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Botawodawotwo sowieckie o małżeństwie, 
Zdobycze rewolucyjne, nowa mo- 

ralność sowiecka sprawia bolszewikom 

niemało kłopotów. Dowiadujemy się o 

tem nie z żadnego zagranicznego 

źródła, ale' z najautentyczniejszej ga- 

zety sowieckiej p. t. „Wieczerniaja 

Moskwa'. Czytamy tam mianowicie, 

iż „ostatnio w praktyce  sądo- 

wej sądów sowieckich stwierdzono 

niejednokrotnie wypadki zawarcia 

związków małżeńskich przez osoby 
płci męskiej, ze świadomym — celem 

zerwania tych związków po, jednym 

lub kilku dniach pożycia małżeńskie- 

go. Dotychczas nie posiadały sądy 

sowieckie podstawy prawnej do ka- 

rania tego rodzaju zbrodni, obecnie 

jednak uznał sąd najwyższy RSFSR, 
jż mężczyzna, który zawiera związek 

małżeński ze świadomym celem zer- 

wania tego związku po jednym lub 

kilku dniach, pociągnięty być może 

do odpowiedzialności karnej z arty- 

kułu 153 sowieckiego kodeksu kar- 
nego. Artykuł ten przewiduje karę 

za gwałt". 

A więc do tego już doszło, że 

trzeba stosować artykuły 0 gwałcie. 

Propaganda osławionej Kołontajowej, 

reformatorki i ideologa nowej moral- 

ności sowieckiej zaczyna się mścić. 

Komuniści francuscy a ZSSR. 
Prasa sowiecka bije na alarm z 

powodu energicznych zarządzeń rzą- 
du francuskiego przeciwko działalno- 
ści komunistów, twierdząc iż jest to 
przygrywka wyborcza. Alarm w Mo- 
skwie jest najzupełniej zrozumiały, 
nigdzie bowiem wywrotowa robota 
komunistów prowadzona w  Ścisłym 
kontakcie z lll Międzynarodówką nie 
osiągnęła takich rozmiarów jak we 
Francji. Jedynie parlamentarny rząd 
francuski mógł na coś podobnego 
pozwolić. Komuniści niezależnie od 
propagandy wśród robotników, pro- 
wadzą we Francji wytężoną agitację 
wśród żołnierzy. Znane są wydawni- 
ctwa komunistyczne ośmieszające cii- 
cerów i wzywające otwarcie do  nie- 
posłuszeństwa. Oprócz agitacji komu- 
niści francuscy uprawiają szpiegostwo 
wojskowe na szeroką skalę. Owoce 
tej działalności oceniane są bardzo 
wysoko w Moskwie i stąd staje zro- 
zumiały gwałt i larum w  Bolszewji, 
że działalność ich / przyjaciół i agen- 
tów zostanie ukrócona. Starym spo- 
sobem prasa sowiecka stara się 
uprzedzić oskarżenia, pisze więc mię- 
dzy innemi: że jeżeli likwidacja fran- 
ceuskiej partji komunistycznej ' będzie 

mot,wowana rzekomo jej szpiegow- 
sko spiskową działalnością, to prze- 

ciwko Sowietom wysunięte zostanie 
oskarżenie podżeganie francuskich ko 
munistów do zdrady państwa i szpie- 
gostwu. „Motyw ten— dodaje „Praw- 
da“ — był już wygrywany w okresie 
„Sprawy Rakowskiego", na tem też 
niewątpliwie będą spekulowały reak- 

' cyjne koła francuskie i obecnie". Per- 
iidja sowiecka ujawnia się tutaj w 
całej pełni. Jak wiadomo, głośna 
sprawa Rakowskiego rozpoczęła się 

od tego, że Rakowski, ówczesny am- 
basador sowiecki w Paryżu podpisał 

odezwę Ill Międzynarodówki do žol- 
nierzy francuskich, wzywającą ich do 
wymiawiania posłuszeństwa swym 

przełożonym. a 
Ježeli na tego rodzaju wystąpienie 

„pozwolił sobie dyplomata, zajmujący 
tak eksponowane stanowisko, to cóż 
dopiero można sobie wyobrazić czem 
się zajmowali liczni funkcjonarjusze 
sowieckich ekspozytur i misyj handlo- 
wych, których pełno we Francji. 

Energiczne zabranie się ultra libe- 
ralnego rządu francuskiego do komu- 
nistów Świadczy o otrzeźwieniu, które 
może cokolwiek zapóźno nastąpiło, 
ale zawsze lepiej późno niż nigdy. 

RZA 

Korupcja w Sowiefach. 
MOSKWA, 23.II1. PAT. Na roz- 

prawie sądowej o korupcjach w ban- 
ku towarzystwa wzajemnego kredytu 

dyrektor banku Gurewicz zaznaczył, 
że powierzona mu instytucja kredyto- 

wa pracowała od roku 1924 na pod- 
stawie sfałszowanych czeków, których 
iabrykacją zajmowały się osoby pod- 
stawione przez dyrekcję. Gurewicz 
przyznaje również, że bank wydawał 
znaczne sumy na przekupywanie wyż- 
szych urzędników komisarjatu finan- 
sów Oraz banku państwa. 

Budżet: bifwy. 
KOWNO, 23-111 PAT. W dniu 

wczorajszym prezydent republiki Sme- 
tona zatwierdził budżet na rok 1928 
sięgający 250 miljonów litów. Budżet 
ten wejdzie w życie natychmiast 
po ogłoszeniu. . 

zagranicę 7 zt. Konto czekowe w РКО. № 80259. 
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Nowy projeki bifwinowa. 
GENEWA, 24-II1 PAT. Litwinow złożył wczoraj wieczorem 

projekt częściowego rozbrojenia. Projekt ten proponuje ograni- 
czenie o połowę lub jedną czwartą stanu liczebnego wojsk 
lądowych i morskich zależnie od sytuacji w jakiej znajdują się 
obecnie państwa oraz zachowanie materjału wojennego z wy- 
jątkiem tanków i ciężkiej artylerii. 

Wspólne dążenia pp. bifwinowa i Bernstortia. 
PARYŻ, 24. III. Pat. „Petit Parisien* zaznącza, że wysunięty na konierencji 

genewskiej projekt Litwinowa biorący za punkt wyjścia istniejący stan zbrojeń stanowi 
poniekąd premję dla krajów, które zachowały potężne armie i odmawiają wkrocze- 
nia na drogę rozbrojenia.* Propozycja Bernstorffa pisze dalej dziennik, domagająca 
się zwołania w najbliższym czasie konferencji rozbrojeniowej ma na widoku ominięcie 
prac komisj! przygotowawczej oraz narażenie na szwank działalności nowe_o komi- 
tetu bezpieczeństwa i rozjemstwa. „Petit Parisien* wyprowadzą stąd wniosek, źe przy 
większej zręczności i odmiennej taktyce Bernstorif dochodzi do tych samych rezulta- 
tów co Litwinow. : 

Zakończenie prac komisji rozbrojeniowej. 
GENEWA, 24. Ill. Pat. Komisja przygotowawcza międzynarodowej konierencji 

rozbrojeniowej zakończyła w sobotę wieczorem swe prace przyjęciem rezolucji, w 

myśl której nowy rosyjski projekt konwencji o ograniczenie zbrojeń ma być przesła- 

ny poszczególnym rządom dla wyrażenia opinji. Następnie rezolucja poleca przewo- 
dniczącemu komisji zwołać we właściwym czasie nową sesję komisji dla przeprowa- 

dzenia drugiego czytania opracowanego w roku ubiegłym projektu konwencji 6 ogra- 
niczeniu zbrojeń. Nowa sesja ma się zebrać przed najbliższem ogólnem zgromadze- 

niem Ligi Narodów. 

Projekty rozbrojeniowe sowieckie i polityka świafowa Sowiefów. 
„ LONDYN, 24 IH. PAT. W wywiadzie udzielonym dziennikarzom, delegat 

angielski w G newie lord Coushendune nawiązując do odpowiedzi Litwinowa 
ną krytykę angielską propozycyj sowisckich oświadczył, że z odpowiedzi su- 
wieckiuj wynika, iż wojny domowej Sowiety nie uważają za woj.ę. Głównym 
zarzutem, jaki stawia się republikom sowicckim mie jest, że wal.zą oni wła- 
snemi podda ymi, a że ich polityka Światowa ma na celu wywołanie powsze- 
chnej wojny domowej. Lord Cuushenduue jest w posiadaniu wiadomości, šwiad- 
czących o olbrzymich sumach wydanych przez Sowicty na broń dostarczoną 
nacjonalistom chińskim. Ta propaganda wywrotowa spowodowała ekspedycję 
wojskową co ze swej strouy utrudniło Anglii przepkowaczcnie zami.rzosych 
ograniczeń w wydatkach wojskowych. Jak wiadomo wysyłka wojsk AAA 
na była koniecznością obrony życia i mienia Anglików i ianych Europ.jczy- 
ków w Szanghaju. 
RS IIS I ITS 

Naprężenie w Zagłębiu Donieckiem. 
BERLIN, 24-111 PAT. Według informacyj prasy dzisiejszej z 

przedłożonezo urzędowi spraw zagranicznych pizez inż. Gold- 
steina sprawozdania pisemnego wynika, że już od dłuższego 
czasu przed aresztowaniami w Zagłębiu Doni:ckiem panowało 
pomiędzy inżynierami a władzami sowieckiemi naprężenie, któ- 
redoprowadzało od czasu do czasudo starć i spo;ów. Zwłaszcza w 
ostatnim czasie władze sowieckie niemal regularnie wysuwały 
zastrzężenia przeciwko odbieranym materjałom i maszynom 
niemieckim, dając w ten sposób niejako do ziozumi.nia, że 
posądzają stronę niemiecką o uprawianie sabotażu. lnżyniero- 
wie niemieccy zawsze pro.estowali przeciwko tego rodzaju 
podejrzenio.n, twierdząc, że dostawy niemieckie dokonywane 
są w sposób fachowy i Ściśle weaług zamówień, 

teunania inż. Goldstejna 2 A E G. 
BERLIN, 24. III. Pat. Uwolniony z więzienia sowieckiego inż. Goldstein ogła- 

sza dziś wyjaśnienia, z których wynika, że został on aresztowany na podstawie  fał- 

szywego przekładu raportu, jaki jeden z monterów niemieckich wystosował do inż. 
Goldsteina. Raport ten dostał się do G. P. U. Inż. Goldstein posiadł następnie ory- 

ginalny tekst tego raportu i mógł wykazać władzom sowieckim, że przekład był fał- 
szywy, wskutek czego został on natychmiast przewieziony ze szczupłej celi o długo- 
ści 4 metrów i szer. 1,5 m. gdzie przebywał z 6 innymi więźniami do lepszej celi, a 
potem uwolniony całkowicie. Przed 1-szym przesłuchaniem jednak, które doprowa- 
dziło do jego uwolnienia inż. Goldstein musiał spędzić zgórą. tydzień w ciężkich 
warunkach więziennych. 

Kolonizacja żydowska na Sykberji. 
MOSKWA, 24 III. PAT. Zydowska agencja telegraficźna donosi, że 

na posiedzeniu wszechświatowego związku Centralnego Komitetu Wyko- 
nawczego pod przewodnictwem Kalinina przyjęta została uchwała, wyra- 
żająca aprobatę planu przekazania okręgu Birbirżańskiego na Syberji na 
cele kolonizacji żydowskiej. ° 

Deficyiewe operacje Rejchswehiy. 
BERLIN, 24.11, PAT. Podkomisja Reichstągu, która badała sprawę nadużyć w 

M-stwie: Reichswehry zakończyła swe prace siwierdzeniem, że przedsiębiorstwa kpt. 
Lohmanna naraziły skarb państwa na stratę około 26 miljonów marek. Rezolucja 
uchwałona przez podkomisję stwierdza, iż operacje kpt. Lohmanna były poważnem 
naruszeniem prawa publicznego Niemiec. 

CA K KA TITAN SNORO TTT SSE STOTIS 

Niebywałe usiiowanie wyfrucia ludności Mińska. 
Straszliwy akf ferorystyczny czy nowa prowokacja? 

Z Mińska donoszą: jakaś tajemnicza ręka usiłowała 
dokonać straszłiwego spustoszenia wśród mieszkańców 
miasta. Do Mińska dostarczono 300 beczek zatrutych ar- 
szenikiem ogórków. W środę dn. 21 b. m. do szpitala 
miejskiego przybywać poczęły pojedyńcze osoby z ozna- 
kami otrucia Narzekały one, iż poczuły boleści niezwykłe 
po spożyciu ogórków. Ku wieczorowi liczba chorych po- 
częła wzrastać i wreszcie w nocy dosięgła przeszło 100 
osób. Zmobilizowano natychmiast cały aparat medyczny 
miasta i pogotowia i dokonano analizy sprzedawanych 
w mieście ogórków. Analiza wykazała, że ogórki zatrute 
są arszenikiem. Około godz. 10 wieczorem tunkcjonarju- 
sze sanitarni rozesłani zostali do wszystkich miejsc pu- 
blicznych, kin, teatrów, klubów, i t. d. celem wezwania 
ludności do zaprzestania spożywania ogórków przez dni 
kilka. Jednocześnie nadeszły wiadomości, że w mieście 
zapadło na zdrowiu jeszcze dużo osób, które do szpitala 
się nie zgłosiły, 

W czwartek wydane zostało władzom "śledczym rozporzą- 
dzenie przeprowadzenia natychmiastowego śledztwa. Narazie 
udało się wyjaśnić, że ogórki przywiózł do Mińska ni-jaki Koż- 
dan, z miasteczka Samochwałowicze w ilości 3000 sztuk. W dn. 
21 b. m. sprzedał półtora beczki na rynku. Natychmiast areszto- 
wany zaprzeczył kategorycznie iż ogórki są zatrute, gdy jednak 
kazano mu zjeść jeden ze swoich ogórków sam się ot: uł. 

Władzom milicji wydane zostało rozporządzenie przyaresz- 
towania wszystkich zapasów ogórków w składach prywatnych 
przedsiębiorców z Samochwałowiczach, a jednocześnie poddano 
analizie ogórki w składach i kooperatywach państwowych. 
Według urzędowych wiadomości prowadzone jest energiczne 
śledztwo celem wykrycia sprawców zatrucia. 

