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PRZEDSTAWICIELSTWA
DUKSZTY-—-ul.

ul. Ad. Mickiewicza

i Adnrinistracja

FWIENIEC—A.

4 zł.

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

PRENUMERATA

OSZMIANA—-Spółdz.

W. Surwiłło.

LIDA—ul.

262

228, drukarni

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

| W

Redakcja

rękopisów

niezamówionych

Suwalska

Koł. „Ruch”.

Księg.

WARSZAWA—T-wo

13.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Ratuszowa !

CENY OGŁOSZEŃ:

groszy. |

PO>TAWY-—J. Wojtkiewicz—Rynek.

STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch*.
ŚWIĘCIANY POW.— Rynek 9.
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24.

„Jedność.

NIEŚWIEŻ—ul.

Księg. Nauczyc.

PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.

Ossoling.

KLECK—-Sklep

243, administracji

redakcji

od 9 do 3, Teiefony:

4, otwarta

Gen. Berbeckiego

GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GRÓDNO- Ros . T-wa „Ruch”.
HORODZIEJ— ‚ Smarzyūski.

WILNO, Czwartek 22 marca 1928 r.
Redakcia

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

BARANOWICZE--ui. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“.

B. Gołembiowskiego.
WTZ
AKNICZCWEKE
TWP
Kd:

10 groszy.

Za tekstem

30 gr.

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
Ogłoszenia

drožej.

50 proc.

nie zwraca.

cyfrowe

i tatelowe

o 25 proc. drożej. Za

dostarczenie numeru

dowodowego

20 gr

DTADSZWII WSKAZAŁ STR

W aresztowaniach w Zagłębiu Donieckiem, które narobiły tyle hałasu,
wszystko jest jasnem,
prócz tego...
komu one
były potrzebne.
jest to
wielka zagadka, wokoło której krążą
artykuły prasy europejskiej.
Według
dotychczas
posiadanych
informacji, zdaje się nie ulegać naj-

mniejszej wątpliwości,

iż mamy

Po dożynkach wyborczych.
Wybory do Sejmu i Senatu, to

że ambasador niemiecki w Moskwie przedsięwziął wczoraj po raz trzeci demarche u rządu ZSSR. w sprawie aresztowanych inżynierów niemieckich.
BERLIN,

do

21

aresztowania

III. PAT.

Do

inżynierów

.„Tagu*

donoszą

niemieckich

w

Moskwy,

Zagłębiu

wywołały wśród reprezentantów handlowych
firm zagranicznych w Rosji
formalną panikę.

nie było. Jednakże aresztów

z

i

KI

Skład delegacji

IT I

ISA

a systematycznej
Pięć lat żmudnej,
pogłębianiem
uprawy
z powolnem
wśród
ego
państwow
ienia
uświadom
prazbożnej
lat
mas tutejszych, pięć
Pańcy dla kraju i oto plon złożony
które będąc
stwu. „Echa Krajowe",

że

Donieckim

przemysłowych
Wielkie zaniepo-

S TIE

polskiej do

fotografją prac,
ustąpiły

narodowych M. S. Z. p. Adam
Wschodniego M. S. Z. Tadeusz
ministra radca Szumliakowski.

przed

tłumami

swego

wyjątkowo

IRON

rokowań z bitą.

terneni.

—

Rzecz

ta,

sama

przez

się

a

tak

i z nimi

Sowietom

sunki

;

polityczne.

doprowadziły

się przed

sceptycyzmem.

do rezultatu,

jedynie w Suwałkach

Rokowaliśmy z Polską

do jakichkolwiek wyników. Piłsudski złamał

zupełnie możliwa i prawdopodobna,
nasuwa o tyle wątpliwości, ponieważ
dziwnem się zdaje, iż na
pierwszy
„ogień, jako pierwszą oiiarę wybrano

właśnie Niemców

ktacje nie

najłepsze,

2 А. Е. 9. był jednym

z

gospodar-

popierających.

Wy-

przypuszczenie,

cała afera dokonana
wywarcie

sto razy, może

umowę

suwalską,

jednak

została

presji na Niemcy

iż

celem

dla

że

myśli

Litwinów

naru-

uzy-

GENEWA, 21. III. Pat.
rozbrojeniowej

delegat

Na

Holandji

posiedzeniu
Rutgers

komisji

Cementem

Litwę

oświadczył,

że

rosyjskie

pierwszy

krok

na drodze

ograniczenia

zbrojeń,

mianowicie

na

konierencji

podstawie

nie

istniejącego

rodzaju akcja przyczyniłaby się bowiem z innej strony

skania kredytów, 0 które zabiegają do wzmożenia powszechnego bezpieczeństwa. Rosyjski projekt jest zdaniem delegata
Szwecji w obecnej chwili nie do urzeczywistnienia. Przedstawiciel Stanów Zjedn. amSowiety, jakieś tam 600 miljonów ma- basador Gibson wystąpił również zasadniczo przeciwko rosvjskiemu projektowi rozrek,

ale trudno

znów

przypuszczać,

zawarcia międzynarodowego

brojenią, podkreślając, że propozycje Kelloga w sprawie

ażeby metody aresztowywania inżynie- paktu, potępiającezo wojnę jako instrument polityki międzynarodowej
rów, spęcjalistów, iachowców, funkcjo- najlepszym środkiem dla zagwarantowania pokoju światowego.
kon-

i

niemieckich

firm

narjuszów

cernów na terenie SSSR., nazwaćby
można metodą do tego celu, pośrednio czy bezpośrednio, prowadzącą. Mówiono wreszcie o wpływie jaki chcą
mieć Sowiety na wybory w Niemczech,
ale (ciągle te „ale*) czyby
chciały
Sowiety dla tego tylko celu
narażać
swe dalsze z Niemcami
stosunki?
Więc znów. powracamy do hypotezy
„kontrrewolucji“...?

Pozostaje

jedno:

tylko

nam

gadka.
Pozostawiając

WE
rozwiązanie jej bie-

gowi, najbliższych już

może, wypad-

kówi nowych hypoteż nie
odnotować należy nową

stawiając,
pogłoskę,

jaka się w tej sprawie ukazała.

domości o ważnych posunięciach na
dyplomatycznych
miec zagranicą.

stanowiskach
NieCały szereg dyplo-

matów, zwłaszcza

w

być

odwołanych

Euro-

i zastąpio-

tyki

niemieckiej,

Ponfne rozmowy bar. Goto 1 Karachanon.

na stosunku
rozeszła
nastąpić

do

Moskwy.

ników _

filo - sowieckiej

Niemiec.

następnie

coraz

polityki

Początkowo

wyraźniej

nieśmiało _ poczęto,
iż
Niemcy
poddadzą rewizji swój dotychczasowy
względem Sowietów stosunek, w formie zupełnie wyraźnej, czy to z pod-

szeptu jakiejś strony zainteresowanej,

czy

też

własnej

drogą

samorzutnej

polityki zagranicznej.

I otóż na tym tle

nawet hypotezy, które,

powstały

rewizji

Generalnego Komisarza Wyborczego wiceministra Cara posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. Na porządku dziennym
była sprawa rozdziału mandatów
senatormandatów
9, 1, Nr2
4, Nr 24
NF 25

to, że 18 mandat

1, 1.Nr3

—

«senatorski

iłoraz 4, znajdujący

się

1, Nr 18—

Że względu

przypadł

na listach

na

na

2 i24,

przystąpiona do losowania. Los.wyciągnięty

przez Generalnego Komisarza.

padł na listę Nr 2. Wobec

otrzymała

drugi

mandat.

Zaznaczyć należy, że jeżeli

sama osoba została "wybrana

okręgowych,

albo z listy

Wyborczego

tego lista ta
z

jedna i ta

kilku list

państwowej

i z

t

podobnie jak wywołania

ё

takiego

precedensu,

lub

poprzednie wywody, cytujemy z obo- też przez Sowiety,AE które
ostrzedz
wiązku dziennikarskiego.
chcą swych berlińskich
dotychczasoHypotezy te mówią,
iż zerwanie wych przyjaciół
przed taką zmianą
karsir i wywrzeć
na nich pewien naw danym wypadku poszło z Berlina.
Dalej: że aresztowania; są albo cicho cisk. m.
sprowokowane

przez Niemców,

celem

kraj

kata-

do

wyjazdu

pozostawiamy

:

Pod względem wrośnięcia w ten
kraj korzeniami nie różnimy się“ ni-

czem w swym przekroju społecznym
czy to większy właściciel, czy chłop,

Japonii.

we

ła od najdawniejszych

lat

wykładni-

kiem wartości, kiedy chodziło o ocenienie człowieka i czynu, a stary sługa otrzymywał w
domu
kresowym
oznaki czci takiej, jakiej się nie każdy
prżedstawiciel „wyższego Świata" doczekał. W tak ujętym demokratyzmie

nie potrzebujemy dróg nowych szukać.
Stanowiąc często
w kraju mniejszość ogółu ludności, zmuszoną dla
utrzymania stanu posiadania do kompromisów, zawsze dobro państwa ponad interes własny wynieść
umiemy.
Razi nas jednak demokratyzm
zawodowy, nic wspólnego z dobrem ludności nie
mający,
a nawet
często
działający na zgubę tej samej ludnoŚci. Nie podzielamy
zapatrywania, iż
rozczochrana czupryna, długie buty i
koszula bez kołnierzyka najlepiej trafiają do serc i mózgów, widzimy jednak w
tem
planowy system
przedłużania karjery
zawodowych
polityków.
:

Dla dobra ludności kraj

nasz za-

więc

organizację

szpiegostwa

na wielką skalę,
ulegalizowaną

przez

republiki francuskiej.
Komuniści

wojennego

Organizację

bezpłatną

parlamentarne

wydają

też we

i

rządy

Francji

le-

galnie tygodnik p. t. „Koszary*. O oficerze
nie pisze się tam inaczej, jak „krowia gęba*. Dopiero do tego określenia dodaje
się nazwisko oficera. Zamiast jednak
wyrazu „oficer*
używa
się iam
wyzwiska
„krowia gęba*. Tygodnik „Koszary* poświecony jest wyłącznie rzekomym
znęcaniom

się oficerów nad żołnierzami.
propagandę

Chodzi tu o

antymilitarystyczną

w

najbar-

dziej rewolucyjnej formie.

*

A rządy parlamentarne
trzą na to bezsilne.

francuskie

pa-

Prezydent Mościcki inferasuje

się akcją

Banku Gospodarstwa
Kr. i Rolnego.

WARSZAWA,

21

III. (fe/.

wł.

Słowa)

złożyłi obszerne sprawożdania
z
ności tych instytucyj oraz omówili.
związanych z tem kwestyj.

działalszereg

Prezydent Mościcki przyjął w dniu dzisiejszym Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego gen. Góreckiego
i prezesa Banku
Rolnego p. Seweryna Ludkiewicza, którzy

Sprawa odznaczeń orderem

„Bolonia Resfifufa"

WARSZAWA,
21. ll. (tel. wł. Słowa).
O godzinie l-szej w południe p. Prezydent
Mościcki przyjął na dłuższej audjencji kau- |
clerza Kapituły orderu Polonia
Restituta ©

mieszknjąceį įesiešmy
przeciwnikami
demokratyzmu parlamentarnego,
daprof. J. Kochanowskiego w
związku z pojącego prawo
decydowania
o spra- siedzeniem Kapituły, na którem załatwiona
wach pierwszorzędnej wagi państwo- zostanie sprawa nadania odznaczeń w dniu
3-g0 maja.
wej analfabecie narówni z profesorem.
Demokratyzm
wyborczy
oparty na Zmiany w Zw. bud.-Narodowym.
eiekcie teatralnym, operujący na chłoWARSZAWA 21 II (tel. wł. Sława). . W
dno iż rozwagą „szminką ideową,,, kołach politycznych wiele komentarzy wy-

nalnym bowiem obiegu krwi widzimy

wzmocnienie
tem samem

wołują zmiany personalne, które

stąpić na

stanowiskach

Związku

mają

na-

Starzy

1ea-

kierowniczych

Ludowo-narodowym.

w

derzy endecji pp. Głąbiński, Seyda i Kozicki
wybrani

obecnie

do

Senatu

zostali

odsu-

mają

popro-

nięci w cień. Na ich, miejsce mają wejść
prof. Rybarski, Winiarski i Komarnicki, którzy

w

nowej

lzbie poselskiej

wadzić dzieło „odradzania"
nież wiele

komentarzy

się odbyć

z powodu

endecji.

wywołał

fakt

Rówzwo-

łania Rady Naczelnej ZLN, która nie mogła
braku...

uczęstników.

SPWOTEWEZAOOT
ZW TOTREAWE Z R CZEKAC

dzielczym
razem
z wykorzystaniem.
właściwości pastwiskowych kraju, stworzyć winny tę wielką atrakcyjna
siłę
gospodarczo-państwową, która w mocarstwowej myśli polskiej nie będzie
kraju naszego uważać za: kopciuszka,
znajdującego
się na utrzymaniu li
tylko
przez sentyment
historyczny.
Inaczej będzie traktowany rolnik nasz,
inaczej sam będzie traktował rolnika
z zachodu, gdy wykaże
swe walory
gospodarcze. Hasło „Równi z równymi, wolni z wolnymi*
i nadal pozostaje
w sukcesji po naszych dziadach, jednak. w zmienionych formach
funkcyj nowoczesnych.

