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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
DANIS D 

ROKOWANIA o Króletocu 
PIERWSZE TRUDNOŚCI 

8 — Od specjalnego wystannika Słowa — 

KROLEWIEC 3i marca. Dziś nastąpiła wymiana pro- 
jektów. W przedłożonym projekcie Litwini zażądali prze- 
dewszystkiem 10 miljonów dolarów tytułem odszkodowa- 
nia za straty poniesione w czasie akcji gen. Żeligowskiego, 
więc za leczenie rannych w czasie akcji żołnierzy litew- 
skich i t. p. Strona polska nie rozpatrując tego, w każ- 
dym razie zastrzegła kontrodszkodowania za wielokrotne 
złamanie neutralności przez szaulisów i powstałe stąd 
straty poniesione przez ludność zamieszkałą wzdłuż po- 
granicza polsko-litewskiego. 

Litwini zastrzegli też pretensje do Wilna — w odpo- 
wiedzi na co ze strony polskiej powołano się na odnośną 
decyzję Rady Ambasadorów. 

Powstaje nowa kombinacja. Delegacja litewska uważa peł- 
nomocnictwa delegacji polskiej za zbyt wąskie, gdyż podlegają- 
ce ratyfikacji. W tym duchu udzielają wywiadu prasie niemieckiej 
i wieczorem przysyłają notę, zapytując czy pełnomocnictwa dele- 
gacji polskiej sięgają całei decyzji Rady Ligi czy tylko nawiąza- 
nia normalnych stosunków. Delegacja polska odpowiedziała, że 
pełnomocnictwa posiada jaknajszersze, jednak w myśl Konstytu- 
cji przyjęte postanowienia podlegają ratyfikacji. Kwestja ta zała- 
twianą była za pomocą wymiany not w ciągu całego dnia. 

Wieczorem przyjechał Zaunius, który konferował w sprawie 
porządku dziennego plenarnego posiedzenia w poniedziałek, 
na które wejdą wszystkie sprawy. ‚ 

Niezrozumiałe jest stanowisko Voldemarasa. Daje się zau- 
ważyć wyraźna gra na zwłokę, podczas gdy ze strony delegacji 
polskiej wyczuwa się chęć jaknajszybszego rozstrzygnięcia spra- 
wy. Narazie wierzymy w dobrą wolę strony przeciwnei — ale nie 
wiadomo co będzie. m. 

Wspólny komunikat delegacji litewskiej i polskiej. 
: KROLEW IEC. 31.lll. PAT. Wspólny komunikat „prasowy polškieį i 
litewskiej delegacji. Po inauguracyjnem posiedzeniu konferencji polsko- 
litewskiej główni członkowie obu delegacyj zebrali się na pouinem posie- 
dzeniu celem wymiany poglądów co do najbliższych prac konferencji. 
Zdecydowano, że delegacja polska złoży delegacji litewskiej w ciągu dnia 
31 marca projekty konwencyj, dotyczących ruchu lokalnego komunikacji 
pocztowej i telegraficznej oraz komunikacji kolejowej między Litwą a 
Polską, jak również wyjaśni swe życzenia, dotyczące tranzytu. Po uprzed- 
niem zapoznaniu się delegacji litewskiej z tym projektem zostaną otwarte 
obrady ogólne w tej sprawie zgodnie z procedurą przyjętą przez regula- 

min konferencji. Ze strony delegacji litewskiej oświadczono, że w ciągu 
dnia 31 marca r. b. złoży ekspose w sprawie odszkodowania szkód wy- 
wołanych przez akcję gen. Żeligowskiego, jak również w sprawie zapew- 
nienia bezpieczeństwa państwa litewskiego. W ciągu dnia 31 marca dele- 
gacja polska zgłosiła delegacji litewskiej dwa: projekty konwencyj dotyczą- 
ce ruchu lokalnego i komunikacji pocztowortelegraficznej. 

Opracowywanie szczegółowego programu. 
‚ ‚ „KRÓLEWIEC, 31-1IL. PAT. W ciągu wczorajszego wieczoru 
i dzisiejszego rana każda delegacja pracowała bardzo usilnie w 
Swych biurach nad ustaleniem 'ółowego programu. Na- 
stępne posiedzenie plenarne obu delegacyj odbędzie się zapewne 

siaj w godzinach popołudniowych i poświęcone ma być 
zagadnieniu programu obrad. : 

Litwini występują z rezerwą. 
KRÓLEWIEC, 31—lI, PAT. Prasa tutejsza omawiając rozpo- 

czętą wczoraj polsko-litewską konferencję stwierdza, że umocniło 
się po jej otwarciu ogólne wrażenie, iż w toku obrad Polacy 
będą elementem aktywnym, dążącym do pozytywnych wyników, 
Litwini natomiast przystępują do trudnego zadania z największą 
ostrożnością i pewną rezerwą, która wydaje się dziennikom 
zrozumiałą ze wzgłędu na to, że nie jest tak łatwo oddzielić 
Program gospodarczy od forum wileńskiego o charakterze po- 
litycznym. 

„Pod makiem dobrej woli". 
„BERLIN, 31.11, PAT. Prasa berlińska podaje obszerne sprawozdania z otwarcia 

konferencji królewieckiej, powstrzymując się narazie od wszelkich komentarzy. jedna 
tylko „Germania* nądała swej depeszy królewieckiej znamienny tytuł: „Otwarcie kon- 
erencji królewieckiej pod znakiem dobrej woli*. 

Redaktorzy „Lietuwos Zinios“ į i nie otrzymali pozwolenia na wyjazd 
1 MOWI. 

ił GDANSK, 31 II. PAT. Według doniesienia z Królewca Woldemaras nie udzie- 
| „Pozwolenia na wyjazd do Królewca na konferencję polsko-litewską naczelnemu 

redaktorowi „Rytas” organ Ch. d. oraz naczelnemu redaktorowi dziennika „Lietuvos 1105° organ narodowych socjalistów. Zarządzenie to wywołało w kołach litewskiej 
Prasy opozycyjnej wielkie wzburzenie. 

_ Reichstag zosiał rozwiązany. BERLIN, 31-II1. PAT. Reichstag ak dziś rozwiązany. Prezydent Hindenburg wyznaczył nowe wybory na 20 „maja, 

Damski fryzjer Aleksander podaje do ogólnej wiadomości sd 
„TEODORA, przy ul. Mickiewicza 15 (vis-a-vis hotelu „Georges”). į 

która ubecnie istnieje pod nazyą 

Coiieur Aleksandre 
SALONY DAMSKIE i MĘSKIE na nowo odremontowane i urządzone 
z komfortem. Manicure — pani Kuzniecowa. Ceny nie podwyższone 
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Niezbędna książką dla DOBREJ PRACY każdemu urzędnikowi R. Р. Ъ 

MUZYCZKA L. „Podręcznik Urzędnika Państwowego* 
Cena obniżona ze zł. 7 na zł. 3, 4 

Z dwu nakłądów w ilości 8000 egz. pozostało zaledwie paręset egzempl, 
do nabycia w 

Księgarni Sfowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego ` w WILNIE, ul. Krėlewska, 1. „ № 
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Przyjecie prowizorjum budżetowego. 
\ 

WARSZAWA, 31—lIll. Pat. W so- 
botę dnia 31 bm. o godz. 10 min. 45 
odbyło się pod przewodnictwem mar- 
szałka Daszyńskiego piąta z kolei 
plenarne posiedzenie Sejmu. Na po- 
rządku dziennym znajdują się następu- 
jące sprawy: 1) trzecie czytanie pro- 
jektu ustawy o prowizorjum budże- 
towem na czas od 1 kwietnia 1928 
do 1 czerwca 1928, 2) trzecie czyta- 
nie ustawy o nadzwyczajnych inwe- 
stycjach państwowych, 3) pierwsze 
czytanie preliminarza budżetowego 

Dyskusja. 
Przy pierwszym punkcie porządku 

dziennego, t. j. przy trzeciem czytaniu 
prowizorjum zabrał głos najpierw 
Czuczmaj (Selr. praw.) który zapo- 
wiedział „walkę z faszystowskim sy- 
stemem teroru“. Po nim przemawiał 
członek klubu Sielrob lewica Balicki. 
Poseł ten zaczyna swe przemówienie 
po ukraińsku, co wywołało protesty 
na sali i uwagę Marszałka, że on ro- 
zumie potrzebę Ukraińców przema- 
wiania w swym pięknym języku, jed- 
nak regulamin musi być bezwzględnie 
zachowany. Następny mówca Uifa. 
(Klub Niemiecki) składa  oświad- 
czenie, że przedstawiciele jego klubu 
głosowali w komisji budżetowej za 
przyjęciem prowizorjum budżetowego 
w brzmieniu przedłożonem Izbie, a 
głosowali tak z tego powodu, że u- 
chwalenie budżetu jest koniecznością 
aństwową, a czas jakim dysponuje 

Sejm zbyt krótki, ażeby mógł szcze- 
gółowo rozpatrzeć poszczególne po- 
zycje budżetn i zgłosić odpowiednie 
poprawki. Z tych samych względów 
Kłub Niemiecki będzie głosował za 
przyjęciem prowizorjum budżetowego 
w brzmieniu uchwalonem przez ko- 
misję. Marszałek oświadczył nastę- 
pnie, że wpłynął wniosek przerwania 
dyskusji. 

Przygrywka komunistyczna. 
W kwestji formalnej zabrał głos 

pos. Sochacki (Komun.) sprzeciwiając 
się przerwaniu dyskusji. Podczas. 
przemówienia Sochackiego powstała 
w Sali wrzawa, która zmusiła Mar- 
szałka do czasowego przerwania obrad. 
Komuniści hałasowali jednak dalej, 
co zniewoliło znów marszałka Da- 
szyńskiego do zarządzenia usunięcia 
pos. Sochackiego z sali obrad przy 
pomocy straży marszałkowskiej. 

Oświadczenie marszałka Daszyń- 
skiego. 

Po 10-minutowej przerwie marsza- 
łek Daszyński oświadczył co nastę- 
puje: Wysoka Izbo, wobec tprób ste- 
roryzowania czterystu kilkudziesięciu 
posłów przez pięciu ludzi, prób spo- 
niewierania parlamentu jako przed- 
stawicielstwa całego narodu i prób 
uniemożliwienia obrad za pomocą ta- 
kich środków (tu p. Marszałek poka- 
zuje syrenę automobilową) ośŚwiad- 
czam tu publicznie i uroczyście, że 
każdą taką próbę na podstawie da- 
nej mi władzy przez ustawę i regula- 
min zduszę w zarodku (huczne o- 
klaski). Za wyprawianie hałasów i 
używanie takich oto instrumentów 
wykluczam posła Henryka Bitnera i 
posła Rosiaka z jednego posiedzenia 
Sejmu, zaś posłów Gawrylika i Wol- 
nochyja wzywam do porządku z ха- 
pisaniem do protokułu. 

Głosowanie. 
Przystąpiono następnie do głoso- 

wania nad zgłoszonemi do ustawy o 
prowizorjum budżetowem poprawka- 
mi. Przed głosowaniem przemawiał 
akis Komisji Budżetowej 

1zyżanowski, który apelował do Iz- 
by, żeby przyjęła wnioski Komisji 
Budżetowej, pokrywające się z wnio- 
skami Rządu, przyczem mówca zgo- 
dził się na uzupełnienie wniosków 
Komisji poprawką posła Kuryłowicza 
ażeby jednorazowe zasiłki dla pra- 
cowników państwowych wypłacone 
były w dwu równych ratach 20 kwiet- 
nia i 20 maja r. b. W głosowaniu 
odrzucono wszystkie poprawki z wy- 
jątkiem wspomnianej wyżej poprawki 
Kuryłowicza i uchwalono całe pro- 
wizorjum budżetowe w trzecim 
czytaniu. 

Przystąpiono do trzeciego czyta- 
nia ustawy o nadzwyczajnych inwe- 
stycjach państwowych. Sprawozdawca 
Komisji poseł Krzyżanowski zazna- 
czył, że o ile poprawki do ustawy, 
zmierzające do przekształcenia kwoty 
13 miljonów * będą zgłoszone w for- 
mie rezolucji, to rezolucje takie po- 
prze. W imiennem głosowaniu przyję- 
to poprawkę posła Stolarskiego, a- 
żeby dodać dwa miljony złotych na 
odbudowę wsi zniszczonych działa- 
niami wojennemi, poprawkę tegoż 
posła o przeznaczenie 15 miljonów 
na meljoracje i regulację rzek. Inne 
poprawki odrzucono. Sejm przyjął 
całą ustawę o inwestycjach. 

Całą taktykę klubu Jedynki przez 

tych dni kilka da się scharakteryzo- 

wać wyrazem: odwaga. 

Kluby lewicy stawiały manifestacyjne 

wnioski o asygnowanie pieniędzy, na 
które niema pokrycia, na cele popular- 

ne. Lewica wołała: „jesteście przeciw 

oświacie ludowej". Jedynka głosowała 

przeciw tym wnioskom, jakgdyby nie 

uwzględniając, że to są bajeczne ar- 

gumenty wiecowe, że zwala sobie 

na głowę bajeczny rezerwuar wieco- 

wych wymyślań. W tem jak lewica 

patrzyła na tę niezwyczajną odwagę 

były różne uczucia. Było to niby 
wielkie zadowolenie, że im się do- 

starcza tak doskonałych argumentów, 

ale był także i przestrach znachora, 

który konstatuje, że jego patentowa- 

ne zaklęcia przestają działać. 

Piszę te wyrazy przy ogromnej 

wrzawie. Praca sejmowa polega na 

poniżaniu intelektu ludzkiego. Wycho- 
dzi na trybunę taki np. pan Dąbski. 

Wygaduje banalności, jakich dopraw- 
dy powstydziłby się każdy człowiek 

poza Sejmem, a wygłasza je do tego 

z miną nietylko serjo, lecz z  pato- 

sem, gestami ludowego aktora. Sa- 
la sejmowa jest jakby wielkim kon: 

densatorem wszystkich  banalnošci, 

jakie kiedykolwiek były powiedziane 
w całym kraju. Dlaczego istotnie ci, 

którzy parlamentaryzmu chcą bro- 

nić w tej sesji, nietylko nic nie 

zrobili, żeby jego poziom podnieść, 

ale doprawdy przez te kilka dni 

jjeszcze go poniżyli. Mowa premjera 

Bartla była zupełnie świetna. Akcenty 
obrzydzenia do pracy sejmowej aż 

nadto wyraźne. To, co było przed- 
miotem poważnych studjów, panowie 

chcieli obalić pisząc wnioski na kola- 

nie — mówił minister Bartel. Prze” 

rywano ministrowi bardzo rzadko. Pa- 

nował on nad otoczeniem. Zwróco- 

ny był twarzą wyłącznie do lewicy. 

Raz po raz ją oskarżał, nazwała całą 

jej głupotę po imieniu, nie bał się 

słów ostrych i ostrego tonu. Wypo- 

wiadał tę cząstkę świętego oburzenia, 

która opanowuje każdego człowieka 

na myśl, że pretensje do rządów nad 

krajami zgłasza ten bałagan, pełny 

ludzi łzawemi głosami wypowiadają- 

cych ostatnie banalności. 

Mowa Bartla także byla aktem 

odwagi, ale odwagą była także ob- 

strukcja, na którą poszła Jedynka. 

Już po przemówieniu pos. Sanojcy 

widać było, że Jedynka idzie na ob- 

strukcję. Najdawniejsi bywalcy - parla- 

mentaryzmu nie pamiętają takiego 

poruszenia, takiego naprężenia atmo- 

sfery sensacyjności jak ta, którą wy- 

wywołał ten fakt, że Jedynka idzie 

na obstrukcję. W loży  dziennikar- 
skiej co chwytała opowiadane jedna 
od drugiej bardziej fantastyczne po- 
głoski, zastanawiano się nad tem: 
wierzyć czy nie wierzyć. 

Obstrukcja Jedynki była wspania- 
łą próbą przedrzeźnienia dotychczaso- 

wej pracy parlamentarnej. Zgoda, że 

mówcom przemawiającym z Jedynki 

nie chodziło wcale o to, aby w dy- 

skusji wznieść się na wyższy poziom 

aniżeli go miały dotychczasowe  sej- 

mowe debaty. Chodziło właśnie o 

przedrzeźnienie Sejmu, o pokazanie 

Sejmowi, że nie Święci garnki lepią, 

že tak „pracowač“ jak się dotychczas 

„pracowalo“ jest nadzwyczajnie, ale 

to nadzwyczajnie łatwo. Cat, 

Popołudniowe posiedzenie Izby, 
WARSZAWA, 31—1IL. Pat. Dru- 

gie z kolei w dniu dzisiejszym  po- 
siedzenie Sejmu rozpoczęło się O g. 
1-ej min- 5 popołudniu. Sejm  przy- 
stąpił do pierwszego czytania preli- 
minarza budżetowego na rok budże- 
towy od 1 kwietnia 1928 r. do 31 
marca roku 1929. 

Pierwszy w dyskusji zabrał głos 
pos. Warski (Komun.). Mówca przy- 
stąpił do odczytywania długiej de- 
kłaracji swojej frakcji. _ Marszałek 
wśród ogólnej wrzawy i protestów 
ze strony odpowiednich posłów wzy- 
wa mówcę parokrotnie, aby przestał 
czytać i przemawiał. Regulamin bo- 
wiem zezwala na odczytywanie  krót- 
kich deklaracyj stronnictw lub doku- 
mentów, lecz nie na odczytywanie 
elukubracyj. Pos. Warski w dalszym 
ciągu swego przemówienia strojąc 
się w togę obrońcy demokracji, ata- 
kuje kilkakrotnie rząd zarzucając mu 
chęć podcięcia demokracji oraz ata- 
kuje również stronnictwa, którym za- 
rzuca brak przestrzegania zasad kon- 
stytucji i demokracji. Ponadto pos. 
Warski wracając kilkakrotnie do swej 
deklaracji znów usiłuje ją odczytać. 
Wywołuje to nowe uwagi ze strony 
Marszałka, który w końcu mówcy 
odbiera głos. 

Następnie przemawiał pos. Czapiń- 
ski (PPS) Mówca ten w gorących sło- 
wach przeciwstawił się wywodom pos. 
Warskiego, któremu odmówił prawa 
bronienia demokracji polskiej, albo 
zarzucania socjalistom polskim braku 
demokracji. Gdzie tylko przeszła sto- 
pa komunistyczna — mówił pos. Cza- 
piński — tam została zgładzona de- 
mokracja. Tak jest w Rosji, tak było 
w Bawarji i we Włoszech, na Wę- 
grzech. 

