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sowieckie hlędne koło. 

| kow, kierownik połityki gospodarczej 
Sowietów, wygłosił w ubiegły piątek 
na plenarnem posiedzeniu Moskiew- 
skiego Sowietu obszerne przemówie- 
nie, poświęcone trzem najbardziej pa- 
łącym zagadnieniom: tk zw. kampa- 
nii „chlebozagotowok*, głodu towaro- 
wego i perspektyw rozwoju przemys- 
łowego. 

Przemówienie p. Rykowa niesly- 
chanie długie i zawiłe nie jest pozba- 
wione jednak pewnej pikanterji, mów- 
ca bowiem mimowolnie stwierdził i 
zailustrował, iż gospodarka sowiecka 
stanowi błędne. koło. 

Na wstępie Rykow zaznaczył, iż 
trudności w kampanji skupu zboża 
były tak poważne, że groziły nie tyl- 
ko całkowitem załamaniem się ek- 
sportu zbożowego lecz również wy- 
wołaniem ostrego kryzysu w dziedzi- 
nie zaopatrzenia w zboże całego kra- 
ju. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy było zaostrzenie się głodu 
towarowego, który już  niejednokrot- 
nie powstrzymywał rozwój : obrotu 
zbożowego i podważał gospodarcze 
plany sowieckie. Głód towarowy, wy- 
nikający w dużym stopniu z wadliwej 
i nieunormowanej wymiany towarów 
pomiędzy wsią a miastem, powodują 
przedewszystkiem różnice w cenach 

_ na zboże i produkta rolniczo-hodo- 
_ wlane jak np. masło, skóry, mięso 

, it. p. Rzecz jasna—mówi Rykow—że 
chłop w pierwszym rzędzie sp”zedaje 
to co mu daje więcej zysku. Wygod- 
niej jest mu sprzedać skórę niż zbo- 
że, gdyż na skórze zarabia podwój- 
nie. Brak zaufania do pieniądza i pa- 
pierowego odegrywa również nie ma- 
łą rolę i chłop nauczony doświad- 
czeniami łat ubiegłych, pod wpływem 
wzmożonych nastrojów wojennych w 
ostatnich miesiącach, nie chce wymie- 
niać zboża na papierowe czerwońce. 
Zyski osiągnięte ze sprzedaży artyku- 
łów rolniczych w rodzaju masła 
i mięsa lub skóry  wystarcza- 
ją mu zupełnie na _ opłacenie 
ciężarów państwowych jak i opędze- 
nie swoich wydatków. Wyjściem z 

i sytuacji w celu wydobycia zboża na 
й Tynek byłoby podniesienie cen, lecz 

Polityka taka kryje w sobie groźne 
niebezpieczeństwo. Podniesienie cen 
na zboże pociągnęłoby za sobą 
zwyżkę płac robotniczych oraz odbi- 
łoby się najdotkliwiej na warstwach 
najbiedniejszych obywateli. Poza zwyż- 
ką płac, która byłaby nieunikniona, 

| jednocześnie w stosunku do chleba 
zdrożałyby iinne produkta, a to znów 
sprawiłoby, że siła nabywcza czer- 

, wońca zmalała, co w konsekwencji 
mogłoby zachwiać finansami. 

Tego rodzaju: wyjście, aczkolwiek 
było rozważane przez miarodajne 

_ Czynniki sowieckie, zostało odrzyco- 
„ ne. Postanowiono działać w kierunku 

usunięcia konkurencji kupca prywatne- 
$0 tk. zw. „czastnika” oraz zabezpie- 

4 czyć stabilizację cen zboża ustano- 
wionych przez państwo. Pojęcie NEP 
(nowej polityki ekonomicznej) nie 
Oznacza bynajmniej całkowitej swo- 
ody w wymianie towarowej. Skoro 

Daństwa burżuazyjne dla regulowania 
_ Wymiany towarowej uciekają się do 

Środków administracyjno sądowych, 
o tembardziej może to czynić pro- 
tarjacka dyktatura. | my to będzie- 
y stosowali”. 
Obraz sytuacji narysowany przez 

Rykowa jest chyba wyraźny. To już 
„Ale doniesienia korespondentów prasy 

urżuazyjnej, którym można zarzucić 
chociażby przejaskrawienie! .Aby wy- 

  
  
     

      

   

  

      

     

   
   

nieść ceny albo dopuścić istnienie 
Wolnego handlu, jednakże jedno po- 
lągnie za sobą konieczność podnie- 

Sienia płac i ogólną zwyżkę cen, co 
rezultacie zachwieje równowagą 

hansową, drugie zaś stwierdzi osta- 
teczne bankructwo systemu komuni- 
Stycznego. I jedno i drugie jest dla 

wietów klęską, - pozostaje tylko to, 
nd co kurczowo uczepiono się w 
Moskwie: środki administracyjne a 

€c represje, ekspedycje karnych od- 
działów po zboże i t. p. 

erencja kolejowa w Wiednia 
_., WARSZAWA, 13-IIl PAT. W. dniu 
a marca rozpocznie się w Wiedniu 
„„edzynarodowa konierencja kolejo- 
„o polsko-włoska przy udziale dele- 
tów zarządów kolejowych [ugosła- 

gl Czechosłowacji i Węgier. K onie- 
са zajmie slę ostatecznem  za- 

„„ "dzeniem projektu bezpośredniej 
yty polsko-adrjatyckiej. 
Objąd u ambasadora Ehiapow- 

d skiego. 
 afARYŻ, 13.1. PAT. Ambasador 
 jrą DOwski wydał obiad na cześć 

py tera Poincarego w obecności naj- 
gp niejszych przedstawicieli Świata 

cznego i dyplomatycznego. 

  

     

    

   
    

    

    

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259. 

- Interwencja dyplomatyczna Niemiec 
Prezes Sownarkomu Z.S,S.R. Ry- W sprawie areszfowanych inżynierów w Zagłębiu Donieckiew, 

BERLIN, 13. Ill. PAT. Komunikat pół urzedowy stwierdza, że 
ambasador niemiecki w Moskwie Broksdorff-Rantzau zwrócił się 
z polecenia swego rządu do komisarza spraw zagranicznych 
Cziczerina z interwencją w sprawie techników niemieckich. 
Cziczerin oświadczył ambasadorowi, że w sprawie tej wdrożone 
zostało szczegółowe dochodzenie, jednak wyników tych docho- 
dzeń dotychczas jeszcze niema. 

BERLIN, 13-Il PAT. Sprawa aresztowania w Zagłębiu Donieckiem 
sześciu techników inżynierów niemieckich budzi w dalszym ciągu olbrzy- 
mie zainteresowanie w Niemczech. Jak donoszą dzienniki generalny dyrektor 
tow.. elektrycznego A.E.G. tajny radca Deutsch odbył dłuższą rozmowę w 
tej sprawie z ambasadorem sowieckim w Berlinie Rewczyńskim. 

„Lokai Anzeiger* donosi, że generalny konsul niemiecki w Charkowie 
na którego terenie przeprowadzone zostały aresztowania dotychczas nie 
mógł uzyskać od rządu sowieckiego informacyj ani co do Hczby osób 
aresztowanych, ani co do tego gdzie się oni znajdują, ani nawet nazwisk 
aresztowanych. Dziennik „Nachtausgabe* posuwa się tak daleko, že do- 
maga się od rządu, ażeby wobec aresztowania techników niemieckich, 
przerwał na znak protestu rokowania gospodarcze z Rosją Sowiecką pro- 
wadzone obecnie w Berlinie. : 

Dalsze szczegóły 6 aresztowaniach. 
BERLIN, 13-111. PAT. „Vossische Ztg* donosi, że w Zagłębiu Do- 

nieckiem aresztowani - zostali nie trzej, lecz 4 technicy firma A. E. G. po- 
zatem dwaj technicy niemieccy innych firm, a mianowicie przedstawiciel 
firmy Karol Stile w Westfalji, a drugi inż. firmy Konpf z Zagłębia Ruhry. 
Aresztowani technicy i inżynierowie przeprowadzali prace nad budową. 
turbin dia elektrowni i destyłarni węgła. „Vossische Ztg* donosi, że 4 
z aresztowanych bawili w Rosji dopiero od 8 tygodni, a dwaj inni przy- 
byli tam dopiero przed dwoma tygodniami na specjalne żądanie rządu 
sowieckiego, 

Dzienniki niemieckie oświadczają, że aresztowania Niemców w Rosji 
mogą wywrzeć daleko idący wpływ na rokowania gospodarczo-sowiecko- 
niemieckie prowadzone w Berlinie, które już i tak napotykają na dalsze 
trudności. Dziennik uważają za rzecz pożądaną, aby. Litwinow, który 
w drodze do Genewy przejeżdżał przez Berlin poiniormował firmv któ- 
rych urzędników aresztowano,o przyczynach odkładania wyjaśnienia sprawy 
do kwieżnia, kiedy to ma się odbyć proces przeciw aresztowanym, może 
wyrządzić Sowietom poważną szkodę. 
KES D EEST OT ATRINKTOS, | 

„Rząd Polski zgadza się podjąć rokowania 
z Lifwą w Królewcu. 

WARSZAAWA. 13.III. (£-/. wi. Słowo). Rząd Polski zawiadomi 
urzędowo Litwę, iż godzi się na podjęcie rokowań o ureguło- 
wanie stosunków polsko-litewskich w dniu 30-go marca w Kró- 
łewcu. Jeżeli na czele delegacji litewskiej stać będzie p. Wolde- 
maras, to prezesem delegacji polskiej będzie Minister Zaleski. 

__ Publicysta francuski 6 faktyce Kowna. 
"PARYŻ, 13,4. PAT. Na łamach „Adion Francaise" . publicysta 

Bainville oskarża Radę Ligi Narodów o brak energji w sprawie litewskiej 

i oświadcza, że jest rzeczą niedopuszczalną ażeby Woldemaras kpi! so- 

bie z tak poważnego areopagu. W konflikcie polsko-niemieckim rząd 

polski odgrywa wlełką rolę, wykazując dużą cierpliwość i godność, lecz. 

to nie posuwa bynajmniej sprawy naprzód, gdyż Wołdemaras nic nie tra- 
ci i ma nic się naraża kpiąc sobie z Ligi 

artykułu „Messager Polonais" podkreślający, że Woldemaras nie ma opar- 

cia w litewskiej opinji publicznej, lecz czuje za sobą potężne plecy co 

pozwala mu drwić sobie z ludzi. 

Przygotowania do ohrad rezhrojeniowych. 
GENEWA, 13. Ill. PAT. Na zbliżającej się sesji komisji przygotowaw- 

czej konferencji rozbrojeniowej reprezentowane będą wszystkie wielkie 
mocarstwa europejskie oraz Stanów Zjedn. Am. .Półn. Przedstawicielem 
Polski będzie min. Sokal. jako delegaci Sowietów przybyli zastępca komi- 
sarza ludowego spraw zagranicznych Litwinow o1az Łunaczarski. Dalej 

Opłatą pocztowa uiszczona ryczałtem. 

WE 

| W sprzedaży detalicznej cena pojedyfczege N-ru 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówianych nie zwraca. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE-—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michałskiego. 
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“, N.-ŠWIECIANY—ul. Wilefiska 28, 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilto, OSZMIANA-—-Spėldz. Ksieg. Nauczye. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
GR OE T-wa „Ruch“, POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. STOEPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
IWIENIEC--A. Ossoling. ŚWIĘCIANY POW.- Rynek 9. 
KLECK—Sklep „Jedność. WILEJKA. POW.—ul, Mickiewicza 24. 
LIDA—ui. Suwalska 13. WARSZAWA—T-wo Kaga, Kol. „Ruch“. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 WOŁKOWYSK—-Kios k B. Golembiowskiego. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i łatelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

TS KE WOZEK ZSO OST ARIE CZY TOBA BARZE SL 

Wojna na Bliskim Wschodzie. 14 11). 28. 
Min. Zaleski wrócił z Genewy 

Wojna wisząca na włosku, która dzaju ksraczu. Ma czem polega obecny WARSZAWA, 13-1IL. Pat. W dniu 
gotowa jest zapalić cały wschód ma” konilikt? dzisiejszym powrócił do Warszawy z 
hometański, jak twierdzą niektórzy. — Ibn Saud postanowił usunąć sy- sesji Rady Ligi Narodów w Genewie 
inspirowana jest przez bolszewików. nów Husseina z nadanych im przez p. minister spraw zagranicznych Za- 
Narazie trudno przypuszczenia te Anglię „prowincji. Zwłaszcza . chodzi leski. Wracającego delegata ra 

sprawdzić, w każdym bądź razie po- my narazie o miasto Akaba, položo- p me RAE 
lityce sowieckiej w Azji w stosunku new Emiracie Transjordanji. Te czy- 2 Т 
do Anglii odpowiada ona najzupel- sio lokalne narazie pretensje nie NuREJUSZ Marmaggi wyjechal do 
siej, nawet gdyby przez czerwonych posiadają tak wielkiego znaczenia. Warszawy. 
dyplomatów moskiewskich przygoto- jednakże Anglja nie może prżez ciąg- _ RZYM, 18.III. PAT. Nowy nuncjusz 
waną nie była. Natomiast groźną jest zę ustępstwa tracić swego prestige'u papieski w Warszawie Marmaggi wy- 
dla wielkiej Brytani, gdyż kojarzy na Bliskim Wschodzie, gdzie posiada 8 Rz R 
> 2 chwili z Pa z tak mało wojska, a > „wiele rozleg- pospolitej Skrzyńskiego z  persone- 
5 iganistanie, z ciągłemi ro: łych interesów. Zwycięski: pochód jem poselstwa craz przedstawicieli 

„chami w Indjach i zatargiem egipskim. Ibn Sauda mógłby go nakloniė do wyższego duchowieństwa. 

оее е осс оь Ма ай ой ее ©° Moui Biiskis powstania wszystkie narody myzuł- e 
ustyni ieszkałej przez ludy E S и . > i GDANSK, 13. III. PAT. Pod prze- 

pratyni zamieszkałej przez ludy ko- mańskie. Rzecz to jest zupełnie moż- wodnictwem Komisarza Generalnego czownicze, ale jest jednocześnie „wro- qiwa, jezeli się zważy, że operuje On Rzeczypospolitej Strassburgera roz- 
tami do Indii“. Wszystkie te państwa takim atutem, jakim jest ciągle jeszcze poczęły się dzisiaj rokowania polsko- 
na półwyspie Arabskim, nawet cały [sjam wyznawany przez płemiona fa- gdańskie w sprawie  ujednostajnienia 

Egipt mie posiadają tak wielkiego natyczne od brzegów oceanu Atlan- taryf w pęki RW. opsy 
znaczenia jak jeden mały przesmyk tyckiego po 'Wieiki, od morza Czar- sios ss en Bain 

do morza Czerwonego: Suez. nego do Afryki Południowej. Aspi- B 1 t. d. W obradach biorą udział 
Wojna w Angiji może mieć olbrzy- racje na Kalidat Ibn Sauda grožnem delegaci M-stwa Poczt i Telegraiów, 

mi wpływ nawet 'na układ sił mię- są ostrzeżeriem w tym kierunku. M-stwa Komunikacji i inni. 
dzynarodowych. Narazie sytuacja tam _ Tymczasem ibn Saud, który nie- Państwowa Rada Zdrowia. 
przedstawia się jak następuje: tylko jest wielkim wodzem, ale i WARSZAWA, 13 M. Pat. W па}- - 

Jednym z prawdziwie niepodleg- przebiegtym, dyplomatą, trzyma te bliższym czasie odbędzie się w mini- 
łych władców -mahometańskich, jest Wielkie atuty ukryte w zanadrzu swe- sterstwie spraw wewnętrznych  pierw- 
sułtan Nedźdu, łbn Saud. Osobiście g0 burnuszi. Nie ogłesił on jeszcze oo aka ad pań 

człowiek wybitny, o niezwykłej energji, „wojny świętej „nie ogłosił się też ka- dc o 4 opinjodawczego m-stwa 
panuje nad płemieniem Wakabitów, lifem, i... jstk twierdzi, nie prowadzi spraw wewnętrznych w sprawach sa- 
nawpół dzikim i fanatycznym ludem. bynajmniej wojny z Anglją. Walczyć nitarnych. 
Począwszy od 18-stulecia Wahabici chce jedynie z, Tranejordanją... Przyjazd posia Pafka nastąpi 
ciągie dawali się poznać sasiadom Ostatnie depesze doniosły 0 u- ckało 20-go. 
swemi krwawemi napadami. Nazwę tarczkach i groźnej sytuacji w Arabji. WARSZAWA, 13.111. (£22. wł. Słowa) swą wyprowadzają od Mohammeda Ibn O ile cały ten koniłikt będzie zloka- Około 20-g0 b. m. przybędzie do 
Abdał Wahaba. W r. 1801 zdobyli lizowany -: pozostanie drobnym epi- Warszawy poseł Patek, który wczoraj 
wielkie obszary i toczyli krwawą woj- zodem pu:styni. O'ile jednak w naj- konierował z Czyczerinem |w sprawie 

= nę z Tutcją zadawszy jej kqlka klęsk. mniejszym : stopniu niebezpiecznym 0- rokowań handlowych polsko-sowiec- 

DopierG później, armja turecka pod każe się dłk | Anglji, 
wodzą ;Fassan Beja rozbiła hordy Wielkiego przewrotu, Który równie 
Wahabitów.  Pedobno w jednej tylko wie ki wpływ mieć będzie na stosunki 
bitwie zginęło 40.000 Wahabitów.—- europejskie:, a na układ sił pomiędzy 
Ostatnie aktywność tego plemienia Azglją i Sowietami  przedewszyst- 

dokonać . może kich. Poseł Patek odbędzie w. War- 
: szawie szczegółowe narady z  mini- 

strem Zaleskim. 

