciwko
dotyczy hasła „ziemia bez wykupu”. Polsce. O
powiedzieć
„Hramadzie“
Tyle tylko co do formalnego zaprze- możemy słowami Lenina,
który móczenia udziału „Hramady” w ogólnym wił o żądaniach włościan w r. 1917:
ruchu komunistycznym.
„lch program najbardziej zbliżony jest
„Ałe — pisze w dalszym ciągu do programu partji bolszewików"...
Dąbał — „Hramada* odegrała
olWszystkie te wywody p. Dąbala
brzymią rolę jako czynnik rewolucyjny sprowadzają się dla nas do jednego:
w walce mas włościańskich
z państ- „Czto i triebowałoś dokazat!,,.
wowością polską. „Hramada”, która

Odojewskiego,
Rylejewa,
TruNr. 1: 1) Raczkiewicz Mieczysław, świadków:
adwokat, prezes Zawodowego
Zjed- beckiego, Murawjowa i in.
noczenia Krajowego,
2) Brokowski
Z archiwum...
Stefan, lekarz, Partja Pracy.
SWIERDŁOWSK, (Tass).
W archiwum
Nr. 2: 1) Pławski .Stanisław b. Gosbanku
wśród ksiąg rachunkowych
od-

Hipolit, powicz Albin,

Stankiewicz Jan,

obcowanie

Duniłowicze,

r.b.

1928 1929. Następnie p. Dyrektor
Gawroński udaje się na miedzynaro-

również
:

Okręg 64: Święciany, Brasław,

Nr.

która w literaturze, podobnie jak ruch,
co ją zrodził,w dziedzinie hist.
po-

były dostępne stare druki, zawierają- wieczne

Nr. 3: 1) Karnicka,

3) poseł.

włościaniei

mandatu,

kwietniu

rektor Urzędu Emigracyjnego
roński wyjechał dnia 6 b. m.
ryża na posiedzenie
komišji
francuskiej,
która
zbierze
ustalenia programu emigracji.

b. poseł, prezes Partji Pracy, 2) Mackiewicz Stanisław, redaktor „Słowa”.
Nr. 18: 1) dr. Wygodzki
Jakob,
b. poseł.
Nr. 24: 1) Zwierzyński
AleksanJózef, rolnik, Białorusin.
Nr. 39: (Lista walki o interesy ro- der, b. posel (poprzednio dwa manbotników i chłopów — dawniej Hro- daty).

litycznej, jest
słupem
granicznym,
opatrzonym
w
podwójne
Janusowe
Najświeższą nowością
między starożytną Polską a
zjawienie się w oblicze,
jest
jednoczesne
ginącą i ratującą się z
„Bibljotece Narodowej" (która wciąż nowożytną,
toni.
Nic
w
tej
książce
nie potwierrozleglejszym
fundamentem
kładzie
o
jakowymś
„prerosię pod gmach kultury „polskiej, jaką dza legendy
ówczesnym,
z jednej
nowa Rzeczpospolita wzniesie mocno mantyzmie*
wspierając się na przeszłości) dwu strony widzimy tu najpóźniejsze kwiaksiążek o Konfederacji Barskiej. Wy- ty baroku, często wspaniałe w swej
bór tekstów historycznych,
ułożony ostatecznej doskonałości (przykładem
i poprzedzony przedmową przez prot. ów sławny hymn, perła bezimiennej
Konopczyńskiego oraz,
bardziej
je- twórczości „Stawam na placu z Boga
Szcze może niezbędny i rewelacyjny, ordynansu“) któreby europejczyk nazwał „ex-voto w stylu hiszpańskim",
kodeks poezji barskiej.
gdyby
nie były tak naskroś
polskie,
Rzec można, żeo tej poezji mógdyby
barok
ten
nie
byt
zasymilosłyszeze
j
najczęście
wiło się dotąd
przez
półtoraprawie wyłącznie wany ' doszczętnie
nia. Specjalistom

i natchnionego

uda

WARSZAWA.

w
rolniczych
kierownik Zw. Kółek
Koni
Rdułtowsk
2)
Wileńszczyźnie,
stanty, ziemianin, prezes Tow. Rolni3) Mokrecki
konserwatysta,
czego,

wydawniczą

zrozumienia

zwiedzenia

„Wyzwolenie“ i blok mniejszości po datu.
jednym.
Okręg 63: Wiłno
miasto
i Polowanie
powiat.
k.
Nowogróde
61:
Okręg
Edward,
Nr. 1: 1) Kościałkowski Marjan,
Nr. 1: 1) Taurogiński

I

ność

sądu

Stanami

spraw emigracji.

Wolyniec Flegart.
:
Nr. 3: poprzednio 3 mandaty, Piast,
ZLN.
i mniejszości
narodowe
po
jednym, obecnie wszystkie
bez man-

mada) 1) Steganowicz Aleksander, _ Nr. 2: bez
rolnik, 2) Sawoń Konstanty, rolnik, jeden.

w

Poisko - francuska

zapasów zhkoża.

dyspozycji

ОСН НОНЕ ОН TESINIO

do New-Yorku

do Włoch

włościan, u 12 zaś innych

do

ОР

Później

został _ skazany na 1 miesięsy
600 centn. żyta, konia i krowę.

W Kazańskiej gub. aresztowano 20 zamożnych

skonfiskowano po 1300 centn. żyta.
popa, który ukrył 16 centn. żyta.

Litwa

wojskowych,
zapoznania
się z ich
metodami wychowawczemi oraz obejrzenia urządzeń szkolnych. Przewodniczył wycieczce 'jej organizator mjr.
szt. gen. Winiarski,
szet wydziału
szkolnictwa
M-stwa
Spraw
Wojsk.
Wycieczka
spędziła kilka dni w Belgii. We Francji zabawi dwa tygodnie.

„Lokal Anz.* podaje, iż w Saratowskiej
gub. na szereg chłopów nałożono
ostre
kary
za
odmowę
w wydaniu zapasów zboża. Jeden z

2) Olewiń- "robotnicy):

„BARSKA”

celu

Kryzys żywnościowy w Sowdepji.
włościan,
więzienia.

uzyskania.

PARYŻ. 6.II. PAT.
Przybyła
tu
wycieczka oficerów
polskich, pracujących w szkolnictwie
wojskowem w

Litwa jest ośrodkiem zaniepokojenia politycznego i społecznego, które ludność
innych państw bałtyckich śledzi z rosnącą obawą. Nie należy — kończy dziennik
łudzić się, że stosunki pomiędzy Litwą a Polską nie stanowią niebezpieczeństwa dla
pokoju europejskiego. Liga Narodów nie powinna dłużej przyglądać się bezczynnie
tym igraszkom ogniem.

niewydanie

dła

Gficerowie polscy w Paryżu.

Woldemaras dąży do unicestwienia wszeikiego porozumienia z Polską.

za

potrzebowala

WARSZAWA, 6.1. (żeł. at, Słow),
Wobec
coraz
bardziej
ożywionych
stosunków finansowych
ze Stanami
Zjednoczonemi Ministerstwo Skarbu
uznało za stosowne wysłać do Ameryki na stałe swego delegata, którym
będzie kierownik wydziału pożyczek
zagranicznych _ Ministerstwa
Skarbu
dyrektor Aleksander Wojtkiewicz.
Pan dyrektor
Wojtkiewicz
wyje-

skie oświadcza, że Litwa nie wypełnia żadnego z zobowiązań przyjętych na grudniowej sesji Rady Ligi. Mniejszości narodowe są nadal bezmyślnie szykanowane, a granica polsko-litewska zamknięta. Stan wojny, którego Woldemaras się wyrzekł w GePolską a
pomiędzy
newie trwa nadal. Do tej chwili nie rozpoczęły się rokowania
że
że Polska jest do nich gotowa. Ostatnia nota litewska dowodzi,
Litwą mimo,

Ehłopi rosyjscy karani

Pojska

Finansawe siosunki ze
Ziednoczonemi.

nie
wości wynikające z rezolucji grudniowej będą wyczerpane
sław, b. poseł.
`
rezultatów.
Nr. 18: Hasbach Erwin (Niem.), b. dając
senator, 2) Decykiewicz Włodzimierz,
3) Dawidson Józef, dr., 4) Biegański
Lifwa nie wypełnia zobowiązań.
Antoni.
WIEDEŃ 6 III PAT. „Neues Wiener Journal* omawiając stosunki polsko-litew-

Okręg 55: Złoczów —Brzeżany

że

trudne

ESET

Litwą,

Wlady-

Brody.
`
1) Bojko Jakob, b. wiceNr. 1:
marszalek senatu, 2) Wojtowicz Stanisław,
b. poseł,
3)
Dzieduszycki
Konstanty, rolnik.

oświadczył

istotnie życzy
sobie
obecności
pošrednika z ramienia
Ligi Narodów
przy tych rokowaniach,
gdyż
jest
rzeczą zrozumiałą zdaniem
premjera
Woldemarasa, że gdy słabszy rokuje
z silniejszym,
to chętnie
widziałby
przy tem Świadka.