Imieniem BBWR długie przemó- 
wienie wygłosił pos. Sanojca. Mówca 
ten nawiązując do czasów ostatniego 
Sejmu stwierdza, iż podczas ubiegłe- 
go Okresu dziesięciu lat sejmowania 
ani kwestja narodowościowa, ani re- 
forma rolna, ani bezrobocie, ani na- 
wet „polepszenie bytu nie zostały -w 
iiczem naprzód posunięte. Odpowia- 
dając na wykrzykniki poszczególnych 
posłów co do jego zgłoszenia się do 
Bezpartyjnego Bloku pos. Sanojca o- 
świadcza, iż takie sojusze, jakim jest 
Bezpartyjny Blok są znakiem, że w 
Polsce dojrzała zdrowa myśl twórcza 
i całe społeczeństwo ma dosyć 
politycznego krętactwa i dość sejmo- 
władztwa i partyjnictwa. Rząd, który 
przyszedł do władzy w maju 1926 
roku, to jest pierwszy rząd który się 
nie chwali, nie obiecuje, nie kłamie, 
nie wysuwa swoich gońców za part- 
jami, lecz realną ciężką pracą stawia 
podwaliny pod rozwój nietylko pań- 

stwa, ale i dobrobytu każdej warstwy › 
społecznej przedewszystkiem chłopów 
i robotników. 

Następny z kolej mówca pos. 
Chrucki (Ukr.) oświadcza, iż ze wzglę- 
du na swe zasadnicze stanowisko 
chcąc podkreślić opozycję Klubu U- 
kraińskiego względem rządu wnosi o 
odrzucenie preliminarza budżetowego. 

W tem miejscu pos. Czapiński 
postawił wniosek 0 przerwanie dy- 
skusji. Wniosek ten upadł 171 głosa- 
mi przeciwko 114. W ten sposób dy- 
skusja w dalszym ciągu się poto- 
czyła. 

Przemawiał w niej pos. Dębski 
(Piast) za odesłaniem preliminarza do 
komisji a w komisji zgłosi swoje 
wnioski do poszczególnych działów. 

W tym momencie obrad pos. Czap-' 
liński ponowił swój wniosek o przer- 
wanie dyskusji. Mimo protestu centrum 
rozprawę przerwano. Przewodniczący 
wicemarszałek Woźnicki zakomuniko- 
wał, iż wpłynęły dwa wnioski pos. 
Chruckięgo o odrzucenie preliminarza 
budżetowego .i wniosek analogiczny 
frakcji komunistycznej. | 

Wynik głosowania ' imiennego z 
listy nad wnioskiem posła Chruckiego 
(Kl. Ukr.) o odrzucenie w pierwszem 
czytaniu preliminarza budżetowego 
jest następujący: Za wnioskiem pos. 
Chruckiego głosowało 139 posłów, 
przeciwko wniockowi 278. 
zatem został odrzucony. 

Preliminrrz budżetowy odestsky 
został do komisji budżetowej, po- 
czem przystąpiono do - następnego 
punktu porządku dziennego to jest 
sprawozdania komisji budżetowej o 
poprawkach Senatu do projektu usta- 
му © nadzwyczajnych inwestycjach 
państwowych. Chodzi tu o zmiany 
wprowadzone przez Senat do projektu 
ustawy uchwałonego przez Sejm. 

Po dłuższej dyskusji, w której za- 
brał głos w.-premjer Bartel (przemó- 
wienie w.-premjera opuszczamy ze 
względu na spóźnioną porę) w gło- 
sowaniu imiennem wszystkie popraw- 
ki Senatu zostały uchwalone, to zna- 
czy projekt przyjęto w brzmieniu rzą- 
dowem. 
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zekolada Zdrowia 
fabryki 

A. DiAS8OKI w naimie 
jest bardzo smaczna 
i pożywna dla dzieci. 
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Prawizorjum budżefowe i ustawa inwestycyjna uchwałona w hrzmieniu rządawem. 

Senat przyjął prowizorjum budżetowe. 
WARSZAWA 31 Ill PAT. Dzisiejsze po- 

siedzenie Senatu rozpoczęło się o godz. 4 
min. 30 pp. Na wstępie posiedzenia złożyło 
ślubowanie kilku senatorów, którzy dotych- 
obowiązku tego z jakiegokolwiek powodu 
nie wypełnili. Następnie Senat przystąpił do 
dyskusji nad prowizorjum budżetowem na 
pierwszy kwartał roku 1928-29. Sprawozda- 
nie imieniem senackiej komisji skarbowo- 
budżetowej przedłożył sen. Szarski (BBWR) 
uzasadniając wniosek komisji o przyjęcie 
prowizorjum budżetowego bez zmian w 
brzmieniu ustalonem przez Sejm. 

W  dyskusfi przemawiali senatorowie 
Herbaczewski (KI. Ukr.) wypowiadając się 
przeciwko prowizorjum, sen. Albrecht (ChD), 
który oświadczył się za prowizorjum jako 
koniecznością państwową oraz sen. Schrei- 
ber, który również wypowiedział się za 
prowizorjum uznając go za kunieczność 
państwową. Pozatem przemawiali sen. Has- 
bach (Zj. Niem.) za prowizorjum, sen. Głą- 
biński (ZLN), który ponowił wnioski co da 
oparcia prowizorjum na ustawie skarbowej 
wygasającej w dniu dzisiejszym, sen. So- 
kołowski (PPS), który zapowiedział, że 
klub senacki PPS powstrzymą się od gło- 
sowania. Głosowanie przeciw budżetowi 
zapowiedział sen. Januszewski (Wyzw.). 

Po kofcowem "przemówieniu sprawo- 
zdawcy sen. Szarskiego odroczono popraw- 
ki przedstawione przez sen. Głąbińskiego i 
całe prowizorjium przyjęto w brzmie- 
niu przedłożenia rządowego. 

2 kolei przystąpiono do sprawozdania 
komisji o inwestycjach państwowych. Spra- 
wozdanie złożył sen. Szarski. W _ dyskusji 
przemawiali sen. januszewski. Schreiber, 
Kopciński. Wice-prezes Rady Ministrów dr. 
Bartel wniósł o przyjęcie projektu ustawy 
© inwestycjach w brzmieniu przedłożenia 
rządowego. W głosowaniu wszystkie po- 
prawki Senatu odrzucono ki całą usta- 
wę przyjęto w brzmieniu przedłożenia 
rządowego.) 

W końcu sen. Bohdanowicz postawił 
wniosek w sprawie natychmiastowego zwol- 
nienia uwięzionego w Nowogródku sen. 
Roguli. Po krótkiem uzasadnieniu sen. Boh- 
danowicza Senat uchwalił nagłość wniosku 
i jako taki odesłał wniosek do komisji re- 
gulaminowej. 
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Sklep został również obficie zaopatrzony z pierwszorzędnych 

    

Migdały 
Sułtanki jasne i ciemne 
Rodzenki duże z pestkami 
Korynty 
Orzechy włoskie 
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Ostatnie nowošti Sezonu! 

KAPELUSZE, Jan (Oolulski 18-11 
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PŁASZCZE; tel. 182. 

TRYKOTAŻE, S 
Ci konkurencyjne! 

OBUWIE. * 
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s TANIE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! |»a 
ja Sklep gałanteryjno-bławatny в 
m z . « aj Józefa Kłodeckiego|m 
|= Wilno, Zamkowa 17 (obok kościoła Św. Jana), tel. 928. 2 

ja Poleca na nadchodzące święta: a 
na Wszelką koniekcję | » 
m Galanterję męską i damską ug 
яа Towary włókiennicze. в 
22 | Мубог wiziki. Po cenach konkurencyjnych. |uQ 
  

  

    
Do maszyn do pisania najlepsze i najtrwalsze 

Taśmy, Kaiki 
(fabryk ELLAMS i UNDERWOOD) 

FARBY, PAPIERY, WOSKOWCE 
reparacji 

poleca 

jen. Przedsi. G. GERLACH WARSZAWA, Ossolińskich 4, » 

Oryginalne części zapasowe do maszyn Underwood 
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Wrażenia featralne. 
„Spisek carowej" czyli „Rasputin*, 

sztuka w ośmiu obrazach A, Tołsto- 
ja i P. Szczegolewa w przekładzie 
Zdzisława Kleszczyńskiego wystawio- 
na po raz pierwszy , w Teatrze Pol- 
skim dn. 30 marca * 928. 

Historję o Rasputinie, o jego omni- 
potencji na dworze ostatniego z ce- 
sarskich Romanowów i o jego zamor- 
dowaniu—znamy na pamięć wszyscy, 
począwszy Od inteligenta z pierwszych 
rządów parteru a kończąc na wcišnię- 
tym w kąt przepełnionej galerji czy- 
telniku „na stojąco” gazet wystawia- 
mych w szafkach ulicznych. | 

Ё Puryszkiewicz pierwszy puścił parę 
i opowiedział tę ultra-dramatyczną i 
sensacyjną historję; po nim jeszcze 
„autentyczniej* opowiedział ją całemu 
światu sam książę Jusupow; „zabra- 
ła głos* w pamiętniku swoim „goi- 
irejlina" p. Wyrubowa... potem posy- 
pały się filmy „z Rasputinem , potem 
pięciogroszowe zeszyciki jaknajbar- 

dziej popularnych o nim naracyj— 
słowem nawet już zdążyła ta cala 
historja spowszednieć! Oczywiście ten 
ponury epilogowy epizod caratu, po- 
dobnie jak straszliwy mord dokonany 
na rodzinie cesarskiej bynajmniej nie 
jest jeszcze wyczerpany w sensie Ściśle 

CHARYTONOWICZ 1 <-Ка 
Mickiewicza 7, tel. 392. 

(naprzeciwko Wil. Prywatnego Banku Handlowego) 
Poleca na Święta towary z pierwszych źródeł w najlepszych 

konkurencyjne. 

   
historycznym, i im głębsze pojawiać 

się będą o nim studja historyczno- 
пайкоме tem żywiej będą interesowa- 
ły zarówno współczesność jak po- 
tomność, ale... Ot, tak sobie: jeszcze 
jedną wysłuchać „Rasputinjadę*? Prze- 
praszam. Niema żadnego znaku za- 
pytania. Jeszcze Rasputin sensacyjnej 
atrakcyjności swej nie utracił doszczęt- 
nie. W jakiejkolwiek postaci, pod 
wszelkim sosem. 

Dyrekcja Teatru Polskiego pola- 
komiła się na tego „pewniaka” — 
póki jeszcze czas. Nie żaden to przy- 
tyk de „obniżania poziómu” do „go- 
nienia za sensacyjnošcią“. Świeżo 
miał owego „Rasputina*  Szczegole- 
wa i Tołstoja Aleksego na scenie 
swojej teatr Piscatora w Berlinie, Co 
prawda był to eksperyment wystawie- 
nia sztuki poczętej przez autorów cał- 
kiem realistycznie — ekspresjonistycz- 
no-futurystycznie, nawet z dorobie- 
niem do niej przez reżysera takich 
np. postaci jak cesarz Wilhelm i ce- 
sarz Franciszek Józef. Cenzura berliń- 
ska nakazała po paru przedstawie- 
niach usunąć figurę eks-cesarza Nie- 
miec... Ingerencja cenzury — jak bar- 
dzo często się zdarza! — wyszła 
sztuce na jeszcze jedną reklamę. Dość, 
że mamy „Rasputina* przybywającego 
na scenę naszej Lutni -— jakby pro- 
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Telegram! <Pożyieżdża” sa Wilna na krótki czas WIELKI LETNI 

SPORTOWY „COŁOSSEUM*. 
krajowe i zagraniczne. CVR „iz 
odbędzie się 

Wielki Międzynarodowy Turni 

Znakomite 
wódki. likiery, Cognae i wina 
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a Restauracja „OA ZA (Bakszta 2) 
Atrakcyjny program artystyczny 

na czele 
wiedeński duet taneczny 

Początek o godz. 10 m. 30 wiecz. 

  

źródeł w wielką ilość artykułów świątecznych, które są do nabycia po 
Orzechy tureckie 

chińskie 

Sliwki     

eli i S-ka 
  

G Ferri 
Jazz-Band. 

  

Pierwszorzędne atrakcje 
Oprócz programu artystycznego 
WALKI FRANCUSKIEJ o 

nagrody honorowe ej 
i pieniężne. Do turnieju zgłosili się: Z. Pooschof, L. Pinecki, A. Pro- 

  

haska, A. Bryla, J. Krumin, M. Fogtman, G. Krystof, G. Hubert, P. 

  

Willing, Teodor Sztekker, F. Budrus i w. in. Uroczyste otwarcie 
cyrku 8-go kwietnia. Wł. amer. namioty zostaną rozbite na: placu 

„„Łukiszki*. 
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Poleca 
firma: 

ska 36, tel 886 

cenach następujących: 

OSKAUIGZ W NO ZAMKOWA 

Wilno, 

   
   

  

   

          

    

   
Kapelusze, czapki, bie- 
liznę męską i damska. 
krawaty, rękawiczki, 
wyroby skórzane itry- 6 

    

kotowe, pończochy, gd 
skarpetki, laski, para- 54 

sole i t. p, ;    
   

    

CENY KONKURENCYJNE. 
KIRO KAEZEZRZEJ EJ OBJ ŁOESEO KOEJ 2 DEZZEZJESESCIEJEJ TEE 

Zawiadomienie. 
Niniejszym podajemy do 

Ašreprezentuje. 
Ka 
Kabryki w Lublinie przy ul. Wesołej 

KM laskawej wiadomości naszej Szan.5% 
EgKlijenteli, że z dniem 24 b. m. została coinięta przez 
Eatencja udzielona p. STANISŁAWOWI STOBERSKIEMU 
sznie interesami firmy w Wilnie, który 

Jednocześnie podajemy do wiadomości, 

firmę plenipo-kat 
na zarządza-£2 

przeto nadał iirmy naszej niego 

że ostatnio oprócz ia- - 
Nr. 20, firma nabyła fabrykę wk 

EA Lublinie przy ul. Przemysłowej Nr. 10, a to celem rozszerzenia swojejĘ 
Eadziałalności i możności zupełnego zadowolenia Szanownej 
Eaprzez terminowe dostarczanie zamówionych maszyn. 
= Interesa firmy w dalszym ciągu bez przerwy prowadzi w 
Ežprzy ul. Mickiewicza Nr. 9 p. KAZIMIERZ KNOBLAUCH, staraniem žė 
Eaktorego będzie wszechstronne zadowolenie naszej Szanownej Klijenteli SB 

Grzegorz KULIK—Fabryki Maszyn, 

Klijenteliga 
ma 

Wilnie 

Kamieni MłyńskichĘg Edi Odlewnia Żelaza w Lublinie ul. Wesoła Nr. 20—Przemy- 
šdslowa Nr. 10, Biuro i Składy tabryczne ul. Zamojska Nr. 18 
dw Wi 
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Już ostatni okres dawania oglo- 
szeń ŚWIĄTECZNYCH 

DO „SŁOWAĆ i do wszystkich 
pism. Ogłoszenia na bardzo do- 
godnycn warunkach _ przyj- 
muje BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

fi w Wilnie Garbarska 1.tel.82, | 
ъ 

  

nie ul. Mickiewicza Nr. 9. 

dziankami. Baranki cukrowe i czekoladowe. 
nem dla dzieci oraz torty, mazurki, 

do ciast. :—: Ceny umiarkowane. 8 
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CUKIERNIE £, RUDNICKIEGO 
a 

Trocka, róg Wileńsk,  q] 
i Mickiewicza 1. Ё 

jaj czekoladowych ż niespo- 
Stoliczki ze šwieco- 

sękacze i wszelkie dodatki 

WINA DOBRE | TANIO 
MOŻNA NABYĆ 

w firmie IGNACY DAGIS 

(Dawn. Ed. Fechtel) 
ul. Wielka 8 tel. 44!. 
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u PEWNA LOKATA "KABITAŁU NA m 
m OPROCENTOWANIE! Dom H.-K. B 

Gdańska 6, tel. 9 05. a 

Lu
du
s 

  

dzi 

  
sto z Berlina. 

Czy przypadkiem pisząc w tej 
chwili te wyrazy ja sam nie popełni- 
łem -— reklamy? A no. reklama jest 
wszędzie — jak powiada nasz dobry 
wspólny znajomy p. Stefan Grabows 
ski szei najznakomiciej prowadzone- 
go na Kresach Wschodnich Wileńskie- 
go Biura Reklamowego (Garbarska 1, 
telefon 82). Reklama jest wszędzie; 
w otaczającem nas powietrzu, w pierw- 
Szym lepszym sygnale czasu, w każ- 
dym naszym geście, spojrzeniu, odru- 
chu... Jak radjum, jak fale radjoaktyw- 
ne, jak elektryczność ze wszelkiemi 
jej potęgami i możliwościami... Tylko 
trzeba umieć wydystylować reklamę, 
wydobyć, pochwycić z każdego wyra- 
zu ludzkiej twarzy, z  przymrużenia 
oczu, z podniesienia brwi jak również 
z najlżejszej zmiany pogody, z dyna- 
miki nastrojów dusz ludzkich Ot, co 
jest! W tem rzecz cała, w tem cała 
sztuka! 

Podobnie rzecz się ma z sensacją. 
Tylko z piasku trudno fbicz ukręcić. 
A sensację ukręcisz z byle czego. We 
wszystkiem tkwi sensacja. Trzeba tyl- 
ko umieć ją spreparować (choćby 
z niczego) i umieć podać! 

Oto np. dła ostatniej piątkowej 
premiery w Teatrze Polskim wystar- 
czyły'.. same nazwiska osób (nie ar- 

Dziś będzie wyświetlan=z! 

Najpotężniejsze arcy- 

eło Świata, na- 

tchnionego tworu 

Ducha Ludzkości 

GOW 
tystów) figurujące na afiszu. Rasputin, 
cesarz Mikołaj, Jusupów, Puryszkie- 
wicz!.. Któżby się nie złapał choćby 
za ostatnią w portmonetce złotówecz- 
kę byle zobaczyć... jak też to wn- 
gladają, żywe, na scenie te postacie 
tak dobrze znane z niezliczonych re- 
produkcyj w ilustracjach. A potem 
zaraz: jakże to Tołstoj i Szczego- 
lew ułożyli na scenę mordowanie 
Rasputina w Sali jadalnej pałacu Ju- 
supowych na Mojce? Mówiąc nawia- 
Sem, piszący te słowa miał sposob- 
ność oglądać własnemi oczyma tę 
historyczną i krwawą salę przysposo- 
bioną pewnego wieczora do kolacji, 
do której mieli niebawem zasiąść ce- 
sarz Mikołaj i cesarzowa, zaprzyjaž- 
nieni towarzysko z Jusupowymi. Nie 
chcę przez to, broń Boże, dać sub 
rosa do zrozumienia, że mnie samego 
łączyły stosunki towarzyskie z ludźmi 
z za tak wysokich progów. Chciałem 
tylko tem napomknięciem wzmocnić 
moją uwagę, że miejsce gdzie książę 
Jusupow truł Rasputina i nie mógł 
go struć i gdzie go zastrzelono—wy- 
glądało zgoła inaczej niż... w 5i6 
obrazie na scenie w Lutni. 