Krążą pogłoski, iż mamy tu do czynienia z jakimś niebywa- 
łym aktem terorystycznym lub też prowokacją GPU, celem stwo- 
rzenia precedensu do masowych aresztów na Białorusi Sowieckiej" 
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Przed decyzją w Królewcu, 

Humor dzisiejszy zawiera tódatok „Pizegieć Wgotniewy” 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“. } 
DUKSZTY-—-ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa, W. Włodzimierow | 

. T-wa „Ruch“. | 
„ Smarzyński. 
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HORODZIEJ— 
IWiENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 

    

Po dłuższej wymianie not pomię- 

dzy Polską i Litwą, i tych wypadków 

prób przewlekania i wykrętasów, któ- 

rych dzieje ostatnie dobrze znamy, a 

które ŚWwiadczyły raczej o złej woli 
kowieńskiego rządu dnia 30 marca 

rozpoczynają się rokowania w Kró- 

lewcu. O doniosłości tej chwili prze- 
łomowei nie tylko dla Polski i Litwy, 

ale dla całej Europy, nie potrzebuje- 

my chyba już wspominać. Jest to 
dziełem rąk obecnego rządu polskie- 
go, że potrafił przełamać tę niezro- 

zumiałą, a zaciekłą, manjacką polityke 

dotychczasowych rządów kowieńskich, 

że potraiił zwyciężyć  przeciwstawia- 

jące się mu w danej sprawie interesy 

wielkich sąsiednich mocarstw, które 

zgasiwszy historycznego znicza litew- 

skich tradycyj, przy piecyku sztucz- 

nym republiki kowieńskiej, swoją, a 

przeciwpolską chciały upiec pieczeń. 

Rząd polski dokonał tego nie tylko 
w swoim własnym interesie, ale, usu 

wając wieczną zaporę rozwoju nor- 

malnych stosunków i pokoju na 

wschodzie Europy też i w interesie 

ogólnej. pacyiikacji europejskiej. 

Różne pisemka kowieńskie, przez 
źródła niemieckie inspirowane, twier- 

dzą uporczywie, w przededniu roko- 

wań, że ewentualne porozumienie na 

rokowaniach leży jedynie w interesie 

Polski. Oczywiście mowa tu tylko o 
"korzyściach natury politycznej i mo- 

'ralnej. Jeżeli jest w tem interes Pol- 
ski, to jednocześnie stwierdzić należy, 
że właśnie z politycznego punktu wi- 
dzenia pokrywa się on w danym wy- 

padku całkowicie z interesem pokoju 

w Europie, z interesem państw gra- 

niczących z Rosją Sowiecką, z inte- 

resem Łotwy, Estonji, * wszystkich 

państw bałtyckich, a więc także i 

Litwy.—Ale gkowieńscy politycy — ой- 

cjalni twierdzą _ uporczywie, — 2е 

tak nie jest, że porozumienie nie 
leży w interesie Litwy, bowiem 

istnieje ciągłe sprawa Wilna. Wiado- 

mem jest wszakże, że w przeciwień- 

stwie do tych typowo urzędowych 

enuncjacji, sprawa Wilna istnieje tylko 

o tyle, o ile może być rozwiązana w 

myśl historycznych tradycji, to znaczy, 

że Wilno może być stolicą Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, ale nigdy stoli- 

cą dzisiejszej republiki  litew- 

skiej. Sprawa Wilna w płaszczyźnie 

stawianej przeż czynniki kowieńskie 

nie istnieje. Natomiast istnieje 

kwestja prestige'u republiki litewskiej, 

najniefortunniej w świecie związana 

przez poprzednich polityków kowień- 

skich ze „sprawą wileńską*. Ci sami 

politycy rozumieją to doskonale, że 

to powiązanie było niefortunne, a mo. 
że być dla Litwy i zgubne. 

Rokowania polsko - litewskie w 
Królewcu postawione są w ten spo- 

sób, iż w niczem tego prestigeu nie 

naruszają. lnnemi słowy Polska nie 

ma najmniejszego zamiaru upokarzać 

Łitwy. Po tylu dywersjach wyrządzo- 

nych polskiej polityce zagranicznej 

przez dzisiejszą republikę litewską— 

jest to pierwsze ustępstwo ze strony 

Polski, ustępstwo nie w imię jej włas- 

nych interesów, ale właśnie w imię 

tej pacyfikacji stosunków na Wscho- 

dzie Europy, o których wspomnieliś- 

my wyżej. 

Wychodząc więc z tego ' założenia 

należy stwierdzić, iż o ilę rząd kowień- 

ski zechce zrezygnować z dotychcza- 

sowej zależności od wpływów obcych, 

a respektować przedewszystkiem inte- 

resy własnego kraju, "w dobrym 
wyniku rokowań królewieckich dzisiej- 
sza republika litewska jest nie tylko 

nie mniej, ale więcej od Polski za- 

interesowana. 

Nie wiemy dokładnie jakie sprawy 

przedewszystkiem poruszone będą. 

Sądząc jednak z tych wiadomości ja- 

kie się dotychczas do prasy przedo- 

stały, należy przypuszczać, iż dele- 

gacja polska zaproponuje nawiązanie 

komunikacji i stosunków  konsular- 

nych z Litwą. Potrzebne są one bo- 

wiem dla normalnego rozwoju gospo- 

darczego sąsiadujących z sobą kra- 

* CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy 
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jów. Chodzi więc o spław na rzekach 
Wilji i Niemnie, uruchomienie ko- 

munikacji kolejowej i  pocztowo- 

telegraficznej. Brak tego porozumienia 

dawał się odczuć dotkliwie przede- 

wszystkiem Litwie, a w szczególności 

Kłajpedzie. Sytacja gospodarcza Lit- 

wy jest fatalną, Kłajpedy katastrofał- 

ną — a przyczyna tego to odcięcie 

Litwy od bogatego Hinterlandu i 

dróg tranzytowych. W dodatku jesz- 

cze, na mocy traktatu sowiecko-litew- 

skiego z roku 1920. Litwa posiada 

wielkie obszary eksploatacyjne 100000 

ha. lasów w sowieckiej Rosji, które 

zużytkować nie może ze względu na 

brak stosunków z Polską. Z chwilą 

nawiązania norma!nych stosunków 

gospodarczych z Polską,. przed Litwą 

otwierają się olbrzymie perspektywy 

gospodarcze, niewspółmiernie wielkie 

do takichże interesów Polski. 

Być może Ziemia Wileńska ze 

wszystkich ziem stanowiących dziś 

całość Rzeczypospolitej Polskiej, naj- 

bardziej jest pod względem gospo- 

darczym zainteresowana w  nawiąza- 

niu tych stosunków. Lecz oto, jak 

widzimy chociażby z ankiety, której 

druk rozpoczęliśmy w „Słowie”, ma- 

ximum korzyści, nawet w wypadku 

najszerszego rozwiązanią problemu, 

nie leży po naszej stronie. © ile dła 

niektórych gałęzi naszego przemysłu 

nawiązanie normalnej komunikacji z 

Litwą stanowi już teraz pewne  nie- 

bezpieczeństwo, o tyle rezwiązanie 

tej sprawy połowicznie, jak naprzy- 

kład wyłącznie jedynie otwarcie spła- 

wu na Niemnie bez komunikacji - ko- 

lejowej, pocztowej, «stosunków  kon- 

sularnych i t. d. odbić się może w 

fatalny sposób na rozwoju gospodar- 

czym naszego kraju. 

Interesy Ziemi Wileńskiej . jako 

najbardziej bezpośrednio zaintereso- 

wanej powinny przechylić szalę de- 

cyzji delegacji polskiej, która podpis 

położy pod pierwszy układ  polsko- 

kowieński. m. 

LRS "ZY ERP RKOAKEZEDGREENĆ TEZENNAACA 

Umowa celna z Cdańskiem. 

GDAŃSK, 24- Il. Pat. W dniu 
dzisiejszym radca legacyjny Stefan 
Lalicki imieniem rządu Polskiego о- 

raz sen. Jevelowski imieniem wolne- 

go miasta Gdańska wymienili w Se- 

nacie pisma, stwierdzające, że umowa 

polsko-gdańska z dnia 12 sierpnia 

1925 roku o zastosowaniu ceł wy- 

wozowych została zatwierdzona w 

Polsce i Gdańsku. Umowa nabiera 
ostatecznej mocy prawnej z dniem 3 

kwietnia rb. Nadmienia się, że dzięki 

rozporządzeniom polskim postanowie- 

nia powyższej umowy były stosowa” 

ne w praktyce od chwili jej za- 

warcia. 

Międzynarodowa konferencja ka- 
lejowa. 

RZYM, 24.111. PAT. Stefani. W tut. 
ministerstwie komunikacji odbyła się 
konferencja przedstawicieli kolei pol- 
skich, austrjackich, węgierskich, cze- 
chosłowackich,  jugosłowiańskich i 
„włoskich oraz towarzystw żeglugi 
'adrjatyckiej. 

Celem konierencji było rozstrzyg- 
nięcie zagadnienia zastosowania taryi 
bezpośrednich w komunikacji pomię- 
dzy Polską i portami adrjatyckiemi. 

Konierencja wypowiedziała się za 

propozycjami przedstawionemi przez 

przedstawicieli kolei włoskich. Jak się 

zdaje nowa bezpośrednia taryia kole- 

jowa wejdzie w życie w czerwcu r. b. 

Prezes Rady Porfu w Gdańsku 
pozostaje. 

GDAŃSK, 24-Ill. PAT. Pomiędzy 
senatem w. m. a rządem Rzeczypo- 
spolitej doszło w myśl artykułu 19 

konwencji polsko-gdańskiej zawartej 

w Paryżu do porozumienia, na mocy 
którego obecny prezydent rady portu 
i dróg wodnych w Gdańsku pułkow- 
nik szwajcarski de Loes pozostaje na 
swym urzędzie na okres dalszych 

trzech lat, to jest do dnia 24 kwietnia 
1931 roku. 

ednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 
n-rach świątecznych oraz 2-рг‹ 2 

tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—-Ksiąžnica Polska St. Bednarski. 
PO >STAWY—]. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch”. 
ŚWIĘCIANY POW.— Rynek 9. 

JKA POW.—ul. Mickiewicza "4. 
WARSZAWA--T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK--Kiosk B. Golembiowskiego. 

28 

Wojtkiewicz—Rynek. 
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Przed otwarciem Sejmu. 
Podział mandafdtw paszlskich. 

WARSZAWA, 25.Iii, PAT. Dnia 24 
marca r.b. odbyło się pod przewodnictwem 
Generalnego Komisarza Wyberczego wice- 
ministra Cara po:iedzenie Państwowej Ko- 
misji Wyborczej. Na po i:dzeniutem komi- 
$1а dokonała »stosowsie do artykułów, 98, 
99 i 114 Ordynacji Wyborczej zmian w po- 
dziale mandatów poselskich' zarówno w tym 
wypadku, gdy jedna i ta sama osoba Zosta- 
ła wybraną w kilku okręgach wyborczych, 
jak i w tym wypadku, gdv otrzymała man- 
dat zarówno z listy panstwow: j. jak i okrę- 
gowej. Wyniki prac Komisji ogłoszone bę- 
dą w Monitorze Polskim w numerze ponie- 
działkowym z dn. 26, III. r. b. Listy wierzy- 
telne dla p.p. posłów i senatorów wysta- 
wione przez Państwową Komisję Wyborczą 
przesłane zostały do Biura Sejmowego, 
skąd p. p. posłowie i senatorowie mogą je- 
podjąć. Celem uzupełn ającego podziału, 
mandatów do Senatt! odbędzie się posiedze- 
nież Państwowej Komisji Wyborczej dnia 
26 kra r. b. w poniedziałek o godz. 20 
min. 30. 

Klušy pasziskie. 
Poszczególne kluby już otrzymały swe 

lokale. W porównaniu z dawnym sejmem 
w dotychczasowem mieiscu pozostał tylko 
klub PPS. Jedynka obejmuje dawne locum 
Piasta i ZLN. W dawnym Sekretarjacie Pia- 
sta mieścić się będzie Stronnictwo Chłop- 
skie Dąbskiego, lokal po kole żydowskim 
przypaduie Piastowi lub Chrz. Dem. W da- 
wnym lokalu Ch. D. umieszczono rozsze- 
rzoną rozmównicę telefonów między miasto- 
wych, a naprzeciwko niej przeniesiono dv 
dawnych lokali: Wyzwolenia i części Chrz. 
N.—klub sprawozdawców parlamentarnych 
Dawny lokal dziennikarzy zajmą posłowie 
z listy 24. Dawne łokale str. chłopskiego 
zostały częściowo użyte na pokój Prezy- 
denta. Wyzwolenie usadowi się w dawnym 
lokalu NPR. i części lokalu Str. chłop- 
skiego. 

Jak wygląda sala Sejmu. 
„We wtorek dn. 27 marca odbędzie się 

posiedzenie obu lzb ustawodawczych Sei- 
mu i Senatu. > 

„Posiedzenie Sejmu odbędzie się w no- 
wej sali, która jest w tym celu pośpiesznie 
wykończana. Sala; ta zbudowana według 
planów kierownika przebudowy gmachu 
sejmowego, arch. p. Skórewicza przedsta- 
wia się imponująco. Sała zbudowana jest 
w półkole, fotele poselskie ustawione są 
amžiteatralnie. 
„„Na šrodku, pod šeianą poprzeczną u- 

mieszczone będzie podjum dla prezydjum 
Sejmu, po bokach zaś ławy rządowe. 

Sala cała wykładana jest szarym mar- 
murem kieleckim, sprawiawiającym nader 
estetyczne. wrażenie. Z tegoż marmuru 
wzniesione są kolumny, podtrzymujące pu- 
łap galerii, która otacza łukiem salę obrad. 
Na galerji tej mieszczą się loże: Prezyden- 
ta, korpusu dyplomatycznego, prasy oraz 
miejsca dlą publiczności. 

Dach pokryty jest kopułą szklaną, 
przez którą dostaje się do sali światło 
dzienne. 

