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Najpotężniejsze arcy- 

dzieło Świata, 

      

  

tchnionego 

Dziś będzie wyświetlane! 

Ducha Ludzkości 

    

na- 

tworu 

Obrady izby Poselskiej. 
Prewizorjum budżefowe na okres 

1.18 do 30.VL 
WARSZAWA, 29-lil. PAT. Dzisiaj 

we czwartek dn. 29 b. m. o godz. 
il-tej min. 15 rozpoczeło się pod 
przewodnictwem p. marszałka Da- 
szyńskiego 3-cie plenarne posiedzenie 
Sejmu Rzeczypospolitej. Na porządku 
dziennym znajdują Sie: 1) pierwsze 
czytanie projektu ustawy o prowizor- 
jum budżetowem na okres od I.IV 
do 30.V1 r. b. 2) pierwsze czytanie 
projektu ustawy O nadzwyczajnych 
inwestycjach państwowych, 3) pierw- 
sze czytanie preliminarza budżetowe- 
go na okres od 1 kwietnia 1928 do 
31 marca 1929 r. 

Ustawa o prowizorjum  budžeto- 
wem Od 1-IV do 30-VI r.b. upowaž- 
nia ministra Skarbu do otwierania w 
tym czasie kredytów na wydatki pań- 
stwowe do wysokości jednej czwar- 
tej części kwot ustalonych w poszcze- 
gólnych częściach preliminarza budże- 
tu na rok 1928-29. Oparcie prowizor- 
jum budżetowego na  preliminarzu 
budżetu na rok przyszły podyktowały 
poważne względy praktyczne, gdyż 
preliminarz ten przewiduje szereg wy- 
datków nowych, a w szczególności 
poważne wydatki na inwestycje, któ- 
re mają być rozpoczęte jaknajprędzej. 
Artykuł 2-gi wzmiankowanj ustawy 
przewiduje, że niektóre kredyty inwe- 
stycyjie mogą być w 50 procentach 
otwierane ponad granicę jednej, czwar- 
tej kwot ogólnych preliminarza. 

Po odczytaniu przez sekretarza 
Sejmu porządku dziennego, zabrał 
głos p. wice-prezes Rady Ministrów 
proi. Kazimierz Bartel. 

Przemówienie vice-premjera Bartla 
Wysoki Sejmie. Zgodnie z art. 25 

Konstytucji rząd przedłożył izbom u- 
stawodawczym prowizorjum budżeto- 
we na I kwartał roku budżetowego 
1928-29. Równocześnie rząd poddaje 

pod obrady Sejmu preliminarz budże- 
towy na rok 1928-29, a także projekt 
ustawy o nadzwyczajnych inwestycjach 

państwowych. Zarówno prowizorjum 
budżetowe jak i sprawa kredytów na 
nadzwyczajne inwestycje państwowe 
domagają się uchwalenia przez „obie 

izby. Projekt robót inwestycyjnych 

obraca się w granicach 88.160.000 zi. 

których źródłem są rezerwy Skarbu. 

Szczegółowe omówienie sytuacji finan- 

sowej i gospodarczej Państwa o ile 
wiąże się ono z budżetem, będzie 

miało miejsce w debatach  komisyj- 

nych, a jedynie konieczność pośpie- 
chu zmusza mnie do wyrzeczenia Się 

analizy przedłożenia. Niechaj mi je- 
. dnak wolno będzie stwierdzić, że rów- 

nowaga budżetu Państwa jest obec- 
nie silnie ugruntowaną przynosząc 
ponadto realną nadwyżkę. W związku 
z tem stwierdzam, że wprowadzenie 

definitywnej reformy walutowej oraz 
znaczne wzmocnienie podkładu pod 
naszą , walutę, te dwa  zasadaicze 
czynniki podziałały na stosunki tinan- 

sowo-kredytowe Państwa na rynku 
międzynarodowym w ten sposób, że 
umożliwiają realizację = programu 
inwestycyjaego w dziedzinie produkcji, 
w gospodarce samorządowej i pań- 

stwowej oraz znaczne rozszerzenie 

konsumcji na głodzonym od wielu 
lat rynku wewnetrznym Įbez wzbudze- 

nia niebezpieczeństwa narażenia rów- 

nowagi bilansu płatniczego. Ale i dla 
wewnętrznej sytuacji Państwa  stabi- 

lizacja waluty i zrównoważony budżet 
posiadają pierwszorzędne znaczenie | 

to nietylko w dziedzinie czysto ma- 

terjalnej lecz i moralnej. W ten Spo- 
sób po kilku latach zaniedbania 

Polski w dwuch dziedzinach, dokona- 

ne zostały ostatnio prace o podsta- 

wowem iundamentalnem znaczeniu. 

To dodaje całemu . społeczeństwu 
otuchy i wiary, iż i w innych zagad- 

nieniach stopniowo zostaną przełama- 

ne zapory i trudności ku pożytkowi 
Rzeczypospolitej i jej _ obywateli. 
Szczególną wagę przywiązujemy do 
rychłego uchwalenia kredytów inwe- 
stycyjnych w przedłożeniu rządowem. 

Dyskusja. 
Następnie przemawiał poseł Dymitr Lewicki (Kl. Ukr.) który zazna- 

czył, że klub jego głosować będzie przeciw ustawie. Kolejny mówca poseł 
Rybarski (Kl. Nar.) uważa dyskusję w pierwszem czytaniu za niewskazaną, 
gdyż nad poruszanemi zagadnieniami będzie czas zastanowić się przy okre- 
šlaniu stosunku do rządu. 2 kolei poseł Griż b. um (Koło Żyd.) oświadcza, 
że klub jego głosować będzie za odesłaniem prowizorjum do komisji, 
podkreśla jednak, że stosunek klubu do rządu pozostaje niezmieniony. 
W Sejmie—oświadcza mówca—bronić będziemy prawa kontroli izby nad 
rządem, demokracji parlamentarnej i odpowiedzialności rządu przed Sej- 

mem. Stosunek do rządu będzie rzeczowy. Mówca podkreśla dalej, że 

tylko jego klub reprezentuje mniejszość żydowską. Przy tej okazji rzuca 

złośliwe uwagi pod adresem posłów żydowskich zasiadających w Bezpar- 
tyjnym Bloku. ; . 

Dla sprostowania zabrał głos poseł Kirszbraun, który oświadcza: Nie 
należe do ludzi, dla których polemika z posłem Grūnbaumem jest miłą. 

Uważam go za demagoga, z którego argumentami żaden zdrowo myślący 

i religijny żyd nie liczy się. Zwracając się następnie bezpośrednio do posła 
Griinbauma pos. Kirszbraun nazwał go awanturnikiem politycznym i za- 
protestował przeciwko twierdzeniu posła Grinbauma, jakoby on tylko 
miał prawo przemawiać w imieniu całego żydowstwa. 

Na wniosek posła Chacińskiego (Ch.D) dyskusję przerwano, poczem 
ustawę o nadzwyczajnych inwestycjach państwowych Oraz prowizorjum 
budżetowe w pierwszem czytaniu odesłano bez dyskusji do komisji bud- 
żetowej. Natomiast preliminarz budżetowy spadł z porządku dziennego 
dzisiejszego posiedzenia. Zamykając posiedzenie p. marszałek Daszyński 
oświadczył, że dziś o godz. 6 po poł. zbierze się komisja budżetowa, 
która po prowizorycznem ukonstytuowaniu się opracuje do dnia  jutrzej- 
szego sprawozdanie z obu omawianych na dzisiejszem posiedzeniu  pun- 
któw porządku dziennego. Następne plenarne posiedzenie wyznaczone zo- 
stało na dzień 30 b. m. o godz. 4-tej po południu. 

P. P. $. „odkłada” krytykę. 
Po przemówieniu p. wice-prezesa Rady Ministrów proi. Bartla zabrał 

głos poset Marek (PPS) który na wstępie stwierdził, że prowizorjum budże- 
towe przedłożone przez rząd jest, koniecznością państwową, a ponieważ 
rząd równocześnie przedkłada pełny preliminarz, przeto klub mówcy od- 
klada krytykę dotychczasowej polityki rządu i*jego zamierzeń na później, 
w tej chwili ograniczając się jedynie do określenia stanowiska klubu wobec 
niektórych momentów politycznych związanych z prowizorjum. Mówca między 
innemi zarzuca rządowi, że nie wykorzystał dostatecznie otrzymanych jeszcze 
w 1926 r. pełnomocnictw i nie rozwiązał wówczas Sejmu oraz nie rozpisał 
nowych wyborów. Mówca porusza dalej sprawę niektórych okresów, jak o 
zniesieniu tymczasowego wydziału samorządowego, o prawach wojewodów, 
ministra oraz o ustroju sądów powszechnych, wreszcie o emisji pożyczki 
inwestycyjnej, która rzekomo wchodzi w życie bez aprobaty komisji kontroli 
długów państwowych. Opozycję przeciw rządowi poseł Marek pozoruje 
przeszłością rządu, który — według jego mniemania — przekreślił de- 
mokrację parlamentarną. Przemówienie swoje zakończył mówca  następu- 
jącem oświadczeniem: Co rząd zrobi później nie wiemy, ale my  przystę- 
pujemy w tym nowym Sejmie do pracy w imię interesów całego Państwa 
i szerokicn mas ludności. 

Replika min. Gzechowicza. 
Z kolei w sprawie sprostowąnia zabrął głos min. skarbu  Czecho 

wez, który wyjaśnia nieścisłości, jakie znalazły się w przemuwieniu posła 
Marka odnośne pożyczki inwestycyjnej. Dekretem Pana Prezydenta z dn. 6 
lutego 1927 r. została zarządzona pożyczka inwestycyjna na kwotę 
50000000 zł. Pożyczka ta miała być przeznaczona wyłącznie na akcję bu- 
dowlaną, na budowę domów dla bezdomnej inteligencji i , obotników. 
Wobec tego dziwi mnie bardzo stanowisko przedstawiciela PPS w tej spra- 
wie. Prawdą jest, że parlamentarna komisja kontroli długów państwowych, 
która nie odmiała nam popisów dla innych pożyczek, dla tej właśnie po- 
życzki icn odmówiła. Wskutek tego rząd żadnego rozporządzenia wyko- 
nawczego do wspomnianego dekretu nie wydawał i wstrzymał emisję tej 
pożyczki licząc na to, że może nowa komisja, którą Sejm ten wyłoni bę- 
dzie miała zrozumienie dla tych potrzeb. 

DDD 

Wizyfa Marszalka Daszyńskiego w Belwederze. 
WARSZAWA, 29 III. (żeł. wi. Słowa). Marszalek lzby Poselskiej P. 

Daszyński złożył dziś o godzinie 1-szej wizytę Marszałkowi Piłsudskiemu 
w Belwederze. Konferencja trwała 5 kwadransów. IKomunikatu żadnego 
nie wydano. 

Marszałek Piłsudski rewizytuje prof. Szymańskiego, 
WARSZAWA, 29 HI. (f-/. wł. Słowa). O godz, 6-ej Marszałek Piłsudski 

przybył do Sejmu i rewizytował Marszałka Senatu proi. Szymańskiego. 
т = 

Dziennikarze u marszałka Daszyńskiego. 

Przedstawiciele klubu sprawozdaw- drugiej strony istnieje woła, jaką re- 

ców parlamentarnych w osobach pre- prezentuje Sejm, i wola ta będzie 
A Szukała uwzględnienia. Mojem zada- zesa  Bazylewskiego i wiceprezesa 52 4 

Wierzyńskiego złożyli wczoraj panu niem, zakończył marsz. Daszyński, 
marszałkowi Sejmu  Daszyńskiemu jest osiągnięcie porozumienia pomię- 

dzy tymi czynnikami, które to poro- 
zumienie jest konieczne. Do tego ce- 
łu będę dążył wytrwale. W  korcu 
p. marszałek zapewnił swą pomoc w 
udzieleniu prasie wszelkich technicz- 
nych ułatwień w pracy na terenie sej- 
mowym. 

życzenia z powodu wyborów. Pan 
marszałek Daszyński w odpowiedzi 
zwrócił uwagę na trudności, wśród 
jakich przychodzi mu pełnić urzędo- 
wanie. Od wypadków majowych— 
mówił marsz. Daszyński—wystąpiła w 
Polsce na jaw wola skoncentrowana 
w osobie marszałka Piłsudskiego. Z 

„ - Sytuacja parłamenfarna w perspektywie kuluarów. 

WARSZAWA, 29.III. (£e/. wł. Słowa). W kuluarach Sejmu wystąpie- 
nie vice-premjera Bartla na dzisiejszem posiedzeniu lzby poselskiej uwa- 
żane jest za pierwszą odznakę pewnego odprężenia w sytuacji parlamen: 
tarnej. Odprężenie to przypisywane jest rozmowie jaką odby! podczas swej 
wizyty w Belwederze p. Daszyński z Marszałkiem Piłsudskim.   

Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 

Redakcia rękopisów niezamówianych nie zwraca. 

Realizacja Gecila B.de Millea 
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NIEŠWIEŽ-—ul. Ratuszowa | 

Specjalna ilustracja muzyczna! 
Orkiestra pod dyrekcją 

UWAGA: Ze względu 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. 

„ T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—uli. Zamkowa, W. Włodzimierow 

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

   

" Ceny ze wzgłędu na niezwykle wysokie koszty wynajęcia 
obrazu zwiększone: parter 1 zł. 60 gr., balkon 80 gr. 
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Dlaczego godni potępienia. 
Po przeczytaniu prasy wileńskiej 

i oburzenia na moje oburzenie z łam 

Dz. Wileńskiego, chciałbym przedsta- 
wić co się właściwie stało i dlaczego 

scena, która miała miejsce we wtorek, 

miała tak Silne akcenty dramatyczne 

i dlaczego p.p. endecy w przekonaniu 

każdego patrjoty polskiego na praw- 

dziwą zasłużyli pogardę. 

Rozmowy były słychać na sali 
sejmowej we wtorek przed szóstą, 

gdy cicho wszedł na podjum  prezy- 

djalne Marsz. Piłsudski. Oczy obró- 
ciły się na niego. Stał wsparty o ławę 

w swoim ciemno błękitnym mundurze 

z wielką szarią niebieską Białego 

Orła, z licznemi orderami, z Virtuti 

Militari. Można być jego  przeciwni- 

kiem politycznym, —słyszałem niegdyś 

w wagonie, zagranicą na głośne iran- 

cuskie Votre Pilsudski, cicho i jakby ze 

smutkiem wypowiedziane zdanie:,, Tak, 

Panie, jestem Polakiem, lecz niestety 
przeciwnikiem Marsz. Piłsudskiego”. 

Lecz ten pan, który tak reagował na 

to, że uprzejmy cudzoziemiec połączył 
wyrazy Polska z zachwytami dla ge- 

njusza Polski — ten pan czuł to sa- 

mo, co czujemy my wszyscy, że Pił- 

sudski dla Europy, dla świata, symbo- 

lizuje Polskę. Sprawiedliwość histo- 

ryczna na to powie: bo on ją do ży- 

cia powołał, on ją od zguby urato- 

wał. 

Ale gdyby tak nawet nie było, 

gdyby to nawet nie był Piłsudski 

mąż stanu najpierwszy, którego dały 

dzieje Polski, gdyby to był tylko pre- 

mjer rządu i najwyższej rangi oficer, 

i wódz naczelny ze zwycięskiej wojny, 

gdyby nawet na to się zgodzić, że on, 

Piłsudski, w wewnętrznych stosunkach 

Polski jest tylko stroną polityczną, 

zwycięską, lecz stroną, to jednak... 

Gdy weszedł szef rządu i Marsza- 
łek Polski to padły przeciw niemu 

bezczelne wyzwiska i obelgi ze stro- 

ny komunistów. 

Tak jest: komunistów. 

Z jednej strony była ta postać w 

ciemno-błękitnym mundurze, ta po- 

stać, na którą, gdy patrzymy, to na- 

sze siatkówki oka mimowoli ją przyj- 

mują w niatejkowskiej pozie i matej- 

kowskiej glorji,—z drugiej strony wy- 
rzucali bezczelne obelgi nasi najwięksi, 
zaklęci wrogowie, z którymi walczymy 

dziś jeszcze podczas pokoju, pierś 

przeciw piersi. Dwa światy stały prze- 

ciw sobie: najwyższy polski. oficer i 

komunista. 

A ten komunista to nie jest dla 

nas małe niebezpieczeństwo. Pamię- 

tajmy ile u nas głosów padło na listy 

komunistyczne. Komunizm to dla nas 

groza i wojna. Komunizm, to więcej 

niż stracenie wschodu Polski, to za- 

tracenie polskiej indywidualności. 

I dlatego gdy na obelgi tych agen- 

tów moskiewskich, gdy na bezczelną 

maniłestację bolszewików. powiedział 

szef rządu polskiego: 
„Panowie będą wyrzuceni z sali“ 

— to cała sała sejmowa powinna 

była mu odpowiedzieć burzliwą ma- 
niiestacją na jego cześć. 

chwile w życiu narodów, gdy ani- 

mozje wewnętrzne zamilknąć muszą. 

