ROK

Wil.

Hr. 57 (1668)

SŁ

:

PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANGWICZE-—-ul.
GŁĘBOKEE—ul.

'PRENUMERATA

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta

od

9 do

3. Telefony:

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową
zagranicę

Zamkowa,

OSZMIANA—S półdz. Księg. Nauczyc.
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
PO>TAWY—]. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE-—-Księg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY POwW.— Rynek 9.
WiL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24.

W. Surwiłło.

W. Włodzimierow

GRÓLNG- Księg. T-wa „Ruch“.
;

HORQDZIEJ—K. Smarzyński.
FWIENIEC—A. Ossaling.
KLECK—Sklep „Jedność.

WILNO, Piąfek 9 marca 1928 r.
Redakcjai Administracja

NOWOGRODEK--Kiosk St. Michalskiego.
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.

Szeptyckiego A. Laszuk

BRASLAW -—Ksieg. Tawa „Lot“.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego

7 zł. Konto

czekowe

w

PKO.

redakcji

LIDA—ul.

243, admóristracji

228,

drukarni

13.

WARSZAWA—T-wo

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I

262

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczega , N-ru

4.zł.

20 groszy.:

Opłata
pocztowa uiszczona syczękitein.
Redakcja rękopisów niezamówiony
nie zwraca.

Nr 80259.

Suwalska

'

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro'

Przed

czasem

inie

tak

dawnym

RZYM, 8. Ill. PAT.
Dzisiejszy
„lmpero"*
zamieszcza
na pierwszej
stronie
wywiad
swego
korespondenta
warszawskiego
z
min.
Zaleskim,
'Kownie ukonstytuował
się Związek
uzyskany przed wyjazdem ministra do Genewy.
Wywiad
zdobi
fotografja
Szlachty Litewskiej. "Wymienione
zooświadczył co następuje:
stały
nazwiska, nieraz
znane nam min. Zaleskiego. W wywiadzie tym min. Zaleski
nienaruszalność
dobrze,
nazwiska
naprawdę
starej Trzy są punkty zasadnicze polskiej polityki zagranicznej:
pokoju
i współpraca
Polski przy utrzymaniu i
szlachty.
Możemy
jedynie
z całem traktatów, utrzymanie
włosko-polskich
uznaniem powitać ten krok, jako do- wzmacnianiu bezpieczeństwa narodów. Co do stosunków
min.
Zaleski
oświadczył,
że
są
one
serdeczne
i
niezachwiane.
Tradycja ich
wód, że potomkowie:starożytnych tych
a obecnie
rodów, że szlachta nasza, praw swych zarówno polityczna jak i kulturalna trwa zresztą od wieków,
do ziemi ojczystej wyrzec się nie chce przyłącza się do niej dziedzina ekonomiczna, mianowicie ożywione stosuni że wreszcie
poczyna przejawiać a- ki handlowe polsko-włoskie. Ruch handlowy przechodzący przez port try%tywną działalność, nawet
w warun- jesteński wzmógł się w r. 1927 pięciokrotnie. Zapowiedź zaś .budowy pakach tak trudnych, jak obecnie w Re- wilonu Polskiego na Targach Miedjolańskich — zdaniem min. Zaleskiego
publice kowieńskiej panujących. Jedy- niewątpliwie ożywi jeszcze ten ruch.
ne zastrzeżenie być może skierowane
pod adresem samego prezesa ZwiązKu, którym jest, a raczej szumnie się
GENEWA. 8. Ill. PAT. Na porządku dzisiejszego publicznego
posietytułuje „książe
Gedymin . Birżański dzenia Rady Ligi Narodów, przewodniczący Rady Urrutia oznajmił, że RaKłausutis''.
`
da Ligi Narodów uchwaliła na poutnem posiedzeniu wysłać do
Hiszpanii
Historja tego księcia jest
znana i Brazylji zredagowane w przyjemnym tonie zaproszenie, ażeby państwa te
powszećhnie. Obecnie
jest
biednym wzięły ponownie czynny udział.
pracownikiem roli, w niczem nie różniący się od sąsiadów
Swych
chłopów okolicznych. Jednakowoż, jeszcze
przed wojną wysunął swe. pretensje ŁONDYN, 8 III. PAT. Prasa angieiska żywo zajmuje się projektem
na przyznanie mu tytułu
książęcego traktatu pomiędzy Angiją a Egiptem, który został odrzucony
przez nacjoco miał udowadniać
ma
podstawie nalistów egipskich. Co do projektu tego osiągnięte było uprzednio
poroszeregu dokumentów. Zdania
w tej zumienie pomiędzy Chamberlainem a egipskim ministrem spraw
zagraniczsprawie
były
podzielone,
jakoże nych Sarwat-Paszą. Pisma podkreślają angielski
widzenia
według
Birżański-Kłausutis ród swój wypro- którego pamiętać należy, że w Egipcie dość częstopunkt
powtarzały się rozruwadzał prosto od Giedymina. Wątpli- chy, które prawie zawsze kończyły
się na atakach „wymierzonych przeciwko
wości co do .autentyczności pretensji cuazoziemcom. Rząd angielski
kierował się więc przedewszystkiem pragnieKlausutisa były znaczne i mimo, iż niem właściwego zabezpieczenia ełementu
cudzoziemskiego w Egipcie
za
dogadzają
one w znacznym stopniu bezpieczeństwo życia i
mienia
którego
odpowiada
Wielka
Brytania.
Lon.-.
Obecnym prądom
kowieńskim, które dyński Times stwierdza, że
żywioły skrajne egipskie
ze szkodą
chcą mieć szlachtę, ale nie chcą by dla Anglji traktat będący dalekoidącem ustępstwem na odrzuciły
rzecz
tradycji
nata szlachta miała coś wspólnego z
rodowej egipskiej.
:
własną tradycją szlachecką i reklamo-

doszła do

nas

wiadomość,

że

w

Zaproszenie Hiszpanii.

Egipit odrzuca frakiaf z Anglią.

Powsfanie Arakji przeciw Anglikom.

wały Birżańskiego Klausutisa, obcho-

dząc jego jubilewsz wcale pompatyczBASSERAH. 8.lll. PAT. (United Press). Rozpoczęcie kroków nieprzynie- to jednakże, nawet i w tych ko- „jacielskich na gruncie Transjorda
nji,
Iraku i Kowei oczekiwane jest w
łach, podawano w wątpliwość auten- dniach najbliższych. Wojska angielskie
czynią
przygotowania celem unietyczność jego pochodzenia i polemika możliwienia wtargnięcia do tych krajów szczepów
Nedżad. Kilka pociągów
w tej sprawie ukazała się też na ła- Pancernych patroluje na linji Bagdad-Basserah. Generalna
kwatera angielmach organu rządowego tautininków. ska poleciła oddziałowi
lotniczemu
utrzymanie
wszystkich
samolotów
Obecnie ks. Birżański Gedymin, w pogotowiu do startu.
udzielił wywiadu. współpracownikowi
Z kwatery generalnej lbn Seuda donoszą, iż król zaopatrzył szczepy
jednego
z pism łotewskich. W tej Aimad, Wutair i Ateiba w broń, amunicję, środki
żywności i namioty.
sprawie nader zjadliwie wypowiada Przywódcy tych szczepów mają
natychmiast
po
ukończeniu rokowań z
się „Rigasche
Rundschau“,
jakkoi- Ibn-Seudem udać się na granicę
Iraku, Transjordanji i Kowei, aby przywiek już dawno
rzeczywistym orga- gotować wtargnięcie
do
tych
obszarów.
W Basserah panuje zaniepokojenie
nem baronów niemieckich
być prze- mimo, iż według wiadomości z Dobeidu,
położonego nad samą
miasta
stało. Przedewszystkiem
pismo nie- granicą, panuje tam spokój.
Obawiają się, iż liczba wojsk angielskich nie
mieckie prostuje
niektóre nazwiska; wystarczy aby zatrzymać marsz
szczepu Nedżad na Basserah.
tak np. zaznacza,
zupełnie słusznie,
- że pisze się nie księżna Oginskaite,
a poprostu ks. Ogińska i że jest to
RYGA, 8.III, PAT. Prezydent repub iki łotewskiej S-mgals wystosował
Stary
ród
szlachty polskiej
na do premjera Juraszewskiego list, zwracając jego uwagę na fakt, że nominacją

Dziwna

Litwie. _ Niebawem
„niebywała* względem

dług „Rigasche Randschau“,
stara się stworzyć

chty litewskiej

rząd li-

grupę

Gdzie,

do..,

do

na miły Bóg, dopatrzył

„Organ poselstwa niemieckiego

» lub

War-

Niemiec (!).

w jakich

się

bez

MOSKWA,

BS.III, PAT.

zasiosowania

amnestji

kronikach

Sąd

najwyższy

Mieńszykowa,

unji R

najorow ',

skazał na śmierć

Timofiejewa

i 4-g>

aż

Iłoto Sowieckie wróci z. Ameryki.

histo-

„ Powracając ząś do samej

że

cze oskarżonego o podpalenie w celach kontr-rzwolucyjnych wieikiej papierni
Dubrowskiego w gub. Leningradzkiej. Straty wyrządzone przez pożar wyniosły półtora, miljona rubli.

w Ry-

Tycznych przeczytał, ażebyśmy, ażeby
szlachta litewska ciążyła kiedykolwiek do Niemiec?|—Bo że tak obecnie
nie jest—to pewne.

W
Rydze panuje przekonanie,
po itycznych.

Teror w Sowieckiej Rosji.

szla-

litewskiej, gdyż do-

„tychczas ciążyła ona bądź
szawy bądź

z obserwowanymi
dotychczas zwyczajami.
incydent ten nie będzie miał kons kwencji

lojalnie - usposobionej

6 państwowości

minisfra.

jednak
ta nowego ministra fi .ansów podana została do wiadomości prezydenta republiki
zaledwie pół godziny po oficjalaem zapowiedzeniu
jej w Ęsejmie, co aczkolPolaków lojal- wiek
ni- stanowi wykroczenia przeciw konstytucji, to jednak niezgodne jest

ność, poprawiona jest pó niemiecku
mastępnem zdaniem: mianowicie wetewski

nominacja

NOWY-YORK,

8. III. PAT. Departament skarbu odmówił definitywnie

pozwolenia na oddanie do urzędu menniczego złota rosyjskiego
wartości
5.600.000 dolarów, ponieważ tytuł własnościtego złota nie jest wyjaśniony.

Żądania szkolnictwa polskiego na bitwie.

izańskiego Kłausutisa, zaznaczyć na€ży, iż niemal całe życie strawił na
Z Kowna donoszą:
Według wiadomości urzędowych,
przedstawiciel
Łotwie w charakterze inspektora po-ministerstwa
oświaty
w
towarzystwie
przedstawicieli władz samorządowych,
datkowego w Zemgalji. — W wywiaw Kiejdanach,
dzie oświadczył, że do nowego „zwią- badał sprawy szkolnictwa polskiego
Janowie i Datnowie.
zku szlachty“ w Kownie przyjmowa- Przy tej okazji wysłuchane zostały postulaty i żądania
ludności polskiej.
ne są osoby, które niezbicie udo- Według tych wiadomości większość ludności wypowiedziała się za utworze'wodnić mogą, iż są
pochodzenia li- niem rządowych
szkół powszechnych w języku polskim.
tewskiego. Celem związku jest lojalna

AA
==

wa

te Oznaczają:

„związek

ludowo"

Świadczył on,
van Osten-Sacken,

że takie rody jak
von
Engelhardt,

albo von Lieven — to Lotyszel,..
Ze zjadliwą ironją pisze

„Rigasche

Rundschau*, które niestety swą

szla-

TAI

TIT

OZ

RE OTOZ

Nieuzasadnione prefenzie rządu kowieńskiego.
Powrół ks. Korwelisa do Polski.

Ze źródeł miarodajnych

dowiadujemy

się co następuje: Od

notach wystosowachetną dumę i wyniosłość zachowało dłuższego czasu rząd kowieński czy to w
jedynie dla drobnych spraw dalszych nych do Polski czy też w prasowych enuncjacjach swego premstronnic,
zachowując
pierwsze @а’ jera podkreślał niejednokrotnie, iż Polska nie wypełnia decyzji
płaskiego
podporządkowania
się grudniowej Rady Ligi Narodów, rzekomo
odmawiając
prawa
dyktowanej

nicznej.

Pisze

z Berlina polityki

więc:

„czy

zagra-

powrotu

do

Polski szeregu

osobom

wysiedłonym

za

agitację

ten szlachetny antypaństwową, do Litwy Kowieńskiej. W rzeczywistości zaś już

oddawna wydane zostały odnośne zarządzenia władzom
granicznym,
w myśl decyzji Rady Ligi (Narodów, ażeby pomieniow jednej osobie, nie zamierza przypadkiem założyć podobnego związku nym osobom wysiedlonym swojego czasu podczas
zastosowaKunigajksztis

i

inspektor

także „łotewskiej szlachty”?

wie, kto wie..."

podatkowy

Kto

to

m.

bikwidacja „konki” w Kownie.

nia retorsji, nie bronić powrotu do Polski a przeciwnie poczynić im wszelkie w tym kierunku ułatwienia. Dotychczas jednak
"żadna z zainteresowanych osób do władz granicznych polskich,
czy to za pośrednictwem litewskich władz granicznych, czy też

Dziś o godz. 12 Rada miejska w bezpośrednio, się nie zwróciła.

ostateczKownie zajmie się sprawą
nej likwidacji „konki*. Wypowie się

Dopiero

dn. 7 b. m. przybył na odcinek graniczny

żu stacji Zawiasy, b. proboszcz

i
strona zainteresowana (dzierżawcy)
Korwelis,
zostanie
Następnie
Rada miejska.

dom z osiemnastki
datu“.

do zdobycia

man-

w pobli-

Olkieniki, ks. Korwel-

został natychmiast

przyjęty i wpuszczony

Polski. Oświadczył on, iż w najbliższym czasie
rzystać z prawa powrotu
®

zamierzają

do Polski też inni wysiedieni..
>

do

sko-

28

*

EMin. Twardowski
GDANSK.

