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Sensacja paryska i moskiewskie echa. 

Przed paru dniami nie małą sen- 
sację wywołało ogłoszenie przez pa- 
ryski dziennik „Avenir“ listu Bucha- 
rina, pisanego przed trzema laty do 
swego przyjaciela przebywającego w 
Berlinie S. Britana. 

Jak wiadomo, Bucharin jest wy- 
bitnym dygnitarzem sowizckim, ideo- 
logiem i teoretykiem komunizmu, nic 
więc dziwnego, że prasa europejska 
skwapliwie rewelacje czerwonego dy- 
gnitarza przedrukowała. List zawiera- 
jący istotnie wielce sensacyjne poglą- 
dy i charakterystyki innych głośnych 
przywódców partji komunistycznej i 
III międzynarodówki, nazwano „„,spo- 
wiedzią*. Do najciekawszych rzeczy 
należy charakterystyka Lenina. 

„Jako teoretyk—głosi list, Lenin nie 
nadawał się do niczego. Była to 
kiepska kompilacja Blanqui, Bakuni- 
na, Pugaczewa i Fedki  Katorżnika. 
Książki Lenina to typowy przykład 
krańcowej bezmyślności, natomiast 
jako praktyczny polityk, był on ge- 
njalny.  Bucharin przypomina, jak 
wszyscy komuniści byli przeciwni o- 
panowaniu władzy w październiku r. 
1918, jedynie Lenin był zatem i zmu- 
sił wszystkich do pójścia za nim. 
„Trocki i my wszyscy występowaliś- 
my przeciwko zawieraniu pokoju w 
Brześciu Litewskim; innego zdania był 
Łenin i zwyciężył. Gdy partja  opie- 
rała się czemu, Lenin odpowiadał: 
„Nie chcecie. Niech was djabli we- 
zmą. Wyjeżdżam na wieś". Tego oba- 
wiali się wszyscy i podporządkowy- 
wali się jego woli. „O, gdyby teraz 
Lenin żył woła Bucharin. Obecnie 
jesteśmy jak w pustyni, bez wodza”. 

Dalej wylicza on nazwiska pozo- 
stałych przewódców komunizmu: Sta- 
lina, Kamieniewa, Krupską, Zinowje- 
wa, Rykowa, siebie i Trockiego i 
wszystkich nazywa zerami. Trocki, jego 
zdaniem, jest uosobieniem fałszu, bla- 
gi i reklamy. Jest on większym re- 
klamiarzem od Kiereńskiego. „Gdyby- 
śmy uszeregowali od  Ścian Kremla 
wszystkie zera naszej partji, zera ku- 
pionych przez nas akademików i zera 
pochlebiaczy z pośród cudzoziemców, 
to utworzyłby się łańcuch, ciągnący 
się od Kremia do ocennu Spokoine- 
$o, a wartość tego łańcucha równa- 
łaby się również zeru, gdyż ani na 

początku, ani na końcu tej bezna- 
dziejnej długiej kolumny zer nie byl- 
by żadnej innej cyfry. 

Z innych wywodów zasługują na 
uwagę takie ustępy:* 

„Nep (nowa polity ka ekonomiczna) 
uratował władzę sowiecką od nieuni- 
knionej katastrofy, ale tylko Lenin 
mógłby uwolnić komunistów z tej 
przeklętej pajęczyny, w którą oni te- 

raz się zaplątali“. dE 
— Dla mnie—obecna Rosja jest 

chwilowem i przypadkowem terytorjum, 
na którem mogła się ugruntować 
trzecią międzynarodówka. Wasz zgni- 

Zachód, ze swoimi  krótkowzrocz- 
nymi rządami, dostarcza jej środków, 
bo chyba zgodzi się pan 2 tem, że 
wszyscy socjaliści są'naszymi pomoc- 
nikami, Swymi funtami szterlingów i 
frankami, chociaż udają, że tego nie 
rozumieją, pomagają nam podpalač 
Europę", 

List—spowiedź Bucharina odbił 
się echem w Moskwie. „Prawda* w 
numerze z dnia 7-go marca ogłosiła 

zaprzeczenie Bucharina, zatytułowane 

jak następuje: „Zaprzeczenie, które 
byłoby niepotrzebne gdyby na šwie- 
cie mniej było głupich" w zaprzecze- 
niu tem zredagowanem.W tonie niesly- 

chanie gburowatym--widocznie So- 
wiecki dygnitarz do innego nie jest 
zdolny- Bucharin oświadcza, że żad- 
nego |. Britana nie widział, a cały ten 
„Warjacki wymysł  (sumaszedszij 
wzdor)” oglądał już znacznie przed- 

tem w prasie amerykańskiej. ‚ 
„Jeżeli ktokolwiek—pisze Bucharin 

=zna nasze stosunki, ten odrazu 

zrozumie, że ludzie operujący tym 
dokumentem mogą być podzieleni na 
dwie kategorje: szarlatanów i dur- 
miów. Szarlatani chcą wyciągnąć z 
tego „małą korzyść”, głupcy zaś wie- 
rzą Szarlatanom wodzącym ich za 
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Plany ustrojowe na Litwie. 
BERLIN, 10-lil PAT. Tel. Union donosi z Kowna za 

półurzędową gazetą „Lietuvos Aidas, że Voldemaras za- 
mierza znieść na Litwie ustrój parlamentarny, rozszerza- 
jąc prawa izby handlowej oraz rolniczej jako też tworząc 
nową izbę pracy. Stworzona ma być również „izba wyż- 
sza w rodzaju senatu z członkami mianowanymi przez 
rząd. Ta izba wyższa wspólnie ze wspomnianemi wyżej 
izbami ma sprawować funkcje ustawodawcze. 

SK i ) į azanie Polaków w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Sąd wojenny skazał na karę Śmierci 

dwuch Połaków Sadowskiego i Orłowa, za rzekome uprawianie 
wywiadu na rzecz Polski. 
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Zamknięcie sesji Rady Ligi Narodów. 
|. GENEWA, 10—lii. PAT. Na dzisiejszem publicznem posiedzeniu Rada 

Ligi Narodów wyraziła zgodę na zaciągnięcie pod auspicjami Ligi Narodów 
pożyczki sanacyjnej dla Bułgarjj w wysokości 4,5 miljonów funt. szter]. 
Rząd bułgarski zobowiązał się uniezależnić od' wszelkich wpływów poli- 
tycznych działalność bułgarskiego banku narodowego. Pożyczka portugalska 
narazie nie doszia do skutku ponieważ rząd portugalski dotychczas nie 
zgodził się na proponowane zarządzenia kontrolne co do sposobu użycia 
pożyczki oraz Ra przeprowadzenie planu sanacyjnego jednakowoż roko- 
wania o tę pożyczkę nie zostały całkowicie przerwane. 

Pozatem Rada Ligi Narodów mianował obywatela finlandzkiego 
Ehrnrotha nowym członkiem komisji rządzącej Zagłębia Saary na miejsce 
ustępującego członka komisji belgijczyka Lamberta. Pozostali członkowie 
komisji, jak również jej prezydent sir Ernest Wilson pozostaną nadal na 
swych stanowiskach. ̀ 

(0 Komitet frzech dla zbadania St. Gofhard.. 
GENEWA. 10.II. PAT. W dniu dzisiejszym zakończona została w 

Genewie 49 sesja Rady Ligi Narodów. Na ostatniem posiedzeniu dzisiej- 
szem po południu rozpatrywana była sprawa incydentu w St. Gothard. 
W imieniu komitetu trzech wyłonionego przez Radę Ligi dla zbadauia tej 
sprawy złożył sprawozdanie delegat holenderski van Blockland. Komitet 
ten złoży Radzie na sesji czerwcowej ostateczne sprawozdanie. Przedstawi- 
ciele Rumunii, jugosławji, Czechosłowacji i Węgier zaakceptowali sprawo- 
zdanie delegata holenderskiego. Przed wyjazdem ministrów z Genewy 
odbędą się narady między Zaleskim a Stresemannem oraz między Titu- 
lescu a Stresemannem. 8 

Litwinaw przyjeżdża do Genewy. 
GENEWA, 10—ill. PAT. Zastępca komisarza ludowego spraw zagra- 

nicznych Litwinow przybędzie we wtorek do Genewy, aby wziąć udział w 
pracach komisji rozbrojeniowej. 

Rozszerzenie się wojny cywilnej w Chinach. 
PEKIN to III PAT. Wobec rozszerzenia sią wojny cywilnej, która objęła obec- 

nie prawie cały kraj, korpus dyplomatyczny postanowił wysłać depeszę keblową do 
edpowiednich rządów w celu uczynienia bardziej skutecznym jukłądu z 1919 
roku w sprawie wywozu broni. Dyplomaci zwracają uwagę swych rządów na znacze- 
nie tego układu, podkreślając konieczność zabronienia wwozu broni i amunicji do 
Chin z terytorjum odpowiednich państw. Telegram nalega na to, ażeby mocarstwa ze 
względu na grożące niebezpieczeństwo uczyniły to możliwie najszybciej. 

Pogłoska o tajnym trabiacie japońsko-towieckim. 
TOKIO, 10—IIl. Pat. W wywiadzie z dziennikarzami prezes rady mi- 

nistrów zaprzeczył pogłosce o tajnym traktacie rosyjsko-japońskim, zazna- 
czył jednak, że obydwu krajom, potrzebna jest, zwłaszcza w chwili obec- 
nej jak najściślejsza współpraca gospodarcza. Premjer wyraził nadzieję, 
że Japonja i Sowiety będą mogły wkrótce zawrzeć traktat handlowo- na-, 
wigacyjny dla podtrzymania wzajemnych stosunków gospodarczych. 

„_ Nałastroła gómicza 
-„... MEKSYK, 16: lll. Pat. „Excelsior* donosi o zasypaniu kopalmi Aurora pod Toxiutlan w stanie Puebla 30 zórników. Katastrofa nastąpiła skutkiem pożaru. Istnieje 
mało nadziei na uratowanie tych górników. Innych 60 ludzi, znajdujących się tw ko- 
palni wyratowano. * . 

Spisek antybolszewieki — czy nowa prowokacja? 
BERLIN, I0-III PAT. Cała prasa berlińska podaje obszerne 

depesze z Moskwy © wykryciu rzekomego spisku antybolsze- 
w ckiego w Zagłębiu Donieckiem. „Berliner Tagebla.t* oświad- cza, że posiada w tej sprawie bliższe szczegółowe matejały z 
ogłoszeniem których jednak musi się powstrzymać. „Taegliche 
Rudschau”, zaznacza, że cała historja brzmi dość fantastycznie 
i stawia pytanie czy nie grała w niej roli pewna prowokacja. 
jak to miało miejsce przy organizowaniu związków monarchi, 
stycznych przy pomocy agentów bolszewickich. 

„Prawda” o wykryciu spisku. 
| MOSKWA, 16.111, PAT. W artykule naczelnym, „poświęconym sprawie wykrycia spisku kontrrewolucyjnego w przemyśle Zagłębia Donieckiego „Prawda” podkreśla, że 

spiskowcom udało się przez szereg iat ószukiwać systematycznie kierowników sowiec- kich przesiębiorstw gospodarczych oraz związków zawodowych nie spotykając z ich 
strony należytege oporu o iakim wspomina odezwa, wzywając do czujności wobec czyRników nastawionych wrogo względem władzy sowieckiej. Dziennik wskazuje ną konieczność jąknajszybszego wyrugowania spiskowców ze środowisk robotniczych w celu zastąpienia ich przez osoby oddane związkowi Sowieckiemu. Dziennik wysuwa 
przypuszczenie, że działalność kentrrewolucyjna rozszerza się także na inne gałęzie 
przemysłu sowieckiego. W zakończeniu dziennik podkreśla sukcesy sowieckiej roz- budowy gospodarczej, które stają się coraz większe bez względu na wypadki wzmian- kowanej działałności. $ 
ATSAKYTI TIT SS OUT INS STTIS 

Styl to człowiek, Cóż można wię- trzema laty Bucharin znajdował się 
cej wymagać od bolszewika. Przyz- bardzo blisko ówczesnej grupy opo- 
nać się do tego co pisał nie może, zycyjnej, któraw swych listach do 
bo by stracił miejsce u żłobu, więc przyjaciół za granicą często krytyko- 
trzeba się wyprzeć. wała swych przeciwników, odpowiedź 

Prasa francuska twierdzi, że po- Bucharina O,„warjackim  wymyšle“ 
siada dowody autentyczności listu a mało kogo przekona. nk. 
jeżeli przypomnimy sobie, że przed 

ilnie. 
informaeje: Wilno, Magistrat, Dominikańska 2 pokój Nr 25 tel 28. Warszawa, Jasna 24, tel, 114—41. od g. 12—2. 

„Cemachowcy”. 
Dziś drugi.i ostatni akt wyborów. 

W powiatach kresowych słusznie wo- 

łaliśmy tydzień temu „zwyciężyliśmy”. 

Zamiast pół i ćwierć bolszewików, 

zamiast antypaństwowo nastrojonych 

przedstawicieli mniejszościowego par- 

tyjnictwa, ziemie „nasze, województwa 

Wileńskieg Nowogródzkie, Poleskie, 

Wołyńskie, wysłały ludzi z jedynki, 
wrogów bo szewizmu, gorących*patry- 

jotów. I nie było tak, jak piszą bez- 

czelnie Jzwiestja, a u nas z nieprzy- 

zwoitą histerją powtarza Robotnie, že 

się wybory na kresach odbyły „pod 

policyjnym terorem*. To nieprawda, 
to kłamstwo! Istotnie niżsi urzędnicy 
i funkcjonarjusze rządowi na pro- 

wincji nie, skrywali swych sympatyj 
do jedynki. Ale to było wszystko. 

Wybory natomiast były zupełnie 

czy.te, wolne, swobodne. | mime to 

włościanin białoruski przeważnie gło- 
sował na jedynkę. Silna indywidual- 

ność marsz. Piłsudskiego, rzucona na 

ekran agitacji jedynkowej, pociągnęla 

go nietylko ku Piłsudskiemu, lecz 

także ku Polsce. Wyniki wyborów r. 

1922 były nieprzyjemne dla państwa 

polskiego. Dziś są dla nas tryumfalne. 
Jesteśmy przekonani, że wybory 

do Senatu będą w naszem woje- 

wództwie jeszcze bardziej pomyślne, 

niż wybory do lzby Poselskiej. Je- 
dynka zdobyła osiem mandatów na 

16 w woj. Wileńskiem (jeśli nie u- 

względnimy powiatu Lidzkiego i pow. 

Wołożyńskiego). Ale ogromnym plu- 

sem jedynki jest, że wszędzie szła 

równomiernie, podczas gdy inne listy 

miały zlokalizowane powodzenie. Ta 

okoliczność daje jedynce ogromne 

plusy przy wyborach dzisiejszych. 

Wreszcie nie należy zapominać, że 

mniejszości idą rozbite na trzy listy, 

broniąca demokracji parlamentarnej 

lewica polska także jest rozbita na 

trzy listy (P. P. S., Wyzwolenie i Str. 
Chłopskie) a jedynka jedna reprezen- 
tuje sfery umiarkowane i państwowe. 

Jedyną dywersję skierowaną prze- 

ciw jedynce, reprezentuje lista 24. 

Straciła ona wiele na wartości przez 

tydzień ubiegły. Wielu księży przede- 

wszystkiem przekonało się, jakie pal- 

nęli głupstwo popierając endecję. Po 

drugie stoimy wobec -oczywistego fa- 

ktu, że endecja ze swoją słabiutką 24 

w żaden sposób mandatu uzyskać 

nie może, że każdy głos polski od- 

dany na 24 rozbija i osłabia powo- 
dzenie jedynki, wspomaga wobec kon- 

kurencji z jedynką listy mniejszości 

narodowych. Głosy oddane na 24 za- 

pisać można na dobro p. Cemiacha 

Szabada, kandydata listy 24. Powstał 

nawet w Wilnie projekt, aby endeków 

zacząć nazywać nie endekami, lecz 

„Cemachowcami“, ze względu na to 

ich judolilskie stanowisko podczas 

dzisiejszych wyborów do Senatu. 

We wczorajszym Dzienniku  Wi- 

leńskim w kącie 5 szpalty 2 kolu- 

mny, czytamy co następuje: p” 
Komunikują nam przedstawiciele Pol- 

skiego Bloku Katolickiego Ch. D. i Piasta 
z województwa Nowogródzkiego, iż na pod- 
stąwie porozumienia wśród czynników pol- 
skich postanowiono uważąć listę Nr 25 w 
woj. Nowogródzkiem za zlikwidowaną. Z 
te_o powodu aby nie marnować głosów 
polskich nie należy na tę listę w woj. No- 
wogródzkiem głosować. Ž 

I tutaj nawet pozostali endecyf'en- 
dekami. Schronili tę wzmiankę do ta- 
kiego kąta, aby najmniej czytelników 

ja przeczytało. Po drugie nie wykrztu- 

sili jednak, aby w  Nowogródzkiem 

głosować na jedynkę, jako na jedy- 

ną polską listę, walczącą z listami na- 

wpół komunistycznemi. A no, upraw- 

niają tylko tem przeciwników do gło- 

szenia, że endecy nie zwalczają ko- 

munistów, czy półkomunistów. 

Temniemniej raz jeszcze należy 

podkreślić, że p.p. Zmitrowicz i Brzo- 

stowski, przedstawiciele listy 25 w 

Nowogródku, postąpili 
patrjotycznie. Endecy wileńscy, któ- 

rzy od tylu lat teroryzowali wszy- 

stkich krzykami o „solidarności naro- 

dowej", dziś sami tę solidarność ła- 

mią w bardzo cyniczny sposób. Nie 

zapomni im dzisiejszych wyborów do 

Senatu patrjotyczna opinja wileńska! 

W dniu dzisiejszym ponoszą większą 

morałną klęskę, aniżeli niedzieli ze- 

szłej rz. 

Oplnja troncuska 0 
Paryź, 7 marca. 

— Niech mi pan napisze artykuł 
© polskich wyborach, powiada do 
mnie redaktor naczelny jednego z 
dzienników paryskich na kilka dni 
przed 4-ym marca. 

A po chwili dodaje, znacząco mru- 

zając: 
— Wprawdzie rezultat 

wiadomy... 
— Arara..? — dziwię się. 

- No, oczywiście, lista Marszałka 
Piłsudskiego uzyska absolutną wię- 
kszość. My tu, we Francji, wiemy co 
хпаста kandydatury rządowe... 

Mój panie, rzekłem, nie trzeba 
myśleć, że Polska to jakiś kraj bal- 
kański, gdzie „robi się* wybory. Rząd 
oczywiście największą sympatją otacza 
swoją listę i robi jej propagandę. Ma 
do tego absolutne prawo. Ale wybo- 
ry.w Polsce są lojalne, o ich wyniku 
zdecydują wyborcy, a nasi sędziowie 
nie poto zasiadają w komisjach okrę- 
gowych, aby pozwalać na łamanie 
ustawy wyborczej... Wielu Polaków 
ustawę tę krytykuje i według mnie 
słusznie. Ale ustawa istnieje i jest 
stosowana. jaki będzie wynik wybo- 
równie wiem. jeden z czołowych 
kandydatów, ks. Janusz Radziwiłł, 
oświadczył w wywiadzie prasowym, 
iż Blok współpracy z rządem liczy 
na 80 do 120 mandatów... 

zgóry jest 

Przytaczam tę rozmówkę, jako do-w tytule swego artykułu, 

naszych wyborach, 
brze charakteryzującą nastroje redak- 
cyj paryskich: tu wszyscy byli prze- 
konani, iż ponieważ rządzi Marszałek 

Piłsudski, to trzy czwarte posłów 
wejdzie do Sejmu z listy Nr. 1... 
Dzienniki lewicowe w sam dzień wy- 
borów zapowiedziały, iż zwycięstwa 
rządu polskiego nie należy przesa- 
dzać, bo „terror jest straszny”. Tak 
pisał socjalistyczny  Populatre; tak 
twierdził  lewicowo-radykalny  Soir, 
gdzie politykę zagraniczną prowadzi 
p. Paul Louis alias Lóvy, były ko- 
munista, który nazajutrz umieścił ar- 
tykuł b. posła Ballina o procesie 
„Hramady“; tak głosiły depesze nie- 
mieckich agencyj telegraficznych. 

Ale we wtorek rano nadeszły do 
Paryża pierwsze obliczenia wyniku 
wyborów, które wszystkich zadziwiły. 
Dziwili się nacjonaliści, iż dawna pol- 
ska „ósemka* tak wielką poniosła k 
porażkę; dziwili sie republikanie u- 
miarkowani, że stronnictwa w Polsce 
jeszcze mają zwolenników; dziwili się 
socjaliści, że ich towarzysze wzrośli 
w siły mimo „terroru” i „dyktatury”... 
Socjalistyczny Popułaire napisał wów- 
czas złośliwie, iż „plebiscyt się Pił- 
sudskiemu nie udał", poczem  pod- 
kreślił radośnie, iż „P.P.S., pomimo 
prześladowań (?), zdobyła dwa dzie- 
siątki nowych mandatów". P. Paul 
Louis nie mógł oczywiście przyznać 
się do tego, że łgał, więc ryknął już 

iż „Piłsud- 

szlachetnie i. 
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Delegaci urzędników u w. pr. 

Bartla. 
WARSZAWA, 10. Ill. PAT. Dnia 

10 b. m. p. Wiceprezes Rady Mini- 
strów prof. K. Bartel przyjął dele- 
gację stowarzyszenia urzędników pań- 
stwowych oraz ogólnego zrzeszenia 
związków i stowarzyszeń urzędników 
państw. w osobach pp. J. Stypińskiego, 
G. Zielińskiego, S. Sasorskiego, dr. 
S. Okęckiego, H. Kwiatkowskiego, 
W. Kozłowskiego i W. Sikorskiego w 
sprawie projektu rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o państwo- 
wej służbie cywilnej. Delegacje przed- 
stawiły p.  Wicepremjerowi ególne 
uwagi, dotyczące projektu, uwagi zaś ; 
szczegółowe zobowiązały się przed- 
stawić na piśmie w ciągu dnia. P 
Wicepremier oświadczył w końcu kon- 
ierencji, że zaznajomi się ze szczegó- 
łowemi poprawkami; kfóre.mu-zosta- 
ną przedstawione i w celu omówie- 
nia tych spraw zaprosi delegację na 
następną konferencję w najbliższy 
poniedziggek. 

  

  

   

      

   
rzema żołądkowe i kiszkowe, 
lów brzucha, ogólne pobudzenie, 

ość, zawroty głowy, niepokojące 
snąg” zmniejszona chęć do pracy, podlega- 
ją Sszybkiemu zanikowi przez stosowanie 
codziennie jednej szklanki naturalnej wody 
gorzkiej Franciszka Józcfa, której główną 
cechę stanowi ła.odność jej działania prze- 
czyszczającego. Żądać w aptekach i droger. 

Wydz. Zdr. Nr. 123, dn. 28.1X—1927 r. 

ski jest pobity”; w przekonaniu, iż 
rząd „nie znajdzie większości w no- 
wym Sejmie", redaktor Soir'ag sądzi, 
że Marszałek Piłsudski — „jedyna 
(przyznaje) mocna osobistość Polski 
dzisiejszej" będzie musiał znów „za- 
apelować do swej armii przeciwko 
narodowi". 