Preliminarz budżefowy na rok 
1928 —23, 

Narodów. Autor cytuje ustęp z. 

«wyróżniła się «ww wojnie z .królem kiem. m, 
'Hedżasu Husseinem. W Hedžasie jak L Ake ned a a A 
"wiadomo ležy miasto Święte, ceł 

pielgrzymek wszystkich _mahometan 

świata: Mekka. 

Po upadku imperjum tureckiego, 

arabskie jego prewincje, na które 

19 niarea w Poznaniu. 

3 konie z każdego pułku, 

glja podzielone zostały przez pu- Kowi Piłsudskiemu w dniu 

ssein, zaś Irak.i Transjordanje syno- 

wie jego Fajsałi Abdullach. Jednakże 

POZMAŃ, 13.11 Pat. jutro rano 
wyruszy z Placu Welności w Pozna- 
niu 8 patroli 3-ej dywizji kawalerii po 

: лы do War- 
zdawna decydujący wpływ miała An- szawy celem złożenia hołdu Marszał- 

imienin. 
i. : В _ Patrołe mają stanąć w Warszawie w : 2 pilów Anglji: Hedźas otrzymał Hu niedzielę «wieczorem. Dzień imienin POTZAdzenia brzmią: 

Marszałka obchodzony będzie w Poz- 

WARSZAWA, 13. ill. (żel. wł. Słowa), 
Preliminarz budżetowytna rok 1928 29 
jest już wydrukowany i będzie prze- 
słany do Sejmu natychmiast po . ot- 
warciu kadencji. 

Areszt domowy. 
„Dziennik Ustaw z dnia 10-go bm. 

ogłosił następujące Rozporządzenie * 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej o are- 
szcię, domowym. 

Główne postanowienia tego roz- 

Art. 1. W $ 18 kodeksu karnego 
reprezentowanych będzie 9 państw mniejszych. Obrady potrwają dwa ty- 
godnie. Rozpatrywane będą między innemi propozycje rządu sowieckiego 
w sprawie całkowitego zniesienia sił zbrojnych lądowych, morskich i po- 
wietrznych. W czasie sesji odbędą się. doniosłe debaty, w których wezmą nie sięgał. 

naniu bardzo uroczyście. W niedzielę 7,1911 r. dodaje się ust. 3w brzmie- 
wgłąb Arabji, w serce niezgłębionych przed południem odbędzie się na Płą. "iu następującem: „Sąd może z wy- 

i niezbadanych pustyni wpływ Anglji cu Wołności msza polowa, poczem roku lub osobnej uchwałe orzec, że 
dowódca O. K. przyjmie sztachety SKAZany na karę aresztu nie dłuższą wojskowe, które przybędą do az od siedmiu dni odbędzie ją w wła- 

dostać zboże na rynek trzeba pod-. 

   
    

  

udział przedstawiciele wszystkich większych państw. 

Mofywy zbrojeń Sfanów Zjednoczonych. - 
NOWY YORK, 13 liL PAT. Wybitny leader demokratów b. wicemi- 

nister marynarki Francklin Rooswelt wygłosił mowę na bankiecie towa- 
rzystwa położenia kresu wojnom. Obecny rząd republikański mówił on— 
żąda od kongresu olbrzymich sum na powiększenie marynarki wojennej. 
Motywem tych zbrojeń jest chęć szachowania i straszenia Wielkiej Brytanii. 
Kredyty te nie mają nic wspólnego z istotnemi potrzebami żeglugi amery- 
kańskiej, a flota ma być tylko narzędziem w ręku dyplomatycznych żon- 
glerów. Trzeba powołać «cywilny komitet, który ma zbadać na co Ameryce 
potrzebna taka olbrzymia flota. 

Król Afganisfanu przykył do Londynu. 
LONDYN, 13-Ill PAT. Królewstwo afganistańscy eskortowani od portu 

francuskiego Całais przez torpedowce i samołoty angielskie przybyli do 
Dover powitani tu przez księcia Walji poczem udali się do Londynu, gdzie 
zgotowano im uroczyste przyjęcie. Na dworcu oczekiwał gości afganistań- 
skich król angielski Jerzy wraz z krółową, księciem Yorku, premjerem 
Baldwinem: i innymi ministrami. Po. powitaniach obie ' pary. królewskie 
udały się powozami do pałacu Buckingham eskortowane przez oddziały 
wojskowe. W ciągu popołudnia król Amanulah złożył wieniec na grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

Gtwarcie Sejmu 27 marca В. r. 
WARSZAWA, 13.1. (żel. wł. Słowo). Art. „30 Konstytucji mówi, że 

kadencja Izby Poselskiej i Senatu rozpoczyna sie równocześnie. Inny zaś artykuł Konstytucji wyznacza pierwsze posiedzenie nowoobranego Śejmu 
na trzeci wtorek po wyborach, przyczem nie dodaje ten artykuł czy po 
wyborach do Izby Poselskiej czy do Senatu. Ze względu jednak na fakt 
łączenia kadencji Izby Poselskiej i Senatu i wyznaczenia jednocześnie po- 
czątku tej kadencji, prawnicy tłomaczą tę niejasność Konstytucji w ten 
sposób. że pierwsze posiedzenie, t. ]. otwarcie Izby Poselskiej i Senatu, 
powinno odbyć się w trzeci wtorek po wyborach do Senatu czyli 
21-go b. m. . 

Diznacźenie Prezydenta Mościckiego j Marszałka Pilsndskiego najwyższemi 
adzneczeniami Rałgarskiomi. 

WARSZAWA, 13. Ill, (£/. wf. sowa). jutro o i-ej w połudńie na 
Zamku odbędzie się uroczystość wręczenia Prezydentowi Mościckiemu i 
Marszałkowi Piłsudskiemu najwyższych odznaczeń nadanych przez Króla 
Bułgarskiego. Odznaczenia te wręczy poseł Bułgarski p. Robefi. Prezydent 
Mościcki otrzyma wielką wstęgę orderu Św. Cyryla? i Metodego która jest 
najwyższą odznaką dla panujących. Marszałek Piłsudski otrzyma wielką 
wstęgę orderu św. Aleksandra z mieczami, odznaczenie przeznaczone dla 
wodzów naczelnych i najwyższych dostojników państwowych. 

ibn Saud jako władca tych właśnie 

niodosięgalnych prowincyj, 
nia. z garnizonów zamiejscowych z 

człowiek, adresami hołdowniczemi dla Marszał- 

snem mieszkaniu (areszt domowy*). 
Art. 2. Przewidziany w SG 246 u- 

jak mówia, o «wielkiej głowie i ambi- ka Piłsudskiego. Następnie odbędzie STAWY Karnej z 1852 r. areszt domo- 
cjach, po upadku Kaliiatu w Konstan- SIę Przed Zamkiem Poznańskim defi- 

lada miejscowej załogi i organizacyj 
przysposobienia wojskowego 
szereg innych uroczystości. 

tynopolu, zamarzył © wskrzeszeniu 
wielkich, a potężnych tradycyj Islamu. 
O godność tę ubiegał się przedtem 2 5 nawet Hussein, w czem go popierała Ulita marszalka Piłsudzkiggs w 
Anglja. Narazie sprawa została na katowicach. 
kongresie w Kairze odroczona, a tym- _ Katowice, 13 ill PAT. W związku 
czasem wybuchła wojna. Mianowicie Šuiskis ao Miiszslka Pił- z & 2 ada m. Katowic na wnio- kažin GOW 2 sek magistratu uchwaliła, zmienić na- E ! у - zwę ul. Warszawskiej na ul. Marszał- wyspem. Oczywiście posiadanie „Świę- ka Józefa Piłsudskiego. (Jest to naj- 
tego miasta* posłużyło do zaognienia piękniejsza ulica katowicka, wiodąca 
jego apetytów. z rynku do Bogucic. Przyp. red.) 

Charakterystycznem dla tego mę- Szeregi „Pianta“ kurezą się, 
ża jest, iż będąc człowiekiem zupełnie 
cywilizowanym wytknął sobie w od: _ KRAKÓW, 13-11 PAT. „Nowa Re- 

oraz 

wy. można nałożyć tylko w razie wy- 
mierzenia aresztu nie dłuższego od 
siedmiu dni. 

Art. 3. Areszt domowy (w  mie- 
szkaniu) można zastosować także w 
razie skazania na areszt zastępczy, 
wymierzony w miejsce grzywny. 

Art. 4. Podczas odbywania kary 
aresztu domowego (w mieszkaniu) 
skazanemu nie wolno opuszczać swe- 
go mieszkania ani przyjmować od- 
wiedzin bez zezwolenia władzy za- 
rządzającej wykonanie kary. 

Art. 6. Stwierdzenie wydalenia się 
skazanego z mieszkania powoduje 
wykonanie całej kary w areszcie pu- 
blicznym. 

Art. 7. Kto, podczas odbywania 
kary aresztu domowego samowolnie 
mieszkanie opuści lub przyjmie od- różnieniu od innych władców Wscho- iorma* donosi, że b. senator Włądy- wiedziny bez zezwolenia,  przewidzia- 

du, doby dzisiejszej, 

przeciwną linję polityczną. O' ile mia- 
nowicie, w Turcji, Egipcie, Persji na- 

wet, a ostatnio Afganistanie, coraz mogąc pogodzić się z jego obecnym 
większe posiada wpływy kultura euro- kierunkiem politycznym. Długosz za- 
pejska i kraje te starają się do niej Znacza, że na krok ten był zdecydo- przystosować w miarę możności, w "37% iuż oddawna, lecz jako jeden z 

: НО ‚ ›° založycieli i wie oletni członek stron- tej kulturze i jej zdobyczach szukając nictwa nie chciał mu utrudniać swem 
siły dla siebie — o tyłe Ibn Saud wystąpieniem położenia w ciężkim 
„postanowił wyzyskać wszystko to, co Okresie wyborczym. 

w tłumach wojowniczych « Arabów po- I z 

zostało jeszcze z tradycji przodków, ks. e Šanis Eee 

z kultu religijnego. Postanowił popro- 

stu odrodzić potęgę Islamu w całej 

rozciągłości, zapożyczając od Euro- 

pejczyków jedynie... karabiny i kulo- senątorem z województwa Śląskiego 

mioty. zatrzymuje mandat senatorski, zrze- 
Anglja go się bała, wpłacając mu kając się poselskiego. 

roczne wysokie subsydja, coś w ro- 

Piasta wystosował do prezesa tego 
stronnictwa Witosa list, w którym 

łat Londzin wybrany z listy Nr. 1 
posłem z okręgu Cieszyńskiego огаг ® [М KOBA, w wiecu 55 czci 

i ie Sław Długosz, jeden z założycieli PSL. nego w art. 4, ulega karz diametralnie 8 ] у AD dei ais e aresztu 

Art. 11 Rozporządzenie niniejsze oświadcza, że występuje z Piasta nie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
Zaświadczenia wywozowe @а 
nierogacizny w Niemczech. 
BERLIN, 13.11 Pat. Parlament nie- 

miecki prowadził dziś obrady nad 
projektem wprowadzenia zaświadczeń 
wwozowych dla nierogacizny i mięsa 
wieprzowego. 

kreślił, iż mięso w Niemczech jest o- 
becnie o 30 proc. tańsze niż przed 
wojną. Projekt odesłano do komisji 

KATOWICE, 13-1I. Pat. Ks, pra. pa ilowo-politycznej. 

Minister Schiele pod- 

AANKKRNENKEDZUNANUNUNZUWA: 

zwracą się do dobrych ludzi, prosząc 
o pomoc materjalną, lub ząopieko- wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańiska 23 —4, —4 
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Echa wyborów. 
skład osobowy nowego Senafu. 

W ubiegłą niedziełę zostali wybrani do 
Senatu według okręgów 'i list następujący 
kandydaci: 

Okręg i: Warszawa miasto.: 

Lista Nr. 1: 1) August Zaleski — mini- 
ster spraw zagranicznych, 2) ks. Zdzisław 
Lubomirski —b. członek Rady Regencyjnej. 

Lista Nr. 18: 1) Mozes Koerner b. se- 
nator, inżynier. i у 

Lista Nr. 24: 1) Bohdan Wasiutyfūski — 
profesor uniwersytetu „warszawskiego, pu- 
blicysta. 

Okręg 2. Województwo ;Warszawskie, 

Lista Nr. 2: 1) August Zaleski minister 
spraw zagranicznych, 2) Wacław Szujski, 
ziemianin. (Pierwszy zastępca Stefan Pe- 
rzyński — adwokat). E 

Lista Nr. 2: 1) Dora Kłuszyńska, bz se- 
natorka, 2) Gruszczyński, buimistrz m“ 
Kutna. 

Lista Nr. 3: 1) Tomasz Nocznicki' b. 
poseł. 2 

Lista Nr. 18: 1) Salomon Budzyner, 
kupiec. 

Lista Nr. 24: 1) Stanisław Godlewski, 
ziemianin. 

ZĘ Okręg 3 Województwo Białostockie. 
Lista Nr. 1: 1) Walery Roman, nota- 

rjusz, b. wojewoda, 2) Hipolit Gliwic, 
ekonomistą b. minister przemysłu i handlu. 

Lista Nr. 18: lzaak Icek Rubinsztein, 
rabin z Wilna, b. senator. 

Lista Ny. 25: 1) Alfons Erdman, b. po- 
set, („Piast“). 

Okręg 4. Województwo Łódzkie. 

Lista Nr 1: 1) Radosław Wodziński ad- 
wokat, 2) jan Zagleniczny, prezes związku 
cukrowników. 

Lista Nr 2: 1) dr Stefan Kopciński, b. 
senator, 2) Józef Danielewicz, tkacz. 

Lista Nr 3: 1) Wacław Januszewski, 
inżynier, b. senator, 2) Stan. Trzęsowski, 
rolnik (Zastępca Michał Iżycki). 

Lista Nr 18: 1) józef Spickerman, b. 
poseł, Niemiec. ` 

Lista Ni 24: 1) Władysław Jabłonowski, 
literat, b. senator (zastępca Jan Rudnicki, 
b. poseł). 

Okręg 5. Województwo Kieleckie. 

Lista Nr 1: 1) Stanisław Gaszyński, b. 
senator, członek Partji Pracy, 2) Leon Łu- 
bieński, ziemianin, b. senator, 3) Ignacy 
Miciński, b. senator (grupa Bojki). 

Lista Nr 2: 1) Stanisław Posner, publi 
cysta, b. senator, 2) Stanisław Kelles-Krauz, 
lekarz. t 

Lista Nr.-3: 1) 
rolnik. 

Lista Nr 10: 1) jan Szairanek, 
b. poseł. 

Lista Nr 18: Cemach Szabad, lekarz. 
Listą Nr 24: 1) Stefan Dobrzański, ad- 

wokat, b. poseł. (Zastępca Konstanty. Dzier- 
żanowski, inżynier). 

Franciszek Ciastek, 

rolnik, 

Okręg 6. Województwo Lubeiskie. 

Lista Nr 1: 1) Stefan Boguszewski, czło- 
nek rady. banku rolnego, 2) Stefan Laury- 
siewicz, b. prezes stow. kupców polskich” 

Lisia Nr 2: 1) Michał Sokołowski, 
dziennikarz. 

Listą Nr 3: 1) dr Bolesław Motz, lekarz 
z Paryża, 2) Feliks Winiarczyk, rolnik. 

Lista Nr lo: 1) Stefan Tatarczyk, b. 
set. 

Lista Nr 24: 1) Stanisław Kozicki, pu- 
blicysta, b. poseł Rzplitej w Rzymie. 

Qkręg 7. Województwo Pomorskie. 

Lista Nr 7: 1) Tadeusz Michejda, lekarz 
z Działdowa. 

Lista Nr 18: 1) Erwin Hassbach, b. se- 
nator, Niemiec. 

Lista Nr 24: 
adwokat. 

1) dr. Paweł Ossowski, 

Okręg 8. Województwo Poznańskie. 

Lista Nr 7: 1) Edward Pepłowski, in- 
żynier. * 

Lista Nr 18: 1) jerzy Busse. 
Lista Nr 21: 1) Irenėusz Wierzejewski, 

prof. uniw. poznańsk. 
Lista Nr 24: 1) Marjan Seyda, b. poseł 

redaktor „Kurjera Poznańskiego*, 2) Witold 
Hedinger, przemysłowiec, prezes rady miej- 
skiej m. Poznania. (Zastępca Maks. Pluciń- 
ski, kupiec). 

Lista Nr 25: 1) Władysław Radomski, 
kupiec (Ch. D.), 2) Wiktor: Kulerski, red. 
„Gazety Grudziądzkiej* (Piast). (Zastępca 
dr. Kazimierz Krotowski, emeryt). 

