
RZ
Y 

U 

  

DY”
 W
E 

ZY 
W
 
W
R
 

WC
 W
Y 

WF
 U
W
 
RE
 W
Y 
WY
 W
Y 

WI
EU

PU
Y.

 

  

  

ROK VII. Kr. 7! (1682) 

SŁOWO 
WILNO, Wforek 27 marca 1928 r. 

Redakcja i Admriwistracja ul. Ad. hicxewieza 4, otwarta od 9 do 3. Teiefony: redakcji 243, admintstacji 228, drukarni 262 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 24. Konto czekowe w PKO. Nr 80258. 

  

„Wobec zbliżania się rokowań 2 Polakami”. 
Urzędowa „„Letuwos Aidas* 

mieszcza następujące uwagi: 
Namiętności polityczne są najwięk- 

szą przeszkodą do objektywnego roz- 
strzygania kwestji. Szkodzi należyte- 
mu rozstrzygnięcia kwestji i inna 
jeszcze rzecz —wybujały racjonalizm. 

Gdy Litwa nie miała jeszcze swo- 
body prasy, gdy pisma litewskie dru- 
kowano jeszcze w Prusach i stamtąd 
w: tajemnicy sprowadzono je do НН 
wy, wówczas już Polacy dotkliwie po- 
dejrzewali Litwinów, nawet oskarżali. 
Gdy tworzyło się niepodległe państwo 
litewskie, Polacy wówczas pośpieszy- 
li oskarżyć nas o sympatyzowanie— 
bardzo niemodnym w oczach sprzy- 
mierzonych, - Niemcom i bolszewikom. 
Bez względu na rozmaite przeszko- 
dy, stawiane najczęściej przez naszych 
najbliższych sąsiadów, dzięki wysił- 
kom najszlachetniejszych synów Litwy. 
niepodległe państwo litewskie zostało 
jednak stworzone. Przez ten stosun- 
kowo niedługi w życiu państwa czas 
Polacy w rozmaity sposób usiłowali 
zmusić Litwę do ustępstw, chcieli w 
jakibądź sposób przyrzucić ją do Pol- 
ski. jeżeli dyplomaci litewscy w nie- 
dalekiej przeszłości jeździli do War- 
szawy, Brukseli, Kopenhagi, Lugana, 
jeżeli ludzie z obecnej opozycji wyra- 
zili chęć przyjęcia projektu Hymansa, 
jeżeli nasi z nieoględnością nie do 
darowania godzili się prosić konie- 
rencję ambasadorów o wyprowadzenie 
granicy między nami i Polakami, tak 
iż nasza prawdziwa stolica zupełnie 
niesprawiedliwie przypadła w udziale 
Polakom, jeżeli nasi nikogo nie słu- 
chając, zgodzili się podpisać konwen- 
cję kłajpedzką, to wszystko to wska- 
zuje, że nacisk ze strony Polaków był 
zawsze bardzo wielki. 

W Genewie zobowiązali się znisz- 
czyć armię Pleczkajtisa, lecz jej nie 
zniszczyli. Bardzo nieprzyjemnie sły- 
szęć taką rzecz stwierdzoną wobec 
świadka. Czy nie dla tej przyczyny 
tak się rzucali Polacy, tak nie chcieli, 
by w rokowaniach brał udział przed- 
stawiciel Ligi Narodów. Wobec nie- 
przyjaźnie dla Polaków  układającej 
się konjunktury dopuścić przedstawi- 
ciela Ligi Narodów—w samej rzeczy 
niewygodnie. Wszyscy to dobrze ro- 
zumieją. Lecz chęć zamaskowania tak 

wyraźnych, a rozumiałych dla innych 
rzeczy lub nawet oskarżanie innych— 
jest więcej, niż nie dżentelmeńskie. 
i taką niedżentelmenską dregę Po- 
lacy chętnie wybierają. Bliskie 
do Piłsudskiego pismo „Gazeta War- 
szawska” (5.11.1928)  niedwuznacznie 
pisze: Chęć Litwy, by w rokowaniach 
brał udział przedstawiciel Ligi Naro- 
dów jest chęcią połączenia kwestji 
litewsko-polskiej z Ligą Narodów. 
Wymienione pismo polskie nie wzdra- 
ga się nawet przed przytoczeniem 

za 

powodu, dlaczego dla Litwinom jest . 
pożądany przedstawiciel Ligi Naro- 

dów w rokowaniach litewsko-polskich. 

Oto jaki jest ten powód: w Lidze 
Narodów są Niemcy. Bez Niemców 

zać Genewa i kroku stąpić nie może. 
W świetle tej, bliskiejśsdo Piłsudskie- 

go, prasie polskiej, rola Niemców w 

Lidze Narodów jest bardzo 
znaczna, nawet dominująca. 

Lecz za to rola byłych . sprzy- 

mierzeńców jest „bardzo marna: 

bez Niemców nawet kroku stąpić nie 

mogą w sprawie litewskiej. 

Prawda, inaczejby Polacy rozstlzy- 

gali spór litewsko-polski gdyby poło- 

żenie międzynarodowe było lepsze. 

Lecz ponieważ położenie to jest dla 

Polaków nieprzychylne, więc należy 
oskarżać Niemców, u których Litwini 

nibyto szukają poparcia i którzy ni- 

by chcą podeprzeć Litwinów swoim 

ramieniem. 
Jeżeli Niemcy grają taką rolę w 

sprawie litewsko-polskiej, to zdawało- 
by się, z Litwinami wogóle niema co 
mówić. Zostaje tylko porozumieć się z 
Niemcami. Polacy to dobrze rozumieję 
Oniby i chcieli mówić z Niemcami 
nie z Litwinami. Lecz na nieszczęście, 
Niemcy postawili tak zdzierską cenę, 
że rozumny człowiek w żaden spo- 

sób mie będzie jej płacił. A czegoby 

chcieli Niemcy? Za jakąby cenę zgo- 

dzili się” oni na ustępstwa w $рга- 

wie litewskiej? Kiedyby oni byli przy- 

chylniejsi w stosunku do Polaków? 
Przedewszystkiem Niemcy wymagają 

wybrzeża morskiego. A teraz na to, 

żeby Polacy mogli spławiać las po 

Niemnie, żeby nawiązali komunikację 
z Kownem, Niemcy wymagają... Nad- 

renji. Krótko: Niemcy chcą sobie za- 
pewnič ze strony irancuskiej, żeby 
mogli postępować w naturalnym kie- 
runku, nie od dzisiaj już nazwanym: 

Drang nach Osten. Niemcy, będąc 

pewni Francuzów, Ściślej sprzymie- 
rzeńców, zaczęliby chłonąć (tak i na- 
pisane) Austrjaków, Czechów i Pola- 
ków z Litwinami albo nawet cały 

polski blok bałtycki. 

polskim. Nabożeństwo wysłuchane zostało w skupieniu i spokoju. 

Upłata pocztowa uiszczoną tyczałtem. 
Redakcja rękopisów niežamowionych nie zwraca. i 
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27 110. 28. Jedynka-nowy eksperymenf Polski... 
WARSZAWA, 26. III. (że. wł. Słowa). Rozmowy w Sejmie obiacały 

się dookoła wyboru marszałka Izby poselskiej. Powszechnie uważają, że 
wybór p. Bartla na marszałka jest zapewniony. ; 

W pierwszych głosowaniach endecy wysuną Trąmpczyńskiego, socja- 
liści Daszyńskiego. Trąmpczyński zyska niewiele głosów, lecz endecy mają 
wypisywać jego nazwisko—wbrew regulaminowi obioru marszalka—stale, 
nawet wtedy, gdy będzie chodzić o rozstrzygnięcie pomiędzy dwoma kan- 
dydatami. "Taka taktyka endeków będzie miała to samo znaczenie co zło- 
żenie białych kartek. 

Daszyński zbierze głosy socjalistów, wyzwoleniewców i niektórych 
mniejszości. Klub żydowski w połowie głosować będzie na Bartla. Niemcy 
wszyscy na Bartla. Stronnictwo Chłopskie, według przewidywań, w dalszych 
turach poprze również Bartla. Bartel zgromadzi według obliczeń przeszło 
200 głosów, reszta się podzieli na białe kartki i Daszyńskiego. 

Na wice-marszałka Izby poselskiej obrany zapewne zostanie poseł 
Woźnicki od Wyzwolenia. Mówią także o p. Janie Piłsudskim jako wice- 
marszałku. 

Marszałkiem Senatu zostanie, według wszelkiego prawdopodobień- 
stwa profesor Szymański z Wilna. jako kandydat na jednego z wice-mar- 
szałków Senatu wymieniany jest sen. Stanisław Wańkowicz z Wilna. 
: Jutro odbędzie się pierwsze posiedzenie klubu Jedynki, wpólnie po- 
słów i senatorów. Członkowie Jedynki zasiadać będą w lzbach sejmowych 
w porządku aliabetycznym. Jedynie pierwsza ława zarezerwowana będzie 
dla prezydjum klubu. 

; Prezesem klubu jedynki zostanie pułk. Walery Sławek. Wice-preze- 
sami ks. Radziwiłł, Kościałkowski, Bojko, Zdzisław Lechnicki, Poseł Po- 
lakiewicz do prezydjum nie wejdzie. Prezesem grupy senatorów jedynki 
zostanie p. Walery Roman b. delegat Rządu w Wilnie. 

Należy się liczyć z tein, że įjuž na pierwszem posiedzeniu lzby po- 
selskiej Ukraińcy wystąpią z rewolucyjną „zajawą”. 

W kuluarach Sejmu panuje duże ożywienie. Ciorączkowo są wykań- 
czane roboty stolarskie i posadzki froterowane. Sala obrad obramiona 
rzędem kolumn z kieleckiego marmuru i oświetlona szklaną kopułą jest 
widna i architektonicznie prosta i zgrabna. Na białej Ścianie ponad prezy- 
djum wisi krucyfiks. , 

Run EEEE COTE a L a 

Skład delegacji lifewskiej. 
KOWNO, 26—lil. Pat. W artykule wstępnym o mającychna 

stąpić litewsko-polskich rokowaniach Lietuvos Aidas wyraża 
wątpliwość czy możliwe jest wogóle rozpatrzenie i rostrzygnię- 
cie problemu polsko-litewskiego częściami nie poruszając spra- 
„wy wileńskiej. Gdyby zaś ta ostatnia została postawiona na po- 
rządku dziennym, to—zdaniem dziennika—-byloby mało szans 
dojścia do porozumienia, a jeśliby nawet to się udało, to tego 
rodzaju załatwienie sprawy mogłoby mieć jedynie charakter 
tymczasowy. 

Letuvos Aidas dalej donosi, że w charakterze delegatów 
litewskich na konferencję w Królewcu prócz profesora Volde- 
marasa wyjadą jeszcze dyrektor departamentu m-stwa spraw za- 
g:anicznych Zaunius, poseł litewski w Niemczech Sidikauskas, 
dyrektor departamentu handlowego Norkajtis i inspektor kolei 
ž:laznych inżynier Sabalauskas. Łitewskie instytucje rządowe 
energicznie przygotowują materjały nakonferencję królewiecką. 
Dziennik aonosi, że Litwa ma jakoby podnieść kwestję odszko- 
dowań za straty spowodowane w związku z „atakiem Żeligow- 
skiego", Urząd sanitarny np. ma zażądać za leczenie rannych 
3500900 litów. 

Wizyfa liferafów lifewskich odłożona. 
RYGA. 26.lll. PAT. Jaunakas .Zinas , donosi, że literaci litewscy za- 

proszeni do odwiedzenia Polski, postanowili odłożyć swój wyjazd, ażeby 
on nie zbiegł się z rokowaniami królewieckiemi i nie dał powodu do 
opacznych komentarzy. 

zhkarakierystyczny wybadek w Janowie nad Wilją 
Z Kowna donoszą o następującym wypadku: Dn. 18 marca w mia- 

steczku Janowie nad Wilją odbywało się w kościele uroczyste nabożeń- 
stwo, dla żołnierzy garnizonu i poblisko stancjonujących pułków. Przygry- 
wała orkiestra 2-pułku piechoty. Na nabożeństwie obecni byli przedstawiciele 
wyższych władz wojskowych, społeczeństwa i moc włościan z okolicznych 
wsi, 

Ponieważ okolice janowa w znacznej mierze zamieszkałe są przez 
szlachtę zaściankową i iudność używającą języka polskiego zaś w garni- 
zonie Janowskim olbrzymi procent "stanowią Polacy, przeto miejscowy pro- 
boszcz stosując się do większości zebranych w kościele, odprawił dla 
żołnierzy uroczystą mszę, w języku polskim, a następnie, wobec zebranych 
wyższych władz wojskowych wygłosił podniosłe kazanie również w języku 

Do 
żadnych incydentów nie doszło. ^ 

Dopiero w kilka dni później ostrą nagonkę przeciwko księdzu rozpo- 
czął urzędowy organ kowieński „Lietuvos Aidas", który piętnował postępek 
księdza jako nielojalny w stosunku do Litwy, : ; 

Z kowieńskich źródeł zaznaczają, iż cały wypadek / niezmiernie jest 
charakterystyczny dla nastrojów panujących wśród szerszych mas na 
Litwie, które do nienawiści do wszystkiego co polskie podszczuwają jedynie 
czynniki rządzące. 

(ofnięcie emerytury wdowie po b. Burmistrza Kowna. 
4 Kowna donoszą, że na skutek nacisku ze strony władz rządowych;zawdzię- 

czając pewnym intrygom osób zbliżonych do rządu, ma być wstrzymana zapo-- 
moga, wypłacana co miesiąc przez magistrat kowieński wdowie połb. burmistrzu 
Kowna, człowieku niezmiernie dle miasta zasłużonemu, Brzozowskiej. Jak wia- 
domo pani Brzozowska mieszka od dłuższego czasu w Wilnie. Departament 
samorządów; zdaniem urzędowego or anu „Lie'uvos Aidas“ zamierza „położyć 
kres takieį dobroczynnošci masistratu'kowieūskiego...“ 2 

; L] i 

Rozwiązanie Reichstagu nastąpi w sohotę. 
BERLIN, 26 - III. PAT. Jak donosi prasa berlińska „gabinet Rzeszy 

obradował dzisiaj nad tekstem dekretu rozwiązującego Reichstag. Stron- 
nictwo centrowe i niemiecka partja 'ludowa wypowiedziały się nawet za 
przyśpieszeniem terminu nowych wyborów i za wyznaczeniem ich na 13 
lub nawet na 6 maja. W toku dyskusji gabinet jednakże utrzymał termin 
poprzedni wyznaczony na 20 maja. Dekret o: rozwiązaniu Reichstagu ma 
być odczytany na ostatniem posiedzeniu parlamentu t. j. w sobotę. 

Wielka mowa wyborcza hr. Wesłarpa. 
BERLIN, 26 III. PAT. Przywódca irakcji niemiecko-narodowej hr. 

Westarp wygłosił wczoraj w Saarbricken wielką mowę wyborczą, w której 
atakował politykę ministra Stresemanna czyniąc zarzut, że polityka lokar- 

neńska nie przyniosła żadnych istotnych sukcesów, a doprowadziła do 
sytuacji bez wyjścia. Niemcy nie mogą się spodziewać—zdaniem hr. Wes- 
tarpa—żadnych zmian w polityce francuskiej pomimo oczekiwanych wybo- 

rów. Tylko silna większość narodowa w Reichstagu niemieckim mogłaby 
wpłynąć na zmianę stanowiska zajętego przez Francję. Dalej hr. Westarp 
oświadczył, że Locarno wschodnie grożące Niemcom ustawicznie zostanie 
i nadal odrzucone kategorycznie przez większość narodu niemieckiego. 

Dzisiaj rane © 10-ej rozpocznie 
się pierwsze posiedzenie klubu Jedyn- 

ki i dziś o 5-ej pierwsze posiedzenie 

nowej lzby Poselskiej. Nie zdawano 

sobie dotychczas sprawy, czem jest 

Jedynka, a raczej czem jest -ten ze- 

spół posłów, którzy wyszli z Jedynki, 

a dziś powołają na swego kierowni- 

ka pułkownika Sławka i zawczasu już 

desygnowany zarząd. W przekonaniu 

wszystkich, w rubrykach formularzy 

sejmowych jest to klub poselski, 

frakcja parlamentarna. lak jednak 

nie jest. Jedynka nie jest klubem, 

frakcją, stronnictwem, niczem takiem. 

Ani pod względem ' doboru swoich 
członków, ani pod względem roli, 

którą Jedynka odegrywać będzie w 

Sejmie— nie jest to klub poselski. Do 

klubu poselskiego wchodzą ludzie o 

zbliżonych pogłądach, przynajmniej w 

pewnej dziedzinie. Tutaj wchodzi Sa- 

nojca i książe Sapieha. Wczorajszy 

włościanin galicyjski zamknięty wczo- 

raj w egoistycznej skorupie chłop- 

skiego sobieradztwa i magnat litewski 

o szerokich politycznych  gestach.— 
Nie! Trzeba odrzucić szukania pro- 

gramowej formuły, która tych ludzi 

łączy, formuła ta może być wynale- 

leziona tylko dła potrzeb retorycz- 

nych, lecz nigdy się na nią nie zgo- 

dzi objektywny badacz życia politycz- 
nego i konstytucyjnego. Tyle co do 
cech istotnych dla każdego klubu, 

jeśli chodzi o dobór członków Jedyn- 

ki. Po drugie: Jeśli chodzi o rolę Je- 

dynki w Sejmie, to rola będzie także 
zupełnie inna, djametralnie różna od 

innych irakcyj. jedynka będzie to tyl- 

ko instrument dla przeprowadzania 

polityki rządowej na terenie Sejmu. 