Tutaj przed naszemi oczyma rozegrał 

się bowiem wtedy dramat walki Pol- 

ski z komunizmem. P.p. endecy u- 

działu w tej wałce nie wzięli, wobec 

starcia się na wielkiej scenie marsz. 

Piłsudskiego i komunizmu —- endecy 

zachowali wobec komunistów  życzli- 

wą neutralność. ‚ ; 

Nie wolno im bylo tego robič, ja- 

ko Polakom. Nie piszę, że nie wolno 

było im robić tego, ponieważ szli pod 

hasłami katolicko-narodowej listy, bo 

reminiscencja wyrazu „lista Nr. 24* 

budzi w nas istotnie tylko odruch o- 

brzydzenia do obłudy, fałszu, hipo- 

kryzji i kłamstwa. Ale to były wybo- 

ry — o których można zapomnieč. 
Ale czy po wyborach endecja istotnie 

nie ma zamiaru zawrócić z dotych- 

czasowej antypaństwowej drogi? Cat. 

  

Przed trancuskiemi wyborami, 
Paryź, 24 marca. 

Na podstawie art. 1-go ustawy 
konstytucyjnej francuskiej z 5 lutego 
1875 roku, łzba Posłów jest wybie- 
rana przez powszechne głosowanie 

w warunkach wyłuszczonych w ordy- 
nacji wyborczej. Ustawa z 30 listopa- 
da roku 1875 wprowadziła system о- 
kręgów jednomandatowych w stosun- 
ku jednego posła na każde 100.000 
mieszkańców. W roku 1885, lzba Po- 
słów system ten zmieniła wprowa- 
dzając głosowanie według list, przy- 
czem cały departament stanowił o- 
kręg wyborczy; posłowie przechodzili 
zwykłą większością. Ustawa z 13 lu- 
tego 1889 roku przywróciła okręgi 
jednomandatowe. Ustawa z 12 lipca 
1919 spróbowała połączyć system 
większościowy z systemem propor- 
cjonalnym w ramach departamentu. 
Ustawa z 21 lipca 1927 roku znów 
przywróciła okręgi jednomandatowe 
(serutin d'arrondiss* ment). 

Według tego więc systemu Fran- 
cja będzie wybierała dnia 22 kwietnia 
swych 612 członków czternastej lzby 
Posłów Ill-ej Republiki. Ponieważ w 
każdym okręgu staje w szranki prze- 
ciętnie po 5 kandydatów, przeto w 
najlepszym razie połowa posłów zo- 
stanie wybrana 22-go kwietnia; o 
przydziale reszty miejsc zdecyduje 
„bałotaż”, jaki się odbędzie 29 kwiet- 
nia, przyczem w tem  drugiem gloso- 
waniu większość względna wystarcza. 
## Zważywszy na system głosowa- 

nia, partje francuskie nie potrzebują 
tworzyć żadnych bloków, układać 
list, ani dostrajać programów. Nie 
znaczy to, aby 3.000 ubiegających się 
o mandaty kandydatów nie można 
było podzielić na pewne ideowe 
grupy. 

Zacznijmy od skrajnej prawicy. 
Monarchiści nie przedstawiają żadnej 
siły wyborczej. Poważną natomiast gru- 
pą jest Federacja Republikańska gru- 
pująca pojednanych z ustrojem katoli- 
ków i umiarkowanych  republikan. 
Czwarta część odchodzącej lzby nale- 
żała do posłów tego odcienia. Są oni 
wszyscy za utrzymaniem jedności na- 
rodowej, na której opiera się gabinet 
p. Poincarć'go. 

W środku wachlarza politycznego 
mamy Aljans Demokratyczny, czyli 
republikan społecznie umiarkowanych, 
ale przywiązanych do „Świeckości'' 
Republiki. | oni są za utrzymaniem 
jedności narodowej, choć chętnieby 
się odsunęli od skrajnej prawicy i 
stworzyli większość rządową z ra- 
dykałami. Posłów tego odcienia było 
w ustępującej Izbie około stu; nale- 
żeli oni do czterech różnych klubów. 

Na lewicy mamy radykałów (było 
ich 130), wyraźnie podzielonych na 
dwa odłamy: jedni pragną zapewnić 
trwałość obecnej kombinacji rządo- 
wej (Herriot); drudzy są nadal wier- 
ni idei sojuszu z socjalistami (Dala- 
dier). 

Socjalistów było stu w poprzed- 

STOLPCE--Ksieg. 
ŚWIĘCIANY POW. —Rynek 9. 

JKA POW.—ul. Mickiewicza 74. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. > 

Są bowiem. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska Št. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
-wa „Ruch“. 

ALRK LEI ) 

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

prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne о 

Pierwsze posiedzenie komisji kud- 
żefowej. 

WARSZAWA 29 III PAT. .O godz. 6 tej 
po poł. zebrała się sejmowa komisja bud- 
żetowa. Posiedzenie otworzył marszałek 
Sejmu Daszyński. Marszałek stwierdzając, 
że według przyjętego systemu przewodnic- 
two szeregu komisyj, do których należy 
również i komisja budżetowa, przypądnie 
w udziale najliczniejszemu klubowi t. i. B. 
B. W. R. zwrócił się do członków Bioku 
obecnych na posiedzeniu komisji z zapyta- 
niem, czy Blok zechce desygnować prze- 
wodniczącego. imieniem Bloku poseł Po- 
lakiewicz oświadczył, žė na przewodniczą- 
cego komisji budżetowej Blok wysunął po- 
sła Byrkę 
Następnie zabrał głos p. minister Skarbu 
Czechowicz, który w dłuższem przemówie- 
niu uzasadniał finansowe przedłożenia 
rządu. Minister stwierdził, że rok budżetowy 
1927-28 za okres ł1-tu miesięcy wykazuje 
250.600,000 zł. nadwyżki dochodów nad 
wydatkami. Budżet na rok przyszły preli- 
minowany został ostrożnie. Równowaga 
budżetowa stanowić winna kość pacierzową 
systemu finansowego. Dalej minister szcze- 
gółowo zanalizował rezultąty polityki go- 
Spodarczej rządu, w latach 1926 i 1927, 
które dały w wyniku rezerwy kasowe i mo- 
żność przeznaczenia 88.000.000 zł. па in- 
westycje państwowe. M-stwo Skarbu opra- 
cowuje projekty podatków gruntowego, 
budynkowego, majątkowego. 

Nawiązując do kwestii bilansu handlo- 
wego minister podkreślił rozporządzenie 
Prezydenta z dnia 13 Jutego o podwyżce 
taryfy celnej oraz znaczne wzmocnienie pol- 
skiego eksportu drogą wzmożenia produk- 
cji. Rok 1927 wskazuje wzrost wytwórczo- 
ści niemal we wszystkich gałęziach prze- 
mysłu. Następnie minister podniósł znacze- 
nie pożyczki stabilizacyjnej w listopadzie 
1927 roku w. sumie 72,000,000 dolarów, 
która przyczyniła się do przypływu kapita- 
łów zagranicznych Polsce potrzebnych. 

Minister w krótkim zarysie przedsta- 
wił komisji plan uplasowania zagranicą pa- 
kietów listów; zastawnych, obligacyj meljo- 
racyjnych oraz komunalnych Banku Gospo- 
darstwa Krajowego, co przyczyni się do ro- 
zwoju kredytu długoterminowego. Minister 
dał wyraz głębokiemu przekonaniu, żewspół- 
praca Devey'a w roli doradcy, między inne- 
mi dzięki jego osobistym zaletom przyczy- 
ni się w dużej mierze do dalszego pomyśl! 
nego rozwoju kredytu polskiego. Minister 
oświadczył się za koniecznością prowadze- 
nią nadal oszczędnej i zapobięgliwej gospo- | 
darki. finansowej. 

Po zanalizowaniu rozwoju Banku Pol- 
skiego, którego kapitały - własne oraz za- 
kładowy . i zapasowy wynoszą obecnie 
244.000:0600 zł. pokrycie obiegu biletów ban- 
kowych na dzień 29 lutego 70 proc., pori- 
fel wekslowy zwiększany z 321,400 tysięcy 
na dzień 31 grudnia 1926 r. do 465.660,000 
na dzień 31 grudnia 1927r. Wreszcie stwier- 
dzając znaczne możliwości dalszego rozwo- 
ju Banku, minister zakończył, że odbudowa 
gospodarcza Polski wymaga szeregu lat 
planowej pracy oraz harmonijnego zespo- 
lenia interesów całego narodu i wszystkich 
klas i warstw społecznych. 

niej lzbie i będzie ich w przyszłej co- 
najmniej tyleż. | oni są podzieleni: 
mniejszość (Renaudel) chce tworzyć 
gabinet z radykałami i uczestniczyć 
w rządzie; większość (Błum) zgadza 
się tylko na politykę podtrzymywania 
gabinetu radykalnego pod pewnymi 
warunkami. Daleko dziś do tej ser- 
deczności stosunków pomiędzy ra- 
dykałami i socjalistami, jaka w 192: 
roku panowała. Pomimo to należy 
się liczyć z tem, że w drugiem głoso- 
waniu w wielu okręgach radykałowie 
będą zawierali z socjalistami porozu- 
mienia negatywne (ustąpienie kandy- 
data mniej przez pierwsze głosowa- 
nie faworyzowanego). 

Komuniści wreszcie _ postanowili 
wystawiać swych kandydatów we 
wszystkich okręgach i utrzymać ich 
w drugiem głosowaniu. Odbiorą tym 
sposobem część głosów kandydatom 
lewicowym i ułatwią w wielu wypad- 
kach wybór kandydata umiarkowa- 
nego. ; 

Pod względem wyborczym najtrud- 
niejsza jest rola radykałów. Oni byli 
podstawą Kartelu Lewicy i oni pono- 
szą odpowiedzialność za dwa pierw- 
sze lata rządów minionej legislatury. 
Nie spelni i wyborczych obiecanek, a 
władzę musieli oddać w ręce p. Poin- 
carć'go, przeciw polityce którego prze- 
prowadzili całą kampanię z roku 
1924-go. Okoliczność ta jest korzyst- 
na dla tych wszystkich kandydatów 
prawicowo-centrowych, którzy będą 
polityki p. Poincarć'go bronili i za u- 
trzymaniem jedności narodowej się 
wypowiadali. jeśli uwzględnimy przy- 
tem, że każdy niemal wyborca poczuł 
czem mu grozi katastrofalny spadek 
iranka to można bez wielkiego ry- 
zyka przepowiadać, iż wybory z 
kwietnia 1928 roku będą / bardziej 
stateczne od tych z maja 1924. 

_ Drobne przesunięcie zresztą gło- 
sów wystarczy, aby wyniki wyborów 
były inne. Nie zapominajmy, że 11 
maja 1924 roku, na 8.898.526 - odda- 
nych głosów Kartel uzyskał tylko 
3.394.416 gł. jeśli miał jednak nie- 
wielką większość w lzbie (pomimo 
mniejszości w kraju) to dlatego, że 
we Francji wchodzi zawsze do lzby 
około stu posłów centrowych z bar- 
dzo luźną przynależnością partyjną. 
Tworzą oni grupy nic wspólnego z 
istniejącemi partjami nie mające i 
przyłączają się tam skąd wiatr wieje, 
t. zn. gdzie będzie większość. 

Dziś „wiatr wieje* ku utrzymaniu 
jedności narodowej. 

Kuzimierz Smogorzewski.
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1 wystawy tkanin w Skrzybowcach. 
Staraniem wydziału Kół Gospodyń 

Wiejskich przy O. T. B. lidzkiem i z inicja- 
tywy p. senatorowej Wańkowiczowej urzą- 
dzoną została dnia 18. marca w Skrzybow- 
cach wystawa tkanin typu miejscowego: 
Głównemi organizatorkami były panie: Pro- 
tassewiczowa ze Skrzybowiec, . Siekiucka 
ze Strzelicy i Wańkowiczowa z Romanow- 
ców. Dostarczono 450 eksponatów. Licz- 
ny zjazd (około 600 osób) jest. wyrazem 
zainteresowania się ogółu tym działem 
przemysłu ludowego. Prócz przedstawicie- 
iek organizacyj społecznych z ks. Czetwer- 
tyńską na czele, przybyły na wystawę pa- 
nie: Marja Górska prezeska Wojewódzkie- 
go Koła Gospodyń Wiejskich, Janowa Kot- 
wiczowa i Sokołowska — delegatki prze- 
mysłu ludowego z Wilna. Wystawę repre- 
zentowały następujące Koła Gospodyń: 
Stankiewicze, Bieniakonie, Skrzybowce, 
Strzelica, Żołudek i Białohruda. 

W większości dostarczonych wyrobów 
zwracały uwagę nietylko piękne kompo- 
zycje linjowe, — w doborze kolorów i sto- 
sownego tła, przejawia się subtelne poczu- 
cie barw. Prace o motywach czysto miej- 
scowych powstały w duszy kobiet, które 
nie miały możności poznania wzorów о5- 
cych i dlatego jest w tem bogactwo miej- 
scowej twórczości. . 

Artystyczne prace kobiet wiejskich — 
samouczek, wysyłane do muzeów prze- 
mysłu ludowego, nagradzane na wystawach 
zagranicznych (Paryż), świadczą o siłe 
twórczej narodu, — a twórczość narodu, 
zdolności, pracowitość — to skarb najwię- 
kszy, to bogactwo zasobów jego ducha. 
Widać pewne zmiany, że tak powiem, usys- 
tematyzowanie w doborze motywów i barw 
świadczące o postępie w pracy. Gdy przed 
paroma laty jeszcze, twórczość pochodziła 
z wyobraźni tylko, wykonywano  niewy- 
tworne prymitywy, lecz w kompozycji cał- 
kiem oryginalne — nienaśladowane. Dzisiaj 
w „niektórych (na szczęście niewielu) przeja- 
wia się naśladownictwo wzorów, spotyka- 
nych w wyrobach fabrycznych, często pod 
względem piękna bezwartościowych, naj- 
wyżej małowartościowych. Są to jednak 
drobne wyjątki. Całość przedstawia się je- 
żeli nie imponująco, to bardzo okazale. 
Wyróżniały się artyzmem Zona wyro- 
by szkoły tkackiej Koła Gospodyń Wiej- 
skich w Bieniakoniach, dostarczone przez 
p. Łastowską. Nagród 62 na ogółnę Sumę 
330 złotych, (w tem kasa Wydziału KGW. 
150 zł. Wydział Powiatowy loo zł. Prze- 
mysł Wileński 30 zł. T-wo Rolnicze 50 zł. 
Senatorowa Wańkowiczowa prywatnie 20 
zł.) Nagrody: za najpiękniejsze płótno, naj- 
piękniejszy kolorowy tkany szłak, wyszy- 
wany szlak, najładniejszy dobór kolorów 
na kapy,za najładniejsze dawnego : bi ato- 
ruskiego typu spodnice (t. zw. andaraki). 
Te ostatnie podobały się ogólnie i kilka 
okazów zamówiono do muzeum przemysłu 
ludowego w Wilnie. W dniu 'otwarcia wys- 
tawy odbyło się zakończenie 5-dniowego 
kursu gotowania, jednego z całego szeregu 
urządzonych przez ziemianki lidzkie z Wy- 
działem Kół Gospodyń Wiejskich. 

GW"PEWNA LOKATA KAPITAŁU NA @ 
5 OPROCENTOWANIE! Dom H.-K. B 
m „Zachęta” Gdańska_6, tel. 9 05. m 
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NOTATZI MUZYCZNE, 
"W okresie sprawozdawczym ostat- 

nich tygodni mariysdo zaznaczenia: 

Wieczór tercjałowy Konserwa- 
torjum. 

Zwyczajem traiycyjnym przedsta- 
wiło konserwatorium cały zastęp 
swych wychowańców, którzy wykazali 
—jak zwykle — wyborne przygotowa- 
nie i wciąż czynione postępy, przyno- 
szące zaszczyt zarówno pracowitym 
uczniom, jak ich kierownikom. Pro- 
gram urozmaicony dał możność stwier- 
dzenia, że poza przeważającą ilością 
iortepianistów są też i bardzo dobrzy 
przedstawiciele instrumentów  orkie- 
strowych. Można tylko żałować, że w 
celu nieprzedłużania obszernego pro- 
gramu, trzeba było wyeliminować z 
popisu kilka osób, nie mniej zasłu- 
gujących na ukazanie się publiczne. 
Unikając nadal takiej—bądź co bądź — 
krzywdy poszczególnych wychowań- 
ców, należałoby się, w -przyszłym ro- 

ku szkolnym, urządzać częściej takie 
wieczory uczniowskie. 

Oczywiście nie wszyscy występu- 

jący jednakowo uzdolnieni i zaawan- 
sowani, lecz „wszyscy odpowiadali 
najzupełniej wymaganiom nawet wy- 
soko sięgającym, chociaż zwykła w 
tych razach trema nieraz szkodziła. 
Nader duża ilość wykonawców, zmu- 

sza do niewyszczególniania nikogo. 

Cały wieczór przeszedł z. powodze- 
niem zasłużonem i zakończony był 
grą już zupełnie nie uczniowską. 

” 
* * 

Celem założenia Wileńskiego To- 
warzystwa Filharmonicznego było za- 
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POSTAWY. 