„№ ścianie czołowej 
miejsca na artystyczne freski, których te- 
maty zaczerpnięte będą z historji Polski. 
Fotele PE ie są dębowe, z wysokiemi 
oparciamii, kryte zielonym safjanem. 

Ten sam materjał pokrywa również 
fotele prezydjum Sejmu. 

Rotunda, w której mieści się nowa sa- 
la sejmowa, połączona jest krytem  przei- 
ściem z hotelem poselskim, olbrzymim pie- 
ciopiętrowym gmachem, który oprócz т 
koi mieszkalnych posiada sale obrad ko- 
misyj, restauracje etc. 

Senat obradować będzie w dawnej Sali 
sejmowej, która również jak i reszta gma- 
chu, zostanie odpowiednio przerobiona. in- 
westycje przy ul. Wiejskiej nie są obliczo- 
te na zbyt długi okres czasu, gdyż czyn- 
niki miarodajne noszą się z projektem wy- 
budowania wielkiego  reprezentacyjnego 
gmachu dla Sejmu i Senatu. 

Wówczas obecne budynki oddane zo- 
staną Uniwersytetowi Warszawskiemu. 

pozostawiono 

Katastroja na morzu. 
GIBRALTAR, 23.111. PAT. Paro- 

wiec szwedzki Citos, dążący z Nowe- 
go Orleanu do Aleksandrji rozbił się 
na pełnem morzu w okolicy przyląd- 
ka Tariia podczas gwałtownej burzy, 
która szałała tu wczoraj wieczorem. 
Załoga parowca. rozesłała sygnały 
wzywające pomocy, poczem przesiadła 
się na łodzie. Zaalarmowany sygna- 
łami jeden z parowców angielskich 
całą noc prowadził poszukiwania, 
które nie dały żadnych wyników. Inny 
parowiec angielski odnalazł łódź, w 
której znajdowało się 12 ludzi z za- 
łogi szwedzkiego parowca. Brakuje 
jeszcze jednej łodzi z 11 ludźmi. Pa- 
rowiec Citos nie podobna odnaleść. 

@ rokowaniach z Ausfrją. 
WIEDEŃ, 23-I1 PAT. Neue Freue 

Presse w wydaniu popołudniowem 
otrzymuje z rządu austrjackiego in- 
formacje, z których wynika, że roko- 
wania handlowo-polityczne w War- 
szawie nie wydały dotychczas żadnych 
rezultatów. W każdym razie nie za- 
nosi się na bezpośrednią decyzję. 
RE nie nastąpi DE wówczas 
elegacja austrjacka uda się w - 

szłym tygodniu do Wiednia Gesi 
złożenia sprawozdania i zasiągnięcia 
nowych in>trukcyj. 
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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. Zawalna 16, m. 32. 
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PHILIPSA wyroby radjowe 
Lampy nadawcze amatorskie. 
Lampy odbiorcze o maksymalnej wydajności i mini- 

malnem zużyciu prądu. 
Głośniki i transformatory zapewniają naturalną i czy- 

stą reprodukcję muzyki i mowy. 
Aparaty anodowe najpewniejsze i najdogodniejsze żró- 

dło prądu anodowego nie dają trzaskow 
ani szmerów. 

Prostowniki ładują akumulatory automatycznie, są 
pewne w działaniu, nie wymagają nadzoru. 
Typy wszystkich wielkości. 

Odgromniki zabezpieczają aparat odbiorczy przed 
wyładowaniami atmosferycznemi. 

REL TRPS 

  % 
B
B
B
A
R
C
E
N
E
 

| 
+ awiadomienie 

Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości naszej  Szan. 
Kijenteli, że z dniem 24 b. m. została cofnięta przez firmę. plenipo- 

tencja udzielona p. STANISŁAWOWI STOBERSKIEMU 
na zarządzanie interesami firmy w Wilnie, który przeto nadal 

naszej nie reprezentuje. 
Jednocześnie podajemy do wiadomości, że ostatnio oprócz fabryki w 
Lublinie przy ul. Wesołej Nr. 20, firma nabyła fabrykę w Lublinie 
przy ul. Przemysłowej Nr. 10, a to celem rozszerzenia swojej działal- 
ności i możności zupełnego zadowolenia Szanownej  Klijenteli przez 

terminowe dostarczanie zamówionych maszyn. 
Interesa firmy w dalszym ciągu bez przerwy prowadzi w Wilnie przy 

ul. Mickiewicza Nr. 9 p. KAZIMIERZ KNOBLAUCH. 
staraniem którego będzie wszechstronne zadowolenie naszej Szanow- 

nej Klijenteli. 

Grzegorz KULIK—Fabryki Maszyn, Kamieni Młyńskich 
i Odlewnia Żelaza w Lublinie ul, We-oła Nr. 20—Przemys- 
Iowa Nr. :0, Biuro i Składy fabryczne ul. Zamojska Nr. 18, 
w Wilnie ul. Mickiewicza Nr. 9. 

[T Šiva ЕНО GALI ESTA URI КАЕН 

Restauracja „OA ZA (Bakszta 2) 
Atrakcyjny program artystyczny . 

na czele 
wiedeński duet taneczny 

Franzzi 8 Ferri 
Orkiestra w zwiększonym kompiecie. Jazz-Band. 

1296 © Początek o godz. 10 m. 30 wiecz. 
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BTO SZCŻYT PRECYZZIE | 
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LORD 
synów zabitych na wojnie. 

(Dokończenie). Brata miał lord Ribblesdale. Rzad- 
Sporo świata zwiedził iord Ribble- ko pokazywał się on w Europie. 

Sdale — pisze p. Felix Maxwell su- Administrował jakąś prowincją w а- 
mienny badacz jego „Wspomnień*—a lekich kolonjach, a nader sprężyście. 
wciąż mu było jeszcze mało! Gdy je- Potrafił najpierw uległemi uczynić 
go Starszy syn pociągnął do Afryki „Swoje* malajskie plemiona, nastę- 

Žadač wszędzie. 

roku, pod Gallipoli. Nieszkodzi. 
też w lordowskim stylu mieć obu 

na wojnę z Burami, sam lord ojciec pnie coś w rodzaju federacji zawią- belan, podczas przebywania „na słu- 
ruszył wraz z nim... O, nie na po- Zać i przywieść ją pod sztandar Wie!- 

le chwały!—tylko em fouriste. W ko- kiej Brytanii. Był to jeden z cichych 
werkocie na grzbiecie (covercoat— a mocnych filarów wszechświatowego 
rodzaj sukna), uzbrojony w parasol Br'zisk Empire. Pionierem kolonizacji 
odbył cały finał kampanii 

skich namiotach a w dzień gałopując ta febra. 
na transwalskim kucyku z huzarami - 

pod ldballi, Drugi też syn lorda Rib- nudny, wiodąc, 

blesdale padł śmiercią walecznych na systematyczny. 

Te szych w stolicy, a z zewnątrz miał 

transwal- obejmującej wszystkie na kuli ziem- 
skiej biwakując—na ochotnika — po Skiej lądy i morza. Śmiercią też kolo- czas obiadu, gdyż dopuszczony był 
pobojowiskach, sypiając w żołnier- nisty zakończył życie: zmiotła go żół- 

Natomiast lord Ribblesdale stale siał na Ścianie. Jedna z dam dworu 

dokąd oczy poniosą. Był to też nie- do końca życia przebywał w Anglii. ' t 
zaprzeczenie lordowski gest. A tak Szambelanem zresztą był od roku ma na nim królowa Wiktorja wyraz 
sobie szlachetny lord owego tranśwal- 1880-g0 przy osobie królowej i w na twarzy: niemiłosiersej sprawiedli- 

skiego kucyka upodobał, że zabrał pałacu „Windsórskim miał stałe repre- 
go z sobą do Anglii. Syn drżał usta- Zentacyjne „dyžury“. To go zbliżało | „i zap : 
wicznie aby ojciec, dobrowolny ucze- raz po raz do wielkiej monarchini, a šcie musieli nieraz długo czekać na 
stnik wyprawy militarnej, nie dostał jej dwór — niemiał dla niego tajemnic. y . 
się albo pod grad kul albo do niewoli. Niewiele ich, niestety, znajdziemy w sobie czarną suknię... mocno  dekol- 
Nic się atoli lordowi Ribblesdale nie sta- lordowskich memoarach. Żadne to, towaną; duży brylant we włosach, na 
to. Syn zaś jego wyszediszy cało z kam- uprzedźmy z góry, „Tajemnice Tuileryj- ręku potężną bransoletę wysadzaną 

panji burskiej, wstąpił na ochotnika skiego dworu" lub inne jakie w tym przepysznemi szafirami. Podczas о- 

do regimentów wyprawianych na woj- guście rewelacje... Dwór Windsorski biadów galowych i uroczystych miała 
nę z Šomalisami i poległ w bitwie Opisuje lord Ribblesdale jako wcale królowa na piersiach wstęgę niebieską 

żywot spokojay i orderu Podwiązki. Niepozorna, niska 
ychlej był to jakby — miała jednak królowa Wiktorja w 

  

Nowa afera z konfrakandą hroni? 
EIAEOGROD, 24 III. PAT. „Politika“ donosi z 1 że na dworcu 

w Suboticy jugosłowiańskie, władze graniczne zatrzymały transport złożony 

z 23 wagonów pochodzący z Włoch, a przeznaczony, jak to wskazywał list 
przewozowy do Rumunji drogą przez Veliką-Kukindę. Widniejące na wago- 
nach etykiety wskazywały, że ładunek zawiera materjały wybuchowe. Podobny 
transport złożony również z 22 wagonów przeszedł przed kilku dniami przez 
Suboticę przyczem pochodził tak samo z Włoch i był skierowany do Ru- 
munji. Jugosłowiańskie władze graniczne mają pewne podejrzenia co do kie- 
runku transporiu, otoczyły wagony i powiadamiły o tem władze wojskowe. 

Tor kolejowy, na kiórym znajdują się wagony strzeżony jest przez straż 
wojskową. Naczelnik stacji Subotica jak również komisarz policji w tem mie- 
Ście odmawiając udzielenia jakichkolwiek informacyj. Komisja rzeczoznawców 
z Białogrodu przybędzie w dniu dzisiejszym do Suboticy celem zbadania ła- 
dunku zasekwestrowanych wagonów i ustalenia, czy ma się tu do czynienia 
z kontrabandą materjału wojensego. 

BIAŁOGRÓD 24 Ill. PAT. Agencja Avala komunikuje: Wiadomość ogłoszona 
dziś z rana przez jeden z dzienników. białogrodzkich w sprawie rzekomego zatrzy- 
mania kontrabandy broni na stacji kolejowej w Subotolicy jest całkowicie zmyślona. 
Transport o którym pisał dziennik, wysłany został po dokonaniu zwykłych formal- 
ności celnych na miejsce przeznaczenia. 

Specjalna opieka nad rolnictwem Prus Wschodnich. 
BERLIN, 24. III. PAT. Komisja wschodnia sejmu p uskiego uchwaliła wniosek 

wzywający rząd pruski, ażeby w porozumieniu z rządem Rzeszy przystąpił niezwłocz-- 
nie do planowego rozszerzenia i zasilania akcji opieki nad wschodniemi obszarami gra- 
nicznemi. W tym celu należy opracować szczegółowy plan zarządzeń w dziedzinie 
stosunków kulturalnych, komunikacyjnych, zdrowotnych i Kolonizacyjnych. W drugim 
EE komisja wzywa rząd do zaopiekowania się sytuacją urzędników wschodnio- . 

pruskic 

Orgie nacjonalistów niemieckich jw (Opolu. 
BERLIN, 24 III. PAT. „Dziennik Berliński* donosi z Opola: We środę 21 bm. w 

czasie lekcji śpiewu chóru polskiego „Cecylją* we wsi Malina nie wykryty dotychczas 
sprawca rzucił ręczny granat, który wybuchł na podwórzu tuż przed oknami izby, gdzie 
odbywała się lekcja, tłukąc wszystkie szyby. Jedynie dzięki przypadkowi wybuch gia- 
natu nie pociągnął za sobą ofiar w ludziach. Znamienne jest, jak zaznacza dziennik, 
że w czasie odbywania się przedstawienia teatralnego w Malinie urządzonego przez 
chór „Cecylja* w dniu 2 lutego odgrażano się już, że rzucony zostanie grauat, jeżeli 
Polacy z Maliny nie zaniechają swej działalności społeczno-kulturalnej. || 

Równocześnie dnia 20 marca we wsi Kempie, pow. Opolskiego tamtejsi Niemcy 
£ nauczycielnm Larischem z Luboszny na czele rozbili odczyt O Matce Boskiej z 
Lourdes urządzony przez związek stowarzyszeń młodzieży polsko-katolickiej. Wez- 
wany przez przewodniczącego zebrania żandarm zachowywał się biernie i pozwolił na 
to, że nauczyciel Larisch przerywał mówcy, żądając, aby mówił po niemiecku. Od- 
łamki granatu ręcznego, użytego do zamachu w Malinie złożone zostały w redakcji 
„Nowin Codziennych* w Opolu. 

Olbrzymia afera z chininą. 
NOWY YORK 24 lil PAT. Przed trybunałem związkowym rozpoczęło się śledz- 

two w sprawie rzekomych nadużyć przy kontroli cen chininy. Wielkie ilości tego 
środka leczniczego na ogólną sumę 100.000 dolarów zostały skonfiskowane i złożone 
w magazynach armji amerykańskiej. Osoby prowadzące śledztwo z ramienia rządu 
oświadczyły, że po źa firmami amerykańskiemi zamieszane są w aferę również firmy 
cudzoziemskie. 

Król Amanaliah w Angijl 
LONDYN, 24 III. PAT. Krėl Amanullah udał się dziś z rana wraz ze Świ- 

tą samochodem do Camberley, gdzie spędził dwie godziny zwiedzając królew- 
skie liceum wojskowe. 
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Uezezenie pamięci ks. prałafa Budkiewicza. 
Nabożeństwo żałobne i akademja. 