Czem jęst Jedynka? 

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć 

ze specjalnym akcentem, bo ta odpo- 

wiedzieć jest bardzo ciekawa. 

Jedynka jest nowym polskim eks- 

perymentem rządzenia państwem bez 

partyj politycznych. 

Dzień dzisiejszy, dzień wstąpienia 

Jedynki do prac parlamentarnych kto 

wie czy nie będzie punktem  zwrot- 

nym w' dziejach parlamentaryzmu. 

Bez takich efektów, jak pochód czar- 

nych koszuł na Rzym, lub rozpędze- 

nie „uczrediłki* w Petersburgu wcho- 

dzi w życie ten nowy eksperyment w 

sztuce rządzenia państwem. Praca Je- 

dynki rozpoczyna się nieeiektownie 

lecz temniemniej, powinna ona zwró- 

cić uwagę wszystkich, którzy się inte- 

resują prawem konstytucyjnem i hi- 

storją polityczną. 

* 
* * 

Kiedy po zamachu majowym za- 

częły się tworzyć nowe organizacje 

polityczne zarówno reprezentujące 

prawicę społeczeństwa, jak lewicę spo- 

łeczeństwa, do takich organizacyj za- 

liczyć należy chociażby naszą organi- 

zację Zachowawczej Pracy Państwo- 

wej, jeśli chodzi o prawicę, Stronnic- 

two Pracy — centrum i Związek Na- 

prawy Rzeczypospolitej — lewicę — 

to powstawanie tych organizacyj było 

oceniane przez ich. przeciwników, 

przez ludzi z dawnych partyj w różny 

sposób. Przedewszystkiem, nie chcia- 

no się zgodzić, aby te organizacje 

nie były partjami politycznemi takie- 

mi samemi lub przynajmniej podob- 

nemi do partyj dawnych. Tutaj pan 

poseł  Niedzialkowski | ironizowal: 

„Nigdy nie moglem  zrozumieč 

różnicy, jaka zachodzi pomiędzy 

partją polityczną a organiza- 

cją polityczną” ironizował i miał 

rację. Organizacje te bowiem  oczy- 

wiście były partjami  politycznemi, 

choć je ożywiała chęć „walki z ’раг- 

tyjnictwem*. Nie wiedziały one jednak 

zupełnie, jak się do tej walki z par- 

tyjnictwem zabrać, przeciwnie .brnęły 

czasem w partyjnictwo gorsze, niż 

uprzednio. ! 

Przypomnijmy sobie okres przed- 

wyborczy układania list kandydatów 

Jedynki, naśmiewanie się z jedynko- - 

ten sposób prawicowiec 

wego  „przekładańca” i t. @. i t. d. 

Czy kto sobie z polskiej publiczności 

inaczej wyobrażał jak tylko tak, że 

ten przekładaniec się rozpadnie, że 

konserwatyści, wśród których nie 

braknie wyraźnych monarchistów, 

zasiądą na skrajnej prawicy, że 

Stronnictwo Pracy utworzy Klub: Pra- 
cy, że Związek Naprawy i p. Pola- 

kiewicz będą konkurowali o rząd 

dusz włościańskich z Wyzwoleniem, 

albo nawet z tem Wyzwoleniem 

właśnie utworzą wspólną irakcję po- 

selską. Takie właśnie ukształtowanie 

stosunków uważała opinja polska za 

pewnik. Wiedziano a raczej widziano, 

że Marszałek Piłsudski nie tworzy 

jednej wielkiej partji piłsudczyków, na 

wzór faszystów Mussoliniego, - lecz 

sądzono, że organizacje polityczne, 

które popiera, mają na celu tylko: 

1) Odnowienie sił politycznych 
państwa przez stworzenie  partyj, 
któreby, powstając w państwie nie- 
podległem, wychodziły z potrzeb pań- 
stwa niepodległego a nie przedłużały 
tylko nastrój niewoli, jak to czyniły 
w niewoli poczęte i w niewoli zro- 
dzone partje endecji czy socjalistów. 
2) Sądzono także, że Marszałek Pił- 
sudski, sprzyjając wzrostowi liczby 
partyj, widzi w tem metodę, ułatwia- 
jącą pracę rządowi, który to rząd 

tem jest wyższy i tem ma łatwiejszą 

pracę, im partyj jest więcej i im one 

są mniejsze. 

Wszystkie te rachuby zawiodły. 

Jedynka wchodzi do życia poli- 

tycznego jako całość, jako organizac- 

ja zdyscyplinowana, wreszcie Jedynka 

nie jest partją i tutaj juź nikt, nawet 

p. -Niedzialkowski nie powie, że to 
jest partja. 

Raz jeszcze: stoimy wobec nowe- 
go eksperymentu rządzenia  pań- 

stwem. Całkiem nowego ekspery- 
meniu. 

Przypomnijmy, że były już uprzed- 

nio pomysły a nawet próby pracy 
ciał parłamentarnych bez partyj. Pró- 
bą taką była Rada pięciuset i Rada 

starszych z czasów, w których wielka 

rewolucja francuska wchodziła w o- 

kres likwidacji. Członkowie tych ciał 

zasiadali nie grupami politycznemi, 

lecz każdy wylosowywał swoje miej- 

sce na sali. Myślą ustawodawcy było 

mieć do czynienia nie z partjami po- 

litycznemi, jakiemi w pierwszym о- 

kresie rewolucji francuskiej była Gó- 

ra, Jakobini etc., lecz mieć do czy- 

nienia tylko z osobami. 

Drugim takim pymysłem był pro- 

jekt rosyjskiego teoretyka z drugiej 

połowy XIX wieku, aby zamiast par- 

tyj tworzyć ligi. Byłaby naprzykład 

liga równouprawnienia kobiet, lub liga 

proirancuskiej orjentacji w polityce 

międzynarodowej. Posłowie należeliby 

do takich lig, w miarę jakby im od- 

powiadały konkretne cele i konkret- 
ne hasła przez te ligi wysuwane. W 

i lewicowiec 

należałby wspólnie do wielu lig į 

jednocześnie byłby. członkiem innych 

lig, któreby nawzajem zwalczały swo- 

je projekty. Każdy z. posłów przy 

przy tym systemie brałby udział w 
pracach kilku ligg W ten sposób te- 

oretyk rosyjski starał: się wyzwolić 

indywidualność myślącej jednostki z 

pod dyktatury partyjnej. 

Członkowie Jedynki zasiądą w 

Sejmie według aliabetu. Nie będą sie- 
dzieli konserwatyści razem i napra- 

wiącze razem, tylko posłowie będą 
siedzieli obok siebie zależnie od  te- 
go, na jaką literę zaczynają się ich 

nazwiska. 3 ' 

Nie znaczy to jednak przejścia od 

systemu partyj do systemu osób." 
jest coś” Nie — system Jedynki to 

bardziej skomplikowanego. Należy go 

rozpatrzeć ze względu na: 1) zakres 

działania, 2) inicjatywę działania, 3) 
przyszłość. 8 

Pod względem zakresu działania 

Jedynka będzie; właściwie parlamen- 

wykorzzej. 

WARSZAWA, 26. Ii. PAT. Dn. 
26 b. m. odbyło się pod przewod- 
nictwem generalnego komisarza wy- 
borczego wice-ministra Cara ostatnie 
przed zwołaniem Sejmu i Senatu po- 
siedzenie Państwowej Komisji Wyż 
borczej. Przedmiotem obrad była 
kwestja dalszego podziału mandatów 
do Sejmu i Senatu w myśl art. 98, 
99 i 114 ordynacji wyborczej. Wyni- 
ki postanowień Państwowej Komisji 
Wyborczej w tym przedmiocie będę 
ogłoszone w „Monitorze Połskim* w 
w dn. 27 marca r. b. listy zaś wie- 
rzytelne będą przesłane do Sejmu i 
Senatu skąd je posłowie i senatoro- 
wie będą mogli podnosić jeszcze 
przed pierwszem posiedzeniem Sejmu 
i Senatu. W ten sposób prace Pań- 
stwowej Komisji Wyborczej związane 
z ostatecznem ustaleniem podziału 
mandatów do Sejmu i Senatu tak о- 
kręgowych jak i państwowych zostały 
już ukończone. 

Wybryki bandessehufzwehru na 
G. siąsku. 

KATOWICE, 26 III PAT. „Polska Za- 
chodnia" donosi, że wieczorem na wiecu 
rodzicielskim urządzonym w Bytomiu przez 
polsko-katolickie  iowarzystwo szkolne, 
weszło 300-tu umundurowanych członków 
Landesschutzwehru. Ludzie ci rzucili , się 
z krzykiem na zebranych w liczbie około 
600 osób wśród których było wiele dzieci 
i zaczęli obecnych bić pałkami i krzesłami 
oraz Oodgrażąć się rewojwerami. Powstał 
szalony popłoch. Wielka ilość osób odnio- 
sła obrażenia cielesne, w szczególności zaś 
dzieci. Ciężko pobity jest kierownik pol- 
sko-katolickiego towarzystwa szkolnego 
dr. Michalak z Bytomia, prelegent dr. Wik- 
tor Ormicki asystent Uniwersytetu  Jagiel- 
lońskiego w Krakowie oraz burmistrz Rak. 
Zaalarmowana policja przybyła na miejsce 
: sprawdziła personalja lecz nie zatrzymała. 

tem. Centralne położenie Jedynki w 
Sejmie, jej duża liczba, wreszcie roz- 

bicie i bezsilność-innych: frakcyj;'spra- -— 

wiają, że właściwie Jedynka - będzie 

ponosić odpowiedzialność za całość 
prac sejmowych. 

Jeśli chodzi o inicjatywę działania, 
to ta będzie wychodzić nie od człon- 
ków Jedynki, lecz od rządu. Jedynka 
będzie tylko w Izbie wcielać w czyn 

zamierzenia rządu. Nietylko szkoły 

polityczne, lecz i różne temperamenta 

różnych indywidualności : będą się 

wdrażać do przeprowadzania pewnych 
zleceń jedynie i wyłącznie w zależno- 

ści od wymagań dobra polityki pań- 

stwowej. W obecnym czasokresie, 
świadkami którego jesteśmy, Jedynka 

będzie to tylko wielkie seminarjum 
prawno-polityczne, które uczyć będzie, 

jak dalece trzeba wszelkie interesy 
podporządkować .interesowi państwa, 

jak dalece każde zagadnienie politycz- 
ne powinno być ujmowane jedynie 

pod kątem widzenia interesów  pari- 
stwa, jako całości. 

Teraz co do przyszłości: niewąt- 
liwie obecnie roła posła z Jedynki 
zbliża się do roli urzędnika, wykony- 

wującego zlecenia swej władzy. Lecz 
robi się to ze względu na przyszłość. 
Jedynka jest tylko wielką próbą 

współpracy ludzi, reprezentujących 
różne interesa państwowe, społeczne, 
polityczne wyznaniowe, nawet po czę- 
Ści narodowościowe. Jedynka jest 

eksperymentem, jest pytaniem rzuco- * 

nem czy ludzie mogą, czy nie mogą 

pracować razem dla dobra państwa, 

którego są patrjotami i pracę swą 

oprzeć na metodzie załatwiania wszy- 
stkiego według kryterjum dobra pań- 

stwa. Że dobro państwa wymaga za- 
łatwiania poszczególnych spraw we- 
dług linij, zbliżających się do różnych 
kierunków politycznych — nie ulega 
dla nas żadnćj wątpliwości. Popiera- 
nie ruchu ludowego na Sląsku tak 

samo może być dyktowane dobrem 

państwa, jak obrona większej własno- 
Ści ziemskiej na Wschodzie '.Polski. 
To tylko przykład. Ale: Jedynka w 
przyszłości ma odpowiedzieć na  py- 
tanie, czy można .rządzić państwem 

bez partyj. Bo.obecny klub. Jedynki 

to raczej reprezentacja wszystkich 

partyj polskich, przynajmniej ideowej 
spuścizny po wszystkich tych ideolo- 

gjach, niż jedna partja ; Cat,
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ECHA KRAIOWE 
  

Takończenie roku szkoinego. 
BUKISZKI. 

W dniu 15 maica o godz. 12: obcho- 
dzono uroczystość zakończenia roku szkol- 
nego w tutejszej szkole rolniczej. Uroczy- 
stość tę, mającą doniosłe znaczenie w ż 
ciu szkoły, zaszczycili swoją obecnością: 
starosta powiatu p. L. Witkowski, prezes 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego p. Łączyń- 
ski z małżonką, nowoobrany Senator p. 
J. Trzeciak, z ramienia Związku Kółek i 
Organizacyj Rolniczych z. Wileńskiej, 
członkowie Wydziału Powiatowego i 
inni. Żegnając młodych absolwentów, pierw- 
szy zabrał głos, jako gospodarz powiatu i 
przewodniczączący Wydziału Powiatowego, 
pan starosta Witkowski. W dłuższem prze- 
mówieniu, nacechowanem iście ojcowską 
pieczołowiłtością i serdecznością, pan sta- 
rosta nawoływał opuszczających mury szkol- 
ne młodzieńców do dalszej intensywnej i 
wytrwałej prący nad sobą oraz wśród 
społeczeństwa, w jakiem będą się obracali. 
W ten bowiem sposób spłacą niejako ten 
dług moralny wobec samorządu, który po- 
%łada wiele wysiłków i starań w kierunku 
umożliwienia szerszemu ogółowi oświaty 
rolniczej, koniecznej w czasach dzisiej- 

szych. . 3 
Dyrektor szkoły p. Jeleniewski przed- 

stawił zebranym całokształt pracy „ nauko- 
wej i wychowawczej w szkole tudzież spra- 
wozdanie z tej pracy w roku szkolnym. 
Rok szkolny trwał 14 miesięcy. Szkołę 
ukończyło 34 uczniów z nich 4-ch — z od- 
znaczeniem. Ze sprawozdania p. . dyrektora 
widać, że szkoła rozwija się pomyślnie i, 
pomimo olbrzymich nieraz trudności natu- 
ry finansowej, stojących na przeszkodzie, 
jak np. w zdobywaniu pomocy naukowych, 
zwłaszcza zaś braku należytego zrozumie- 
nia potrzeby oświaty rolniczej u społeczeń- 
stwa, szkoła całkowicie odpowiada swemu 
celowi. 4 

Po przemówieniu p. senatora Trzecia- 
ka, który dał wyraz swemu wielkiemu za- 
dowoleniu, widząc nowy zastęp młodych, 
rwących się na do pracy zawodowej i 5ро- 
łecznej rolników, kończący szkołę ucznio- 
wie otrzymali z rąk pana starosty świadec- 
twa szkołne oraz nagrody od Samorządu 
pow. Wileńsko-Trockiego w postaci dro- 
gich dzieł naukowych z dziedziny rolnic- 
twa i hodowli. Nagrody otrzymali następu-   

jący uczniowie: Kłujszo Ignacy, Zubrycki 
Bolesław, Statkiewicz Józef i Jurewicz 
Władysław. 

W imieniu absolwentów ze słowem 
szczerego podziękowania za naukę i opie- 
kę doznaną w szkole zwrócił się Kłujszo 
Ignacy, przyrzekając uroczyście i zapewnia- 
jąc pana starostę i obecnych, iż wszyscy 
oni opuszczają szkołę aby wiedzę w niej 
zdobytą „nieść do ludu mas*! Ojczyzna te- 

7 go czeka! W. L 

NOWA WILEJKA. 

. ;— Obchód Imienin marszałka Pit- 
sudskiego, Mieszkańcy Nowej Wilejki 
zgodnym chórem z całą Polską złączyli 
się do złożenia hołdu w dniu Imienin Uko- 
chanego Wodza. Przeddzień  Imienin całe 
miasto przybrało wygląd świąteczny. Do- 
my i okna ustrojone chorągwiami i portre- 
tami Dostojnego Solenizanta. Dnia 18 od- 
było się uroczyste nabożeństwo, na które 
przybyły: 85 pp. 13 p. Uł. i 19 p. a. p. 
oraz Szkoły ze Sztandarami, organizacje 
społeczne, stowarzyszenia młodzieży, spor- 
towe oraz straż ogniowa z orkiestrą, 

Ponabożeństwie odbyła się defilada 
wojska i przysposobienia: wojskowego. O 
godzinie trzeciej w sali „Possehla” na aka- 
demji zebrała się prawie cała ludność mias- 
ta, tak, že dla wielu, pomimo dużej sali 
brakło miejsca. Na akademįji przemawiali 
p. Dyrektor A. Kwaśniak i pan Porucznik 
Borowski, po przemówieniu nastąpił kon- 
cert orkiestry 85 pp.przeplatany dekfamacja- 
mi  okolicznościowemi. Na zakończenie 
oficerski zespół amatorski 85 pp. odegrał 
amedję w trzech aktach Turskiego „Czar 

Kmunduru*. Zebrani na Akademji wysłali 
depeszę hołdowniczą do Marszałka. 

Wieczorem całe miasto zaiskrzyło się 
światłami pochodni i rozbrzmiało ulubione- 
mi marszami i piosenkami legjonowemi. To 
orkiestry garnizonu grają capstrzyk па 
cześć Soienizania. Ludność wybiega na u- 
licę i dołącza się do pochodu wznosząc o- 
krzyki. 