Na ogół jednak wypadła insceni- 
zacja całej sztuki, nawet łącznie z 
apartamentem zajmowanym przez Wy- 
rubowową w Carskim Siole wcale 

U 

Specjalna ilustracja muzyczna! 

Orkiestra pod dyrekcją 

UWAGA: Że "względii na wysoką wartość artystyczną obrazu 
publiczność będzie wpuszczana tylko na początek seansów. 
Bilety honorowe koloru białego ważne tytko na 1-szy seans. 
Początek seansów: 0 godz. 

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

Ucząca się młodzież za okazaniem legitymacji płaci tyłko 

na pierwszy seans połowę. 

Realizacja Cecila B.Je Millea 

dobrze. W kulminacyjnym momencie 
oglądamy scenę rozdzieloną na. dwie 
części Ścianą. Po jednej stronie po- 
kój, w którym spiskowcy: wielki ksią- 
żę, Puryszkiewicz, doktór czekają na 
rezultat... djalogu toczącego się po 
drugiej stronie Ściany między Jusu- 
power i Rasputinem. Cały ten naj- 
dramatyczniejszy epizod _ wykonany 
był bez przejaskrawienia, co jako 
plus zapisujemy na rachunek reżyserji, 
P. Rychłowski, grający Rasputina, trzy- 
mał się linji najmniejszego oporu; uczy- 
nił zeń chama w każdym calu, naciska- 
jąc na strunę lapczywošci na pienią- 
dze oraz ordynarnej lubiežnošci; w tym 
zakresie zadanie swoje spełnił unik- 
nąwszy szczęśliwie szarży oraz prze- 
sadnego realizmu np. w scenie czka- 
wek po kilku kieliszkach zatrutej ma- 
dery. P. Makarczykówna odtworzyła 
cesarzowę z powodzeniem nawet zlekka 
przypominając z postawy i rysów ca- 
rycę Aleksandrę Fiedorownę. P. Det- 
„kowski ukazał się tylko na scenie 
ale za to w roli... samego cesarza 
Mikołaja! Wyżej sięgnąć już nie mógł. 
Atoli z pokazywaniem nam już teraz 
cesarza Mikołaja na scenie, to jakby 
kto udawał na scenie Napoleona... 
podczas gdy jeszcze tyle to a tyle 
osób z żyjących, a może i obecnych 
w sali teatrałnej widziało go na 

p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO. 

>. 

3 po poł. — 5.30 — 7.45 — 10. 

własne oczy! Przychodzi na myśl to, 
co powiedział Mickiewicz... o fidze i 
tytoniu. P. Malinowski, jako ks. Ju- 
supow wyglądał prześlicznie. 

. Cóż jeszcze? To jeszcze trzeba po- 
wiedzieć, że sztuka nie kończy się 
powaleniem Rasputina lc ma jeszcze 
pretensję pokazać nam rozpoczynają- 
cą się rewolucję. W ostatnim obrazie 
„Trozjuszone* pospólstwo z przeraźli- 
wym bolszewikiem na czele wtarga 
do pałacowego w . Carskiem Siole 
mieszkania Wyrubowej i rzuca się na 
znajdującą się w niem cesarzową. 
Całe szczęście, że w tym momencie 
maszynista Ściąga kurtynę i ośmio- 
obrazowa sztuka kończy się— ku chlu- 
bie reżyserii i technicznego personelu 
— zaraz po jedenastej. 

A publiczności-ż było bo bylo! 
Język zaś rosyjski aż grzmiał po ca- 
lutkiej sali, suto zaprawiony żydow- 
skim akcentem. Rodowici zaś Rosja: 
nie starali się jak najmniej zwracać 
na siebie uwagę. Niektórzy opuścili 
teatr po paru pierwszych obrazach. 
z im nasz szczery szacu- 

nek. 
Ale sama sztuka... jakże sztuka? 

Jeden mamy dla niej wyraz: oleodruk. 

dz. J. 

ъ
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Związek Pionierów Kolonjalnych 
jako nowa Sekcja Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Staraniem pewnych wybitnych jed- 
nostek społeczeństwa powstał w War- 
szawie Związek Pionierów Kolonjal- 
nych, pierwsze organizacyjne zebranie 
którego odbyło się dn. 6 lutego b. r. 
w Sali konierencyjnej Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

Celem tej organizacji jest praca 
na polu spraw emigracyjnych. A od 
spraw tych zależy, czy będziemy wiel- 
kim narodem, mocarstwowem  pań- 
stwem, czy zadusimy się w naszych 
dzisiejszych ciasnych granicach. 

Mamy już w tej chwili około sied- 
miu miljonów ludzi mieszkających 
stale poza Polską. Dzięki stosunkom 
gospodarczym rokrocznie wyjeżdża z 
Polski przeszło 150.000 ludzi. Żywioł 
połski rozszerzył się na Świat cały. 

Pełno nas w Ameryce, Azji, Afry- 
ce i Australji. 

Czy te masy są należycie wyzyska- 
ne dla jutra narodu? Niecałe dwa 
miljony Boerów i Anglików w Unii 
Południowo - Afrykańskiej odgrywa 
dziś poważną rolę w życiu między- 
narodowem, nieraz nawet na terenie 
Ligi Narodów decydując o prawach 
Polskę obchodzących, a nasze miljo- 
ny emigrantów służą jako mierzwa 

pod wzrost i rozwój innych narodów. 
Walka o tereny ekspansji dla narodu 
polskiego, na których moglibyśmy 

stworzyć nowe kolonjalne społeczeń- 
stwo polskie, to jest celem nowo- 
powstałego Związku Pionierów Ko- 
lonjalnych. 

Niejednokrotnie już tak ważne 
sprawy te były poruszane przez pp. 
A. Uziembło i K. Głuchowskiego na 
łamach miesięcznika „Morze* oraz 
p. K. Leczyckiego w tygodniku „Głos 
Polaków Zakordonowych*. 

Powstanie tego Związku 
powitać z głębokiem uznaniem. 

Z inicjatywy pp. Głuchowskiego, 
Ziemięckiego, Jarosławskiego i red. 
Tetzlafia wysunięto projekt, aby Za- 
miast tworzyć nowe towarzystwo, oraz 
celem większego skupienia sił, Zwią- 
zek ów stanowił jedną z nowych 
Sekcji Łigi Morskiej i Rzecznej, dzia- 
łalność której przez to się rozszerzy. 

Wniosek jednogłośnie przyjęto. 
Prezesem Związku obrano p. Kazi- 
mierza Głuchowskiego. 

Poddając się statutowi Ligi, jednak 
Związek zastrzegł sobie autonomię 
co do dysponowania swemi iundusza- 
mi, przyjmowania członków i własne- 
go wewnętrznego regulaminu. 

Związkowi zapewniono miejsce w 
wydawanym przez Ligę miesięczniku 
„Morze“. 

naležy 

michał Maksymowiez. 

KOJDANÓW. 
Dawne ognisko kultury polskiej, zaprzepaszczone przez traktat Ryski. 

Wacław Gizbert Studnicki. 

„Nietylko Słuck ze swojem niegdyś 
sławnem („illustre') gimnazjum, ale i 
mniej znany Kojdanów znalazły się 
na skutek smutnej pamięci traktatu 

Ryskiego poza granicami. wskrzeszo- 
nego państwa polskiego, za kordo- 

nem rosyjskim. | 

Zasługą wiekopomną domu ksią- 

żąt Radziwiłłów było utworzenia og- 
nisk kultury polskiej 
dzielnicach naszej Rzplitej. 

Jednem z pomniejszych ognisk, 
które w późniejszych czasach już 

pozbawione możnej opieki Radziwi!- 
łowskiej promieniował kulturą polską 
na swoje otoczenie był - Kojdanów. 

W połowie XVI w. Kojdanów — 
starostwo królewskie - otrzymał w da- 
rze od króla Zygmunta Augusta pra- 
wem wieczystem na własność ks. Mi- 
kołaj Radziwiłł zwany Rudym. 

Jak wiadomo Mikołaj Rudy Ra- 
dziwiłł razem ze swoim bratem stry- 
jecznym Mikołajem Czarnym Radzi- 

we wschodnich. 

„nego ks. Aleksandra Forsytha senjo- 
ra dystryktu Białoruskiego" tak opi- 
suje położenie Zboru: 

„Jadąc z miasta Kojdanowa drogą 
pod górę między :dużemi górami bę- 
dącą w prawo most, takoż między 
dwoma górami nad fosą niegdyś, z 
poręczami z obu stron. 

„W drugim końcu tego mostu na 
górze okrągławej albo raczej na kop- 
cu przez Gasztolda książęcia Litew- 
skiego umyślnie usypanym brama 
murowana... a od samej niemal Bra- 
my bruk aż do zboru dany.... Na tej- 
że górze naprzeciw bramy murowanej 
Zbór murowany, tynkowany, mający 
z frontu wieżę, z dołu o dwuch kon- 
dygnacjach czworogranną, a kondy- 
gnację trzecią ośmiogranną, z gzem- 
sami, oknami małemi okrągłemi i 
podłużno okrągłowatemi bez szkła, 
nakryta zwierzchu pod kopułą da- 
chówkę karpiowską*. 

Z opisania wnętrza Zboru zasłu- 

  

wiłłem byli najgorliwszymi krzewicie- 
lami Reformacji na Litwie, przez za- 
kładanie licznych zborów ze szkołami 
w języku polskim i popieraniem wy- 
dawnictw i założenie kilku drukarni 
na prowincji, z których najsławniej- 
sza była w Brześciu, skąd wyszła 
t. zw. Biblja Brzeska czyli Radzi- 
wiłłowska. 

Ks. Mikołaj Rudy Radziwiłł był 
pierwszym założycielem zboru w Koj- 
danowie. Odnowicielem tego zboru 
był Janusz Radziwiłł syn Krzysztofa, 
mającego przydomek Piorun i Kata- 
rzyny księżniczki Ostrogskiej. 

Data odnowienia tego zboru zo- 
stała przekazana potomności przez u- 
mieszczenie na wieczniku dachu zbo- 
rowego daty A. D. 1614 i inicjałów 
J.(anusz) R.(adziwiłł) D(ux) G(ene- 
ralis), o czem podaje inwentarz Koj- 
dański z r. 1794, który ks. Janusza 
uważa nawet za założyciela zboru. 

Zbór Kojdanowski wiele ucierpiał 
podczas wojen moskiewskich za pa- 
nowania Jana Kazimierza, 

Był on, jak jest to widoczne z wy- 
ciągu z inwentarza z r. 1663, (poda- 

nego w 2-im tomie str. 38-39 Łuka- 

szewicza Dziejów - Kościoła Hetwec- 
kiego na Litwie) murowany i miał 

dziewięć baszt obronnych. ; 

„inwentarz (znajdujący się w Ar- 
chiwum Synodu Wileńskiego  €w.- 
rei.) wszelkiego tak przy zborze 
Kojdanowskim i samego boru na 

górze, jako też za mostem zabudo- 
wania będącego, a przynależnego do 
tegoż Zboru w mieście Kojdanów 
zwanym... r. 1794 miesiąca juni 30 

dnia sporządzony” na 68 stronach i0l. 
„za przełożeństwa w Bogu przewieleb- 

guje na uwagę wspaniała ambona 
rzeźbiona jeszcze z czasów fundacji 
Radziwiłłowskiej, jak to jest widoczne 
z innych źródeł, chociaż czas pocho- 
dzenia ambony nie jest w tym inwen- 
tarzu wymieniony. 

Do miejsc ciekawszych inwentarza 
są opisy znajdujących się jeszcze w 
owym czasie pamiątkowych napisów z 
herbami osób wybitniejszych w tym 
Zborze pochowanych. Sześć stron 
tekstu zajmują te opisy, zasługujące, 
by je bez skrótów przedrukować przy 
innej okazji. 

Niemniej ciekawe są opisy apara- 
tów kościelnych: srebra i nakryć 
do Stołu Pańskiego, często z herba- 
mi i inicjałami oiiarodawców  dobro- 
dziejów Kościoła. 

W obu opisach spotykają się 
nazwiska Radziwiłłów, Grabowskich, 
Mackiewiczów, Niezabytowskich, Ce- 
drowskich, < Gružewskich, Targowa 
Żydowiczów,  Kiersnowskich i w. 
innych. ь : 

Inwentarz podaje opisy dwóch 
dzwonów, szczegół ważny dla p. Mi- 
chała Brensztejna i osób interesują- 
cych się zebranemi w książce tego 
zasłużonego _ szperacza opisami 
dzwonów na terytorjum dawnego W. 

_ Inwentarz daje dość ciekawy opis 
instytucyj, znajdujących Się zawsze 

przy każdym prawie Zborze ewange- 
lickim: szkoły i przytułku zwanego w 

owych czasach „szpitalem”. 
W końcu rezerwując miejsce w 

„Głosie Zakordonowym” dla dalszych 
mało już znanych wiadomości archi- 
walnych 0 - Kojdanowie i innych 
ośrodkach kultury polskiej na na- 

    

szych ziemiach zakordonowych, po- 
zwolę też przytoczyć bez komentarzy, 
sam za siebie mówiący dokument 
tej treści: 

„”ипи$г Radziwił Książę na Bier- 
żach, Dubinkach, Słucku i Kopylu, 
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Podczaszy W. X. L. Borysławski etc 
Starosta. 

Panie Chocimski. Już to nie po 
jeden kroć oznajmowaliśmy wolę na- 
szą i rozkazowaliśmy ziemianom na- 
szym i mieszczanom  Kojdanowskim, 
aby oni dziatki swoje do szkoły 
Kojdanowskiej na naukę dawali. 

Ale iako mamy wiadomość, żę 
do tego czasu za ich niedbalstwem 
abo uporem bądź to głupstwem, że 
swego dobrego nie rozumieją i rozu- 
mieć nie chcą. A to się wolej naszej 
i rozkazami nie dosyć dzieje. 

* Przeto wam rozkazujemy, abyście 
wszystkich ziemian i mieszczan Kojda- 
nowskich także i Makowczan do gro- 
mady zebrawszy nie tylko im tę wolę 
naszą znowu * oznajmili, ale też i 
winę na nieposłusznych, mianowicie 
na ziemian ośm kop, a na mieszczan 
i makowszan po cztyry kopy wło- 
żyli. | którykolwiek od tego czasu w 
takowym nieposłuszeństwie dał się 
uznać, a syna swego, skoro mu dzie- 
sięć lat minie, do szkoły nie dał, że- 
byście takowego tą winą bez wszel- 
kiego miłosierdzia Karali i to nasze 
rozkazanie do egzekucji przywodzili: 
gdyż my dla dobrego ichże samych, 

BSS 
2% 

żeby potem potomstwo ich, nie jako 
bydło żyjąc, ale w naukach się ćwi- 
cząc, mogliby i nam samym i inszym 
do posług godnym być. Tedy tam 
do Kojdanowa ludzi uczonych, baka- 
łarzów z cudzych krajów posyłamy 
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i koszta wszelkiego nieżałujemy. 
Zatym Panu Bogu 

czamy. 
Dan na Smelczynie dnia VII mie- 

siąca Lipca Roku Pańskiego 1618“. 
Dokument ten, który r. 1715 dnia 

26 pażdziernika został artykowany 
w księgach Gł. Trybunału W. X. 
L.,o czem Świadczą napisy i podpisy 
in versc, znajduje się w Archiwum 
Synodu Ew. Ref. w Wilnie. 
PINIGU PIEŃRTA ARKACZAKA 

Pieśn wygnanki, 
Pozdrawiam Cię, promieniu słońca — 
Powracasz z mych rodzinnych stron, 
Gdzie błądzą myśli me bez końca, 
Godząc w me serce, niby w dzwon. 
Gdżie mej tęsknoty ślę westchnienia 
I wspomnień mych ciernisty szlak, 
Ty nies mi stamtąd pozdrowienia 

odkiej nadziei jakiś znak. 
Opowiedz mi o moim domu, 
Z którym mnie dzielą setki mil, 
Żeś duszy swej nie dał nikomu, 
Że wrócę tam dla lepszych chwil, 
Że las mój wciąż mię jeszcze woła, 
Pieśń moją nucąc dźwiękiem ech, 
Że ślad mych stóp przetrwał dokoła, 
Wśród fal powietrza drży mój Śmiech, 
Że biały dom mój z kolumnami 
Dla obcych zimny jako głaz, 
Wciąż przepełniony wspomnieniami 
I že wciąż czeka — tylko nas. M. Siegnietr. 

was poru- 

Ostatnie spojrzenie, 
Więc już pożegnać cię muszę nazawsze, 
Domu, tak długo zwany moim domem? 
Gdzież znajdę ściany od twoich łaskawsze, 
Dach, jak twój wiernie chroniący przed gromem? 

ak wiele tutaj zaznałam kochania, 
Radości tyle... i tyle udręki... 
Na każdem miejscu znak mego czuwania, 
Ślad zosiał mojej opiekuńczej ręki. 

Znikłeś mi Z oczu... Nie, oto wzniesienie 
Skąd się rozległy wkrąg widok roztoczy: 
Widzę cię znowu, — Ostatnie spojrzenie 
Przez łez zasłonę ślą ci moje oczy. 

Rzewnym ogarniam wzrokiem dach łamany 
I twe w zieleni tonące zarysy..+ 
Dom mój był słońca blaskami zalany, 
W ogrodzie kwitły przecudne irySy... 

Więc choć tam ze mną Niedola mieszkała, 
Snując się przy mnie niby cień uparty, 
Gdy odejść muszę stąd, lękiem drżę cata 
ł żal mi życia odwróconej karty. 

Żegnam cię domu, duszą rozełkaną, 
Odchodząc w przyszłość, jako otchłań ciemną, 
Zostanie słońce, irysy zostaną 
Tylko Niedola pójdzie w drogę ze mną. 

Janina Budkowska. 

„Gdzieś... 
„Gdzieś* spadł śnieg... i brylantów kurzawa 
Zieleń świerków płatkami oprusza, 
„Gdzieś* mróz kwiaty na szybach wykrawa, 
Księżyc z chmur wdziewa ksztąłt kapelusza 

z: e» 

„Gdzieś* przez głuche zagaje i mszary 
Łoś wędruje tnąc czuby igliwia, 
Ryś na olszy przycząił. się stary 
I w ostepie coś sójka wydziwia 

ve 

A na śnieżnej błot grząskich pościeli 
W państwie trzcin w ciepłe dni nieprzebytem, 
Świeżym tropem, co biel gładką dzieli 
Spieszy sfora ogarów z skowytem. 

„Gdzies“ jest dobrze — w tej ciszy co „dzwoni* 
Czasem strzeli berwiono w kominku, 
A ja smutny i w przygód pogoni 
Jak wyklęty duch szukam spoczynku. 

Stanisław Swiacki. 
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LONDON - 

| S/KOCHA , 
KOLEDZY i KOLEŻANKI! 
MUSIMY SIĘ TEŻ UPOMINAĆ O NASZE SŁUSZNE PRAWA! 