nisławowskie.
które będą
Nr. 1: 1) Górecki Roman, dr. ge- sprawy, postanowiono przejść do ustnych rokowań,
Gospodarstwa się toczyły w Królewcu. Dlatego też nie może być mowy o tem, jakoBanku
nerał, prezes
2) Mianowski Henryk, by Litwa uchylała się od rokowań i je przewlekała. Ta okoliczność, że roKrajowego,
adinż, b. poseł, 3) Sajdler Teodor.
kowania pisemne sprawy nie wyjaśniły nasuwa
jednakże
obawy
O
los
4) Niedźwiecki Walerjan, dr.
wokat,
Nr. 18:
1) Hałuszyński Michajło, ustnych rokowań.
Woldemaras kategorycznie zaprzecza pogłoskom, jakoby wielkie mo2) Palijiw Dmitro.
premiera WoldeOkręg 54: Tarnopol Czortków. carstwa wywierały nacisk na rząd litewski. Zdaniem
Nr. 1: 1) Bojko Jakob,
b. wice- marasa konflikt polsko-litewski może być znowu przedłożony do
marszalek senatu, 2) Jeruzelski Ksa- rozpatrzenia Lidzie Narodów tylko w tym: wypadku,
gdy możli-

wery, rolnik,

Woldemaras

sobie,

się zbyt

polsko-litewskiego konfliktu na obecnej sesji Rady Ligi Narodów,
oparte
jest na nieporozumieniu. Polska nie może tego zrobić, gdyż
dotychczas
nie są wyczerpane możliwości, wynikające z rezolucji grudniowej, na którą

zgodziły się obie strony. W

do

aż czterech tygodni na to, aby przygo ać odpowiedź na notę litewską.
rzeba sobie również postawić
zapytanie, zaznaczył dalej
premjer
tewski, czy przy owych ustnych
rokowaniach porozumienie
nie okaże

KOWNO, 5 Ill. PAT. W rozmowie z przedstawicielami prasy, premjer Woldemaras komentował ostatni wywiad ministra
Zaleskiego,
udzielony przed odjazdem jego do Genewy. Zdaniem
Woldemarasa,
oświadczenie

osobiście jedzie
Królewea.

wczoraj przedstawicielom prasy,
że
uda się osobiście do Kró'ewca na rokowania z Polską.
Premjer Woldemaras
oświadczył
pozatem, że można zapatrywać
sie
pesymistycznie na przyszłe
rokowania z Polską, jeżeli się tylko uświa-

i inne.

chowski Andrzej.
Nr. 18: 1) Lewicki Dymitr, 2) Łe3) Lang Ferdynand,
Jan,
szczyński
(Niem.), b. oficer austrjacki i instruktor w b. armji ukraińskiej.
Nr. 19: 1) Walnyckyj Kiryło.
Okręg 52: Stryj, Drohobycz i
inne.
a
BroniNr. 1: 1) Wojciechowski
2) Wysoczaūski
dr. praw.,
sław,

Boba! 0 działotności „Hramońy”.

BERLIN, 6—lll. Pat. Według
doniesienia „Berliner Tageblatt“ z Kow-

Paryski
„Matin* donosi z Genewy,
że Rada
Ligi
Nr. 1: 1) doktór Stroński Zdzi- Narodów
wystosowała do Woldemarasa zaproszenie, z
sław, 2) Potworowski Tadeusz, 3) Żu- żądaniem niezwłocznego przybycia do Genewy.
Żółkiew,

0w6

przed rokowaniami polsko-lifevskiemi.

Nr. 22: T) Zubrycki.
Przepadł b. poseł Rymar.
Lisko,
Okręg 549:
Sambor,
Gródek i inne:
Nr. 1: 1) Bojko jakób, b. wice2) Bryła, dziennimarszałek senatu,
karz, 3) Burda dr.
1) Terszakowicz włościaNr. 18:
nin, 2) Bijak.
Nr. 8: 1) Czuczmaj Mikoł.

4

na uniwersy-

nie

posiada.

Akc.
0- 920

$

2

18.

ISI

IR

ta, tak wszechstronnie
dbającego o
zaopatrzenie żołnierza);
zbyt dobrze
znałem,
wśród Śpiewników — пагойоwych wychowany, styl głównych epok
poezji patrjotycznej.

Teraz, jak powiedziałem,

poznałem

„Skarg

Jeremiego”,

nie roznawet

Można zapomnieć, że to jest utwór
Kornela Ujejskiego, tak jak ja żapo-

niesłusznie

pobieżnem
przerzucaniu
ksiąźki,
Wiersz
ten znałem, jak wypadkiem
znałem tę barską „Książkę do Nabo-

chowaj nas Panie")
o piętnaście lat
przesunąłem date powstania utworu.
Przypominając sobie, że znałem prze-

wówczas

bólem”)

średnich

dopatrzyłem

aluzyj do

się

bezpo-

epoki maniiestacyj

mniałem, wyznaję szczerze, gdy mi warszawskich
i żałoby / narodowej
on się rzucił w oczy przy pierwszem („od .. . bluźnierczego Śmiechu, za-

żeństwa” w drugiem Brockhausowkiem cież autora, wiedząc, że musiał być
wydaniu z 1865 r.. gdyż byla ona to ktoś z późnego romantyzmu
po
modlitewnikiem mego Ojca, lecz
już Słowackim
(„jako kłosy wstajem z
w dziecinnych

czasach

wie-

ktoś

ze

szkoły

Ujejskiego,

działem, że utwór zaczynający się (w zajrzałem
na wszelki
wypadek
do
tekście dodanym
przez poetę do tra- „Skarg Jeremiego" i odrazu
znalazdycyjnej formuły suplikacji), od ro- łem czegom szukał. Dla przeżycia
mantycznego

fragmentaryzmu:

| ogarnął

postrach

nocny

Lud Twój niegdyś dzielny

kończący

tego

procesu

umyślnie

trzeba

rozpoznawczego,

podaję

było być

w

całej

inteligentem,

który

nagości,

prze-

się zaś zwrotką

ciętnym

Przez pełnię czaszy
Łez i krwi naszej
Wysłuchaj nas Panie!

najmiej
jak to się za moich
(jakże
nieodległych!) czasów rozumiało;
nie

jest jedną z dodanych
w książeczce,
dla styczniowego powstańca przeznaczonej, modlitw
(książka choć nosi
datę 1865, była może
przed rokiem

już drukowana, za dyktatury Traugu-

inteligentem

polskim,

przy-

trzeba być nim widać, żeby wykładać
literaturę polską

tecie,

choćby

Mickiewicza

nawet

to była

na uniwersy-

elma mater

|

i Słowackiego.
K. W. Zawodz.ński.

(D. N.)

@
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Wiosna nie śpieszy w

W wigilję Kazinka.

fym roku.

Marzec będziemy miell zimny i wilgofny.
Znany wiedeński

rol
p

/

z upłynięciem terminu

ww
latami

poprzed

Ściąganie O

tw nie jest jeśzczeźako!

Sad

ytujjemy:

go
rodzaju
podatków
postępuje dość opornie.
się to zauważyć w całej

©% bec czego Ministerstwo

Skarbu zmu-

szone było nadać izbom Skarbowym

zaangażowanie

na

kredyt

specjalny

lzba, Wi-

sezonowych: sekwestratorów.

łeńska obsługująca okręg
Zaangažowała dwadzieścia siedem osób.
Dało

to realny

efekt

i

mogę

po-

licytacji
wiedzieć Śmiało, że procent
w naszym okręgu jest znikomy. Płatnicy dopingowani przez sekwestratorów płacą może niechętnie, odwleka-

jąc nieprzyjemny moment rozstawania

się z gotówką, ale płacą. W każdym
bądź razie z roku na rok kwestja podatkowa,

w

sensie

trudności

Ściąga-

nia ich, staje się cięższą.

płatników
-- A jakie kategorie
płacą najgorzej?
— Wszystkie. Dziś prawie nikt

)

nie płaci inaczej jak w drodze
sekwestru, a nawet płatnicy co do których wiadomem jest, że mogą płacić
zwlekają do ostatniego inomentu. Niesię stopnioi zaraźliwą.

płącenie w terminie staje
wo chorobą chroniczną

>

Wieś płaci na ogół lepiej niż miasto.

indagujemy
-- Panie Prezesie
nadal — jak wygląda
w świetle cyfr
Sprawa podatków, mamy
na myśli
różnicę sum wymierzonych, a uzyskanych.

— Należy tu mówić o wszystkich
podatkach
państwowych
ściąganych

|
|

przez

nas,

zujących

5—10 (pgczek),

stan

rzeczy

w

roku

nawiasach).

20,

buraki 18

3.413.133 zł. 48 gr. z

tego na odpis

i

umorzenie

118.694 zł. 00 gr.,

kas 2.156.945
zaległości

zł*

66 gr.

na 1.1-28 r.

|

а
|
|

Nadmienić

na

Kosza

podatku

już

`
wymierzono

2.179.310.25.
3) Dochodowy:
umorzono

i

odpisano

389.264.09,
uzyskano
2.969.089.13.
Pozostało zaległości 1.421.494.80.
4) Majątkowy — wymierzono

kg.

za 1 klg., krajowa

kazji aby nie podkreślić

|

watelskiego

stanowiska

państwowych,

którzy

urzędników

z ogólnej

żebraczych

pensyj

111.928 zł. 26 gr.
Ogółem więc za rok

|

*1

sumy

1927

sumę

wymie-

rzone było 27.593.232.20 (21.88046510)

schab

300

— 300, szynka świeża
dzona 400—420.