Dnia 19-go odbyły się z okazji uroczy- 
stości imieninowych zawody. Do zawodów 
stanęło 54 zawodników, członków PW. 

1. W marszu 10 kilom. wzięły udział 4 
sekcje: 2 strzeleckie, 1 gimnazjalna i 1 Sto- 
warz. Młodzieży Polskiej. Przybyła 1 sekcja 
strzelecka w czasie 50 min. 30 sek. Druga 
Stow. Młodz. Pol. 

    

Il. W biegu 3 kilom. na przełaj, pierw- 
sze miejsce zajął jakowlew Wład. członek 
hufca gimn. w czasie 10 min. 23 sek., dru- 
gie Rostowski Stanistaw cztonek Zw. Strze- 
leckiego w czasie 10 min. 35 sek.oraz trze- 
ćie Grygielewicz Adam, członek Związku 
Strzel. w czasie 11 minut. 

Ill. W zawodach strzeleckich pierwsze 
miejsce zajął Suhak Władysław, członek 
Stow, Młodz. Pol. osiągając 138 punktów 
na 180 możliwych, drugie Mężyński Piotr, 
członek Zw. Strzel. osiągając 135 punktów, 
trzecie Bejnarowicz Czesław, członek Hufca 
gima., osiągając 129 punktów. 

Uroczystość Imieninowa długo zosta- 
nie w sercach nowowilejczan. jeszcze ni- 
gdy nie spotykano tak rozweselonych i roz- 
rądowanych twarzy jak w tym dniu na uli- 
cach miasta spacerujących w złotych pro- 
mieniach słońca. Ta wspólna harmonja 
nieba i ludzi, wróży Marszałkowi długich 
lat słonecznych i jasnych rządów ku chwa- 
le Rzeczypospolitej. 

PARAEJANÓW (pow. Dzisieński). 

Spółdzielczość mleczarska, którą 
słusznie „Słowo* wysuwa na czoło po- 
stulatów gospodarczych Ziem Wschodnich, 
wymaga i długo jeszcze wymagać będzie 
krytycznego poglądu. Do braków wymaga- 
jących jaknajszybszej naprawy w Parafja- 
nowskiej Mleczarni Spółdzielczej należy za- 
liczyć zbyt przeciągłą wypłatę należności za 
dostarczone mleko. „Normalnym* utartym 
w  parafjanowskich 7wyczajach terminem 
wypłaty jest miesiąc, co ze względu na po- 
wszechny brak gotówki u producentów jest 
zabójczem. Mało tego, producent przez cały 
miesiąc nie wie ile otrzyma. Na zapytanie 
od p. Kierownika otrzymuję odpowiedź, iż 
jeszcze Centrala Wileńska nie zawiadomiła. 
Skutki już są widocze: od stycznia trzech 
dostawców odpadło. Oprócz tego rozlegają 
się skargi o zwrocie mleka odseparowane- 
go w stanie kwaśnym. 

23-go marca odbyły się w gminie wy- 
bory wójta, wobec złożenia dymisji przez 
dotychczasowego p. Adama Busza właści- 
ciela maj. Różanpol. P. Busz ziemianin-spo- 
łecznik wysoce ceniący kontakt ze społe- 
czeństwem, uważał za właściwe sprawdze- 
nia termometru nastrojów otoczenia wobec 
zmiany jaka zaszła w administracji powia- 
tu. Sprawdzian wypadł, ku powszechnej ra- 
dości, dla p. Busza pomyślnie, gdyż jedne- 
głośnie został przez Radę gminną wybrany. 

W. K. 

ŁATYHOL, pow. postawski. 

— Koło Rady Opiekuńczej 4 reso- 
wej. Nawet taki głuchy zakątek, jak Łaty- 
hol, położony w gminie Norzyckiej, zdołał 
się wyłamać z odwiecznej ociężałości i za- 
pragnął życia zbiorowego, towarzyskiego. 
A stało się to z inicjatywy Kierownika 
szkoły powsz. i Świetlicy Rady Opiekuńczej 
Kresowej w Sautkach, gm. Kozłowszczyzna 
p. Jana Michniewicza, który przy pomocy 
nielicznej miejscowej inteligencji, ' potrafił 
pobudzić "owyžszą wieś, jak i okolicę do 
pracy społecznej — pracy zmierzającej Ku 
polepszeniu miejscowego poziomu kultural- 
nego i gospodarczego, zakładając placówkę 
pod nazwą „Koło*%, oraz Świetlicę Rady 
Opiekuńczej Kresowej w £Łatyholu pod kie- 
rownictwem i dachem którego ma się i po- 
winna rozwijać przyszła praca nad uświa- 
domieniem obywatelskim, społecznem, 
chrześcijańskiem i państwowem śród  miej- 
scowej ludności. ; 

To tež w chwili, kiedy akt zaktadania 
powyższej placówki odbywał się, ludność 
zebrana gremjałnie, z radością podkreślała 
swoją chęć i nieprzymuszoną wolę w zało- 
żeniu, czego dowodem niech będzie proto- 
kuł organizacyjny z 51 podpisami, nie wii- 
czając w to licznych krzyżyków tych, któ- 
rzy podpisąć się nie mogli bo nie umieli. 

W skład zarządu „Kota“ weszli: prezes - 
p. Mieczysław Zgierski — geometra ta- 
ksator, wiceprezes p. Jan Sakuwicz 
rolnik, sekretarz — p. Gwidon Zgierski 
osadnik wojskowy, skarbnik — p. Aleksan- 
der Kwacz — rolnik. 

Do Komisji Rewizyjnej: proboszcz pa- 
rafji Dzierkowszczyzna — ks. Jan Wądrak, 
kierown. szkoły powsz. w Zawrótkach 
p. Helena Sienkiewiczowa i sołtys obwodo- 
wy ze wsi Łątyhol -- p. , Wilhelm. Jacyna; 
ich zastępcy: pp. Jan Maleja z  Dzierkow- 
szczyzny, Alfons Rzeczycki z Zawrótek i 
p. Antoni Ryży z Ła yhola — rolnicy. 

Kierowniczką zaś Świetlicy została 0- 
brana jednogłośnie — Henryka Madejówna, 
kierowniczka szk. powsz. w Łatyholu. 

Szczęść Boże nowej placówce, a Zarzą- 
dowi wytrwałości w zapoczątkowanej pracy! 

Przyjaciel. 

Lwiątek liemiaq o braku zboża. 
Związek Ziemian w Warszawie 

przesłał p. Wiceprezesowi R. M., p. 
Ministrowi Rolnictwa, p. Ministrowi 
Przemysłu i Handlu następujące о- 
świadczenie: j 

Wobec wydatnej i szybkiej w 
dniach ostatnich zwyżki cen zboża 
zwłaszcza żyta, które to zjawisko 
słusznie w warunkach obecnych wy- 
wołuje niepokój Rządu, poczuwa się 
Związek Ziemian do obowiązku dać 
wyraz zapatrywania swemu w tej 
sprawie. 

Oświadczamy zupełnie jasno i sta- 
nowczo, stojąc zawsze na gruncie ko- 
nieczności oparcia naszych cen zbożo- 
wych о ceny Światowe, że dzisiaj 
zwyżka cen żyta ponad  miejwięcej 
40 zł. za kwintal nie łeży w interesie 
ziemian i jest dla nich szkodliwa, al- 
bowiem powoduje dalszą automatycz- 
ną zwyżkę płacy robotników rolnych, 
stałych i dniówkowych, jak również 
związany ze skalą płacy opłat z ty- 
tułu rozmaitych świadczeń socjalnych 
a wreszcie odbije się dotkliwie na 
wymiarze podatku dochodowego za 
rok kalendarzowy 1928 lub za rok 
gospodarczy 1921/8. Ponadto ogrom- 
na większość ziemian nie posiada już 
zboża na sprzedaż (ogólną ilość za- 
pasów, która mogła wyjść na rynek, 
ocęniamy dla tutejszej własności fol- 
warcznej na jakieś najwyżej 10 proc). 
a więc nie zdoła zwiększonych znacz- 
nie wydatków pokryć zwiększonym 
wpływem z realizacji zboża. Przeciw- 
nie, bardzo wielu będzie. musiało 
bądź żyto, bądź owies, którego cena 
jest w pewnej mierze z ceną żyta 
związana. Korzyści nielicznych  sto- 
sunkowo zasobnych w zboże jedno- 
stek nie zrównoważą powszechnych 
strat bezpośrednich i pośrednich. 
Wobec tego nie można liczyć na po- 

daž zboża ze strony włościcieli о)- 
warków i nie będzie można podaży 
tej wywołać -żadnemi sposobami, 

Pragniemy jednocześnie zwrócić 
uwagę Rządu na fakt, iż zwyżka 
zboża nastąpiła pomimo. istniejącego 
od początku kampanji zakazu wy- 
wozu żyta zagranicę (właściwie pomi- 
mo równoznacznego z zakazem wy- 
sokiego niemal  prohibicyjnego cła 
wywozowego), skąd wolno jest wy- 
prowadzić wniosek, że produkcją ży- 
ta w r. 1927 była zamała dla potrzeb 
konsumpcji, lub przynajmniej tak 
Szczupła, że teraz przy nagromadze- 
niu cokolwiek znaczniejszej ilości w 
rękach pośredników pozwoliła im wy- 
zyskać moment dla rozwinięcia spe- 
kulacji, która tkwi niewątpliwie w 
zjawisku tak raptownej zwyżki. 

A zatem podłożem zjawiska tego 
jest nikła względnie produkcja, co 
pozostaje w związku z dwoma 
faktami: 

1) Z ogólną słabą siłą wytwórczą 
rolnictwa, niezdolnego jeszcze dotąd 
wzmocnić się i zintensyfikować nale- 
życie po ciężkich ruinach lat 1915-1920 
i po zabójczym dla rolnictwa okresie 
błędnej polityki gospodarczej z lat 
1920 do 1925, kiedy rolnictwo było 
przez Rząd nietylko zaniedbywane, 
lecz wprost upośledzone i wyzyski- 
wane (pewnem odbiciem  tychsamych 
falszywych koncepcyj gospodarczych 
jest jeszcze dzisiejsza waloryzacja ceł), 
w tymsamym zaś kresie i zresztą 
dziś także, Rząd zwraca uwagę i wy- 
wierał wpływ na rozwój produkcii 
hodowlanej, lekceważąc produkcję 
zbożową, 

2) Z przeprowadzeniem pod wpły- 
wem błędnych założeń polityczno-spo- 
łecznych w dziedzinie agrarnej zbyt 
szybkiej, sztucznej i przymusowej 
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Chłopi Białortścy przeciwko Sowietom. 
„Za cara było lepiej". 

Z Mińska douoszą, że władze sowieckie zaniepokojone są w najwyższym 

stopniu wzrastającem wciąż wrogiem usposobieniem włościan białoruskich do 
rządów komunistycznej repub.iki. Dotychczas niezadowolenie to występowało 
w środowiskach bardziej aktywnych i uświadomionych chłopów, obecnie przy- 
biera charakter masowy i też wśród chłopów spokojnych, od polityki wszelkiej 

oddalonych i pochłoniętych całkowicie pracą na roli. 
Na wszystkich wiecach, zwoływanych przez komunistów celem zrealizo- 

wania pożyczki wewnętrznej, chłopi białoruscy gremialnie występują przeciw- 
ko podpisywaniu jej. Jeszcze bardziej nieprzychyl ie odnoszą się chłopi do t. 
zw* samoobłożenia podatkowego. Realizacja zarówno pożyczki jak zbioru po- 
datków posuwa się pomału i nie wynosi ani w przybliżeniujwymeganych sum. 

Ostatnio rozpoczęła się świadoma akcja chłopów przeciwko kolektywizacji wsi 
it. p. ulepszeń proponowanych przez władze sowieckie. 

Jako ilustracja. panujących wśród włościaństwa nastrojów jposłużyć 
mogą chociażby wiadomości zaczerpnięte z gazet sowieckich, które już 
nie mogą przemilczeć nagich faktów i zrzucają oczywiście całkowitą winę na 

„kontrewolucyjny* element t. zw. „kułaków*. 
Wybieramy parę urywków z urzę- koni, i t. d. Niezmiernie charaktery- 

dowego organu „Zwiezdy” o wiecach styczne nazwać można przemówienie 
na wsi: „We wsi Dyi w Mińszczyźnie jednego z chłopów, który w ten spo- 
chłopi wrogo występowali przeciwko sób rozumował: „Nie wierzcie im, t. 
rządowi sowieckiemu. Jeden. z nich, zn. komunistom, wszystko to robią 
który prosił o głos przemawiał prze- dla własnej wygody i potrzeby. Czy 
ciwko dawaniu podatków. Wreszcie myślicie, że oni chcą żebyśmy mieli 
zakończył swą mowę: „Poco nam te dobre konie? Nic podobnego, wia- 
wszystkie samoobłożenia podatkowe, domem jest, wszystkim, że Anglja 
za Cara było lepiej, wszystko idzie chce wypowiedzieć wojne Sowietom. 
do kieszeni komunistów". — Zebrani Im potrzeba, komunistom, potrzeba do- 
oklaskiwali mówcę”.. brych koni do kawalerji i taborów; 

Na innem zebraniu omawiana by- czy myślicie, iż zależy im na tym, że- 
ła sprawa kolektywizacji wsi. Oma- byśmy mieli ładne krowy?... krowy 
wiano jednocześnie konieczność wy- im są potrzebne dla karmienia woj- 
datków na polepszenie rasy bydła, ska. Wszystko to od nas odbiorą”. 

Poszukiwania zaginionego w SÓSR. obywatela amerykańskiego. 
BERLIN, 26 III. PAT. Agencja Telegraphen Union podaje nadeszłą do Kowna 

z Moskwy wiadomość, że rząd amerykański rozpoczął ostatnio energiczne poszuki- 
wania zaognionego przed kilku miesiącami w Rosji obywatela amerykańskiego Bel- 

viusa, który przed pół rokiem przybył do Chabarowska i od tego czasu wsżelki Ślad 
po nim zaginął. Krążą pogłoski, że Belvius został aresztowany na rozkaz GPU. pod 
zarzutem szpiegowstwa na rzecz Ameryki i następnie rozstrzelany. W związku z tem, 

władze sowieckie ogłaszają dziś wyjaśnienie według którego Belvius miał zostać pod- 
czas polowania rozszarpany przez drapieżne zwierzęta. 

Likwidacja organizacji dywersyjnej w bucku. 
ŁUCK, 26.II1. PAT. Dziś władze bezpieczeństwa zlikwi- 

dowały komunistyczną organizacją dywersyjną działającą 
w porozumieniu z państwem ošciennem na terenie pow. 
włodzimierskiego, przyczem aresztowano 22 osoby, które 
zostały przekazane do dyspozycji urzędu prokuratorskie- 
go. Szczegóły ze względu na toczące się śledztwo  trzy- 
mane są w tajemnicy. 

Wzmożona akcja anfypolska Osthundu, 
„ BERLIN, 26.111. PAT. W gmachu sejmu pruskiego odbyło się wczo- raj urządzone Staraniem wydziału kobiecego Ostbundu zebranie werbunko- we mające być wstępem do  zakrojonego na wielką skałę obchodu 100-lecia zdobycia obszarów wschodnich przez Niemcy. Na zebraniu tem, posłanka do sejmu pruskiego dr. Spohr. oświadczyła między innemi, że Niemcy pozostaną wierni pograniczu wschodniemu i nigdy nie wyrzekną się wiary w odzyskanie utraconych przed 10-ciu laty obszarów wschod- nich, które —zdaniem p. Spohr—są i pozostaną niemieckie. 

Podar miasteczka Woronowo.. W niedzielę 25 b. m. wybuchł w miasteczku pow. Lidzkiego Woronów wielki ź 5 > с z. pożar Ry stodole należącej do Szoloma Szeptyckiego. Ogień rozniósł się z gwałto- WY siłą na pobliskie budynki. Mimo energicznej akcji ratowniczej miejscowej straży pożarnej, oraz straży przybyłej z Bieniakoń spaliło się 16 domów mieszkalnych, w tem 6 sklepów z całkowitem urządzeniem i towarem. Straty wynoszą około 300 ty- sięcy złotych. 27 rodzin znajduje Się bez dachu nąd głową. Powodem pożaru było nieostrożne obchodzenia się z ogniem Zeloma Szepetyckiego. Należy zaznaczyć, że nieszczęśliwe miasteczko nawiedza już kięska pożaru poraz czwarty w przeciązu pół- tora roku. Pożar umiejscowiono wczoraj o godzinie 10 rano. 

Nowa próha lofu franslafiantyckiego. „ BERLIN, 26 III. PAT. Dzis o godz. 8-mej rano wystartowat z iotniska berlin- skiego w Stempelhofie samolot „Brama* typu Junkers pilotowany przez lotnika nie- mieckiej hanzy napowietrznej Koehla, do lotu próbnego w kierunku Irlandji południo- 12 Pilotowi towarzyszyli właściciel samolotu bar. von. Huenefeld i mechanik Sti- : godz. 17-tej min. 30 samolot „Brama* wylądował na lotnisku Baldonnel w po- udniowej Irlandji po przebyciu 1600 klm. w 9 i pół godziny. W czasie lotu rozwija- no przeciętną szybkość 170 kim. na godzinę. Wbrew pierwotnym zapowiedziom lot odbył się bez lądowania w Tessau. W berlińskich kołach lotniczych utrzymują, że Koehl chce już we wtorek rano rozpocząć lot transatlantycki i zamierza przelecieć ponad Nową Funlandją i wylądować w Nowym Yorku. 
ы į RAR 

Oiicerowie lifewscy przybyti do Wilna, 
Wczorajszej nocy przybyli do Wilna dwaj lotnicy litewscy kpt. Staszajtis 

i kpt. Piaseckas, celem odebrania samolatx litewskiego, który w 1925 roku 
spadł na terytorjum polskiem w okolicy Wijna. 