  

     

   NE DZIECI! 

Jest znaną rzeczą, iż dzieci potrzebują dużo dobrego pokarmu. 

Najlepszym pokarmem dła dzieci jest dobra fikžanka 

prawdziwego „SUCHARD" Kakao na každe šniadanie a w ciągu 

dnia dla wzmocnienia organizmu i nerwów paczka czekolady 

& 

100 LAT ZNANE W CAŁYM ŚWIECIE! 

SUCHARD ! | 

  
 



  

   

     

          
   

    

STAN PRAWNY NIENIA POLSKIEGO W ROSJI © 
To wszystko, cośiny pokrótce po- 

wiedzieli o denacjonalizacji i demuni- 
cypalizacji mienia  skoniiskowanego 
przez rząd sowiecki, upoważnia nas 
do wyciągnięcia pewnych wniosków, 
które osobom zainteresowanym o los 
mienia polskiego w Rosji mogą rzu- 
cić pewne Światło na sprawę odzy- 
skania tego mienia. 

Warunki, w jakich znalazła się 
powojenna, rewolucyjna i sowiecka 
Rosja, wymagają od rządu tego pań- 
stwa posiadania ogromnych zasobów 
pieniężnych; państwo, które przekreśla 
kapitalizm prywatny, musi samo stać 
się kapitalistą multimiljarderem, by 
mieć możność sprostania  nietyl- 
ko zwykłym zadaniom państwa, 
ale przedewszystkiem — by mieć mo- 
żność prowadzenia ma swój rachunek 
wszystkich upaństwowionych warszta- 
tów pracy. -- Wyczerpana wielką Świa- 
tową wojną Rosja kapitałów takich 
wogóle nie posiada i ta właśnie oko- 
liczność w wiełkim stopniu stanowi o 
impotencji, jaką wykazuje doktryna 
maksymalistyczna na gruncie rosyj- 
skim: pogłębia ona nieskończenie 
absurd, jaki tkwi w przekreśleniu pra- 

jako głównych warunków rozwoju ży- 
cia gospodarczego wogóle, a wytwór- 
czości w szczególności. — Rosja so- 
wiecka, pozbawiona pieniądza, tego 
głównego motoru życia gospodarcze- 
go, widząc w tym braku bankructwo 
zasad bolszewickich na gruncie ro- 
syjskim, postanowiła poczynić „chwi- 
lowe'* ustępstwa od tych zasad, zga- 
dzając się na denacjonalizację i de- 
municypalizacji fabryk i domów mie- 
szkalnych, broniąc natomiast zapamię- 
tale ziemi, jako głównego w rolniczej 
Rosji bastjonu czynnego bolszewizmu. 
-— Zwracając kapitałowi prywatnemu 
iabryki i domy, rząd sowiecki rzuca 
w ten sposób swemu wrogowi, kapi- 
talizmowi, przynętę, na którą chce 
zwabić pieniądz uciekający przed opa- 
tentowanym przez Rosję wynalazkiem 
socjalizacjj warsztatów pracy. Ten 
nowy manewr „„proletarjackiej dykta- 
tury", która tak niędawno jeszcze za- 
powiadała pognębienie kapitalistów 
"całego Świata z bronią w ręku, manewr, 
świadczący conajmniej 0 chęci zawie- 
szenia przynajmniej na czas jakiś broni 
starania się o zdobycie nowych sił 
przez *"nabranie na ka wel“ przeci- 
wnika, stale dotychczas daje rezul- 
taty, pomimo że prawodawstwo 50- 
wieckie, gdy chodzi o załatwienie tej 
palącej dla Sowietów sprawy, gotowe 
jest iŚć na jaknajdalej idące ustępstwa, 
obiecując uprzywiłejowanie tym, któ- 
rzy ich zechcą poprzeć. 

Znamiennym w tym względzie jest 
art. 8 cytowanego! Postanowienia W 
CIK-a z dn. 30 października 1922 r.: 
Obywatelom państw, które kapitałem 
swym zechcą zasilić rząd sowiecki, 
obiecuje on przywileje, których nie 
posiadają rdzenni obywatele rosyjscy: 
„prawa obywateli państw obcych, z 
któremi RSFSR osiągnęła to lub inne 
porozumienie, są regulowane przez 
te porozumienia*. Biada natomiast 
obywatelom tych państw, które obo- 
jętnie lub z zadowoleniem przyglądają 
się tarapatom, w których znalazł się 
rząd Rosji sowieckiej, dla tych oby- 
wateli WCIK stanowi przepis, mocą 
którego: „o ile prawa obcokrajowcom 
nie zostały przewidziane przez poro- 
zumienie z odnośnemi ich rządami 
prawo ich do swobodnego przesuwa- 
nia się po terytorjum RSFSR, wybór 
przez nich zawodu, otwieranie i naby- 
wanie przedsiębiorstw handlowo-prze- 
mysłowych, nabywanie rzeczowych 
praw na budynkii parcele ziemi (tak) 
będą ograniczone przez  postanowie- 
nie odnośnych centralnych organów 
rządu RSFSŚR w porozumieniu z Ko- 
misarjatem Ludowym Spraw Zagra- 
nicznych“. 

Najwymowniejszym wyrazem ugo- 
dy jest Traktat zawarty przez rząd 
sowiecki w r. 1925 z Niemcami. 

MOHYLOWSZCZYZNA. 
Oczywiście uchwalone przez Sejm 

ulgi i postanowienia, dalekiemi są 
bardzo od tych kardynalnych reform, 
które tak bardzo krajowi są potrzeb- 
ne i które tylko zdolne byłyby rato- 
wać całą Rzeczpospolitę od ostatecz- 
nego upadku i zguby.ł Niestety, wad- 
wy ustrój państwowy nie pozwala 
nawet marzyć o gruntownej naprawie 
wewnętrznych spraw krajowych, a w 
tych warunkach dalszy byt i rozwój 
kraju mimowoli zostaje uzależnionym 
od zbiegu chwilowych i przelotnych 
wypadków, od siły i znaczenia, wre- 
szcie od dobrej woli osób pojedyń- 
czych. : 

Gdy więc na tronie Rzeczypospoli- 
tej zasiada król tej miary, co Sobie- 

ski, którego jedno imię niezwyciężo- 
nego wojownika, jest najlepszą Osto- 
ja całości granic państwa, — kresy 
białoruskie pod berłem wielkiego mo- 
narchy cieszą się pokojem, dźwigają 
z ruin i rozwijają pomyślnie: powsta- 
je w kraju szereg szkół, kościołów, 
klasztorów, odbudowują się zrujno- 
wane zamki i twierdze, kwitną han- 
dej i rzemiosła. 

Gdy atoli po śmierci Jana III na 
- tronie Rzeczypospolitej zasiada August 

| II, król obcy Polsce narodowością, 
dla którego tron polski jest tylko 
środkiem dla zadowolenia osobistych 
ambicyj i celów dynastycznych — roz- 
poczyna się dla Rzeczypospolitej, a z 

| nią i dła Białejrusi, okres długotrwa- 

Daje on Niemcom w Rosji takie 
prawa, jakich jest pozbawiony rdzen- 
ny obywatel sowiecki, bowiem „oby- 
watele niemieccy—w myśl tego trak- 
tatu—mają prawo nabywać w Rosji 
wszelkiego rodzaju majątki i z 
nich korzystać, nabywać i ustana- 
wiać prawa rzeczowe, a również roz- 
porządzać się własnością i prawami 
rzeczowemi drogą sprzedaży, zamia- 
ny, darowizny z testamentu i innemi 
sposobami”. 

Złośliwi twierdzą wprawdzie, że 
ustępliwość od zasad doktryny ma- 
ksymalistycznej na rzecz obcokrajow- 
ców została podyktowaną prawodaw- 
com sowieckim jedynie przez troskę 
o mienie komisarzy sowieckich, po- 
siadane przez nich zagranicą, ze 
względu na obawę odwetu, tem bar- 
dziej że troska ta już w d. 15 Listo- 
ps 1923 r. podyktowala Ludowemu 
Komisarjatowi Sprawiedliwości wy- 
jaśnienie, mówiące o tem, że „oby- 
watele sowieccy, poza granicami RSF 
SR mają prawo posiadać na własność 
ziemię, domy, wille, handlowe i prze- 
mysłowe przedsiębiorstwa bez żad- 
nych ograniczeń komunistycz- 
nych na zasadzie praw tych państw, 
w których dana własność się znajduje”. 
Jednakże biorąc rzeczy głębiej, musi- 
my skonstatować, że finansowe kło- 
poty, w jakich znalazł się rząd so- 
wiecki, są niewątpliwie dominującym 
czynnikiem, który zmusza ten rząd 
do ustępstw na rzecz kapitalistyczne- 
go ustroju; chodzi wszakże o gotów- 
kę, tak niezbędną dla dalszego istnie- 
nia socjalistycznej republiki oraz.,„wło- 
ściańskiego i robotniczego" rządu. W 
nadziei zdobycia tej gotówki, rząd о- 
becnej Rosji gotów jest na daleko 
idące ustępstwa, byleby tylko utrzy- 
mać się przy włady. 
i O ile usiłowania te przyniosą po- 
żądane dla bolszewików skutki, odpo- 
wie na to przyszłość. 

My ze swej strony możemy tylko 
stwierdzić, że stan finansów całej za- 
chodniej Europy każe raczej spodzie- 
wać się niepowodzenia usiłowań so- 
wieckich, niż pożądanego dla rządów 
bo szewickich rezultatu, niepodobna 
wszakże zapominać o tem, że cała 
Europa, po wielkiej światowej wojnie, 
przeżywa kryzys gospodarczy i finan- 
sowy; brak gotówki, to cierpienie trapią- 
ce nietylko Rosję, ale mocarstwa Za- 
chodu. Jedynem lekarstwem na nie, 
to wytężona i harmonijna współpraca 
wszystkich czynników wytwórczości, 
nie zaś wciekła i fanatyczna walka 
klas, propagowana przez ustrój spo- 
łeczny .i-państwowy sowiecki. —1' dla=' 
tego też z zupełną pewnością twier- 

dzić możemy, że obecny rząd Rosji nie 
może liczyć na pożyczkę zagraniczną, 
jako na Środek, który wyprowadzi 

ustrój bolszewicki z matni, w którą 
go wciągnęli jego właśni ludzie. 

Jeśli rząd sowiecki nie może liczyć 
na pożyczkę zagraniczną, to tem mniej 
jeszcze może liczyć na przyjście doń 
kapitalistów zagranicznych, jako tych, 
którzy zechcą szukać na gruncie ro- 
syjskim pola do pracy dla swych wła- 
snych kapitałów. Możemy twierdzić z 
zupełną pewnością, że jest to nawet 
zupełnie nie do pomyślenia, wobec 
zapotrzebowania kapitału na Zacho- 
dzie i wobec niewspółmierności wa- 
runków sowieckich z warunkami Za- 
chodu, w których tenże kapitał może 
tu i tam pracować. Kapitały Zachodu, 
a w tej liczbie i kapitał Polski, nie 
potrzebują dziś jeszcze szukać dla 
siebie pola do pracy w Rosji, gdyż 
mają poddostatkiem pola do pracy 
u siebie. Gdyby było inaczej, nie 
mielibyśmy ani w Polsce, ani wogóle 
na Zachodzie zagadnienia bezrobot- 
nych. Niestety, zagadnienie to istnieje, 
a jak długo istnieć będzie, tak długo 
ani Polska, ani Zachód nie będą mo- 
gły dać Rosji zbędnych kapitałów, bo 
takich kapitałów nie będą jeszcze po- 
siadały przez czas dłuższy. 

Gdy to wszystko zrozumiemy, o- 
tworzą się nam Oczy, i wówczas bę- 

łej wojny domowej i tem okropniej- 
szej w swych skutkach, że prowadzo- 
nej przy udziale trzech obcych armji: 
szwedzkiej, rosyjskiej i saskiej,„— Au- 
gust Il zawiera przymierze z Piotrem 
Wielkim przeciwko Karolowi XII; ten 
ostatni, dowiedziawszy się o tem, z 
łatwością wkracza w granice Rzeczy- 
pospolitej i korzystając z tego, że 
kraj cały trawi najlepsze swe siły 
w orężnej walce dwóch rodów mag- 
nackich: Sapiehów z Radziwiłłami 
zdobywa Wilno, Warszawę i Kraków, 
aż wreszcie zmusza naród do obwo- 
łania królem Stanisława Leszczyńskie- 
go. Naród rozpada się na dwie irakcje, 
z których jedna obstaje za Augustem 
walcząc pospołu z wojskami saskie- 
mi irosyjskiemi, druga zwiększa szyki 
bojowe Leszczyńskiego i Karola XII. 
Walka dwóch wrogich obozów trwa 
przez lat kilka, przenosząc się z miej- 
Sca na miejsce, wzdłuż i wszerz całej 
Rzeczypospolitej, i pozostawiając po 
sobie wszędzie nędzę i zgliszcza. 

Gwiazda szczęścia, przyświecająca 
Karolowi, zmusza nareszcie Augusta 
Il do pogodzenia się z losem i do 
ustąpienia tronu polskiego Leszczyń- 
skiemu. Ale takie zakończenie wojny 
dalekiem jest od planów Piotra Wiel- 
kiego, który jako „obrońca złotej 
wolności stanu szlacheckiego nie mo- 
że uznać Leszczyńskiego za prawowi- 
tego króla, to też zmusza on sejm 
Rzeczypospolitej do wyznaczenia nowej 
elekcji. Trwa więc w dalszym ciągu 
wojna: Karol przez Polskę, Litwę i 
Białoruś idzie do Rosji ku Moskwie. 

S 

KOMUNIKATY 
Zarządu: Wileńskiegoj Oddziału 

Związku Obrony Mienia 
(ul. Zawalna Nr. 1. Zarząd Główny 

Warszawa Długa 38). 

Nr. 1. 

Zawiądamia się członków Związku i 
wszystkich zainteresowanych, że do 15-go 
kwietnia r. b. podlegają rejestracji (Dzien- 
nik Ustaw Nr. 29 z 14-go marca 1928 r. 
pozycja 277): Listy ząstawne b. Rosyjskich 
Banków „Dworiańskiego* i „Krestjańskie- 
go*. Rejestracji i ostemplowania dokonuje 
Bank Gospodarstwa Krajowego i jego od- 
działy. Termin przyjmowania ogólnej reje- 
stracji strat oraz podań do Mieszanej Ko- 
misji Rozrachunkowej, Zarząd Związku 
przedłużył do 1-go lipca 1928 r. i wzywa 
wszystkich członków Związku, zalegających 
ze składką członkowską oraz tych, htórzy 
zmieniwszy miejsce pobytu, nie podali obec- 
nych adresów swoich do nawiązania stycz- 
ności z Biurem Związku, bez czego Zwią- 
zek nie będzie miał możności promowania 
ch interesów. 

Nr. 2. 

Zawiadamia się członków, iż piąty 
egzemplarz złożonego podania w sprawie 
przerwania przedawnienia nadszedł z War- 
szawy i jest do odebrania w Związku przy 
ul. Zawalnej Nr. 1. 

Nr. 3. 
Wileński Oddział Związku Obrony mie- 

nia Polaków niniejszem zawiadamia wszyst- 
kich poszkodowanych, którzy rejestrowali 
swoje straty w Powiatowych Komisjach 
Szacunkowo-Likwidacyjnych strat wojen- 
nych, że dokumenta, związane z powyższą 
akcją, zostały przez Urząd Likwidacyjny 
przesłane do Urzędów panów Starostów — 
dokumenta zaś poszkodowanych na terenie 
pow. Wileńsko-Trockiego i m. Wilna znaj- 
dują się w Archiwum Miejskiem przy ul. 
Trockiej (mury Franciszkańskie). 

Wobec powyższego zaleca się wszyst- 
kim poszkodowanym, aby zechcieli w od- 
powiednich, wyżej wskazanych Urzędach 
sprawdzić czy straty ich zostąły przez Ko- 
misje Likwidacyjne zarejestrowane, za do- 
wód czego służy odpowiedni napis i Nr., 
pod którym sprawa została zapisana. Je- 
żeli akcja ta została przez Komisje Likwi- 
dacyjne dokonana -dalszych rejestracji do- 
konywać nie należy; wszystkich zaś, któ- 
rym dokumenta zwrócone zostaną bez Od- 
powiedniego napisu i Nr., Zarząd Związku 
wzywa, aby zechcieli w terminie do dnia 
1 lipca b. r. straty swoje zarejestrować w 
Oddziale Związku w Wilnie przy ulicy Za- 
walnej Nr. 1. 
RYOREC TOORA ZĘ COZGZOREZERZEK 
dziemy mogli pojąć, dlaczego dotych- 
czasowe rządy Niepodległej Polski 
nie interesowały się i nie interesują 
jeszcze sprawą zwrotu obywatelom 
polskim warsztatów pracy, zagarnię- 
tych przez rządy sowieckie? 

Odpowiedź na to pytanie nie bę- 
dzie trudną, gdy się zrozumie, że 
dotychczasowa i obecna konjunktura 
gospodarcza w Polsce nie daje jeszcze 
dostatecznie objektywnych danych, 
które by „usprawiedliwiały troskę rzą- 
du polskiego 0 coś więcej, niż wzmo- 
żenie polskiego rolnictwa i przemysłu 
wewnątrz kraju, do czego najskutecz- 
niej może się przyczynić zdobycie 
warunków jaknajkorzystniejszego eks- 
portu polskiej produkcji. O okspansji 
polskiego kapitału, jako czynnika po- 
pierającego aktywnie polską wytwór- 
czość poza granicami kraju, niema do- 
tychczas jeszcze mowy. Są to dopie- 
ro plany przyszłości, plany, na urze- 
czywistnienie których będzie się mo- 
gła zdobyć i niewątpliwie się zdobę- 
dzie dopiero Polska mocarstwowa, 
silna nietylko mocną władzą, spoisto- 
ścią interesów swych obywateli, potę- 
gą swej zwycięskiej armji, ale rów- 
nież potężna kapitałem obrotowym, 
sięgającym na wschód, do polskich 
warsztatów wytwórczych. 

Gdy Polska stanie się mocarstwem, 
zdobywszy warunki swego mocarstwo- 
wego bytu, nie pomogą gadania so- 
cjalistów o imperjalizmie polskim, o- 
bawy endeków o nadmiernej ekspan- 
sji naszej i t. p. biadania polityków, 
których Światopogląd nie jest w sta- 
nie wznieść się poza granice mazo- 
wieckiej równiny: Polska siłą rzeczy 
będzie musiała sięgnąć po polskie 
warsztaty pracy, pozostawione poza 
dzisiejszym wschodnim kordonem, i 
oczywiście sięgnie po nie, bo bez 
nich nie będzie w stanie żyć i istnieć, 

(Dokończenie nastąpi.) 
Mirosław Obiezlerski. 