8.lll.

20 gr

&

w Gdańsku.
PAT.

W

ciągu

dzisiejszego bawit tu przewodniczący
polskiej dele-

gacji do rokowań

—

łamią

tu

solidarn

ość
narodową
Mniejszości,
oile się połączą,
monie dla własnego interesu, lecz przez
gą dostać
2 mandaty,
Socjaliści
upór, godny najżywszego potępienia.i Wyzwolenie
jeśli
się
połączą
Ci najzapaleńsi z wileńskich endeków
to mają zapewniony
jeden mandat.
pierwsi się od nich z oburzeniem odJeśli mniejszości pójdą w rozbicie, a
wrócą. rz.
socjaliści i Wyzwolenie także w rozSprostowanie.
We
wczorajszym artybicie, to trzeci i czwarty mandat przykule wstępnym po nazwisku
p. Stanisława
padną Hramadzie i socjalistóm, albo
Brzostowskiego zamiast „handlowiec* napiHramadzie i żydowskiej osiemnastce. sano „handlarz“. Za mimowolny ten
błąd
Dziennik Wileński na odwołanie się korektorski
p.
Brzostowskiego - ргхергаdo uczciwości i patryjotyzmu stronni- szamy.
Sis]
ctwa które
reprezentuje odpowiada Li
wyrazami „Próba szantażu*. Cóż my
powiedzieć,

liiikować

jak

który wobec tych

zakwa-

Konkordai

Dziennika,

BUKARESZT,

mamy

postępowanie

cyfr

tak

wymow-

i Wilejce,-—nie takiego czy

innego

Kandydata,

lecz

_ państwa

z Niemcami

mini-

samą

ideę

polskiego,

w rezultacie cze-

sy na

Pożar kościała w

Onikszfach.

Z Kowna donoszą: W tych dniach
z niewiadomej
przyczyny
spalił się
doszczętnie
kościół
w Oniksziach.
Kościół zawierał kilka pamiątek
historycznych. Pożar. powstał, jak ogólnie mniemają, wskutek nieostrożności zakrystjana, który często zostawiał
w kościele
palące
5е
Świece.
Od

świec zajęły się sztuczne kwiaty, obrusy, Ołtarz i wkrótce cały kościół
stanął w płomieniach.

w Rumunji.

8-—-1IIl. Pat

tej linji jutro.
L

koiniefwo angielskie.

Na dzi-

Sza.

LONDYN,
lotnictwo

sterl.

t į

00.000.

obecnie
które
19421

8.IIl. PAT.

wynoszą

zostały

Stan

Kredyty na

16.250.000

funtów

zwiększone o

liczbowy

wyraza

się

cytrą 69 eskadr
lotniczych,
posiadają
załogę
32.500

Wdowa

po prezyń.

Wilsonie.

NOWY-YORK, 8.1] Pat. Wpływowi politycy stronnictwa demokratycznego noszą się z myślą zaproponowania

w

nadchodzących

wyborach

wdowie po prezydencie Wilsonie kandydatury na urząd wice-prezydenta.

Burze

na Madauaskarze.

„PARYŻ. 8.Hl Pat. Agencja Havas'a

Rrmja francuska.

donosi, że na zachodniem wybrzeżu
Madagaskaru panują od,dwuch tygodni gwałtowne burze, które przerwały

PARYŻ, 8—lIIl. PAT. Podczas dygo jedynka zapewne
otrzyma
trzy
skusji prowadzonej
w senacie
nad
mandaty, albo rozbijając tu jedynkę, projektem ustawy o rekrutacji
za
sobą
armii komunikację i pociągnęły
odciągając od niej głosy, przenosząc sprawozdawca oświadczył, że Francja kilka ofiar. Straty materjalne są barje tu na listę 24, która jest zupełnie żywiąc nawskroś pokojowe uczucia z dzo znaczne.
Święto studentów w Hiszbeznadziejna, dopomoże się do zdo- całą ufnością zapatruje się na przyLigi Narodów.
Stan liczebny
panji.
bycia mandatu iŻydowi, czy hroma- szłość
armii francuskiej został obniżony
z
MADRYT
8
III
PAT. Wczoraj w Hidowcowi.. Raz jeszcze żertium non 161,000 ludzi w r, 1914 do 401,000 szpanii
obchodzone było święto studentów,
dstur.
:
!
łudzi w dniu dzisiejszym, a w r. 1931 z okazji którego w całym szeregu miast
Niema tak mtodego czytelnika ga- wynosić będzie 365.000 ludzi. Jest to odbyły się rozmaite uroczystości.
dowodem zakończył sprazet, któryby
nie
pamiętał
z jakim niezbitym
naciskiem,

jakim

patosem,

z jakim

wozdawca, iż Francja nie zmierza by-

najmniej do powiększenia swych zbroterorem moralnym
rzucali
endecy, jeń, lecz nie chce być bezbronną na
słowa „rozbijanie
jedności narodo”. wypadek ewentualnej napaści.
wej' „rozbijacze“, „warcholy“ it. d.
wtedy gdy byli w większości, gdy o

„Święto

ich chodziło

wysiedlony swego czasu z granic Polski razem z iany-

usjalona suma odszkodowaniai osta- mi. Ks. Korwelis

teczny termin przerwania komunikacji
;*wkonnego tramwaju.w Kownie.

parafji

10 groszy.

ster dr. Juljusz Twardowski.
Celem
Z osiemnastki, podkreślamy. Wczopobytu min. Twardowskiego w Gdańraj Dziennk
Wileński
wydrukował sku było kontynuowanie rozmów natotograije dwuch żydów, p.p. Wiśli- wiązanych w czasie
pobytu senatora
чеёту przecież w posiadaniu doku- ckiego i Kirszbrauna i zaznacza, że Jevelowskiego w Warszawie. Zarów"mentów stwierdzających, że za Grgan stali oni na
liście jedynki. Dziennik no rozmowy warszawskie jak i gdańskie dotyczyły całego szeregu intereIbytego *wice-marszałka Sejmu polskie- Wil. nie pisze jednak, że konserw
a- sów
gdańskich,
pozostających
w
go p. Aleksandra Zwierzyńskiego odtywny zespół posłów z jedynki
bę- związku z rokowaniami
handlowemi
powiedzialności on nie chce ponosić. dzie liczył trzech
księży
katolickich. polsko-niemieckiemi.
Smutne
to może,
ale
prawdziwe.
Dziennik Wil. nie pisze o tem,
że F. kandsb
erg ma zostać prezesem
„Mniejsza więc o to, że Dziennik Wil.
żydzi liczyli w zeszłym Sejmie 35 pofienera
lnej Ryrekcji Kolei.
«odpowiedział obelgą na odwołanie się
słów,
a obecnie
tylko
piętnastu.
Projekt
rozporządzenia Prezydenta
sło sumiesia narodowego
i patryjoDziennik
Wi.
nie
pisze
о tem Rzeczypospolitej o komercjalizacji P.
ityzmu tege stronnictwa,
którego
na
także, że p. Wiślicki, który
stał w K. P. był już na porządku dziennym
gruncie wiłeńskiem jesi organem
ofiRady
Minizupełnie
poprzednio
opanowanym ostatniego posiedzenia
<jałnym.
strów, jednakże z powodu
nadmiaru
przez mnejszości Łucku, i p. Kirszspraw nie był jeszcze
Dziennik Wileński ucieka się do
rozpatrywany.
„braun to są żydzi, którzy chcą
pra- Sprawa komercjalizacji P. K.
P. zdeswoich zwykłych argumentów to“ jest
cować dla państwa
polskiego.
Nie! cydowana będzie na jednem
z
najdo nieprawdy. Zarzuca nam,
że ra© tem wszystkiem Dziennik
"il ni ki bliższych posiedzeń
Rady Ministrów,
chunki nasze są mylne.
A więc potermin,
ani porządek
nie pisze.
Natomiast swojem niewy- jednakże ani
wtórzmy cyfry. Oto w województwie
obrad następnego posiedzenia nie jest
ceianiem
listy, swoim
szkaradnym
jeszcze ustalony.
wileńskiem, to znaczy w trzech okręuporem, na złość polskości w naszej
W związku z zamierzoną
komergach wyborczych, Wilno, Święciany i
ziemi, endecy przyczynią się do prze- cjalizacją P. K. P. dowiadujemy się,
Lida, po odtrąceniu z Lidzkiego okręprowadzenia nie żydów: państwowców, że na stanowisko prezesa genera'nej
gu głosów, które tam padły
w
odlecz żydów ze zdradzieckiego czesko- dyrekcji kolei wysuwany jest b. prechodzących do woj. Nowogródzkiego
kowieńskiego bloku mniejszościowego, zes dyrekcji wileńskiej, a ostatnio dyrektor fabryk Poznańskiego w Łodzi,
powiatach Lidzkim i Wołożyńskim»
lub do przeprowadzenia Hromadow- p. Landsberg.
zdobyła najwięcej głosów jedynka, bo
ców.
109.488, potem mniejszości bo 96,078,
Może tak będzie lepiej. Jeśli istot- Zmniejszenie się koszfów ufrzypotem socjaliści 39.574,
potem
Wymania w Arakowie,
nie endecy nie wycofają swej listy —
zwolenie 36,395, a dopiero ostatnie
KRAKÓW
,
S.II. PAT. Komisja
tak jak wczoraj
to twierdzili,
- to
miejsce zajmuje lista 24, która,
jeśli
lokalna
do
badania
kosztów utrzymatwierdzę stanowczo, że czyn taki bęuzupełnimy
ją wszystkiemi
głosami
nia w Krakowie
ustaliła, że w m-cu
dzie połączony z większą ich klęską lutym 1925 koszt
utrzymania rodziny
zdobytemi przez
25
to otrzymamy
moralną, z większą dła nich katastro- pracowniczej
złożonej
z 4-ch osób
dopiero cytrę 35.679. Twierdzenie więc
ią, aniżeli tak dla nich niepomyślne zmniejszył się o 1,71
proc. w poDziennika Wileńskiego możemy nazmiesiącem
styczniem
z
wybory niedzielne. W niedzielę ende- równaniu
wać ćumanieniem czytelnika, w żad1928 r.
cy przegrali, jeśli teraz przyczynią się
nym wypadku i przy żadnych warundo wprowadzenia hromadowca, to bę- Linja ckręfowa Gdynia-Hamhurg.
kach endecy zdobyć mandatu nie modzie dla nich katastrofa. Zdemaskują
WARSZAWA, 8—Hl.
Pat. Prasa
gą.
wtedy właściwe
swe oblicze
przed donosi, że w dniach najbliższych zoMandatów
do Senatu
mamy 4.
swoimi najzagorzalszymi zwołennika- stanie otwarta i uruchomiona
stała
Rozdział ich zależy
od
połączeń i
mi. Ci, którzy zawsze mają „naród* linja okrętowa między Gdvnią i Hamposunięć, które stronnictwa poczynią,
ci, którzy burgiem. Otwiera ją własnymi statkaJedynka bez poparcia
żadnej
innej „narodowe* na- ustach,
spedycyjna
„Hartwszystkich „uczuć narodowych” uczą, mi Polska firma
grupy powinna otrzymać
2 mandaty,
wig”. Pierwszy statek rozpocznie kur-

Głębokiem

TOSTER

:

®

narodowy dopomoże Hramadzie i Ży- dnia wczorajszego i

Areszfowanie posłów na sejm w Kownie.

(AST

9.(г.

pm

metrosenatu
siejszem posiedzeniu
polita
Balan
domagał:
się
wypowienych, tak jasnych,
tak niedopuszczaprzez
jących dwojakiego tłómaczenia,
po- dzenia konkordatu zawartego
byłego ministra wyznań w gabinecie
zwala sobie na twierdzenie, że 24 ma Averescu Goldisza. Zdaniem
metroszanse
zdobycia
mandatu
senator- polity, dopiero
wypowiedzeniu
po
skiego.
:
;
konkordatu można będzie kontynuoDziennik zasłania
się, że osoba wać dyskusję nad ustawą o wyznawspółpraca szlachty z państwem li-p. Abramowicza
jest niepopularna. niach. Mówca nie godzi się na to, by
kościół rumuński pertraktował jedytewskiem.
Więc Dzienn'k woli p. Cemacha Sza- nie z kościołem katolickim
Z Kowna donoszą:
W myśl zarządzenia prokuratora sądu okręgo. W czasie
„Co jednak najbardziej oburzyło wego aresztowano i osadzono w więzieniu kowieńskiem b. posłów na bada, czy p. Zusera Spiro i-tych bę- dyskusji, która w tej sprawie się:
„Rigasche Rundschau“ — to fakt, iż sejm, członków
dzie popierał przy wyborach? Tertiuni wywiązał a zabrał
głosi Averescu
„ukininku zsajunga*
(związku gospodarzy)
Mikszysa
i :
ów doniedawna nieomal, na nasze
Minister LeGoldisza.
akcji
broniąc
non
daćw.
Albo
się
odda
głosy
na
stosunki, sekwestrator
podatkowy Draugialisa, wmieszanych w aferę dostawy słoniny amerykańskiej dla
jest za
padatu oświadczył, że rząd
jedynkę,
reprezentującą
w
Swięcianach,
ośmielił się mówić o starych rodach wojska litewskiego.
Goldikonkordatem zawartym przez

szlachty niemieckiej nad Bałtykiem.