Łączność

z. korespondenfami.

tętna serca- stolicy, a
Wytyczne podane wyżej są jakby
telegraficznami,
na których
młodego
pokolenia, słupami
które dziś wciągane w spleŚśniałą sa- przerzucone być winny druty ;łączące
dzawkę wileńskiego
zastoju niejest nas z korespondentami, dla których
w stanie . wykazać
impulsu
życio- logicznym wnioskiem w zastosowaniu
się do tych wytycznych powinny być:
wego.
i

Spółdzelczość,

dobra wola i dobro państwa. Rozgoryczenie osobiste, tak naturalne w

W
formach pracy
regjonalnej,
stawiając na pierwszym planie
spra- ciężkich jeszcze warunkach życia wsi
- rozgoryczenie partyjwy gospodarcze, interesujemy się ru- i miasteczek
ne
nie
powinny
zaciemniać
horyzon- |
chem spółdzielczym, któremu przypi-

dobro
sujemy wybitne
wpływy wychowaw- tów szerszych — a przecie
sprawy
i
poczucie
przyzwoitości
czo-państwowe.
nie zawsze
życzliwie
nas
Spółdziałanie, jako podstawę spól- względem
nym cementem
złączeni
stanowimy
listy okręgowej winna oświadczyć na r
traktującego
otoczenia
nie
powinny
dzielczości w kraju o mięszanej ludGeneralnego Komisarza Wyborczego, Wai“ jednolitą bryłę krajową.
dawać przykładu
waśni
i gryzienia
szawa, gmach M-stwa Sprawiedl wości, najnapisa- ności, uważamy za najdoskonalszą się.
później w ciągu tygodnia od dnia ogłosze- + Jest wiersz Bohuszewicza
nia w „Monitorze*, który mandat przyjmuje. ny po białorusku
formę
zbliżenia i pojednania
różnoo tem, jak
rekrut
Natomiast wszelka krytyka rzeczoZ braku takiego oświadczenia będzie się
a
złagodzeni
i
czynników
rodnych
ją uważało za wybraną z listy okręgowej, zabrany na służbę do Ziemi Jakutów
wzglęantago- wa, dążąca do naprawy—bez
.rozdmuchanych
a jeżeli wybrana została z kilku list okrę- cierpi. nostalgję, i jak w paroksvzmach sztucznie
du,
czy
się
będzie
podobała
gowych, za wybraną z tej listy, ną którą
czy nie
już podjętych
W pracach
oddano więcej głosów.
szczy- nizmów.
jeżeli
jedna i ta cierpienia pomaga mu wypicie
„rokujący czynnikom krytykowanym, będzie przez
' wysiłek,
wielki
sama osoba została wybrana na posła
widzimy
pty ziemi zmięszanej w szklance wosenatora, to winna najdalej do 4 czerwca
i
świetną _ przyszłość _ gospodarczą. nas z uwagą przyjmowana.
rb. złożyć Ва ręce Generalnego Komisarza dy: ziemi rodzimej, którą przywiezio- W kraju
e
O
charakterz
wybitnie
Zdarzało
się
często,
iž
nieumieszWyborczego oświadczenie, który mandat ną ze swej białoruskiej wioski w wokorepastwiskowym jakim jest Wileńszczy- czenie w „Echach”. nadesłanej
przyjmuje. Brak takiego- oświadczenia po- reczku pobożnie na piersi chowa.
Ta
woduje wygaśnięcie obu
mandatów. Przed
|zapospondencji
źle wpływało na dalszy
i część Nowogródczyzny
złożeniem takiego oświadczenia, nie może sama jednak ziemia, zażyta w tej sa- zna
czątkowany ruch spółdzielczo-mleczar- stosunek
korespondenta z
pismem.
wybrany wstąpić fani do Sejmu, ani do
Senatu.

czy inteligent miejski — czy. robotnik
jednakowo przywiązani, jednym wspól-

mej dozie udzielona

F

(SNS
IT
INT
S
I i

dwie

w

Przybysz

w chwilach

duszę.

Ostateczny rozdział mandatów senatorskich.

przypadających na listy państwowe.
jednego z rzecz- skich,
W wyniku rozdziału otrzymała
lista Nr 1

Brockdorii-Rantzau,
niešcile,

się ma

Wreszcie

się pogłoska
0 mającem
odwołaniu
z Moskwy
hr.

wschodniej

zmuszeni

sowieckiej
Osoby zbliżone do barona Gote przeczą powyższej wiadomości.

W dniu 21
bałtyckiej poli- marcaWARSZAWA
br. odbyło 21się l podPAT.przewodnictwem

co też odbić

przetrwaliśmy.

klizmów dziejowych
zaabsorbowany
bywa wywiezieniem swej walizki... my

TOKIO 21 III PAT. Dziennik „Jiji* twierdzi, że baron
Goto prowadzi z
przedstawicielem Sowietów Karachanem poufne rozmowy dla osiągnięcia porozumienia, któreby usprawiedfiwiło oficjalne podjęcie rokowań "sowiecko-jaustalenie
pońsk:ch w sprawie Mandżurii i Mengoiji. Celem tej umowy byłoby

nych nowymi. W prasie ryskiej pojawiły się nawet wiadomości. o zupełnej zmianie kursu

siły

nasz opuszczający

i szpiegostwo
Francji.

wpajaną z pokolenia
na pokolenie
Bezkarność agitacji komunistycznej we
jako owoc krytycznego
poglądu
na
Francji stale zwraca uwagę prasy
francubłędy naszych praojców. Od dziecka skiej. Oto np. każdy członek partji komuwpajany nam kult dla tradycji nie był nistycznej francuskiej otrzymuje kwestjonarjusz, w którym wypisuje wszystkie dane
w istocie swej niczem innem, jak po- dotyczące swego stosunku do wojska. Odszanowaniem
dorobku
kulturalnego powiada także między innemi na swój przydział
mobilizacyjny,
wskazuje
na swoje
zeszłych pokoleń. A zatem praca by- uzdolnienia techniczne i t. d. Mamy tu

Tro-

wozie i pod
wozem — zawsze
jednak z uporem i z wiarą
we
+ lasne

realizacji praktycznych jej poczynań w dziele organizacji
bezpieczeństwa
Orez ograniczenia zbrojeń. Pozatem zabierało głos szereg mówców,
którzy wszyscy wypowiadali się przeciwko sowieckiemu projektowi o przeprowadzenię
całkowitego rozbrojejenia na lądzie, morzu i powietrzu.
:

państwach bał- stery wpływów obu państwi wypuszczenie pożyczki

tyckich, jak też w "zachodniej
pie, ma

są tymczasem

W toku dyskusji nad projektem sowieckim zabierał również głos delegat Polski
min. Sokal. Minister Sokal zaznaczył, że teza sowiecka o natychmiastowem całkowitem rozbrojeniu jest sprzeczna z przyjętą przez Ligę zasadą kolejności realizacji trzech
postulatów: arbitrażu, bezpieczeństwa i rozbrojenia i wykazywał niemożliwość natychmiastowego propozycyj sowieckich. Delegat Polski stwierdził, że delegacja polska
nie będzie sprzeciwiała się dalszemu, głębszemu przestudjowaniu przez Ligę projektu
sowieckiego, uwzględniając w dalszych pracach Ligi nad zagadnieniem
rozbrojenia
wszystkie punkty, które mogłyby w tym wypadku okazać się praktycznemi i możliwemi do zrealizowania.
Minister Sokal uwypuklił rolę Ligi jako gwarantki pokoju powszechnego i zwró*
cił uwagę na szkodliwość karmienia opinji demagogicznemi hasłami, niemożliwemi do
zrealizowania, które mogą tylko narazić na szwank
autorytet Ligi i przeszkodzić

|

nadeszły Wia-

kilku dniami

Przed

za-

z ko-

i przeciw.

Propaganda

„jest dla nas godny pogardy, a szkoska, która musi być przyrodzoną,
a
dliwy dla państwa.
przeto trwałą i twórczą, gdyż jak
roślina, by
wydać
plon, musi być
Regjonalizm.
przystosowaną
do danego klimatu i
Nie jesteśmy antyparlamentarnymi
gleby, tak plon społeczny
będzie je- doktrynerami,
lecz uważamy
egzydynie obfity wtedy, gdy czynniki spo- stujące formy
za przedwczesne.
Inłeczne siły swe czerpaćłbędą,z przyroteresujemy
się
natomiast bardzo
dzonej troski o dobro tego kraju. Z życiem
samorządowem,
uważając
tych założeń wytryska
zdrój
krajozaprawianie ludzi w pracach o troski
wości,
który niezawsze przez
wszynajbliższych
potrzeb
wsi czy
też
stkich jest zrozumiany
i doceniany.
miasteczka
za najlepszy
szczebel w
Krajowcom Ziem Wschodnich stawiadrabinie pracy społeczno-państwowej.
ne są nieraz zarzuty,
zamknięcia się
Praca w samorządzie w naszych po"w ciasnym zaścianku”,nieufności, — a
glądach—to jakby przedszkole parlanawet więcej
niechęci
do przybymentu, wysuwające
na powierzchnię
szów. jest to zarzut powierzchowny,
życia
wybitniejsze
jednostki,
które
a w ujęciu zaściankowej nieufności
czerpiąc energję -2 przywiązania do
niesłuszny. Nieufność
naszych
kraswej wioski
czy
miiasteczka, twierjowców, której się nię wyrzekają, jest
dząc: „Wolę być pierwszym
w HoSkali mocarstwowej.
Wytworzyły
ją
duciszkach,
niż drugim
w Wilnie",
wieki i losy, przez którę ;kraj
nasz
hołdują
zasadzie
najprawdziwszego
przechodził.
Byliśmy
tym
wielkim
regjonalizmu,
któremu my
ze swej
traktem, po którym oręż polski różnie
strony gotowi jesteśmy poświęcić cochadzał: raz jako zwycięzca—inny—
najwięcej pracy i wysiłku.
W regjojako. zwyciężony
Bywaliśmy
i na

wspominają nic o traktacie o nieagresji, o poszanowaniu granic, ani też pokojowem
regulowaniu międzynarodowych konfliktów. jest to duży brak wskazujący na to, że
5
;
ы
wnioski delegacji sowieckiej są bezwzględnie niekompletne.
się, żeby uczyniono niezwłocznie
Przedstawiciel Szwecji Hennings domagał
obecnie bezpieczeństwa. Tego

„Słowo”

troska o dobro naszego kraju.

są w

propozycje

łączącym

Za

respondentami. „Ech Krajowych.
jest. Obliczóńąa nieuświadomienie
mas -

się że za
i obecnie
dla Litwy

przygotowawczej

tym-

Krajowość.

101 raz dojdzie

skierowane

Dziś,

dziękować Bogu
należy za
to, iż konstelacja posełska na Ziemiach Wschodnich nie hamuje pracy
w tym stopniu, jak to miało miejsce
w ubiegłej pięcioletniej kampanii pracy społecznej. .

obronić

pozbawiając

obywatel-

"czasem,

1 obrad konferencji rozbrojeniowej.

najgorliw-

szych rzeczników zbliżenie
wreszcie

umowy,

parcie całej Litwy.
Polacy
przekonali
potrzebne
Sto- mi: W Kohenhadze p
pa
naszych delegatów cała
Litwa dyktowała im ich słowa. Aczkolwiek
i
gospodarcze,
itwini nie zmienili swego punktu widzenia, że zagadnienie Wileńskie jest

lucyjnych* tendencji nie żywiła, tembardziej, że sam Geheimrat. Deutsch

suwano

do

swe

rzyć kult i dla państwa.

Wileńszczyzny a dzisiaj niewykluczonem jest, że przygotowuje się nowa awantura
w Lidzie. Polska będzie mogła w Królewcu się przekowąć, że nie uda się nas. bała-mucić, ©szukiwać, i. zmuszać do uznania istniejącego położenia. Litwa będzię bronić
swych Baw, wszelkimi sposobami.
Е
„Rytas“ omawia równ eż obszernie konflikt polsko-litewski i pisze między inne-

tra- żywotne, jednakże stwierdzić z żalem należy,
| znów
na szwank wystawiono.
inną stronę.
powracamy
znów
„tupik“,
w
tiamy
=
do nieszczęsnej A. E. G., która żadnych, naprawdę żadnych „kontrrewo-

cze z Sowietami

doszło

dniach. Wobec tego trudno

wa“, aby znów zająć

ko.Osoby i Szefa Rządu, nie zawsze
jest równoznaczny z kultem dla państwa. Systematyczna praca oświatowa
gospodarcza — dla
dla młodszych,
przy harmonijstarszego pokolenia,
inteligencji,
wysiłku
nym i zgodńym
państwowo kategorjami
myślącej
twórczemi, powinna z czasem wytwo-

Tarnowski,
naczelnik
Wydziału
Hołówko oraz szef
sekretarjatu
‚

szonej bezceremonjalnie przez Polskę po dwuch

na łamy „Sło-

ności dla Marszałka Piłsudskiego ja-

®
Prowadziliśmy z Polską niejednokrotnie rokowania między innemi w Kownie,
Szawlach, Suwałkach, Brukseli, Genewie, Kopenhadze i Rydze i wszystkie te pertra-

re-

czemu”, dziś wracają

nie usypiając swej
niejszego tempa,
czujności i energji rezultatem wyborów, który, będąc wynikiem kultu lud-

miast te przypuszczenia swoje
Obalają, nazywając je mało.
prawdopoobnemi. Wysuwana
jest natomiast
druga hypoteza, że rząd S.S.S.R. to
Prasa lifewska o przyszłych rokowaniach. |
zawsze tylko filja kominternu,
który
- RYGA, 21,III „Lietuvos Aidas* poświęca obszerny artykuł. przyszłej / konferensię nigdy z niczem nie liczy, a że w
tej chwili właśnie rząd ten, Stalin — cji Królewieckieji pisze, że Litwa pragnie nawiązania normalnych stosunków £ Polsię w ską nie mniej niż Polska. Nawiązanie stosunków możliwe będzie jedynie w warunRykow—Bucharin nie czuje
kach normalnej sytuacji, jeżeli Polska gotowa będzie
taką sy
wytworzyć. Bę=
więc dziemy z tego bardziej zadowoleni niż ktokolwiek inny. Ż żalem jednak należy
mocny,
fundamentach
swych
uczynił krok celem zamanifestowania stwierdzić, że Polska absolutnie nia myśli o wytworzeniu normalnej sytuacjt.
wolucyjnego charakteru i wiernej SOlidarności przedewszystkiem z komin-

Wybor-

„Pokłosiu

miejsca

kierunku powinien nabierać coraz Sil-

wydziału

nicznych August Zaleski, Naczelnik

Ale natych-

czas dożynkowy

na

potrzebom
skie stanowisko służenia
dalszym
w
są
te
kraju. A potrzeby
ciągu bardzo wielkie i wysiłek w tym

— Chyba,— powiadają niektóre pismanie mieckie, usiłujące przybrać staWARSZAWA, 2i Ill. PAT. Skład delegacji polskiej, która wynowisko najbardziej
objektywne, —
inżynierowie niemieccy dokonali cze- jedzie na rozpoczynające się w dniu 30 b. m. w Królewcu
rokogoš niewłaściwego z punktu widzenia wania polsko-litewskie jest następujący:
Minister spraw zagraiachowego, co mogło wzbudzić podejustrojów między-

rzenie władz sowieckich.

kraju.

naszego

pracy,

państwowej

dokonano tak głośno i demonstracyj- kojenie ogarnęło przedewszystkiem reprezentantów finaasomagi
nie, iż przedewszystkiem odbiły się koncernu amerykańskiego grupy Falquahra. Cały szereg inżynieone na rokowaniach niemiecko - so- rów zagranicznych gotuje się co opuszczenia Rosji, inni zażąwieckich, oziębiły stosunki
pomiędzy dali telegraficznie instrukcyj od swych centrali. W kołach cudzoziemskich w Moskwie zapatrują się pesymistycznie na krok podtemi państwami.
Znów powstaje pytanie: komu na ięty przez rząa niemiecki i nie rokują mu powodzenia. Ani ambatem zależało?
Odpowiedź jest jedna, sador niemiecki w Moskwie ani konsul w Charkowie dotąd nie
tak w Moskwie jak „Berlinie i Anglji. zdołali uzyskać pozwolenia na widzenie się z zaaresztowanymi
ustawodawstwa sowieckiego
Prasa londyńska rozreklamowała cały inżynierami niemieckimi. Według
incydent do rozmiarów gigantycznych. niema mowy o tem, ażeby obrońcy
niemieccy byli dopuszczeJednakże w kołach politycznych Ber- ni do rozprawy. Moż.iwe, iż będą tylko dopuszczeni adwokaci
w charakterze doradców
prawnych
obrońców Solina zaprzeczają jaknajkategoryczniej a piej
с
r.
samemu nawet przypuszczeniu,
iżby wietów.

tu jakaś intryga angielska miała co WORDS WE
do gadania, a tembardziej do roboty.

pięcioletniej społeczno-

jakby dożynki

Popłoch wśród koncesjonariuszów w SSSR.

czynienia z prowokacją. Żadnej afery
wymierzonej od wewnątrz
przeciwko

Sowietom

Echa krajowe.

