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о Ми mie przyjadą 
Jak wiadomo Polski Klub Litera- 

cki nadesłał zaproszenie do Polski 
,_ przedstawicielom literatury litewskiej 

prof. Krewe - Mickiewicziusowi, prof. 
J. A. Herbaczewskiemu, literatom 
Puidzie, Kiiszy i Binkisowi. 

W sprawie tej „Dzień Kowienski“ 
pisze. 

„Prof. Krewe-Mickiewiczius znany 
jest jako najlepszy współczesny litew- 
ski prozaik, autor licznych dramatów 
historycznych i znawca literatur  sło- 
wiańskich, J. A. Herbaczewski jest 
znanym literatem i profesorem języka 
polskiego i literatury polskiej na Uni- 
wersytecie Litewskim, Puida znany 
jako powieściopisarz i nowelista, re- 
daktor literackiego miesięcznika „Gai- 
res*, obecnie wydawca miniaturowej 
bibljoteki nowelistycznej i powiešcio- 
wej, Kirsza uchodziza jednego z wy- 
bitniejszych litewskich poetów i jest 
redaktorem, czasopisma literackiego 
„Pradaj ir Žygiaj“, Binkis wreszcie 
jest wodzem „najmłodszych*, utalen- 
towanym poetą i autorem „Stu Wio- 
Sen“. 

Jak dowiadujemy się, Polski Kłub 
Literacki przypisuje wielką wagę do 
wizyty przedstawicieli literatury litew- 
skiej, gdyż chodzi mu o to, żeby przy- 
szło do łączności między literaturą 
polską i litewską, podobnie jak to na- 
stąpiło między literaturą połską i 
niemiecką. „Cercle Litteraire Polonais'* 
pragnie wniknąć w ducha innych na- 
rodów i przeto życzy sobie porozu- 
mienia najbardziej twórczych i nieza- 
leżnych umysłów obydwóch sąsiednich 
krajów. Stoi on na stanowisku, z któ- 
rego patrząc uprzedzenia 'i istotne 
konilikty polityczne tracą swą nie do 
pokonania ostrość, i wobec tego ma 
niepłonną nadzieję, iż tak godne pi- 
Sarzy obu narodów spotkanie naj- 
prędzej się odbędzie. 

. Zaproszenia, jakie Polski Klub 
Literacki nadesłał literatom  litew- 
skim, podpisane są przez sekretarza 
Klubu j poetę Jana Lechonia. W za- 
proszeniach tych polski Penkłub 
podnosi doniosłość: wzajemnej inior- 
macji, projektuje odbycie  szere- 
gu konferencji i wygłoszenie" od- 
czytów oraz wypowiada się za ko- 
niecznością rozwiązania szeregu za- 
gadnień praktycznych, sprawy  prze- 
kładów literackich, przedruków i t.d. 

W dniu wczorajszym _otrzyma- 
liśmy wiadomość, że zaproszeni po- 
eci litewscy odmówili i do Polski nie 
przyjadą. Nie są nam dotychczas 
znane motywy tej odmowy. Oczy- 
wiście inicjatywa w danym wypadku 
znajdowała się w rękach rządu Ko- 
wieńskiego, który względy natury 
Politycznej potrafił narzucić przed- 
stawiciełom literatury litewskiej. 

DOZ E REZAAAECAE PTR ORCEÓ 
Ranei. Seipel o mowie Musss- 

_ liniego. 
WIEDEŃ. 7.111. PAT. Dziś o godz. 
min. 80 zebrała się komisja głów- 

na austrjackiej rady narodowej, na 
tórem kanclerz Seipel złożył spra- 

woOzdanie o bieżących sprawach poli- 
tyki zagranicznej. Kanclerz wspomniał 
między innemi o sprawie  przeniesie- 
nia siedziby Ligi narodów, która to 
kwestja zajmowała dłuższy czas uwa- 
gę opinji publicznej, mimo, że rząd 
austrjacki nie dał do tego żadnego 
powodu. 

Następnie kanclerz Seipel omówił 
swą podróż do Hagi i odbyte tam 
rozmowy polityczne. W końcn kan- 
clerz przedstawił całe nieporozumie- 
nie z Włochami w sprawie traktowa- 

nia Niemców na terytorjum włoskiej 
części Tyrolu i na podstawie orygi- 
nalnego tekstu mowy Mussoliniego 
> że streszczenie tej mowy 

ogioszone w pismach austrjackich zu- 
nie dokładnie odtwarzało tok wy- 

wodów Mussoliniego. | z ; 

Urodziny prez. Massaryka. 
PRAGA, 1 III, PAT. Prezydent 

Massaryk obchodził dziś Ts-letnią 
rocznicę urodzin. Z racji tej składały „prezydentowi życzenia liczne delegacje 

tut. korpus dyplomatyczny. 

Porwani przez krę wiślaną. 

_ GDYNIA, 7.Il1 Pat. Kra idąca z 
isły porwała na trawersie Jastarni 

0 kutrów rybackich i poniosła je 
Przy wschodnim wietrze w morze. 

  
  

> Tatunek porwanych „kutrów, 
60 górych znajdowała się około 

Udzi niezwłocznie został wysłany 
у togdyni holownik „Tur“, który wyra- 
В шюа“, kutrów. Dwa kutry wy- 

ał parowiec szwedzki. 

Wykuch w kopalni. 

1Н %›\Ё\Ч—“”КЗВОКР. (Sląsk Niem.) 7 
buch gaz. |Stapił tu w kopalni wy- 

; Sazów. Sześciu górników zosta- 
ło zabitych, a iu j zasypanych. ośmiu jest dotychczas   

"ROK VII. Nr. 56 (1667) 

WILNO, Czwarfek 8 marca 1928 r. 
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Odpowiedź p. Woliemorasi nadeszka, 
PARYŻ. 7.Il1 PAT. «Petit Parisien» donosi z Genewy, że po- . 

stanowione zostało, iż Beelarts van Blockłand w swoim raporcie 

wypowie slę za udziałem przedstawiciela Ligi Narodów, w ros 

kowaniach polsko-litewskich w Królewcu, 

Premjer litewski odmówił przyjazdu do Genzwy. 
GENEWA, 7—1Il. PAT. W dniu dzisiejszym nadeszła tu odpowiedź 

Woldemarasa na wysłaną w poniedziałek do niego depeszę sprawozdawcy 
Ligi Narodów w kwestji konfliktu polsko-litewskiego van Blocklanda z za- 
wiadomieniem o decyzji Rady Ligi Narodów polecającej mu przygotowanie 
raportu O stanie sprawy polsko-litewskiej. W odpowiedzi swej Woldema- 
ras powołuje się na regulamin Rady i odmawia przybycia do Genewy, tłu- 
macząc to niemożnością przybycia w krótkim czasie. Powołanie się na re- 
gulamin, który wbrew pogłądom Woldemarasaż pozwala Radzie Ligi Naro- 
dów na podniesienie każdej sprawy w toku sesji bez uprzedniego zawia- 

domienia stron zainteresowanych jak i fakt, że depesza van Blocklanda 

została wysłana w poniedziałek wobec czego rząd litewski miał dostatecz- 
ną ilość czasu dla wydelegowania przedstawiciela do Genewy wskazuje» 
że Woldemaras kontynuuje w dalszym ciągu swą taktykę szykan i trud- 
ności. 

„owa inierwemcja Ligi Narodów. 
PARYŻ, 7-1IL. PAT. Wiadomości nadchodzące z Genewy o podję- 

tych przez Radę Ligi Narodów krokach w sprawie litewskiej dają prasie 
sposobność ponownego omawiania dziwnego stanowiska premjera litew- 
skiego Woldemarasa. „L'Homme Libre* zaznacza, że Rada Ligi Narodów 
nie mogła dopuścić aby podobny stan rzeczy trwał nadał i uważała za 
właściwe znowu interwenjować. 

„La Volonte* zaznacza, iż pożałowania godne zachowanie się Wolde- 

marasa wywołało w kołach dyplomatycznych europejskich zbyt wielkie nie- 

zadowolenie, aby nie była konieczną nowa interwencja w tej kwestji Rady 

Ligi. Dowiedzionem jest, że dyktator kowieński nie pragnie wcale poro- 

zumienia z Polską, uważając nawet dalsze trwanie konfliktu za pewny 

rodzaj konieczności narodowej dła Litwy, która inaczej zbyt łatwo uległa- 
by wpływom polskim. Nie należy obecnie przyjmować do wiadomości no- 
wych obietnic, lecz ustalić podstawy rokowania, na które Woldemaras z 
trudnością się zgodził, obiecując sobie prawdopodobnie rozjątrzyć dysku- 

sję już na samym początku. 

Memorjał węgierski w sprawie St. Gothard. 
GENEWA, 7-1ll. Pat, Rada Ligi Narodów rozpatrywała dziś na taj- 

nem posiedzeniu obszerny memorjał węgierski w sprawie incydentu w St. 
Gothard. W memorjałe tym rząd węgierski stwierdza,że postępowanie Wę- 
gier w sprawie zniszczenia szmuglowanej broni której, odbiorcy i nadawcy 
nie mogii być wykryci było zupełnie poprawnie. 

Dierty pożyczkowe dla Kowna. 
KQWNO, 7-—il. Pat. Według doniesień dzienników rząd litewski о- 

trzymał od kilku banków zagranicznych propozycje w sprawie udzielenia 
pożyczki zagranicznej. Propozycje te są w chwili obecnej rozpatrywane 
przez litewskie ministerstwo finansów. Niektóre z nich mają już grunt zu. 
pełnie realny. Rząd litewski otrzymał również propozycję od jednej wiel- 
kiej firmy duńskiej w sprawie budowy kolei żelaznej Telsze-Kretynga. W 
kołach rządowych odnoszą się do tej propozycji bardzo przychylnie. 
Jak słychać część potrzebnego materjału będzie w takim wypadku  zaku- 
piona w Danji. 

Rozgrom komunistów na biiwie 
Spisek kierowany z Królewca. 

Z Kowna donoszą: Na skutek posiadanych przez władze 
bezpieczeństwa informacji o nowym spisku komunistycznym na 
Litwie, — w dniu 2 marca przystąpiono do likwidacji całej afe- 
ry. Akcja likwidacyjna trwała do dn. 5 marca. 

W Poniewieżu wykryto filię organizacji, na czele której stał 
niejaki Sztabowicz, znany komunista. W wyniku rewizji i doko- 
nanych aresztowań znaleziono wielki zapas bibuły komunistycz- 
nej i inne kompromitujące dokumenty. ; Ž 

4 marca aresztowano brata Sztabowicza i niejakiego Kal- 
mana, który kierował kolportażem bibuły komunisiycznej. Usta- 
lono przytem, że bibuła ta przychooziła z Królewca, gdzie mie- 
Ści się centrum antylitewskiej akcji komunisiycznej i gdzie wy- 
chodzi organ komunistyczny w języku litewskim „Balsas“, 

W szeregu miej cowościach na prowiacii likwidowa- 
no pomniejsze jaczejki komunistyczne i organizacje szpie- 
gowskie. 

W dniach 4i 5 marca przystąpiono do likwidacji komuni- 
stycznej organizacji w Kownie, przytem wykryto tajną drukarnię 
której kierownikiem był niejaki Pucnert, oraz organizację kom- 
somołu, na czele której stał Sendzikas. W całem mieście dokona 
no licznych aresztów i rewizji. 

ról Amammlah w Niemczech, 
„ „BERLIN 7 III PAT. Król Aiganistanu Amanullah wyjechał dziś o godz. 16-ej z 

Berlina do Essen skąd ma się udać bezpośrednio przez Paryż do Londynu. Przed 
wyjazdem król Amanullah przyjął na uroczystej audjencji przedstawicieli prasy nie- 
mieckiej i zagranicznej w Berlinie, wyrażając im podziękowanie za serdeczne przy- 
jęcie, jakiego doznał w Niemczech. Następnie po udzieleniu posłuchania przestawi- 
cielom kolonji muzułmańskiej w Berlinie król Afganistanu Amanullah złożył wizytę 
pożegnalną prezydentowi Rzeszy H.ndenburgowi. 3 
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Senatorska lista Nr 25 w Nowogródku. 
NOWOGRÓDEK THlIII (£e/.cz?. Słowa). Organizacje społeczne Nowogród- 

czyzny opierając się na wynikach wyborów do Sejmu w dniu 4 b.m., któ- 

re wykazały znaczną zwartość organizowanej z zewnątrz państwa nieuświa- 

domionej masy wyborców w kierunku wrogim dla Rzeczypospolitej, oraz 

biorąc pod uwagę znaczną irekwencję wyborców, uniemożliwiającą uzyska- 

nie mandatu polskiego do Senatu w razie istnienia dwuch list polskich, 
reprezentujących kierunek umiarkowany — zaproponowały wycofanie listy 

Nr. 25 Polsk. BI. Katol. (w woj. Nowogródzkiem). 
Przedstawiciel listy p. Brzostowski stawiając interes polskiej racji 

stanu ponad interes partyjny opowiedział się za cofnięciem listy, co ze 
względu na dyscyplinę partyjną uzależnił! od decyzji Centrali Bloku Kato- 
lickiego w Warszawie. 

W dniu 7 b. m. przedstawiciele Centrali Bloku Katol. p. Maciej Rataj 
i mec. Waciaw Bitner całkowicie podzielili w rozmowie telefonicznej stano- 

wisko zajęte przez p. Brzostowskiego i pierwszych kandydatów listy nr. 25. 
Jak się dowiadujemy przeciwstawia się temu stanowisku Centralnych 

władz stronnictwa na terenie Lidy dr. Harniewicz. Pogłoska nie do wiary, 
i przypuszczać należy, że Świeżo obrany poseł Harniewicz ją zdementuje. 
Sprawa jednolitego frontu w ten sposób będzie uratowana. 

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

nie zwraca. 

„Nr. 25 z senatorskich wyborów 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Łot”. 
DUKSZTY— ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO— Księg. T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | 

GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28, 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY— j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch”. 
ŚWI IANY POW.—Rynek 0. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

0 wycofanie listy 25 w Nowogródku 
Otrzymujemy następujący komunikat. : 

Wyniki wyborów do Sejmu niezbicie dowiodły, iż szanse listy Nr. 1 
na terenie Województwa Nowogródzkiego są o wiele większe od szans 

listy Nr. 25, która w pow. Lidzkim i Wołożyńskim zebrała dwa razy mniej 

głosów od listy Nr. 1. 

W imię interesów ogólno polskich i ogólno państwowych, Główny 
Komitet Wyborczy Ziemiaństwa Kresowego postanowił. wszystkiemi swemi 

wpływami w dalszym ciągu popierać listę Nr. 1. 

"W: myśl tego ze swej strony również pozwalam sobie wezwać sym- 

patyków list Nr. 1 i 25, by przy wyborach w dniu 11 marca nie rozpra- 

szali głosów i zgodnie głosowali na Państwową listę Nr. 1, by w ten spo- 

sób zapewnić przedstawicielstwo polskie naszego Województwa również 

i w Senacie. 
Komisarz 

(—) stanisław Brochocki 
Wyborczy Komitetu Zachowawczego 

na Województwo Nowogródzkie. 

Powyższe oświadczenie zostało wydrukowane w dniu wczorajszym 

w „Życiu Nowogródzkiem” oraz analogiczne, podpisane przez posła Kon- 

stantego Rdułtowskiego, w nieświeskiej „Wspólnej Sprawie". 

Potrzeba usunięcia, wycofania listy 
w 

Nowogródku jest wyraźna. 
„Podczas wyborów do Sejmu Po- 

lacy szli solidarnie (jeśli nie będzie- 
my liczyć socjalistów i grup wywro- 
towych) mniejszości rozbiły się na 
dwa obozy, na listę Nr. 39 i listę 16. 
Skutkiem tej naszej solidarności a 
ich rozbiciu Polacy zdobyli na tak 
trudnym terenie 3 mandaty. 

Przy wyborach do Senatu porzą- 
dek ten ma być odwrócony. Miano- 
wicie odpowiednik listy 39 nie został 
zgłoszony do Senatu i stąd istnieje 
Obawa, że przeważająca część wy- 
borców z 39 głosować będzie na 
18-stkę. Obawy nasze tem są większe, 
że listy mniejszości w Nowogródku 
zdobyły ogromną ilość głosów, lista 
39—11.799 i lista 18—14.225. Nie 
możemy _ solidarności osiemnastki 
przeciwstawić polskie rozbicie. 