(9.537.265.55). Biorąc pod uwagę, że z
podatków wymierzoSumy ogólnej
umorzone i odpisane
nych zostało
4.254.379,83 _ otrzymujemy
zaledwie

2

|

Len:

40 — 45,
mocna.

320, boczek

260—280,

włókno

180--200,

twaróg

Holandja

1

140

kg., ser twarogowy 180 — 200, masto
solone 650 — 700, sołone 600 — 650,
serowe

700

—

800.

marchew

gdy

tymczasem

Z

— tradycyjny

c

s

jarmark

połączony

z

‚
sh j że doroczny termin
jety został na dzień juwielkiej radości wszy-

р

Wschód

Tomasza

pietruszka

sł. g. m.

6 34

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. S. B.
Hl 1928 r.

"$

Opad za do-

-

BZ

mm.

Południowo-Zachodni

|

Wiatr

przeważający

Uwagi:
Mgła.
Minimum za dobę - 4°С.
barometryczna
Tendencja
śnienia

3
ci-

spadek

URZĘDOWA.

- (x) Posiedzenie ścisłego Komitetu obchodu uioczystości imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu, dzisiejszym o godz. 12 w południe odbędzie

omówieniu sprawy ustalenia fprogramu obchodu,

udział

wezmą

resowego

prezes

357,90

Związku Ziemian p. Gieczewicz, kurator Wi-

w Wilnie p. Czesław Jankowski, przedstawicieł Magistratu i poszczególnych warstw

społecznych.

- (0)

Nowe

opłaty

za

paszporty

zagraniczne. W związku z ostatniem rozporządzenien o opłatach za paszporty zagraniczne, Min. Spr. wewnętrznych wydało
po

dniu

zaznacza,

że

paszporty,
7 marca r. b.

Jednocześnie

zmienia

nowym

wystawione

się

częściowo

okólnik z dnia 27 czerwca 1925 r., który
przewidywał 14-dniowy termin ważności dla
paszportów
handlowych.
Nowy
okólnik
poleca, aby
paszporty ulgowe
na wyjazd
jednorazowy w celach handlowych
wystawiane były w terminie 30-1o dniowym.
Jednocześnie
wyjaśniono,
że wobec
emiwejścia w życie ustawy emigracyjnej,
grantom mogą być wydawane tylko pasz-

usiłującego poderwać
ogólny
sentyment
wilnian do Kaziuka, patrzono by się na nie-

zagadnięty

słusznie

się

45/57

я

-

2

dnia

dyrektor Thron

zwołał posiedzenie rodziców uczniów starszej klasy, od których domagał się wywarcią wpływu na niesubordynowanych ich sy-

swego

czasu

że bezrobotni,

odmówiono

w wyda-

opieki Magistratu rekiamacie.

'

ROŽNE.

terów straźasów.

Główny

Związek

pożarnych uchwalił założenie złotej

straży

księgi

Žy. Strapamiątkowej poległych Edos
Oobowažy Pożarnej na posterunku Słu:
telskiejw walce z pożarami, celem utrwa-

enia pamięci i zasług zmarłych dla
służby bohaterów — strażaków.

dobra
Mt:

W związku z tem Zw. Wił. zwrócił się
do swych członków z prośbąO współdzia-

łanie w zbieraniu materjałów, dotyczących

poległych od początku istnienia każdej
straży pożarnej / ochotniczej z podaniem
szczezółów i załączeniem fotografii.
Termin nadsyłania materjałów upływa

>

Tą

z dn. 1 lipca r. b.

Ślizgawka na Górze Boufałowej.
—
UE Bezsporne doskonałym. pomysłem były ro* (x) Z posiedzenia Komitetu
Targow Pėtnocnych w Wil- "boty regulacyjne Góry
Boufałowej. Dzięki
konawczego
nie. W dniu wczorajszym o godz. 8 wiecz. ' robotom tym miasto zdobyło ładną ulicę,
movie
in
i Ee
odbyło się w Magistracie Że
saaa
= A
placem Łukiskim
czeniez
ie członka Polskiej Ligi Gospodarc:
lic wyg.
posiEdze- iwikickiewiza
:
I
|
Warszawie p. prot. Rudzińskiego
nie Komitetu wykonawczego wystawy Tarįednak myslano tylko łatem, tuż
Tak
gów Północnych w Wilnie mającej się od- po ukończeniu robót. Zima przyniosła roz|||
;
być w Sierpniur. b. Na_ posiedzeniu tem czarowanie.
między innemi zatwierdzono regulamin konMagistrat, twórca tego pożytecznego
tynuowania dalszych przedwstępnych prac pomysłu spoczął na laurach, a tymczasem
RCS ul. Góra Bufałowa pozostawiona bez opieR
|
organizacyjnych.
Następnie omówiono kwestję siworze- ki straciła swoje znaczenie pierwotne i štąnia nowych auto-garaży na miejsce dotych- ła się miejscem niedostępnem. Proszę sobie
przy wyobrazić, że poczynając od początku ziczasowych wojskowych auto-garaży
ogrodzie po-Bernardyńskim, które w zwią” my nikt nigdy nie pomyślał o oczyszczaniu
zku z wystawą niebawem zniesione 20- nie tylko jeźdni, ale nawet chodników.
3
stan
Spowodowało to nagromadzenie się dużej
w sprawie tej Magistrat zdecydował iłości śniegu, który obecnie pod wpływem
udzielić na powyższy cel dotychczasową pierwszych promieni słońca tworzy istny
nie może być, aby na
miejską remizę tramwajową przy ul. Anto- wodospad. Mowy
kolskiej, przeczem koszta remontu „remizy wiosnę ulica ta była do przebycia, gdyż dziś
Magistrat. Pozatem powierzono już skorupa lodowa utworzona na poponiesie
Polskiej Lidze Gospodarczej w Warszawie wierzchni jeźdni i chodnika uniemożliwia
dziwić, że
organizację propagandy 0 wystawie przez chodzenie po niej. Należy ję
miejscowo- Magistrat POZ AACY potrzebę uregulowastworzenie w poszczególnych
ściach Rzeczypospolitej lo biur propagan- nią ul. Góra Bufałowa nie uznaje za poй trzebne dbanie "o jej Stan.
:
dowych.
W końcu omówiono sprawę budowy
Pocóż tedy było rozpoczynać roboty!
która
owego.
głównego pawilonu wystaw

wy przybywą do Wilna specjalna
która dokona na terenie miasta

w

myśl

mknięciu,

х

które

przepisów

szą drugi
działem

kolmisja,
pewnych

'
|
się również
prywatnemi,

mają uledz za-

у

i potrwa prawdoPobyt komisj
w Wilnie
podobnie kilka dni.

go z politowaniem,

rola

człowieka

a Syzyfowa

praca oka-

zała by się bezcęlową. ja nie podejmę

rząd T-wa

swoich

powiadamia

członków,

iż we czwartek, 8-go marca odbędzie się o

pogaz kolei
danka na temat wysoce aktualny—„Wywoływanie". Pogadankę wygłosi prof. J. Bułhak. Goście mile widziani.

"TEATRY

i MUZYKA.

— Кейта па Pohulance. „Zaczarowane Koło”. Dzis Oo godz. 20-ej, poraz

15-ty baśń dramatyczna

Lucjana Rydla—

w

5-ciu obrazach

„Zaczarowane Koło”.

‚ ; — Jutro, w czwartek — „Zaczarowane
W piątek — Zaczarowane Koło".
Kolo“.
b. m.
— „Wilki w nocy”. Z końcem bieżą-

— Ciekawy czy... zręczny zbieg okoli-

wyższych.

z

kolei

orkiestr

piernikowemi.

W niedzielę
zapowiedziane,
patrole

4 bm. jak to zresztą było
na
wszystkich
rogatkach

policyjne

mające

wpuszczanie do miast
śpieszącej na Kaziuka.
odezwy

ustawione
za

jaknajszerszym

ustalono

warstwom

od

pu-

zostały

zadanie

ludności
Informują

o zmianie

nie-

wiejskiej
nas, że

terminu jarmarku

rozesłane do gmin, a następnie
z ambon dotarły do najdalszych

ogłoszóne
nawet za-

kątków. Wszyscy wiedzieli, i choć z żalem,
odłożyli swój przyjazd na jutro, to też tłoczno będzie w Wilnie choć i nie 4 Ro

W.

wojskowych

batutą kapelmistrza BoguPragnąc uprzystępnić poran-

ceny

i serduszkami

poranek muzyczny z u-

połączonych

się

jej, bo nie wierzę w powodzenie, a рогаtem lubię Kaziuka z jego $warem, szumem

T.