Trzeci
demarche
ambasodora
Niemiec.
PARYŽ, 21 III. PAT. Do „Journal“ donoszą z Berlina,

Zagadka „Donkasu”.

wi nie

TTT T TAKSI

B
в

aa
=

metis

ai

; s

hora kobieta, w wieku 3-5
8 ląt,
APE
zwraca się do dobrych ludzi, prosząc
o pomoc materjalną, lub' zaopieko=
wanie

Nanas

rodzinną

5m

małoletnich

m
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się

losem

tych

Ę dzieci, ul. Sołtańiska 23 4.

SB

koledze-rekruto-

w jego

paroksyzmie

tęsknoty... Czemu? Gdyż nie jest jego

поняннинннннонининаниннии

i

pomaga

„ziamielką”...

Demokrafyzm.
W socjalnych
swych
poglądach
„jesteśmy demokratami z wychowania,
to znaczy, iż równość mamy głęboko

ski już dziś zapowiada
rozwój

hodowli

bydła,

tak poważny

iż nie za-g6ra-

mi są te lata, gdy w Polsce zajmiemy
wybitne miejsce jako eksporterzy masła i serów. Następnym etapem wymagającym
wysiłku
jest
przemysł
Iniany i olejarstwo,
które znalazłszy

swe właściwe

miejsce w ruchu

spół-

Aby na przyszłość tę lukę

wypełnić,

dla obopólnej korzyści, nadal
umieszczać będziemy
odpowiedzi
od redakcji, wyjaśniając nasze
zapatrywanie, co znakomicie wpłynąć - powinno
na wzmocnienie nici łączności z przy-

jaciółmi naszego

pisma.
Michał

Obiezierski.

|

ucichło, a kwestji tej jakoś nikt nie lokal na nią po cenie z pewnością nie
tak wygórowanej, jak czynsz za karporusza.
czmę w Mickunach dla szkoły.
Podobno władze uzałeżniły to od

Takie

postawienie tej sprawy równa

się jej zniesieniu,
albowiem
ani Zarząd, ani Rada gminna nigdy tego pomyślnie nie rozstrzygną,
a to z następujących
powodów:
Teražniejszy
Zarząd gminy
ze względów osobistych zainteresowany jest w tem, aby

Urząd

gminy

pozostał na miejscu

jemu
to prawdopodobnie przypisać
należy opóźnianie i lekceważenie
tej
sprawy, Oraz przedstawienie jej w odpowiedniem
Świetle u sfer decydują-

ch.
2 Co do Rady gminnej, to ta złożona jest z dwunastu członków, z których ośmiu mieszka w pobliżu Mi-

ckun

Zebrałem tu garść faktów na poparcie postulatu całej masy mieszkańców gminy. Zdaje mi się, że najmniejszy wzgląd nie przemawia za pozostawieniem gminy na miejscu.
Wiem, że nie przemówi to do
przekonania naszej Rady
gdzie rej

w Mickunach.

(tak niestety wypadły wybory),

dlatego też nigdy w tej sprawie nie
uzyska
się
potrzebnej
do uchwały
większości.

Do tego pomiędzy

radnymi

kur-

wodzą właśnie
i

sienia. Mamy
stronność

przeciwnicy

jednak
władz,

przenie-

nadzieję na bezmianowicie

Starosty i Sejmiku

Przewodniczył

W tem wszystkiem widać

jących

w

tem

Przecież

za

interes

osobisty.

do miasteczka Ławaryszek . przemawiają takie względy,
iż nawet najzajadlejsi przeciwnicy tej sprawy—wszystkie je uznają.
Przedewszystkiem Ławaryszki wskutek dołączenia części byłej gminy bystrzyckiej,j są
naturalnem
centrem

gminy. Dla mieszkańców całej prawie
gminy Ławaryszki leżą „po drodze”,
tymczasem do Mickun mają teraz nie-

które

miejscowości

b. gm. bystrzyc-

kiej po 40 kim.
Nic więc dziwnego,
że sprawy podatkowe i wogóle administracyjne cierpią na tem poważnie.
Kwestji budowli gmachu przez pozostawienie gminy w Mickunach i tak
się nie uniknie, bo wtedy koniecznem
będzie wzniesienie szkoły, która
kosztować będzie dużo więcej
niż
budynek dla gminy.
:
Przeniesienie gminy
do Lawaryszek rozwiązuje też sprawę budynku
dla szkoły w Mickunach,
która zaję-

łaby wówczas budynek gminy

prezes

p. Kobus,

p. Sapieha.
Po sprawozdaniu

kasowe

wyłoniła

skarbnik

się dysku-

sja, w której
podkreślono nader owocną
pracę Koła dla swych członków, w konsekwencji czego udzielono
ustępującemu
za-

czynsz.

Dałej
względy
bezpieczeństwa
przemawiają za przeniesieniem i posterunku policji do Ławaryszek. Obecnie, w miasteczku tem 0 17. klm. oddalonem od N-Wilejki jest podposterunek, a posterunek
w
Mickunach,
które

do

N-Wilejki mają

tylko

7 klm.

Czyż nie odpowiedniejszem
byłoby
umieszczenie posterunku w Ławaryszkach, a podposterunku w Mickunach
i Bujwidzach?
Przeniesienia te spowodują
przedewszystkiem
podniesienie
Ławaryszek jako jedynego miasteczka w gminie i nadadzą mu
charakter
polski,
który tu czynniki
wrogie
polskości
starają

o 272 tomy na sumę 1481,87 zł. i
obecnie w bibljotece znajduje się 919 tomów na ogólną sumę '3294 zł. 97 gr. Stałych abonementów bibljoteka posiada 97 i
oprócz tego korzystają z bibljoteki prawie
wszystkie Szkołyą na terenie miasta. O zainteresowaniu się Związkiem może świad-

się zatrzeć.

' Mickuny przecież są wsią, a obecność gminy wcale i nigdy nie wpłynie
na ich rozwój.
H. A. KRASIŃSKI.
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Zjazd Dowhorczyków w Warszawie.
Gen.

Dowbor-Muśnieki

W dniu 18-go bm.

przeciw partyjniefwu.

odbył się w musiał z godności

honorowego
waWarszawie IX walny zjazd Stowarzy- szego Prezesa.*
szenia Dowborczyków, który odbył
Przemówienie
generała
zostało
się w obliczu pewnych trudności: or- przyjęte spontaniczną owacją zebraganizacyjnych z racji małego zaintere- nych a w całem społeczeństwie polskiem
sowania się i udziału w pracach Sto- spotka się z uznaniem dla Szczerego
warzyszenia niewielkiej
ilości człon- odruchu żołnierza, któremu
wstrętne
ków.
Zjazd
jednakże
stał się do są wszelkie intrygi i przetargi partyjne
pewnego stopnia wydarzeniem 0 szer- Rzecz charaktetystyczna,
że o przeszem znaczeniu ze względu na prze- mówieniu gen.
Dowbór-Muśnickiego

mówienie generała Dowbora

-Muśnic-

ani o zjezdzie

Dowborczyków

prasa

kiego, które położyło kres
intrygom
partyjnym, zmierzającym do zapewnienia sobie wpływów. w Stowarzyszeniu
i podporządkowaniu go
dia swych“
ciasno-partyjnych -interesów.
W przemówieniu
swem
genefał

endecka, poprzednio wiele udzielająca
sprawom tej organizacji
miejsca, nie
zamieściła ani słowa. Pozornie drobny-to szczegół, ale jakże wymowny w

partyjnictwem, które nic dobrego kraWybrano do Zarządu Koła p.p. Kisie- jowi nie
przyniosło, inie zażnaczyło
la,
Żuka, Olchowego,
Wójcika,
Girdo, swojej działalności niczem więcej,j ak
Szklarskiego i Peka,
tylko czczą gadaniną w sejmie i inDelegatami na zjazd wybrano
p.p. W6jtrygami wśród społeczeństwa.
cika, Sapiehę, Leśniewskiego i Mickiewicza.
Polska—mówił generał Dowbór Naamienić wypada, iż Zarząd stale dążąc
do pracy kulturalnej w ostatnim czasie za- znajduje się w
stanie niebezpieczeńłożył w lokalu radjo-odbiornik,
który cie- stwa. Wzgląd na to niebezpieczeństwo
szy Się
nt powodzeniem i sala
stale bywa przepełniona nietylko kolejow- nakazał Wiinu połączenie się w Zjedcami, ale i osobami cywilnemi, oprócz tego noczenie Organizacyj b. Wojskowych.
założona kasa koleżeńska prosperuje bar- Partje jednak, patrząc tylko. na swoje
dzo dobrze
i w krótkim stosunkowo cza- podwórko starały się umalić znaczesie zdobyła zaufanie, gdyż obecnie ma okobralo 1000 zł. Ra”
zakładowego i udzieli- nie tego aktu, podyktówanego
krwią.
ła pożyczek około 5000 zł. Tak świetny terstwem i wspólnie przelaną
rozwój związku zawdzięczać musimy nie- Partje starały się rzecz całą przedstastrudzonemu prezesowi Koła p. Kobusowi, wić w świetle dla nas ujemnem, :boktóry nie żałuje swego trudu, by postąwić
wiem partje nie przestają na nas liorganizację na należytem poziomie.

że ten zwrot ku
zgodzie
w wielkiej
rodzinie byłych wojskowych wyszedł
Od nas z Wilna, że Wilno pierwsze

czyć napływ członków z innych Związków,
których w roku sprawozdawczem przybyło

102. Referat o ogólnym stanie Związku i Dowbór Muśnicki podkreślił, że wyjdążeniach do poprawy
bytu pracowników Ście z sytuacji widzi w
zerwaniu
z
kolejowych wygłosił p. Budniak przedstawi-

ciel Głównego

Zarządu.

— (G) Budowa

Powiatowego
zupeł- dążenia
czynają się ziszcząć.

nie na szkołę się nadający. Dziś szkoła mickuńska mieści się w byłej karczmie,
opłacając
podobno
słony

Budowa kolei Tylża---Klajpeda.
RYGA, 21.1 Z Kowna donoszą, że litewskie ministerstwo komunikacji odwiedzili przedstawiciele angielskiego koncernu, zamierzającego otrzymać koncesję na budowe kolei
Tylża Kłajpeda.
‚

prezes

niezro- szając

przeniesieniem gminy

Proces Birka zostaje wznowiony.

Kemal Pasza ma wypaczynka w Czechosłowacji.

Okręgowego Zarządu z Wilna p. Ciszewski.
Sprawozdania z działalności Koła przedłożył

poro<umienia.

RYGA, 21—1Il. PAT. Z Tallinu donosza, że 15.V. b. r. przed izbą sądową rozpatrywaną będzie sprawa Birka b. posła estońskiego w Moskwie.
Jak wiadomo Birk uniewinniony był przez zjazd sędziów pokoju od zarzutu zdrady państwa a jedynie ukarany dymisją za niewykonywanie ustawy
o władzy wyższej. Wyrokiem tym był niezadowolony zarówno Birk, jak i
prokurator. Skutkiem skargi kasacyjnej obu stron proces będzie rozpatrywany ponownie, przyczem
Birk domaga się całkowitego uniewinnienia,
a
prokurator podtrzymuje całkowicie oskarżenie.
Sprawa odbędzie się przy
drzwiach zamkaiętych.

(g) Doroczne zebranie Polskiego
związku kolejowców. W dniu 18 marca
odbyło się ogólne zebranie Polskiego ZwiązKolejowcėw.

nie osiągnięto

PRAGA 21 1II PAT. „Venkov* donosi, že niebawem do Smokowca (Szmeks)
w Tatrach
ZE DE na kilkotygodniową kurację Kemal-Pasza wraz ze świtą
złożoną z
osób. Przygotowane są już dlą nich specjalne apartamenty.

sują płotki bardzo podniecająco działająca na umysły naszych
chłopów, rządowi absolutorjum. Na Ay uwagę
a mianowicie, iż w razie przeniesienia zasługuje bibljoteka Polskiega
Związku
gminy
do Ławaryszek,
będzie ko- Kolejowców, z której korzystają nietylko
kolejowcy, ale i cała ludność
Nowych-Banieczne wystawienie budynku dla niej, ranowicz,
to też Zarząd w ostatnim roku
który ma dużo kosztować.
znacznie zwiększył skład bibljoteki, powiekzumienie interesów całej gminy no
i złą wolę niektórych osobników ma-

zagraniczuych Zee22 grudnia przez ówczesnego ministra Spraw
podpowej
jednak również w sprawie tej
ensa i posła polskiego Łukasiewicza, wówczas

pana

powiatowego.
Ejes.

BARANOWICZE.

ku

lotniska.

Marzenia

Komitetu

LOPP.

i

za-

W tym roku napewno
rozpocznie
się
budowa lotniska.
Plac, który wybrała Ko-

misja pod lotnisko, Ministerstwo Rolnictwa

przekazało

władzom

wojskowym,

a

wła-

dze wojskowe przekazują LOPP. Drzewostan zakupił Wojewódzki Komitet LOPP.,
z którego potrzebny materjał pozostanie
na budowę, a resztę w dniu 20 marca
sprzeda z licytacji. Zamiary uda się uskutecznić zawdzięczając
pomocy
finansowej

Koła LOPP. Dyrekcji Wileńskiej, które na
wspó nem posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu wNowogródku z,przedstawicielem Baranowickiego Komitetu
zgodziło się finansować roboty niwelacyjne i budowy piwnic.

Może

jeszcze w tym roku otrzymamy przy-

ziemie
w
KE
21

Województwie Nowogródzkiem.
z całego serca życzymy powo-

czyć i nie przestają w dalszym

polować
czyków.

na Stowarzyszenia

Nam

i

o któ-

wilnianom cieszyć się

.

należy,

*
*

Z Wilna w

*

zjeździe

Dowborczy-

wzięło udział z górą 130 osób. Przewodniczył grupie
wileńskiej
prezes

okręgu

wileńskiego

SŚmiłgiewicz.

i

p.

