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IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LiIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

  

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

E Dziś uroczysta premiera! Ducha 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. ; 

Najpotężniejsze arcy- 
dzieło Świata, 

tchnionego tworu 

Opłata pocziowa „uiszczona r czałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

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

UNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

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

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE —-Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POwW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Golembiowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. w 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
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Specjalna ilustracja muzyczna! 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO. 

UWAGA: Ze wzgłędu na wysoką wartość artystyczną obrazu 
publiczność będzie wpuszczana tylko na początek seansów. 
Bilety honorowe koloru białego ważne tylko na 1-szy seans. 
Początek seansów: 0 godz. po poł. 5.30 1.45 — 10. 

Ceny ze względu na niezwykle wysokie koszty wynajęcia 
obrazu zwiększone: parter 1 zł. 60 gr., balkon 80 gr. 

Ucząca się młodzież za okazaniem legitymacji płaci tylko 
1a pierwszy seans połowę. 

  

OBY ROZWIĄZANIE SEJMU. 
Otomecie Izby Poselskiej, 

WARSZAWA. 27.111. PAT. (Biuro odpowiedział: „Panowie będziecie wy- 

Sejmowe Polskiej Agencji Telegra“ rzuceni z sali“. Okrzyki komunistów 
ficznej. Godz. 18 min. 30). ;Punktual- nie ustawaty jednak. Wobec tego Pan 

nie o godz. 5 min. 35 p.p. otwarte Prezes Rady Ministrów dwukrotnie 

Pos, Daszyński Marszałkiem. 
Ponieważ w pierwszem głosowa- wodniczący zaprosił nowoobranego 

niu żaden z .kyndydatów nie otrzy- Marszałka do objęcia przewodnictwa. 
mał wystarczającej ilości głosów, Marszałek Daszyński zajmuje fotel 
przeto przewodniczący zarządził po- marszałkowski a jednocześnie posło- 
wtórne głosowanie już tylko nad 5 wie Bezpartyjnego Bloku Współpra- 
pierwszymi kandydatami, t. j. wszyst- cy z Rządem opuszczają gremjalnie 

zostało pierwsze „plenarne posiedze- 

nie nowego Sejmu. Otwarcia doko- 

nał Prezes Rady Ministrów Marsza- 

łek Józef Piłsudski. 

jeszcze powtórzył ostrzeżenie: „Pano- 

wie będziecie wyrzuceni z sali*. Po 

tem ostrzeżeniu hałasujących posłów 

usunięto z sali przy głośnych  okla- 

skach reszty posłów i zebranej na 

galerji publiczności. 

Pan Prezes Rady Ministrów Pił- 
sudski oświadcza dalej: „Uprzedzam 

Panów, że ja nie będę urzędował 

przy krzykach i w tych warunkach 

Sejmu nie otworzę". Następnie Pan 

Premjer odczytał następujące orędzie 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej: 

Gdy Pan Marszałek stanął przy 

stole marszałkowskim, ażeby otwo- 

rzyć sesję parlamentu Odezwały się 

głosy z foteli grupy $ komunistów. 

„Precz z faszystowskim rządem Pił- 

sudskiego". Ze wszystkich stron sali 

odpowiedziały głosy: „Ile pieniędzy 

Panowie dostali z Moskwy za te 

okrzyki". Pan Prezes Rady Ministrów 

Orędzie Prezydenta Rzeczypospolifej. 
„Po raz trzeci od chwili odzyskania wolności zbiera się 

Sejm Rzeczypospolitej, a poraz drugi jej Senat. Pierwszy Sejm 
zaczął obradować wtedy, gdy losy naszego państwa były jeszcze 
bardzo niepewne, gdy o mury tego gmachu biły echa wojny, 
prowadzonej o nasze granice i odgłosy krwawych zmagań się 
naszych żołnierzy o prawo Polski do samodzielnego życia. U 
kolebki drugiego Sejmu stała blada jeszcze jutrzenka pokoju, 
ciężka troska o stan skarbu Państwa a chmury coraz to czar- 
niejsze i coraz bardziej groźne zbierały się wówczasnad naszem 
życiem gospodarczem. 

Panowie macie rozpocząć swą pracę w momencie po wielo- 
kroć szczęśliwszym. Pierwszy Sejm obradował podczas wojny, 
drugi rozpoczął swą działalność wtedy, gdy nasza praca poko- 
jowa była dopiero w zarodku. Dziś bardzo znacznie i skutecznie 
praca ta została naprzód posunięta. Przez ogół opinii została 
należycie oceniona nasza gorliwa współpraca w utrwaleniu i 
wzmacnianiu dzieła powszechnego pokoju. Przyjaźń specjalna, 
która łączy Polskę z Francją i Rumunją daje nam większą pe- 
wność w naszej piacy pokojowej i nikomu ona nie zagraża a 
daje rękojmię oalszej wspólnej pracy w zawiłych i ciężkich za- 
gadnieniach. Rząd nasz za swe specjalne 'zadanie postawił so- 
bie wysiłki w kierunku pokojowego i zgodnego współżycia tam, 
gdzie o to ułożenie stosunków najtrudniej, gdyż prawem było 
dotąd, że najwięcej jest sporów nie gdzieindziej, jak pomiędzy 
sąsiadami. 

Utrwalenie się stosunków międzynarodowych, zniknięcie 
tak jeszcze do niedawna usprawiedliwionych obaw o san 
skarbu Państwa, usunięcie grozy ciążącej jeszcze przed dwoma 
laty nad naszem życiem gospodarczem, stuarmAją, pomyślne wa- 
runki dla rozważonej spokojnej pracy Panów. Tem łatwiej bę- 
dzie więc Panom zużyć swe siły dia podniesienia mate'jalnej i 
moralnej kultury tak silnie u nas zaniedbanej nie z naszej lecz 
z innych winy. 

yczę Panom, byście czas umieli wyzyskać dla poprawienia 
powszechnie odczuwa: ych wad naszego ustroju państwowego, 
bez którego siły z żadnemi trudnościami uporać się nie tbędzie- 
my w stanie. Życzę Panom, byście z ne poną wo!ą licząc się z 
realnemi potrzebami życia szukali rozwiązania wielkiego zarad- 
nienia harmonijnego współdziałania władz państwa i to zarówno 
przez położenie nowych podstaw prawnych w tej dziedzinie, 
jak i przez zdrowe obyczaje codziennego życia. — Wreszcie ży- 
czę Panom w waszej pracy owocności, którą osiągnąć można, 
jak w każdej zresztą ludzkiej działalności tylko wtedy, gdy wy- 
siłki swoje i uwagę skieruje się na rzeczy istotne." 

W imieniu Pana Prezydenta ogłaszam Sejm jako otwarty— 
zakończył Prezes Rady Ministrów. 

Ślukowanie posłów. 

najmłodszych wiekiem posłów pp. 
Piotra Kosibę i Władysława Pragę." 

Następnie p. pos. Bojko zarządza 
ślubowanie. Pos. Jaremicz zgłasza 
formalny wniosek o odroczenie dzi- 

Po odczytaniu orędzia Pan Mar- 
szałek Piłsudski oświadczył: „Według 
postanowienia Pana Prezydenta prze- 
chodzimy do dzisiejszego posiedzenia, 
na którem porządek dzienny jest u- ^ 
stanowiony w ten sposób: 1) prze- siejszego posiedzenia, ponieważ wielu 
prowadzenie ślubowania posłów, 2) posłów nie mogło przybyć. Pos. 
wybór Marszałka Sejmu. — Według Woźnicki chce zabrać głos w spra- 
woli i mianowania Pana Prezydenta wie ślubowania. — Przewodniczący 
przewodniczyć zebraniu dzisiejszemu pos. Bojko odmawia, stwierdzając: 
będzie p. Poseł Bojko. Panie Pośle, „Panowie jeszcze nie złożyli ślu- 
proszę zająć miejsce." bowania, więc nie mogę nikomu u- 

Pan pos. Bojko zasiadł następnie dzielić głosu”. Następnie zarządza 
na trybunie Marszałkowskiej, powita- odczytywanie roty $lubowania. Jeden 
ny oklaskami. Oświadcza on: „Po- z sekretarzy odczytuje rotę, poczem 
wołany zostałem tytułem starszeń- czyta z listy nazwiska posłów, z któ- 
stwa do czynności tymczasowego rych każdy .składa kolejno šlubowa- 
Marszałka Sejmu. Dziś w południe nie. 
złożyłem Ślubowanie poselskie na rę- Przy wymienieniu nazwiska Lwa 
ce Pana Prezydenta w obecności Pa- Baczyńskiego odzywają się głosy, że 
na Prezesa Rady Ministrów Marszałka został usunięty z sali. 
Piłsudskiego. Powołuję na sekretarzy 

Wybór Marszałka Izby Poselskiej 
WARSZAWA, 27 III. PAT. Rów- pos. Warski 4. Białych kartek od- 

nocześnie z posiedzeniem Senatu dano 47. Zgodnie z regulaminem przy- 
Sejm dokonywał wyboru Marszałka. stąpiono do Ściślejszego głosowania 
W wyniku pierwszego głosowania, w tylko na tych posłów, którzy otrzy- 
którem wzięło udział 393 otrzymali mali głosy w pierwszem głosowaniu, 
głosów: pos. Daszyński—172, pos. z tem, że w następnem głosowaniu 
Bartel 136, pos. Zwierzyński 31, pos. odpadnie kandydatura posła który o- 
Lesz:zyūski-—28, pos. Sypuła — 13, trzymał głosów najmniejszą ilość. 

kimi poprzednio zgłoszonymi z wy- 
łączeniem pos. Warszawskiego. Przy 
drugiem głosowaniu głosowało 434 
posłów. Białych kartek 36. Ważnych 
głosów 398. Absolutna większość 
200. Pos. Daszyński otrzymał 206 
głosów. Pos. Bartel 142, pos. Zwie- 
rzyński — 37, pos. Sypula 13. Wo- 
bec takiego wyniku głosowania Mar- 
szałkiem Sejmu obrany został pos. 
Daszyński, który na pytanie prze- 
wodniczącego oŚwiadczył, że wybór 
przyjmuje. Wynik głosowania lewica 
przyjąła hucznemi oklaskami. Prze- 

salę. Po chwili opuszczają fotele mi- 
nisterjalne wszyscy ministrowie. 

Po przemówieniu Marszałka za- 
brało głos kilku mówców między in- 
nemi przedstawiciele Wyzwolenia, Ko- 
munistów i Klubów Ukraińskich, któ- 
rzy protestowali przeciwko usunięciu 
z sali niektórych demonstrujących 
„posłów. Marszałek oświadczył w koń- 
cu, że następne posiedzenie Sejmu 
odbędzie się jutro o godz. 4-ej ро- 
południu z porządkiem dziennym wy- 
bór wicemarszałków i sekretarzy. 

0toarcie Senatu. 
WARSZAWA, 27 III. PAT. (Biuro 

Sejmowe P.A.T. Godz. 20 m. 15). Jak 
już donosiliśmy, punktualnie o godz. 
6 m. 30 odbyło się uroczyste otwar- 
cie Senatu. Otwarcia dokonał w imie- 
niu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Pan Prezes Rady Ministrów Marsza- 
łek Piłsudski, który odczytał orę- 
dzie Pana Prezydenta to samo co w 
Sejmie. Orędzia senatorowie wysłu- 
chali stojąc. Następnie ogłosiwszy 
Senat za otwarty Pan Prezes Rady 
Ministrów oznajmił, że na porządku 

Prof. Szymański zosfał 

Po ukończeniu ślubowania  prze- 

wodniczący oświadczył, że izba przy- 

stępuje do drugiego punktu porządku 

dziennego t.j. do wyboru Marszałka. 

Art. 9 regulaminu obrad Senatu głosi, 
że marszałka wybiera Senat w taj nem 

głosowaniu bezwględną większością 

głosów obecnych senatorów. Jeżeli w 

pierwszem głosowaniu żaden kandy- 

dat nie uzyska tej więszości, nastę: 

puje wybór ściślejszy między tymi 

kandydatami którzy otrzymali najwię- 

kszą liczbę głosów. Sen. Koerner 

(Koło Żyd.) zapytuje czy zgłoszone 
są kandydatury na Marszałka i jakie. 
Przewodniczący sen. Thullie odpowia- 

da, że kandydatur się nie zgłasza, 
lecz głosuje się wprost. 

Sekretarze przystąpili do zbiera- 

nia kartek. Po obliczeniu okazało się, 

że głosowało senatorów 99, białych 
kartek oddano 7, ważnych głosów 92. 

Absolutna większość 41. 

Z tego otrzymali: sen. Szymański 

Juljan (BBWR) 54 głosy, sen. Stani- 

dziennym w myśl postanowienia Pana 
Prezydenta znajdują się: Ślubowania 
senatorów i wybór Marszałka Senatu. 
Przewodnictwo na dzisiejszem  posie- 
dzeniu w myśl postanowienia Pana 
Prezydenta objął najstarszy wiekiem 
senator p. Thullie, który na sekreta- 
rzy zaprosił najmłodszych wiekiem 
senatorów Radomskiego i Gołuchow- 
skiego: Po odczytaniu przez sekretarza. 
roty ślubowania senatorowie wywoła- 
ni z listy składali ślubowanie. 

marszałkiem Senafu. 

sław Posner (PPS) 25 głosów, sen. 

Stanisław Głąbiński (ZLN) 8 głosów, 

sen. Andrzej Średniawski (Piast) 5 gło- 
sów. Przewodniczący sen Thullie w 

wyniku głosowania ogłosił že Mar- 

szałkiem Senatu obrany został sen. 
prof. Szymański i zapytał go, czy wy- 
bór przyjmuje. Sen. Szymański 

oświadczył, że wybór przyjmuje, po- 

czem przewodniczący oddał przewo- 

dnictwo w ręce nowoobranego Mar- 

szałka. 

Marszałek Szymański obejmując 

przewodnictwo oświadczył co nastę- 

puje: „Wybór człowieka z jedynki 
jest odpowiedziączłonków tej Izby chę- 

ci współpracy z rządem Marsz. Piłsud- 

skiego. Oby ta praca była jaknajwy- 

datniejsza ad maiorem Patriae gloriam. 

Niech żyje Marszałek Piłsudski". Część 

senatorów okrzyk ten podchwyciła i 

wstając powtórzyła go kilkakrotnie, 

Marszałek zarządził przerwę, po któ- 
rej nastąpić ma wybór wice-marszal- 
ków i sekretarzy. 

Wybór wiezemarszałków i szkrefarzy Senafu. 

WARSZAWA, 217.111 Pat. W dal- 
szym ciągu posiedzenia Senatu przy- 
stąpiono do wyboru wicemarszałków 
i sekretarzy. Na stanowiska trzech 
wicemarszałków zgłoszono kandyda- 
tury następujących kandydatów: sen. 
Hipolit Gliwic, sen. Stanisław Posner, 
sen. Michał Chałuszczyński, sen. Stani- 
sław Kozicki, sen.  Maksymiljan 

Thullie. W głosowaniu wzięło udział 
99 senatorów. Białych kartek odda- 
no cztery. Jedną unieważniono. O- 
trzymali głosów sen. Gliwic 89, sen. 
Posner 86, sen. Hałuszczyński 78, 
sen. Kozicki Stanisław 9, sen. 
Thullie — 6. Wybrani zostali sen. 
Gliwic (BBWR), Posner (PPS) i Cha- 
łuszczyński (Klub Ukraiński). 

АНЕИ ЧС ZOZEZRONE ZE ZZYTODZZ OE SRO VKT TOPO TTT) 

Życiorys Marszałka Senafu prof. 
luljana Szymańskiego. 

Urodził się w Kielcach 1870 roku. Gim- 
nazjum ukończył w Mińsku Lit., uniwersy- 
tet w Kijowie, uzyskawszy dyplom Iekar- 
ski cum eximią laudae. W uniwersytecie 
przyjmuje czynny udział w polskiem kole 
zakonspirowanej organizacji studenckiej. 
W następnych latach jest ordynatorem kli- 
niki ocznej prof. Chodzina w Kijowie, póź- 
niej pracuje w klinikach wiedeńskiej i w 
Paryżu u Gałęzowskiego, Landolta i La- 
persona. Następnie jest lekarzem marynar- 
ki ochotniczej i bierze udział w północnej 
ekspedycji naukowej na Kamczatkę dla ba- 
dania trądu. 

Później, jako okulista kolei wschod- 
nio-chińskiej przy budowie tejże pozostaje 
w Mandżurji, a powołany do wojska pod- 
czas wojny rosyjsko-japońskiej odbywa ca- 
łą kampanię, przy końcu której bierze u- 
dział w ruchu przeciwko caratowi wskutek 
czego zmuszony jest w 1905 roku emigro- 

wać i uchodzi przez Japonię. > 
Przez dłuższy czas w Chicago pracuje 

społecznie w kolonji polskiej, rozwijając 
działalność publicystyczną w miejscowych 

pismach oświatowych. Jest współzałożycie- 
lem i pięcioletnim kierownikiem uniwersy- 
tetu ludowe_o oraz jednym z dyrektorów 
dziennika ludowego. W pracy naukowej na- 
wiązuje kontakt z Redge Medical College 
(Wydział Lekarski uniwersytetu Rockfelle- 
ra) i zostaje docentem. | 

Następnie przenosi się do Brazylji, gdzie 
zostaje powołany na katedrę proiesora o0- 
kulistyki w uniwersytecie parańskim. Wy- 
daje pierwszy w języku portugalskim pod- 
ręcznik okulistyki, ogłaszając jednocześnie 
swe prace po polsku. W pracy społecznej 
na wychodźtwie oddaje się sprawie K.O.N., 
propagandzie legjonowej i budowie domu 
ludowego. Uzyskawszy katedrę okulistyki 
w Polsce jest profesorem zwyczajnym Un:- 
wersytetu St. Batorego w Wilnie. Od tego 
czasu dwukrotnie przewodniczył na kon- 
gresach okulistycznych w Paryżu i dwu- 
krotnie reprezentuje Polskę na międzyną- 
rodowej konferencji okulistycznej w Hadze 
i na jubileuszowych uroczystościach uni- 
wersytetu w Lovanium. Praca naukowa i 
pedagogiczna, związana z organizacją nowej 
kliniki odsuwają go od czynnego udziału w 
życiu politycznem, w rezultacie czego do 
żadnej partii politycznej nie należy. by 

„w danym wypadku walkę o władzę. 