W gronie zamieszkałych obecnie Budkiewicza. 
w Wilnie b. parafjan kościoła Św. W tym celu w dniu 31 marca r.b., 
iKatarzyny w Petersburgu, jak rów- jako piątą rocznicę śmierci ś. p. Ks. 
nież i b. patafjan Archidjecezji Mohy- Prałata, staraniem Komitetu, będzie 
lewskiej powstała myśl uczczenia pa- odprawione nabożeństwo żałobne w 
mięci jasnej i Świetlanej postaci -mę- kościele św. Kazimierza, w Wilnie o 
czennika Kapłana-Polaka. godz. 10-ej- 

Grono powyższych parafjan stwo- Jednocześnie Komitet ogłasza, że 
rzyło Komitet ku uczczeniu pamięci w dniu 9 kwietnia r. b. odbędzie się 
zamordowanego przez bolszewików uroczysta Akedemja w Sali Miejskiej, 
w Moskwie š. p. księdza prałata — Ostrobramska Nr. 5, o g. 12. 30. 

„Wilno, dnia 24 marca 1928 r. 
Prezes Komitetu ( |) Jozef Zeležai k. 

Wice-prezes ( ) Anna mohłówna, 
Skarbnik (-) Michał Olechnowicz. 

Członkowie Komitetu (—) Michał Siedlecki, Jerzy Kamiński. 
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królowa! 
Wszedłszy witała obecnych na Sali 

wić, Incessit Regina! 
wygląd cytadeli. Wystawnej. stražy 
pałacowej nie bylo. Para tylko szyld- 
wachów drzemało pod oknami; po- 
licjant przechadzał się wszerz i wzdłuż 
a dwóch, trzech detektywów przebra- 
nych za „przechodniów* literalnie nie 
wiedziało co z sobą począć z braku 
wszelkiego zatrudnienia. Lord-szam- 

skinieniem głowy i obchodziła całe 
towarzystwo nie opierając się na 
lasce hebanowej trzymanej zawsze w 
ręku. Laska była tylko dla parady -- 
a może dla konteransu. 

Nieodmiennie siadał obok królo- 
wej, którykolwiek z jej krewnych. 
Nie przysparzało to wesołości ani mo- 
narchini ani tej osobie, która jej do- 
trzyinywała towarzystwa. Lecz był ta- 
ki już — zwyczaj. Etykieta zabraniała 
prowadzić przy stole rozmowy ogól- 
nej; tedy rozmawiali z sobą tylko 

żbie* w pałacu Windsorskim zajmo- 
wał apartamencik z widokiem na Ta- 
mizę. Obsługiwał do lokaj dworski w 
szkarłatnej liberji. 

Królowę widywał regularnie pod- 
sąsiedzi i to przyciszonym głosem. 

do jej stołu. Wielki portret monar- O „inteligencji“ królowej iktorji 
chini, malowany przez Angeli'ego, wi- milczy nawet Historja. Lord Rib- 

blesdale tłumaczy istotnie dość po- 
spolite przymioty umysłu królowej 
Wiktorji jej nadmiernem zajmowa- 
niem się sprawami państwa, wnikając 
przedewszystkiem w rzeczy mniejszej 
wagi albo zgoła małoważne. 

Trzech kucharzy, każdy innej 
narodowości, obsługiwało stół kró- 
lewski w Windsorze. U stołu siedział 
dygnitarz noszący tytuł. Muster oj 
the Housekold (po polsku brzmiałby: 
Gospodarz Dworu). Przed nim leżało 
тени & zaznaczonem przy każdem 
podaniu nazwiskiem kucharza, który 
jest odpowiedzialny za podaną po- 
trawę. Gospodarz Dworu obowiąza- 

wyraziła się kiedyś nader trafnie, że 

wości, 
Dwór i zaproszeni za obiad go- 

przybycie królowej. Miała zwykle na 

polu chwały. Było to atolijuż w 1916 jaki.. bank jeden z najdostojniej- sobie wiele majestatu. Niema co mó- ny był pilnie Śledzić: co przy spoży- 

Ly die proram „Aramady” 
Drugi z kolei dzień poświęcony 

został przesłuchiwaniu świadków ma- 
jących udowodnić winę oskarżonych 
Klaudji Hoćko i Jana Kuźmicza b. 
nauczycieli szkół powszechnych. 

W pierwszą kolejkę staje przed 
sądem šwiadek Marja Pawłowicz 
urzędniczka Białoruskiego Banku Ko- 
operacyjnego. 

Zeznania jej niewiele wnoszą do 
sprawy. Pełniąc funkcje siły pomoc- 
niczej księgowała pozycje buchalteryj- 
ne przeprowadzone przez Osk. KOwSza. 
Wie o tem, że z Rygi nadchodziły 
przekazy Banku Tranzytowego, jednak 
nie pamięta wysokości tych przekazów, 

" O istnieniu t. zw. czornoj tietradki 
do której wpisywane były wszystkie 
nielegalne operacje nic nie wie. Zapy- 
tywana przez osk. Kowsza o stanie 
finansowym banku twierdzi, że człon- 
kowie rady nie mogli otrzymać pensji, 
a to z racji pustek w kasie. 

Świadek Ark. Buś$ko, zeznania 
którego zostały odczytane, zeznał że wie 
o zebraniu prezesów hurtków odby- 
tem na 10 kilometrze od Nowogródka. 
Sam nie był członkiem „Hramady*. 

Świaak poster, W. Ciesielski, 
Stwierdza, że Kuźmicz był najaktyw- 
niejszym członkiem  „Hramady“. W 
rozmowie ze świadkiem Kuźmicz mó- 
wił o nadmiernych podatkach, które 
rząd powinien przełożyć na obszar- 
ników. 

Kuźmicz utrzymywał ścisły kon- 
takt z poszlakowanym o uprawianie 
szpiegostwa Kazimierzem Krawcem. 

Przewodniczący zarządza odczyta- 
nie zeznań św. Cichonia. Stwierdził 
on u sędziego śledczego, że Hoćko 
zna jako zdeklarowaną komunistkę, 
inicjatorkę manifestacji w Karoliczach. 

Świadek Jan Dębicki przepro- 
wadzając rewizję w powiat. komitecie 
„Hramady* w Nowogródku ujawnił 
dużą ilość bibuły agitacyjnej oraz 
dobrze zaopatrzony magazyn pro- 
wjantowy. Produkty przeznaczone by- 
ły dla więźniów politycznych. Jedno- 
cześnie z tem znalezione było kilka- 
set odezw pisanych przez osk. Kuźmi- 
cza, a następnie odbitych na szapi- 
говгайе. 

Odezwy te nawoływały ludność 
do składania ofiar w zbożu, tłuszczach 
i gotówce jak było powiedziane w 
odezwie — „dla naszych katowanych 
towarzyszy". 

Prezes rejonowego komitetu K. P. 
Z. B., żyd, Jankiel Lubczański był 
członkiem „Hramady* i jak to było 
wiadomem Świadkowi pouczał człon- 
ków jaczejek, że wszyscy oni powinni 
być członkami „Hramady”. 

Mec. Duracz. Czy Kuźmicz był 
w Centralnym Sekretarjacie w Wilnie? 

Świadek. Tak był. Wysyłałem 
za nim specjalnego człowieka. Wiem, 
że konierowa! # Taraszkiewiczem, 
Wołoszynem i Bursewiczem. . 

Wiem ponadto, że Kuźmicz był 
Rosji, jakoby z polecenia „Hramady”. 

W sprawie tej osk. Kuźmicz skła- 
da następujące oświadczenie: „była 
decyzja hurtka wydelegować jednego 
człowieka do Rosji, aby zobaczył czy 
dobre żywietsa,* 

Po zbadaniu świadka, na wniosek 
obrony, przewodniczący zarządza od- 
czytanie omawianych wyżej odezw. 

Świadek B. Fecak, osadnik woj- 
skowy mówi o manifestacji w No- 
wogródku. Wiadomem jest šwiadko- 
wi, że Kuźmicz i Hoćko intensywnie 
przygotowywali manifestację jeżdżąc 
po wsiach i zmuszając hurtkowców 
do stawienia się. 

Jeden ze znajomych świadka udał 
kulawego aby nie iść na manifestację. 

Mec. Duracz. Kto to był ten 
kul wy? 

Świadek. Nie mogę powiedzieć, 
bo to był mój konfident. Ё 

O powyžszem zawiadomilem  po- 
licję. 

Mec. Babiański. Co pana 
czyło z policją? 

Świaoek St. Krasiński, sekre- 
tarz gminny z tytułu zajmowanego 

Ją- 

kową agitacją. Wywołała ona niepła- 
cenie podatków i opór w razie na- 
kładania sekwestrów. . Doszło do te- 
go, że bez asysty policji niemożna 
było wyjeżdżać na teren gminy. 
Klaudja Hoćko przejawiła swoje za- 
patrywania obrzucając policję wyzwi- 
skami. 

Mówi następnie świadek, że Hoć- 
ko agitowała wśród ludności aby nie 
posyłano dzieci do szkoły utrakwi- 
stycznej, Inspektor Szkolny  chcia! 
dać szkołę białoruską ze swoim na- 
uczycielem, lecz „ludność żądała za- 
twierdzenia nauczyciela  hromadow- 
skiego. 

Świadek A. Kret komendant 
pol. pow. Nowogródzkiego miał in- 
iormacje, że Kuźmicz delegowany był 
na Okr. zjazd KPZB w Słonimie. Po 
powrocie Kużmicza ujawniono na te- 
renie dużą ilość bibuły komunistycz- 
nej. W grudniu 1926 był on na kon- 
terencji w Wilnie. Hoćko znana była 
ze swej działalności komunistycznej. 
W Tupałach aresztowano ją w mo- 
mencie rozwieszania  transparentu. 
Wysyłała ona pieniądze mordercom 
koniidenta Kuźmy. 

. Prok. Kałapski. A czy nie było 
więcej aktów terorystycznych? 

Świadek. Były. Wymordowano 
rodzinę Pawła Hładki aresztowanego 
za napad, którego n. b. hromaeowcy 
podejrzewali o kontakt z policią po- 
lityczną. 

, Świadek. jestem Polak i to bylo 
moim obowiązkiem. Chłopi lojalni 
bali się meldować, ja mam odwagę 
cywilną. Stosunki łudności polskiej 
ze starszą generacją były poprawne 

« ferment wnosili młodzi rozagitowa- 
ni przez „Hramadę“. Obecnie jeszcze 
b. hurtkowcy weszli do Towarzystwa 
Szkoły Białoruskiej i konspiracyjnie 
kontynuują pracę. 

Kuźmicz mówił kiedyś p, Pasz- 
kowskiemu, że był w szkole komu- 
nistycznej w Baranowiczach i stąd 
zna program partji komunistycznej. 

Z odczytanego zeznania zast. Sta- 
rosty pow. Nowogródzkiego p. Jelin- 
ka dowiedzieliśmy się, że Sejmik no- 
wogródzki przeprowadził uchwałę do- 
magającą się interwencji u władz 
administracyjnych o zamknięcie „Hra- 
mady“ jako organizacji o kierunku 
antypaństwowym. 

Swiadek J. Giszczak, komen- 
dant posterunku był obecnym na ze- 
braniu kiedy j. Kuźmicz nawoływał 
ludność do wypędzenia osadników, 
stawiania oporu w wypadkach wyrębu 
lasu Oraz oświadczył, że tylko przy 
pomocy silnej „Hramady* uda się 
włościaństwu białoruskiemu wyrwać 
z rąk burżuazji. Wiec został przez 
świadka rozwiązany. 

Działalność wywrotowa zmusiła 
świadka do poczynienia starań u 
władz przełożonych o zwiększenie ilo- 
ści posterunków . policyjnych. Hroma- 
dowcy współdziałali z komunistami 
n.p. Fajwelowicz, znany komunista 
„urzędował* w dni targowe w lokalu 
komitetu. 

„Hramada” usiłowała nawet stwo- 
rzyć. własne sądy — „Sądy trzech” 
na wzór wprowadzonych w Sowietach. 
i agitowała aby członkowie w wypad- 
kach sporów nie zwracali się do Są- 
dów państwowych tylko do tych 
właśnie. 

Świadek Podlipska J. byla 
Świadkiem manitestacji w Nowogród- 
ku. Tłum Śpiewał pieśni rewołucyjne, 
a następnie obrzucał policję kamie- 
niami i kijami. Hočko była w po- 
chodzie. 

Świadek j. Słoma, osadnik u- 
słyszał wieczorem 6.X1-26 r. rozmó- 
wę kilku ludzi, którzy szli traktem. 
Zaciekawiony poszedł za nimi. Za 
wsią odbyli konierencję, rozwiesili 
transparent i rozeszli się przypomi- 
nając sobie nawzajem, że jutro mają 
być na maniiestacji. 

Jutro dalszy ciąg procesu. W. 7, 

stanowiska zetknął się z antypodat- 

waniu danej potrawy maluje się na 
twarzy królowej: zadowolenie .czy 
przeciwnie nieukontentowanie. A i na- 
leżało orjentować się wśród wrażeń 
gości krółowej. I stosownie do tego, 
czy potrawa smakowała lub przeciw- 
nie wydała się paskudną, kucharz 0- 
trzymywał pochwałę lub naganę a 
bywało dymisję lub specjalne wynad- 
grodzenie. 

Służba kucharska nie była ciężka 
na Windsorskim dworze. Królowa 
miała zawsze znakomity apetyt i prze- 
to aby się skrzywiła trzeba było i- 
stotnie podać coś... haniebnego! Wi- 
na dawano na stół królowej Wiktorji 
doskonałe. 

Królowa - opowiada lord Rib- 
blesdale — jadła niesłychanie szybko. 
A skoro tylko królowa skończyła 
jeść, wnet sprzątano talerze z przed 
nosa wszystkim jej współbiesiadni- 
kom bez względu na to czy Kto już 
był się z jedzeniem załatwił czy się 
do niego właśnie w najlepsze zabie- 
rał. Służba często gęsto lubiła płatać 
figla osobliwie osobom, które po raz 
pierwszy miały zaszczyt obiadować 
za stołem królowej i sprzątała tale- ; 
rze z iście djabelskiinm pośpiechem. 
Tak było raz z lordem Hartingtonem. 
Siedział akurat obok królowej. Co 
dotknie potrawy... już mu talerz 
sprzątnięto. Powtórzyło się raz i dru- 
gi raz. Za trzecim razem lord Har- 

  

      

tingion nie wytrzymał. ŚSpiorunował 
lokaja wzrokiem i bez ceremonii... 
kiedy nie zawoła: „Hej tam, waćpani 
Podaj mi talerz z powrotem!“ Cały 
stół _ zamarł. Nie wyobrażano na- 
wet sobie: co może wyniknąć z ta- 
kiego skandalu. Wszelako królowa 
tylko.. uśmiechnęła się. Widocznie 
była w wyjątkowo laskawem uspo- 
sobieniu - a może „uszło* nawet to 
lordowi Hartington dlatego, że Har- 
tingtonowie szczycą się posiadaniem 
herbu starszego niż dom panujący 
angielski? Prawdopodobnie z tej racji. 