P. Wiktor Snell w  radykalnem 
Oenvre też wydrukował w przed- 
dzień wyborów prozę Ballina, ale 
dziś jednak przyznaje, iż „terror wy- 
borczy* nie musiał być w Polsce tak 
straszny, skoro stronnictwa lewicowe 
wzrosły w siłę. Kończy życzeniem, 
aby „ustrój parlamentarny utrzymał 
się w Polsce". Inny dziennik radykal- 
ny,  Quotidien, również stwierdza 
„Sukces wyborczy lewicy w Polsce". 

P. Jakob Ancel w Information 
cieszy się z porażki narodowej de- 
mokracji i nazywa ją „jednem z tych 
niepoprawnych stronnictw polskich, 
któreby doprowadziło Polskę, gdyby 
było u władzy, do czwartego rozbio- 
ru". Ma natomiast duże zaufanie do 
„Polski Piłsudskiego". Tylko tem za- 
zaufaniem można sobie wytłumaczyć 
bardzo przychylny artykuł rojalisty p. 
Jakóba Bainville'a w  Liberte. Ten 
wybitny pisarz jest przekonany, że: 
Marszałek będzie miał większość w 
nowym Sejmie: „Bez Piłsudskiego 
pisze — niewiadomo co by się stało. 
Odkąd оп jest u władzy wszystko 
idzie jak trzeba. Bez Piłsudskiego, 
co za rozbicie partyjne byłoby znów 
wynikiem wyborów! Wyborcy polscy 
głosowali za lub przeciw Marszałko- 
wi: przeważnie głosowali „za”. Kiedy 
w narodzie zjawi się wódz zawsze 
zyska głosy. Ale musi się po- 

t ma 
ajżywszą również sympatją do 

Marszałka Piłsudskiego owiany jest 
artykuł p. Fortunata Strowskiego w 
Paris-Midt, „Piłsudski — pisze 
niepodobny jest do żadnego z euro- 
pejskich mężów stanu. Jest to wizjo- 
ner i prorok, a zarazem polityk bar- 
dzo wytrawny. Wierzy on w Boską 
misję. Narodu polskiego, wierzy w 
Sprawiedliwość. Jest to mesjanizm, 
tóry w wielu krajach zastąpiły dziś 

koncepcje materjalistyczne, ale który 
w Polsce jest ciągle żywotny. Piłsud- 
ski wyraża ów mesjanizm swą wiarą, 
swemi czynami, swemi słowami, a 
raczej swem milczeniem... Jego  mi- 
styka słowiańska karmiła się jednak 
duchem łacińskim i dlatego ma on 
zalety wielkich mężów stanu  Staro- 
żytnego Rzymu, a przedewszystkiem 
zdecydowanie i powściągliwość, dzię- 
ki czemu uniemożliwia on swym 
przeciwnikom grę słów i zmusza do 
rejterady*. 

Kazimierz Smogorzewski.
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Polacy Kafolicy! 
POLACY KATOLICY! Zachowujcie solidarność narodową? Wszyszy głosujcie 

Wygofanie listy Nr. 
STANISŁAWÓW, 10-IIl. PAT. Przedstawiciele 

    

w Małopolsce. 
listy Nr. 24 wobec 

znikomych szans tej listy przy głosowaniu do Senatu postanowili listę 

wycofać i 

P. P. S. mimo znikomych szans listy 

na terenie woj. Stanisławowskiego 

wezwać członków stronnictwa i sympatyków na listę Nr. 1. 

swej nie wycofało. Walka wyborcza 
przybiera na ostrości, gdyż partje 

ukraińskie postanowiły powetować sobie porażkę poniesioną przy wybo- 

rach dor Sejmu. 

jedną z 5 zgłoszonych list. 

Prawdopodobnie Ukraińcy zdecydują się głosować na 

Kandydaci konserwatystów i sier gospodarczych na liście Ni. I. 
Warszawa—Zdzisław ks. Lubo- 

mirski (miejsce drugie). 
Województwo warszawskie— Wa- 

cław Szuj ki (miejsce drugie) i Zy- 
gmunt Kiliynowicz (miejsce trzecie). 

Województwo białostockie—b. mi- 
nister Hipolit Gliwic (miejsce dru- 

ie). 
$ )\Уоішбаш\ю łódzkie — Jan Za- 
gleniczny (miejsce drugie) i Dr. 
Marjan Dunin-Rzuchowski (miej- 
sce czwarte). у i 

Województwo kieleckie — b. sena- 
tor Leon hr. Łubieński (miejsce 
drugie). 

Województwo lubelskie -- Stefan 
Laury:iewicz (miejsce pierwsze) i 
Roman  Dmociowski (miejsce 
drugie). 

Województwo Śląskie — ksiądz 
prałat Londzia (miejsce pierwsze). 

Województwo krakowskie—baron 
Jan Gótz Okocimski (miejsce dru- 
gie). 

Województwo lwowskie — Stani" 
sław Dąmbski (miejsce trzecie). 

Województwo stanisławskie — b. 
senator Michał Szarski (miejsce 
pierwsze) i Wacław Skibniewski 
(miejsce trzecie). ' 

Województwo tarnopolskie —Age- 
nor hr. Gołuchowski (miejsce 
drugie). 

Województwo wołyńskie - p. S$ko- 
kowski (miesce pierwsze). 

Województwo poleskie—min. Ka- 
rol Niezabytowski (miejsce pierw- 
sze). 

Województwo nowogródzkie 
Aleksander Murza-Murzicz (miej- 
sce drugie). 

Województwo wileńskie — Stani- 
sław Wańkowicz (miejsce drugie). 

Na liście państwowej Kr. 1. 
Zdzisław hr. Tarnowski. 
Zygmunt Przybylski. 

Rola konserwafystów w sejmie 
wywiad u ks. Janusza kadziwiiła 

W związku z wejściem znaczniej- 
szej grupy konserwatystów do Sejmu: 
Ag. Wschod. zwróciła się do ks. 

„Janusza Radziwiłła z zapytaniem, ja- 
jka będzie rola konserwatystów w 
Bloku Współpracy z Rządem i w 
Seimie wogóle. 

'— Uważam—oświadczy; ks. Ra- 
dziwiłł i zdanie to, o ile mi wiado- 
mo, podzielają pozostali posłowie 
zachowawcy, że łączność organiza- 
cyjna Bioku Współpracy z Rządem 
winna być utrzymana i to na podsta- 
wie wyraźnego oblicza programowe- 
go. Najważniejszem zadaniem Sejmu 
będzie niewątpliwie zmiana konstytu- 
cji. Hasło to przyświecało przedew- 
szystkiem wyborom. To też pod tym 
względem rola bloku rządowego nie 
powinna nastręczać wątpliwości. W 
dziedzinie zaś polityki gospodarczej i 
społecznej Rząd ujawnił już w ciągu 
dotychczasowej Swojej działalności wy- 

ražne ramy programowe, w . których 
żądać będzie współpracy Sejmu, nie 
dopuszczając do żadnego ich wypa- 
czenia. Dlatego też uważam pesymizm 
w stosunku do oblicza gospodarczo- 
społecznego większości sejmowej za 
nieuzasadniony, bo oparty tylko na 
wspomnieniach z dawniejszej, nieak- 
tualnej już działalności wielu posłów 
podtrzymujących obecny kurs polityki 
rządowej. Nie tracimy nadziei, że to 
nasze państwowe stanowisko, wypły- 
wające logicznie z całej naszej ideo- 
logji, znajdzie obecnie w rezultacie 
wyniku wyborów zrozumienie i po 
stronie dotychczasowej opozycji tak 
na prawicy, jak i na lewicy i umoż- 
liwi w izbach owocną pracę, która 
doprowadzić mvsi do rozwiązania 
całego szeregu pierwszorzędnych za- 
gadnień pod kątem widzenia interesu 
państwa. 

Staroobczędowcy głosują na jedynkę. 
W związku z wyborami do Senatu 

Centralny Komitet Wyoorczy Staro- 
obrzędowców wydał okólnik, nawołu- 
jacy wszystkich staróobrzędowców do 

Uchwały M. 0. ©. 

WARSZAWA, 10-III (£ Z. wf. Słowa) 
Klęska wyborcza jaką poniosła lista 
Nr. 11 stała się przyczyną daleko 
idącej reorganizacji dalszej pracy. W 
ostatnich uchwałach Zarządu Główne- 
go M. O. W. czytamy między innemi, 
że wybory obecne należy traktować 
jako jeden z etapów walki M. O. W. 
o zmianę ustroju państwa, walki któ- 
ra rzuciła nowe hasła w najszersze 
masy ludu polskiego, łącząc niero- 
zerwalnie przeszło 100.000 wyborców 
monarchistycznych dookoła sztandaru 
M, O.. W. 

;Powodzenie wyborczej listy Nr, 1 
jest dowodem, że hasło wzmocnienia 
silnej władzy państwowej ma oparcie 
w szerokich warstwach  społeczeń- 
stwa. Za logiczną konieczność pań- 
stwową uważamy prowadzenie walki 
przez rząd w stosunku do stronnictw 
łewicowych i w tej walce gotowi je- 
steśmy zawsze poprzeć poczynania 
Marszałka Piłsudskiego.  Monarchi- 
styczna Organizacja Wszechstanowa 

   

Wrażenia teafralne. 
Józefa Dymowe „Spiewak włas- 

nej miedoli*, sztuka w 8-ch aktach z 
prologiem i epilogiem, wystawiona 
po raz pierwszy w Teatrze Polskim 
9-go marca, 

Wśród poezyj lirycznych Richepin'a 
jest wiersz—tak oto brzmiący a zaty- 
tułowany „Serce matczyne”. 

O dzieci, marzeń naszych świetlane postacie, 
Wdzięczne, przeanielonel 

Przenigdy matek swoich wy tak nie kochacie 
Jak was kochają one. 

Kochał raz biedak duszą całą 
Tę, co e niego dbała mało. 

„Serce twej matki — rzekła mu — 
Przynieś mi, niech je rzucę psu*. 

Zabija matkę, krwawe serce bierze, 
Śpieszy kochance złożyć je w ofierze; 

A gdy tak śpieszy i pędzi i goni, 
Pada — wymyka mu się serce z dłoni. 

| owe serce, tocząc się po ziemi, | у 
Słyszy, iak mówi doń słowy cichemi, 

W których łzy matki drżą i niepokoje: | 
„Czyś się nie zranił czasem, dziecię 

moje?“ 

Tylko to, a więcej nic. Lecz przez 
tego małego wierszyka perspektywę, 
jak przez furtkę otwartą na ogromny 
krajobraz, widać duszy ludzkiej nie- 
zmierzone głębie, 

Sztuka Dymowa jest też taką iur- 
tką przez którą widać niemal bezden- 
ną tragedję ludzkich dusz. Obraca się 
w žydowskiem Średowisku jeszcze 

„=. CASA 
  

" niedługie akty sztuki 

oddania głosów na taką listę, która 
ma na celu wszechstronną obronę 
praw wszystkich Obywateli i współ- 
pracę z obecnym Rządem. 

zamierza 
3-go maja. 

Poprawki do sprawozdania z wy- 
nika wyhorów. 

W okręgu Nr. 55 
Poza trzema mandatami, które w 

okręgu Nr. 55 (Złoczów—Brody) о- 
trzymała lista Nr. 1 dla pp. J. Bojki, 
St. Wojtowicza i K. Dzieduszyckiego, 
w okręgu tym przypadło: dla listy 
Nr. „17 (Sjonišci) — jeden mandat, 
który obejmie p. Karol Lisenstein, 
Nr. 18—4 mandaty dla pp. Wł. Cele- 
wicza, 0. Wysockiego, Ks. Pellicha 
WŁ. i Kuzyna Stefana, oraz Nr. 26 -- 
jeden mandat dla p. M. Zachidnij'a. 

W okręgu Nr. 60 
Po ściślejszem obliczeniu okazuje 

się, że w okręgu Nr. 60 (Pińsk Łu- 
niniec Sarny) lista Nr. 1 otrzymała 
tylko 2 mandaty (prof. W. Makowski 
ip. Olewiński), a nie trzy, jak po- 
czątkowo doniesiono. Mandat ten 
przypadł liście Nr. 2 dla p. Leona 
Wasilewskiego, b. ministra spraw za- 
granicznych. 

zwołać kongres na dzień 

węższem i głuchszem niż „Moralność 
pani Dulskiej", całkiem to już przy- 
zienina siera drobnohandlarska;  ory- 

ginał sztuki napisany po rosyjsku... 
wszystko w tej sztuce dla nas obce... 
począwszy Od stosunków i warun- 
ków życiowych a kończąc na jej nieu- 
błaganym realiźmie zamglonym jędrną, 
ogrominie powściągliwą symboliką... 

° А jednak nie wszystkoż jedno 
przez jakie wrota dostaniemy się na 
Elizejskie Pola nieśmiertelnych  pro- 
blematów psycho'ogji ogólnoludzkiej? 

Ta psychologja ogólnoludzka wci- 
ska się jak samo powietrze, którem 
my wszyscy tu na ziemskim padole 
oddychamy, nawet w tę oto drobno 
mieszczańską kuchnię żydowską, gdzie 
rozgrywają się kolejno wszystkie trzy 
je Dymowa—m6- 
wiąc nawiasem noszącej tytuł najnie- 
potrzebniej w świecie wymędrkowany. 

Takim jest akurat, jakim go p. 
Wyrwicz przedstawia, Josel muzykant 
ze sztuki Dymowa, główny jej boha- 
ter. Produkt starej, prastarej rasy o 
skórze prawie przezroczystej a i du- 
szy Bóg wie już jąk  wydelikaconej, 
wysubtelnionej, przeczulonej.  Mto- 
dzieniec. O bladej, ściągłej twarzy, o 
zamglonych oczach. Wątły a mądry. 
Potrafi na skrzypcach zagrać i listy 
dla „niepiśmiennych* pisać... za 10, 
za 15, za 25 kopiejek, stosownie do 
tego jaki ma być list: czy tylko ma 

    

Tala strajkowa 
BERLIN, 10. ili. Pat. Związek zawodowy robotników, 

W Niereczech. 
zajętych w fabrykach 

obuwia w Niemczech wypowiedział na dzień 31 marca umowę dotyczącą płac i wa- 
runków pracy. Umowa ta obowiązuje okoto 100 tysięcy roboiników. : 

BERLIN, 10. III. Pat. Według informacyj prasy zarząd związku metalurgistów 
uchwalił niezsleżnie od wyniku rokowań i niezależnie od decyzji sędziego rozjem- 
czego w Sprawie nadania Orzeczeniu rozjemczemu mocy obowiązującej, -. rozszerzyć 
w dniu dzisiejszym strejk w przemysle metalowym Berlina przez wycofanie pracują- 
cych jeszcze w pewnych koncernach metalowych mechaników. 

BERLIN, 10. III. Pat. Kierownictwo strajku metalistów odrzuciło dzisiaj 
już z kolei orzeczenie rozjemcze. 

drugie 

Strzały anarchistów na ulicach Lionu 
LION, 10.11 PAT. W czasie zebrania towarzystwa przyjaciół sowie- 

tów anarchiści oddali kilka strzałów rewolwerowych wywołując zamiesza- 
nie i panikę, w czasie której 6 osób 

Karabiny: maszynowe 
BERLIN, 10.11 PAT, Berliner Tageblatt donosi z Hamburga, 

odniosło rany w tem dwie ciężkie. 

W porcie hambarskim. 
że po- 

licja tamtejsza wykryła w jednym ze starych magazynów portowych wielki 
tajny skład karabinów wojskowych. Pochodzenia broni dotyczas nie zdoła- 
no ustalić. 

Wiziki statek pasażerski na mieliźnie. 
NOWY YORK, Ł0.III, PAT. Parowiec 

wego Yorku osiadł na miel.źnie w czasie burzy Śnieżnej. 
„Robert Los* płynący z Bostonu do No- 

Na ratunek parowcowi po- 
Spieszyło 5 statków rządowych. Na pokładzie parowca znajdowało się 150 pasażerów. 
Akcja ratunkowa rozpocznie się dopero z 
radjodepeszę, donoszącą, iż pasażerom nie 

Francuska eskadra 

nastaniem dnia. Kapitan parowca wysłał 
grozi niebezpieczeństwo. 

na wodach boiwy. 
RYGA, 10-IIlI, PAT. W roku bieżącym na wiosnę do Łotwy przybę- 

dzie francuska eskadra, w skład której wejść mają ostatnio zbudowane o 
najnowszej konstrukcji krążowniki i niszczyciele min. Również odwiedzić 
ma Łotwę eskadra floty amerykańskiej w składzie kilku krążowników, a 
także spodziewana jest wizyta polskiej i estońskiej marynarki. 

Niespodzianka... 
Pod tym tytułem „Liet. Žin.“, na- 

wiązuje «do nieoczekiwanej depeszy 
Biocklanda do rządu litewskiego w 
sprawie poruszenia sprawy  zatargu 
litewsko-polskiego na obecnej sesji 
Rady Ligi Narodów, zamieszczając 
przytem nast. uwagi: 

„.«Nikomu chyba nie mogła nawet 
przyjść do głowy myśl, iż Rada Ligi 
Narodów po upływie dwuch miesięcy 
zażąda sprawozdania о wykona 
niu uchwały — мо аК  dražliwej 
kwestji, jak spór litewsko-polski. Z 
drugiej strony słyszeliśmy oświadcze- 
nia p. Woldemarasa wobec przedsta- 
wicieli prasy o tem, iż na obecnej 
sesji Rady L. N. zatarg litewsko-pol- 
Ski nie będzie wcale poruszony. To 
też społeczeństwo nasze było niemal 
pewne, iż istotnie niema racji wysyłać 
tym razem do Genewy swej. dele- 
gacji. , 

„| oto, proszę. Podobnie jak Zale- 
ski w swej ostatniej uocie ,zadał p. 
Woldemarasowi ultimatywne zapyta- 
nie chce czy nie chce prowadzić ro- 
kowania z Polakami—tak i p. Block- 

trzebne zainteresować się zabiegami 
Polaków o poruszenie tej kwestji na 
bieżącej sesji Rady, tedy wypada po- 
wiedzieć, że interpretacja wszystkich 
zasad przysługuje samej Radzie, a 
nie p. Woldemarasowi. : 

„„„Rada Ligi Narodów działa w 
pożądanym dla Polski kierunku. 
Skutki tego działania wypadnie wkrót- 
ce od:zuć na sobie i szerszemu spo- 
łeczeństwu". 

 demacyjna afera ze. słoniną. 
„Dz. Ком.“ donosi: Nagły areszt 

dr. Draugelisa i Mikszysa wywołał w 
mieście wielką sensację. Zaareszto- 
wani piastowali szereg odpowiedzial- 
nych stanowisk. Dr. Draugelis był 
swego czasu Ministrem Spraw We- 
wnętrznych i pierwszym sekretarzem 
Il Sejmu i prezesem komisji sejmo- 
wych. Mikszys był drugim sekretarzem 
Sejmu i piastował szereg odpowie- 
dzialnych stanowisk w organizacjach 
społecznych. Z zawodu Mikszys jest 
weterynarzem. Wczoraj zaaresztowa- 
nych przesłuchano po raz pierwszy. 
Dochodzenie prowadzi się w dalszym 
toku i w związku z tem należy się 

land komunikuje w swej depes zy'spodziewać nowych aresztów. 
zaczekam do piątku, by rząd Jego 
Ekscełencjj mógł о ile tego sobie 
życzy, reprezentować siebie na posie- 
dzenie, podczas którego złożę swe 
sprawozdanie. ‚ 

Depesza .p. Blocklanda jest tak 
niespodziewana, że nie może nie wy- 
wołać niepokoju w naszem społeczeń- 
stwie. : 

Przedewszystkiem powstaje pyta- 
nie, czyžby nasz rząd nie'wiedzial, že 
spór litewsko-palski zostanie poru- 
szony w Radzie Ligi Narodów? 

Przecież podobne kwestje nie za- 
łatwia się w tajemnicy i nasz aparat 
dyplomatyczny jest po to, aby uchro- 
nić interesy Litwy od podobnych nie- 
spodzianek. Jeżeli p. Woldemaras spo- 
dziewał się oprzeć temu na podsta- 
wie zasad procedury, na którą powo- 
łałsię w swej odpowiedzi p.Blocklan- 
dowi, i wobec tego nie uważał za po- 
BOA senas a 

Tar kobiet matka trojga dzieci 
„w wieku 3-5 8 lat, g 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
© pomoc materjalną, lub zaopieko- B 
wanie się losem tych małoletnich @ 

eis ul. Sołtańiska 23 4. -4 @ 
..'.-.--.-......›.'."-'--‘ 

   

być w nim wyłożony w prostych 
słowach „interes“, czy i poetyckie 
mają w nim być ornamenty. Prawda, 
ten Joel, to trochę miszugea,.. My 
wyrażamy się: „z czwartego wymiaru”. 
Ot, dziwny człowiek. /morbidezza w 
nim jakaś niesamowita, coś talmu- 
dycznego w nim, w jego Światopo- 
glądzie... Miszugen, co tu gadać, mmi- 
s2ugen. 

Zakochał się na zabój w Szejnie, 
kucharce pani Lurje, co to niby krew- 
niaczka Lurjów do której się oni jed- 
nak niebardzo przyznają. Żenić się 
chce na gwałt. Ale Szejna ani w tę 
stronę! Nie dlatego, że Joel syn 
starego woziwody ulicznego, niema 
grosza przy duszy, lecz dlatego, że 
Szejna zakochana w eleganckim 
Szymsiu, synalku pani Lurie. Niewiele 
wart ten Szymcio, poprawdzie, nic 
zgoła nie wart, marny chłopiec - ale 
Szejnie jak wpadł głęboko w oko... i 
w serce... to, co poradzisz? Mama 
Lurje — taka pani Dulska z Żydow- 
skiej ulicy — chce na gwałt wypchnąć 
Szejnę za Joela aby jej jedynakowi 
nie właziła w drogę. Słyszane rzeczy! 
Ten durny Szymuś przyrzekł podob- 
no, że z nią się ożeni. Całe szczęście, 
że sprawa nie zaszła zbyt daleko... 

Tymczasem Szejna przekonawszy 
się, że niczem już nie jest dła swego 
ubóstwianego Szymsia, przyjmuje —- 
na złość — propozycję Joela i zo- 
staje jego narzeczoną. Poco kochać? 

Przygofowanie wojskowe katief 
w ZSSR. 

Ww sowieckiej polityce rządowej 
zaznacza się stale silniejsze podkre- 
Ślanie konieczności pozyskania ko- 
biet dla obrony kraju. W specjalnie 
zorganizowanych kołach -lotniczych i 
chemicznych _jest dotychczas zapisa- 
sanych 400.000 kobiet. Jednakże u- 
rzędy starają się o pozyskanie dla 
tego celu możliwie jak największej 
ilości kobiet. W tym celu mają być 
zorganizowane specjalne koła, mające 
za zadanie przygotowanie kobiet do 
służby  meteorologicznej,  gospodar- 
czej, do obrony przeciwgazowej i do 
walki gazowej, do służby. łączności 
itd. Sowiety zamierzają przygoto- 
wać także kobiety do pracy fabrycz- 
nej, aby na wypadek wojny mogły 
zastąpić mężczyzn w przemyśle. Prócz 
tego zamierzają Sowiety. wychować 

8 sobie zaułane kadry. kobiece, które 
by podczas wojny mogły utrzymy- 
wać posterunki przy składach amu- 
nicji i poza frontem i administrować 
wszelkie instytucje wojskowe w głębi 
kraju. : 

      

  

Wielka rzecz. Mało to dziewcząt wy- 
chodzi za mąż bez miłości? Nawet 
kochając innego. 

l w tym momencie staje się rzecz 
jak z bajki! . Joel, ten łapserdak  Jo- 
el, ten zwarjowany syn woziwody, 
ten myszigenės... wygrywa na_ loterji 
czterdzieści tysięcy rublil  Magnat! 
Miljarderl... 1 co on jeszcze robi? 
Co robi ten zwarjowany Joel? Skia- 
da całą tę bajeczną kupę pieniędzy, 
do ostatniego grosza, w darze narze- 
czonej swojej Szejnie. 