Tylko co przeszedłem koło sali sS"decy głupieją z miesiąca na mie- 
posiedzeń plenarnych Izby Poselskiej, Si4€“- Tak ciągle zwana jeszcze pra- 
która dziś rano wyglądała tak nowo i Wica Patrzyła wczoraj na mobilizację 
świeżo, pachniała Świeżo heblowanem lew przeciw rządowi, na solidarne 
drzewem, terpentyną od froterowanej Stanięcie całej lewicy w obronie ukra- posadzki. Teraz po zamkniętem przez ińskich komunistów. Słyszała, jak na 

marszałka Daszyńskiego posiedzeniu, *2%ach socjalistów, Wyzwolenia, Ukra- sala była ciemna, czarna a tylko u ińców, padały okrzyki: „Precz z rzą- 

Ściany przeciwległej matowym blaskiem dem faszystów”.  Słyszeli ci nacjona- świeciły okna, wychodzące na lampy liści wreszcie, że „Ukraińcy wnieśli 

elektryczne. Coś było w tym widoku, walkę o jezyk ukraiński na salę o- 
co przypominało trupią czaszkę. Pomy- brad. Patrzyli, žė rząd polski, jedynie 
Ślałem sobie, że ja jako dziennikarz, możliwy, jedynie zakrywający Polskę 
który twierdził i twierdzi, że par- przed panowaniem chaosu rząd—wal- 
lamentaryzm polski nie jest zdol- “ZY ® pochodem D chaosu, walczy ny do życia, nie jest zdolny do pra- z anarchją. ] cóż robią panowie en- 

cy, nie ma prawa kierować państwem, decy Sny) Adis: głosują e AE, który twierdziłem, że wybory były nadziejnego Zwierzyńskiego,albo odda- 

błędem, że nie trzeba było robić wy- ja białe kartki. Gdyby głosowali na borów, nie trzeba było zwoływać no- Bartla, wybór Bartlajbyłby zapewniony. 
wego Sejmu, z później jeszcze temu Nie! Endecy, chadecy i piastowcy woleli 

dwa tygodnie pisałem, że nowa kon: PTZY je: SRRSTRRE! i i z polsce 
stytucja polska może być tylko oktro- Matszałka Piłsudskiego WOM jowana, o ile Sejm nowy, ten nawet nym z sali ukraińskim komunistom. 
Sejm, posiadający w swojem łonie Biawo! Panowie Endecył Kopiecie 50- 

Jedynkę uczącą się myśleć kategorja- Bie mogile, „ha Która ПНО ла, 
mi państwowemi nie jest w stanie sze: „Tu R glup > к g 
uchwalić, że dziś ja skromny dzien- 4 całej ORCS 8 komyiiisgy 
nikarz przeżywam chwilę tryumfu, bo ADA 40-40 p aa zwał, 
przepowiadałem krach, Nowy Seim- skiego. apa AD spokoju, 
niczego nie zapomniał, niczego się AI troski 0 Polskę - wykizat 
nie nauczył. Dzisiejsze posiedzenie jednak nowoobrany marszałek Da- było cynicnem. pizyżnaniem ślę szyński. Jego kandydaturę wysunął 

do niezdarności w pracy. A <ПЗ пас]_ :‹_Югут ВНУ 1 2 k an polskiego socjalizmu coraz 
Kao k a R bardziej traci panowanie. Widać było, 

szałek Piłsudski pojawił się na ławie M Rae konia A = 26 
prezydjalnej, by Sejm otworzyć, kilku nawet, že próbował es pa 
komunistów zaczęło wymyślać. Mar- cję za swoją osobą, wreszcie gdy 
szałek kazał ich wyrzucić. Lewica objął laskę, to Gdłwzij uderzył w ton 
rozpoczęła nieludzki ryk. Ukraińcy z ugodowy, oświadczył, że nie będzie 
A weszli teraz dopiero przez prowadzi! žadnej polityki, że chce być 
rzwi ze śpiewem, +socjaliści zaczęli : 2МЕ przewodniczącym obrad, a później 
> oe. czerwony sztandar. starał się jak najbardziej hamować 
ejm,$j który chce objąć z powrotem rewolucyjno - ironderskie _ występy. 

rządy w Polsce, zaczyna od burd, 

wymysłów i śpiewów, [zaczyna od in- 
scenizowania głupiego, ordynarnego, 

najgłupszego wiecu. : Kiedy na Słowa wiono zaraz O rozwiązaniu Sejmu 
Marszałka: „W imię Prezydenta” jęgynka opuściła salę obrad i ugo- 
wstają wszyscy, nawet socjaliści, en- qowo nastrojony marszałek Daszyń- 
dek prof. Winiarski nie wstaje i Za- sk; ogłożył wobec tego obiór wice- 
chęca innych endeków do niewstawa- marszałków do jutrzejszego  posie- 
nia. Profesor prawa nie chce widać „enia. Przeważa jednak pog'ąd, któ- 

dać się komunistom przelicytować W zy nazywamy poglądem Sesymiatyci. 
pokazaniu burd antypaństwowych. nym, to jest, że Sejm rozwiązany nie 

Następują wybory. Lewica rzuca pędzie. Uważamy, że rozwiązanie 
rękawicę rządowi, wybierając Daszyń- Sejmu byłoby jedynem wyjściem z 
skiego. W imię czego rzucona jest ta sytuacji. Marszałek Piłsudski powie- 
rękawica? Bo nie w imię zdolności dział, że chce zrobić „ostatnią pró- 
do zajęcia :niejsca rządu Marszałka bę* (powiedział autentycznie: „ostat- 
Piłsudskiego. Ci socjaliści, którzy tak nią próbę", a nie „trzecią próbę", 
ryczą ujmując się za ukraińskimi jąk chcą sugestjonować dzienniki en- 
komunistami, wiedzą, że nie utworzą deckie), i mia! te ostatnią próbę, 
rządu nad państwem polskiem we- Miał scenę przekonywującą każdego 

Wstrzymywał posłów wygłaszających 

różne brednie. 

Co wyniknie z tej sytuacji? Mó- 

spół z tymi ukraińskimi komunistami, Polaka, że Sejm rządzić nie jest 
z panem Jeremiczem, burżuazją ży- w stanie, . pracować nie jest w 

dowską i niemiecką, która na złość stanie, że _ hałasuje, śpiewa, 
Polsce również na Daszyńskiego gło- 
sowała. Więc rzucają rękawicę  rzą- 

dowi jak histerycy. jeśli ktoś rzuca 

rękawicę, to musi przyjąć walkę, jak, 

ryczy, porywa się na bezpłodne ma- 
niiestacje, staje w obronie komuni- 
stów. Pozo więc ten Sejm utrzymywać 
poco demoralizować społeczeństwo 
polskie utrzymywaniem tego ośrodka 

Ale ci, którzy Daszyńskiego wybiera- chaosu, dezorjentacji, antypaństwo- 

li nie mogą dążyć do objęcia wla- wej agitacji. Jest to wielki instytut 
dzy, bo zdolni do frondy, do burd, rozkładu sił państwowych, stojący w 
do awantur, do śpiewania pieśni, już środku stolicy. Wołaliśmy przed kil- 
nawet parlamentarnej większości dla ku dniami: „Tylko nie unikajmy kon- 

jakiegoś swego rządu utworzyć nie fliktów". Życie państwa, tworzenie 
potrafią, nie mówiąc już o tem, Że mocarstwa może przyjść tylko w 
rząd utworzony przez socjalistów, walce i z walki. lm ostrzejszy kon- 
ukraińskich selrobów, żydów i pana flikt, tem większa pewność, że prę- 
Dąbskiego ze stronnictwa chłopskie- dzej i dalej pójdziemy w budowę 
go—nie utrzymałby się w Polsce silnego rządu i silnego państwa. Oby 
trzech dni. rozwiązano dziś Sejm oczywiście nie 

Prym jednak w tępocie utrzymali poto, aby Polskę demoralizować no- 
endecy. Ktoś powiedział, że jeśli Sejm wemi wyborami, lecz po to, by dyk- 

rozwiążą, to może endecy zmądrzeją. taturę wziął Marszałek Piłsudski i 

„Nie panie* brzmiała odpowiedź, — oktrojował nową konstytucję. Cat.
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Tworzenie powiaty Szezuczyńskiego. 
ż— Korespondencja Słowa — 

Od szeregu już lat, grono osób za- 
mieszkujących najbliższe okolice miastecz- 
ka Szczuczyna czyniło Starania © utwo- 
rzenie oddzielnego powiatu z siedzibą w 
Szczuczynie. Starania te, dotąd bezowocne 
naraz przybrały kształty realnei od paru 
tygodni krążą pogłoski, że w najbliższych 
tygodniach ciche i skromne miasteczko 
Szczuczyn podniesione zostanie do godnoś- 
ci miasia powiatowego. Wszystko byłoby 

dobrze, gdyby nie to, że szereg gmin, któ- 
re siłą rzeczy musiałyby przejść do nowe- 
go centrum, na zebraniach Rad Gminnych 
uchwaliło rezolucje domagające się pozo- 

stawienia ich w składzie dawnego powia- 
tu. Rzecz jest bardzo ciekawa, i dlatego 

postaramy się rozpatrzeć ją możliwie bez- 

stronnie jakie ewentualnie plusy lub 
minusy pociągnie za sobą nowy podział 

administracyjny. Głównym zarzutem stawia- 

nym powiatowi Lidzkiemu w jego obecnej 
postaci, jest rzekoma trudność sprężystej 
administracji, w 26 gminach, ponieważ nie- 
które z nich krańcowe, jak Nowo-Dworska, 

Sobakińska, Ostryńska, Orlańska,Dzientbro- 
wska, są oddalone od Lidy o 40-50 klm., 

a przez to samo odcięte niejako od swego 

centrum  administracyjnego. „Jednakże z 

chwilą połączenia tych p siecią telefo- 
niczną zarzut ten został mocno podwažo- 

ny. Umyślnie wymieniam tu gminy zacho- 
dniej połaci powiatu, ponieważ gminy te 
w pierwszym rzędzie kandydują do przej- 
ścia w granice nowego powiatu. We wscho- 

dniej bowiem części powiatu Lidzkiego ma- 

my również szereg gmin równie od Lidy 
odległych, lecz te pozostałyby w swoim 
powiecie nadal. Dla utworzenia jednak po- 
wiatu wyliczonych uprzednio gmin z doda- 
niem oczywiście najbliższych jako to Szczu- 
czyńskiej i Rożankowskiej, nie wystarcza i 
dlatego włącza się jeszcze gminy: Zołudzką, 
Lebiodżką, Wasiliską i Bielicką, oraz 3 czy 
4 gminy z powiatu Grodzieńskiego. Tych 
ostatnich nie znam i nie wiem czy to po- 
łączenie będzie dla nich z korzyścią, lub 
nie. Natomiast wyliczone ostatnio 4 gminy 
zachowują stanowisko wręcz negatywne, 
słusznie rozumując, iż obecnie mają do- 
skonałe połączenie kolejowe z Lidą, gdy 
do Szczuczyna jeździć będą musiały końmi, 
a taka gmina Bielicka koleją via Lida — 
by trafić do Szczuczyna na godzinę 14-tą 
a więc pod sam koniec urzędowania. 

Przypuśćmy jednak, że interes tylko 4 
gmin nie powinien zaważyć na szali, lub 
nawet, że tej czy innej uda się z tej nie- 
miłej dla niej perspektywy wykręcić. Poró- 
wnajmy siedziby obu przyszłych sąsiadują- 
cych ze sobą powiatów. Lida — miasto o 
przeszło 18 tysiącach mieszkańców, węzeł 
kolejowy z bardzo dogodnymi połączenia- 
mi stale się rozwijająca, posiada bądź co 
bądź szereg gmachów, gdzie mieszczą sis 
urzędy, zakłady ec.t. Szczuczyn miasteczko 
0 4 do 5 tysiącach ludności, i to miastecz- 
ko ubogie, o 7 przeszło klm. od st. kol. 
Różanka położone, będzie "musiało wszyst- 
ko ab ovo budować. A więc gmachy dla 
Starostwa i Sejmiku, gimnazjum, Szpitale, 
więzienie, a przedewszystkiem mieszkania, 
mieszkania i mieszkania. Pozatem nie ma- 
jąc ludności miejskiej i nie partycypując w 
podatkach przemysłowych i innych opłaca- 
nych przez handel i przemysł, siłą rzeczy 
wszystkie owe niezbędne a tak kosztowne 
inwestycje przerzuci na ludność rolniczą, 
a co gorsza miast naprawiać drogi i mosty, 
budować szkoły, podnosić szpitalnictwo, 
popierać rozwój rolnictwa, będzie zmuszo- 
ny nowy powiat budować i budować, może 
nawet 'i piękne harmonijne, ałe zato słabo 
rentujące gmachy. A s 

czywiście, że miasteczko, dziś raczej 
większą wioskę przypominające nieco się 
rozwinie, ale niema mowy, by peryferjami 
swemi dosięgło kolei, lub sąsiedniego mia- 
steczka Różanki. Nikt nie neguje że dla 3 
czy 4 sąsiednich gmin będzie niejaka wy- 
goda, ale korzyść pozostaje zawsze wąt- 
pliwa. ' 

Jeżeli chodzi o jakąś radykalną zmia- 
nę lub polepszenie stosunków, to. może być 
byłoby raczej wskazanem — urządzenie 
pewnego rodzaju ekspozytury, względ- 
nie ustanowienie jednego dnia w tygo- 
dniu np. w czwartek dzień targowy — 
kiedy Starostą względnie jego zastępca 
urzędowałby "w lokalu urzędu  gmin- 
nego, załatwiając interesantów i najpilniej- 
sze sprawy tych najbardziej oddalonych 
gmin. Przy posiadaniu przez Sejmik 
Lidzki Z samochodów dałoby się to bez 
większych trudności osięgnąć, tembar- 
dziej, że i tak już niektóre urzędy mają 
w Śzczuczynie swych stałych przedstawi- 
cieli. Jest Inspektor ubezpieczeń, jest ko- 
mornik sądowy i sekwestrator, z łatwością 
również zapewne jeden z 3 Inspektorėw 
szkolnych zamieszkujących w Lidzie, mógł 
by się przenieść do Szczuczyna. | 

Nie sposób w ramach skromnej kores- 
pondencji ująć wszechstronnie całość tego 

   

   

MEREDITK. 
Jeszcze jedna  rocznica!.. Giarściami 

je zbierać — po widowni jednego 

tylko XIX-go wieku. Ba! Przyłożyw- 
szy się pilnie, możnaby dzień w 
dzień obchodzić rocznicę urodzin lub 
zgonu jakiej wybitnej osobistości z 
czasów mniej lub więcej od nas od- 
dalonych. 

Oto nowe wydanie książki p. C. 
Photiade „George Meredith. Sa vie, 
son imagination, son art, sa doctri- 
ne*. Z jakiej racji się ukazało? Aby 
przypomnieć ludzkiej pamięci jedno z 
imion literackich najgłośniejszych do 
niedawna względnie jeszcze — a któ- 
re nieubłagany Czas pożarł. 

Meredith... 
Zakrawa, dalibóg, na egzotyczną 

nazwę jakiegoś bohatera fantastyczne- 
go eposu... A może to jaka miejsco- 
wość z za niewiedzieć ilu gór i 
mórz? 

Ani jedno ani drugie. 
* 

* * 

W Anglji lat temu sto z okładem żył 
najautentyczniejszy Melchizedech Me- 
redith, z zawodu krawiec, z  manjer 
skończony gentlemen, a z natury roz- 
rzutnik, jakich Świat nie widział. Syn 
jego, August, próbował zajmować się 
handlem aż w Afryce Południowej, 
lecz odziedziczywszy po ojcu niepoha- 
mowaną rozrzutność, wrócił do oj- 
czyzny prawie zrujnowany; Osiadł w 
mieście Portsmoucie i tam 12 lutego 
1828 r. urodził mu się syn, Jerzy. 

Ów zaś syn, Jerzy Meredith, u- 
rosł na pisarza, przez czas długi nie- 
uznawanego, lecz który powoli dobił 

  

  

LIDA. 

skomplikowanego zagadnienia — może jed- 
nak tych kilka myśli rzuconych wywoła 
pewną dyskusję, by sprawę tę wszechstron- 
nie oświe lić. 