Gladstone był częstym gościem w 
Windsorze: i.w urzędowym i w pry- 
watnym charakterze. Potrafił „zaga- 
dać się” np. czekając na przyjęcie go 
na audjencję przez królowę. Tak razu 
pewnego spostrzegłszy w serwantce 
przepiękny Okaz porcelany chińskiej 
jął lordowi szambełanowi, który mu 
w poczekalni królowej dotrzymywał 
towarzystwa, tłumaczyć szeroko i dłu- 
go jak należy „rozpoznawać” chińską 
autentyczną porcelanę. Wywiązał się | 
formalny wykład... A tu nagle: królo- | 
wa prosi! iladstone chwyta portiet | 
i... | ręczyć można, że za parę minut 
takiż rznął królowej wykład grun- 
towny i obszerny o sytuacji politycz- | 
nej w Egipcie. Królowa nie lubiła 
Gładstone'a. Osobliwie dlatego, że 
sprzeczał się z nią do upadłego, upar- 
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© przedednia polsko-liteoshich rokowań © Kró'ewcu. 

Postulaty gospodarcze Ziemi Oileńskiej, 
Prezes 

inicjatywa nasza szczegółowego 
omówienia sytuacji gospodarczej Wi- 
leńszczyzny w związku z zb!iżającemi 
się rokowaniami w Królewcu w spra- 
wie unormowania stosunków polsko- 
litewskich znalazła oddźwięk uznania 
w sferach zainteresowanych. 

Zwróciliśmy się do p. Hipolita 
Giieczewicza, prez. Zw. Ziem., który 
jednocześnie kieruje sekcją leśną 
przy Związku. 

Spław po Niemnie — rozpoczyna 
swe wywody p. prezes Gieczewicz—jest 
właściwie „otwarty” lecz warunki Ko- 
wieńskie są dla strony polskiej nie 
do przyjęcia. Obostrzenia litewskie po- 
łegają głównie na tem, że na granicy 
ilisacy polscy muszą być zamieniani 
przez flisaków litewskich, a drzewo 

musi być sprzedawane 
firmom kowieńskim i klajpedzkim. 
Utrudniony jest dalej niezmiernie 
wjazd kupców polskich, którzy muszą 
odbywać b. kosztowną i długą 
drogę okrężną przez Rygę lub Kró- 
iewiec; komunikacja pocztowo-telegra- 
ficzna, odbywa się również drogą 
okólną i t. p. Wobec takiej sytuacji, 
braku przytem stosunków konsular- 
nych, a zatem braku podstaw praw- 
nych dla ochrony mienia i swobody 
obywateli polskich, oczywista nie ko- 
rzysta się ze spławu na Niemnie. 

— Jakie korzyści ' przewidziane 
są dla stron obu w wypadku dojścia 
do skutku zapowiedzianych rokowań? 

Spław na Niemnie i przewóz 
tranzytu materjałów drzewnych z Pol- 
ski i Rosji przyniesie bodaj więcej 
korzyści Kownu i Kłajpedzie niż Pol- 
sce. Trzeba mieć tutaj na uwadze 
tranzyt drzewa z Rosji, gdzie Litwa 
posiada wielkie koncesje na eksploata- 
<ję lasów 

Komunikacja wodna Niemnem jest 
głównie potrzebna dła dostawy trat- 
wami surowca drzewnego. Tartaki bo- 
wiem w Kłajpedzie w r. 1924 wysłały 
zagranicę przeszło 64.000 ton desek, 
zaś w r. 1926 tylko 15.000 ton, obec- 
nie zaś są nieczynne, co się tłumaczy 
odcięciem Hinterlandu, a zatem bra- 

Zw. Ziemian 'p. 

(Specjalna ankieta „Sława ). 
оее та ЗАНЛ ITS 

* Hipolit Gieczewicz. 
kiem materjału surowego dla tartaków. 
Wogóle handel drzewem w  Kłajpe- 
dzie upada z rokiem każdym. A oto 
kilka cyfr. Gdy wr. 1924 wywieziono 
z Kłajpedy 3.500 ton kopalniaków, 
4.000 ton drzewa osikowego i 2.400 
ton belek dębowych, w r. 1926 wy- 
wóz tych materjałów zawarł się w 
cyfrach: kopalniaki 1.600 ton, drzewo 
osikowe 1.200 ton, belki debowe 640 
ton. 

A Prusy Wschodnie? 
— W splawie drzewa przez Nie- 

mien nie tylko są zainteresowane 
Litwa i Polska, ale w  niemniejszej 
mierze Prusy Wschodnie, do których 
droga wodna prowadzi przez t. zw. 
kanał sekenburskie. Spławia się tą 
drogą głównie drzewo celulozowe (t. 
zwi papierówkę) dla wielkich fabryk 
w okolicach Królewca. 

— Nasze plusy i minusy... 
— Co do nas, to z jednej strony 

producenci drzewa są bardzo zainte- 
resowani spławem po Niemnie, gdyż 
to podniesie cenę materjałów ekspor- 
towych, jak i tych sortymentów, które 
z powodu zbyt drogiego transportu 
koleją nie mogą być w tej chwili 
Sprzedawane zagranicę, a Sprzedaż 
których wpłynęłaby na bilans handlo- 
wy państwa. Wprawdzie tartaki nasze 
będą wówczas musiały konkurować z 
tartakami kowieūskimi i klajpedzki- 
mi i z tego powodu swoją produkcję 
zmniejszyć. Nie zatrudnią też one ta- 
kiej ilości robotników, aby z tego po- 
wodu nakładanie ceł wywozowych 
(wysuwane jako postulat przemysłu 
tartacznego Wileńszczyzny) dało się 
usprawiedliwić. 

Tartaki miejscowe można podtrzy- 
mać na wysokim stopniu odpowied- 
nią akcją kredytową, bo deski dla 
wewnętrznego rynku trzeba dłuższy 
czas magazynować i sprzedawać na 
weksle Sześciomiesięczne, a że za 
kloce zagranica płaci gotówką, więc 
często wygodniej jest sprzedawać su- 
rowiec zagranicę niż deski na kredyt; 
inaczej nie mogą płacić za Surowiec 
jak tylko wekslami. 

Rozmowa z p.S.Trockim, dyrektorem Akc. T-wa Kurlan- 
dzkiej Olejarni. 

Dyrektor największej firmy krajo- 
wej przemysłu olejarskiego p. S. Tro- 
cki zapoznawszy się z celem naszej 
wizyty oświetla sytuację w przemyśle 
olejarskim następującemi słowy: 

W obecnej chwili największa 
naszą bołączką jest brak surowca 
krajowego. Stało się to dlatego, że w 
roku zeszłym zaraz po zbiorach sie- 
mie Iniane wywieziono w poważnej 
dlości z kraju. Przemysłowcy zmusze- 
ni są przeto importować siemie z La 
Platy po cenach wyższych niż było 
sprzedane i to za walutę obcą. 

W tej sprawie związek olejarzy i 
przeważnie nasza firma co rok inter- 
wenjuje w odpowiednich  ministerst- 
wach, wskazując, że cały urodzaj na- 
sion roślinnych w Polsce może być 
bardzo łatwo przerobiony w  krajo- 
wych olejarniach i że olejarnie są go- 
towe nabywać nasiona po cenach za- 
granicznych, lecz nie odrazu a stop- 
niowo przy gwarantowanych kre- 
dytach. 

— Jakie jest stanowisko wobec 
tej sprawy czynników rządowych? 

-- Ministerstwo Przemysłu i Han- 
dlu zgadza się na nasze postulaty, 
natomiast Ministerstwo Rolnictwa nie- 
dopuszcza do ich realizacii, tłuma- 
<ząc to koniecznością obrony intere- 
sów drobnego rolnika. - 

Ze swej strony uważamy Sta- 
nowisko Ministerstwa Rolnictwa za 
niesłuszne dlatego, że drobny produ- 
<ent siemienia lnianego nigdy nie mo- 
że w dzisiejszych warunkach osiąg- 
nąć ceny Światowej, bo między nim 
a eksporterem znajduje się kilka po- 

średników. W rezultacie zyski zbiera 
tylko eksporter. Wyjście widzimy jed- 
no, aby Państwowy Bank Rolny, albo 
Bank Gospodarstwa Krajowego fi- 
nansował wydatnie zaraz w począt- 
kach zbiorów większe olejarnie, by 
te znów mogły w kupowaniu siemie- 
nia od drobnych producentów uprze- 
dzić pośredników i eksporterów. Zda- 
niem naszem wywóz  siemienia jako 
surowca osłabia przemysł krajowy 
oraz przyczynia się do bezrobocia. 

— jakie widoki posiada przemysł 
olejarski z chwilą dojścia do porozu- 
mienia polsko-litewskiego? 

— Porozumienie ułatwi nam skup 
siemienia, którego Litwa, która nie 
posiada większego typu olejarni, ma 
poddostatkiem, natomiast Litwa uzy- 
ska to, že cały transport makuchów 
Inianych z Wileńszczyzny do Prus 
Wschodnich i wolnego miasta Gdań- 
ska przechodzić będzie przez jej tery- 
torjum. į 

W wyjątkowych wypadkach, jak 
Obecnie, kiedy siemie Iniane importu- 
je się do Wilna z Platy przez Ham- 
burg, towar z Hamburga będzie kie- 
rowany przez Kłajpedę lub koleją że- 
lazna przez Królewiec — Ejtkuny 
Kowno, na czem znów Litwa zarobi. 

W razie natomiast jeżeli nie zo- 
stanie otwarta komunikacja  parosta- 
tkowa, otwarcie dróg wodnych zna- 
czenia dla naszego przemysłu posia- 
dać nie będzie. Natomiast uwużumy 

za rzecz nieodzowną zarówno dla 
interesów Wileńszczyzny, jak i Litwy 
otwarcie komunikacji kolejowej, po- 

ty i drobiazgowy, A krółowa Wiktorja 
była ani o włos mniej upartą i za- 
wsze chciała mieć ostatnie słowo, 
Wiadomo, — kobieta! Owóż raz jest 
tord Ribblesdale obecny takiej właśnie 
alterkacji między królową a Gladsto- 
ae'em. On swoje, ona swoje. Wresz- 
<ie Gladstone już, już ma „przegadać'* 
królowę... Lecz królowa podniosła 
tylko lekko rękę, uśmiechnęła się i 
rzekła: „W ystarczy, Ekscellencjo, wy- 
starczy!” 

A kiedy królowa mówi, 
starczy, to musi wystarczyć. 
co więcej gadać. 

Wbrew temu, co się czyta w pa- 
miętnikach z czasów królowej Wiktorji, 
utrzymuje lord Ribblesdale, że owszem, 
bawiono się na jej dworze nawet 
czasami wcale oblicie. Tylko polować 
wolno było nie dłużej nad trzy go- 
dziny: od 11-tej do i-szej. Było to 
zarządzenie jeszcze księcia małżonka 
— święcie na dworze Windsorskim 
obserwowane. Nie' wolno też było 
komunikować królowej ile zabitó zwie- 
rzyny. 

W Izbie Lordów zasiadł lord Ribbles- 

że wy- 
I niema 

dale] w lutym 1877 r. Był stanowczo” 
najbardziej. eleganckim członkiem wy- 
sokiej izby. Niestety elekt chybił. Dnia 
tego akurat przybył po raz pierwszy 
zasiąść w najdostojniejszem gronie 
lord Beaconstield. A i Salisbury, za- 
wsze mocno pod względem tualety 

  

zaniedbany najmniejszą uwagą nie 
honorował nieskazitelnego dżentelmań- 
skiego wyglądu lorda Ribblesdale. To 
też, jak postanowił autor pamiętnika 
nie... eksponować się pod względem 
politycznym tak nie eksponował się 
do samego końca swego zasiadania 
w izbie Lordów. Wciąż tylko zasia- 
dał, zasiadał i zasiadał. Uważał, iż 
może na tem poprzestać. : 

Raz tylko jeden zabrał głos. Po- 
part ideę Gladstona, że należałoby 
nie przeciwstawiać nieprzejednanego 
uporu uporowi Irlandczyków. Przy tej 
sposobności rozwiódł się o własnego 
żywota przygodach. To pierwsze i je- 
dyne przemówienie parlamentarne za- 
Szczycił odpowiedzią sam Salisbury. 
Ze ziadliwym sarkazmem — podkre- 
šlonym przez calą prasę—rzekt: 
: Wyznania są zawsze interesu- 
jące. Począwszy od wyznań Św. Au- 
gustyna i Jana Jakuba Rousseau a 
no na wyznaniach lorda Ribbles- 

ale. 
1 mniemał wielki Salisbury, że starł 

w proch swego malutkiego antago- 
nistę. Tymczasem zatryumiowała, jak 
wiadomo, „sprawa irlandzka" a z nią 
razem nieboszczyk lord Ribblesdale, 
choć niemógł. się mierzyć ani z Glad- 
stone'em, ani z Dizraelim ani nawet 
z Salisbury'm. 

Gz dė 

cztowo-telegraficznej i ruchu konsu- 
larnego. 

Jeśli ten postulat wszystkich sfer 
gospodarczych zostanie spełniony, to 
Litwa jako terytorjum tranzytowe, 
ożywi się pod względem ekonomi- 
cznym wzorem Łotwy, która znaczną 
część swoich dochodów w ogólnym 
budżecie państwa zawdzięcza tranzy- 
towi. 

Pozatem, mówi nam z przekona- 
niem p. Trocki, ożywi się taki poważ- 
ny punkt portowy jak Libawa, od 
którego najdogodniejsza droga do 
nas prowadzi przez Litwę. 