Podczas wyborów do izby posel- 
skiej lista 25 wysunięta nie była, a 
to ze względu na to, że osoba zie” 
miańskiego kandydata i konserwa- 
tysty p. Konstantego Rdułtowskiego 
takim cieszy się szacunkiem, że siery 
miejscowego duchowieństwa  katolic- 
kiego ujęły w swe ręce pertraktacje 
o usunięcie się listy Nr. 25. Istotnie 
lista Nr. 25 się usunęła, uniknęło się 
rozbicia głosów na tak zagrożonym 

terenie, skutki były znakomite. 
Obecnie znów grozi nam rozbicie. 

Wczoraj bawił w Wilnie delegat z 
Nowogródka, który przyjechał ce'em 
pertraktacji z przedstawicielami Cha- 
decji i Piasta o wycofanie ich list, 
Na pierwszem miejscu listy senator- 
skiej stoi p. Józei Zmitrowicz, który 
według krążących słuchów, miał man- 
dat ustąpić p. Stanisławowi: Brzostow- 
skiemu, handłarzowi z Wilna. Pertra- 
ktacje szły, jak się zdaje, pomyślnie 
i jest nadzieja, że panowie ci ulegną 
patrjotycznemu nakazowi i listę swą 
wycofają. 

Teraz ostatnie pytanie dlaczego 
ma być wycofana lista Nr. 25, a nie 
Nr. 1. Odpowiadamy na to: przede- 
wszystkiem dlatego, że to jest lista, 
która w całem państwie zdobyła naj- 
więcej głosów i jedyna lista polska, 
która na kresach potrafiła odnieść 
duże zwycięstwa, jak np. świetne zwy- 
cięstwo na Wołyniu. Po drugie, także 
na miejscu posiadamy sprawdzian. 
Oto dwa powiaty województwa No- 
wogródzkiego są jak wiadomo  włą- 
czone do Łidzkiego okręgu i w tych 
powiatach działała lista Nr. 25. Zdo- 
była ona tutaj mniej niż połowę tych 
głosów, które padły na jedynkę. Na 
jedynkę w Lidzkim i Wołożyńskim 
padło 24 tysiące głosów, a na 25 za- 
ledwie 11 tysięcy głosów. rz. 

"PRZEZ SOWIECKIE OKULARY. 
Na proces Hramady przybyło do 

Wilna kilku sowieckich dziennikarzy. 
Początkowo  „krasnyje  Żurnalisty* 
projektowali przysłuchiwać się rozpra- 
wie przez cały čzas, aby oczywiście 
stwierdzić „znęcanie się faszystywskie- 
go sądu nad umęczonymi hroma- 
dowcami*. Projekt ten jednak, gdy 
zobaczyli rumiane : czerstwe oblicza 
oskarżonych, nie posiadających żad- 
nych śladów „znęcania się polskich 
żandarmów i ochranników* rychło zo- 
stał zaniechany i już w drugim dniu 
rozprawy przy stole prasowym nie 
było sowieckich dziennikarzy, notabene 
bardzo przypominających przedstawi- 
cieli szlachty jerozolimskiej. „„Krasnyje 
žurnalisty“ zdecydowali, że praktycz- 
niej i lepiej będzie gdy pojadą sobie 
z powrotem do Warszawy, gdzie mają 
stały pied a terre. Co tu bowiem jest 
w Wilnie: trzy restauracje, Sztral no i 
wszystko. A sowiecki dziennikarz, 
stuprocentowy proletarjusz lubi do- 
brze zjeść i zabawić się. Wrażenia 
bezpośrednie z procesu ach to drob- 
nostka. Z góry przecież wiadomo jak 
należy proces oświetlać. 

Wszystko to się złożyło, że Wilno 
niezbyt długo gościło sowieckich dzien- 
nikarzy. Nikt zdaje się z tego powo- 
du nie będzie ronił łez. Pojechali, tem 
lepiej. A teraz zobaczymy co piszą. 
Od kilkunastu dni szpalty prasy so- 
wieckiej wypełniały wiadomości  tele- 
graficzne z procesu. Sprawozdawcy 
sowieccy wprowadzili pewne upro- 
szczenie: np. tam gdzie zeznaje Świa- 
dęk oskarżenia, dziennikarz sowiecki 
pisze: prowokator. Sprawa odrazu ja- 
sna, nie wymaga ani komentarzy ani 
objaśnień. Ale to mniejsza. Posłu- 
chajmy co pisze o Wilnie w „Praw- 
dzie" w pierwszej korespondencji z 
procesu Hramady p. Wolski. 

„Przybyliśmy do Wilna 
tamy wczesnym rankiem. Po 
wyjściu z wagonu, do którego wsie- 
dlismy wieczorem w Warszawie, zna- 
leźliśmy się w zgoła innym kraju. Na 
dworcu kolejowym w Wilnie panują 
stare patryatchalne rosyjskie obyczaje. 
Dorożkarz wileński konserwator 
starych obyczajów mówi po rosyjsku. 
Szczęśliwie konkuruje z snim  takso- 
metr. Szoferzy są  przedstawicielami 
nowego napływowego elementu, mó- 
wiącego po polsku, nawet po war- 
szaw sku, patrzą z podełba, podejrzii- 
wie, co zmusza do podejrzenia że kie- 
rowanie samochodem nie stanowi ich 
jedynej pracy... W dołnej części mia- 

czy- 

sta gnieździ się żydowskie mieszczań- 
stwo. Natomiast na głównej ulicy 
gdzie mieszczą się państwowe insty- 
tucje, przeważa napływowy i miejscowy 
polski element składający się z urzędni- 
ków i ogromnej większości wojskowych 
których spotyka się cokrok. Ci ostat- 
ni charakterystyczny rys polskich 
kresów wschodnich wogóle a Wilna 
w szczególności. Ta okoliczność każe 
podejrzewać, że rejon jest na wojen- 
nem położeniu, że gdzieś w pobliżu 
wojna nieskończona. Podejrzenie to 
niedalekie jest od prawdy: w pobliżu 
polsko-litewska granica, na której 
wciąż jeszcze panuje stan wojny lub 
w najlepszym wypadku stan ani po- 
koju ani wojny. 

„Pierwsze wrażenia z podróży, 
głównej ulicy i jej przechodniów, z 
nastrojów w sali sądowej zmuszają 
przypomnieć nieprzyjemne dla gospo- 
darzy słowo: okupacja. Jak nie kręć 
od tego się nie wykręcisz. Zjedno- 
czenie w 1919 r. „przez zbuntowane- 
go bohaterskiego gen. Żeligowskiego", 
pozostawiło niezatarte rysy w wileń- 
skich nastrojach“. 

W dalszym ciągu korespondent 
opisuje obszernie salę sądową, szcze- 
gółowiej zatrzymując się nad ławą 
oskarżonych. „Główną ławę zajmuje 
inteligencja. Dalsze zaś zajęte są- 
przez szarą masę w szarych swit- 
kach: Wszystko to aktyw hromady, 
bezrolni i małorolni chłopi, kilku 
miejskich robotników, jedna chłopka. 
Oskarżeni są Białorusinami, aczkol- 
wiek jest i jeden. Polak, . Nowakow- 
ski, który wyrósł na ziemi bialorus- 
kiej i nie włada zupełnie, ku. wielkie- 
mu zgorszeniu przewodniczącego Są- 
du, mową polską. Jest również i Tą- 
tar całkowicie zbiałoruszczony, który 
zachował swoje muzułmańskie wyzna- im 

nie i niewiadomo dlaczego dźwięczne 
polsko-litewskie nazwisko, Mickiewicz. 

Przewodniczący pyta się surowo 
o wyznanie. Większość uważa się za 
prawosławnych. Szczególną uwagę 
zwracają chłopi wolnomyśliciele. 
Łatwo inteligentowi definitywnie za- 
łatwić się z religijnością, ale trudniej, 
o wiele trudniej uczynić to włościani- 
nowi. lle przeszkód i trudności miał 
przed sobą analfabeta — chłop aby 
mógł dzisiaj z wysokości ławy 
oskarżonych Świadczyć: analiabeta 
ale wolnomyśliciel, bezbožnik“, 

Korespondencja kończy się na- 
stępującym zwrotem: „Walka Się 
jeszcze nie zaczęła. Za tymi którzy 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Ё 
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 tatełowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

—— 8. śi'. 28. RE 

Koleje przedsiębiorstwem pań- 
stwowem. 

WARSZAWA, 2.111. (te/, ł, Słowa) 
Rada Ministrów na  najbliższem po- 
siedzeniu uchwali projekt nowego 
przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą „Polskie Koleje Państwowe”. 
Na czele przedsiębiorstwa będzie stał 
generalny dyrektor mianowany na 
wniosek min. kolei przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Minister Kolei be- 
dzie sprawował władzę nadzorczą. 
Osiągnięty zysk z kolei będzie użyty 
w ciągu pięciu lat na inwestycje ko- 
lejowe i rozbudowę sieci. 

„Pas. Pafek wrócli dn Moskwy. 
MOSKWA, 1-Ill PAT. Poseł polski 

w Moskwie p. Stanisław Patek przy- 
jechał dziś z powrotem do Moskwy 
po tygodniowym pobycie . służbowym 
w Warszawie. 

Wezorajsza „Rzeczpospolita“ i „Kurjer 
Polski* doniosły, jakoby konserwatyści po- 
stanowili utworzyć własny klub w Sejmie. 
Stwierdzamy, że obrady posłów konserwa- 
tywnych jeszcze się nie odbyły i że wiado- 
mość ta jest nieprawdziwą. 

PORZTKUE O ZEEOZZK ZE: OSP USS TT 

Układ sił w Izbie Poselskiej. 

  

Grupa. 35 

Blok współpracy z Rządem 128 
Unła Katolicka 2 
Narod. Państwowy Blok Pracy 5 

  

Razem stronnictwa rządowe 135 

Związek Chłopski (Stapińczycy) 3 
Blok Katol.-Narodowy 31 
Blok Chadecko-Piastowski 34 
Grupa Korfantego 3 
N. P. R.— prawica 9 
BISS: 63 
(w tem 2 niemieckich socjalistów ) 

Wyzwolenie 36 
Stronnictwo Chłopskie 25 
Stron. Radykalno-Chłopskie 1 

Razęm 211 

Mniejszości narodowe: 

Blok Mniejszości Narodowych 5 
Żydzi galicyjscy (17-ka) 
Sel-Rob prawica 
Sel-Rob lewica 
Rosjanie 
„Białoruscy włościanie i robot- 

nicy" (lista 40) 
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Razem mniejszości narodowe 74 

Skrajna lewica: : 
Komuniści z 13 i 37 
Lewica Chłopska „Samopomoc 
Lista „Robotniczo-Chłopska*|(39) 
Ukraińska Partja Pracy 
Białoruska Hromada 
Blok Wyborcz Ukraińsk Socj. 

Rob. Partji. 
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24 Razem skrajna lewica 

  

B DOKTORZY e 

B niami kobiecemi w Zakładzie Poło- 

Rujalski, Obiezierski | Waszkiewicz 

gažniczym ul. W. Pohulanka Nr 31. g 

Noa Ru SR WAR W 

łokują położnice i chore z cierpie- 

2ЫЕ СБ CEE CER. WIK (TRA WEF SEA GW SED UJ 

Dr Pergament В 
choroby wewnętrzne. 5 

Trocka 3, tel. 11.51, od 5—7. Ё Ё 

'-…-.-. me 
Opiece ludzi, dobrego CU, po- 

leca się biedną wdowę b. pracow- 
niczkę Szkoły Przemysłowo Handlo- 
wej w Wilnie, mającą chorego Syna 
i nie posiadającą żądnych środków 
do życia, znajdującą się w ostatecz- 
nej nędzy. Łaskawe datki uprasza 
się składać do redakcji „Słowa”, dla 
b. pracowniczki szkoły. е 
L TT 

EZODREAENZANKKCKANKKERECURUEE 

(bra. kobita, wake rai, ec у > W wieku 3-5 8Jat, 
zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
o pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanię się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańska 23 4. adj, 
ZERERNUNKZRUNZRZENNNZENNEM 
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KASPINAS ODSRTNBNTĖDNTAL S 

siedzą na sędziowskiej trybunie stoją 
żołnierze i żandarmi, za ławą oskar- 
żonych — cała biedna i udręczona 
zachodnia Białoruś". 

* 

Wilno i proces Hramady widziany 
przez szkła sowieckie jak widzimy 
wygląda zgoła inaczej niż jest to w 
rzeczywistości. Nic to dziwnego, ia- 
bryka która szkła te w Świat wypu- 
szcza zwie się propaganda komuni- 
styczna. Marka to znana, której rekla- 
mować chyba nie trzeba, dobrze bo- 
wiem wszystkim jest znana. N.
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Pokłosie wyborcze. 
Dtwarcie Sejmu 21 marca. Kto wszedł do lzby Poselskiej 

Zestawienie. prowizoryczne. 
Poniżej podajemy nazwiska  po- 

słów wybranych z okręgów na po- 
szczególne listy oraz odpowiednią 
liczbę posłów z list państwowych. 
Wobec tego, że wiełu posłów wybra- 
no w kilku jednocześnie okręgach, że 
niektórzy z nich zrzekną się manda- 
tów inni znowu odstąpią swe man- 

Lista Nr 1: 
(Bezp. Biok wsp. z rządem): 

Sławek Walery, Romocki Paweł, Ma- 
kowski Wacław, Siypiński Józef, Rogowicz 
Jan, Brun Henryk, Anusz Antoni, Sobolew- 
ski Marjan, Kielak Stanisław, Ludkiewicz 
Seweryn, Piasecki Adam, Polakiewicz Ka- 
101, Kosiba Piotr, Przedpełski Wiktor, Ła- 
zarski Michał, Krzywicki Konstanty, ks. 
Sapieha Eustachy, Jaroszyński „Maurycy, 
Maciesza, Czechowicz Gabryel, Śledziński 
Ludwik, Janiak Jan, Siwiec Jan, Morawski 
Tadeusz, Czechowicz . Gabrjel, Gogolewski 
Wacław, Nowicki Marjan, Mikołajewski 
Bronisław, Rutkowski Stefan, Jędrzejewicz 
janusz, Dratwa Dominik, gen. Górecki Ro- 
man, Mazurkiewicz Tadeusz, inż. Zarański, 
Łakota jan, Włosiński Stanisław, Lopacki 
Wacław, Targowski Józef, Cieplak Marjan, 
Górski Czesław, Lechnicki Felicjan, Borys 
jan, Grzesiak Karol, Pietrzak Jan, Kot 
Alojzy, Karkoszka Jan, Londzin Józef, Bau-- 
dyk Bonitacy, Roguszczak Franciszek, Krzy- 
żanowski Adam, dr. Dybowski Tadeusz, 
Pochmarski Bolesław, Kleszczyfński Edward, 
gen. Galica Andrzej, Gwiżdż Feliks, Pierac- 
ki Bronisław, Jas ūski Ignacy, Tomaszkie- 
wicz Leopold, Bojko Jakób, Byrka Włady- 
sław, Dobrzański Stanisław, Garlicki Apo- 
linary, Bryła, Burda, Kwiatkowski Euge- 
njusz, Stroński Zdzisław, Potworowski Ta- 
deusz, Żuchowski Andrzej, Wojciechowski 
Bronisław, Wysoczyński Wiktor, Mianow= 
ski Henryk, Seidler Teodor, Niedźwiecki 
Walerjan, Jaruzelski Ksawery, Kosydarski 
Władysław, Wojtowicz Stanisław, Dziedu- 
szycki Konstanty, Wotoszynowski Joa.him, 
Sadowski Erazm, dr. Leble Zygmunt, Ostrej- 
ko Aleksandra, Seljda Bazyli, ks. Radzi- 
wiłł Janusz, Wislicki Wacław, Puławski 
ignacy, Bogusławski Eugeniusz, Meduna 

łodzimierz, Kierzkowski Kazimierz, Wa- 
wrzynowski Michał, Taurogiński Edward, 
Rdułtowski Konstanty, Mokrzecki Józef, 
Okulicz Kazimierz, Kamiński Władysław, 
Szczerba Jan, Łojko Józef, Kościałkowski 
Marjan, Mackiewicz Stanisław, Raczkie- 
wicz Mieczysław, Brokowski Stefan. 