.

Władysław”
„Nk.

a

a

M
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dyrektyw

«kierownicze

GLEZER

Wyroby gumowe.
Gdańska 6. Telefon 421.
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Redakcji.
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P. Prawdostawowi
w Głębokiem.
Żądanie Pana umieszczenia „bez skrėtėw“
uniemożliwia nam poruszenie sprawy nader
ważnej i ogół interesującej. Wycieczki per-

sonalne właśnie wymagają skrótów. Walczmy

o zasądy

a nie Q

osoby.
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warzywny
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Jagodziński, Hodowla ogórków

inspekcie

BA

przy

hik““,
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Gałczyński,Ogródkwiatowy na stu
metrach
1.50

Żądać wszędzie.

ulicy

wa-

Nowy sposób hodowii
truskawek
1.50

Oddział damskiej konfeścji
mieszczący

Zajmując

Brzeziński, Hodowla drzew i krzewów owocowych
4.60
Drzewa formowane 2.50
s
Hodowla warzyw
6.50

zenia.

m

czeństwa, Huryn
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SĘ
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Karczewska, O uprawie warzyw. 250
Mój ogródek. Kwiaty
5
Mój ogródek. Trawniki, Inspekta, |
warzywa
„ 1.50
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"
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odnoszącego

do niektórych wystąpień centralnych
władz partji Komunistycznej w Moskwie.
Sowiecka prasa w Mińsku niejednokrotnie omawiając sytuację
wśród
komunistów w Polsce rzucała gromy
oburzenia na secesjonistów, oskarżając ich o brak karności
i dyscypliny
w robocie konspiracyjnej.
Podczas jednej z likwidacji ośrodków organizacyjnych
partji komaunistycznej przez nasze władze
bezpie-

w podziemnej "nicę.

czas pomyśleć

A. Pidggęki
w krivis

to

K.P.P. i krytycznie

WIOSNA!

zdrowia

jest bardzo

Kominternu.

stanowisko

strzegł, że daleka Ona jest od jego.ideałów białoruskich
a służy wyłącznie
jako narzędzie w rękach Kominternu
dla celów polityki sowieckiej. Na tym
tle doprowadził do rozłamu
pomiędzy Komunistyczną
Partją
„Polski a

fabryki

że się zdecydować, niech zauia rozumowi starszych swoich «członków.
„Albo jest posłuszeństwo, albo go
niema.
jeżeli wam powiem, że jutro

na konspi-

racyjną drukarnię i zawładnąwszy nią
rozpoczął wydawanie własnego pisma
p. t. „Bolszewik“, ostro zwalczającego

-kreciej robocie K. P. Z.B. rychło. do-

poleca

Czexolada

KURYNA.

K.P.Z.B., dokonat napadu

osadzony w więzieniu
białostockiem.
Pod wpływem rozczarowania Hovryn zażądał rozmowy
z przedstawicielem władz bezpieczeństwa, któremu
biegiem .aktu terroru, który miał miej- złoży! wyczerpujące zeznania o roli
sce w ubiegły piątek. O godzinie 10 Hramady i metodach pracy K.P.Z.B.
m. 30 wieczorem na ulicy Jagielłoń- Po upływie 4 miesięcy został zwolskiej w pobliżu kawiarni
Tomaszewi- niony. z więzienia. Rzecz jasna, iż Hu"cza pod Nr. 5 rozlegi się strzał. ryn stał się dla komunistów
niebezWłaściciel kawiarni p. Tomaszewicz SA
jednostką: za wiele wiedział.
powiada,
że kiedy
usłyszał suchy
tąd zrozumiałą rzeczą stają się zamatrzask nie przyszło mu do głowy, że chy na jego życie. Razw Grodnie gdzie
to ktoś strzela. W chwilę jednak po- go ciężko raniono, drugi raz w Wiltem wpadł do jego kawiarni człowiek nie i wreszcie trzeci zamach
ostatni
i padł na przejściu pomiędzy jednym przy ulicy] agiellońskiej.
„a drugim „pokojem.
W tym
samym
Huryn za wiele wiedział. Kilka lat
momencie wbiegł drugi osobnik, któ- w Samem centrum konspiracji KPZB*
ry oddał do leżącego trzy strzały po- i Hramady, która była jej legalną
czem momentalnie: rzucił się do uciecz- ekspozyturą pod szyliem organizacji
ki. Mordercy towarzyszył jeszcze ktoś. narodowościowej białoruskiej wystarWłaściciel kawiarni w konającym po- czyło aby poznać jej tajniki i stąd
zna! Huryna, który
bywał
u niego ten świadek był nie na rękę. Trzeba go
jak się okazuje
częstym
gościem. było usunąć tembardziej,
że już z
Morderca nie zdołał daleko
uciec, kilku pierwszych dni procesu, z kilku
do goniącego
policjania
oddał je- początkowych zeznań Świadków
wyszcze dwa strzały, kiedy zastąpili mu nikło, że zeznania Huryna będął miadrogę dozorcy z T-wa Klucze. Towa- ły doniosłe znaczenie,
W kalkulacji
rzysz jednak
mordercy w chaosiei komunistów żadnej roli nie
odegryzamieszaniu zbiegł.
wał fakt, że obrona mogłaby czemśZamordowany Huryn
pochodził z kołwiek osłabić zeznania Huryna i w
Worodziny zamożnych włościan powiatu "ten sposób ulżyć oskarżonym.
Nowogródzkiego. Już oddawna zaan- bec utartej praktyki
wymiany
więźgażował się do roboty gpolitycznej w niów Komintern nie traci fantazji ani
partji komunistycznej w Mińsku, gdzie nadziei, że mimo skazania
oskarżowskutek swoich
zdolności
i energji nych hromadowców uda się mu wynie posiadając wykształcenia a będąc dostać ich z powrotem.
Czy
będą
samoukiem rychło wybił się na jedno więc skazani ciężej lub lżej to jest bez
z kierowniczych stanowisk. Powierzo- znaczenia. Natomiast zdemaskowanie
na rozprawie sądowej
no mu redagowanie „Sowieckiej Bia- bezpośrednio
łorusi* organu oficjalnego C.K. Partji tajników konspiracji
komunistycznej
Komunistycznej. Z kołei otrzymał in- przez Huryna byłoby stokroć groźniejną poważniejszą o wiele funkcję. Wy- sze.
delegowano go na robotę
konspiraTrzeba dodać, że sprawcy
pierwcyjnąw Połsce w związku z organi- szego i drugiego zamachu nie zostazowaniem przez Komintern partji ko- li ujawnieni. Nie ulega
najmniejszej
munistycznej
Białorusi
Zachodniej. wątpliwości, iż zamachy na życie HuHuryn mianowany został członkiem ryna muszą Się wiązać w bliższy lub
Centrałnego Komitetu K, P. Z. B. Nie- dalszy sposób 2 ostatniem morderdługo jednak był lojalnym wykonaw- stwem i trzeba mieć nadzieję, że
cą

p

Berata, chodniki i dywany

3

musicie rozkazu mego wsłuchać,
w
przeciwnym razie zrezygnować
bym

„partyjnictwem

partyjnem,

dało przykład zgody i zaniechalo
drobnych
waśni, gdy wszedł w grę
interes Rzeczypospolitej.

Jeżeli więc Stowarzyszenie nie mo-

macie się złączyć z Legjonistami,

tem

rem mówił generał.

Dowbor4

z tem „podwórkostwem'* partyjnem—mówił dalej generał Dowbór — czas
pójść po drodze, którą wskazujenam

z

podwórkowstwem

ciągu

Lecz czas najwyższy skończyć ju

rozum.

zestawieniu

litarny z Francją”. W roku 1815 An- pie kongres wiedeński oddając Austrji niknionej wojny Turcji z Rosją, któglja rozszerza Prusy nad Renem i w przewodnictwo
nad Związkiem Nie- rej groza wisiała na Anglji od konpolityce szachowania Francji Prusami mieckim skierował ją już na nieunik- kresu
wiedeńskiego.
W roku
1829
widzi wzmocnienie barjery
kontynen- niony konilikt z Prusami.
Stało się pokój w Adrjanopolu
dając niepodtalnej. Sto lat później, w roku 1914 to w chwili, w której
Prusy równo- ległość
Grecji z ręki Rosji, staje się
miecz okaże się obosieczny.
Ale w cześnie robił mocarstwem.
też
pierwszym
etapem do hegemonii
Umieszczamy tu fragment ze
dokazawszy
w
swojem
rosyjskiej na Bliskim _ Wschodzie.
studjum naszego współpracowni= roku 1815
barjery konka
H.
A. hr. Krasińskiego p. t. mniemaniu wzmocnienia
„Gdy parę lat później sułtan zagrożo„Cztery Wieki Historji curopy“, tynentalnej, Anglja sprzeciwia się dalAnglja i Rosja
również
skrzyžo- ny przez
zbuntowanego
wice-króla
które jako książka ukazać się ma szym aneksjom niemieckim. Zachwia- wać się miały fatalnie na Wschodzie,
Egiptu
Mehmet
Alego
odwoła
się do
w najbliższych miesiącach na półłyby one system równowagi zachod- Wojny kontynentalne Europy w wie- Rosji, Mikołaj I za cenę ocalenia Porkach księgarskich. Przyp. Red.
niego
kontynentu, skrystalizowany w ku XVIH
powoli
zbudowały imper- ty,w Unkiar Skelessi
obejmie
nad
dla Anglji jum kolonialne Anglji. Potęga
Rosja i Anglja
zwyciężyły cesar- Utrechcie, przedstawiający
mor- nią faktyczny protektorat.
stwo napoleońskie.
One
podyktują gwarancję bezpieczeństwa.
ska Anglji jedna
przetrwała.
Trafalpokój.
Interwencja
Aleksandra I i
gar i upadek
Napoleona
dokończył
Anglji daje Francji granice
skrystalidzieła. Odtąd. imperjum - brytyjskieAle współcześnie na zachodzie
owane przez Burbonów, z drobnemi
Rosja zdobywa Królestwo Kon- nie dzieli z nikim hegemonji na mo- dalsze zniszczenie dzieła kongresu
tylko zmianami. W imię zasady legi- gresowe. Angielski system równowa- rzach. Imperjalizm polityki kolonjal wiedeńskiego. Belgja powstaje przetymizmu, na której stać będzie liga i kontynentalnej
na Blis- ciw Hołandji. Rewolucja usuwa Franna zachodzie jest nej brytyjskiej nie znajduje
wielkich mocarstw europejskich czyli
osji na rękę. Gdy w chwili tej pro- kim Wschodzie przeszkody w chorej cję ze Świętego Przymierza. Gdyby
Święte Przymierze, zwrócono Burbo- jektuje ona zakończyć z Turcją, po- Porčie
Ottomańskiei. _ Wchłonięcie nie
konflikt rosyjsko-angielski i wy:
nom dziedzictwo
w dawnych grani- trzeba jej bezwzględnego spokoju na Turcji przez Rosję grozi Rosji nieu- buchłe w tymże roku polskie powstacach. Wszystkie plany podziału Fran- tyłach.
konfliktem
z nie, koalicja europejska z roku 1815
W Tylży Napoleon wzamian niknionym, fatalnym
cji zostały odrzucone. Nie chciała go za sojusz dał Rosji wolną rękę na Angiją.
stanęłaby
może
na
nogi. TalleyAnglja ani Rosja.
Anglja po Trafal- wschodzie.
Dlatego na kongresie ' wiedeńskim rand wskazując
Ale w rok później w Erkongresowi wiedeńgarze. zdobyła
hegemonię na ocea- furcie zabronił jej sięgać
wskazać na skiemu na konflikty wielkich mopo Kon- Talleyrand Rosji potrafi
nach. W Europie Silniej jeszcze, jak stantynopol i odtąd wojna była tylko widmo kołonjalne angielskie, Angiji carstw europejskich, . od samego zasto lat przedtem w Utrechcie, na kon- kwestją chwili. Z chwilą gdy cesar- i Austrji na Rosję w
Konstantyno- rania rozsadził Święte Przymierze. W
gresie wiedeńskim wzmocni konty- stwu rosyjskiemu rozwiążą się ręce połu. Liga wielkich mocarstw euro- roku 1830 koalicja światowa z przed
nentalną
swoją
barjerę.
Dlatego z na wschodzie, z tą samą chwilą znaj- pejskich wzniesiona
na gruzach Na- lat
piętnastu
nie potrafiła odżyć.
południowych i północnych Niderlan- dzie się ono wszakże w konflikcie z poleona, Święte Przymierze, od naro- Niewiele brakowało. Zgoda Ludwika
dów tworzy królestwo holenderskie. wczorajszymi sojusznikami. Austrja, dzenia, staje pod znakiem kryzysu.
Filipa na oiiarowaną mu
dla syna
Po doświadczeniu napoleońskiem bar- dla której
Porta
od
Karlowic jest
przez
Belgię
koronę,
zniszczyłaby
jera ta zdaje się jej jednak
niewy- chorym człowiekiem, widzi fatalne, oZ powstaniem
greckiem
pocznie barjerę kontynentalną w ocząch
anstarczająca.
Lord Castlereagh pisze krążające:
ją koło najpierwszej potęgi się konflikt
angielsko - rosyjski
o giełskich;
wznowiłaby _ zniszczoną
w roku 1815
do Wellingtona:
„An- świata. W roku 1812 pokój bukaresz- Wschód.
Gdy w roku 1827
sprzy- przez
Anglję i Rosję kartę Europy
glja nie może odtąd opierać wyłącz- teński oddał Rosji Bessarabję.
Dal- mierzone tloty angielsko-irancusko-ro- napoleońskiej. Syn króla francuskiego
nie swego systemu obrony na Nider- sze zabory prowadzą na ' półwysep Ssyjska,, wskutek nieszczęsnego przy- na tronie Belgji znaczyłby podwaželandach. Pitt miał rację, gdy już w bałkański, do protektoratu nad po- padku pod Nawarynem zniszczą flotę nie angielskiego systemu równowagi
roku 1805 pragnął dać „Prusom więcej łudniową Słowiańszczyzną,
a z ta turecką,
król W. Brytanii Jerzy IV kontynentalnej utrwalonego w Utrechterytoriów na lewym brzegu Renu, chwilą losy Habsburgów wisieć będą nazwie wypadek opłakanym.
Znisz- cie. A z tą chwilą konflikt anglo-ro_ zapewnić im... Ściślejszy kontakt
mi- w powietrzu.
Bo w środkowej Euro- czenie to prowadzi bowiem do nieu- syjski mógłby na pewien czas pójść

Przez Święte Przymierze
do Ligi Narodów.