Na zakończenie rozmowy dodać 
musimy, że T-wo Kurlandzkiej Ole- 
jarni zachowuje w swej historji pa- 
mięć jaknajwięcej ożywionych Sstosun- 
sów handlowych z terytorjum  obję- 
tem dziś przez państwo litewskie. 
Fabryka o której mowa przetwarza 
obecnie prawie połowę całego suro- 
wca krajowego 

Sytuacja w przemyśle mły- 
narskim. 

Rozmowę na powyższy temat od- 
bywamy z właścicielem największego 
wileńskiego młyna p. Kinkulkinem. 

-- Najważniejsze zagadnienie? 
-- Przemysł młynarski pokłada 

wielkie nadzieje w wolnocłowym wwo- 
zie otrąb do Litwy, których posiada- 
my nadmiar. Komunikacja wodna dla 
rozwoju tego przemysłu roli nie о- 
degra, natomiast z chwilą otwarcia 
ruchu kolejowego aktualnemi się sta- 
ną dwie ewentualności: 

w o 

1) przywóz mąki z Litwy, która 
bogatsza jest w zboże niż Wileńszczy- 
zna, musi być obłożony wysokiem cłem, 
gdyż w naszem młynarstwie istnieje 
nadprodukcja i 

2) import zboża z Litwy w wy- 
padkach braku zboża u nas będzie 
dla Wileńszczyzny b. korzystny. 

Jakie rynki może zdobyć u nas 
Litwa po. porozumieniu? 

-- Mowa 0 tem być może przy 
zaistnieniu drugiej ewentualności. Ze 
względu na bliskość i taniość tran- 
sportu Litwa skutecznie konkurow'ać 
może z Rosją. 

Jeśli idzie specjalnie o interesy 
młynarstwa wilenskiego, to retlekto- 
walibyśmy na pszenicę litewską. | 

Lecz ta sprawa wtrącamy—musia- 
łaby być mocno ujętą przez rząd pol- 
ski, by masowy wwóz nie odbił 
się ujemnie na naszym bilansie han- 
dlowym. 

— No tak. Nie skrywam, że w tej 
mierze interesy branży młynarskiej i 
państwa się rozchodzą. Wogóle zwró- 
cić uwagę muszę—mówi nasz infor- 
mator że jakichś specjalnych wyma- 
gań nie stawiamy. Może być jeszcze 
mowa o ewentualnym tranzycie zbo- 
ża naszego przez Litwę. 

— A tranzyt rosyjski? 
— Jest to jeszcze sprawa  przed- 

wczesna skoro niema odpowiedniego 
układu handlowego. z Rosją. 4 

Mówiąc o szerszym eksporcie 
zboża pamiętać musimy, iż zależny 
on jest od urodzajów. Jeśli powtórzą 
się takie lata, jak rok 1925 kiedy 
olbrzymią nadprodukcję zboża z wo- 
jewództw wołyńskiego i nowogródz- 
kiego skierowało się zagranicę przez 
Gdańsk i Rygę, to w wypadku nor- 
malnych stosunków z Litwą cały ek- 
sport z Kresów Wschodnich Polski 
pójdzie przez terytorjum Litwy. 

| numerze wtorkowym dalszy 
ciąg ankiety B. Ś 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia 24 - Ill 928 r. 

Ciśnienie 7 
šrednie w m. 09 

Temperatura С Śnadnla : + oc. 

Opad za do- 3 
bę w mm. 

Wiatr | Południowo-Wschodni 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę — 40C. 
Maximum na dobę -I- 4°С. 
Tendencja barometryczna stały spadek ci- 
śnienia 2 ; 

KOSCIELNA 
— JE. ks. biskup Bandurski wyjež- 

dża do Grodna, celem udzielenia rekolekcyj 
Wielkopostnych w kościele Garnizonowym, 
oficerom i podoficerom tamtejszym. Powrót 
spodziewany 31 marca. 

URZĘDOWA. 
— (t) Zaszezytne odznaczenie funk- 

cjonarjuszy policji. Przed kilku dniami 
odbyła się w Warszawie uroczystość deko- 
rowania „Krzyżem zasługi za dzielność” 
szeregu funkcjonarjuszy policji. 

Z Okręgu Wileńskiego zaszczytu tego 
dostąpiło sześciu funkcjonarjuszy, a z te- 
go dwóch z Komendy m. Wilna: przod. 

spowodo- Stanisław Trębski - za s 
waną napadem w Krzywiczach i post. Mo- 
kracki, na którego dokonany był przy z. 
Lidzkim zamach. | ' 

Pozostali funkcjonarjusze st oczna- 
czeni są: asp. Salamowski z Mołodeczna 
oraz przod. Słusarski, st. post. Peza i post. 
Domagalski ze Święcian. 

Nadmienić należy, że odznaka „krzyż 
zasługi za dzielność" ustalona zosiała nie- 
dawno i związana jest z nią pensja 200 zł, 
rocznie. 

MIEJSKA. 
— Brak cukru w mieście, Od tygo- 

dnia daje się zauważyć brak cukru w sprze- 
daży detalicznej. Po zwróceniu się po in- 
formacje do sier kupieckich dowiadujemy 
się: iż od roku zaopatrzenie Wilną w cu- 
kier przejął Oddział Wileński - Banku Cu- 
krowników, prowadzący sprzedaż hurtową. 
Obecnie wskutek przerwy w  nadsyłaniu 
transportów przez Centralę Banku, Wilno 
jak również okoliczne miasteczka znalązły 
się w kłopotliwej sytuacji tem cięższej, iż 
przedświąteczny Wielkanocny okres i psu- 
jąca się droga wymagają większego za- 
pasu. 

— (x) Stan naszych restauracyj i ja- 
dłodajni. Z dniem 24 b.m. miejska komisja 
sanitarną zakończyła prace, związane z 
oględzinami poszczególnych restauracyj i 
jadłodajń w Wilnie. 

Stwierdzono, iż stan sanitąrny w res- 
tauracjach jest zadawalniający. W niektó- 
rych tylko jadłodajniach sporządzono pio- 
tokuły za nieprzestrzeganie przepisów, 

UNIWERSYTECKA, 

> Powszechne wykłady uniwersy- 
teckie. W niedzielę, dnia 25-g0 marca 1928 
roku o godzinie 7-ej wieczorem w Sali 
Śniadeckich Uniwersytetu Konserwator Je- rzy Remer wygłosi odczyt p. p.: „Artur 
Grottger* z obrazami świetinemi. 

Wstęp 5o gr.; dla młodzieży 20 gr. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Kasa Chorych m. Wilna zawiada- 

mia, że od składek za m-c luty 1928 r. niewpłaconych do 30 marca 1928 r, będą 
pobierane procenty zwłoki, oraz po tym 
terminie zaległe składki będ 
drodze egzekucji wraz z procentami zwło- 
ki i kosztami egzekucyjnemi. 

Nakazy płatnicze za m. luty zostały 
rozesłane, nieotrzymanie nakazu 'płatnicze- go nie powstrzymuje obowiązku pžacenia. 

KOMUNIKATY. 
—. Zjazd delegatów kół miejscow Zw. Pocztowców. Dziś dnia 23 bm. T 

9-te j odbędzie się w lokalu Zwięzku Pra- 

ą ściągane w P 

cowników Poczt, Telegratów i Telefonów 
przy ul. Św.-Jańskiej Nr 13 w Wilnie do- 
roczny zjazd deegatów kół miejscowych 
Związku Pracowników Poczt, Telegrafów 
i Telefonów okręgu wileńskiego z następu- _ 
jącym porządkiem dziennym: 

oroczne zcbranie członków Wi- 
leńskiego T-wa Wioślarskiego. Dziś o 
godz. 4 p. p. 

członków Wileńskiego T-wa Wioślarskiego. 
Obecność p.p. członkiń i członków jest 
obowiązująca. 

(t) V Doroczny Zjazd Delegatów 
Zrzeszeń Aplikanc ich Zawodów Praw- 
niczych. W dniu dzisiejszym rozpoczynają 
się obrady V Dorocznego Zjazdu Delega- 
tów Zrzeszeń Aplikanckich Zawodów Praw- 
niczych Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady 
potrwają dwa dni przyczem program pierw- 
szego przewiduje: o godz. 10 rano Mszę 
św. w Ostrej Bramie. 

TEATRY i MUZYKA, 

Reduta na Pohulance. Dzisiejsze 
przedstawienia: o godz. 14-ej przedsta- 
wienie wojskowe, Zorganizowane — przez 
D.O.W. Wilno. ; 

о godz. 17-cj, po cęnach zniźonych, 
komedja T. Rittnera „Wilki w nocy*. 

Jutro „Wilki w nocy*. 
Najbliższą nowością Reduty w końcu 

bieżącego łygodnia będzie sztuka J. Žu- 
lawskiego „Eros i Psyche“. 

„Sužkowski“. We wtorek sztuka 
St, Żeromskiego  „Sułkowski* z |. Oster- 
wą w postaci tytułowej. 

Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Mo- 
je Bobo*, przezabawna farsa Hennequina, 
której piątkowa premiera grana dziś bę- 
dzie o ©. & min. 15 wiecz., jutro -- „Nie 
ożenię się”. 

Dzisiejszy poranek-koncert w 
Teatrze Polskim. Dziś, w niedzielę o & 
12 m. 30 pp. Związek Pracy Społecznej 
Kobiet urządza na rzecz ochron i stacji 
opieki nąd matką i dzieckiem poranek-kon- 
cert. Programi wypełnią: Marja Skowrońska- 
Szmurłowa (pieśni Karłowicza i arja z op. 
„Sadko* — Rimskiego-Korsakowa), Euge- 
njusz Olszewski (pieśni Moniuszki i arja z 
op. „Straszny dwór*), oraz kwartet smycz- 
kowy (Mozarta Kwartet myśliwski A moll 
op. 17, Gliński — Menuet, Czubykina — 
Hiszpańskie scherzo). 

Pozostałe bilety w cenie od 20 gr. do 
2 zł. 50 gr. są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od g. 11-ej r. 

Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne. Dziś w niedzielę i jutro, w po- 
niedziałek, Stefan Frenkel, genjalny skrzy- 
pek-wirtuoz i kompozytor da się usłyszeć 
publiczności wileńskiej na estradzie sali 
Kłubu Handl.-Przemysł. (Mickiewicza 33a). 

3 RADJO—WILNO. 
Niedziela 25 marca 1928 r, 

10,15 - :, Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Wiieńskiei. . 

12,00 — : Transmisja z. Warszawy: 
Sygnał czasu, h jnał z Wieży Marjąckiej w 
Krakowie, komunikaty. | 

12107 : Transmisja poranku mu- 
zycznego z Filharmonji Warszawskiej. 

14,20—14,45; „Wilno za czasów pierw- 
szych Jagielionów* odczyt z działu „łi- 
storja” - wygłosi prof. USB. dr. Feliks Ko- 
neczny. 

14.45 15.10: „Stan oświaty w Polsce? 
odczyt z działu „Nauka o Polsce*—wygło- 
si asystent USB. mag. Iwanowski. 

15,15 - 17,20: Transmisia koncertu z 
Filharmonji Warszawskiej. 

18,10 18,35: Odczyt w języku litew- 
skim wygłosi Józef Kraunajtis. 

18.35—19,00: „Jak mamy patrzeć na 
dzieła sztuki?* odczyt z działu „Sztuka” -- 
wygłosi Stanisław Matusiak. 

19,00 19,25: Gazetka radjowa. 
19,25-—19,35: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. у 
19,35 - 20,00: II Studjo. Wykład radjo- 

techniczny. 
20,30 — : Transmisja z Warszawy: 

Wspólny Koncert wieczorny stacyj Warsza- 
wa i Poznań. Wykonawcy: orkiestra PR. 
od dyr. Józefa Ozimińskiego, kwartet so- 

lowy Władysława Lubierskiego, Zofja Fe- 
dyczkowska (sopran), Nana Iwanowska 
(skrzypce) i prof. Franciszek Łukasiewicz 
(akomp.) 

22,05 — : Pomunikaty PAT. 
22,30—23,30: Transmisja muzyki ta- 

necznej. 

Ufiary. 
— K. Karpiński dla nieszczęśliwej zł. 5 ; 

w lokalu zimowym (Mickie- > 
wicza 15) odbędzie się doroczne zebranie 

Biwarcie wystawy radjowej. 
Odbyło się wczoraj o 5-ej popoł. 

w górnych salach Kasyna Oficerskiego 
na rogu ulic Mickiewicza i Wileńskiej 
wobec zastępującego nieobecnego w 
mieście wojewodę p. naczelnik wydzia- 
łu administracyjnego Włodzimierza 
Dworakowskiego tudzież licznego gro- 
na zaproszonych gości, jak niemniej 
komitetu wystawowego. 

Akt uroczysty miał miejsce w bo- 
cznej sali niezmiernie gustownie ude- 
korowanej kwiatami i draperjami. Z 
estrady sygnał rozpoczęcia się uro- 
czystości dała urocza speakerka wi- 
leńskiej Radjostacji popularnem: „Ha- 
lo, halo!“ wygloszonem wobec mikro- 
fonu, przed którym stanął momental- 
nie prezes Towarzystwa Radjosłucha- 
czów p. Delegat Prokuratorji Adoli 
Kopeć i powitalne wypowiedział prze- 
mówienie. W ślad za tem powitał go- 
rąco wystawę i nie szczędził jej ini- 
cjatorom i organizatorom zasłużonych 
pochwał, reprezentujący wojewodę 
naczelnik województwa p. Dworakow- 
ski. Z kolei — zawsze anonsowani 
przez speakerkę przemawiali pp. 
kurator Pogorzelski, senator dr. Sza- 
bad (który nieomieszkał poruszyć 
Sprawy radjowych audycyj w języku 
żydowskim) wreszcie prezes Związku 
Przemysłowców p. Wodzinowski. 

Podczas przemówień wielokrotnych 
zę fotograficznych dokonał p. Buł- 
ak. 