Następuje generalna zmiana. Szym- 
cio, któremu już była Szejna grun- 
townie obmierzła, wraca do niej na 
łeb na szyję. Mama Lurie pcha mu 
Szejnę miljarderkę! — w ramiona. 
A Szejna? Szejna... ona nie może — 
Ona musi z Szymciem -swoim, choć 
tak marnym, być! Ona z nim ucieka. 
Lecz budzi się w niej sumienie. Trze- 
ba przecie te tysiące zwrócić Joelowi 
itak już aż nadto pokrzywdzonemu 
przez utratę narzeczonej, nad wyraz 
kochanej!.. : 

| następuje najgłębszy moment w 
Sztuce. Szejna rozumie, że wiążą ją 
z podłym Szymkiem tylko i wyłącznie 
jej pieniądze, owych 40 tysięcy, które 
jej Joel dał poświęcając jej wszystko. 
Rozumię, że gdy znów nie. będzie 
miała grosza przy duszy, Szymcio 
najukochańszy nie zawaha się ani 
chwili jej porzucić, odtrącić jej od 
siebie. |—Szejna, zwróciwszy pienią- 

   

/ 

OŚWIADCZENIE. 
We wczorajszym, sobotnim nume- 

rze „Kurjera Wileńskiego" spodobało 

się p. Helenie Romer-Ochenkowskiej 
podać do wiadomości publicznej, że 

ja „zaprotegowałem p. Schummera do 

warszawskich pism jako przedstawi- 

ciela wileńskiej prasy i odpowiednie- 

go korespondenta“- 

Jest to fałsz. 

P. Helena Romer-Ochenkowska 
bylaby w ambarasie odpowiedzieč nie 

gołosłownie lecz ściśle: kiedy to i 

komu połecałem p. Schummera? 

Oświadczam kategorycznie, że ni- 

gdy żadnej „protekcji* zani ustnie ani 

piśmiennie p. Schummerowi nie udzie- 

iałem. Nic mnie wogóle, absolutnie 

nic nie łączy z tem, co p. Schummer 

kiedykolwiek w prasie warszawskiej 
napisał. 

P. Helena Romer-Ochenkowska na- 

zywa ni w pięć ni w dziewięć p. 

Schummera moim „pupilkiem“, Wi 

docznie dla niej dwa razy dwa już 

nie... lampa. Lecz — Schummer! 

Kiedyż p. Helena Romer-Ochen- 

kowska oduczy się pisać na wiatr o 

rzeczach, o których nie ma pojęcia i o 

sprawach, w których się nie orjen- 

tuje! 

Dodam jeszcze przy sposobności 

następujące ć propos: 

Bardzo to ładnie, że p Helena 

Romer-Ochenkowska nieraz już zmu- 

szona byla — jak pisze  ingerow ć 

w lekceważenie Wilna przez prasę 

warszawską. Ślicznie dziękuję jej za 
to w imieniu Wilna. 

Jakże wielka jednak szkoda, że 

nie wglądnęła w sprawę o wiele bliż- 
szą kiedy to „Kurier Wileński" wy- 

drukował dla swoie roznosicieli wiersz 

„Z powinszowaniem Nowego Roku 

1928", napisany przezemnie samego 

dla roznosicieli „Słowa na rok 1927- 

my! 

Hałasu nikt wówczas nie podniósł; 

na reklamację „Słowa”* wycofał „Ku- 

rjer* kompromitującą ulotkę; dai 

swoim roznosicielom inną, własną i 

   

Pamiętajcie, że każdy głos oddany na listę 24 przyczykja sie do zdo- 
hycia mandafu dla żyda z hloku mniejszościowego, lub hromańcwca! 

ma jedynkę: 

  

na tem wyczerpaliśmy incydent. 

A był on, przyzna p. Helena Ro- 

mer-Ochenkowska, nawet o wiele pi- 

kantniejszy niż analogiczny incydent 

z „Pomnikami architektury wileńskiej" 

przeszwarcowanemi przez p. Schum- 

mera do „Tygodnika Ilustrowanego“ 

z „Przewodnika” prof. Kłosa. 

Nic nowego pod słońcem, droga 

Pani! 

Lz, Jankousk'. 

IDO S TEEIRCA САОа УСН Я ИОа 
Fa ważne! Ważne! si 

Wytwórnie artykułów  spo- 
s żywczych, iahrykangi, mły- 

marze 1 zbożowcy! 
Ajent handlowy, Krakowianin, posia- 
dający obszerną klijentelę i dosko- 
nale u niej wprowadzony obejmie 
przedstawicielstwo na Kraków i oko- 
lice, za prowizią. jako referencje po- 
da poważne firmy, które oddawna 
zastępuje. Łask. zgł. pod: „Przedsta- 

jg wiciel-Krakowianin* do adm. „Słowa* 
L i i | 

PLL 

Czekoladki 
„Banusia“, „Zlafa” 

i „„Šuocowa“ 
fabryki 

A. PIASOGKI w train 
Są wyśmienite. _ Żądać wszędzie. 
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Zakiad Ogrodniczy 
w Grodnie 

ze sklepem kwiatowym i handlem 
nasion przy pryncypalnej ulicy, bez 
konkurencji, zj powodu zmian ro- 
dzinnych, na dogodnych warunkach 
wraz z firmą do sprzedania. Zgło- 

m szenia: Grodno, Dominikańska 25, 
BEskiep Kwiatów. 996 - Ig: 
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@ Dr Pergament | 

choroby wewnętrzne. 
Trocka 3, tel. 11.51, od 5—7. й 
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podaje niniejszem do wiadomości 
powodów przewidzianych w $ 84 Ustawy Banku i w ustawie z 
dn. 21 grudnia 1901 roku Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów 
prawomocne bez względu na ilość uczestników i 
nych akcji, odbędzie się nie 15-g0 marca, ale 26 marca r. b. o 

według ogłoszonego już porządku dziennego. 
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dze Joelowi, po chwili rzuca mu się 
do nóg. ' 

Wiem, to rzecz potworna, którą 
czynię, ale... ale... daj mi te pieniądze, 
daj! й 

Joel wpatruje się w nią. Nic wie- 
cej nie mówią. On — zrozumiał. 
Wewnętrzna walka okrutna wstrząsa 
nim. I kończy się zwycięstwem: bez- 
granicznej,  bezpamiętnej _ miłości. 
Poświęca, teraz już” całkiem  Świado- 

"mie, dla dogodzenia kochanej kobie- 
cie: nietylko własny. dobrobyt lecz 
jedyną deskę ratunku dla zapracowa- 
nego na Śmierć starego: ojca, poświę- 
ca możność zrobienia tyle dobrego 
wśród otaczającej go ludzkiej nędzy... 
On, taki iście nadludzki altruista, do- 
browolnie wypuszcza z rąk narzędzie 
tylu, tylu dobrych uczynków... I 
daje raz jeszcze Szejnie akt przeka- 
zujący jej, co do grosza, spadłą mu 
jak z nieba fortunę. : 

Dziewczyna, porywa drogocenny 
papier, i z rozpalonemi od wstydu 
policzkami jecz niezdolna zapanować 
nad sbbą—wybiega na ulicę. Do 
oczekującego na nią Szymsia! 

Serce twej matki rzekła mu — 
Przynieś mi, niech je rzucę psu... 

PA 

Głęboka, Świeinie napisana sztu- 
ka. Pomińmy doskonałe odmalowa- 
nie środowiska i wielką plastykę figur. 

. Dłagcze i Obry 
B к nadeszły w znacznym wyborze 

Wil. Dom Tow.-Przem. 

M Bracia JabikAGSCY w, ж 
Wilno, Mickiewicza 18, tel. 7-33, 
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Ileż charakteru w zawodowym „po- 
šredniku“ Hodyšskim i w „pošred- 
niczce* fstarej  рглеКирсе!  Przede- 
wszystkiem podnieść trzeba: wielką 
w ekspreSsji powściągliwość |przy 
znakomitej dobitności. 

Nigdzie nie  zawahało się, i nie 
drgnęło pióro. Nawet rysy wybórnego 
humoru porozkładane po sztuce z pi- 
Sarską wytrawnością wysokiej rangi. 

Wynadgrodził nam Teatr Polski 
niejedną farsową bujdę i niejeden ame- 
rykański egzotyzm, nic w sobie  nie- 
mający pożywnego dla intelektu i 
serca. s 

A i aktorska interpretacja dopisa- 
ła bardzo a bardzo szczęśliwie. Omi- 
nięto przedewszystkiem bardzo nie- 
bezpieczny szkopuł: „gadania z ży: 
dowska". Jeżeli tu i owdzie odezwało 
się ono, to nie w wymowie lecz je- 
dynie w akcentach. Joel p. Wyrwicza 
nie wżniósł się może w scenie ostat- 
niej ostatniego aktu na wyżyny, na 
które by go zawiódł aktor par exce- 
llence dramatyczny lecz p.p. Dunin- 
Rychłowska (stara przekupka) Det- 
kowski (Hodyński), Opolski (Szym- 
sio), Jasińska-Detkowska (pani Lurie), 
Lelska (Ola) łącznie z p. Frenklówną 
(Szejna) aczkolwiek może za bardzo 
oschłą i nachmurzoną, złożyli się na 
całość widowiska wywierającego moc- 
ne a szlachetne wrażenie. ah 

EJ. 
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JESZCZE 0 POMODY UCHODŹCOM. 
Wybory de Ciał Ustawodawczych 

posiadają jedną niewątpliwie stronę 
dodatnią. Przyśpieszają i odnawiają 
ebieg „krwi politycznej”, jeżeli się tak 
wolno wyrazić. Zwłaszcza nie tyle z 
ukazaniem się nowych konstelacji po- 
fitycznych, ile z wejściem nowych lu- 
dzi muszą powstać nowe inicjatywy, 
szczezną stare bolączki, muszą zo- 
stać naprawione stare błędy. 

Jednem z najszkodliwszych za- 
miedbań, jakie ma na sumieniu era 
ubiegła, zbyt zresztą zaprzątnięta 
ehlebem powszednim — iżby mogła 
myśleć o jutrze, jest problem emigra- 
cji i imigracji, Gdybyśmy w roku 1923 
wykorzystali spadek marki niemieckiej 
i polskiej, miasta nasze byłyby się 
zaludniły przez najpracowitszy i naj- 
kalturalniejszy element robotniczy ja- 
ki Polska posiada, t. j. westfalski a 
organizacje socjalistyczno—tamprecze- 
we byłyby się zmieniły w rozważne i 
kulturalne Trade-Uniony. Nie trzeba 
chyba dodawać jak silną dawką 
wzmacniającą byłaby otrzymała nasza 
„klasa Średnia". 

Ale westfalczycy to ludzie dalecy, 
niemal egzotyczni dla nas. Cóż jednak 
zrobiono dla imigrantów z Rosji? 
Prawie nic. Kto miał krewnych, zna- 
jomych a przyjechał wcześnie, ten sie 
urządził. A kto tego nie ma? 

Oczywiście wina spada nie tylko 
na czynniki górne. Winne są i dolne. 
Winni są sami imigranci. Wszędzie i 
zawsze słusznem jest przysłowie: ko- 
łaczcie, a będzie wam otworzono. 
Tak, czy owak należy gruntownie roz- 
patrzeć sprawę. | 

Żywioł imigrancki jest nie tylko 
żywiołem lojalnym i fachowym (vide 
maszą statystykę drukowaną w Gło- 
sie Zakordonowym), ale i kulturalnie 
pewnym. Patrjotyzm i ciążenie do cy- 
wilizacjj zachodniej muszą być w 
dostatecznej mierze silne - ażeby prze- 
zwyciężyć pokusę łatwej karjery, jaka 
bądź co bądź istniała w Rosji zawsze 
i istnieć będzie zawsze. lleż razy emi- 
grant interpelowany „dlaczego rzucił 
Rosję" mówił mi: „Panie! Jeść . mia- 
łem co! Ale czyż człowiek może żyć 
tylko samym chlebem? Tu wszystko: 
iu i Ojczyzna, tu i Kościól, tu i rc- 
dzina, tu i krewni, tu i książka, tu i 
gazeta! Tu i ludzie myślą jakoś ina- 
ezej, po mojemu. No cóż tan... żarć 
miałem!” 

Te ultra anty - materjalistyczne wy- 
znanie prostaczka jest bardzo pocie- 
szające ale nakłada na nas zarazem i 
wielkie obowiązki. Nie samym  chle- 
bem żyje człowiek, ale i nie samym 
du.hem też. Nie trzeba dopuścić, aby 
idealizm zmienił się w realizm pod 

presją konieczności. Trzeba te prze- 
fiancowywane z Rosji roślinki  popie- 

lęgnować koniecznie, Е Eb: 
Jak? Zdaje się że najbardziej pa- 

lący byłby drobny kredyt dla rze- 
mieślników. Niezbędne byłoby uwzględ- 
nianie imigrantów przez Urzędy Ziem- 
skie. Wreszcie Związek Połaków 
z Kresów Wschodnich, na czele 
którego stoi człowiek tak nie- 

poszlakowanej prawości, jak hr. 
Czapski, powinien dostać pomoc 
od Minist. Op. i Pr. dla najbar- 
dziej potrzebujących. : 

Pozwalamy sobie przypomnieč, že 
takich jest dužo, bardzo dužo. Muzy- 
ka w Kołosowie i czysta pościel w 
Baranowiczach to jeszcze zamało. A 
przecież niewątpliwie ogromna ilość 
naszych rodaków w Rosji chciałaby 
wrócić i możeby wróciła, gdyby nie 
listy rodzin: nie przyjeżdżajcie, u nas 
zaciasno. 

Jest-to wielka szkoda, jest - to 
wielki błąd dla tych, którzy chcą z 
Polski wypracować Mocarstwo. Obec- 
na norma liczebna dla Wielkiego Pań- 
stwa wynosi 40 miljonów. Nie może- 
my więc niczego zaniedbać co zbliża 
nas do tej liczby. Z tego więc punktu 
widzenia emigracja jest zbrodnią, 
imigracja dobrem najwyższem. Jeżeli 
jednak emigracja na zachód daje rów- 
noważnik kultury i kapitału wzamian 
za ilość, o tyle emigracja do Rosji, 
albo marnowanie imigrantów — jest 
minusem bez plusów. 

Ażeby jednak wyzyskać dobrą wo- 
Ie Rządu i zapewne nowej Izby Po- 
selskiej potrzeba inicjatywy ze strony 
1) i poza-wileńskich stowarzyszeń imi- 
grantów 2) i lokalnych władz admini- 
stracyjnych. 

O ile związki stołeczne t.j. wileń- 
ski i warszawski („Obrony Mienia'* 
i „Polakėw Kresowych“) przejawiają 
ruchliwość, o tyle nie można tego powie- 
dzieć o małych miasteczkach. Jeżeli 
to może być dowodem, że tam  imi- 
granci „pourzandzali sie“ mówiąc sty- 
iem tutejszym, o tyle któż  zaręczy, 
że może być i inaczej. 3 

Redakcja „Glosu Zakordonowego“ 
bedzic bardzo wdzięczna  poszczegėl- 
nym Filjom Związku obrony Mienia 
za krótkie informacje o życiu imigran- 
tów. Ich kontakt zarówno z obu 
Centralami jak i redakcją „Głosu 
może przyczynić się w znacznym 
stopniu do wyświetlenia sprawy: „jak 
się powodzi uchodźcom? ”, 

W szczególności ważną jest spra- 
wa bezrobocia.Stan zatrudnienia ostat- 
nio-przybyłych, jeżeli chodzi o Wilno 
jest ciężki. Nic nie wiemy, jak się ta 
sprawa przedstawia na prowincji. 

Jeżeli chodzi o pomoc lokalnych 
władz administracyjnych, to w pierw- 
szym rzędzie chodzi o ich poparcie u 
władz centralnych starań subwencyj- 
nych organizacji uchodźczych. 

Zarówno władze wojewódzkie, jak 
i władze lokalne winny kolatač o 
zwiększenie kredytów na pomoc dia 
niezamożnych uchodźców. 

Niema oczywiście mowy o jakichś 
żebraczych jałmużnach. Ale jeżeli sta- 
tystyka uchodźców w okręgu wileń- 
skim wykazuje cały szereg szewców, 
krawców, fryzjerów i t. d. to nasuwa 
się siłą rzeczy pytanie alaczegóż 
tym bledakó śś nie zapewnić kre- 
dyiu na otwarcie przedsię- 
biorstw samodzielnych? Poco z 
ludzi pożytecznych i twórczych 
robić klijentów funduszu bezro- 

   

  

  

Tryolety. 
Najczarniejszą jest ta chwila, 
co poprzedza świt— 
gdy mrok z brzaskiem się przesila. 
Najstraszniejszą jest też chwila, 

gdy się rozpacz z dusz wychyła, 
gdy udręki szczyt... 
Najmroczniejszą jest ta chwila, 
bo poprzedza świt. 

Il. 

Najtrudniejszą jest ta praca, 
której nie chce się roz ocząt. 
Choć potrzebna i — popłaca, 
lecz odwleka się ta praca. 

Człek się do niej wciąż odwraca; 
przed zaczęciem —radby spocząć. 
Najtrudniejszą jest ta praca, 
której nie chce się rozpocząć. 

I. 

Albo innych ucz rozumu, 
albo razem z nimi c erp. 
Oświeć choć orc: z tłumu, 
niszcząc kąkoł nierozumu,— 

lub wśród pustych kłosów szumu 
czekaj, aż.was zetnie sierp. 
Słowem, innych ucz rozumu, 
albo razem z nimi cierp. 

IV. 
Wolno-ć dla idei płonąć, я 
iecz nie spalaj bliźnich dla niej. 
Gdy nie możesz sam ochłonąć, 
wolno-ć w fanatyzmie spłonąć. 

Płynąc nie każ innym tonąć, 
Sprobój sam utonąć raniej. 
Możesz dla idei płonąć, 
lecz nie spałaj bliżnich dla niej. 

У. 
Možesz stanąč i na czele, 
ale — świeć przykładem. 
W rządzie, wojsku, czy w kościele, — 
wszędzie możesz być ną czele. 

Biada wam, o gorszyciele, 
wieść nas zgubnym śladem! — 
Możesz stanąć i na czele, 
ale — świeć przykładem. 

J. TARWID. 

bocia, a chociażby woźnych, 
poszukiwaczy prac 
dorywczych dziś tu, jutro tam 
i t. d. Przecież jest to element 
pierwszej klasy dia wzmocnie- 
nia naszego stanu średniego na 
Ziemiach Wschodnich. 

W artykule następnym postaram 
się wykazać w jaki sposób interesy 
imigracji zachodniej napozór zu- 
pełnie odrębne są związane z 
iosami  imizracji wschodniej. 
Obecnie pozwolę sobie zwrócić uwa- 
gę na jeszcze jeden fakt. Oto zdawa- 
łoby się, że tok emigracji z Rosji na 
większą skalę ustaje. Byłby to pogląd 
powierzchowny. Tok emigrantów nie 
ustaje i nie ustanie nigdy. Niedawno 
gazety podały wiadomość, ftże nawet 
i Radek miał zamiar wyemigrować do 
Polski. Pomijając, że byłby to gość 
mniej pożądany, uważać to należy nie 
tyle za signum temporis, ile za signum 
loci. Polska była zawsze i będzie a- 
zyem dla malkontentów z krajów 
ościennych, a cóż dopiero dla swo- 
ich własnych rozproszonych dzieci. 

W związku z tem, na zakończenie 
niniejszego artykułu trzeba poruszyć 
sprawę b. subtelną i drażliwą. Życie 
obecne w Posce stoi pod znakiem 
ostrej konkurencji osobistej. Nigdy 
może w ciągu tych 10 lat naszej nie- 
podległości walka o byt nie była tak 
ciężka, jak dziś. Każdy przybysz nie 
tylko zzewnątrz, ale nawet z innego 
miasta budzi niechęć zasiedziałych. 

Jednak liczyć się, zważać na to nie 
można. Imigracja jest zasadzaniem 
rośliny wieloletniej. Owoce wypadną 
na jutro, pzykrości na dziś. Ale ci, 
którzy pragną Polski silnej i potęż- 
nej muszą pamiętać, że Państwo wiel- 
kie, jak wiełki majątek jest proporcją i z 

pracow- EB ilošci 
ników. 

Obszar kilometrowy Polski jest 
bardzo wielki, załudnienie w stosunku 
do Europy Zachodniej, bardzo słabe 
jeszcze. Zjawisko ostrej konkurencji 
wynika: 1) z braku kapitałów, które 
już mija dzięki amerykańskiej „inwazji”* 
2) ze złego zdrenowania mas prole- 

gruntów do ilości 

tarjackich skutkiem braku przedsię- 
biorczości u naszych klas wyższych. 

Otóż właśnie żywioł zakordo- 
nowy ów pierwiastek przedsię- 
biorczości w wy-okim stopniu 
reprezentuje. Częściowo wskutek 
własnych wysokich walorów kultural- 
nych,częściowo skutkiem nieposiadania 
życiowych pasów ratunkowych (ma- 
jątku, pomocy rodziny i t. d.). lież 
walorów chociażby Wilnu i Warsza- 
wię przynieśli ci inflantczycy, kowień-. 
czuki, mińczanie, mohylowianie,  wi- 
tebszczanie,  kijowczycy.  llu ludzi 
wybitnych dali Macierzy imigranci? 
Nie marnujmy więc i tych  malucz- 
kich i tych najmłodszych, którzy 
mogą się stać kapitałem jutra. 
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ÓW__ZAKORDONOGYCH 
Sfan prawny mienia polskiego w Rosji. 

VII 
Jeśli chodzi o majątek ruchomy, 

to polityka NEP'u nie dała w tej 
dziedzinie zmian idących chociażby 
tylko tyle, co w dziedzinie zwrotu do- 
mów i fabryk. 

Co prawda, rząd. bolszewicki, któ- 
ry w swej pierwotnej demagogii wy- 
myślił hasło „grabić nagrabione*, już 
w marcu 1922 r. chcąc ustalić u sie- 
bie jaki taki porządek, był zmuszony 
cofnąć się z zajętego stanowiska 
przez wydanie dekretu o zwrocie 
przedmiotów domowego użytku ich 
byłym właścicielom przez prywatnych 
posiadaczy; jednakże tenże rząd, 
wprowadzając Kodeks Cywilny z 
dniem 1 stycznia 1923 r., cofnął ten 
dekret, stanowiąc, że „byli właściciele, 
których mienie zostało wywłaszczone 
na zasadzie rewolucyjnego prawa, 
lub wogóle przeszło w posiadanie 
pracujących do dn. 22 maja 1922 r., 
nie mają prawa żądać zwrotu tego 
mienia" (uwaga 1 do art. 59). Jedy- 
ny wyjątek z tej zasady stanowi mie- 
nie kooperatyw, którym wolno w każ- 
dej chwili żądać zwrotu zabranej im 
ruchomości. 