Okręg 9. Województwo Šląskie., 
Lista Nr 1: 1) ks. józef Londzin, b 

poseł, 2) Mikołaj Grajek, prezes zarządu 
głównego związku górników (ZZP.) 

Lista Nr 18: 1) dr. Edwurd Pondt, po- 
seł na sejm śląski. 

Łista Nr 37: 1) Wojciech Korfanty, b. 
poseł. (Zastępca ks. Paweł Brandys, b..se- 
nator). 

Okręg 10. Województwo Krakowskie. 

Lista Nr. 1: 1) Karol Rolle, inżynier, 
prezydent m. Krakowa, 2) Jan Goetz-Oko- 
<imski, przemysłowiec, 3) Stanisław Nowak, 
b. senator, 4) Karol Rudnik, wójt. 

NOTATKI MUZYCZNE. 
Dwa koncerty gimnazjalne. 

    
      

  

Odrazu należy zaznaczyć, że się 
aba koncerty nader korzystnie odróż- 
niały od zwykłych wieczorów t. zw. 
dobroczynnych,  istnego _postrachu 
rzeczywistych miłośników sztuki, kiedy 
nadmiar ambicji wykonawców nie jest 
zrównoważony przez odpowiednią 
umiejętność i trzeba dosłownie „z 
dobrą miną* znosić tortury wysłu- 
chiwania: gry fortepianowej, starannie 
pokrywającej hukiem pedału wszelkie 
niedokładności techniczne, lub śpiewu 
najtrudniejszych aryj operowych przez 
siły najzupełniej dyletanckie, albo de- 
klamacji z całkiem: „ nieopanowaną 
dykcją, a tupet  nielada musi za 
wszystko starczyć, a domniemany 
„dobry cel* zniewala do bezkrytycz- 
nego przyjmowania z wdzięcznością. 
Tutaj nic podobnego nie było. 

Chronologicznie należy się pierw- 
szeństwo koncertowi, poświęconemu 
twórczości Edwarda Griega i ZOrga- 
nizowanemu staraniem Dyrekcji i 
Opieki Szkolnej Gimnazjum im. Ad. 
Mickiewicza. 

Szczery miłośnik muzyki i gorący 
wielbiciel mistrza norweskiego, Dy- 

2 ВНО 1 0 

WÓW, 13-1l. PAT. W dniu dzisiejszym zakończył się przed 
„trybunałem sądu przysięgłych we Lwowie trwający od 25 stycz- 
nia r. b. proces przeciwko członkom ukraińskiej organizacji woj- 
skowej, oskarżonym o zamordowanie lwowskiego kuratora okrę- 

Lisia Nr. 2: 1) Jan Englisch, b. senator. gu szkolnego ś. p. Stanisława Sobińskiego oraz o zdraaę stanu 
: AoC La i ask, i szpiegostwo. Po przemówieniu prokuratora i po mowach sze- 
działacz społeczny (Ch. D.). šciu obronūcėw przysięgli udali się na narądę poczem o godz. 

2-ej popołudniu wśród niezwykłego naprężenia publiczności wy- 
O reg II. Województwo Lwowskie. dali werdykt. Na podstawie tego werdyktu. trybunał uzna! Wa- 
Lista Nr. 1: 1) dr. Stanisław Zakrzew- syla Atamańczuka i Iwana Werbickiego winnymi zbrodni mor- 

ski, profesor uniwersytetu lwowskiego, 2) derstwa i zdrady stanu oraz szpiegostwa i skazał obu na karę 
OZ M śmierci przez powieszenie. 8 innych oskarżonych skazano za 
ziemianin, 4) Antoni Nowak ani * " szpiegostwo na więzienie od 1 do 2 lat, siedmiu oskarżonych 

Lista Nr. 10: 1) Andrzej Pluta, b. poseł. uniewinniono. 
Lista Nr. 17: 1) dr. Dawid Schreiber, 

b. poseł. 
Listą Nr. 18: 1) dr. K. Trojan, adwo- 

kat z Chodorowa, 2)-.H. Kisielewska, 3) ks. 
Tatomir. 

Siazanie komunistów w Kownie, 
Z Kowna donoszą: Dn, 10 marca w trybunale była rozpatrywana 

sprawa 3 komunistów szawelskich. Komuniści Gołosz, Jofie i Szymkus 
pod przykrywką związków zawodowych prowadzili działałność wywro- 
tową. 

W swoim czasie sąd okręgowy skazał: Gołosza i Jofie na 5 
Szymkusa na 3 lata. Obecnie trybunał wszystkich uniewinnił. 

2 kwietnia sąd wojenny rozważy sprawę 10 komunistów, w tem kil- 
ku żołnierzy załogi kowieńskiej. Wszyscy oni oskarżeni są o to, iż szy- 
kowali zamach przeciwko istniejącemu ustrojowi społecznemu. Dochodzenie 
ustaliło iż spiskowcy odbyli szereg konspiracyjnych narad, na których '0- 
pracowali szczegółowy plan zamachu. Podczas rewizji ujawniono u nich 
kompromitujące dokumenty. Osadzono ich w więzieniu dla skazanych na 
roboty ciężkie. Grozi im kara Śmierci. 

Tajemnicza strzelanina po stronie litewskie) 
W nocy z dnia 12 na 13-go w pobliżu Druskienik placówki Korpusu 

Ochrony Pogranicza zaalarmowane zostały gęstą strzelaniną po stronie 

Okręg 12. Województwo Stanisławowskie 

Lista Nr. 1: 1) dr. Marcin Szarski, b. 
senator, 2) ks. Samuel Mangiewicz, pro- 
boszcz. 

Lista Nr. 18: 1) Miron Tarnowski. 
Lista Nr. 22: 1) Iwan Makuch. 

Okręg 13. Województwo Tarnopolskie. 

Lista Nr. 1: 1) Juliusz Makarewicz, 
profesor uniwersytetu lwowskiegu (Ch. D), 
2) Agenor hr. Gołuchowski, ziemianin 

Lista Nr. 18: 1) dr. Antoni Horbaczew- 
ski, 2) Mykoła Kuźmyn, 3) Wasyl Baranyk. 

Okręg 14.Województwo Wołyńskie. 

Listą Nr. 1: 1) Michał Skokowski, 
adwokat, 2) Stefan Rećko, rolnik, 3) Sta- 
nisław Huskowski, adwokat, 4) Lejzor Dahl, 

lat i 

kupiec. : ia litewskiej. Niebawem okazało się, že między litewską stražą graniczną 
a Nr. 8: 1) Sergiusz Kozicki, b. ; kilku żołnierzami toczy się potyczka. Według innych wersyj kilku żoł- 

nierzy litewskich ograbiło wojskową kasę i usiłowałb zbiec na naszą 
Okręg 15. Województwo Poleskie. — stronę. Uciekający żołnierze uktyli się w końcu w lasach. 
Lista Nr. 1: 1) Karol Niezabytowski, . 

minister rolnictwa, Izydor Czyczko, rolnik, , 
3) Michał Zawadzki. 

Okręg 16. Województwo Nowogródzkie. 

Lista Nr 1: 1) Witold Kamieniecki, hi- 
storyk, b. poseł sejmu ustawodawczego, 2) 
Soroka, irolnik. 

SSE: 

W przededniu poważnych niepokojów w Grecji. 
BIAŁOGROD, 13-111. PAT. Dziennik „Vreme* donosi z Aten, że 

Grecja znajduje się w przededniu poważnych niepokojów wewnętrznych 
oraz w przededniu proklamowania generalnego strajku. Władze greckie 
w Atenach, Salonikach oraz innych większych miastach poczyniły wszelkie 
środki ostrożności. Na dzień 15 kwietnia przygotowany był zamach ko- 
munistyczny. Podczas kiedy władze Śśledziły z największą uwagą politycz- 
ne zamierzenia poszczególnych generałów, komuniści mogli swobodnie 
przy pomocy macedońskich organizacyj rewolucyjnych Oraz przy pomocy 
organizacyj z Wiednia, Konstantynopola i Sofji przygotowywać plan rewo- 
ucji greckiej. Obecnie spisek komunistyczny wykryto i w Atenach oraz 
nnych miastach aresztowano 160 komunistów. 

Okręg 17. Województwo Wileńskie. 

Lista Nr 1: 1) Witold Abramowicz, a- 
dwokat, 2) Stanisław Wańkowicz, ziemia- 
nin, 3) Józef Trzeciak, rolnik. 

Lista Nr 18: 1) Wiaczesław Bohdano- 
wicz, b. senator. 

Z listy państwowej. 

Lista Nr 1: 1) Zaleski August—minister, 
2) Pitsudski Jan —-sędzia, 3) hr. Tarnowski 
Zdzisław, 4) Nowak St., 5) Przybylski Zyg- 
munt, 9) Daszyńska-Golińska Zofja, 7) Szy- 

Wyrok w sprawie zakójców kurafora Sobińskiego. Z sali Śniadeckich. 
Odczyt prof. St. Władyczki: „Sen 

i senne maizenia”. 

W przepełnionej sali, jak zwykle na 
odczytach prof. Władyczki, odbył się w 
niedzielę dn. 11 bm. w cyklu wykładów 
powszechnych odczyt pt. „Sen i senne ma- 
rzenia”. Szanowny Prelegent, żwychodząc z 
założeń teoretycznych, uważa kwestję snu 
za najbardziej sporny problem naukowy, 
posiadający liczne teorje, z których naj- 
starszą jest teorja fnaczynioruchowa, obja- 
śniająca sen anemją Spostyczną naczyń 
krwionośnych mózgu. 

Bing negując powyźszą teorię, na pod- 
stawie doświadczeń ustala nie anemię lecz 
hiperemię czyli przekrwienie mózgu. 

Inne teurje tłumaczą zjawisko snu, ze- 
rwaniem kontaktu między krańcowemi roz- 
gałęzieniami t. zw. aksonów, a dendryta- 
mi komórek, oraz teorją znużenia, czyli 
chemiczną, gdyż substancje zgromadzone 
w ustroju znużonych psów, po wprowadze- 
niu w organizm psów wypoczętych, natych- 
miast sprowadzają sen, oraz reagują w wo- 
dzie i alkoholu. Teoria znużenia jest naj- 
prostszą w swem założeniu, oparta na pod- 
stawie przemiany materii. 

Pomijając inne teorje wspomnę tylko 
teorję prof. Pawiowa, według którego Sen 
jest funcją hamującą działanie destrukcyjne 
Substancji znużenionej ną komórki . organi- 
czne, potwierdzając tem raz jeszcze wszel- 
ką celowość w przyrodzie. A 

Ciekawą -jest również teoria Mahrburga, 
według której sen jest przejawem naszej 
woli, lecz chociaż taką włądzę nad snem 
posiadali podobno Cezar, Napoleon Wellin- 
gton, Giadstone, generał Grant i marszałek 
Foche, jednak prof. Władyczko zastrzega, 
iż żadne ćwiczenia i próby w tym — Ктегип- 
ku; nie dadzą pozytywnych rezultatów, 
gdyż ogół tych zdołności nie posiada, — 
taką zdolność albo się ma wrodzoną, albo 
jej się niema wcale. 

Wszystkie jednak teorie, według słów 
Szan. prelegenta, plączą stale przyczyny z 
objawami i nie podają konkretnych przy- 
czyn Snu. 

Prof. Włądyczko stwierdza, iż genezą 
snu jest kosmiczne prawo Ruchu i Rytmu. 

Przyroda cała jest pełna ruchów ryt- 
miczuych wszelkiego rodzaju i różnych sto- 
pni trwania. 
„ Na rytmie oparte jest wszystko co 
istnieje we Wszechświecie, zarówno w ży- 
ciu organicznem, jak rozwoju społeczeństw 
i we wszelkich dziedzinach / twórczości 
ludzkiej. 

Rytm jest wyrazem istoty życia, drga 
w roślinie, promieniuje w świetle, wypo- 
wiąda się we wszystkich uczuciąch ludz- 
kich; rytm w życiu organicznem, jest bio- 
logiczną podstawą ekonomii sił. 

Zdrowie —-to rytm prawidłowy, . cho- 
roba — rytm zakłócony, Śmierć — brak 
rytmu danego ustroju. Stan snu według 
Szan. Prelegenta, nie jest stanem spoczyn- 

odczyt nie zawarł całego tematu, ograniczę 
się tylko powtórzeniem głównej treści, a 
mianowicie, iż wszelkie niewyżyte afekta, 
mają ujście w sennych marzeniach, które 
w tym wypadku odgrywają rolę ochronną 
przed naciskiem energji intrapsychicznej, 
dążącej do przejawienia się w sterze świa- 
domej i leczą nieraz od zaburzeń psychi- 
cznych. Że sen nie jest stanem spoczynku, 
potwierdza dziedzina intellektu, gdyż nie- 
raz większą część pracy, a nieraz i cało- 
kształt pracy intellektualnej dokonywa się 
we śnie. jako dowód prof. Włądyczko de- 
monstruje fragment utworu muzycznego, 
znanego i cenionego w naszem mieście 
muzyka prof. M. J. W Sztuce Pięknej, sen- 
ne marzenie, niejednokrotnie stawało się 
natchnieniem i przysporzyło nie jedno 
dzieło cenne. 

Twierdząc pozatem, iż wszelkie senne 
marzenia są indywidualne, nie odrzuca 
twierdzeń ustalających wypadki, gdzie treść 
sennych marzeń ma swe źródło po zą ob- 
rębem własnej psyche$ (telepatja), zastrze- 
gając jednak konieczność istnienia nasta- 
wienia psychicznego pomiędzy 2-ch psyche 
t. zw. raportu, przy ktorym jedynie możii- 
wy jest kontakt 2-ga osób znajdujących się 
na znacznej odległeści. 

Na zakończenie stwierdzając wielkie 
postępy radjotechniczne, prof. Włądyczko 
konstatuje, iż wszelkie postępy wiedzy pro- 
wadzą do coraz: bardziej niezaprzeczonege 
pewnika o istnieniu celowości niezawodnej 
i harmonijnego ładu w Przyrodzie. 

Aleksandra Markiewiczewa. 

Diety dla członkbw komisyj wy 
horczych. 

Jak się dowiadujemy, członkowie 
komisyj wyborczych mogą już skła- 
dać podania o przyznanie im djet za 
czas ich pracy w komisjach. 

Podania mogą składać osoby, 
które udowodnią, iż z racji pracy w 
komisjach wyborczych ponieśli dotkli- 
wy uszczerbek w swych zarobkach. 
Podanie wraz z zaświadczeniami na- 
leży składać na ręce przewodniczą- 
cego okręgowej komisji wyborczej dla 
władzy, która daną osobę mianowała, 
a więc do urzędu wojewódzkiego lub 
Magistratu. Podania przewodniczących 
komisyj obwodowych podpisywać wi- 
nien przewodniczący okręgowej ko- 
misji wyborczej. 

Wypłata djet uskuteczniona zosta- 
nie przez wyżej wymienione władze 
jeszcze w bieżącym miesiącu. 

[Pezszanananuznunsnaszanaa SJ 

8 ilosiordyjų „5poleczenstwa poleca- 
my osobę inteligentną, 

bez żadnych srodków po życia, która 
mański juljan, 8) Rogowicz Jan, Lempke 
Leon. Zastępcy: Evert Ludwik józef Achma- 
towicz Aleksander, Roman Walery, Mianow- 
ski Henryk, Rudnik Michał, Pochmarski 
Bolesław. Wobec tego, że 8 osób z tej listy 
uzyskało mandaty do senatu z okręgów, 
lub do sejmu cała lista Nr 1 do senatu 
zostanie wyczerpana. 

Lista Nr 2: 1) Limanowski Bolesław, 
3) Posner Stanisław. Zastępca Gałecki Ta- 
deusz (Andrzej Strug). 

Lista Nr. 3. Woźnicki Jan. Zastępcy: 
dr, Motz Bolesław, Nocznicki Tomasz, Iży- 
cki Aleksander, Januszewski Wacław Wierz- 
bowska Wanda. 

Lista Nr. 18: Hasbach Erwin“ Decykie- 
wicz Włodzimierz, Haluszczyński» Michał, 
Dawidsohn Józef. Zastępca: Biegański 
Antoni. 

Lista Nr. 24: Głąbiński Stanisław. Ża- 
stępca Czartoryski Witold. 

Lista Nr. 25: ks. prałat Albrecht Jan. 
Zastępca Marchlewski Leon. 

Likwidacja komisii wyborezych 
i legitymacje dla nowych posłów. 

Do dn. 25 marca r.b. nastąpić ma 
zwinięcie działalności 64 okręgowych 
komisyj wyborczych. Państwowa Ko- 
misja Wyborcza przetrwa formalnie 
do wygaśnięcia nowoobranych ciał 
ustawodawczych. 

Kancelarja sejmowa rozpoczęła 
już przyjmowanie listów uwierzytel- 
niających, wydawanych nowoobranym 
członkom ciał ustawodawczych przez 
Okręgowe Komisje Wyborcze. * Na 
ich podstawie posłowie otrzymają le- 
gitymacje poselskie, co nastąpi w 
trakcie dopiero po złożeniu ślnbo- 
wania. 