Delegatów. przyjął ze strony polskiej major Szt. Gen. Meyer oraz. 
delegowani oficerowie lotnicy 11 p. lotn. z Lidy. 

Oficerowie litewscy przedłożyli upoważnienie wystawione przez 
premjera Woldemarasa, powołujące się na akcję prezesa Międzynarodo- 
wego Czerwonego Krzyża p. Adora, dzięki której doszło do porozumienia 
w tej sprawie. Wbrew pierwotnym wiadomościom, jakoby samolot znaj- 
dował się w Lidzie, dokąd udać się mieli lotnicy litewscy, wyjaśnia się, 
iż był on na przechowaniu w. hangarach lotniczych w Warszawie, gdzie 
przed dwoma dniami został załadowany dla przewiezienia go do Wilna. 

Całkowity koszt transportu ponosi strona polska, co będzie pod- 
kreślone w akcie zdawczo-odbiorczym, który podpiszą delegaci. Świadczy 
to o wysokiej kurtuazji, z jaką oficjalne czynniki polskie odnoszą się do 
sprawy zwrotu samolotu. W poniedziałek oficerowie litewscy złożyli wizytę 
dowódcy obozu warownego w Wilnie płk. Krokowi-Paszkowskiemu, któ- 
remu przedstawił ich mjr. Meyer. Natychmiast po. przywiezieniu samolotu 
do Wilna nastąpi wydanie go „w obecności iachowej komisji, przyczem 
zostanie zdecydowane, czy lotnicy odlecą samolotem, czy też przewieziony 
on będzie koleją przez Łotwę lub najkrótszą drogą z Wilna wprost do 
Kowna przez Zawiasy. : ; 

Zaznaczyć należy, iż oficerowie litewscy przyjechali w ubraniach 
cywilnych pozatem zachowanie ich cechuje daleko idąca rezerwa. Łotnicy 
zatrzymali się w hotelu Europejskim i ograniczyli się tylko do złożenia 
kurtuazyjnych wizyt, ` 

ATS SAITEK TIPO O ORKANA НОО ВТТСОЕЕн 
likwidacji gospodarstw fołwarcznych, Te dwa przytoczone. tu fakty wy- 
głównych dostarczycieli zboża na ry- starczają, żeby zrozumieć, w jakich 
nek, co powoduje. doraźny upadek dwuch kierunkach powinno pójść po- 
produkcji, nie dającej się podźwignąć stępowanie Rządu, zaniepokojonego 
przy zbyt hiskiej, narazie, kulturze i go brakiem zboża i zwyżką cen. Dźwi- 
zbyt słabych podstawach gospodar- gać rolnictwo i pozostawić naturalne- 
czych nowotworzonych. gospodarstw mu ruchowi ewolucyjnemu przeobra- 
włościańskich. Gdy felwark oddaje żenie ustroju rolniczego, oto są dwa 
na sprzedaż około 40 proc. swej pro- przykazania. Wszystko inne będzie 
dukcji, a włościanie około 20 proc., paljatywem: kosztownym, jak spro- 
gdy plony z gruntów włościańskich, wadzanie zboża z zagranicy z "nieu- 
pomijając już moment przejściowego chronną dopłatą znacznych sum przez 
doraźnego spadku w okresie parcela- Skarb, szkodliwym, jak wszelkie pró- 
cji, są stale niższe o jakieś 20 proc. by przymusu policyjnego z nieuni- 
od plonów folwarcznych, wypada że knionym dalszym rozstrojem życia 
przy przejściu z jednego typu na dru- gospodarczego, zawodnym, jak wszel- 
gi, zamiast 100 q zboża, na rynku kei próby występowania Rządu w roli 
znajduje się tylko 40 q. jestto różni kupca i sprzedawcy, co, nie leży w 
ca tak wielka, iż musi odbić się na naturze jego funkcji. 
zaopatrzeniu konsumenta. 

НУ dień proces „Aranaiy” | 
Ddgłosy walk na Krymie. 

Osiemnasty dzień procesu rozpo- 
częty został eiektownem zeznaniem 
ks. Lesnobrodzkiego. Były wojskowy, 
następnie duchowny prawosławny, a 
obecnie katolicki ksiądz obrządku 
wchodniego składa następujące ;ze- 
znanie. 

— Byłem dowódcą karnej dywizji 
armji gen. Denikina. Dowodziłem dy- 
wizją Czeczeńców. Kiedy z oddziałami 
swemi operowałem na Krymie prze- 
szkadzał mi partyzancki Oddział do- 
wodzony przez niejakiego Kowsza, 
pospolicie zwanego .Saszką. Grasował 
on głównie w okolicy Kiercza. 

Po kilku latach kiedym przybył do 
Polski dowiedziałem się ze zdumieniem, 
że ówczesny komisarz-partyzant jest 
obecnie duchownym. Mówię tu o o- 
skaržonym Aleks. Kowszu. O spo- 
strzeženiach moich zameldowalem Sę- 
dziemu Śledczemu. : 

Oświadczenie te wywołuje sensację. 
Obrona zadaje szereg tpytań, odpo- 

wiedzi na które są jasne, jednak w 
ustach duchownej osoby brzmią nieco 
dziwnie. 

Obrona. Czy Świadek wie, że 
tamten IKowsz nie nazywał się Jan? 

Świadek. Jan nie nazywałby się 
Saszka. 

Obrona. A świadek go widział? 
Świadek. Gdybym go widział 

nie siedziałby dziś na ławie oskarżo- 
nych. Z komisarzami załatwiałem się 
krótko, albo wisiał albo rozstrzela- 
no go. 

Mec. Ettinger. Czy nazwisko 
iKowsz pisane było wówczas przez w 
czy przez f. 

Świadek. Nie wiem jak pisało się, 
ale wiem, że wymawiało się Kowsz. 
W pierepisku nie bawiłem się. 

Osk. Kowsz. Czy pan wie co o 
nim_ pisało „Wilenskoje Utro*. 

Świadek. „Wileńskoje Utro* jest 
na żołdzie żydowskim, a ja zawsze 
przeciwko żydom występuję. Е 

Kilka slūw o dzialainošei osk. Jakimowicza. 
Szereg dalszych Świadków zezna- 

niami swemi grzebie о5К Jakimowi- 
cza, zagorzałego komunistę prowa- 
dzącego od szeregu lat krecią robotę. 

Świadek Ibel Józef będąc wy- 
wiadowcą policji był na wiecu w 
Olekszycach i Indurze. W obydwóch 
wypadkach Wołoszyn agitował prze- 
ciwko państwu, nawołując do stawia- 
nia oporu i niepłacenia podatków. 
Jakimowicz, przewodniczący powiato- 
wego hurtka w Grodnie znany był 
z tego, że utrzymywał kontakt z ko- 
munistami: Poczobutem,  Gołubem, 
Zajcewem, Poddubikiem i innymi. 

Wszyscy Oni zostali zdemaskowa- 
ni i przynależność ich do K. P. Z. B. 
została udowodniona. Podczas wybo- 
rów do Kasy Chorych Jakimowicz 
z Poddubikiem występowali z ramie- 
nia „Hramady“. 

Przewodniczący odczytuje zeznanie 
świadka Niedžwieckiego. Šamįon oskar- 
żony jest z art. 102 K.K. i był pre- 
zesem hurtka w Jeziorach.  Jakimo- 
wicz założyciel tego hurtka przysłał 
blankiety deklaracji żądających zwol- 
nienia więźniów politycznych celem 
ściągnięcia jaknajwiększej ilości pod- 
pisów. : 

Pozatem ogłoszone zostało zezna- 
nie aspir. Topolskiego, w którem za- 
znacza on, że Jakimowicz, za pienią- 
dze nadsyłane mu przez Taraszkie- 
wicza i Wołoszyna organizował hur- 
tki. Decyzją C. Sekretarju „Hrama- 
dy“ został on następnie odwołany z 
tego stanowiska i na miejsce jego 
wyznaczony został współoskarżony 
w niniejszym procesie Szuszkiewicz. 

Jakimowicz był popularnym i z racji - 
tej kandydował do Sejmu. Świadek 
posiadał informacje, że brał on udział 
w akcji dywersyjnej. 

Następny świadek aspir, Jaku- 
bowski, nie tylko zna teren i ludzi, 
ale do tego umie zeznawać. Nie za- 
biera on Sądowi czasu opowiadaniem 
niepotrzebnych rzeczy, a każde sło- 
wo ma wagę. Z działalnością „Hra- 
mady* zetknął się Świadek najbliżej 
trzy razy. Po burzliwym wiecu, zorga- 
nizowanym przez Wołoszyna w Olkie- 
nikach wbrew zakazowi władz, pro- 
wadził świadek dochodzenie. Ujawniło 
się, że tylko dzięki prowokacyjnemu 
przemówieniu Wołoszyna doszło do 
poturbowania policji i wrogim okrzy- 
kom. 

Będąc delegowany na zjazd „„Hra- 
mady* celem złożenia sprawozdania 
został usunięty przez milicję hroma- 
dowską i wreszcie w okresie likwi- 
dacji przeprowadał rewizję u Łoma- 
szewiczówny i Pisarówny aktywnych 
hromadzianek. 

Rewizja dała rezultaty pozytywne. 
Wśród notatek znalezione były kartki 
z rachunkami. Łomaszewiczówna przy- 
znała się, że z polecenia Wołoszyna 
prowadziła akcję MOPR, przesyłając 
do więzienia żywność. Iniormacje do- 
tyczące ilości więźniów otrzymywała 
od urzędnika więzienia. 

Jakimowicz był od szeregu lat 
pod nadzorem policji ponieważ podej: 
rzewano go o komunistyczną  dzia- 
łalność. 

Świadek A. Kucharski był słu- 
żbowo podczas pochodu w Świętej 
Woli. Rozagitowany tłum chciał pobić 
go nawoływany do tego przez preze- 
sa hurtka Puszyłło. : 

Šwiadek E. Lenkiewicz szero- 
ko opowiada o politycznej przyszło- 
ści Jakimowicza, który poprzez Sze- 
reg partji lewicowych stał się człon- 
kiem KPZB i był jej secesjonistą. 
Zamordowany niedawno Guryn w se- 
cesyjnym swym „Bolszewiku“ druko- 
wał niejednokrotnie korespondencje 
Jakimowicza z Grodna i okolic. Na 
łamach „Krasnogo Stiaga” też ukazy- 
wały się korespondencje Jakimowicza. 

wiadek prowadził wywiad w spra- 
wie listu niejakiego Rudego, areszto- 
wanego za udział w dywersji. Żona 
aresztowanego zwróciła się do Виг- 
sewicza i ten zaopiekował się areszto- 
wanym, przydzielając mu _ obrońcę. 
Zapytywany przez mec. Honigwilla, 
kto bronił w Sądzie Ryżego, świadek 
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Niniejszem podaję do wiadomości Szanownej Klijenteli, że Biuro 
Techniczno-Handlowe i robót inżynieryjnych St. STOBER- 

do nowego lokalu przy ul. Mickiewicza 27. 

nie może odpowiedzieć, gdyż nie pa- 
mięta. 

Świadek St. Lichoniewicz oii- 
cer policji z Grodna zaczyna zeznanie 
oświadczeniem, że w lutym 26 r. od- 
było się zebranie wybitnych działaczy 
komunistycznych. W zebraniu tem 
wzięli udział: dwaj członkowie Centr. 
Kom. KPZB., członek CK z Wilna 
Kamiński i Wołoszyn. Celem zebra- 
nia było uzgodnienie techniki przeka- 
zania akcji MOPR Wołoszynowi. Ten 
z kolei przekazał ją Pisarównie. Po 
złożeniu sprawozdania ze znanego 
już Sądowi sprawozdania z wiecu w 
Ałekszycach podkreśla Świadek, że 
podczas przedwyborczej roboty wy- 
borów do Kasy Chorych, Jakimowicz 
był w komitecie jedności robotniczej razem z członkiem KPZB  Borodoj, 
Poddubikiem i działaczką czerwonej 
irakcji Zw. Zaw. M. Alta. 

Podczas badania niejakiegoś Dub- 
nowskiego zeznał on, że u hroma- dowca Kułakowskiego odbywają się zebrania tajne. Tenże Kułakowski oświadczył badanemu, że inne powia- ty otrzymały już broń, a pow. gro- 
dzieński wkrótce też otrzyma. 

Ażeby mieć pewność, Świadek po- słał swego konfidenta Puchaiskiego razem z Dubrowskim i wersja o bro- ni potwierdziła się. Badanie tego świadka trwa długo. Obrona usiłuje osłabić siłę jego zeznań, zadając mu 
szereg pytań, częstokroć powtarzając się. Swiadek odpowiada przytomnie 
nie dając się zbić. 
Szyszkiewicza po białorusku twierdzi, że języka tego nie zna. 

Korzysta z tego obrona i zapytuje. — Niezna pan języka białoruskie- 
80. a czytał pan „Krasny sciag“? 

wiadek. Znam bialoruski język, tylko nie chciałem mówić. 
Mec. Smiarowski. Więc 

pan fa 
ec. Honigwi skocz igwill. Jaką szkołę pan 

rzewodniczący. U ad ący. Uchylam 

Decyzja ta wywołuje wniosek o- brony, rzecznik której mec. Śmiarow- ski prosi Sąd o cofnięcie decyzji przewodniczącego i zezwolenie na po- nowienie uprzedniego pytania. 
Sąd po naradzie wniosek ten od- rzuca 
Świadek. N. Łomaszewiczów - na nie neguje, że z polecenia Woło- Szyna prowadziła akcję dokarmiania więźniów politycznych. 

„ Mec. Babiański. Czy tylko więź- niowie Białorusini mieli otrzymywać? . Świadek. Wołoszyn mówił mi, że wszyscy muszą otrzymywać, zda- rzało się jednak, że nie było pie- 
niędzy. 

Świadek M. Olczyk, mówi o iortelu jakim posłużyła się „Hrama- dy” w celu wprowadzenia w błąd po- licji. Oznajmiono policji, że odbędą się zebrania hurtków, a w tym-że 
<zasie zorganizowano pochód ze sztandarami ZMP i KPZB. Podczas rewizji u poszczególnych hromadow- ców w jedenastu wypadkach znalezio- no Lab" 3 

„ Trzech z aresztowanych w tej spra- wie uciekło z więzienia: i zowie wało bandę. Przestępcmo politycznym, którzy zeznali w śledztwie na nieko. rzyść „Hramady“ grożono w  więzie- 
niu cofnięciem pomocy MOPR. Powo- 
dowało to w wielu wypadkach za- 
przeczenie zeznań podczas badania w 
Sądzie. 

Komuniści dbali o to, ażeby do 
pracy w hurtkach wyznaczani byli 
najzdolniejsi agitatorzy i najsprytniej- 
si konspiratorzy. W, 7. 
RRENBRSLVRINASUS 4 _ 
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Postulaty gospodarcze Ziemi Wileńskiej 
(Specjalna ankieta „Słowa” 

Możliwości śródlądowej komunikacji wodnej pomiędzy 
: Polską a Litwą. 

W celu zorjentowania szerszych 
warstw czytelników w możliwościach 
śródlądowej komunikacji wodnej z 
Litwą przytaczamy kilka informacyj, 
zaczerpniętych z udzielonych las- 
kawie materjałów przezjp. inż. B. Bo- 
siackiego dyrektora Dyrekcji Dróg 
Wodnych. 

Okazuje się, że powierzchnia zlew- 
ni Niemna łącznie z Wilją wynosi na 
naszem  terytorjum 52 *ysiące kilo- 
metrów kwadratowych. 

Ziemie Wschodnie,ża w tem i Wi- 
leńszczyzna całkowicie przygotowane 
są przedewszystkiem do splawiania 
drzewa. 

Wszystkie główne szlaki wodne, 
jak Niemen, Wilja, kanał Augustowski, 
kanał Ogińskiego, kanał Szczara, ka- 
nał Kró.ewski i rz. Prypeć są Oczy- 
szczone Od zanieczyszczonych w czasie 
wojny nurtów. Budowle wodne, jak 
śluzy i jazy na sztucznych systemach 
doprowadzone są do stanu używal- 

U kupców 
W zastępstwie prezesa Stowarzy- 

szenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan p. Romana Rucińskiego 
udziela nam garść ciekawych informa- 
cyj p. dyr. E. Jutkiewicz. W streszcze- 
niu informacje biura Stowarzyszenia 
brzmią, jak następuje: 

Wskutek kryzysu, jaki przeżyła 
Wileńszczyzna w okresie wojennym i 
inflacji pieniądza, oraz ze względu na 
geograficzne położenie Wilna (odcię- 
cie od dzisiejszej Litwy i Mińszczyzny) 
niema u nas zorganizowanego . na 
większą skalę handlu hurtowego, któ- 
ry dotychczas mimo wysiłków jedno- 
stek nie może osiągnąć poziomu 
przedwojennego. 