Jeśli zaś chodzi o kapitały osób 
prywatnych, papiery lub przedmioty 
wartościowe, złożone w bankach, 
lombardach lub seiiach, to przedmio- 
ty te zostały, jak wiadomo, skonii- 
skowane na rzecz skarbu sowieckiego 
w pierwszych miesiącach rządów bol- 
szewickich i, oczywiście, byłoby naiw- 
nością przypuszczać, że rządy bol- 
szewickie, stale potrzebujące pienię- 
dzy, kiedykolwiek zdecydują się do- 
browolnie na zwrot tych przedmiotów 
ich prawym właścicielom. 

Najbardziej charakterystycznemi dla 
tego zagadnienia są stosunki wynikłe 
dla polskich obywateli z tytułu trak- 
tatu ryskiego. Traktat ten przewiduje 
obowiązek rozrachunku rządu 50- 

BB wieckiego z Polską z tytułu wkładów, 
depozytów i kaucji polskich osób 
prawnych i fizycznych znajdujących 
się w rosyjskich i ukraińskich pań- 
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przedpłaty za m-c 

stwowych,  znacjonalizowanych lub 
zlikwidowanych instytucjach kredyto- 
wanych, jak również w państwowych 
instytucjach i kasach. Ustala on rów- 
nież obowiązek dokonania — голга- 
chunku z tytułu  legowanych lub 
darowanych polskim osobom praw- 
nym ifizycznym a w  szcze- 
gólności polskim instytucjom publicz- 
nym, funduszów i kapitałów, które z 
mocy obowiązujących postanowień 
znajdowały się w depozycie lub na 
rachunkach w kasach państwowych 
lub instytucjach kredytowych byłego 
imperjum rosyjskiego. Wkłada on 
tenże obowiązek dokonania rozra- 
chunku z tytułu mienia, funduszów i 
kapitałów polskich instytucji i towa- 
rzystw społecznych, kulturalnych, re- 
ligijnych i dobroczynnych oraz mie- 
nia i kapitałów, przeznaczonych na 
utrzymanie kościołów, duchowieństwa 
oraz na cele epieki społecznej. 

jakkolwiek przepisy traktatu rys- 
kiego stanowią nie tylko o obowiąz- 
ku dokonania rozrachunku, ale wska- 
zują również organ, który do tej czyn- 
ności jest powołany, a mianowicie 
Polsko-Rosyjską Mieszaną Komisję 
Rozrachunkową, — to jednakże cały 
ten rozrachunek do dnia dzisiejszego 
nie został zrealizowany w najmniei- 
szym nawet stopniu. 

Najwymowniejszem w tej sprawie 
jest sprawozdanie Polskiej Delegacji 
w dopiero co zacytowanej Komisji 
za czas Od 1 czerwca 1921 r. do 31 
grudnia 1924 r. Stwierdza ono, że od 
chwili podpisania traktatu w Rydze 
rząd sowiecki wyraźnie uchyla się od 
przyjętych w traktacie zobowiązań 
rozrachunkowych że dążenie to wy- 
raża się nietylko w ciągłem przewle- 
kaniu przez Delegację Rosyjską prac 
Mieszanej Komisji Rozrachunkowej, 
ale ponadto w dążeniu do uniemoż- 
liwienia przeprowadzenia rozrachunku 
drogą pozbawienia strony polskiej 
niezbędnych do rozrachunków ksiąg 
i dokumentów, oraz drogą niewyko- 
nywania zobowiązań, przyjętych na 
posiedzeniach Komisji Rozrachunko- 
wej, a także przez utrudnienia w roz- 
maity sposób prac tej Komisji. „Cały 
rozrachunek“, powiada to sprawozda- 
nie: „był wbrew wyraźnym  postano- 
wieniom traktatu zlekceważony i zba- 
gatelizowany przez Rząd Z. 5. R. R. 
propozycją znikomej wprost sumy, 
jako kompensaty za przyjęte zobo- 
wiązania”. Skoro w ten sposób jest 
traktowaną sprawa zwrotu kapitałów 
obywatelom polskim, których winien 
wspierać nietylko traktat, ale i powa- 
ga państwa polskiego, czegoż mogą 
oczekiwać od rządu sowieckiego Po- 
lacy, obywatele Rosji Sowieckiej? Oto 
chyba ostatecznego wywłaszczenia ich 
Z tych ruchomości, które im jeszcze 
pozostały, jako okruchy dawnych ka- 
pitałów. 

(Dokończenie nastąpi). 

Mirostaw Obiezierski 

  

MOKYLOWSZCZYZNA. 
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Niestety, unja Brzeska, wielki akt 
panowania Zygmunta III, jest jednym 
z ostatnich blasków świetności Rze- 
czypospolitej: ustrój państwowy, 0- 
party na przewadze jednego Stanu 
nad innymi, na postępowem osłabia- 
miu władzy królewskiej na rzecz te- 
goż stanu, ustrój, znamionujący się 

Stałemi wewnętrznemi rozterkami, w 

których giną najlepsze siły kraju 

nie jest już w stanie zbudować nic 

twałego na najmocniejszym funda- 

mencie zjednoczenia religijnego; Za- 

zdrosny o swe przemożne prawa i 

władzę stan szlachecki, pomimo  nie- 

jednokrotnych nalegań królewskich na 

udzielenie miejsc w Senacie biskupom 

unickim stałe, pod pozorem uszano- 
wania przywilejów duchowieństwa ka- 

tolickiego, odrzuca na sejmach wnio- 

ski, które zwiększając prawa  ducho- 
wieństwa, reprezentującego gmin, mo- 

głyby pozornie w czemkolwiek ubli- 
żyć przywilejom stanu rycerskiego. 
akie obstawanie przy przywilejac 

stanowych, wzmożonych przez coraz 
bardziej rosnącą zależność ludu Od 
rządzącego stanu, było tem fatalniejsze 
dla dobra państwowości, że szerokie 
masy białoruskiego gminu nie były już 
jednolite mową z rządzącym stanem 
szlacheckim; nie mówiąc już o tem, 
że okoliczność ta dawała pole sąsia- 

dom do agitacji, wrogiej istniejącej 

państwowości, — niepodobna nie zau- 

ważyć, że właśnie w tych warunkach 
tylko w czas uregulowany przez pra- 
wo i Oparty na zasadach sprawiedli- 
wości Stosunek szlachty do ludu 
mógł zabezpieczyć krajowi rozkwit 
wewnętrzny i moc na zewnątrz. Jeśli 

bowiem mało lepiej działo się w tej 
epoce szerokim masom ludowym na 

zachodzie Europy, a napewno nie de: 

piej, a gorzej była postawioną ta 
sprawa na jej wschodzie, to jednakże 
na Białorusi, gdzie na dobitek jeszcze 
mowa dzieliła lud od szlachty, Spra- 
wa reform w tym kierunku winna 

była być załatwioną najpierwiej. - Nie- 
stety, szlachta, która, korzystając z 
bezkrólewia po Śmierci ostatniego z 
Jagiellonów, aktem konfederacji w r. 
1573 uprawniła poddaństwo ludu— 
daleką była od jakichkolwiek bądź 
ustępstw w tym kierunku.i W tych wa- 
runkach, Oczywiście, już ani unja re- 
ligijna, ani najlepsze chęci poszcze- 
gólnych jednostek (Modrzewski, Opa- 
liński, Święcicki, Skarga, Starowolski, 
Rudomina i inni), ożywionych pożą- 
daniem dobra ojczyzny, —nie są w 
stanie obalić muru, jaki wyrasta po- 
między dwoma stanami, mieszkające- 
mi na jednej ziemi i z jednego wspól- 
nego pnia, wywodzącemi swe konary. 
To też gdy około 1595 roku, jak 
grom z pogodnego nieba, spada na 
ziemie Mścisławskie hajdamactwo ko- 
zackie, pod wodzą atamana Nali- 
wajki,  podżegającego lud do po- 
wstania — gmin białoruski spotyka 
go nader życzliwie i dopiero, gdy 
łupiezca, fspaliwszy i zniszczywszy 
szereg miast, a w ich liczbie i Mohy- 
lów—zmyka z łupem na Sicz, lud z 

h rozczarowaniem przygląda się ucieczce 
swego pseudo-wybawcy. 

Tvaumasi siły i uwaga społe- 
czeństwa skierowują się w innym kie- 
runku: rozpoczyna się szereg wojen 
z Moskwą. Wschodnie kresy Rzeczy- 
pospolitej już ze względu na swe po- 

łożenie geograficzne, czynny biorą w 
nich udział. Więc w roku 1606 mie- 
szkańcy tych kresów oglądają pyszny 
bogactwem zaprzęgów i liczebnością 
dworzan hufiec jadącej do Moskwy 
poślubionej samozwańcowi Maryny 
Mniszchówny; pochód ten kroczy dro- 
gą przez Bóbr, Tołoczyn, Kochanów, 
Orszę, Dubrownę i Bajów, spotykany 
i podejmowany w drodze gościnnemi 
ucztami Sapiehów. : 

Krótkiem atoli jest panowanie sa- 
mozwańca i Maryny, a z nimi try- 
umiy towarzyszącego im rycerstwa: 
pomordowani w Moskwie lub zesłani 
do odległych zakątków państwa Mo- 
skiewskiego, stając się ofiarami zmien- 
ności kolei losów. Żądza zapłaty 

za ich krzywdy poddaje myśl po- 
wtórnej wyprawy na Moskwę z 
nowym samozwańcem: iormują sie 
więc nowe  zaciągi  „straceńców* 
zwanych inaczej „lisowszczykami”, go- 
towych iść „w ogień i wodę", poprze- 
stając na zaspokojeniu najprostszych 
potrzeb, .karając atoli „rabunek, gwałt, 
pożogę gardłem i ćwiertowaniem, hul- 
tajstwo publicznym wstydem, blu- 
žnierstwo i šwietokradztwo katuszami 
ognia, a pojedynek Śmiercią". Kresy 
białoruskie dają najliczniejszy konty- 
gens tym hufcom ochotników walczą- 
cych pod czarno-czerwoną chorągwią. 
W ślad za nimi, zgromadziwszy po- 
spolite ruszenie rycerstwa w Orszy, 
rusza sam Krój Zygmunt III, by sy- 
nowi, Władysławowi, ofiarowaną przez 
bojarów koronę moskiewską, zape- 
wnić. Znowu więc traktem przez Orszę, 
Dubrownę i Bajów przechodzą woj- 
ska polskie, dążąc pod Smoleńsk i 
Moskwę (1609); w dwa lata później, 
już po zdobyciu Smoleńska, tą samą 
drogą wra:a Zygmunt do Warszawy; 
w Tołoczynie zabiega mu drogę Jan 
Karol Chodkiewicz, na którego król 
zdaje dalsze dowództwo nieszczęsnej 
wyprawy moskiewskiej. Tędy znowu 
w r. 1612 podąża Zygmunt z pomocą 
Chodkiewiczowi, ale pomoc jest już 

spóźnioną; Chodkiewicz zgnębiony wa- 
śniami, powstałemi w szeregach Sswe- 
go wojska, zmuszony jest ustąpić z 
pod Moskwy. 

Mija znowu lat kilka, wyrusza no- 
wa wyprawa na Moskwę, tym razem 
prowadzona już przez samego wybrań- 
ca bojarów na tron moskiewski, królewi- 
czą Władysława (r. 1617): znowu wo- 
jewództwo Mścisławskie i Witebskie o- 
gląda liczne poczty pospolitego ги- 
szenia, ciągnącego ku wschodowi; 
młodemu królewiczowi towarzyszą w 
wyprawie Żółkiewski i Lew Sapieha. 
Jakkolwiek wyprawa ta nie osiąga 
głównego swego celu, t. į. osadzenia 
królewicza na tronie moskiewskim 
jednakże rozejm dziewuliński, który 
ją kończy, przynosi Rzeczypospolitej 
rozszerzenie jej granic aż po Bialę, 

Dorohobuż, Murom i 
1615), 

W ten sposób ieżące dotychczas 
na samych kresach Rzeczypospolitej 
województwa Witebskie i Mścisław- 
skie zostają odsunięte od granic pań- 
Stwa; oddziela je od Moskwy nowe 
województwo Smoleńskie, ma to ten 
Skutek, że Białoruś nawiązuje nowe 
stosunki z przyłączonymi Świeżo do 
Rzeczypospolitej wschodniemi dzielni- 
cami, które wzajemnie wywierają swój 
wpływ na miejscową ludność, zwłasz- 
cza w sprawach wiary. Wpływy te 
upominają się o stworzenie dla lud- 
ności miejscowej obrządku wschod- 
niego odrębnej hierarchji duchownej. 
Sejm konwokacyjny 1633 roku, ustana- 
wiający zupełną wolność wyznań «na 
obszarze całej Rzeczypospolitej, uzna- 
je słuszność tych żądań i w ten spo- 
sób powstaje władyctwo mścisław- 
skie (1649 r.). 

Tymczasem nie mogąca się po- 
godzić ze stratą swych zachodnich 
prowincyj Moskwa, w r. 1633 rozpo- 
czyna nową wojnę, oblegając Smo- 
lensk. Znowu więc pod chorągwie 
wiełkiego hetmana litewskiego, Krzy- 
Sztofa Radziwiłła który po Lwie Sa- 
pieże ujmuje w swe ręce buławę li- 
tewską, Ściąga się do Orszy pospo- 
lite ruszenie rycerstwa, ky stąd wy- 
ruszyć na odsiecz zagrożonemu Smo- 
łeńskowi. Za rycerstwem wyrusza król 
Włądysław IV. Wyprawa maten sku- 
tek, że nieprzyjaciel, oblegający Smo- 
leńsk, zostaje sam oblężony przez 
wojska polskie i po długiej walce 
zmuszony jest poddać się i złożyć 
hołd krolowi. Traktat Polanowski 
(1634), kończący tę wojnę, głosi, że 
odtąd zupełne zapomnienie przeszłości, 
związek braterski i przyjaźń wzajem- 
na łączyć mają obydwóch — топаг- 
chów, ich następców i obadwa naro- 
dy. Król Władysław zwraca Moskwie 
dany mu przywielej na cara, a car 
Michał Fiodorowicz zrzeka się wszel- 
kich uroszczeń do Rusi, „należącej 
zdawna do Polski i Litwy, a w 
szczególności do księstw Smoleńskie- 

  

Starodub (r. go, Siewierskiego i Cžernihowskiego“. 
Niestety, krótkotrwałemi 
nienia i traktaty! 

Nastaje dla Rzeczypospolitej okres 
najcięższych paroksyzmów: buntów ko- 
zackich i najścia Szwedów. Kozactwo 
ośmielone zwycięztwami, otrzymanemi 
nad wojskiem polskiem przy Żółtych 
Wodach, pod Korsuniem, Piławcami 

i Zbarażem, chwyta sięfjplanu zapa- 
lenia łuny buntu ludowego na prze- 
strzeni całej Rzeczypospolitej: na cze- 
le hord  hajdamackich w r. 1649 
wpadają na Białoruś atamani Hoło- 
wacki i Niebaba. Ale lud białoruski, 
w którego pamięci żyją jeszcze be- 
zeceństwa Naliwajki, spotyka scep- 
tycznie i bez ufności przybyszów z 
Ukrainy; ci, widząc bezowocność 
swych wysiłków, poprzestają na spa- 
leniu Homla i rzezi jego mieszkań- 
ców; poczem uchodzą z powrotem 
ku południowi, gnani dzielną ręką 
Orszańskiego starosty Ciechanowiec- 
kiego.— Zwycięstwa pod Zborowem 
i Beresteczkiem uspakajają na czas 
jakiś kozactwo, atoli nie nadługo, bo 
oto już w 1654 r. Chmielnicki zawie- 
ra z Moskwą układ, mocą którego 
poddaje carowi  Aleksiejowi woje- 
wództwa Kijowskie i Czernihowskie. 
W ten sposób idą w zapomnienie 
niedawne zapewnienia traktatu Pola- 
nowskiego, a wojska Moskiewskie 
wchodzą w granice Rzeczypospolitej 
odrazu dwoma szlakami: na Ukrainę 

są zapew- 

i Białoruś. Stają się więc _ woje- 
wództwa Mścisławskie i  Witebskie 
widownią nowej wojny. Na czele 
ogromnych zbrojnych sił moskiew- 
skich wkraczają na Białoruś i Litwę 
Trubecki, Dołhoruki, Serebrenyj i 
Chowański. Chmielnicki wzmacnia ich 
szyki, śląc pułki kozackie z Zołota- 
renką na czele. Wielki hetman 
litewski, Janusz Radziwiłł, posiadają- 
cy na Białejrusi zaledwie 8000 20!- 
nierza, nie jest w stanie stawić czoła 
przeważającej w. dziesięćkroć sile nie- 
przyjaciela, Pospolite ruszenie, zwo- 
łane do Orszy, chybia: rozruchy ko- 
zackie wywołują takie wrzenie wśród 

ludu, że szłachcic boi się opuścić d o- 
mu. Z łatwością więc obiega nieprzy- 
jaciel Smoleńsk, Mścisław, Mohylów 
i Bychów, szukając jednocześnie spot- 
kania z Radziwiłłem w polu. Dwie 
bitwy: pod Szkłowem i Ciecieszynem 
(1654) kończą się zupełną porażką 
zbrojnych sił polskich. Mohylów, po- 
zbawiony posiłków, poddaje się nie- 
przyjacielowi, a w krótkim czasie cały 
bieg Dniepru jest już w jego ręku. 

Tymczasem Szwedzi wchodzą z. 
dwóch stron: —od Inflant i Wielkopol- 
ski w granice Rzeczypospolitej. Zdra- 
da Radziejowskiego i Opalińskiego 
dopełnia czary nieszczęść. — Szwedzi 
zajmują Warszawę, a Moskwa przez 
Mińsk wkracza do Wilna. 

Nastają najcięższe chwile istnienia 
Rzeczypospolitej: nieprzyjacie! zalewa. 
państwo od brzegu do brzegu, kraj 
zniszczony i zrabowany, miasta spa- 
lone, ludność wycięta, dziatwa wy- 
wieziona daleko na wschód dła za- 
ludnienia pustyń. *) Wśród tego ogól- 
nego potopu tylko Klasztor Jasno- 
górski, jak arka Noego, stawi czoło 
naporowi Sił į nieprzyjacielskich i wy-- 
chodzi z tej walki zwycięzko, budząc 
w narodzie ducha miłości ojczyzny i 
dając hasło do wyswobodzenia Polski 
z rąk najeźdzców. 

Jednakże prowincje białoruskie 
przez czas dłuższy pozostają w ręku 
nieprzyjacielskiem: chwilowe zawie- 
szenie broni, podpisane z Moskwą 
w Niewiaży pod Wilnem, utwierdza 
nawet na dłużej załogi cara Aleksieja 
w miastach białoruskich, położonych | 
na wschód od Berezyny. Taki stan 
rzeczy trwa przez lat 7, bo od 1654 
do 1661 roku. Obok załóg carskich 
mających swój stały postój w 
miastach, województwa Mścisławskie, 
Mińskie i Witebskie oglądają często 
podjazdy i przemarsze 
moskiewskich pod dowództwem bądź 
Chowańskiego, bądź 
śpieszących w głąb Litwy pod Wilno, 

oddziałów | 

Dołhorukiego, 

Brześć, Lachowicze, na spotkanie Sa- | 

*) Des Noyers: „Lettres“ 8 listop. 1655 r, 

 



  

    
   
    

  

    

    
     

  

| ciela. Tymczasem Chowaiski, 

, 

i 
В 

— розЮюет wojsk 

    

  

  

    

     

Н ZE SŁOW o 5 > 

o 2 Sensacja dla Wilna! Rewja ma Scenie i na ekranie! pzuwnumum | Uwagal  masamemw 3 Ъ NA SCENIE: Gościnne występy znanych | NA EKRANIE: PARYŻ w WILNIE. Wilno | NAJWIĘKSZA FABRYKA OBUWIA w EUROPIE В Tylko k | ‚ i Pe Sk . A i mų, ujrzy czarną królową Paryža wszechŠw. | В | Wszechswatowa znana EA TA“ pozę znów eskportować й A Kine-Teatr о’ ulubieńców PUBLICZNOŚCI: ózefi Bak Czechosłowacka fabryka obuwia 99 śwe wyroby do Polski ; Nity Bolskiej, „„Amelii Cieleckiej, sławy JÓzefinę Baker Żądaj iewszędzie męskie, damskie Wacława Zdanowicza Ё OBUWIE 3 R „HELIOS“ sj] Mieczysława Dobrowoisklego. REOJA "MD RFOJAMI" Akio ai i dziecinne kasi I 
į : į Szlagierowy program rewjowy! Piešni! Aktu- › : 

| 2 A A NZ Pd erotyczny w kolorach naturalnych PE pode: ; i sketcz: „Dlaczego żonie wolno zdradzać r c K Ch, @ 
| į meža“, Muzyka Hofimana. Biorą udziął piękności Kabaretów Paryża! i kd „Er A Eb Z Ё 

} Conierencier W. Zdanowicz. | Nic podobnego Wilno jeszcze nie widziało! o M kolady , ` М мее Boch lie 
firmy 

2. | Dziś największa sensacja dla Wilna! Znany ulubieniec tłumów DOUGLAS FAIRBANKS w swej ne» SL. MAJEGSKI 
„POLONIA najlepszej kreacji emo- 

_ uł. A. Mickiewicza 22. _|_ cionującym 

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy, 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Kimo Kolejowe 

  

Od dnia 10-go do 14-g0 marca 1928-go 
roku włącznie będzie wyświetlany film: 
June Marlowe i John Harron oraz najgenialniejszy czworonożny aktor RiN - TIN- TIN. 
kalni Koncerty Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ostatn, seans o 
tów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „CZERWONY KORSAR. 

DZIŚ! wspaniały atut 

dramacie 1; 

„W szponach 

Niewoln cy morza 

Człowiek z biezem w  Orkestra koncertowa pod 
batutą Mikołaja Salnickiego   

dramat w 10 akt. 
W rol. gowns 

pocze- 
Joz 10-ej. Ceny  bile- 

drapieżnego 4892“ 

64 (Zatopiona flota morska), Wstrzą. 

  

  

„DOBISKO” kinematografjił 90 Sające arcydzieło na tle wielkiej 
(obok dworca kolejo- | wojny. W rolach głównych Bernard Goetzke i Agnes hr. Esterhazy. Ceny miejsc od 

: wego). 55 gr. W kasie przyjmują się zapisy na lekcje sołowego Śpiewu u p.M. Worotyńskiego | 

е DZIS! Najpopularniejsze arcydzieło ;genjalnego joe May'a podług znanej powieści 
RM | WERNERA > 6 b | 1! Ś €* (Dagiin). Wzruszająca tragedja miłośne- | 
„WANDAĆ SCHEFFA 41 ro 00 eć m 0 ( go upojenia, w 12 akt., ilustr, walkę o 

Wiełka 36. najpiękniejszą kobietę Świata. W rol. gł. perły ekranu nieporównani Paweł Wege- 
4 

| 
į 
i 

8 ЕС КОЛЕН 0В ОСВ ЗЛЕН 

Potrzetne duže mieszkanie! 
-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, acz 

pożądana wanną i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 
ldać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 

  

S ROR AIA II, 
Departament Budodnictoa 
Ministerstoa Sprad Oojshodych 

oglasza 

otwarty konkurs architektoniczny 

na epracowanie szkicowego projektu budowy Centralaego 
fustytutu Wyckowania Fizycznego na Bielanach koło War- 

szawy. 
Warunki konkursu, program budowy 

€yjmy terenu są do nabycia w Kierownictwie Budowy Cen- 
Iralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach. 
Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 17, za zwrotem 10 zł. 
na koszta druków. 

Termin składania prac upływa z dniem 1 maja 1928 r. 
Wa nagrody i zakupienie wyróżnionych prac przeznacza De- 
partament Budownictwa 50.000 złotych. 