Lista państwowa Nr.-1: 

Bartel Kazimierz, Kochanowski Jan, 
Sławek Walery, Bojko Jakób, Czechowicz 
Gabryel, „Radziwiłł Janusz. Piłsudski Jan, 
Kwiatkowski Eugenjusz, Hołyński jan, Mie- 
dziński Bogusław, Kościałkowski Marjan, 
Jaroszyński Maurycy, Koc Adam, Barański 
erzy, Dobiecki Artur, Dąbrowski Marjan, 
olakiewicz Karol, Solański Maksymiljan, 

Lechnicki Zdzisław, Lówenhertz Henryk, 
Jaworska Marja, Gołuchowski ' Wojciech, 
Snopczyński Antoni, Wiślicki Wacław. 

Lista Nr. 2: 
(Polska Parija |Socjalistyczna): 

Barlicki Norbert, Pragier Adam, Dubois 
Stanisław, Downarowicz Medard, Niedział- 
kowski Mieczysław, Kępczyński, Piotrowski 
Zygmunt, Bertman, Dobrowolski Kazimierz, 
Ziemięcki Bronisław, Kowalski Stanisław, 
Kronig Artur, Szczerkowski Antoni, Gardec- 
ki ;Zygmunt, Pużak Kazimierz, Zaremba 
Zygmunt, Próchnik Adam, Arciszewski To- 
masz, Grzecznarowski Józef, Karpiński Sta- 
nisław, Stańczyk Jan, Pączek Antuni, Ba- 
ranowsk! Włndysław, Chodyński Edmund, 
Malinowski Marjan. Kotarski Feliks, Smu- 
łikowski Juljan, Świątkowski Henryk, Niski 
Józef, Nehryng Stanisław, Kaczanowski Ka- 
zimierz, Matuszewski Tadeusz, Reger Ta- 
deusz, Bobrowski Em!l, Daszyński Ignacy, 
Żuławski Zygmunt, Kwapiński Jan, Nosal 
lan, Czapiński Kazimierz, Pająk Antoni, 
arek Zygmunt, Ciołkosz „Adam, Chudy 

Antoni, Pławski Stanisław, 

Lista państwowa Nr. 2: 

Daszyński Ignacy, Barlicki Norbert. Żu- 
ławski Zygmunt, Dr. Marek Zygmunt, Nie- 
działkowski Mieczysław, Pużak Kazimierz, 
Ziemęcki Bronisław, :Kwapiński Jan, Jawo- 
rowski Rajmund, Dr. Diamand Herman, 
Zerbe Emil, Kuryłowicz Adam. 

Lista Nr 3: 
(PSŁ. „Wyzwolenie“): 

Graliński Z., Róg M., Nowicki Z., Czar- 
necki M., Woźnicki j.. Kotzara P., Bagiń- 
ski K. Rogowski Fr., Wasilewski M., Wy- 
rzykowski H., Rychlik P., Langner : 
Kasprzak W., Baranowski W., Mularek L., 
Trzęsnowski S., Bardziński A., Czarnecki 
М., Nowak S, Smota J, Krėl J, Kapeliń- 

daty okręgowe, aby wejść do Sejmu 
z listy państwowej i odwrotnie, że 
wreszcie są tacy. co figurują na li- 
stach do Sejmu i Senatu i będą mieli 
dowolny wybór wejścia do jednej lub 
drugiej Izby, przeto wykaz nazwisk 
podany przez nas ulegnie jeszcze w 
pewnym stopniu zmianie. 

ski F., Pragą W., Koter T., Chadaj P., Bo- 
gusławski A., Koter A., Kosmowska I., Ma- 
linowski M., dr. Putek j. я 

Lista państwowa Nr 3: 
Malinowski M., Stolarski B., Woźnicki 

J. dr. Putek j., Smoła'j., Bagiński K. 

Lista Nr 7: 
(Narodowa Partja Robotnicza): 

Chądzyński A., Reder l., Pawlak W., 
Faustyn ak J., Brzesiūski J., Milczyfski M., 
Nader M., Hoffman Wł. 

Z listy państwowej: Mroczkowski Fr. 

Lista Nr 10: 
(Stronnictwo Chłopskie): 

Dąbski J., Kulisiewicz J., Czech J., Do- 
magała L., Fijałkowski W., Chyb F., Wale- 
ron А., Dobroch M., Duro j., Zalewski ]., 
Dziduch j., Karwa, Wrona S., Kurowski A., 
Mochnija, Tabor j., Płuta A., Sobek J;. 
Socha M., Berek, Pawłowski J. 

'Lista państwowa Nr 10: 
e J, Waleron A. Wrona 5., 

Lista Nr 18: 
(Blok Mniejsześci Narodowych): 
Grynbaum I. I., Farbstejn S. H., Karan 

J., dr. Rosenblatt J, Utta A., :Spiekerman 
J. Rozenblatt J., Tatulitski A., Barczew- 
ski E., Barczewski, Pankratz J., Birschel, 
Saeger, Naumann E., Włodasch K, Kraj- 
czyrski O., Rosumek J. ks. Krajczyrski, 
Frantz E., Piesch R., Zarojkiewicz, Tersza- 
Kowicz, Bijak, Lewicki D., Leszczyfski J., 
Lang F., Korowedž I, Euckij O., Wetyko- 
nowicz D., Błażkiewicz, Hałuszczyński M., 
Paligiw D., Hasbach E., Decykiewicz W, 
Dawidson J., Biegański A., Gelewicz W., 
Wysocki O., dr. Trojan K., Kuzyk 5., Ge- 
rwetniuk, dr. Wygodzki i Karnas P., Ste- 
powicz A, Juchniewicz K. 

Lista państwowa Nr 18: 
Dr. Lewicki D., Griinbaum I. I, jere- 

micz F. Naumann E. Chrucki $., Wasyń- 
czuk P., Rasner Ch., Graebe K., Rudnicka- 
Łysiak M. M., Strutyńskyj M. 

Lista Nr. 24: 
(Nar. «em: 

Rybarski R. Nowakowski М., Bitner 
W., Strofski S., Wiśniewski L., Dębski А., 
Milik j., Berezowski Ż., Staniszkis W., 
Kornecki J., Świecki T., Fijałkowski M., 
Markowicz J., Dąbrowski S., Trąmpczyński 
W., Dobrzański S., Rettinger E., ks. Cze- 
twertyński S., Kwiatkowski |., Szturmowski 
P., Woynowski S., Michałek S., Trąmpczyń- 
ski W., Trąmpczyński W., Paczkowski R., 
Miklaszewski L., Pluciński L., Trąmpczyń- 
= M; Winiarski B., Pieracki L. Zwierzyń- 
ski 

Lista państwowa Nr. 24: 

Trąmpczyński W., Rybarski R., Żółtow- 
5К! А., Nowakowski M., Szebeko I., Komar- 
nicki W., Balicka G. 

Lista Nr. 25: 
(Str. lud. „Piast* Chrz. Dem.): 

Urbański F., Los D., Putjan R., Zieliń- 
ski F., Chwaliński P., Gdyk L., Dębski J., 
Dąbrowski S., Kulerski W., Rząsa F., Mi- 
chalkiewicz M., Czyszewski K., Płoszyfński 
W., Nosek J., Piątek M., Szyszka P., Szla- 
chciński S., Puchałka j., Wekschler L., 
Kiernik W., Potazek N., Witos W., Broda- 
cki j., Krzciuk H., Madejczyk J., Puniązek 
J., Harniewicz H. 

Lista państowowa Nr. 25: ' 

Rataj M., Chaciński j.. Witos W., Bła- 
BK T., Dębski j.. Ksiądz Gąsiorow- 

SKI r. 

Posłowie ukraińscy. 
Oprócz kilku posłów ukraińskich 

którzy przeszli z listy Nr. 18 Bloku 
Mniejszości znajdą się jeszcze w o- 
becnym Sejmie predstawisiele Siel- 
robu prawicy (N 8) Czuczmaj, Nowic- 
ki i Wołyniak, Sielrobu lewicy (N 19) 
Wolnickij, Zając, Beteńczuk i  Wer- 
nicki oraz Ukraińskiej socjalnej partji 
radykałów Dr. Baczynskij i Żuk. 

W ten sposób w lzbie Poselskiej 
będziemy mieli 29 posłów ukraiń- 
skich. Poprzednio mieliśmy 19. 

WARSZAWA, 7.III. (/eł. wł, Słowa). 
macyj otwarcie Sejmu nastąpi w dniu 

Według dotychczasowych  inior- 
21-go marca. Marszałkiem ze star- 

szeństwa będzie poseł Krempa urodzony w roku 1855. 

Kfo kędzie marszałkiem lzky Poselskiej. 
WARSZAWA, 7. III. (tef. ef. Słowa). W gmachu sejmowym jeszcze 

cicho i spokojnie. Robotnicy pracują na dwie zmiany, aby wykończyć salę 
sejmową na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się 27 marca. 

Sztaby stronnictw zajęte są jeszcze przygotowaniami 
Senatu. Najwięcej zainteresowania budzi 

wyborów do 
pytanie kto będzie marszałkiem 

Sejmu. Wymieniane są kandydatury p.p. Makowski, Anusz i prof. Kochań- 
ski z listy Nr. 1. Mówią także o tem, że w związku z zamierzonemi prze- 
sunięciami w Rządzie urząd marszałkowski mógłby objąć p. Bartel. Kwe- 
stją wyboru marszałka interesują się bardzo socjaliści, którzy przypu- 
szczają, że posłowie z jedynki podzielą się na kluby a wtenczas socjaliści 
jako najliczniejszy klub będą pretendowali 
marszałka przez .swego przedstawiciela. 
poseł Daszyński. 

do obsadzenia stanowiska 
Jako kandydat wysuwany jest 

Klub konserwatywny. 
WARSZAWA, 1.III. (rel, wł. Słowa). Wczoraj w pałacu ks. Janusza 

Radziwiłła odbyło się zebranie, w którem wzięło udział szereg wybitnych 
konserwatystów. Postanowiono, że ostateczne decyzje zapadną dopiero 
po wyborach do Senatu. Obecni wypowiedzieli się aby posłowie konserwa- 
tywni założyli klub i zasiedli na prawo od Związku Ludowo Narodowego. 
Klub konserwatystów liczyć będzie 21 
otrzymali mandaty z listy nr. 1 i 2 z 

członków w tem 19 posłów którzy 
listy nr. 30. 

Wojskowi w Sejmie. 
Z listy Nr. 1 wchodzą do sejmu: 

generał brygady Andrzej Galica, do- 

wódca O. K. Nr. 10 w Przemyślu, 
generał dr. Roman Górecki, prezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego, pułk. 
S. G. Walery Sławek, pułk. S. G. 
Adam Koc, szef sztabu D. O. K. 
Lwów (z listy państwowej), pułk. S. 
G. Bronisław Pieracki, dyrektor dep. 
min. spraw wewnętrznych z okręgu 
Nowy Sącz, podpułk. dr. Adoli Ma- 
ciesza, szet biura kapituły Virtuti Mi- 
litari, w okręgu Płock. 

Ż posłów poprzedniego sejmu wy- 
brani zostali ponownie pułk. Miedziń- 
ski Bogusław, major Kościałkowski - 
Zyndram Marjan, major Polakiewicz 
Karol. 

Wybrani ministrowie. 
Z pośród członków gabinetu wy- 

brani zostali wicepremier Bartel, min. 
Gabryel Czechowicz, min. Eugenjusz 
Kwiatkowski i min. Paweł  Romocki. 

Stan ilościowy Żydów. 
W porównaniu do wyborów w ro- 

ku 1922 Żydzi stracili znacznie. W 
Sejmie, poprzednim Koło żydowskie i 
Klub Żydowskiej Partji Ludowej ra- 
zem liczyło 35 posłów. Obecnie zaś 
wejdzie do Izby Poselskiej tylko 15-tu. 
Z liczby tej 8 posłów przeszło z listy 
Nr. 18 Bloku mniejszości, f-miu zaś 
z list samodzielnych żydowskich któ- 
re nie chciały się wiązać z antypań- 
stwową imprezą pos. Grynbauma. 
Z list zamodzielnych żydowskich naj- 
więcej zdobyła lista Sjonistów Mało- 
polskich Nr. 17 z Dr. Rejchem na 
czele. 

Ы!а Kr. 1 sirzymala w Tarno- 
polu 4 mandaty. 

TARNOPOL, 7 III. PAT. Sprosto- 
wanie Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr. 54, Tarnopol. Po urzędowem 
obliczeniu ilości głosów oddanych na 
poszczególne listy zaszły następujące 
zmiany: Lista Nr. 1 otrzymała 4 man- 
daty, a nie trzy, jak poprzednio po- 
dano. Lista Nr. 18 otrzyma 4 man- 
daty, zamiast poprzednio podanych 5. 
Lista Nr. 22 zdobyła jeden mandat i 
lista Nr. 17—1 mandat. 

B. ks. pos. Ukoń osamofniony. 
Z listy Nr. 12 przeszedł tylko ks. 

Okoń. Na resztę kolegów posła Oko- 
nia z radykalno - chłopskiego stron- 
nictwa wyborcy nie byli łakomi. 

Niesnaski wśród socjalistów. 
W kołach socjalistycznych panuje, 

mimo wybitnego sukcesu liczbowego 
na prowincji, silne rozgoryczenie z 
powodu kilku niepowodzeń, najzu- 
pełniej nieoczekiwanych. 

Klęską bez obsłonek nazwać moż- 
na katastrofalny spadek głosów P.P.S. 
w Warszawie; ciężka jest porażka w 
Zagłębiu Dąbrowskiem, ale jeszcze 
cięższe zupełne niepowodzenie w Ma- 
Iopolsce Wschodniej, gdzie P. P. S. 
za najgorszych czasów  austrjackich 
stale miała trzy mandaty (Lwów, 
Stryj, Drohobycz, Przemyśl)—obecnie 
żaŚ nie zyskała ani jednego. 

Winę zwalają w kołach socjali- 
stycznych na kierownictwo partji i 
jego wewnętrzną politykę personalną, 
która wbrew postulatom rzesz robot- 
niczych forytowała pewne „uprzywi- 
ljowane* osobistości, odsuwając bar- 
dziej nawet popularne i zasłużone. 
W związku z tem oczekują zasadni- 
czych zmian personalnych w O. K. R. 
Warszawa i w niektórych zarządach 
prowincjonalnych. 

Komuniści i ich sympatycy w 
nowej Izbie. 

W brew wielu krzykom i przewidy- 
waniom komuniści i zbliżone do nich 
ugrupowania nie będą liczniejsi w no- 
wym sejmie niż poprzednio: partja 
komunistyczna przeprowadziła _ogó- 
łem—7 posłów (licząc w tem 2 z 
„Solidarności robotniczej" w _ Łodzi) 
za sympatyków komunizmu można 
uważać przedstawicieli grup — Nr. 36 
„Samopomoc* (Lublin) —1, Nr. 22 
Blok. ukraiński robotniczo-włościań- 
ski—ł1, ogółem—19 posłów. 

Sukcesorzy Hramady. 
Siła b. Hramady przed wyborami 

stanowczo była przeceniana. Przypu- 
szczano ogólnie, że Hramada w 
ogólnej sumie, łącznie prawica i lewi- 
ca tej grupy zdobędą 8 - 9 man- 
datów. Wynik wyborów niedzielnych 
jest najlepszem zaprzeczeniem — ро- 
przednich przewidywań. Do nowego 
Sejmu wejdzie dwóch przedstawicieli 
prawicy Hramady Janko %Stankiewicz 
i Wołyniec z listy Nr. 40, i trzech z 
listy Nr. 39 Steganowicz, Sawoń 
Dworczanin. 

W poprzednim Sejmie posłów bia- 
łoruskich było 12. Wszyscy oni prze- 
szli z listy 16 Bloku Mniejszości, o- 
becnie zaś będą mieli 9-ciu gdy z 
listy Bloku Mniejszości N 18 przesz- 
ło tylko 4-ch. 

PARYŻ, NAJBARDZIEJ SKRĘPOWANA GMINA FRAKCJI 
Puryž, 4 marca. 