Ponieważ zaś już się o sprawach ad- 
ministracyjnych zgadało, inna o wiele waż- 
niejsza reiorma nam by Się zdała, a mia- 
nowicie przyłączenie całego powiatu Lidz- 
kiego do województwa wileńskiego. || 

Już i tak szereg władz II instancji ma- 

my obecnie w Wilnie np. Sąd Okręgowy, 
Kuratorjum szkolne, Zarząd lasów pań- 
stwowych. Inne tułają się jeszcze po innych 
miastach, jak owe 6 postaci scenicznych 
w poszukiwaniu autora, daremnie wzdycha- 

iąc, by módz się nareszcie w jednym zna- 
leść grodzie. Jakie stąd wynikają podróże, to 
wiedzą tylko ci, co w granicach naszego Wo- 
jewództwa mieszkają. Dobrze jest jednak 
sobie uprzytomnić, że gdy szczęśliwy miesz- 
kaniec innych województw, ma do zała- 

twienia sprawy w kilku urzędach, przyjeż- 
dża na parę godzin do wojewódzkiego mia- 

sta, i może spokojnie wszystko w dzień 
jeden załatwić. — My zaś nieco mamy od- 
mienne warunki i tak: Wojewodę, Komisję 

Ochrony Lasów i Radę Wojewódzką, Zw. 
Ziemian mamy w Nowogródku, lecz już U- 

rząd Ziemski w Grodnie, a oj. Tow. 
Rolnicze w Baranowiczach, Izbę Skarbową 

w Brześciu, a Dyrekcję Ubezpieczeń w Sło- 

nimie, a jak już wspomniałem Sąd Okręgo- 

wy i Kuratorjum w Wilnie, nic więc dziw- 

nego, że w każdym niemal pociągu widzi- 

my zawsze Bogu ducha winnych obywateli 
powiatu Lidzkiego, udbywających peregry- 
nacje w pogoni za jakąś deklaracją lub re- 
klamacją, która gdzieś w jakimś mieście, 
czy urzędzie utknęła. — Dotąd cierpliwie zno- 
siliśmy to zrządzeni: losu, myśląc, że je 
jakieś dobrotliwe zarządzenie władz wyż- 
szych zmieni; czas jednak by czynniki kom- 
petentne już się na serjo do naprawy tych 

anormalnych stosunków zabrały. Mając zaś 

doskonałe połączenie z Wilnem, nie widzi- 
my żadnych specjalnych trudności, czemu 
by Lida ku swemu zadowoleniu, . a wszel- 
kich spraw administracyjnych uproszczeniu, 
nie mogłaby wreszcie w granice wojewódz- 
twa Wileńskiego zostać włączoną. 

LIDA. 

— Na marginesie sprawy obcokra- 
jowca ze Skarbem Państwa. Sąd Pokoju 

w Lidzie 23 marca na skutek decyzji Sądu 

Okręgowy w Wilnie rozpoznał ponownie 
głośną sprawę z powództwa obcokrajowca 
Józefa Bertin-Deux przeciwko Sejmikowi 
w Lidzie o eksmisję schroniska dla dzieci 
w Sielcu. 3 

Pełnomocnik p. Bertin-Deux, adwokat 
Łuczyński z Wilna, oparł obronę moco- 
dawcy swego na dokumencie hipotecznym. 
Adwokat Sumorok w imieniu Sejmiku Lidz- 
kiego i radca Prokuratorji Generalnej Obie- 

zierski w imieniu Skarbu Państwa kwestjo- 
nowali prawo własności p. Bertin-Deux 
który w toku przejmowania majątku na 

Skarb Państwa występował raz, jako pleni 
potent księcia Trubeckoja, to znów jako 

współwłaściciel, a obecnie jako właściciel 
spornego majątku. 

Pan Sędzia Pokoju Eugenjusz Łowicz- 
Barański w Lidzie, wydał wyrok. ponownie 
eksmitujący schronisko dla sierot w  Siel- 
cu z dniem 29 września 28 roku, nadając 
wyrokowi rygor tymczasowego wykonania 
i motywując, iż powództwo Bzostato  wyto- 
czone przez właściciela gruntu Bertin-Deux 
z mocy aktu wieczystego i że w Sprawie 
tej o eksmisję sąd nie może uzależniać się 
od uchybień natury formalnej urzędów 
administracyjnych, czy to też  sprzeczne- 

o postępowania prawomocnych orzeczeń 
Sądu Najwyższego i Trybunału Administra- 
cyjnego. Należy zaznaczyć, iż ciągnąca się 
od kilku lat sprawa obcokrajowca Bertin- 
Deux z Sejmikiem Lidzkim, gdzie w pier- 
wszym rzędzie zainteresowany jest Skarb 
Państwa, wzbudza duże zaciekawienie 
wśród miejscowego społeczeństwa. Obecna 
sprawa o eksmisję jest tylko drobnym epi- 
zodem natury zasadniczej. 

Do całokształtu sporu między 
Deux, a Skarbem Państwa, który to spór 
w swem meritum nosi rewelacyjny wprost 
charakter, wrócimy jeszcze, by wykazać 
czynnikom miarodajnym  niepraktyczność 
rozporządzenia, dającego możność obco- 
krajowcom otrzymywania często prawem 
kaduka gruntów, których prawo własności 
jest przez tych obcokrajowców różnemi 
drogami tylko uzurpowane. 

BERBEWMEBBEBSENEA 
E"PEWNA_LOKATA KAPITAŁU NA 8 
£ OPROCENTOWANIE! Dom H.-K. g 

Bertin- 

m „Zachęta* Gdańska_6, _tel. 905. m # 
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się wcałe pokaźnego rozgłosu. Wsze- 
lako u nas, w Polsce, prezentować go 
trzeba do dziś dnia na prawo i na 
lewo, jako nikomu nieznanego gościa 
na balu, gdzie wszyscy się znają. 

Napisał Meredith mnóstwo dzieł, 
prozą i wierszem, żył długo, umarł 
w 1909 r. na wsi pod Dorkingiem, 
niedaleko od Londynu, a dotychczas 
niema zgody, czy był powieściopisa- 
rzem, poetą lub też filozofem. Tak 
są dzieła jego zbijające z tropu, po 
części zawiłe, po części — niepodob- 
ne do żadnego literackiego „rodzaju“ 
Powieści... tak, niezawodnie,  po- 
wieści... Ale chyba paraboliczne, sym- 
boliczne! Przedewszystkiem zaś nie- 
miłosiernie — dziwaczne. Oskar Wil- 
de w 1889 r. kpił na potęgę z Mere- 
ditha, ale we dwa lata po tem pisał: 
„Posiadamy w Anglji niezrównanego 
powieściopisarza: Jerzego Mereditha. 
Nikt, jak on, nie wlał. tyle filozofji w 
fikcję poetycką. Stworzone przez nie- 
go postacie nietylko mają duszę, lecz 
formalnie pławią się jakby w atmo- 
sferze duszy: są niesłychanie przy 
tem suggestyjne; to jednocześnie i 
głosiciele idei, i symbole". 

„ł nietylko Wilde—powiadają apo- 
logeci Mereditha — „poznał się" na 
genialności twórcy „Tragicznych ko- 
medjantėw“, „Egoisty“, „Rhody Fle- 
ming“, „Ryszarda Faverela* i t. d. 
Zachwycali się jego utworami Swin- 
burne, George Eliot, Dante Gabrjel 
Rossetti. Juž w r. 1864 i 1865 dru- 
kowała „Revue des Deux Mondes* 
przekład. dwóch jego powieści. W 70 
rocznicę urodzin trzydziestu pisarzy 
angielskich przesłało mu zbiorowy 
wyraz hołdu. Specjalny wysłaniec kró- 

СОМО 

30.000 litów za skompromitowanie Polski. 
Jak zdradził i uciekł do Kerlina kap. Majus. 

W sprawie głośnych zeznań, b. przywódcy powstania w Taurogach kap. 
Majusa, które ogłoszone zostały w „Lietuvos Aidas*, -- tutejszy organ emigra- 
cji litewskieį „Pirmyn“ ogłasza rewelacyjne dane. 3 

Według tych rewelacji wynika, że rząd kowieński wyznaczył początkowo 
5.000 litów za głowę kap. Majusa. Wówczas Majus zwrócił się listownie do 
prezydenta Smetony błagając go o przebaczenie. Gdy przebaczenie nie nade- 
szło, Majus uciekł do Niemiec, a stamtąd do Wilna. W tym czasie emigranci 
litewscy mieli otrzymać wiadomość iż rząd kowieński wysłał do Wilna kilku 
ajentów, którzy mieli zamordować ważniejszych przywódców emieracji. 

Gdy Majus nagle znikł z Wilna, sądzono powszechnie, iż został podstę- 
pnie zamordowany. Tymczasem okazało się, że uciekł podstępnie do Berlina, 
gdyż już uprzednio, przez nieznanych pośredników skomunikował się z rzą- 
dem kowieńskim. Na mocy tego porozumienia, za ogłoszenie rewelacji, które- 

by kompromitowały Polskę i emigrację litewską, otrzymał od rządu kowień- 

Przez szkła sowieckie 
„Prauda“ o procesie Hramady. 

W moskiewskiej „Prawdzie* uka- 
zała się druga obszerna korespon- 
dencja z procesu Hramady. Kores- 
pondencja zaopatrzona jest ilustracja- 
mi. Na jednej widzimy grupę  oskar- 
żonych, na drugiej ktoby się domy- 
šit... obrońców pp. Duracza i Ettin- 
gera. Tytuł korespondencii: ,„Zachod- 
nia Białoruś na ławie oskarżonych”, 
mówi już sam pod jakim sosem 
sprawozdanie z procesu Hramady dla 
czytelników „Prawdy'* spreparował p. 
Wolski, 

„Pomimo woli reżyserów czyta- 
my proces przyjął już taki obrót, 
jakiego bynajmniej oni nie pragnęli. 
Ramy procesu żywiołowo się rozsze- 
rzają. Na ławie oskarżonych nie tyl- 
ko posłowie Taraszkiewicz, Rak Mi- 
chajłowski i 54 innych „przestępców 
panstwowych“ ale cały naród, dwa i 
pół miljonów Białorusinów, cały nie- 
podległościowy ruch Zachodniej Bia- 
łorusi, socjalna walka włościaństwa 
białoruskiego o ziemię i wolność, wal- 
ka narodowa o szkołę, o prawo do 
swego języka, książki i gazety. 

W gmachu wileńskiego sądu okrę- 
gowego odbywa się proces historycz- 
ny. Młody polski imperjalizm  repre- 
zentowany na rozprawie przez trzech 
sędzów, byłych urzędników dawnego 
regime'u i dwóch mlodych prokūra- 
torów, pragnie w drodze sądowej od- 
mówić prawa do samodzielnej egzy- 
stencji narodowej, chce zabronić my- 
śleć i mówić do białorusku 
rządzać się w swej kurnej chacie". 

Dalej po realacji zeznań kilku 
świadków, notabene przepuszczonej 
przez wzmocniony filtr propagandowy 
czytamy taki oto pompatyczny ustęp: 

— „Na sądzie zetknęły się dwie 
prawdy i dwie sprawiedliwości. To co 
jest wyższą prawdą i wyższą spra- 
wiedliwością dla szarych białoruskich 
świtek, to jest najcięższem przestęp- 
stwem dla polskich obszarników re- 
prezentowanych tutaj przez polskich - 
urzędników, w bez zarzutu skrojonych 
czarnych wizytkach*, 

Czy nie zawiele naraz... dwa  mi- 
ljony.. wyższa prawda.. wyższa Spra- 
wiedliwość - „kuda chwatił* chciałoby 
się powiedzieć po rosyjsku. Ale mniej- 
sza o powiększające szkła korespon- 
denta „Prawdy*, chodzi tu o rzecz 
inną, oto mianowicie że komunistycz- 
na „Hramada'', której charakter ko- 
munistyczny na łamach prasy so- 
wieckiej został niejednokrotnie otwar- 
cie stwierdzony, stała się raptem orga- 
nizacją niepodległościową białoruską 
cele narodowe tylko mająca na wzglę- 
dzie. Na zakończenie warto byłoby 
zapytać się jakiego rodzaju była spra- 
wiedliwość i prawda, gdy w Mińsku 
sowieckim sądzono Białorusinów „„li- 
stopadowców* gdzie na ławie oskar- 
żonych zasiedli chłopi białoruscy, a 
oskarżał czekista. Nk. 

MOSKWA 27 III PAT. W związku z 
procesem Hromady w Wilnie rozpoczęła się 
w Mińsku i na całej „Białorusi niebywała 
propaganda antypolska. W prasie mińskiej za- 
mieszczane są Sprawozdania z przebiegu 
procesu nadsyłane rzekomo przez własnych 
korespondentów wraz z wizerunkami Bia- 
łorusinów, podnoszących ręce zakute w kaj- 
dany i wołających o pomoc. Proces kro- 
mady rozdmuchiwany jest do olbrzymich 
rozmiarów. Prasa podaje liczbę oskarżo- 
nych na 400 osób, liczbę świadków na 
1ooo. Akt oskarżenia obejmować ma 36 
tomów. W Mińsku, jak również w mniej- 
szych miastach i po wsiach zwoływane są 
wiece protestacyjne, uchwalające rezolucje, 
które piętnują „krwawy teror burżuazji 
polskiej* i „mienszewików połskich* w sto- 
sunku do mas białoruskich. 

£ Omece ludzi dobrego serca poleca W 
się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dla b. 
Pracowniczki Szkoły. 

la Edwarda zawiózł mu w 1900 r. na 
wieś order „Pour le. merite*. Wresz- 
cie o tejże godzinie, kiedy na cmen- 
tarzu w  Dorkingu grzebano urnę z 
popiołami spalonych. more  antiquo 
zwłok Mereditha, w katedrze West- 
minsteru odprawiono uroczyste nabo- 
żeństwo żałobne, zupełnie jak w dniu 
pogrzebu samego lorda Salisbury'ego. 

A swoją drogą wzruszano ramio- 
nami. Mało kto mógł „połapać się” 
w istnym galimatjaszu najoczywist- 
szych przenośni, w orgji skrótów sza- 
lonych. Odczuwano Mereditha pogar- 
dę dla wszelkiej banalności i mało- 
stkowości, postacie, rzeczywiście 0S0- 
bliwe, interesowały; podrażniała ek- 
scentryczność; nieprawdopodobieństwa 
zdumiewały; katastrofy końcowe spa- 
dały ludziom na łeb, jak doniczki z 
czwartego piętra; ale szukać trzeba 
było ze świecą ludzi zdolnych zasma- 
kować np, w opisie powalanej bło- 
tem jasnej kamizelki, a zajmującym 
w „Zdobywcy* sześćdziesiąt stronic 
druku! A taki wybryk nie był bynaj- 
mniej ani unikatem, ani szczytem tego, 
na co Meredith zdobyć się potrafi. 

Budziło dalej powszechne zdumie- 
nie nagromadzanie obrazów, na po- 
zór bez żadnego z sobą związku, 
jakby jakie spiętrzanie nieumontowa- 
nych bloków, mających odtworzyć 
gmach jakiś ale jaki? Do końca sta- 
ło się przed osobliwą budowią, z gę- 
bą otwartą. Wyraźnie tylko buchała 
z powieści Merefitha satyra; czuć 
było rozmyślną tu i owdzie buionadę, 
a niemiłosierne chlastanie wszelkiej 
śmieszności rzetelną sprawiało uciechę. 

A Meredith, nie troszcząc się o 
ludzką obojętność i o urąganie niczyje, 

i rozpo- | 

skiego 30.000 litów. 
Widocznie jednak, rząd kowieński zamierzał wyzyskać jeszcze Majusa, 

który miał dalej rozwinąć robotę prowokacyjną. Majus zgłosił się do poselstwa 
litewskiego w Berlinie dn. 17 grudnia, a jeszcze 23 grudnia wystosował list 
do jednego z emigrantów litewskich w Wilnie, w którym wyjaśnił, iż uciekł 
tylko dlatego, że był chory i potrzebuje wypoczynku. Skarżył się przytem, że 
nie ma pieniędzy 
terlina. 

List ten brzmi jak następuje: 

iprosił by go zawiadomić kiedy Pleczkajtis przybędzie do 

Rokowania polsko-litewskie, 
Wyjazd delegacji polskiej 29 В. m. 

Dn. 29 b. m. wyjeżdża na Białystok i Grajewo do Królewca delega- 
cia polska do rokowań z Litwą z ministrem spraw zagranicznych p. Augu- 
stem Zaleskim na czele. 

Delegacja litewska wyjeżóża w czwartek 
KOWNO 27 III. PAT. , Lietuvos Aidas“ komunikuje, 

że delegacja litewska wyjeżdża do Królewca we czwartek 
popołudniu. Wśród rzeczoznawców towarzyszących de- 
legacji znajduje się gen. 
wszystkie 

Radusz-Zenkawiczius. 
zienniki litewskie wysyłają do Królewca swych 

specjalnych korespondentów. 

Prawie 

Alarmy niemieckiej prasy o niehezpieczeństwie 
dla Prus Wschodnich. 

Organ nacjonalistów niemieckich 
kuł p. t. „Wschodnie Prusy a zatarg 
mownie świadczy, do jakiego stopnia 
się zbliżenia między Polską a Litwą. „Tag”* rozważając możliwości 

„Der Tag* zamieścił niedawno arty- 
polsko-litewski*. Artykuł ten wy- 
pewne wpływowe sfery Rzeszy boją 

tego 
zbliżenia pod kątem widzenia interesów Prus Wschodnich, pisze: 

„W tym wypadku, jeśli pożądane przez Warszawę zbliżenie między 
Polską a Litwą doszłoby do skutku, niebezpieczeństwo, jakie grozi Wschod- 
nim Prusom, stałoby się jeszcze bardziej oczywistem*. 