ryna nie można przejść ao porządku
dziennego przedewszystkiem
dlatego,
że Huryn był wybitną
jednostką
w
konspiracyjnym ruchu
komunistycznym, wzniecanym Z inicjatywy i przy
pomocy naszego wschodniego sąsiada, pozatem zaś fakt zamordowania
człowieka w centrum miasta na ruchliwej ulicy świadczy
o niesłychanej
bezczelności i zaciętości metod terroru,
stosowanego przez te ukryte siły, z
ramienia których zamordowano Huryna. Bo że nie był to akt: zemsty
indywidualnej na tle prywatnych
stosunków mordercy z zamordowanym,—
to pewne. W przekonaniu tem utwierdza zaznajomienie
się z osobą za:
mordowanego Huryna.
+
Ale-zanim
przejdziemy
do jego
roli jako działacza komunistycznego,
zatrzymamy się pokrótce
nad
prze-

ło nierozstrzygnięte jedynie zagadnienie litewssiej klauzuli, co do której Łotwa
poczyniła zastrzeżenia, a przy której obstaje Polska. Sprawa klauzuli tej omawiana już była w grudniu roku zeszłego przy zawieraniu
ugody ówczesnej

klauzuli

Michała Hu-

1.50

Podrzeczki

i

odowla

7
orąz duży Wsnór książek rolniczych
poleca
ji
KSIĘGARNIA POLSKIE] MACIERZY SZKOLNE
Wilno, Benedyktyńska 2 m. 3.
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w odwłokę. Pokaże to wiek XX, gdy
chodzić będzie nie o Francję,
ale o
Niemcy Bismarcka.
Dłatego Ludwik
Filip odmawia
Когопу
belgijskiej.
Staje się twórcą
pierwszej
entente
cordiale z imperjum brytyjskiem. Pod
wpływem
Talleyranda i Anglji pięć
wielkich mocarstw europejskich gwarantować będzie wieczną neutralizację
Belgji. Wiek XX w roku 1914 pokaże, że tu tkwił od wieków
punkt
neuralgiczny angielskiego
systematu
olityki kontynentalnej.
Neutralizacja
elgji jest ostatnim etapem rozpoczę-

Anglija zlata blyskawicznie starą koalicję z roku 1815. Groza tej koalicji
powoduje natychmiast zmianę polityki orjentalnej LudwikaFilipa. W roku
1841 Konwencja
Cieśnin
regulująca
Sprawy
Bliskiego Wschodu zostaje

podpisana
przez pięć wielkich
carstw nie wyłączając Francji.

wencja ta jest mistrzostwem
Anglji.
Zostaje uchylony
groźny dla Anglji
protektorat
rosyjski
nad Turcją
z
Unkiar Skelessi na rzecz protektoratu |
pięciu wielkich mocarstw. Anglja uzyskuje w ten sposób europejską gwa-

tej w wieku XVI przez rewolucję ho- rancję
łenderską angielskiej polityki barjery. Turcji.
Barjera przeciw komukolwiek

cie, w którym
wie z

Anglja styka się pra-

kontynentem.

Anglja wprowadza

w punk-

roku

swego

1830

kandydata

moKon-

Statutu _ międzynarodowego

Przez neutralizację Bosforu
Dardanelłów usuwa flotę rosyjską
pod murów Konstantynopola.
*

*

i
z

*

Koburga
na tron belgijski, Tylko
W wieku XIX raz jeszcze
gwiazda
silnie zajaśnieje
w Europie.
dzięki owej sytuacji politycznej Fran- „Francji
cesarstwo francuskie jest tą
cja Ludwika Filipa nie znajduje prze- Drugie
szkód w utrwaleniu panowania w Al- chwilą. Nie upłynęło czwarte dziesięgierze. Francja funduje wtedy dzisiej- ciolecie odkąd Europa wygnawszy
sze
Swe imperjum kolonialne
afry- Napoleona | z Francji uznała go za
kańskie. Ale z chwilą gdy Francja wyjętego z pod praw ludzkości, gdy
Ludwika
Filipa po utrwaleniu się w Napoleon Ill proklamuję
restaurację
Afryce
poparła
na chwilę Mehmet cesarstwa. Rosnące współzawodnictwo
Światowej
Anglji i Rosji
Alego, który po raz
drugi
zagroził w polityce
że koalicja europejska z
przyszłości Porty,
stanęła w kontlik- powoduje,
1852.
cie z Anglją.
Francja dotknęła dru- roku 1815 nie odżywa w roku
giego punktu neuralgicznego w syste- Współzawodnictwo Austrji i Prus na
macie polityki angielskiej. Od wieku na dobre wybuchłe od dnia, w któparlament frankiurcki z roku
XVIII niezawisłość słabej. Porty była rym
cesarskokamieniem węgielnym
imperjalistycz- 1848 ofiarowywał 'koronę
nej
polityki
angielskiej na Bliskim niemiecką królowi Prus, tłumaczy jeniemożliwość
zlepienia
Wschodzie.
Talleyrand na kongresie szcze silniej
wiedeńskim wskazywał Anglji widmo koalicji z roku 1815. Wreszcie wiosrosyjskiego Konstantynopola. Dlatego na ludów roku 1848 dała starej
gdy w roku 1839 słaba Porta paść Europie mocno odczuć wstrząsy rema pod
razami
Mehmet
Alego, wolucyjne. Nawrót we Francji do idei

iii

Targi czwartkowe w Ławaryszkach,
z
takim
trudem przez poprzedni ZaDawno już na terenie powiatu wirząd
zaprowadzone,
upadły już praleńskiego, kwestją aktualną jest przewie
zupełnie.
Obecność
gminy w Łaniesienie gminy
ze wsi Mickun
do
waryszkach
ożywiłaby
je
i podniosła.
miasteczka Ławaryszek. Pogląd władz
Dalej
warunki
mieszkaniowe
są w
nadzorczych na tę sprawę był przyŁawaryszkach
o
wiele
lepsze
aniżeli
chylny — więc oczekiwano z dnia na
w Mickunach. Nawet w razie przeniedzień załatwienia jej.
Tymczasem od jakiegoś czasu — sienia gminy od zaraz znalazłby się

gminnej

Nad zamordowaniem

owej, co do której zgoda była już osiągięta w końcu roku zeszłego. Pozosta-

ŁAWARYSZKI.

Rady

RYGA, 21 III. PAT. „Siewodnia“ przest

w dniu dzisie
ym wiadomość:
W związku z powrotem z uriopu min tra Łukasiewicza, minister spraw zaranicznych Balodis parafował ostateczny tekst łotewsko-polskiej umowy hand-

Kiedyż nareszcie...

uchwały

ZAMORDOWANIE

Umowa handlowa łotewsko-polska paratowana.
:

ii

"ECHA KRAJOWE

оо

i

ст

2

Uty diei protosų „Oranady“
Świadkowie

- Wspomnienie pośmiertne.
Kazimierz Binder.
17 b. m. umarł

z więzienia.

Po sprawdzeniu
listy obecności pow. brasławskiego, mówi, że przy
świadków, w trakcie czego wyjaśnia tworzeniu hurtków znaczna ilość zesię, że św. Czarnocki, starosta z Nie- brań
organizacyjnych odbywała się

”
ч

Szakula,

mówi to samo.

raźnie,

że wszyscy

becnie

recytują

Świadek.

Widać wy-

zmówili
wspólne

się i ozeznanie.

Odnosi się to do zeznań

Świadków:

Ryżego, Andrzeja Sabilty, Jana
Lisa i ucznia gimn. białoruskiego
A. Mogilnickiego. |
Wszyscy powtarzają legendę o torturach i cofają przyznanie się do u-

Mec. Abramowicz.
pewno,

Pan

ži

bolesnej

stracie, w głębokiej

przyjaciołom,

krewnym,

Wszystkim

wił

fidenta. Na zebraniu tem
między

niem VI klasy zachowuje się jak anal- pi zmiana.

innemi,

przy

iabeta, prok. Kałapski zapytuje — czy
regulamin szkolny zezwala na organizowanie hurtków?

dać

Wschód
sł. g. m. 5 48
Katarzyny
jutro
Wiktorji

Zach. sł. o g. 17 m. 49

Nadmienić muszę, że wielu
Polaków zapisywało się do hurtków jedymeteorologiczne
Spostrzeżenia
nie w obawie represji zapowiadanych
Meteorologji U. 5. B.
Zakładu
Świadek, Nie, ale to było w cza- przez agitatorów.
z dnia 21 —- IN 1928 c.
s
sie ierji wakacyjnych.
:
Oskarżony Miotła zadaje świadkoMogilnicki był mężem
zauiania wi
pytanie w języku białoruskim. Ciśnienie
"m
„Hramady“ jak i wielu innych uczni,
wiadek
nie rozumie.
Oburza
to średnie w m. 4
co rzuca wyraźne światło na kieru- oskarżonego i oświadcza On wręcz, że śrTemperatura
_ 00C
goc.
1
į,
nek gimnazjum białoruskiego.
nie będzie mówił po polsku. ZapytaŚwiadek Kubarski. komend. pol. nia tłomaczy przewodniczący.
Opad za dobęw mm.

„Koc
na głowę”

Po zbadaniu świadka Kubarskiego
Świadek. Tak, był Bronisław Arwprowadzają Głuszyna. Zeznawał on SOB. rozmawialiśmy w małym pokoi29 lutego i wówczas
kategorycznie
u.
zaprzeczył, że był koniidentem kom.
Oskarżony Miotła składa oświadczenie że św. Głuszyna nie znai nigKubarskiego.
Obecnie składa rewelacyjne ze- dy z nim nie rozmawiał, przyczem
używa zwrotu „ten pokój nigdy
nie
znania.
— Zeznałem nieprawdę, gdyż oba: był używany do takich rozmów”.
wiałem się zemsty politycznych
wię-.
Prok Kałapski. Zwrot ten prosi
żniów, którzy zapowiedzieli
mi pod- wpisać do protokułu in extenso.
czas spacerów: Wydasz Hramadę —
Zapytywany przez obronę w spra„koc na głowę”,
co jak wiadomo wie pogróżek współtowarzyszy
więoznacza pobicie. Projektowałem,
że ziennych Głuszyn dodaje jeszcze:
o odseparowanie mnie
od
— Grochowski mówił innym: trzepolitycznych przed skłądaniem zeznań. ba go za nogi i wdół głową. OdchoZawezwano mnie
nadspodziewanie dząc od podjum Św. Głuszyn ponapoproszę

wcześnie, wobec

czego nie.

zdążyłem

wia prośbęo całkowite odseperowanie $.
,
W
pierwszym
rzędzie
chciałem
wiadek Zdanowicz,
funkcjouratować życiei złożyłem fałszywe narjusz policji śledczej w Brasławiu
podtwierdza zeznania
CGiłuszyna, pozeznanie, teraz powiem prawdę.
Przyjechałem do Cent. Sekretarjatu nieważ swego czasu badał go w ko1
Hramady po informacje i z propozy- mendzie poł. powiatowej.
Šwiadek E. Bucki, wywiadowcją zwołaniai utworzenia komitetu powiatowego. Burcewicz powiedział mi, ca ze Święcian
przeprowadzając reFilipa: Kisina
że obecnie trzeba być bardzo ostroż- wizję u hromadowca
około 3
nym i prowadzić robotę. konspiracyj- znalazł paczkę zawierającą
nie. Osk. Miotła konferującze świad- kilo materjału wybuchowego
„„Amokiem powiedział: bądźcie ostrożni, po- nal*, 10 szt. zapalników
do granalicja prowokuje nas na_ powstanie, tów i lont.
ale jeszcze zawcześnie.
Trzeba przeProk.
Kałapski.
Czy u innych
prowadzić ewidencję broni i postarać członków „Hramady*
nie znajdowasię zgrupować ją w dobrze zakonspi- no broni?
rowanem miejsce. Po powstaniu koŚwiadek. Owszem, części granamitety powiatowe obejmą władze.
tów i karabinowe naboje.
Po szeregu
pytań
zadawanych
Świadek J. Domaracki,
solidświadkowi przez strony mec. Honi- ny włościanin zapisał się do hurtka,
gwili prosi Sąd o ustalenie dat, kiedy lecz po pewnym czasie przekonawszy
Świadek badany był przez
sędziego się, że w hurtku
panują tendencje
śledczego oraz kiedy złożył apelację, komunistyczne zgłosił się do policji,

zabezpieczyć

się.

gdyż jak wiadomo odsiaduje on teraz oddał bilet członkowski

i deklarację

karę 3 lat więzienia za agitacię anty- oraz zaznaczył, że ustępuje z „Hropaństwową.
mady“.
.
Osk. Miotła. Czy podczas rozŚwiadek
WŁ
Jermakowicz,

mowy naszej w cent. sekretarjacie był włościanin z okołicy widz wie o tem,
ktoś obecny?
‘
że w mieszkaniu Piotra Czykuna odautorytetu

' opozycji.

i cesarstwa

Ale Napoleon

witał Świat bez

IH od pierw-

szej chwili dostrzega, że głos

Anglji

i Rosji będzie decydujący dla jego
przyszłości. Anglja i Rosja zwyciężypierwsze cesarstwo. W chwili wstą-

pienia na tron Napoleona
te. dzielą ciągle jeszcze

lll, potęgi
hegemonię

świata. Konilikt między niemi zaostrza

się z dnia na dzień. Polityka

drugie-

go cesarstwa stanąć musi przed dylematem: Francja i Rosja przeciwko

Anglji, czy Francja i Anglja

Wiatr

Poługniowo-Wschodni

|

+

jący

Pogodnie. Mgła.
Uwagi:
Minimum za dobę — 80C.

przyjaciół

SYN

rozbudowie

dróg

žegnany

należyte

płacił w ciągu
płatne obiady

przedstawi-

tempo.

narz budżetowy

na

znańskiego.

W ten sposób budżet ustalony został
w dochodach
i rozchodach
na
sumę
10.965.083 zł.
— (x) Przedłużenie godzin handlu
w dni przecświąteczne.
Informują nas,

Wojewoda Wiłeński wydał: okólnik Skierowany do pp. Przewodniczących Wydziałów

mogą być otwarte od godz. I do 6 po poł.
*-— (t) Magistrat zapomniał o emery-

okólnikun omawiając
gowej oraz gęstości

w

którym

to

fatalny stan sieci drojej żąda aby Przewod-

niczący Wydziałów

Powiatowych skierowa-

li cały

i energię

swój

wpływ

jaknajszerszego
budowy

w

kierunku

popularyzowania

dróg samorządowych

ludności, oraz w kierunku

szego wyzyskania wszelkich

sprawy

i wśród

mas

jaknajwydatniej-

WRERDEF NERO аСАЕ PEKAA ROCKERZ
bywały się jakieś narady
i zebrania.
Proponowano świadkowi
by wstąpił
do „Hramady”* za co przy
podziale
ziemi otrzymałby
cztery dziesięciny.