Zacznijmy od paru informacyj o 
organizacji samorządu miejskiego we 
Francji. Każda z 37.981 gmin posiada 
swą radę gminną lub miejską złożo- 
ną conajmniej z 10 członków wybie- 
ranych drogą powszechnego głosowa- 
nie na lat cztery, Ostatnie wybory od- 
były się w maju 1925 roku, następne 
zatem przypadają w maju 1929 roku. 
llość radców gminnych lub miejskich 
zależy wyłącznie od liczby ludności 
danej gminy; miasta od 60.000 miesz- 
kańców wwyż mają 36 radców (ta- 
kich miast jest 35). Paryż wyjątkowo 
posiada 80 radców. Ale Paryż jest 
wyjątkiem i pod innymi jeszcze 
względami. 

Stolica Francji liczyła w roku 1926 
2.871.429 mieszkańców stałych; cały 
departament Sekwany (Paryż z gmi- 
nami podmiejskiemi) liczy 4.628.637 
mieszkańców. Otóż przepisy ustawy 
o samorządzie miejskim z 5 kwietnia 
1884 roku nie rozciągają się na mia- 
sto Paryż. W każdem innem mieście 
Francji, rada miejska wybiera z po- 
śród siebie mera (burmistrza), admi- 
nistrującego. miastem, zarządzającego 
policją miejską i mającego prawo 
rozkazywania żandarmerii państwowej. 
Inaczej jest w Paryżu: stolica Francji 
nie ma przedewszystkiem mera; za- 
stępują go dwaj urzędnicy mianowa- 
ni przez rząd, a mianowicie prefekt 
dep. Sekwany (dziś jest nim p. Bou- 
ju), oraz prefekt policji (dziś — p. 
Chiappe). 

Prefekt Sekwany jest 
cie em gminy paryskiej w sprawach 
szkolnictwa, zaopatrywania w żyvw- 
ność, opieki społecznej, stanu  cywil- 
nego, utrzymania ulic i placów  bu- 
downictwa, rachunkowości |miejskiej i 
t. p. Część tych funkcji spełniają w 
każdym z 20 okręgów  (a'rondisse- 
m nt) urzędnicy mianowani i noszą- 
cy tytuł „merów”; nie należą oni do 
rady miejskiej. 

Prefekt Policjj ma sobie oddane 
Sprawy bezpieczeństwa publicznego, 
ruchu ulicznego, dozoru nad cudzo- 
ziemcami i t. p. Jego władza rozcią- 
ga się wyłącznie na dep. Sekwany i 
trzy gminy przyległe dep. Seine-et- 
Oise (Saint Cloud, Sevres i Meudon). 
Na pozostałem terytorjum Francji 
funkcje te należą do służby Bezpie- 
czeństwa Ogólnego (Sūretė Gónć". le). 

A rada miejska Paryża? Liczy ona, 
jak podaliśmy wyżej, 80 członków: 

przedstawi- 

EDS EN TENY NERA 

К000 już nie zobaczymy 0 
Sejmie. 

Z wybitniejszych posłów dawnego 
Sejmu przepadli przy wyborach z list 
okręgowych: Rymar (Z. L. N.), Liber- 
mann ST: oraz drugi przedstawi- 
ciel P.P.S, dr. Herman Diamand. Z 
wybitniejszych posłów żydowskich 
przepadli Pryłucki, Kirszbraun. 

Nie uzyskali mandatu również 
Osiecki z Piasta, b. wicemarszałek 
sejmu. 

Nie przeszedł także ks. Z. Ka- 
czyński, naczelny publicysta „,Rzeczy- 
pospolitej". 

p. 

BEBEBEESERZEBZEBEZEZZEEBZBEE 

Poszukuje się lokalu 
na internat dla 30 dzieci w pobiiżu Zwierzyńca 

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

   

( [emi ZAIAKY СЛ оМнУ 
Wileńskiego Bonku Zlemskiego - 

gu tłotowe upływa 14 maja 1028 roku. ziem. Ūstaw M. 65, 
    

każdy z 20 okręgów stolicy podzielo- 
ny jest na 4 dzielnice (quartier); każ- 
da z dzielnic wybiera jednego radcę. 
Tak postanowiła ustawa z roku 1871, 

kiedy Paryż liczył 1.800.000 miesz- 
kańców. Już wtedy jstniały różnice 
pomiędzy stanem ludności poszcze- 
gólnych dzielnic. Dziś różnice te są 
jeszcze bardziej jaskrawe, Taka np. 
elegancka dzielnica Gaillon. w śród- 
mieściu, liczy zaledwie 8.000 miesz- 
kańców, kiedy zewnętrzna dzielnica 
robotnicza Clignancourt ma ich zgórą 
126.000. Ale i jedna, i druga wybie- 
rają tylko po jednym radcy. Tem się 
tłumaczy iakt, że rada miejska Pary- 
ża jest w większości prawicową. 
Gdyby zastosowano tu zasadę repre- 
zentacji proporcjonalnej większość 
rady byłaby  socjalistyczno-komuni- 
styczną. 

Rada miejska Paryża zbiera się e 
na wezwanie preiekta dep. Sekwany; 
wybiera sobie prezesa, piastującego 
tę godność reprezentacyjną przez rok 
(dziś jest pre-esem p. Deisol); uchwa- 
la budżet (3.042 miljony fr. na rok 
1926) i... koniec. Wszystkie inne u- 
chwały rady miejskiej wchodzą w ży- 
cie tylko wówczas, jeśli im udzieli 
aprobaty prefekt dep. Sekwany. Jeśli 
uchwały rady dotyczą pożyczek, in- 
westycyj lub podatków miejskich to 
Parlament musi udzielić swej apro- 
baty, We wszystkich innych gminach 
Francji, aprobata preiekta wystarcza, 
chyba że chodzi o pożyczki, których 
amortyzacja przekracza okres lat 30-tu. 

Powodem tego wyjątkowego trak- 
towania gminy paryskiej przez rząd 
jest obawa, aby władza miejska — 
opanowana ewentualnie przez gczyn- 
niki radykalne lub wywrotowe nie 
przeciwstawiła się centralnej władzy 
państwowej. Przeciwko temu stanowi 
rzeczy rada miejska Paryża już nie- 
raz protestowała. W czasie wojny 
np. (31 grudnia 1917 r.) uchwaliła 
rezolucję wzywającą Parlament do 
„dosłownego zastosowania w Paryżu 
ustawy z r. 1884-go". Dnia 24 listo- 
pada 1924 roku, rada — 75 głosami 
na 75 głosujących (5 komunistów 
wstrzymało się) zażądała przyznania 
iej „takiej samej autonomii, jaką się 
cieszą ciała samorządowe innych miast 
Francji". 

Chce więc Paryż mera, któryby 
miastem istotnie rządził. Rząd na to 
się nie zgadza; jego dwaj  prefekci 
okazują jaknajdalej idącą pojednaw- 
czość i unikają nawet pozorów le- 
kceważenia rady miejskiej. Ale o 
zmianie stału guo bez ruchow ulicz- 
nych niema mowy. Któż zaś ma robić 
ruchy uliczne? Przecież nie prawicowa 
większość obecnej rady... W dodatku 
ta większość dobrze rozumie, że jak 
się raz obecny ustrój Paryża zacznie 
zmieniać, to trzeba będzie przede- 
wszystkiem zmienić ordynację wybor- 
czą obowiązującą przy wyborach do 
rady. A rezultatem tej zmiany będzy 
zniknięcie większości prawicowej. — 

A zatem quiet” noa movere, czyli 
po angielsku: „Śpiącego psa nie bu- 
dzić”. Kazimierz smoeorzewski, 
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POEZIJA „BARSKA“ 
i. 

Czyż wobec podanego faktu moż- 
na się dziwić, tembardziej czynić za- 
rzut p. prof. Kołbuszewskiemu, że 
umieścił falsyfikat wśród autentycz- 
nych, pracowicie przez siebie zbiera- 
nych dzieł koniederackich, których 
atmosferą musiał żyć chyba przez 
dłuższy czas; może lata całe? 
Przecież Kornel Ujejski, ani wydaw- 
ca modlitewnika barskiego pana prof. 
Kułbuszewskiego oszukiwać nie chcie- 
fi, stylu barskiego nikt tu nie našla- 
„dował, mimo to p. profesor oszukał się 
sam. W wypadku zaś do którego 
przechodzimy, była zła wola, a przy- 
najmniej za daleko posunięty żart; 
żeby zaś znać się na żartach, . trzeba 
nieco inteligencji, jak wiadomo: tylko 
zmyślniejcze zwierzęta koty, psy i 
wyjątkowo inteligentne konie rozróż- 

niają kiedy się z niemi żartuje i u- 
mieją się odpowiednio zachować. 

„Pieśń konfederacji barskiej" („Na 
ordynansach W potrzebie Ojczyzny” 
Poezja B rska str 23) poznałem z 

dwu strofek zacytowanych w  przy- 
pisku przez proi. Kleinera w. czwar- 
tym tomie jego dzieła o Słowackim; 

te dwie stroiki wystarczyły, by przy 
uważniejszem czytaniu wykryć falsyfi- 

kat, na który wskazałem w „Wiado- 

mošciach Literackich“ Nr. 205, z 4 

grudnia ub. roku. Oczywiście profe- 

"sorowi IKleinerowi wystarczyła ta no- 

tatka by spostrzec swój błąd zrozu- 

miały w wielkiem dziele innym spra- 

wom poświęconem, gdzie takie maar- 
ginalia dorzuca się często mecha- 
nicznie z posiadanego zapasu „fiszek*, 
wyraził więc milczeniem zgodę. Od 
4-go grudnia do chwili wyjścia „Poe- 
zji Barskiej" minęły dwa miesiące, 
czas wystarczający, by jeśli nie usu- 
nąć z druku, to przynajmniej wlepio- 
ną karteczką wyróżnić falsyfikat z 
pośród autentycznych dzieł epoki. 
Ale prof. Kolbuszewski „Wiadomoś- 
ci Literackich“ nie czyta, 

„Poloniści* dzisiejsi pism literac- 
kich nie czytają i nie interesują się 
literaturą. Mówię „dzisiejsi“, bo chy- 
ba dawniej inaczej bywało. W šrodo- 
wisku, w którem wyrosłem, nie było 
zupełnie literatów, wogóle nikogo, 
ktoby miał jaki czynny związek z 
literaturą. Lecz w Środowisku tem, 
złożonem z rolników, inżynierów, 
lekarzy, prawników, najczęściej oder- 
wanych od większych centrów kultu- 
ralnych, interesowano się literaturą. 
Każdy z tych  przecjętnych  pol- 
skich  inteligentow prócz gazety 
(w niczem nie przypominającej 
„Czerwoniaków* dzisiejszych) i 
obowiązkowego Tygodnika (który 
też nie przypominał obrazkowych 
„Światowidów" dzisiejszych, którego 
łamy wypełniali Sienkiewicz, Prus, 
Żeromski, Reymont, Witkiewicz, Ma- 
tuszewski, Dygasiński), prenumero- 
wał jakiś miesięcznik i kupował książ- 
ki — nie wydawnictwa „„Lektora* lecz 
„poważne”, jak wówczas mówiono 
dzieła, stosownie do swych upodo- 
bań: historyczne, socjologiczne, lite- 
rackie; bieżąca produkcja nie zasła- 

niała mu jednak wiecznych wartości 
kulturalnych -i do. „klasykow“  pol- 
skich czy obcych nawracał przy każ- 
dej możności i okazji. To też tema- 
tęm rozmów, którym jako dziecko 
asystowałem, były często nowe Zja- 
wiska literatury: surowy lecz uzasad- 
niony sąd nad Przybyszewskim, 
wczesne uznanie wielkości Żerom- 
skiego, próby rozwikłania. zagadki 
Wyspiańskiego obijały się o Ściany 
saloników warszawskich czy wiejskich 
bawialni.Tak było przed niewielu laty w 
tej sferze, która tak widać zeszczup- 
lała, że jej nawet na uniwersyteckie 
katedry nie starcza. 

Rozmów o literaturze nie słyszę 
dziś nigdy, gdy mi się zdarza bywać 
w kołach „polonistow“. jest ona dla 
nich codzienną pracą zarobkową, o 
której myśleć nie chcą w chwili wol- 
nej. Dlaczego ten zawód wybrali, a 
nie inny? Może przecierpiawszy (po 
przejściu ze szkoły początkowej do 
średniej) jako najnienawistniejszą ka- 
townię, literaturę polską, obawiając 
się zdolniejszych konkurentów w in- 
nych  lukratywniejszych zawodach, 
temu właśnie, najmniej pociągającemu, 
postanowili się poświęcić w myśl za- 
sady: „jeśli kat jest potrzebny, ktoś 
musi być katem". 

Podstawą wyboru widać było nie 
upodobanie, lecz właśnie Świadomy 
wstręt, tak jak przy wyborze zawodu 
kanalarza: ktoś to musi robić; a po- 
nieważ do czego innego nie 
zdolny, będę kanalarzem. 

Tak czy inaczej, poloniści pism 
literackich nie czytają, nie czyta ich 

„Kurjerowi III." 

jestem. 

też jeden z ich mistrzów i 
wawców, prof. Kolbuszewski. Żeby 
je czytywal, dowiedziałby się jak 
pewnemi właściwościami stylu iffor- 
my uzasadniam tezę, że wiersz „Na 
ordynansach w potrżebie ojczyzny” 
jest falsyfikatem. Choć nie jestem u- 

wycho- 

„czonym wgstylometrji, a nawet po- 
wątpiewam czy podobieństwa i róż- 
nice stylu, które się czuje, tak jak się 
widzi podobieństwo rodzinne dwuch 
osób, da się ująć opisem i dyskur- 
Sywną rnową, tak, że napewno do- 
stałbym dwóję w szkołach, żeby mi 
zadano pytanie, obowiązkowe w heu- 
rystycznych  pudręcznikach  dzisiej- 
szych: „w czem widzisz charaktery- 
styczne cechy stylu epoki?*; mimo to 
potrafię odróżnić stuletnią różnicę 
powstania dwuch utworów. 

Pan profesor Kolbuszewski był w 
pozycji o tyle lepszej odemnie, że 
miał przed sobą cały tekst falsyfikatu 
i wiedział więcej o drogach, jakiemi 
dostał się on do druku. Były to już 
poważne poszlaki zewnętrzne, nad 
któremi należało się zastanowić, umie- 
szczając ten jedyny w całej książce 
utwór nie z rękopisu współczesnego, 
ani ze starego druku zaczerpnięty. 

A więc: osoba trzecia, p. L. Miku- 
łowska dostarczyła pieśń tę „Codz. 

Jej zaś „podyktował 
major Bogdański 
dotąd pamiętnika swego krewnego, 
kontederata barskiego“. Dlaczego nie 
pozwolił przepisać? Czy p. M. widzia- 
ła rękopis? Jak się nazywał w nie- 
określonem pokrewieństwie z p. Bo- 
gdańskim pozostający  koniederat? 

z nieogłoszonego 

Jeśli to był ktoś z tłumu, tak szare- 
go, że nazwisko nikomu nic nie mó- 
wi, żembardziej pamiętnik taki z każ- 
dej epoki jest rzadki i ciekawy, a 
zwłaszcza z czasów konfederacji bar- 
skiej, do której historii źródła po- 
chodzą od starszyzny, z archiwów 
magnatów przywódców, a przecież 
wiadomo, i p. prof. Koibuszewski w 
wydanych przez siebie tekstach zna- 
lazł potwierdzenie, że wśród konfe- 
derackiego tłumu silna była niechęć 
do starszyzny *) i w tej, czy . innej 
formie kiełkował już duch demokra- 
tyczny i radykalny późniejszych po- 
wstań narodowych. Dlaczego pamię- 
tnik ten nie był pokazany licznym 
zawsze w Krakowie historykom? Dla- 
czego nie został wydany do r. 1917? 
Dlaczego, gdy tyle już błahszych i 
świeższych pamiętników wydano, nie 
ukazał się jeszcze i do r. 1928? Cze- 
mu wreszcie, jeśli to była „pieśń 
konfederacji barskiej*, a nie utwór, 
zatajony przez poetę, nigdzie niema 
jej odpisów. Wszystkie te zapytania 
powinny były przyjść do głowy wy- 
dawcy i nakazać mu ostrożne i uważ- 
ne odczytanie tekstu, który brzmi in 
extenso: 

Na ordynansach w potrzebie 
Ojczyzny 

*) „Więcej czynił, niż wszyscy Jaśnie 
Oświeceni*. Nadgrobek Sawy, Poezja bar- 
ska str. 70. „I wy bywajcie zdrowe starych 
win piwnice, z, których starsi spełniali w 
dzień i noc sklenice”, słowa prowadzonych 

na Sybir niewolników po poddaniu Krako- 
«wa, tamże str. 73. 