Kronika radjowa.
I wystawa

radjowa

w

Wilnie.

15 gr. do

Od chwili uruchomienia w Wilnie Radio1 zł.
50 gr.. W programie muzyka polska 'i stącji nadawczej
daje się zaobserwować
niemiecka. Początek o g. 12 m. 30 pp.
szybki i stały wzrost zainteresowań radjoBilety już są do nabycia w kasie Tea- tonią wśród miejscowego społeczeństwa.
tru Polskiego.
Mając to na uwadze, Stowarzyszenie
RADJO—WILNO.
radjosłuchaczy w Wilnie przystępuje do
zorganizowania wystawy radjowej, pierwszej
Środa 7 marca 1928 r.
tego rodzaju w Wilnie, która otwarta żo16,25 16,40: Chwilka litewska.
stanie z dnia 24 marca i trwać
będzie da
16,40 —16,55: Kemunikat Związku Mło- 1 kwietnia rb. włącznie w gmachu Kasyna
dzieży Polskiej.
Garnizonowego przy ul. Mickiewicza 13.
16,55 17,20: Audycja dla dzieci: Bajki
Nad wystawą raczyli objąć protektorat
opowie Zula Minkiewiczówna.
wojewoda wileński p. Władysław Raczkie17,20 —
: Kwadrans akademicki.
wicz i dowódca
| Dywizji Legjonów
gen.
17,45
- 18,10: „Chopin i jego generacja" bryg. Bolesław Popowicz.
odczyt z dz. „Muzyka polska w przykładach* - wygł. dr. Tad. Szeligowski.
„18,10 -19,00:
Koncert
popołudniowy

orkiestry mandolinistów pod dyr. Łienryka
Getora.
19,00 19,25: Gazetka radjowa.
19,25—19,35: Sygnał czasu i rozmaitości.
19,35-20,00: Pogadanka radjotechniczna.
20,00—
: Transmisja koncertu muzyki czeskiej z Warszawy.
22,00 —
: Komunikaty PAT-a.

WYPADKI

I KRADZIEŻE

— (x) Obława na t. zw. „łapaczy*
pokąinych doradców.
W dniu wczorajszym z rozporządzenia podprokuratora
meralnego p. Choreckiego w gmachu

kaSą-

dów w Wilnie, funkcjonariusze policji dokonali obławy na t. zw. „łapaczy*, którzy

bez należytego w tym względzie
zezwolenia trudnili się pokątnem
udzielaniem porad prawnych, pisaniem podań i tp.

W wyniku obławy, zatrzymano
kilkunastu takich „łapaczy* (pokątnych doradców) których przekazano
do dyspozycji
prokuratora.
Podkreślić

należy,

iż tego

rodzaju

za-

rządzenie spotka się z należytem uznaniem
jak ze strony społeczeństwa, tak i palestry
adwokackiej, gdyż jak wiadomo, „łapacze*
ci nieraz wykorzystywali

przedewszystkiem

Wystawa

nych.
r

2

ei

sa

a

a apa

ożywienia twórczości na tem polu.
Dyrekcja Polskiego Radja, idąc na rękę
organizatorom

„Rsigže $ellman“
Maurycego

Dekobry,

į

Z wileńskich ekranów.
wileńskich kinomanów.

Otrzymaliśmy

wczoraj

sujący list od panów

bardzo

O. i W.

w

którym

Dlatego

pozwoliliśmy

dygresję

i miast

sobie

Uczynić

podawać,

jak

zwy-

kle, recenzję filmową, pragnęlibyśmy
wędzić nieco
ekranach.

z

czytelnikami

o

poga-

wileńskich

przenosi

na

ten

z ul. Witoldo-

wej do gmachu
wystawy
i przygotowuje
specjałny program popularnych odczytów z
dziedziny radjotechniki. Odczyty te uzupełniane będą stosownemi transmisjami z War-

eż

й

Žainteresowanie
jakie wystawa wzbudziła w
sierach handlowo-przemystowych

oraz

w

sferach

radjosłuchaczy,

których

liczba na naszym terenie dosięga 6,000 jest
dowodem pożyteczności
i potrzeby
tego

zamierzenia posiadającego tak doniosłe znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego i gospodarczego na naszych ziemiach.
Komitet

wystawy przygotowuje

również

specjalną ilustrowaną publikację, która służyć będzie jako przewodnik wystawowy, a
jednocześnie

w szeregu

artykułów

i

wy-

wiadów
odźwierciadli
stan radjofonji na
Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie.

O
stąwy

wszelkie
informacje dotyczące wynależy
zwracać
się pod adresem:

Wilno, Aleja RÓż 9 м. 5.

Z SĄDÓW
rozwodowy

dziesięć lat.

trwający

W czwartek 8 b. m. rozegra 'się
ostatni akt
oryginalnego
procesu
rozwodowego
p. j. B. z żoną
Modestą B., trwającego
już od 10 lat.
Podczas
inwazji
bolszewickiej p. B.
opuściwszy żonę przeszedł na kalwinizm i wniósł po konsystorza Ewang.Reformowanego w Wilnie
podanie o

rozwód.

intere-

obok niezasłużonego uznania
za rubrykę
„Z wiłeńskich ekranów*, znajdujemy szereg
uwag, mogących zaiteresować szerszy ogół,
małą

wystawy,

czas studjo stacji nadawczej

noAA

Wkrotce

wažniej-

oraz własne prace naszych radjoamatorów,
dzięki czemu
skutecznie przyczyni się do

Proces

pig najpopularniejszej powieści świata

Do

zgromadzi eksponaty

szych firm handlowo-przemystowych 2 zakresu sprzętu radjowego z terenu województwa Wileńskiego i Nowogródzkiego

nieświadomą ludność wiejską, udzielając
jej często wprost fałszywych porad
praw-

Fotografji. Za-

— T-wo Miłośników

z Warsza- godz. 1-ej wiecz. dziewiąta

badań co do fprojektowanej budowy miej-

skiej piekarni mechanicznej.
Komisja ta zainteresuje
piekarniami
poszczególnemi

KOMUNIKATY.

się do władz

r.

bliczności,

pieczenie w kasie strażackiej strażaków od
Związek straży
nieszczęśiiwych wypadków,
pożarnych wystosował do poszczególnych
straży wezwanie do ubezpieczania się, nadmieniejac, iż ostateczny termin załatwienia
formalności ubiega dn. 19 mb.
(r) Księga złota poległych bol:a-

'

pod adresem dyr. Thor-

razie odwołaniem

ki muzyczne

słe znaczenie w skutkach, jakie daje ubez-

8,89 14

PE

wystosowali

miła Reszke.

3

(r) Asekuracja strażaków od wypadków. Że względu na niezmiernie donio-

Zastawne

8 rano pociągiem

Togu*

błoto obejrzeć
sobą przyniesie.

była by

jednak

tegoż

Charakterystycznym jest w tej smutnej

pomocy Żywnościowej, obecnie, nie (75 osób), pod
62,50 niu
później niż 8 bm. mogą składać w wydziale

(x) Specjelca komisja piekaruiana w Wilnie. W dniu dzisiejszym 0 godz.

Niewdzięczną

Bliższe szczegóły i dalszy przebieg tej
niebywałej
dawniej
hecy śród
młodzieży
szkolnej podamy w numerze
KADRY

Wieczorem

AR

oraz ciała

prowadzących
do Wilna

którym

PRZY

kierownika

Łukiskim,
by przeklinając
cuda jakie nam Kaziuk z

na ultimatum, w którym domagają się w ciągu trzech
dni
zażegnania
tej sprawy
w
myśl życzeń uczn.ów, grożąc w przeciwnym

WILEŃSKA

numerów.

szkolne stanowisko

będzie gorejące „serca chłopczyńska".

zarządzenia, a kiedy kierownik szkoły nie
ustąpił ze swego Stanowiska, wszyscy szó__stokłasiści ogłosili strajk i opuścili gimna-

eliminarzą budżetowego na rok 1928-29.
izby Skarbowej w
= (x) Kontrola
Magistracie. W dniu zwczorajszym specjalna komisja złożona # przedstawicieli Izby
Skarbowej w Wilnie dokonała w poszczególnych wydziałach Magistratu kontroli ksiąg
dotyczących opłat stemplowych, pobieramych przez Magistrat od poszczególnych
A:
interesantów.
podamy w jednym Z
Wyniki Taiki
następn

lecz i tu spotkał się z protestem.
Wobec tego odbyło się posiedzenie

ne, a jednak rok rocznie śmieszące nas, a
każda z panien wracająca z jarmarku nieść

pedagogicznego
uczelni w całości aprobowało.
Sprawa ta jest przedmiotem drobiazgowego dochodzenia ze strony władzy
przełożonej, jaką jest k. ratorjum.

czym”

' jesteśmy o powiadomienie,

— 8,90

szkoły rozwia-

rzy, Szkół zawodowych, sierQcińców. Pd:
pracy. Usłyszymy
_wieledźwięczny
łask, swist i Śpiew. Znóweiasłyszymiy
tradycyjne dowcipy i nawoływania, tak zna-

sprawie fakt, iż rodzice uczniów
zainteresowanych
na łamach
žargonowego
„Der

{

Ъ

Co łu zresztą mówić, będą czy nie zachęcać was wszyscy spotkamy się na placu

fimnaz-

Rozpowszechniania Oświaty.

zjum.

i

—

GR

Dyrektor gimnazjum
dr. Thorn, uznając winę ucznia, pozbawił go prawa uczęszczanią przez 2 dni do szkoły
W obronie swego kolegi wystąpiła ca+

67,4

00

Zobaczymy więc znów wyroby, łarce-

rady pedagogicznej, na którem, po wszechstronnem omówieniu sprawy, postanowiono
rozwiązać całą klasę,
Uwiadomione
0 zajściu
kuratorjum

a uczniem żydowskiego

obraził i sprawę przekazął dyrektorowi uczelni celem ukarania
arogauckiego mło-

Kraj. 94

:

fundusze na dalszą pracę.

nauczycieli,

nauczyciela,

„AT

;

do końca miesiąca lepsza pogodą.

całą klasę.