— „Kółko myśliwskie* Dnia 22-go 
marca br. utworzone 7ostało w Postąwach 
„Postawskie kółko myśliwskie”. 

Prezesem wyżej wspomnianego Kółka 
przez aklamację wybrany został p. Wiktor 

Nfedźwiecki starosta ;ępostawski, a do za- 
rządu weszli: p. Henryk Sylwestrowicz - re- 
ferent bezpieczeństwa, p. Marjan Doboszyń- 
ski komisarz ziemski, p. Mieczysław Zdyb 

naczelnik urzędu pocztowego i p. Bohdan 
Wańkowicz referent odbudowy. 

Do komisji rewizyjnej wybrano p. Oska-. 
ra Wińczę sędziego Pokoju, p. Korkozo- 
wicza i p. Przyjemskiego. 

Szczęść Boże nowej 
rządowi wytrwania i opieki! 
życzy 

placówce, a 7а- 
św. Huberta 

Jeden z-myśliwych. 

TROKI. 

— (0) O otworzenie gimnazjum w 
Trokach, Zawiązał się w Trokach komitet 
celem wszczęcia starań o otworzenie w 
Trokach gimnazjum koedukacyjnego w skła- 
dzie 5-ciu wyższych klas. W skład tego ko- 
mitetu weszli: pp. Witold Kuncewicz, Józet 
Nowicki, Albin Łakowicz i Szymon Tirko- 
wicz. Sprawa ta znalazła gorące poparcie 
zarówno w Radzie miejskiej, jak i gminnej. 

Ejszyszki (pow. Lidzki). 

— (a) Pożar. Dnia 22 marca we wsi 
Nowakuńce, wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem wybuchł pożar. Spalił 
się dom na szkodę Józefa Siemianowicza, 
trzy stodoły (gumna) i obora na szkodę 
Franciszka Karpowicza, Michała Paczkow- 
skiego i Kaspra Pietkiewicza. Wskutek sil- 
nego wiatru wszelka pomoc w gaszeniu 
ognia okazała się niemożliwą. W jednej ze 
stodół spalił się koń, wartości 500 zł. Stra- 
ty ogółem wynoszą osiem tysięcy złotych. 
Należy zaznaczyć, ze mieszkańcy wymienio- 
nej wsi są bardzo biedni. 

Mackiszki (pow. Lidzki) 
(a) Pożar. Dnia 25-g0 marca rb. w 

kolonii Poleckiszki wybuchł o godz. 12-ej 
w pocy pożaf, skutkiem którego spalił się 
dom mieszkalny i budynki gospodarskie na 
szkodę iwaszkiewiczą Jana. Straty wynosz. 
około 3 tysięcy złotych. Pożar powsta 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 

ŻOŁUDEK, powiatu lidzkiego. 

— (a) Obchód Imienia Marszałka 
Piłsudskiego. W niedzielę 18 marca odbył 
się uroczysty obchód Imięnin Marszałka. 
O godz. to rano odprawił ks. Czapłowski 
uroczyste nabożeństwo w miejscowym ko- 
ściele. Na nabożeństwie była obecna mło- 
dziež ze szkoły powszechnej, oraz miejsco- 
we i okoliczne nauczycielstwo. Wieczorem 
przy szczelnie zapełnionej sali „Domu Lu- 
dowego" odbyła się uroczysta akademia. 
Odczyt o życiu Marszałka wygłosił p. Ta- 
deusz Nowicki, przedstawiając ideologję 
Marszałka Piłsudskiego, jego walkę o nie- 
podległość Polski i potrzebę zwartej pracy 
dla dobra ojczyzny. Wielokrotne okrzyki 
na cześć Wodza Narodu dały wyraz niekła- 
manego entuzjazmu dla osoby Pierwszego 
Marszałka Poiski. Resztę wieczoru wypeł- 
nił koncert orkiestry mandolinistów i stra- 
żackiej. 
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ij 
pewnienie egzystencji koncertów symio- 
nicznych a pośrednio utrwalenie bytu 
wileńskiej orkiestry symfonicznej. Za- 
mierzając ująć w swe ręce najgłów- 
niejsze objawy wileńskiego życia mu- 
zycznego, Towarzystwo zorganizowa- 
ło dodatkowo -biuro, sprowadzające 
na koncerty artystów zamiejscowych. 

Niezwykle małe zainteresowanie 
publiczności wileńskiej koncertami 
symfonicznemi, nawet z udziałem wy- 
bitnych solistów (nprz. proi. Jozeta 
Turczyńskiego i in.), przyczyniło To- 
warzystwu poważne straty materjalne 
i spowodowało zaniechanie na prze- 
ciąg dłuższego czasu urządzania 
wszelkich koncertów  orkiestrowych. 
Tem się tłumaczy zredukowanie 
czynności Towarzystwa do roli agen- 
cji koncertowej, zanim sie warunki 
miejscowego ruchu muzycznego о4- 
powiednio polepszą. 

Cały szereg koncertów sołowych 
-częściowo bardzo wysokiej wartoś- 

ci artystycznej—odbył się z ramienia 
Towarzystwa, nasuwając refleksje na- 
stępujące: zapowiadanie odrazu dwóch 
koncertów w dniach bezpośrednio ko- 
lejnych naogół, a tem bardziej jedne- 
go i tegoż artysty w Wilnie, gdzie 
tak mało publiczności koncertowej, 
nie może dać wyników pożądanych, 
rozdrabiając garstkę publiczności na 
dwa wieczory i powstrzymując bar- 
dzo wielu od pójścia na pierwszy 
koncert, w oczekiwaniu opinji o nim, 
zwłaszcza gdy koncertant jest u nas 
jeszcze wcale nieznany. Wynikiem tej 
dziwnej polityki był słaby udział pu- 
blicznošci na pierwszym koncercie 
świetnego skrzypka Stefana Frenkla, j 
a z braku gazet (w poniedziałek) i 
czasu na rozpowszechnienie opinii 

Wyjazd delegacji do rokowań z Liiwą. 
WĄRSZAWA, 29.111, (tel. wł. Słowa). Dziś o godzinie 11 mi- 

nut 25 odjechała pociągiem pośpiesznym na Białystok Grajewo 
delegacja nasza do rokowań polsko-litewskich w Królewcu. De- 
legacji przewodniczy minister August Zaleski. 

Delegacja lifewska wyjechała do Królewca. 
Z Kowna donoszą: W czwartek o godz. 4-ej popoł. 

wyjechała do Królewca na rokowania polsk -litewSkie 
delegacja litewska. Skład delegacji jest następujący: prze- 
wodniczący premjer i minister spraw zagranicznych prof. 
Woldemaras; członkowie —- dyrektor departamentu eko- 
nomicznego dr. Zaunius, p. Sidzikauskas i gen. Radus- 
Zenkowicz. Delegacji towarzyszy kilku rzeczoznawców 

Królewiec wifa gości. 
KROLEWIEC, 29. III. PAT. Największy organ narodowy Królewca 

Kėnigsberger Allgemeine Zeitung ogłasza dziś obszerny artykuł wstępny 
na temat mających się rozpocząć rokowań polsko-litewskich. 

Dziennik wita przybywających gości. zapewniając, że stolica Prus 
Wschodnich daleką jest od jakiegokolwiek stanowiska agresywnego wobec 
którejkolwiek z przybywających stron i podkreśla, że z największem zain- 
teresowaniem śledzić będzie usiłowania zmierzające do usunięcia. pożałowa- 
nia godnego naprężenia pomiędzy Polską a Litwą. Dziennik wyraża kate- 
goryczne życzenie pokoju na Wschodzie, który jest warunkiem  gospodar- 
czego rozwoju tych stron. : 

Przechodząc do omówienia tła sporu polsko-litewskiego, dziennik pod- 
kreśla, że o ile Litwa istotnie przedstawi Polsce życzenie odszkodowania 
co do Wilna, to wysunie właśnie tę sprawę, którą Polska stanowczo 
pragnęłaby uchylić. Dziennik zaznacza, że Rosja w traktacie pokojowym 
ryskim zrezygnowała z wszystkich pretensyj co do ziem położonych na 
zachód od ustalonej w Rydze granicy. Ponieważ jednak traktat ryski wska- 
zuje na konieczność rozstrzygnięcia spornej sprawy terytorjalnej w drodze 
porozumienia polsko-litewskiego, które dotychczas nie nastąpiło, związek 
sowiecki uważa się za uprawniony do nieuszanowania suwerenności Polski 
nad Wileńszczyzną. * 

Omawiając dalej ewentualny program konferencji, dziennik wyraża 
przekonanie, że rokowania prowadzone być mogą na podstawie uszano- 
wania suwerenności litewskiej przez Polskę i podkreśla, że można spokoj- 
nie twierdzić, iż żaden rząd polski Świadomy swych obowiązków wobec 
pokoju powszechnego nie zechce naruszać niepodległości Litwy. Dziennik 
kończy uwagą, że z Kowna dochodzą co do widoków rokowań głosy pe- 
symistyczne, podczas gdy Warszawa zachowuje całkowitą rezerwę. 

Paszporty dla osób pochodzących z Wileńszczymy. 
Z Kowna donoszą: Ministerstwo spr. wewn. w .przyśpieszonem trybie 

zaczęło wydawać paszporty wszystkim tym obywatelom Wileńszczyzny 
(t. zw. okupowanej Litwy), którzy udowodnią, iż stamtąd pochodzą. 

Dotychczas mieszkańcy Litwy kowieńskiej, pochodzący z Wileńszczy- 
zny, posiadali jedynie specjalne czasowe zaświadczenia. 

Składy broni w pobliżu Hamburga. 
BERLIN, 29. Ili. PAT. Hamburgische Volkszeitung przynosi 

sensacyjne rewelacje o wykryciu wielkich składów broni w po- 
bliżu Famburga, które są podobno własnością Śtahihelmu i 
Wehrwolfu. Dziennik twierczi, że na utrzymanie tych składów 
w Hamburgu koła przemysłowe udzieliły znacznych subwencyj, 
walą innemi jedna z firm okrętowych finansowała budowę 
podziemnycn składów, w których znajdowała się broń i które to 
składy strzeżone były przez specjalną straż. 

Dekóracja krzyżem Virtuti Militari oficerów japońskich. 
TOKIO, 29-11 PAT. Pułkownik jędrzejewicz w asystencji radcy 

poselstwa Frylinga wręczył we środę dn. 28 b.m. 51 krzyżów Virtuti Mili- 
tari uczestnikom wojny rosyjsko-japońskiej i światowej. Obecni byli na tej 
uroczystości premjer Tanaka, sędziwy marszałek Oku, ministrowie wojny 
i marynarki, szef sztabu Oraz wielu wybitnych oficerów. Po uroczystości 
odbył się bankiet, na którym wzniesiono szereg toastów. Pułk. Jędrzejewicz 
wzniósł toast na cześć cesarza Japonii i nowych kawalerów Virtuti Militari. 
Premjer japoński wzniósł zdrowie Prezydenta Mościckiego. Minister mary- 
narki Okada odznaczony Ill i IV kl. orderu Virtuti Militari wzniósł toast 
za pomyślność armji polskiej. Mar. Oku kawaler  К. orderu Virtuti 
Militari wzniósł zdrowie marszałka Piłsudskiego. Uroczystości towarzyszył 
podniosły nastrój. Wywarła ona głębokie wrażenie. Prasa japońska 
zamieszcza liczne artykuły i fotografje z tej uroczystości. ` 

Polityka przy pomocy kijów. 
BERLIN, 29 III. PAT. Vossische Zeitung w depeszy z Wrocławia 

utrzymuje, że napad urządzony przez członków Selbstschutzu na polskie 
towarzystwo szkolne w Bytomiu, już obecnie wywołał represje po stronie 
polskiej. Niemieccy radykali prawicowi--oświadcza dziennik —mylnie przy- 
puszczają, że przy pomocy kijów i pałek gumowych będą mogli uprawiać 
politykę polską. Będą się oni mogli przekonać w krótkim przeciągu czasu, 
że przez swe terorystyczne metody szkodzą tylko mniejszości niemieckiej 
w Polsce, w obronie której rzekomo stają. 

Komisja inwestygacyjna na Węgrzech. 
PARYŻ. 29,111. PAT. Journal donosi, że komisja trzech Ligi Naro- 

dów wybrana dla przeprowadzenia śledztwa w sprawie  przemytnictwa 
broni w St. Gothard, postanowiła wysłać do Węgier komisję inwe- 
stygacyjną. : 

słusznej i naprawdę pochlebnej, dru- 
gi koncert wcale się nie odbył, albo- 
wiem publiczność zupełnie nie dopi- 
sala. Jedynym — zdaje się — prak- 
tycznym sposobem : jest ogłaszanie 
tylko jednego koncertu, a w razie 
prawdziwego powodzenia, urządzenie 
drugiego conajmniej o kilka dni póź- 
niej, jak to było z niezapomnianym 
występem fenomenalnego Arrau i 
Kocjana. Е 

Drugim objawem, nielicującym z 
powagą, jaką chcielibyśmy widzieć 
nieodłączną od Wileńskiego Towa- 
rzystwa Filharmonicznego, jest ton 
komunikatów prasowych 0 Копсег- 
tach Towarzystwa, nadto przypomi- 
nający ogłoszenia o seansach sztuk- 
mistrzów i plakaty kinowe. Niezbęd- 
nem jest wyrobienie sobie takiej 
powagi, aby w pojęciu  prawdzi- 
wego miłośnika muzyki firma To- 
warzystwa była zupełną gwarancją 
artystycznie wartościowego koncertu. 
A tymczasem już się nieraz zdarzyło, 
że szumnie reklamowane koncerty 
solowe przynosiły  najzupełniejsze 
rozczarowanie i podrywały zaufanie 
powszechne do Towarzystwa. 

Leopold Szpinalski. 

Pochlebnie juž u nas znany jeden 
z laureatów zeszłorocznego koncertu 
fortepianistów ku czci Szopena, znów 
się przedstawił naszej publiczności. 
Widać, że młody artysta nie tracił 
czasu i znacznie pogłębił swą  in- 
terpretację. Wprawdzie nie zupełnie 
jeszcze opanował swą chęć  nadmier- 
nego przyśpieszania temp, ze szkodą 
asności i nieraz nawet jego ogrom- 
na sprawność techniczna, zwłaszcza 
świetna gra palcowa, już nie wystar- 

czała do całkiem plastycznego wymo- 
delowania wszystkich drobnych szcze- 
gółów, wszakże wrażenie ogólne po- 
zostało bardzo dodatnie i wzbudziło 
szczerą chęć ponownego usłyszenia 
gry utalentowanego artysty, progra- 
my którego zawsze bywają bardzo 
wielostronne i ńieograne. 

Rozpocząwszy nastrojowem pre- 
ludjum i charakterystyczną sarabandą 
oraz dość efektowną tokatą Debussy'e- 
go, zakończył artysta część pierwszą 
mało znacym, a bardzo interesującym 
i wdzięcznym polonezem Zarembskie- 
go, młodo zmarlego w 1885 r. świet- 
nego pianisty i rokującego wielkie 
nadzieje kompózytora, który się już 
nieraz posługiwał w swych utworach 
gamą całotonową. 

Między temi utworami zajął miej- 
sce dość nudny Mazurek Szymanow- 
skiego i ładna choć samowolnie, bez 
logicznej konieczności, upstrzona dy- 
sonansami Barkarolla Lud. Różyc- 
kiego. 

Przepiękne utwory Szopena, Liszta 
i Skriabina, z jego najlepszego okre- 
su, były prawdziwem  upiekszeniem 
programu. Na zakończenie odegrana 
fantazja wschodnia „Islamey* Bałaki- 
rewa, skutkiem nadto prędkiego tem- 
pa, stała się popisem gimnastyki ior- 
tepianowej, utracając iizjonomję cha- 
rakterystyczną, którą jej nadawało 
wykonanie niezrównane samego kom- 
pozytora. 

Liczne sztuki  nadprogramowe 
świadczyły o pięknem powodzeniu 
koncertanta. 

Skutkiem zbiegu okoliczności nie 
mogłem być na koncercie skrzypka 
Stefana Frenkla, który się bardzo po- 
dobał, jak mi mówiły osoby kompe- 

(ty die roteun „Aranaiy” 
| Teror i mordowanie inteligencji w programie. 

Cały dzień poświęcony został znów 
badaniu świadków oskarżenia, prze- 
ważnie udowadniających winę osk. 
Potockiego i Szkodzica. Długim sze- 
regiem przesuwają się przed sądem 
Świadkowie z głuchych wsi, których 
zeznania jakkolwiek udowadniają wi- 
nę oskarżonych, jednak nie wnoszą 
ożywienia. Daje się odczuć, że nawet 
obrona ma już dość procesu, prze- 
wlektego i nudnego. Ż chwiłą kiedy 
Sąd przesłuchał już osoby mające 
coś do zeznania w Sprawie tuzów 
„Hramady“, obowiązki sprawozdawcy 
stają się coraz trudniejsze. Wprost 
trudno jest o wyłowienie ciekawszego 
momentu. 