Piotr cofa się przed nim. Wreszcie w 
granicach województwa Mścisławskie- 
go, pod Hołowczynem, w dn. 13 lipca 
1708 r. zawiązuje się bitwa, w której 
dowódca rosyjski Repnin traci 30000 
żołnierza. Tymczasem Piotr okopuje 
sie w  Kopysiu, przypuszczając, 
że tu właśnie wypadnie przepra- 
wa przez Dniepr Karola, ale 
Karol skierowuje swe szyki do Mo- 
hylowa, tu przeprawia się przez 
Dniepr, a ograbiwszy miasto, idzie 
dalej do Czaus. Wysłańcy Mazepy 
skłaniają go do zmienienia kierunku 
wyprawy w stronę „Ukrainy, gdzie 
kozactwo okaże mu pomoc. Szlakami 
więc przez Krzyczew i Czeryków po- 
suwają się Szwedzi ku południowi. 
W tym samym kierunku podążają za 
nimi posiłki szwedzkie, wiedzione z 
Inflant przez Lówenhaupta. Korzysta 
z tego Piotr i otacza Lówenhaupta 
nad rzeką Leśną (na południo- 
wschód od Mohylowa), gdzie po pię- 
ciodniowej walce korpus szwedzki 
zostaje prawie doszczętnie zniesiony. 
Jest to pierwsze zwycięstwo Piotra 
Wielkiego nad wojskami Karola; w 
dziewięć miesięcy później (1709) Ka- 
rol pobity na głowę przez Piotra pod 
Połtawą, zmuszony jest salwować się 
ucieczką na Wołoszczyznę. Zwycię- 
stwo Połtawskie powraca tron Rze- 
czypospolitej Augustowi, ale za to 
kraj, do którego powraca zdetronizo- 
wany król, jest obrazem ruiny. Aby 
zrozumieć stan Białejrusi po tej woj- 
nie, dość uprzytomnić sobie, że była 
ona areną walk dwóch stron, z któ- 
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Walne Zebranie Związka Polaków 2 Are- 
sów Białoruskich. 

W dniu 18 marca w lokalu Związku 
przy ul. Zawalnej 1 odbyło się doroczne 
zwyczajne zebranie Z. P. K. B. Na prze- 
wodniczącego wybrany został p. Ludwik 
Uniechowski, na sekretarza p. Grabowska. 
Na początku zebrani uczcili przez powsta- 
nie pamięć zmarłych w ubiegłym roku 
członków, poczem po odczytaniu protoku- 
łu ostatniego Walnego Zebrania hr. Jerzy 
Czapski prezes Związku złożył doroczne 
sprawozdanie. Jak z niego wynika, Zarząd 
w 1927 r. zbierał się 17 razy, pozatem 
zbierała się komisja dochodów niestatych 
pod przewodnictwem p. Wacława Mackie- 
wicza w celu omówienia imprez dochodo- 
wych: jak koncertu w d. 2 kwietnia, zbiór- 
ki ulicznej 25 września i balu już w lutym 
1928 r. Prócz tego w trakcie są starania 
o otrzymanie koncesji na lotto. W 
roku sprawozdawczym staraniem — 7а- 
rządu przeprowadzona została ankietą o 
liczbie zakordonowców znajdujących się w 
Polsce i sumie ich strat w przybliżeniu. 
Komisja ankietowa w składzie pp. Marjana 
i Michała Obiezierskich, Bronisława Ižyc- 
kiego, łfermana i Ludwika Uniechowskiego, 
rozpocząwszy swą pracę w maju zebrała 
ponad 6.000 odpowiedzi, które dały pod- 
stawowy materiał dla pracy Związku Obro- 
ny Mienia Polaków, który na terenie Wi- 
leńszczyzny rozpoczął swe czynności w je- 
sieni. 

Z inicjatywy pp. Mirosława, Marjana i 
Michała Obiezierskich w dniu 12 czerwca 
odbyła się uroczystość wręczenia sztanda- 
ru Komitetu Obrony Kresów Związk 
wi Polaków z Kr. Biał, połączona z aka- 
demją przy licznie zebranych gościach. Prz 
wodniczył ks. Eustachy Sapieha, który we- 
spół z przedstawicieląmi KOK pp. profeso- 
rem Włądysławem Zawadzkim, Mirosławem 
i Michałem Obiezierskimi wręczył sztandar, 
tóry w imieniu Zarządu Związku przyjął 

hr. jerzy Czapski jako prezes. Przemawi 
li ks. Eustachy Sapieha, pp. Mirosław Obie- 
zierski i profesor Władysław Zawadzki, pod- 
kreślając ideę którą sztandar KOK symbo- 
lizuje, a streszczającą się w haśle granic 
1772 roku, nawołując w pierwszym rzędzie 
młodzież, aby o tej spuściźnie oblanej ob- 
ficie krwią naszych męczenników pamiętali. 
Hr. Jerzy Czapski, przyjmując sztandar ze 
swej strony ślubował, iż chlubna dziatal- 
ność KOK będzie drogowskazem i nigdy 
najmniejsza plama jej nie splami. Na zakoń- 
czenie uroczystości p. Janina Sumorokowa 
wypowiedziała śliczny wiersz Iłłakowiczów= 
ny poświęcony pamięci Wielkiego Męczen- 
nika ks. Budkiewicza, który posłużył jako 
motyw p. Michałowi Obiezierskiemu do za- 
projektowania wzniesienia w Wilnie pom- 
nika Ks. Męczennikowi. Został wybrany ko- 
mitet w skłądzie”pp. Czesława Jankowskie- 
go, Rouby, ks. Miłkowskiego, profesora Za- 
wadzkiego i Michała Obiezierskiego. 

Po zakończeniu sprawozdanią Zarządu 
p. Iżycki Herman złożył sprawozdanie ra- 
chunkowe, z którego okazało się: przychód 
w roku sprawozdawczym wynosił 8196 zł. 
42 gr. a rozchód 8048 zł. 43 gr. Jeżeli 
wżiąć pod uwagę, iż Związek żadnych za- 
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NA ŚWIETA 
NOWOŚĆ! Gotowe ciasto strudlowe, Kiełbasę Podhalańską 

LUKSUSOWĄ MĄKĘ! Migdały, Rodzenki i wszelkie 
do ciast dodatki 

WYBOROWE! Wina owocowe od 2 do 4.30 zł 
Winogronowe 

ZNAKOMITE! wódki, Konijaki, Likiery. 

POLECA 

om Handlowy B-Cjg GOŁĘBIOWSCY 

od 5 zł. 

Tel 752; 

ze stem- 
plem 

„BATA“ 
na kaž 
dej parze 

TRWAŁE 

Wokulski i S-ka, Wielka 9 
W.Nowicki, Wielka 30 
Jankowski i S-ka, Wielka 42 
Czapliński, Dominikańska 8 

% Zamkowa 4 
Nowicki i Syn, Wielka 24 
Kazimierski,*Mickiewicza 4 
„Bezet“, Niemiecka 24 

Sprzedaž hurtowa na Wilno i kresy — B. 

F-my 

  

  

| Rorbatę agielstą LYONS'A 
aromatyczną i niezrównaną w Smaku 

pije cały Świat 

  

Żądajcie tylko OBUWI 

NAJWIĘKSZEJ FABRYKIJW EUROPIE 

CENY DOSTĘPNE 

Sprzedaż detaliczna w następujących sklepach: 

7 asian 
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męskie, damskie 
i dziecinne 

ELEGANCKIE 

F-my „Wibut*, Niemiecka $6 

Chait, Wielka 38 

Szames, Wiłeńska 17 
Kronik, Wiłeńska 25 

J. Linik, Rudnicka 16 
Jarmowski, Wielka 45 

ke Sz. Ofman, W. Stefańska 4. 

RIMINI, ul Rudnicka 6, tel. 12-20. 
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POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 
Serwetki bibułkowe i pod ciastka 

Bibułki kolorowe i krepy 
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pomóg rządowych nie otrzymywał pomimo 
kilkakrotnych starań w Urzędzie Opieki B gtnie ZabOOKki 3 

A yć pay Piel gr EO = Ta wykwintna herbata dla smakoszy 8 B 
misji lodów niestałych w składzie pp. py w, ы м 3 i 
KR Mackiagicos Loo adi Moszezyt: już nadeszła i jest do nabycia w firmie Wł. Borkowski | 
skiej, Karolowej Mikulskiej,Stelli Cywińskiej, Ž * 
Koństantowej Stadenowej i Marji Ciuńdzie- ANTONI JANUSZEWICZ Mickiewicza 5. tel. 372. | 
wickiej za gorliwą pracę. W. rozchodzie A R 2 ! 
główną pozycję stanowią zapomogi wyda- Zamkowa 20-a telefon 8 — 72. Filia Š-to Janska 1. tel. 372. ' 
wane najbardziej potrzebującym pomocy “ 125 8 

mat końzenę zara" L Na zakoficzenie zabrai głos p | pnndarairasiasiuoaiekieniasii | 
sowy wielce zasłużony prezes hr. Jerzy a 8 z ‚ ® 
Czapski, który zgłosił rezygnację z godno- EW. JUREWICZ a B ОЛВЕНОО RS ЭНЕВ i 
ści prezesą motywując swój nieodwołalny m Ww. J " ' W ? LEB l l [ 1 I I l 
krok złym stanem zdrowia. Zebranie, które 8 b. m. i. PAWEŁ BURE 5 В a 
już przedtem niejednokrotnie było przez hr. m poleca zegarki a 8 i 4 i a 
Czapskiego w tej materji uprzedzane, — z m damskie, męskie s a wznowił sprzedaż nasion, kwiatów, a 
wielkim żalem pożegnało swego prezesa @ B 3, iki sci i a drzewek i krzewów owocowych oraz 
wyrażając uznaniešdla pracy i poświęcenia, g TOZM. Dudziki Scienne в @ ozdobnych przy ul. Niemieckiej Nr. 2 8 
które jako założyciel hr. Czapski sprawie m stylowe, biurowe i inne s (dom Hotelu Europejskiego) są 

Rh Paoli Na a odbyły najlepszej jakości gwarantowane. "= mz "== 
się wybory Zarządu, w skta rego We- g у ^ 
szli pp. Cywińska, Hołownia, lżycki, Mackie- g Oraz wykonywa reperacje zegar: a g Go p o ОЕ Н аЦ 
wicz, Marjan Obiezierski, Bagińska, Gra- B ków i biżuterji po cenach przy- a : 3 
bowska, Koztowska, Ižycka, Čiundziewicka m stępnych. — Kupuje okazyjnie. m WINA KRAJOWE 
i. Makowiecki. Bo Wimo: us Makiewicza 4: gl B 

Na osobnym zebraniu ukonstytuowało E nu nusuaussanunasanounauusė i Znanych firm od 2.20 gr. za butelkę. 3 

się a 8 skład którego SARE 1300-2 i MIÓD od 3 zł. za butelkę. й 
ycki Herman o rezes, Pp. ag! a а > 5 е 

jako wieenteżen: p. Orabowska, ca se- Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy a ESET E gro- į 

ip. Iżycka Zofja jak arbnik. “ > į kretarz i p. Iżycka Zofja ja O OSecsy! „AO, mz” i е \\/!Ж\Эезею\\:\е.ш%ше{жге. pz i 
a —— ul. Gdańska 1, wejn, Madera, Marsala i inne o 

> : Я : Le i : 3 zł. za butelkę. r + la pożyczki d weksle i zastaw ru- Formy do pieczenia bab „LUX ’ :::':1;,& ‹Зги ARÓW wszystkie czynno- a WINA lecznicze St. Raphael, Cin- a 
tortów, twarogu, legumin it. p. | Soy zakresie bankowości wchodzące; jak |] zano-Vermouth, Miody Staropolskie. @ 
Maszynki do mieszania ciasta, również przyjmuje na oprocentowanie wkła- 8 WODKI, Nalewki i Likiery krajo- 3 
lodów, mięsa. Młynki do kawy, dy i drobne sumy na książeczki we i zagraniczne najlepszych firm. 
migdałów, maku. Piecyki do pa- oszczędnościowe. PIWO i PORTER. a 
lenia kawy, moździeże, nakrycia 2-911 _ ZNANE WĘDLINY WIEJSKIE p. 4 
stołowe, oraz naczynia kuchenne f 3 zł. kg. sera lit, całemi główkami g p Piedorowiczowej. 3 

„poleca 1440—3 | m 2.80, szynki wiejskie, masło solo- M Poleca na święta Sz. Klijenteli | 
gre žiai a a 0: B Ё п н K R ki 2 į 

ry białe, borówki po 2.40 za Kg. m > 
Stim Is] 10 Krakowski š Konfitury i Raz) sonus do tortów. 8 z 2 ym ewlez a 

я szystko świeże i dobre, uprzejmie Ad; Mickieśź 
+ Wilno, Wielka 49, tel. 1436 i poleca Felicja  Kiernowiczowa, i ul. Ad. Mickiewicza 9. 3 

vis-a vis Kościoła św. Kazimierza. ug Trocka 1. -2 z I saaa S 8 
  

rych każda walczyła na obcem tery- 
torjum, pozorując swe własne cele 
wojny celami tegoż terytorjum; dodaj- 
my do tego podział szlachty na dwa 
stronnictwa, podtrzymujące jedno Au- 
gusta, drugie — Leszczyńskiego, - 
a będziemy mieli nowy pozór, po- 
zwalający każdej ze stron walczących 
niszczyć mienie adherenta strony prze- 
ciwnej. To też, gdy wojska obu stron 
walczących, udając się na Ukrainę, 
opuszczały białoruskie pobrzeża Dnie- 
pru i Sożu, szły za niemi nędza, po- 
żoga, wreszcie łzy i rozpacz matek, 
szukających napróżno wśród dymią- 
cych zgliszcz Mohylowa, Orszy, Ho- 
łowczyna, Bychowa i zamku Smolań- 
skiego swej dziatwy porwanej i wy- 
wiezionej przez wroga w daleką dal 
stepów. 

Nastają znowu dla kresów biało- 
ruskich czasy spokojniejsze, które po- 
winnyby zapewnić krajowi dźwignię- 
cie się z popiołów i upadku. Nieste- 
ty, dezorganizacja, w której Rzeczpo- 
spolita po staremu trwać nie przesta- 
je, nie pozwala dojść do skutku ani 
jednemu sejmowi, który mógłby po- 
myśleć o naprawie państwa: liberum 
veto, samowola szlachty, ucisk i ubó- 
stwo ludu, zdziczenie obyczajów, nie- 
moc jakiejkolwiek bądź prawnej wła- 
dzy, wreszcie kompletny brak wojska, 
zdolnego bronić całości granic Rzeczy- 
pospolitej — oto obraz stosunków, 
panujących w Koronie i na Litwie 
przez cały prawie wiek XVIII. 

Na pozostającą w tych warunkach 
Rzeczpospolitę zaczynają spoglądać są- 

Siedzi, jako na kraj bezpański, w któ- 
rym każdemu wolno się rozporządzać, 
każdemu sąsiadowi wolno robić to, 
co najbardziej odpowiada jego intere- 
som. To też pomimo ostatecznego u- 
pokorzenia pod Połtawą Karola XII i 
wygnania go z granic Polski i Rosji, 
—wojska rosyjskie w powrotnym po- 
chodzie z pod Połtawy, wkraczają w 
granice Białejrusi i pozostają w nich 
jeszcze przez całe lat dziesięć, t. į. 
do chwili, aż śmierć Karola XIl od- 
bierze ostatni pozór do zatrzymania 
wojsk cudzoziemskich w Polsce. Ale 
i tym razem ustąpienie wojsk rosyj- 
skich z wschodnich kresów Rzeczypo- 
spolitej nie trwa długo. Umiera Au- 
gust ll. Nowa elekcja, na której 
wszelkie szanse wyboru są po stro- 
nie Leszczyńskiego, odbywa się pod 
presją wojsk rosyjskich, które nie 
wpierw ustąpią z granic państwa, aż 
August III zostanie umocnionym na 
tronie. Odtąd przemarsze wojsk ro- 
syjskich przez województwa Mścisław- 
skie i Witebskie powtarzają się stale 
i najczęściej bez pytania o zgodę na 
nie władz Rzeczpospolitej: dążą one 
"bądź do walki z Turkami wr. 11731, 
bądź do walki z prusakiem podczas 
wojny siedmioletniej (1767), gdy Ro- 
sja przystępuje do przymierza z 
Austrją, Francją, Hiszpanją, Szwecją 
i Danją „przeciwku burzycielowi po- 
koju europejskiego", postanawiając 
„takie zakreślić  Brandenburczykowi 
granice, aby nie mógł nigdy więcej 
tegoż pokoju zakłócić." 

Oczywiście, cały kraj przygląda 

р 

się tym przemarszom w  ponurem 
milczeniu, znamionującem przeczuwa- 
nie zbliżającej się katastrofy ostatecz- 
nego upadku państwa. Niestety, nie 
może być mowy o jakimkolwiek bądź 
proteście, gdy Rzeczpospolita zeszła 
na to, że cała jej siła zbrojna nie 
przekracza 16000 żolnierza, gdy rzą- 
dy państw ościennych, bez  żad- 
nych już ogródek, poczynają otwarcie 
mówić o podziale Królestwa, rzą- 
dząc się tymczasem w Polsce, jak u 
siebie. Już po. zwycięstwie połtaw- 
skiem, gdy zachodzi potrzeba  dopo- 
moženia zrujnowanemu przez wojnę 
Mohylowowi przez zwolnienie go od 
podatków, odpowiedni przywilej pod- 
pisuje nie król Rzeczypospolitej, a 
car Piotr Wielki. Gdy znowuż w r. 
1754 zachodzi potrzeba obsadzenia 
osierociałego władyctwa = Mohylow- 
skiego, carowa Elżbieta, nie pytając 
króla o zgodę, lub zdanie, oddaje 
stolicę archimandrycie Kijowskiemu, 
Koniskiemu, jednemu z najżarliw- 
szych sprzymierzeńców wpływów ro- 
syjskich na ziemiach białoruskich. 

Tak więc powoli, ale z nieubłaga- 
ną konsekwencją, przygotowuje się 
akt, mający zdecydować o losie bia- 
łoruskich kresów Rzeczypospolitej. 
Śmierć Augusta Illi nowe bezkrólewie 
daje nowy powód do wprowadzenia 
na Białoruś wojsk rosyjskich; pod 
pressją ich obecności odbywa się 
elekcja Stanisława Augusta (1764). 

Mirosław Obiezierski, 

(D.C. N.)
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KURIER GOSPODARCZY ZEŃ WSCHODNICH 
Przed i po powrocie majowym. 

Biłaas gospoderczy w-wa ESP) — początek patrz „Słowo z da. 
81. III. 