Za tekstem

39 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tatełowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

"W odpowiedzi .na nasze
wywody
'© konieczności wycofania listy Nr. 24
z województwa wileńskiego Dziennik
Wileński odpowiedział artykułem -za'tytułowanym „próba szantażu”. Nikogo nie zdziwi to rzucenie obelgi
na
łamach Dziennik: Wileńskiego.
Jes-

mamy

osoby

30 gr.

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

Do Polaków Wileńszczyźny.

Polska na terenie miedzynarodowym.

Kol. „Ruch*.

B. Gołembiowskiego.

j jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 r
gr. W

ааЛа S |

Biržaūski Klausatis ma gia.

Księg.

WOŁKOWYSK—Kiosk

partyjny

interes.

kobiet" w

Wte-

dy nie znajdywali wyrazów
dość jaskrawych, aby kwalifikować „zdradę
narodową".
Dziś z uporem
i arogancją
piszą „Związek
ludowo-narodowy swej listy nie wycofa”, choć
wiedzą doskonale, że naprawdę sło-

MOSKWA.

Rosii So-

wieckiej,
8.III.

PAT.

W

@пп

dzisiejszym w całej Rosji
obchodzono międzynarodowe
Święto
kobiet

pracujących. Z związku
ty zatrudnione

z tem kobie-

w zakładach

słowych zakończyły
godziny wcześniej.

dziś

przemy-

pracę o 2

Zaproszenie

na

narady

w

sprawie Tangeru.
RZYM 8 III PAT. Ambasadorowie Fran-

cji i Hiszpanii doręczyli premierowi
Mussoliniemu oddzielne noty zapraszające
do
wysłania delegata rządu włoskiego ną konjerencję
w sprawie
dn. 15 b. m.

Tangeru

zwoływaną

Wygrane V-tej Klasowej
terji Państwowej.

Lo-

WARSZAWA, 8 III. tteł. wł. słowa) Wy-

grane w dzisiejszym ciągnieniu V-tej Loterji
Klasowej

padły

na

następujące

numery:

15,000 zł.—97,018.
5,000 zł - 35,102; 118,334.
3,000 zł.
— 62,103; 089,609; 12,343.

B5-Ł

Polacy

Kafolicy!

OWO

Pamiętajcie, że każdy yułos oddany na lisię 24 przyczynia sie do zdohycia mandatu dla żyda z hloku mniejszościowego, lub

hromadewca!

POLAGY KATOLICY! Zachowujcie solidarność narodową! Wszyscy głosujcie na jedynke!

Pokłosie

wyborcze.
Lista Nr. 25 w Nowogródzkiem

Róla zachowawców W nowym Parlamencie
wywiad
W

z

ks.

związku

borami
księcia

kandydatem

Z. Lubomirskim,

Nr. 1 Okręgu

z nadchodzącymi

Lubomirski,

NOWOGRÓDEK,

listy

Warszawskiego.

taka, w danych warunkach konieczna
się do i jedynie celowa, początkowo zwłaszz cza,

prośbą o podzielenie się z naszymi
czytelnikami
poglądami na sytuację
wyborczą obozu zachowawczego.
— Rezultaty wyborów do sejmu,
książe

Senatuz

wy-

Senatu,
zwróciliśmy
Zdzisława Lubomirskiego

oświadczył

do

są nie-

wątpliwie dowodem słuszności
tezy,
iż tylko współpraca z rządem — обесnym zapewnić
może
zachowawcom
odpowiedni
udział w
reprezentacji
pailamentarnej
i w pracach ustawodawczych.
Wejście jednak konserwatystów do bloku
bezpartyjnego
nie
było bynajmniej podyktowane względami oportunistycznemi
i chwilową
konjunkturą. Wypływa ono logicznie
z zasadniczego naszego punktu
widzenia na
interes państwa.
Mając
wszak do wyboru pomiędzy możnością
udziału w budowie nowych podstaw
mocarstwowych
państwa
polskiego,
a obroną
skompromitowanego
doszczętnie sejmowładztwa, uosobionego
w dawnych koterjach partyjnych,
nie
mogliśmy się wahać, po czyjej stanąć
stronie. .
Nikt bowiem
nie zdoła zdjąć
z
dawnych partyj ciężaru odpowiedzialności za obdarzenie
Polski wadliwą
konstytucją wraz z jej niedostosowaną zupełnie do potrzeb kraju o tak
znacznym odsetku analiabetów ordynacją wyborczą,
za doprowadzenie
nas nieomal do ruiny gospodarczej
przez ciągłe
socjalizujące eksperymenty i nieracjonalną politykę ekonomiczną, za zagłuszanie systematyczne
zdrowej racji stanu
najpotworniejszą
demagogją
i wysuwaniem
ambicyj
partyjnych.
Patrząc objektywnie na dotychczasowe wyniki rządów dyktatorskich w
Polsce, musimy przecież skonstatować ogromną poprawę stosunków tak
w dziedzinach polityki gospodarczej,
zagranicznej i ustrojowej,
jak i pod
względem
podniesienia
prestige'u
„władzy wewnątrz państwa i jego mo-

budzić

będzie

poważne

zastrze-

żenia i wątpliwości
wśród
różnych
sier społeczeństwa,
pełnych
najlepszych chęci
współdziałania
z mar-szałkiem Piłsudskim, lecz
nieufnych
jeszcze względem wielu osób
z jego
obozu. Nie mogąc i nie cicąc bynajmniej
uchodzić
za
zwolenników
wszystkich stosowanych obecnie
metod, musimy jednak, dążąc do jasno
wytkniętego celu, dostosować
się do
warunków realnych
i nie zasłaniać
sobie rzeczywistości refleksjami, maiejszej, bądź co bądź od zasadniczego
zagadnienia wagi. W wajce pomiędzy
dążeniem do zmiany ustroju,
a obrońcami
demokracji parlamentarnej,
musimy
podtrzymać
bezwzględnie

Marszałka.
—

A jak się książę

sprawy obrony praw

zapatruje

oczywi-

SIII (tel. wł. Słowa).

stronnictwem

|ludowem

„Piast*

gródzkiego, jako częścią składową
lickiego

i popieram

nictwa

P. Stanisław

w

zupełności

na terenie woj.

Polskiego

Bloku

inicjatywę

teg»

P.S.L. Piast wydania deklaracji”.
Podpisano: Markowicz.
Lista senatorska Nr. 25 zostanie wycofana

sji Okręgowej

prawdopodobnie

w

dniu

Nowo-

Kato-

stron-

z Komi-

dzisiejszym.

Telegram ). E. Ks. biskupa Lozińskiego.

Kościoła Kato-

Stosunki takie zaś wymagają

zostanie wycofana.

Brzostowski złożył deklarację do Komisji okręgowej w
Nowogródku, w której rezygnuje z zajmowanego stanowiska na tej liście i zgadza się na wycofanie listy senatorskiej Nr. 25 z okręgu Nowogródzkiego.
Pozatem przedstawiciel Chrześcijańskiej Demokracji
złożył następujące oświadczenie:
„Jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Chrześcijańsko Demokratycznego na terenie woj. Nowogródzkiego, na mocy
udzielonych mi pełnomocnictw ze strony
Zarządu Głównego, stojąc na stanowisku ponadpartyjnego pogladu na pol:ką rację stanu, łączę się solidarnie ze

na

lickiego w przyszłym parlamencie?
— | na to pytanie odpowiedż jest
jasna. Marszałek Piłsudski
przywiązuje pierwszorzędną wagę do dobrych
stosunków
ze
Stolicą Apostolską.

Z Rady Ligi Narodów.

NOWOGRÓDEK, 8

III. źeł. wł. Słowa).

j. E. ks.

biskup

Loziński

wysłał do ks. ks. dziekanów Baranowickiego, Nieswieckiego i Iwenieckiego
następującą depeszę: „Komitet Centralny listy Nr. 25 chce
wycofać swoją
listę. Lepiej głosować na listę Nr. 1. Zygmunt, biskup.”

UEORZABECECEW

ście ścisłegoi lojalnego
wykonania
Konkordatu oraz uzgodnienia ustawo- Posiedzenie Państwowej itomisji Wyhorczej w przyszłym tygodniu.
WARSZAWA, SJIII. (te/. ef, Słowa). jak się dowiadujemy, przewoddawstwa małżeńskiego i t.d. ze Stanowiskiem Kościoła. O ile więc wśród niczący Państwowej Komisji Wyborczej vice-minister Car otrzymał dopiero
posłów jedynki są może
jednostki o wyniki wyborów z 16-tu komisyj okręgowych. Pozostałe komisje dotychprzeszłości lub sympatjach antyklery- czas jeszcze nie nadesłały rezultatów z powodów natury technicznej wobec
głosowania
z obwodów
kalnych, to niewątpliwie
Marszałek znacznej trudności skompletowania protokułów
wyborczych.
Wobec
tego
posiedzenie
państwowej
Komisji
wyborczej
odbępotrafi utrzymać je w karbach. Ogromany wzrost le.icy socjalistycznej, wy- dzie się dopiero w przyszłym tygodniu. Na posiedzeniu tem komisja zajzwoleńczej i mniejszościowej
jest mie się rozdziałem mandatów z listy państwowej poczem zaś nastąpi zrzezostali
w
kilku
oczywiście, niestety groźną
zapowie- kanie się mandatów przez tych posłów, którzy wybrani
dzią ataków na
podstawy
moralne, okręgach naraz. Termin zrzekania się mandatów wynosi 7 dni.
religijne i społeczne naszego państwa.
Ataki te jednak odeprzeć będzie moWARSZAWA 8-1Il (£e/. wł, Słowa). W kołach politycznych mówią, że
żna tylko w ścisłej współpracy z rządem. Dłatego też realnymi obrońcami
r: wybrani z listy Nr. 24 utworzą w lzbie poselskiej wspólny klub.
ejdą do niego oprócz członków Z.L.N. trzej posłowie z Ch. N. a miaKościoła w izbach będziemy . przedep.p. Stroński,
Żółtowski
i Dąbrowski. Klub ten będzie liczył
wszystkiem my, zachowawcy,
którzy nowicie
na żadne kompromisy w tej sprawie 31 posłów.
Posłowie z listy nr. 29 (Blok Katolicko-ludowy) podzielą się na dwa
nie pójdziemy i iść nie potrzebujemy,
rokowania z ponie zaś deklamująca
o katolicyzmie kluby Ch. D. i Piast. Przedstawiciele chadecji prowadzą
słami
wybranymi
z
listy
prawica
N.P.R.
o
utworzenie
wspólnego
klubu.
opozycja,
pozbawiona
obecnie
wszelcarstwowego stanowiska na zewnątrz.
W razie o ileby rokowania te dały pozytywny
rezultat,
do
klubu
Decydującym jednak momentem dla kiego realnego znaczenia.
chadeckiego weszliby posłowie wybrani z listy 25 oraz kilku posłów
naszego stanowiska wyborczego było
Ch. D. wybranych w Małopolsce
Wschodniej z listy nr. 1. Klub
Ch. D.
niedwuznaczne wysunięcie przez rząd
wspólnie z N.P.R. liczyłby 25 posłów (13 Ch. D. a 12 N.P.R.).
hasła gruntownej zmiany ustroju w Prasa sowiecka a wyborach w
Polsce.
kierunku wzmocnienia władzy wykoRezultat wyborów
do [zby Poselskiej
nawczej,
jej ustalenia i uniezależnie-

nia głowy

państwa

od

parlamentu.

Obecnie przecież marsz. Piłsudski jest
jedynym czynnikiem siły współczesnej
w Polsce
i tylko współpraca z nim
gwarantować może powodzenie i realizację powyższego
hasła.
Reiormę
konstytucji uwążamy bowiem za conditio sine qua non dalszego istnienia
naszego państwa.
Wszelki zaś negatywny, albo nawet obojętny stosunek
do rządu jest w obecnych warunkach
równoznaczny
z
samowykreśleniem
się z rzędu czynników, mogących nad
urzeczywistnieniem
tego naczelnego
hasła współpracować.
— Jaka będzie rola zachowawców
w przyszłym sejmie?
Rola ta będzie niezwykle trudna i odpowiedzialna.
Współpraca
z
rządem w dziele naprawy
Rzeczypospolitej wymagać
będzie z natury
rzeczy współpracy z pozostałemi grupami i osobami, jakie w tym symym

P. Sfroński powraca na lono endecji

„Słowo Polskie" zrywa z. Endecją.

w Polsce

prasą

sowiecka

uważa

za nowy

WARSZAWA, 8. Ill. (tel. wł. Słowa). W dniu dzisiejszym najstarszy w kraju organ
symptomat radykalizacji. „Prawda' w artykule * Zw. Ludowo Narodowego „Słowo Polskie*
we Lwowie zamieściło odezwę
redakcji,
omawiającym wyniki głosowania pisze: „Są- zapowiadającą zupełnie zerwane z tem ugrupowaniem
politycznem. Oświadczenie to
dząc z prowizorycznych danych można mó- brzmi:
wić

o

znacznem

wśród

zwycięstwie

proletarjatu,

komunistów

naprzekór usiłowaniom

NA MARGINESIE.

podnosi

rządu,

zwycięstwo

zacyj chłopskich
„Hramada“,

i

który

i awantur „wyborczych”
— Że wspomnień p. Adolfa Kopcia — Ze wspomnień marszałka Stanisława Chomińskiego — Na
marginesie
„Ust wy

Dziennikarsklej“

—

I

najšwiežszej

mapy województ wa Wileńskiego.
Niczem tocząca się kula Śnieżna,
tak poruszona na tem miejscu przed
paroma tygodniami w feljetonie zatytułowanym

„Nathalie"

sprawa

poje-

dynku Puszkina — nabrzmiała przyczynkami i wspomnieniami.
Są takie
incydenty
historyczne — nieśmiertelnie suggestyjne.
Kojarzenie,
asocjacja
wyobrażeń
sama
przecie przerzuca w lot most

między
śmiertelnym
pojedynkiem
Puszkina — i Lermontowa!
To też

czytelnicy „Słowa*

zaledwie

obraz

oczu dramatyczny

stracili z

padającego

w pojedynku Puszkina -— niemal natychmiast, tu, na tem miejscu znaleźli

się wyobraźnią na fatalnem przygórzu

pod Piatigorskiem

gdzie we krwii bło-

urgani-

mniejszościowych

twórcy

„Demona”.