Szet Departamentu Budownictwa M. S. Wojsk 
(—) Inż. Z. ZIELIŃSKI. 

601 

   

  

: ner, Paweł Richter i czarująco piękna Marcella Albani. 
Uwaga: w niedziele i na premiery bilety honorowe nieważne. 

0 
2 

GOSAECW Ki WTYDAŻ 24 

wego | 
wego i 17 m. sześc. 

dokąd też kierować 

Komitet Wojewódzki Ligi Obrony Powietrznej i Prze- 
<iwgazowej w Nowogródku powiadamia niniejszem, iż w dniu 
20 marca 1927 r. o godz. 14-ej w lokalu Ligi przy ulicy 3-go 
Baaja Nr 1 odbędzie się licytacja ofertowa i ustna na sprze- 
daż drzewostanów o powierzchni 36 ha (znajdujących się na 
terenie przeznaczonym na budowę lotniska w Baranowiczach), 
położonych w Nadleśnictwie Kołpienickiem w oddziale i ob- 
rębu leśnictwa Baranowickiego. 

. Znajdująca się na tej działce masa drewna, stojąca na 
pniu, wynosi około: 172 m. sześc. sosnowego drewna użytko- 

IV kat., 767 m. sześc. sosnowego drewna opalo- 

| 
  

ŁOSZEKIE. 

osikowego, w oddaleniu o 1 klm. od 
stacji kolejowej Baranowicze — osobowe. 

Szczegóły i warunki 
kalu wyżej wymienionego 

rzetargu są do przejrzenia w 107 
omitetu LÓPP w Nowogródku, 

należy oferty oraz wadjum w wysokości 
5 proc. zaofiarowanej kwoty. 

0—1901 > 

oraz plan sytua- 
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! PIERWSZORZĘDNEJ WARTOŚCI 

Nasiona 
roślin pastewnych, łubinów, wszelkich 

ogrodowych oraz kwiatów, poleca 

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

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

Proszę żądać cenników. 

  

  

    

  

      

   

Zarząd Komitetu 

Wojewódzkiego LOPP. 

   

   
  

  

  

pieże, Gąsiewskiemu, Wołłowiczowi 
lub wreszcie Czarnieckiemu. Dopiero 
oddanie przez jana Kazimierza do- 

 wództwa Czarnieckiemu  przechyla 
szalę losów na stronę Rzeczypospo- 
fitejs zadawszy cios  Chowańskiemu 

Połonką (w okolicach Słonima), 
zarniecki wraz z Wielkim — Не!та- 

mem _— Litewskim Pawłem Sapiehą, 
obracają się za Dołhorukim,  šci- 
gając go na polach białoruskich; 
tu przeprawiwszy się przez Dniepr, 
Sapieha w Szkłowie, a Czarniecki pod 
Mohylowem, doganiają w dn. 18 pa- 
ždziernika 1660 r. wojska nieprzyja- 
ciełskie nad brzegiem Basi, o kilka 
wiorst od Czaus i zadają im klęskę, 
kładąc na placu boju 4000 nieprzyja- 

zebra- 
wszy resztki swego wojska, uprowa- 
dzonego z pod Połonki, okopuje się 
ga Tołoczynem, pewny, że wezbrana 

ruć nie pozwoli Czarnieckiemu wy- 
przeć go z zajętej pozycji. Ale naj- 
większy z wojowników polskich, któ- 
ry w Danji nie uląkł się przeprawy 
ze swem rycerstwem wbród przez 

_ morze, przebywa wezbraną rzekę i 
zmusza Chowańskiego do ucieczki aż 

"za szańce Połocka. Е 
Zwycięstwa Czarnieckiego podno- 

szą ducha ludności białoruskiej, zmę- 
czonej gwałtami Chowańskiego, a je- 

| szcze więcej nader ciężkim postojem 
__ załóg nieprzyjacielskich po miastach: 

mieszczaństwo, wśród którego  prze- 
waźał zawsze obrządek wschodni, a 

_ które jeszcze przed 7 laty, przy za- 
jęciu miast przez załogi moskiewskie, 
pocieszało się myślą, że znajdzie w 

_ nich gorliwych obrońców swej wiary— 
_ dzisiaj zubożone i znękane ciężkim 

nieprzyjacielskich, 
' zaczyna przemyśliwać nad tem, w 

' jaki sposób pozbyć się nieproszo- 
nych gości. Najpierwszy wybucha Mo- 

|  hylów: w d. 1 o lutego 1661 r. mie- 
szczaństwo mohylowskie na dane 

__ przezburmistrza swego Leonowicza ha- 
_ sło „pora! pora!'—rzuca sięna załogę 
_ moskiewską, liczącą do 3000 žolnie- 

| rzy i wycina ją w pień. — Za przy- 

kładem Mohylowa idą inne miasta; 
więc Witeblanie wypędzają załogę 
nieprzyjacielską z Witebska, a załogi 
innych miast, jak np. Homelska, pod- 
dają się same pod władzę króla 
Jana Kazimierza; tylko twierdza By- 
chowska pozostaje jeszcze w ręku 
wroga do r. 1604, to jest do chwili, 
gdy wojska Litewskie odbierają ją 
nieprzyjacielowi. 

Tej długotrwałej wojnie, niszczącej 
kraj i obracającej szeregi wsi i miast 
w popioły i zgliszcza, kładzie kres 
nareszcie rozjem, podpisany w Ап- 
druszowie w d. 30 stycznia 1667 
roku, Traktat ten ustanawia granicę 
pomiędzy Rzeczypospolitą a Rosją, 
odpowiadającą wschodniej granicy 
dzisiejszej Mohylowszczyzny; lina ta 
pozostaje granicą już obu państw do 
chwili pierwszego rozbioru Rzeczy- 
pospolitej. 

Fakt podpisania traktatu pokojo- 
wego pozwała rządowi Rzeczypospo- 
litej pomyśleć 0 podniesieniu ruiny 
zniszczonej wojną Białejrusi. Zwołane 
w r* 1670 i 1673 sejmy zajmują się 
tą sprawą i przedewszystkiem  zwal- 
niają od podatków szereg miast, po- 
łożonych w województwie Mścisław- 
skiem; zostają skasowane myta i cła 
rzeczne od towarów „szlacheckich, 
kupieckich i zagranicznych”, przewo- 
żonych przez ziemie białoruskie; szla- 
chta białoruska, zrujnowana wojną, 
otrzymuje zadośćuczynienie strat 
swych z dóbr królewskich, których 
intrata dla tejże szlachty zostaje prze- 
znaczoną; wreszcie wały miejskie for- 
tecy Mohylowskiej zostają odrestau- 
rowane kosztem skarbu Rzeczypo- 
spolitej. Nadto Sejm r. 1677, .chcąc 

przekazać potomność i imiona szla- 
chty białoruskiej, która pozostaje w 
czternastoletniej niewoli moskiewskiej, 
zamknięta w więzieniach, dochowała 
jednak do końca wierność ojczyźnie 
‚ „Zapisuje do Volumina legum 95 
imion tejże szlachty. 

Mirostaw Obiezierski. 

(D. C. N.). 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE © 
pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowychik 
iabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. 

# SPRZEDAŽ в 
BR | i WYNAJĘCIE K. Dqbrowska B 
5 883-6 Wilno, uł. Niemiecka 3, m. 6. į : 

| Szezotki 
ij wszelkiego 

M | rodzaju. 

J. E Sennewaldt 
Wilno, ul. Końska 14. 

RERSYZU TAK OKO SE GANEST ŁONA WZZAONE DOZ CZĄRTAŃ 
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Ks. L. Deyrieux 
Szczęście według Ewangciji 

prawdziwy kodeks szczęścia dla intel. 
chrześcijan po zł. 1.30. eraz inne 
książki, obrazy, relig. i widokówki po- 
leca „Dobra Prasa" ul. Zarzeczna 28. 

+ 

Obwrieszezenie 

Sekwestrator a Urzędzie Skarbo- 
wym Podatków i Opłat Skarbowych na 
pow. postawski — Jan Giryn, na zasadzie 
art. 1027 i 1030 U.P.C. tudzież $ 33 instr, 
o przymusowem ściąganiu podatków i opłat 
z dn. 17 V 1926 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu 
Nr 15) podaje do ogólnej wiadomości, iż 
w dniu 20 marca 1928 r. o godzinie 1l-ej 
rano na tartaku przy stacji kolejowej-Wo- 
ropajewo pow. postawskiego, odbędzie się 
sprzedaż 2 licytacji 1000 mtr. sześc. kio- 
ców sosnowych oszacowanych na sumę 
20.000 zł. należących do firmy „The 
Latwian Wood and Trading Manufacturing 

Co. R na pokrycie zaległości podatko- 
муст. й ё 

" Zajęte predmioty reflektanci mogą oglą- 
dać w przeddzień licytacji na tartaku przy 
st. kolej. w Woropajewie. 

Jan Giryn 
Sekwestrator Urzędu Skarbowego 

na pow. Postawski. 
Postawy, dn. 6 marca 1928r. Nr 2920-VI 
0-9p01 
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 dmia 25 marca 1928 roku zechciały nadesłać oferty na spo- 

* chnej z 6-cio równoległymi oddziałami w m. Oszmianie 6 ku- 

"8. jest defekt w aparacie odbiorczym 

         

na skórzanych i GUMOWYCH podeszwach. 
Do nabycia w sklepach: 

F-my Wokulski i S-ka, Wielka 9 Й F-my „Bezet“, Niemiecka 24 

Szames, Wileńska 17 
Kronik, Wileńska 25 
„Wibut“, 'Niemiecka 6 

Nowicki, Wielka 30 
Chait, Wielka? 38 
Jankowski i S-ka, Wielka 42 
Czapliński, Dominikańska 8 

Р » Zamkowa 4 ji »  /. Linik, Rudnicka 16 
Sprzedaż hurtowa na Wilno i kresy — B. RIMINI, ul. Rudnicka 6, tel. 12-20. 
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la sez witremny i ltn 
MARAZYŃ SUKNĄ I JEDWABI 

ul. Niemiecka 19 C. NOZ 
RADESZŁY NBINGWSZE 

damskie imęskie materjalų 
Jedwabie ""':: i suknie 

Wielki wybór 

MATERJAŁÓW MĘSKICH. 

CEMY POZA KOKKOREŃCJĄ 

A IE DSC 

A Reklama dzolgnią hondlut 
(5 wszelkie nekrologi, ogłoszenia do pism polskich i jag 

umiejętnie, solidnie, fachowo i na bardzo dogodnych wa- ŻĄ 
runkach załatwia zatwerdzone przez M. S. W. . E 

Biuro Reklamowe 35. Grabowskiego 
© w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 \ 

pod kierownictwem rutynowanego iachowca - specjalisty. 
posiadającego długoletnią praktykę w iej dziedzinie. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Oszmiany niniejszem podaje do wiadomo- 

ści osób, uprawnionych do Sporządzania planów i kesztory- 

sów ua wzniesienie budynków użyteczności publicznej, by de 

Wilno, 

  

  

  

  
    
     

     

    

     
    

rządzenie planów i kesztorysów budowy 7-K!. szkoły Powsze- 

baturze od 8.000 do 9.000 mtr.3 

Zarząd Magistratu. 

Ari p 

Stynna Wróżka Ehiromantka я na а 
Przepowiada przyszłość, sprawy 54- = 
dowe, o miłości i t. d. Przyjmuje od = 
10 do 8 wieczór. UL Młynowa 21,5 
m. 6, naprzeciw Krzyża (Zarzecze), » 
w bramie ną prawo na schody. * 

Agenei komisaaci 
poszukiwani w každej E 
mieįSsCOWUSci do 
sprzedaży obrazów na 
dobry cel dochód 
dzienny 10 30 zł. do- B 
kumenty pierwszorzę- 
dne, kaucją lub do- 
bre zabezpieczenie 
wymagane. Pierwszef- 

4 $two właścicielom ma* 
łych — nieruchomości 
zgłoszenia pisemne $ 
pod „Częstochowa” do 
Administracji Słowa. Bięgz 
1—996 

SKŁ 

    

KAŻDY Radjoamator wie, czem 

KAŻDY defekt psuje odbiór i 
- denerwuje słuchacza. 

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

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

wionego 5.— zł. 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

MAJĄTKOWĄ 

kapusię Kodszoną 
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Kalwaryjska 2. 
RRBRZNRONZKACNBZZSRENOWTBE 

vii oi i i iai 
Już czas pomyśleć o zakupie- 
niu nasion, drzewek, nawozów.-- 

     
    

W sezonie siewów, przy maso- 
- wem zapotrzebowaniu trudno jest 

ЧЕ ИЕа Я УОНЕ ИЕ Р УЕ МЕ Р РО Р Р МО З Р Р РЕ Р РР Р ЕВ 
Generalne przedstawicielstwo angielskiej fabryki 

motorów : spalinowych Ruston 8: Hornsby 
poszukuje rejonowego przedstawiciela. 

Tylko poważne biura techniczne lu» osoby dobrze 
wprowadzone w sferach przemysłowych i gospo- 
darczych zechcą złożyć szczegółową piśmienną ofertę 
pod adresem т 

4 Dom H-K. „SAIR“ Sp. Akc. 
Warszawa, Plec Żelaznej Bramy 2. 

(58£037476200603030009060566.2004.06050024069823 02900 
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do okularów i binokli 

„Optyk Rubin 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

: Ь. МШШ&ВШ\ 11, TEh. 10-58. 

Pow #- 

E 
a 
® 
m 
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Sprzedałe na beczki Rolnik Wileński z 

B 

  

   
   

arniaca Oraz w  AJENCJI wszystkich obsłużyć akuratnie. - 
WSCHODNIEJ. Wilno, ulica Upraszam żądać cenników, oiert. > 

Mickiewicza 4-—6. S. Wilpiszewski, Wielka 15 && 
wra zzawzia | (Szwarcowy 1) Sklep Rolniczy, ! 

) u. Hoża nr. 67 (dom własny) | 
celem reklamy przygotowała tysiące 
takich podarków dla zapoznania szer- 
szego ogółu publiczności ze swemi @ 

8) znakomitemi wyrobami, nagrodzone- $ 
В: mi ziotemi medalami: 

1 kg. cz:kolad.k z pomadkami 
w ozdobnem pudeika 

1 tort czekoladowy, 
pół kg. karmeli, 8 
ół kg. czekolady do gotowania i B 

I jajo czekoladowe z niespo- 
dzia.ką. 

To wszystko 
tyiko za 15 złotych 

M) wysyła każdemu po przesłaniu 3 zł. 
zadatku za zaliczeniem pocztowem, 

po doliczeniu portorji. 
Dla Warszawy sprzedaż wę własnych 

sklepach: 
UI. Nowy Świat Nr. 15 
„„ Marszałkowska Nr. 89 
„ Królewska Nr. 33 

     
4 WAR>SZAWA, ul. Hoża Nr. 67 

R (Fabryka dom własny). 0-668 A 

SŁ 

  

BAJLSPSZE SZEKA 

RBA KORE A PETER RZE : 

МН 0 ВОИ Qxera - Paris Е 

& Saczek. Leczenie wad сегу. Elek- д 

DZIERŻAWY | 

1 —— 21, tel. 152. 

AD FABRYCZNY 

ima. 

fi Mickiewicza 37, m. I, tel. 657. ) 

BLE Przyjmuje od 9 2 popoł, 

majątków ziemskich załatwiamy 

wasi 

LM 

8 Masaž twarzy, usuwanie zma- 

iii ij oi i 

į Wileūskie Biuro Komisoys-Handlowe 

    
Sp. 

k. MAHSAM, Ac. 

WŁOCŁAWEK 
poleca. hur_owo i detalicznie wszelkie A 

AASIORA "Šias V gatunkach. 
Cenniki-i specjalne oferty wysyłamy4f 

„ „Dom 
Rolniczy 

NZ ną żądanie bezpłatnie' N 

oo 

: ARTYSTA - PATOCRAF $ 

3 

i Antoni Skurjat ; 
2 PRZEPROWADZIŁ SIĘ i 

3. maul. Królewską 3 į 
[j920000002%0000000[]] 

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

 



  

sza: DM, 
%, Polski, - Towarzystwom Kredytowym 

   
   

   
    

ku dniami Prezes Zarzą- 
Ziemian. b. senator p. 

łosił pizez radio 0d- 
rolnictwa w Polsce. Z 

p. Steckiego podajemy 

  

   

          

   

skawsze ustępy: 
„Rozwój rolnictwa i zależny od 

go rozwoju dobrobyt dudności-tol-. 
iczej Obchodzić żywo każde 
aństwo, Tają zaś szczególnej 

lagi, zwłaszcz Polsce, z następu- 
icych powodóm į 
Dlnictwa, bądź p prać wlaše, 
ych posiadłościach, bądź przez pra- 
zarobkową u właścicieli ziemi, sta- 

= i prawie 3|4 zaludnienia R.P.; ta 
dna okoliczność wystarcza od zro- 
mienia że z dobrobytem rolnika 
iązana jest pomyślność materjalna 

ałego kraju. Każdy naród i każde 
laństwo, zmierzające do poważnego 
anowiska politycznego i gospodar- 
go w Świecie, musza dbać 0 wy- 

atny rozwój przemysłu swego, jako 
iezbędnego czynnika _ wewnętrznej 
„nowagi ekonomicznej i konieczne- 
warunku właściwej niezależności 

Olitycznej. Polska tem mniej zapom- 
jeć może o utrwaleniu i dźwiganiu 
rzemysłu swego, że w obecnym jej 
rzemysłowym dorobku tkwią już: 0- 
remae kapitały i rozległe urządze- 
la, a liczne rzesze robotników i po- 
owa przynajmniej ludności miast już 
yje z zirobku w fabrykach lub z 
ośrednictwa w obrotach wytworami 
rzemysłu. Wielki ten przemysł uza- 
*żniony jest w znacznym stopniu od 
trzymania produkcji w rozmiarach 
Dnajmniej dotychczasowych, a więc 
aa zbytu na rynkach za- 

nicznych, od eksportu, ponieważ 
raj nasz nie jest dziś w stanie i nie- 
jędzie nigdy w możności zużyć całej 
ości wytwarzanego węgła, żelaza, 
ukru, drzewa i t. d. Eksport skaza- 

Wy jest na ciężką na rynkach zagra- 
„licznych konkurencję, którą pokony- 
rać może jedynie przez obniżenie cen, 
nożliwie tylko przy produkcji maso- 
Tej oraz przy zapewnionym zbycie 
nacznych stałych ilości wewnątrz 
raju. Bez odbiorców krajowych, bez 
liezawodnej | klijenteli _ wewnętrznej 
liema eksportu, bez eksportu niema 
Vielkiego przemy łu. Z tego powodu 
iła odbiorcza, siła kupcza ludności 
łasnej jest dla polskiego przemysłu 
dla dobrobytu ludności, a więc i 
la Polski kwestją pierwszorzędnego 
naczenia, wzmożenie zaś tej zdolnoś- 
i nabywczej musi być przedmiot:m 
ieustannej troski społeczeństwa i 
ądu. W tych warunkach dobrobyt 

udności rolniczej t. j. głównego Od- 
Jiorcy wewnętrznego wytworów prze- 

<mgstowych nabiera znaczenia wręcz 

M Tano sa Dalej idzie wzgląd 
a samowystarczalność i obronność 

aństwa. Nakoniec należy z naciskiem 

io że ludność rolnicza dla 
aturałnych właściwości « charakteru 
wego stanowi w Państwie niezmier- 
ie cenny i zgoła niezastąpiony czyn- 

nik równowagi, ładu i umiarkowania. 
Podczas, gdy miasta są ogniskami 
ruchu, myśli, postępu i energji, prze- 
brażeń socjalnych oraz ustrojowych, 

RR rolnicze są tego ruchu regu- 

atorem.. 
Jeszcze przed paru laty położenie 

rolnictwa było niezmiernie ciężkie, a 
łówną tego przyczyną bylo zapomi- 
anie o tych, tak przecież zrozumia- 

ch prawdach, które wyłożyłem na 
wstępie, o prawdach, dotyczących zna- 
zenia rolnictwa. Rzecz to tem dziw- 
niejsza, iż władza pozostawała wciąż 
Dod przeważnym wpływem stronnictw 
bolitycznych, które rekrutowały się 
Gagy z żywiołów wiejskich, a na- 
wet dwaj najwybitniejsi premjerowie 

*%y ludzie, którzy wycisnęli piętno na 

"*ym ciężkim dla rolnictwa okresie — 
byli rolnikami: jeden  włościaninem, 
|drugi właścicielem folwarku. jednak- 
że rolnictwo spychano' na plan oOstat- 

ni, nie czyniąc nic niemał dla jegó 

 podźwignięcia, tłumiąc dorobek rol- 

nictwa, obniżając ceny płodów  rol- 

jnych, niszcząc wszelkie warunki pro- 

dukcji rolniczej. Kozłem  ofiarnym 
|zmagań partyjnych było wciąż rol- 
nictwo. 

Trzeba było stanowczego uderze- 
nia w system polityki partyjnej, żeby 
ochronić budżet Państwa przed nie- 
|bezpieczeństwami natarczywości po- 

/ szczególnych interesów i obwarować 

go 'w wytkniętych zgóry ramaach 
równowagi, jak również trzeba było 
uniezależnić się od hałaśliwej, a naj- 
częściej jałowej dyskusji parlamen- 

„tarnej, żeby doprowadzić do skutku 

operację ostatecznego ustabilizowania 

waluty przy współudziale zagranicy. 
Teraz dopiero odczuć mogło rolni- 

j<two pewną ulgę w położeniu SWO- 
|iem, ulgę wprawdzie jeszcze niezbyt 
wielką, jednak znamionującą wyrażny 
zwrot ku lepszemu. Ujawnił się on 
przedewszystkiem na polu  kredy- 

, towem. 
| BK 
52 

czas, gdy w r. 1923 Polska Krajowa 
| Kasa Pożyczkowa udzieliła rolnikom. 
nie wiele więcej, aniżeli 1/3500 część 

ogółu udzielonych pożyczek. w r. 1926 

rolnicy otrzymali już część czwartą. 

Nakoniec, «dzięki zrozumieniu przez 
ąd potrzeb kredytowych rolnictwa, 

Qraz skutkiem innego stosunku ryn- 

ków pieniężnych zagranicznych do 

|   

redyty te wynosiby w r.11925 — 
pół milionów złotych, a Ww. 

‚ 1927 ;- około 250 miljonów zł, Pod- 

4 udąło się wkroczyć ponownie na dro- 
ge lokowania listów swoich zagrani- 
cą, które to operacje są wprawdzie 
dopiero w zaczątku, jednak przy po- 
pafciu Rządu rokują dobre nadzieje. 
Nie mniej pouczające zjawiska do- 
strzegamy w zakresie cen produktów 
rolmiczych. Dla czterech głównych 
zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa 
cemy miejscowe, płacone. producen- 
tom bezpośrednio wynosiły w latach 
1925 1926 i 1927: Wsześleń 29 

141 — 52, žyto 21 26 = 41, jęcz- 

28 36, podczas, gdy cena 100 kg. 
żywej wagi bydła rzeżnego wzrosła 
z 68 na 153 zł., trzody chlewnej ze 
132 na 205 zł., mleka z 29 na 42 zł. 
za 100 litrów, masła z 4.90 na 7.08 
zł. za i kg, jaj ze 116 na 208 za 
1.000 sztuk. Różnica między wskaźni- 
kiem cen produktów przemysłowych 
zmniejszyła się w ciągu tych dwuch 
lat z 14.8 na 3.2, innemi słowy, gdy 
na początku r. 1926 wskaźnik arty- 
kułów rolnych wynosił 80 proc. 
wskaźnika cen przemysłowych, na po- 
czątku 1928 r. doszedł do 93 proc. 
Rozpiętość między cenami artykułów 
przemysłowych a cenami produktów 
rolnictwa zmniejszyła się, groźne no- 
życe już się zamykają, siła nabywcza 
rolników zaczyna zapowiadać powrót 
do równowagi. 