Stajem rycersko bez pomocy 
: : : niczyjej; 

Miłoć jest znosić i odbierać blizny 
W sprawie narodu i Panny 

: Maryjej. 
Słudzyśmy Panny, co zrodziła 

: Boga, 
Pod jej znakami święcim nasze 

A szable, 
Pod jej opieką nam do Zwy- 

cięstw droga 
Ona swem słowem kruszy moce 

djable, 
co królujesz 

w niebie, 
My aljans z Tobą zawarli 

: wieczyšcie! 
Więc stawaj zawdy puklerzem 

Chwała Ci, Pani, 

5 w potrzebie 
Tym co Ci wiernošė rzekli 

wiekuiście. 
Chwała Ci, Panno, patronko 

: $ „tej ziemi, 
Tej naszej nędznej dziś Rzecz- 

E : pospolitej! 
A miejże baczność nad sługami 

в в ) swemi 
| Co Ci krew leją w ilości obfite 
Pierwsze zaraz słowa dają nieza- 

przeczony dowód niezręcznego pod- 
robienia. Autentyczna pieśń używa 
konsekwentnie obrazowania żołnier- 
skiego, posługując się ówczesnym 
językiem wojskowym: „Stawam na 
placu (t, j. 

rozkazu, wyraz stale w tem znacze- 

na miejscu zbiórki, w 
szeregu) z Boga ordynansu (t. į, 

i 
1 

4 
Т 
| 
| 
| 

! 

o
 

    
niu užywauy), rangę porzucam dianieba | 
wakansu“ (gdyž rangi wwojsku sta-
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e Wileńskiem. 
921 organizacja sani- 

ynaryjnego dozoru na te- 

ództwa Wileńskiego napo- 

    

    
borów budżetowych. 

względzie był przełomowym. Inter- 

wencja władz administracyjnych, za- 

niepokojonych istniejącym stanem, a 

dążących do naprawy tego Stanu — 

uznać należy, dała pożądane wyniki, 

streszczające się bądź w zastosowa- 

niu się samorządów do postanowień 

ustawy weterynaryjnej, bądź w zrozu- 

mieniu znaczenia sanitarno-weteryna- 

ryjnego dozoru w zakresie podniesie- 

nia stanu hodowli. 
Z zestawienia wykazu chorób zwie- 

rzęcych za czas ubiegły a rok 1927 

wynika, że .wspomniana interwencja 

przyczyniła się do likwidacji szeregu 

grasujących epidemicznie chorób zwie- 
rzęcych, żwiększując jednocześnie za- 

ufan.e ludności miejscowej do wete- 

rynarji państwowej, względnie samo- 

rządowej. W roku 1921 ilość ambu- 

lansów zwiększyła się o 80 proc., 

ilość przyjętych zwierząt gospodar- 

czych o 100 proc., jakkolwiek liczba 

zachorowań w r. 1926 wynosiła 613, 

zaś w r. 1927 642 t. j. niespełna o 5 

proc. więcej — t to tyłko zawdzię- 

czając temu, źe w roku 1927 by- 

ło o 75 proc. więcej mypadków 

wsciek'izny psów. 

W miarę poprawy stosunków w 

zakresie sanitarno-weterynaryjnego do- 

zoru powinna wzrastać liczba uboju 
zwierząt w rzeźniach (skutkiem zmniej- 

szenia się uboju nielegalnego) oraz 

ruch zwierząt domowych na targo- 

wiskach zwierzęcych. Cyfry uboju te- 

mu nie przeczą. W r. 1926 a 1927 
ubój zwierząt ilościowo (w sztukach) 

przedstawiał się następująco:] 

  

  

  

' * 
28769 14413) 

37730, "7 33300, 15780) 
1926 53484! 52020 
1927   

To znaczy, że ubój bydła rogate- 

go zmniejszył się o 31 proc. nato- 

miast wzrósł odnośnie do cieląt O 

21 prec., owiec—20 proc., Świń—10 

proc. Zmniejszenie się uboju bydła 

rogatego należy tłumaczyć w danym 

wypadku —a mianowicie wobec zwięk- 

szonsj podaży cieląt—specjalnym ukła- 

dem stosunków w hodowli, zwłaszcza 

wobec sprężyście obecnie przeprowa- 

ORUORERGDENOBEECADKNEBZNI
Y 

śmigtankowa 

Lela" 
: A. Pidgecki w tma 3 

‚ a 
si klamują. Żądać wszędzie. 

Adis Eau uu Uaussanuadana 

łem jako kupne, we wszystkich pra- 
wie krajach wówczas stanowiły wła- 
ność nabywcy, który ją odstępował 
dopiero gdy mu się otwierał wakans, 
t į. możność awansu do wyższej 

rangi) i t. d. Słowacki, naśladując tę 
pieśń, pisze: Bo u Chrystusa my ma 
ordynansach (t. j, na; rozkazach, tak 
jakby: stoimy gotowi do spełnienia 
Jego rozkazów).  Falsylikator, nie 
zrozumiawszy Słowackiego, który mu 
był wyłącznym wzorem i pobudką 
twórczą, a zahypnotyzowany samem 
brzmieniem wyrazu włącza go w 

swój tekst bez sensu: co bowiem 
znaczy: „fa ordynansach.. stajem*? 
jak można „stanąć na rozkazach*? 
i czyich? Słowacki opuścił orzeczenie, 
więc falsyfikator nie wiedział jaki 
użyć czasownik. Słowacki użył 
odrazu w pierwszej zwrotce 

dwóch wyrazów  cudzoziemskich, 
dziś zastąpionych rodzinnemi 

w potocznej polszczyźnie: „w aljan- 

sach", „na ordynansach", żeby Od- 
dać makaronistyczną jeszcze mowę 
barszczan; falsyfikator te dwa, tylko 

te dwa i Gw. > a а 

: gaskonų używa W 

      

   

   
   

    

jące į ściwości: 1) Nowoczesna 
ZWTO atkowa w staropolskiej 
BRO" R 

A lają to odnośniki w „Żołnie- 
rzu Polskim* który właśnie ten falsyfikat 
podał swoim czytelnikom jako przy- 
kład poezji barskiej. Kłamstwo w Polsce 
popularyzuje się szybko! 

stkich bez wyjątku zwierzą 

„wać w potrzebie” 
w bitwie 

    

а 

u* zwierząt domo- 
Viskach zwierzęcych: 

    

48036 72462 
p 70363 

wych — świadczy o czemś całkiem 

innem, — mianowicie nie o obawie 

przed dozorem sanitarnym lecz o 

wzroście zamożności gospodarczej, 

która nie zmusza — jak to było w 

okresie depresji gospodarczej—do wy- 

rzucania na rynek ostatniej chudoby. 

Wracając do sprawy dozoru 5а- 

nitarno-weterynaryjnego, należy po- 

witać z uznaniem ;wszystkie te po- 

czynania, które w r. 1927 miały miej- 

sce. Dużo w tej mierze jest jeszcze 
do zrobienia, zwłaszcza w  rozgrani- 
czeniu kompetencji i obowiązków we- 

terynarji państwowej a samorządowej 

—i dużo tu zależy od samorządów, 
których skład personalny skutkiem 

ordynacji wyborczej nie zawsze daje 

gwarancję, że właściwe potrzeby nie 

zostaną zapoznane. 

JAG dy ” 

Kalendarzyk podatkowy. 
Podatek przemysłowy. 

Podatek przemysłowy od obrotu, 
osiągniętego w m-cu styczniu, dla 
przedsiębiorstw, płacących miesięcznie, 
płatny jest z karą za zwłokę, licząc 
karę"Od dnia 1 marca. 

Podatek przemysłowy od obrotu, 
osiągniętego w m-cu styczniu, @а 
przedsiębiorstw, płacących miesięcznie, 
płatny jest w terminie do dnia 15 
marca. 

Podatek dochodowy. 

Zeznania o dochodzie za 1927 rok 
składać należy do dnia 1 maja. 

Świadectwa przemysłowe. 

Ulgowy termin nabywania šwia- 
dectw przemysłowych (patentów) oraz 
kart rejestracyjnych na rok 1928 upły- 
nął z dniem 14 stycznia. : 

Lustracja jak ogłoszono urzędo- 
wnie rozpoczęła się już 2 stycznia, 
skutkiem czego urzędy skarbowe mo- ; 
ga nakładać grzywny za prowadzenie 
przedsiębiorstwa bez Świadectwa prze- 
mysłowego lub ze Świadectwem nie- 
właściwem, mimo, że do dnia 14 
stycznia kara za zwłokę, nie jest do- 
liczana do ceny Świadectwa. 

Prawo © wyprzedażach. 

Opracowany został projekt roz- 
porządzenia rady ministrów oO wy- 
przedażach, którego podstawą pędzie 
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon- 
kurencji. 

Organizacje gospodarcze dotych- 
czas nie uzgodniły swoich poglądów 
na kwestję uregulowania wyprzedaży. 5 
Opinja natomiast komisji opiniodaw- | 
czej przy komitecie ekonomicznym 
ministrów wypadła na niekorzyść pro- 
jektu, gdyż komisja ta domaga się 
zasadniczych zmian. 

Projekt przewiduje dwie zasadnicze 
kategorje wyyrzedaży: z jednej strony 
zwykłe posezonowe i poinwentarzowe, 
wymagające tylko zawiadomienia wła- 

literaturze, a pospolita za 
Polski“, czterowierszowa z  przekła- 
danemi rymami, gdy poezja barska 
używa albo parzystego rymowania, 
albo odziedziczonej po dawnej poezji, 
urozmaiconej a dziś zarzuconej stro- 
Tiki. 2) Wiersz w rytmice współczes- 
nej (nigdzie niema przed cezurą jed- 
nozgłoskowego słowa), tak samo 
ustosunkowanie rytmiki zdaniowej do 
metrum. 3) Rymy oklepane nowo- 
czesne: Ojczyzny — blizny, szable — 

djable; z innej strony na szczególną 
uwagę zasługuje para rymowa: wie- 

wiekuiście, możliwa u współ- 

„Młodej 

czyście - V 

czesnego człowieka,  nakarmionego 

różnorodną lekturą, niemożliwa u 

przemawiającego indywidualnym  je- 

zykiem, o ustalonych odmianach mor- 
iologicznych żołnierza, agitatora. czy 

kim tam był anonimowy poeta bar- w 
ski. 4) Naiwność archaizowania: „mi- i 
łoć", „Maryjej*, „zawdy”. 5) Obok 
wskazanej poprzednio nieznajomości 
jezyka wojskowego (możnaby dodać 
„Stawaj.. pukerzem. w potrzebie” 
podczas gdy w staro! olszczyžnie „Sta- 

trzebić SEANAZYłO walczyć 
‚ Jeszcze bardziej niezrozu- 

niedopuszczalna u koniedera- 
iego nieznajomość języka re- 

0: „patronko* w stosunku do 

   

łem  „Krėlowej“ lub 
Matkę Boską: „Panna, 
Boga", amplitikacja stowa „Bogaro- 
dzica“, ale nieužywana, i rażąca nie- 
zręcznością religijność, tak jak „na- 

„Protekt 

    
   

   

   
|. Szczegółowe iniormac 

" żna w Wilnie, Magistrat 

  

N. M. P. podczas gdy konfederaci. 
S aula ac czesto patronów c: 
skich, ściśle wyróżniali od nich    

  

     

   
co zrodziła 

    
    

    

  

, przewidzianych 
;, do dnia 10, oraz aby skre- 

Ślić przepisy, dopuszczające ingeren- 
cję policji w sprawach wyprzedaży. 

Powyższe podajemy wślad za „Гу- № 
godnikiem Handlowym*. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
Targi Północne i Wystawa Rol $ 

uiczo-P:zemysłowa w Wilnie. Na osta- 
tniem posiedzeniu Kom.tetu Wykonawczego 
Targów Północnych i Wystawy Rolniczo- 
Przemysłowej w Wilnie ustalono termin 
otwarcia, Targów na dzień 18 sierpnia r. b. 

Wojskowe garaże samochodowe pr: 
ul. Królewskiej zostają przeniesione ną.„An 
tokol, a na ich miejsce powstanie ha 
stawowa o powierzchni 2000 

Teren wystawy obejmie 
dyński, tereny zajmowane 
obydwu stron ul. Króle 
parku Żeligowskiego i A 

Protektorat 

  

    

    

    

     

naprzód i należy przy) 
przemysłowe, kupieckie 
również ziemiańskie zro 
Targów tak dla Kresów. 

eczypospolitej i wezmą žiai : 

   
  

pokój 25 telefon Nr 28i w 
Jasna Nr 24, telefon 114-41. 

Należy przypuszczać, że 
konawczy pod energicznem į a i 
przewodnictwem Pana Prezydenta Folejew- 
skiego spotka się z poparciem całego 
szego społeczeństwa. , 

— (x) Zaostrzenie strajku 
ków szewcsich. pa 
cy już od przeszło dwó tygodi 
ka zd szewckich ' 
szcze zażegnany nie zosta PORY 
czeladnicy zażądali od swych pracodawcó! 
50 proc. podwyżki dotychczasowych zaro! 
ków. Wobec jednak nie zadośćuczynienia 
powyższym żądaniom strajk ten trwa nadał. 

Pracodawcy bowiem zgadzają się na 
podwyższenie dotychczasowych płac 25 
proc. — SE 

: омуйзает _ 
On 

  

   

w związku z. 
szewcy odbyli w niu dajs : 
шещ GAT fa Ua | prze : 
i wrazie nie 40]$са do“ porozu z właścicielami składów OGR о! 
nizowač spółdzielnię с ców 
ckich na warunkach udzi A 

   

  

   
   
e 

BIEŁU 
X & 

Dewizy i walut 
" Tranz. 

    

    

    

   

   
   

    

Hołanója 
Londyn 
Nowy-Yurk 
Paryż 

    

  

25 
razie 

  

     
      

5 

p 

iskiego są tego 
zjawiska przykrym przykładem. Otóż 
w analizowanym utworze, jak zresztą 
w utworach wszystkich wierszokletów, s 
łapczywie korzystających z nadanych 
im swobód, przykłady tego znajduje- | 
my „w ilości obiitej": więc użycie za- 
miast właściwego wyrazu innego 
siadującego z nim pod įakimkol 
względem, więc kal 

rymu lub. 
ё em mo: żyć > 

owa takiego nie znają słowniki, jest 
to „pozew* z odmienionym rodzajem: | 
„pozew* dla koniederata był terminem 
technicznym „pozew sądowy”; w zna- 

  

  

   

      
    
   

ki 
    
    

  

Radca Izby О 

  

žatobne odbędzie się 
9-tej, poczem nastąpi po 

о tych smutnych « 

    

   
    

      

   
     
   

  

ich 

      

   

  

7 bm. Us 

      

    

   

Żkręgo 

       

  

   
    

  

    
   

        

   

     

  

    

    

   

          

   

   
cd : "W wykonaniu uchwały Komitetu Wyko- 

A WARS RWS K B e obchodu imienin 
7 marca 192 a sudskiego, Prezydjum tegoż Komitetu za- 

RICE ! ' lą wszystkie te organizacje i insty- 
które nie były reprezentowane na ze- 
Or A dnia 29 i 

t przedstawiciele pragną złożyć swe 
bi odezwą, że składanie tako- 

ych będzie miało miejsce od dnia 8 do 
RE w sąli posiedzeń Rady Miejskiej 

* od godz. 9-ej do 15, ewentual- 
razie zgody pisemnie 

ki komitetu wykonawczego p. 
sowej ul. Ostrobramska Nr zi m. 2. 

' ZA przepisy pas 
talone 3 

cznych i 
         

    

    

              

arca. 

  

są do    
   

   
   

  

   
   

     
   

    

    

  

   

  

   
   
   

  

   

   
   
   

  

     
    
    
   
   
    
     

      

   

  

С kia“ ablė 

nowi 
ierzy 

  

      

    

    
    

„danie jej zawdzięczamy pracy 
prot. . Kolbuszewskiego. 

IO. м      

  

   
   zmarł w dniu 6 b. 

domu žatoby (Piaskowa 5- 
„8 marca b. r. o godzinie 
e kościele w dniu 9 marca 

eb na cmentarzu Rossa. 