Konkludując, „Tag* żąda, by rząd niemiecki, w dalszym ciągu stojąc 
na straży interesów ekonomicznych Wschodnich Prus, użył innyc środ- 
ków, bardziej skutecznych aniżeli różne kombinacje z państwem tak kru- 
chem, jak Litwa, by wzmocnić stanowisko Rzeszy w Środkowej Europie. 
„Niemiecka polityka na wschodzie mogłaby zresztą dojść do zbawiennego 
odrodzenia, jeśliby Niemcy mogły wygrać w innym punkcie kontynentu”. 

Szykany policji kowieńskiej w sfosunku de Polaków. 
Z Kowna donoszą: W dniu wczorajszym odbyła się kwesta uliczna 

polskiego T-wa Dobroczynności. Władze policyjne usiłowały w różny spo- 
sób przeszkadzać zbiórce. Doszło do tego, że kilku kwestarzy z  niewia- 
domych przyczyn aresztowano i przetrzymano cały dzień w areszcie poli- 
cyjnym. 

gowiety zadowolone 1 rokowań gonewskich. 
: BERLIN, 27 III. PAT. Zbližona do min. Stresemanna Tagliche Rundschau poda- 
je wywiad udzielony korespondentowi genewskiemu tego pisma przez komisarza so- 
wieckiego Łunaczarskiego, który oświadczył, że delegacja sowiecka do Genewy zado- 
wolona jest z wyników propagandowych swojej działalności. Taktyka rosyjska znisz- 
czyła przedewszystkiem całą pracę dyplomatyczną, prowadzoną w tej kwestji przez 
Amerykę. Rosja nigdy nie wierzyła, że państwa europejskie chcą się całkowicie rozbro- 
ič, pragnęła więc tylko jasno i wyraźnie pokazać to całemu Światu. Łunaczarski wy- 
raził dalej wielkie zadowolenie delegacji sowieckiej z powodu współpracy jej w Ge- 
newie z bernsdorffem i resztą delegacji niemieckiej. 

Rola Sowiefów w imporcie broni do Ehin. 
MOSKWA, 27. ili. Pat. Agencja Tass dowiaduje się ze źródeł miarodaj- 

nych, że w odpowiedzi na propozycję Japonii, ażeby związek sowietów przy- 
łączył się do detyzji mocarstw, zabraniającej przywozu broni do Chin, rząd 
sowiecki oświadczył, że związek sowietów powstrzymywał się zawsze od zawie- 
rania z jakimkolwiek mocarstwem układu kosztem strony trzeciej, o ile strona 
ta nie uczestniczyła w tym układzie. Związek sowietów uchyla się i obecnie 
od przystąpienia do wzmiankowanego układu tembardziej, że niektóre mocar- 
stwa korzystając ze specjalnych praw w Chinach mają istotną możność impor- 
towania bez żadnej kontroli broni dó Chin i utrzymują na teryiorjium chiń- 
skiem lub mogą tam utrzymywać swoje wojska i floty. 

|. dza raz jeszcze, że nie importował nigdy broni do 
tego czynić. 

Rząd sowiecki stwier- 
hin i nie zamierza nigdy 

Pożyczka zagraniczna (la  Estonji 
TALLIN 27 Hił PAT. Grupa amerykańskich finansistów proponuje Estonji po- 

życzkę w sumie 5,5 miljona dolarów po 6,5 |roc. rocznie na ląt 30 na budowę no- 
wych kolei żelaznych. 

pisał i pisał, i wydawał swoje historje 
niebywałe, ekscentryczne, nieprawdo- 
podobne. Wizjoner, powiadano — 
opisuje halucynacje! 

Czy tworzył fikcyjnych łudzi lub 
typy, albo charaktery w utartem ro- 
zumieniu? Nie, Mereditha bohaterowie 
i bohaterki to jakby syntezy typo- 
wości. Żyją życiem nierealnem, a je- 
dnak prawdziwem. Jak Harpagon lub 
Shylock. Nigdzieśmy ich nie spotkali 
tu na ziemi, a jednak żadna z głów- 
nych postaci Mereditha nie jest nam 
obcą. | wraża się niepospolicie w pa- 
mięć. I żyje jak kreacja Szekspira 
poza czasem i przestrzeńią. Nie da 
się zaprzeczyć, że na takie bajecznie 
wyraziste, kolorowe, szerokie, opano- 
wujące wyobraźnię naszą wizerunki, 
jak Patterne Feverel - Richmond, San- 
dra Belloni, Rhoda Fleming zdobyć 
się może tylko wielki talent pisarski. 

* yt * 

Trudno „streścić* tę lub ową po- 
wieść Mereditha tak, aby streszczenie 
dało o niej wyobrażenie. Spróbujmy 
jednak naszkicować ogromne opowia- 
danie, zatytułowane „Przygody Hen- 
ryka Richmonda* (The adventures 
of Harry Richmond). 

Bohaterem jest piramidalny cheva- 
lier d'industrie, nad-szubrawiec, ale 
wręcz majestatyczny wielkiemi swemi 
gestami, zakrojem swych  „operacji”, 
swoją grandezzą i nieprzepartym uro- 
kiem, który wywiera na całe swoie 
otoczenie (nie wyłączajac, rozumie 
się, kobiet). August Fitz-George Roy 
Richmond, syn „naturalny* jakiegoś 
księcia i aktorki niewysokiej rangi, 
dawał lekcje Śpiewu córce, prawie 

miljonera Belthama, rezydującego w 
magnackiej wiejskiej siedzibie Rivers- 
ley. Zakochały się w czarującym 
metrze śpiewu aż dwie córki miljone- 
ra, a jedna z nich została jego żoną. 
Przekonawszy się jednak, jak fatalny 
uczyniła wybór, umarła biedaczka, ze 
srogiej alteracji, wydawszy na Świat 
syna Henryczka (Harry). 

Roy Richmond ulotnił się gdzieś 
'w świat. Wpadający w furję na samo 
wymienienie jego nazwiska, Beltham 
wychowywał ukochanego wnuczka, 
upatrując w nim jeneralnego swego 
spadkobiercę. Aliści zjawia się Roy 
Richmond i zabiera syna do Londy- 
nu. Trudno! Prawa ojca... 

Od tej daty do końca powieści trwa 
walka między ojcem a dziadkiem o 

posiadanie Henryka i o jego przy- 
wiązanie. 

Harry pokochał ojca wręcz na- 
miętnie, a urasta na gentlemana o 
wysokiej dystynkcji i wyniosłości. 
Roy Richmond wiedzie życie na.sze- 
roką skalę. Kres temu splendorowi 
kładzie osadzenie go w więzieniu za 
długi. Syn nie wie, gdzie się ojciec 
nagle zapodział. Przygarnia opuszczo- 
nego gospodyni Richmonda, ale Harry 
zmyka z internatu, w którym go ulo- 
kowano, i pędzi do dziadka, do Ri- 
versłey. Beltham, uszczęśliwiony z od- 
zyskania wnuka, darowywa mu -kro 
ciową sumę i urzędownie czyni go 
swoim spadkobiercą, pod warunkiem 
zaślubienia przešliczneį i zacneį Janin- 
ki Ilchester. Lecz Harry ani myśleć 
nie chce o ożenku; trapi go tęskno- 
ta... Za ojcem, który przepadł jak 
kamień w wodę. Nie może wreszcie 
wytrzymać dłużej i ucieka z Riversley 

Dstafni lisf kap. Majusa. 
Drogi towarzyszu! 

Z Wilna uciekłem z powrotem do Nie- 
miec, gdyż nerwy mi nie dopisały: ludziom 
konieczna była dyscyplina wojenna, oni zaś 
w żaden sposób nie chcieli mnie zrozumieć. 
Znaleźli się i tacy, którzy śotwarcie mówili 
mi, iż w pierwszej okazji zastrzelą. Bracie, nie 
mogę pracować w takiej kompanji, jestem 
zą słaby i za stary. Ž 

Ostainig przežycia w Litwie, nareszcie 
taka sytuacją, jak tu, ostatecznie podkopa- 
ły moje siły. Chcę tylko jednego: odpo- 
czynku fizycznego i moralnego, gdyż bez 
tego nic nie mogę robić. Dojść tam do po- 
rozumienia trudno mi było, gdyż musiałem 
pracować bez wytchnienia, tutaj zaś sił nie 
mam. Cóż robić? Więc i uciekłem... Za- 
trzymałem się w Berlinie, gdyż łatwiej tu 
znaleźć ludzi, którzy może mi dopomogą 
wybrnąć z ciężkiego położenia. 

Będą się starał otrzymać dokumenty, 
pisałem do krewnych w Ameryce prosząc 
o pieniądze i jeżeli wszystko się udą, mo- 
że wkrótce wyruszę do Brazylji polować 
na żmije. Od tow. Pleczkajtisa otrzymałem 
150 złotych, z tego więc żyję. Z gazet 
dowiedziałem się, że tow. Pleczkajtis był 
niedawno w Berlinie. Szkoda, Że się w 
czas nie dowiedziałem i nie mogłem się z 
nim spotkać. Chyba gniewa się na mnie? 
Cóż ja zrobię i czyż moja wina, że nie 
mam sił? Jeżeliby on jeszcze do Nowego 
Roku wybierał się do Berlina powiedz mu 
o mojej chęci. | 

Życzę Ci zdrowia etc. 
Antoni Majus. 

Akejz Wil. Banku Ziemskiego 
na bifwie. 

„Dzień Kowieński* pisze: Dowia- 
dujemy się z Litewskiego Banku Kre- 
dytowego, iż Akcje Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego mogą być odsprzeda- 
wane według kursu. Kurs akcji wy- 
nosi obecnie 150—154 zł. za sztukę; 
akcje rublowe są wymieniane na zło- 
towe w stosunku 1:1, wartości nomi- 
nalnej 125 zł. każda. 

Termin wymiany akcji rublowych 
na złotowe upływa 14 maja 1928 r. 

Brednie Mii Erenkurga. 
MOSKWA, 27 III. PAT. Poeta Ilja 

Erenburg wróciwszy z Warszawy i 
Łodzi zamieszcza w dzienniku „Kras- 
naja Zwiezda” napastliwy artykuł na 
rząd polski. Autor artykułu pisze, że. 
obywatele polscy, kupujące aparaty 
radjowe zmuszani są do podpisywa- 
nia zgóry deklaracji, iż kiedy usłyszą 
Moskwę odłożą natychmiast słuchaw- 
ki. Tłumaczenie noweli rosyjskich, 
wymagające cywilnej odwagi musi być 
rzekomo opatrzone wstępem na te- 
mat zwierzęcości Rosjan. 

Trzęsicnia ziemi. ! 
UDINE. 27.lll. PAT. Odczuto tu 

silne trzęsienie ziemi. W _ różnych 
miejscowościach  prywincji Udine za- 
waliło się kilkanaście domów, 5 osób 
zabitych, 7 rannych. 

PRAGA. 27.11. PAT. O godz. 9 
min. 34 sek. 27 wykazały tutejsze 
sejsmografy katastrofalne trzęsienie 
ziemi w niezbyt wielkiej odległości. 
Chodzi tu prawdopodobnie o trzęsie- 
nie ziemi w Alpach. 

WIEDEN, 27-11 PAT. Wiedeński 
sejsmograi zanotował trzęsienie ziemi, 
którego centrum znajdowało się w 
odległości 350 klm. od Wiednia. 

Nowe kontriorpedowce polskie. 
PARYŻ, 217-Ill PAT. Przybył do 

Francji szef kierownictwa polskiej ma- 
rynarki wojennej, komendant Swirski, 
celem przeprowadzenia inspekcji bu- 
dowy w stoczniach francuskich dwóch 
kontrtorpedowców o pojemności 1540 
tonn każdy oraz trzech łodzi podwo- 
dnych po 980, tonn pojemności. 

  | 

  

   

  

szukać ojca. W Londynie zaznaje 
dziwnej przygody. Statek na Tamizie, 
na którym... zasnął, odpływa i uwozi 
go do Niemiec, wraz z towarzyszami 
i kolegą. 

Dowiaduje się, że ojciec jego jest na 
dworze udzielnego księcia, von Eppen- 
welden Sarkeld, i że w stolicy księ- 
stwa ma się właśnie odbyć wielka 
uroczystość: odsłonienie pomnika któ- 
regoś ze słynnych antecesorów jego 
książęcej mości. Udaje się tedy Harry 
do Sarkeldu i poznaje tam uroczą i 
romantyczną córkę księcia, Otylię, 
jedynaczkę. Odbywa się z wielką 
pompą i paradą odsłonienie pomni- 
ka... I tu się staje rzecz — niesłychana. 
Roy Richmond grał rolę odsłanianego 
posągu! Gdy Harry i jego kolega 
wizasnęli potężne angielskie: hurra!-— 
Roy Richmond, ujrzawszy syna, nie 
wytrzymał na swoim piedestale. Sko- 
czył synowi w objęcia! Tableau! 

„.Znowu ojciec i syn są w Lon- 
dynie. Harry powierza ojcu książeczkę 
swoją czekową i — Roy Richmond 
synowi i sobie urządza życie nad-wiel- 
kopańskie. Fety, wycieczki własnym 
jachtem, orgje i wyrzucanie pieniędzy 
oknami. W Ostendzie spotykają się 
z wojażującą w towarzystwie damy 
dworu księżniczką Otylją. Na inklina- 
cji jej do  llenryka buduje Roy 
Richmond szeroki płan ożenienia sy- 
na z księżniczką. Książę, rozumie 
się, ani słuchać nie chce o podobnym 
mezaljansie. Następują różne pery- 
petje; pojedynek Harry'ego z preten- 
dentem do ręki księżniczki, próba 
„Skompromitowania” jej i zmuszenia 
w ten sposób do poślubienia Henry- 
ka. Najwyszukańsze machinacje wy- 
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W przededniu polsko-teoskich rokowań w Królewcu, 

Postulaty gospodarcze Ziemi Wileńskiej 
Rozmowa z prezesem Związ 

'ku Przemysłowców /Polskich 
p. ĮMieczystawem Bohdano- 

` wiczem. 
P. prezes Związku Przemysłowców 

Polskich w Wilnie jest jednocześnie 
| przewodniczącym sekcji tekturniczej 

| przy tym związku oraz stoi na czele 
zarządu największej w swojej branży 
iirmy przemysłowej w Polsce spółki 
„Tektura“. Ze swego stanowiska 
p. prezes Bohdanowicz zasila naszą 
ankietę cennemi informacjami o prze- 
myśle tekturniczym. 

- Jak się przedstawia 
dukcji tektury krajowej? 

— Obecnie produkcja tektury kra- 
jowej wystarcza prawie całkowicie na 
potrzeby rynku wewnętrznego. W naj- 
bliższym czasie—ze względu na bu- 
dowę kilku nowych fabryk (w Grze- 
gorzewie, N. Wilejce i Słonimie) i roz- 
szerzenie egzystujących produkować 
się będzie tekturę na eksport. Wyso- 
ki gatunek tektury polskiej gwaran- 
tuje jej powodzenie na rynkach za: 
granicznych. 

-— Ile produkuje 
szczyzna? 

W ogólnej produkuji tektury 
w Polsce na Wileńszczyznę przypada 
około 80 proc. 

— A jak się przedstawia stan tej 
gałęzi przemysłu w Litwie.? 

- Państwo litewskie oddziedzi- 
czyło 5 fabryk tektury, które ze wzglę- 
du na brak rynku wewnętrznego i 
nieprzystosowania się do eksportu 
prowadzą żywot suchotniczy, dając i 
tak nadmiar tego produktu. Dodać 
trzeba - mówi w ślad zatem p. Pre- 
zes Bohdanowicz, że zarówno w Wi- 
leńszczyźnie, jak i Kowieńszczyźnie 
znajdują się wielkie ilości surowca 
dla przemysłu tekturniczego w formie 
drzewa Świerkowego, czyli t. zw. pa: 
pierówki, którą wywozi się w stanie 
nieobrobionym do Niemiec. 

— Jakie istnieją widoki na przy- 
szłość w tej gałęzi przemysłu z racji 
rokowań polsko-litewskich? 

— Z chwilą dojścia do porozu- 
mienia z Litwą zmienią się przede- 
wszystkiem na. naszą korzyść kon- 
junktury wywozowe materjału suro- 
wego (papierówki) spławem po Wilji 
Niemnie, oraz gotowej tektury przez 

port kłajpedzki do Anglji, która jest 
najpoważniejszym odbiorcąt ,ego pro- 
duktu į 

-— Dzięki tym nowym konjunktu- 
rom, kończy swe wywody p. Prezes 
M. Bohdanowicz, jakie otworzą się 
przed przemysłem tekturniczym | Wi- 
leńszczyzny i Litwy, ożywi się. znacz- 

ie port kłajpedzki, który z chwilą 
unormowania stosunków na półno- 
cno-wschodzie Europy podniesie się 
do rozmiarów wielkiego portu Świa- 
towego. 

Sytuacja w przemyśle gar- 
barskim. 

Rozmowę na temat sytuacji w 
przemyśle garbarskim odbył współ- 
pracownik „Słowa" z b. prezesem nie- 
czynnego „dziś Związku Garbarzy Wi- 
leńskich p. inż. Łazarzem Spiro. 