Uleg! zmianie charakter prac zdą- 

łających do naprawy ustroju agrar- 

nego. O ile przedtem działalność 

lrzędów ziemskich streszczała się 

przedewszystkiem "w _ parcełowaniu 

majątków, o tyle za ostatnie 2 lata 

główna uwaga ześrodkowana została 
na komasacji gruntów włościańskich, 

It. į. na akcji stwarzającej możliwości 
racjonalnego gospodarowania, obok 

|której — jak się okazało — parce- 

pgcia prywatna całkowicie pokrywała 

zapotrzebowanie, nie wymagając two- 

rzenia kontyngentu gruntowego w 

drodze parcelacji rządowej. 
Łącznie z komasacją wyraźnie za- 

rysował się w rolnictwie kierunek ho- 

jdowiany. W porównaniu do stanu 
przedwojennego pogłowie zwierząt 
gospodarskich na terenie W-wa wzro- 

sło: koni — 68,4 proc., bydła roga- 

tego — 66,5 proc., trzody chlewnej— 

1 proc. Według spisu z dnia 15 

„grudnia 1927 r. na terenie W-wa by- 

lo: koni — 245.000 sztuk, bydła ro- 
Igatego -— 363.000 sztuk, trzody chle- 
/'wnej—228.000 sztuk, owiec — 209.000 

jszt. Stan pogłowia  zadawalniający 

Ipod względem ilościowym, wykazuje 

znaczne braki pod względem jakościo- 

|wym, co' Stanowi wielką troskę o- 

|becnego rządu, przejawiającą się w 

ałem zwiększeniu ilości ogierów 

Ištacjonowanych 'w województwie, 
zwiększeniu kredytów na zakup repro- 

duktorów i t. p. 
Państwo nie może bezpośrednio 

oddziaływać na podniesienie rolnictwa 

/w sensie zabiegów fachowo-rolniczych, 
prowadziłoby to bowiem *do ujemne- 

go w swych skutkach etatyzmu i do 

zaniku inicjatywy prywatnej i społecz- 
nej. To też rząd w rozważanym za- 

ef) 

wydatne poparcie Wileńskiego T-wa 
Rolniczego i Związku Kółek i Orga- 
nizacji Rolniczych t. j. instytucyj od- 
działywujących _ bezpośrednio — па 
ludność rolniczą w _ znaczeniu 
uświadomienia społecznego i wia- 
domości iachowych, budzenia 

zmysłu pracy i organizowania się. 

Dotacje na rzecz tych organizacyj wy- 

nosiły w roku 1925 -- 85.535 zł., w 

roku 1926 — 113.340 zł., zaś w roku 

1927 — 150.440 zł. Zawdzieczając 

temu poparciu w warunkach powsta- 
łych na tle udostępnienia kredytu, 

liczba spółdzielni mleczarskich orga- 

nizowanych przez Związek Kółek 

Rolniczych wzrasta z 5 w roku 1926 

do 34 w roku 1927; ilość kółek kon- 
troli obór, która w roku 1926 wyno- 
siła 1 w roku 1927 osiąga cyfry 
1, wzrasta zainteresowanie kółkami 

rolniczemi wśród ludności rolniczej. 

W początku 26 roku Związek Kółek 

liczył 109 kółek i 6.600 członków. 

Staraniem T-wa Rolniczego czynne są 

obecnie 27 spółdzielni mleczarskich 

wobec 2-ch w roku 1926 i 15 kółek 

kontroli obór wobec 5 na początku 

1926 roku. O rozwoju T-wa Rolni- 
czego „Świadczy między innemi fakt 
powstania w r. 1927 pięciu powiato- 
wych oddziałóWyT-wa. ь, > 

Zawdzięczając yšlnemu ukła- 
dowi stosunków w rolńictwie, w roz- 
woju spółdzielczości nastąpił okres 
dotychczas nie notowany takį pod 
względem wzmożonej działalności, jak 
zainteresowania się rolników spół- 
dzielczością, co widać z poniższego 
zestawienia, zakomunikowanego nam 
przez p. Kokocińskiego, dyrektora 
oddziału wileńskiego Związku Rewi- 
zyjnego Polskich Spółdzelni Rolni- 

kresie osiągał zasadniczy cel przez czych: 
, 2 IE 

o Ilość spółdz. lfość człon-  udziałowy w Fundusze Suma ży- 
> Erdi ków Centr. Kasie _ własne kas rj > 

1. & 25 г. 6 265 4 6.323 23.184 
1..4.-201. 66 11075 17822 256.204 834.618 
4. 1.27 7" 06 24395 32956 561.2624 2082.445 

1. 1 28 г. 153 61171 89352 1468 604 6690.327 

| Ząznaczyč tu należy, że w nie- strony do zwiększenia importu  arty- 
'spełna 4 miesiące, a mianowicie na 

'21. Il. br. fundusz udziałowy w Cen- 

ralnej Kasie wzrósł do 237.286 zł. 

Liczba spółdzielni _ mleczarskich 

odległych Związkowi Rewizyjnemu 

| wynosiła na terenie w-wa Wileńskie- 

go i Nowogródzkiego w roku 1926 

— 10, w roku 1927 — 41. Liczba ta 

| według widocznych ozaak osięgnie w 

|roku bieżącym cyiry 100. Spółdzieł- 

nie mleczarskie na terenie w-wa Wi- 

leńskiego wyrobiły ogółem masła w 

roku 1926 _ 14.126 klg., zaś w ro- 
ńu 1927 89.816. 

Niemniej wymowne sącyfry dotyczące 

działalności banków, ludowych t.j. in- 

stytucyj drobnego kredytu obsługują- 

|cych przeważnie drobnych rolników 
według danych p. Rakowskiego, kie- 

rownika Oddziału Wileńskiego Związ- 
ku Spółdzielni Polskich: 
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1 1 4965 181744 659793 834302 

1926 30 8263 455126 765298 1489997 

1927 30 10484 647924 858373 1846205 

1928 30 14461 823754 912713 3076136 

Zabiegi rządu w kierunku podnie- 

sienia wytwórczości rolniczej zostały 

poparte przez samorząd terytorjalny, 

, który poprzednio w zamierzeniach 

(swych był krępowany wobec nego- 
wania przez czynniki rządowe zna* 

(czenia i potrzeb rolnictwa. W roku 

24, 25 i jeszcze w 26 sumy prelimi- 

nowane przez sejmiki na rolnictwo 

4. 
ы 
11 
14 

wynosiły przeciętnie 5 proc. ogólnej ni 
sumy budżetowej, wykazując | nie- 
równomierność tego odsetka w ро- 

szczególnych powiatach. W ostatnim 
roku preliminarze na rolnictwo prze- 

4peczaia już 10 proc. ogólnej sumy, 
"zyskując jednocześnie równomierność 

w odniesieniu do poszczegółnych po- 

wiatów. 
Jaki jest cyfrowy wskaźnik polep- 

Szenia stanu gospodarczego trudno 

/ określić wobec tego, że ostatnie trzy 

lata w-wo Wileńskie było stale na- 
wiedzane przez klęskę nieurodzaju 

poszczególnych ziemiopłodów. Pomi- 

Mo jednak nieurodzaju przeciętna wy- 

dajność z f ha niemal się nie różni 
Od przeciętnej wydajności notowanej- 
Za okres 12 lat poprzedzających woj- 

nę, a nawet, w Odniesieniu do psze- 
nicy, żyta i kartofli, ją przewyższa. 

Zwiększenie zdolności nabywczej 

4 przyczyniło się z 

i 

| 

jednej.» owstanie, * 

kułów w w-wie nieprodukowanych 
jak węgiel, nafta, sół, nawozy sztucz- 
ne i t.d., z drugiej strony stworzyła 
warunki pomyślne dla odbudowy 
przemysłu zniszczonego przez wojnę. 
Dotyczy to przedewszystkiem  prze- 
mysłu drzewnego, papierniczego, 
mineralnego, garbarstwa i t.p. 

Na ostatku nadmienić należy, że oży- 
wienie życia gospodarczego pobudza 

do działania *inicjatywę prywatną i 

społeczną. W okresie ostatnich 2-ch 

lat powstał cały szereg instytucyj jak 

T-wo rybackie, ogrodnicze, pszczel- 

nicze, ma powstać T-wo  Iniarskie, 

większą ruchliwość wykazuje T-wo 

popierania przemysłu ludowego. Co- 

raz większe zainteresowanie woje- 

jewództwem wykazuje kapitał zagra- 

niczny poszukujący wkładów  inwe- 

stycyjnych. Wszystko to są fakty, 

które trudno ująć w cyfry, ale które 

niewątpliwie Świadczą о powolnem 

ale stałem osiąganiu przez w-wo tej 

sprawności gospodarczej, która sta- 

nowi podstawę i warunek dalszego 

postępu i rozwoju. 
Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Opłaty stemplowe. W ciągu 
pierwszego roku wejścia w życie Usta- 
wy o Opłatach Stemplowych z dn. 
1-VII 26 r. (Dz. U. R.P. Nr. 98 poz. 
570) Izba skarbowa, przyjmując pod- 
uwagę niedostateczne  Oznajomienie 
się szerszej publiczności z wymoga- 
mi nowej ustawy szeroko stosowała 
ulgi, przewidziane art. 42 tejże usta- 
wy, obniżając wymierzone podwyżki 
i kary wszelkiego rodzaju za prze- 
kroczenia przepisów ustawy do mi- 
nimalnych kwot. 

Dalsze tłomaczenie się płatników 
nieświadomością ustawy nie będzie 
tolerowane i lzba Skarbowa będzie 
wymagała ścisłego przestrzegania prze- 
pisów ustawy i rozporządzenia wyko- 
nawczego, a podania o umorzenie lub 
złagodzenie kar i podwyżek nie bę- 
dzie uwzględniała. 

W szczególności należy zapoznać 
się z trybem należytego kasowania 
znaczków stemplowych i Ściśle prze- 
strzegać $ 33 Rozp. Min. Sk. z dn. 
20-XI 26 r. (D.U.R.P. Nr. 123 p.713), 
ponieważ najczęściej powtarzają się 
przekroczenia przeciw wymienionym › 
przepisom, a podwyżka w tych wy- 
padkach nie jest mniejszą, niż w razie 
kompletnego nieopłacenia stemplem 
dokumentu. 

Pewne kategorje dokumentów jak 
to: rachunki wystawiane przez restau- 
racje, kawiarnie hotele i pensjonaty, 
pokwitowania komornego i inne, wska- 
zane w $ 46 powyższego rozporzą- 
dzenia Ministerstwa Skarbu, winne 
być wydawane bezwarunkowo z ksiąg 
grzbietowych z pozostawieniem talonu, 
pod rygorem dotkliwych kar. 

W końcu należy wskazać na bar- 
dzo często powtarzające się przekro- 
czenia: uiszczenie opłaty stemplowej 
po upływie przepisanego terminu, co 
powoduje wymiar podwyżki w tym 
samym stopniu, jak i przy zupełnym 
braku opłaty stemplowej. 

RZECZ WRECZ PROD DRC TK OLEWA TOOK STS 

30 dzień protegi „Mramady” 
Polskie szkoły 

Wczorajszy dzień przewodu sądowego 
w sprawie białoruskiej „Hramady* poświę- 
cony był przesłuchiwaniu szeregu świadków 
zawezwanych celem _— stwierdzenia winy 
oskarżonych: Giełdo, Zdaniuka, Bialomy- 
zy i Kozicza. Szereg Świadków, policjantów 
oraz włościan zeznawało na okoliczności 
podkreślone w akcie oskarżenia, a uwi- 
doczniające antypaństwową ich działalność. 

Giełda, jak twierdzi świadek Fr. By- 
szewski, najwierniejszy pomocnik b. posła 
Wołoszyna jest z pochodzenia Polakiem, 
skończył w Warszawie 6 klas gimnazjum i dopiero w okresie akcji przedwyborczej w roku 1922 poczuł się Białorusinem. Inten- sywną działalność jego, według słów św. 

. Pan pozwoli, że 
©О tupecie oskarżonych, którzy nawet w więzieniu nie mogą zapomnieć, że o mały włos (w ich przekonaniu) nie stali 

się wielkorządcami Zjednoczonej Białorusi 
Sowieckiej, świadczy wymównie następujący 
incydent. о 

Sąd przesłuchuje św. Barana. Mówi on 
rzeczy znane już Sądowi, a kiedy stroni 

ła rekord światowy) osk. Taraszkiewicz 
prosi o zezwolenie zadania świadkowi kilku 
pytań w sprawie zajścia na zjezdzie w Sta- 
ro Berezowie. | 2 3 

Oskarżony nie „pamięta wielu) momen- 

tów i osk. Taraszkiewicz uprzejmie wyrę- 
cza go Sam, odpowiadając na swoje pytą- 
a. Ž X 

Przewodniczący. Proszę nie podpo- 

wiadać; a ograniczyć się do zadawanią py- 

> Osk. Taraszkiewicz. Pan prokurator 

też niejednokrotnie podpowiada. 8 

Przewodniczący. Prokurator pyta, E 

nie podpowiada. 
Osk. Taraszkiewicz. Pozwoli pan, pa- 4) 

nie prezesie, że zwrócę uwagę, ilekroć p. 
prokurator będzi podpowiadać. Е 

Przewodniczący. „Po7bawiamoskaržo- 
nego głosu, proszę  siadač“. Oskaržonego 
Kozicza możną śmiało zaliczyć do tej samej 
kategorji. Jak oświądcza świadek Koszew- 
ski znany był on w całej gminie z jak- 
najgorszej opinii, a przytem był równieź 
arogancki, jak niebezpieczny dla Państwa. 

Podcząs dokonywania rewizji kpił so- 
bie wyraźnie z policji twierdząc: co mi zra- 
bicie i tak nic nie znajdziecie. 

Mec. Romankiewicz. jakich on był 
przekonań? 2 

Św. Koszewski. 
tem śmiało. : 

Zeznania świadka Lewickiego i Pigie- 
la wypadają dla oskarżonego Białomyzy ia- 
jalnie. Rozmawiając z pierwszym na temat 
zapowiadanego powstania, na zwróconą So- 
bie uwagę, że powstanie bez broni byłoby 
rzucaniem się z motyką na słońce oświad- 
czył wręcz jak będzie trzeba to będzie 
broń, Sowiety przyszlą. Na wiosnę będzie 

a wówczas tereny białoruskie 

Komunista, mówił 0 

demoralizuią. 
gajowego Afonika, spowodowała usunięcie 
łego z nadleśnictwa, gdzie zajmował wcale 
niezłe stanowisko. 

Ca robił przez te kilka lat niewiadomo, 
fakt, że z powstaniem „Hramady* rozpo- 
<zął pracowity żywot. ' 

Utrzymywał kontakt z komunistami 
(Miakisz, Baran), wzywał do niepłacenia 
podatków i do nieposyłania dzieci do szkół 
białoruskich, twierdząc, że dzieci demora- 
Ezują, się tylko w szkołach polskich (zezn. 
św. Fornalczyka) „Polska istoi na kurzeį 
nożce* twierdził wobec zebranych, Białoru- 
sini muszą zorganizować się, a wówczas 
siłą oderwiemy się od niej." 

ZWTÓCĘ HWADĘ... 
zostaną od Polski odłączone. 

Świadek Koncewicz pomimo tego, że 
u sędziego śledczego zeznał dość dużo 
obecnie na wszystkie pytania odpowiada 
nie wiem i na pytanie prokuratora oświad- 

czą— policja mnie wtedy nastraszyła, ko- 
mendant posterunku Trosewicz porwał ga- 

Е ty i kalendarz białoruski. 
wyczerpują cały zapas pytań (obrona poli“ O T 

Trosewicz jest też zawezwany: na ten 
dzień, co zmóżliwie sądowi zarządzenie kon- 
frontacji, Wyjaśnia się, że z polecenia 
władz zebrał on u Koncewicza szereg ga- 
zet białoruskich oraz kalendarz, z których 
część, dozwolonych, zwrócił następnie „po- 
szkodowanemu* za pokwitowąniem. 

„ Gazetami temi wyklejone były jakoby 
šciany izby, jednak niė zostaje ustalone kto 
je z policjant czy sama gospodyni. 

i zeznań šwiadka Koncewicza jak i 
wiełu innych widać, że są Oni urabiani 
przez kogoś, komu bardzo zależy na tem, 
aby elokwencję świadków sprowadzić do- 
minimum. Omal, że każdemu musi Sąd 
przypominać, że badany przez Sędziego 
ledczego mówił znacznie więcej. Wszyscy 

„przypominają sobie* jednąk procedura ta 
połączona z szeregiem pytań obrony, zabie- 
ra tylko czas, nie dając Żadnej korzyści dla 
obrony. 

Jutro dalszy ciąg badania świadków. 
Т. 

ECS ES ES ES Ed Ca Ei ES ESESES 
Wezwanie edyktalne. 

Sąd Arcybiskupi Wiłeński niniejszem 
wzywa Marjana Ferenzą z pobytu niewia- 
domego, aby dnia 30 kwietnia 1928 roku 
stawił się w Kancelarji Sądu (Wilno, ul. 
Zamkowa Nr. 6) jako pozwany w sprawie 
separacyjnej Z jego żoną Stefaują, z d. Bo- 
acką. Sąd ostrzega Marjana Ferenza, że 

jeżeli na dzień oOznaczony nie stawi się, 
będzie uważany za «nieposłusznego prawu, 
sprawa będzie sądzona pod jego nieobec- 
ność, i prawo apelacji przysługiwać mu nie 
będzie. 

  

Oiicjał Prałat Hanusowicz. 
Notarjusz Ks. Antoni Wiskont. 

   

wo 
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1 Golębiowskich JÓZEFA ŻUKOWSKA 
opatrzona ŚŚ. Sakramenfami po krótkich cierpieniach zmarła dnia 30 marca 1928 r. w 50 roku życia 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby W. Pohulanka 31-a do kościoła Św. Jana nastąpi w niedzielę 
1 kwietnia o godz. 3 m. 30. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w poniedziałek 2 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński 

O czem z żalem głębokim zawiadamiają 

   
MĄŻ i 

kwietnia o godz. 10 rano, 

DZIECI. 
       

  

Ś. 

JÓZEFA ŻUKOWSKA 
akcjonarjuszka firmy „Papier” iiżona Prezesa Zarządu fejżz spūlki, zmarła dn. 30 marca 1928 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. W. Pohulanka Nr. 31-a do kościoła św. 
będzie się dn. 1 kwietnia o godz. 

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana odprawione będzie w 

3 min. 30 po południu. 

poczem nastąpi eksportacja na cmentarz po-Bernardyński. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia 

Jana od- 

poniedziałek o godz. 10-ej rano, 

Rada i Zarząd Sp. Akc. „РАРТЕВ“, 

  

r. o godz. 1l-ej p. p. 

świetlanej pamięci. 

Sulamiia Simiernicka 
urzędniczka Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna. 

Zmarła po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach dnia 30 marca r. b. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Targowa 13 m. 8) 

na cmentarz żydowski nastąpi w niedzielę dn. 1 kwietnia 

Zmarła swym prawym i nieskazitelnym charakterem, 
strudzoną pracą i wyjątkową dobrocią serca zdobyła sobie 
naszą serdeczną pamięć, szacunek i żal głęboki. — Cześć jej 
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1928 
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Zarząd i pracownicy 
Towarzystwa Kredytowego m. Wilna. 