Po części oficjalnej ruszono zwie- 
dzić wystawę, której honory z ujmu- 
аса uprzejmością czynili pp. prezes 
i vice prezes Towarzystwa Radjosłu- 
chaczy Adolt Kopeć i p. Stanisław 
Ławrynowicz, inspektor majątków pań- 
stwowych wojewódz%iego wydziału 
ro:nictwa. 

Efektowność, powaga i wygląd 
estetyczny wystawy przeszły wszelkie 
oczekiwania. Aż oślepia mnogością 
różnobarwnych świateł. Sądząc zaś po 
żywem zainteresowaniu formalnego 
tłumu, który zaał wystawę natych- 
miast po jej otwarciu przewidywać 
wolno nielada frekwencję. 

Kolejno muzyka, prelekcje i różne 
atrakcje radjowe urozmaicają i uprzy- 
jemniają pobyt na wystawie. A wszy- 
stko idzie składnie i pomysłowo. 
Krótko mówiąc: pierwsza jak Wilno 

| Inżynier aoronom]i 
30 lat, kawaler z sześciletnią prakty” 
ką w wielkich majątkach, z najlep- 
szemi świadectwami i rekomendacja 
mi, poszukuje odpowiedniej posady. 
Listy i zgłoszenia do „Słowa”. | 6121 -

—
—
—
—
—
 

  

Uwadze pp. Gospodyn!! 

Tajemnica drobno posiekanego mięsa 
i dobrej kielbasy zostanie wyjašnioną 
kto nabędzie Maszynkę do siekania 
mięsa firmy „ALEKSANDERWERK“ 

w firmie J. E. Sennewaldt. 

Wilno ul. Końska i4, 

m8 

Wilnem tego rodzaju impreza udała 
się wyśmienicie. Trzeba też oddać 
Sprawiedliwość, że obaj panowie sto- 
jący na czele Towarzystwa oraz wy- 
stawowego komitetu dokazali istnych 
cudów energji, wytrwałości oraz umie- 
jętności w dokonaniu dzieła, które w 
dziejach rozwoju kultury wileńskiej 
pamiętną zapisało się już datą. 

Dodajmy, że do późnego wieczo- 
ra tłumy gromadziły się przed gma- 
chem Kasyna, wystając na przeciw- 
ległym chodniku, zasłuchane w po- 
tężny głośnik umieszczony nad wej- 
Ściem na wystawę i raczący bezpłatna 
audycją —ulicę. 

Po otwarciu i zwiedzeniu wystawy 
pp. prezes i viceprezes Towarzystwa 
Radjosłuchaczy podejmowali zapro- 
szonych gości sutym podwieczorkiem 
w pokojach restauracyjnych Klubu 
Oficerskiego. 

Lisf do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o łaskawe zamieszcze- 
nie na łamach swego poczytnego dziennika 
następujących słów kilku: 

Przed kilku miesiącami powróciłam do 
Polski z Bolszewji wymieniona w grupie 
więźniów politycznych. Znajdując się w 
trudnej sytuacji materjalnej zwróciłam się 
po prezeski Towarzystwa Rosyjskiego Fieo- 
dosjewej z prośbą o pomoc.  Usłyszałam 
jednak odpowiedź, która mnie głęboko obu- 
rzyła. P. Fieodosjewa oświadczyła mi abym 
zaniechała współpracy w pismie „Nowaja 
Rosiją* p. Jakowłewa, w przeciwnym bo- 
wiem wypadku przestanę istnieć dla społe- 
czeństwa rosyjskiego w Wilnie dlatego, że 
„Nowaja Rosija* wydawana jest za pienią- 
dze detenzywy której agentem jest p. Ja- 
kowlew. Czy jest tak jak mówi p. Fieodo- 
Słewa, w to mocno wątpię i przypuszczam 
iż p. Jakowlew, który przeczyta mój list 
sam najlepiej odpowie na zarzut p. Fieo- 
dosjewej. 

Marja Kozicka. 

EBSEBEBEEBSEBEZBE 

Ogłoszenie. 
Kasa Chorych m. Wilna podaje do wia- 

domości, że w dniu 17 kwietnia br. o go- 
dzinie 10-ej rano w lokalu D-Tr. „R. Wo- 
jewódzki* przy ul Wielkiej 46 będzie sprze- 
dana z licytacji ruchomość, składająca się 
7e sprzętów domowych, palt męskich oraz 
warsztatów tkackich do tkaniny drzew- 
nej, śrubsztaka i bormaszyny, zasekwestro- 
wanych za zaległe składki na rzecz Kasy 
Chorych m. Wilna. 

Bliższych wiadomości można zasięgać 
w Kasie Chorych m. Wilna, Wydział Egze- 
kucyjny (uł. Magdaleny Nr 4). 

BEBEBBASZECHZEBE 

e Obiece ludzi dobrego sercą poleca 8 
Się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej jĘ 
nędzy. Zaskawe datki uprasza się 

В składać do adm. „Siowa“ dla b. 
4 Rracowniczki Szkoly. 
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Ф _ DARMO 
PREMJĘ do najlepszej i wszędzie 

znanej 8 

Mastyki 
do podlės „Szura“ 

która nie farbuje odzienia i 
błyszczy jak słońce, do nabycia $ 
w sklepie farb i artyk. A 

„A. SZUR i S-rowie“ 
róg Niemieckiej Nr. 11 i zaułka $ 

Św. Mikołaja. Telefon 11-11. 
ę Tamże wielki wybór L A M P4 
+ ELEKTRYCZNYCH. $ 

Ф
Ф
Ф
Ф
 
е
Ф
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OGEOSZENTE, 

Przewodniczący Okręgowej Komisji 
myśl! art. 103 Ordynacji Wyborczej ogłasza, 

Wyborczej Nr. 62 w Lidzie w 
że do Sądu Najwyższego została złożona skarga na wybory przez wyborcę Antoniego Grodela i takiž sam protest przez wyborcę Erazma —Stefana Banaszewskiego. Petenci wnoszą o przywrócenie ważności unieważnionych głosów w ilości 272 ponieważ decyzję Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 62 uważają za niesłu- 

szną i krzywdzącą wyborców, gdyż 
Stronnictwa Ludowego „ Wyzwolenie” 
głosów unieważnionych z powodu. uja 
jących spowodowało utratę mandatu. 

do mandatu listy Nr. 3 Polskiego 
brakuje 124 głosów przez ico 212 
wnienia znaków rzekomo odr6žnia- 
Do skargi na wybory dołączony 

odpis protestu przeciwko unieważnieniu zakwestjonowanych głosów na 
posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej 

Wyznacza się 14 dniowy 
treści powyższego protestu 

termin 
Nr. 62. z dnia 8 marca r. b. 

do wnoszenia zarzutów przeciwko 

E. Łowicz - Barański 
Przewodniczący Okręgowej 
Komisji (Wyborczej Nr. 62. 

OGŁOSZENIE. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 62 w Lidzie w myśl art. 103 Ordynacji 

został złożony 

byłyby inne wyniki wyborów. 
Wyznacza się 14-dniowy termin do wnos. 

treści powyższego protestu) 

Wyborczej ogłasza, że do Sądu Najwyž 
ostał z protest przez wałów Juliana Sareły, o do 

gieniewicza, Andrzeja Matusewicza, Stanisława Sareły, 
niewicza, Józefa Sareły, Nikodema Surgieniewicza, 
Wincentego Surgieniewicza, Franciszka Aleksego, An 
nisława Żuromskiego. Petenci złożyli protest na 
lenia zgłoszonej listy stronnictwa Chłopskiego Nr. 
Nr. 62 co spowodowało unieważnienie głosów od 
4-go marca r. b. przy głosowaniu do Sejmu, 

Konstantego Sur- 
Aleksandra Surgie- 

Jana Baranowskiego, 
toniego Wilbika i Sta- 
wybory wobec uchy- 

10 w Okręgu Wyborczym 
danych na tę listę w dniu 

w przeciwnym zaś razie 

zenia zarzutów przeciwko 

E. Łowicz-Barański 
Przewodniczący Okręgowej 

Komisji Wyborczej Nr. 62 
  

Ogłoszenie. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji 

myśl art. 103 Ordynacji Wyborczej 
został złożony protest pełnomocnika 

ogłasza, 
Wyborczej Nr. 62 w Lidzie w 

a że do Sądu Najwyższego 
listy kandydatów do Sejmu pod nazwą „Lista Bloku Mniejszości Narodowych w Polsce". Prosząc o unie- 

ważnienie wyborów w Okręgu Nr. 62 
oraz Szewel Krasnosielski i Raisa 
podpisów przez 23 wyborców z tejże 
go dla sprawy znaczenia i artykuł 45 

Wyznacza się 14 dniowy termin 
treści powyższego protestu. | 

Sokołowska  oświadczają, 

do 

pełnomocnik listy -Wóli Sokołowski 
оК adc iż cofnięcie 
już zgłoszonej listy niema istotne- 
nie został pogwałcony. 

wnoszenia zarzutów przeciwko 

E. Łowicz-Barański. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 62.
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naszych największych w Europie specjalnych fabryk 

SIEWNIKÓW 
RZĘDOWYCH 

powierzyliśmy na województwa 
pospolitej Polskiej, FIRMIE 

Lim NUgrodzki 
w Wilnie, ulica Zawalna Nr. Il-a. 

Czechosłowacka Spółka Akcyjna 
Złączone fabryki maszyn rolniczych 

FR. MELICHAR UNRATH 
Centrala w Brandysie n— 1. 

  

Słynne ze swej niezrównanej trwałości i dokładności w pracy 

- Siewniki rzędowe oryg. MELICHARA 
„UNICUM“ 

posiadam już na składzie i niniejszem pp. Rolnikom polecam 

Tygmunt Nogrodzki. 

i iii iki nota ст 

        

    

Podajemy do wiadomości pp. Rolników, iż generalne zastępstwo 

północno-wschodnie Rzeczy- 

i S-ka 

  

  

  

  
  

  

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. g e Gabinet Kośmetye * 
  

SPRZEDAŻ в я ; 
i WYNAJĘCIE r Mdr OWE R Ё Pai de E Keva 2 ©- 59Н 

a Jsuwanie wszelkich wad cery. łu- KORSZE RZEKA RY OETBO В 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m, 6. 8 B gotrwałe przyciemnianie brwi, regu- Limi Roanić са | 
lowanie i środek na porost takowych. (Kėva Paris) | 

WIRGZRŁ 71 ATSIEJNI В ОЧЕ M WERKA © ZDZ TSDACK © TROP WACC WODE: z > Е . & Ta _ х 
* ZE i Przeciw wypadaniu włosów, specjalną i Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 5 

zy ATI ESET TUE) za elektryzacja, skutek nieomylny. 8 Masaż twarzy, usuwanie  zmar- 
KO N K URS Ę Portowa 28—5 godz. 10 20d 4—7: || Z szczek. Leczenie wad cery, Elek- 5 

ы NO Wydz. Zdr. TOO 9 E Lis Przyjmuje od 9 
ERZE ETB SEA KAB 59 ВН AKSDRINY AG КОЫ д23 СЕ БОРБЛОЕ РОЫ 

Na posadę sekretarza Związku Kółek i Organizacyį 
Rolniczych ziemi Wileńskiej z poborami w-g VIII st. pł. 
Wymagane wykształcenie minimum średnie — pożądane rol- 
nicze, oraz oOkładna znajomość kierowania sprawami kance- 
laryjnemi. Podania z życiorysem, odpisami świadęctw i wska- 
zaniem 2 wiarogodnych osób, mogących . udzielić i 

į 

reiefencyjį, 
należy kierować do Związku Kół. i Org. Rol. Wilno, Wielka Do maszyn do 
Pohulanka 7. z 

Ipotrzetne tlże mieszkaniej 
L i : я R Oryginalne c 

8-$mio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

„pożądana wanna i ogród, oferty piśrnienne z adresem "a 

@ Jen. Pr 
  | 

  

      

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tośmy, Kaiki 
(jabryk ELLAMS i UNDERWOOD) 
FARBY, PAPIERY, CWESKOWGE 

  

   

  

    
   

  

    
   

В © og © * B. Krojczy firmy Michajłow į 
B KI 5 IM V 4 | i ! KAZIMIERZ MARKOWSKI & 
Ё » 2 о—П " przyjmūje obstalūūki na damskie = 

SĄ z czystej wełny owczej © motywach zakopiańskich, hu- «i męskie ubrania z własnych i s 
+ SB culskich i orientalnych do nabycia po cenach fabrycz- EB н s nadesłanych materjałów. Nico- s | 

Ea SS 2 W, Wilnie, gą g lokal w  pierwszorzędnym G 5 wanie, reperacje i wszelkie robo- ® 
| pay pI Dykai L ala ja 44 BA E punkcie do wynajęcia dla B Lip wzakres krawiectwa wcho- » 
E x am A pop. do 9 wiece o eó a į solidnego iryziera. Warunki: E Senis as uššauns“ Tai : 

/ е 1m1 n ZĘ a umiarkowane. arnitur męski O 

transport -— „Ogromny wybór. — Niedościgniona Bi OO we te 65 zł. 300 zł. 63 - 

B Do BE e oi Dg td T. Intere- 8 pa ma mase : Zaul. Ś-to Michalski SE 4. : 
Б ad santów i Amatorów sztuki rodzimej ) d fwies scbieszyński ® Tamże udziela Ę lekcji šioje = 

/yt. Artyst. 1 м Козоме i średni ‚№ » damskiego według metody «= 
Kilimkarska Na Tt) odwedczakowej (Małopolska) 8 i kare b a B * Vorth'a. Warunki dogodne. * 2 

! в Wstęp wo ny. — pio A Awa nie obowią | a p y, Róalie Bóleca ę y 8 " — 
k U ileński 5 i vy 

i Firma istnieje lat 16. — Odznaczona na wystawach w 8: LECHIA SKoAke dawac Spółdzielczy Bank Ludowy a й aż Bei 3 a „LE ) p. Akc. dawna. 
\ Monachjum, Wiedniu, Lwowie i Kotomyji. i З© DRGRNY KREDYT" 
WARUNKI KREDYTOW: wARDZO DOGODNE fg ( Kujawski, Milewski S-ka B ” : 