P. inż. Spiro zapoznawszy się z 
elem naszej wizyty odpowiedział co 
następuje: 

— Garbarstwo wileńskie, które 
przed wojną Światową Stanowiło jed- 
ną z najbardziej rozwiniętych gałęzi 
przemysłu naszego kraju - po prze- 
żytych wstrząsach wolno, lecz pewne- 
mi krokami zmierza ku odbudowie i 
powrotowi do mniejwięcej normal- 
nych warunków produkcji. Ilość gar- 
barni, aczkolwiek się nie powiększyła 

stan pro- 

tektury Wilen- 

  

myšla i organizuje Roy Richmond, 
goniący już resztkami fortuny... Sy- 

nowskiej. 
Harry Richmond, jako natura 

„sentymentalna* (przeciw takim natu- 
rom wyciąga wciąż w pole Meredith), 
chciałby i posiąść księżniczkę i — 
sukcesję po dziadku. Gdy atoli ma- 
trymonjalne plany jego w łeb biorą 
ostatecznie, a'grosz ostatni zadzwo- 
nił w pustej kalecie — szuka pojed- 
nania się z  dziadkiem-miljonerem. 
Bierze jednak górę przywiązanie 
Henryka do ojca. W rozstrzygającym 
momencie, czyniąc wybór między 

ojcem a dziadkiem, wybiera życie 
choć w nędzy, lecz—z ojcem, aczkol- 

wiek co do moralnej wartości rodzica 
żądnych nie ma złudzeń. 

Cios ten skraca życie Belthamowi. 
Umiera rychło potem, a Harry  Rich- 
mond odziedzicza całą fortunę miljo- 
nera i poślubia Janinkę, doskona- 

łość nad  doskonałościami. Roy 
Richmond, aczkolwiek wiekiem już, 

no, i burzliwem życiem, mocno pod- 
cięty, śpieszy do Riversley, zgotować 
przybywającym tam  nowożencom 
wspaniałe — w jego stylu! _ przy- 

jęcie. Od fajerwerku zapala się pałac, 

płonie do szczętu i pod jego gruzami 
kończy życie Śmiercią tragiczną — 
Roy Richmond. Spełnia zaś przytem 

ostatni, a naprawdę bohaterski czyn. 

Rzucił się ratować z płomieni córkę 
 Belthama, obecnie starą pannę, Do- 
rotę, co kochała go niewygasającą 
miłością przez długie lata, a nawet 
wspierała nieraz bezimiennie nadsyła- 
nemi mu, „jak z nieba", pieniędzmi. 

Tak kończy się powieść, której 
faktycznym bohaterem jest nikt inny, 
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(Specjalna ankiefa „Stowa“) 
zatrudnia znaczne rzesze robotnikow, 
wśród których znajdujemy wybitnych 
fachowców. Ogólna produkcja z 10 
proc. produkcji przedwojennej w la- 
tach 1924 - 25 dochodzi obecnie 25 
proc. 

— Jakie istnieją rynki zbytu dla 
garbarstwa wileńskiego? 

— Rynek zbytu stanowią prze- 
ważnie województwa wileńskie i no- 
wogródzkie, dość jednak znaczna 
część produkcji trafia przez rynek 
warszawski na rynki ośrodków han- 
dlowych centralnej Polski. 

— Czy dostateczna jest ilość su- 
rowca garbarskiego w kraju? 

— Otóż, że nie. Skóry surowe w 
50 — 60 proc. potrzebnej dla gar- 
barni ilości oraz wszelkie t. zw. garb- 
niki (extrakty) sprowadzamy 2 za- 
granicy, głównie zaś z Ameryki Po- 
łudniowej przez Hamburg i Rygę. 
Dodać trzeba, że wiele zagranicznych 
tirm eksportowych dla ułatwienia so- 
bie pracy w Polsce posiada dziś wła- 
sne placówki w Warszawie, za pošred- 
nictwem których zasilane są rynki 
krajowe. 

— Jakie są główne postulaty gar- 
barstwa wileńskiego w związku z ro- 
kowaniami polsko-litewskiemi, zwoła- 

nemi do Królewca na dzień 30 b. m. 
w celu omówienia możliwości współ- 
życia Polski i Litwy? 

—Z chwilą otwarcia granicyprzede- 
wszystkiem gotowe produkty gospo- 
darstwa krajowego winny znaleść 
zagwarantowaną w traktacie ochronę 
celną, gdyż na Litwie istnieją konku- 
rencyjne dla Wilna ośrodki przemysłu 
garbarskiego, z których takie np. 
Szawle jeszcze przed wojną silnie 
konkurowały z garbarstwem  wileń- 
skiem. 

— Jakie korzyści da Litwie otwar- 
cie granicy? 

— Otwarcie granicy da tę korzyść 
Litwie, że najbliższym i najdogodniej- 
szym portem dla Wilna byłaby Kłaj- 
peda, przez którą przechodziłby cały 
import surowca garbarskiego i ekstra- 
któw. Import przez Kłajpedę i te- 
rytorjum litewskie, stanowczo lepiej by 
nam się kalkułował, jak obecnie przez 
Rygę.. : 

" Litwa w dodatku znalazłaby odra- 
zu w Wileńszczyźnie rynek zbytu dla 
surowych skór owczych, które w wiel- 
kiej ilości będą u nas przerabiane na 
skóry rękawicznicze i galanteryjne. 
Tyle co można powiedzieć aktualne- 
go o garbarstwie. B. Ś 

Rada Miejska. 
W poniedziałek dnia 26 b. m. Ra- 

da Miejska rozpatrywała w dalszym 
ciągu niewyczerpany porządek dzien- 
ny posiedzenia z dnia 22 marca, w 
skład którego wchodzi również preli- 
minarz budżetowy. 

Na wstępie posiedzenia przyjęto 
większością głosów przeniesienie kre- 
dytów z jednych S$ budżetu 1921/28 
r. do innych. W celu opodatkowania 
przybyłego do Wilna cyrku „Colos- 
seum'*, który z dniem i kwietnia r.b. 
ma rozpocząć przedstawienia na pla- 
cu „Lukiskim“, Rada przyjęła jako 
podstawę do obliczenia podatku dzien- 
nego w stosunku średnim 175 zł. t.j. 
razem 6.300 zł. na okres 1 miesiąca. 
Podatek ten będzie Ściągany przez 
Magistrat w trzech ratach 10-ciodnio- 
wych. 

Nasiępnie omówiono sprawę ma- 
jatku miejskiego „Ponary*, wydzier- 
żawionego przez miasto do r. 1933 
p. Lebeckiemu; ostatni nie będąc w 
stanie wykonać warunków  przewi- 
dzianych w umowie dzierżawnej, prze- 
kazał ją niejakiemu Sergjuszowi Pan- 
tuszkiewiczowi, na warunkach przyję- 
tych przez Magistrat. Przełanie tej 
umowy Rada Miejska aprobowała. 

Na członka i zastępcę do Państ- 
wowej Rady Kolejowej na okres 
trzechletni t. į. do r. 1931 wybrano 
drogą aklamacji prezydenta miasta p. 
Folejewskiego i v.-prezydenta Czyża. 

W sprawie nowowybudowanej na 
placu za koszarami Szeptyckiego 
rzeźni wojskowej dla użytku 1-go i 
5-go p. p. Leg. Rada przyjęła do 
wiadomości umowę, zawartą z woj- 
skowością, dotyczącą wszystkich zo- 
bowiązań, przyjętych przez ostatnią 
względem Magistratu. Magistrat udzie- 
lając zezwolenia na Otwarcie tej 
rzeźni zastrzegł sobie sprawowanie 
wszelkiego nadzoru, pod względem 
sanitarno-higjenicznym, przy pobiera- 
raniu za te czynności 50 proc. nor- 
malnych opłat miejskich. 

Omówiono również sprawę  prze- 
dłużenia godzin handlu w zakładach 
spożywczych. 

Pozatem uchwalono godziny otwar- 
cia restauracyj | kateg.—od 9 r. do 
3w mocy, dotąd od 9 r. do 1 w 
nocy, Il kateg.—od 8 r. do 24, do- 

tylko Roy Richmond, awanturnik-me- 
galoman, postać tak wrażająca się w 
wyobraźnię i pamięć, jak... Rinaldo- 
Rinaldini, 

Apologeci Mereditha upatrują w 
powieści wyrażając się najdelikatniej: 
iantastycznej -- rozwiązywania jakie- 
goś  problematu psychologicznego. 
Jakiego? Nie przyciskajmy ich do 
muru. „Przygody Richmonda“, jak 
wiele innych powieści Mereditha, przy- 
pominają utwory powieściowe Jean- 
Paula, a bohaterowie i bohaterki Me- 
reditha, o ile nie są całkiem „z in- 
nego Świata” (np. w utworach, będą- 
cych czystemi fantasmagorjami), mają 
wszystkie cechy bohaterów i boha- 

terek z epoki Swifta, Sheridana i 

Sterne'a. 
= * 

A jednak ów Meredith, poeta o 
silnie rozbudzonej wyobraźni, nigdy 
nie odbiega od—ziemi. Poeci chętnie 
„uciekają od ziemskiego padolu“— 
w „lepsze“ Światy. Dla Mereditha 
ziemia nie jest miejscem ani popasu, 
ani wygnania. Ziemia uczy Meredith 

jest jedynem naszem schronieniem 

w nieskończoności stworzenia. Poza 
ziemią nie budujmy na niczem. Me- 
redith uwielbia i wychwala ziemię. Ży- 
cie zaś nasze na ziemi wspaniałe 
jest i piękne. Gwiazdy to inne  „zie- 
mie”, siostrzyce naszego globu. 

Czy nastanie kiedy na ziemi „wiek 
złoty?" Meredith nie bardzo na to 
liczy. Postęp. trwać będzie na ziemi, 
dopóki trwać będzie na niej — życie. 
Wraz z niemi wygaśnie, lecz nie ©- 
siągnąwszy pełnego, ostatecznego, 
idealnego zwycięstwa. My zaś tu 

tąd od 8 r. do .23; w cukierniach 
l-szej kateg. od 8 r. do 24, w cukier- 
niach ll kateg.—od 8 do 24, dotąd 
od 8 do 23. We wszystkich zaś cu- 
kierniach, restauracjach,  jadłodaj- 
niach i t p. (Il klasy—od 8 r. do 23. 

Jednocześnie zatwierdzono przed- 
łużenie godzin handlu o dwie godzi- 
ny w okresie przedšwiątecznym t. į. 
od 29 bm. do 6 kwietnia rb. 

W końcu przystąpiono do omó- 
wienia sprawy nad ustaleniem popra- 
wek budżetu miejskiego na r. 1928— 
1929, przyczem wszelkie debaty nad 
budżetem zostały większością gło- 
sów wykluczone. Po przedstawieniu 
całego szeregu poprawek przez rad- 
nych: Korolca, Wańkowicza, Gołębiow- 
skiego, Jensza, Młodkowskiego, d-ra 
Szabada oraz radnych z grupy PPS. 
i Zasztowta, pomimo. uprzedniej u- 
chwały Rady nie odbyło się jednako- 
woż bez debat demagogicznych i 
wprost nieoczekiwanych. Tutaj dało 
się wyraźnie zauważyć, że pp. rad- 
nym poszczególnych ugrupowań nie 
chodziło o dobro miasta i realność 
budżetu, ile o własne interesy — раг- 
tyjne. 

Słusznie radny Wańkowicz pod- 
kreślił, iż wszystkie nierealne pozycje 
w preliminarzu na które pokrycia są 
jeszcze niepewne, należałoby  bez- 
względnie skreślić i wrazie koniecz- 
nej potrzeby przedkładać co 3 mie- 
siące ewentualny dodatkowy budżet. 

. Po dłuższych debatach i ściera- 
niach się poszczegó!nych ugrupowań, 
w szczególności przedstawicieli grupy 
P.P.S. z radnymi żydami, przyczem 
prezydent p. Folejewski był nawet 
zmuszony odebrać głos v.-prezyden- 
towi Czyżowi, w czasie uprawiania 
demagogji z radnym  Zasztowtem 
przystąpiono do głosowania nad 
zgłoszonemi poprawkami. 

Wśród wszystkich poprawek więk- 
szością głosów przyjęto na wniosek 
radnego Korolca niezwiększanie po- 
zycji w budżecie, oraz poprawkę gru- 
py P.P.S., która najwięcej dotknęła 
radnych żydów, skreślając z przyz- 
nanych im 20.000 zł. na szkolnictwo 
świeckie 6.000 zł. 

W końcu budżet został przyjęty 
w dochodach na sumę 10.965,083 zł. 

(5). 
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wszyscy trudzimy się dla przyszłych 
pokoleń. Na nie spada każdy nasz 
czyn zły i dobry. 

Meredith smaga wciąż, i smaga 
egoizm we wszystkich jego objawach. 
Broni jednocześnie gorąco praw zdro- 
wego rozsądku. Zwie sentymentaliz- 
mem wszystko, co usiłuje prawa te 
naruszyć, a sentymentalistami... tak 
zwanych pospolicie Don Kichotów. To 
też więcej niż połowa bohaterów 
Mereditha pada oiiarą własnej lub cu- 

dzej,  „sentymentalności*. Bowiem 
dźwignią i mentorem w życiu ludz- 
kiem powinien być—rozum. 

Czy Meredith jest materjalistą? 
Nie. Przyroda (a jest on w znacznej 
mierze panteistą) nie zastąpi dla nie- 
go Boga. Czy jest wierzącym? Nie. 
Ale nie zdobyłby się nigdy na gorz- 
ko-melancholijną reileksję Alireda de 
Vigny: 

Le juste opposera le dėdain а Itab- 
|sence 

Et ne repondra plus que par un.froid 
[silence 

Au silence čternel de la divinitć. 

Do Mereditha przemawia bóstwo: 
przemianą gatunków, rozwojem ich, 
wszystkiemi dziejami Świata. Mere- 
dith nie wierzy, lecz—uia. „Ziemia — 
powiada - pragnie własnego dobra.* 
Przeto ziemia pragnie naszego dobra... 
Istnieje—duch ziemi. Dusza ludzka, 
„wspinając się na palce* (jak wyraża 
się gdzieś Śmiało Meredith), sięga aż 
ku owemu duchowi, łączy się z nim 
i dzieli z nim dolę i niedolę. 

OW 
* 

To byłby, mniej więcej, filozoficz- 
ny światopogląd, to byłaby—dość 

wo 

Pożegnanie opuszczającego Wilno gen. B. Popowicza. 
Z powodu mianowania dotychczasowego dowódcy I dywizji legjono- 

wej, gen. bryg' Bolesława Popowicza szefem D. O. K. VI Lwów, wczoraj 
zarówno wojskowość jak też władze cywilne i całe społeczeństwo wileńskie 
brało żywy udział w uroczystościach 
nego niezmordowanie generała. 

pożegnalnych popularnego, a czyn- 

O godz 5 p. p. w kasynie oficerskiem zebrał się korpus oficerski 
l-szej dywizji piechoty legjonowej, by pożegnać swego szefa. 

W serdecznych słowach przemówił gen. Popowicz do zebranych, 
wyrażając żal, że jest zmuszony po 9-letniej pracy opuścić Wilno, z którem 
łączy go nić nierozerwalna. 

W imieniu oficerów przemówienie wygłosił pułk. Kruszewski, 
mianowany dowódca I-ej dywizji piechoty 

nowo- 

legjonowej, žegnając generala 
i życząc mu dalszej owocnej pracy na nowem wysokiem stanowisku. 

Biesiadę pożegnalną, choć na życzenie gen. Popowicza b. skromną, 
cechowała .niekłamana serdeczność i szczerość. 

Ponieważ gen. Popowicz odjeżdżał tegoż wieczoru pośpiesznym  po- 
ciągiem, na dworcu zebrał się cały korpus oficerski, stacjonujący w Wilnie 
óraz najwybitniejsi przedstawiciele społeczeństwa i władz miejscowych z 
wojewodą p. Wł. Raczkiewiczem i prez. miasta p. Folejewskim na czele. 

W pożegnaniu wczorajszym nie brakło nikogo. ` 
Na peronie żegnała swego dowódcę kompanja honorowa 6 p. p. leg. 

z orkiestrą. 
W chwili ruszenia pociągu oddział 

orkiestra odegrała marsza „My, pierwsza brygada". 
wojska sprezentował broń, a 

(r) 

Gen. Popowicz, w dniu swego odjazdu nadesłał pismo następujące: 
Przeniesiony rozkazem najwyższym na nowy posterunek pracy do 

Lwowa, muszę opuścić Wilno, z którem łączą mnie nietylko żywe i nie- 
zatarte wspomnienia z okresu wyzwoleńczej wojny w r. 1919 i 1920, ale 
również łączą silne więzy z całem społeczeństwem województwa Wileń- 
skiego, które tak same przez się nawiązane zostały w okresie pracy po- 
kojowej. 

Nie mogąc osobiście pożegnać się, pragnę tą drogą podziękować 
Tym Wszystkim, z którymi spotykałem się w pracy dla Dobra Ziemi Wi- 
leńskiej, podziękować za zrozumienie 
niu stosunek. 

i za serdeczny a oparty na zaufa- 

Niech mi wolno będzie oświadczyć, że okres mej pracy dziewięciolet- 
niej, tu w Wilnie, zaliczać będę zawsze do najwspanialszych i najprzyjem- 
niejszych okresów mego życia. 

— 

Bolesław Popowicz 
Generał brygady. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 27 -- Ht 1928 r. 

Ciśnienie 763 
średnie w m. po 

Temperatura ; 
średnia GENRE: 

Opad za do- EX 
bę w mm. 

Wiatr | Południowo-Wschodni 
przeważający 

Uwagi: Mgła. 
Minimum ża.dobę :- 300. 
Maximum na dobę -l- 270. 
Tendencja barometryczna stały spadek ci- 
śnienia 

. KOŚCIELNA. 