Świadkowie H. Jędrzejkowicz, 
Czyżun i Kureńczyk mówią © 050- 
bie świadka Potockiego. Chorowity, 
od kiłku już lat nie pracuje na roli 
poświęcając się polityce. Pomimo te- 
go, že jest synem biednego fornala 

prowadz szeroką stopę życiową, a 
ojciec jego chciał nawet kupić u św. 
Jędrzejkowicza ziemię proponując 
wpłacenie znacznej sumy gotówką. 

Agitując za „Hramadą* nie liczył 
się nigdy Potocki ze słowami, a bę- 
dąc razem ze św. Karczmarkiem 
n b. komendantem posterunku w 
mieszkaniu sołtysa, mówił o powsta- 
niu jakie musi nastąpić jeżeli Polska 
nie odda dobrowolnie ziem  białoru- 
skich. Podczas tejże rozmowy (udzial 
w niej brali posterunkowi Suchocki i 
Al Szmaciuk) Potocki nadmienił, że 
teror i mordowanie inteligencji jest 
konieczne. 

W trakcie badania świadka Ku- 
reńczyka mec. Duracz  żapytuje 
go o narodowość. „Teraz jestem Po- 
lak, przedtem byłem Białorusin" brzmi 
odpowiedź wzbudzając Śmiech wśród 
oskarżonych i ław obrończych. 

Moja сва!а z kraju. 
Wyjaśnia się z zeznań šwiad- 

ka St. Czyžuna, že na terenie pow. 
Wołkowyskiego osk. SzKodzicz zna- 
ny był pod nazwą „Bazyl komunist*, 
Znany od szeregu lat jako komuni- 
sta po powstaniu „Hramady* zlikwi- 
dował gospodarkę wiejską i poświę- 
cił się całkowicie pracy hromadow- 
skiej. Potwierdza to świadek X. Woł- 
kowski, komendant posterunku. 

Mec. Duracz. A czy ma pan 
konkretne dowody winy? 

Świadek. Gdybym miał złożył- 
bym raport władzy. 

Kolejny świadek len. Pobudziej 
słyszał, że Szkodzicza nazywali ko- 
munistą jednak nie umie wytłomaczyć 
czem to zostało wywołane. 

Mec. Duracz. Jak świadka nazy- 
wają na wsi? 

wiadek. Mnie nazywają Końco- 
wik. 

Mec. Duracz, Dlaczegoż to Koń- 
cowik. 

Świadek. Moja chata z kraju, to 
tak i nazywają. 

Przewodniczący zapytuje osk. Szko- 
dzicza czy często bywał w Wilnie, na 
co ten odpowiada: „Byłem trzy razy, 
raz odwoziłem brata do gimnazjum". 

Świadek Orobiuk charakteryzu- 
jąc działalność Szczyglińskiego wspo: 
mina, že by! on aresztowany za pro- 
wadzenie szkoły nielegalnej. Oskarżo- 
ny daje wyjaśnienie i twierdzi, że 
inspektor szkolny zezwolił mu ustnie 
uruchomić szkołę, za co następnie zo- 
stał ukarany. 

Świadek J. Klaczko mówi: spra- 
wa „Hramady“ jest wielka. Mogę mó- 
wić tylko .o naszych wioskowych. 
Wszyscy nasi znają Bursewicza 'jako 
człowieka dobrego i uczciwego. 

Proszę aby sąd sądził sprawie- 
dliwie. 

@ 

Przewodniczący. To do šwiad- 
ka nie należy. Proszę mówić co świa- 
dek wie. Świadek zaczyna mówić, pro- 
kurator prosi Sąd o odczytanie zez- 
nań pierwotnych, gdyż są sprzeczno- 
šci. Świadek zeznał, że z „Hramady* 
wystąpił ponieważ spostrzegł, że po- 
między czynnikami rządzącemi „Hra- 
mady* a komunistami był kontakt. 

Mec. Duracz zapytuje Świadka 
dlaczego obecnie zeznaje inaczej. 

— Protokułu nie czytałem, wówczas 
mówiłem to samo, co i teraz, brzmi 
odpowiedź. 

Świadek K. Michalczyk, mie- 
Szkaniec Wołkowyska, był w okresie 
wyborów. 1922 roku mężem zaufania 
listy Nr. 16. Z tego tytułu zwrócono 
się następnie do niego prosząc o ob- 
jęcie stanowiska prezesa — hurtka. 
Współpracownikami jego mieli być 
Dubonos i Romańczyk. Świadek wie- 
dział, że są to osoby poszlakowane 
o komunizm i odmówił, a jak się po- 
tem okazało przypuszczenia jego nie 
były bezpodstawne. Romanczuk zo- 
stał aresztowany za komunizm, a Du- 
bonos zdążył uciec. i 

Świadek Wolkowski przepro- 
wadzając rewizję u osk. Jankowskie- 
go znalazł bibułę komunistyczną, któ- 
rą ten usiłował schować. Badany ze- 
znał, że otrzymał ją od Kasjana. 

Pozostali świadkowie nie wnoszą 
do sprawy ciekawszych momentów. 

Dziś dalszy ciąg. 
w, 7. 
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A Kerafa, chodniki i dywany 
poleca 

Ń GLEZŻER 
5 Wyroby gumowe. 

Gdańska 6. Telefon 421. 
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Sala Kiubu Kolejowców (ui. Dąbrowskiego 5). 

w ssbałę 341 marca 1928 r. Olelk! Koncert Religijny 

Początek o godz. 8 wieczór. 

W PROGRAMIE: 1) KANTATA 
4 2) STABAT MATER —-oratorjum Rossiniego 
Z UDZIAŁEM SOLISTÓW: P. p. Zwidrynówny, Sutkiewiczowej. 
wiczowej, Artysty b. Cesarskich teatrów M. WOROTYŃSKIEGO, Olszew- 
skiego i Sutkiewicza. Chór i orkiestra pod batutą p. A. Czerniawskiego. 

Grubera. 

Narko- 

: Szczegóły w afiszach. 
| Z i i YES WOTA ZZA POZA OZON KA CRO SEE 
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Niniejszem podaję do wiadomości 

1335 1 

KOMUNIKAT 

Techniczno-Handlowe i robót inżynieryjnych St. STOBER- 
SKIEGO mieszczące się przy ul. Mickiewicza 9, zostało przeniesione 

` do nowego lokalu przy ul. Mickiewicza 21. 
Z poważaniem St. STOBERSKI 

Szanownej Klijenteli, że Biuro 
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tentne. Pocieszam się wiadomością, 
z bardzo pewnego źródła, że Leon 
Szpinalski i Stefan Frenkiel zamierza- 
ja dać się słyszeć w Wilnie na 
wspólnym koncercie 5-go maja, który 
powinien zainteresować całą muzykal- 
ną publiczność. 

Bardzo pocieszającym objawem 
jest rozwój stowarzyszeń chóralnych 
w naszem mieście, Świadczący o co- 
raz większem zainteresowaniu muzy- 
ką naszego społeczeństwa. 

Osobiście wolałbym, żebyśmy mieli 
mniejszą ilość, lecz zato większych 
chórów, a nie kilkanaście mniejszych. 
Trzeba się spodziewać, że będący w 
stadjum organizacji Związek chórów, 
nie  przeszkadzając autonomicznej 
egzystencji poszczególnych stowarzy- 
szeń chóralnych, zachęci do wspólnej 
pracy, co umożliwi, w niedalekiej przy: 
szłości, wykonywanie arcydzieł wy- 
magających dużych zespołów chóral- 
nych. 

Jednym z takich stosunkowo mniej- 
szych zespołów jest chór mieszany w 
„Ognisku“ kolejowców, pod pieczo- 
łowitym kierunkiem p. A. Czerniaw- 
skiego, który w zeszłą sobotę z rze- 
telnem powodzeniem wykonał słynne 
„Stabat Mater" Rossini'ego z udziałem 
pp. Worotyńskiego,  Žwidrynėowny, 
Narkiewiczowej, Olszewskiego i Sut- 
kiewicza. Soliści mieli wdzięczne za- 
dania w melodyjnej, więcej operowej, 
niżeli kościelnej, kompozycji włoskie- 
go mistrza wykazać wszystkie zalety 
swych głosów i byli gorąco oklaski- 
wani. 

Na początku wykonano „Pod Krzy- 
žem“ Grubera, utwór kościelny, aka- 

O U ZZ TWO 

demicko poprawny, ale bez wielkiego 
natchnienia. Do niektórych solistów 
wyżej wspomnianych, z powodzeniem 
przyłączyła się tutaj p. Sutkiewiczowa. 

W obu utworach zespół chórałny 
sprawiał się dzielnie. Orkiestra, oko- 
ło dwudziestu osób, stanowiła pewną 
podstawę dźwiękową w trudniejszych 
momentach wielogłosowości. 

Żydowski Instytut Muzyczny. 
„ Doroczny popis uczniowski Żydow- 

skiego Instytutu Muzycznego świadczy 
o usilnej i sumiennej pracy zespołu 
nauczycielskiego i postępach zdoby- 
tych w ciągu tego roku szkolnego. 

Zarzut dawania zbyt trudnych utwo- 
rów dla gry uczniowskiej i nadmier- 
nie uwzględniający kierunek  wirtuo- 
zowski, któryśmy robili na tem miej- 
scu, został trafnie zrozumiany i oce- 
niony przez kierownictwo 
z przyjemnością stwierdzamy, że pro- 
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gram ułożony był znacznie stosowniej ! 
do sił wykonawczych i wymagań zdro- 
wej nauki muzycziiej, co się też bardzo 
dodatnio odbiło i na wyniku ogólnym 
całego popisu. 

Brak czasu pozwolił mi być tylko 
na drugiej części wieczora. Czteryjnu- 
mery fortepianowe, jeden skrzypcowy 
i jeden śpiewaczy pozostawiły bardzo 
korzystne wrażenie, 
wszyscy iortepianiści dość ostrożnie 
używali pedał i nie zawsze okazywali 
należytą baczność na dźwięk tonu w 
forte, lub prostotę we  irazowaniu. 
Były to jednak przemijające usterki, 
skutkiem zrozumiałego zdenerwowa- 
nia grających publicznie. Całość wra- 
żenia wszakże pozwala szczerze po- 
winszować wszystkim uczestnikom. 

Michat Józefowicz. 

jakkołwiek nie , 

#
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W przededniu polsko-liteoskich tokodai © Królewcu, 

Postulnty gospodarcze Ziemi Gileńshiej 
Kończąc naszą ankietę na temat 

postulatów gospodarczych Ziemi Wi- 
łeńskiej w związku z rozpoczynające- 
mi się rokowaniami polsko-litewskie- 
mi w Królewcu, zwróciliśmy się do 
kilku wybitnych przedstawicieli wileń- 
skich sfer finansowych, jako miaro- 
dajnych, jeśli chodzi o realizację 
przyszłych stosunków gospodarczych 
z Litwą, z prośbą о wypowiedzenie 
opinji co do tego, jaką dziedzinę 
pracy gospodarczej objąć mogą sto- 
sunki z Republiką Kowieńską, po 
ich nawiązaniu. Oto jak nam swój 
pogląd rozmówcy nasi wyłuszczyli: 

Rokowania królewieckie, usłysze- 
liśmy, objąć winny, między innemi, 
trzy dziedziny stosunków. Po pierw- 
sze, kwestję unormowania eksportu 
produkcji przemysłu połskiego; po 
drugie, kwestję wykorzystania możli- 
wości eksportowych Litwy i skiero- 
wania ich w stronę Polski; po trze- 
cie, zagadnienie Klajpedy i związa- 
nych z nim kwestji komunikacji kole- 
įowej i po Niemnie. 

Jeśli chodzi o zagadnienie pierw- 
sze, to przedstawia ono  zaintereso- 
wanie @а strony przeciwnej, o tyle, 
że i obecnie nawet, mimo braku po- 
rozumienia, eksport z Poiski na 
Litwę istnieje. Litwa importuje z 
Polski wyroby włókiennicze, cukier, 
węgiel i t. d. jak to zresztą jest po- 
wszechnie wiadome. Stosunki więc 
de facto istnieją, nie zawsze tylko 
są bezpośrednie. W tem widzimy 
nienormalność sytuacji. Produkt 
polski oocierający na Litwę przez 
pośrednika jest zbyt drogi. 

Zdaniem naszem porozumienie 
obniży przedewszystkiem ceny pro: 
duktów polskich na Litwie, już przez 
samo wyeliminowanie cudzego po- 
Średnictwa. Wydaje się nam, że przy 
tej okazji niezaprzeczalne są także 
korzyści Wilna, które jako punkt 
tranzytowy w stosunku do Polski i 
Litwy ma możność odpowiedniego 
wykorzystania tych nowych ewentual- 
nie konjunktur. Pamiętać bowiem na- 
łeży, że nie każdy odbiorca litewski 
będzie miał możność bezpośredniego 
zaopatrywania się w towar w fabry- 
ce. Wilno ma w tym wypadku widoki 
na pozyskanie składów towarowych 
wielkiego przemysłu polskiego. 

Zagadnienie drugie polega, jak za- 
znaczyliśmy, na wykorzystaniu możli- 
wości eksportowych Litwy. Dotyczy 
to w pierwszym rzędzie takich  pro- 
duktów jak len, siemię lniane, tutaj 
zaznaczmy,. że posiadamy w Wilnie 
jedną z największych w Polsce ole- 
jarni, importującą w tej chwili suro- 
wiec z sąsiednich krajów, a dalej od- 

%m nosi się to też do mięsa wieprzowe- 
g0, skór owczych, a po uruchomieniu 

Kłajpedy dla Wileńszczyzny, także 
ryby, wśród których specjalnie mor- 
skich, obecnie otrzymywanych przez 
Wilno z Łotwy, 

Należy też pamiętać o układzie 
stosunków przed wojną, kiedy Ko- 
wieńszczyzna zasiłała swą  pszenicą 
b. gub. . Wileńską i  Grodzieńską. 
Obecnie Wilnu odpadł dostawca ko- 
wieński, Po ułożeniu się stosunków 
z Litwą, stanie się on znowu dla 
Wileńszczyzny aktualnym, zwłaszcza 
gdy się zważy na bliskość dostawy, 
do której nie sposób porównać od- 
ległości do Poznania lub choćby 
Warszawy. 

Pozostaje jeszcze do omówienia 
problem Kłajpedy, dla której Wilno 
ieSt najoczywistszym Hinterlandem. 

Kłajpeda, tu powtórzymy zdanie 
utarte, przy dzisiejszymi Stanie rzeczy 

upada. Otwarcie dróg wodnych i lą- 
dowych zmierzających ku niej wydaje 
się koniecznością życia gospodarcze- 

so Litwy i egzystencji Kłajpedy jako 
jej portu. Nie widzimy potrzeby ukry- 

wać, że po otwarciu Niemna dla eks- 
portu drzewa wileńskiego powstaje 
groźne momento - dla wileńskiego 

przemysłu tartacznego. W wypadku 
niedostatecznego zabezpieczenia tej 

dziedziny produkcji krajowej cłami 
„wywozowemi na materjai nieobrobio- 
ny. tartacznictwo wileńskie stanie wo- 
bec niebezpieczeństwa upadku. 

Pozatem jeśli chodzi o kwestję 
transportu, to Litwa, ze względu na 
Kłajpedę, pragnąc wykorzystać swe 
drogi dla eksportu wileńskiego, musi 
tak unormować taryfy przewozowe 
aby konkurowały one z powodzeniem 
z taryfami w Prusach Wschodnich, 
przez które nasz eksport wileński 
idzie obecnie. 

Nawiązując kdo Spraw z_ które- 
mi mamy bezpośrednio do czy- 

nienia—to jest finansowych, musimy 

stwierdzić, iż wobec większych, a Sto- 
pniowo rosnących możliwości kredy- 

towych w Polsce, istnieją widoki na 
zasilenie rynku litewskiego kapitałami 
polskiemi, co wobec trudności kredy- 
m -— 
$ NASIONA gospod. warzywne, kwiato- 

we, leśne, ziemniaki, byliny 
4 cebulki, drzewka i krzewy owocowe, 
$ godowe, arkowe, SOLE NAWO- 
$ WE „CHORZOW“, oraz inne na- 

wozy Sztuczne poleca Hodowla na- 
4 sion S. Wilpiszewski. Sprzedaż w 
4 „Sklepie Rolniczym* Szwarcowy 1 
4 (Wielka 15). Cenniki bezpłatnie. 0071 

s (lola kobietą mać rosę cze 
ю + w wieku 3-5 -8 lat, 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
o pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wauie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańiska 23 -4. 1 
mire | 

$ 
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(Specjalna ankiefa „Siowa“) 

towych w Litwie nie pozbawione jest 
znaczenia. 