Kończąc swe przemówienie p. J. 
Stecki podniósł wzrost produkcji i 
zużycia nawozów sztucznych,  polep- 
szenie się wypłacalności rolników, o 
czem Świadczą cytry sprawozdań Min. 
Skarbu odnośnie do wpływów z po- 
datku gruntowego, wzrost przywozi | 

Ro ró 
| NIEDZIELA 

  

maszyn rolniczych-—co wszystki 
wodzi, że położenie rolnictwa „ 
dwuch lat ostatnich wyraźnie 
prawiło. Przyszłość  raliietu 
się u nas na stabiliźacji < 

  0.40 
    

   

  

gospodarczych, zaniečhaniu wszelkiego ! 
eksperymentalizmti i wzrošcie zaufa- 
nia, co w; swój znajdzie w tak 
ważny. akresie dla rolnictwa 
zakreśie kredytu. (—) 

INFORMACJE. 
Instytut konjunktur gospodar- 

czych. 

Przy Ministrze Przemysłu i Handlu u- 
stanowiony został „instytut badania kon- 
junktur gospodarczych i cen*. którego za- 
daniem jest badanie życia gospodarczego 
za stanowiska rozwoju konjunkiuralnego 
w przemyśle i handlu, a także kosztów u- 
sług gospodarczych. 

„Instytut zastępuje rozwiązane biuro ba- 
dania cen. 

Dzieli się On na dwie sekcje: sekcję 
badania konjunktur gospodarczyeh i sekcję 
badania cen. 

Przy instytucie istnieje stała rąda, zło- 
żona z 19 członków: 1) 10 znawców życia 
gospodarczego (przemysłu, hasdlu, rolnic- г 
twa i banków) Oraz przedstawicieli nauki, 
powołanych przez Ministra Przemysłu i 
Handlu w porozumieniu z prezesem komi- 
tetu ekonomicznego ministrów 2) 8 przed- 
stawicieli ministerjów, 3) dyrektora insty- 
tutu. 

Przewodn' czącego rady i jego zastępcę 
powołuje z pośród członków rady Minister 
Przemysłu i Fandiu. 

Członkowie rady z pośród przedstawi- 
cieli życia gospodarczego i przedstawicieli 
nauki powoływani są na 3 lata. 

Zadaniem rady jest: 1) in'cjatywa w 
sprawach programu działalności instytutu, 
2) układanie i rozpatrywanie na wniosek 
dyrektora ankiet co do stanu i rozwoju 
poszczególnych dziedzin życia gospodarcze- 
go eraz 3) Opinjiewanie spraw, przedstawia- 
nych jej przez dyrektora. 

Dla wykonania swoich czyaności rada 
może twerzyć w swem gronie komplety, 
złożone z dowolnej liczby osób. 

О1а badania poszczególnych spraw dy- 
rektor instytutu może tworzyć osobne ko- 
misje, złożone bądź z członków rady, bądź 
z osób z poza iej grona. 

Członkowie rady, z wyjątkiem przed- 
stawicieli ministerjów, składają m. in. przy- 
rzeczenie zachowywania tajemnicy. 

Dyrektor instytutu ma prawo wzywać 

do osobistego stawiennictwa właścicieli 
przedsiębiorstw przemysłowych i handlo- 
wych, ich pełnomocników i kierowników, a 
także ich pracowników, dostawców, odbior- 
ców i pośredników, celem skladania ze- 
znań i dowodów w Sprawach, detyczących 
cen i kosztów własnych w przemyśle i han- 
dlu, jąk również kosztów usług gospodar- 
czych. 

Dyrektor instytutu może delegować 
rzeczoznawców do badania przedsiębiorstw, 
a w szczególności przeglądania ksią; i do- 
kumentów, sporządzania z nich odpisów i 
wyciągów i wogóle zbierania iniormacyj 
niezbędnych &а spełnienia przez instytut 
jego zadania. 

Informacje, otrzymane przez instytut, 
w żadnym wypadku nie mogą być użyte do 
celów podatkowych : 

Za złożenie nieprawdziwych zeznań przed 
instytutem lub jego organem lub utrudnie- 
nie wykonywania iunkcji świadka lub rze- 
czoznawcy grozi kara do 3-ch miesięcy a- 
resztu i grzywny do 25,000 zł lub jedna z 

tych kar. й 
Za niestawiennictwo 

stytutu, odmowę zeznań IL 
spokoju na posieezeniu grozi 
tys. złotych, nakładana przez 
stytutu. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Nowe rozporządzenie o statysty- 

ce rolnej. Według ostatniego rozporządze- 
nia Rady Ministrów w najbliższym już cza- 
sie zarządy gmin mieiskich i wiejskich pro- 

wadzić będą stałe rejestry, produkcji rolnej, 
zawierające Wiadomości statystyczne 0d- 

na wezwanie in- 
ń lub zakłócenie 

kara do 2-ch 
dyrektora in- 

dukcii4roślin i zwierząt darczych- 
Mejestry fie nadsyłane 46: władz mai 

nisigacyjnj ch posłużą za materjał do opre- 
cowywańia ogólnych zestawień - statystycz- 
nych. * mó 

22 Wszyscy |roducenci, hodówcy i han- 
dłujący zmuszeni będą udzielać zarządom 
smin materiałów do tych zestawień. : 
7 # (г) (Ёе\ст zabczpicCcrenia  przė- 
Syf<k. Skonstatowano, że w roku ūbie- 

głym zaszedł cały szereg wypadków. poża- 
rów ładownych wozów meblowych, prze- 

wożonych na. odkrytych wagonach oraz 

szereg wypadków okradzenia tych wozów 

Mili 

mień.. 21. 02708087, owies 2l-—,4 

nośsie do obszarów upraw relnych, pro- J 

5 

  

wskutęk niedostatecznego ich zabezpie” 
czenia." я { 

W celu uniknięcia na przyszłość | strat, 
jakie z tego powodu ponosi Skarb państwa, 
centralne władze kolejowe peczyniły ©d- 
powiednie zarządzenia, mające na celu za- 
bezpieczenie tych przesyłe zarówno przed 
pożarami jak też kradzieżami. 

GIEŚDA WARSZAWSKA 
10 marca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tanz. Sprz. Kupno. : 

Dolarę 3.88 3.90 8.86. 
Londyn 43,49 43,6 4339 

      

Powróf ks. ks. Dworanowskiego 
W wyniku rozporządzenia o wpuszczeniu do Polski osób 

wysiedlonych swojego czasu do 

retorsji, za agitację antypaństwow. , 

) : lis. W dniu dsietejszym przybyło | podawaliśmy ks. Korwe 
cinek graniczny koło miasteczka 

dlonych, a mianowicie b. proboszcz parafj 

Dworanowski i = Stanisław ae b. pra 

ki pow. suwalskiego. Obadwaj księża zania ają p 

nia w kurji metropolitalnej celem przyzdania im 

parafij, któremi kierowali poprzednio, ь ! 

Z pogranicza litewskiego don 

że w okolicy Olkienik, włąd 

skie przystąpiły do odb 

  

tychczas most poz 
nem zaniedban 

  

# о: 
Konstantyna 

istro   

Ciśnienie 
średnie W tu. 

Temperaf 
średnią 

ъ 

123 MF 

    

+ 

Tendencja barometryczna 
śnienia > > - ‚ 

   

  

 proszonych d6 Rady przez. 

J sie | w si „b. ia- 

da A dość imo OZ: 

" m. Wilna zam erza 
- nych wydziałach miejskich, pewne przesu- 

„stąpi 

т О О’Ж 

| Nows-Yurk 8,9% 3,05 3,88 
Praga 26,415 261892 __ 26,35 
Szwajcarja 111,64 17207 17121 
Stokholm 239,251 239,85 238,65 
Włochy 41,18 47,30“. 47,06 
Kurs urzędow 1 grm.rezystegozłeta_ 5,9244 

Papiery procentow€: į 

listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 - 
5 proc. konwersyjna 61,— 
konwersyjna kolejowa 61,25 
Pož. dalarowa 85,50 —- 
kolejowa 102,50 —+ 
dolarówka 69,50, 68,50756,35 
4 5 proc. ziemskie 56,50 56,25 
8 proc. ziemskie 83 | ` 

$pioc. warszawskie 58,50 —, > 

5 proc. warszawskie 61,50 _ 62,5% 
proc. warszawskie 78,50 78,78 -, = 

6 proc. pożyczka kdnwersyjna + Warsza- 

/ wy 1926r 9 į 

Akcje Banku Polskiego 149,149,50 

i Więziusa. 

    

  

  

     

Litwy podczas zastosowania 
powrócił do Polskię już 

    

dwuch.ks 
i sejneńskiej ks, Piotr 

OSZCZ Biji Płon- obosz otym, on 

_Mereczance. 
nie korzystał. Remont mostu 

Rykonty, 

  

   

  

   

    

   

  

   

   

   
   

     

    

  

   W pierwszą ro 

   

rownika organizacyjnego Dyrekcji Poczt, 
Telegr. w Wilnie tymczasowó został mua- 
nowany P. Michał Butkiewicz = inspektor 
pocztowy. : 

WOJSKOWA. 
a członków Oddz. 

   

    

   

   

— Ćwicz — 
prezentacyja 
Zarząd Okręgu Wileńskiego Stowarzysze 
Dowborczyków niniejszem podaje do 
domości, iż jwa i ćwiczenia członk. 
Oddziału Reprezentacyjnego, wyznaczone 
na niedzielę, dn. 11 marca rb. o godz. 12— 
odwołuje się, ze względu na wybory w tym 
dniu do Senatu. 

Następna odprawa członków Oddziału 
Reprezentacyjnego, połączona z ćwiczenia- 
mi -- odbędzie się we czwartek dn. 15 
marcą rb. o godz. 18-ej w lokalu Związku 
Organizacji b. Wojskowych Polskicn, przy 
ul. Uniwersyteckiej 6 8. 

KOMUNIKATY. 
— S$taraniem Towarzystwa Wycio- 

wania Przedszkolnego odbędzie się cykl 
wykładów dla matek i wychowawców z 
dziedzinył hygjeny ducha i pedagogiki oraz 
praktyczne wskazówki jak robić zabawki. 
Cykl rozpoczyna się w połowie kwietnia. 

owany jest p tamte. ej у + Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji 

i KG y jest p hi SAS EM udziela arai Tow. Wych. Przedszk. 

ako zapowiedź rychłego uawiązania w godzinach dyżurów (piątki i środy od'g. 
normalnej komunikacji pomiędzy Pol- 4 i pot do 6-ej) oraz w poniedziałki i wtor- 

„i Li с A , ki od 1l—12-ej, w lokalu Kursów Pielę- 
     

      

    
   

    

   
       
    

       

    

   
   

   а 

; In, Oświaty, 
(z osób, As dieh. w Wilnie, 
rektor USB, proi. Alfons Parczew- 

  

który w porozumieniu z. (ll wydziałem 

Uk k poprzeć na sesję Rady Archiwalnej „е° 
:„4ч7‹›ітп:'3уеш›‘№п{.№экщ2езів о4- 

w W: wie w | marca. 

R aa ry pamiątkowe Marszał- 
ka go. wystawi: 4 «ie, 

Wystawa Tar, atecnch 2 Wilnie. 

    

    

WE AAS ie A tie rat. 2 _ między i 

| a tóry będz ao w sobie 
wszystkie zbiory  pamiątkow rwszego 
Marszałka Polski Józefa Pi go.    

mują nas, iż w Zi Niem | 
żetu miejskiego na r. 1928 29, Magistrat 

mić w. poszczegól- 

redukcja, w” innych zaś zwiększenie 
hczasowego personelu, Zi 

nięcia etatów pracowników. W myśl po- 
wyższege . w: niektórych SE: na- 

ię niezwłocza eż Radę M 
ie. po 

        

  

    

przež ie si 
| ESR nii łalności 

dej opieki społecznej nad instytu- 
dobroczynnem:, Magistrat m. Wilna, 

ŚCi- chcąc roztoczyć stąranniejszą opiekę nad 
: cjami - dobroczynni m. Wilna 

: |. o"gwiększył wydątki w budżecie ną r. 1928 
5 zy. in 0- 29 przewidziane na cele utrzymania tych 

mawiana ma być sprawą ustalenia progra-  jnstytucyj z 781.572 zł. r. ub. na 1.088.623 zł. 
inu obchodu tej uroczystości. ||| W myśl.powyźszego też Z dniem 1 

— (t) koncesje ua biura podań tra- kwietnia rb. poszczególne instytucje dobro- 
cą kde 0) Władzę Wojewódz- czynne w Wilnie dotąd utrzymywane przez 

kie pi Grodzkiego w Mag'strat otrzymywać będą zamiast 20 zł. 
Wilnie, že stare koncesje wydane na biura go de zł. miesięcznie na każde dziecko. 

В honorowane jedynie Dla internatów zaś wychowujących nie- 
V wypadku nie-- 55 zł. mies.        

    

   

  

   
   

    Pra 

tąpi) e ojewody skierowani 
A S aunliads | Wicie 

broni myśliwskiej : rowerów odetchną z 
 potrzebo 
groszem   

wali 

   
||| SAMORZĄDOWA 
— (0) Z a pracoweików 

НЕНЕ odb. się w Wa: "ZWYCZĘ 
delegatów związku ZWARÓW Eanos 
du powi riai Ais 
Na zjąza ten od koła A Samo 

rzą SE" Wiieńsko- lego aa 
zd głównego zarządu в. Michal 

ie z х Й Ar BC 4 

| Tear „Nowošei“ Dai vskie, 
pod kier. art K. ei jeg wa 

dziennie rewię: „kali owości!* w 
aktśch i 15 obraząch w wykonaniu Art. 
Scen M skich, z p. Dobosz-Markow- 
sk A, Ša ‹ НОк 
skim, LE. żews i Szerszyń- 
skiaE SR. R Palerme, bawią ię 
więtnie syinpaty: artystów. 
2 pUkšdsto as ienaiėjo" "Tado i Sao. я 

— (0) 18 marca, W gmi'ach pow, Wi- 
łeńsko-Treckiego, z inicjatywy urzędów 
gminaych, zawiązują się lokalne komitety 
celem uczczenia w dniu 19 marca imienin 
Marszałka ]. Piłsudsi W skład komi- 
tetów wchodzą różne stery ludności po- 
wia! 

Ё „MIEISKA. 
— (t) Pan Wojewoda zaaprobowat 

  

uch sx awie pożyczek. Pan Wo- 
jewoda Wileński zatwierdził w dniu wcz0- 
raj a uchwałę Rady Miejskiej ‚г dnia 
23.X11—26 r. w. sprawie pożyczki półtora 
miljona złotych w złocie w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego, przeznaczonej całkowi- 
cie na zatrudnienie zrobo*nych przy ro- 
botach wodociągowych i kanalizacyjnych. 
lednocześnie z tem zatwierdzona została 
uchwała w sprawie starań 0 wyjednanie 
pożyczki względnie s bwenćii w Mis. P.i 
0.3. w sumie 400.000-zł. na częściowe 
pokrycie robocizny, co pozwoliłoby za- 
miast demoralizujących zasiłków, wydąwa- 
nych przez P. U. P. P. udzielać 
nym prac. Obydwie uchwały mają 

  

    

mne zaaczenie i zaa owanie ich 

zez p. Wojewodę pozwoli: poczynić dal- 

(sze kroki ku zrealizowaniu zamierzeń. : 
' (0) Sesja Rady archiwalnej. Do 

Rady archiwalnej, składającej się z dyrek- 
torów archiwów państwowych, należących 
de nich Z urzędu, | z osób specjalnie za- 

Nie- | „, zamiast 35 zł. paski za 

O sta sian) 

bios mniej 
* 24. rocznie. Dotąd 

n2- strat na te instytucje | 

owie r b. zorganizo 
= ik. ociemniatych, 

й, шоз'см głuchoniemych. | 

la grźiczych (po 60 zł. 
la moralnie zaniedbanych zamiast 
o zł, i dla K 15 po 

gcznie na Každego. | S 
począwszy od dnia 1 kwie- 

rat udzielać ię siedmiu 
mnąd matką i dzieckiem w 

i w wysokości 58 proc. ponie- 
h instytu- 
ło 34.000 

   
    
    

  

tnia rb. 

   

   
Projekiowane jest również zorgani- 

zowakie w r. 6. poradni dla ciężarnych, 

koszta | A ty ą rocznie 
około. o zł, uraz kilku żłobków dla 
dzieci r e 0 kosztów 
których wniesiono do bu 20.000 zł. 
W kofńcu zamierza Magistrat jeszcze w 

gó inter- 
DWo-upośle- 

4 
: ctadfo, jak wiądomo prowadzi Magi- 
strat samedzielnie instytucję dokarmiania 
niemowląt p. 1. „Kropia mieka“, utrzyma- 
nie której wynosi rocznie ekoło 54.000 Zł. 

Ścisłe dane, co da zamierzeń Magi- 
: stratu w tym względzie, jak również ko- 
sztą łożone przez miasto na _ utrzymanie 
poszczególnych instytucji epieki społecznej, 
podamy w najbliższym numerze. 

- AKADEMICKA. 
© /©statnie ) edetawienia Vil-ej 

Szopki Akademickiej grona słuch. Wydz. 
Szt.Pięk. USB."Początek g. 8.15. Ceny od 0,50 
do 4.00 zł. Ognisko Akadem. ul. Wielka 
24. W niedzielę dwa przedsiawienia: o g. 
5 dla młodzieży ceny @ 50 proc. zniżone; 
wieczorem o godz. 8.15 normalnie. 

„Prandzej, prandzej, prandzej, bo czasu 
coraz mniej" POOR | 

— (c) jubileuszowy kwadrans Aka- 
demicki. jak dowiadujemy się zapowiada- 
ny na nadchodzącą Ś 1 m. „Jubi- 
leuszowy“ Kwadrans. ki, który ademi 
miał być transmitowany | z wszystkie 
Kia zak SLT s żyć 
szłym tygodniu. „Jubileuszowy Kwadrans" 
trwać będzie 45 minut i zawierać będzie 
urozmaicony gram muzyczno-wokalny, 
humor i t. p. Zaznaczyć tu naleź;, iż Wil- 
ne pierwsze wprowadziło tego rodzaju 
dział w programach radjowych. 

UNIWERSYTECKA: 
— Promocja prof. Oswalda Salcera 

na doktora honoris cavea U. 5. b. We 
wtorek, dnia 13. Il. 1928 r. o godzinie 
12-ej w południe w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu. Stefana Batorego odbędzie się 
uroczysta promocja Profesora Oswalda 
Balzera na doktora prawa honoris causa 

* Uniwersytetu Stefana Batorego. _ Profesora 
*O. Balzera reprezentować bedzie z jego 
upoważnienia Piofesar Dr. Kazimierz Cho- 
dynicki. i 

POCZTOWA. 

Zmiana ua stanowisku kierow. 
oddz. orgamiz. poczt. Na stanowisko kie- 

i rek i skrzywiony w plugawym  grymasie 

si (Mickiewicza 22 m. 5. p. Przew- 
ockiej). 

— Posiedzenie T-wa Pedjatryczne- ® 
go. We czwartek dn. 15. III r. b. odbędzie ба 
się o godz. 8 wieczorem w lokalu Kropii 
Mleka (Mala Pohulanka Nr. 1) naukowe 
pos edzenie Wil. Oddz. Pol. Tow. Pedja- 
trycznego z następującym porządkiem dzien- 

A. Część naukowa. 1. Dr. Karnicka: 
Przypadek wrodzonego braku m. pectoralis- 
2. Dr. Zagórska: Leczenie odmą w. obu- 
stronnej gruźlicy płuc. 3. Dr. Ejzenberžan- 
ka: Istota odczynu tuberkulinowego i jego 
znaczenie. ‚ 

B. Sprawy administracyjne. 1. Sprawo- 
zdanie roczne. 2. Wybory zarządu. 

Powszechne wykłady Uniwersy- 
teckie. W niedzielę, dnia li-go marca 

1928 r. o godzinie 7-ej wieczorem w Sali 
Śniadeckich Uniwersytetu Prof. Dr. Wła- 
dyczko wygłosi odczyt p. t.: „Sen i senne 
marzenia”. 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 

RÓŻNE. 
— (c) Stara piosenka. Nie tak dawno 

to było... odetchnęliśmy z ułgą widząc jak 

znikają z Placu Katedralnego spiętrzone u 

wylotu ul. Mickiewicza góry ziemi, wiszące 

mostki i plączące się pod nogami deski. 

„Nareszcie“... wyszeptała znękana dusza 

konia dorożkarskiego, ciągnącego ostatnim 

wysiłkiem sanki - „nareszcie”  dziękczyn- 

nie ręce składając — rzekł dziad kaleka, 

który nie mó.ł przedostać się przez bary- 

kady kanalizacyjne i miesiąc cały chodzić 

musiał drogą okólną. Było wszystkim do- 
brze i radośnie. Ale jak wąż zdradliwy ci- 

chaczem owinął rów kanalizacyjny Skwe- 

śmiechu łeb znów na Plac Katedrainy wy- 

sunął -— z drugiej strony. jak boa-dusiciel 
zamknął w swcich kręgach nieszczęśliwą 

ulicę i drwiący, bezkarny wyciągnął się 

wpoprzek drogi, I znów mosty i mostki, 
ślizgające się deski, cegły i zwaliska — 
znów tłok i popychanie się gapiów, przy- 

glądających się jak apatycznemi ruchami 

dłubią schylone postacie ziemię, mieszają 

ją z błotem, wędzą w obłokach dymu i 
tak spreparowaną wrzucają w niezgłębione 

czeluście. Oi dolo, doło, nasza dolo... ileż 

to poświęceń wymaga kultura. Ano, dla 

sławy grodu naszego — cierpmy męki i 
katusze. 

TEATRY i MUZYKA. 

Reduta na Pohułauce. Dzisiejsza 
popołudniówka w Reducie. Dziś o godz. 16-8i 
po cenach zniżonych baśń dramatyczna 
Rydla „Zaczarowane Koło". Kasa otwarta 
od godz. 14-ej, е 

Ostatnie przedstawienie „Zacza- 

rowanego Koła". Dziś 'e godz. 26-€i, po- 

raz 2]-szy i ostatni „Zaczarowane Koto“ 
- Rydla. 

-— „Wilki w nocy”. We wtorek, 13 b.m. 

'e godz. 20-ej, poraz pierwszy komedja w 

trzech odsłonach Tadeusza Rittnera p. B. 

„Wilki w nocy”. Udział biorą: J. Karbow- 

ski (prokurator), L. Wołłejko (Prezydent 

sądu), T. Białkowski (Morwicz), E. Ścibo' 

rowa (Julja), St. Chmielewska-Perzanow- 
ska (Žanetia), H. Hohendlingerowna (Rad- 

czyni), K. Pa4owski (Mecenas), W. Gasiń- 

ski (Adoif) Г 
Bilety sprzedaje „Orbis“. | 
— Teatr Poiszi (sala „Lutnia“). Przed- 

stawienia popołudniowe. Dzis Teatr Polski 

czynny będzie dwukrotnie; na przedstawie- 

niach popołudniowych o godz. 3 pp. обе- 
giai a zostanie poraz ostatni w sezonie Ko- 
medja G. Zapolskiej „Moralność Pani Dul- 
skiej*, o godz. zaś 5 m. 30 pp. Świetna 

sztuka Józefa Dymowa „Śpiewak własnej 
niedoli”, która doznała aadwyraz entuzja- 
stycznego przyjęcia ze strony publiczności. 