W wypadku dojścia do tak pożą- 
danego przez kupiectwo polskie po- 
rozumienia z państwem kowieńskiem 
otwierają się odrazu szerokie perspe- 
ktywy dla naszego handlu. Wilno 
stanie się doniosłym punktem handlu 
tranzytowego i inicjatywa miejscowych 
czynników gospodarczych znajdzie 
szerokie pole. Trzeba bowiem pamię- 
tać, że Wilno było kiedyśzośrodkiem 
handlu hurtowego na północno-wscho- 
dzie i obsługiwało dzisiejszą Litwę 
Kowieńską i Mińszczyznę. Mimo cię- 
žkich przeżyć Wilno zachowało tra- 
dycję miasta handlowego i posiada 
wielu dzielnych i doświadczonych or- 
ganizatorów wśród miejscowego _ku- 
piectwa polskiego.. 

O ewentualnych korzyściach, jakie 
dać może porozumienie polsko-litew- 
skie mówić będzie można dopiero, 
jak otwartą zostanie komunikacja 
kolejowa i pocztowo-telegraficzna, W 
niemniejszym stopniu korzyści osiąg- 
nie Litwa, która dzięki posiadanemu 
w swem ręku portowi kłajpedzkiemu 
przepuszczać będzie przez swe tery- 
torjum tranzyt zamorski do Wilna 
oraz tranzyt rosyjski i polski. 

Rozmowa z p. R. Szpuntem 
Słucki 

Firma B. Słucki i Ska w Wilnie 
zajmuje pierwsze miejsce wśród ek- 
sporterów Iniarskich w kraju. W roz- 
mowie z nami współwłaściciel tej fir- 
my p. dyr. Szpunt stwierdza, iż w 
roku ostatnim handel towarami Iniar- 
skiemi ożywił się znacznie. 

Osiągnęliśmy już dzisiaj to, że 
len, kądziel, pakuły, jak również sie- 
mie lniane sprzedawane są zagranicą 
pod swą krajową marką. Wielu eks- 
perterów, a szczególnie łotewscy ukry- 
wali polskie pochodzenie tych towa- 
rów, czem osłabiali na rynku zagra- 
nicznym ich wartość. 

W sezonie bieżącym (r. 1927 —28) 
wyeksportowane zostanie z  Wileń- 
szczyzny, Nowogródczyzny i Gro- 
dzieńszczyzny do fabryk w centralnej 
Polsce i zagranicę ogółem około 12 
tysięcy tonn lnu, kądzieli i konopi 
lnianych, czysto trzepanego lnu znaj- 
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Jeste e kastowskim i Lackiewicau, 
Polemika po przez czerwony 

kordon granicy. 

W związku z zeznaniami złożonemi 
przez p. Wacława Studnickiego w chara- 
kterze świadka na procesie „Hramady“, 
znany organizator band dywersyjnych, a 
następnie szef „rządu białoruskiego* stwo- 

| rzonego w Kownie, Łastowski, umieścił list 
otwarty w mińskiej „Zwiezdzie”, w którym 
zaprzecza przytoczonym przez p. Studni- 
ckiego słowom, które wypowiedział o oskar= 
żonym Antonim Łuckiewiczu. Łastowski 
Stwierdza, iż nigdy nic podobnego nie mó- 
wił, a następnie napada na p. Studnickiego, 
nazywając go prowokatorem. 

W tej sprawie otrzymujemy od p. Wa- 
cława Studnickiego co następujące uwagi: 

Z komentarzy p. Łastowskiego i z na- 
paści jego na mnie wyprowadzam tylko 
wniosek, że kiedy idzie o działanie na 
szkodę państwa polskiego wówczas Łastow- 
ski świadomie kłamie byle by oe od 
zarzutów jednego z wybitniejszych człon= 
ków Hromady, o którego stronie moralnej 
był dawniej opinii nienajlepszej. 

Przecie Łastowski był pierwszym, któ- 
ry po znałezieniu przypadkowem przeze- 
mnie w Książce wypożyczonej od Jana 
Łuckiewicza biletu wizytowego  Schooltza 
$eneralnego sekretarza 4wiązku hakatystów 
Pruskich (Ostmarkenvereinu) został prze- 
zemnie poinformowanym 0 tym fakcie, 
świadczącym 0 podejrzanych stosunkach 
Łuckiewicza, i popierał moją inicjatywę 
złożenia z osób popierających ruch biato- 
ruski i sympatyków tego ruchu Komisji 

, Sądowo-śledczej dla zbadania kim jest wła 
Ściwie jan Łuckiewicz, osobistość która 

    
    

   

ności. Również schroniska żimowe na 
Niemnie i Wilji są przygotowane. 

Najprostsza droga dla tranzytu 
drzewa rosyjskiego idzie szlakiem 
Wilji i Niemna. 

Komunikącja pasażerska statkami 
może odbywać się fńajswobodniej na 
przestrzeni 150 klm. po Niemnie, t.j. 
od st. Mosty i do Zelwian przez 
Grodno—Druskieniki až do Merecza 
wgłąb Litwy. Po Wilji nie może być 
normalnej komunikacji parostatkowej, 
ze względu na progi poniżej Wilna 
w miejscowości Sojdzie. 

W dalszym planie prac polskiej 
administracji wodnej przewidziane jest 
przygotowanie ważniejszych -szłaków 
wodnych do komunikacji parostatko- 
wej. 

Otwarcie więc Niemna do Litwy 
olbrzymie mieć będzie przedewszyst- 
kiem znaczenie dla handlu drzewem— 
o czem pisaliśmy na wstępie naszej 
ankiety. 

polskich. 
Z.drugiej strony Litwa zyska na 

bezpośrednim importowaniu z Polski 
towarów, bez których obejść się nie 
może, a dziś sprowadza je przez po- 
średników drogą okólną, no i Oczy- 
wiście po cenach znacznie droższych. 
Mamy na myśli głównie manufakturę 
i galanterję łódzką i białostocką, któ- 
ra pójdzie do Litwy najprostszą dro- 
gą przez Wilno. 

W roku bieżącym ma powstać w 
Wilnie Izba Handlowo-Przemysłowa z 
zakresem _— działalności na woje- 
wództwa wileńskie, nowogródzkie, 
białostockie i północno - wschodnią 
część województwa poleskiego. Nie 
trzeba udowadniać, że Izba-Handlo- 
wo-Przemysłowa stanię się prawdziwą 
kuźnią inicjatywy i pracy gospodar- 
czej, która nie bez znaczenia będzie 
dla współpracy na polu gospodarczem 
z Litwą. 

Rynek litewski zarzucany jest tan- 
detnymi towarami niemieckiemi. Na- 
tomiast z chwilą otwarcia targów 
Północno-Wschonich w Wilnie Litwa 
odniesie z tego niewątpliwe korzyści. 
Życzyćby sobie przeto należało, żeby 
już na pierwsze targi wileńskie, mające 
się odbyć w drugiej połowie sierpnia 
rb. wzięli udział kupcy i przemysłowcy 
litewscy. 

Dzięki tym targom odnowić się 
powinny zażyłe ongiś stosunki ku- 
piectwa litewskiego z kupiectwem od- 
ciętego dziś granicą Hinterlandu. 

W zakończeniu rozmowy uprzej- 
my nasz informator podkreślił, iż re- 
alizacja wszystkich zamierzeń i projek- 
tów współpracy polskich czynników 
z litewskimi nastąpi tylko wówczas, 
gdy rząd kowieński naprawdę szczere 
i szerokie nawiąże z rządem polskim 
stosunki. 

To jasne. 

współwłaścicielem iirmy B* 
i S-ka. 

dzie się w tej ilości 15-20 procent. 
W tym okresie wyeksportowano zo- 
stanie z Małopolski około 10 tysięcy 
tonn — głównie konopi i pakuł Inia- 
nych. Popyt naszych towarów  Iniar- 
skich na rynku zagranicznym  azale- 
žniony jest od odpowiedniego prze- 
sortowania, oczyszczenia oraz dokład- 
nej i szybkiej dostav'y. 

Jakie postulaty 
eksporterzy Inu? 

— Pożądanem jest, aby zagranicę 
eksportować len w stanie oczyszczo- 
nym i by eksport nie był niczem o- 
graniczany. To samo odnosi się do 
eksportu siemia lnianego. 

— Jakie korzyści w dziedzinie 
handlu lnem przynieść może porozu- 
mienie polsko-litewskie? 

— Mówić o tem trudno, gdyż u- 
zależnione one będą od traktatu han- 
dlowego oraz od jaknajszerzej poję- 

wysuwają 

w owym czasie wydawała: się podejrzaną 
nie tylko mnie. Do Komisji należeli nieste- 
ty już zmarły Kreczewski, socjalista litew- 
ski, Kejrys żonaty z Białorusinką Michał 
Rómer, zdaje się Własów zaś z Polaków 
do tej komisji należeli lub blisko niej byli 
adwokaci Krzyżanowski i. Abramowicz, 
którzy chociaż są teraz obrońcami Hroma- 
dy, lecz nie zaprzeczą, że była taka Komi- 
sja sądowo-śledcza. Ja będąc inicjatorem 
tego sądu nie ukrywałem swego przeko- 
nania, że podejrzenia mam, że Łuckiewicz 
mógł być agentem na dwie strony, bo miał 
też podejrzane stosunki ze sierami ros.Bylem 
też głęboko przekonany, że Antoni Łuckie- 
wicz tem tylko się różni od swego brata, 
że jest ostrożniejszy. Wyjaśnienie stosun- 
ków podejrzanych Łuckiewicza Jana wyja- 
śniłoby też kim jest Antoni Łuckiewicz, 
bo tworzyli w każdej akcji solidarną grupę 
braci, pomiędzy którymi była tylko ta ró- 
żnica, że jan był ekspansywniejszy a Anto- 
ni ostrożniejszy w wypowiadaniu się na 
zewnątrz. 

Łastowski nie pamiętam już czy był 
sędzią w dochodzeniu co do Łuckiewicza, 
czy nie był sędzią, ale znał tę sprawę i w 
tym właśnie czasie gdy ta sprawa została 
rozpoczętą wyraził się tak, jak na sądzie 
zeznałem i tu potwierdzam o braciach Łu- 
ckiewiczach. : 

Zapieraniem się tych słów swoich i tej 
swojej opinji o Łuckiewiczach Łastowski 
kompromituje sam siebie i bolszewików, bo 
dotychczas sądziłem, że był człowiekiem 
uczciwym i że takim pozostał, pomimo po- 
kostu bolszewickiego. Okazuje się, że już 
się zaraził bolszewizmem do szpiku kości 
i dlatego kłamie bezwstydnie i kłamie ma- 
jąc cel polityczgy. 

Wacł .w Gizbert- Studnicki. 

tych przyszłych stosunków polsko-li- 
tewskich. 

Litwa odniesie główne korzyści z 
tranzytu Inu naszego. Dziś bowiem 
tranzyt odbywa się drogą okrężną 
przez Leszno -Zbąszyn, bądź przez 
Piotrowice. Dużo Inu idzie również 
przez Rygę. Z chwilą otwarcia granicy 
litewskiej prawie cały tranzyt lądowy 
do Niemiec pójdzie przez ,terytorjum 
litewskie. B. 5. 

wo 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o łaskawe umiesz- 
czenie na łamach jego poczytnego dzien- 
nika następujących słów kilku wyjaśnienia 
w związku z sprawą poruszoną w liście p. 
Marji Kozickiej, wydrukowanym w „Słowie* 
z dnia 25-go bm. į 

Oświadczenie p. Fieodosjewej preze- 
ski Towarzystwa Rosyjskiego, jakobym miał 
być „agentem defenzywy* i kto ze mną 
współpracuje ten dla społeczeństwa rosyi- 
skiego przestaje istnieć jest dlamnie przy- 
znam się szczerze niespodzianką, gdyż nie 
przypuszczałem nigdy, aby poważna przed- 
stawicielka społeczeństwa rosyjskiego ucie- 
kała się do niskich metod rzucania osz- 
czerstw. Powodem tego, o ile mogę zrozu- 
mieć, jest fakt zbliżających się wyborów do 
Zarządu Towarzystwa. 

Wobec odmowy p. Fieodosjewej sta- 
wienia się przed sądem honorowym, Spra- 
wę skierowuję na drogę sądową. 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze i td. 
Michał Jakowlew. 

"KRONIKA 
WTOREK ; 
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Jana Racz Zach. st. 0 g. 18 m. 00 
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Jana Kapist. 

Spostrzeżenia  meteorołogiczne 
Zakładu Meteorologii U. S$. B. 

z dnia 26 — III 1928 r. 

Cišnienie 763 ы 
średnie w m. S 

Temperatura E 
średnia + 0 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr — Południowo-Wschodni 
przeważający 

Uwagi: Mgła. 

Minimum za dobę — 30C. 
Maximum na dobę -l- 2°С. 

Tendencja barometryczna stały spadek ci- 
śnienia 

KOŚCIELNA 
— (c) J. E. Ks. Arcybiskup odwie- 

dził kursy instrukcyjne. Dnią 25 bm. je- 
(o Ekscelencja Ks. Arcybiskup Romuald 
ałbrzykowski odwiedził kursy instrikeyjos 

urządzone w „Chrześcijańskim Domu Lu- 
dowym* przez Związek Młodzieży Polskiej. 
Na podwórzu spotkali Jego Ekscelencję 
Hufiec Przysposobienia ojskowego m. 
Wilna, jako pluton honorowy, oraz uczest 
nicy kursu. Na sali w imieniu Związku po- 
witali |. E. Ks. Arcybiskupa prezes Rady 
Związku p. Piasecki. W odpowiedzi J. E. 
Ks. Arcy iskup przemówił w bardzo ser- 
decznych słowach zachęcając młodzież do 
wytrwałej pracy dla dobra Kościoła i Pań- 
stwa. Uroczystość zakończyła się wspólną 
fotografiją i J. Ekscelencja przy dźwiękach 
orkiestry opuścił kurs,„pozostawiając wśród 
młodzieży niezatarte wrażenie. 

URZĘDOWA. 
- (0) Posiedzenie Okręgowej Ко- 

misji Ziemskiej w Wilnie. W dn. 28 i 29 
marca odbędzie się posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

W dniu pierwszym posiedzenia porzą- 
dek dzienny zawiera sprawy następujące: 
1) 19 spraw zatwierdzenia projektów sca- 
lenia gruntów, należących do gospodarzy 
poszczególnych wsi, położonych w pow. 
Postawskim,  Mołodeczańskim, śziśnień- 
skim, Oszmiańskim, Święciańskim, Wileń- 
sko-Trockim - ! Brasławskim; 2) sprawa 
przymusowego zniesienia służebności past- 
wiskowej, obciążającej majątek Zahorze, 
gminy Holszańskiej, pow. Oszmiańskiego, 
własność Antoniego  Dunin-Ślepścia, na 
rzecz wsi Zahorze; 3) sprawa zatwierdze- 
nia projektu przymusowego zniesienia słu- 
żebności pastwiskowych, obciążających do- 
bra ziemskie Jaszuny, gm. Solecznickiej, 
ow. Wileńsko-Trockiego, własność Anny- 
arji z Balińskich Sołtanowej i Marji i 

Amelji Balińskiej na rzecz wsi Pasieki i 
Kudziany. 

W dniu drugim posiedzenia m. in. będą 
rozpatrzone: 1) sprawy ze skarg odwoław- 
czych na orzeczenie Komisji uwłaszczenio- 
wej na pow. Wileńsko-Trocki: a) w przed- 
miocie uwłaszczenia na rzecz Adama Run- 
ga z tytułu długoletniej dzierżawy działki 
z.emi, położonej w folwarku Ołona vel 
Bolesławowo, gm. Rudomińskiej, własność 
Bolesława Szantyra: b) _w przedmiocie u- 
właszczenia na rzecz Tankulanów działki 
w, majątku Kosinka (Sierokiszki), gm. Szum- 
skiej, własność Państwa, c) w przedmiocie 
uwłaszczenia ną rzecz Szostaka i Romejko 
działki ziemi, położonej w folw. Gaj I. gm. 
Trockiej, własność Stanisława Wirganowi- 
cza, 2) sprawy zatwierdzenia układu dobro- 
wolnego, zawartego pomiędzy Marją Kry- 
czyńską a M, Jarysto, |. Żarzeckim, j. 
Szameto, K. Szameto, |- i D. Mar kiewicza- 
mi i J. Muzykantem, w przedmiocie zakoń- 
czenia spraw o uwłaszczeniu ziemi w oko- 
licy Niemierz, gm. Rudomińskiej, pow. Wi- 
leńsko-Trockiege, własność Marji Kryczyń- 
skiej na rzecz wymienionych osób i sprze- 
daży im wyżej wskazanych gruntów. 

SAMORZĄDOWA 
„= Sejmik Wil.-Trocki poprawia rasy 

zwierząt domowych. W trosce o podnie- 
sienie hodowli koni sejmik pow. Wileńsko- 
Trockiego asygnował ostatnio z działu rol- 
nego 22000 zł., za które zakupił 3 rasowe 
ogiery szwedzkie. 

„Prócz tego zarząd stadniny powiato- 
wej w Janowie Podlaskim, przychylając się 
do wniosku sejmiku, przysłął $ ogierów 
rozpłodowych rasy szwedzkiej, angielskiej 
i arabskiej. * 

Ogiery te będą rozmieszczone na pun- 
ktach kopulacyjnych powiatu, a więc: w 
Rzeszy sejmik pobudował własną stajnię, 
gdzie będą trzymane 3 ogiery, od maj. Ja- 
Szuny i Szumsku mieścić się będą po 2 
ogiery oraz w maj, Dubniki, gm. Wornian- 
skiej - 1 ogier. 