Działalność komunistów w Polsce, 
ich metody i środki, jaskrawe zna 
lazły oświetlenie vw dokumentach, 
które onegdaj wpadły w ręce policji 
śledczej. Zdobyty został jeszcze jeden 
dowód wywrotowej roboty, 
dzonej pod kierunkiem i na korzyść 
obcego Państwa. 

Dla omówienia wyniku wyborów 
i planu dalszej działalności została 
do Warszawy zwołana narada dele- 
gatów okręgowych Związku Miodzie- 
ży Komunistycznej Zachodniej Biało- 
rus. W. poniedziałek, „około godz. 
2-ej popoł. policja oraz wywiadowcy 
służby śledczej otoczyli dom Nr, 15a 
przy ul. Ząbkowskiejj w . którym 
wedle zebranych wiadomości miały 
się odbywać narady delegatów okrę- 
gowych Z. M. K. ĮZach. Białorusi. 

W mieszkaniu Fajgi Janowskiej 
iFroima Altmajstra policja, zgodnie 
z zapowiedzią przeprowadzonego wy- 
wiadu, zastała przy pracy SzeŚciu de- 
legatów. Na widok policji zebrani 
osłupieli. Chcieli się ratować znisz- 
czeniem dokumentów, ale im w porę 
przeszkodzono. Wszystkich  uczestni- 
ków poufnej narady: Franciszka 
Szczypiorskiego członka Centr. Кот. 
Z, M. K. Z. B., występującego także 
pod przybranemi nazwiskami Piotra 
Dmowskiego i Kazimierza Pietrzaka, 
delegata z okręgu chełmskiego, legi- 
tymującego się fałszywym dokumen 
tem na nazwisko Stefana  Wasickie- 
go, Stefana Barańskiego ze wsi 
Czajki (pow. IŚrasnystaw), delegata z 
Pińska, który przedstawił fałszywy 
paszport na nazwisko Jakóba Segała, 
Cytę Jakubowską (Kępna 4) i wiašci- 
ciela mieszkania Froima Altmajstra 
„odprowadzono natychmiast do aresztu 

Biwarzie Sejmu. 
Otwarcie lzby Poselskiej zapowie- 

dziane na dzień 27-go b. m. odbędzie 
się prawdopodobnie na Zamku i bę- 
dzie miało charakter uroczysty. O- 

prowa- 

Kominfern i wybory w Polsce. 
przy Urzędzie Śledczym. 

czasie skrupulatnej rewizji 
mieszkania znaleziono bogaty zbiór: 
znaleziono sprawozdania ze wszyst- 
kich prawie okręgów 0 akcji wybor- 
czej i jej wynikach, kilkanaście foto- 
graiji najwybitniejszych  działaczów 
komunistycznych w Polsce, spisy i 
charakterystykę ajentów, pracujących 
w rozmaitych dzielnicach kraju, wiele 
poufnych instrukcyj i rozmaitych 
okólników. : 

Najcennieįszym jednak dokumen- 
tem, znalezionym przez policję w cza- 
Sie rewizji, byt szyfrowany list Ko- 
minternu. Udało się go odcyfrować. 
Pismo z Moskwy zawiera cały szereg 
ciężkich wyrzutów pod adresem tutej- 
szych ajentów. Wyrażone jest w nim 
m. in. wielkie niezadowolenie z po- 
wodu niekorzystnych dla komunistów 
wyników wyborów, znacznie skrom- 
niejszych od zapowiedzianych w prze- 
syłanych sprawozdaniach i spodzie- 
wanych przez IKomintern. Zwraca się 
w tym liście uwagę na olbrzymie su- 
my, jakie zostały wydane na agitację 
wyborczą, bez należytych wyników. 
Środków tak znacznych nie dostarczo- 
no przecie dotąd nigdzie i nikomu. 
Dajej podane są wątpliwości co do 
ścisłości i rzetelności przesłanych wy- 
liczeń z otrzymanych na agitację i ro- 
botę wywrotową sum. 

W ręce policji wpadło niestety je- 
dno tylko takie wyliczenie, z którego 
wynika, że na akcję wyborcza wyda- 
no w pewnym okręgu w krótkim 
okresie czasu przeszło 200 tys. zł. 

OGR A SROCNRNN UWAG 
£ Opiece ludzi dobrego serca, po- 
B leca się biedną wdowę b. 2 rącow= 

niczkę Szkoły Przemysłowo Handio- 

prosi o pomoc materialną, chociażby 
w najmniejszej sumie. Łaskawe ofia- 
ry przyjmuje Administracja „Słowa” 
dia „Nieszczęšliwej“. 
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a 7 Ried Polanę ona as @ 
„ doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- 5 
m go; Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg @ 
> ałej Pohulanki, tel. Nr 1404 (wm 
„ lecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- 5 
m muje chore na Soc i OE * 

gulatorem energji potencjonalnej  orga- 
nizmu. 

Wyjaśniając znaczenie snu dla ducha 
ludzkiego, Prelegent sięga ksiąg Pisma 
Św-go i powiada, że Prawda Boska  łat- - 
wiej dociera uszu i serca człowieka w cza- 
sie snu, gdy człowiek przestaje odbiereć 
wrażenia ze świata zewnętrznego, oraz 
stwierdza za jamblichusem, że: „Noc jest 
dniem dlą duszy*. Przechodząc do wyja- 
nień psychologicznych tzw. sennych marzeń, 
Obszerny temat których nieda się ująć w 
ramy zwykłego Sprawozdania, gdyż nawet 

a 
в 

ku, jest wyrazem rytmu biologicznego i re- a 

* 
m 
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m Poszukuje się lokalu 
na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 
lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. 
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Żawalna 16, m. 32. ® 
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00 ADMINISTRACJI.      
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za  im-c 
MARZEC. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 
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Trąmpczyński, Bojko i Krempa. Rów- š 

wej w Wilnie, mającą chorego syna 
i nie posiadającą żadnych środków 

й 
twarcia dokona p. Prezydent Rzplitej, š 

do życia, znajdującą się w ostatecz- š 

$ 

który po odczytaniu orędzia powoła 
najstarszego wiekiem posła do prze- 
wodniczenia pierwszemu posiedzeniu: 
Do najstarszych należą posłowie 

nie uroczyście odbędzie się otwarcie 
Senatu. Tu najstarszym jest sen. Li- 
manowski z P.P,S., który liczy 92 lat. 

nęj nędzy. Łaskawe datki uprasza 
się składać do redakcji: „Słowa”, dia 

Ri pracowniczki szkoły. 
| RZ CO SRR К СВ 23 УВ ВБ 
   

   
   

rektor Bronistaw Zapašnik wygłosił, umiejętnością 
na początku wieczora, treściwą pre- Śpiewu, 
lekcję, wyjaśniając znaczenie 'tepoko- Tchorza). 
we Griega w rozwoju muzyki ro- W dwóch pieśniach wykazała p. 
dzimej oraz stanowisko jego w pan- A. Potopowiczówna (kl. prof. Świę- 
teonie kompozytorów šwiata, 'zazna- cickiej) coraz bardziej dojrzewający 
czając jednocześnie. że wieczór ten rozwój swego pięknego i podatnego 
jest hołdem, złożonym dla upamięt- materjału głosowego. 
nienia dwudziestej rocznicy zgonu Oprócz kapitalnej „Ballady” za- 
znakomitego twórcy. „. produkował p. Zyg. Jeśman (kl. Następnie cały program wypełnili prof. Kimontt- Jacynowej) jeszcze trzy 
wychowańcy i orkiestra Konserwato- mniejsze utwory. 
T nh aa” aa „ Gra niepospolicie utalentowanego 
oddział koncertu bardzo zgodnem i młodzieńca naprawdę żywo  zaintere- 

akompanjował do przyjemność sprawiła możność stwier- 
oraz p. Liftman (kl prof. dzenia ogromnych postępów, zdoby- 

tych przez niezwykle muzykalną i 
wielostronnie uzdolnioną, nader pra- 
cowitą artystkę, jako jednemu z. naj- 
wcześniejszych doradców, wskazują- 
cych właściwą jej drogę pracy zawo- 
dowej i temu, który ułatwił uzyska- 
nie pierwszych, bardzo pomyślnych 
występów jej na wileńskiej scenie 
operowej. 

W arji z op. „Lucia di Lammer- 
moor* Donizetti'ego, w wałcu z op. 
„Casanova* L. Różyckiego i kilku 

1 : : poż i ; innych sztukach wykazała p. Olga 
ładnie „Stopniowanem dynamicznie a WE : Ela ip Olgina (dawny pseudonim— Irene La- 
odegraniem | šuity „Peer-Gynt“ tu- aby pozostawał pod kierunkiem do- rar), że osiągnęła stopień artyzmu, 
dzież dwóch „Melodyį  elegijnych“, tychczasowym, lub poleconym przez TOgAcy być ozdobą każdej sceny. 
nie tylko  Świadczącem chlubnie o obecną jego "mistrzynię. aż-do zdóć Kwartet smyczkowy: ppł. K. Ma- 
postępach zespołu, lecz sprawiającem bycia wszystkiego, co "nauka może !anOwicz, kpt, C. Parczyński (pierwsze 
prawdziwe zadowolenie estetyczne dać Resztę da * mu talent wro. i drugie skrzypce - na zmianę), kpt. 
słuchaczy. dzony. ‚ B. Reszke (altówka) i p. L. Stępiń- 

Po tak pomyślnym początku, ciąg 
dalszy przeszedł w niczem niezamą- 
<onym porządku. Obdarzona ładnym 
sopranem — lirycznym p. Biszewska 
(kl. prof. Święcickiej) z  niemalem 
już opanowaniem techniki śpiewaczej 
i muzykaliem odczuciem wykonała 
dwie pieśni. 

. Andante z sonaty iortepianowo- 
wiolonczelowej odegrali bardzo chwa* 
lebnie p. l. Szabsaj (kl. prot, Ki- 
montt-Jacynowej), który też ze zwykłą 

Ski, odegrał na początku wieczora 
dwie części kwartetu Nr. 4 Beethove- 
na, a na zakończenie — dzielnie pro- 
wadzony przez fortepianistkę p. H. 
Parczyńską— pierwszą część słynnego 
kwintetu fortepianowego Rob.“ Schu- 
manna. Nastrojowe  „Andarite canta- 
bile“ z kwartetu Czajkowskiego pięk- 
nie dopełniło program. Wykonanie 
zaznaczyło się dobrem uzgodnieniem 
zespołu, czystą intonacją, starannem 
cieniowaniem, przewyższającem zwykłe 

Il. 
©О tydzień później zorganizowany, 

koncert Gimnazjum im. kr. Zygmunta 
Augusta mógł się pochlubić udziałem 
śpiewaczki koloraturowej Opery War- 
szawskiej p. Olgi Olginej, która u- 
myślnie przyjechała dla występu w 
mieście, gdzie się rozpoczęła jej pięk- 
nie się rozwijająca karjera prymadon- 
ny operowej. 

Piszącemu te słowa szczególną 

    

     
produkcje amatorskie, 

Tak dobrze znane naszym melQ- 
manom. prawdziwie artystyczne walo- 
ry śpiewu p. K. Święcickiej wystąpiły 
w całej pełni wykonaniu arji 2 
kantaty „L'eniaat prodigue" Debussy 

i w pieśniach :Górskiego i Niewiadom- 
skiego. 

Wyborna artystka „Reduty p. 
Hohendlingerówna Świetną deklama- 
cją utworów poetyckich Marji Konop- 
niekiej i Witolda Hulewicza wniosła 
piękne urozmaicenie wieczora. 

Po operze obiazdowei. 

Nie zmieniając nic w poglądach o 
przedstawieniu „Zydówki*, wyrażo- 
nych w numerze wczorajszym „Sło- 
wa”, niezbędne jest określenie stano- 
wiska zasadniczego, jakie prasa miej- 
scowa powinnaby zająć wobec przed- 
sięwzięć zamiejscowych, do nas zjeż- 
dżających. 

Względy humanitarne, z powodu 
dużych kosztów, nieodłącznych od 
przyjazdu całego zespołu, zniewoliły 
mię do łagodaiejszej Oceny tego przed- 
stawienia, aby nie zniechęcać publicz- 
ności. Wszakże ra stafe nie można 
zolerować takiego wyzyskiwania ze- 
slanego na publiczność wileńską przez 
czynniki miarodajne — braku teatrų 
muzycznego i powszechnego za nim 
wytesknienia. 

Jeżeli zespoły artystyczne  zamie- 
rzają nas odwiedzać, to powinny przy- 
stosować repertuar do Środków roz- 
porządzalnych zarówno pod wzglę- 
dem personelu wykonawczego jak i 
zasobów inscenizacyjnych. Skreślanie 
zaś ogromnej części calej sztuki, naj- 
bardziej rażące braki dekoracyjne, 
„Curiosa* kostjumowe i statysterji i 
t. p. wkraczają w dziedzinę mimowoł- 
nej humorystyki teatralnej, z taką 
swadą przedstawionej w słynnej kto- 
tochwili „Porwanie Sabinek*. Takę 
bezceremonialność względem Wilna 
jużeśmy nie po raz pierwszy stwier- 
dzili. 

Prasa miejscowa ebowiązana jest 
wskazać na całą niewlašciwošė sta- 
wiania miasta takiego, jak Wilno — 
przez kogokolwiek — na poziomie 
jakiejś ludniejszej Mejszagoły. Mamy 
już dość tego!.. 

Albo niech nas odwiedzają zespo- 
ły z całym odpowiednim aparatem 
scenicznym, albo niech nie zaszczyca- 
ja swemi przyjazdami! wszelkie 
zakusy nierzętelnie artystyczne spot 
kają się z należytym protestem i sto- 
sowną odprawą z naszej strony. Naj- 
zupełniej stanowczo ostrzegamy. 

  

Michat Józefewicz.



| 
© Nymiki poczynń Rządu w zakresie podniesienia rolnictwa. 

(Radioodczyt p. ministra Niezabytowskiego). 
W dniu 10-go marca p. minister 

llezabytowski wygłosił przez radjo 
czyt, który poniżej podajemy w 
eszczeniu: 

| Po powstaniu Państwa Polskiego 
* długi szereg lat rolnictwo nie 
logło zdobyć sobie należytego u- 
lzględnienia w polskiej polityce go- 
podarczej. Zadziwiająca energja, z 

ą rolnik polski zabrał się do 04- 
udowy swych warsztatów pracy, po 

ieloletnich klęskach, które go na- 
liedziły w postaci bezpośrednich 
niszczeń wojennych, — rekwizycji naj- 
jezbędniejszych czynników produkcji, 
"kompletnego niemal zaniku kapita- 

obrotowego, wywołała wrażenie, 
rolnictwo obyć się może bez spe- 

jalnej ochrony. Pod wpływem tego 
ażenia— możnaby powiedzieć tej 

sychozy —wytworzył się zadziwiajų- 
stan rzeczy, polegający na tem, 
w kraju, w którym iudnošč rol- 

licza wynosi niemal 70 proc. ogółu 
Ildnošci i w którym temsamem ieore- 
jcznie 70 proc. postow reprezento- 
ać winno interesy rolnicze,—że w 
aju tym uprawiano przez szereg 

it politykę wyraźnie krzywdzącą dla 
Dlnictwa i jednostronnie dążącą do 
opierania innych dziedzin życia go- 
podarczegó. 

_ Zaniedbanie rolnictwa  przejawiło 
ię przedewszystkiem w następujący 
posób: 
dopuszczono—a nawet sztucznie 

ogłębiono  zupelną = dysproporcię 
liędzy cenami produktów przemysło- 
ych i rolniczych; 

| dopuszczono do zupełnego | nie- 
%al zaniku któtko i długoterminowe- 
fo kredytu, dostosowanego do  po- 

eb produkcji rolnej; 
zaniedbano w pracy ustawodaw- 

tej niemal zupełnie ustawodawstwo 
oświęcone ochronie produkcji rol- 

j, zużywając całą energię na roz- 
ludowę jednostronnie pojętego u- 
fawodawstwa, zmierzającego do prze- 
udowy ustroju rolnego. 

Fakty powyższe doprowadzić mu- 
iały konsekwentnie do stanu rzeczy, 
órego byliśmy Świadkami w r. 1925. 
olnicy, zmuszeni do sprzedawania 

iwych: produktów po cenach niewspół- 
hiernie niskich, nietylko _ musieli 
strzymać się od zakupu niezbędnych 
kądinąd artykułów przemysłowych, 

' musieli obnižač produkcję, redu- 
kując powierzchnię obsiewów i zmniej- 
*zając stopień intensywności gospo- 

Karowania z największą szkodą / dla 
tokształtu życia gospodarczegó. Na- 
stępstwa takiego stanu rzeczy zazna- 
Kzyły się równie szybko jak tragicz- 
lie: ponieważ przemysł pracuje! w 
*uszych warunkach przedewszystkiem 
dla rynku wewnętrznego, dla którego 
Dojemności siła nabywcza ludności 
olniczej ma decydujące znaczenie, 
Więc zanik tej siły nabywczej wywo- 
ać musiał automatycznie silne skur- 
czenie tego rynku, które skazało na 
nieruchomienie tysiące zakładów 
ytwórczych, - na bezrobocie setki 

Узесу robotników. Rolnictwo ;zubo- 
żałe i zdradzające z dniem każdym 
Wzrastającą tendencję do wycofywa- 
lia się z aktywnego życia gospodar- 
tzego,—w Ślad za tem z dniem kaž- 
tym słabsze tętno gospodarstwa kra- 
wego,—40 proc. robotników  prze- 

mysłowych bez pracy—oto obraz 
Iskiego życia gospodarczego w tra- 

icznej zimie 1925 26. 
Stan rzeczy, który zasta! Rząd 

DBoinajowy, był tak jasny, że coraz 
powszechniej zaczęto fpojmować, że 
tozkwit polskiego życia gospodarcze- 
o oparty być musi przedewszyst- 
em na rozkwicie polskiego  rolnic- 

twa. Należało zatem opracować zwar- 
program polityki ekonomicznej, 

lającej za cel podniesienie dorobytu 
la wsi i oparty w pierwszym rzędzie: 

" na zapewnieniu należytej równo- 
agi między cenami artykułów prze- 

mysłowych i rolnych; 31, 
_. na zorganizowaniu nieistniejącego 
Niemal kredytu rolniczego; 

| na rozbudowie ustawodawstwa, 
mającego za przedmiot ochronę pro- 
dukcji rolnej we wszystkich jej prze- 
lawach. 