— Rekolekcje dla nauczycieli. Od- 
dział Okręgowy Stowarzyszenia Chrz.-Nar. 
Naucz. Szkół Powszechnych w Wilnie po- 
daje du wiadomości, iż tegoroczne rekole- 
kcje dla nauczycielstwa rozpoczną Się w 
sobotę dn. 3! b. m. (przed niedzielą palmo- 
wą) o godz. 4-ej po poł. w kościele T-wa 
Dobroczynności (ul. Wileńska 23, wejście 
z dziedzińca). We wtorek dn. 3, IV. r. b. 
spowiedź, a we środę o godz. 8.30 rano 
komunja św. i zakończenie rekolekcyj. Inne 
szczegóły w miarę potrzeby będą ogłasza- 
ne. Na czas trwania rekolekcyj Kuratorium 
Szkolne obiecało udzielić urlopów. 

URZĘDOWA. 
(t) Uroczystość,dekoracji Admira- 

ła M, Borowskiego. W dniu wczorajszym 
p. Wojewoda Raczkiewicz w obecności 
Dowódcy OK. VI gen Brygady |Popowicza, 
Wice-Prezydenta miasta p. W. Czyża i 
Radcy Wojewódzkiego p: Raue wręczył 
admirałowi Michałowi Borowskiemu odzna- 
ki Krzyża Komandorskiego orderu „Polo- 
nia Restituta”, nadanego mu przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

— (0) W sprawie kredytu krótko- 
terminowzgo. Rada naczelna związków 
drzewnych w Polsce zwróciła się do związ- 

chwiejna i chaotyczna—cała filozofja 
Mereditha. A dodać trzeba, że gori- 
wi komentatorowie jego dzieł bodaj 
że wyłuszczyli z nich znacznie więcej 
myślicielstwa, niż w nich faktycznie 
jest. Z dziwactwa i nonsensu jakże 
łatwo wyciągnąć co się żywnie spo- 
doba! Zwłaszcza, że „doktryny“ swo- 
je Meredith tylko rozwija (o ile rzecz 
prosta, dopatrzyć można „doktryn* w 
jego dziełach), nigdy zaś ich nie uza- 
sadnia. 

A... czy przypadkiem nie jest Me- 
redith jednym z najpodstępniejszych 
mistyfikatorów, jakich ziemia kiedy 
wydała? Czy przypadkiem całe jego 
powieściopisarstwo nie jest jednym 
„braniem na kawal“ ludzi lubiących 
rozumieč to, co czytają? Czy nie po- 
wiedział on sobie jak nasz niezrów- 
nany autor przerozkosnych ,,Tumo- 
rów Mózgowiczów* i przeražliwego 
„Pożegnania jesieni** Stanisław Igna- 
cy Witkiewicz: „Pisać będę wierutne 
dziwactwa, a oni doszukiwać się w 
nich będa niezgłębionej głębokości i 
górności niedosięgłej; no, i poznaj- 
dują, co znaleść będą tak gorąco 

pragnęli!" : 
Meredith ma wyborny i niezmier- 

nie subtelny humor. Ale też powtarza 
nieraz, że tylko inteligencja pierwszej 
klasy zdolna jest poznać się na hu- 
morze i komizmie wysokiej próby. 
Powiada więcej. Powiada, że tyleż po- 
trzeba giętkości inteligentnej dla zro- 

zumienia żartu, ile jej potrzeba dla 
subtelnego zażartowania. 

Meredith miał inteligencję 
dziwnie giętką i nie byle jaką. 
my ją też... 

pize- 
Miej- 

CE 

ku przemysłowców leśnych w Wilnie o 
dane co do zapotrzebowania „kredytu kró- 
tkoterminowego z punktu widzenia intere- 
sów reprezentowanej przez wzmiankowany 
związek gałęzi przemysłu, przyczem w od- 
powiedzi należy wymienić, jakie firmy i w 
jakiej wysokości korzystają, i w jakiej wy- 
sokości życzyłyby sobie korzystać z kre- 
dytu w Banku Polskim. 

- (t) Skład kolegjium kościelnego 
parafii Ewangielicko-Augsburskiej. Su- 
perintendent Generalny Kościoła Ewange- 
licko-Augsburskiego Ks. Bursche zawia- 
«omił P. Wojewodę Wileńskiego o zatwier- 
dzeniu przez Konsystorz nowego Składu 
kolegjum kościelnego parafji Ewangielicko- 
Augsburskiej w Wilnie na następne trzech- 
lecie od 1928 do 1930 r. w osobach: pp. 
M. jegiera, E. Dietza, P. Gerle'go, A. Lie- 
ra, R. Bucknera, O. Fuchsa, A. Kayzera, M. 
Buksela, A. Gerhardta, J. Kordycza, E. 
Pommereninga ji inż. J. Stankiewicza. 

SAMORZĄDOWA 
- (r). Stacje czyszczenia zboża. Za- 

łożone w r. ub. przez sejmik pow. Wileń- 
sko-Trock. punkty czyszczenia zboża w licz- 
bie sześciu rozwijają się doskonale i są in- 
tensywnie wykorzystywane przez ludność, 
która docenia doniosłe znaczenie takiej 
stacji. 

Zachęcony tym objawem sejmik posta- 
nowił uruchomić w rb. jeszcze 10 takich 
punktów na terenach wsi skomasowanych. 

(r) Zakładanie spółek wod.ych. 
Sejmik pow. Wileńsko-Trockiego dążąć do 
podniesienia wydajności łąk, organizuje O- 
becnie spółki wodne. Dotąd powstały już 
trzy takie spółki we wsiach skomasowa- 
nych. Dzięki spółkom wodnym będą osu- 
szone grunta i łąki. 

-- (0) Pużyczki pod zastaw płodów 
rolnych. Gmina  Olkienicka otworzyła 
gminną kasę pożyczkowo-oszczędnościową, 
przyczem postanowiła udzielać pożyczki 
pod zastaw płodów rolnych. Jest to pierw- 
Szy przykład udzielania takich pożyczek w 
pow. Wileńsko-Trockim. 

MIEJSKA. 
(0) W sprawie cen na kaszę. Usta- 

lone w cenniku, zatwierdzonym przez Ko- 
misarjat Rządu na m. Wilno jeszcze w |is- 
topadzie 1927 r. ceny na kaszę nie odpo- 
wiadają dzisiejszym, które są znacznie 
wyższe. Wobec tego, że kupcy detaliści nie 
są w stanie sprzedawać ze stratą kasza 
wszelkich rodzajów znika powoli w skle- 
pach spożywczych. A jednak jak się dowia- 
dujemy, kwestja zmiany cennika i Zastoso- 
wania cen na kaszę odpowiednio cenom dzi- 
siejszym, dotąd nie została jeszcze poru- 
szona. 

WOJSKOWA. 
(0) Zaciąg ochotników. P. Min. 

spraw wojskowych ogłosił zaciąg ochotni- 
czy do czynnej służby wojskowej w roku 
bieżącym. W charakterze ochotników mo- 
gą być przyjmowani urodzeni w latach 
1908, 1909 „i 1910. Termin wnoszenia po- 
dań do P. K. U. upływa dnia 1 lipca 1928 r. 
Wyjątek stanowią podania ochotników, któ- 
rzy ukańczyli szkoły średnie i mają warun- 
ki do skróconej służby czynnej. Podania 
te przyjmowane będą do 10 lipca. Ochot- 
nicy, mający warunki do służby skróconej, 
nie mogą być przyjmowani do taborów, sa- 
mochodów i intendentury. 

Przegląd lekarski ochotników odbędzie 
się w terminie głównego poboru rocznika 
1907. Termin stawienia się do Komisji po- 
borowej podany będzie w obwieszczeniach. 
Ochotnicy mają prawo wyboru broni, ied- 
nak nie formacji. Zobowiązanie do służby 
PC mą być przez ochotnika wypeł- 
nione według odpowiedniego wzoru. 

— (r) Licytacja koni wojskowych. W 
okresie od 24 od 27 kwietnia r.b. przewi- 
dziana jest sprzedaż w drodze licytacji wy- 
brakowanych koni wojskowych. 

Licytacja odbędzie się na rynku Kalwa- 
ryjskim w Wilnie i, jak się Ona. 
obejmować będzie konie w większej ilości 
typu taborowego oraz wierzchowe. 

Dzień licytacji będzie wkrótce 
lony, 

— (r) Z powodu skargi rektora 
UŚ 5. na żoł.ierzy. Do komendy miasta 
wpłynęło zażalenie rektora USB. na oddzia- 
ły wojskowe, odbywające ćwiczenia na 
strzelnicy, przy ul. Zakretowej Nr. 15, któ- 
re wkraczają na teren ogrodów uniwersy- 
tetu, niszcząc podłoże plantacyj roślin. 

Jak się dowiadujemy komenda ostra 
wystąpiło przeciwko faktom nieposzano- 
wania cudzej własności i zagroziłą w razie 
ujawnienia podobnego wypadku  surowemi 
konsekwencjami. | 

Rozkaz odpowiedni polecono umieścić 
w instrukcji strzelnicy garnizonowej. 

— (r) „Pesach* w wojsku. Szerego- 
wym wyznania mojżeszowego na czas 
świąt wielkanocnych „Pesach* władze woj- 
skowe zezwoliły korzystać z kuchni ko- 

uslą- 

a 

Nowość wydawnicza 
„NI SZOPRA AKADEMICKA" 

w wydaniu broszurowem 

wyszła nakładem „Słowa*. 

Da nabycia w adm. „Slowa“. 

CENA 1 zł. 20 gr. 
Vi anansannnuunsuuununnaunad 

Wielki Koncert Religijny. 
Jedyny na szeroką skalę pomyślany w 

okresie Wielkiego Postu Koncert Religijny 
staraniem Sekretarjatu Generalnego Związ- 
ku Młodzieży Polskiej, zasługuje na szcze- 
gólniejszą uwagę. Nie tylko dlatego, że 
stanowi on pewnego rodzaju ucztę ducho- 
wą, zwłaszczą dla ludzi o pewnem poczu- 
ciu muzykalnem, ale dlatego także, że bę- 
dzie on w wykonaniu chóru „Echo* pod 
batutą znanego i cennego dyrygenta p. 
prof. Wł. Kalinowskiego, zaznaczeniem na 
gruncie wileńskim zwrotu do dawnych, sta- 
rych kompozytorów, którzy nie tylko na- 
dali wspaniałą formę artystyczną i świetną 
technikę swoim utworom, lecz także w 
tony muzyczne włali pewną głęboką treść. 
Tem się tłomaczy właśnie, że na podob- 
nych koncertach sale są przepełnione nie 
tylko u nas, jak np. w Filharmonji War- 
szawskiej, lecz także w całym świecie za- 
granicznym. Koncert religijny da nam mo- 
żność wsłuchiwania się w utwory zarówno 
naszych polskich starych kompozytorów, 
jak obecnych. "W programie bowiem 
przewidziany jest Gomółka, który żył w 
połowie XVI wieku, a umarł w r. 1609, 
Szamotulski 1529—1572, nieśmiertelny Mo- 
niuszko z głębią treści wewnętrznej _1 nie- 
pospolitej formy, wreszcie z nowszych N. 
Suszyński (T 1851), z obcych zaś Pałestri- 
na (1524 - 1594), Vittoria (1550 zmarł w 
XVII w.) oraz z nowszych Miculi (1821— 
1897) i Gounod (1818 1893) twórca zna- 
nej powszechnie, świetnej opery „Faust*. 
Oprócz tego wykonane zostanie potężne 
oratorjum J. Rheinbergera (1839 —1901), 
profesora słynnej monachijskiej akademii 
muzycznej pt. „Stabat Mater Dolorosa*. 
Oratorjum to w odpowiedniem wykonaniu 
budzi naprawdę zachwyt i szczere uznanie. 
"Tym razem wrażenia zostaną spotęgowane 
przez udział orkiestry co dotychczas przy tym 
utworze nie było w Wilnie praktykowane. 
Jeżeli dopisze chór, orkiestra, a soliści 2 
odpowiedniem odczuciem wykonają partje 
solowe, będziemy mieli ładną imprezę arty- 
styczną, na którą nie szkoda będzie czasu 
i wydatku. Fachowa ocena koncertu będzie 
rzeczą specjalistów i znawców. 

Koncert odbędzie się w sobotę dnia 
31-go marca rb. w Sali Śniadeckich. B. 

szernej w gminie żydowskiej. 
W związku z tem polecono dowódcom 

oddziałów, komendantom i kierownikom 
zakładów i instytucyj wojskowych wypłacić 
szeregowym wyznania mojżeszowego straw- 
ne za 8 dni, tj. od 5 do 12-go kwietnia rb. 
włącznie. 

— (x) Rzeźnia wojskowa przy ko- 
szarach Szeptyckiego. W ostatnim czasie 
zorganizowana została w Wilnie wojskowa 
rzeźnia dla stacjonowanych tu 1-g0 i 5-go 
p. piech. Leg. 

Rzeźnia ta, mieszcząca się koło koszar 
Szeptyckiego będzie pod ścisłym nadzorem 
miejskiego wydziału kontroli mięsa i ob- 
sługiwaną przez personel wojskowy, przy- 
czem Magistrat tytułem należności stem- 
plowych i od uboju pobierać będzie tylko 
50 proc., przysługujących w tym względzie 
opłat. 

SZKOLNA. 
-- (0) Przygotowywanie nauczycieli. 

Min. Oświaty ogłosiło. konkurs na stypen- 
dja, częściowo urlopy płatne dla osób, 
pragnących kształcić się na nauczycieli przed- 
miotów pedagogicznych. Kandydaci winni 
mieć ukończone studja akademickie, zdany 
egzamin magisterski, doktorski lub nauczy- 
cielski z jakiegokolwiek przedmiotu, bądź 
też winni być tak zaawansowani, że będą 
mogli skutecznie prowadzić studja pedago- 
giczne. Na konkurs zgłaszać się mogą tak- 
że nauczyciele czynni. Podania należy skła- 
dać do dnia 1 czerwca rb. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
(t) Chora dziatwa otrzyma wkrót- 

ce schronisko. W dniu wczorajszym p. 
Wojewoda Wileński w towarzystwie Na- 
czelnika Wydziału Pracy i Opieki Społecz- 
nej i Komisarza Ziemskiego powiatu Wileń- 
sko-Trockiego zwiedził majątek Mazurysz- 
ki, którego Ośrodek ma być w czasie naj- 
bliższym przejęty na cele opieki społecz- 
nej. Objekt ten ze względu na swoje poło- 
żenie na brzegiem Wilji i zalesienie posiada 
wszelkie odpowiednie warunki do stwo- 
rzenia w nim jednej z placówek opieki 
społecznej nąd dziećmi lub młodzieżą. 

KOMUNIKATY. 
— Wileński Oddział Towarzystwa 

Krajoznawczego komunikuje nam, iż w 
dniach 13, 14i 15 kwietnia rb, odbędzie 
się ll-gi Zjazd Kół Krajoznawczych Mło- 
dzieży Szkolnej ze wszystkich dzielnic 
Polski. Pierwszy Zjązd odbył się dn. 5 i 6 
Vl. 27 r. i uchwalił, by Wilno było miej- 
scem drugiego Zjazdu. 

Program przewiduje szereg odczytów, 
wycieczek, pokazów obyczajów ludowych 
oraz wystawę. 

— Więzień a społeczeństwo. Stara- 
niem Patronatu Więziennego w Wilnie od- 
będą się w Sali Śniadeckich U.S.B. dwa 
odczyty p. Wandy Grabieńskiej, Kuratorki 
więzień warszawskich: „Więzień a społe- 
czeństwo* w dniu 30 marca o godz. 7, „Dzie- 
cko przed sądem* w dniu 1 kwietnia o 
godz. 6. Bilety w cenie 1 zł. oraz 5o gr. 
dła młodzieży są do nabycia w  księgar- 
niach Zawadzkiego i Gebethnera oraz w 
dniach 28, 29 i 31 marca od godz. 5 do 10 
w cukierni Sztrala, róg Mickiewicza i Ta- 
tarskiej, w dniu zaś odczytów przy wei- 
ściu na salę. 

— () Doroczny walny zjazd pra- 
cowników — harcerskich,  Naczelnictwo 
Związku Harcerstwa Polskiego w Warsza- 
wie podaje do wiadomości, iż w dn. 14i15 
kwietnia rb. odbędzie się w Łodzi dorocz- 
ny Walny Zjazd pracowników harcerskich 
z całej Polski, złożony z delegatów dru- 
żyn H., Zarządów Oddz. i Kół Przyja- 
ciół H. P. 

— (x) Zebranie T-wa miłośników 
sportu rybackiego. W dniu I kwietnia r.b. 
o godz. ll-ej rano w lokalu klubu szla- 
checkiego w Wilnie odbędzie się walne 
zgromadzenie członków T-wa miłośników 
sportu rybackiego. Porządek dzienny zgro- 
madzenia przewiduje odczytanie sprawoz- 
dania z działalności T-wa za rok 1926 - 27 
uchwalenie preliminarza budżetowego na r 
1927-28 oraz wybory nowego zarządu. 

(r) Z chóru męskiego „Echo*. 
Na ostatnio odbytem zebraniu rocznen: 
członków chóru męskiego „Echo* między 
innymi dokonano wyborów władz chóru i 
na ich mocy do zarządu weszli pp.: prof. 
M. Józefowicz (prezes), O. Puchalski (wi-



ce-prezes), St. Domaszewicz 
wszyscy ponownie oraz p. Cz. 
(sekretarz). sit 

Komisję rewizyjną tworzą pp.: W. 
Cynk, J. Sałwacki i W. Pieciun. 