Wreszcie na zakończenie: mówi 
się wiele o zainteresowaniu jakie go- 
spodarcze porozumienie polsko-litew- 
skie ma przedstawiać rzekomo tylko 
dla Polski i to całej. W istocie rzecz 
ta ma się nieco odmiennie. Polska 
zachodnia interesuje się sprawą po- 

rozumienia z Litwą tylko o tyłeo ile. 
Sprawa ta rzeczywiste zainteresowa* 
nie przedstawia dla jej Ziem . półno- 
cno-wschodnich, a wyraża się ono w 
tych niecierpliwych oczekiwaniach i 
dyskusjach, jakie choćby w Wilnie 
z. rokowania królewieckie wywo- 
ały. i 

GITIS 

Stanowisko totwy względem 
Specjalny wywiad u konsuła łotewskiego 

liksa Donasa. 
W zakończeniu niejako naszej an- 

kiety, omawiającej postulaty Wileń- 
Szczyzny w związku z polsko-litew- 
skiemi rokowaniami w Królewcu,współ- 
pracownik „Słowa* zwrócił się do re- 
prezentanta Republiki Łotewskiej w 
w Wilnie p. konsula Feliksa Donasa 
z prośbą o specjalny wywiad na te- 
mat zainteresowania Łotwy _przyszłe- 
mi stosunkami między Polską a 
Litwą. 

Zawsze uprzejmy i jaknajžyczli- 
wiej do prasy polskiej usposobiony 
p. Donas przyjął współpracownika 
„Stowa“ poza godzinami urzędowemi 
i na wstępie rozmowy podkreślił swe 
duże zainteresowanie naszą ankietą, z 
której treścią już się był zapoznał, 
wypowiadając następnie szereg cen- 
nych zdań na poruszony temat. 

— Panie konsulu zaczynamy 
oiicjalnem pytaniem rozmowę — co 
może nam Pan powiedzieć o ewentu- 
alnych korzyściach Łotwy, które wy- 
płyną 2 porozumienia polsko-litew- 
skiego? Chodzi nam o poruszane 
przez sfery gospodarcze  Wileńszczy- 
zny przyszłe korzyści Libawy i straty 
Rygi, jako portów morskich. 

Z chwilą odpowiada p. Do- 
nas— gdy nastąpi porozumienie pol- 
sko-litewskie, a wślad zatem nawią- 
zanie stosunków gospodarczych po- 
między obu państwami, niewątpliwie 
ożywi się nasz port Libawski, który 
jeszcze przed wojną był przystoso- 
wany do wielkiego tranzytu z Rosji i 
Ziem Północno Wschodnich przed- 
rozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

-— jakie towary polskie skierowa- 
neby były na Libawę? 

— Przedewszystkiem len i drzewo 
obrobione oraz niektóre produkty go- 
spodarstwa wiejskiego, lecz stanie się 
to tylko w tym wypadku, o ile nawią- 
zana będzie normalna komunikacja 
kolejowa przez Litwę. 

— Wynika z tego pewne cale, sta- 
wiane przez Litwę  wtrącamy nie- 
dyskretnie. 

Rozmówca nasz uśmiechnął 
się, poczem dodał pośpiesznie w to- 
nie stanowczym: Jeżeliby ktokol- 
wiek starał się sztucznie tamo- 
wać naturalny ruch towarowy 
przez Lioawę, to Łotwa musia- 
łaby to odczuć, jako niewątpli- 
wą krzywdę. 

— Czy zdaniem p. konsula na 
gospodarczem porozumieniu polsko- 
litewskiem nie ucierpi Ryga jako port 
i nadmorska wielka stacja kolejowa? 

— Owszem Ryga o tyle częścio- 
wo ucierpi, o ile ma szanse zyskać 
drugi nasz port Libawa. Tutaj znów 
powtórzyć muszę, że o ile nie będzie 

rokowań polsko-lfewskich. 
w Wilnie p. Fe- 

sztucznego tamowania ruchu  kolejo- 
wego z Polski do Libawy, : to Rzecz- 
pospolita Łotewska ekonomicznie spe- 
cjalnie nie straci, a może nawet wy- 
grać, o ile dojdzie do wznowienia ru- 
chu przedwojennego. 

W czem ujawniłaby się korzyść 
Litwy po porozumieniu jej z Polską? 

— W ożywieniu ruchu tranzyto- 
wego, zarówno bezpośrednio z Polski, 
jak i Rosji, z tych części, które przy- 
legają do drogi żelaznej Łibawa-Ro- 
mny, Oraz w wzajemnej wymianie 
towarów z Polską, jak głównie węgla, 
nafty, maszyn rolniczych, naczyń me- 
talowych oraz wyrobów tekstylnych 
za litewskie produkty mleczne i po 
części zboże, o ile nie będzie dla ta- 
kiej wymiany w przyszłym traktacie 
poisko-litewskim specjalnych  ograni- 
czeń. 

— A czy wogóle w interesie pań- 
stwowym Łotwy leży ewentualne po- 
rozumienie Litwy z Polską? 

— Ma się rozumieć tak, gdyż to 
wpłynie na ustalenie możliwie jaknaj- 
lepszych stosunków sąsiedzkich  po- 
między trzema wyżej wymienionemi 
państwami. 

Łotwę bowiem dotychczas krępo- 
wał i krępuje chroniczny stan 'kon- 
iliktu pomiędzy Litwą a Polską. Ka- 
żdy nasz odruch sympatji względem 
Polski wywołuje podejrzenia w Litwie 
i naodwrót. 

Rozmowa dobiega końca. Ostatnie 
nasze pytanie tyczy się stanowiska 
prorządowej prasy łotewskiej wzglę- 
dem:porozumienia polsko-litewskiego. 

W odpowiedzi p. konsul Donas 
upewnia nas, iż prorządowe praso: 
we Organy łotewskie, mając głównie 
na widoku ogólne interesy polityczne 
Północnego Wschodu Europy, wska- 
zują zgodnie na konieczność nawiąza- 
nia normalnych stosunków pomiędzy 
Polską a Litwą, co leży w naszym 
wspólnym interesie. 

Ogólnie biorąc, stanowisko całej 
prasy przychylniej jest ostatnio na- 
strojone względem Polski niż Litwy, 
czego dawniej nie można było po- 
wiedzieć. 

Žegnając sie z współpracownikiem 
„Słowa* p. Konsul wspomniał, już 
poza oficjalną rozmową, o wszczętych 
przygotowaniach do uroczystego ob- 
chodu dziesięciolecia Niepodległości 
Łotwy, które przypada w drugiej po- 
łowie listopada roku bieżącego. Łotwa 
uczci w trzeci dzień swego Święta na- 
rodowego pamięć żołnierzy polskich, 
poległych w wspólnej walce z hor- 
dami boiszewickiemi o jej niepodle- 

głość. DS 

Kronika radjowa. 
REGULAMIN 

konkursu na słuchowisko radjowe. 

„  1.Polskie Radjo w Wilnie ogłasza wśród 
literatów miejscowych konkurs na orygi- 

nalne słuchowisko radjowe. Rękopis tej 
audycji musi posiadać warunki radjofonicz- 
ne, t. zn. żywość akcji zawartej w  djalo- 
gach, ograniczona ilość wykonawców, mi- 
nimum opisów zawartych w słowach spea- 
kera, przejrzystość kompozycji Oraz treść 
jasno tłumaczącą się |za pośrednictwem je- 
dynego zmysłu: słuchu. Opracowanie winno 
czynić audycję dostępną o ile możności dla 
wszystkich. radjosłuchaczy. 

2. Temat dowolny. Pożądany jest cha- 
rakter pogodny. 

3. Rękopisy maszynowe, opatrzone go- 
dłem, należy składać najpóźniej do dnia 30 
Kwietnia rb. u Kierownika programowego 
Polskiego Radja w Wilnie, ul. Witoldowa 
21. Do rękopisu należy dołączyć opatrzoną 
tem samem godłem zamkniętą kopertę,-za- 
wierającą nazwisko i adres autora. 

4. Rozmiar rękopisu winien być taki, 

aby wykonanie przed mikrofonem trwało 
od 45 do 70 minut. й 

5. O ile utwór s być połączony z ilu- 
acją muzyczną, należy zaznaczyć w rę- 

kore jej charakter, wzgl. autorów lub 
kompozycje nadające Się do tej ilustracji. 

6. Praca, uznana przez Sąd konkurso- 
wy za literacko najlepszą i najbardziej ra- 

djofoniczną, odznaczona zostanie nagrodą 
w sumie 300 (trzystu) złotych. Polskie 
Radjo w Wilnie przejmie tem samem prawa 
autorskie nagrodzonego rękopisu. Dalsze TĘ- 
kopisy, polecone do zakupu przez Sąd kon- 
kursowy, Polskie Radjo w Wilnie będzie 

mogło zakupić do wykonaniz w cenie po 
100 (sto) zł. za rękopis. Ža 

T. Sąd konkursowy tworzą: prof. USB. 
Ferdynand Ruszczyc, Dyr. Uniw. Bibl. Publ. 
dr. Stefan Rygiel, Dyr. Reduty Juljusz 
Osterwa, Dyr, Polskiego Radja w Wilnie 
Roman Pikiel, Kierownik Programowy Pol- 
skiego Radia w Wilnie Witold Hulewicz. 

8. Osoby zainteresowane mogą otrzy” 
mywać szczegółowe informacje u Kierown. 
Program. Polskiego Radja w Wilnie uŁ Wi- 
toldowa 21, tel. 13 66, w dni powszednie 
od godz. 2—4 po poł. 

£ Obiece ludzi Sao serca poleca a 
się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 

i nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dla b. 

RĘ owniczki Szkoły. 

     

       

9. Konkurs uważa się zą ważny, o iie 
nadesłane zostaną przynajmniej 3 prace. 

10. Ježeli;žadna z nadesłanych prac nie 
będzie odpowiadała warunkom, Sąd kon- 
Kursowy ma prawo nie przyznać nagrody. 

Jan Kiepura przed mikrofonem 
w Polsce. 

Nasz rodak, wielki tenor Jan Kiepura 
śpiewał, po całym szeregu koncertów w 
Wiedniu i Berlinie, ostatnio w Kolonii z nad- 
zwyczajnym sukcesem. Radjostacje w Ko- 
łonji, Langenbergu i Akwizgranie transmi- 
towały ten śpiew, który i u nas na aparaty 
lampowe można było słyszeć. 

Obecnie, dowiadujemy się, że sławny 
nasz rodak doniósł dyrekcji:radjosłacji po- 
znańskiej o swoim przyjeździe da Polski, 
około czerwca b. r.. wobec czego udą się 
go najprawdopodobniej uzyskać i dia ra- 
djostacji poznańskiej. 

Wszyscy radjosłuchącze, įktėrzy zą ze- 
szłoroczne transmisje śpiewu Kiepury iak 
licznie i gorąco dziękowali, będą mieli 
możność i w tym roku usłyszeć sławę 
scen europejskich. 

ESET TESTAI IST 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

29 marca 1928 ;. 
Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 124,49 124,80 124,18 
Budapeszt 155.75 156.13 155,37 
Holandja 359,05 359,95 358,15 
Londyn 43,51 43,52. 43,41 
Nowy-Yurk 8,90 8,92 8,88 
Paryž 35,09 3519 35,02 
Praga 26,415 26,48 26,35 
Szwajcarja 171,76.5 172,19 171,34 

Wiedeń 125,45 125,76 125,14 

Papiery procentowe: 

dolarówka 72,-- —-, E 
10 proc. kolejowa 102,50 „102, — 
5 proc. konwersyjna 67,— 
konwersyjna kolejowa 6ł, —. 
listy i obi. Banku Gosp. Kraj. 94 — 
4 5 proc. ziemskie 55,75 
Akcje Banku Polskiego 

GIELDA WILEŃSKA 
Wilno, dn. 29 marca 1928 r. 

Li 
Wil Ban. Ziemskiego 100 zł. 

Złoto 
4,72 i pół 

Akcje 

Wiłekińs Bank Ziemski R. 250 143 

149, 149,50 148.75 

Zastawne 

6801 ь 

  

Ruble 4,731 pół 

\У О 

llczczenie Š.p. ks. prałafa Budkiewicza 

Uroczyste nabożeństwo żałokne. 
Ku uczczeniu Ś.p. ks. prałata Budkiewicza odbędzie się w sobotę, 

31-IIl, w kościele św. Kazimierza uroczyste nabożeństwo żałobne. Egzekwje 
o godz. 9 i pół, Msza św. o godz. 10. — Po mszy św. kazanie i Libera. 

Miejsca dla osób proszonych zarezerwowane przed prezbiterjum. 
Bilety na te miejsca będą wydawane przez Komitet przy furcie Kolegjum 
OO. Jezuitów w piątek 30-Ill o godz. 8—9 i 20 241, oraz w sobotę, 31-!! 
o godz. 8—-9. Pezatem wstęp wolny. 

Komitet ku uczczeniu Ś.p. prałata Budkiewicza. 
PRESS 

Aresztowanie b. zast. komendanta 
Wczoraj około godz. 3-ei popołu- 

dniu aresztowany został w gmachu są- 
du b. podkomisarz policji i -zast. ko- 
mendanta powiatowego na powiat wi- 
leūsko-trocki p. L. Aresztowanie, jak 
się dowiadujemy, nastąpiło jakoby na 
skutek ujawnienia fałszerstwa doku- 
mentu, którego miał się dopuścić w 
swoim czasie Ł. co podobno łączy się z 

p. ma pow. Wileńgko-Trocki 
jedna z głośniejszych afer kryminal- 
nych zlikwidowanych na prowincji. 

„ Aresztowanego osadzodo w więzie- 
nin na Łukiszkach. Szczegółów tej spra- 
wy ze względu na toczące się Śle- 
dztwo nie podajemy. Dowiadujemy się 
Skądinąd iż istnieje możliwość zmiany 
Środka zapobiegawczego względem p. 
L. wczoraj aresztowanego. 

Deirandarja na st. kolejowej w H-Święcjanach. 
W nocy z dnia 25 na 26 b. m. kasjer 

na ul. Kolejowej w N-Święcianach niejaki 
Trapszo Józef po zdefraudowaniu 1500 zł. 
pieniędzy rządówych, oraz depozytów miej- 
scowego T-wa „Sokół” zbiegł w niewiado- 
mym kierunku. Za zbiegłym zarządzono 
natychmiastowy pościg, w wyniku którego 

_KRO 
PIĄTEK 

20 Dziś Wschód sł. g. m. 5 33 

Zosyma Zach. sł. o g. 18 m. 00 
jutro 

Kornelji     

Spostrzeženia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologjł U. S. B. 

z dnia 29 -- HI 1928 r. 

Ciśnienie 
średnie w m. 

Temperatura 
średnia 

752 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr 

przeważający 
U w a gi: Pochmurno. Śnieg. Deszcz. 

Minimum za dobę -|- 19C. 

Maximum na dobę -|- 4°С. 
Tendencja barometryczna stały spadek ci- 
śnienia ^ 

KOŚCIELNA. 

— (c) Procesja do Kalwarii. Zwycza- 
jem dorocznym z wielkiego czwartku na 
wielki piątek uda się do Kalwarji procesja, 
celem zwiedzenia Drogi Krzyżowej. 

URZĘDOWA. 
— (0) Nowe rozporządzenie o $0- 

dzinach handlu. Z dniem 10 kwietnia 
wchodzi w życie rozporządzenie Prezyden- 
*a Rzeczypospolitej z dnia 22 marca r. b. 
o godzinach handlu i godzinach otwarcia 
zakładów handlowych i niektórych prze- 
mysłowych. Rozporządzenie to, m. in., za- 
wiera następujące przepisy: 

1) Czas sprzedaży towarów i otwarcie 
sklepów i wszelkich miejsc zawodowei 
sprzedaży nie. może przekraczać w dni 
powszednie ł0 godz. na dobę. 

2) Jalki z mięsem, wędlinami i skiepy 
spożywcze, z wyjątkiem sklepów, zajmują- 
cych się wyłącznie lub przeważającą sprze- 
dażą napojów alkoholowych, mogą być ©- 
twarte w ćni powszednie 'do 12 godzin na 

Potudniowo-Wschodni 

dobę- # 
3) Zakłady fryzjerskie mogą być otwar- 

te w dni powszednie do 10 godz. na dobę, 
a w soboty i dni przedświąteczne do 12 
godz. na dobę. 

4) W budkach i kjoskach, w których 
sprzedaje się do spożycia na miejscu wodę 
sodową, wody mineralne i nąpoje chłodzą- 
ce oraz słodycze i owoce, sprzedaż może 
odbywać się we wszystkie « dni w tygodniu 
w czasie od 1 kwietnia do 30 września 
włącznie w godzinach od 9 do 2l-ej. 

5) Sprzedaż uliczna gazet i czasopism 
oraz wyrobów tytoniowych może odbywać 
się w dni powszednie w godz. od 7-ej do 

23-ciej. „5 m GR 
6) W soboty i dni przedšwiąteczne skle- 

py i miejsca zawodowej sprzedaży mogą 
być otwarte do godz. 20-ej. 

„ Godziny otwierania i zamykania skle- 
pów określa władza administracyjna w po- 
rozumieniu z inspektorem pracy właściwe- 
go okręgu. 

(t) Odznaczenie wyższych  ofice- 
rów policji. W dniu wczorajszym w „wiel- 
kiej sali konferencyjnej Urzędu Wojewó- 
dzkiego P. Wojewoda Raczkiewicz w obec- 
ności p. Prokuratora Szteinmana, Komen- 
danta miasta pułkownika Giżyckiego, wyż- 
szych urzędników Województwa oraz de- 
legacji przodowników i poste unkowych 
PP. a także oficerów policjj wolnych od 
zajęć wręczył odznaki Złotego Krzyża Zas- 
ługi Komendantowi Wojewódzkiemu PP. 
Inspektorowi Bronisławowi Praszałowiczo- 
wi oraz odznaki Srebr. Krzyża Zasługi Pod- 
komisarzowi P P. Kazimierzówi Kaptur- 
skiemu. 