    

ONIKA 
NIEDZIELA! 

7 Dzis 

Teodora 
jutro 

Franciszka 

Wschód.sł. g. m. 5 33 

Zach. sł. o g. 18 m. 00 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

  

z dnia 31 — Ill 1928 r. 

Ciśnienie 152 
średnie w im. 

Temperatura 30C. 
średnia Joco 
Opad za do- 2 5 
bę w mm. 

Wiatr | Południowo-Wschodni 
przeważający 

Uwagi: Pochmurno. Śnieg. Deszcz. 
Minimum za dobę -|- 00C. 
Maximum na dobę -I- 3°С. 
Tendencja barometryczna w z ro st ci- 

a KOŚCIELNA. 
— Rekolekcje akademickie. Przypomi- 

namy że dziś, t. j, w niedzielę dnia 1. IV 
r. b. o godz. 19-ej rozpoczynają się w ko- 
ciele św. Jana rekolekcje dła młodzieży aka- 
demickiej. Następne konferencje w ponie- 
działek 2. IV i wtorek 3. IV o godz. 18-ej, 
zakończenie Mszą św. i wspólną Komunją 
św. w środę 4. IV o godz. 9-ej rano. Re- 
kolekcje prowadzić będzie O. Władysław 

jowicz Г. ). Rejowicz T. J MIEJSKA. 

— Zwrot sum wpłaconych i cena 
budowy pionów. Wydział Elektryczny Ma- 
gistratu miasta Wilna, podaje do wiadomo- 
ści PP. Abonentów, iż z dniem 16 kwie- 
tnia b. r. rozpoczyna stosownie do oświad- 
czenia Magistratu przyjętego do wiadomo- 
ści przez Radę Miejską dnia 28. XII. 1927 r. 
zwrot należności wpłaconych a conto bu- 
dowy pionów (żółte kwity). : 

Zwrot ten będzie uskuteczniony w wy- 
sokości bieżących rachunków Za prąd ele- 
ktryczny. : 

Wydział Elektryczny zaznacza, iż z na- 
Iežnych sum będą potrącone dawne zale- 
głości za prąd elektryczny, oraz podatki i 
wszelkie należności na rzecz Magistratu. 
Z dniem 16. IV. b. r. Abonenci powinni 
zgłaszać się do pokoju 69 Magistratu z 
ostatnim rachunkiem za energję elektryczną 
oraz żółtemi kwitami za piony. Tam też 
będą udzielane wszelkie bliższe wyjaśnienia. 

-- Nowe miejskie zakłady kąpielo- 
we. Stosownie do zapowiedzi vice-prezy- 
denta m. p. Witolda Czyża w dniu wczoraj- 
szym zostały otwarte przy ul. Dominikań- 
skiej 2 (w podwórku na placu straży ognio- 
wej) bezpłatne zakłady kąpielowe dla bied- 
nej ludności miasta. ) 

Nowy zakład kąpielowy urządzony jest 
według ostatnich wymogów hygjeny. Z ma- 
gistrat informują nas, iż z zakładów tych 
można korzystać po poprzedniem zgłosze- 
niu się do Kancelarji p. vice-prezydenta 
Czyża, gdzie reflektantom wydawane będą 
kupony na mydio oraz na bezpłatny gorą- 
cy posiłek po kąpieli, jaki można będzie 
otrzymać przy otwartej jednocześnie kuch- 
ni w posesji magistratu. Zakłady te już po 
niedzieli są użyteczne, a to ze względu na 
b. wielką ilość reflektantów z okazji blis= 
kich świąt wielkanocnych. 

KOMUNIKATY. 
— Odczyt. Dziś o godz. 6-ej odczyt 

w Związku Polaków Kresowych (Zawalna 1) 
wygłosi p. Wacław Gizbert Studnicki na te- 
mat: „Charakter narodowy zabytków ewan- 
elickich i grecko-orjentalnych na Ziemiach 
schodnich*. Odczyt będzie obficie ilustro- 

wany przeźroczami. : 
— „О21есКо ргхей o = 

Patronatu Więziennego w Wiinie dziś, o go- 
dzinie 6-tej > Sali Śniadeckich U. S. B. 
odbędzie się drugi odczyt p. Wandy Gra- 

bieńskiej, kuratorki więzień warszawskich, 
E t. „Dziecko przed Sądem*. Pozostałe bi- 
lety w cenie 1 zł. i 50 groszy dla młodzie- 
Ży- przy wejściu na Salę. 

NADESŁANE. 

„Krynica „Nałęczówka* Pensjonat 
Drowej A. Wąsowiczowej. Kuchnia djete- 
tyczna — Oświetlenie elektryczne. Wodo- 
ciągi, kanalizacja. Centralne ogrzewanie. m rr krok w 

TEATRY i MUZYKA. 
Reduta na Pohulance. Dzisiejsza 

popołudniówka „Wilków w nocy*. Dzis 
o godz. l6-tej po cenach zniżonych przed- 
stawienie popularnej komedji w trzech od- 
słonach Tadeusza Rittnera „Wilki w nocy* 
z udziałem: St. Chmielewskiej-Perzanow- skiej, E. Ścibrowej, T. Bialkowskiego, J. 
Karbowskiego i L. Wołłejki. Kasa «czynna 
od godz. 14-ej. 

Eros i Psyche* na rzecz Zw. Prac. Miejskich. Dziś o godz. 20-ej odbę- 
dzie się drugie przedstawienie powieści sce- 
nicznej w 7-miu rozdziałach Jerzego Źu- 
ławskiego —„Eros i Psyche”, na rzecz Zwią- 
zku Pracowników Miejskich. 

Pozostałe bilety nabywać moźna w 
biurze „Orbis* do godz. 12-ej a od godz. 
14-ej w kasie teatru. 

W poniedziałek, wtorek i środę—„Eros 
i Psyche*. 

- Teatr Polski (sala Lutnia) Dziś wy- 
jątkowo o g. 9-ej wieczorem po raz trzeci 
grana będzie sztuka A. Tołstoja i P. Szcze- 
golewa „Spisek Carowej* (Rasputin). 

Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o g. 3-iej pp. grana będzie arcywesoła far- 
są Hennequina „Moje Bobo* po raz ostatni. 

W tygodniu przyszłym, w czwartek, 
piątek i sobotę przedstawienia będą w Tea- 
trze Polskim zawieszone. 

— Koncert religijny w Teatrze Pol- 
skim. Zjednoczone orkiestry wojskowe pod 
batutą kapelmistrza I RE. leg. F. Koseckie- 
go wystąpią w Wielki Czwartek 5 b. m. o 
g. 8-ej wiecz. w Teatrze Polskim z kon- 
certem religijnym. 

Program obejmuje utwory Haendla, 
Gliera, Cherubini, Rossini, Mostach 
Obertera i innych. Ceny miejsc od 15 gr. 
do 2 zł. Kasa już rozpoczęła sprzedaż bi- 
letów.! 

— Koncert religijny T-wa „Lutnia*, 
Program dzisiejszego koncertu zapowiada 
w pierwszej części wspaniały AC Ora- 
toryjny J. Haydna „Siedem słów Zbawicie- 
la“ (1 cz.) ks. E. Gruberskiego znanego 
dobrze wilnianom kompozytora i dyrygien- 
ta z czasów przedwojennych. 

Oratorjum to da się słyszeć w Wilnie 
po raz pierwszy. Udział w koncercie biorą: 
chór mieszany T-wa „Lutnia* oraz orkie- 
stra pod dyrekcją j. Leśniewskiego. „A 

Bilety od 30 gr. są jeszcze do nabycia 
w kasie teatralnej (sala „Lutnia*) od g. 11 
r. do 9 wiecz. bez przerwy. 

Początek o g. 6 wieczorem. 
— W Sali Miejskiej (Ostrobramska 5) 

dnia 1 kwietnia 1928 r. o godz. 1 popoł. 
odbędzie się wielkopostny koncert z łaska- 
wym udziałem chóru „Echo“ pod kierow- 
nictwem p. prof. Kalinowskiego i wybitnych 
sił Konserwatorjum Wileńskiego. Program 
Religijny wielce interesujący. Ceny bardzo 
niskie od 25 gr. do 1 zł. do nabycia w kasie. 

— Koncert Bratniej Pomocy Słucha- 
czy Konserwatorjum Muzycznego w 
Wilnie odbędzie się dziś w niedzielę 1-go 
kwietnia o godz. 7.30 wiecz. w sali konser- 
watorjum (Dominikańska 3-5). Ciekawy 
program, złożony z utworów Chopina, Li- 
szta, Gounoda, Goltermana, Lipskiego i in., 
wykonany zostanie przez uzdolnionych wy- 
chowanków konserwatorjum oraz orkiestrę 
pod batutą dyr. Adama yleżyńskiego. Bi- 
lety nabywać można w kancelarji konser- 
watorjum (Dominikańska 3-5) od godz. 4 pp. 

RADJO—WILNO. 
Niedziela dn. 1 kwietnia 1928 r. 

10.15 Transmisja nabożeństwa. 
12.00— Transmisja poranku muzyczne- 

go z Filharmonii Warszawskiej. Wykonaw- 

stry dętej I pp. 

cy: Orkiestra filhnarmoniczna pod dyr. Kązi- 
mierza Wiłkomirskiego, zespół solistek 
szkoły śpiewu A. Comte Wilgockiej oraz 
Bianka Rotte (skrzypce). Część I. R. Wa- 
gner: Wstęp do opery »Lohengrin* — wyk. 
orkiestra. R. Wagner: Chór prząśniczek 7 
op. „Holender Tutacz“ wyk. zespół 50- 
listek i ork. Fr. Liszt: Poemat symfoniczny „Tasso* wyk. orkiestra. Część Il. Lalo: Sym- tonja hiszpańska: a) ailegro non troppo, b! e. ©) ma. d) rondo, e) allegro 
non troppo — wyk. z towarzyszeni Or: 
kiestry B. Rotte. ! М 

‚ 1400 1500: Transmisja odczytów rol- 
niczych z Warszawy. 

t 15.15—17.20: ransmisja koncertu sym- 
ionicznego z Fiłharmonji Warszawskiej. Wy- konawcy: orkiestra filharmoniczna pod dyr. Mateusza Glińskiego i soliści. W programie: utwory Cl. Debussy'ego. Część |. Popołu- dnie Fauna — preludjum i 3 nokturny. Cześć Il. Fragmenty z dramatu mużyczne- 
go RZE: 

; © - 18.35; Оасгу? м języku litew- skim wygłosi Józef Kraje 
8.35—19.00: Audycja literacka. 

. 19.00-19.25: Il studjo. Gazetka ra- 

S 19.30: .25—19.30: il studjo. 5 i LS AS 
19.30—19.55; Wilno wieku XVII i XVIII odczyt z dziatu „Historja“ wygtosi ent U. S. B. dr. Ryszard Mienicki > З 
„20.00 - 20.25: Transmisja z Warszawy. „Chiny, ich przeszłość i teraźniejszość" od czyt I-szy „Kraje i ludzie" (dział „Podróże*) wygł. prof. Bohdan Rychter. 
20.30-21.00: Il studjo. Wykład radjo- techniczny: „Lampy katodowe, ich budowa, zasądy działania i zastosowanie* wygł. Hen- 

ryk IE 
21.00 .22.00: Koncert wieczorny: orkie- 

Leg. pod dyr. prof. Feliksa 

    

    

   

Koseckiego. II studjo. 
22.05 - Komunikaty P. A. T. 

Ofiary. 
— Z. P. dla najbiedniejszych zł. 5. 

uzkunioszezuze BEBO 
w Wilnie koło dworca 
kolejowego, punkt ru- 
chliwy, 21 mieszkanie, 
przy domie ogród owo- 

i cowy i warzywny 1.000 
sążni kw. woda, elektryczność  do- chód roczny 11.000 zł. sprzedam za- raz. Wiądomości: Stefańska 17, m. 2 > Od 5-7 wiecz. zap. p. inżyniera. 
salis aNNEn L EOS ES 

a r 52223 
Cukiernia HEMPLA 

Wileńska 16. i 
Poleca ną święta: wielki bór jaj 
czekoladowych i cukrowych. | Baranki, i stoliki dziecinne, torty, mazurki, 
baumkucheny, babki, owoce smažo- 

ne i inne dodatki do ciast. 
Ceny konkurencyjne. 

  

r 

  

“ Polecone do rozpowszechniania wśród młodzieży przez Wileńskie Kuratorjum Szkolne 
ARCYDZIEŁO WŁ. SYROKOMLI 

„Urodzony Jan Dębaróg" 
z portretem autora i 

9-ciu ilustracjami 
ANDRIOLLEGO 

Przedmowę napisał i objaśnie- 
niami tekst opatrzył Cz. Jan- 
kowski, okładkę zdobił prof. 

Ferd. Ruszczyc 
Cena gr. 60 

Do nabycia we wszystkich Księ- 
garniach. Skład główny u wy- 
dawcy: Zygmunt NAGRODZKI, 

Wilno, Zawalna [1-a 
Rachunek czekowy: PKO. Nr. 80.224, 

sze 

podłu, 
UBRANIA najnowszych WZORÓW 

na zamówienia i gotowe poleca 
B. Kulikowski 

ul. Ad. Mickiewicza Nr. 33-a. 
Duży wybór materjałów ostatnich m nowości. Wykonanie. pierwszo- ® 

rzędne, 4р , * 

Aiumini ie 13 Wileńska 13. 
Poleca w wielkim wyborze na- 

czynia alurninjowe emalowane; 
wyżymaczki amerykańskie, ku- 
chenki naitowe „Optimus“ wy- 
roby platerowe i wszelkie przed- 
mioty gospodarstwa domowego. 

„Najtańsze źródło. ; 
ZYCZĄCYM NA RATY. 
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\ | Wileń. Biuro Ko- | 

  

2 > SŁOW O i“ 

= 2 PIANINO | 
Dziś! : 5 4 3 żer! : 2 8 lub fortepian chcę ku 

NA EKRANIE: Wielki film w wykonaniu artystów NA SCENIE: Ostatnie występy artystów Niniejszem obwieszczamy, iż generalne zastępstwo naszej, pić za gotówkę. U 
Kino-Teat teatru Stanisławskiego, w Moskwie ь i scen warszawskich ! В ę BA % EB ; i ‚ .\юшо%ё‹]ід%і]‹:ти‚. т. 31 

ы K m u : ių Bp. BOLSKIEJ, A. CIELECKIEJ, w. największej w świecie specjalnej fabryki „DOZNANIE S 
ud & WICZA i M. DOBROWOL- т 14 

„HELIOS ” sięzna ary SKIEGO w zupełnie nowym repertua- 4 | 
Wileńska 38. podług pow. M. ŁERMONTOWA rze. Na zakońnze sketcz: „Mademoiselle | 

„Nowoczesny Bohater" w rol. gł. H. Czarski, | Porcelanowa" wyk. pp. N. BOLSKA t 
B. Bielecka, N. Brozorowski i F. Bolkawadie. i W. ZDANOWICZ. y : s are 

Początek od godz. 4-ej. wał „Zagtoba“ 3/4 I. 5я 

Sia lašas ks ZO Ronio a, nasi ВО Kasztelański „ 6 80 
Dziś rekordowy program: NA SCENIE: Występy artystów Scen polskich teatrów. „Wodewilu" i у BUENA STT Л isniak 4 2 

3 Kino-Teatr | Perskie Okot: |. Madziarówna, St. Balcerakówna, K. Chrzanowski i W. Łoskot ŻONA SIĘ NIE — 8 В mis kr 
POLDRJA*” i powo Konia w 8 obrazach. NA EKRANIE: A ones Es podług powieści 8 ! Maliniak Oak. 598 

” : M. Dekobry. rolac wnych: Claude France i Olaf Fjord. yi wo urozmaicona akcja, ; ее : PANA х 1 

a ul. A. Mickie- | rozgrywająca się w Londynie, Berlinie, na Kaukazie i w bolszewickiej Rosji. Orkiestra M ręcznych, motorowych tudzież parowo-turbinowych ze spraw- Nade RZ do 4 

CEE: ma. Pocmiek: 1 po pot Ost. seansų 10.25, ы nością od 35 do 3000 litrów na godzinę oraz całych instalacji | 7, byteka poleca 8 у 1. Zwiedryński 
Р Kino-Teatr “Dzis! Najnowsze i najpopularniejsze arcydzieto Fr. Lehara podług znanego utworu PAGANINI ' е 3 ° iewó sk Ji a i - 4 S „2 . ч е е ё i S-ka Wileńska 28, | WANDR" Dziewczęce Mła całowałem nieraz potężny wzruszający erotyczny dramat w 12 aktach. | mieczarA parowo-turbinowych powierzyliśmy na województwa ss оу 

” or rolach głównych ALFONS FRYLAND i urocza EVA + ‘ e D +2 bigs : ) 
į Wielka 30. MAY. UWAGA: Bilety honorowe — w niedziele ; na premjeiy — niewažne. północno-wschodnie Rzeczypospolitej olskiej, firmie I Folwark 1 

gr ANOŃSI Od ż-go К pęd j | ЕМ | я -go kwietnia będzie tn yi i я od Narodzenia aż 40 Zmart- : ‚ ogodną komuni- 
r Kino wyświetlane Wielkie Misterjum Eolgoja Lywo I Męka Chrysinza wychwstania Wykonano pod- 3 4 : ® | kacją sprzedany 
2 WANDA” ług obrazów najsłynniejszych artystów-malarzy Rafaelą Perugin,Leonarda! De-Vinci, Rembrandta i innych. К i dogodnie za 11.000 
38 = Ceny miejsc zniżone | i I! m. 1 zł., Ill m. 70 gr. 3 dolarów 

  
  

  

  

"Kino SOW: ło Dziś wyświetlamy film o wysokim poziomie artystycz i “ г @ t й y film o wy: jstycz- śpi potężny drama 
„DENISKO“ nym. MOTTO: „Śmiej się pajacu! nad złamanem sercem* „talerja okropności ŚyciORY w 10 akt 

(Gbok dworca Kolejos W rolach głównych JAGUE CATELAIN i LOUIS MORRAN. Początek seansów w dni powszednie 
Ni 1 od godz. 6 wieczór, a w święto od 4 godz. 

KA GD GG R KE, SIR (SA OR GA SA Z SA PA ZA GA EM ZA CA R a @ 

® тутомому  № JEGTURIN : D. A. 8 TYTONIOWY ll. Trocka 3. @ 
m (Pierwszy sklep za firmą B-cia GOŁĘBIOWCY). s 

z ‚ : Poleca papierosy i tytoń grodzieńskich i galicyjskichę 
$ 'рдпзшошусп fabryk ytoń nie suchy, bez miału. Przy, 

kupnie tytoniu tutki z watą sprzedaje po cenie własnej. E 
5 Poleca najlepsze gilzy fabryki „ZAN* jan Piotrowski£ 
mi S-ka z bibułką „ABADIA” i podwójną watą, która chronig 

ul. 