- Kolonję wypoczynkową na wys- 
pie Lido obox Wenecji organizuje dla in- 
teligencji różnych zawodów nauczycielski 
komitet wycieczkowy z Krakowa od 3 do 
29 lipca b. r. kosztem 1200 zł. od osoby. 
Kwota ta obejmuje opłatę nieulgowego 
paszportu, wiz, podróży całkowitego 
utrzymania z mieszkaniem w pensjonacie. 

Zgłoszenia w formie przysłania zadat- 
ku w wysokości 100 zł. najpóźniej do 20 
kwietnia przyjmuje i informacyj udziela p. 
Szkodziński Jan w Krakowie, ul. Miodo- 
wa Nr. 36. Na odpowiedź pisemną należy 
dołączyć znaczek pocztowy. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na 'Pohulance. Jutro o g. 

20-ej powtórzenie baśni dramatycznej Lu- 
cjana R dla—„Zacząrowane koło*. 

eatr Polski (Sala „Lutnia“). Dziś 
rąz jeden tylko grana będzie nieśmiertelna 
komedja G. Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej”, poczem zupełnie schodzi z re- 
pertuaru. 

- „Moje Bobo" -farsa Hennequina, na 
której publiczność wprost się zaśmiewa, 
„rana będzie raz jeden jutro. ы 

„ pisek caroweį“ (Rasputin). Sen- 
sacyjną premjerę przygotowuje Teatru Pol- 
ski na piątek. Będzie nią ujęta w osiem 
barwnych obrazów sztuka A. Tołstoja i P. 
3aczegolewa — „Spisek carowej",—odzwier- 
ciadłająca ostatnie dni rozkładu carskiej 
Rosji i słynny spisek Jusupowa, Puryszkie- 
wicza i W. Księcia Dymitra przeciwko Ra- 
sputinowi, kończący się zabójstwem Raspu- 
tina. 

Wskutek wielkiego zainteresowania, ja- 
kie wjwołała zapowiedź wystawienia sztuki 
„Spisek carowej“, kasa Teatru sprzedaje 
już bilety na pierwsze trzy przedstawienia 
tej sztuki. 

wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
uiezne. Dziś o godz. 8,15 wiecz. da się u- 
słyszeć w Teatrze „Reduta* pianista-wirtu- 
oz Artur Hermelin, który na występach 
swych odbytych niemal na całej kuli ziem- 
skiej, zbierał zaszczytne laury, grając wszę* 
dzie przy przepełnionych widowniach. 

, Program dzisiejszego koncertu składa 
się z najtrudniejszych utworów fortepiano- 
wych, w wykonaniu których p. Artur Her- 
melin wykaże brawurowy polot artystycz- 
ny i fenomenalną wprost technikę. P. Fer- 
meln odegra: C-dur Toccato Bacha-Buso- 
niego, Etudy symfoniczne Szumana, Tańce 
hiszpańskie  Granadosa, Serenadę Straussa- 
Backhausa, Mefisto-walz—Liszta-Bussoni“- 
ego, Pruginaine tango Albenis-Godowskie- 
go oraz 2 walce Chopina. 'ilety do godz 
4 popoł. do nabycia w „Orbisie”, od 5 ppł. 
w kasie „Reduty*. - 

RADJO—WILNO. 

Środa 28 marca 1928 r. 
16,25 16,40: Chwilka litewska. 
16,40 — 16,55: Komunikat Tow. Obrony 

Przeciwgazowej. 

#) 

16,55 1720: Audycja dlą dzieci: „Przed- 
wiośn.e* opowie Marja Weryho-Radwiłło- 
wiczowa. 

17,20- 17,45: Transmisja z Warszawy. 
Odczyt Ministerstwa Kolei. 

17,45—18,10: „Symfonia polska i M. Kar- 

Ee Nui S —— | 

łowicz" odczyt z działu „Muzyka polskaw 
przykładach*, wygłosi Stanisław Węsławski. 

‚ ‚ 18,10 - 19,00: Koncert orkiestry mando- 
linistów pod dyr. [. Jakobsona. 

19,00 19,25: [l studjo: Gazetka radjowa. 
19,25 19,35: Sygnał czasu i 

rozmaitości. 
19,35—20,00: [I studjo: Wykład radjo- 

techniczny. 

” 

5 LOWO 

НУ dzień proteci „irantady 
Wczorajsze obrady Sądu nie przy- 

niosły nic ciekawego, po za kilkoma 
mady'* oświadcza wręcz: 

Uzyskaliśmy pewne dane, że 
20,30 22,00: Wieczorny koncert kame- momentami, kiedy Świadkowie ujaw- Szuszkiewicz, członek sądu trzech wy- 

ralny, Wykonawcy: Elżbieta Jefimcewa (so- 
pran) i kwartet smyczkowy: prof. Kontoro- 
wicz (I skrzypce), . J. Stołow (ll skrzypce), 
Mikołaj Doderonek (alt), Albert Katz (wio- 
lonczela). W programie: Arje operowe w 
wykonaniu Elżbiety jefimcewej, Fr. Schu- 
bert: kwartet smyczkowy d-moll „Dziew- 
czę i śmierć"; I. Mozart: kwartet smyczko- 
wy d-moll. 

22,05— : Komunikaty PAT. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
Krwawy porachunek sąsiadów. 

Na zabawie wesejnej odbywającej się we 
wsi Mazuryszki pow. Święciańskiego u An- 
ny Biegańskiej było ludno i gwarno. Mię- 
dzy innymi śród gości byli Wincenty Jan- 
kowski i Alfons Baniewicz, obaj ze wsi 
Podpierszokonie, gm. Janiskiej. 

Pod wpływem wódeczki między ziom- 
kami wynikła sprzeczka o nieuregulowany 
przez Baniewicza lo zł. dług. Na tem tle 
powstała bójka, którą narazie zażegnał Mi- 
chał Bugański, zabierając Jankowskiego 
do swego mieszkania. 

Mściwy Baniewicz nie dał za wygranę. 
Poszedł on do sąsiada Bugańskiego i z je- 
go mieszkania przez całą noc czatował na 
wyjście Jankowskiego. 

Wreszcie nazajutrz około g. 5 nad ra- 
nem ujrzał wychodzącego Jankowskiego, 
kierującego się w stronę domu. 

, Na tę chwilę oczekiwał niezmordowa- 
nie Baniewicz, wyskoczył z zasadzki i wy- 
mierzył swemu sąsiadowi potężny cios drą- 
giem po głowie. 

Jankowski z rozpłataną głową padł 
na ziemię i wyzionął ducha nie odzysku- 
jąc przytomności. 

„ Policja aresztowała krwiożerczego Ba- 
niewicza i przekazała go do dyspozycji 
władzom "sądowym. (OE 

Ofiary. 
M i T. B. dla chorej matki z trojgiem 

dzieci zł .10. 

SPORT. 
Doroczny bieg na przełaj. 

Staraniem ośrodka W. F. Wilno w nie- 
dzielę, dn. 1 kwietnia odbędzie się w parku 
im. gen. Żeligowskiego doroczny bieg na 
przełaj. 

„ W biegu tym mogą brać udział zawo- 
dnicy przynależni do Stow. Przysp. Wojsk., 
klubów sportowych nie zrzeszonych w W. 
A. Z. L. oraz niestowarzyszeni. Trasa 
biegu wynosi 3 klm. Bieg ma charakter 
drużynowy, t. j. każda organizacja wysta- 
wia drużynę w składzie najmniej lo osób 
i zwycięstwo odniesie oryanizacja, której 
zespół osiągnie największą ilość punktów. 

Początek biegu o g. 12 w poł. Rozda- 
nie nagród u g. 1 pp. 

Zapisy przyjmuje kierownik ośrodka 
W. F., ul. Dominikańska 13. 

D Z I Ś! Najbardziej atrakcyjny program! 
NA SCENIE: Występy artystów scen warszawskich j NA EKRANIE: Wybitny, sensacyjny i fascy- 

ulubieńców Wilna! Program: 

nili okoliczności zupełnie * nowe. Ze- 

znania Świadków krążyły dookoła 

działalności 'osk. Jakimowicza, Szusz- 
kiewicza, Szaćko, M. Jechimowicza, 

Balickiego, Potockiego i Poddu- 
bika. | . 

Świadek Dwiliński iunkcjona- 
rjusz policji twierdzi, że komunistycz- 

na działalność osk. Wołoszyna i Ta- 

raszkiewicza sięga wstecz znacznie 

dalej niż zorganizowanafzostała „Hra- 

mada", oraz, że wszyscy bez wyjątku 

wybitni członkowie „Hramady” brali 

niemniej wybitny udział w krecich 
pracach KPZB. 

Pięćdziesiąt procent aresztowanych 

komunistów pizyznawało się do 

tego. ‚ ы 
W trakcie oświetlania pewnej 

sprawy, która nie może być podana 

w sprawozdaniu, Świadek powołuje 

się na akta dochodzeń sporządzonych 

w innej sprawie i to już w toku 

obecnego procesu. , W. związku z tem 

obrona wnosi o zarządzenie sporzą- 

dzenia aktu oględzin podawanej przez 

świadka sprawy. 

Sąd nie przychyla się do tej proś- 

by, natomiast uchwała wyeliminować 

z obrad wszystkie okoliczności, które 
ujawnione zostały po zakończeniu 

aktów śledztwa w niniejszej sprawie 

i do wyjaśnienia których obrona nie 
mogła się przygotować. : 

Świadek Nesterowicz mówi o 
tem, że badając Sićko, Łaszkiewicza 
i Łukasika dowiedział się od nich o 
ćwiczeniach wojskowych bojowych od- 

działów „Hramady”, przyczem broń 

dostarczana była przez nieznanego z 
nazwiska kulawego žyda od osk. 
Szuszkiewicza. 

Następny świadek Al. Rzewuski 
wyjaśnia na zapytanie prokuratora, że 
z polecenia władz aresztował w Intu- 
rach „kulawego žyda“ Lewina, zna- 
nego policji z tego, że był pod nad- 
zorem. 

К skazał Guryna na śmierć? 
Zeznanie świadka J. Straszyńskie- 

go, funkcjonarjusza policji politycz- 
nej z Grodna, przynoszą rewelacyjne 
oświadczenie dotyczące wyroku śmierci 
na zamordowanego w Wilnie Guryna. 

Omawiając działalność czołowych 
członków powiatowego komitetu „Hra- 

nujący Szlagier | 

dał wyrok śmierci na Guryna, a Pod- 
dubik wykonał go częściowo. (Jak 
wiadomo podczas zamachu na Giu- 
ryna w Grodnie został on ranny). 

— Nugtaja toż, krzyczy wstając 
z miejsca osk. Poddubik. 

Wśród oskarżonych ogólne poru- 
szenie. Przewodniczący poleca wypro- 
wadzić Poddubika, który idąc do drzwi 
rzuca: „to jest nowa prowokacja po- 
licyjna“. 

Po chwili świadek kontynuuje ze- 
znanie wyjaśniając, 
tajemnicę zamachu na Guryna dzięki 
zeznaniom jednego z więźniów w 
Grodnie, który „wsypał* Szuszkiewi- 
cza. 

Mec. Smiarowski, Proszę Sądu, 
powołując się na poprzednią decyzję 
Sądu, proszę o wyeliminowanie tej f”asunuuunuuansnnnuznannu we 300—310, schab 320 350, boczek 320 
części zeznań Świadka. E (hora kobieta m 2-955 z @ 2050 szynka świeża 260280, szynka wę- 

Mec. Honigwill. Ja osobiście u zwraca się do rych ludzi aaa = Tłuszcze so krajowa I gat. 
nie mam nic przeciwko temu, by świa- E o pomoc materjalną, lub zaopieko- M 420. II gat. 350—380, amerykańska 430-460, į 
dek zeznawał w tej materji, proszę m wanie się losem tych małoletnich szmalec amerykański I gat. 450 — 480, į 
tylko o sprowadzenie z Grodna wska- m dzieci, ul. Sołtańiska 23 4. 4 в 400 — 440, sedło 400 — 420, olej roślinny 
zanych przez niego więźniów. unnuunuuzuwuzzuNANuUNnANnzzu STS miško 80 @ 

Įėrzewodniczący. Zezwalam šwiad- Czy byli oni członkami nie wiem. EmictAha 180 200, Orania SĘ kę 5 2 
kowi zeznawać w ramach aktu oskar- Sąd okazuje listę obecności na X£; Ser twarogowy 180 — 200, masło ne 
żenia. г . zebrania międzypartyjnego komitetu sojóne, Z za solone 600 — 650, de- 

. Mec. Smiarowski. Czy PASZE” pomocy więźniom politycznym, znale- J ja: 220 -240 za 1 dziesiątek. wieza Poddubik mogą się bronić? zioną w komitecie „Hramady* w Cakier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
rzewodniczący. Tak jak Pod- Grodnie. Widnieją na niej podpisy > kostka 

dubik przed chwilą, nie. 
Kolejno mec. Smiarowski i Petru- 

sewicz oświadczają Sądowi, że obro- 
na jest wobec tego zupełnie bezsilna 
w Obronie. Nie możemy przedstawić 
contr-dowodów. 

Po przemówieniach stron Sąd na- 
radza się poczem przewodniczący O- 
Świadcza: „Sąd dochodzi do  prze- 
konania, że Świadek nie powinien mó- snobrodzkiego, podajemy je w;formie bite 
wić w tej materji, proszę mówić co 
pan wie więcej". 

Świadek oświetla sprawę udziału 
„Hramady“ w wyborach do Kasy 
Chorych i Rady Miejskiej w Grodnie 
łącznie z komunistami. Wyjaśnia się, 
że akcje ta była zgóry uplanowana na 
co wskazuje ta okoliczność, że w 
obydwóch wypadkach  plakatowano 
analogiczne odezwy. 

Mec. Babiański. Czy dużo żydów 
było w „Hramadzie“? 

Świadek. Obserwowałem lokal 
„Hramady* i zauważyłem, że wcho- 
dzili tam przeważnie żydzi-komuniści. 

Przetar 
.. Nadleśnictwo Podbrodzkie w Podbrodziu ogłasza, 
iż w dniu 30-go marca 1928 r. o godz. 13 m. 30 od- 
będzie się przetarg na sprzedaż strzał sosnowych w ko- 
rze, zawierających części blokowe w ilości 
znajdujące się w oddziale 5-tym obr. 
w odległości 5 klm. od st. Podbrod: 
wywoławczej loco las 75 złotych od 

  

    

  

| Kino-Teatr | To byt jej Świat" — wyk. N. BOLSKA. » 
! „ | „Bawmy się, f,Caton" — wyk. p. CIELECKA. Sąd polowy 
„HELIOS“ | "Przy Kominku“, „Liselotta“, aktualja 4 о 

į wyk. p. DOBROWOLSKI. (Spowiedź Kapelana) 
„„Wiletska 38. | Kawiorek, Koniaczek, Dziewczynka”, „Ballada Potężna epopea walk i pożogi!! Najnowsza 

у o złotym piasku* i „Dziurka od surduta* kreacja Polskiego Valentino IGO SYMA, 
* wyk. p. ZDANOWICZ. Wielkiej tragiczki DAGNY SERVAES. 

; Ма хаКкойсгхеме: 5Кексх „A KUKU!“ Zdanowicza,| Zatajone macierzyństwo! Udręka kochają- 
у muzyka Miszczaka, wyk. p. BOLSKA i ZDANOWICZ.į cych serc. Pojedynek nerwów i siły. 
] Seansy od 1 godz. 4-eį. : 

"Dziś rekordowy program. 
Н ы NA SCENIE: Występy artystów scen pol- NA' EKRANIE: 
i PZ skich teatrów „ММодемй“ i „Perskie Oko“ DAM į W W l i l l | E 5 I p | į l i! H 
| “ K. Chrzanowski, St. Balcerakėwna, tei | „POLONIA kot Madziarć podług poweści M. Dekobry. 
! W. Loskot J. Madziarėwna W rolach A Claude France i 
3 . A. Mickie- af Fjo:d. 

я ;‚сиси_ ЗОНА SI Ę NIE DOWIE Wyjątkowo urozmaicona akcja, rozgrywa- 
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Rewja w 8 obrazach. 
Początek: 4_po | poł. Ost. seansu 10.25. 

  

Kino Kolejowe 

„OGNISKO | 
(obok dworca kolejo- 

wego). 

jąca się w Londynie, Berlinie, na Kaukazie i 
w_ bolszewickiej Rosji. Orkiestra koncertowa 

ь Dais! Nadzwyczajnie "cieka 

„WIEDENSK!IE NO CE* Wspaniały dramai życiowy w 10 
aktach, któremu za tło służą: zawrotny rytm karuzeli... nęcące dźwięki 
upajające noce spędzone w Praterze, zaczarowanem miejscu zabaw Wiednia, 

spotyka się najpiękniejsze kobiety świata. 
W roli głównej, dawno niewidziana na ekranie, 

Nad program: Harold Lloyd ma pomysł. Ceny miejsc: 1 i II po 65gr., Ill po 55 gr. 

  

wy program. 

orkiestry... 
gdzie 

HENNY PORTEN. 

  

Kino-Teatr Dziś! Najnowsze i najpopularniejsze eo Fr. Lehara podług znanego utworu PAGANINI 
i potęžny wzruszający. erot; dramat w 12 aktach. 

„WANDA” Dalewczęcę usta całowałem Nieraz. 6 Soren growach ALPONS” ERĘLAND W ulzczakiach. 
Wielka 30. MAY. UWAGA: Bilety honorowe w niedziele i na premiery — nieważne.     