- (t) Nowa piacówka kulturaina, 
Władze Wojewódzkie zarejestrowały Sta- 
tut Towarzystwa Popierania Żydowskiej 
Sztuki Scenicznej w Wilnie oraz Statut Og- 
niska Kolejowego w Zahaciu pow. Dziś- 
nieński. 

— (t) Referat wyborczy przestał 
istaieć. P. Wojewoda Wileński . zarządził 
skasowanie z dniem 31-go marca rb. osob- 
nego referatu wyborczego w Urzędzie Wo- 
jewódzkim, a to z uwagi na zakończenie 
prac związanych z przeprowadzeniem wy- 
borów do Sejmu i Senatu. 

— (t) O kwalifikacjach zawodowych 
osób trudniących się kuciem koni. Wo- 
bec stwierdzenia, że kuciem koni trudnią 
się częstokroć osoby absolutnie do tego 
nieprzygotowane, co wywołuje kalectwo 
zwier ęcia lub przejściową chorobę, wyda- 
ne zostało zarządzenie normujące tę sprawę. 

Nie biorąc pod uwagę osób uprawnio- 
nych, na podstawie dotychczas: obowiązują- 
cych przepisów, do kucia, obecnie podobne 
uprawnienia otrzymywać będą osoby, które: 
ukończyły kurs kucia, bądź też zło yły 
egzamin przed jedną z komisyj ustalonych 
przez Wojewodę 

Okręgowezo Urzędu Ziemskie- 
go. Z powodu choroby Prezesa Okręgo- 
wego Urzędu Ziernskiego w Wilnie p. Sta- 
nisława Łączyńskiego, zastępować go bę- 
dzie przez czas dłuższy Naczelnik Wydziału 
Urządzeń Rolnych p. Tadeusz Žemojtel. 

-- (t) Pomoc dla rolników zamiesz- 
kałych w pobliżu granicy, Cały szere! 
gospodarstw rolnych. położonych w. miej- 
scowościach przez które przechodzi obecnie 
linja graniczna, na skutek tego przecięcia 
stały się karłowate i przez to postawione 
zostały w ciężkie warunki mąterjalne. 

odnośne włądze ujęły w okolicy pogranicza 
litewskiego osobnika, którym jak nas in- 
formują jest prawdopodobnie zbiegły de- 
fraudant Trapszo. W celu stwierdzenia iden- 
tyczności osoby ujętego z puszukiwanym, 
odstawiono go do dyspozycji władz sądo- 
wych w N-Święcianach. (x) 

NIKA 
Obecnie sprawa ta została załatwiona 

w ten sposób, że obywatele polscy, któ- 
rych gospodarstwa ucierpiały korzystać bę- 
dą przy nabywaniu ziemi państwowej na 
uzupełnienie tych gospodarstw oraz przy 
zagospodarowaniu z pomocy finansowe!, 
oraz z kredytowej pomocy przy nabywa- 
niu ziemi prywatnej z funduszu zapomóg i 
kredytu ulguwego. 

— (0) Opłata komornego od dnia 1 
kwietnia rb. Z dniem 1 kwietnia rb. opła- 
ta komornego wynosić będzie pełną war- 
tość przedwojennego komornego z czerwca 
1914 r., prócz lokalu złożonego z pokoju 
lub pokoju z kuchnią, za które płacić na- 
leży do dnia 1 lipca r.b. komorne w wyso- 
kości dotychczasowej, t. j. 43 proc. komor- 
nego podstawowego. Wszelkie inne miesz- 
kania i lokale oblicza się w wysokości loo 
proc. komornego przedwojennego, licząc 
rubel pa 2,66 zł. 

SAMORZĄDOWA 
' (r) Zjazd wójtów i burmistrzów. 

We środę w lokalu Wydziału Powiatowego 
Wil.-Trockiego odbył się zjazd wszystkich 
wójtów gmin i burmistrzów miasteczek 
pow. Wijeńsko-Trockiego. 

Ogółem przybyło 16 wójtów i 2 bur- 
mistrzów. Obradom przewodniczył starosta 
p. L. Witkowski. 

Wobec wprowadzenia od nowego okre- 
su budżetowego t. j. od 1 kwietnia r. b. 
zmian w rachunkowości i kasowości w 
związku z wprowadzeniem buchalterji po- 
dwójnej, omawiano szczegółowo sposoby 
przystosowania się do nowego systemu 
dość skomplikowanego. 

Przewodniczący pouczał zebranych jak 
należy wykonywać budżety, a wreszcie zo- 
bowiązał kierowników gmin do intensyw- 
nego ściągania zaległości od płatników 
wszelkiego rodzaju podatków tak państwo- 
wych jak gminnych oraz opłat za leczenia, 
asekuracje i t. d. 

-- (r) Z Wił-Trockiego Banku *pół- 
dziełczego. Na odbytem ostatnio walnem 
zgromadzeniu rocznem członków Wileń- 
sko-Trockiego Banku Spółdzielczego wy- 
brano 9 osób do władz Banku. 

Stosownie do regulaminu z pośród wy- 
branych powołano na prezesa Rady Nad- 
zorczej p. Lucjana Witkowskiego (starostę) 
zaś na wice prezesa p. Turczynowicza, któ- 
rzy wraz z czterema innymi członkami two- 
rzyć będą skład Rady Nadzorczej. ' 

— tt) Akcja zwalcza ia jaglicy. Wo- 
bec zastraszającego szerzenia się jaglicy 
wydane zostąło specjalne rozporządzenie 
o zwalczaniu tej zaraźliwej i uciążliwej 
choroby. 

W mysi tego rozporządzenia każdy wy- 
padek zachorowania podiega zgłoszeniu sa- 
nitarnym władzom powiatowym. 

W stosunku do osób chorych na įa- 
glicę, które uporczywie zaniedbują lecze- 
nie, lub znajdują się w warunkach uniemo- 
żliwiających racjonalne leczenie powia- 
towe włądze mogą zarządzić przymusową 
izolację i leczenie. 

Jeżeli na pewnym terenie szerzy Się 
jaglica, władze wojewódzkie mogą nałożyć 
na gminy i powiatowe związki komunalne 
obowiązek zakładania i utrzymania przy 
chodni. Poszczególne gminy mają prawo 
łączyć się w związki międzykomunalne dla 
ułatwienia sobie zorganizowania i utrzymy- 
wania zakładów dla chorych jaglicowych. 
Porady dla chorych udzielane muszą być 
bezpłatnie, natomiast, związki te ubięgać. 
się mogą © pomoc Państwa. 

Rozporządzenie to przewiduje kary dlą 
niestosujących się do przepisów i zarzą- 
dzeń w wysokości 500 zł. grzywny. Orze- 
czenia skazujące wydaje powiatowa władza 
administracyjna. 

MIEJSKA. 

— (0) Godziny handlu w czasie 
przedświątecznym. Min. Pracy dorocz- 
nym zwyczajem zezwoliło na przedłużenie 
godzin handlu w okresie przedświątecznym. 

Od poniedziałku 2 Kwietnia do Wiel- 
kiego Piątku sklepy będą odwarte do godz. 
9-ej wieczorem. 

W niedzielę, dnia 1 kwietnia sklepy bę- 
dą otwarte od godz. l-ej po południu do 
gódz. 6-ej wiecz. : 

Okresem wzmożonego ruchu zaintere- 
sowało się odpowiednio starostwo grodz- 
kie. Specjalnie na ten okres zwiększona 
będzie liczba kontrolerów cen. Kupcy, po- 
berający ceny nadmierne w okresie įprzėd- 
świątecznym będą surowo karani. 

(x) Konkurs miejski na budowę 
szkoły w Kuprianiszkach. Magistrat 
ogłosi w najbliższych dniach publiczny kon- 
kurs 5na wykonanie robót przy budowie 

szkoły w Kuprianiszkach. Jak wiadomo, 

gmach szkoły będzie drewniany na funda- 
mencie murowanyrn. 4 ż 

(x) Samochód miejski do pole- 
wania ulic. Magistrat zakupił ostatnio w 
pewnej firmie francuskiej samochód t. zw. 
„pryskacz“ do polewania ulic. Samochód 
ten kosztować będzie 31.000 zł. loco 
fabryka, 

(x) Z posiedzenia miejskiej Ko- 
misji Kulturalno - Oświatowej. Onegdaj 
pod przewodnictwem radnego p. Młotkow- 
škiego oo się w Magistracie posiedze- 
nie Komisji Kulturalno-Oświatowej. Z wy- 
asygnowanych ostatnio w myśl uchwały 
Rady Miejskiej 12.000 źł. na szkolnictwo 
dokształcające w Wilnie udzielouo: zawo- 
dowej szkole T-wa techników w Wilnie 
4.000 zł., szkole dokształcającej im. Pro- 
mien 1.500 zł., szkole im. Kilińskiego 900 zł., 
szkole im. Konopnickiej 400 zł., szkole im. 
św. Teresy 700 zł., stowarzyszeniu kupców 
i przemysłowców chrześcijan 500 zł., szko- 
łe koedukacyjnej litewskiego centralnego 

Komitetu T-wa Dobroczynności 1.600 zł 
i koedukacyjnym. kursoim dokształcającyu 
T-wa Pomoc 2.400 zł. razem 12.000 zł. 

— (x) Pożyczka prietiaiaikcEma dia 
pracowników miejskich. W związku z 
nadchodzącemi świętami, Magistrat na wczo- 
rajszem posiedzeniu postanowił wypłacić 
etatowym prącownikom miejskim jeszcze 
przed Świętami 25 proc. poborów. tytułem 
pożyczki zwrotnej w 5-ciu ratach. 

Pracownikom kontraktowym zaś, któ- 
rzy dotąd pobierali pensję płatną z dołu. 
postanowieno wypłacić za miesiąc bieżący 

góry. 
' TOWARZYSKA. 

— Zaślubiny. W czwartek 29 bm. po- 

błogosławiony został związek małżeńsk: 

pomiędzy p. Antoniną Bilińską, b. kierow- 
niczką filji wileńskiej „Kurjera Warszaw- 
skiego*, a p. Emilem Wierzbickim. W godzi- 
nach wieczornych młodą parę podejmowali 
z staropolską gościnnością baronostwo Kon- 

stantostwo Stadenowie. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Wileńsk. Koła Stowarzy- 

szenia b. wychowanek i wychowanków 
gimnazjów przy kościele św. Katarzyny w 
Petersburgu wzywa swych członków do 
wzięcia udziału w nabożeństwie żałobnem, 
mającem się odbyć w kościele św. Kazi- 
mierza o g. 10 rano dn. 31 marca i Uro- 
czystej Akademji dn. 9 kwietnią o godz. 
1230 w Sali Miejskiej ku uczczeniu 5 rocz- 
nicy męczeńskiej śmierci ks. prałata K. Bud- 
kiewicza, był. prefekta gimnazjów przy ko- 
ściele św. Katarzyny w Petersburgu i pro- 
boszcza tegoż kościoła, i 

Na azień 3-go Maja. Dowiadujemy 
się, że w Warszawie już się zawiązał Ko- 
mitet Honorowy Daru Narodowego 3-g0 
Maja. Na czele. Komitetu staje Marszałek 
Józef Piłsudski Prezes Rady Ministrów, 
oraz Ministrowie, |. Eksc. ks. Kardynał 
Aleksander Kakowski wszyscy niemal do- 
stojnicy kościelni, Rektorzy Uniwersytetu, 
Politechniki, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego i w BRE Handlowej. 

Komitet „Daru Choinkowcgo“ 
działający z ramienia Komitetu „Chleb dzie- 
ciom* niniejszem dziękując wszystkim, któ- 
rzy przyczynili się do zbiórki ofiar na 
gwiazdkę dla dzieci w ochronach i szpita- 
łach, podaje następujące wyniki zbiórki roz- 

dawnictwa: gotówką — 1.526 zł. 13 gr., 
odzieży 96 szt., obuwia 34 szt. książek 78 
szt., zabawek i upominków — 1188 _ szt. 
cukierków około 27 klg., biskwitów i her- 
batnikėw 23 kig., świec 46 pud., kiełbas © 

kółek, jabłek 51 klg., materjału 15 szt. 
Z powyższych ofiar zostały obdzielone 

1640 dzieci w 17 ochronach i 4 szpitalach 
dziecinnych, a pozostała nie wydatkowana 
suma zł. 456 gr 72 i dolar została przesła- 
na do kasy komitetu „Chleb dzieciom”. 

Kwesta na rzecz Domu św. An- 
toniego. Komitet Domu św. Antoniego u- 
rządza dn. 2 kwietnia 1b. w poniedziałek 
kwes ę i zwraca się z serdeczną prośbą do 
społeczeństwa wileńskiego o życzliwe po- 
parcie tej kwesty i dopomożenie tem sa- 
mem komitetowi w ulżeniu biednym siero- 
tom ciežkiego ich bytu. i 3 

Wykłady dła matek i wychowaw- 
ców. Dowiadujemy się, że Tow. Wychowa- 
nia Przedszkolnego organizuje od dn. 10 

kwietnia rb. cyki wykładów dla mątek i 
wychowawców, na których będą wykładały 

znane powagi pedagogiczne p. Weryho-Ra- 
dziwiłłowiczowa, prof. dr. jasiński i dr. 

łszora. Cykl ten obejmie najważniejsze za- 
gadnienia z dziedziny pedagogiki i hygjeny 
dziecka. Opłata za cały kurs (20 godzin 
wykładowych) wynosi tylko 10 zł. — zapi- 
sy przyjmuje sekretarjat TWP Mickiewicza 
22 w lokalu kursów pielęgniarskich. || 

— „Więzień a społeczeństwo". Sta- 

raniem Patronatu Więziennego dziś, o g. 
7-ej w sali Śniadeckich USB odbędzie się 
pierwszy odczyt p. Wandy Grabieńskiej, ku- 
ratorki więzień warszawskich, pt. „Więzień 
a społeczeństwo”. Bilety w cenie 1 zł. oraz 
50 gr. dla młodzieży są do nabycia w księ- 
garniach Zawadzkiego i Gebethnera oraz 
przy wejściu na > A ‚ 

— Wilefskie 1-w0 Opieki nad zwie- 
rzętamii, odbyło dnia 24 bm. o godzinie 
18-e; walne zebranie członków Towarzyst- 
wa. Po zagajeniu zebrania, wyborze  pre- 

zydjum, odczytaniu protokołów z zebrania 
dorocznego odbytego dnia 27 III. 27 r. o- 

raz nadzwyczajnego Walnego zebrania 
T-wa z dnia 5X1 roku ubiegłego, które 
zostały przez zebranie przyjęte, p. Prezes 
Olszewski przedstawił zebraniu szeroko 
opracowane sprawozdanie z działalności 
ustępującego zarządu za rok ub. z którego 
widać, iż T-wo rozwijające się pod wyso- 
kim protektoratem p. Wojewody Raczkie- 
wicza było i jestw trudnych warunkach 
rozwoju, ze względu na brak poparcia i 
zrozumienia idei Towarzystwa przez ogół 
społeczeństwa. Mimo to Towarzystwo się 
rozwija, czego dowodem stały wzrost ilości 
członków, których liczba obecnie sięga 
blisko 200, nielicząc wielu sympatyków, 
podczas gdy jeszcze rok temu ogólna licz- 
ba członków i sympatyków nie przekracza- 
ła 5o-ciu. Towarzystwo uzyskało ze stro- 
ny „Administracji i Policji wszelką możliwą 
pomoc i zawarowanie pełnomocnoctw przy- 
słuzujących członkom Towarzystwa pizy 
spełnianiu przez nich obowiązków przewi 
dzianych Statutem T-wa. Wilno zostało 
podzielone na 18 rejonów, na czełe któ- 
rych stoją t. z. opiekunowie rejonowi. Za- 
rząd T-wa projektuje założenie w Wilnie 
kuźni miejskiej, pierwszej szkoły podkuwa- 
czy i i. p. 7е względu na bardzo opłakany 
stan opieki nad zwierzętami w Wileńszczyź- 
nie poczynania te winne znaleźć jak naj- 
większe poparcie Wilnian. W końcu zebra- 
nie na wniosek p. Łukaszewicza | wyraziło 
uznanie ustępującemu Zarządowi i powo- 
łało nowy Zarząd T-wa na rok bieżący w 
składzie następującym: 1) prezes p. Qi- 
szewski, w-prezes p. gen. Rymkiewicz, 
członkowie: p. kom. Reszczyński, p. Łuka- 
szewicz, p. Waligóra p. dr. Mąckiewiczowa 
i p. Zgirski jako sekretarz. 

Nie zwiekajmy już dłużej, pomóżmy 
nowemu Zarządowi. Zapiszmy się na człon- 
ków Towarzystwa. Składka roczna 3 zł. 
Sekretarjat czynny codzień od godziny 6-7 
w lokalu ll Komisarjatu PP. róg Tatarskiej 
i Mickiewicza. 