Rządy pomajowe dążą konsek- 
Wentnie do realizacji trzech powyższych 

stulatów i jasne jest, że w _ pracy 
| m-stwu rolnictwa przypadła rola 

ególnie ważna i odpowiedzialna. 
W dziedzinie cen należało prze- 
szystkiem usunąć przysłowiowe 

"nożyce", które do r. 1925 w Pol- 
śce, podobnie jak w Rosji sowieckiej 

rzone były przez linję graticzną 
'Skažnika cen przemysłowych i rol- 
lczych; należało stopniowo nożyce te 

 "amknąć - innemi słowami— wskaźnik 
a rolniczych i przemysłowych zrów- 
ać, Cel ten został osiągnięty już w 
toku 1926. 

Udostępnienie względnie taniego 
edytu krótkoterminowego w Banku 
Olskim pozwoliło rolnictwu pozbyć 

„* w części lichwiarskich długów, 
Nd któremi uginało się ono po 

sileniu roku 1925 i wywołało od- 
 qSżenie na dostępnym dla rolników 
Naku pieniężnym. Temu samemu ce- 
gNi, jak również dalszej intensyfika- 
,. produkcji rolnej służyła rozbudo- 

% kredytu długoterminowego, który 
aj: 1925 właściwie w Polsce nie 
niai. Bogatą akcję kredytową  roz- 
al przedewszystkiem  Pafistwowy ank 
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Rolny, który ogółem przyznał 

rolnictwu— poza 110 miljonami kre- 
dytu krótkoterminowego—około 80 
miljonów kredytu długoterminowego, 
z których około 50 miljonów już u- 
dzielono w formie emisji odpowied- 
niej ilości listów zastawnych. 

Wspomnieć wreszcie trzeba, że 
uruchomiono również kredyty na sze- 
reg celów specjalnych, a zwłaszcza 
na rozwój hodowli, meljoracji, na- 
siennictwa i t.p., które mają pierwszo- 
rzędne znaczenie dla dalszego rozwo- 
ju odnośnych gałęzi produkcji rolnej. 

W dziedzinie prac ustawodawczych 
przystąpiono do systematycznej ko- 
dyfikacji i rozbudowy ustaw ochron- 
nych we wszelkich działach produkcji 
rolnej, przyczem nadane Rządowi peł- 
nomocnictwa znakomicie pracę tę 
ułatwiły. 

Szeroko zakreślona akcja, zmie- 
rzająca do rozwoju produkcji rolnej, 
nie jest możliwa bez należytego zor- 
ganizowania społeczeństwa rolniczego. 
Dotychczas stopień tego zorganizo- 
wania jest zupełnie niedostateczny i 
rolnictwu brak czynnika, który mógłby 
w należyty sposób reprezentować je 
nażewnątrz i skutecznie bronić jego 
interesów. Zdając sobie sprawę z do- 
niosłości tego zagadnienia,  Minister- 
stwo przygotowało projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta o izbach rolniczych, 
zmierzający do zorganizowania spo- 
łeczeństwa rolniczego w sposób przy- 
musowy na zasadach szeroko zakre- 
ślonego samorządu fachowego. 

Dzięki wzmocnieniu stanu zamoż- 
ności ludności rolniczej wzmocniono 
przedewszystkiem jej siłę podatkową, 
co w wysokim stopniu przyczyniło 
się do zrównoważenia budżetu Pań- 
stwa. Ogromny wzrost dochodów, po- 
chodzących z podatków pośrednich i 
monopoli państwowych Świadczy wy- 
raźnie o tem, że zwiększoną konsum- 
cię tytoniu, cukru i t.p. zawdzięczać 
należy rozszerzeniu liczby konsumen- 
tów, czyli wciągnięciu w orbitę życia 
gospodarczego szerokich mas ludno- 
Ści rolniczej, które w ciągu ostatnich 
lat czynnego udziału w życiu tem 
brać nie mogły. Ten sam czynnik 
Sprawił, że przemysł we wszystkich 
niemal dziedzinach rozwinąć mógł 
znacznie swoją produkcję, a chara- 
kterystyczne jest, że rozwój zaznaczył 
się najsilniej w tych przemysłach, 
które jak przemysł nawozowy i ma- 
szyn rolniczych, wyłącznie pracują 
dla rolnictwa. W ten sposób potwier- 
dzona została ponad wszelką wątpli- 
wość w ciągu osiatnich miesięcy teza, 
według której dobrobyt gospodarczy 
kraju w naszych warunkach oparty 
być musi na dobrobycie rolników, a 
trwały rozwój polskiego życia gospo- 
darczego odbywać się musi jedynie 
w miarę wzrostu Stanu zamożności 
mas rolniczych. 

Poza dobroczynnemi skutkami dla 
całokształtu życia gospodarczego Rząd 
poszczycić się może również poważ- 
nemi rezultatami, osiągniętemi bezpo- 
średnio w zakresie rozwoju produkcji 
rolniczej. 

Powierzchnia obsiewów wzrosła 
w r. 1027 w stosunku do 1926 r. o 
250.000 ha, czyli o 3,3 proc., przy- 
czem zaznaczył się również proces 
zastępowania uprawy płodów mniej 
wartościowych przez płody bardziej 
wartościowe, jak pszenica i buraki 
cukrowe. Sam wzrost powierzchni 
obsiewów wzmógł wartość wytwór- 
czości krajowej o 100 miljonów zło- 

tych. : 
Spożycie nawozów sztucznych 

wzrosło w stosunku do r. 1924 prze- 
szło dwukrotnie, a o 25 proc. w sto- 
sunku do r. 1926. | 

llość mleczarni, która w r. 1925 
„wynosiła 424, wzrosła do 800, dzieki 
czemu eksport masła wzrósł w ciągu 
1 ipół roku 7-krotnie. W tym samym 
czasie wzrósł wywóz trzody chlewnej 
o 109 proc., a wywóz jaj o 250 proc. 
Eksport nabiału, zwierząt i produktów” 
zwierzęcych wyniósł ogółem w r. 
1927 przeszło 500 miljonów złotych 
i zajmuje pierwsze miejsce wśród 
polskich pozycyj wywozowych. 

Cenne wyniki osiągnięto następnie 
w dziedzinie rozwoju akcji meljora- 
cyjnej, w zakresie gospodarki leŚnej, 
weterynarji i t.d. 

Jednem słowem widać we wszel- 
kich dziedzinach wysiłek społeczeń- 
stwa rolniczego w kierunku pracy 
twórczej i owocnej. : 

Choć przykłady powyższe nie wy- 
czerpują tematu, stwierdzają one po- 
nad wszelką wątpliwość rzecz jedną: 
w żadnej dziedzinie życia gospodar- 
czego nie można osiągnąć rezultatów 
równie szybkich i równie doniosłych, 
jak w dziedzinie popierania produkcji 
rolnej. Równocześnie nigdzie rezulta- 
ty, uzyskane w jednej dziedzi- 
nie życia gospodarczego, nie wpły- 
wają równie szybko na poprawę 

ogólnego stanu gospodarczego kraju. 
Fakt ten stać się winien na długi 
szereg lat drogowskazem dla polskiej 
państwowej polityki gospodarczej. ( —) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— W sprawie obniżenia cen mąki. 
Na rynku wileńskim w ostątnim czasie da- 
ła się zauważyć niczem nieuzasadniona 
podwyżka cen mąki w hurtowej sprzedaży, 
bo dochodząca do 10 a nawet 15 proc., 
niewywołana bynajmniej jakąkolwiek kon- 
junkiurą gospodarczą, lecz mająca prawdo- 

= swe źródło w niezmiennej spe- 
acji. 

5 

МЛ GOGPODAŃCŻY ZEŃ WICZODNICH. 
Jak się dowiadujemy, tutejsze władze 

administracyjne poczyniły u odpowiednich 
miarodajnych czynników ;w Warszawie sta- 
rania Oo uzyskanie dla Wilna z rezerw zbo- 
żowych pewnej ilości wagonów zboża po 
cenach normalnych (41 gr. za klg.). 

Zboże to będzie niezwłocznie rzucone 
na rynek tutejszy, co będzie miało gw „na- 
stępstwie zniżkę cen mąki. 

Starania Starostwa Grodzkiego vu zbo- 
że dla Wilna będą niewątpliwie w najbliż- 
szym czasie uwieńczone pomyślnym sku- 
tkiem. 

Ponadto władze administracyjne zwal- 
czać będą aż do stosowania bezwzględnego 
aresztu spekulantów. ; 

Dziś o godz. 6 wiecz. pod przewodnic- 
twem starosty grodzkiego ,p. Iszory konfe- 
rencja z zainteresowanymi czynnikami tj. z 
przedstawicielami Magistratu, piekarzy i 
młynarzy. 

SOTW 5 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 marca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8.88 8.90 8.86. 
Franki 35,09 3518 35,00 
Londyn 43,49 43,60 43.39 
Nowy-Yurk 8,90 8,92 8,88 
Paryż 35,09 35,18 35,00 
Praga 26,415 26,48 26,35 
Szwajcarja 171,65 172,08 171.22 

Papiery procentowe: 

dolarówka 68,75 69, - 
kolejowa 102,56  103— 
konawersyjna kolejowa 61, — 
5 proc. konwersyjna 67,— 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 — 
45 proc. ziemskie 56,50 56,85 
5 proc. warszawskie 62,50 62,25 —,— 
8 proc. warszawskie 79,25 79,50 79,35 
8 proc. Łodzi 13 
6 proc. pożyczka konwersyjna m. Warsza- 

wy 1926 r 64,75 

  

Emy dei protest „Hramady”. 
Gwałfowna antypolska akcja w Sowiefach. 
Z Mińska donoszą o organizowaniu dalszych antypolskich wystąpień. 

C. K. Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) 
ogłosił wyniki akcji przeciwko procesowi „Hramady*. Według tych danych 
dotychczas napłynęło z Białorusi Sowieckiej około 15 tysięcy protestów. 
Jednocześnie MOPR przyjął na siebie 
sztowanych hramadowców. 

Jednocześnie zbierane są składki 

oficjalną opiekę nad rodzinami are- 

na rzecz uwięzionych członków 
„Hramady“. Z zarobków robotniczych na fabrykach Białorusi strącane są 
pewne procenty. 

Przewodniczący utworzonego niedawno Komitetu Obrony „Hramady* 
Kupała wraz z jeszcze dwoma członkami tego Komitetu, udali się do 
Kijowa, a następnie do Charkowa, gdzie odbędą się odczyty o procesie i 
zwołane zostaną wiece  protestacyjne. 
głąb Rosji. 

Z Ukrainy trójka ta udaje się w 

Jednocześnie wydana została odezwa we wszystkich językach euro- 
.pejskich, piętnująca rządy polskie i proces „MHramady”, która na koszt 
rządu Białorusi Sowieckiej rozesłana zostanie do wszystkich organizacyj 
robotniczych, partyjnych, a także kulturalnych całego Świata. Specjalny 
protest skierowany zostaje do Międzynarodowej Łigi Praw Człowieka. 
W proteście tym wskazuje się na rzekomo niebywały teror uprawiany 
obecnie w Polsce. Prócz tego wydana ma być obszerna broszura „infor- 
macyjna* o prześladowaniach w Polsce. 

Staraniem „Komitetu Obrony Hramady* otwarzono specjalną komisję 
redakcyjną i gospodarczą, która zajmie się Sprawą dostarczania Środków 
na akcję antypolską. Na terenie Białorusi Sowieckiej i Ukrainy zorganizo- 
wana ma być wielka loterja na powyższy cel. 

Działalność Hromady 
l znów dzień cały poświęcony ba- 

daniu świadków. 
Z ogólnej ich liczby czternastu 

wezwanych na dzień ten, nie stawiło 
się dwuch: adwokat Andrejew i b. 
komendant pol. pow. Wołożyńskiego 
K. Wilczyński. 

Pierwszym zeznaje referent do 
Spraw ruchu wywrotewego przy Min. 
Spr. Wewnętrznych Jan Bach. Ze- 
znania tego świadka nie wnoszą nic 
nowego do sprawy, gdyż badał dzia- 
łalność organizacji i partjj wywroto- 
wych jedynie drogą zaznajamiania 
się z niemi przy pomocy raportów 
wojewódzkich, nie znał ani terenu, 
ani ludzi prowadzących robotę i wo- 
góle nie wykazywał zbyt wielkich 
znajomości rzeczy. 

Świadek Makar Bondarowicz 
przyprowadzony z więzienia, gdzie 
oczekuje sprawy z oskarżenia go o 
należność do KPZB, obecnie twierdzi, 
że nigdy do KPZB nie należał. Na 
zwróconą mu przez przewodniczącego 
uwagę, że w śledztwie pierwiastko- 
wem przyznał się do winy oświadcza: 
„u sędziego śledczego mówiłem tak, 
bo bałem się, W policji bili naszych”. 

Mec. Smiarowski. Dlaczego ze- 
znał Świadek pizedten. inaczej, czyż- 
by Świadka też bili? 

Świadek. Mnie nie, 
bili. 

Mec. Durącz. Może Świadek po- 
wie. kogo bili, z nazwiska. 

Świadek. Bili Monika, a Wysoc- 
kiego Sędzia Śledczy odesłał z po- 
wrotemi do ekspozytury. 

Sędzia Borejko zapytuje świadka 
dlaczego wstąpi! do „Hramady* i czy 
wstępując orjentował się jakie są jej 
zadania. 

Świadek. Zapisywali się ludzie 
„raboczyje* więc i ja. „Hramada* 
była partią dia „raboczych“. 

Wyjaśnia się, że świadek był 
członkiem komisji rewizyjnej, lecz ani 
razu nie był na zebraniach. 

Wchodzi następny Świadek, wójt 
m. Zabrzeskiej pow. Wołożyńskiego 

nisław Giedrojć. 
Pod koniec roku 1925 — mówi 

ale innych 

  

na wsi białoruskiej. 
Świadek — a więc w okresie rozsze- 
rzenia się działalności  „Hramady“ 
dało się zauważyć, że włościanie nie 
chcieli płacić podatków. Doszło do 
tego, że gmina zmuszona była zaanga- 
żować dwóch sekwestratorów lecz i 
to nie pomogło. W kilku wypadkach 
zanotowano czynny opór płatników. 
Wywołało to pociągnięcie do odpo- 
wiedzialności winnych. Po _ zlikwido- 
waniu „Hramady” mieszkańcy zaczęli 
przybywać do gminy zwracając legity- 
macje hramadowskie, a jednocześnie 
z tem wpłacano podatki. 

W kwestji wysokości * poszczegól- 
uych podatków oraz systemu. ściąga- 
nia ich obrona zadaje Świadkowi sze- 
reg Ppytań. Badanie zaciąga się i 
wchodzi na jałowe tory, a wówczas 
Sędzia jodziewicz rzuca pytanie: 

-— Czy podatki w okresie oma- 
wianym były rzeczywiście niepomier- 
nie duże? 

Świadek. Nie były wygórowane. 
Jesienią najłatwiej jest płacić, a mimo 
to nie płacono. Płatnicy woleli prze- 
pijać w restauracji po 15 złotych. 

Mec. Ettirger. Czy świadek sam 
miał zaległości? 

Przewodniczący. Na te pytanie 
może świadek nie odpowiadać. 

Prok. Kałapski. Co pan słyszał 
o przygotowaniach do powstania? 

Świadek. Mówili ludzie, że może 
byč žie. Marja Hankiewiczowna (kan- 
dydatka z listy 37 w 62 obwodzie) 
cieszyła się ze zlikwidowania „„Hra- 
mady* imówiła, że gdyby tego nie 
zrobiono na wiosnę byłby przelew 
krwi. 

Świadek Chlebowicz, wójt Wo- 
łożyński mówi też o agitacji antypo- 
datkowej. Będąc . na terenie gminy z 
tytułami wykonawczemi spotkał się z 
takiem powiedzeniem: „co ty teraz 
weźmiesz, kiedy już przyjechał proku- 
rator białoruski". 

Prok. Kałapski. 
sprawie prasy. 

Świadek. Szło tego dużo. Całe- 
mi workami przysyłali przez granicę'i 
przez komitet. Każden mógł mieć ile 
chciał i to darmo. 