ą poświęcenia opiekę, 
kim Kolegom, Przyjaciołom i Znajomym, $ 

ie nam zwłoki na miejsce wiecznego _$E 
spoczynku 

rcą płynące gorące „Bóg zapłać” 

3 „6 

° МММ los „mecenasów. 
w dniu wczorajszym 0 

„zw. łapaczy, czyli pokątnych 
sądowych, zorganizowanej przez 

z polecenia p. Prokuratora. 
zeprowadzona w g 

ała plon pomyślny, gdyż funk. 
licyjni przytrzymali trzynaście osób 

'ube ryby jaką jest b. oficer 
skiej, Jan Bobryk. _ 
owadzeniu dochodzenia sie- 

hu sądo- 
funkcjonar- 

arszalka Pil- 

litego a 

na ręce sekre- 
Kirtikli- 

zporiowe obo- 
Zostały zmia- 

ich 
zenia, nowe 
obowiązują 

ach handlo- 
dniu 7 

Pi _ jak dotychczas 

imywać tylko pa- 
: | tego upraw- 

ligowych dla 
ką wydać w 

falsyfika- 
ie słowa 
ady: „rze- 

„stawaj“ 
s zawarli 
s zawarli 

agę zwro- 
a zwła- 

ło r. 1910, 
ersko“ lub 
em  praw- 
tę powsta- 

lubili 
pol- 

ów Z przed 
Mączka: 

"tem zrozu- 
_ nawiązania 

j polskiej, 
po Mączce), 
V takiej sty- 

e żołnierską, 

    

   

    

   

   
   
     

    

      

   

  

   

   
   

  

  

  

    Ks. Dziekanowi, 

0_
p£
Ol
 

ŻONA i RODZINA. og 

dem osób, a mianowicie: tenże Bobryk, 
M. Łukjanow, Т. Jakajtis, S. Sawicki, Ewa 
Stankiewiczowa, M. Pawłowski, F. Czapliń- 
ski osadzeni zostali w więzieniu, gdyż w 
czynnościach ich dopatrzono się cech prze- 
stępstwa. Krok ten oczyści zapewne raz na 
zawsze gmach sądowy od podejrzaanych 
osobników żerujących na ludzkiej nieśgia- 
domości. 

  

    

      

   

   

  

   

   

      

    

      

    

    

   
       

    

       

   
   

    

    

nagłych wypadkach paszporty te bez przed- 
stawienia dowodów niezamożności, przy- 
czem posiadacz takiego paszportu zobo- 
wiązuje się dostarczyć tych dokumentów 
W ciągu trzech tygodni od dnia powrotu do 
raju. 

Nowe rozporządzenie o rachitr- 
kowości instytucji opiekuńczych. Z dniem 
1 kwietnia r. b. wchodzi w życie Rozpo- 
rządzenie Ministra Pracy i Opieki Spo- 
łecznej z dn. 23.XI 
niach z działalności i o rachunkowości in- 
stytucyj opiekuńczych (Dz. Ust. R.P. z 
1928 r. Nr. 2 poz. 13). 

W myśl wymienionego Rozporządzenia 
stowarzyszenia, ,związki, instytucje i zakła- 
dy o charakterze dobroczynno-społecznym 
obowiązane będą prowadzić rachunkowość 
według wzorów i przepisów ustalonych w 
Rozporządzeniu. 

W każdej ze wskazanych instytucyj po- 
księga kasowa, winny być prowadzone: 

dziennik systemu amerykańskiego, książka 
magazynowa i książka inwentarzowa wed- 
ług wzorów załączonych do Rozporzą- 
dzenia. 

Roczne sprawozdania z działalności i 
rachunkowości instytucyj oraz prelimina- 
rze budżetowe na rok następny powinne 
być przedkładane władzom I instancji (sta- 
rostom) w terminie trzechmiesięcznym po 
upływie roku sprawozdawczego, który się 
liczy od dn. 1 kwietnia do dnia 31 marca. 

. Ponadto na żądanie włądz administra- 
cyjnych stowarzyszenia, związki, instytucje i 
zakłady o celach opiekuńczych obowiązane 
są przedstawić dowody rachunkowo-ka- 
sowe, 

Za niewykonanie Rozporządzenia Mi- 
nistra Pracy i Opieki Społ. przez instytucje 
przewidziane są rygory. 

— (x) Konfiskata „Siełanskoj Niwy”. 
Urząd Komisarza Rządu na m. Wilno za- 
rządził onegdaj konfiskatę białoruskiego 
czasopisma p. n. „Sielanskaja Niwa” Nr. 21 
z dnia 6 b. m., za umieszczenie następują- 
cych artykułów: „Głosowanie do Senatu", 
„Wasyl Roguła* i „Dola pierwszego przed 
stawicielswa białoruskiego". W treści tych 
artykułów dopatrzono się cech przestęp- 
stwa przewidzianego w art. 50 prawa pra- 
sowego. 

MIEJSKA. 
— (t) Nie wolno zrywać kartek. Z 

bram wielu domów dozorcy zerwali już 
w dniu wczorajszym plakaty z adresami 
iokali wyborczych. jest to przedwczesna i 
szkodliwa gorliwość, gdyż plakaty te mu- 
szą pozostać do 11 b. m. t. j. ;do niedzieli 
wobęc głosowania do Senatu, które odby- 
wa się w tych samych lokalach co i wybo- 
ry do Sejmu. 

Gorliwość dozorców, 
fabetów, powinni ukrócić 
mów lub administratorzy. 

WOJSKOWA. 
— Teatr amatorski 3 p. Saperów. W 

dniu 3 i 4 marca br. zaspół amatorski 3 p. 
Sap. odegrał wesołą komedię Turskiego: 
„Czar munduru". Wyśmienita gra artystów 
dostatecznie znana już swym stałym bywal- 
com, dała im miłe zapomnienia o troskąch 
życia codziennego. Niewdzięczną rolę Han- 
ki (pokojówki) wykonała wzorowo -p. pułk. 
Landauowa, mając za partnera znanego 
artystę-aimatora kpt. Ożoga Eugeniusza 
jako Józefa (ordynansa). Na wysokim po- 
ziomie stała gra p. Karmazyndwny, Mala- 
nowiczówny i por. Węglińskiego, Którzy w 
wykonaniu swych ról byli bardzo dobrzy. 

. Ze zainteresowanie komedją jest duże, 
świądczy choćby to, źe na prosby bywalców 
teatru, komedja zostanie powtórzoną w dn 
11 marca br. © godz. 2o-ej. 

— (x) Wojskowe garaże samochodo- 
we mieścić się będą przy ul. Antokol- 
skiej. W dniu wczorajszym specjalna ko- 
misja złożana z przedstawicieli wojskowo- 
Sci, v-prezydenta m. Wilna p. inż. Czyża i 
szefa sekcji rzeźni i rynków Magistratu p. 
Łokuciewskiego, dokonała oględzin placów 
wojskowych przy ogrodzie Bernardyńskim, 
gdzie się obecnie znajdują garaże samocho- 
dowe, oraz miejską remizę tramwajową 

Antokolskiej. Е 

nierzadko anal- 
właściciele do- 

      

    
      

  

    
  

Koszta remontu ž i 
wzamian za co wojskowość. 
komitetowi Targów Półnecnych 
urządzenia garażowe przy ogro 
nardyńskim, z których po pewnej 
ce urządzone będą pawilony w. 

* РО ZTOWA. 

, — Wymiana znaczków pocztowych 
niezdatnych do użytku. W myśl rozpo- 

      

    
    

   

  

1927 r. o sprawozda- 

  

     

    

  

Wynik połsko-gowieckiej konferencji 
kolejowej. 

Rozpoczęta w dn. 31 stycznia 
konierencja kolejowa między delega- 

i polskiego i sowiec- 
ona przed kilku dnia- 

pozytywne dla 

   

   

  

   

iśmy, obrady do- 
oz których trzy    

  

   

   

   

wysunięte były przez kolejnictwo poi- 
skie i cztery p przedstawicieli so- 

» wieckichi, że 
'awą .było dosto- 

*luż "umów gra- 
„na 4-ym zjez- 
iujących jedynie 
ą przeładunko- 

ajważniejsz. 
nie istniejąc 
ch, a zawart 
fujowie, ODej! 

nikację towarową zełac 
na punktach pogranicznych, do 
unikacji trza 

Ostatecznie sprawę tę załatwiono 
w ten sposób, że owa A z 
Rosji do Polski w wagonach rosyj- 
skich dochodzić będą do stacji po- 
granicznych po stronie polskiej, a 
więc do Stołpców lub Zdołbunowa, 
tu przy pomocy specjalnych urządzeń 
będą przenoszone na osie typu pol- 
skiego i dalej wyprawiane będą wgłąb 
kraju. 

W drodze powrotnej towary z 
Polski przeznaczone do Rosji łado- 
w'ane będą do wagonów sowieckich i 
na stacjach Niegorełoje lub Szepie- 
tówka przenoszone będą na osie typu 
rosyjskiego i kierowane będą do 
Rosji. 

Punkt drugi dotyczył ustalenia 
opłat za wagono-osio-kilometrowe w 
ruchu granicznym na wszystkich przej- 
ściach pomiędzy kolejami polskiemi a 
Z.S.S.R. od dn. 1 stycznia 1927 r. i 
-został uzgodniony. 

Punkt trzeci obejmował roszczenie 
zarządu kolei północno- zachodnich 
Z.S.S.R. do dyrekcji kolejowej w Ra- 
domiu w wysokości 1321 dol. 50 cent. 
za nieterminowy zwrot wagonów ro- 
syjskich. 

Sprawa ta nie została rozstrzygnię- 
ta i definitywne jej załatwienie prze- 
niesiono na najbliższy zjazd kolejowy 
polsko-sowiecki, który odbędzie się w 
Krakowie. 

Z kolei przystąpiono do omawia- 
nia spraw, wysuniętych ze strony de- 
tegacji sowieckiej. 

Punkt traktujący o uzupełnieniu 
umów granicznych  sprecyzowaniem 
obowiązków kierowników pociągów 
przy ujawnianiu bezbiletowych po- 
dróżnych w pociągach granicznych zdję- 
to jako już uregulowany przez umowę 
zawartą poprzednio. 

Opracowano i uzgodniono przez 
obie strony przepisy O rozrachunkach 
za użytkowanie wagonów. 

Wniosek sowiecki w sprawie uje- 
dnostajnienia paragrafów i punktów 
umów granicznych nie rozpatrywano, 
ponieważ sprawę tę opracowuje obec- 
nie min. komunikacji. 

Wreszcie przyjęto do wiadomości 
punkt sowiecki domagający się wpro- 
wadzenia postanowień 4-go zjazdu 
kolejowego do umów granicznych za 
czas poprzedzający datę wejścia ich 
w życie. Ostateczne załatwienie tej 
kwestji przekazano  ministerstwom 
obu stron. ` 

Umowę tak zawartą podpisali de- 
legaci obu stron, a następnie dele- 
gacja sowiecka zawiozła jeden jej 
egzemplarz do Moskwy celem  prze- 
dłożenia komisarjatowi ludowemu dla 
Spraw komunikacji, natomiast drugi 
egzemplarz przesłano do Min. Komu- 
nikacji w Warszawie do zatwierdzenia. 

O ile najwyższe te instancje waio- 
Są jakiekolwiek zmiany do zawartych 
umów, będą one przedmiotem obrad 
polsko-sowieckiego zjazdu kolejowe- 
go w Krakowie, który odbędzie się 
w maju r. b. 2 (7) 

rząd.enia Ministra Poczt i Telegratów, któ- 
re ukaże się w jednym z najbliższych nu- 
merów Dz. URR. urzędy i agencje poczto- 
we przyjmować muszą za opłatą do wy- 
miany: . 

1) niezdatne do użytku znaczki opłaty 
pocztowej - na znaczki opłaty równej war- 
tości pod warunkiem, że przedstawione 
do wymiany znaczki: są '/ prawdziwe, 
nieuszkudzone, nie mają śladów używania 
oraz zostały nalepione na kopertach, opa- 
kowaniu lub też na arkuszu papieru. 

2) Niezdatne do użytku prawdziwe, i 
całe kartki pocztowe pojedyńcze - na kartki 
pocztowe równej wartości. 

3) Nieprzyjęte przy okienku pocztowem 
zwykłe i połecone przesyłki listowe z wy- 
tłoczonymi na nich za pomocą maszyny 
nie dość czystemi, wyrażnemi albe też 
kompletnemi znaczkami opłaty pocztowej— 
na gotówkę w równej wartości. 

Same znaczki Opłaty pocztowej, jak 
również i znaczki wycięte a następnie na- 
lepione na przesyłkach do wymiany nie bę- 
dą przyjmowane. Przy przyjmowaniu do 
wymiany znaczków, nalepionych na przę- 
syłkach listowych, mają urzędy pocztowe 
polecone przestrzegać, aby strona adreso- 
wa tych przesyłek wraz z nalepionemi na 
niej znaczkami była w całości przedstawio- 
па do wymiany. Urzędy pocztowe pob era- 
ią przytem koszty manipulacyjne. 

UNIWERSYTECKA. 
_ „ — (©) Ferie wielkanocne na U.S. В. 
Sekretarjat Uniw. Stefana Batorego rozpo- 
czął już wydawanie zniżek kolejowych na 
święta Wielkiejnocy. W roku bieżącym waż- 
ność zniżki obejmuje okres od 14 b. m. 

  

     
do 22 kwietnia, czyli prawie o tydzień dłuż- 
szy niż w roku ubiegłym. Zapisywać się na 
znżki należy w godzinach urzędowych w     

          

     

   

stów U.S. B. po tak 
ie zamierzą w czasie naj- 
icie podczas feryj wiei- 

1 do miast prowincjo- 
„wieczęrem autorskim. Przewi- 

wieczory w, Białymstoku, Suwał- 
h i inn. Nawiązano juž kon- 

z poszczegółnemi kołami naukowemi, 
w celu wspólnego zorganizowania wieczo- 
rów. Z całem uznaniem nałeży podkreślić



  

użyteczność tej inicjatywy, która przyczyn rozdała fiw ubiegłą niedzielę publiczności 

się do spopularyzowania młodej twórczości kilka tysięcy bezpłatnych kalendarzyków 
wileńskiej dotychczas pobłażliwie „klepanej 
po ramieniu*. jednocześnie przygotowuje 
Sekcja wydanie własnego pisma poetyckie- 
go. Szczęść Boże! 

KOMUNIKATY. 

— W dn. 1o-ym marca o godz. 6 min. 
30 wiecz. w sali Ogniska Akademickiego 
ul. Wielka 24 odbędzie się odczyt Dra W. 
Odyńca na temat „O dzieciach psychicznie 
upośledzonych*. 

Dochód z odczytu przeznacza się na 
rzecz niezamożnych uczniów Koedukacyj- 
nego Gimnazjum im. T. Czackiego. 

Powsztchne wykłady uniwersy- 
teckie. We czwartek, dnia 8-go marca 1928 
roku O godzinie 7-ej wieczorem w _ Sali 
Śniadeckich Uniwersytetu Prof. Dr. Feliks 
Koneczny wygłosi odczyt pt. „Wschód i 
Zachód za Piastów*.  - 

Wstęp 50 gr. dla młodzieży 20 gr. 

RÓŻNE. 
— Konkurs L. O. P.P. Zarząd Głów- 

ny Ł.O.P.P. ogłosił kunkurs na opracowa- 
nie następuiących trzech lematów. 

1) „Dlaczego musimy mieć Silne lotni- 
ctwo*. Pogadanka dla młodzieży szkół po- 
wszechnych wiejskich. Broszura 8-ka oko- 
ło 16 str. druku nagroda 500 zł. 

2) „Zastosowanie lotnictwa w życiu 
współczesnem** Podręcznik dlą prelegen- 
tów L. O. P. P. pracujących w szkołach 
średnich ułożony według zasad programu 
Sekcji Zarządu Głównego do spraw mło- 
dzieży z ilustracjami i wykresami. Broszura 
3-ka około 100—120 str. druku—nagroda 
1.000 zł. 

3) „Udział wojska i społeczeństwa w 
obronie lotniczej kraju". Podręcznik do ce- 
łów jak w punkcie 2-gim z ilustracjami i 
wykresami. Broszura 8-ka 120—150 str. 
druku nagroda 1.500 zł. 

Prace należy nadsyłać do Biura Zarzą- 
du Głównego L.O.P.P. Warszawa, ul. Dłu- 
ga 50 do dnia 1 lipca r. b. 