TEATRY i MUZYKA. 
Reduta na Pohulance. Dziś z po- 

wodu generalnej próby sztuki J. Żuławskie- 
go „Eros i Psyche" — przedstawienie za- 
wieszone, 

— „Eros i Psyche“. jutro o godz. 
2o-ej, odbędzie się pierwsze przedstawienie 
powieści scenicznej w 7T-miu rozdziałach 
Jerzego Żuławskiego + „Eros i Psyche*. 
W przedstawieniu bierze udział pełny Ze- 
spół Reduty, na czele.:z: St. Chmielewską- 
Perzanowską, H. Gallową, H. Hohendlinge- 
równą, |. Kunicką, E. Sciborową, T. Biał- 
kowskim, Z. Chmielewskim, St. Larewi- 
czėm, J. Karbowskim, J. Kornobisem, K. 
Pągowskim, J. Wasilewskim, L. Woltejką. 
Stylowe ubiory wykonano w pracowniach 
Reduty. Oprawa Sceniczna pomysłu Iwa 
Galla. Muzyka i śpiewy pod kierownictwem 
Eugenjusza Dziewulskiego. 

— Niedzielna popołudniówka „Wil- 
ków w nocy'. W niedzielę o godz. 16-eį, 
po cenach zniżonych komedja w trzech 
odsłonach T. Rittnera — „Wilki w nocy*. 

Teatr Polski (sala Lutnia) „Spisek 
carowej (Rasputin). Dziś Teatr Polski 
występuje z sensacyjną premjerą sztuki A. 
Tołstoja i P. Szczegolewa „Spisek carowej** 
w której oprócz panującego przed dziesię-



ciu laty dworu cesarskiego, występuje w 
całej swej ohydżie Rasputin, ze swemi 
wszechwładnemi machinacjami. | ' 

— Popołudniówka niedzielna. W nie- 
dzielę o g. 4 m. 30 pp. grana będzie świe- 
tna farsa Hennequina „Moje bobo”. 

— Koncert religijny zjeduoczonych 
orkiestr wojskowych w Teatrze Polskim. 
Staraniem Komendy Garnizónu odbędzie 
się w Teatrze Polskim w Wielki Czwartek 
5 kwietnia o g. 8 w. końcert religijny w 
wykonaniu zjednoczonych orkiestr wojsko- 
wych pod batutą kapelmistrza | pp. leg. 
Feliksa Koseckiego. : 

Program zawiera utwory: Hindla, Glie- 
ra, Cherubini, Rossini, Beethovena, Ober- 
terra i innych. 

Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł. 
— MKoncert-poranek Haliny Kalma- 

nowiczówny. W poniedziałek 9-go Kwie- 
tnia o g. 12 m. 30 pp. wystąpi w Teatrze 
Połskim utalentowana 14-to letnia piani- 
stka Halina Kalmanowiczėwna, uczenica 
prof. Cecylji Krewer. Rokująca wielką przy- 
szłość młodociana pianistka wykona utwo- 
ry: Bacha, Mozarta, Chopina, Liszta, Tau- 
ziga i Rachmaninowa. у $ 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego 11—9 w. bez przerwy. 

Ceny miejsc od 50 gr. 
— Wielki koncert Religijny. 

dnia 31-40 marca, o godz. 7 m. 30 „sali 
Śniadeckich U. $. B. odbędzie się Wielki 
Koncert Religijny w wykonaniu chóru 

„Echo* pod dyrekcją p. prof. Wł. Kalinow- 
skiego. Zreorganizowany chór „Echo” po- 
dzielony zostanie na dwie sekcje: męską i 

Jutro, 
w. sali 

mieszaną w licźbie przeszło 60 osób. W | 
rogramie przewidziane jest wspaniałe ora- 
OG Rhdhbergóra „Stabat Mater Doloro- 
sa“ z orkieštrą, oraz szereg klasycznych 
utworów Palestrina, Vittoria, Micoli, Gou- 
noda, a z polskich: Moniuszki, Szamotul- 
skiego, X. Surzyńskiego, Gomółki. Partje 
solowe wykonają pp. Marjański i Bieliniec, 
p. prof. Skowrońska-Szmurłowa. Dochód 
z koncertu przeznaczony na cele kulturalno- 
oświatowe Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 

skiej. i 
Bilety w cenach „redutowych* t. j. ta- 

nie i dostępne są do nabycia wcześniej w 
księgarni Św. Wojciecha (Dominikańska 4) 
i w. Sekretarjacie Generalnym Związku 
Młodzieży Polskiej (Metropolitalna 1). W 
dniu koncertu przy wejściu na salę. 

koncert na rzecz Bratniej Pomo- 
cy Słuchaczy Konserwatorjum Mucycz- 
nego w Wilnie odbędzie się dn. 1 kwie- 
tnia (niedziela) r. b. o g. 7.30 wiecz. w lo- 
kalu Konserwatorjum (Dominikańska 3-5) 

ji. wykonaniu uzdolnionych wychowanków 
workiestry Konserwatorium. W programie: 
Chopin, Liszt, Karłowicz, Żeleński, Bizet, 

Lipski. 
> RADJO—WILNO. 

Piątek 30 marca 1928 r. 
16.25 — 16.40: Chwilka litewska. 
16.40—16.55: Komunikat Zw. Rew. Pol- 

skiej Spółdz. Roln. 
16.55—17.20: „Poezje liryczne Tadeusza 

Miciūskiego“ odczyt Z dz. „Literatura“, 
wygłosi Tadeusz Lopalewski- 

17.20—17.45: Transmisja z Krakowa: 
„O artystycznych upodobaniach Królów 
Polskich* odczyt wygłosi dyr. F. Kopora. 

17.45— 18.10: II studjo: Wykład radjo- 
techniczny: „Jak radjoamatorzy . porozumie- 
wają się z Ameryką, stacje krótkofalowe”, 
wygł. Mieczysław Galski. ' 

18.10-19.00: Koncert popołudniowy. 
Wykonawcy: józef Rewkowski (baryton) i 
Ryszard Serafinowicz (gitara). | 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. R 
19.25—19.30: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. $ 
19.30—19.55: Il Studjo: „Skrzynka po- 

cztowa'— wygł. Kier. Progr. P. R. w Wilnie 
Witold Hulewicz. Е 

19.55 20.00: Pogadanka o festivalu mu- 
zyki francuskiej, transmitowanym z Warsza- 
wy wygłosi dr. Tadeusz Szeligowski. 

20.15 : Transmisja z Filharmo- 
ii Warszawskiej. Festival. muzykiłj fran- 

cuskiej pod dyr. Artura Honeggera (utwory 
własne) i Emila Młynarskiego. W progra- 
mię; Honegger, Schmidt, RaveĮ i in. 

: Komunikaty PAT. 

Nowość wydawnicza 
„IL. SZOPKA AKADEMICKA" 

broszurowem w wydaniu 

wyszła nakładem „Słowa”. 

Do nabycia w adm. „Słowa”. 

CENA 1 zł. 20 gr. 
Quzanasza GUKUGEKM iadicd 

A. WILLIAMS. 

„ TRÓJKA TREFLOWA. 
ROZDZIAŁ X, 

Wirginia odnawia dawną zna- 
; jomość 

Gdy pociąg zatrzymał się na dwor- 
cu w Budapeszcie, Wirginię, która 
miała nadzieję ujrzeć Clive  Lorne'a 
spotkał zawód. Domyśliła się więc, 

ż depesza nie doszła, życząc sobie 

w duchu by 'nieobecność usłużnego 
młodzieńca nie była spowodowana 

wyjazdem jego z miasta, gdyż liczyła 

bardzo na pomoc energicznego Angli- 

ka w wykonywaniu planu, który 

przedsięwzięła. : 

W tej chwili jednak czuła „się Sa- 

motną i opuszczoną, a gdy się zna- 
lazła w tłumie, mówiących nieznanym 
jej językiem ludzi, ogarnęło ją uczu- 
cie bezradności. = 

Język węgierski podobny do  [iń- 
skiego i tatarskiego, nie. przypomina 
wcale innych europejskich języków. 

Okoliczność ta jest bardzo zachę- 
cającą dla tych, którzy znają owe dwa 
języki, łecz o wiele mniej miłą dla 
wszystkich pozostałych. Wirginja mó- 

wiła doskonale po francusku, dobrze 
po niemiecku i wreszcie po angielsku, 
lecz na tem kończyły się jej znajomo- 

ści lingwistyczne, to też z  przeraże- 

niem pozy na plakaty i słuchała 

mowy, która zdawała się składać z 
samych spółgłosek tylko. . 

Na domiar złego tragarz, któremu 

oddała kwit bagażowy, przemawiał 
do niej z przyjęciem tłomacząc coś, 

czego nie była w stanie zrozumieć. 

Sądząc widocznie, że ma do czynienia 
z osobą głuchą, pochylił się ku niej, 
wykrzykując po raz drugi swą prze- 

mowę, wreszcie, gdy i to nie pomo- 

gło, zdecydował, że młoda panienka 

SŁOW O 

  

Dzi 

Kino-Teatr a ы - н ! 

„mos: | Księżna Mary 
wiki ży podług pow. M. LERMONTOWA 

„Nowoczesny Bohater" w rol. gł. 

  

$ 

H. Czarski, 
B. Bielecka, N. Brozorowski i F. Bołkawadie. 

Początek od godz. 4-eį. 

premjera. 

NA EKRANIE: Wielki film w wykonaniu artystów, NA SCENIE:, Ostatnie występy artystów 
teatru Stanisławskiego w Moskwie į scen warszawskich 

Porcelanowa“ 
i W. ZDANOWICZ. 

pp. BOLSKIEJ, A. CIELECKIEJ, w. 
ZDANOWICZA i M. DOBROWOL- 
SKIEGO w zupełnie nowym repertua- 
rze. Na zakońnze sketcz: „Mademoiselle 

wyk. pp. N. BOLSKA 

R r > pzy BMSEBRKZSAER 

  

  

a King-Teatr 

# „PRŁOBIA” 
8 ul. A, Mickie- į 

Dzis rekordowy program: NA SCENIE: Występy artystów scen polskich „teatrów. „Wodewilu” i 
„Perskie Oko* K. Chrzanowski, St. Balcerakówna, W. Łoskot i j. Madziarówna ŻONA SIĘ NIE 
DOWIE Rewja w 8 obrazach. NA EKRANIE: DAMA W WAGONIE SYPIALNYM podług powieści 
M. Dekobry. W rolach głównych: Claude France i Olaf Fjord. Wyjątkowo urozmaicona akcja, 
rozgrywająca się w Londynie, Berlinie, na Kaukazie i w bolszewickiej Rosji. Orkiestra koncerto- 

DO 

  

wiczą 22. wa. Początek: 4 po poł. Ost. seansu 10.25. 

5 

> 
=   

„OGNISKO | 
(obok dworca kolejo- 

wego). 

Dziś! Nadzwyczajnie ciekawy program. 

„WIEDENSK!IE NOCE“ Wspaniały dramat życiowy w 10 
aktach, któremu za tło służą: zawrotny rytm karuzeli... 
upajające noce spędzone w Praterze, zaczarowanem. miejscu zabaw Wiednia, 

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

Nad program: Harold Lioyd ma pomyst. Ceny miejsc:1 i Il po 65gr., Ill po 55 gr. 

nęcące dźwięki orkiestry... 
gdzie 

HENNY PORTEN. 

wykonania prace: 
a) scaleniowe w 117 objektach o obszarze 30403 ha. 
Szczegółowy wykaz objektów wraz z wzorem oferty i 

warunkami wykonańia prac oraz wynagrodzenia za poszcze- 
gólne prace jest do przejrzenia: 

w Wydziałach Technicznych wszystkich 
oraz przesłany do zawodowych zrzeszeń mierniczych. 

Oferty, ułóżone według obowiązującego wzoru z-poda- 
  

Kino-Teat 

„WANBA” 
Wielka 30. MAY. 

„BRRR ROR ь, 

Obwieszczenie. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 64 

w Święcianach, obejmującej powiaty Święciański, Postawski, 
Dziśieński i Brasławski, na zasadzie art. 103 ust. 1 Ord. Wy- 
bor. do Sejmu podaje do wiadomości publicznej, że zostały 
wniesione na ręce jego 2 piotesty przeciwko wyborom do 
Sejmu, odbytym w dniu 4 marca 1928 roku, a mianowicie: 

1. W dniu ł6-go marca 1928 roku przez Ryszarda ŻU- 
kowskiego i Adelę Zukowską, zam. w m. Postawy, Stanisława 
Skindera i jana Bobrowko, zam. I-szy w. Mała Czećwierć, 
H-gi w. Niewasze obaj gminy Kobylnickiej pow. Postawskiego, 
Władysława Skirowa, Jana Siwickiego i józefa Michasionka, 
zam. I-szy w. Macuty, Il-gi Nowy Dwór i ill-ci w. Szyrki gm. 
i pow. Postawskiego, :z wnioskiem unieważnienia wyborów do 
Sejmu w całości z powodu unieważnienia przez Okręgową 
Komisję wyborczą Nr 64 listy kandydatów PSL. „Wyzwole- 
nie* Nr 3, jakowe unieważnienie nastąpiło z przyczyny skre- 
ślenia przez Okręgową Komisję. podpisów wyborców, którzy 
wycofali swoje podpisy z tej zgłoszonej listy kandydatów. 

Do protestu tego dołączyli się: 
W dniu 17 marca 1928 r. Jan Perko i Bolesław Perko, 

zam. we wsi Ryteń gm. Kiemieliskiej pow. Święciańskiego; 
w dniu 22-go marca 1928 r. Józef « Jackowski, zam. we wsi 
Rudziewicze, Jan Macur, Edmund Jasiński i 33 innych wy- 
borców, zam. we wsi Nowosiołki, oraz jan Dubowik, Marek 
Knicewicz i pięciu innych (podpisy nieczytelne), zam. we wsi 
Kuleniowo wszyscy gm. Łuczajskiej pow. Postawskiego i w 
dniu 23 marca 1928 roku Antoni Szumski, Jan Kopczyński, 
zam. w Nowo-Święcianach pow. Święciańskiego i 20 innych 
wyborców (podpisy nieczytelne). 

Il. Wniesiony w dniu 23 marca 1928 roku przez wybor- 
ców Wacława Paszkowskiego, zam. w m. Święcianach, Marja- 
na Rapio, zam, w m-ku Twerecz, Jerzego Malukiewicza zam. 
w m. Nowo-Święcianach wszyscy pow. Święciańskiego i 17 
innych (podpisy nieczytelne) o unieważnienie wyborów, 
w Okręgu Wyborczym Nr 64 dokonanych, z powodu niesłusz- 
nego unieważnienia listy kandydatów Stronnictwa Chłopskie- 
go Nr 10 oraz pogwałcenia art. 107 ust. 1 i 2 Ord. Wyb. do 
Sejmu. 

W ciągu dni 14-tu od dnia ogłoszenia niniejszego w 
„Monitorze Polskim" wolno każdemu wyborcy na mocy art. 
103 ust. I i 2 Ord. Wyb. codziennie od godz. 9-ej do godz. 
12-ej w lokalu Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 64 w Świę- 
cianach, ul. Piłsudskiego Nr 10 przeglądać protesty powyższe, 
czynić z nich odpisy i wnosić zarzuty przeciwko treści pro- 
testów. 
Święciany, dn. 24 mara 1928 r. 

Kino. Kolejowe | 

| 

Jan ILLASZEWICZ 
Przewodniczący Okręgowej Komisji 
Wyborczej Nr 64 w Święcianach. 

1399—0 i 

PEpEpeo< pe PE PEPAP-PALADEBE PPE 
Wydział Elektryczny Magistratu miasta Wilna podaie 

niniejszem do wiadomości, iż dla rozbudowy Sieci Elektro- 

wni Miejskiej potrzebne będą: Kable ziemne wysokiego i nis- 

kiego napięcia, przewody miedziane gołe, linka stalowa, 

osprzęt kablowy, osprzęt ulicznego oświetlenia, odgromniki, 

wyposażenie budek transformatorowych, izolatory porcelano- 

drewniane, 

ul. 

we, liczniki, płytki betonowe i słupy 

szczegółów udziela Wydział Elektryczny, 

2, pok. 67. : 

EBEEBEASZEBEM 

Bliższych, 

Dominikańska 

    

Dziś! Najnowsze i najpopularniejsze arcydzieło Fr. Lehara podług znanego utworu PAGANINI 

Bniekczęce 8 (atoWalem  Kidraz... 
WAGA: Bilety honorowe 

potężny wzruszający erotyczny dramat w 12. aktach. 
W rolach głównych ALFONS FRYLAND i urocza EVA 

w niedziele i na premiery — nieważne. 

  

Przetarg. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ninieiszem ogła- 

szą przetarg nieograniczony na wykończehie dworców na st.st. 
Iwacewicze i Mońki z zabudowaniami gospodarczemi. 

... Warunki przetargu, rysunki i warunki techniczne oraz 
bliższe szczegóły co 40 części robót pozostałych do wyko- 
nania można otrzymać w Wydziale Drogowym Dyrekcji KP. 
w Wilnie, u. Słowackiego Nr. 2, Il piętro, pokój Nr. 3 w 
dnie urzędowe w godzinach ed 9-tej do 12-tej za opłatą po 
10 zł. za komplet. й 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do specjalnej 
skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji do godz. 12-ej 
dnia 24-1V 1928 r. 