W czasie pauzy między iekcjami jeden

AA

26,48

26,415

zało

ła klasa i zażądała. od dyrektora cofnięcia

34,99 „@

35,165.

z

nów,

dzieńca.

43,38
8,88

wietrzne

z uczniów klasy 6-ej wspomnianego gimnazjum w sposób niewłaściwy zwróci się do

NIKA

Jana Bożego

bę w

359,60

172,08
171,65
procentowe: «>

New- Jork

jutro

OH

Kupno

Wil. Ban. Ziemskiego 100 zł 63.20
i wpłaty
Czeki

Zach. sł. o g. 17 m. 22

z dnia 6 —

Sprz.

i

Przed kilku dniami miał miejsce oburzający incydent, wynikły między jelnym z
jum T-wa

Tendenc,a

43,49
8,92

35,07

Listy

"šRODA
Т

ZPO

Wilno, dn. 6 marca 1928 r.

gr. za 1 kgr.

18—20,

43,495
8,90

kolejowa 103,—

I gat. 170 -180, II gat. 160

kartofle 15—17

358,70

GIEŁDA

"KRO
Warzywa:

cebula 70—80,

SW

45 proc. ziemskie 56,75 57,—
8 proc. ziemskie 83
9
litr, 4 5pioc. warszawskie 59,50 —
"
га 1 5-proc. warszawskie
nie- 8 proc. warszawskie 79,—
„de-

Cakier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w

170.

13-.

konwersyjna kolejowa 61
dolarówka 63, - 63,25 — .
Pož. dalarowa 85,—

J ja: 270 -280 za 1 dziesiątek«
©w ce: Jabłka 60—100, gruszki 120.

detalu), kostka

50

6 marca 1928 r.
i waluty:

konwersyjna

5 proc.

A

a noce zimne

„4

WARSZAWSKA

fisty i obl. Banku Gosp.

400—

za

120 —

lniane

Tranz.

szynka wę-

Nabiał: mleko 30 — 35 gr.

śmietana

I gat.

siemię

Dewizy

280

Tłuszcze: słonina krajowa I gat.

250, drobne 80—100.

GIEŁOŻORB

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

a wpłynęło z tego zaledwie 12.955318.13
(9.697.368.60). Zaległości na 151 28 r.
okólnik, w którym
wynoszą 10.383.534.24 (na 1-1 27 r. opłatom podlegają

44.4 proc. wpływów

(brak), płocie 180

95—105, przecierana 94—105, perłowa 80— Paryż
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75,
ja- Praga
glana 80—90.
Szwajcarja
Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg.,
cielęce 100—130, baranie (brak), wieprzo- Papiery

we 270—300,

250, wąsacze żywe

p. Pogorzelleńskiego Okręgu Szkolnego
rozpoczętą zostanie
prawdopodobnie w
z tytułu po- ski,
poseł na Sejm p. Marijan Zydram-Ko- dniach najbliższych.
|
wpłacili
ze ściałkowski, prezes syndykatu dziennikarzy
|
Na tem posiedzenie zakończono,

2.969.089.13 wypłaconej
datku
dochodowego
swych niemal

wysoce oby-

do opadów. Wiel-

w
przedstawia się pro-Fat

śłandalw gimnazjum żydowskiem.
cznfowić ogłosili strejk.— Kierownictwo

Śnięte
śnięte

450-480,
480 500,

jazie
250—260, miętuzy (brak),
480, śnięte 380 - 400, stynka

Londyn
cała Nowy-Y ork

110—120, gryczana

gliste,

480,śnięte 380 —400, sandacze 350 —

450

siano
nieco

4.102.284.35,
umorzono
534.658.80,
uzyskano 760.021, zalega 3.407.604.55.
Najgorzej przedstawia się więc sida płatnicza
podatku
majątkowego. się w Mag'stracie pod przewodnictwem preWpłacono z tytułu tego podatku nie- zydenta p. Folejewskiego posiedzenie ściuroczystości imiewiełe ponad 10 procent, najlepiej grun- słego Komitetu obchoduPiłsudskiego.
W ponin Marszałka Józefa
towego. Nie możemy
pominąć tu o- siedzeniu tem, które będzie poświęcone

(

380 —400, sielawa 200

amerykańska 130—150 gr.

średnia

wpłacono

przemysłowego

manna

i odpisano
2.879.789.86. średniew m.
na
1.1-28 r. Temperatura
1928

rok

Za 100

czana 75—85, jęczmienna 60—65.
CAleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60
E
stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za
klg,

Ciśnienie

tu należy, że na poczet

wymierzonego

4.119,848.02,

Pozostało

skłonnością

dziesiątek,

yw
t
we (brak),

okoni

karpie żywe
leszcze Żywe

_„-ke (brak),
rzy 350 -380,

mocniejsza. Dowóz dostateczny.
Maka pszenna
amerykańska
gi. zą 1 kg., krajowa | gat.: 95—1
80—90, žytnia 65 proc. 58— 50, 75 proc. 50
—52, ražowa 38 —40, kartoilana 85—95, gry-

wymierzono

8.213.308.25, umorzono
2.831.616.51, uzyskano
Pozostało
zaległości
2.495.901.88.

zaś do

1.137.493.82.

2) Przemysłowy:

)

zeszło

wpłynęło

Ceny

| SZCZU

350,

śnięte 350 380, ka

z dzia 6 mar-

Ceny rynkowe: słoma Żytnia 8—9,
9-11, ziemniaki 14-15. Tendencja

1) Podatek gruntowy wymierzony
w roku
na obszarze całego okręgu

1927 wynosił

Wilnie

za

Śnięte 280

tunku), jęczmień browarowy 43 - 45, na kaszę 400, sumy
41-42, Otręby żytnie 40 „
pszenne 31
. żywe 450

1927

й

w

> fopłody

400

MIEJSCOWA.

tranzakcjach wagonowych franco St. Wilno:
żyto 40,50—41, owies 40 — (zależnie od ga-

i majątkoсу! obra-

i dla porównania w 1926. (Cyfry dotyczące tego ostatniego, podajemy w

(n) Ceny

i

prze-

a więc: gruntowym,

mysłowym, dochodowym
wym. Podam panu garść

a.

różne: że

Skarbowych
Zresztą
da
Polsce, wo-

KRONIKA

й

porównaniu z

ААНа

lokalną

Około.
brukiew nozę pogody na miesiąc marzec:
>.9 9 marca.
mar
4 -go b. m.“
Marzec przyniesie: zatem silne Opa- įrzejszy, kiė
Silne opady w Europie zachodniej.
Wschód będzie miał pogodę stosun- dy, zarówno d szczowe, »jak i Śnież- Stkich, zalud
Łukiski. Jak należy
1 kg., kalafiory 100—150 ge.
< kowo
Utrzejszym padać bębrak gotówki staje na. przeszkodzie. zakapusta
ne. Po burzach nastąpi silny
upadek rzypuszczać,
bardziej suchą.
ACE
świeża 40—45 za 1 kg, kwas
deszcz, 4
szym razie słońZimny, wietrzny, częścio:
Płatnicy uchylają się, zwlekają li- 30—35, pomidory 140—180, grzyby s
Wilgot- temperatury, szczególnie w Bocy. Ko-. ceziedzisiejszej
10.00—15.00
za
I
kg.
my marzec. poza kilku pięknemi wio- ło 13 marca
cząc na to, że lustracja nie dojdzie
ha wsi
rzemija- dując błotoś
- sennemi dniami nię będzie wcałe mie- jąca poprawa pogody,
5-tym
Od w:
kurczęta 200 250, kaczł
i
kim. Zap
pieniędzyci
liczesiącem
przyjemnym
pod
względem
mgły.
zimne
noce,
siln
Powtarzam, brz
bite 400 600, młode 3.00
może mnie nie 8,00 12,00, bite 7.
itmosterycznym, zWaszcza. że towa- pady. Znaczne
nie na szczęście
|
pogorsze
) + .!Брш
1
Ž
2
juž stolir
ch brezentem.
Dziś:
dźmi, to też 15.00 - 17.00, bite 1
tyszyć mu będą katastrofy żywioło- w okresie od f0 do 25:
į
zlustrutją” / powoduje
PO biada się już wszyscy stali; kramiarze, tak
'we różnego rodzaju.
AK
"za lekkomyślność
swą płacą #.7
później 8.00 1200 zł. za sztukę.
tem przemijająca
poprawa 1, 28-g0
zawodowi jak i filantropijni w postaci ró2
karę,
:
W.
7.
‚° Naogół dnie marcowe mają być burze z zimnemi opadami. Potem aż żnych instytucji zdubywających tą'. drogą
Ryby: liny żywe 480.
ad