Poprzednio już hodowany ogier przy 
szkole rolnej w Bukiszkach przeniesiony 
został do maj. Zatrocze, gm. Trockiej. 

Na tem rozplanowaniu punktów kopu- 
lacyjnych zyska znacznie ludność, która 
z łatwością będzie mogła doprowadzić swe 
klacze do ogierów i tym sposobem stop- 
niowo poprawiać rasę końską. | 

Po porozumieniu się z ministerstwem 
rolnictwa, sejmik ustanowił opłaty. Za ko- 
rzystanie z ogierów rasy arabskiej i angiel- 
skiej pobierane będzie po 3 zł. zas rasy 
szwedzkiej po 7 zł. 2 5 

Gmina Rudziska, mając przewidziane w 
swym budżecie sumy na sprowadzenie bu- 
hai rozpłodowych w porozumieniu z sej- 
mikiem niebawem uruchomi sieć punktów 
rozpłodowych w tej gminie. 

jeszcze tej wiosny sejmik  Wil.-Trocki 
założy na terenach wsi skomasowanych lo 
gniazd świń rasowych, wykorzystując od- 
padki z mleczarń znajdujących się w powiecie. 

— (k) Pożyczki na organizację filji 
mieczarń spółdzielczych. Sejmik realizu- 

jąc budżet rolny na rb., udziela długoter- 
minowych pożyczek bezprocentowych dla 
organizujących się filji młeczarń, których 

na terenie powiatu Wileńsko-Trockiego znaj- 
duje się 10. 

„Dotąd udzielono pożyczek na cztery 
takie filje po 1ooo zł. na każdą. 

WOJSKOWA. 
— (r) Przyjazd generałów do Wilna* 

Do Wilna przybył gen. Tokarzewski oraz 
gen. Krzemiński z Warszawy. 

‚ Gen. Krzymiński bawi w naszem mieś- 
cie w związku z projektowaną budową do- 
mów dla oficerów i podoficerów w Wilnie. 

— (r) Odznaczenia wojskowych. P. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zas- 
ługi położone na polu p acy oświatowej 
nadał złoty „Krzyż Zasługi" płk. Michałowi 
Pakoszowi. 

Prezes Rady Ministrów w uznaniu zas- 
ług nadał: srebrny „Krzyż Zasługi* kpt. 
Józetewi Trzebińskiemu oraz st. sierż. Al- 
tredowi, Abramowskiemu. 

MIEJSKA. 
— (x) Wzmożenie akcji Ściągania 

podatków państwowych. informują nas, 
że lzba Skarbowa w Wilnie na mocy otrzy- 
manego reskryptu Ministerstwa Skarbu, 
zwróciła się do Magistratu z pismem o 
wzmożeniu przez Magistrat akcji bezwzglę- 
dnego ściągnięcia od płatników wszystkich 
zaległości państwowego podatku, najpóź- 
niej do dnia 31 bm. 

„_ W celu tym też Magistrat wydał osta- 
tnio wydziałowi egzekutywy odpowiednie 
zarządzenie. 

Prezes Komitetu Wykonawczego 
ł Targów Północnych w Wilnie uprzej- 
mie prosi organizącje rolnicze o przybycie 
we wtorek dnia 27 marcą rb. do sali po- 
siedzeń Państwowego Banku Rolnego od- 
dział w Wilnie (W. Pohulanka 24) na ze- 
branie w sprawie organizacji Wystawy Rol- 
niczo-Przemysłowej, mającej się odbyć wraz 
z Targami Północnemi w Wilnie w czasie 
ой 18 VHI do 9 IX 1928 rq 

— (x) W czasie świąt zamiast obia- 
dów bezrobotni otrzymają produkta. W 
związku z nadchodzącemi świętami, Magi- 
strat m. Wilna (wydział opieki społecznej) 
postanowił zamknąć w czasie dwóch dni 
świątecznych kuchnie miejskie, zaś korzy- 
stającym z bezpłatnych obiadów wydać od- 
powiedni ekwiwalent w naturze' 

— (0) Ruch pensjorarzy w miejskim 
domu noclegowym. Według zestawień wy- 
działu opieki społecznej Magistratu z miej- 
skiego domu noclegowego przy ul. Połoc- 
kiej korzysta przeciętnie 180 osób dziennie. 

UNIWERSYTECKA. 
— (x) Koło Studentów Ukraińskich 

Dowiadujemy się, iż przy USB. w Wilnie 
zorganizowane zostało ostatnio koło stu- 
dentów Ukraińców. Zarząd koła stanowią: 
piezes — Rodakow, w.-prezes Sagajko, se- 
kretarz Wacek, skarbnik Janowiczanka. 

Koło mieścić się będzie w lokalu do- 
mu białoruskiego przy ul. Św. Anny. 

SĄDOWA 
„ — (0) O przeniesienie siedziby Sę- 

dziego Pokoju z Landwarowa do Trok. 
Wczoraj, nia 26 marca, delegacja z Trok 
w osobach burmistrza B. Łukowicza, d-ra 
Krasnycha oraz pp. Sz. Firkowicza i j. 
Zajączkowkiego, zwróciła się z prośbą do 
p. Prezesa Sądu jApelacyjnego w Wilnie z 
prośbą o przeniesienie siedziby Sądu Po- 
koju z Landwarowa de Trok. 

P. Prezes Sądu Apelacyjnego przyjął 
delegację przychylnie i obiecał swe po- 
parcie po złożeniu w odpowiednim trybie 
umotywowanego podania. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Zarząd Towarzys- 

twa Przyjaciół Państwowej Szkoły Tech- 
nicznej w. Wilnie, składa niniejszem w 
imieniu własnem i niezamożnych uczniów 
tejże szkoły serdeczne podziękowanie Sz, 
Paniom Święcickiej, Gregor-Winogradzkiej, 
oraz Panom Worotyńskiemu, Czerniawskie- 
mu i całemu zespołowi orkiestry kolejo- 
wej za łaskawe bezinteresowne przyjęcie 
udziału w urządzonym przez T-wo w dniu 
to. Ill. rb. w Salonach Ogniska Kolejowe- 
go wieczorze „Czarnej kawy*, jak również 
i wszystkim paniom gospodynioim i panom 
gospodarzom wieczoru. Czysty zysk z wie- 
czoru „Czarnej kawy* i loterji fantowej 
wyniósł kwotę 1.609 zł. 

— Wielka Loterja Spożywcze. Cen- 
trala Opiek Szkolnych na rzecz kolonii le- 
tnich wypoczynkowych urządza 31 marca, 
1-go i ar kwietnia Wielką Loterję Spo- 
żywczą. W tym celu na przeszło 1000 zło- 
tych nabyte są różne artykuły spożywcze: 
200 butelek win i wódek, szynki, kiełbasy, 
cukier, herbata i t. d. wśród fantów znaj- 
@ша się: indyk, kury, prosie it. d. Ilość 
biletów ograniczona. Centrala wzywa ro- 
dziców i Sympatyków zrzeszonych opiek 
do czynnego udziału w sprzedaży biletów, 
a społeczeństwo do poparcia tej akcji. 
Szczegóły będą podane w afiszach i ogło- 
szeniach. Ч 

— Magistracki porządeczek...llustracją 
doskonałego „porządku i sprawności" na- 
szego Magistratu może służyć następujący 
fakt, opowiedziany nam przez jednego z na- 
szych czytelników P. X: posiadał psa, po- 
nieważ nie opłacił w odpowiednim czasie 
podatku zjawił się u niego w dniu 7T-go 
grudnia ubiegłego roku sekwestrator i do- 
konał „opisania i oszacowania w celu sprze- 
daży przez licytację majątku ruchomego”. 
Opisanym objektem przeznaczonym na 
sprzedaży okazał się samowar oszacowany 
na 15 zł, które miały pokryć pretensje 
Magistratu z tutułu podatku za psa. Właś- 
ciciel psa i samowaru nie chcąc narażać 
się na licytację wpłacił w kasie Magistratu 
w dniu 20-go stycznia zaległy podatek na 
co otrzymał pokwitowanie. Zdawałoby się 
że sprawa cała w ten sposób została za- 
łatwiona. Tymczasem jakież zdziwienie, kie- 
dy w dniu 23 III. ziawił się znowuż ten 
żsam sękwestrator i zostawił obwieszczenie 
iw dniu 4-go kwietnia udbędzie się sprze- 
daż z licytacji jednego samowąru na po- 
krycie podatku od psa za rok 1927. 

" Q naszym Magistracie można z całym 
spokojem powiedzieć „iż niewie... sekwestra- 
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Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 26-g0 marca r. b. 
przeżywszy lat 57 nasz ukochany MĄŻ i OJCIEC 

Doktór lzydor BURAK 

  

Eksportacja zwłok nastąpi D Z IŚ 27-go marca e godz. 1 popoł. z 
mieszkania przy ul. Zawałnej Nr 16, 

O czem zawiadamiamy pozostali w nieutulonym żalu 

żona, synowie i rodzina 

E 

  

  

B. P. 

Dr Icek Burak 
. Lekarz Kasy Chorych m. Wilna 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 26 marca 
1928 roku w wieku lat 57. 

Eksportacja zwłok nastąpi 27 
domu żałoby przy ul. Zawalnej Nr 

marca o godzinie l-ej po południu z 
16, na cmentarz żydowski. 

O czem z głębokim żalem zawiadamia 

Kasy Chorych m. Wilna) Zarząd 

  

Rada Miejska m. st. Warszawy 
na pomnik Ad. Mickiewicza w Wilnie. 

Magistrat m. Wilna został w dniu 
wczorajszym powiadomiony, iż w 
związku z projektowaną budową 
pomnika wieszcza Adama Mickiewicza 
w Wilnie, Rada Miejska m. st. War- 

Okropny wypadek 
W niedzielę nad ranem powracał 

ze Zwierzyńca dorożkarz Michał 
Wersocki, zamieszkały przy ul. Ogór- 

kowej Nr. 2. Droga prowadziła przez 
ul. Św. Jakóbską i nad Wilją. 

Zmęczony całonocną pracą 
Wersocki zdrzemnął się w dorożce i 
zdał się w zupełności na instynkt 
swego żywiciela konia. 

Ż niewyjaśnionych dotąd powo- 
dów dorożka stoczyła się z bardzo tu- 

taj wysokiego i niczem  niezabezpie- 

tor co robi kasa—lub też odwrotniel 
(x) Cielę o dwóch głowach na 

rzeźni miejskiej. W dniu 'wczorajszym ną 
rzeźni miejskiej w Wilnie, podczas uboju 
tłustej i cielnej krowy, Którą uznano za 
nienadającą się do użytku gospodarczego, 
znaleziono w jej wnętrzu żyjącego cielaka 
o dwóch głowach. . 4 

Dość rzadko spotykany tego rodzaju 
okaz po odpowiedneim spreparowaniu go 
oddany będzie do zakładu biologiczego. 

(0). Zajście w redakcji gazety 
„Biełaruskij Dzień*. Wczoraj w godzinach 
popołudniowych do redakcji gazety „Bieło- 
ruskij dzień* zgłosiło się 3-ch współpracow- 
ników nowopowstałej gazety białoruskiej 
„Hramadzianin* w celu wyjaśnienia treści 
jednego z artykułów, zamieszczonego w 
gazecie „Bieł. Dzień" a obrażającego rze- 
komo wymienionych współpracowników 
„Hramadzianina“. W razie nieobecności re- 
daktora p. Umiastowskiego mieli pozosta- 
wić mu list, żądający satysfakcji. Ponieważ 
jednak p. Umiastowski był obecny, przybyli 
wywołali awanturę. W obronie własnej p. 
Umiastowski wydobył rewolwer. Zakoficze- 
nie zajścia miało miejsce w III komisarjacie. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Towarzystwa Prawnicze- 

go im. Ignacego Daniłowicza w Wilnie 
podaje do wiadomości pp. Członkom, iż w 
dniu 28 marca rb. o godzinie 8 wieczorem 
w Gmachu Sądów pok. 40 (gabinet p. Pre- 
zesa Sądu Apelącyjnego) odczyt profesora 
p. Wróblewskiego p. t« „O wynikach War- 
szawskiej konferencji kryminologów w 
1927 r.“ 

XXXVII środa literacka. Odbędzie 
się dn. 28 marca rb. o godz. 8-mej wieczo- 
rem w bibljotece Wydziału Sztuk Pięknych 
(ul. Św. Anny Nr. 4). Wieczór wypełnią 
ACCO poetów wileńskich. 

— (x) celu uczczenia pamięci 
straconych Polaków w Dynaburgu. W 
dniu dzisiejszym 0 godz. 12-ej w poł. przy 
ul. Uniwersyteckiej 5 odbędzie się posie- 
dzenie członków wydziału wykonawczego 
komitetu uczczenia pamięci straconych Po- 
laków w Dynaburgu, w maju 1919 r., wal- 
czących o Niepodległość Oi 

- Z Walaego Zgromadzenia akcjo- 
narjuszy Banku Ziemskiego. W dniu 
wczorajszym odbyło się doroczne walne 
zgromadzenie  akcjonarjuszy Wil. Banku 
Ziemskiego pod przewodnictwem prezesa 
Zarządu Marjana hr. Platera. Początek 
dzienny obrad przewidywał wybory człon- 
ków komisji szacunkowej i rewizyjnej oraz 
szereg punktów. 

Między innemi uchwalono: umorzenie 
części pożyczek osób, których mienie u- 
legło zniszczeniu przez działania wojenne, 
wyasygnowanie pewnych sum na remont 
gmachu. 

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu 
obrad podamy w dniu jutrzejszym. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na 'Pohulance. „Sułkow- 

ski*, Dziś o godz. 20-ej powtórzenie sztu- 
ki w 5 odsłonach Stefana Żeromskiego 
„Sułkowski* z Juljuszem Osterwą w  po- 
staci tytułowej. 

„Zaczarowane koło*. W czwartek 
29 bm. baśń dramatyczna Lucjana Rydla— 
„Zaczarowane koło* w łobsadzie premje- 
rowej. 

2. „Eros i Psyche*. Najbliższą qo- 
wością Reduty będzie sztuka Jerzego Żu- 
ławskiego „Eros i Psyche“. Przygotowa- 
nia około wystawienia tej sztuki, której 

pierwsze. M. CE kaj 
końcu bieżącego tygodnia, dobiegają końca. 

Teatr Polski (sała „Lutnia*). Dziś 
raz jęden tylko grana będzie sztuka Dymo- 
wa „Śpiewak własnej niedoli*, poczem zu- 
pełnie schodzi ' z repertuaru; jutro -— nie- 
Śmiertelne dzieło Zapolskiej —„Moralność 
pani Dulskiej: w czwartek—„Moje Bobo*— 
krotochwila Hennequina. | BB 

„Spisek caroweį“. Zespół Teatru 
Polskiego usiłnie pracuje nad wystawie- 
niem piątkowej premiery, sztuki A. Tołsto- 
1а 1 Р. Szczegol-wa „Spisek carowej* (Ra- 
sputin). Sztuka obfituje w sceny niezmier- 
nie ciekawe i charakterystyczne na dworze 
cesarza Mikołaja ll-go. intrygi Rasputina, 
jego orgje, kwreszcie zabójstwo Rasputina 
i pierwsze dni rewolucji Kiereńskiego. 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
niczne. Artur tiermelin, wszechświatowej 
sław pianista, zaproszony został przez Wi- 
leńskie Towarzystwo Filharmoniczne do 
Wilna jedynie na 2 koncerty-recitale, któ- 
re odbędą się jutro, tj. 28 bm. o godz. &-е! 

szawy, wyasygnowała ostatnio na ten 
cel 20.000 zł., które przekazane zo- 
starą odnośnemu komitetowi wyko- 
nawczemu. ь 

nad brzegiem Wilji, 
czonego brzegu i wraz ze špiącym 
dorożkarzem i zaprzęgniętym koniem 
wpadła do rzeki. 

Wypadek zauważono z mostu 
Zielonego, lecz nim zdołano nadbiec 
z ratunkiem dorożkarz Wersocki już 
nie żył. Zaplątany w uprząż utopił 
się w lodowatej wodzie. 

Konia i dorożkę wydobyto. Trupa 
przewieziono do kostnicy szp. Św. 
Jakóba. 

I zjazd aplikantów w Wilnie. 
„_W niedzielę dn. 25 b. m. 'rozpoczął w 

Wilnie 2-dniowe obrady V Zjazd doroczny 
aplikantów zawodów prawniczych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, na który przybyło kil- 
kudziesięciu delegatów z Warszawy, Lwo- 
wa, Lublina, Katowic, Poznania, Toruniagi 
Łodzi. 

O godz. 10-tej rano odprawiona zosta- 
ła na intencję Zjazdu w kaplicy Ostrobram- 
skiej Msza św.'poczem w gmachu Sądu 
Apelacyjnego nastąpiło w obecności przed- 
stawicieli miejscowej magistratury i palestry 
uroczyste otwarcie Zjazdu. Na przewodni- 
czącego powołano p. P. Plucińskiego 7 
Poznania, który w przemówieniu swojem 
podkreślił doniosły fakt zwołania Zjazdu 
do Wilna, najbardziej ;na Wschód wysunię- 
tej placówki kultury polskiej. Przemówie- 
nia powitalne wygłosili: wice-prezes Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie p. Bochwic, podpro- 
kurator tego Sądu p. Szyszko, dziekan Wi- 
leńskiej Rady Adwokackiej p. Petrusewicz 
oraz w imieniu Związku Adwokatów Pol- 
skich mec. Leon Sumorok. 