Świadek ma swoje 12 dziesięcin, wobec czego staaowczo odmówił

się.

Świadek Żałewicz, był od 1921

w jaczejce KPZB razem
z J. Szulżyckim i inny:ni. Wzięty do
wojska
rzucił partję, a po powrocie
już do
niej nie wrócił, obecnie jest wraz z
b. towarzyszami

partyjnymi

handlu przedłużone

pod

nad-

zorem policji. Czy kołedzy jego byli
w „Hramadzie nie pamięta.
!
Dziś dalszy ciąg badania
šwiadków.
w. 7.

do

—
wych.
nicami
rzy jak

godziny

wszyscy

cowy

©

spowodowanie
wozy

by

ciężarowe

przymierze,

czyłi

stworzenie

bloku

kontynentalnego
śródkowo - europejmiec
z
pod
Habsburg
ów.
Z
tą
chwilą
skiego.
Tylw
Ale Bismarck żyjąc w wieku,
wybrał
|
on
ko Rosji. Napole
ży możliwość pierwszą i polityka ta polityka pruska i polityka francuska w którym słowo: Europa przestało
stała się jego zgubą. Dlatego Napo-. zdążają w jednym kierunku. Napoleon oznaczać: świat, stawia sobie za cel
leon Ill trzymać się będzie Angiji. lil na ofiarowane mu na kongresie nie tyle hegemonję w zachodniej Euro„Dobre stosunki, entente cordiale z paryskim przymierze Franciszka Jo- pie, ile stworzenie potęgi w nowem
Anglją, stają się aksjomatem polityki zeia w trzy lata później odpowie pod znaczeniu Światowej. Cesarstwo _niedrugiego cesarstwa. Droga;ta poprowa- Solierino. A tam okaże się cała wiel- mieckie zdążać będzie do potęgi, jaką
dzi Napoleona Ill pod
Sebastopol i ka gra Bismarcka. Bismarck rezerwu- wówczas tworzą dwa tyłko państwa:
uczyni raz jeszcze Francję
arbitrem je dla siebie dzieło zgniecenia Austrji. Anglja i Rosja. Z tą chwilą polityka
Europy. W roku 1856 na kongresie W roku. 1859 mobilizacja Prus prze- nowego cesarstwa stanąć musi przed
Niemcy z Anglją
paryskim
Napoleon III dyktując po- strzegająca Napoleona Ill zmusza go dylematem:
prze-

numer

zawiera

Kopczyński.

wszystkie

Śpiewnik

— () Nowe udogodnienia w ruchu
autobusowym. W myśl nowego rozporzą-

pomiędzy

angielskie — Łozińzawieja pogadanki,
ćwiczenia zmysłów,

akłądy

opieki

TEATRY

Sądów, teatrami Reduta i Lutnia.
Ponadto, po godz. il wieczór autobuSy mogą rozpoczynać dodatkowy kurs od
gmachów wspomnianych teatrów. Te ostatnie zarządzenie
ma na celu udogodnienie
publiczności zamieszkałej
na przedmies-

nad

dziećmi.

i MUZYKA.

— Reduta na Pohulance. „Wilki w
nocy”. Dziś o godz. 20-ej, po raz lo-ty,
komedja Tadeusza Rittnera „Wilki w nocy”.
— Jutro „Wilki w nocy*.
„Wilki

w

nocy* na rzecz Br. Pom.

P. Szk. Techn. W sobotę na rzecz Bratn.
Pom. Państw. Szkoły Technicznej odbędzie
się przedstawienie komedji Rittnera - „Wil-

Środkowo-europejskich

się*)

dy o ika

XVIII

zmierza

do

intendentur:.

rosyjską ar-

Makowieckiemu.

memorjał

został

gas

wręczony

mi

propagar-

wojny.

*

:
okresie wojny, gdy wskutek cięźkich warunków okupacyjnych i niepodłegania ogólnym
nastrojom pasytistycznyn:
„Goniec*
dawał
deficyty, przechodzące
środki materjalne Makowieckiego, Kazimierz

Binder obejmuje „Gońca” na początku 1915

roku i prowadzi to pismo umiejętnie, zdobywa powodzenie, nie przystosowując Się

jednak do panującego
prądu, wytwarzając
prąd nowy państwowo-twórczy.
W
koficii
1918 roku wskutek braku obrotowego ka-

pitału

i trudności

kredytowych

się „Gofica”.
Nie

mając

zamieszcza

wlasnego

artykuły

w

wyzbywa

Ё

organu,

Binder

prasie N. P. R. 0-

raz w wielu gazetach prowincjonalnych, jak
„Głos Polski*, „Dziennik Bydgoski* i t. d.

Praca publicystyczna Bindera była wywoływaną zawsze pragnieniem walki z nieRA
trwonieniem grosza publicznego.
działalności publicystycznej cechowała
go bezinteresowność i dobra wiara.
W. Studnicki.

dczezenie pamięci |. Montwiiła
Staranem

Zarządu

skiego

i Handlowego,

skiego

wykona

Towarzystwą

których

będzie dziś po raz ostatni.

przed

W rolach

spragniona

utrzymania

śmiechu

niewątpliwie

cie biorą udział:

Ро-

$. p. Mon-

ta zaprowadziła Anglję pod Sebastopol. Z chwilą gdy blok kontynentalny
austro-niemiecki kierując swą ekspan-

jak głosi fama
rący w niej

udział

z

ogarniający ich śmiech.

trudem

pp.

atrów

Ste-

koncer-

Irena Narkowiczowa.

Moskwy

i Piotrogrodu

p.

Mieczy-

© godz. 20.
przy wejściu.

Że względu na wzniosły

cel

koncertu

i 7-g0

koncertu

uprasza się Wilnian © szczególne puparcie
tego koncertu.
— Wileńskie Towarzystwo Filharmo-

niczne.

z

cyklu

Jako

solista

6-g0

mistrzowskich

wystąpi

i kompozytor

genjalny

Stefan

Frenkel, uważany w dobie dzisiejszej za
jednego z najbardziej wybitnych skrzypków.
bierane laury na estradach europejskich
przyczyniły się do zdobycia popularności.
ka p Frenkel wszędzie się cieszy. Stefan
renkel

występuje

w

Polsce

jedynie

na 3

koncertach, a mianowiciew dniach 25-go
i 26 marca rb. .w Wilnie i w dn. 27 bm. w, Warszawie.

.

Zaangażowanie

jest zasługą

p.

Prenkla

Wileńskiego

armonicznego,

które

do

Wilna

Towarzystwa Fil-

powyższe

recitale

u-

rządza w sali Klubu
-Handiowo-Przemysłowego we wskazanych dniach.
certy

Wobec nader obfitego
powyższe rozpoczną

programu, konsię punktualnie

o godz. 8,15 wiecz. Pozostałe w przedsprzedaży w niewielkiej ilości bilety do nabycia
są w kasie „Orbisu"” Mickiewicza 11 (tam-

że poz

w dniach

zaś koncertów

godz. M popoł. w kasie
Przem. ? ickiewicza 33-a.

Klubu

oc

Handl.-

RADJO—WILNO.
Czwartek
16.2
— 16.40:
5
16.40—16.55:
16.55- 17.15:

22 marca 1928 r.
Chwilka litewska.
Komunikat harcerski.
„Znaczenie hodwli drobiu*

ża Wys

Roln.

.20- 17.45:

„Wśród

Ziemi

Prezes Zw.

skiej
Wileńskiei

Transmisja

książek*. Przegląd

wydawnictw
--

bio- OR
opanowuj
ą

W

sław Worotyński. Początek
Bilety od 50 gr. do 1.50 gr.

wypełni

zakulisowa — artyści

Rossin'jego

Grukera.

Jadwiga Zwidrynówna, p-nowie: [ugenjusz Olszewski, Antoni
Sutkiewicz oraz solista b. cesarskich te-

głó-

po brzegi salę Teatru Polskiego i. nie zawiedzie się, gdyż krotochwila ta jest tak
dowcipna i pełna zabawnych Sytuacji, 2е

Polityka

oratorium

bat Mater i Kantatę

kongresem wiedeńskim Rosja odwró- wnych: Z. Kusziówna, Z. Molska, I. LarowK. Wyrwicz-Wichrowski
i Z. Opolski.
ciła się od Napoleona, gdy ten w ska,
| — jJutrzejsza premj ra. jutro po raz
Erfurcie zabronił jej myśleć o Kon- pierwszy graną będzie świetna krotochwila Bicz ® eż
ek ki
Org.
а
stantynopolu. Polityka angielska od Henneguina p. t. „Moje Bobo”. Publiczność Trzeca
niepodległości słabej Porty.

rosyjskiej

skrzypek - wirtuoz

Szenesa, świetna ta
wejść ma z polityką rosyjską, co od sztuka, w której — oklaski
przy otwartej
kongresu wiedeńskiego widzi w Bał- kurtynie stale przerywają akcję — grana

wieku

Uusu-

dyskredytujący

mi w Galicji dla ułatwienia

RÓŻNE.

chem

już

ten,

- R. Anna Sutkiewiczowa,

— (1) Dochód z balu wojewódzkiego
wynosił 6116 zł. Dowiadujemy się, że czysty zysk z dorocznego balu wojewódzk ego wyniósł 6116 złotych (sześć tysięcy sto
szesnaście złot.), które zostały rozdzielone

dzenia władz
wojewódzkich
wprowadzone
zostały pewne udogodnienia w ruchu autobusowym. Udogodnienia te polegać mają na
tem, že na prośbę pasażerą konduktor obowiązany jest zatrzymać autobus przed qma-

wpływów.

wiado-

pociągają

mję pokazał Zygmuntowi

przez

przedszkolny

gry i roboty.

zów.

Sierę

zasila „Goniec“

uwagę,

stanie

Sfotografowany

w części teoretycznej:

Gnuss.
Przedszkole
ska. Część praktyczna
opowiadania, wiersze,

posiadały

tabliczki z numerami względnie z więcej uwidocznionemi nazwiskami
właścicieli wo-

kanach

o

Memorjał

iź jest to

ciążyć
zaczyna
na półwyspie bał- ki w nocy”. Bilety w sprzedaży u członków
Bratniej Pomocy PST.
przeciwko Habsburgom. Już Ludwik
kańskim.
Dopiero co w San Stefano
Trzecie szkoine przedstawienie
XV dostrzegał anachronizm wiekowej
Rosja wywalczyła niepodległość Bał- „Sułkowskiego*
W sobotę o godz. 4-ej
rywalizacji franko-austrjackiej a nie- ,
(W roku 1871 Bismarck stwarza- kanów z pod wiekowego jarzma Tur- popoł., za godą . Kuratorjum Okr. Szkoln.
bezpieczeństwo gdzieindziej, gdy w ас cesarstwo na gruząch Austrji i
cji W San Stefano Rosja była blisko W ugóskiego sztuka Żeromskiego - „Sułkowwojnie
siedmioletniej
inaugurowa!
rancji, stwarza hegemonię
Niemiec Konstantynopoła.
Na kongresie berprzymierze z cesarstwem. Ale Napo- nad zachodnią połową kontynentu.
Ceny miejsc
30, 40. 50, 60, 80 gr.
lińskim
Bismarck
całkiem
widocznie ipo 1 zł. Zamówienia szkół na bilety
łeon III spadkobierca
trójbarwnego Hegemonja ta zostaje utrwalona przez
ZZ
Reduty od godz. 10
a przez Austrję Kozie
sztandaru rewolucji i jej ideałów idzie wciągnięcie pokonanej Austrji i mło- ją stamtąd odsuwa,
do Ż-ej i od 6-ej
1.30.
posuwa
siebie.
już
chwila
ta
ukazuje
ku oswobodzeniu ltalji z pod Habsbur- dego królestwa ltalji w iedno
‚ — Teatr Polski (sala „Lutnia*). N.0.S.
trój- konilikt w jaki cesarstwo niemieckie
(„Nie ożenię

gów. Prusy Bismarcka z żelazną kon-

harta

O znaczeniu karności w wychowaniu Marji
Uklejskiej.
Nerwowość
u dzieci — @-г

końmi, Towarzystwo Opieki nad zwierzętami postanowiło zwrócić
się do Magistratu

zarejestrowane

należy,

w maistracie

* twiłł był protektorem.
Po skończonem nabożeństwie młodzież
— Wileńskie » oło Związku Bibljotekarzy Polskich. Dnia 23 marca w piątek ucząca Się ze szkoły. im. j. Montwiłła ze
1928 r. o godz. 8 wieczorem odbędzie się sztandarem i wieńcem udała się na grób
49 zebranie Członków, na którem
Prof. swego patrona na cmentarz Rossa, gdzie.
wyyłosił gorąDr. Feliks Koneczny wygtosi odczyt: „Wspo- jeden z kierowników o
ce przemówienie, podkreślając szczególne
mnienia o Estreicherze".
zasługi zmarłego, jako opiekuna dzieci i
Goście mile widziani.
Poran k Wielkopostny.
Dn. 25 młodzieży.
_ Przedstawiciele Towarzystwa
Popieramarca w Sali Miejskiej o godzinie 1-ei odbędzie się Poranek Wielkopostny urządzo- nia Pracy Społecznej i garstka przyjaciół
ny staraniem Stow. Apost. Modi. przy
ke- Zmarłego przyłączyła się na Rosie do tej
ściele Ś-go Kazimierza dla rodzin najbie- uroczystości, która żywem echem odbiła
dniejszych na święta, z udziałem artystów: się w sercach Wilnian, pamiętających świeHr. Halka Ledóchowska
(skrzypce),
p. tlaną postać wielkiego filantropa.
anda Hendrichówna (śpiew), p. Reszczyńska (recytacje) p, Józef Karbowski
— Ogauisko Ko.ejowe w Wilnie. W
(recytacje), prof. Adam Ludwig (śpiew). Akomp. sobotę 24:bm. w Ognisku odbędzie się konKap. Wł. Szczepański. Bilety od 1 24. 30 gr. cert religijny, na którym chór i orkiestra
— Wychowanie Przedszkolne. Mar- Ogniska pod batutą p- Adolia Czerniaw-

(x) O numerację wozów ciężaroW celu ułatwienia kontroli nad wozwozów ciężarowych w Wilnie, któwiadomo tak często znęcają się nad

z prośbą

budzić

i współpracownika. Korzystając z tego Binder otizymuje na parę dni memorjał
Nei:-

KOMUNIKATY.

tach miejskich. Związek b. pracowników
PUCK
emerytów
postanowił ostatnio
zwrócić się do prezydenta m. Wilna p. Folejewskiego z prośbą 0 uchwalenie emerytom miejskim jednorazowego dodatku drożyznianego w wysokości
proc. poborów
miesięcznych oraz stałego dodatku mieszobecnie

celu

pierania Pracy Społecznej, w ubiegłą niedzielę odbyło się w kościełe św. "p
2 Powszechne wykłady uniwersy- nabożeństwo га spokój duszy ś. p. JÓzet<
teckie. We czwartek, dnia 22-go marca Montwiłła, które celebrował ]. Ex.
Ks. Bi1928 roku o godzinie
7-ej
wieczorem
w skup Michałkiewicz. Pienia religijne wykoSali Sniadeckich Uniwersytetu Prof. Dr. nał chór Lutni pod batutą p. |. LeśniewKazimierz Chodynicki wygłosi odczyt p. t.: skiego. Wśród licznie zebranych przedsta„Społeczeństwo za Piastów*.
wicieli stowarzyszeń i orzeniancaj społeczpot
zauważyliśmy Zarządy Banków ZiemWstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr.

wieczór. W niedzielę zaś 1 kwietnia skle

przepo- dwu cesarstw

Hołandji

zostaną

na

nięcie Bindera z magistratu, wywołują rewizję senatora Neuharta. Komisja Rewizyina wzywa Bindera w charakterze świadka

obia-

rb. 20.090 zł. na bez-

Podkreślić

lito-

UNIWERSYTECKA

iż w dmi przedświąteczne 1. į. w czasie Od
31 marca do 7 kwietnia włącznie godzin,

jaki pobierają
finan- kaniowego
pracownicy miejscy.