Zasadniczo od XI
“do 1.1 rb. 15 20, Gddżki 100-150) gę
„powinny być wykupione One, ale i tu £ roch 60 70gr. za 1 Kg,

dectw
przemysłowych
šią
do Prezesa lzby Skare p. Maleckiego z'prośbą
m informacji
co do
podatków skarbowych
do ogólmiegowystanu
2) Wileńszczyzny
przedstawia
sprawa.

astrometeorolog

Brieskorn zestawia mastępijącą”

m

„Dzień dzisiejszy, naprzekór utartej tradycji, jest dniem zwiastującym nam „Ka-

Żona—katoliczka

nie, udzie-

lita swej zgody,
Konsystorz jednak,
uważając,
że ustawy
rosyjskie nie
mają już mocy obowiązującej
udzielit p. B. rozwodu.
Pani B. założyła
protest,
zarzucając
przekroczenie
kompetencji, gdyż mąż pomimo tego,
że sam kalwin powinien był zwrócić

się

do

jej

Kościoła.

Bolszewicy

akceptowali kroki p. B. lecz następnie
czności. W ubiegłą sobotę dnia 8
rok 1925 dał 55 proc. a 1924—86
czyli w przeddzień wyborów do Sejmu Ma- cego tygodnia, Zespół Reduty wystawi ko- kszenie orkiestry w „kieliosie*, o zwróce- Niemcy znieśli wszystkie. ich „ukazy*.
proc. Świadczy to wymownie O tem
się do zarządów kin „Polonia“
i „HeW ten sposób sprawa weszła pogistrat m. Wilna prawdopodobnie z polece- medję w 3-ch odsłonach Tadeusza Rittne- nie
lios* z prośbą, żeby orkiestry tych kin gra<o powiedziałem. Trudności wydoDynia szefą odnośnego miejskiego wydziału ra p. t. „Wilki w nocy*. Przebieg
działania ły podczas wyświetlania całego filmu, a nownie na
wokandy rozwodowe za
dokonał wypłaty uchwalonego w swoim sceniczuego osnuty jest dookoła motywu nie, jak dotychczas,
cia z ludzi pieniędzy są coraz to wieczasów
Litwy
Środkowej.
w
przerwach
(przez
przęz Radę Miejską dodatku nadz- xaiemniczej zbrodni, która jest oryginalnym
ksze, bo coraz trudniej zresztą lu- porty bezpłatne. Zatem wszelkim emigran- czasie
dwa akty gra orkiestra, a przez
następne
Nowy
Synod
rozważył
sprawę
ści
nego
wysoko
wyczaj
30
w
proc.
wszystnie
emigracyjnej
ustawy
sposobem
wyznanią
miłości
kobiecie.
tom w rozumieniu
dwa akty bębni tylko rozklekotany forte- ponownie i w r.
dziom płacić.
ikom
nionym
1922
kim
zatrud
miej
przy
robotn
unieważnił
zagranicznych
—"Teati: Poiski (sala „Lutnia“). „Žle ko- pian). Dalej proszą nasi życzliwi koresponwydawać paszportów
skich rabotach kaoalizncy jaki
! ypłata chana“. Dzis ukaže A
Mam tu na myśli głównie prze- zanależy
raz 5-ty świet- denci, żeby orkiestry grały przynajmniej od rozwód, uznając ślub p. B. z drugą
opłatą normalną lub ulgową.
ną
u
ałych
15
pozost
proc.
dodatk
dokona
mysł, gdzie warunki z racji wzmożoSAMORZĄDOWA
Wówczas druga,
ie jeszcze 10 b. m. ną sztuka hiszpańska „Żłe kochana” ; jacin- godziny 6-ej wiecz. Zwracają też słuszną żoną za nieważny.
podobn
e
zostani
prawdo
nej konkurencji są coraz trudniejsze.
to E
2 DRE A z. uwagę na punktualne rozpoczynanie sean- ex-legalna żona wstąpiła w sprawę
(x)
Konierencja
przedstawicieli
t. j. rów!
w przeddzień wyborów do
łównych
występują:
olska,
E.
FrenZwiększająca sie w szybkim
tempie
sów, a w tym celu, żeby publiczność
moA
i й К|
CO
samorządów w sprawie wystawy pow- Sick
lówók. M. Dąbrowski i M. Lenk, który gła trafić na początek seansu bez wyczeki- jako osoba trzecia i zażądała rewizji
w porównaniu z okresem przedwo- Eee w Poznaniu. W związku z proiekawy
i zręczny zbieg okoliczności,
23.
Zwiększony komplet Koletę wyreżyserował.
wania. Wreszcie pp. O. i W. ubociewają, że procesu.
jennym ilość
przedsiębiorstw
wszel- jektowaną Powszechną Wystąwą
w że terminy wypłaty tych. nadzwyczajnych sztukę "„Špi
gjum stanął
własaej
niedoli". Zespół
na stanowisku, że już
pi rzypad. НУ Teatru Polskiego przygotowuje do, wysta- w programach kinowych streszczenie filmu
kich kategorji i gałęzi, musi wpływać w Poznaniu mającą się odbyć w 1929 r., dodatków, przypadają wz,
tamte
drugie
małżeństwo
jest
niestaranne,
a
same
programy
roją
się
jest prawnie
ień
w
i
jak
wyboró
na
raz
przeddz
do SejS
kie
ujemnie na zdolności
płatnicze
ich. w gniu 17 marca r. b. o godzinie w 10Wilnie
od błędów zecerskich i ortograficznych.
zawarte, gdyż pierwsza żona otrzymu, tak i do Senati.
> r
Rady Miejskiej
posiedzeń
sali
w
Na!
WE)
у
>
Spostrzeżenia pp. O. i W.
są
traine.
To też firmy rodzą się jak grzyby po odbędzie się konferencja przy, współudziamała
alimenta.
Pelnomocnik
p. B.
i
Е
yserję prowat
Nasze kina mają jeszcze tak wiele pięt
|
WOJSKO!
deszczu, giną przedwcześnie pod cię- | e przedstawicieli urzędu wojewódzkiego,
mec.
Ant.
Miller
Wichrowski.
s
dk
wniósł
kasację
i
(r)
Kłopoty
z
baptystami.
achillesowych,
że
gdzie
strzelić
to—dziura.
żarem podatków
i kosztów
handlo- samorządów z całego Województwa i hia” wojskowe zawalone są sprawami wytacza— Opera w Wilnie. Wars
a ope- Usunięcie tych braków zależy w pierwszej Synod
ostatni
polecił
rozpatrzyć
gistratu
m.
Wilna.
й
wych, a na ich miejsce powstają no- „_ Na konferencji tej między innemi oma” nemi przez poszczególne formacje woj- ra objazdowa pod dyrekcją d-ra I. Wierz- mierze od samych kinomanów. Mamy pra- Sprawę merytorycznie wobec tego,
skowe przeciwko żołnierzom, którzy opie- u. której występy
na prowincji od- wo wymagać, żeby za wykupione bilety
we aby pójść w Ślady swych poprzekwestja wystawienia ogólnePp. O. i W. wnoszą

m. inn.

o

powię-

* wienia głośną Sztukę Dymowa . „Śpiewak

1

dniczek.
Kiedy w 1926 r. 7 ogėinej„sumy

podatku przemysłowego

5.183.883.11

z 8.213.308.25. zaledwie

2.819.789.86.

wianą będzie
go pawilonu

wspomnianej

Ziemi Wileńskiej

wystąwie.

-

na

wyżej

MIEJSKA.

wpłacona 2900 43314 fo już W 1921

ielki sukces LTartystyczny, gościć bę-. mieć nietylko dobry film, ale też, żeby
rając się na dogmaty sekty baptystów od- niosły wielki
mawiają posłuszeństwa, wzbraniając się od - dzie niebawem w Wilnie.
?
= mieć kina, któreby.stały „na odpowiednim
Wystawione będą
następujące opery: w poziomie.
brania broni do ręki i ćwiczeń z nią.
0
z
ю
Ponieważ
stwierdzono, że w większo- niedzielę 11 b- m. - yd6wka“, w poniedzia- |
Wilno ma załedwie dwa kina reprezenЗек
12
b.
m.
„Faust*,
we
wtorek
13
b.
m.
ści wypadków młodzieńcy w wieku pobołacyjne, więc słusznie może Od nich żądać
nietylko pewnego komiortu ale i elemenZO
RI
rowym rozmyślnie wstępują w szeregi bab- KURÓW

że p. B. ani
Sprawy,

nie

razu

nie stanęła do

mając wezwań

oraz wo-

bec stwierdzenia,
že“ petentka. nie
otrzymała przyznanych jej alimentów.