Prace nie mogą być podpisane i winne 
być zaopatrzone w godła. Nazwiska auto- 
rów należy umieścić w zapieczętowanych 
kopertach w te same godła. Prace nagro- 
dzvne stają się własnością Zarządu Głów- 
nego L, О. Р. Р. Prace nie nagrodzone, a 
Kwalifikojące się do druku mogą być zaku- 
pione na zasadzie porozumienia z autorem. 

: Wiadomości dotyczące programu Sek- 
cji Zarz. Gł. dla spraw młodzieży otrzy- 
mać można w Biurze Zarządu Głównego 
L.O.P.P.. Warszawa, ul. Długa 50. 

(x) Upominek dła ludności uczę- 
szczającej do kina miejskiego. Sekcja 
kulturalno-ošwiatowa przy Magistracie m. 
Wilna chcąc zwiększyć frekwencję kina 
miejskiego, oraz umożliwić ludności uczę- 
szczającej do tegoż zapoznania się z ce- 
lami na które są przeznaczone zyski z 
miejskiego kina kulturalno - oświatowego, 

kieszonkowych na rok bieżący, 
Na treść kalendarzyków składa się: 

program filmów, które kino miejskie wy- 
świetlać będzie w najbliższym czasie, jak 
Rada Miejska podzieliła czysty zysk z kina 
miejskiego za r. 1927, oraz szereg innych 
wiadomości, dotyczących tej instytucji. 

— (c) Jednodniów <a humurystyczna. 
Komunikują nam, że w krótkim czasie opu- 
ści prasę satyryczno-humorystyczna jedno- 
dniówka p. t. „Zwierciadło*, wydana przez 
grono akademików. Jednodniówka budzi 
wielkie zainteresowanie tak wśród akade- 
Bow jak i w starszem społeczeństwie. 

: lo wiadomości policji. Z bukietu 
kwiatków autobusowych zanotowaliśmi taki: 
Wczoraj o godz. 11 wiecz. jeden z osta- 
tnich autobusów dążący ze Zwierzyńca na 
Dworzec uznał, że nie opłaca się z czte- 
rema pasażerami jechać aż na Dworzec. ° 
Dlatego stanął na placu Katedralnym i do- 
ktadnie 10 minut nie ruszył z miejsca. Szo- 
fer w tym czasie motor zgasił, natomiast 
konduktor podliczył kasę, zabrął bilety i 
poszedł do domu. Po 10 minutach szofer 
ruszył, lecz juź przy ul. Sawicz zapropono- 
wał pasażerom aby wysiedli, bo... zabrakło 
benzyny. Chcąc nie chcąc pasażerowie 
a byli wśród nich spieszący na dworzec do 
pociągu wysiedli. Autobus najspokojniej, 
jakoś bez benzyny, zawrócił do garażu... 
o co pp. konduktorowi i szoferowi właśnie 
chodziło. 

jest to nie pierwszy wypadek, 
śmy już o tem, a jednak nic nie pomaga. 
I w tym wypadku prosimy 0 ukaranie sz0- 
fera i konduktora autobusu Nr. 14299 
jednakże tak, aby to bardziej odczuli, 
z dotychczasowych 2 złotowych kar man- 
datowych kpią sobie głośno, przechwałając 
się „kto dziś więcej zapłacił". 

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

wane Koto“. Dziś o godz. 2-ej poraz 16-ty 
baśń dramatyczna w 5-ciu odsłonąch Lu- 
cjana Rydla — „Zaczarowane Koło*. Jutro, 
w piątek — „Zaczarowane Koło*. 

— Przedstawienie szkolne „Zacza- 
rowanego Koła*, W sobotę lo b. m. o 
godz. 16-ej za zgodą Kuratorjum Okr. 
Szkoln. Wileńskiego odbędzie się trzecie 
przedstawienie szkolne baśni dramatycznej 
L. Rydla — „Zaczarowane Koło". Zyłosze- 
nia szkół na bilety przyjmuje Sekretarjat 
Reduty codziennie od 10 14-ej i od 18 
19.30, przyczem każda szkoła otrzyma od 
ilości zamówionych biletów lo proc. bez- 
płatnie dla niezamożnych uczniów. 

— „Wilki w nocy*. Z końcem bieżą- 
cego tygodnia Zespół Reduty wystawi. ko- 
medję w trzech odsłonach Tadeusza Rittne- 
ra „Wilki w nocy*. Przebieg działania 
scenicznego osnuty jest dookoła motywu 
tajemnicy zbrodni, będącej nową odmianą 
wyznania miłości kobiecie. > 

— Teati Potski (sala „Lutnia*). „Zle ko- 
chana*. Dziś graną będzie po raz ostatni 
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Wykrycie fabryki 
Od pewnego czasu policja pań- 

stwowa w.pow. Oszmiańskim miała 
na oku niejakich Sałdinów, 
puszczali w obieg fałszywe monety 
50-cio groszowe. 

W rezultacie obserwacji funkcjo- 
narjusze posterunku policyjnego w 
Dziewieniszkach dokonali rewizji w 
domu Kazimierza Sałdina, zamieszka- 
łego we wsi Mielkuny. 

Poszukiwania ujawniły dwie Świe- 
žo оФапе monety 50-cio groszowe, 
co upewniło przedstawicieli władz, że 
istotnie są na dobrym tropie. 

którzy: 

Wo 

50-cio groszówek. 
Dalsze zarządzenia skierowano w 

stronę najbliższego otoczenia Sałdina, 
a więc przeszukano również zakład 
ślusarski należący do Wincentego 
Sałdina, gdzie znaleziono metal, uży- 
wany do ialsyjikatów oraz formy oło- 
wiane do odlewania 50 groszówek i 
inne pomocnicze narzędzia do fabry- 
kacji monet. 

Obu pomysłowych braci areszto- 
wano i wraz z dowodami rzeczowy- 
mi przesłano do dyspozycji sędziego 
śledczego w Oszmianie (г) 

świetna sztuka hiszpańska Jacinto Bena- 

vente „Źle kochana”. która ciesży się ogól- 
nem uznaniem. | 

„Śpiewak własnej niedoli". Premje- 
ra głośnej sztuki Józefa Dymowa „Śpiewak 

własnej niedoli", granej z wielkiem powo-. | 
dzeniem na wszystkich prawie scenąch pol- 
skich, odbędzie się jutro,.w piątek. Obsa- 
dę tworzą wybitniejsze siły zespołu pod 
reżyserją K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

Sztuka ujęta w 3 akty z prologiem i 
pilogiem. Ceny miejsc od 2o gr. do 2 zł. 
o gr. 

— „Konstytucja', Na rzecz Koła przy- 
jaciół harcerstwa wystawioną zostanie w 
sobotę najbliższą 1o b. m. o godz. 5 pp. 
„Konsiytucja“ sztuka B. Gorczyńskiego — 

bo Z r. 1905. 
— Przedstawienia operowe w Tea- 

trze Polskim. Zespół opery objazdowej 
pod dyr. dr. - T. Wierzbickiego, który od 
kilku lat popularyzuje operę na kresach 
Rzeczypospolitej i odniósł wielki sukces | 
artystyczny 
tnie. 

W niedzielę 11 b. m. odegraną zosta- 
nie „żydówka” — Halevy, w poniedziałek 
12 b. m. _ „Faust* " Gounoda, i we wto- 
rek 13 b. m. „Traviata“ — Verdi. 

Bilety na wszystkie przedstawienia są 
już do nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

- Poranek zjednoczonych orkiestr 
wojskowych w Teatrze Polskim. Zaini- 
cjowane przez komendę Garnizonu poran- 
ki muzyczne cieszą się coraz większem 
powodzeniem. Kolejny poranek z udziałem 
zjednoczonych orkiestr wojskowych (75 
osób) odbędzie się w najbliższą niedzielę 
11 b. m. o godz. 12 m. 30 pp. w gmachu 
Teatru Polskiego. Dyryguje znany kapel- 
mistrz Bogumił Reszke. 

Bilety od 15 gr. do 1 zł. 50 gr. w ka- 
sie Teatru Polskiego. 

RADJO—WiLNO. 
Czwartek 8 marca 1928 r. 

16.25 16,40: Chwila litewska. 

wystąpi w Wilnie trzykro- 

   

    

16.40—16.55: Komunikat harcerski. 
16.55—17.15: „Płodozmiany pastewne* 

| cz. odczyt z działu „Organizacja gospo- 
darstw” wygł. prof. U.S.B. Jan Marszałko- 
wicz. 

17.20 «17.45: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek* przegląd wydawnictw 
najnowszych, wygłosi prof. Henryk Mo- 
ścicki. 

"  17.45—18.55: Transmisja z Warszawy: 
Audycja literacka. 

|. Wacław Sieroszewski: „Kabarety lite- 
rackie XVI w. w Polsce*. 

II. Inscenizacja III rozdziału powieści 
W. Sieruszewskiego „Pan Twardost-Twar- 
dowski*. 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. 
. 19.25-19.35: Sygnał czasu i 
tości. 

| 19.35 - 20.00: „Niebo w marcu* odczyt 
z działu „Przyroda* wygł. adjunkt U. S. B. 
Dr. Stanisław Szeligowski. 

20.00 2u.30: Transmisja z Warszawy: 
Odczyt organiz. przez Prezydjum Rady Mi- 

nistrów. 
20.30—22.00: Koncert wieczorny Or- 

kiestry pod dyr. prof. Aleksandra Konto- 

rowicza Solista: prof. Witold Jodko ode- 
gra na cytrze koncertowej: 

I. Bauer: Nocturn Nr. 2. Bauer 
djum i Barcarolla. Bauer Walc. 

Ii. A. Rubinstein: Romans. A. Jarnefeld: 
Kołysanka. M. Mora: Liryczny mazur. 

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

cznej z Warszawy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (x) Przestroga dia małoletnich 
amatorów broni. W dniu wczorajszym, w 

czasie manipulacji z rewolwerem _„Monte- 

rozmai- 

Prelu- 

christo“, 15-letni chłopiec niejaki Endelman 
Mejer, zamieszkały przy ul. Węglowej lo, 
przestrzelił sobie na wylot dłoń i dzięki 

tylko sprzyjającym okol'cznościom, będący 

przy nim koledzy nie odnieśli żadnych ob- 
rażeń cielesnych. 

    i 

łaskawe wnoszenie 

    

OD ADMINISTRACJI 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 

MARZEC. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

Nr 80258. 

przedpłaty za m-c 

——— 

Demonstracje akademickie we Lwowie. 
LWOW, 7.111, PAT. Dzisiaj przed połu dniem młodzież akademicka usiłowała w 

przeszkodzić wejściug do gmachu studentem, chcącym udać się na wykłady. Inter- 
wencja rektorów spowodowała jednak, że w 
odbyć spokojnie. Po południu o godz. 5-ej 

ykłady z małemi przeszkodami mogły się 
większe grupy akademików zebrały się 

obok budynku starego Uniwersytetu na placu akademickim zdradzając zamiary dal- 
szych demonstracyj. Rozproszeni przez policję schronili się przed gmachem starego 
uniwersytetu poczem na skutek interwencji rektora rozeszli się. Około godz. 20,m. 30 
rozpoczęły się ponownie demonstracje, które trwają w dalszym ciągu. Starosta grodz- 
ki we Lwowie dr. Reinlender wystosował dziś pismo do rektorów wszystkich wyż- 
szych uczelni we Lwowie oraz do kuratora okręgu szkolnego, w Którym wskazuje 
na skutki tyc hdemonsiracyj i prosi rektorów o interwencję: oraz zwracą uwagę, że 
policja występować będzie przeciwko ewentualnym dalszym wybrykom z całą sta- 
nowczością. 

Tręsienie ziemi na Kamczatce. 
MOSKWA, 7 Ill. PAT. Na Kamczatce miało miejsce gwałtowne trzęsie- 

nie ziemi w czasie którego nastąpił wybuch rzech wulkavów. W ciągu dwóch 
dni wyizucały one potoki ognia i popiołu. W ziemi potworzyły się głębokie 
rozpauliny. Lód na rzekach popękał. iurty piemion myśliwskich są zniszczone. 

Rannego Endelmana przewieziono do 
pogotowia ratunkowego. 

— (r) Nieiegal .a fabryka papiero- 
sów. We wtorek władze skarbowo-śledcze 
dokonały rewizji u Mery. Karcew, zamie- 

szkałej przy ul. Popławskiej Nr. 14i skon- 
statuwaly, že prowadzona tu jest cała fa- 

bryka papierosów z tytoniu szmuklowane- 
go z Litwy. > 

Kompromitujące dowody opieczętowa- 
no zaś Karcew zaaresztowano. 

Z SĄDÓW 
Kara za awanturę w Osieej Bramie. 

Morducha  Fajnsztejna, jak już 

wskazuje same nazwisko wyznania 

mojżeszowego, spotkała w dniu wczo- 

rajszym nielada przykrość, wywołana 

przez nieposzanowanie Ostrej Bramy. 

W chwii, kiedy pielgrzymka wier- 

nych, przybyłych zpod Suwałk wcho- 

dziła pod Ostrą Bramę, Fajnsztejn 

  

Na scenie: Wszystko wesołe. Zajmu- 

Kino-Teatr jące. Dowcipne. Ulubieńcy 
artyści scen warszaw. Amelja Cie- 

„HEBI9S“ lecka popularna wykonawcz. „Molly* 
i innych pieśni nastrojowych i komik 

Na ekranie: 

= 

publicznošci, 

jako chiūski 

Sensacyjny Superfilm 

" „ilewolnica z Szanghaju” 
Arcydzieło osnute na tle ostatnichkrwawych wyda» 

rzeń w Chinach. W ro!. główn. Bernard Goetzke, 
generał Nien Son' Ling—chińczyk 

i Carmen Boni—iękna niewolnica. 

  

  

Wileńska 38. satyryk Miecz Dobrowolski w zu- W dramacie—dwa bataljony wojska chińskiego z armii 
т ini Fenertuatze gener. CZAN-CO LINA oraz 10.000 chińskich statystów i 

pełnie nowym repertuarze. statystek. Zdjęcia nakręcone w Szanghaju. Najpotężniejszy 
rekordowy dramat XX stulecia. Seansy od godz. 4-€j, 

Kino-Teatr Dziś nadzwyczajna premiera! Największa sensacja dla Wilna! Znany ulubieniec 

ВОН tłumów DOUGLAS FAIRBANKS w swej najlepszej kreacji emocjonującym dramacie 

„P k Orkiestra koncertowa pod batutą Mikołaja Salnickiego. 

ul. A. Mickiewicza 22. Głowiek z biczem Bilety honorowe nie ważne. 

  

i REI я 

+ Miojslti Ainematagrai 
Ė Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
| ul. Ostrobramska 5.   

Kino Kołejowe 

Od dnia 4-go do 10-go marca 1928-go 
roku włącznie będą wyświetłane filmy: 
tle powieści Pawła Leicestera Forda p, t. „Jamce Meredith“. 
George Siegmann. Nad program: POLSKIE TATRY* zdjęcia z natury. 
min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „W szponąch drapieżnego Sępa* 

Niewoln'cy morza DZIŚ! wspaniały atut 

„ld NASZĄ į „WASZĄ 
W Iność” bohaterski dramat w 

I Jį 10 aktach osnuty na 
rolach głównych: Marjan Dawies, 

Kasa czynna od godz. 3 

64 (Zatopiona ilota morska). Wstrzą- 

  

  

1 

! „OGRISKE” kinematograiji! 92 sające arcydzieło na tle wielkiej 

; (obok dworca kołejo- wojny. W rolach głównych Bernard Goetzke i Agnes hr. Esterhazy. Ceny miejsc od 
| wego). 55 gr. W kasie przyjmują się zapisy na lekcje solowego śpiewu u p. M. Worotyńskiego 

Kino-Teat , DZIS! Najpopularniejsze arcydzieło sgenjalnego Joe May'a podług «nanej powieści 
ino-Teatr | WERNERA G b i i ł A je (Dagfin). Wzruszająca tragedja miłośne- 

„WABDA” i SCHEFFA 43 ró 00 e m OŚĆ go upojenia, w 12 akt., ilustr. walkę o 

Wielka 30. ! najpiękniejszą kobietę świata. W rol. gł. perły ekranu nieporównani Paweł Wege- 
ner, Paweł Richter i czarująco piękna Marcella Albani.     