Z kolei odczytano depesze gratulacyj- 
ne, które nadesłali między innemi prezesi 
Sądu Najwyższego Pohorecki i Mogilnicki, 
prezes Prokuratorii Generalnej Bukowiecki, 
prezes zarządu głównego związku adwoka- 
tów polskich dr. Dziędzielewicz, prezes na- 
czelnej rady adwokackiej Bielawski, dyrek- 
tor departamentu ustawodawczego Minister- 
stwa Sprawiedliwości Steczkowski, dziekan 
warszawskiej rady adwokackiej Nowodwor- 
ski, prezesi sądów apelacyjnych i okręgo- 
gowych prof. Dynowski, mec. Suligowski i 
wielu innych. Następnie zebrani wysłuchali 
referatu p. Peszyńskiego o projekcie statu- 
tu palestry, p. Malewicza o aplikacji sądo- 
wej w związku z prawem o sądach pow- 
szechnych. : 3 

Po przerwie obiadowej nastąpiło spra- 
wozdanie poszczególnych środowisk i rady 
naczelnej związku zrzeszeń aplikantów za- 
wodów prawniczych z dzialnyści za rok u- 
biegły. Następnie poszczególne delegacje 
składały wnioski, które przekazano trzem 
komisjom? ogólnej, aplikacji adwokackiej 
i aplikacji sądowej. Wieczorem w sali ho- 
telu Europejskiego rzeszenie Wileńskie po- 
dejmowało gości bankietem, który w mi- 
łym nastroju przeciągnął się do północy. 

min. 15 wiecz. w gmachu Teatru „Reduta* 
na Pohulance oraz w czwartek, 29 marca 
rb. w sali Klubu Handlowo-Przemysłowego 
(Mickiewicza 33-a). 

Koncert religijny Towarzystwa 
„łŁutnia*. W niedzielę I-go kwietnia w sa- 
li „Lutnia” (A. Mickiewicza 8) odbędzie się 
koncert religijny w wykopaniu chóru mie- 
szanego Towarzystwa „Lutnia* i orkiestry 
pod dyrekcją J. Leśniewskiego. W progra- 
mie oratorium J. Haydna: „Siedem słów 
Zbawiciela” (I cz.) oraz oratorjum ks. E. 
Gruberskiego „Ave Maria“ (I cz.). Piękna 
ta kompozycja ks. Gruberskiego wykonana 
będzie w Wilnie po raz pierwszy. 

Początek konceriu o godz. 6-ej wiecz. 

RADJO—WILNO. 
Wtorek 27- marca 1928 r. 

16.25— 16.40: Chwilka litewska. 
16.40 16.55: Komunikat Zw. Młodzieży 

Polskiej. 
16.55 17.20: Audycja wesoła: „Swiecz- 

ka zgasła”. Komedja A]. hr, Fredry w wy- 
konaniu Stanisławy Perzanowskiej i Wacła- 
wa Ścibora. 

17.20—17.45: Transmisja z Katowic. - 
17.45 / 18.10: „Lampy Katodowe, ich hi- 

storia budowa ti .zasada dzialania“ odczyt 
radjotechniczny wygtosi Henryk Tokarczyk. 

18.10—18-50: Recital Zofji Burtkiewicz- 
Wyleżyńskiej (śpiew). Pieśni ludowe. 

1 .50- 19.25: Gazetka radjowa, sygnał 
czasu i rozmaitości. i 

19. Transmisja z Katowic: 0- 
pera L. ROSE, „Casanova“. 

20.05 — omunikaty PAT. 
22.30 -23.30: Transmisja muzyki 

"ofiary. 
— A. W. dła 

dzieci 

1a- 

chorej kobiety z SZ 
= — — zł. 5—



ulubieńców Wilna! 

Wiłeńska 38. 

o złotym piasku" i 

Na zakończenie: sketcz „A KUKU!* 
muzyka Miszczaka, wyk. p. BOLSKA i Z. 

„Sean 
  

Program: 

LECKA. 
Kino- Teatr „To był jej p. — wyk. N. BOLSKA. 

„Bawmy się”,. „Caton* — wyk. p. CIE 
„HELIOS“ | "Przy Kominku“, „Liselotta“, aktualia 

: wyk. p. DOBROWOLSKI 
„Kawiorek, Koniaczek, Dziewczynka”, „Bałlada 

„Dziurka ой surduta“ 
wyk. p. ZDANOWICZ. 

Zdanowicza, 
DANOWICZ. 
sy od_godz. 4-0]. 

a i Premjera! Najbardziej atrakcyjny program! * 
NA SCENIE: Występy artystów scen warszawskich | NA EKRANIE: Wybitny, sensacyjny i fascy- 

nujący Szlagier 

„dąd polowy” 
(Spowiedź Kapelana) 

Potężna epopea walk i pożogi!! Najnowsza 
kreacja Polskiego Valentino IGO SYMA, 

Wielkiej tragiczki DAGNY SERVAES. 
Zatajone macierzyństwo! 

cych- serc. Pojedynek nerwów i siły. 

SZEGO WO 

/ 

Kd 

Udręka kochają- 
74 

  

odewil* i „Perskie Oko" 

Rewia w 8 obrazach. 

  
ŻONA SIĘ NIE DOWIE 

į 

  

Dziś rekordowy program. 
NA SCENIE: WEP artystów scen polskich teatrów ; NA EKRANIE: Dziś uroczysta 

» wspanialego Parko Oa mo- 
ilmu 

DARA W WAGONIE STPIALNYM 
mentów 

Początek: 4 po poł. Ost. seansu 10.25. 

premjera   

  
  

° оВЫ Ainenalogai 
Kulturalno-Ošwiatowy) 

SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 5. 

1 serja p. t, „Widmo LINIE”   Od dnia 26-go do 4-go kwietnia 1928-go roku włącznie będzie wyświetlany dramat dwuserjowy 
„Król dedektywów paryskich" w 12 aktach, od 26 marca do 30 

$ t marca. II serja p. t. „KLEJNOTY CESARZOWEJ“ (Beltegor) bę- 
dzie wyšwieilana od 31 marca do 4 kwiernia 1928 r. włącznie. W rólach gtėwnych: Rėnė 
Elmire Vautier. W poczekalni Koncerty Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. 
parter 80_gr., balkon 40 gr. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. 

są w stanie po cenach dawnych 

: sprzedawač powyžsze towary. 
ce avarre 1 * 

Ceny biłetów: 

  

Przefarz. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Robót 

Publicznych) ogłasza nieogrąniczony pisemny przetarg oferto- 
WY a dostawę cegły dla następujących projektowanych bu- 

owli: 

w Wilnie 
1) Dla budowy Sądu Grodzkiego przy ul. Mickiewiczą 36— 

cegieł 800,000 SZt. 
2) 5 Urzędu Skarbowego przy ul. Zawalnej 1*-- 

e ; cegieł 150,000 szt. 
3) $ Anatomji Opisowej USB. ul. Zakretowa 15 - 

cegieł 500,000 Szt. 

w Święcianach 
1) Dla budowy Sądu Grodzkiego — — cegieł 500,000 sztuk 
2) Gimnazjum Państwowego 300.000 

w Wilejce pow. 
1) Dla budowy Sądu Grodzkiego — — cegieł 500,000 sztuk 

w Brasławiu 
1) Dla budowy Starostwa na placu Kolonji Urzędniczei — 

cegieł 700,000 Szt. 

” ” ” 

w Postawach 
1) Dla budowy Starostwa na placu Parku cegiet 700,000 szt. 

Przetarg odbędzie się w dn. 10 kwietnia 1928 r. o go- 
dzinie 10-tej w Okręgowej Dyrekcj Robót Publicznych w Wil- 
nie przy ul. Magdaleny Nr 2, pokój 78. 

Pisemne oferty winne być złożone w tymże dniu do 
godz. 9-eji pół w kancelarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji 
pokój Nr 92. łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na 

wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 5 proc. zaofero- 
wanej sumy. е 2 

Oferty winne być składane na każdy objekt osobno w 
zalakowanej kopercie z nadpisem od kogo i na jaką budowę. 

Ekonom 
z dobremi rekomen- 
dącjami potrzebny do 
majątku zaraz. Žgta- 
sząć się od 9 do 11 
rano i od 3 do 4 po 
południu. Jagiellońska 
1m.3 =0 

Mieszkania wego "2" wego Z 
kuchnią poszukuje się. 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa" pod „Mieszkanie 
3 pokojowe“- 

Sklep 
spożywczy do sprze- 
dania z powodu wy- 
iazdu tanio. Dowie- 
dzieć się w admini- 
stracji „Stowa“. o 

  

    

francuski Srafran irancuski 
135, pėt gr. 70 i 
ćwierć gr. 40 groszy. 
Wanili laska 45 i 85 
groszy. Opłatki 10, 
25 i 35 groszy poleca 
J. Zwiedryński i S-ka 
Wileńska 28. 0—62£1 
  

i angis KWIL Zgubiony KWIT 
bardowy Nr 18104, 
unieważnia się. 0-9Z€1 

Norespondentka, 
polsko - niemiecka, 

młodsza, może być 
początkująca, potrzeb- 
ną do zakładu handio- 
wego. Oferty z poda- 
niem żądanego wyna- 
grodzenia i życiory- 
sem w języku poi- 
skim i niemieckim, 
oraz odpisy świadectw 
nadsyłać pod adre- 
sem: Biuro Reklamo- 
we S. Grabowskiego, 

2 ul. Garbarska 1 dla 
„Korpolniem“.0—12$1 

Majątków 
ziemskich, ośrod- 
ków i folwarków 
do sprzedania po- 
siadamy duży 

wybór 
D. H.-K. „Zachęta 
Gdańska 6, tel.9-05 Dm arm "BIT 3 

gamotny w starszym 
wieku, pQ- 

szukuje inteligentnej, 
uczciwej i pracowitej 
gospodyni - służącej 
do wszystkiego. Zgła- 

. sząć się tylko z po- 
ważnemi rekomen- 
dacjami do fryzjerni 
„Aleksander* byłej 
przedtem „Teodor“, 
ulica Mickiewicza 15. 

о-- 6621 
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S S. Bielinski Zarzecze 1. 

| nietoda"" osoba E. Dźwill _ W.Pohulanka31 
której można za- I. Dagis Wielka 8. 

uiać, poszukuje zaję- B-cia Gołębiowscy Trocka 3 
cia rana lub wieczo” mą A. Januszewicz Zamkowa 20a 
Sodo wieże zadko. @ P. Kalita Wielka 19 
wać przy gospodar- Е. Kiernowiczowa  Trocka 1 
stwie w _ mieszkaniu. 
O'erty „Solidna pod 
105“. 1303—0 
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i wielkinocne! 

wejściem w życie ustawy o waloryzacji ceł, wymienione sklepy 

S$. Banel i S-ka Mickiewicza 23 | P. Ławińs 

i 
i 
i 

  

A ŚWIETA | 

| 

. 
Kine SS oi) Prolog | K. Chrzanowski | podług poweści M. Dekobry. Migdały słodkie 13.60 Orzechy chińskie 4.20 Ej 
POLONIA" 2) „Ona robi to co ja”, „Dość Bobi* St. Balcerakówna ; W rolach głównych: Ciaude France i Sułtanki jasne i ciemne 1.30 Ac > jądra 4.60 

» 3) „Kacper Sałatka” | „| | W. Łoskot BD Olaf Fjoid. у M) Rodzenki duże z pestkami 6.80 „. tureckie ,, 1.80 
BL A. Mickie- 4) „A! la Carte р „Peppito robi lepiej" J. Madziarówna|j Wyjątkowo urozmaicona akcja, rozgrywa- Korynty 3.50 Figi na łyczkach 3.60 

wicza 22. | 9)„HistorjaPiosenki“, „Przez miłość” K.Chrzanowski| jąca się w Londynie, Berlinie, na Kaukazie Orzechy włoskie 460 _„„ _ lepsze 3.80 Ė 
6) Black-Bottom St. Balcerakówna | i w bolszewickiej Rosji. Niesamowite przy- Orzechy tureckie 4,60 Śliwki suszone 1.70 — 3.80 
T) „W komisarjacie* skecz | k. e ` gody A w „raju bolszewickim”. ® 

a ' SW : rzanowski. azamatach czerezwyczajki. Metody po- fazadaci ala kas 6 . A fir 
8) „Zona się dowie J. Madziarówna stępowania emisarjuszy  belszewickich. Zawdzięczając ścisłej współpracy zamieszczonych tirm 

i caly zespół. Orkiestra koncertowa. handlowych przy wyborze i zakupie towarów Świątecznych przed 4 

i w gatunkach najlepszych 
YA 

Zamkowa 18 B 
Rupeiko i Konstantynowicz 

Mickiewicza 31 3 
L. de Tilier Mickiewicza 20 
A. Urbanowicz Uniwersytecka 2 NA 
K. Węcewicz Mickiewicza 7 E 

ki 
i 

J. Zwiedrynski i S-ka 
Wilenska 28. 

EINECS AIG N 
Poszukuje się 

2—3 POKOI 
  

Taksówka w dobrym 
stanie do sprzedania, 
Zarzecze, ul. Połocka 

  

Kto 'chce mieć wyborowe sprzęty i APARATY 

RADJOWE od detektora do 8 lampowego, niech 
słonecznych z kuchnią 
Zgłoszenia do Adm. 

  

d. Nr 4 m. 12. 8-8621 zwróci się do Wileńskiej Pomocy Szkolnej BENA PA BS 
Se mę Wileńska 38, tel. 941. ' Sigi 

Budulee Skiep radze. 
potrzeba 60.000 fest u ommuszannmicucuzm swuzwnszzzwiscwazzame warem wino-kolonjal- 
metrów lub więcej nym w centrum miasta 
rocznie drzewa bu- į do sprzedania lub 
dulcowego. Szczegó- e dž? miesz Un t przyjmie spólnika. 
łowe oferty: Byd- Dowiedzieć się w 
goszcz,skrzynka pocz- ’ я Z adm. „Słowa*. |-[0€1 

towa Nr 88. 1264 o Hg-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

RASIONA 
wyborowe, warzywne, 
pastewne i kwiatowe, 

  

pożądana wanna i ogród, oferty. piśmienne z adresem skła- 

dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. =D Ogrodnik 
z dobremi šwiadect- 
wami poszukuje po- 

  koniczyny i inne w 
wielkim wyborze po I Księgarnia Kazimierza Rutskiego Wilno, 

sady. Stare i Zapusz- 
czone sady przypro- 

  

  

  

  

cenach | majnižszych 8 Wilenska 38, poleca: Doerr, Proces jezusa Chry- jj Wadzam do najwyž- 
w aa Š stusa w oświetleniu prawno-historycznem Nabywać B wej słonce ek 
Ce nik na żądanie i można również we wszystkich księgarniach. В - r 

grati 443— ® < = Paryski Szal 
on ы NO о oryginalny, okazyjnie 
Dziś! Nadzwyczajnie ciekawy program. Peek Boka 

Oferty mogę być składane i na częściową 
czególnych obiektów.g 

Cegła winna być należycie wypalona, 
malnych wymiarów i odpowiadać technicznym pr episom. 

W ofercie winne być wskazane wymiary 
terminy i ilości stopniowych dostaw cegły podane minimalne i 

«o poszczególnych objektów. 
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru ofe- 

renta uzależniając to od fachowych 
przedsiębiorstwa oraz prawo zredukowania ilości dostawy lub 
nawet zupełnego iej zaniechania 

Za Wojewodę 
Dyrektor Inżynier 

(—) St. Siła- 
3012—0 

       

A- WILLIAMS. 

o TRÓJKA TREFLOWA. 
ROZDZIAŁ IX, 

Pałac w Kes. 

Za nimi rozległ się zgrzyt zamyka- 

nej żelaznej bramy. Godirey z trud- 

nością zapanował nad przykrem wra- 

żeniem, które go ogarnęło, zdawało 

się, że został na wieki oddzielony od 

reszty Świata. 
Weszli do małego, okrągłego po- 

koju, którego białe wilgotne Ściany, 

oświetlone żółtawem Światłem wyso- 
kich świec i stojące wzdłuż muru po- 

sągi, wszystko to robiło wrażenie ka- 
takumb. : 

Młody, uroczysty Niemiec wyszedł 

na ich spotkanie, zgiął się w pół, 

składając pełen szacunku pocałunek 

na ręku baronowej, poczem wydał 

rozkaz staremu majordomowi, by za- 

prowadził nowego gościa do gościn- 
nego pokoju. ` 3 

Godfrey znalazł się w długim, wą- 

skim pokoju, zimnym i ponurym, le- 

żącym na końcu ciemnego korytarza 
na drugiem piętrze. Malowidła na su- 
ficie były zamazane i farba odstawała 
miejscami, z.pod bogatych jedwa- 
bnych tkanin, które okrywały Ściany 
wyglądał nagi mur poprzez dziury. 

Mimo to wszystko, pokój wywierał 
imponujące wrażenie, którego nie 

zmniejszały nawet banalne i brzydkie 
meble. RAMI 

Milczący lokaj w zielonej liberji, 

zapiętej na wszystkie guziki, przyniósł 

ciepłej wody, recznik, mydło i podrzu- 
cił drew do zamierającego ognia. Usi- 

łowania Godirey'a wciągnięcia go do 

rozmowy spełzły na niczem, dowie- 

dział się tylko, że lokaj ma. na imię 

Stefan. Prócz tego oznajmiono mu 

uroczyście, że pan hrabia z przyje- 

mnością powita swego gościa, gdy 
tylko skończy swą tualetę. 