и»  Zaklady Budowy Mlynov i turbin 3g ul. Gdańska 1, 
w Lublinie. Oddział w Wilnie, a udzieła pożyczki pod weksle i zastaw ru- 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE i ъ ul. Ostrobramska -Nr. 29.“ g chomosei. oras zalateia, yezyaikis Cynnos 
Е ' Zz 2 R ы ci w Zak nkowości w ; jak 

pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych EA R as również przyjmuje na oprocentowanie wkła- 
i drobne sumy na książeczki dy 

oszczędnościowe. my  aisolweniki 

  

2 . pozżajęczził 

| 
pisania najlepsze i najtrwalsze 

Underwood zęści zapasowe do reparacji 
poleca 

zedyt. (6. GERLACH WARSZAWA, Ossolińskich 4. 

maszyn 
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w 
2 
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@ MAJĄTKOWĄ Li 5 W. JUREWICZ 3 
3 į B ® b.m. i. PAWEŁ BURE z 
R K p ę k q B ® poleca zegarki & 
Е и us GUSZON E 5) E _ damskie, męskie, z 

” 1 ż hi B E rozm. budziki scienne E 
a ed $ а : sprzedaje okł Rolnik Wileńsk, š B E styłowe, biurowe i inne 5 

alwaryjska 2. © m najlepszej jakości ё i jakości gwarantowane. m 
Inaunnananausausnaaunanus 5 s = Oraz wykonywa reperacje zegar- R 

pm Dom Handlowy mszmmacj BWAWAWE os EBS tm nieniem „ORDO. Narczownik V zie Bo ya Nugi dada. | 
. » B LEKARZĘ R: skórne, weż LERARZĘ BENTYŚCI My pien (ZAR Taksówka w dobrym „Szatan lešny“ lub NOZE. a Wilno, ul. Mickiewicza 4. E 

i 3 l 8 B A neryczne i  moczo- lokujemy dogodnie Stanie do sprzedania, „Boruta" _ okazyjnie agministrącję majątku, PANBACZYNAKUNOCANACHNANAURZZM 
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› @ SLEDZIE Byrskie i Szkockie w całych i półbeczkach J DOKTOR | m rzędnikom i a Sprzedaję sie okazyj- wej, o jakiej-3 m. 18 (róg Mo-Oerty „Solidna podkrzyżowy, prawie no- Z 

‚ i : į yny SiĘ Zniżka. Ofiarna 4 nie  pozo-kolwiek posady, mo-stowej 1263 — RORY? —iwy, do sprzedania” 
RYŻ zagraniczny plombowany na worki i na kg. i D. ZELDOWIEZ  KUKIĘWIĘZ m. 5. Przyjmuje: odstałe z licytacji: for-że być ekspedjentką: wad; ro 1 е В 1ВЭ›піігашгзЁ‘; ‘о m2: [ i Inn Zabinetowys 

nanuszazasiśś Ceny przystępne. Kimamasszaj | 90: weneryczne, 8 12i od 4 7. Nie-tepjan 350 zł. drugi Poważne referencje. _ Poszukuje si R u (JĄ EDIaN nowej kon 
syfilis, narządów |choroby weneryczne, zamożnym ustępsiwo, fortepjan 1100 .zł., zgodzi się na wyjazd. 2—3 Р KOI $amofn w starszym г strukcji w stanie pra- 
moczowych, od 9 įskėrne i piciowe, ul. Wydz. Zdr. Nr. 3 pianino, prawie nowe Wilno, Połocka Nr 8- s 2 Ij wieku, po- Forto ian gabinetowy, wie nowym, okazyj* 
—1, od 5 8 wiecz. | Mickiewicza 9, wejście —20)0 zł. maszyna 10, Anna: Stanisława. słonecznych z kuchnią szukuje. inteligentnej, 5 Vi l w Stanie nie na ychmiast sprze” 

— — z ul. Śniadeckich ly, mSingera _ gabinetowa 1283 o Zgłoszenia do Adm. uczciwej i pracowitej najlepszym okazyjnie dam. Szawelska 8 
Kobieta-Lekarz przyjmuje о4 4 T. i Wilenkin i $ ją nożnd 480 zł., ma- | esi AROWA”. "DO „Sło= gospodyni służącej ZE ac ul. Zawal- m. 16, 

l Laldowiczowa — £9% = szyna druga Singiera L necznė“ — Z do wszystkiego. Zzła- na m. 5. NOE ной 

° " nożna 350 Zl, ma- y szać Się {ФуКо' 2 рО> — оннн м prawie nowe 

KOBIECE, WENE- Dr. POPILSKI | ka z ogr. odp.| szyna nożna Wilsona y aS Sprzeda es! ważnemi PE sę mały w Pianin zagranicznej 
я RYCZNE, NARZĄ- „tu ) ilno, ul. Tatarska| - 130 zł., centryfuga | materjaly i tereny dacjami do tryzjerni FOTIOPIAN dobrym sta. firmy okazyjnie nat 
у DOW MOCZOW. |choroby skórne i we- |, dom własny.| —110 zł. Różne ży-| leśne sprzedajemy- FORTEPIAN „) „Ałeksander* byłej nę, Z inelAlÓW: de. tychmiast sprzedam 

222 Sado od 12--2i od 4--6, |neryczne. Przyjmuje | stnieje od 1843 r.| randole, kołdry wato-| kupujemyjdogodnie FORTEPIAN b. tanio srzejtem „Teodor“, ką" okasyinie natych „rocka 13, m. I 
a ке ВЕ : ul. Mickiewicza 24, 94. g0f4 14 do kos Fabryka i skład] we, palta  damskie,l p, H.-K. „Zacheta“ LUdwisarska 14 - Tl-ulica Mickiewicza 15. i: Apózedań za 80 Ogródek Dziecinny 

"POSTTOGM | cj 2 „= ka 2, róg Zawalnej O ke AE Ee 1oar WOS ŻE BL ) _ 6621 zł. Szawelska 5 m. 2. 93 £- 9-3. 

FA № dr. Nr. 152 50—  WZZ.P. 1. |salony,  gabinety,| b, A Pm Nad Mereczanką w ua 
` ! › +1 bard, Biskupia 12. © 1229—0 * RRC 

PI, MAY. łóżka niklowane i aż: | $ ч 
_ MPEG BGA DOKTOR LC IR angieiskie, kreden=| S TRTTATĘ Poszuku € 5 qpobl. Jaszun Lenska © g į oszenie 

H łaurylkiewiczowa 47 pesa Ed sy, stoły, szaty, Sklep о ee [2-3 pokoi z kuchnią, umębl., kuchn., lod. ® 
. ЫштКа, — Кгхез!а wynaiS" zutoszenia do adm. Zarowa, malown. m., 

b. starsza asystentka 

  

AKUSZERKI 58 dębowe i t. p. Do-| cia, 8 lat w posiada" „Słowas pod M. B.— SOsp. las. Inf. 

  

  

Ś-to |   Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie przyjmie 

  

   

      

      
  

  

  

  

    

   

     
    

   

  

  

         
     

  

    
  

         

Kliniki dermatologicz- ki į nju Jednego WIAŚCI=: zem iwoawazewacoiowici 
Nei SB Bas WEJ A pa. '|ciela z urządzeniem MYLE Už i na służbę kontraktową inžyniera-—-meljoratora oraz 
wrocie z Paryża roz- a mlub bez, ul Wileńska NASIONA WK "Miku techinikó lioratoró w azónie mi 
poczne przyjęcie dnia Mi kani 26, sklep naczyń, wyborowe, warzywne, wwa u, techników meljoratorów. ynagrodzefiie  mie- 
SL 6 e, TAE. RODY OKUSZK o ieszkanie и ФЁазгр\чпе i kwiatowe, Sk'ep z UrZRė ES sięczne w wysokości poborów X-VII st. sł., oraz przy- 
skórne; leczenie wło- w centrum miasta 4 - 717117171 oniczyny i inne w SUS i do właściwego stopnia służb djety z 
sów metodą prof. Sa- SJ ы koi na Biuro po- jn posady go- wielkim wyborze po warem wińo-kolonjal-  Wiązane do wiasciweg Pi iużbowego djety za 
bourauia'a, „giektrotazpo ÓA: A SE S losia Poszuktję spodyni, „pajiższych ży a sr czas zużyty na podróże i czynności służbowe. Zgło- 
rapja osmetyka J - znam się na gospo- poleca F. SZ lo sprzedania lu rt sę м ` 
е на Wiiefiaka Ka Mostowa 23 aa, Чн WIEJSKIE, wino, Zawalna Rownie spólnika.  Szenia wraz ze świadectwami wykształcenia oraz po- 

OR ОЕ ЛОНЕ GRZES RB GSO WRZ GII KZ, Od 11-12 Od 5 6. W. Z.P. 24.5 45. mam świadectwo, ul.Ce nik na żądanie Dowiedzieć się w przedniej pracy składać do Okręgowego Urzędu Ziem- 
Tanie! cna Eleganckie! a 1302—0 ; Bobrujska 20 т.1. — grati 443 - adm. „Słowa”. 121661 | skiego w Piotrkowie. 

! AAA 
Żądajcie wszędzie. DZIŚ! Rekordowy progra m! вю овн 

© ee NA SCENIE: Typ lokalny. Pieśń Mołosna! Smiech bez troski! NA EKRANIE: Szczyt erotyzmu! ‚ —) НОМАМ 
portowe, į oSA | PROGRAM artystów scen warszawskich ulubieńców Wilna: | HARRY LIEDTKE . 
ludowe, Kino-Teatr ; „Wróżka” — wyk. p. N. BOLSKA „Dwie duże wódki" | i XENIA DESNI, 
fenisowe mow į „Kasa Chorych“, aktualja, wyk. p. ZDANOWICZ. į ta, ktora šwiatlo stoi na granice 

Į p Į 1SZCZ „HELIOS“ : "Siodycz miłości" i „Mela“, piešni, wyk. p. A. CIELECKA. | zakazanego, w swej najnowszej 
ę g U M 0 ( p į „Się boję siedzieč na sesji walnej“ i kreacji p. t. 

: “ ' Wileńska 38. aa o kobiecie wileńskiej" | wyk. p. DOBROWOLSKI | h Jopczyta“ 
„Dawidek“ — aktualja о) 

marki! ? n || | e m f || „Na zakonczenie: „Maj6ėwka“—Soczysta sielanka. Sketcz | Przepiekóy i upajający dramat 
MIAL BA DA че wyk. pp. BOLSKA i ZDANOWICZ. | erotyczny. 

r o-Pol: rzemy umow Seansy od godz. 4-ej. * Н 

Skład fab. * Wał ód Wileński: D sa ' pa dada rycz С - ; 
IN ye "EA лЕр ztwo Wilenskie zis! NA EKRANIE: | NA SCENE Gościnne „występy znakomitych artystów niwelatory, owogrėdzkie T-wo „G O ZA Lya de Putti, | т «| nstrumenty astrolabje. Wilno, Rudnicka 6. Teleion 14-47. . Kao-Teer | Adolpiie Menjou, | "en, Warszawskiei „Woódewilu” i „Persklego, Oka = 
L | „ | Ricardo Cortez ‚ — Janiny Madziatbwnej, Sfanisiawy Bolcerakównej, : gontometry, 

„POLONIA i Carola Dempster | imięr nt Geodezyjne lanimetr е й sg, «.. (al A Miekiewiczaza| w 12 akt. dram. p.t. |  Mazimierza Chrzanowskiego, i Wincenty Lūskot. JI _ Р T 
RA SS RAM MNS. a I hi $ ' į Wykonają najnowsze piosenki, kuplety, tańce i skecze. powszechnie znanej firmy 

RADA NADZORCZA SPÓŁKI AKCYJNEJ „PAPIER” TOSHI SZBŁONA | > 
w Wine USIÓW FIEYUE,n 

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 15 kwietnia 1928 r. 3 2 Dziś! Tancerka 1 So)" przepiękny dramat egzotyczny hiszpański й г 9 ГЁШ“ 

o godzinie 4-ej po południu, w lokalu S-ki, przy ulicy Zawal- Kino Kolejowe wspaniały program! * w 10 aktach, z życia toreadorów. W roli ° ТО ждтей -- 
ie) 13 w Wilnie, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GENISKO“ głównej powabna*i urocza PRISCILA DEAN. Sensacyjne wałki toreadorów z bykami! | |tašmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 
r da euoanicaijeegos 2). Katulas AE (obok sy: kolejo- Czarujące tańce hiszpańskich rusałek! Emocjonująca treść dramatu. tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

i bilansu za rok operacyjny 1927; 3) Sprawozdanie Komisji SEA Początek seansów o g. 5, w niedzielę i święta o godz. 4. Ceny biletow od 55 gr. w_ dę 
Rewizyjnej: 4 oaziai zysków, 5) Zatwierdzenie budżetu ipla- !___.__ W kasie przyjmują się zapisy, na lekcje solowego Śpiewu u p. M. Worotyńskiego. 
nu działań na fok operacyjny 1928; ybór jednego człon- TS Wilno. 
ka Zarządu i dwóch zastępców; 7)'Wybór dwóch członków | i Od dnia 21-go do 25-40 marca 1928-40 *“ "dramat w 9 aktach, na tle n. i n ssaki 
Rady Nadzorczej, 8) Wolne wnioski $ 20 statutu; pp. Akcjo- | Hiejski Kinematograf | roku włącznie będą > świetlanć filmy: „POKUSA krajobrażów górskich, Smiertel KE wa 2 я 99 
narjusze, życzący sobie wziąć udział w Walnem Zgromadze- Kulturalno-Oświ. | orłem nad prze aścią. Widok lawiny zasypującej całą wioskę. Zdjęć dokonano z straszliwem nie- ; < 

al Niani ŚR Ša or TEN (ZA u a LA MIEJSKA | APA ae s A R PO kiejaa, Thomas, al Voiyti gadal Bittner | UL DOMINIKANSKA 17, TEL. 10-58. 
9) › A u. ad program: „ « farsa w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W pocze- ; S 

; 2 ul. Ostrobramska 5. kalni Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz: 10-ej- | Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

  

  

Ceny biletów: parter 80_gr., balkon_40 gr. Następny program: „WIDMO _LUWRU*,     
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław «arwowski. 
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Drukarnia „Wydawnictwo Wilefiskie“, Kwaszelna 23.  