   

FORTEPIANY, PIANINA i 

fabryk TYLKO  GWARAN: 

SPRZEDAŻ 
i WYNAJĘCIE 

883- 6 Wilno, uł. Niemiecka 3, m. 6. 

FISHARMONJE złotych nagrody # 30 
t NTG ; PSA 

TOWANEJ jakości. a B DEGIEJ 
ZERŚĆ białej Z 

K Ūgorooskt g crm, ogon obcię- 
e 3 ty, krótki czarny, na 

końcu biały, wabi się 
„Puk“, Adres! Wito!- 

HARIS KT WEI DOCK SN STI PAROS TTK GOA 5, RUSZCZYC,0-666 

Do siewu wiosennego 
Owsy: Rychlik Trybańcki, Żółty 

Lochowa, Sobieszyński Zwycięzca, 
oryg. Svalófski, > 

jęczmień 4-rzędowy Marchiiski 

i 2-rzędowy, 
Pszenica jara Hildebrandta, 
Pastewne buraki. i marchew, 
Warzywne nasiona, 
Koniczyny, tymotkę, trawy 

poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy g 
Wilno, Zawalna £ Ad Ce: „Rol- B 

W UWE UE GZ EW ME W GW UŻY 
  

  

a E tel
 : B a a & 

'.----------- 

fwies sobizszyński 
oryginalny średnio rychły, bardzo 

5 plenny, odporny na rdzę i wy- 
.  leganie, poleca 

A „LECH) A“ Sp. Akc. dawn. 
Kujawski, Milewski S-ka 

Lublinie. _ Oddział w Wilnie, 

ul. Ostrobramska Nr. 29. p" 

BLS) 

  

4 bre 

Ę Zaklady Budowy Mlynow i turbin SA 

Lg Ы 

  

zedaje się PIES. jogiz 
RE miesięczny Do wynajęcie 
wyżeł — ponter, pokój duży. słoneczny 
angielskiej, o-bez mebli, Witoldo- 

glądać codziennie odwa 8 1. 
jgodz. 4 do 6 wieczór, 
ulica Zygmuntowska O rozwoju każdego 

7 0 6101. przedsiębiorstwa 16 7. 

PO decyduje RERLAPMA 
Agenci komisanci Dziennik „Słowo* 

poszukiwani w każdej jako najpoczytniejsze 
miejscowuści do pismo, wychodzące w 
sprzedaży obrazów ną wielkim nakładze i 
dobry cel  dochóddocierające do najda!- 
dzienny 10 30 zł. do-szych zakątków na- 
kumenty pierwszorzę-szego kraju, daje 
dne,*kaucja lub do-gwarancję dobrej i 

zabezpieczenie skutecznej reklamy 
reklamy i 

  

  

wymagane. Pierwszeń- wszelkie 
stwo właścicielom ma- ogłoszenia  iachowo 
łych nieruchomości redaguje i załatwia 
zgłoszenia — pisemne B uro „ADMINISTRA- 
„pod „Częstochowa” do CJA* ul. Wielka Nr 
Administracji Słowa. 56, tel. 14—38, (nad 
1—996 notarjuszein Bohusze- 

gubioną książkę -— —— == 
wojskową rocz- Poszukuje 5 

przez P. K. U. Wilno, £ I 
na imię Jana Tankow- RCA E kugugią 

  

    

„- Wiczem). 

ez 

Ł nik 1889. wyd. 2—3 POK 

  
  

  

   

й : ‚ > 12 "pi od- 
pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych NA za 

majątek 

nie licząc się z powagą miejsca i 
chwili szedł chodnikiem w czapce. 
Takie nieposzanowanie drogiej każde- 
mu katolikowi Kaplicy oburzyło jed- 
ną z pątniczek, to też zerwała czapkę 
z głowy aroganckiego żydka. -Wy- 
wożało to awanturę, gdyż Fainsztejn 
narobił krzyku wołając policjanta. 
Policjant przyszedł lecz zamiast po- 
szukiwać kobieciny przytrzymał nie- 
spokojnego Izraelitę za zakłócenie 
spokoju podczas nabożeństwa. 

_ Sąd przyznał rację policji i skazał 
Fajnsztejna na dwa tygodnie więzie- 
nia. Fajnsztejn apelował lecz i tu spo- - 
tkał się z tem samem zdaniem. Dwe 
tygodnie będzie musiał odsiedzieć. 

OSS 

       

DOKTOR i s] 

B. ZEŁNOWIEŻ | 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1,04 5 8 wiecz. 

Pianiga w b. dobrym 
stanie okazyjnie do 
sprzedania, ul. Sawicz 

m. 2, Kramnik, 
oglądać od 10 do 12 i 
od 4 do 6. 0 

Fortepian gabinetowy 
nowej kon- 

strukcji, w stanie pra- 
wie nowym, okazyj- 
nie natychmiast sprze- 
dam, ul. Szawelska 8 
m. 16. —0 

ogrodowo - warzywne, 
koniczyny i inne po- 
łowe najlepsze świeże 
gwarantowane przez 

stację oceny nasion choroby weneryczn 
po cenach najtańszych skórne i płciowe, ul: 
poleca M. HAMBURG Miickiewicza 9, wejście 
Wiino, SADOWA „„z ul. Śniadeckich 1, 

r „ przyjmuje od 4 7. 
Wydzierżawi:; A 

ziemski po- 
wiatu  postawskiego, Dr. POPIESNI 
obszaru. 200 ha, do-choroby skórne i we- 
wiedzieć się: Wilno, neryczne. « Przyjmuje 
W. Pohulanka 21—290d godz. 10 do li od 
od 4 do 5 po pał. 5-7 p.p. W. Pohulan- 

1041—1 ka 2, róg Zawałnei. 
: W.Z.P. 1. 

Z powodu 
Łona A 
Doktór Medycyny 

wyjazdu sprzedaje się A. GYMBLER 
murowany dom 3 po-choroby skórne, we- 
koje i sklep przyneryczne i  moczo- 
ulicy, dziedziniec zaj- płciowe. Elektrotera- 
muję 160 sąžni kw.pja, słońce górskie. 

znan try | "z 

  

Kobieta-Lekarz 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. | 
od 12--2i Od 4--6, 
ul. Mickiewiczą 24, 

tel. 217: 

"W. Zdr. Ni- 152. 
Doktór Medycyny 

BUKIEWISZ 

JA 

  

z
a
w
o
 

  

   

\ Uwaga: w niedziele i na premjery bilety honorowe niewažne. == ei skiego, uniewažnia się ) Žwykupneį ziemi, wia- Mickiewicza 12, r 
g US UD ЧЕ US UD UV ЧБ łowa* . pod „Sło- WY óg 

: 1021—0 m oinės Р »> domość w administi. Tatarskiej Rze 

spik EP В с Е Н Е овЕВ рововевоссианосоновса TT nna * „Stowa“. | 1—6£0L9£— „Z.P. 43. 
: ‘.‘- 4 = ys MAJĄTKOWĄ a BAAAAABAAARABARRE KAŻDY  Radjoamator wie, czem E = sako) | с о оза й у ПЯЕЕВИЕОНИТЕ ТА 

пекш'пц dzolgni homilu! = EB « jest defekt w aparacie odbiorczym ® В аППа EA (ZNRUJĘ gospodyni, 5 х 

& Ц . Е E są Uwadze Rolników! BB | KAŻDY delekt psuje odbiór i || rzęgnej fabryki 9520 Znam się na, pospo- | T 
3 ah a 

5 rzędnej fabryki. Sprze- garstwie wieįskiem 

wszelkie nekrolog, ogłoszenia do pism polskich i innych a z a (strain na, e denerwuje słuchacza. daź na raty i wynajem wię A kojca i 

KA umiejetnie, solidnie, tachowo i na bardzo dogodnych wa-Ą B sprzedaje na beczki Rolnik Wilenski 8 M Wielki wybór książek ie KAŻDY więc winien mieć pod 4 W. Pohulanka 9 23. świadectwa, $-to Ja- SS 

runkach zatatwia zatwerėzone przez M. S. W. s I m a a a z zakresų gospodarstwa e ręką książkę, Eaniotajasa rady i 0 196 i 2 1 04“ Lekarz-Dentysta 

Н 5 alwaryjska 2. ; wskazówki, jak defekt taki usunąć. ję 2 lub 11!-ej do S-ej pp. 1 Gals 

gu o Reklamowe 3. GraboWskiego A flaszansanansascnnanaane AE ich PORADNIK DLA RADJOAMA- У око) @ о овпае» _ 1022 o Władysiaw Pagiński 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 S a ag 9737 nowości ze wszystkie В TOROW, praca zbiorowa wy- cia, Z azenłaniene gubiono książecz- ul: Mostowa 9. m. 2ł 

MApod kierownictwem rutynowanego fachowca - specjalisty Bł a Juž czas pos o a: = dziedzin wiedzy. Be | bitnych fachowców wojskowych, MD Dób, ul, Olams 2 kę „ojskową Przylnnię 27 5 10 2 

posiadającego długoletnią praktykę w tej dziedzinie. i niu nasion, drzewek, nawozów.-— poleca pod red. mjr. inż. Krulisza, jest = ze puk U. idos 

„Ludomir i Franciszek" 
Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztrala. 

Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu- 

stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań „podług 
eleganckie strz! 

Pań i Panów, przy użyciu najlepszej kosmetyk . 2 dowole- 
łasne wody roślinne prze- 

SU ЕНОАН S ATRI TAB TIARIS 
PIERWSZORZEDNY ZAKLAD 

FRYZJERSKI 

szych żurnali, wodna : ondulacja, 

nie najwybredniejszej klijenteli. 

ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. 

BOKZRGABASZZBRZAKBSZE 

Na sezon wiosenny!!! 
Nadeszły najnowsze materjały na płaszcze 

i kostiumy damskie i męskie. 

jedwabie deseniowe, opale k 

po cenach wyjątkowo nis 

wielka 47. Tel, 1 

otrzymaną polecamy dla wys 

ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- 

Wielki wybór wyrobów bieliźnianych 

Kazimierz RUTKOWIN 1 J. DOMAGAŁA 

ОУМО ЕЕ ОНО 2Б СЕМЕ О РО НЕО ВЕС ЕР 

Sklep Rolniczy, Wielka 15 (Szwarcowy 1). 

o aaa LL) 

     
   

   

  

najnow-g | 
żenie Sz. i 

(Szwarcowy 1) 

Czystość wzorowa, o 

823 4 (M 

się D 

W sezonie siewów, 
wem zapotrzebowaniu trudno jest 
wszystkich obsłużyć akuratnie.-— 
Upraszam żądać cenników, ofert. > 

S. Wilpiszewski, Wielka 15 & 

   

gdyż 2: l klasy XVl-ej 

przy maso- 

Wilno; 

Sklep Rolniczy, || 

  

j. 8-go marca i trwać będzie do 18-go 
Każdemu PCE i praktycznemu człowiekowi nadarza się nieby- 

wałą okazja rychłe go wzbogacenia się i to zupełnie tanim 

AS sięgania Wacława Niknlskiego 
Wileńska 25. 

BYWYWYWYWYWYWH 
ESEREZEZERENEZEIEJEJESEIEJEE 

ОВ M 
МОНФ Л 0 Л РНО ® 

Polskiej Loterji Państwowej rozpoczyną 

   

z właśnie tem, co 

Tel. 664. J 

wionego 

Do nabycia we 
garniach _ Oraz 
WSCHODNIEJ, 

Otrwiesz 
kwietnia r. b. 

kosztem, do. wym Podatków i 

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

Poradnik dla Radjoamatorów 

Mickiewicza 4—6. 

Sekwestrator przy 
i Opł 

jest niezbędne K | D zierża 

większych i mniej- 
szych _ majątków 
ziemskich  poszu- 
kujemy dla solid- | 
nych reflektantów | 
D. H.-K. „Zacheta“ | 

5.— zł. 

wszystkich księ- 

  

w. AJENCJI Gdańska 6, tel.9-05 
Wilno, ulica ОЕ 

  

M. Wilenkin i -ka 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

0, dom własny. 
istnieje od 1843 r. 

ezenie 

Urzędzie Skarbo- 
at Skarbowych na 

  

wiem nabywając [= i i p = S pow. postawski Jan Giryn, na zasadzie < 
1/4 105и | 172 105и | ТИ о5я | art. 1021 i logo U.P.C. tudzież. $ 33 instr, as A Nunas 

t. A 200 zł.' o przymusowem ściąganiu podatków i opłat я A 

z 302 LE 100 zł E й z dn. 17 V 1926 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu ans sypialne,   
  

wygrać można 

rowe. 
oloro a ponadto 5-ta 

WYGRANYCH. 

  

kich poleca 

  

JUZ WSZYSCY WIEDZĄ że najszczęśliwszą i najsłynniejszą kolekturą EB Latwian Wood and Trading Manufacturing na_ raty. 
: ; У 3 > H-—-—————— 

"S H. MINKOWSKIEGO № 03... au cs, | i Е wych. > 

4—02. 944-0. = © Zajęte predmioty reflektanci mogą oglą- LEFON 

` Wilno, Niemiecka Nr. 35. Tel. 13-17. P. K. O. 809.28. a aa W, 13-297 
Nie zwlekajcie więc i co rychłej spieszcie do nas mc A ) Sa Giryn Ока DOBRA O: 

po szczęśliwe nasze losy, których ilosć jest ograniczona. Sekwestrator Urzędu Skarbowego KOPIOWANIE 
. , Zamiejscowym wysyłamy iosy niezwłocznie e otrzymaniu zamówie- na pow. Postawski. 2 

nia i wpłaceniu należności na nasze konto P. K. O. Nr. 809.28, й . Postawy, dn. 6 marca 1928r. = Nr 2920-VI 
iewu w żyto 

w szczęśliwym wypadku 

klasa obfituje w znaczną ilość 

to Z2gi LOS BEZWZGLĘDNIE WYGRYWA 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

z. 650.000 
INNYCH WIELKICH 

Szanse na wygranie są kolosalne, gdyż 

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

Nr 15) podaje do ogólnej wiadomości, iż 
w dniu 20 marca 1928 r. o godzinie 11-eį 
rano na tartaku przy stacji kolejowej Wo- 

ropajewo pow. postawskiego, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji 1000 mtr. sześc. klo- 
ców sosnowych oszacowanych na Sumę 
20.000 zł. należących do firmy „The 

         
    

9701 

j| Dr. ©. WOŁFSON 

area | na imię Bronisława 
Tarejlisa z Chorąży- Taęiisa z Choraż йй MAUSZRAI 88 

FORD === 
AKUSZERKA Taksówka w dobrym 

stanie do sprzedania, W. SŚmiaławska 
Zarzecze, ul. Połocka przyjmuje od godz. 9 
d. Nr 4 m. 12. do 19. Mickiewicza 

  

  

6 -9£01 46 m. 6. 
= OCD Z. P. Nr. 63. 

gubiono książecz- 
kę wojskową AKUSZERKA 
rocz, 1883 wyd.ff KPRKNEROWA 

przez P. K. U. Wilno, Przyjmuje od g. 9 do 
na imię Sz erkowicza „ 

siais с 7 w., Kasztanowa7 m. 5 Bronisława, wieś Ma- A w. 7. P. 69 
łyszki, gm. Żośniań- 
skiej, pow. Postawski PE 228 

_ 6 - 0901 

š LEKARZE I 
W. Z. P. 24 

BATAWA лее B 
bokrog | Liolių Administrator 

K. GINSRERG mod i energiczny, 
ы kawaler, oficer rezer- choroby weneryczne 3 : 

syfilis skórne. Wil. WY z zawodu rolnik, 
no, ul. Wileńską 3, e-z, WYKSztałcenia Ie- 
lefon 567. +Przyjm je "czy: Przylmę od 1 
od 8 do liod4 do g, Wietnia posadę Sa- 
cc modzielną lub pod 

dyspozycję. Podejm.ję 
się zarządu  najbar- 
dziej  zagmatwanym 

weneryczne,  moczo- majątkiem. Łaskawe 
płciowe i skórne, ul. oferty: Wilno, Kaszta- 
Wileńska 7, tel. 1067.n0owa 4 m. 9 pod 

ARUSZERKA 
OKUSZKG 
powróciła i wznowiła 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6 

  

  KE ma naba baka ba ua E O 

  

Drukarn= „Wydawn 

: 181 „Roinik“. 

ictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. 
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