źródeł

sowych, pracy ludzkiej i zaprzęgów konnych, stojących w dyspozycji samorządów
powiatowych i gminnych, a mogących na-

lutego

miąło

siebie powszechną

SPOŁECZNA,

zł. na bezpłatne

już druga partja robotników wysłana
ten urząd na koszt Magistratu.

157.018 zł.

ы
cieli władz cywilnych i. wojskowych.
Przed wyjazdem
p. Minister przyjąt
udział w trzechgodzinnej konferencji w
Oddziałe Wileńskim
Banku Rolnego, poświęconej sprawie uprawy, przeróbki i handlu Inu.
ra
ram_ (t) Akcja poprawy stanu gęstości
sieci dróg na terenie województwa.
Pan
Powiatowych Województwa,

na linjach norDworzec i Dwo-

wydawane
przez
poszczePrzy zatwierdzaniu budżetów zwracana
będzie uwaga, czy wydatki drogowe decią- gólne kuchnie miejskie dla bezrobotnych
znięte są do takich wysokości, na jakie zamieszkałych na terenie m. Wilna. Pozaustawodawstwo i stosunki materialne lu- tem udzielił Magistrat w tymże czasie rookoło 5000
dzinom bezrobotnych ogółem
dności pozwalają.
doraźnych.
Okėlnik wskazuje na celowość ułoże- sł. tytułem zapomóg
— (x) Sybsydja miejskie dia instynia programu pięcioletniego.
Jak
widać z
za m-c luty.
Matego okólnika, aby drogi bite w wojewódz- tucji dobroczynnych
wyasygnował ostatnio
twie naszem doprowadzić do obecnej śre- gistrat m. Wilna
subszdji dla poszczedniej gęstości
w centralnych wojewódz- 31,000 zł. tytułem
m. Wilna
twach,
należało
by
wybudować
ponad gólnych instytucji dobroczynnych
utrzymywanych
przez
samorząd
1700 kilometrów dróg państwowych
i sa- stale
„it
л
miejski.
morządowych.
— (x) Wyasygnowanie 2.500 zł. na
(t) Straż ogniowa w W.
SoleczMagistrat m.
nikach. Władze wojewódzkie zarejestrowa- bilety dla bezrobotnych.
ły stątut Towarzystwa
Ardos
Stražy Wilna (wydział opieki społecznej) mając na
Ogniowej
_w. Wielkich Solecznikach
pow. wzzlędzie trudne położenie materjalne bezWileńsko-Trocki i w Słobódce pow.
Bra- robotnych, wyasygnował ostatnio 2,500 zł
sławski oraz Towarzystwo Opieki nad bez- na opłatę biletów przejazdu dla bezrobotdomnemi sierotami żydowskiemi gw „Lebie- nych, którzy w tych dniach przez Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy wysłani zodziewie.
stali na roboty leśne du województwa PoMIEJSKA.

;

przed

z centrum. Kur

dy i zapomogi doraźne. W myśl zestawienia cyfrowego Magistrat m. Wilna wy-

URZĘDOWA.

N ezabytowski,

I OPIEKA

pisemko

współredaktorem:

mościamii artykułami z gospodarki miejski:j. Interesując się całokształtem tej gospodarki Binder przekonywa się, że popełniano tam olbrzymie nadużycia, trawione
grosz publiczny, oburza to jego prawą naturę i występuje z szeregiem artykułów w
„Gońcu”, które były rewelacjami gospoda:ki magistrackiej. Artykuły te zwracają na

WOJSKOWA.

(x) 25.000

wydawała

pisma. Pismo

cując

kownik Górski po dokonaniu inspekcii odcinka pogranicznego 6 brygady powrócił w
dniu wczorajszym do Wilna skąd
udał się
w sprawach służbowych
na
kilkudniowy
pobyt do Warszawy.
„=

roku

zwraca na siebie uwagę w magistracie
przechodzi tam na lepsze stanowisko. Pre-

— (x) Wyjazd D-cy 6 bryg. Kopu.
do Warszawy. D-ca 6 brygady
Kopu ppuł-

PRACA

1886

ie mając środków materjalnych wstępuje
do magistratu jako przepisywacz,
wolns
czas poświęca zdobywaniu
wiedzy
drogą
samokształcenia,
przyczem
osiąga dosyć
znaczne rezultaty.
Zdolnościami
i wiedzą

i MĄŻ.

raec—Pośpieszka.

Św. Józefa —

w

tego

i znajomych

sy te odbywać
się
będą
malnych t.j. Zwierzyniec

(x) Ustalenie budżetu miejskiego
na r. 1928-29. Komisja finansowa Magistały spadek ciTendencja barometryczna
stratu m. Wilna zakończyła w dniu wczośnienia
rajszym prace nad rozpatrzeniem
budżetu,
przyczem dokonała pewnych poprawek.
Preliminarz ten zamknięto w dochodach
— Wyjazd Ministra Niezabytowskiego. W dniu wczorajszym,
|ociągiem
wie- zwyczajnych sumą 8.865.018 zł. w dochoczornym wyjechał z Wilna, bawiący tu od dach nadzwyczajnych — 2.100.065 zł. W
myśl powyższego też zwiększono
prelimidwóch dni Minister Reform Rolnych

tedy i Austrja przeciwko
potężnieją- Sadowie królowa
cym Prusom, czy Francja i Prusy wiadala Sedan.

przeciw- sekwencją idą ku oswobodzeniu Nie-

z

Józef

Warszawy:

najnowszych

ez prof. Henryk Mościcki.
: Transmisja z Warszawy:

taka „Świt dzień i noc” Nec,
Marii Malickiej, i
AI. Węgierki.
Meg yno | .
w wykonaniu

sję na półwysep bałkański ciążyć poWykonawcami będą E. Freklówna, I. LaRosją czyna w Konstantynopolu,
19.00 -19.25: Gazetka radjowa.
Anglja rowska, H. Rychłowska, M. Lelska, K. WyrZ chwilą przymierza
„_,102
5
19.35: Sygnał czasu i rozmawicz-Wic
która od kongresu wiedeńskiego odhrowski, M. Dąbrowski, L. Detobu największych potęg
Й
na
Świecie,
kowski, St Brusikiewicz, Z. Relski i inni. itości.

kój ze swej stolicy przywraca Francji do pozostawienia w połowie dzieła ciwko Rosji, czy
pierwszą pozycję na kontynencie. Rosja zjednoczenia Italii. Nie Francja ale przeciwko Anglii.

<O zburzyła pierwsze cesarstwo, na
Ongresie paryskim widzi się upoko"zoną; odsuwaną coraz dalej od tego
Konstantynopola, dla którego|rozsadzia W swoim czasie napoleoński błok
kontynentalny. Kongres paryski Od3uwWa ją definitywnie od księstw naddunajskich, późniejszej
Rumunii. i
neutralizuje morze Czarne.

CÓRKI

KRONIKA

Miotła mónastą-

krewnych,

okazali nam tyle serca i współczucia w nieszczęściu naszem
+
wyrażamy głęboką wdzięczność
Tadeuszostwo Bystramowie.

którzy
3

od kon-

że wkrótce

zawiadamiają

i znajomym”

kolegom

siostrom łecznicy

Gerleć i Świeżyńskiemu, oraz

Świadek. Zebranie odbyło się w

go, który pomimo

pogrążeni,

P.P. Zawiszom, Doktorom

a w szczególności Paniom Jełeńskim,

wie na-

o tem

rozpaczy

Binder, prze-

dążności do samokształcenia i wykazywać
braki szkoły rosyjskiej. Za udział w ten:
R Binder zostaje usunięty z gimnazjum.

dnia 21 marca r. b.

ciach połączonych linjami

że Miotła konierował w Drui?
wiem

wy

grafowane „Sztuba” i był

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Ostrobramskiej 41 (Beliny 9), d. własny, odbędzie się w, sobotę
dnia 24 marca r. b. o godzinie 9 m. 30 rano do Kaplicy na Cmentarzu Rossa, gdzie odbęczie się nabożeństwe, poczem
nastąpi
zeb.
:
4
5
ай
bi
Ž

Świadek. Tak, był.

hotelu Lewina,

że jest ucz-

to

zmarla po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami

pomocy zeznań Świadków.
Mec. Honigwill.
A czy wspomniany Głuszyn nie.był pańskim konfidentem?

działu w KPZB i Komsomole.
Podczas badania św. Mogilnickietego,

Stwierdziłem

2

łaj Buków perima Ali

drogą nielegalną, na co wskazuje chociażby ilość osób
ukaranych za to
administracyjnie
—130 osób.
Duży wpływ prasy hromadowskiej
rozsyłanej darmo oraz agitacji dał się
Mikołaj Szakui sekretarz hurtka zauważyć w zmianie stosunków miejNiespotykany dotąd wrogi
w Wołożynie
wypiera się przynależ- scowych.
ności do KPZB pomimo, że podczas stosunek do polskości zaczął ujawniać
badania u sędziego Śledczego i w po- się coraz ostrzej.
Kontakt posła Miotły z elementalicji przyznał się wyraźnie. Obecnie
polskiej
twierdzi, że zeznanie te spowodowane mi wrogiemi państwowości
Aresztowany
zostało torturami zadawanemi przez ujawnił się wyraźnie.
policję. Świadek zapomina, że był bada- obecnie Zareko niejednokrotnie kona o współpracy z
ny przez Sędziego Śledczego, gdzie po- ierował z Miotłą,
twierdził zeznanie.
Prokurator prosi Głuszynem wie świadek z ust sameo odczytanie zeznania pierwszego wo- go Głuszyna. Pozatem Miotła zorganizował w Drui zebranie.
bec tych sprzeczności.
Swiadek jan Trus, prezes hurtMec. Honigwill. Skąd pan wie,
ka w
Wiszniewie
współoskarżony że prasa rozsyłana była darmo?

świeża nie mógł stawić się do Sądu,
następuje przesłuchanie szeregu Świadków sprowadzonych specjalnie z więzienia. jest ich sześciu, wszyscy
aresztowani za przynależność do
KPZB.

Kazimierz

žywszy lat 57. Kazimierz Binder był wzgłędnie mało znany, nieodpowiednio do swe;
pracy, politycznej i społecznej.
azimierz Binder
należał do kółka
młodzieży, która w lll gimnazjum Warsza-

Niemcy

Prusy dokonają przez jedną Sadowę
dzieła zgniecenia Austrji i zjednocze- kontynentalnej i morskiej,
nia Włoch.

Anglja

plan

Bis.

zaniepokojona 10- marcka nie byłby wykonalnym.

sem morza Śródziemnego wobec po-

lityki włoskiej Napoleona

planami odnośnie
zawsze w pamięci

z

III,

do Belgji,
imperjalizm

jego

mając
pierw-

Dla-

tego dzieje polityki zagranicznej Nie.
miec Bismarcka będą szachowaniem

Anglji przez widmo rosyjskie

i

sza-

chowaniem Rosji
przez imperjalizm
szego cesarstwa, izoluje się zupełnie brytyjski. Taką była polityka Talleyz randa, taką będzie polityka Bismarcka.
od wypadków, które po Sadowie
zawrotną
szybkością
następują
na Dzieje rywalizacji anglo-rosyjskiej już
kóntynencie. Rosja niedawno po Se- od kongresu wiedeńskiego stanowiły
Na kongresie paryskir” Francja bastopołu, dopiero co po powstaniu oś, dokoła której obracała się histostanie przed drugim fatalnym
dyle- polskiem z roku 1863, zagrożona po- га wieku. Na rywalizacji tej zbuduje
matem. Konflikt Austrjj
z Prusami lityką narodowościową
kolonialne
niedrugiego ce- Bismarck imperjum
zaostrza się z dnia na dzień. W po- sarstwa, będzie czekać. Nazajutrz po mieckiego cesarstwa. Ale od kongrelityce środkowo - europejskiej Francja
su berlińskiego w roku
1378 blok

suwa stamtąd
cesarstwo
rosyjskie.
odgadnie projekt rozszerzenia bloku
kontynentalnego w niemieckie
Mittel-

Europa. Pod wpływem

Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski.
— Poranek koncert w Teatrze Polskim. W niedzielę najbliższą 0 godz. 12
m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze Polskim

rodzącego się

imperializmu wielkich Niemiec zacieśnia się z końcem wieku węzeł rosyjsko-francuski. W roku 1904 powstanie entente węzła rosyjsko-irancuskie-

koncert-poranek organizowany przez Związek Pracy
społecznej
kobiet
na
rzecz
ochron i stącji opieki nad matką
i dzieckiem.
я

‚

Ргодгат

koncertu

zapowiada się nader

go z imperjum brytyjskiem mobilizuje interesująco.
Udział biorą: art. opery M. Skowrońw obozie antyniemieckim obie potęgi ska-Szmu
rłowa (śpiew), E, Olszewski(śpiew)

011…1\3-3.\;20330: 130 Ьц:ошіе atomów* —dczyt z działu
„Przyroda“, wygtosi prof.
U.S.B. r. Jan Weyssenhofi.
20.00 - 26.30: Transmisja z Warszawy.
Odczyt organizowany przez Prezydjum Ra-

dy

Ministrów.

20.30 — Transmisja koncertu wieczor-

nego

z Warszawy.