Dziesięć minut później  Cairsdale 
znalazł w korytarzu czekającego nań 

  

  

    

Thomas, której miłośny czar upaja jak narkotyk. UWAGA! Bilety honorowe 
na niedziele i premjery nieważne. 

    

GORWOLEA REI Kino Kolejowe 4 1 E“ Wspaniały dramat życiowy w 10 | wa 23 m. 24, od 6 
W. я ; 1-ej. 0-281 

bez mergla, nor- „DERISKO* | aktach, któremu za tło służą: zawrotny rytm karuzeli... nęcące A orkiestry... Pia ERA, z 

: ź ` upajające noce spędzone w Praterze, zaczarowanem miejscu zabaw Wiednia, gdzie kół 
cegieł oraz (obok dwoch kolejo- spotyka się najpiękniejsze kobiety świata. Fortepian dobry s: 

W roli głównej, dawno niewidziana na ekranie, HENNY POR WY: | i Aa 

N : Hai oyd ma pomysł. Ceny miejsc: I i II po 65 gr., III po 55 gr. 3 JU LAD 
i finansowych zdolności | : Nad program rolduieya w. y ) p 8 p IWA REA 1 miast sprzedam za 850 

zł. Szawelska 5 m. 2. 

;, Dziś! Tryumi sztuki kinematograiicznej. Według rozgłośnej i nieśmiertelnej powiešcį 7 

| Kino-Teatr JOSE GERMAIN z cyklu Atlantydy Romans Kapłanki Wschodn Monumentalny | L“ Šie ga 
8 WANDA“ egzotyczny dramat w 12 akt. Czarująca romantyczna epopea, której przepych, czar i { rocznik 1901, 

Nowicki. i : i urok zachwyca i oszałamia. W rolach tytułowych: Bernard Goetzke i Regina ; wyd. przez P. K. U, 
Wielka 30. į ы | Wilno, na imię Micha- 

i ła Biajgo, unieważnia 

się. 0—882£1 
  

Stefana ze świecą w ręku, Minęli nie- 

zliczoną iłość drzwi zamkniętych, ze- 

szli po schodach na dół, aż wreszcie 

znaleźli się w korytarzu oświetlonym 

i ciepłym, którego atmosiera nie była 

już ani lodowatą, ani wilgotną. 

Stefan zatrzymał się przed drzwia- 

mi, które otworzył nie pukając. Po- 

tem usunął się na bok i Godirey zna- 

lazł się wobec pana zamku Kes. 

Wydało mu Się przez chwilę, że 

śni. Człowiek, którego ujrzał tak na- 
gle zdawał się nie posiadać nic, prócz 

głowy i ramion. Olbrzymia głowa 

przypominała raczej jakąś karykatu- 

ralną maskę, których tak bał się w 

dzieciństwie, opierała się ona na sze- 

rokich plecach i olbrzymim  garbie. 

Człowiek ten siedział na małem Krze- 

sełku, stojącem naprzeciw drzwi przed 

biurkiem  niziutkiem, którego nogi 

musiały być widocznie spiłowane. Na 
pierwszy rzut oka całe Umeblowanie 
zdawało się pochodzić z dziecinnego 
pokoju. : 

Tymczasem hrabia ześliznął się ze 

swego krzesełka i krokiem podrygu- 

jącym szedł ku gościowi. Nogi i ręce 

miał kruciutkie lecz grube. Szczególną 

uwagę przyciągała jego twarz. Gdy 

znalazł się w kole Światła, które pły- 
nęło ze stojącej na biurku lampy, 

Godfrey nie mógł oderwać oczu od 
jego czoła, było one olbrzymie, bły- 

szczącą skórą obciągnięte, przypomi- 

nało głowę goryla. Lecz gdy potwór 

podniósł głowę i spojrzał na swego 

gościa, dreszcz przerażenia i wstrętu 

wstrząsnął Godirey'em. 

Oczy te zimne i jakby puste, o 

ciężkich czerwonych powiekach, były 

jedynym śladem życia na twarzy 
trupiobladej i nieruchomej, i 
wionej w grymasie pełnym złośliwo- 

ści, zmysłowości i okrucieństwa, któ- 

're zacierały wszelkie ślady ludzkich 

rysów. 
— jestem hrabią Gelertem, — 

rzekł, wyciągając dłoń. Glos miał 

cienki i bezdźwięczny. — Przyjaciel: 

wykrzy- - 

baronowej Vali będzie zawsze mile 
widziany w moim pałacu. 

To mówiąc wpatrywał się w twarz 

młodzieńca, denerwująco  nierucho- 

mym wzrokiem. 
Ręka jego była miękka, 

rudym zarostem. 
- Pan jest bardzo uprzejmy, 

rzekł Godfrey, siadając na małem 
krzesełku, wskazanem mu przez hra- 

biego. 
Rozmowa potoczyła się w języku 

niemieckim, gdyż hrabia nie znał do- 
statecznie angielskiego. 

— Podobno pracuje pan w Hacz 
nad wykopaliskami. Dużo ciekawych 
rzeczy mógłby pan znaleźć w pałacu 
biskupim, są one starannie rozkłasy- 
fikowane i' spisane przez doktora 
Nagy, którego pan zna zapewne, 

Podał Godirey'awi śliczną skrzyn- 
kę z lapis-lazuli, w której leżały. cyga- 

ra i, podczas gdy ten zapalał je, za- 

czął rozpytywać gościa o jego prace 
archeologiczne. Po paru zdaniach, 
Godfrey .zrozumiał, iż ma do czynie- 

nia z człowiekiem o -zupełnie wyiąt- 
kowym umyśle. 

Erudycję miał nadzwyczajną, lecz 

nie był typem Niemca o. przeładowa- 

nej głowie wiadomoścjami książkowe- 
mi. Wyrażał się Ściśle, lecz łatwo, 
zawsze znajdując najodpowiedniejsze 

słowa i nadając tematowi błasku i 

barwy. 
Inteligencja i wielka kultura tego 

człowieka, zwolna zasłaniała w oczach 

Godfrey'a potworną brzydotę. Za- 

pomniał o czole wypukłem, o Oczach, 

które go przeraziły, a nawet głos .pi- 

pokryta 

skliwy przestał mu sprawiać przy-- 
kroŚć. 

Czuł się tylko dziwnie skrępowa- 

ny pod badawczem spojrzeniem karła, 

który nie spuszczał zeń oczu. Dopie- 
ro później zorjentował się nagle, że 

władca pałacu Kćs był głuchy i że 
jedynie po ruchu ust poznawał sens 
słów swego interlokutora. 

Obiad podano w hallu pałacowym, 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

ponurym i ciemnym, że nawet olbrzy- 
mi ogień na kominku nie zdołał roz- 
jaśnić jego mroków, i rozgrzać lodo- 
watej atmosfery. Prócz gospodarza, 
baronowej i Godirey'a, do stołu za- 
siadła towarzyszka i opiekunka pięk- 
nej pani, baronowa von Matsera, 
oraz Niemiec, który pierwszy powitał 
Anglika, po przybyciu jego do pałacu. 

Cairsdale dowiedział się, iż był to 
kapitan artylerji niemieckiej Tralgott, 
który obecnie zdawał się pełnić przy 
boku hrabiego rolę sekretarza i zau- 
ianego sługi. 

Od pierwszego rzutu oka rzucala 
się w oczy nędza panująca we wspa- 
niałym niegdyś pałacu. Skromnego 
obiadu nie zdołały uświetnić wytarte 
liberje łokai i wspaniała staroświecka 
zastawa. Wino było marne. i menu 
skąpe. 

Nastrój panował melancholiczny, 
Służba obawiała się widocznie panicz- 
nie swego pana, nawet stary major- 
domus Ferencz wzdrygał się za każ- 
dym razem, gdy karzeł zwracał się 
doń piskliwym swym głosem. 

Gdy Godtrey następnego dnia о- 
bejrzał pałac „przy świetle słońca, 
zrozumiał, iż grube mury dzieliły 
zazdrośnie wnętrze jego od Światła i 
życia, konserwując w nim dawne 
-zwyczaje jakby  nietkniąte przez lata. 
Zdawało się, iż nie w nim się nie 
zmieniło od czasów średniowiecza. 

Baronowa Vali von Griebach cie- 
szyla się tu poszanowaniem  niezwy- 
kłem i władzę miała nieograniczoną, 
jakby panując w tem małem kró- 
lestwie. 

Godirey był niespokojny. Aż na- 
zbyt wyraźnem było to, że chciała 
„ona odnowić dawną idyllę, tak nagle 
przerwaną. Obawiał się więc, że nie 
zdoła długo utrzymać się na tej sto- 
pie przyjacielskiej na jakiej pragnął 
poprzestać. 

Unikać jej nie mógł, gdyż stale 
go poszukiwała, proponując mu spa- 
cery po parku lub też, gdy pogoda 

  

   

była brzydka, prosząc go by odwie- 
dził ją w jej apartamentach, albo za- 
praszając do kart w towarzystwie z 
baronową von Matsera i Tralgottem. 

Gdy Vali była zajęta, baronowa 
Matsera, a czasem  Giellert towarzy- 
szyli Godirey'owi. 

Byli przy tem tak pełni kurtuazji, 
ża młody Anglik nie umiał pozbyć się 
tej krępującej gościnności i dzięki te- 
mu nigdy nie był sam. 

Najwięcei trapiło go to, że pałac 
strzeżony był pilnie w dzień i w no- 
cy. Myślał ciągle o nocy 16-go stycz- 
nia, kiedy to musiał koniecznie opu- 
Ścić niepostrzeżenie pałac, by udać 
się na umówione spotkanie przy 224 
kilometrze z jadącym kurjerem dyplo- 
matycznym rządu brytyjskiego. 

Miał on odebrać niezmiernej wa- 
gi instrukcje, od których zależała dal- 
sza jego akcja. 

Nie dbał więc o to, jak *spędzi te 
dnie, które go od wyznaczonej daty 
dzieliły, byleby mógł się stawić pun- 
ktualnie przy 224 kilometrze. 

Na szczęście w jednej z pierwszych 
rozmów z Maxem Rubis zapytał, ja- 
ką drogą wymyka się on na spotka- 
nia, które miewali dosyć często. Obec- 
nie Godirey postanowił odnaleść :tę 
drogę, a że w ciągu dnia był wciąż 
strzeżony, więc odkładał swe plany 
na noc. ; 

Lecz jakiež bylo jego rozczarowa- 
nie, gdy nazajutrz po przybyciu do 
Kės, wychodząc późną nocą z poko- 
ju, spotkał w korytarzu stojącego na 
warcie Stefana. Powtórzyło się to 
następnych nocy. : 

Na żartobliwe pytanie Godirey'a. 
o powód takiego postępowania, hra- 

"bia Gellert odrzekł „krótko: „Jest to 
dawny zwyczaj w naszym palacu“ i 
gość musiał się zadowolnić tą odpo- 
wiedzią. Prócz tego był on pozba- 
wiony usług swego lokaja Milos, na 
którego pomoc liczył w razie koniecz- 
ności wysłania nagłego listu na gra- 
nicę, jak to było postanowiono przed 
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Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“,' Kwaszelna 28. 

= B. Krojczy firmy Michajłow 
„ KAZIMIERZ MARKOWSKI = 

: przyjmuje obstalunki na damskie 
mi męskie ubrania z własnych i 
« nadesłanych materjałów. Nico- 
» wanie, reperacje i wszelkie robo- 
« ty w zakres krawiectwa wcho- 
„ dzące. Robota sumienna. Ceny 
* umiarkowane. Garnitur męski od 

95 zł. 300 @. 
Zauł. Ś-to Michalski 8 — 4. 

Tamże udziela się lekcji kroju 
damskiego według metody 
Vorth'a. Warunki dogodne. © 
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p MAJĄTKOWĄ 

kapustę Kotszoną 
Sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 

Kalwaryjska 2. 
BZRNSBZRKOROUNZNNZDOKZANZEM 

BEDE pe PEPE PPP 
AGENCI w miastach Doktór Medycyny 
powiatowych  poszu- 
kiwani. Sprzedaż wy- R. GYMBLER | 
A choroby skórne, we- nałazków  Opatento- neryczne i moczo- 

wanych nowości. | Za- płciowe. Elektrotera- 
pisy do zrzeszenia a- pia, słońce órikie 

gentó przyjmuje: Mickiewicza 12, róg Skotnicki, Warszawa raj se 
‚ *Tatarskiej 9 2i5 8. Mokotowska 23. о2 WZP 43 

Z—OFSi s 

gubione kwity Doktór Medycyny 
Kaune nia 5  KUKIEWICZ 99887 z dnia 16 

grudnia 1925 r. i Nrchoroby weneryczne, 
161314 z dnia 28 lu-Skórne i płciowe, ui. 
tego 1926 r. wyd. Mickiewicza 9, wejście 
przez stację kol. Igna-Z ul. Śniadeckich 1. 
lino, przedstawicielo-przyjmuje od 4 7% 
wi firmy „Trak" łącz- = 
nie na sumę zł. 70, 
unieważnia się. 0-9gg 1 

crew са аа *. choroby skórne i we- 
gubione kwity neryczne. Przyjmuje 
lombardowe NI od godz. 10 40 11 об 

g
r
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18,593 i 18,5945—7 p.p. W. Pohulan- 
wyd. przez  Tow.ką 2, róg Zawalnej 
Handl. Žastawowe, ul. py— W.Z.P. i. 

ARA 12, ję imis 
azimierzą o 

wieżą, umiewaźciść się EZARERGYBRE 
0— LECI mUAwŚ w | LEUKEJEAMKU | 

B LEKARZE LE 
m a Lekarz-Dentysta 

BTAWAME Ylaiysau Рач 
+ ul. Mostowa 9 m. 2i 

DOKTOR przyjmuje od g. 10 - 2 
5 i3=1. K. GINSBER 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- Lekarz-Dentyst 
no, ul. Wileńska 3, e- MAR Gy 3 
lefon 567. +Przyjm įe 
od 8 do | i od4 do 8. GŻYŃska-Śmolska 

ы Choroby jamy ustnej. 
. Plombowanie i usuwa- 

nie zębów bez . bólu. 
Dr & WOLFSOK Porcelanowe i złote 
weneryczne, » MOCZO- korony. Sztuczne zę- 
płciowe i skórne, uUl.by, Wojskowym, u- 
Wileńska 7, tel. 1067. rzędnikom i uczącym | 
— LSL się z Ofiarna 2 

== m. 5. Przyjmuje: o 
DOKTOR | E 8-12i od 4 7. Nie- 

D.ZELDOWIEZ zamożnym ustępsiwo, 

chor. weneryczne, 
Wydz. Zdr. Nr. 3 

syiilis, narządów o 
moczowych, od 9 

ава вЕа 1 
—t,od5 Šwiecz 98 ANUSTANŲ 68 

Rzzmazd 

  

    
Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW - MOCZÓW. 

AKUSZERKA 

OKUSZKO 
od 12--2 1 Od 4--6, iła i Т NE » |powróciłz i wznowiła 
ul. Mickiewicza24, przyjęcia _ chorych 

tel. 277. ;Mostowa 23 m. 6“ 
- - 2, 

"W: Zdr. Nr. 152. We Z R. 240 

wyjazdem jego z Londynu. 
Następnego dnia, po przyjeździe 

do pałacu, znalazł on w swoim  po- 
koju wszystkie swe walizy, lecz woż- 

—
   

nica Jan który przywiózł je, oznaj- 
mił, że stary Milos kategorycznie 
sprzeciwił się wyjechaniu z domu. 

Godirey, pamiętając dobrze, jak 
wielkie wrażenie zrobił w miasteczku 
jego wyjazd do pałacu, nie zdziwił 
się odmowie wiernego sługi, lecz | 
pragnął namówić g0 na zmianę de- 
cyzji. Pojechał więc razem z barono- 
wą do swej willi, lecz znalazł ją | 
zamkniętą i ani śladu Milosa. 

Zaniepokoił się bardzo. Właściwie 
nikt dotąd nie okazał wobec niego 
podejrzliwości, Vali zdawała się być 
zachwycona jego towarzystwem. Hra- 
bia był uosobieniem grzeczności i,na- 
wet kapitan  Tralgott starał się oka- 
zywać pewną uprzejmość. A jednak | 
Giodirey miat wrażenie, że. był  Śle- 
dzony. ю 

Zdawało mu się, że pałac żył w 
jakiemś oczekiwaniu... Wietrzono po- 
koje i pościel. Kilkakrotnie spotykał 
służące, wynoszącą materace i po- 
duszki z licznych pokojów gościnnych. 
Zauważył też, że podczas gdy baro- 
nowa Matsera zabawiała go rozmo” 
wą, piękna Vali odbywała jakieś po” 
uine konierencje z Giellertem. 

W atmosierze pełnej niepokoju! 
oczekiwał ukazania $ię nowych gości: 
Lecz tymczasem nie zjawiał się ani 
Trommel, ani von Bartzen. 

Godirey starał się opanować swe 
nerwy i próbował zachować zwykły 
spokój i dowcip. Lecz gdy w nocy 
zostawał sam w swym pokoju, „nić 
mógł”zasnąć długo, słuchając ciężkich 
kroków przechadzającego się po ko” 
rytarzu Stefana, poddawał się roz” 
Pareliwej myśli, że został złapany W 
sidła... 
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