Ceny m.ejsc na przedstawienia popołud- 

niowe od gr. 20 do 2 zł. 50 gr. 
— Opera w Wilnie. Dzisiejsze przed- 

stawienie „Żydówki* w Teatrze Polskim. 
Dziś o godz. 8 m. 30 w. zespół Warszaw- 
skiej Opery Objazdowej pod dyr. T. Wierz- 
bickiege wystawia operę Halevy „Żydówka”. 
Partję Eleazara wykona M. Płuźański, Ra- 

chel-H. Korska, Kardynała — T. Wierz- 

bicki. : : 
Kapelmistrz — T. Ryder. Dekorację Z 

prac. art. mat. J. Galewskiego. 

Jutro, w poniedziałek — „Faust* — Gou- 

noda, we wtorek zaś - „Traviata*—Verdi, z 
udziałem E. Jefimcewej. 

Pozostałe biłety nabywać można w ka- 

sie Teatru codziennie od g. 11-ej. 
— Dzisiejszy poranek zjedooczonych 

orkiestr wojskowych w Teatrze Polskim. 

Dziś 0 godz. 12 m. 30 pp. zjednoczone ur” 

kiestry wojskowe Garnizonu Wilno (15 

osób) pod dyrekcją znanego kapelmistrza 

Bezumiła.REszke wystąpią na poranku mu- 

zycznym w Teatrze Polskim „A | 
"Poranki orkiestrowe cieszą fSIĘ wielką 

popularnością i zyskały ogólne uZnanie pu- 
ZA u aa M) i | 

regram dzisiej ku poświe - 

eony os polskiej (Sidorowiez, Dzie- 
walski, Reszke, Grossman) i niemieckiej 
(Wagner). 2 ' 

Ceny 
1 zł. 50 gr. 

RADJO—WILNG, 
Niedzieia Iš marca 1928 6,4 

1o.15-: Transmisja nabożeństwa z Ba- 
ayliki Wileńskiej. 

12.00 —: Transmisja z Warszawy: S3- 

5. + P. 

Czestuoa Alexa 
odbędzie się nabożeństwo žalobne za J 
marca f. b. o godz. 8-ej ranQ w koś 

O czem zawiadamiają 

Z a wy 

skie 

miejsc majniższe |od 15 e. do laniu art 

18:00 

cznicę Śmierci 

tdrowlcz duszę w dn. 13-go 
po-Be rnardyńskim 

   
     

    

    

     
у r $ 

Środa kiferatka. 
О bm. odbyła się kolejna Środa 

ted z łaskawym Stow 2. Jodki 
i zn gpjewaczki p. Zo pejeyskie 

. JOdKO wyzłosił niezmiernie „cieka- 
erat o cytrze, jako. 0 _ instrumencie 

cznym. Temat nieznany i. dostępny 
o dla fachowców, wypow ly został 
wykle popularnie i przejrzyście. Po ad- 

czycie nastąpił wyborny koncert p. Profe- 
sora, który ostatecznie przekonał obecnych 
co do wartości cytry Jako „instrumentu 
przyszłości* i zmierzchu wyłącznej hege- 
monji fortepianu, 

„P. Zofja Plejewska odśpiewała prześli- 
cznie kilka piosenek, budząc długotrwałe 
oklaski i bisy. 

Na zakończenie niezmiernie miłej „Śro- 
dy”, p. Hulewicz zakomunikował, że Wiine 
odwiedza we wtorek bm. Redakcja „Kobie- 
ty Wspóczesnej*, między innemi dwie zna- 
ne autorki pp. Marija Dąbrowska i p. Maria 
Kossak-Pawlikowska. Niewątpliwie więc 
środa następna będzie nader interesująca 
ze względu na obecność drogich gości. L.. 

на SI NMI 12 УОЕИ СС NORS SX 
Czar i urok piękna Wenecji, Riviery 
i Florydy. Olśniewzjący przepych 

wystawy to 
B „Książę Seliman“ 

Pis słośnej Maurycego Dekohry powieści 
wkrótce w kinie „POLONJA*. 

Na srebrnym ekranie. 
Czekoladowa gwiazda na ekra- 

nie wileńskim. 

Dyrekcja kinematografu „Heljos“ sie 
chcąc pozostawać w tyle za modnemi ka- 
baretami Paryża, sprowadziła do Wilna naj- 
popułainiejszą obecnie ze wszys kiżh gwiaze 
choreograficznych, czekoladową krėlowę 
charlestona józefinę Baker. Wprawdzie 
„gościnny występ* najelastyczniejszej z tan- 
cerek odbywa się na ekranie, w filmie 
„Rewja nad rewjami*, jednak publiczność 
przybyła w komplecie obliczonym chyba 
na potrójną ilość miejsc. 

„Rewja nad rewjami* jest rzeczywiście 
w 60 procentach swojej długości rewją Z 
paryskiego „Moulin rouge* i „Folies cer- 
geres" rewja, jakiej nigdy nie uda się w 
Polsce zobaczyć. 

Przepych wystawy, bogactwo kostju- 
mów i wysoki poziom poszczególnych nu- 
merów choreograficznych przykuwa uwagę 
widza, dzięki któremu nie widzi się braków 
fabuły dramatu, stanowiącego ogólne tło. 

Poszczególne obrazy wyświetlane w 
kolorach naturalnych budzą ogólny zachwyt, 
a kilka scen przedstawiających taniec cze- 
koladowej królewny tańca obserwuje się z 
całą satystakcją. Może się to ostatecznie 
kumuś niepodobać, to jednak można po- 

   
   
    

wiedzieć napewno: Józefina Baker jest nie- 
zastąpiona. Zamało jest jej wprawdzie na 
ekranie i publiczność spiesząca, by zoba- 
czyć czekoladową królowę Paryża w roli 
tytułowej, zawiedzie się srodze. Reżyserja 
postąpiła tu w mys! zasądy: co dobrego — 
io potroszeczkę. 

Miłą niespodzianką jest „nad program“, 
w, postaci piosenek pp. Amelji Cieleckiej, 
Niuty Bolskiej oraz kawałów pp. M. Do- 
browolskiego i W. Zdanowicza, artystów 
teatrzyków warszawskich: „Nowości” i „Per- 

Óko*. 
Przykrym zgrzytem: jest tylko muzy- 

czka, jeżeli wogóle bębnienie na fortepja- 
nie można nazwać muzyczką. Doprawdy 
trudno sobie wyobrazić aby Józefina Baker 
tańczyła charlestona 2 les lub low-fox'a .przy 
dzwiękach pianica. Chyba na ekranie. 

w. T 

NADESŁANE 
Ze względów na podwyższenie 

eksploatacji bocznic i składów, firmy 
ekspedycyjno-składowe, a mianowi- 
cie: „Polski Lioyd, Sp. Ake. Od- 
dział Wileński, C. Hartwig. Sp. 
Akce. Oddział Wileński, T. Buni- 
mowicz, Dom Bankowy i „Paci- 
žic Sp. Akc. uchwaliły wprowadzić w 
życie z dn. 15 marca r.b. nowy cen- 
nik minimalny za dokonywanie swo- 
ich czynności. 

Cenniki te zainteresowane firmy i 
osoby mogą otrzymać w Biurach po- 
wyższych firm. 

gnał czasu, hejnał z Wieży  Marjackiej w 
Krakowie, komunikat lotniczo-meteoroio- 
giczny, oraz nadprogram. 

12.10—: Transmisja poranku muzycz- 

nego z.Filsarmonji Warszawskiej poświę- 
conego utworom P. Czajkowskiego. W pro- 

gramie: ;Symfonja V. pieśni, koncert iorte- 
pianowy. RE 

14.00--15.00: Transmisja trzech odczy- 
tów rolniczych z Warszawy. 

15.15 : Transmisja z Filharmonii War- 
szawskiej: Recital wiolonczelowy Cassado: 

18.3$ : Odczyt w języku litewskim 
wygłosi Józef Kraunajtis, 

19.00 19.25: Gazetka radjowa, sygnał 
czasu i rozmaitości. | 

19.25 19.50: „Najstarsze dzieje Wil- 
na" odczyt z działu „Fiistorja” wygłosi prof. 
USB dr. Kazimierz Chodynicki. 

2o.30 : Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert poświęcony muzyce belgijskiej. 

22.05—: Komunikaty PAT. 
22.30 23.00: Transmisja muzyki ta- 

necznej. 
23.00 02.00: Biuletyn wyborczy PAT. 

Poniedziałek dn. (2 marca 1928 r. 

1e.00 17.00: Transmisja z Warszawy 
10-cio minutowych ;biułetynów wyborczych 

P. ša С 
AW. - 17.30: „ierzema i/žabobony 

odeżyt z działu „Ziemia 
i Wanda Niedziałkowska- 

   

      

      

   
    
    

MY 
5 Transriisja biuletynu wy- 

  Ax: 
0—18.00:5Audycja wesota w wyko- 

rt. Teatru Polskiego Karola Wyrwicz- 
sę 

4 SEb. Transmisją biułetynu wy- 

i 1 ŻW i 
loo 19.105 Transmisja biuletynu wy- 

borczego. й 

19.10 19.39: Koucert &услей \ Жуко 
naniu erkiestry pod dyr. prof. Aleksand. —



EJ". 

Kontorowicza: P. Czajkowski „Łabędzie je- 
ziero*. 

19.30—19.40: Transmisja biuletynu wy- 
borczego. 

19.40—20.00: Dalszy ciąg koncertu: R. 
Strauss: walc z op. „Kawaler srebrnej ró- 
žy“; „Jalousie“ tango; „Turandot“. Spea- 
ker zapowie na czyje Żądanie edegrane 
zostaną utwory. ue 

20.00 20.30: Transmisja z Warszawy: 
odczyt organizowany przez Prezydjum Rady 
Miwistrów. i 

20.30 - 20.40: Transmisja biuletynu wy- 
borczego. а 

20.40 -21.60: Transmisja koncertu z 
Warszawy. 

21.00—21.10: Transmisja biuletynu wy- 
borczego. 

21.10—21.30: Dalszy ciąg koncertu 2 
Warszawy. 

21.30-21.40: Transmisja biuletynu wy- 
borczego. Е 

21.40—22.00: Dalszy ciąg koncertu Z 
Warszawy. 

22.00 —02.00: Transmisja biuletynów 
wyborczych. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Śmierć sapera przy rozrywaniu 

zatorów. Wczoraj o godz. lo m. 40 rano 
w czasie rozsadzania przez wojsko zato- 
rn lodowego na Wilji, a zagrażającego bez- 
pieczeństwu nowobudującego się mostu, 
łączącego Zatrocze z Karolinką wydarzył 
się tragiczny wypadek. A 

Jeden z żołnierzy 3 p. saperów wileń- 
skich plutonowy Dziemieńczuk odniósł tak 
silne poranienia od rzuconej petardy że 
wyzionął ducha. : 

Ciało nieszczęśliwego sapera ząbezpie- 
caono na miejscu. 

& LAŁEJ POLSKI. 
— Wszechpolska wystawa fi- 

latelistyczna w Warszawie. Ko- 
mitet organizacyjny wystawy podaje 
do wiadomości, iż ostateczny termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 
15 b. m. 

W czasie trwania wystawy wydane 
będą specjalne znaczki pocztowe w 
ograniczonej ilości, wartości gr. 50 z 
podobizną p. Marszałka Piłsudsiego 
izł. | z podobizną p. Prezydenta 
Rzplitej. 

Wszelkie zgłoszenia przyjmuje i 
informacji udziela Związek Oficerów 
Rezerwy, Warszawa, ul. Królewska 23. 

—Nowe srebrne pięciozłotów- 
ki. Ukazały się pierwsze srebrne pięcio- 
złotówki, wybite w Mennicy Państwo- 
wej. Są one rozchwytywane przez 
amatorów numizmatyków, ponieważ 
ze względu: na charakter rysunku, któ- 
ry ulegnie zmianie, znajdują się one 
tylko w ograniczonej ilości. Już w 
chwili obecnej cena tych  pięciozłotó- 
wek doszia do wysokości 15 zł. za 
sztukę. 

ZE ŚWIATA. 
— Żydówka odznaczona ot- 

derem «Czerwonego Sztandaru». 
Z okazji jubileuszu 10-lecia armji 
czerwonej 23 kobiet, które odznaczy- 
ły się walecznością w służbie dia 
armji czerwonej, zostało odznaczo- 
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mych wysokim orderem sowieckim 
„Czerwony Sztandar”. 

Wśród odznaczonych niewiast 
znajduje się młoda Żydówka Mira 
Machnowska, która otrzymała order 
za udział w ataku na twierdzę Kron- 
sztacką i współdziałanie w  oczysz- 
czeniu twierdzy od sił antybolszewic- 
kich. 

SRO INLIS IGN NK LOS LB 
Opiece ludzi dobrego serca, po- 

В leca się biedną wdowę b. pracow- 
niczkę Szkoły Przemysłowo Handlo- 
wej w Wilnie, mającą chorego Syna 
i nie posiadającą żadnych środków 
do Życia, znajdującą się w ostatecz- 

i nej nędzy. Łaskawe datki upraszą 
m Się składać do redakcji „Słowa”, dla 

M S sana 

V. WILLIAMS, 

V TRŪJKA TREF. 
PROLOG. 

Czem się odznaczyła karta do 
gry. 

Trójka tref... 
Oczy. moje spoczęły na tej karcie, 

leżącej pomiedzy _ popielniczkami, 
wśród podartych skrawków papieru. 
Wziąłem ją do ręki, by łatwiej wy- 
wołać w pamięci historję Godirey'a 
Cairsdala i Virginji Fitz-Gerald, histo- 
rję, którą tu pragnę opowiedzieć, 

Oto mała, banalna karta do gry. 
Niema w niej romantyzmu, jaki tkwi 
w kierach, ani powagi karów, ani ta- 
jemniczej żałoby pików... Zwyczajna 
trójka tref... A jednak, gdy w Wene- 
cji spadła ona Zz balkonu palacowe- 
go do gondoli, biała ręka, która z 
poza firanek sięgnęła po ciemną 
kartę, zadrżała... 

A jednak, gdy w sali gry w Mon- 
te-Carlo, von iBartgen, rozgorączko- 
wany grą Austryjak, ujrzał nagle 
przed sobą tę kartę, pobladł śmier- 
telnie i mimo znacznej wygranej, 
opuścił natychmiast dom gry. 

l oto w restauracji Borckards w 
Berlinie znalazł ją pod talerzem z 

ostrygami pułkownik Tromnel i nie 
zwlekając ani chwili, za pożyczone 
od kolegi pieniądze, puścił się w 
drogę. ` 

I nie oni jedni 
dziwnego znaku... 

drgnęli na widok 

Przez długie tygodnie pewien 
Anglik o  atletycznej budowie nie 
mógł się pozbyć myśli o tajemni- 
czym znaku, i on to właśnie,  bez- 
wiednie pokierować miał. losem 
dwojga osób, których historję mam 
opowiedzieć. 

ROZDZIAŁ I. 
iltz-Gerald dotrzymuje 

' słowa. 
Jękliwe tony tanga płynęły z po- 

Virginja F 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Z SĄDÓW 
Fragment 2 procesów 

mady". 
Prejudykatem do procesu „Hrama- 

dy* odbywającego się obecnie w Są- 
dzie Okręgowym jest wyrok w spra- 
wie Piotra Fedojcia, wyniesiony w 
dniu wczorajszym przez Sąd Apela- 
cyjny w Wilnie. Fedojć postawiony 
w oskarżenie z art. 102 K.K. był 

sekretarzem hurtka „Hramady* w 

gm. Mikołajewskiej pow. Brasław- 

Skiego, gdzie też zasłynął jako naj- 

aktywniejszy współpracownik  hra- 

madzki. Po stworzeniu hurtka Fedojć 

jako sekretarz jego objeżdżał oko- 
liczne wsie i zaścianki, agitując za 

wstępowaniem do szeregów  partji, 

gdyż jak twierdził „czem bolsze bu- 
dzie siebrow ie m bolsze piere- 

możem'. Agitacja ta dała plon, gdyż 

liczba członków wzrastała systema- 
tycznie, a pewność siebie hramadow- 
ców doszła do tego, że na jedno z 
zebrań (nb. nielegalne) nie wpuszczo- 

no policji, a Fedojć miał wówczas 

powiedzieć: „nie trzeba nam policji. 

mamy swoją”. | rzeczywiście wejście 

do jokalu gdzie odbywało się zebra- 

nie ochraniało kilku osobników z 
przepaskami na ręku. > 

Arogancja ta dopełniła miary, to 

też w październiku 1926 r. przepro- 

wadzono rewizję u Fedojcia i jego 

samego aresztowano. Podczas rewizji 
w ręce policji wpadły dokumenty 
kompromitujące działalaość „Hrama- 
dy“ i Fedojcia. 

Sąd Okręgowy, na 
którego znalazła się sprawa uzna 

winę za udowodnioną i wyniósł Ва 

rok skazujący na cztery lata więzienia 
ciężkiego. 

Fedojć, niepomny na to, że zbyt- 

nia ufność w miłosierdzie jest grze- 
chem, apelował. ; 

W dniu wczorajszym Sprawa 

wpłynęła na wokandę Sądu Apelacyj- 
nego. Po przeprowadzeniu przewodu 

sądowego i wysłuchaniu stron „Sąd 

uznał wyrok pierwszej instancji za 
najzupełniej odpowiadający  przewi- 

nieniom oskarżonego i pozostawił 
go bez zmiany. : 

Obrońca z urzędu apl. adwokacki 
Wismont zwracał Sądowi uwagę, że 
skoro „Hramada* uznana została za 
szkodliwą i zlikwidowaną dopiero w 

1921 r. oskarżony nie może odpo- 
wiadać za należenie do niej i pracę w 
roku 1926. Wyrok był na to wy- 
mowną odpowiedzią. 

Sprawa ta będąca iragmentem ca- 
lości procesów „Hramady*, każe nam 
przypuszczać, że i w sprawie  Tara- 
szkiewicza, Wołoszyna i inych w 
liczbie 56-ciu wyrok zapadnie skazu- 
jący i nie mniej surowy. Przyszłość 
to pokaże zresztą. W. 7. 
(7 070 00 UA VN SA DARTS, 

Z dniem 15 marca b. r. wej- 
į Uwaga dzie w życie nowa taryfa cel- 

ną wyższa o 72 proc. Ponieważ część 
towarów świątecznych zdążyłem spro- 
wadzić wcześniej, nim zapas starczy 

polecam: 

Figi kilo 360 
Rodzenki czarne „Kkotynki* kiło 360 
Rodzenki bez pestki kilo 740 
Orzechy łuszczone „pistacje” kilo 460 
Orzechy łuszczone tureckie kilo 848 
Migdały przebrane duże kilo 14 zł. 
Czekolada łom kilo 6 zł. 
Śliwki 190, 220, 250, 390 i 350 kilo 
Wanilji laska 45 gr. 

1 Zwiedryński i S-ka 
Wilno Wileńska 28 tel. 1224. 

į ° 

`_—_—_ 

„Hra- 

wokandzie 

  
  

bliskiej sali balowej. Specjałnie na 
bal ten sprowadzona przez Ambasa- 
dora orkiestra objęła, zdawało się, w 
posiadanie wszystkich _ obecnych, 
zamykając ich w zaczarowanem kole 
melodyj miłośnych, namiętnych i go- 
rących. Cały Świat dyplomatyczny 
Waszyngtonu przesuwał się po sali 
zalanej Światłem. 

W sąsiedniej galerji przy zielonych 
stolikach grano w karty. Tylko w bi- 
bljotece panował spokój. Poprzez 
otwarte drzwi płynęły do jej przy- 
ćmionego wnetrza Światła i tony, zmie- 
szane ze stłumionym szmerem  roz- 
mów, zapachem cygar i perfum. 

W tym zapomnianym przez wszyst- 
kich zakątku dwoje młodych rozma- 
wiało półgłosem. 
о—- Wiec pan wyjeżdża jutro? —za- 
pytała młoda dziewczyna, spogląda- 
jąc na siedzącego obok Anglika. 

— Droga panno Virginjo, — od- 
rzekł zagadnięty, — nie może pani 
sobie wyobrazić, jak mi jest trudno 
wyjechać, ale obowiązek... 

Głos jego drżał lekko, nagle wy- 
ciągnął ręce i objął obie dłonie pa- 
nienki. 

Jenny, muszę rozmówić się z 
panią, nie mogę odjechać, zanim nie 
wyznam pani... że panią kocham, ko- 
cham tak bardzo... 

Ruchem, pełnym gorącej miłości 
przyciągnął ją do siebie. Nie broniła 
się i głowy ich przytuliły się do 
siebie. 

— Jenny, czy kochasz mnie 
chę? 

Dziewczyna pozostała nieruchoma, 
lecz wyraz jej oczu musiał go oŚśmie- 
lić, gdyż usta jego dotknęły jej pon- 
Sowych usteczek. Jenny oddała mu 
pocałunek i przytuliła się serdecznie 
do niego. 

— Ukochana moja, — powtarzał 
wzruszony. — Ukochana. 

Chciał pocałować ją raz jeszcze, 
ale odsunęła się nagle. Ujął jej rącz. 

tro- 

+ (Wilno, 1923), 

    

„zatęsknila kiedyš do niej. 

5 к о о 

bist do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Nie edmówi mi Sz. Pan zamieszczenia 
następujących kilku słów wyjaśnienia: 

Natychmiast po ukazaniu się artykułu p. 
Bułhaka w. „Kurjerze Wileńskim* w dniu 7 
bm. udałem się tegoż dnia do Warszawy, 
aby sprawdzić, jaką drogą znalazł się mój 
podpis pod materiałem, : nadesłanym re- 
dakcji „Tygodnika Ilustrowanero*, a zawie- 
rającym fotografje p. Bułhaka i przepisany 
własnoręcznie przezemnie wyciąg z książki 
proi Kłosa. Niestety, okazało się, że isto- 
tnie przez roztargnienie położyłem swój 
podpis pod tym wyciągiem i redakja „Tyg. 
Ilustrowanego”, nie znając książki prof. 
Kłosa, podpis ten zostawiła, działając w 
dobrej wierze - lecz ja, niestety — padłem 
ofiarą swego roztargnienia. у $ 

Przy niniejszem załączam oświadczenie 
prof. Kłosa, z którego wynika, że omawia- 
łem z nim wykorzystanie iego książki. 

Jestem przeświadczony, że ludzie, któ- 
rzy mnie zmają, nie zechcą błędnie komen- 
tować tego prawdziwie nieszczęśliwego wy- 
padku. ь 

Łączę zapewnienia mego wysokiege SZd- 
cunku i poważania 

E. M. Schummer. 
Wilno d. 8 III. 

1928 r. i 

Oświadczenie. 
Wobee ukazania się w Nr 9 „Tygudni- 

ka Ilustrowanego“ х dnia 3 marca rb. 
artykułu pt. „Pomniki Architektury Wileń- 

skiej*, podpisanego przez p. E. M. Schum- 
mera, oświadczam, iż p. Schummer zgłosił 
się do mnie w lutym rb., prosząc o wska- 

zanie mu źródeł do omawianego artykułu. 