Co pan wie w 

Zaznanie pa pezerwie. 
Następuje przerwa, po której ze- 

znaje świadek Wincenty  Kisły, 
współoskarżony innych Świadków w 
sprawie należenia do KPZB i wcho 
dząc na salę klania się oskarżonym 
(ku widocznemu ich, zwłaszcza po- 
słów, niezadowoleniu) poczem rozpo- 
czyna się historja znana już z zeznań 
świadka Bondarowicza. 

Wypiera się zeznań swoich u sę- 
dziego śledczego; twierdzi, że nie na- 
leżał do KPZB, a zeznał, gdyż bał się 
policji. 

Prokurator prosi o ustalenie roz- 
bieżności pomiędzy zeznaniami. Z od- 
czytanego zeznania, złożonego w 
śledztwie pierwiastkowem, widać wy- 
raźnie, że Świadek był Škarbnikiem 
jaczejki KPZB w Filipytach i jedno- 
cześnie prezesem „hurtka”. 

Ostatniego nie neguje. 
* Przewodniczący zapytuje Świadka 

dlaczego wstąpił do „łłramady”. 
Życie zmusiło, tylko „tHrama- 

da* broniła naszych interesów. 
— A KPZB. 
-— Nic niewiem. 
Podczas badania świadków Win- 

centego Kozakiewicza,  Winc. 
Szawiuka, Piotra Szawluka, Feo- 
do a Wysockiego i Macieja Za- 
lewskiego obrazek ten powtarza się. 

Św. Fr. Przeździecki kom. po- 
sterunku w Wołożynie mówi o dzia- 
łalności hromadowców na terenie po- 
wiatu. Natychmiast po powstaniu ko- 
mitetu powiatowego ujawniona została 
na terenie bibuła komunistyczna. Agi- 
tację prowadzili przyjezdni i miejsco- 
wi, poszlakowani o robotę komuni- 
styczną. 

Przy omawianiu kwestji gromadze- 
nia broni przez hromadowców. prze- 
ciwko czemu prowadził Świadek kam- 
panję, zaszedł znów niemiły incyndent. 

Mec. Honigwill. Ile breni zna- 
leziono u hramadowców. 

Świadek. Nie pamiętam. 
Mec. Honigwiill. Jaką broń zna- 

łeziono: rewolwery... karabiny... bom- 
by... a może armatę? 

Przewodniczący. Proszę takich 
pytań nie zadawać, to nie jest bała- 
gan. Mec. Honigwill tłomaczy się. 

Mec Smiarowski. Skąd pan'wie, 

Olbrzymi pożar młynu kr. zyszkiewiczowej. 
W nocy z dnia 12 na 13 b. m. o godz. 1-ej w młynie hr. A. Tysz- 

kiewiczowej przy ul. W.-Stefańskiej 29, dzierżawionym przez p. Wacława 
Jeśmana, wybuchł z dotąd niewyjaśnionych przyczyn pożar, który w krót- 
kim-czasie jeszcze przed przybyciem straży ogarnął cały gmach. 

Nagłe rozszerzenie się pożaru, który owstał prawdopodobnie w hali 
maszyn, spowodowane było pęknięciem balonów, zawierających zgęszczone 
powietrze. To też dały się słyszeć raz po raz silne detonacje, które unie- 
możliwiały dostęp ludności, w celach ratunkowych. 

Pożar był tak duży, że zagrażał pobliskim magazynom iirmy Hartwiga, 
połączonym z tym młynem pomostem drewnianym. Jedynie dzięki przy- 
byłej natychmiast straży ogniowej na czele z p. Waligórą udało się urato- 
wać wszystkie w pobliżu znajdujące się budynki, które przedstawiają koło- 
sałną wartość materjalną. 

Pastwą pożaru, trwającego prawie do południa dnia następnego, 
padł cały gmach młyna, wraz z urządzeniami i około 15-u wagonów zboża 
wojskowego, przeznaczonego na przemiał, oraz jeden wagon kolejowy, 
stojący na przyległej rampie. Straty poniesione skutkiem pożaru sięgają 
kilkuset tysięcy złotych. 

W związku z powyższem aresztowano maszynistę niejakiego Frącko- 
wiaka, który tej nocy obsługiwał maszyny młyna. Podkreślić należy, iż jest 
to już drugi wypadek pożaru młyna hr. A. Tyszkiewiczowej. W r. 1923 
uległ zniszczeniu, skutkiem pożaru duży młyn dzierżawiony w owym cza- 
sie przez Bank Rolny, pod kierownictwem p. Stanisława Jėšmana. 
Śnieniem przyczyny pożaru zajęły się 

Wyja- 
odnośne władze sądowo-śledcze.$ 

Sprawa wyboru ławnika od trakcji żydowskiej. 
Na poniedziałkowem posiedzeniu 

konwentu senjorów Rady miejskiej 
omawiano, m. in.. sprawę wyboru 
ławnika od frakcji żydowskiej na 
miejsce ustępującego wskutek choro- 
by G. Abramowicza. Uchwalono spra- 
wę tę postawić na porządek dzienny 
najbliższego posiedzenia Rady miej- 

skiej oraz zaproponować irakcji ży- 
dowskiej, aby na to posiedzenie wy- 
sunęła swego kandydata. Jak wiado- 
mo, frakcja żydowska dotychczas nie 
zdecydowała, kogo wybrać z dwóch 
zgłoszonych kandydatów: inż. Krosz- 
kina czy radnego Kruka. (0) - 
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SAMORZĄDOWA 

Nowe komunalne kasy Oszczę- 
dnościowe. W dniu 12 marca r. b. P. Wo- 
jewoda Wileński zatwierdził Statuty nowo- 
zorganizowanych komunalnych Kas Oszczę* 
dności w Oszmianie i Postawach. 

Sejmik Oszmiański na posiedzeniu w 
dniu 23 lutego b. r. przeznaczył na kapitał 
zakładowy swej Kasy kwotę 20.000 zł. Sej- 
mik Puvstawski na pesiedzeniu z dn. 22 lu- 
tego na kapitał zakładowy Kasy przezna- 
czył kwotę 10.000 zł. 

Obie nowopowstające Kasy Powiatowe 
mają za zadanie pośredniczyć w niesieniu 
pomocy rządowej drobnemu i średniemu 
rolnikowi, potrzebom diobnego przemysłu i 
rzemiosłom. Nie mniejszem jednak zadaniem 
tych kas jest gromadzenie oszczędności 
i tworzenie własnych rezerw ponieważ za 
każdą taką Kasą stoi Sejmik z całym ma- 
jątkiem i dochodami. Każdy obywate! po- 
wiatu może bez obawy i ryzyka lokować 
tam z łatwością swe oszczędności. 

MIEJSKA. 
— Zamknięcie hotelu „Niszkowskie- 

go”. Władze administracyjne, które już od 
dłuższego czasu prowadzą energicznę wal- 
kę z niechlujstwem, panującem na terenie 
m. Wilna, wydały w tym celu szereg zarzą- 
dzeń, a wykonania ich ścisle przestrzegają, 
Stosując do opornych środki represyjne. Й 

Jednym z bardzo ważnych etapów tej 
akcji jest surowa kontrola hoteli wileń- 
k,ich tórskych opłakany stan pozostawia 

206, 

Północno-Zachodni. 

WOOWAMROCHOCE AYOOWPY CERA OHRERTAOEOGERAI 
że znaleziony kulomiot należał do 
„Hramady“. 

Šwiadek. Tego nie twierdzę. 
Na tem kończy się badanie, przed 

podjum staje kolejny — Józef Śliź. 
Byłem na konferencji KPZB w 

w Molodecznie, gdzie słyszałem od 
jednego z członków, że Taraszkie- 
wiez jest nacjonalnym komunistą. — 
wymienia szereg nazwisk b. hrama- 
dowców będących jednocześnie człon- 
kami KPZB. 

Świadek nadmienia, że część pie- 
niędzy zebranych na pomoc dla więż- 
niów politycznych przekazywał sam 
do rejonowego komitetu KPZB. 

Mec. Smiarowski. Czy pan ma 
sprawę? 

Świadek W sprawie napadu ra- 
bunkowego siedziałem od 16.V-23 do 
18.V-25 r. 

Mec. Śmiarowski. A w sprawie 
należenia do KPZB, bo przecież pan 
przyznał się, że należał do niej. 

Świadek daje wymijającą odpo- 
wiedź. 

Sytuacja wyjaśnia się. Świadek był 
konfidentem policji. 

Mec. Ettinger. Kto panu kazał 
wstąpič do „Hramady“. 

wiadek. Komunišci z KPZB. 
Przy konirontowaniu świadka z 

oskarżonymi o przynależność do 
KPZB mówi wyraźnie: należał... był 
prezesem, lub sekretarzem... wstąpił 
do „Hramady“. 

Badanie świadków skończone. Od- 
czytaniem zeznania św. Wilczyńskiego 
kończy Sąd ósmy dzień obrad. 

Dziś dalszy ciąg. Znów przed 
podjum Sądu przewinie się szereg 
twarzy, a obrona będzie miała znów 
możność drogą zadawania zbędnych 
pytań przedłużać proces. Takie przy- 
najmniej robi wrażenie system obroń- 
ców zamiejscowych. 

W. T. 

jak powszechnie wiadomo, wiele do ży- 
czenia. 

W dniu wczorajszym, Starostwo Grodz- 
kie (dawn. Komisarjat Rządu) wydało roz- 
kaz natychmiastowego zamknięcia hotelu 
„Niszkowskiego“ przy al. Bakszta 2. 

Stwierdzono bowiem w hotelu tym nie- 
tylko stan antysanitarny, ale również brak 
najbardziej elementarnych, wygód dla pu- 
bliczności. 

Podobny los grozi również innym ho- 
telom, o ilc nie zastosują się ścisle do za- 
rządzeń komisji sanitarnej. 

— Kiełbasa wyborcza. jak już w 
swoim czasie donosiiiśmy, Rada Miejska na 
wniosek grupy radnych z P. P. S. uchwali- 
ła nadzwyczajny dodatek w wysokości 45 
proc. miesięcznych zarobków wszystkim 
rybotnikom zatrudnionym przy „robotach 
kanalizacyjnych" 

Był to okres oczywiście przedwybor- 
czy, to też p. p. radni z P. P.S. z całą 
stanowczością dążyli do uskutecznienia wy- 
płaty tego dodatku, jeszcze przed wybora- 
mi, chcąc tem samem przyciągnąć masy ro- 
botnicze w czasie wyborów na swą stronę. 
Wypłatę tego dodatku podzielono na dwie 
raty, z których pierwszą w wysokeści 30 
proc. wypłacono robotnikom kanalizacyj- 
nym w sobotę, czyli w przeddzień wybo- 
rów do Sejmu. 

Następną ratę w wysokości 15 proc. 
uskuteczniono w piątek, względnie w so- 

"bo'ę t. j. również w przeddzień wyborów 
de Senatu. аЫЕИ ° 

Ta kiełbasa wyborcza na nic się nie 
zdałą. P. P. 5. mimo takich zabiegów stra- 
сНа swój stan posiadania i zamiast ocze- 
kiwanych dwóch mandatów otrzymała nic. 

POCZTOWA, 
-— Osobiste. Prezes Dyrekcji Poczi i 

Telegrafów Pan Inżynier Józef Żółtowski 
wyjeżdża na kilka dni w sprawach służbo- 
wych do Warszawy. Tymczasowe kiero- 
wnictwo Dyrekcji na czas nieobecności 
prezesa, sprawować będzie P, Inżynier 
Ambroży Kowalenko naczelnik Wydziału 
Telegraficzno-Telefonicznego. 

(x) Zniżkowe opłaty za rozmowy 
telefoniczne па sieciach powiatowych. 
Na mocy zarządzenia Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów zaprowadzono z dniem 
1 b. m. Fna sieciach powiatowych dla roz- 
mów telefonicznych, w godzinach od 2-ej 
do 8 rano, t. j. w godzinach słabego ruchu 
zniżkę taryfową. 

Za rozmowy w tych godzinach pobie- 
ne są obecnie 3/5 opłat przewidzianych w 
taryfie telefonicznej t. j,; za każdą zwykłą 
trzyminutową rozmowę w rozmównicy pu- 
blicznej 30 gr. Zaś ze stacji abonentowej 
18 gr. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. W środę dnia 14 b. m. 

o godzinie 1-ej po poł. w Auli Kolumne- 
wej Uniwersytetu odbędzie się promocja p. 
Marjana Papuzińskiego na Doktora wszech- 
nauk lekarskich. Wstęp wolny. 

KOLEJOWA. 7 
— (x) Inspekcja linji kolejowej pod- 

dyrekcji Białystok. Prezes Dyrekcji P. K. 
P. w Wilnie p. inż. Staszewski w towarzy- 
stwie kierowników wydziałów wyjechał w 
dniu wczorajszym na 3 dniową inspe- 
keję linji kolejowej na szlaku poddyre- 
kcii Bialystok. Powrót p. prezesa z inspe- 
kcji oczekiwany jest w piątek dnia 16 b. m. 

RÓŻNE.. 
— Sekretarjat Zw. Hallerczyków (U- 

niwersytecka 1) niniejszem podaje do wia- 
domości, że zapisy na kursy jężyka fran- 
cuskiego dla członków i sympatyków uda- 
jących się do Francji na uroczystości hal- 
lerowskie, już się rozpoczęły. Zgłoszenia 
przyjmuje codziennie sekretarjat od godz. 
15 do 1*7 włącznie do dnia 26 bm. Opłata 
b. niska 

KOMUNIKATY. 
— (r) Z zrzeszenia sędziów i pro- 

kuratorów. Dn. 28 bm. o godz. 7-ej wiecz. 
w sali posiedzeń sądu apelacyjąego odbę- 
dzie się zwyczajne zgromad: 6 członków 
Wileńskiego Oddziału Zrzeszenią: sędziów 
i prokuratorów. | ` 
. „Porządek dzienny obejmuje: 1) Zaga- 
jenie i wybór przewodniczącego, 2) spra- 
wozdanie zarządu oddziału i komisji tewi- 
zyjnej, 3) uchwalenie składek i budżetu na 
rok następny, 4) wybór członków zarządu - 
oddziału w miejsce sStepujacTCs przez 
przez wylosowanie ich zastępców, 5) wy- 
bór członków komisji rewizyjnej, oraz 6) 
wolne wnieski. 

й Komitet Honorowy Wystawy Ra- 
djowej. Dowiadujemy się, że utworzył się 
Komitet Honorowy Wystawy Radjowej (bę- 
dącej, jak wiadomo pod protektoratem P. 
Wojewody Wileńskiego Władysława Racz- 
kiewicza i Generała Brygady Bolesława 
Popowicza) do którego weszły następujące 
osoby: 

Biezes Związku Ziemian p. Gieczewicz, 
Prezydent p. Wilna p. Folejewski, Prezes 
Syndykatu Dziennikarzy p. jankowski, Na- 
czelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Urzę- 
dzie Wojewódzkim p. Kirtiklis, Prezes zwią- 
zku Techników p. inż. Niewodniczański, 
Rektor USB prof. Pigoń, Kurator Okręgu 
Szkolnego p. Pogorzelski, Komendant Wo-



jewódzki P.P. insp. Praszałowicz, Prezes 
Stowarzyszenia Kupców p. Ruciński, Prezes 
Dyrekcji Kolejowej p. Staszewski, Dr. Sza- 
bad, Prezes Związku Kółek i organizacyj 
Rolniczych p. Trzeciak, Prezes Stowarzy- 
szenia Przemysłowców p. Wodzinowski, Dr. 
Wygodzki, Dyrektor Poczt i Telegratów p. 
Żółtowski. 

Kursy ogrodniczo - hodowlane. 
Zarząd Wileńskiego Wojewódzkiego Koła 
Zjednoczonych Zjemianek zawiadamia człon- 
ków Koła, o trzydniowych Kursach Ogro- 
dn czo-Hodowianych urządzanych staranie! 
Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego, kt 
re = odbędą dnia 18 marca w lokalu Zwią- 
zku Ziemian (ul. Zawalna Nr 9), 19-g0 i 
20-go marca w lokalu Stowarzyszenia Po- 
Jaków Zakordonowych (ul. Zawalna Nr 1). 

Program: 18 marca od godz. 12 do 2 
pp. Krauss sadownictwo, od godz. 4 do 
6 pp. Monkiewicz -- warzywnictwo, Od 
godz. 6 do 7 pp. Jurkowski — nawożenie. 

19 marca od godz. 11 do 1 pp. Czer- 
miewski — żywienie nierogacizny, od godz. 
4 do 6 pp. Marsząłkowićz — obora, od 
godz. 6 do 7 pp. Jurkowski — nawożenie. 

20 marca od godz. 1o do 12 p. Trybul- 
ski — hodowla kur. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Reduta ra Pohulance. „Wilki w 
nocy”. Dziś o godz. 20, ło raz drugi ko- 
medja w trzech odsłonach Tadeusza Rit- 
tnera pn. „Wilki w nocy*. Akcja sztuki ro- 
zgrywa się w większem mieście prowincjo- 
mainem, w domu prokuratora. Udział bio- 
rą: J. Karbowski (prokurator), L. Wołłejko 
(prezydent Sądu), T. Białkowski (Morwicz), 
£. Ściborowa (Julja), St. Chmielewska-Pe- 
rzanowska (Żanetta), H. Hiohendlingerówna 
(radczyni), K. Pągowski (mecenas), Marysia 
R. (Ada), W. Gasiński (Adolf). Bilety sprze- 
daje „Orbis” (Mickiewicza 11) i kasa teatru 
oa godz. 17-€j. 