Wadjum na wykończenie dworca na st. lwacewicze w 
wysokości 2,500 zł. i Mońki 2.000 zł. winny byc złożone w 
sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Kasie Głównej 
Dyrekcji KP. w Wilnie lub przekazane do PKO. na rachunek 
Dyrekcji KP. kwit zaś o złożeniu wadjum winien być dołą- 
czony do oferty. 

DYREKCJA K. P. w Wilnie 
EKON EISS 
  

  

Poirzekne dūžę mieszkanie! 
-šmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, ave G 

pożądaną wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła-| 
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. - 0' 

i В 

Egz. 

| Binuzuuuunanuzonuanoli 

SKŁAD RPTECZNY = 
L PRUZANA į 

i 
Tel. 482. į 

Ad. Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot. Georges. | 

| 
! 

Poleca na Święta 

Największy wybór. 
Najlepszy towar. 

Najtańsze ceny. 
— Egz. od. 1890 r. 

13
97
 

od 1890 r. 
  

a i i i I A VIS 
® LŽ 

Lignopil 
Fabryka Szczotek, Pędzli i Wyrobów drzewnych 

Fabryka: ul. Wiłkomierska 105, tel. 7-41. 
Sklep fabryczny: ul. Św. Janska 2. 

Poleca własnych wyrobów szczotki i pędzie 
wszelkiego rodzaju Oraz galanterję drzewną po į 

cenach najniższych. į 
Dostawy do urzędów, instytucyj -| 
oddziałów wojskowych i © fe ® | 

Wykonanie zamówień solidne i terminowe. ŚB 
ВЫУ KAI TEST TA ZORRO OI TROYA ZDK A 

i terminowego wykonania pracy, 

NIESEZZSBSESES KO ES AE 
« Elektrownia miejska ma do odstąpienia stary kociół 

wodnorurkowy o powierzchni ogrzewalnej 

czajnem paleniskiem, ogółnej wagi z rurami około 32 tonn. 
Demontaż na koszt odbiorcy. Oferty z wyznaczeniem ceny 

za tonnę wagi, mają być skłądane w Wydziale Tlektrycznym 
Magistratu pokój 67. Bliższe szczegóły zostaną udzielone na 
Elektrowni za Wilją, w godzinach rannych. 

RSEERBE 

  

P. B. Mierniczych Przysięgłych 
(Upowainionych). 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie odda w r. b. do 

niem própanowanych do wykonania prac oraz rodzaju mate- 
rjainego zabezpieczenia, gwarantującego wykonanie zobowią- 
zania, należy nadsyłąć 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, 

jakie będzie przedstawiał 

  

OBO NASIONA 
wyborowe, warzywne, 
pastewne i kwiatowe, 
koniczyny i inne w 
wielkim wyborze po 
cenach najniższych 

oleca PF. SZYK 
ilno, Zawalna 58. 

Ce nik 
gratis + 

R LEKARZE 
AWAWA 

DOKTOR | 
R. ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
Syfilis; narządów 
moczowych, od 9 
—1,od 35 8 wiecz. 

244 m2 ze zwy- 

  

    

Kobieta-Lekarz 

O. U. Z-kich, RYCZNE, NARZĄ- 

DOW MOCZOW. 
*'0d 12--21 Od 4-6, * 
ul. Mickiewicza 24, | 

tel. 277. i 

W. Zar. Nr. 1527 

SAHARZE 

KOBIECE, WENE- | 

co de należytego 

  

  

  

  

   

  

    

    

Dr. ZeliawiczOWA e 

oferent. ę (-) St Łączyńsi JLEMNIEDANŚCĄ 
ч в) Prezes НЕ 

E 5215 m Lek: D * Žž Kto chce mieć wyborowe sprzęty APARATY « ekarz- Dentysta 
s RADJOWE od detektora do 8 lampowego, niech & „. „WARYA 
m . zwróci się do Wileńskiej Pomocy Szkolnej a WżyRska-Śmolska 
Ez ice Wileńska 38, tel. 94]. Bobini, SN 

: Akis nie zębów bez _ bólu. 
e za anna AA nuznannuzEn Poszukuje sie e ka 

LJ * д = Perimutiera Ulframaryna > mieszkania 2 3 po- L an Oiškowym, u- 
m jest bezwzględnie najlepszą- i naj- kojowego z kuchnią. rzędm<om i uczącym 
» wydatniejszą farbą do bielizny ce- : Zgłoszenia do „Sło- RZE AA 
u lów malarskich. Odznaczona na wy- wa“ pod „komorae“. 8-121 Ale akies ) 
z stawach w Brukseli i Medjolanie m ?GINĘŁA  SUKA zamożnym A 
а žlotemi medalami. Ę i Ž ciemna wilczyca. Wydz. Zdr. Nr. 3 : Wszędzie do nabycia. — & = Lady odprowa- х * 
RERNZENEKERZERKNKACHZENNKNZZUZNKOKWUW Žino kiej h REESE, 

aaa Ss ses sowitem wynagrodze- 
Specjalne iaboratorjum l i (if Ų niem. Antokol 10)-a, 5a AKOSZERKI Ba 

5 dla amatorów fotogratów EM [dll 5 rotm. Twardowski, < ! 
Wilno, ul, św. Jańska:6 2, telef. 12 Ga, Al RACZ 
—88, Wywoływanie, kopiowanie, po- De AKUSZERKA 
większanie pod kierownictwem spec- 
jalisty fotografa. Tanie i dobre wy- Й ® 

s 
  

  

RZE konanie. =9 R 

Wdowa śejmicżo | polecamy | 
Szukuje posady g0- do kupna majątki, 
Spodyni domu, może folwarki, domy do- 

  

    

DCBRISITZYAJ kucha ! Й kucharki 
poszukuję od zaraz 
lub od I-go maja do 
maj. Weresków, pocz- 
ta Nowogródek, do- 
kąd należy pisać oraz 
przesłać, , referencje, 
lub też osobiście zgła- 

OKUSZKO 
powrócił: i wznowiła 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6 

Ww. ZP. 24, 

  r 

  

u samotnego, także | chodowe i parcele. szać sie tviko w AKUSZERKA 
na wyjazd. Adres: ul. | Posiadamy kilka dniach Bl-go marca i 
Olimpia (Rossa) 13, | rzeczy okazyjnych!  1-g0 Kwietnia mec W. Śmiałowska 
m. 7. 1393—0 į D. H.-K. „Zachęta" 3-cią a 4-tą godziną b Tirauje aa. 
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ma umysł przyćmióny, próbował więc 
wytłomaczyć jej jaŚmiej, O co chodzi, 
przy pomocy gestów. 

Po chwili otoczył ich tłum. Wirgi- 
nja ujrzała dokoła siebie osoby przy- 
chylne, pragnące szczerze depomódz 
biednej dziewczynie, cierpiącej na głu- 
chote, czy też zanik inteligencji. Niko- 
mu jednak nie przychodziła do głowy. 
myśl obraźliwa, by mogła ona nie 
znać pięknego języka madziarów. Im 
dobitniej przemawiał poczciwy tragarz, 
z tem większą trudnością opanowy- 
wała śmiech, doprawdy sytuacja była 
tak zabawną! Próby rozpoczęcia ro- 
zmowy w innym języku Spełzły na 
niczem. 

Nagle zjawił się wysoki mężczyzna, 
który przy pomocy energicznych po- 
ruszeń łokciami w jednej chwili Žha- 
lazł się przy Wirginii. 

Był to człowiek wysoki, szczupły, 
o nosie orlim, wypukłym, czerwonem 
czole ocienionem zielonym  kapelu- 
szem filcowym. Wąsy starannie uło- 
żone sterczały ku górze. Cała postać 
wyrażała chłód i sztywność. 

Znalazłszy się przed Wirginią, 
zdjął kapelusza i wyciągnął do niej 
rękę. 

Co widzę! Panna  Fitz-Gerald! 
— zawołał po angielsku, ze zdumie- 
niem w głosie. Co pani robi w 
Budapeszcie? Czy mogę paniw czem- 
kolwiek dopomódz? 

l nie czekając na odpowiedź, zwró- 
cił się po węgiersku do tragarza. Po- 
czem wytłomaczył Wirginii o co mu 
chodziło: : 

— Potrzebne mu są klucze od pa- 
ni walizek, dla poddania ich rewizji. 

Wirginja podała klucze tragarzowi, 
który znikł natychmiast. 

— Jakże pani wypiękniała! — rzekł, 
patrząc na nią z zachwytem. 

Wirginja uśmiechnęła się. Nie wi- 

dzieli się z von Bartzenem przez ca- 
łą wojnę, obecnie przypominała go 
sobie, jako wesołego, pewnego siebie 
i eleganckiego kapitana austrjackiego, 
którego swoboda i przyjemny sposób 
bycia po raz pierwszy ukazały Wir- 
ginji różnicę, istniejącą pomiędzy Niem- 
cami a Austrjakami. 

Baron von Bartzen grał w tennisa 
u wuja Andrew, w czasie wakacji, 
które Wirginja spędzała u niego. 
Obecnie wydawał się jej mniej ele- 
ganckim, trochę starszym, o siwieją- 
cych i rzednących włosach, lecz w 
zachowaniu jego odnajdywała dawną 
uprzejmość. 

Zaopiekował się młodą dziewczy- 
ną, odwióżł ją do hotelu, w którym 
telegraficznie zamówiła pokój i zate- 
lefonował do poselstwa brytyjskiego, 
by dowiedzieć się czegoś. o Clive 
Lornie. 

Okazało się, że Clive wyjechał. i 
dopiero dziś wieczór spodziewano się 
jego powrotu. Wirginia poprosiła, by 
natychmiast po powrocie Skierowano 
go do niej do hotelu. 

Von Bartzen zaproponował  Wir- 
ginji by poszła z nim na obiad, obie- 
cywał, że zaprowadzi ją do restaura- 
cji, w której zbiera się elitą towarzy- 
stwa węgierskiego i gdzie nie można 
spotkać „arystokracji powojennej”, o- 
raz usłyszą słynnego skrzypka Ra- 
kósa i jego chór cygański. 

Wirginia przystała chętnie na tę 
propozycję. Wiedziała co prawda, że 
von Bartzen hędzie usiłował, swoim 
zwyczajem, flirtować z nią, jak z każdą 
kobietą młodą, którą spotykał, lecz 
była tak pewną siebie, że nie obawia- 
ła się Reza natomiast perspektywa 
spędzenia całego dnia samotnie w 
hotelu nie uśmiechała się jej bynaj- 
mniej. Von Bartzen musiał ją teraz 
opuścić, gdyż miał ważne posiedze- 

nie, lecz przed wyjściem zamówił dla 
niej śniadanie i kazał portjerowi spro- 

mitem kryte kanapki. 
Von Bartzen naprzód już zamó- 

wadzić taxis na drugą, by mogła wił obiad. Gdy podano kawior z mo- 
zwiedzić całe miasto, ułożył plan rza Czarnego, zaczął pokazywać Wir- 
jazdy i wskazał szofera, niejakiego ginji znane osobistości węgierskie. 
Frantza, który, znając język niemiecki, 
mógł dawać wyjaśnienia młodej Ame- 
rykance. Wreszcie ucałowawszy rękę 
Wirginii, opuścił ją, zapowiadając, iż 
wróci wieczorem. 

— Najwidoczniej to jakiś Austrjak! 
—-zauważył portjer, patrząc za odda- 
lającą się wysoką sylwetką, — ale 
elegancki jegomość! 

Wirginja ubrała się przed obiadem 
w czarną suknię, bez rękawów, któ- 
rej pełną prostoty elegancję podkreś- 
lał sznur ślicznych pereł. 

Podczas gdy siedząc przed lustrem 
kończyła tualetę, myśli jej próbowały 
znaleść sposób zasięgnięcia informa- 
cyj w sprawie, która ją aż tu przy- 
wiodła. 

Wiedziała, że von Bartzen pocho- 
dził ze starego rodu i przed wojną 
cieszył się łaskami Dworu. Obecnie 
zapewne pozostał na stanowisku, któ- 
re zapewniało mu możność trzymania 
ręki na pulsie życia politycznego. Mia- 
ła więc nadzieję, że przy pomocy 
zręcznie zadawanych pytań zdoła u- 
zyskać kilka wiadomości, które mo- 
głyby rzucić jakieś Światło na misję 
Godirey'a. 

Gdy, z pewnem spóźnieniem, ze- 
Szła na dół, znalazła już w hallu von 
Bartzena w smokingu. 

Widač odrazu, že pani przy- 
bywa z Paryża! — rzekł nachylając 
się do jej ręki. Wirginja zaczerwieni- 
ła się z przyjemności. 

Samochód zawiózł ich do restau- 
racji o wyglądzie niepretensjonalnym, 
umebłowanej według dawnej mody. 
Ściany były pokryte źwierciadłami, 
pod któremi stały czerwonym ; aksa- 

Był tam sławny mówca, który mógł 
w czterech językach przemawiać tak, 
że ludzie płakali, był poeta, literat i 
gwiazda operetkowa. 

Powoli goście przybywali, Ukazało 
się kilka przepięknych kobiet, o jak- 
by przezroczystych oczach i delikat- 
nych rysach, które są charakterystycz- 
ne dja tej dumnej, starej rasy. 

Byli też piękni mężczyzni o ciem- 
nych ognistych Oczach. 

W końzu sali mieściła się orkie- 
stra cygańska. Byli to łudzie o wiel- 
kich, zawadjackich  czuprynach, u- 
brani w koszule suto haftowane i w 
wysokich butach na nogach. Z ołbrzy- 
mią werwą grali walca wiedeńskiego. 

Który z nich jest owym nad 
zwyczajnym  Rakosem? —— zapytała 
Wirginia. 

— O! — odrzekł von Bartzen, — 
„Primas“, czy też szef orkiestry tej 
jest zbyt wysokiego o sobie zdania, 
by miał przychodzić tak wcześnie. 
To, co teraz grają nie ma znaczenia, 
lecz za chwilę ukaże się nam Rakoś 
i zagra Liszta, Chopina, wszystko, o 
co go poproszą! 

— Ależ oni grają ślicznie! 
uważyła młoda dziewczyna. 

Pani będzie zachwycona jego 
grą! - zapewniał. 

Poczem zwrócił uwagę jej na sta- 
rego człowieka, siedzącego w pobliżu 
samotnie. 

— Oto hrabia Hector Aranyi, — 
rzekł, który od czasów wojny 
jest nieszczęśliwy, gdyż uwielbia 
Anglję, w której spędził połowę ży- 
cia i z której potem sprowadzał u- 
brania, obuwie i kapelusze. Była ona 

а- 

marca 1928 r. o godz. to-tej rano w Wil- 
nie, przy ul. Ludwisarskiej Nr 12 18, od- 
będzie się sprzedaż z licytacji publiczne majątku ruchomego Izaaka Henryka Pa- syńskiego, składającego się z umeblowania 
mieszkania, oszącowanego na sumę 1600 
zł. na zaspokojenie pretensji Hirsza Boja- 
rynbluma i Gerszona Noza. ё 
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dia' niego wzorem we wszystkiem, 
w polowaniu przedewszystkiem — 
naśladować starał się Anglików. Jest 
to bogacz, właściciel wspaniałego 
pałace w pobliżu Hacz... i 

Wirginja podniosła głowę i spoj- 
rzała z ciekawością na hrabiego Ara- 
nyi. Ilacz, była to wszakże nazwa 
miasta, które leżało najbliżej 224 ki- 
lometru. 

Żyje, jak krół, na swych zie- 
miach, liczących tysiące hektarów! 
ciągnął dalej von  Bartzen. Poło- 
wania jego słynne, a jednak teskni 
do Anglji. Przyjaciele radzą mu żeby 

się do niej przeniósł, skoro żyć bez 
niej nie może! Do stu piorunów! 

I Bartzen jednym haustem wy- 
próżnił szkłankę wina, jakby chcąc 
zatopić w niem gniew, który go o- 
garnął, 

— Pan nie lubi Anglików, kapita- 
nie? — zapytała Wirginia. 

— Podobni są do swych sprzy- 
mierzeńców! odrzekł ponuro. — 
Poćwiartowali moją ojczyznę i osła- 
bili państwo niemieckie, lecz niech 
nie posuwają się zbyt daleko... 

Zamyślił się, przez chwilę milczeli. 
Lecz otrząsnął się zaraz i uśmiech- 
nął do młodej Amerykanki: 

— Przepraszam, zapomniałem się. 
przy teraźniejszym układzie sił, nie- 

    

   

bezpiecznie jest mówić o polityce.) 
szpiegostwo jest tak rozpowszech- 
nionel... 

Podnióst kieliszek i rzekł z u- 
śmiechem: 

-— Za pani zdrowie, dawna nie- 
przyjaciółko! 

. Znów zaczęli rozmawiać swobod- 
nie i wesoło, poruszając najprzeróż- 
niejsze tematy. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Czesław Karwowski. Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie", Kwaszelna 23. 
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