Zaledwie zaś ten

obraz

poruszył,

całkiem już, zdawało się, obumarłą
na tego rodzaju „histowrażliwość

ryczne” efekty — patrzcie! — oto dwa

z kolei listy padły, jak liście padają
jesienią na groby, na — mogiłę Lermontowa. A jednak tragizm obu zgonów, Puszkina
i Lermontowa nie stra-

utwartą

walkę

o

uzdrowienie

i

regenerację

„Siel-rob-lewica*
W

konkluzji

„Prawda*%

„pil-

stwier-

dar poruszania

ludzkiej

i wrażliwości

i pamięcil

wa“

nosił podpis

wielce

Pierwszy list—pod adresem
—

nego p. Delegata

„Sło-

szanow-

Prokuratorji

Pań-

stwowej na nasze cztery województwa
Adolfa Kopcia, tak żywo interesującego się wszystkiem,
co z kulturą i
sztuką ma styczność.
„Pan Cz. J. — pisał p. Dełegat
Kopeć
w swym opisie tragicznej
śmierci Lermontowa przytacza słowa

wypowiedziane

przez

Poszukuje się lokalu

przeciwko

którym głównie skierowany był terror
sudczyków*.

BAZEBZEBGZESBZEGSZEEH

jak

Mikołaja

I-go

na wieść o zabiciu poety w pojedynku: „sob k'e — sobaczaja šmi ri“
Oczywiście, dziwić się należy krótkowzrocznošci cara-autokraty.
W pewnej jednak mierze może go usprawiedliwić ta okoliczność,
że Lermontow
zbyt wielkim był poetą aby współcześni mogli zrozumieć kogo w Osobie Lermontowa traci naród rosyjski.
Artykuł ten żywo przypomniał mi
wypadki jakie miały miejsce w Piatigorsku w dniu siedemdziesięciopięciołetniej rocznicy zgonu Lermontowa.
Bawiąc w 1916 r. na Kaukazie w
dniu tym przyjechałem do Piatigorska.
Poszedłem do „Domu Lermontowa".
Dziwiła mię mała ilość
osób spoty-

ta kałuży leżał po śmiertelnym poje- kanych po drodze. A i ci, których
dynku trup jednego z największych spotykałem jakby z czegoś chcieli
poetów,

podjeliśmy

wszelkiemi

rewolucyjnych

cił jeszcze doszczętnie

drgać będzie... nawet wśród hał sów

dniu wczorajszem

obozu narodowego, który wieloletnią błędną i złą polityką przywódów Z. L. N. doprowadzony został do ruiny. „Słowo Polskie" jest organem kierunku narodowego a
sposobami starał się uniemożliwić to zwy” będąc wiernym sobie i ideologji na łamach jego stworzonej przez Jana Popławskiego
cięstwo. Informacje te śwadczą również ja- nie może dłużej bezkrytycznie popierać
polityki samobójczej Zw. Ludowo Narodoskrawo O powažnem zwężeniu się sfery
wego. Będąc organem narodowym „Słowo Polskie" nie może być dalej partyjnym
wpływów politycznych pepeesowców-szpie- organem Zw. Ludowo Narodowego i organem -takim być przestaje."
gów burżuazji w obozie pracujących”.
W dalszym ciągu oświadczenia redakcja stwierdza, iż uważając państwo za najW dalszym ciązu „Prawda*
podkreśla
wyższe dobro narodu, interes narodu stawia ponad wszelkie inne polityczne, społeutratę mandatów przez P. P. S. w Warszaczne i gospodarcze. Wobec rządu „Słowo
Polskie* zajmuje stanowisko rzeczowej
wie i okręgach robotniczych oraz sukces:
krytyki. Politykę rządu będzie zwalczać lub popierać zależnie od tego
czy uważać
listy Nr. 1, osiągnięty kosztem endecji oraz ją będzie za korzystną dla narodu i państwa czy też złą.

faszystowskiego

dza, że komuniści
zwiększają swe wpływy
kosztem P. P. S. i że rezuliaty wyborów
celu, z woli rządu, razem
z nami z w Polsce są nowym symptomem radykaliej samej listy do sejmu się dostaną. zacji mas robotniczych i rosnącego wpłyA pamiętać musimy, że współpraca wu kom.nistów.

O tem, jak gdy dotknąć jakiej
struny o subtelnym
{ szlachetnym
dźw ęku, echo jej przez czas pewien

„W

B

R
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na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca
lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie.
Zglaszač

ВЕВЕ

się od

2—3

po poł.

Zawalna

R
B

16, m. 32.
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aaa

decyzję

wie w nadziei, iż

w

tej

spra-

załatwiona ona zo-

GENEWA, 8-Ill. PAT. Na dzisiej- stanie w drodze bezpośrednich rokoi Węgrami.
szem
publicznem posiedzeniu Rada wań pomiędzy Rumunją
oświadczył,
że (bezLigi Narodów dała przedewszystkiem Hr. Apponyi
wobec ultymawyraz życzeniu, aby Hiszpanja i Bra- pośrednie rokowania
rumuńskiej -stały
zylja wzięły
na nowo udział w pra- tywnej odpowiedzi
cach Ligi. Przewodniczący Urrutia za- się niemożliwei zażądał, aby ustakomunikował
Radzie, że ma zamiar nowiona została powtórnie komisja
zasiągnięto od tryskierować do rządów obu tych państw rozjemcza i aby
apel, aby
nie obstawały przy zgło- bunału haskiego opinji w kwestji czy
która zajmowała
szonych
przez
siebie przed dwoma komisja rozjemcza,
laty oświadczeniach o wystąpieniu z się w swoim czasie sprawą optantów
Ligi i wzięły na nowo
czynny udział przekroczyła swe kompetencje. #
Titulescu
odpowiedział,
że Ruw jej działalności. Urrutia podkreślił,
się na zależe nieobecność
przedstawiciei
obu munja całkowicie godzi
kwestji i dotych państw w Lidze odczuta została cenia Rady Ligi w tej
zelecenia
te były w
jako bolesna strata. W interesie dzie- maga się, aby
Mówca
ła pokoju, nad zrealizowaniem które- końcu przez Węgry przyjęte.
rokowania
go pracuje
Liga Narodów, leży aby wyjaśnił, że bezpośrednie
były
wszystkie narody
do
niej należały. pomiędzy Rumunjąi Węgrami
Wobec tego Urrutia
przedstawi
Ra- dlatego niemożliwe, że od początku
swych
žądaniach
za
dzie na jednem z następnych
posie- Węgry szły w
dzeń
pismo, jakie wystosuje w jej daleko.
imieniu

do Madrytu i Rio-de-Janeiro.

Po przemówieniu przewodniczącego zabierali kolejno głos Chamberlain, Briand, Scialoia, Stresemann, Adatci, Zaleski, van Blockland.
Wszyscy oni powitali inicjatywę przewodniczącego z wielkiem uznaniem. Stresemann podkreślił,
iż rzeczą wysoce
godną ubolewania jest, że wystąpienie
Hiszpanji i Brazylii z Ligi zbiegło się
z wstąpieniem do niej Niemiec. Szczególnie gorąco przemawiali za powrotem Hiszpanji i Brazylji do Ligi Narodów przedstawiciele Chili
i Kuby.
Mówcy ci podkreślali zasługi położone dla Ligi w ciągu 2-ietniej działalności przez przedstawiciela Hiszpanii
w Radzie
Quinonesa de Leona i
przedstawicielą Brazylji Mello FrancoW dalszym ciągu posiedzenia Rady przystąpiono
do _ dyskusji nad
sprawą
Optantów
węgierskich.
Po
gorącej wymianie zdań pomiędzy hr.
Apponyi'm i rumuńskim
ministrem

spraw zagranicznych Titulescu, zabrał

głos Chamberlain

i zwrócił

że Rada na sesji

wrześniowej

Lifwinaw

na konferencji
hrojenicwej.

GENEWA,

8.łl, PAT.

roz-

Agencja

Havas'a

donosi, iż wniosek Litwinowa 0 zaprzoszenie Turcji do udziału w pracach komisji
przygotowawczych

wej, zostanie

konferencji

prawdopodobnie

rozbrojenio-

wzięty pod

rozważę. Tenże korespondent zaznącza, że
jeszcze
przed zgłoszeniem itego wniosku
Polska powzięła zamiar przedstawienia Ra-

dzie analogicznej

prepozycji.

Wobec

tego

zaś iż, zgodnie z procedurą, starania tego
rodzaju mają być czynione przez jednego Z
członków Rady Ligi, w
kołach tutejszych

przypisują min.
leskiemu zamiar urzeczywistniena tego projektu na jednem z
najbliższych posiedzeń Rady.

za
į
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Wilno ujrzy cząrną królowę Paryża
wszechśwatowej
sławy
znakomitą

Józetlnę Baker
w

„REWIA

fiimie

nad REWJAMI“

Paryž

uwagę,

w

Wilnie

wkrótce w kinie „HELIOS*.

Odro-

|G2YD CZERSKA
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Przed strajkiem 200.000 metalowców niemieckich
przyjął
przemysłowców metalowych
Związek
BERLIN, 8. Ill. PAT.
orzeczenie rozjemcze w strajku mechaników, natomiast związek zawodowy
metalowców, który w południe zebrał się na posiedzenie, do godz 4-tej w
poł. nie powziął jeszcze decyzji. Socjalistyczny Vorwaerts i komunistyczna
Welt am Abend zapowiadają, że robotnicy odrzucą kategorycznie orzeczenie rozjemcze. Vossische Zeitung zapowiada również odrzucenie orzeczenia
bynajmniej roponieważ orzeczenie to nie przynosi
przez pracowników,
ani nie ustala płac minibotnikom umowy taryfowej żądanej przez nich,
malnych. Vorwaerts zapowiada, że robotnicy zmuszeni będą do rozszerzenia
pracy
walki, co oznacza zamknięcia całego szeregu fabryk
i pozbawienie
200.000 robotników.
metalowego w
BERLIN, 8-1! PAT, Związek robotników przemysłu
załatwienia
Berlinie odrzucił orzeczenie rozjęmczej komisji powołanej do
konfliktu w sprawie płac.

Skrajna

lewica w nowym

Sejmie.

W prasie wyraża się różne opinie
co do wzrostu
sił skrajnej
lewicy.
Słychać
np. głosy,
że ostatecznie
skrajna lewica nie będzie o wiele silniejsza, niż w poprzednim Sejmie.
Co mówią fakty?
Zanim do nich. przystąpimy, przypomnijmy, że ilość uzyskanych mandatów nie daje dokładnego pojęcia o
siłach skrajnej lewicy, gdyż jak wiadomo
listy komunistyczne
unieważniono
w wielkiej ilości okręgów z
których tylko pewna część miała pokrewne listy lokalne.
Liczba głosów
oddanych na listy skrajnej lewicy nie
daje również z tego samego względu,
pełnego obrazu sytuacji.
Po' tych zastrzeniach przejdźmy do
liczb.
Listy 13-ki i P.P.S. lewicy otrzywały 350 tys. głosów,
gdy w r.