— Jutro, we czwartek i 
„Wilki w nocy*. 

P: zedstawienie szkolne „Sułkow- 
skiego”. W piątek 16 i w sobotę 17-go bm. 
© godz. 4-ej pp., za zgodą Kuratorium Okr. 
Szkoln. Wileńskiego, Zespół Reduty daje 
dwa przedstawienia dla młodzieży szkol- 
mej, sztuki St. Zeromskiego „Sułkowski”. 
Zamówienia szkół ną bilety przyjmuje se- 
kretarjat Reduty codz ennie od godz. 10-ej 
do 2-ej pp. i od 6-ej do 7.30 wieczorem, 
przyczem każda szkoła otrzyma od zamó- 
wionych biletów 10 proc. dla najniezaimoż- 
miejszych uczn ów - bezpłatnie. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziś 
wracą ną repertuar świetną sztuka Dymo- 
wa „Śpiewak własnej niedoli", cntuzjasty- 
cznie przyjęta zarówno przez prasę, jaki 
publiczność. Po jutrzejszem przedstawieniu, 
„Śpiewak* schodzi z repertuaru. 

- Premjera „Nie oženię się“. W pią- 
tek po raz pierwszy grana będzie sensacyj- 
na najnowsza komedja węgierska Bela Ste- 
nes'a „Nie ożenię się*, w której autor wy- 
szydza wychowanie dzisiejszych panien, oraz 
dzisiejsze obyczaje. Komedja posiada pełne 
humoru sceny. Rolę główną, niedoszłej 
„garsonki* powierzono Zofji Kuszłównie, 
xtėra po dłuższej nieobecności powraca 
na naszą scenę; jej modną dzisiejszą 

w  piątek— 

ska. W innych rolach wystąpią czołowe siły 
naszego teatru. 

— Obchód imienin 
sudskiego w Ttatrze Poiskim. Uzgadnia- 
jąc z Komitetem Obchodu, Teatr Polski w 
niedzielę, jako w wigilję Imienin Marszałka, 
wystawia dła najszerszych warstw publi- 
czności, wojska oraz szkół o g. 5 m. 30 
pp. „Kostytucję” Gorczyńskiego, połą- 
czoną z Akademją; w poniedziałek zaś o 
5. 8 m. 15 w. grani będą „Ułani Ks. Józefa", 
poprzedzeni wstępnem słowem okoliczno- 
ściowem prof. Wierzyńskiego. 

—- Wileńskie towarzystwo Filhar- 
moniczne. Leopold Szpinalski laureat Kon- 
kursu Chopinowskiego, występuje tylko raz 
jeden w niedzielę dn. 18-go marca r. b. w 
Sali Klubu  Handl.-Przem. (Mickiewicza 

V. WILLIAMS, 

» TRÓJKA TREF. 
ROZDZIAŁ Ill. 
W kurierze. 

Pociąg smugą Šwiatel przecinal 
ciemności nocy, mknął poprzez pola 

i łąki rozległe z ponurym pomrukiem 

i sapaniem, budząc echa na mostach 
żelaznych i gwizdem  przeraźliwym, 
płosząc zwierzęta wśród borów, Śpią- 
cych pod śnieżnym calunem. -Niby 
długa, błyszcząca strzała pędził wśród 
ciszy. Deszcz iskier wylatywał z ko- 
mina lokomotywy, znacząc ognistemi 
znakami szak, który przebywał że- 
iazny potwór. 

Wewnątrz żelaznego tego węża 
ciepło było, jasno i przyjemnie. . Sto- 
liki z białemi serwetkami džwigaly 
wyborowe wina, a w eleganckich wa- 

. gonach sypialnych panował miły kam- 
iort. Pociąg szedł ze spóźnieniem 
dwugodzinnem, to też austrjacki ma- 
szynista dokładał wszelkich . starań, 
by zmniejszyć opóźnienie, mimo ciem- 
nošci i zadymki Śnieżnej, która od 
paru dni panowała. 

Po Pullmanowskich wagonach snuli 
się funkcjonarjusze kolejowi, niosąc 
pościel dla podróżnych. Pociąg był 
przepełniony. Dyplomaci powracają- 
cy na swe stanowiska, politycy je- 
żdżący po Europie i biorący żywy 
udział w- konfliktach pomiędzy małe- 
mi państwami, oficerowie wracający 
z urlopu do floty czarnomorskiej, 
wreszcie przemysłowcy, wyrwani z 
zacisza domowego w Anglii lub w 
Ameryce przez. wizję złota węgier- 
skiego, lub nafty rumuńskiej. Nietyl- 
ko przedstawicieli zawodów najprze- 
różniejszych spotkać tu było można, 
lecz i ras i narodowości. 

Zwolna, w miarę, jak słupy przy- 
drożne wskazywały coraz większą 
ilość przebytych kilometrów, Światła 
w długich oknach gasły i ruch na 
korytarzach zamierał. Tylko chwilami 
poprzez miarowy stukot kół rozlegał 
się głośniejszy Śmiech, шЬ КИКа 
słów rozmowy. 

Oparty o walizkę na podłodze w 
jednym z przedziałów sypialnych, sie- 
dział Clive Lorne przyglądając się z 

nieukrywanym zachwytem winu musu- 

jącemu w szklanće, którą miał wręku. 
— Za twoje zdrowie! rzekł, 

zwracając się do swego towarzysza, 
siedzącego na dolnem posłaniu. 

\Мурй w milczeniu, poczem Clive 

postawił szklankę u swych nóg i 

wytarł chustką usta. 

ma- į 
musię gra po powrocie z urlopu I. Larow- ją 

Marszałka Pił- | 

"mas др amy Kom W JĄ 

— 33-A) i wypełni utwory: Chopin'a-Liszta- 
Debussy'ego, Balakirewa-Scriabina i Szy- 
manowskiego. Bilety w „Orbisie“, gdzie 
równieź do nabycia są pregramy recitalu 
powyższego. 

RADJO—WILNO. 
Środa 14 marca 1928 r. 

16.25 16.40: Chwilka litewska. 
16.40—16.55: Komunikat dla rolników 

z wa: Zw. Kółek i Org. Roln. Z. 
11. 

16.55 17.20: Audycja dla dzieci: „O 
tem, jak chłopiec swoją szkołę ocalił”, 0- 
powie Marja Reuittówna. ” 

.2! : Kwadrans akademicki. 
17.45— 18.10: „Opera pelska przed Mo- 

niuszką* odczyt z działu „Muzyka polska 
w przykładach”, wygł. dr. Tadeusz Szeli- 
gowski. 

18.10 1900: Koncert Perota z or- 
kiestry pod dyr. prof. A. Kontorowicza. 
VIII koncert życzeń. 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. : 
19.25-19.35: Sygnał czasu i „rozmai- 

tości. : a 
19.35 - 20.00: Pogadanka radjetechni- 

czna. 
20.00-29.25: Transmisja z Warszawy: 

Odczyt o działalności Rządu. 
20.30 - 22.00: Transmisja z Warszawy: 

Uroczysta audycja z powodu Węgierskiego ; 
Święta Narodowego. Część I. Hymn wę- 

Część Il- Koncert poświęcony muzyce wę- 
gierskiej. : 

22.05— : Komunikaty PAT. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (r) Tragiczny wypadek. We wsi 

Popy, gm. Nowo-Trockiej w tych dniach 
rozegrał się wstrząsający wypadek. Gospo- 
darz tej wsi Jan Wiszniewski z żoną wyje- 
chał w gościnę do sąsiadów z pobliskiej 
Wsi. 

Mieszkanie pozostawił pod ) 
swego 15-to letniego syna, Bolesiawa i pa- 
stuszka. : ё i 

Wieczorem, k'edy obaj malcy już poszii 
spać przyszedł w odwiedziny zaproszony 

na noc Albert Szakiewicz wraz z bratem. 
Ponieważ drzwi były zamknięte, przeto 

zapóźnieni goście poczęli pukać do okna. 

Przebudzony pastuszek uwiadomiło po- 

dejrzanem dobijaniu się młodego Bolesła- 
wa, który zerwał się z posłania i pod wra- 

ženiem, że to bandyci usiłują dostać się 
do mieszkania, nie pomnąc, że zaprosił 

przyjacięla, schwycił ojca strzelbę i strzelił 
prze okno. 

Skutki były fatalne. Ugodzony Albert 
Szakiewicz padł trupem. 

Na miejsce tragicznego wypadku przy- 

były władze śledcze, które zarządziły are- 
sztowanie młodocianego zabójcy. 

Ofiary. 
-- M. L. dla chorej kobiety z trojgiem 

dzieci. — — zł. 5 
— W. L. dla pracowniczki szoły zł. 1 

Już czas pomyśleć o zakupie- 
* niu nasion, drzewek, nawozów.— 

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

wszystkich obsłużyć akuratnie.-— 
Upraszam żądać cenników, ofert. => 

S. Wipiszewski, Wielka 15 & 
й (Szwarcowy 1) Sklep Rolniczy, _| 

      

  

Nasiona (150 ояя 
ogrodowo - warzywne, 8 2 

koniczyny i inne poł mająteczek nieda- 
lowe najlepsze świeżej teko kolei sprze- 
gwarantowane przez j damy a nie- 
firmę, po cenach O] D. HK. „Žachėta“ 

M. 
HAMBURG Wilno, | Gdańska 6, tel.9-05 
SADOWA 7, 3 

  

— Na Zeusa! zawołał — by- 

łem tak spragniony! Te kt mplikacje 

z wyjazdem dobiły mię. Myślałem, że 

już nie wyjadę i zapewne na tem by 

się skończyło, gdybym cię nie był 

spotkał. Da 

— Mogę zawsze udzielić miejsca 

w moim przedziale któremu iz przy- 

jaciół, —odrzekł towarzysz podróży. 

Zawsze rezerwują mi przedział, gdyż 

mając tcie paczek nie mógłbym się 

pomieścić z innym pasażerem. : 

Tym razem nie mamy zbyt wiele 

bagażu i będę mógł ułożyć go tak, 
by panu odstąpić dolne łóżko. Ostroż- 

nie! 
To mówiąc zrzucił na podłogę 

kiika walizek i paczek obszytych płót- 

nem z czerwonemi pieczęciami z laku. 

Był to mały człowieczek o zuży- 

tej i pomarszczonej twarzy, którą 
ożywiały jasne, przenikliwe oczy i 
usta ironiczne i ruchliwe. 

Robił wrażenie człowieka ener- 
gicznego i miał coś w sobie z' byłe- 

go wojskowego. Ubranie jego, zarów- 
no jak walizki było eleganckie, lecz 
znoszone. Był to Ewan Mac Tarish, 

kurjer rządu Brytyjskiego, Znany we 

wszystkich prawie stolicach Europy, 

jako człowiek o wybitnych zdolno- 
Ściach i silnym charakterze. 

— To dziwne, że cię spotka- 
łem, właśnie rozmawialiśmy o tobie 
wczoraj. | 

Z kim? — zapytał Mac Tavish, 
zapalając papierosa. 

— — Z margrabiną de Kervuzan. 
Czy przypominasz ją sobie? Jest bar- 

dzo miła. 
Byłem u niej na obiedzie, przed 

wyjazdem z Paryża i poznałem śliczną 

jej siostrzenicę pannę Wirginję Fitz- 

Gerald. Czy znasz ją? A 

— Mój drogi, — odrzekł: szorstko 

Mac Tavish,--stosunki moje z kobie- 

tami muszą się ograniczać na znajo- 

mości z pannami z ambasad lub po- 

kojówkami! 
Clive: roześmiał się. 
— Zabawny jesteś Ewanie. Zało- 

żyłbym się, że posiadasz legalną mal- 
żonkę w każdej stolicy, którą odwie* 

dzasz! Ale, wracając do p. Fitz-Gerald, 

muszę ci powiedzieć, że jest zachwy- 

cająca. A propos, — dodał nagle, — 

pytała mnie o Godirey'a Cair< dale, 
który widocznie nie jest jej obojętny. 
Czy nie wiesz, co ma znaczyć jego 
tajemnicze zniknięcie? 

Kurjer Jego Królewskiej Mości 
spojrzał przenikliwie z pod krzacza- 

„stych brwi na młodzieńca. 

jerski i przemówienie dr. Adrjana Diveky. ; 

opieką ; 

НОМО ‚ 

  

  

  

  

  
  

  

  

Premjera! Olsnjewaiący prozramil U. gospodar- biono kart 
NA SCENIE: Zupełnie nowy repertuar! NA EKRANIE: Film o światowym rozgłosie! o ae ys, 

Występy u'ubieńców publ. artystów Scen Najwybitn. arcydzieło prod. 1928 r. w |dowy żandarmerji V. Wind Por P. K. U- 
' Warszawskich: wykon. artystów Moskiewskiego Teatru |P.„ Pomorzanin SYN Broniegass at na ie 

Kine-Teatr Artystycznego obywatela ziem., lat wiczą, oraz świad i 

N. Bolskiej, R. Gieleckiej, pt KIELNER ы 34, kawaler, zamiło- oną konia, metrykę 
„HELIOS“ W. Zdanowicza i M. Dohrowolskiega. z RESTAURACJI „JAR Czoną szkołą rolniczą UTOdzenia, "na imię 
ь, Piešni. Aktualja. Ostatnie szlagiery Warsza- Dramat žyciowo-obyczajowy w 12 akt. i kilkuletnią praktyką (802: 1142—0 

Wileńska 38. wy. Na zakon. „LOŽECZKO“ operetka w W gł. rolach nasza rodaczka Wanda Ma- | Zagraniczną, cipa sda 
1 akc. muz. Boczkowskiego. Wyk. pp. linowska, Czechowa, Klimow i inni. kule poniój ua ma DG wynajęcia 

k я B jątku samodzielnie lub : " 
BOLSKA i ZDANOWICZ. Film pełen emocji i porywu. pod ogólną dyspozyc, POKÓJ duży. słoneczny 

Honorowe bilety nieważne. Początek o g. 4-ej. jwłaśc. | Zgłoszenia wg” == Witoldo-- 
przyjmuje: A. Meyer, --———— że 

Dziś uroczysta premiera. Dawno oczekiwany film Największa sensacja ekranów |pgpacć, P- Kartuzy, : 
zagranicznych! Niebywale urozmaicona i emocjonująca pe rozgrywająca się na tle naj- R REZ Poszuku e się 

cudowniejszych zakątków K i $ podług najpopularniejszej powieści j  2—3 pokoi z kuchnią,. 
a ia Zneów p. KSIĄŻĘ SOUIMMUN świata” MADNYCEGO Dekosky. | Leg tymacja zojoszena о айть 

„ | W rolach głównych: Olaw Fio d. Annete Benson i Choura Milena. Czar i urok |įggs wę z Tudnia wołowa” pod M. B. 
„POLONIA piękna Wenecji, Riwery i Florydy. Zawrotne tempo akcji. Olśniewający przepych wystawy. na przez Instyt Na ——2 

uł. A. Mickiewicza 22] Genjalna inwencja realizatora. Palarnie SE w o New-Jorku. Oszałamia- uk Handlowo-Gospo- 2 Р °3°2"Ё‚” е'ЁЁ)! 
jący rozmach. Przepiękne kobiety. darczych w Wilnie na £— 

Specjalną ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa pod batutą Mikołaja Salnickiego. |ia$... Cebelińskiego słonecznych z kuchnią 
Początek o g. 4-ej. Ost. seans 0 10.20, Bilety honorowe na premjerę i w dni Świąteczne is papie dów poż AE: 

+ +. И * 56 R ® „0% 

nie ważnh. — Własność „Gaumont* Warszawa. neczne“, zaj 

Lokujemy "Mieszkań 
2 3—4 Spokojo-   į Kino-Teatę Dziś! Supertilm! Najwi lagier pi i i į i ja miłości ! Największy szlagier ascynująca tragedja, symfonja miłości 

į MANDA" sezonu! Krzyk niewinnych ofiar!!! Biała „Niewolnica iżądzy w 12 aktach na egzotycznem 

į *° ile wschodu. Odwieczna pieśń żaru płonącej krwi krainy haremów. W rolach głównych: Bożysz- 

! Wielka 30. cze Kobiet Władzimierz Gajdarów i urocza Liana Hajd. | 
  

  

dlejski: Kirematograć | 
Kulturalno-Oświatowy; 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. | 

Od dnia 10-g0 do 14-g0 marca 1928-g0 
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. 

„W szponach 
dramat w 10 akt. 
W rol. głównych: 

pocze- 
AŻ 10-ej. Ceny  bile- 

drapieżnego Sępa” 

    

Kino Kolejowe | 

  

„WÓNISKO” 
(obok dworca kolejo- 

wego). 