Głównym problemem przy tero— fo) Z posiedzeni* miejskiej kowaniu
wyroku będzie w tej sprawie
ałPoniedzi
Zespół
składa
się
z
45
osób,
posiada
.
tystów,
by
mieć
pretekst
do
uchyłania
się
tarnych
potrzeb,
||
Z
A
BU
4
iatowej
ino-ośw
kultara
to com powie- misji
omisji kułtu- od służby wojskowej. przeto sądy, o ile własne dekoracje z pracowni art. mał. Gaj
miejskie
, Tymczasem, jeżeli przyrównać wilef-_ ©dpoJowiedz na: pytanie: jeżeli żona kaSumy tębana
nie
posiedze
kowe
było poświęcone przejrze- stwierdzą tę okoliczność, stosują surowy
ralno-oświatowej
skie kinoteatry do. warszawskich (nie od- toliczka
pozwana
przez
męża neodział przed: chwila, opracowanego przez Magistrat proje- wymiar kary. |
is
ykorianiu
iorą
udział
pp.
Jeniu
ważając
się czynić paralelę z paryskiemi, 'kalwina nie daje zgody na rozwód,
Prezep.
у
mie
uprzej
Przepraszamy
rok:
na
sztuki
i
kultury
działu
„Korska,
Mikicińska, Wierzbicki, czy wiedeńskiemi) to porównanię takie
-Щ_чщжашё KERR
z
й in.
ktu budżetu
go
udzielić | wbrew jej
sa Za zabieranie mu czasu i zadajemy 1928-29. Komisja projekt ten przyjęła ; z
WŁ ki, Barański, Nowina-Witkowski i nie przynosi Wilnu zaszczytu. Ostatecznie ;
«Wojsk.
ideowych
ba
',
którz
|
zmianami,
ц

ostatnie pytanie.
—

М

świadectw

przemysłowych

Wykupiono na rok 1928?

Na te pytanie nie mogę jeszcze

odpowiedzieć — brzmi odpowiedź p.
Prezesa, gdyż sprawa wykupywania

niektóremi

x

ROW

Z:

że do sekty tej należą inni. Kapelmistrz: Teodor Ryder.
lite- już od dawna, wciela się do służby gospo są do nabycia w kasie Teatru

Rozporządzenie projektu nagrody
racko-artystyczno-naukowej m. Wiłną odroczonó do następnego posiedzenia,
(o) sprawy budżetowe. Dziś, dnia
miej?marca, rozpoczną się posiedzenia
skiej Komisji Finansowej dła rozpatrzenia

WOŚ

się wykazać,

darczej lub sanitarnej.

PRACA

I OPIEKA SPOŁECZNA.

— (t) Reklamacje w sprawie pomocy żywnościowej bezrobutnym. Proszeni

codziennie 11—9 w. bez przerwy.
— Poranek zjednoczonych

2

Bilety juž

Polskiego

|
orkiestr

wojskowych w Teatrze Polskim. Komen-

da garnizonu

wespół

tru Polskiego urządza

z kierownictwem Теа-

w niedzielę najbliż-

do kin chodzą nietylko tubylcy. Przyjeżdżają do nasi zamorscy goście, którzy,
ogłądając tutejsze Kina, odnoszą jez
jedno nieprzyjemne wrażenie — ja: marcznych bud.
”
Czy nie możnaby temu zaradzić?
ems.

J BRR

|

K.K, łaszcza przy obstawaniu żel
przy zasadzie, że Odnošne przepisy
T. XI Ustawy
rosyjskiej
nie są

jeszcze odwołane.
Jak się dowiadujemy. sprawą tą
zainteresowały się
żywo siery metropolitalne.

sm w A
zaledwie 10 proc. ogólnej

Zamierzenia gospodarcze
Zw. Komunalnego
go

na

rok

Wydział Powiatowy
odbytych

w

dniach

1928
- 29.

na 7 posiedzeniach,

od 31

stycznia

do

17

lutego r. b. opracował preliminarz budżetowy Powiatowego Związku Komunalnego
Wileńsko-Trockiego

na

r. 1928-29,

a

sumy wydatków,

podkreślenie zasługują
y
zZaprojektowanej

„następujące
dziatalnošci

instytucjom społecznym,

wiecie. Przeważającą część wydatków bud-

sumy

budżetów

dla

poszcze-

szą: m. N.-Wilejki — zł. 89.908 gr. 55, m.
Troki — zł. 71.047 gr. 57, gminy wiejskie

do 60 tysięcy Zł.

Ważniejsze działy zatwierdzonych

żetów gminnych stanowią:

ogólną

sumę

1)

wydatków

oświata

we

bud-

na

kresie budżetowym
na piowadzenie
sanitarnego da możność utrzymania

wszystkich

zł. 5) opieka
ubogich,

społeczna

pomoc
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Od dnia 4-go do 10-go marca 1928-go
roku włącznie będą wyświetlane filmy:

i

tle

powieści

sl. Ostrobramska 5.

Pawła

Leicestera

Forda

Nad program:

Siegmann.

Gedrge

КШЁХЁ}\"%\ЁЁ;ЁЁОЩ

stopnia,

że

powierzchnia księżyca

wy-
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Opiece ludzi dobrego serca, poleca się biedną wdowę
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acow-

niczkę Szkoły Przemysłowo
Handlowej w Wilnie, mającą chorego
syna
i nie posiadającą żadnych środków

dramat w

10 aktach osnuty na
głównych: Marjan Dawies,

rolach

zdjęcia z

TATRY

POLSKIE

bohaterski

{)‘("'ЁЁЦ’ЁЗЁЁЁ? „Kochanek
wlasneį
žony“
a
Marja Korda,
głównych:
rolach
W
Gwardji*.
„Oficer
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osnutyУ na tle utworu F. Molnara,
Alfred A6EL
Ceny miejsc od. 55/g1-
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erger Hartungsche Zeitung* donosi z
Londynu, iż w parlamencie kapstadzk.m
wystąpiono
z sensacyjnem sprawozdaniem o odkryciu nad rzeką Oranje
pół djamentowych. Znawcy uważają
to odkrycie za największe
w historji unii Afryki południowej.
Wartość djamentów na odkrytem połu szacuje się do 160.000 funtów. Można je zbierać
rękoma

LECZY

wyda-

min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon
40 gr. Następny program: „W szponach drapieżnego Sępa

-—-———

…пп"'зійбі
Nokia
(obo
a kolejoć
olejo:

Е

wobec

Olbrzymie pola djamentów nad rzeką Oranje,

bm

(wk

i

KRÓLEWIEC, 2.III. Elta. „Kónigsb

Równocześnie mogli obserwować kataklizmy ziemi i księżyca.
Tylko jedna piąta dawnej odległości dzieliła księżyc od ziemi, do tego

Znany ulubieniec
Największa sensacja dla Wilna!
premjera!
FAIRBANKS w swej najlepszej kreacji emocjonującym dramacie
Orkiestra ki oncertowa pod batutą Mikołaja Salnickiego.
Z blczem
Bilety honorowe nie ważne.
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ul. A. Mickiewicza 22.
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A

iż lekarze Żydzi, „zaleli wszystkie m

nie mogą sobie zdobyć pracy. Odezwa żąda wprowadzenia „numerus clausus*,.
t. j. przyjmowania
Żydów do uniwersy ctu podług normy procentowej. Pozatem odezwa oskarża studentów Żydów, iż nie dają trupów swych współwyzn:wców: ua robo
praktyczne i zniewzżają trupy chrześcijan.
dezwa nawoluje
wszystkich studentów do walki z „arogancją“
ydów
i wypowiedzenia im
bojkotu.
W piątek odbyło się posiedzenie prezydjum
Przedstawicielstwa Studentów U. L., na którem uchwalono PPE ten czyn, wzywając młodzież akademicką do niedawania posłuchu podobny m wezwa iom.
Nazajutrz wieczorem
przez
nieznanych sprawców zostały
zerwanei
usunięte z gmachu U. jwersytetu witryny ogłoszeniowe wszystkich żydowskich
organizacji akademickich.
KOWNO, 6.ili, PAT. W związku z zajściami o charakterze antysemickim
w uniwersytecie kowieńskim sevat akade micki jednogłośnie uchwalił rezolucję;
potępiającą tego rodzaju demonstracje
i ;wypowiadającą
się
zdecydowanie
przeciw podobnym objawom walki politycznej.

Sensacyjny Superfilm

rzeń w Chinach. W ro!. główn. Bernard Goetzke,
generał Nien Son
Ling— chińczyk
jako chiński
niewolnica.
i Carmen Boni—iękna

Iecka popularna wykonawcz. „Molly*

zostało

XIII.