Ze
IIS
III
odległe o'parę kilometrów, |
Oto w dosłownem brzmieniu ustęp opuszczenia Petersburga i udania się
a położone z drugiej strony góry z listu dziedzica pięknego Olszewa w na Kaukaz za
napisanie słynnego
„Maszuk*. Skromny pomnik wskazy- Święciańskiem:
wiersza na śmierć
Puszkina (,„Pogb
wał miejsce
gdzie
padł
śmiertelną
„Pisał pan dni z dziesięć temu o poet niewoln'k cześći, pał okłewićugodzony kulą jeden z największych pojedynku
Lermontowa
z Martyno- tannyj mołwoi... etc.'*) a którego niepoetów.
:
wem. Otóż przypomniało mi się, że zliczone odpisy kursowały po PeterWokoło nie było nikogo. Tylko ś.p. ojciec mój”) znał kapitana Mar- sburgu. Benkendort pokazał jeden z
garść kwiatów jakby w pośpiechu rzu- tynowa
i opowiadał
mi, że był to nich cesarzowi... Wystarczyło! A p 0cona świadczyła,
że byt tam ktoś i człowiek bardzo spokojny, zrównowa- pos. Lermontow, z pochodzenia Szkot,
odszedł niebawem.
żony, wielbiciel utworów tegoż
Ler- pisał początkowo
swoje
nazwisko:
Powróciłem do miasta,
i tu się montowa i który nie mógł sobie da- Lerwantow — jako jego ojciec. 1 czy
dowiedziałem,
że wszelkie obchody rować, że zastrzelił wielkiego
najwięksi
poetę, nie rzecz dziwna, że obaj
zostały najkategoryczniej zakazane.
Opowiadał, że Lermontow miał strasz- poeci rosyjscy mieli w swych żyłach,
Podobno, bawiący na kuracji wów- nie ostry język, że miał zwyczaj brać Puszkin krew murzyńską a Lermonczas w Piatigorsku i Essentukach ge- kogoś za cel swych
do- tow szkocką.
szyderstw,
A
matka Niekrasowa
nerał francuski Petain był tem ogrom- prowadzając go do „szewckiej pasji”. była Polką; Grysojedow pochodził z
nie zdziwiony i zdziwienia swego nie Raz „przy damach*
zaczął kpić z polskiej rodziny Grzybowskich; matka
ukrywał. Na
telegam
wysłany do Martynowa. To było
przyczyną po- Żukowskiego była Turczynką...
był
Petersburga
czy Ówczesnej „Stawki' jedynku. Martynow chciał tylko dać on naturalnym synem swego
ojca...
przyszło pozwolenie
na odprawienie poecie nauczkę _ niestety trai ina- Nawet podobno Tołstojowie są
nieegzekwji. Ktoś chciał przemówić, ale czej zrządził i pojedynek
zakończył mieckiego pochodzenia; podobno niepadł rozkaz „Rozejść się!*.. Był stan się śmiercią Lermontowa.
Tak opo- jaki Dick, emigrant niemiecki
przywojenny, rozkazowi podporządkowano wiadał Martynow. Co zaś do przyczy- brał sobie nazwisko Tołstoj...
się niezwłocznie.
ny znalezienia się Lermontowa
na
Stąd da się wyprowadzić wniosek
To już nie krótkowzroczność,
to otrzymał
to Kaukazie,
on
rozkaz
kończy swój list p. AL Chomińzupełna ślepota!
ski — że krzyżowanie ras nie daje
‚ ®) Stanisław Chomiński, z OskierczanW niespełna pół roku
przyszła
ujemnych wyników? Ad exemki urodzony a żonaty z Eweliną Szczyt- może
wielka rewolucja aza nią bolszewizm. tówną, córką marszałka
sami
cośmy
wyrośli
lepelskiego, wła- plum my
Miał rację, miał wielką
rację poeta Sciciel Olszewa i Bakszt, był przez dwa na podłożu białoruskiem, litewskiem,
wołając:
„Biada Narodom co swoje trzylecia marszałkiem szlachty powiatu Świę- ukraińskiem i zasymilowali
tyle rociańskiego. Mianowany w 1856 przez Alemordują proroki*.
dzin
niemieckich...“
ksandra li-go generał-gubernatorem wojenList drugi otrzymałem ze wsi. Pi- nym
Tu szanowny mój
korespondent
gubernatomiasta Kowna i cywilnym
sał go były nasz z wyboru przedsta- rem gubernji Kowieńskiej, wśród wielu za- urywa
na kilku
kropkach. Ja też,
wiciel w petersburskiej Radzie Państwa, sług tę w szczególności dla Kowna poło- broń Boże żadnej nie dorabiam konp. Aleksander Chomiński, którego czut- żył, że kolej żelazna prowadzona za jego kluzji i momentalnie przenoszę pióro
z Wilna do Prus otrzymałą
gubernators
kość i wrażliwość
na wszystko, co stację w twa
samem Kownie a nie... o pięć na inne miejsce marginesu spraw pusię dzieje w dziedzinie socjalnych wiorst od miasta jak chcieli pp. inżyniero- blicznych.
ewolucyj
i kulturalnych
spraw nie wie budujący kolej mający wszystko na
pojedynku,

wytłómaczyć się i wciąż oglądali się,
jakby kogoś oczekiwali, W mieszkaniu, z którego Lermontow wyjechał na pojedynek, do którego przywieziono tylko: jego trupa,
zastałem zaledwie kilka osób.
Grobowe milczenie tłumaczyłem powagą uległa w najmniejszej mierze wpływo- względzie tylko nie wieczyste dobro Kowna.
papolecam wdzięcznej
niniejszy
miejsca i wspomnieniami wielkiej tra- wi ustronia, do którego się schronił Nawias
mięci... całej ludności teraźniejszej stolicy
gedji. Udałem się następnie na miejsce tak bardzo przedwcześnie!
1. d.
Republiki Litewskiej.?

czyła ostateczną

*

>

*

Na margines niech idzie informacja
najświeższa
dotycząca
„Ustawy

1922 -

121 tys.

Sama trzynastka i „37%
wprowadza do Sejmu 7 posłów, w r. 1922
komuniści przeprowadzili dwu posłów.

Następnie

dopiero

styczna wzrosła
przyłączenie się
którzy wystąpili
Do skrajnej
dawnym Sejmie
komunistyczny
Chł.
7 posłów,
5 posłów, a pod

frakcja

komuni-

do 6 posłów przez
do
niej 4 posłów,
z klubu ukraińskiego.
lewicy
zaliczano w
następulące
kluby:
6 posłów, Niez. Par.
Białor. Hromada
koniec „Sel-Rob*

4 posłów. Razem więc — 22 posłów.

Obecnie według tej samej klasyiikacji skrajna
lewica dojdzie do 33
posłów.
Należy
wszakże
zaznaczyć,
że
Ukr. Socj.
Rob. Part. (Nr. 22) na
którą przypadnie około 11 mandatów,
jest stronnictwem
wprawdzie
skrajnem, ale nastrojonem wyraźnie anty-

bolszewicko.
IIS
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Dziennikarskiej", której losy do dziś
dnia jeszcze są, aby się tak wyrazić,
w stanie płynnym.
Czuwa nad sprawą rezydujący w

Warszawie Zarząd Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich (prezesem

Związku jest Zdzisław Dębicki). Cóż
jednak „czuwanie* pomoże! Oto treść
okólnika informacyjnego świeżo rozesłanego przez zarząd ZSDP. wszystkim
Syndykatom
należącym
do
Związku, zatem i Syndykatowi Dziennikarzy Wileńskich:
„Starania
Związku Syndykatów

Dziennikarzy: Polskich
nie ustawy

o wprowadze-

dziennikarskiej

dekretu P. Prezydenta

w

natrafiły

drodze

zno-

wu na Silne przeszkody. Po
zasad projektu
„Ustawy o
waniu stosunków prawnych
dziennikarskiego* pomiędzy
wicielami Ministerium Pracy

ustaleniu
unormozawodu
przedstai Opieki

Społecznej

ZSDP

a

delegatami

%

—

projekt odpowiedniego dekretu
przesłało Ministerstuo
Wyznań i Oświecenia do gremjum wydawców. Przedstawiciele pracodawców odpowiedzieli
na
to memorjałem,
odrzucającym
najistotniejsze zasady
projektowanej
ustawy, (legitymacje, czas pracy, roz-

wiązywanie

umów)

i

zapowiedzieli

wysuniecie kontrpropozycyj,
któreby
wprowadzały izby dziennikarskie. Do
izb tych mieliby wchodzići pracodawcy i dziennikarze.

Na tem rozmowy narazie

|
|

utknęły.

tak, że przed nami
pozostaje
tylko
zwyczajna droga ustawodawcza przez
parlament.
Zaznaczyć
należy,
że projek
ustawy, zaproponowanej przez

ZSDPSĄ

|

a

ERA

——

vo

1127

GATT

fiekdó miegas м о.

do cen

mięsna zaraz

Na konieczność uregulowania nandlu
zwierzęcą

wskazują

bliższe dane z tej dziedziny
1921. Jeśli „weźmiemy np.

związkówi
przy udziale fachowych
statutu
projekt
zrzeszeń i Opracował

spędzie

zwierząt

rzeźnych

tylko

na

;

złotych

ва

handlu

wewnętrznego

i eksportowego,

2) eksport nadprodukcji produkktóry
tów i przetworów animalnych,
pierwotnym i
w stanie
jęst jeszcze
powoduje niedomagania w handlu tena rynku wewnętrzmi artykułami

nym.

;

3

Obecnie handel
wewcetrzny jest
koujunod
w dużej mierze zależny
ktur na rynkach zagranicznych.
Brak
źródłowych notowań powoduje niepocenach
mierne skoki w rynkowych
sprzedaży i zupełną dezorjentację w
ustaleniu cen wytycznych na artykuły
mięsne.
:
Drogą do uporządkowania handlu
produktami animalnemi, oraz do ułatwienia władzom należytej
kontroli i
ustalenia cen wewnęt znej konsumpcji,
winna
być przedewszystkiem giełda
towarowo-mięsna,

pozostając

która

przedmiotowej.

Kwestja stałego i na faktycznych
danych opartego
notowania
cen w
nabiera

mięsem,

większe-

tem

go znaczenia, że do tej pory
producent sprzedając swój towar,
uważał
się zawsze
za pokrzywdzonego, a
będąc niezadowolony z uzyskanej ceny sprzedażnej
stwarzał
ustawiczną
tendencję zwyżkową.
Z wprowadzeniem giełdy towarowo-mięsnej,
handel trzodą chlewną i bydłem zostanie
ujęty w pewne realne ramy, bo sprzedaż odbywać się będzie przynajmniej

80 proc. komisyjnie,

to

jak

zresztą

2 pojest zagranicą
praktykowane
żytkiem dla producentai konsumenta.
Przy dobrze zorganizowanym rynku
wewnętrznym w związku z działalnością giełdy mięsnej,
wybije
się na
pierwszy
plan
Standaryzacja
całej
produkcji rolniczej animalnej, co musi
wpłynąć dodatnio na:

1) obniżenie

kosztów produkcji,

2) udoskonalenie
cen

3) obniżenie

krajowych,
4) uregulowanie

towaru,

jakości

konsumpcyjnych

eksportu

na ryn-

kach zagranicznych.
=
3
Standaryzacja produkcji rolnej będzie realnym krokiem zmierzającym

do podniesienia wydajności i rentow-

ności gtspodarstwa, krajowego. Giełda mięsna
musi
przy współpracy
zjednoczyć w sobie wszystkie organi-

zacje kupców,
centów,

którzy

wzajemnie

co

zagranicznego,

dziedzinie

gacizny 703,321 sztuk
i bydła 4,751
sztuk. Wartość więc towarów ekspor-

towanych wynosiła 155,595,000 ztotych. Z eksportu wpłynęło
więc
do
kraju po potrąceniu wszystkich kosztów, w walutach
zagranicznych
zł.

równej

mierze

dla

siebie,

pomnąc,

przez dobrobyt obywateli = wzrasta
dobrobyt państwa. Organizując się do
pracy przy wspólnym rydwanie, wszystkie związki kupców, przemysłowców
i rzemieślników mięsnych, zdają Sobie sprawę, że pierwszym warunkiem

współpracy

z

rządem,

my

już

na

wstępie.

Przechodząc

modyfikacji, gdyż dekret
uległ silnej
umysłowych,
pracowników
o pracy
nięciem
„wygaś
przed
który jeszcze

pełnomocnictw

Ogłoszony,

być

ma

już szereg kwestyj, O któ-

ustawie

re nam w naszej

chodziło.

do

rzemieś!niczo - wędliniar-

skich, które stanowią podstawę

bytu

dla blisko 300000 ludności. Dla przemysłu v'ędliniarskiego giełda mięsna
będzie

miała

olbrzymie

znaczenie, gdy

EZ.

Otóż prawda,
milsza niż przyjaciel i której się cześć najwyższa
należy, powiedzieć każe, że wkradły się
do

mapy

Zawadzkiego

tak

bijące

w

oczy omyłki w nazwach miejscowości,

że... że... aż subjekcja

wypominać je

W nowoopracowanym projekcie usta- takiej firmie wydawniczej.

A wystar-

wy dziennikarskiej zostały uwzględ- czy rozejrzeć się po jednym tylko
Wileńskiego.
nione tylko te postanowienia, które zakątku województwa

przepisy dekretu © Wolno go przecie potraktować jako
uzupelniatyby
pars pro toto. Jakaż jest gwarancja,
w umysłowych”.
wnikó
PARA praco
`
że w innych stronach naszego
wojeak sprawa Stoł.
wództwa

Nie czekając

na

cenzyjny”, nabyłem
drukarni

i księgarni

kiego Mapę

go tłoczoną

Bardzo

świeżo

wydaną

nakładem

Józeia

Zawadz-

Województwa

w Bydgoszczy.

WileńskieRAE.

potrzebna mapa. Przyjem-

nie spojrzeć—tak

nie znajdziemy

na w z nie-

mniejszą niedbałością unieśmiertelnio„egzemplarz re- nych na mapie mającej przecie prejuż przed paru tensję do ś.isłeso informowania tych,

amator kartograiji którzy się nią będą gosiłkowali.

dniami jak wielki

wogóle,

jasna,

przejrzysta,

starannie wykonana i odbita. ł nawet
już jest w granicach .swoich świeżo
powiat Mołodeczański!
upieczony
dodatku tak żywe sympatie łączą
każdego „tutejszęgo” człowieka Z 56dziwą, zasłużoną firmą /„Józela Zawadzkiego“,
że każdy jej
nakład

się np. po Oszmiań-

Rozejrzyjmy

Oto:

skich stronach.
miast

Suchodoły,

Suchodole za-

Gryńce

zamiast

Miežany,
Hryńce, Meżany zamiast
Gudzie,
haje
Gudo
Gudogaje zamiast
aniszBołw
ęta,
ieni
Gudz
ast
nity zami
e zazezi
zki,
Zabr
ki zamiast Bałwanis

Biemiast Zabrzeź, Biniuny zamiast rzyToka
ast
zami
y, Tokaryszki
niun
szki; nie Markowo Jecz-Markow; <nie

Lebiedziewo lecz Lebiedziew, nie Niewstaniszki lecz Niestaniszki,
nie Olo lecz -Olszew i t.p. i t. p.
szew
chciałoby się, obnosić w -podniesioWprost trudno
zrozumieć
jak
nych rękach po całej Polsce. Patrzcie,
tłoczyć mapę nie sprawpatrzcie, rodacy
žyje
Zawadzki

i obywatele!
Stary
jeszcze!
| jaki zuch,

T

НО

at

сс

kia

аоа

Opad za dobę w mm.

|
Wiatr
przeważający

Południowo-Wschodni.
Pogodnie.

-

Minimum za dobę

SERY

90С.

Tendencja barometryczna spadek następnie
wzrost ciśnienia

można

było

dziwszy Skrupulatnie czy

grafa wyraził
się Luter?
Amicus
Plato, amicus Socrates,
sed praehonoranda seritas!

brak!