Na to zaznaczyłem p. Schummerowi, 
jź wszelkie informacje dotyczące zabytków 
architektury wileńskiej, jakich mógłbym mu 
osobiście udzielić, znaleźć może w pracy 

mej pt. „Wilno, przewodnik krajoznawczy” 

upoważniając go do korzy- 

stania z tej pracy, jako z materiału infor- 

macyjnego- : 

Znając p. Schummera, nie posądzam g0 
w tym wypadku o złą wolę w stosunku do 

mnie przy korzystaniu z mej pracy. 
J. Klos. 

Wilno, dn. 9 marca 1928 r. 

SPORT. 
Turniej gier ruchowych o mi 

strzostwo Wilna. 
W drugim dniu turnieju gier ru- 

chowych o mistrzostwo Wilna uzy- 
skano następujące wyniki. 

Siatkówka żeńska. 
Makabi Harcerki 26 : 18 

( : 15) na korzyść drużyny Makabi. 
Harcerki zapowiadają się b. dobrze, 
jednak są jeszcze mało wytrenowane. 

Makabi uzyskała zdecydowaną 
przewagę dopiero w drugim okre- 
sie gry. A 

R. K. S. „Sila“ — R. K. S. „Tur“ 
30 : 6 (15 : 1) 

Mecz 2 robotniczych zespołów 
żeńskich przyniósł zasłużone zwycię- 
stwo lepszej technicznie i taktycznie 
„Sile“. 

Koszykówka męska. 
Harcerze—A. Z. S, B.. 37:4 (20:3) 

Zwyciężył lepszy zespół harcerski. 
Świetna dyspozycja strzałowa pozwo- 
liła Harcerzom uzyskać wybitną prze- 
wagę, wyrażającą się stosunkiem 
punktów 31:4. 

A. Z. S. A.—Pogoń 13:10 (11:9). 

Ognisko —Makabi 63:0 (31:0) 
Ognisko  zmiażdżyło dosłownie 

słabą zupełnie drużynę Makabi. Ta- 
kiego rekordu bramek nie osiągnie 
jak się zdaje żadna inna drużyna w 
ciągu całego turnieju. 

Do pół finałów zakwalifikowały 
się z zespołów żeńskich siatkówki: 
R. K. S. „Sila“ i Makabi, oraz z 
zespołów męskich koszykówki: Far- 
cerze, A.Z.S.A. i Ognisko. (t) 

kę i gładząc ją zapytał: 
' Jenny, czy zgodzisz się wyjść 

„za Anglika? 
Dziewczyna spojrzała nań z ser- 

decznym uśmiechem. 

— Zawsze zbliża mię do pana 
świadomość, że odgadujesz me myśli. 
Właśnie w tej chwili zadałam sobie 
to pytanie. Sądzę, że byłabym  bar- 
dzo szczęśliwa, wychodząc za pana, 
ale czy mogę opuścić kraj mój i pra- 
cę, którą lubie? 

Ucałował  koniuszki 
palców. 

Nie dopuszczę do tego, byś 
Co zaś 

dotyczy strony materjalnej, to wiesz 
że nie mogę się uskarżać na brak 
środków. Prócz tego mam  odziedzi- 
czyć tytuł... 

— O, nie miałam tego na myśli, 
Godirey'u, przerwała młoda  dziew- 
czyna. 

-— Wiem, ale to ma pewne zna- 
czenie dła pani wuja, który wypowie- 
dział wczoraj zdanie, że pełno jest w 
Ameryce Anglików - łowców posagu. 

Panienka roześmiała się wesoło. 
—To było uprzejme z jego strony. 
Młody człowiek uśmiechnął się. 
— Był to tylko niezręczny manewr, 

który miał na celu wybadanie mnie. 
Jenny, czy pozwolisz rozmówić, się 
z twym wujem? 

Kiwnęła głową przecząco. 
— Nie, muszę najpierw sama po- 

wziąć ostateczną decyzję, gdyż nie 
powinniśmy popełnić błędu. Zbyt pa- 
na lubię, żebym miała narażać go na 
nowy ból. Wiem, że już raz cierpiał 
pan przez kobietę... 

Drgnął nagle i spojrzał w jej oczy 
smutnemi oczyma. 

--Skąd pani wie o tem?—zapytal 
— Poznałam to po panu. Był pan 

tak uschłym dla kobiet, żez początku 
nie podobał mi się pan bardzo. 

— Musiałem być bardzo niegrze- 

jej długich 

Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

(dezeen wew zobo zóająć ZAWIADOMIENIE. 

Niniejszem zawiadamiamy, że 

afworzyliśmy w Wilnie przy ul. Rudnickiej 25 

SKŁAD PAPIERU, MATERIAŁÓW PISMIERNYCH 

K. RANTOROWIZ ( Sa PSZ. 
Skład nasz otrzymuje wprost zeznanych fabryk odnoś- 
ne wyroby w wielkim wyborze i pierwszo. zędnym ga- 

tunku, przez co mamy możność dostarczyć naszym Sz 

Odbiorcom wszelkich żądanych towarów po cenach 
bardzo przystępnych i warunkach dogodnych. Wykona- 

nie zamówień szybkie i dokładne. 

Z poważaniem M. KANTOROWICZ i Sz. FISZER: 

Skład papieru i wyrobów pismiennych—Wiino, Rudnicka/25. 

pod 
firmą i RYSOKAOWYCH 

ra aa 

  

ŚWIATOWE P p 
poszukuje kilku organizatorów do sprzedaży maso- $$ 
wego artykułu na prowincji. Reflektuje się jedynie p 
na pierwszorzędne siły, 
zmysłem  kupieckim. Wiek około 
odpowiednich sił bardzo korzystne. wynagrodz. © 

konieczna. 
oferty z referencjami sub L. M. 100 kier. do Biura 

Ogłoszeń S. Jutana, ul. Niemiecka 4. 

Znajomość branży nie 

femamuzezam Dom Handlowy 

Wilno, ul. Zawalna 33, telef. 

Poleca Szanownej klijenteli 

kach po 80 kg. 

Wyłączna sprzedaż mąki L 

OLIWĘ DUŃSKĄ najwyższego 
w beczkach i konewkach po 

mucmnualij Ceny przystępne 

" ж BO rozwoju każdego 

M. Wilenkin i 5-ka przedsiębiorstwa 

Aa z ogr. odp. 
1 

  

Dziennik „Stowo“ 
jako najpoczytniejsze 
pismo, wychodzące w 
wielkim nakładze i 
docierające do najdal- 
szych zakątków na- 
szego kraju, daje 
gwarancję dobrej i 
skutecznej reklamy — 
wszelkie reklamy i 
ogłoszenia fachowo 
redaguje i załatwia 
B uro „ADMINISTRA- 

decydujeREŃLAMA 

ino, ul Tatarska 
0, dom własny. 

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, abinety, 
16žka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

  

  

    

CJA*% ul. Wielka Nr 
56, tel. 14—38, (nad 

B Bi notai juszem Bohusze- 
ładne u- wiczem). 

2 (NŻE mss” ze 4 wane iz 
wygodami pokoje do Nasiona 
wynajęcia, Sierakow- 
skiego 21—3. 998 - 0 Ogrodowo - warzywne, 
; koniczyny i inne po- 

lowe najlepsze świeże 
Sprzedaję SIĘ gozrentowane przez 

firmę, po cenach naj- 
fotel dentystyczny zetańszych poleca M. 

stoliczkiem, Wiłkomier HAMBURG = Wilno, 
ska3-17. 1052 0 SADOWA 7, -3 

  

Lekcje języka 

    

an ielskiego jų 5 pokoi zeZgłoszenia do Adm.| my duży wybór = 

niskoprocentowe asa i komple- WSzelkiemi wygodami „Słowa* pod „Sło-| D. H. -K-„Zachęta* EEE EEA 
załatwiamy bez ty. Dowiedzieć się: W centrum miasta, neczne”. —0| Gdańska 6, tel,9-05 

kosztów wstępnych poniedziałki, wtorki i nie wyżej 1-go piętra, — "130720 Bi ANOSZERKI Bd 
Wileń. Biuro Ko- czwartki od 7—8 g,RIZY ul. Mickiewicza, Sprze- mią афе Doktór Medycyny misowo-Handlowe, wiecz., ul. Słowackie- P!4€ Katedralny, Kró- dam ą Doktór Medycyny 4 
Mickiewicza 21, go 1 m. 10, telef. 8-35 Iewskiej lub przyle-obszaru 32,58 ha w A. GYMBLER CZEKA REJA 
tel. 152° 2 1głych ulic. Dzierżawę odległości 10 kiłom.choroby skórne, we- , AKUSZERKA „152 S ——-zapiacę Z góry zaod Wilna, ziemia do-neryczne i moczo- OK USZKO 
Do w naj cia [ri inp znanej firmy czas diužszy. Wyczer- bra, aki i las. Cena piciowe. Elektrotera- ао 3 

в y ję 0 GnlaR w. dobrym pujące oferty do Biu- przystępna,  dowie-pja, słońce górskie. powróciła i wżnowiła 
pokój duży. słoneczny stanie, okazyjnie dora Reklamowego S.dzieć się: ul. Legjo- Mickiewicza 12, róg Przyjęcia chorych 

bez mebli, Witoldo- sprzedania niedrogo, Grabowskiego, Gar-nowa 21, m. 2 А. L.Tatarskiej 9 2i5 g, Mostowa 23 m. 6 

ма 8 - 1. — ul. Sawicz 16 m. 4. 

czny: — uśmiechnął się pieszczot- 
liwie. 

— Nie, bynajmniej — poprawiła— 
zimny tylko i pełen politowania i po- 
gardy dla słabej inteligencji kobiecej. 

Roześmieli się głośno. : 
- O Jenny, jakiž bylby z pani 

świetny ambasador, aż przykro mi 
odbierać taki skarb dyplomacji ame- 
rykańskiej. : 

Poważniejąc nagle ujął znowu jej 
rękę i zapytał: 

— Jenny, czy nie dajesz mi żad- 
nej nadziei? 

Zarumieniła się i odrzekła tonem 
proszącym: 

— Godfrey'u, nie wymagaj odpo- 
wiedzi, daj mi trochę czasu do na- 
mysłu, : 

Jutro wracam do kraju Pozba- 
wia mię pani promyka nadziei. Dzię- 
ki pani Waszyngton wydawał mi się ra- 
jem i bez wzgłędu na to, co się sta- 
nie, pozostanie w mych wspomnie- 
niach krajem zaczarowanym, miastem 
mego szczęścia. : 

Miałem -— м swem życiu okres, 
w ciądu którego straciłem nadzieję 
szczęścia. Ale pani dowiodła mi, że 
nie powinienem się poddawać rozpaczy 
i trudno mi jest teraz rozstać się z tą 
myślą. ' 

— Godireyu, — odrzekla serdecz- 
nie ściskając jego dłoń. — Będę w 
Europie podczas Świąt Bożego Naro- 
dzenia z ciotką moją Marją, która 
mieszka w Paryżu. Będziemy  prze- 
jazdem w Szerburgu i jeśli pan przy- 
będzie na moje spotkanie dam panu 
ostateczną odpowiedź. 

Skinął głową. 
— Zgadzam się, droga moja, czy 

przyjmiesz odemnie pierścionek? Nie 
masz odemnie żadnej pamiątki, prócz 
tego małego zegareczka, ;który był 
ceną przegranego zakładu. 

— jest prześliczny! -- zawołała, 
spoglądając na piękny platynowy ze- 
gareczek, który miała na ręku. —Po- 

bardzo energiczne 

Grzegorz Szholnicki 
MĄKĘ pszenną najwyższej marki „Lukulas* 

znanych Pomorskich młynów F. WICHERT w wor- 

w płóciennych woreczkach po 5 i 10 kr. 

CUKIER kryształ i kostkę na worki i na kg. i 

ŚLEDZIE Byrskie i Szkockie w całych i półbeczkach 
RYŻ zagraniczny plombowany na worki i na kg. B 

E 
z kawaler 

1 Rządca z ukoń- 
czoną średnią szkołą 
rolniczą, (3 letnią 
fraktyką w intensyw- 
nych gospodarstwach, 

; obejmie po adę naj- 
a chętniej pod dyspo- 

M zycję właściciela. Ła- 
j skawe oferty do „Sło- 

4 wa“ pod „Sumienny“. 
M 1090—1 
a Anis ча 

Konduktorów 
poty terra | na autobus z kaucją 

poszuk ję od zaraz. 
Sołtaniszki 12. 0-9801 

ize $ 
28 38 lat. Dla 

Szczegółowe 

  

  

Nfiter — samotny 
296 i 330. CE elegancko 

Ё umeblowanego pokoju 
na nadchodzące Święta g ujica Mickiewicz Jl 

przyległe, z niekrę- 
pującem wejściem przy 
inteligentnej rodzinie 
z całodziennem utrzy- 
maniem. Zgłoszenia 
kierować do „Stowa“ 
dla „Samotnego ofi- 
cera”, 1078-0 

z długolet- 
„nią praktyką 

z szeregiem podzię- 
kowań za wykonanie 
prac w ubiegłych la- 
tach, przyjmuje wszel- 
kie roboty w zakresie 
ogrodnictwa: upo- 
rządkowanie starych 
drzew owocowych, za- 
sadzanie młodych, 

uk ulu s 

gatunku g Ogiodai 
5, 10 i 20 kg. g 

Fartę jai gabinetowy, 
i nowej kon- х s 

strukcji, w stanie pra- przesadzanie kwiatów 
wie nowym okazyjnie Pokojowych (najodpo- 
natychmiast sprzedam, Wiedniejszy Czas ma- 
ul. Szawelska 8 m. 167260 kwiecień) oraz 

._0 Urządzanie ogrodów 
NT uu ane SpACETOWYCH,  gazo- 

Piakino znanej firmy nów, klombów, balko- 
i w b. dobrym nów i t. p. ze swoje- 

stanie okazyjnie domi flansami W. Ste- 
sprzedania, ul. Sawiczfańska 41, Plebanja 
11, m. 21 Kramnik. kośc. św. Stefana „dla 
Ożlądać 10 1214 60.rodnika”. _ 831—0 

—0 Gotówkę PND 
AA as my na wysokie opro- 

i Mieszkań ,centowanie zabezpie- 
2 3—4 S5pokojo- |czoną złutem i sreb- 
wych poszukujemy rem, odbiór lokat 
dla solidnych ło- natychmiastowy 

katorów LOMB Plac Kated- 
Wilef. Biuro Ko- | + ralny, Bisku- 
misowo-Handlowe, | pia 1, tel. 1410, wy- 

  

Mickiewicza | 21, | daje bez o raniczenia 
telefon 152. —2 įpožyczki па zastaw 

s oai m a. aa ats 
i Т, tów, mebli, obrazów, 

przedaje Sh fortepianów, „automo- 
stół jadalny okrągły bili i różnych towa- 

  

  

dębowy (rozciągnięty rów. 41094 3 
A Tarnas 22 2 posz) ko je 

о lo S-ej. Z - 0801 
! 2—3 POKOI 

mieszkania słonecznych z kuchnią Posznkuję 

  

  

barska 1. 0 0610 0-0L01 

doba mi się bardzo, pierścionka zaś 
nie przyjmę, dopóki nie będę miała 
całkowitego prawa. 

— А jednak tak bardzo pragnał- 
bym zachować jakąś pamiątkę, która- 
by była żywem wspomnieniem naszej 
rozmowy! — nastawał Godirey. 

Spojrzała nań swemi poważnemi 
błękitnemi oczyma i zwolna zdjęła z 
palca jedymy pierścionek, jaki nosiła. 
Była to złota obrączka pamiątka ro- 
dzinna przechodząca z pokolenia na 
pokolenie w rodzie  Fitz-Geraldów, 
sławnym z pięknych kobiet i dorod- 
nych mężów. — Podała mu w  mil- 
czeniu ten dar, ukazując napis wyry- 
ty na edwrotnej stronie. 

Twarz Godfreya rozjaśnił wyraz 
szczęścia, gdy przeczytał ie słowa: 
„Wiara _ niezachwiana”.  Ucałował 
pierścień i włożył na mały palec. 

— Będzie to pomiędzy nami 
łączności, —rzekła poważnie. 

nić 

Teraz przebyła irzy tysiące mil, by 
dać mu swą odpowiedź. Wygodnie 
rozparta w fotelu, Wirginja Fitz-Ge- 
rald przyglądała się z roztargnieniem 
swym eleganckim pantofelkom. Była 
jeszcze zupełnie ogłuszona po prze- 
bytej burzliwej nocy na oceanie. Nie 
czuła się zmęczoną, ani chorą, ale 
ogarnęła ją jakaś bierna chęć odpo- 
czynku, po wrażeniach, które przeży- 
ła. Jakże wielkie zmiany znalazła we 
Francji, zdawało się, że wojna minęła 
bez śladu, niby sen. Zniknęły mun- 
dury khaki i błękitne, a na ich miej- 
sce zjawili się dawni, ukryci gdzieś 
podczas wojny, eleganci z monoklami 
i olśniewające wspaniałością swych 
tualet panie. Wszędzie migotały perły 
i połyskliwa biżuterja pań, unosił się 
zapach wyszukanych perfum i roz- 
brzmiewały dźwięki muzyki. 

Paryż! Jakże go kochała przez ca- 
łe życie! 

Drakarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszełna 23, | 

   

  

Zgubiono BWAWAW 

  

legitymację studenck B 
Nr. 908, Wydz. „pe LEKARZE 
wnego, na Imię ze- 

fa Śliwińskiego. BATAW 
0—€£601 ać dz © Złóż 

Mikti za: 60] п)ар аач sunkowani, 

gryzie ogłoszeń OPACZ 
dla poważnego wy- 2 le, 
iienóWA EE syfilis, narządów 

moczowych, od 9; 
—1,od3 8wiecz. į 

Kobieta-Lekarz | 

go na KRESY po- 
trzebni. Oferty: Biuro 
Ogłoszeń Metzla, 
Warszawa, Jasna 17, 
pod „MEDICAL*“. 

171601 

į DOM 
i o 
| $-pokojowy z pla- 
cem 2 ha niedrogo 

! sprzedamy 
Wileń. Biuro Ko- 
misowo Handlowe, 

| Mickiewicza 21 

Di. Zeldowiczewa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNĘ, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--21 od 4-6, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"W. Zdr. Nr. 138 
į tel. 152. loóg o1MT Nanusawiez 

ark sa я 
3 žy, Sawicz, choroby sk6r-- 

Kupię Kilka dOMÓW ne, weneryczne, g0- 
od 2 tys. dol. do 5 idziny przyjęć 3 5 pp. 
od 8 tys. dol. do 12. Zamkowa 7-1. Le- 
Pożądane bliżej cent-czenie światłem: Soł- 
rum z wygodami. Nałux, lampa Bacha 
przedmieściu z ogro- (sztuczne słońce g6r- 
dem. Zgłaszać się: ul. skie)i elektrycznością 
Mickiewicza 1 m. 11. (diatermia). 943 + 

1030 0“ ""DOKTOR 
NASIONA K. GINSBERL 

choroby weneryczne 
vastewne | kwiatowe, Syfilis i skórne, Wil- 
koniczyny i inne W leon sa aaa je 
wielkim wyborze po A 4 
cenach _ najniższych 9d 8 90 1 i od4 90 $. 

oleca F. SZYK. SE7 
Wilao, Zawalna 58. 

Če nik па žaienie r, G. WOLFSON ali 
ims — — weneryczne, moczo- 

ŚW i skórne, ul. Poszukuje 5 @анн ż óme 
2-3 pokoi z kuchnią, - Ł8Ł } 

zgłoszenia do adm. “Doktor Me o 

„Šiowa“ pod M. B. októr Medycyny 
4 KUKIEWIEZ 

choroby weneryczne, 

Mieszkanie 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 

do wynajęcia 4 po-£ Ul: Sr 
j lektrycz- PrZYJ muje 

Śniadeckich m 
kojowe z e od 4 T. 

nością w ogrodzie, , 29) 
Antoko! 43. 1081—0 gr. POPIESKI 

gubioną kartę 
zwolnienia, wyd. 

choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 

“ przez P. K. U. wod pod 2 A 
Święcianach, w r. 19227, 3 PP. M p WE dE) a= Ka 2, róg Zawalnej. 
Aa ias W.Z.P. 1- 
apciuka, uniewažnia 
e 1041 EEE НН 
giga ies LEKARZE mi Į 
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kę oe va 
rzez P. KU, Е 

Święciany na_ imię BRERABASUREŃ 
Bolesława Tubisa, | 

A wsl 2. Lekarz-Dentysta zam. we wsi Korenia я RY 
ty, gm. Kiemieliskiej, 

Ożyńska-Śmolska unieważnia się. 1-£101 
Choroby jamy, ustnej. 
Plombowanie i usuwa” FOLWARK 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

pod Wilnem do 
sprzedania za 7.000 

korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 

dolarów, może być 

rzędnikom i uczącym 

  

również wydzier- 
żawiony 

Wileń. Biuro Ko- się zniżka. Ofiarna 4 
misowo-Handiowe, m. 5. Przyjmuje: od 
Mickiewicza 21, 8. 12 i od 4 7. Nie- 
tel. 152. 

Malqtków 
ziemskich do 
sprzedaży posiada- 

Q_ zamożnym ustępsiwo, : 
Wydz. Zdr. Nr. 

Lekarz-Dentysta 

Wiadystaw Pasiūski 
ul. Mostowa 9 m. 21 
wareną od g. 10 - 2 

22 

  

  

W.-Z. P. 24) 9£ w.Z.P 43. 

    

      

„ Miasto wspaniałego geniuszu Ro- 
dina, Który wywierał na niątak osza- 
łamiające wrażenie w tych czasach, 
gdy małą będąc dziewczynką o dłu- 
gich warkoczach, uczyła Się w Sacrć- 
Coeur. | 

Odczuwała zawsze ten dziwny u- 
rok Paryża, którego nie każdy zdoięh 
uchwycić. 1 

W danej chwili, Wirginja odczu- 
wała, że nie zdołała jeszcze zlać się. 
z tłumem eleganckim, który otaczał 
ja gwarem rozmów i Śmiechów. | 

Ale dnia tego chciała. się widzieć 
tylko z Godireyem. | 

Spojrzała na mały zegareczek pla- 
tynowy. | 

Już przybył pierwszy pociąg z. 
Londynu, a za chwilę miał przyjść 
drugi. : | 

Špodziewala się spotkač "7 God- 
ireym w Szerburgu, lecz widocznie 
przeszkodziło mu coś. Dała mu znać. 
że będzie oczekiwać nań u Ritza w. 
Paryżu piątego stycznia. Niezdecydo- 
wanie, jakie cechowało zawsze zacho- 
wanie ciotki Marji, pokrzyżowało pla- 
ny młodej dziewczyny i nie dało jej; 
możność napisania dłuższego listu.Ą 
Jednak korespondując z nim stale, 
była pewna, że depesza jej zastanie. 
go w Londynie, gdzie miał powrócić 
na święta z Budapesztu, dokąd wy- 
słanym był przez Foreign Ofiice, 

Dziwiło ją jednak bardzo, że nie“ 
przybył na jej Spotkanie, mimo, że 
został zawiadomiony o jej przybyciu, 
o czem Świadczył fakt, iż w kajucie 
swej na pokładzie statku „La France" 
znalazła koszyk cudnych róż i kartkę 
z napisem: „Wiara niezachwiana“. 
Musiał więc telegraficznie zamówić te 
kwiaty, ale dlaczego ani słowa więcej 
nie napisał? 
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