į 
\ 

| 
Magistratm.Nowogrodka 

ogłasza konkurs 

na stanowisko miejskiego lekarza sanitar. 
nego w mieście Nowogródku z prawem 

wolnej praktyki. 
Do stanowiska tego przywiązane są pobory według VIH 

grupy płac pracowników państwowych łącznie z dodatkami: 
mieszkaniowym i 15 proc. dodatkiem komu- ekonomicznym, 

nalnym. 
Od kandydata wymagane są następujące dokumenty 

względnie uwierzytelnione odpisy: 
1) dowód ukończenia wyższych studjów lekarskich, 
2) zezwolenie na prawo praktyki lekarskiej, 
3) dowody znajomości służby sanitarnej, 
4) dowód obywatelstwa Państwa Polskiego, 
5) świadectwo z poprzedniej praktyki 
6) własnoręcznie napisany życiorys. 
Termin składania ofert upływa z dniem 10-go kwietnia 

1928 roku. 
Posada do objęcia od dnia 15 kwietnia rb. 

) А. 
Burmistrz m. Nowogródka. 

(—) E. Szwaranowicz 
Sekretarz 

Ipotrzekne duże: mieszkanie, 
l8-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 
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— Sądzę, że jest na urlopie, — 
wycedził przez zęby. 

Lecz słowa jego nie były przeko- 
nywujące. 

- Broń Boże! — zaprzeczył żywo 
Clive. 

— Dlaczego tak myślisz? 
— Gdyż gdyby był na urlopie, 

toby niezawodnie nie zapomniał za- 
wiadomić moją ciotkę, Lady Preston, 
iż nie będzie u niej wilją nowego ro- 
ku. Biedaczka miała dzięki niemu 
trzynaście osób przy stole, jedna z 
panienek była pozbawiona pary, sło- 
wem spotkał ją cały szereg przykro- 
Ści, skutkiem niestawienia się God- 
frey'a na zaproszenie. Zresztą w po- 
selstwie nic nie wiedzą o nim! 

— Doprawdy! rzekł Mac Tavish 

tonem obojętnym i podnosząc meta- 
lową flaszkę, zapytał: Czy wypi- 
jesz jeszcze grogu? 

Clive pokiwał głową przecząco. 
— Przyježdžamy do Budap sztu 

o świcie, gdybym wypił jeszcze, nie 
mógłbym wstać. 

Mac Tavich nałał sobie grogu i 
popijając zwolna, zapytał: 

— Czy poraz pierwszy 
w Budapeszcie? 

Clire skinął twierdząco. 
Bardzo miłe miasto. Są tam 

dobre konie i piękne kobiety. To 
zawsze chodzi w parze. Węgrzy lu- 
bią polowanie, czy umiesz dobrze 

strzelać? * 
- Niezgorzej,—skromnie odrzekł 

Clive. 
— W takim razie zajdź do Klubu 

Narodowego, w którym zbiera się 
najlepsze towarzystwo węgierskie, i 
zapytaj o hrabiego Hektora Aranyi. 
Jest to przemiły człowiek, zapalony 
sportsmen i mój przyjaciel, przynaj- 
mniej był nim przed wojną. Ma pię- 

będziesz 

kne lasy, w których urządza polowa-' 
nia, będziemy nawet wkrótce -prze- 
jeżdżać przez jego dobra, które leżą 
niedaleko od teraźniejszej granicy 
Czechosłowackiej. Wiedzie on tryb 
życia księcia udzielnego, wśród wspa- 
niałego parku, w pięknym pałacu. 
Koniecznie musisz go poznać, 

— Naturalnie, postaram 
odrzekł Clive. 

Po chwili milczenia powrócił jed- 
nak do przerwanej rozmowy. 

— Jednak co do Godfrey'a Cars- 
dale, powiedz mi Ewanie, jakie jest 
twoje zdanie, czy sądzisz, že zniknię- 
cie jego jest związane z jakiemiś 
przykremi sprawami? 

— Cóż masz na myśli? 

się! — 

e Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

Dziś! Wielka sensacja dla naszych bywalców! Prze- 
piękny sensacyjny dramat wschodniw 10 aktach p. t. 
Rzecz dzieje się w Kairze, oraz w jednym z wielkich miast amerykańskich. W roli * 

głównej urocza PRISCILA DEAN. 

W kasie kina przyjmuje się zapisy na lekcje śpiewu u p. M. Worotyńskiego. 

mości publ cznej, 

Kawiarenka O iolrze 
! 

о 

zał 

  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie 

na posiedzeniu w dniu 30 października 1926 10ku postano- 
wiła rozszerzyć obszar scąłenia gruntów, należących do go- 
spodarzy wsi Martyszki, gm. Żodziskiej, pow. Wilejskiego, u- 
stalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej z dnia 21 
stycznia 1926 roku przez włączenie około 38,17 ha gruntów 
należących do gospodarzy wsi Czernięta, gminy Żodziskiej, 
pow. Wilejskiego w ilości niezbędnej dla sprostowania gra- 
nic. Orzeczenie powyższe zostało utrzymane w mocy orze- 
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lekarskiej, 

Czechowicz 

Masaź — twarzy, 

- Jakieś bankructwo, lub zatarg? 
Mac Tavish rozceŚmiał się. 
— To nie jest podobne do God- 

irey'a Cairsdale, — zauważył. — Ро- 
słuchaj no mojej rady, Clive. Wstę- 
pując na drogę dyplomatyczną mu- 
sisz przyjąć odemnie dobrą radę, 
którą swego czasu usłyszał mój oj- 
ciec od sędziwego człowieka, który 
życie spędził na posterunku dyplo- 
matycznym. Oto nie należy nigdy za- 
dawać pytań, na które nie jesteśmy 
pewni, czy uzyskamy odpowiedź! 
Dobranoc! 

To mówiąc zaczął się rozbierać. 
Clive był nieco zmieszany ią admo- 
nicją i milczał. Wreszcie rzekł: 

— Bo widzisz, obiecałem pannie 
Fitz-Gerald przysłać wiadomości o 
nim. 

- O, powiedz jej, że pojechał na 
łowy, roześmiał się Ewan. Widocznie 
podobała mu się odpowiedź, powtó- 
rzył ją kilka razy: — na łowy, tak, 
na łowy. 

Clive miał ochotę coś powiedzieć, 
gdy zastukano do drzwi. Mac Tavish“ 
odwrócił się gwałtownie: 

— Któż to może być? — zapytał, 
patrząc na zegarek. To nie może być 
granica celna. 

Ale Clive przerwał mu: 
Zapomniałem uprzedzić cię — 

to Wali! 
A O radości, — zauważył Ewan 
ironicznie, — lecz kim że jest owa 
Wali? 

— Młoda kobieta, którą poznałem 
w. Wenecji, ujrzałem ją dziś wieczór 
na peronie w Wiedniu i zaprosiłem, 
by przyszła do nas na pogawędkę. 
jest ogromnie miła i napewno -bę- 
dzie ci się podobała. 

Zanim Ewan zdołał wypowiedzieć 
swe wątpliwości, drzwi otwarły się 
„cicho i ukazała się w nich młoda ko- 
bieta smukła i piękna w półmroku 
osłoniętej lampy. Włosy jej i oczy 
były czarne jak lawa i miały w sobie 
coś z jej żaru, drobne ponsowe u- 
steczka miały wyraz ironiczny i ka- 
pryśny. Ciężkie futro, zarzucone na 
ramiona, okrywało niedbale piękną 
sylwetkę ubraną w suknię podróżną. 

Pani, zawołał wesoło Clive, 
chwytając jej rękę i wciągając ją do 
przedziału. 
Bij Właśnie chciał zamknąć za nią 
drzwi, gdy zatrzymała go ruchem 
stanowczym. 

— Nie wypada bym tu pozostała 
dłużej z dwoma panami o tak późnej 

" porze. Niestety nie mogłam wcześniej 

AREA BA GA (SID CD ER WJ SR GEA ED S BIO TA 

Najstarszy na Kresach wschoduich 

zakład ogrodniczy i handel nasion 
W. WELER 

Wilno, ul. Sadowa 8 (istn. od;1860 r.) 
Telegram: Weler-Wilno. 
Filja w. Zawaina 18. 

е Poleca: 
Wszelkie nasiona gwarantowane. 

Cenniki na żądanie wysyłam 
niezwłocznie. 

| EG WH CH WW CH CY WE TAF WU WY WP 

wa amas maa znano : 

ngtifnt (e BOANIÓ (kėva Paris. 
Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 

usuwanie  zmar- 
szczek. Leczenie wad cery. Elek- 
kz Przyjmuje od 9 2 popoł, 

WADACH BACA DRZE RW RZA (RZS 

czeniem Głównej Komisji Ziemskiej z dnia 25 XI 1927 roku. 
2947—VI 
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t ь 
; Zaraz posiadamy 

D. H.-K. „Zacheta“ 
„Gdańska 6, tel.9-05 

1147 o 

7 gubiono książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U. 

Wilno, rocznik 1901, 
na imię jana Cholewy 
Kalinowskiego, unie- 
ważnia się. о 

otrzebny pisarz — 
o pomocnik  go- 

spodarczy, kKa- 
waler, wykwalilikowa- 
ny. Referencje wyma- 
gane. Zgłosić się: ul. 
Mickiewicza "Nr 22 
m. 2. 1139 o 

  

Iki ie- wszelkie sumy pie- || wych poszukujemy 
niężne na opro- jj dją solidnych lo- 
centowanie pod „_ katorów 
dobre _ zabezpie- ią Wileń. Biuro Ko- 

я misowo-Handlowe, b ea 1] Mickiewicza 21, 
. H.-K. „Zachęta telefon 152. _—0 

Gdańska 6, tel.9-05 

1146-1 
mA 

„Aachsieln'a 
FORTEPIAN krzyžo- 
wy w stanie najlep- 
szym natychmiast 
sprzedam, ul. Mako- 
wa 16 m. 15. - @ 
———— 

Krawcowa 
poszukuje roboty po 
domach. Szyje suknie, 
ubrania dziecinne, wy- 
konanie sumienne i 

BWAWAWA 

J LEKARZE @ 
MAWAWAB 

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

  

Kobieta-Lekarz 

  

akuratne, ul. Zawal- SE 

na 3 m. 14 1143 oj Hf, ZGIÓOWICZOWA 
Zgub ono| RYCZNE, NAGŻĄ NE, - 

gu DOW MOCZÓW. 
dnia 12 marca panto- 
fel damski, ©. bronzo- | 04 (22 1.0d 476, ul. Mickiewicza 24, 

| r
as
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е 

  

wy okładany lakie- 
rem, idąc ul. Koś- tele 277, B 
ciuszki, „Zygm-ntow- W. Zdr. Nr. 152. 
ską, Kalwaryjską, i 3 
Sdalanki. Łaskawe- „Doktór Medycyny 
go znalazcę upraszam B. Dylewski 
o zwrot za wynagro- asystent Kliniki Usz- 
dzeniem, do adm. no-Gaidlanej U. S. B.. 
„Słowa”, 1144 O przeprowadził się na 

— —— Mickiewicza 24 m. 9 
gubiono na  St.į przymuje chorych ną 
Juraciszki książ- uszy, nos, gardło i 
kę wojskOwĄ, płuca codziennie od 

rocznik 1902  wyd.8—9 rano i od 4—6 pp. 
przez P. K. U. Brześć 1126-0 
nad Bugiem, na imię 
Sendera  Czeszkesa, 
znalazcę upraszam 
oddać za wynagro- 
dzeniem: st. Juracisz- 
ki S. Czeszkes. 
1-Spil 

FORD g 
Taksówka w dobrym 
stanie do sprzedania, 
Zarzecze, ul. Połocka 
d. Nr 4 m. 12. 

9 9601 

Ś mm 
ema j 

  

AKUSZERKA 

KUSZKO 
powróciła i wznowiła 

przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6* 

W. Z.P. 24 

  

  

  

pana znaleźć, panie Clive. Przyszłam 
na kilka minut, by dotrzymać obiet- 
nicy. 

Mówiła doskonale po angielsku, 
lecz jej akcent Śpiewny przypominał 
mowę Wenecjan. 

— Ewanie, — rzekł Clive, —'; po- 
zwó! że cię przedstawię pani barono- 
wej Vali von Griesbach. : 

Piękna pani podała rękę ruchem 
pełnym wdzięku. Odznaczała się ona 
dystynkcją i urokiem. 
. Czy panu nie przeszkadza mo- 
ja wizyta, zapytała Mac Tavish'a. 

-— Jestem szczęśliwy, że panię 
widzę,—odrzekł. Czem mogę pani 
służyć, niestety mamy tylko whisky. 

Poprosiła go tylko o papierosa. 
—- Będzie pani musiała usiąść na 

walizie,—zawołał Clive. 
Nie, usiądę obok pańskiego 

przyjaciela odrzekła spokojnie. 
Mac Tavish zrzucił kilka paczek 

na podłogę, chcąc mu dopomódz, 
położyła rękę na-walizce bronzowej, 
porządnie już zużytej, która stała o- 
bok Mac Tavisha. 

— Przekraszam, — rzekł spokoj- 
nie, lecz stanowczo kurjer Jego Ce- 
sarskiej Mości, odsuwając. drobną 
rączkę, To zostanie tutaj. 

I zanim młoda kobieta usiadła, 
postawił walizkę obok siebie. 

— Teraz będzie pani wygodniej-- 
rzekł. 

Vali .przyjrzała się badawczo 
paczkom i walizkom i zaczęła klaskać 
w dłonie wołając: 

— Jest pan wysłannikiem swego 
rządu? Jak „Feldjager*, który daw- 
niej woził depesze naszego Cesarza. 

— Mniejwiecej odrzekł i 
dodał: 

— Pani jest Węgierką? Poznaję 
to po pani cerze, a przytem pani 
mówi „naszego Cesarza. 

— jestem Węgierką! — zawołała 
dumnie. 

— Doprawdy? — zdziwił się Cli- 
ve. — Byłem pewny, że pani jest 
Włoszką. 

Ach nie! Pochodzę z narodu 
Madziarów! - odrzekła dumnie podno- 
sząc głowę. — I jestem Węgierką z 
głębi duszy. 

Podniosła w szczerym zapale rękę 
do serca i w tym momencie obsunął 
się szeroki rękaw jej bluzki, ukazując 
długą bliznę na delikatnej skórze. 

Ż lekkim dreszczem, jakby nagle 
powiał zimny wiatr, otuliła się fu- 
trem. 

— Odchodzę, -- rzekła. — Panie 

Clive, proszę pamiętać, że gdy przy” 
jadę do Budapesztu... 

— Więc pani nie jedzie tam te- 
raz?—zapytał zdziwiony. Ź 

| — Nie, muszę odwiedzić przyja- 
ciół w okolicy Hacz, wysiadam wkrót- 
ce, w Szob, przed samą granicą! Brrt 
w taką noc jechać końmi, okropność! 
A więc, gdy będę w Budapeszcie, 
dam pańu znać do poselstwa. 

— Doskonale! Pójdziemy razem 
na obiad do „Hungarii* i posłucha- 
my sławnych chórów cygańskich. 

Podała rękę Mac Tavish'owi. 
— Dobranoc! —rzekła, i na chwile: 

oczy jej pelne blasku spoczęły na 
jego zmęczonej twarzy. - Dobranoc i 
szczęśliwej drogi! : 

Roześmiała się ironicznie i zwró- 
ciła się ku drzwiom. Usta jej nieco 
rozchylone okazywały białe i równe 
zęby. W jej ruchach zwinnych i sprę- 
żystych było coś, co nasuwało po- 
równanie do pantery. 

Clive odprowadził ją przez ko- 
rytarz. 

Niech się pan nie fatyguje, — 
rzekła-—Mój przedział jest tuż obok, 
Oto tuż, na końcu korytarza. 

Szedł jednak za nią, aż do drzwi, 
tutaj odwróciła się i podała mu rękę 
ciepłą i atłasową; przy dotknięciu tem 
Clive drgnął i chciał przygarnąć do 
siebie piękną panią, lecz zwinnie wy- 
ślizgnęła się, zamykając drzwi za so- 
bą, z cichym śmiechem. Rozległ się 
cichy dźwięk zamku. 

— Do djabła! - mruknął, zawraca- 
jąc Clive. 

— W tym wagonie ' panuje taki 
mróz, jak w sercu lichwiarza! — roz- 
legł się mrukliwy głos z góry. Na 
miłość Boską, zamykaj drzwi, Clivie. 

Ewan Mac Tavish był już okryty 
kołdrą i gotowy do spania. W mil- 
czeniu zabrał się Clive do zdeįmo- 
wania butów. 

— Co myślisz o Wali, Ewanie? — 
zapytał. 

Właśnie o niej rozmyślam, 
mój drogi. Zdaje mi się, że musi po- 
chodzić z wysokich sier towarzyskich, 
gdyż cechuje ją niezwykła elegancja i 
rasowa duma. Co ona robi? 

-- Podróżuje. 
— Czy jest mężatką? 

„ Nie mam pojęcia. 
. — To dziwne, — mruczał Ewan, 

ziewając. _ Zdaje mi się, że już ją 
gdzieś widziałem. Zgaś _Światło.— 
Błękitne Światło nocnej lampki oświe- 
ciło leżących dyplomatów i w nieła- 
dzie rozrzucone ich pakunki. 

Drukarnia „Wydawnictwo. Wiłeńskie', Kwaszelna 23. 

  

  
 