W

każdej

znaczając, że utrzymywane być one muszą
w stanie zdatnym @0 użytku, a korzystanie

dem

poczynaniu.

Cz. J.

Kupno

Bibliofilów

sanitarnych,

W

dniu

dokonała

na terenie

wyłączania urządzeń
do 'rowadzających

nia w całości lub' części urządzeń

i usuwa-

wodo-

ciągowych, kanalizacyjnych itp.
$
W dalszej części mówi się o obowiązku
oświetlania od zmroku do godz. 23-ej kla-

wi Bryg. Mikołajowi Osikowskiemu
sługi

w dziedzinie

za za-

zespolenia organizacyj

byłych wojskowych na terenie Wojewódz”
twa Wileńskiego. W tym numerze
Monito-

ra ukazało się zarżądzenie

Pana

Prezesa

Rady Ministrów nadające srebrny Krzyż
Zasługi
pp» Dominikowi Piotrowskiemu, re-

ferentowi w Urzędzie Wojewódzkim w Wil-

nie oraz Władysławowi
Smilgiewiczowi.
urzędnikowi pocztowemu w Wilnie, za zasługi w dziedzinie zespolenia byłych woj-

w

Sekre-

— Wyjaśnienie. Dn. 29 ub. m. umieszczona została w „Słowie* wiadomość о
oblężeniu posterunku policjj w Stotpcach
przez

straż celną

1 o rzekomo

nej aferze przemytniczej, w
szany jest
się obecnie

skandalicz-

której

zamie-

podkomisarz D'Erceville. Jak
dowiadujemy ze źródła miaro-

dajnego, rzecz

cała

nie

przedstawia

się

tak poważnie i została umyślnie wyolbrzymioną przez zainteresowaną
osobę,
która
naszą redakcję wprowadziła w błąd.
Według informacji zasiągniętych z urzędu wo-

jewódzkiego w Nowogródku,
podkomisarz
D'Erceville otrzymał drobną ilość kawioru
od funkcjonarjusza
poselstwa polskiego
w Moskwie, którą bynajmniej nie usiłował

PRACA

do większych wsi
i majątków
włącznie,
parafji rz.-katol., poczt, telezr. i telef., dróg
żelaznych, szos, gościńców
i ważniejszych
Arop zwyczajnych, granic wojew., powiatowych
i gminnych, jezior i rzek z podaniem

I OPIEKA SPOŁECZNA.

— (x) W

sprawie

bezpłatnego

roz-

dawnictwa kaszy i słoniny. Magistrat m.

rodzinom

składającym

się z 4-ch

bsób po

R

wodę do mieszkań, zdejmowanią

zaproszenie

ukryć

i lokatorom zabrania się:

Ы

się

miasta lustracji wszystkich piekarń, które
w myśl przepisów uledz mają zamknięciu.
Ponownej tej lustracji dokonano na prośbę
wniesioną w swoim czasie do władz wyższych, przez zainteresowanych właścicieli
piekarń.
‚ , O wynikach tej lustracjj podamy w
jednym z najbliższych numerów.

z nich powinno być dostępne osobom, dlą
których
rzeznaczone.
|
VE
regulaminu * właściciełom

i administratorom domów jak też dozorcom

otrzymać

— zechce zgłosić

RÓŻNE.

budżetowe

noszą 100.000 zł., które
Rozdawnictwo

w dniu EA

‘

‚ —

(х),6,372

kostanie

24. na dokarmianie dzie-

ci w szkołach powszechnych.
m. Wilna
asjgnował
karmianie
m. Wilna

przed

władzami

fakt rzekomego

Magistrat

na osiatniem posiedzeniu wymiędzy innemi 6,872 zł. na dodzieci w szkołach powszechnych
ną cały okres miesiąca bieżą-

celnemi.

Również

oblężenia posterunku

przez strąż celną nie
stości.

odpowiada

P.P.

rzeczywi-

— Mapa Województwa Wileńskiego.
Już ukazała się w sprzedaży Mapa
Województwa Wileńskiego (Podziałka I : 300.000)
w opracowaniu

F. Dąbrowskiego

wickiego z oznaczeniem

i E. No-

miejscowości

granic spławu i żeglugi. Format
na 94 cm.

Mapa

została

aż

mapy

wykonana

78

w 4 ko-

lorach i odznacza się ptzejrzystością i czytelnym drukiem nazw. Cena zł. 5. Wydawnictwo księgarni Józefa Zawadzkiego
w
Wilnie, Wielka 7. Do nabycia we
wszyst-

150 bezrobotnych kobiel

na zalesianie do

|

W związku z powyższem wydział opie-

względzie

przy

Magistracie

położenie

mając

na

materjalne tych

kobiet, jak również dążąc do zmniejszenia
bezrobocia w Wilnie asygnował dla wyjeź-

róży.

O

robotnic 1500 zł. na koszta po:
2

Fakt ten świadczy o względnem zainteresowaniu się miejskiego wydziału opieki
społecznej łosem bezrobotnych.

KOLEJOWA.
— Zjazd
przedstawicieli: kolejnictwa. Od środy odbywa się fw Wilnie zjazd
naczelników wydziałów
eksploatacyjnych
i kierowników
działów przewozowych ze
wszystkich polskich dyrekcji kolejowych.

na terenie

Województwa
2

Na zjazd ten

przybyli

z ramienia

mini-

Wileń-

MIEJSKA,

— (x) Prace nad poprawkami
preliminarza budżetowego na rok 1923—29.

Jak już podawaliśmy

ostatnio miejska koprac

nad

wek. W dniu dzisiejszym zaś rozpatrzony
zostanie dział przedsiębiorstw
miejskich.
Prace komisji potrwają
prawdupodobnie
Kilka dni, poczem

fpe

dokonaniu

pewnych

SZKOLNA.

pogody okazała.sięmniej pomysiną ze
wzylędw na stan posiadania kupujących,

gdyż kieszeń przeciętnego

urzędnika, . jako-

tako pełna czwartego, Śsnawe świeci, już
pustkami. Musiało się to odbić na ogólnej
„frekwencji, to też pomimo mieznacznezo
tylko podniesienia się cen wiełe „firm* nie
zdążyło
rozsprzedać
towaru.
Specjalnem
powodzeniem cieszyły się tylko naczynia i
statki drewniane używane w gospodarstwie,
pomimo
dość
wygórowanych
cen.
Balje

średnie sprzedawane pod koniec dnia po
5.50 w roku ubiegłym jeszcze można było
nabyć po 4 zł. W
podniosły się ceny

tym
samym
stosunku
na necułki
(1.20 — w

roku ub. 1 zł.) łyżki, warząchwie, stołeczki, stolnice i t. p. Wywołane io została
ponad
małą podażą tego artyułu.
Zdrożały

wyraźnie bryczki, wozy i „obo-

dy" na koła. Dużo tego przywieziono, zwłaszcza

ze Święcian

i dużo

zostało

niesprze-

dane. Za jednokonną bryczkę płącono 400
zł. gdy w roku ub. tylko 300
320. W64
zwykły kosztował 140 zamiast jak w r. ub.
80 zł. Cztery „obody* 35, dawniej 18 zł.
Nie podniosły się tylko w cenie, pochłaniane w dużej ilości przez wszystkich
spacerujących obwarzanki. Najwykwintniejszy
gatunek t. z. „słomka*
kosztowały
1 zł.
pęczek, „makowe* -40—50 gr., „suszka“ -

20, „smorgonki*

—

15, „male“

1o gr.

Zdrożały nawet
baloniki,
gdyż
rano
proszono za nie po złotówce.
Na ogół towaru dużo, ale pomysłowość

ludzka nie wysiliła się na nic nowego. Nawet te same miejsca co i zawsze zajęły
kjoski

popułarne:

harcerzy,

„Czarnego

Ko-

ta” i innych.
E
jedyną, niespotykaną dotąd na Kaziuka atrakcją był aeroplan z ulotkami. Z zaciekawieniem obserwowane unoszące się
w powietrzu papierki
lę o... sąsiadach. To

skrył się już
usłyszeć

zapominając
też, kiedy

z widnokręgu

lament jakiejś

na chwiaeroplau

można

była

Józefowoczki: „nie-

chaj jego choroba, ja jak durna na jeropłan
patrza, a tu
wyciągał...

żulik
Same

portmanka
z kieszeni
teraz oszukanstwa
na

świecie.*
Nieprzyjemny ten zgrzyt zagłuszyły natychmiast

wesołe

nawoływania

rozbawionej

gromadki i dopiero za chwilę widok policjanta prowadzącego za kołnierz jakiejoś
łobuza przypomniał o przykrej przygodzie
babiny.

„Patrzaj żulika taki złapałi, pewnie ręka
w kiaszeni zaplątawszy się. Posiedzi na
Łukiszkach.*
Pozatem spokojnie, choć
szedł
Kaziuk
tegoroczny.

gwarno przeZ
nastaniem

cach krążyły do ósmej patrole konne oraz
piesze policji i żandarmerii, wyławiając podejrzanych. Przed ósmą pusto już było
zupełnie, tylko tu i ówdzie czuwali kupcy,

zostałą nazwa firmy,
a n.e „Moritz“.

TEATRY

i MUZYKA.

— Teatr Poiski (sala „Łutnia*). „Śpiewak własnej niedoli*. Dziś po raz pierwszy ukaże się głośna sztuka jóżefa Dymo-

wa „Śpiewak

własnej

niedoli*.

Świetna ta

sztuka zaczerpnięta z życia żydowskiego w
małem miasteczku prowincjonalnem, porusza nader ciekawy
problem
bezgranicznej

pp.

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 60.
„Konstytucja“. jutro o godz. S-ej
na rzecz Koła przyjaciół harcerstwa

odegraną

zostanie

wzruszająca

Sztuka

B.

Gorczynskiego „Konstytucja“ w premjerowej obsadzie.
— Opera w Wilnie. W ciągu trzech
dni gościć będzie w Wilnie Zespół Warszawsk ej Opery
objazdowej pod dyrekcją
d-ra T. Wierzbickiego. Repertuar zapowiada
w niedzielę „Żydówkę— Halevy, w poniedziałek „IFausta* Gounoda i we wtorek—
„Traviatę* Verdi.
Pozostałe bilety nabywać
można codziennie
w
bez przerwy.

Kasie

Tatru

Polskiego

11 - 9

- Poranek zjednoczonych orkiestr
wojskowych w Teatrze Polskim. W niedzielę naibliższą o godz. 12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze Polskim poranek zjedneczonych orkiestr wojskowych garnizonu Wilno (75 muzyków) pod batutą znane-

sterstwa komunikącji w Warszawie: inspektor głównej inspekcji komunikacyjnej inż. po j utalentowanego kapelmistrzą BogumiEjsmont, naczelnik wydziału przewozowea Reszke.
- (r) Z podróży
inspekcyjnej
p. go inż. Włodek oraz przedstawiciele deparorkiestrowe zorganizowane z0Wojewody do Postaw. W dniu 7 bm.
P. tamentów eksploatacyjnego i handiowego stąły Poranki
staraniem Komendy
Garnizonu i DyWojewoda Wileński
Władysław Raczkie- p. Wilke i dr. Pierzchała.
rekcji Teatru
i odbywać się będą stale w
wicz przybył 'w towarzystwie Dyrektora
Zjazd otworzył psezes dyrekcji wileń- pewnych odstępach. Pragnąc umożliwić koRobót Publicznych inż, ŚSiła-Nowickiego i skiej inż. j. Staszewski, zaś obradom prze- rzystanie z poranków
najszerszym masom
Komeadanta Wojewódzkiego P. P. p. Pra- wodniczył naczelnik wydziału eksploatacyj- publiczności, ceny zostały usialone od 15 gr.
szałowicza do Postaw w
celu) dokonania nego inž. Laguna.
2
do 1 zł. 50 gr.
>
inspekcji oraz załatwienia na miejscu ważZjazd Pow
jest omówień'u spraw
— Tatr „Nowości* ul. Dąbrowskiego
niejszych spraw, dotyczących
Starostwa dotyczących: przewozu towarów, ćzierża- Nr. 5 daje dziś i codziennie premierę pod
Postawskiego. P. Wojewoda
dokonał wy- wienia objektów kolejowych i eksploatacji nazwą: Hailo! „Nowości* rewja
w 2-ch
boru miejsca na budowę nowego gmachu b ocznic.
|
aktach: i 15 obrazach w wykonaniu art.
Starostwa w Postawąch oraz zbadał i zaObrady prowadzone są bardzo inten- scen Warszawskich
z Panią W. Dobosztwierdził projekt rozmieszczenia
w nim sywnie i trwają od 9 r. do 3 pp. i od 5 do Markowską,
jabłońską,
Szerszyfiskim,
urzędów. Następnie zbadał P. Wojewoda późnego wieczora.
S
Chrzanowskim, Stróżewskim i Cesarskim
kwestję rozbudowy dróg Starostwa PostawZakończenie prac spodziewane jest dziś ną czele.
skiego,
wydając w rezuitącie
odpowiednie wieczorem.
2 przedstawienia. Początek o godz. 7
zarządzenia, poczem odbył konferencję ze
pół
i 9i pół.
WOJSKOWA.
Starostą i przedstawicielami urzędów niezespolonycu
z samorządem
w sprawach
— Fombole brigde. Rodzina WojskoRADJO—WIiLNO.
bieżących oraz w sprawie rozbudowy szkół. wa urządza dla rodzin wojskowych i gości
Piątek 9 marca 1928 r.
Równocześnie uregulował
P. Wojewoda wprowadzonych
w sobotę dnia 10 marca
16.25- 16.40: Chwilka litewska.
sprawę wypłaty zaległości za budowę
po- br. O godz. 20.39 w Kasynie Garnizono16.40 16.55: Komunikat.
kazowych domów ylinobitnych, pozostawia“ wem,
Mickiewicza 13, Tombole—bri_de z
16.55 - 17.20: „O Polakach zakordono+
iąc P. Staroście potrzebny fundusz
ną u- działem koncertowym.
nowych* odczyt wygłosi red Kazimierz 1.eSkuteczaienie wypłaty. Po przeprowadzeniu
„Impreza ta ciėszy
się
czeniem
łustracji biur Starostwa i Komendy P. P. i niezawodnie ściągnie wiele o! icerów z ro- czycki.
oraz przyjęciu szeregu
interesantów P. dzinami i sympatyków.
17.20 - 17.45: Audycja wesoła: Satyry
Wojewoda powrócił do Wilna i w dniu 8
Rodocia wyzłosi art. Teatru Polskiego Ka:
bm. objął urzędowanie.
rol Wyrwicz.
POCZTOWA.
17.45—19.00: Koncert popołudniowy or— (x) Konfiskata biaforuskiego pisma
-- (t) Samochody
do użytku Dyrek- kiestry pod dyr. prof. Aleksandra Kontoro„Woła pracy*. Urząd Komisarza Rządu na
nas, wicza. Solista: Sylwester Czosnowski wykom. Wilno zarządził w dniu wczorajszym cji Poczti Tel. w Wilnie. Na
konfiskatę białoruskiego pisma „Wola pra- iż Dyrekcja Poczt i Tel. w Wilnie zakupiła na na klarnecie: Webera: Polonez, Bergsocy” Nr ł z dnia8 III. br. za umieszczenie ostatnio dwa nowe samochody, a mianowi- na: koncert przy fort. |. Szabsaj.
19.00 =49:25:-Giazetka radjowa.
wiadomości zawierającej
cechy przestęp- cie: jeden osobowy dla użytku precesą dy19.25 -19.35: Sygnał czasu i rOzmaistwa przew dzianego w artykule | rozpo= rekcji i drugi półciężarowy do przewożenia poszczególnych
materjałów
technicz- toś Ci
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
nych w obrębie dyrekcii.
19.35 - 20.00: „Skrzynka pocztowa” wyskowych
skiego:

zapewne przesunięcie terminu 0 całe cztery dni. Zmiana ta pomyślna pod względem

mylnie wydrukowana
która brzmi „Morris*

ubiegłego tygodnia

Drawska w Województwie Poznańskiem.
ki s R

z

zmroku

cego.
miłości i samozoparcia.
" — (x) Magistrat asygnował 1500 zł.
W wykonaniu
biorą udział wybitniejna koszt podróży dla bezrobotnych. sze siły zespołu pod reżyserją K. WyrwiczPaństwowy
Urząd Pośrednictwa Pracy w Wichrowskiego.
Wiinie wysłał w końcu

i

pozośŚrod=

AE
—
Nie „Moritz”,
lecz „Morris“. W
notatce omawiającej
wyasygnowanie przez
Magistrat 13.000 zł. na zakup mechanic_nej drabiny dla naszej straży ogniowej

kich

pokrywa Magi-

ZAKGACEONE

zaró-

1925 r., jak

emisji:25+paždziernika 1926 r.
nadal w obiegu i są prawnym
płatniczym. (0)

5-ztoto*

tarjacie Wileńskiegu Koła Związku
Bibljotekarzy Polskich do końca marca 1928 r.

17 marca miejska Komisja Finansowa przystąpiła do rozpatrzenia opracowanego przez
Magistrat AAA
budżetowego na rok
1928-29.
Obecnie rozpatrywany
jest dział
dochodów. Przyjęto szereg pozycyj z nieznaczaemi zmianami.
(x) Ponowna lustracja piekarń w
Wilnie. Onegdaj specjalna Komisja z Warszawy, którą ostatnio przybyła do Wilna
w towarzystwie poszczególnych okręgowych
lekuzy

pragnie

na Zjazd

poprawek preliminarz ten przedłożony zostanie Radzie miejskiej do zatwierdzenia.

= (0) Sprawy

| maja

Kaziuk.

3 kg. słoniny i 30 kg. kaszy, rodzinom ponad 4 osuby po 5 kg. słoniny i 42 kg.
og
i
'> Koszta powyższych zapomógw naturze

na litogra- misja finansowa przystąpiła do

robocie, w każ-

ści, iż wycofanie z obiegu biletów

nie jest zamierzane i bilety te
z datą emisji

knych USB. Przędstawienia codziennie prócz
czwartków Początek g. 8.15. Ceny od 0,50
do 4.00 zł. Ognisko. Akadem.
ul.
„Wielka
„_ Wbrewi naszym przepowiedniom wczo24. W niedzielę dwa przedstawienia: o g. rajszy Każiik odbył PD
pięknej pogo5 dla młodzieży Ceny o Sv proc. Zniżone; dzie, co jest, jak dlą
iuka, zjawiskiem
wieczorem o godz. 8.15 normalnie.
- oddawna niespotykanem. Wpłynęło na to

— Regulamin sanitarno-porządkow:
zatwierdzony przez p. Wojewodę. '
г
dniu wczorajszym Wojewoda
Raczkiewicz
zatwierdził uchwalony pizez Radę Miejską
‚ № myšsl cyirowego zestawienia z zaporegulamin sanitarno-porządkowy. |
mogi tej skorzysta ogółem 4.066 bezroRegulam n ten omawia kwestję urzą- botnych rodzin, przyczem wydziela się sadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za- motnym po 2 kg. słoniny i 12 kg. kaszy,

i uzgodnieniem miejskiego
jaki jurny jeszcze! CO wyda na świat ficznym kamieniu wypisane są nazwy rozpatrzeniem
preliminarza budżetowego na rok 1928 29.
—to brylant.
odbytem posiedzeniu w dniu wczoraj— akuratnie. Ach, tej akuratności,
i bez za- Na
szym, komisja ta rozpatrywała dział dochoLecz -- jakże
to,
parafrazując pedantycznej, nieubłaganej
jakże
bardzo dów, przyczem dokonała pewnych popraPlatona oraz Arystotelesowego
bio- strzeżeń akuratności,

nam

WARSZAWSKA

8 marca 1928 r.
i waluty:
Tranz,
Sprz.

Wilna przystąpił ostatnio, jak już podawaliśmy do bezpłatnego rozdawnictwa kaszy
i słoniny wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Państwowym Urzędzie PośrednicsA Pracy w Wilnie do dnia 1-go stycznia

URZĘDOWA.

kwestji przemysłu
mięsnego
należy
zaznaczyć, iż na szczególną
uwagę
zasługuje fakt, że
wartość
rzeźnej tek schodowych i ubikacji, spluwaczkach
umieszczonych na schodach, miejscach na
produkcji z przetworów
mięsnych, trzepanie dywanów i garderoby, dołach klowieprzowiny, przekracza
600 miljo- acznych i £ pe
—
:
i
nów. Przemysł mięsny, jeżeli chodzi
Regulamin wejdzie w życie z dniem jetylko o trzodę chlewną, wnosi skar- go ogłoszenia i umieszczony będzie w każdym domu. Winni przekroczenia
przeciwko
bowi Państwa 16000000 zł. rocznego regulaminowi karani będą w drodze admidochodu,
niezależnie od
opłat na nisiracyjnej grzywną do loo zł. lub areį
rzecz gmin, które bezpośrednio z tej sztem do trzech miesięcy.
produkcji osiągają 8000000 zł. rocz(t) Odznaczeni: krzyżami zasłunie z tytułu różnych opłat
i podat- gi twórców ZUW. W Monitorze Poiskim
z dnia 6 bm. ukazało się zarządzenie Pana
ków komunalnych.
Prezydenta Rzeczypospolitej nadające ZłoObecnie pracuje
w
Polsce 9000 ty Krzyż zasługi emerytowanemu generałowarsztatów

GIEŁOA

KRONIKA

Uwagi:

opartej na przesłankach
gospodarczych z pożytkiem
dla całego społeczeństwa, jak również
dla sier zainteresowanych,
będzie
stworzenie
Giełdy Mięsnej, która uwidoczni
złe
i dobre strony w tej dziedzinie handlu
i pozwoli
wyeliminować
szkodliwe
jednostki,
które działają
względnie
działać mogły na podwyższenie kosztów pośrednictwa.
Aby jasno zdać sobie
sprawę z
konieczności stworzenia regulującego
czynnika w
postaci
giełdy mięsnej,
należy zastanowić się nad poszczególnemi dziedzinami pracy w handlu i
przemyśle mięsnym.
O roli kupców handlujących trzodą chlewną i rogacizną wspominaliś-

A

rozwiązuje

że

ta gałąź wytwórczości zorganizuje się
przetworców i produ- do tego stopnia, że wejdzie w fazę
porozumiewaliby
się wielkiego przemysłu, któryby również
stopniu
przyczynił się
do
rynku krajowego i w niemałym
standaryzacji
produkcji.
Giełda
przytem do
stosując się

z

duże u- nego z rynkami zagranicznemi. (—)

W ostatnich latach eksport znacznie się zmniejszył
jeżeli chodzi
o
firmyi stowarzyszenia krajowe,
naPIĄTEK
tomiast zwiększył się na korzyść firm
zagranicznych, które coraz więcej przy
Sł. g. m. 6 34
Wschód
© рг
pomocy swoich komisjonerów mają
Franciszki
Zach. sł. o g. 17 m. 22
do powiedzenia na
naszym
rynku
jutro
3
bydła i nierogacizny.
* 40 Męczen.
W każdej dziedzinie handłu i przemeteorologiczne
mysłu mięsnego wiele najkonieczniej- Spostrzeżenia
Zakładu Meteorologii U. S. B.
szych prac Stoi jeszcze odłogiem.
Ugory należy przeorać,
wyrwać niez dnią 8 —- ili 1928 r.
у
potrzebne chwasty
i pracować
„dla Ciśnieni
Ф
państwa i społeczeństwa, pracować w :юа;ъё:.: m.
RZ

racjonafnej

pod nadzorem władz, będzie siłą rzeczy czynnikiem regulującym ceny rynkowe. Ceduła giełdowa da producentowi możność orjentowania się w cenach
rzeczywistych, ustalonej na kalkulacji

handlu

W

_mię-

danknofy 5-cio złołowe nie będą wycofane z obiegu.
W ostatnich dniach do Banku Polskie- wych
go zgłasza się znączna ilość osób w celu wno
wymiany biletów 5-cio złotowych, które „datą
jakoby miały być z obiegu wycofane. Wo= stają
bec tego Ban
Polski podaje do wiadomo* kiem

Nad poprawą panującego stosun- Holandja
358,80
359,70
357,90
43,485
43,59
43,38
„Prandzej, prandzej, prandzęj, bo czasu
ku w branży mięsnej i potanienia te- Londyn
- 8,90
8,92
8,88
coraz mniej”!
'
go artykułu, dużo
pracy wkładają Nowy-Yurk
Paryž
35,08
35,17
34,985
cechy i związki rzęźnicze. Idąc | kon- Praga
KOMUNIKATY.
26,415 26,48
26,35
171,65
171,72
171.23
sekwentnie
do
zamierzonego
celu Szwajcarja
—
Zjazd
Bibljotekarski
we Lwowie.
125,50
125,81
125,19
związki rzeźnicze, jak zresztą wszyst Wiedeń
Podczas
Zielonych
Świąt
od
26
do 29 mas
47,18
41,30
41,06
kie stowarzyszenia kupców mięsnych Włochy
ja 1928 r. odbędzie się we Lwowie I Zjazd
Bibljotekarzy“Polskich równocześnie z uro*
uważają za konieczne, aby siery rzą- Papiery procentowe:
czystościami stulecią Zakładu Narodowego
dzące jaknajszybciej
przeprowadziły dolarówka 66, — 67,504 - , —
im. Ossolińskich i ze Zjazdem
Bibljof.lów
reiormę'
dotychczasowego
systemu Poź..dalarowa 85,25
Polskich. Uczestnikiem Zjazdu
może
być
przez: 1) niezwłoczne powołanie
do- kolejowa 102,75
103-każda osoba zajmująca się teoretycznie i
praktycznie pracą bibljoteczną, która opłażycia giełdy mięsnej,
2) wprowadziły 5 proc. konwersyjna 67,10
kolejowa 61,25
ci wkładkę w wysokości
20 zł. Członkościsłą
rejestrację osób trudniących konwersyjna
listy i obi. Banku Gosp. Kraj. ©4 —wie Zjazdu Bibljofilów mogą być hospitansię handlem żywca i mięsa w kraju 8 proc. ziemskie 83
tami bez prawa-głosowania za złożeniem
i zwracały szczególniejszą
uwagę na 4 5 proc. ziemskie 56,75 56,50
wkładki lo zł.
Każdy uczestnik i hospitant
otrzyma egzemplarz Modlitewnika Warneńt. zw. komisjonerów
zagranicznych i 8 proc. warszawskiė 79,60 79,65 79,50
warszawskie 62,35 _ 62,50
—,— czyka. Wreszcie goście bez wymienionych
pośredników, osoby uchylające się od. $4 proc.
Spioc. warszawskie 59,15 —;=.
praw Opłacają wkładkę 5 zł. Kto
z poza
płacenia podatków.
członków Związku
Bibljotekarzy
i T-wa

124.476.000.

Funkcjonowanie „dobrze
zorganiżowanej giełdy mięsnej umożliwi normalizację rozpiętności cen rynku wewnętrznego oraz jednolite i planowe
obsyłanie rynków zagranicznych, według ich faktycznego zapotrzebowania,
co do kosztów produkcji
i wartości

towaru.