  

Znany Estoński CHLEB 
usuwa zaparcie i reguluje trawienie. 

Do nabycia w większych skłepach spożywczych przy ulicy Mickiewicza, Zamkowej, 
Wielk.ej, Niemieckiej, Wileńskiej, Trockiej i Zawalnej. 
  

REGA ЛЕРЕ М ИЕ FA ОЫ — МЕН 2 WIEK SIS UIS NTA 

|botrzetne duże mieszkanie) 
-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 

dać w adtministracji „Słowa* Mickiewicza 

DO 

| P. P. Mie 
4 dla C. A. Okręgówy 

MOCEK W PADRE I ESEE 0 6 GETTA R OAROOTW CE ZATRADKAA CA GBOOKE 3 wykonania prace: : 

sn a) scaleniowe w 117 objektach o obszarze 30405 ha. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do publicz- 

nej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska W Wilnie na 

posiedzeniu w dn. 5 kwietnia 1927 r. postanowiła wdrożyć 

postępowanie scaleniowe na obszarze: 1) okołu 210 ha grun- 

tów należących do gospodarzy wsi Žurawy oraz 2) około 

10 ba gruntów z folw. Źurawy własność M 

7 ha gruntów 2 folw. Ożubale, własność 

około 2 ha gruntów należących do Ignacego i Bronisława 

Grodziów, Wacława Żebrowskiego i Michała Połońskiego, 

gospodarzy okolicy Bojary, 5) około 4 ha gruntów należą- 

cych do wszystkich gospodarzy tejże okolicy Bojary, włączo- 
nych do obszaru scałenia celem zniesienia 

nętrznej ze wsią Żurawy '- wszystko gm. polańskiej, pow. 

oszmiańskiego, łącznie na obszarze około 233 ha. Orzeczenie 

to zostało w p. 3-cim dotyczącym włączenia do obszaru 

scalenia wsi Żurawy około 7 ha gruntów z žolw. Ožubale, 

własność Pawła Raczki uchylone, w pozostałej zaś części 

utrzymane w mocy orzeczeniem Głównej 

w Warszawie w dn. 19 grudnia 1927 r. 

arji Czyż, 3) około niem proponowanych 
Pawła Raczki, 4) 

rmiczych Przysięgłych 
(Upowaźnionych). 

Urząd Ziemski w Wilnie odda w r. b. do 

Szczegółowy wykaz objektów wraz z wzorem oferty i 
warunkami wykonania prac Oraz wynagrodzenia za poszcze- 
gólne prace jest do przejrzenia: ь 

w Wydziałach Technicznych wszystkich O. U. Z-kich, 
oraz przesłany do zawodowych zrzeszeń mierniczych. 

Oferty, ułożone według obowiązującego wzoru z poda- 
do wykonania prac oraz rodzaju mate- 

rjalnego zabezpieczenia, gwarantującego wykonanie zobowią- 
zania, należy nadsyłać do Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
w Wilnie w terminie do dn. 12 kwietnia 1928 r. włącznie. 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega sobie ocenę i wy- 
bór ofert w zależności od tych gwarancji, co do należytego 
i terminowego wykonania pracy, jakie będzie przedstawiał 

(—) St. Łączyński 
Prezės. 

  

szachownicy zew- _ Oferent. 

*2-9S€1 

i Kto chce mieć 

[| 
Komisji Ziemskiej u 

5 £ -IEEI 
0 ост 

" RADJOWE od detektora do 8 lampowego, niech 
zwróci się do Wileńskiej Pomocy Szkolnej 

Wileńska 38, tel. 941. 

wyborowe sprzęty iAPARATY © 

Wydawca vtanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 
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Skład mebii 
SPOŁODZIELNI 

„Zjednoczeni Siolarze“ 
W wvilnie ul. Trocka Nr. 6. 
Wielki wybór różnych mebli 

własnych warsztatów. Przyjmuje 
zamówienia na całkowite urzą- 
dzenia biur, urzędów, różnych 
instytucyj, banków, oraz wyko- 
nywa wszelkie pojedyńcze meble. 

Ceny umiarkowane. © 
Rysunki i kosztorysy na żądanie. 
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Nabyć moża w firmie J. Pru- 

żan, ul. Mickiewicza 15 i innych 

RADĄ Sp. Ąkc. p.-f. 

„Wilefgki Prywatny Bank Handlowy”, л 
niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów» 
zgodnie z $$ 27 i 28 Statutu Banku, jź dnia 
30 kwietnia r. 1928, o godzinie 6 po pot. 
w lokalu Banku w Wilnie, przy ul. Mickie- 
wicza Nr. 8, odbędzie się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następu- 
lącym porządkiem dziennym: 1) zagajenie 
i wybór przewodniczącego; 2) rozpatrzenie 
zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz 

rachunków zysków i strąt za rok 1927i 
udzielenie Radzie i Dyrekcji absolutorjum; 
3) zatwierdzenie preliminarza wydatków na 
rok 1928; 4) powiększenie kapitału zakła- 
dowego Banku; 5) zmianą Statutu Banku; 
6) ustalenie wynagrodzenia dla Władz Ban- 
ku z wyboru; 7) upoważnienie Rady Banku 
do nabywania, sprzedawania i obciążania 
nieruchomości należących do Banku; 8) 
ustalenie liczby członków Rady; 9) wybory 
członków Rady i Komisji Rewizyjnej; 10) 

2 „ wolne wnioski. 
„Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć 

udział w Walnem Zgromadzeniu zechcą 
złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej w Wilnie 
swoje akcje lub dowody depozytowe o zło- 
żonych na przechowanie akcjach w insty- 
tucjach kredytowych najpóźniej dnia 23 
kwietnia do godziny 12-ej w poł. ($ 24 Sta- 
tutu). Upoważnienie na prawo głosu w for- 
mie listu winno być złożone w Dyrekcji 
Banku nie później jak na trzy dni 
dniem Walnego 
uttu). 

  

przed 
gromadzenia ($ 25 Sta- 

Z SĄDÓW 
Kara za malowanie banknotów. 

W dniu onegdajszym Sąd Okręgowy w 
Wilnie rozpoznawał sprawę pseudo nauczy- 
cielek sióstr Eugenji i Walerji Blondeko- 
wien, które uprzykrzywszy sobie niedość 
popłatne stanowisko nauczycielek zajęły się 
odręcznem podrabianiem banknotów 50-cio 
złotowych. Banknot znaleziony u Eugenii 0- 
kazał się ręcznie przez niądmalowany, a nie- 
zależnie od tego obydwie siostry posiadały 
legitymacje Kuratorjum oraz świadectwa 
maturalne podrobione. Na sądzie obydwie 
tłomaczyły się naiwnie. Nie zdała egzami- 
nów, więc nie chcąc smucić tatę podrobiła 
świadectwo. Walerja chciała uchodzić wśród 
swoich znajomych za mężatkę więc podro- 
biła nazwisko, a przy okazji i całą legity- 
mację K..ratorjum Szkolnego. Fałszywe na- 
zwisko brzmiało Łotywo-Łotycka. 

Podczas rozprawy obydwie oskarżone 
zachowywały się tak, jak gdyby nie ocze- 

że wyświetlono kiwata ich kara. Elegancko ubrane i uśmie- 56. 
chnięte zdawały się siedzieć jako widzowie. 
Sąd rozwiał te złudzenie wynosząc wyrok 
skazujący. Eugenja, autorka falsyfikatu ska- 
zana została na dwa lata więzienia, Wale- 
rja za posługiwanie się świadomie fałszywy- 
mi dokumentami otrzymała rok więzienia. 

Bronił apl. adw. p. Wismont. 

   

   

  

szeregu oskarżonych. Wszyscy oni 
poznają swoje podpisy. 

których zeznania są powtórzeniem 
innych, znanych już. w. T 

Wobec nieścisłości jakie zakradły 
się do wczorajszego sprawozdąnia w 
części dotyczącej zeznań Świadka Le- 

odpowiadającej rzeczywistości: 
Gdym dowodził dywizją Czeczeńców 

na Krymie, to przeciwko mnie działał od- 
dział partyzancki pod dowództwem nieja- 
kiego oficera Aleks. Kowsza, który był 
przedtem komisarzem na Uralu. Gdym przy- 
jechał do Wilna dowiedziałem się, Że jest 
akiś duchowny prawosławny Aleks. Kowsz. 
owsza nigdy nie widziałem, gdybym go 

widział, to nieżyłby on albo ja. Nigdy nie 
widziałam duchownego Kowsza i zobaczy- 
łem go po raz pierwszy. Czy oficer Kowsz 
ukończył szkołę oficerską nie wiem, wiem 
natomiast, że był b. zdolnym i energicz- 
nym i znał się na prowadzeniu wojny. 

Na pytanie czy to jest ten sam Kowsz 
św. Lesnobrodzki odparł: „a skąd ja mogę 
o tem wiedzieć”, 

га 1 klg., krajowa 110— 
95—105, przecierana 94 
95, pęczak 60—65, jęcz 
8 

l “i cebula 70—80, marchew 18. 
Pozatem zeznaje szereg Świadków, 5—10 (pęczek), 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
ы už w Wilnie z dnia 27 mar- 

£iemiopłody: Ceny za 100 kg. 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: żyto _,—47, owies 47 48— (zależnie od gat.), jęczmień browarowy 51—52, na kaszę 47— „otręby żytnie 35 36, pszenne 35 36. A „FO Lima 10 12, siano -15, ziemniaki 215—18. Tendenci. - 
na. Dowóz słaby. e bn 

Nasiona: C 

przy | 

eny hurtowe zą 100 kg. loco | skład Wilno: koniczyna czerwona I 
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tydką 
100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50 

53. Tendencja na owsy Zwyžkowa, dla 
reszty stala, : 

Maka pszenną amerykańska 100—110 
gi. za I kg. krajowa I gat.: 90—100, II gat. 
15—85, żytnia 6$ proc. 62—63, 70 proc. 58 — 59 razowa_47 - , kartoflana 85—95, 
gryczana 75—85, jęczmienna 60 —65. 

Chleb pytlowy 65 proc. 60 62,70 proc. 
58, razowy 43—45 gr. zą 1 klg. 
Kosza manna amerykańska 130—150 gr- 

120, gryczana cała 
—105, perłowa 80— RÓ a mienna 60—75, ja- 

. Mięso wołowe 260 — 
cielęce 160—170, baranie 

i 
270 gr. zą 1 kg. 
(brak), wieprzo- 

I gat. 170 180, II gat. 160 
Warzywa: kartofle 18—20 gr. га 1 kgr. 

ia Ja o pteruszka ) ki — 20, brukiew Eli ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. zą główkę, Kapusia Wick Fu za 1 kg, kwaszona —35, pomidory 140— S 

iui 1800 IRR 180, grzyby szos 

rób: kury 3,00 6,00 zł. ке kurczeta 200 '250, kaczki žywe 600“ 883. bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe EK R BE 08108 indyki żywe 
«UV, bite 12.00 — 15, , 

8.00 1200 zł. za sztukę. PEPINA Ryby: liny żywe 480 500, śnięte 380 0 za 1 kg, Szczupaki 
śnięte 280 350, okonie # 
śnięte 350 380, karasie Ż 
te (brak), karpie Żywe 

, leszcze 

żywe 450—480, 
ywe 480 500, 

ywe (brak), śnię- 

JCIE 
380 400, sielawa 200 250, ešas Apao 
450 480, śnięte 380 -400, sandacze 350 — 400, sumy 250 -260, miętuzy (brak), jazie, 
żywe 450 480, śnięte 380 — 400, styna, (brak), płocie 180 250, drobne 80—100. 

Len: włókno I gat. 50 55, II gat. 
45, siemię Inian. —. 7 i BĘ ę e 13 Tenden.ja 

Poszuku e sle   
  

prawie nowe, 
Pianino zagranicznej : Ё | POD irmy okazyjnie na- mieszkania 2 3 po- $ 

« tychmiast Sprzedam. Kaiowreo z kuchnią. tabezpieczenia Ul. Trocka 13, m. |.  Želoszenia do „StO- | gobrze  lokujemy Ogródek  Dziecinny WA pod „Kómorne*. | sumy od 100 zło- od g. 9—3. @ Bik KS а <— ^ % . H.-K. „Zacheta iokoło 160m8 Mieszkanie | Oihnistrnynj 0844, L Gdanskaš, teL9-05) 
Korkożyskiego w centrum miasta 4 — 

i je 7 pokoi na Biuro po- lub od i-go maj įsk P Dani trzebne. Zgłoszenia: maj. Wereżków, CZE Z wes 
aty. Ostrobramska 7,Spół- ta Nowogródek, do- U. Święciany na ka Parcelacyjna, tel. kąd należy pisać orazimię Jana Krywionka: 5—45. — _ przesłać; referencje, ` 1347—0 

lub też osobiście zgła- ——— EEE SE IE tylko 
  

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

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

  

  

  

    

Cena egz. brosz. 3.30 z., opra- 

Do nabycia we wszystkich księ- 

Mickiewicza 4—6. 

в Institut (p Beaulė (Kėva Paris). 

szczek. Leczenie wad cery. Elek- i 

LS 

ką w wielkich majątkach, z najlep- 

Listy ś zgłoszenia. do „Śłowa” dla 

W. JUREWICZ 

damskie, męskie, 

najlepszej jakości gwarantowane. 

m stępnych. — Kupuje okazyjnie. 

właśnie tem, co jest niezbędne 
dla każdego Radjoamatora. 

wionego 5. — zł. 

Poradnik dla Radjoamatorów 

ge oraz w  AJENCJI 
SCHODNIEJ, Wilno, ulica 

с | FTYPYCZYNNECZ CZACLUNAROWNE 

L 1 EL LLTI 

B | Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. g 
8 Masaź twarzy, usuwanie zmar- 

m ‹ nie ; м 
tryzacja. Przyjmuje od 9 2 popoł 

Взежллавиея star anima сН я 

30 lat, kawaler z sześcioletnią prakty- 

szemi świadectwami i rekomendacja- 
mi, poszukuje odpowiedniej posady. 

Inżyniera Agronomii. 403 0 

z sasORZSKERZANGNNNNNYNACUN 

b. m. f. PAWEŁ BURE 
poleca zegarki 

rozm. budziki scienne 
stylowe, biurowe i inne 

Oraz wykonywa reperacje zegar- 
ków i biżuterji po cenach przy- 

Wilno, ul. Mickiewicza 4. 
KRRRNNZECZANUSEENNEWNEGE 
  

RB 
3 

RZOZNUSUNAZGZACWA 
MAJĄTKOWĄ 

; г"'.'. 

Kapustę Koaszoną 8 
E Sprzedaje na beczki Rolnik Wileńsk; 

i Kalwaryjska 2. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilefskie“, Kwaszelna 23, 

poszukuję od zaraz 

w 
dniach 31-g i 1-g0 kwietnia "między F O R D 3-cią a 4-tą godziną Taksówka w dobrym 
w Wilnie, ul. Mickie- Stanie do sprzedania, 
wicza d. 19 m. 13 do Zarzecze, ul. Połocka 
St. Brochockiego, _ 9. Nr 4 m. 12. 1-8621 

SEWER Ra 
<BR, Mieszkania igo 7 wego Z 

kuchnią poszukuje się: 
Zawiadomienie! Zgłoszenia do "Sł 
Wkrótce otrzymam wa* pod „Mieszkanie 

ij 3 pokojowe” 
bardzo tłuste Indyki - — 
cena prz 

  

. ystępna dla Agenci komisanci, 
najskromniejszego poszukiwani w każdej 

budžetu J. Zwiedryń- miejscowości do 
ski i,S-ka WILEŃSKA sprzedaży obrazów na 28. 1348—2 dobry cel dochód 

cał 30 zł. do” 
ы = umen IerWSZOTZĘ“ 

gubioną książecz- dne, Kanopa lub dej 
kę wojskową ibre _ zabezpieczeni: 

-_ kartę  mobiliza- wymagane. Pierwszef”. 
(cyjną wyd. na imię stwo właścicielom ma” Florjana _ Bułacza, łych nieruchomości 
rocznik 1896 „Wyd. zgłoszenia pisemne 
przez P. K, U. Świę- pod „Częstochowa* do 
ciany, unieważnia się. Administracji Słowa. 

1349—0 e - 996 
— ims 

Polecamy DvAvava 
do kupna majątki, RZ folwarki, domegda B LEKA E i 
chodowe i parcele. BAWAWAGB 

o Posiadamy kilka 
rzeczy okazyjnych! z DOKTOR D. H.-K. „Zachęta* 

| Gaańska 6, tel.9-05 | D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
Syfilis; narządów 
moczowych, od 9 
—1, ой 5 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 
Dr. Zoldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZÓW. 
Od 12--2i od 4--6, | ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"W: Zar. Nr. 152 

@ m 
AKUSZERKA 

OKUSZKO 
' powróciła i wznowiła 
MER chorych 

ostowa 23 m. 6 
W.. Z. P..24 

Г 

| Majqtek | 
około 100 ha do- 
godnie sprzedamy. 
Ziemia b. dobra. 

Zabudowania. 
D. H.-K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel.9-05 
— 

10350а | dolarów | 
domek drewniany 

sprzedamy zaraz 

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

  

  

  

—— 

Donek | 
(osobniak) 

z ogródkiem owo- 
cowym sprzedamy 
za 1.500 dolarów 
D. H. -K.„Zachęta* 
Gdańska 6, tel,9-05 | 

  

   