Arcydzieło

+

że stan
obawa,

Z Kowna donoszą: Jak podaje „Liet. Żin.* w gmachach uniwersyteckich i
wogóle w całem mieście rozpowszechniane są odezwy antysemickie, podpisane
rzez „Studentów wydziału lekarskiego nieżydów*.
Odezwy wskazują na

Przytem księżyc zbliżał się coraz
Dnia 3 b. m. upłynęło pół wieku bardziej do ziemi i to w sposób nieod chwili koronacji wielkiego Papie- pokojący.
ża.
Dwadzieścia pięć lat Jego steromanie
szkoły
rolniczej
w
Bukiszkach—
Wszystko to obserwowała
i zbaPiotrową,
wśród
nie- dała dokładnie owa wyprawa na księ40,253 zł. 92 gr., na popieranie gospodarstw wania Nawą
wiejskich we wsiąch skomasowanych w wy- zwykle trudnych i ciężkich warunków
życ, nie mogąca, ропито
wysiłków,
datkach zwyczajnych 16,553 zł., iw nadzwy- należą do najsławniejszych w historji
na ziemię powrócić.
sa
—36,700 zł., czyli razem 52,253 zł.
pozycyj
ną popieranie gospodarstw papiestwa.į
Nakoniec udało się dotrzeć
wywiejskich zasługują na uwagę następujące:
— Ziemiai księżyc w roku prawie do planety Wenus, gdzie się
1) pomoc rolna dla skomasowanych wsi, 2) 5.000.000. Uczony
naturalista ame- natychmiast
zadomowili,
zdoławszy
organizacja Zw. kontroli
obór przy mlep. J. B. S. Haldane,
za- zastosować się do nowej
atmosiery,
czarniach spółdzielczych, 3) pożyczki wiej- rykański
pomocą
naukowego
rozwinięcia
skim spółdzielniom na budownictwo ognio- mieszcza w piśmie Harpers Magazine za
trwałe, 4) prowadzenie pokazowego gospo- nader ciekawą
fantazję,
osnutą
na nowych
zmysłów. Dopiero
zalatwidarstwa w Rzeszy, 5) organizacja punktów różnych zdarzeniach z dziedziny astro- wszy się z tem
wszystkiem,
rozpoczyszczenia zboża.
nomji,
jakie
zdarzyć
się
mają
(w
jeczęli
członkowie
wyprawy
swobodny
Ze względu na znaczne rozszerzenie się
i spokojny żywot na nowej
planecie”
powyższych działów, a wobec tego powsta- go wyobraźni) w r. p. 5 miljonowym

lokomocji (poczty konne) —

pracy społecznej,

Stacją

mi, dawniej zlodowaciałe
otrzymają
Sztuczne ogrzewanie. Lądy
stałe ulegną przekształceniu. Usiłowania cywilizacji iść będą w kierunku jak największego ułatwienia: wzajemnych stosunków osobistych i doskonalenia się
we wszystkich rodzajach sztuki.
. Największe jednak wysiłki skieruja się ku temu, aby kolonizację ludzką przenieść na inne planety.
Dwie
wyprawy (u Verne'a była tylko jedna)
na księżyc dotarły do celu i zbadały
kartograiicznie jego powierzchnię. Ale
nie mogły wrócić na ziemię.
_ Największa katastrofa groziła ziemi z tej przyczyny, ponieważ księżyc
rzucał tak silne fale eteru na ziemię,
że zwolnił przez to jej obrót naokoło osi. Ponieważ dawno już wyczerpano wszystkie pokłady węgla, trzeba
było zużyć fale eterowe na wytwarzanie siły, pomagającej ziemi w ob:

nia władzom nadzorczym.
(r).
RAIT MANAI
ERECENZNZARE KA

utrzymanie punktów opieki nad matką i no-felczerskich, 4) prowadzeniu
sześciu
dzieckiem, opieka nąd sierotami) — 86000 punktów gminnych weterynaryjno-felczerzł, 6) popieranie rolnictwa (stypendja dla Sk.ch, 5) utrzymaniu
w sezonie kastracji
uczniów szkół rolniczych, utrzymanie pun- specjaln. lotn. oddziału celem dokonywaktów felczersko-weterynaryjnych) — 37000 nia operacyj.
zł., T) pożarnictwo — 6000 zł., 8) wydatki
Preliminar. budżetowy działu rołnego,
inwestycyjne (przeważnie budowa
i kapi- oprócz
weterynarji, wynosi 93,506 zł. 92
talny remont szkół
132000 zł., 9) utrzy- gr. po stronie wydatków, w czem na utrzy46000 zł.
W tym roku

rybackie, długość życia człowieka będzie oko-.
ło 3 tysięcy lat. Znaczne części zie-

Tak ułożony
preliminarz budżetowy
będzie niebawem przesłany do zatwierdze-

1) prowadzeniu lecznicy sejmikowej w Wilnie, 2) utrzymaniu lekarza objazdowego dla

na

powiatu,

czele z jego przewodniczącym
Lucjanem Witkowskim.

Budżet działu
weterynaryjnego w wydatkach wynosi
39,500 zł. Pomoc weterynaryjna
w
powiecie będzie
polegała na:

leczenia

świadczenia

ich

Žw. Stražy Pożarnych, Zw. Rewizyjny Pol.
Spółdz. Roln., Przysposobienie Wojsk. na

działu
w po-

gminach — 179000 zł., 2) drogi i place pu- wiecie: 6 przychodni lekarskich, 1 szpitala
bliczne — 94000 zł. prócz szarwarku, któ- ną 50 łóżek, 2-ch szpitali po 1o łóżek, 4-ch
rego wartość sięga w każdej gminie kilka- stacyj opieki nad matką i dzieckiem i 7-iu
dziesięciu tysięcy, 3) kultura i sztuka (bi- punktów gminnych akuszerek-higjenistek.
blioteki, domy ludowe)
6000 zł., 4) zdrowie publiczne (utrzymanie gminnych
punktów akuszeryjnych, zwalczanie wšcieklizny,
szczepienia ochronne, dezynfekcja,
utrzymanie oglądaczy bydła i mięsa)
32009

uznania

Bieniakoniach, Kasa im. Mianowskiego w
Warszawie, Instytut Naukow.
Organizacji
przy Muz. Przem,i Roln. w
Warszawie,.
wydatki
na
dział sanitarny ze 162 tys. w „Dom Techników* im. ś.p. Prezyd. Narutor. ub. do 165 tys w r. bież. jednocześnie wicza“, Liga Morska i Rzeczna i inne.
niepomiernie zwiększone zostały i dochoCelowo i umiejętnie zestawiony budżet
dy z 60 tys. r. ub. do 80 tys. w r. b. i w zawdzięczać należy obywatelskiemu stanorezultacie dział ten da o 21 tys. mniej niż wisku zarówno sejmiku, jak i radom gminnym oraz fachowej i niestrudzonej współw r. ub.
Suma preliminowana
w następnym о- pracy całego . Wydziału
Powiatowego na

gólnych gmin, w wydatkach oraz dochodach zwyczajnych i nadzwyczajnych, wynozaś przeciętnie 50

mimo

„Tygodnik Rolniczy”, Wil. T-wo,

żet przeznacza na roboty drogowe, nie „zaś
na budowę mostów, jak to miało miejsce

ró-

wnież rozpatrzył, skorygował i zatwierdził
w latach ubiegłych.
?
3
preliminarze budżetowe gminne.
Wobec
systematycznego zwiększania
Powiat Wileńsko-Trocki składa się z
16 gmin wiejskich i 2 gmin miejskich jak: się frekwencji chorych i zwiększania się
opłat za ich leczenie powiększone zostały
Nowa Wilejka i Troki.
Ogólne

‚
3
D'Annuncio dogorywa.

łych trudności zbilansowania budżetu, wiełu

naszej ery, czyli za 4.998.072 lat. Jest
Juljusza Verżytecznej działalności, Zw. Komun. pow. to fantazja, w rodzaju
Związku.
il.-Tr. zmuszony był subsydyj odmówić, ne'a, ale przeniesiona z naszej ziemi
WARSZAWA, 6.111. (te/. zał. Słow a) Donoszą z Gardony,
Budżet drogowy uchwalony został w względnie je obniżyć, wielu jednak insty- na świat miedzyplanetarny.
zdrowia
Gabryela D'Annuncio pogorszył się znacznie,
Zachodzi
kwocie zł. 238.700 i obejmuje budowę mo- tucjom, szczególnie miejscowym,
przyznaRodzaj ludzki mówi p. Haldane, że chory nie przetrzyma. Pogorszenie się stanu zdrowia wywołane
stów oraz również
naprawę
Szeregu dróg no zapomogę, a w'ęc
Ona
szkolna
znajdować się będzie
na stopie naj- komplikacjami po zapaleniu płuc.
wojewódzkich, powiatowych
i gminnych pracownia przyrodnicza w
Wilnie, czytelnią
udoskonalenia.
Przeciętna
oraz zabrukowanie 3-ch miasteczek w po- im. T. Zana,
patronat więzienny, wydawn. wyższego
Na
i

Wil. - Trockie-

buażetowy

vo

SEO

powróciła

Dom

Handlowy

R. Wertheim,

Warszawa,

Królewska 18, tel. 64.

przyjęcia
Mostowa

i wznowiła

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

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23.

а"