544,554,640.

eksportu cyiry za rok
ubiegły
dają
nam obraz następujący: według przybliżonych danych zaledwie kilku organizacji kupieckich, wywieźliśmy niero-

ciężaru,
1) sprawa zmniejszenia
krajotów
konsumen
przygniata
jaki
z niedomaganiami
wych, w związku

odda

artykułów.

snych na ryaku
wewnętrznym,
Oraz
uzgodnienie potrzeb rynku wewnętrz-

wnętrznym,

snej, nałeży wymienić z główniejszych
jej zadań, w pierwszym rzędzie spra- wnętrzną, przekonamy się, że kwestja
wę uregulowania obrotu bydłem, mie- uregulowania handlu mięsem, jak też
towarów
jest nierogacizną, trzodą >chlewną, i wogóle i standaryzacja
odzowną
koniecznością.
W
roku
1927
zakres
w'
€0_ wchodzi.„
wszystkiem,
targowihandlu mięsem i przetworami ze zwie- na trzynastu wspomnianych
cach kupiono i sprzedano trzody chlewrząt rzeźnianych.
bydła
345.600
sztuk.
W
kwestji
uregulowania
rynku nej 921,600,
Wartość
tego
towaru
wynosi
razem
konkretdwie
się
nasuwają
mięsnego,

ne sprawy:

po jej powstaniu

potanienie+

za rok nych, a władze rządowe zorjentuje o
dane o podaży tego artykułu na rynku we- Dewizy

trzynastu znaczniejszych targowicach,
których użyto
na konsumpcję
we-

Giełdy. Rozpatrując statut giełdy mię-

nie: na

sługi, jeszeli
chodzi szczególnie O
sprawę importu tłuszczów zagranicz-

naj-

КО
Giełda mięsna i w jednym
i w
drugim
wypadku
winna
spełniać
swoją rolę i wpłynąć bardzo poważ-

przemysłowi wędliniarskiemu

towarowo-mięśną.

produkcją

w Warszawie,

Mięsnej

SODO

ustalonych i podawanych przez

giełdę

Jak wiadomo dnia 31 stycznia br.
został wyłoniony Komitet Organiza-

cyjny Giełdy

S

głosi Kierownik Programowy Polskiego Radja w Wilnie Witold Hulewicz.

opustoszały alejki pomiędzy

stra-

ganami, a k-pcy poczęli
uprzątać
bacząc pilnie na różnych grasantów

jących się z nadzieją,
im

że

zmrok

ściągnąć cokolwiek.
Dookoła placu i po

którzy
resztki

dziś jeszcze
towaru.

towar,
uwija-

pomoże

3
uli-

przyległych

rozsprzedawać
‚

będą

Przeszedt Kaziuk i tylko nikomu niepotrzebne zabawki zostaną przez czas pewien, jako widomy znak tradycyjnego Święta. Za rok

znów

sać będziemy

Ożywi

się piac

i znów

na ten temat.

pi-

W. T

M”oszznunnanszzuNnunNnanzNua NEJ

i

a (hora

j a, matkk.a trojga
kobiet
w wieku 3-5

az:

dzieci

8 lat,

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc
© pomoc materjalną,
lub zaopiekowanie się losem
tych małoletnich

dzieci, ul. Sołtańska 23

4.

—4

--.-..-.------..--.---.-‘

Z

SĄDÓW

Historja pewnej
Dawidson
Turmont
za
zmuszony był
nikiem, który

lat pracował

licyfacji.

Ajzik, sędziwy kupiec z
niepłacenie
podatków
zapoznać się z komoropisał mu dom.
Wiele

Dawidson

aby

zdobyć

na starość własny
kąt,
a tu naraz
licytacja. Nie trudno wyobrazić sobie
Stan
Dawidsona, kiedy krwawica jego
oceniana przez fachowców na osiem

tysięcy złotych sprzedana
licytacji za

pięćset

Rozgoryczenie

została na

dziesięć

staruszka

złotych.

było

tem

większe, że według zdania jego licytacja przeprowadzona została z pogwałceniem
prawa,
a nabywca był
osobą bliską komornika. W porywie
bezsiłnej złości pobiegł do spisującego protokuł licytacji urzędnika i nie
bacząc na obecność poli:janta porwał
go (protokół
nie policjanta) na kawałki.
Wybryk ten zakończył się smutno.
Odprowadzono
go do posterunku,
gdzie sporządzono protokół
zajścia,

a następnie wytoczono

proces o zni-

szczenie aktów i opór
władzy. Sąd
Okręgowy uznał, że przewód sądowy
udowodnił całkowicie
winę i skazał
za nią na mięsiąc więzienia. Sąd ApeJacyjny nie dopatrzył się oporu władzy, natomiast
uznając
Dawidsona
wianego zniszczenia aktów pozostawił
wyrok. pierwszej instancji bez zmiany,
zawieszając
wykonanie
jej na dwa
lata. ,

Dawidson został

bez domu i w
skazującym.

się

dodatku

na
z

starość
wyrokiem

+

Co/niesie sydzień
w 4

51

nadchodzący.

l tygodniu

na

wo-

20.15 —
Trasmisja
koncertu sym- kandzię
Sądu
Okręgowego zuajdą się
— „Konstytucja'--dla młodzieży. StaraWarszawskiej.
' dwie ciekawe sprawy karne, budzące
niem Koła Przyjaciół Harcerstwa, no poro- ue22.05 - z Filharmonii
Komunikaty P.A.T.
Z r
z Kuratorem Okręgu Szkolnezainteresowanie mieszkańców «Wilna.
w
o, w dniu 10 marca gbr. o godz. 17-ej w EO
Pierwsza z nich, to sprawa urzędnika
jwiększa
sensacja
ekranów
eatrze Polskim (sala Lutni) wystawiona
i
zagranicznych
bankowego Mozel-Mozelewskiego, debędzie sztuka „Konstytucja“ dia młodzieży.
traudanta, który przy pomocy, fałszyDochód przeznacza się na obozy letnie dią
harcerzy.
wych czeków podnosił z cudzych raIg
głośniej
AKADEMICKA.
chunków znaczne sumy, druga do-

„Książę Seliman"

— Ostatni? tydzień VIi Szopki Akademickiej grona słuch. Wydz. Sztuk Pię-

Maurycego Dekobry
i "powieści.
wkrótce w kinie

2

„POLONJA“,

$

tyczy b. nauczycielek sióstr
Walerji
Blondynówien

Eugenji i
(Waleria

ENSO

się hałasem
trzymała
służąca.

i raną w piętę,

przechodząca

jaką

po

о-

schodach

ZE ŚWIATA.
— Modernizacja Sjamu.
Królestwo Sjam. (w ' południowo-wscho-

dniej Azji)
nabiera poloru europejskiej cywilizacji. Europa naślado-

wana jest tu z sensem lub bez sensu.
Kobieta sjamska ubiera
się nawpół
po europejsku, pół po sjamsku. Najchętniej nosi bluzę, lakierowane trzewiki na wysokich obcasach i jedwabne pończoszki. W miejsce sukni nosi
jednak starodawny „panung*.
Gdy król wchodzi do pagody dla
złożenia hołdu swoim boskim przodkom, orkiestra wygrywa lekkie, europejskie arje operetkowe.
Sjamskie przysłowie mówi: „Chińczyk

boi

się

Śmierci,

Europejczyk

głodu, Sjamczyk nie boi się ani głodu, ani śmierci*. Przysłowie to charakteryzuje bierną naturę Sjamczyka,
jego flegmatyczne usposobienie, brak
inicjatywy
i zamiłowania do pracy.
Lubuje się on w zajęciach jak i rozrywkach spokojnych, lubi przyglądać

sięf]j uroczystościom,

pochodom,

ma

miężliwi, napadu i rabunku nie znają.
Zajmują się przeważnie pracą biurową, gdyż pracę fizyczną wykonywują
u nich Chińczycy. Chińczyk pracujew
dzień i w nocy, jak długo tylko może, podczas gdy Sjamczyk zbytnio się
nie wysila.
Wsodzonemu
lenistwu
Sjamczyków sprzyja w wysokim stopniu łagodny klimat ich kraju. Domy
zwłaszcza

Zimna

po

deszczem

ich słomiane strzechy.
%4 Sjamczycy ubierają
ale

barwnie.

wsiach są

nie potrzebują się

obawiać, a przed

się

Zasadniczą

chronią

skromnie,

częścią ubra-

nia tak mężczyzny jak i kobiety jest
i. zw. panung, czyli chusta w niebieskie, zielone i czerwone wzory, prze-

i
|
1|

i
! Na

ао

szych

sferach

białym

lub

żakietem

bluzą. Dzieci chodzą nago i boso.
Kobiety są przeważnie krótko ostrzy-

się jednak również i
widuje
żone,
długie włosy; obecnie okazuje się coeuropejska fryzura paraz częściej
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Nr. 1. W dniu wyborów na listę Nr.
Narazie lista P. P. S. Nr. 2—nie
przez Ośrodek W. F. _
:
wszystkich może liczyć przy wyborach do SenaNa program dnia dzisiejszego złożą się: 1 padło 50 proc. głosów
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gą brać zawodnicy
klubów
zarejestrowanych w OZLA. Termin zzłoszeń
do
@та

lufę brauninga,
ostrzeliwując
żywo
każdą istotę ruchomą, która zbliżała
się do drzwi. Policja odpowiedziała
jeszcze liczniejszymi strzałami, a drzwi,
szyby, i meble ucierpiały poważnie.
Walka toczyła się do chwili, kiedy
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Związek Lekkiej Atletyki pierwszy wiosenny bieg na przełaj. Trasa biegu wynosi 5
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jest uzbrojona dostatecznie
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tego rodzaju wypadki.
Jednakże narzeczony Berty uznał, że uzyskał już
zasiedzenie w mieszkaniu i nie chciał
kapitulować tak łatwo. Zabarykadował RKS Siła — RKS Tur — siatkówka żeńska,
drzwi, a dziurkę od klucza rozszerzył godz. Żo 21: AZS A — Pogoń - koszy-

rekordowy dramat

sort
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wany

Następstwa były także
niezwykłe,
jednakże nie w tym stopniu, jak 3-miesięczne mieszkanie pod łóżkiem. 'Kiedy nieproszonego lokatora wezwano,
ażeby wyszedł z pod łóżka, odpowiedział strz ałem z rewolweru. Potem naturalnie wezwano policję, jako
siłę,

która

wiosenny

HANKOU, 8.lll PAT Źródła chińskie podają obecnie szczegóły morderstw, grabieży i napadów dokonanych przez chłopów
komunistycznych
i żołnierzy maruderów w mieście Lei-jang w prowincji Kwantung.
Zawładnąwszy miastem podpalili oni mieszkania wszystkich bogatszych obywateli,
zamknąwszy tam wprzód wszystkich mieszkańców nie wyłączając kobieti dzieci, tak iż wszyscy spalili się żywi cem. Podczas okupacji komu niycznej zabijano wszystkich mieszkańców, którzy uchodzili za bogatszych. Sto
sowano przy tem okropne tortury, a członkowie tej samej rodziny musieli
patrzeć na męczarnie i Śmierć swoich bliskich. Obecnie wojska anty-komunistyczne zajęły już miasto Lej-jang, komuniści zaś coinęli się na granicę
prowincji Kwantung, gdzie w dalszym ciągu dokonują morderstw
i grabieży.

W dniu 19 bm. jako w dzień Imienin
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nie było jeszcze nic osobliwego, co
jednakże może być uważane za nadzwyczajne, to mianowicie,
że narzeczony, dostawszy sie raz w ten sposób do mieszkania, pozostał w niem
trzy i pół miesiąca niespostrzeżony.
W ciągu dnia wślizgiwał się pod łóżko, jeżeli ktoś był w pobliżu, jednakże nie był zmuszony do spędzenia
zbyt wiele czasu
w tej niewygodnej
kryjówce,
gdyż zarówno
właściciel
mieszkania, jak jego żona, byli zajęci
w interesie.
W okolicznościach, których nie podano w jawnej części procesu, 16-to letnia córka państwa była dopuszczona do tajemnicy.
Ta gospodarka
byłaby
trwała
w nieskończoność, gdyby
tajny lokator
"nie
skorzystał
był z tego,
że Berta
poszła
do
kina
i gdyby
nie był
zbyt gwałtownie nadskakiwał
córce domu, której
pewne sekreciki przyłapał i za ich po-
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Baugkok, stolica Sjamu, jest wymowną ilustracją walki, toczącej
się
między dawnemi a nowemi
prądami.
Stara dzielnica miasta,
jej
pałacei
Świątynie otoczone są zielenią, ogrodami. Ciszą panującą tam, odbija od
gwaru i ruchu, dolatującego z nowego miasta. Liczne pagody, nadają jej
właściwą cechę. Znaleźć
tam można
wiele nagromadzonych wspaniałości i
bogactw.
— Trzy miesiące pod łóżkiem.
W Berlinie
odbył
się proces, którego treść jest tak nieprawdopodobna, że, gdyby pojawiła się w formie
powieści, autora posądzonoby conajmniej o zbytek fantazji.
Mianowicie Berta Obst, służąca do
wszystkiego w jednym z zamożnych
domów berlińskich, powróciwszy pewnego wieczora z wychodnego, które
miała tego dnia, przyprowadziła swego narzeczonego.
Oboje
wpadli na
myśl, że jeżeliby otwarto drzwi tylne
bardzo cicho, to może
być udałoby

daizm. Sjamczycy są łagodnii wstrze-
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skłonność do kontemplacji.
Wpływ
na charakter Sjamczyków wywiera bu-
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i Radwanówna) oskarżonych o podrabianie banknotów
50-cio złotowych.
:
Jedna z sióstr obdarzona wielkiemi zdolnościami rysunkowemi wykonywała banknoty od ręki. Legitymacja, rzekomo wydana przez Kuratorjum, też okazała się fałszywą.
Mozelewski prócz deiraudacji znany jest jeszcze
Wilnu z „samobójstwa", które na szczęście zakończyło
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