22.05 — Komunikaty PAT.
22.30 23.30: Transmisja muzyki
necznej z restauracji Bachus w Wilnie,

ta-

— (t) W sobotę otwarcie wystawy
I oraz kwartet Smyczkowy, który wykona radjowej. Iniormują nas, że otwarcie pierwpołożyła Anglja i Rosja. Napoleona kwartet myśliwski A moll-Mozarta į An- szej w Wilnie wystawy radjowej nastąpi w
Ill zniszczyły Prusy,
bo
pozwoliła dante-Greczaninowa. Bilety do nabycia w sobotę 24 marca o godz. 5 popoł. w lokaGarnizonowego.
Anglia i Rosja.
Wilhelm
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granicy po stronie polskiej
skierował się z powrotem
torjum litewskie.

Policjant lifewski przekro tzył

asy

Putti,
Adolphe
Meniou,
Tos i Carola Dempster
idramacie

Mickiewicza

:

miłości

ao” LILI DAMITA, |

£

3

e

erotyczny
ET 4

Wiana В

poemat

dzieci. „Prelekcja o wiośnie wiFiłm ten z serji
leńskiej 1928 r.“ etc. etc.
Seansy od godz. 4-eį.
ziś

Fr"

Superfilm
t
a R

05

najczarown.

August!" „Szkoła pocałunków" wykład dla

Samolot litewski przeleciał ma torytocjnm Polski.
Onegdaj w okolicy Ornian zauważono samolot litewski, który przeleciał
na polską stronę.
Po dłuższem manewrowaniu wzdłuż

0

Dobrowolskiego.

Groteska! Parodja! Żart niewinny! „Augustł | lamiałąca gr ua
dorosłych

podprokuratorowi

Kałapskiemu, głównemu

w. Zdanowiczai M.

Wileńska 38.

Nadzor prokuraforski nad prasą.

Dowiadujemy się, że w myśl
decyzji prokuratora przy Sądzie
Okręgowym w Wilnie
specjalny
nadzór
nad prasą powierzony został w dniu

`

K. Bolskiej, A. Sizłeckiej,

„HELIOS“

dzie Okręgowym w Wilnie p. Buzycki otrzymuje nominację Sędziego Sądu Okręgowego w Wilnie.
Stanowiska podprokuratorów przy
rejenturę w Sosnowcu.
Sądzie Apelacyjnym
w Wilnie obejJako
na ewentualnych kandyda- mują wice prezes Sądu Okręgowego.
tów na te stanowisko wymieniają: sę- w Nowogródku
p. Szyszko i Sędzia
dziego Sądu Apelacyjnego p. J. Piłsud tegoż Sądu p. Parczewski.
skiego,
mecenasa
W. Abramowicza

EKRANIE:
#
Ub

do

pod

adm.

M. B.

r

3 pokoje

p

o k

na

ae

У

SADOWA 7,

naj-

ы

й

—3 5 mtr.) Zawalna5

od 3 do 5-ej. 0 - 0801

©

ta wyjdzie
nie ręczę
nie może
proszę mi

Karwowski.

4.

DOKTOR

29217°

®

wkę

3

zagranicznej pożyczki

na

rów.

10,

poza Ściany tego poza pańskie życie. Jeśli
przyjąć moich warunto powiedzieć, a posta-

Drukarnia

weneryczne, . moczo-

płciowe i skórne, ul.
Wileńska 7, tel. 1067.
- L8L

dom

własny.

"112

stnieje od 1843 r.
Fabryka
i
skład

BB ANUSTER! В

mebli:

jadalne,
salony,

sypialne,
gabinety,

r
AKUSZERKA

łóżka niklowane i
angielskie, kreden-

zastaw

1094

"Br. G. WGLFSON

A. Wilenkin į $-ka
Spółka z ogr. odp.
Wilno, ul. Tatarska

sy, stoły,
biurka,

dębowe

warunki

na

2

OKUSZKO

szafy,
krzesła

powróciła

i t. p. Do-

godne

kiedy się fotografowała w parku am- na odbyć.
Spacer poprzez las był prawdziwą
basady angielskiej w
Waszyngtonie.
nie spotkał
fo- przyjemnością. Godfrey
Postanowili dać sobie wzajemnie
grzejądrwali,
kilku
oprócz
nikogo,
konierencji
pamiątkę
na
tograije
cych
się
i
posilających
przy
ognisku,
dyplomatycznej,
która
ich
zbliżyła,
ram się znaleźć kogo innego. Chociaż
dodał miękko, sądzę,
że pan by przytem warunkiem było to, że będą od którego unosił się ku niebu rówmyśleli o czemś przyjemnem.
Oczy- ny i prosty słup dymu. Była już drusię do tego bardzo nadawał.
wiście
Godirey
myślał
o
Jenny,
któ- ga po południu, gdy. znalazł się na
W człowieku tym była jakaś siła,
małego
miasteczka,
której trudno było się oprzeć. God- ra zupełnie zawładnęła jego Sercem. głównej ulicy
zasklepiki
prawie
wszystkie
którego
frey nie potrafiłby powiedzieć, dlacze- Ale o czem myślała młoda dziewczyudał
kąpieli
Po
zimę.
na
się
mykały
na?
„Powiem
panu,
gdy
się
spotkago się zgodził na jego propozycje.
OtoZdecydowano,
że
nawet bezpo- my w Paryžu“—odpowiedziala zapy- się na Śniadanie do restauracji
czonej uśnieżonym ogrodem, w Środ:
Średni jego szei w Foreign Ofiice nie tana.
Więc jeszcze trzynaście dni pozo- ku którego znajdowała się osłonięta
powinien nic wiedzieć o celu jego
się „na cierpli- estrada dla orkiestry, przygrywającej
Musiał zdobyć
stało!
wycieczki.
В
tu latem. ,
Podczas wspólnego Śniadania, nie- wość!.
Była dopiero czwarta, gdy zapalił.
Dorzucił nerwowo . drzewa
na
znajomy
Oznajmił
Godirey'owi,
że
poobiednie
cygaro, jeszcze pół godzikominek
i
zaczął
się
namyślać
nad
misja jego nie będzie trwała, długo,
spędzenia
dnia. Gruba ny zostawało do zmierzchu, postanoprawdopodobnie tylko dwa tygodnie, sposobem
na wzgórze
może trzy. Cairsdale opuścił Londyn warstwa Śniegu przeszkadzała w pra- wił więc odbyć spacer
pobiiskie.
więc
miał
wykopaliskami,
w ostatnim dniu starego roku, obec- cy nad
Był to jego spacer ulubiony, staDopiero o
wolny.
nie był już 8-y stycznia, mógł
więc dzień zupełnie
nowił
zresztą zwykłą
atrakcję
tego
miał
spotkać
się z
mieć nadzieję, że około
21-go
naj- ósmej wieczór
uzdrojowiska.
Ścieżka
wiła
się
wśród
Rubis w małej świątyni w
później powróci do swej „ukochanej Maxem
dotyczący drzew iglastych, dokoła wzgórza i w
parku, by odebrać raport,
Jenny.
miarę, jak się wchodziło, rozszerzał
Lecz co ona myśli
o jego
nie- życia w zamku Keś.
Do wieczora więc miał czas wol- się widnokręg i coraz piękniejszy krajosłowności? Niepokój o to, jak przyochoty braz rozpościerał się przed Oczyma.
jęła ten zawód ciążył mu
o wiele nyi „nie miał najmniejszej
bardziej, niż ciągły stan napięcia ner- spędzić cały dzień na rozmyślaniach Na szczęście stał pomnik jednego z
wowego, w jakim żył. Spoglądał na przy kominku. Wstał więc i włożył miejscowych bohaterów i ławeczki, z
złotą obrączkę, którą mu dała, a z kożuszek, w zamiarze udania sie do których można było napawać się widokiem przepięknych gór o zaśniektórą się nie rozstawał. „Niezachwia- Wolisbadu dla użycia kąpieli.
W. prymitywnej bowiem, willi - nie żonych wierzchołkach i ciemnych plana wiara” giosił napis
na obrączce.
Ale czy Wirginja kochała go dosyć było łazienki, lecz w. odległości: sześ- mach, zarastających je borów.
W czasie zimy nie spotykało się
silnie, by módz wierzyć mu? A może ciu kiłometrów po drugiej stronie la- |
Nawet przed wojną
myślała, że oszukał ją i zapomniał? su, w dolinie, otoczonej lasami sosno- tutaj nikogo.
sezon
w
Wolfsbad
trwał tylko w.ciąWolisbad,
Wyjął z pugilaresu jedyną jej fo- wemi, leżało miasteczko
miejscowość
kąpielowa, gu lata i jesieni, przez pozostałe mietograiję, jaką posiadał, było to zdję- przyjemna
przez . bogatych siące pusto tu było i cicho. Teraz
cie momentalne w jednym z , parków często odwiedzana
zaś, jak skarżył się właściciel hotelu,
w Waszyngtonie. Stała trzymając du- ziemian węgierskich.
nikt nie zaglądał do miasta
podczas
Był
tam
hotel,
kawiarnia
i
zakład
ży kapelusz w ręku, cała w bieli, usezonu martwego.
šmiechnista
i radosna,
postać jej kąpielowy, wzorowo urządzony.
To też Godirey był. niezmiernie
Po nieudanej próbie zażycia kątchnęła harmonją i pogodą, która tak
zdziwiony,
gdy,
znalazłszy
się na
pieli
w
jakiejś.
balji,
_wynalezionej
go w niej zachwycała.
Przypomniał
Godfrey. szczycie wzgórza, ujrzał na ławce posobie jej świeżą
cerę i jedwabiste przez'Milos'a w składziku,
dwunastokilometro- stać niewieścią. Czarne jej futro było
włosy i widział przed sobą Oczy zdecydował, že
przy malowniczo zaprószone Śniegiem, spaskupione poważne.
: wa wycieczka opłaci się dzięki.
Jakże dobrze pamiętał ten dzień, jemnej kąpieli, którą w zakładzie moż- dającym z oszronionych drzew. Czarnica
koju,
pan
ków

— WEP

o

nakład fryzjerski.

x

od g. 9-3.

A

j. do wynajęcia,
duży,
t
„K. GINSBERG
dwa wejścia,
odpo-“
oroby
weneryczne
od 1-go maja r. b.
syfilisi skórne. Wilwiedni na biuro. Do- m ui. Wileńska 3,: ewiedzieć
się: Mickie$
i
567. Przyjm je
iod4
Zgłoszenia do właści- wicza 9 m. 9, wejście Е
> do Ti ok
ciela domu.
1251—1 ой ш. Śniadeckich.

Pianina prawie NOWE, gaje bez o_raniczenia

i

sie

:

Pokój

nach prędko, tanio i fachowo za- | 1al RO nej zagr. fir-czoną złutem i siebnowe, rem,
odbiór
lokat
prawie
łatwia _ Wileńskie my,
okazyjnie
do sprze-natychmiastowy
Biuro Komisowoul. Wileńska 27 LOMBARD Plac KatedHandlowe Mickie- dania,
m. 5.
o
ralny, Biskuwicza 21, tel. 152. |
r
MA 1; ELO PROF WYĆ

przez Sprzedaje

12, rój

i

о

Las

firmy, okazyjnie na- złotą, srebra, brylansprzedam, tów, mebli, obrazów,
tańszych poleca M. stół jadalny okrągły tychmiast
Trocka
13_. m.
1.fortepjanów, automoв HAMBURG _ Wilno, dębowy (rozciągnięty22 Ogródek
Dziecinny pili j różnych towa£ firmę, po cenach

Handl. : Zast. na
х oka-

ziciela

wicza 62 m. 2.
oPRZYJMUJEMY
—
na
wysokie
opropi
i
pierwszorzęd-centowanie zabezpie-

PRZEPISYWA-

Mickiewicza

wyd. przez Wil. T-wo Tatarskiej 9 2i5

Królewska e Nr ; 5
tamż

po wynajęcia, Mick:e- Gotó
NIE

22.721 i Nr 22720

>

3 Ch Pokojowe

i

raty.

i wznowiła

przyjęcia

Mostowa

W.

23

chorych

m. 6
Z. P. 24.

ny kapelusz, głęboko
nasunięty na
czoło, zasłaniał górną część jej twarzy. Małe nóżki, ałe elegancko obute
tonęły w miękkim Śniegu:
_ Od pierwszego wejrzenia
poznał
Godirey, iż prosty ten strój posiadał
wybitną cechę wyrafinowanej elegancji.
Mając: poważne powody
do unikania
przygodnych
znajomości,
Cairsdał
zwrócił się w przeciwnym kierunku i
oparty o balustradę,
przyglądać” się |
zaczął

krajobrazowi.

: Jednak myśl jego błądziła dokoła
nieznajomej pani.
Zaraz po przyjeździe rozpytał swe-

go służącego o wszystkich mieszkań-

było, a i

ców okolicznych. Mało ich

przestrzeń dzieląca pałace była bardzo

duża.
W pobliżu znajdował się prócz
Kes jeden tylko pałac magnata węgierskiego: Wolistal, własność hrabiego Hektora
Arangi,
który czasem
przyjmował gości i urządzał polowa-

każdym

W'

nieżonaty.

nia, lecz był

nie
razie żadna z pań z sąsiedztwa
byłaby się zdecydowała
na odbycie
samotnej podróży do Wolfstal.
Godirey spojrzał na zegarek. Było już pół do piątej, a szare
niebo
zdawało się nie przepowiadać nic do-

brego. Należało
dymki,

się

a Godfrey

spodziewać

nie

znaleźć się w takiej

życzył

chwili

4

za-

sobie

wśród la-

su, podniósł więc kołnierz
i /zwrócił
się ku Ścieżce. Gdy mijał ławkę, kobieta wstała nagle. Była ona wysoka,
szczupła, z pod kapelusza wysunęły

się czarne
skrawy

loki, które

stanowiły

gle futro

rozchyliło

snęły cudne

szyi. Drobna

białe

dłoń

się

nieco,

perły

i wspomnień...

„,Wydawnictwo

i bły-

na łabędziej

odchyliła

kołnierza.
: Oczy Godfrey'a spotkały
ciemnem wejrzeniem, pełnem

ы —
sku.

ja-

kontrast z jej bladą cerą. Na-

To ty... wyszeptala

nieco

się z jej
miłości
:

po angiel-

Wilenskie“,;Kwaszelna 23.

-

nastąpi

Warszawy!

NA

ii

Przedewszystkicm

atrakcyjny program Wilna!

Ostatnie nowości repertuaru
Występy
ulubieńców
Wilna
i Warszawy

&

wicza.

na stanowisku
Prezesa Sądu Okręgowego, gdyż dotychczasowy
Prezes
p. Szczepkowski wychodzi na emeryturę i w związku
z tem otrzymuje

2 Dziś! Rado
:

i podprokuratora przy Sądzie Apelana- cyjnym w Warszawie
p. Kaduszkie-

nictwie wileńskiem nastąpiło oraz
stąpi szereg zmian.
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