Ost 
w wysokich gatunkach jedwabie 

i kamgarny na płaszcze i kostju- 

BMorganizm od nikotyny. Sprzedaje gilzy z watą z podarunkami 

  

  

  

  

e WILNO Bpo 20 gr. za 100 szt. E 
Wielka Nr. 28, tel. 1155. H-o Kupującym tytoń z gilzami—daje się premię. —о—в 

Р оГ еса Žž ы a 
a ra m Kto chce mieć wyborowe sprzęty i APARATY m 

atnie NOWOŚCI EB RADJOWE od detektora do 8 lampowego, niech E 
; B zwróci się do Wileńskiej Pomocy Szkolnej s 

B |-IECI Wileńska 38, tel. 941. Ё в 

NA SEZON WIOSENNY zza 

my damskie i meskie. 

K 
z czystej wełny owczej o motywach zakopiańskich, hu- 
culskich i a do nabycia po cenach 
nych b. przystępnyc. 

     ILIMY .. 
žabrycz- 

w Hotelu „George'a““, w Wilnie, 
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CENY NISKIE. | uł. Mickiewicza, pokój Nr. 42. III p. na prawo, w 
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dniach od 16 marca do 6 kwietnia b. r. włącznie od 
godz. 1 pop. do 9 wiecz. 

Małe kilimiki już w cenie od 25 zł. — Świeży 
‹ transport „Ogromny wybór. — Niedościgniona BE 

BAAARAABAARBARAARRABARAB kompozycja barw i ornamentu. || 
m Ё Do zwiedzenia zaprasza uprzejmie Szan. P. T. Intere- a 
a N Ś " + m wo, za i Amatorów Sztuki rodzimej Kosowie @ 

st. w ч a Swięta B. E Gai Kalyny iletuzdzakowej оак gg 
a ( hy) Ba Wstęp woiny. — Rie Kilimów nie obowią- a 

twarogowe asc zuje do kupna 

a Formų par 2 В Firma rysa a KE Odznaczona r" w EE 
i ek onac » › omyji. 

ч Ga. babyć | mazutki. BR SĘ WARUNKI KREDYTOWE BARDZO DOGODNE fig 
A Młynk do tarcia migdałów, orzechów Lom S lil a i 

i maku. : 
są SWZ: e Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą „Wileńska Fabryka 
4 POLECA po cenie konkurencyjnej BB prutu i Gwoździ*, Spółką Akcyjna w Wilnie, niniejszym. za- 
«я EB wiadamia pp.Akcjonarjuszow, iž zgodnie z art. 16 Statutu, w 

aS. Hi. Kulesza Zaw 3. pa prywatnego Barku Hartlowego w Unie przy wlej Nie 
c x : Telefon 1406, BE kiewicza Nr. 8, odbędzie się Zwyczajne Walne Žgromadzenie 

Potrzekne dūže mieszinnie! 
-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 

lać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. -0 

BSK TE EA BY 
SKLAD APTECZNY 

„PRUZANA E i 
Tel. 482. 

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

Poleca na Święta 

Największy wyhór. 
Najlepszy fowar. 

ajfańsze ceny. 
Egz. od. 1890 r. 
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Egz. od 1890 r. 
  

Drzewka 1 KrZBWY OWOCOWA 
zaaklimatyzowane wyhodowane na 

Orai aniłobne, miejscu w szkółkach 
Nowy wielki dobry wybór 

polecają na sezon wiosenny szkółki Mazelewskie 

WILNO, Zawalna 6 m. 2. 
CENY PRZYSTĘPNE. с 1 — 5 = = 

WYWWYWWWWWE Akcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. (| 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za r. 1927 
3) Rozpatrzenie t zatwierdzenie bilansu oraz rachunku 

strat i zysków za 1927 rok. 
4) Zatwierdzenie preliminarzą wydatków na rok 1928. 
$) Upoważnienie Żarządu do nabywania, sprzedawania 

i obciążania nieruchomości, należących do Spółki. BR 
6) Wybór Członków Zarządu i pięciu Członków Komisji. 

Rewizyjnej. : 
7 Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu i 

pa Rewizyjnej. 
) Wolne wnioski. 

у Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udziai.w Walnem 
Zgromadzeniu, winni w terminie do godziny 12-ej dnia 24 
kwietnia rb. złożyć w Zarządzie Spółki (Wilno, Mickiewicza 8) 
Swoje akcje lub dowody depozytowe o złożonych na prze- 
chowanie akcjach w instytucjach kredytowych (art. 21 statutu). 

Upoważnienia na prawo głosu w formie listu winny 
być złożone w Zarządzie najpóźniej na trzy dni przed Wal- 
nem Zgromadzeniem (art, 19 statut ..) "с91 

  

Ogłoszenie 
na sprzedaż z licytacji maszyn, urządzeń i materjałów elektro- 

technicznych byłej elektrowni miejskiej w Oszmianie. 

Magistrat miasta Oszmiany niniejszem podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 1928 r. o godzi- 
nie 11-tej, w lokalu Magistratu przy ul. Piłsudskiego Nr 36 
w Oszmianie, odbędzie się w drodze'przetargu ustnego i ofert 
pisemnych licytacja na sprzedaż maszyn, urządzeń i materja- 
łów elektrotechnicznych byłej elektrowni miejskiej, stanowią- 
cych własność Magistratu m. Oszmiany. 

Przedmiotem licytacji są: 
1) Lokomobila tirmy Badenia Weinheim Nr kotła 4641 

budowy 1916 r., ciśnienie robocze 10 atmosfer, 20 30 KM, 
wraz z odpowiednią armaturą. 

2) Prądnica firmy A E. G. typu Nr 18, napięcia 230 
voltt prądu stałego o mocy 18 kw. przy 1400 obrotach na 
minutę z regulatorem RE 

3) Prądnica firmy B. K. E., typ NrNr 80, napięcia 110 
volt pad stałego o mocy 7 kw. przy 1700 obrotach na 
minutę. ‹ 
1 4) Dwie deski rozdzielcze wraz z odpowiednią armaturą. 
Ё 5) Pednia: ма wały transmisyjne; trzy koła pasowe 

trzy łożyska. 

  

SPRZEDAŻ r wynajęcie K. Dqbrodska 
883 - 1 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

IKSTAYE ZY CY CANA ZRAZAYGRATA ACZ CZYGAWA 
G. Arndt i St. Jeziersk 

Wilno, Wielka Nr. 6. 
zawiadamiają, iż sklep został obficie za- 
opatrzony w cienką мапа stołową bie- 
liznę, kołdry, kapy, pokrowce, firanki 
ręcznej roboty i tiulowe oraz damską 

i męską bieliznę. 
CENY"WYJĄTKOWO NISKIE. 

KZ GCCZZWA NOWA 
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor o:   

m
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p
.
 

SER. p rut metal-kompozycja w izolacji i goły, żelązny 
: = | ocynkowany. 

„ FORTEPIANY,. PIANINA i FISHARMONJE i 7) Różne materjały elektro-techniczne zdemontowane. 
p pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowychą Najniższa cena wywoławcza i cena ofertowa wynosi 

9, fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, 6450 zł. 31 gr. 
Do ofert pisemnych winno być dołączone wadjum wy- 

noszące 5 proc najniższej ceny wywoławczej. 
Žyczący wziąć udział w przetargu ustnym winni uprze- 

dnio wpłacić do kasy Magistratu wadjum w wysokości 5 proc. 
ceny wywoławczej danego przedmiotu. 2 

upione z przetargu przedmióty winny być zabrane 
z miejsca w ciągu 14 dni od daty przetargu, należytość zaś 
zą kupione przedmioty winna być uiszczoną w ciągu 7 dni od 
dnia przetargu. > 

Niedotrzymanie tych warunków spowoduje unieważnie- 
nie licytacji i wadjum nie będzie zwrócone. 

Magistrat zastrzega sobie prawo sprzedaży wymienio- 
nych powyżej przedmiotów także oddzielnemi grupami. 

Wymienione maszyny, urządzenia i mąterjały elektrycz- 
no-techniczne znajdują się na składach Magistratu m. Oszmia- 
ny. Zainteresowani mogą w dniach i godzinach urzędowych 
otrzymywać w Magistracie m. Oszmiąny wszelkie informacje, 
dotyczące sprzedaży wymienionych powyżej przedmiotów, 
oglądać przeznaczone do sprzedaży przedmioty, oraz przeglą- 
dać spis i ceny poszczególnych przedmiotów. 

Magistrat m. Oszmiany. 
z 

"< 

1334—1 

dpowiedzialny Czestaw Karwowski. 

  
Towarzystwo Akcyjie 

„BALTIC 
w Sztokhoimie (Szwecja). 

    
  

    

Księgarnia Kazimierza Rutskiego 
poleca wydane własnym nakładem dzieło: 

Doerr F. D. Proces Jezusa Chrystusa 
w oświetleniu prawno-hisiorycznem ze słowem wstępnem% 
Ks. Dr W. Szczepańskiego, str. 98. Cena 4.70, w ozd. opr. 6.20]] 
ааы SZ TOT ОВ ЯЯ З Е Н В Н 23 FED В Р Ы! оТС О ОНЕ ВБ W OWA OT KŁ 

30 zł nagrody 
„otrzyma kto odniesie 
do Redakcji „Słowa” 
dla W. S. ZEGAREK 
Nr 81996 czarny ank- 
rowy remontoir zgu- 
biony na ulicy. 0-S9pt 

  

Lekarz-Dentysta 

„W. Bobrowska 
Zarzecze 16 m. 17. 
Przyjmuje w domu 
Od g. 12 do 19.—ZSpł 

W. Zdr. Nr 4238. 

gubioną książecz- 
kę wojskową, 
rocznik _ 1893, 

fd przez P. K. U. 
Jilno, na imię Józefa 

Piotrowicza, unieważ- 
nia się. 1437 o 

— ст нн 

LADĘ 
i szafy półki sklepo- 
we tanio sprzedam 
Mostowa 5 m. 8.6£P1 

  

  

wój do  swegol 
Rodacy! Nie za- 
pominajcie o 

Polskim składzie 
aptecznym Władysła- 
wa TRUBIŁŁY, Lud- 
wisarska 12, róg Ta- 
tarskiej. Towary świą- 
teczne. Perfumy na 
łuty, 48 zapachów. | 

1450—1 

lub forte- 
Pianino pian natych- 
miast chcę kupić. Po- 
średnikom  wynagro- 
dzenie. Szpitalna 7 m* 
4(w pobliżu Zawal- 
nej). 

POSZUKUJEMY 
majątków  ziem- 
skich, folwarków, 
ośrodków do kup- 
na za gotówkę. 
Zgłaszający kosz- 
tów nie ponosi 
rzy zgłoszeniu. 
ileń. Biuro Ko- 

misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

; tel. 152: 3 

Posiadamy 
solidnych nabyw- 
ców z Kongresów- 
kii Poznania na 
mniejsze i większe 
folwarki i ośrodki 
Wileńskie - Biuro 
Komisowo Handlo- 
we Mickiewicza 63 

    

tel. 152. 

Najpewniejsze 
lokaty załatwia 
dogodnie bez 

kosztów 
Wileń, Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 2 

Jaja wylęgowe 
z premjowanej ho- 
dowli drobiu w 
majątku Lubowie 
Sliźnia. Kury Zie- 
lononożki 1) zł. 
tuzin, Kaczki Pe- 
kingi 2 zł. sztuka, 
Indyki Mamuty 2 

zł. sztuka. Przyj- 
muje zamówienia i 
dostarcza  sklep- 
mleczarnia „FER- 

—  LUBOW*   

Wi wódki, likiery 
@, po bardzo NIS- 

KIEJ cenie poleca J. 
Zwiedryński i S-ka 
Wileńska 28. # - pl 

Zeno książkę do 
nabożeństwa d. 29 

b. m. na ul. Mickiewi- 
cza koło ul. Stromej. 
Uczciwego  znalazcę 
uprasza się o oddaniełych ni 
pod adresem Mickie- Zgłoszenia 
wicza 46 m. 14 zą wy- pod „Częstochowa” do 
nagrodzeniem. 

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

oleca F. SZYK 
ilno, Zawalna 58. 

Ce nik na żądanie 
gratis 443— 

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

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

Ziemniaki 
jadalne i do sadzenia, 
dobrze  przebierane, 
wagonowo wysyłam. 
Gminom, Kółkom 
Rolniczym, Związ- 
kom zawodowych 
Rolników dogodne 
warunki zapłaty. Fe- 
liks Mirkowski. Poz- 

    

  Wilno, Gdańska 6. nań, Ratajczaka 31. 
+—26E1 

D 

i misowo-Handlowe, 
2, 

! telefon 152. ы o 

Baran: „NARAKUŁ” 
2-letni, oraz roczny) 
baran angielskiej bia- 

łej mięsnej rasy 
„Cowdown* sprzi 
daje majątek Rutk 
wicze, poczta Szcz 

    
    

   
   

| Mickiewicza 

  

  

  

        

  

  

  

czyn koło Lidy. Oe-| 

Wirówki szwedzkie oryg. „BALTIC* o sprawności na godzinę E a 'а 

od 35 do 550 litrów posiadam na składzie i na najdogodniej- PYAWAVE 

szych warunkach kredytowych połecam ls LEKARZĘ gi 
"I + 

Zygmunt NAGRODZKI | 5avavas 
APT ENN PIENO EEISE ES || 

D. ZELDOWIEZ | 
BERERPREWE RENE NP ENER CPOO RE FORD [her wenery 4 ъ Or. ryczne, b 

NAJTAŃSZE ZRÓDŁO ZAKUPU! Taksówka w dobrym| moczowywią AdóW 
2 s AE do sprzedają, —1, 0d 5--8 wiece. M 
74 DH St a Į w BANEL i S-k da zę, ul. Połocka В 

anis a Į - a „Nr 4 m. 12. 9-8621 | Kobieta-Lek 
z 

u a: e arz 
ża Be 

BA WILNO, MICKIEWICZA 23. TELEFON 849 BR. MIEKZANA wego о „i leldowiczowa 
2 Poleca na Šwieta Wielkanocne po cenach najniższych 8 Żyłowieja dd Sio: SR AS 
L] WINA: Z działu gastronomicznego: wa” pod _ „Mieszkanie | od 12--24 029 4: 
5 Francuskie oryginalne od Zł. 6 | Owoce Świeże i suszone s 3_ pokojowe”: Z| ul. Mickiewicza 24, 

: Wegierskie za but. | Orzechy POD tel. 277. | 
Włoskie Migdały a i ь AE = 

8 Hiszpańskie i portugalskie Rodzynki s zabezpieczenia . Nr. 152. | 

Miody stare Cykaty dobrze  lokujemy Dr Hanusowicz 
z Whisky oryginalne Cukry Ń | sumy 98 o Ordybnios Szpitala | 
а Koniaki Biszkopty stale M Ip. HK. Zacheta“ Nano gh p 

Starki prawdziwe | Kawa Brazylja świeża QM | Gdańska6, tel.9-05 dziny przyjęć 3. 5 pp. 
a Likiery Herbata Mount Everest JĄ zane, szk z 

` Rumy Chleb Pain Delice PRZE „|EžEie Swiatterns 'Sol- 
8 Wódki krajowe i zagraniczne. Sery krajowe i zagraniczne. 3 | fa wykóiyą sms EAS GH 

Niezrównanej dobroci Wina owocowe Kruszwickie wytwór- ne prędko,  ta- +skie)i elektrycznością | 
4 ni Henryka Makowskiego i in. firm od Zł. 2 do 4.50 za but. MR | pio i fachowo za- |(djatermia). 948 

Dostawa do domów graiis. Przy większych zakupach rabat. į E Brus 

AAA AA AAA A Aaa AA | NE | pokroę 
AE s M li. UINSBERU   

ы francuski choroby  wene! cd ORAZ Szafran * gram Syklis | SKORE Wil OchmIStTZNA wacharki 1.35 0% - ‚ A ” › pół gr. 70 ino, ul. Wileńska 3, e- Poda ee ZE ćwierć gr. 40 groszy.lefon 567. <Przyjm je 
ub go „mala Co Wanili laska 45i 850d 8 do I iod4 do 8. maj. Weresków, pocz- roszy. Opłatki 10,Se— 

ia Nowogródek, do- 35); 35 groszy poleca - 
kąd należy pisać oraz J. Zwiedryński i S-ka Br. t WOLESOK 
przesłać;  referencje, įy: 2 
lub też osobiście zgła- Wileńska 28. 0 SZE1 weneryczne, moczo- 

  

szać się tylko 
dniach 31-go marca i 
1-go kwietnia między 

men zam am 
w Okazją! Sprzedaje się 

gramofon 
4-tą godziną trójsprężynowy z naj- w a 

w_ Wilnie, ul. Mickie- nowszemi 
wicza d. 19 m. 13 do Ignacego 1 3. 
St. Brochockiego, 

1-9bel 

płytami. 
—o 

Służąca 
  

BO i skórne, 

- L8L 

choroby skėrne, we- | 
neryczne i 

ul. 
ileńska 7, tel. 1067. | 

Doktór Medycyny 

RA. GYMBLER 

  

moczo- 
płciowe. Elektrotera- | do 

jąca dobrze kuchnięPJa, Słońce górskie. 
Zawiadomienie! otrzebna od zaraz. Mickiewicza 12, róg ymam biidigowa 8 m. 1.  Tatarskiej 9 215-6. 
bardzo tłuste IÓJKI Rządca-ekonom Wa 
cena przystępna dla ty starszym wieku, | 
najskromniejszego samotny, poszukuje Doktór Medycyny | 

budżetu J. Zwiedryf- posady od zaraz. Wi- BUKIEWIEZ — 
leńska 18 m. 16, dlachoroby weneryczne, 

wszystkiego, zna-   
ski i S-ka WILEŃSKA 

48—0 Rządcy“. —glktskėrne i płciowe, uł. 
(FOR rEPTZE" Ru) i 9, wejście ) 

5 ‚ z metalową ramą wZ ul. Śniadecki 
o komisanci joprym stanie natych- Przyjmuje od 4 7,7% 
dka ZAD miast do sprzedania b. 

sprzedaży obrazów na tanio.Ul.Sawicz 16,m.4 

dobry cel dochód 
dzienny 10 30 zł. do- 
kumenty pierwszorzę- 
dne, kaucja lub do- 

e 

  

    - — Dr. POPILSKI | 
Pokoje esl groby skóge i we. neryczne. rzyjmuj, na doby z utrzyma- od godz. 10 do Tad 
niem w _ pensjonacie 3-7 P.p. W. Pohulan- 
SOA. 2 owa 2, róg Zawalnej 

mA r в /7 Wileńskiej).  Tamż po W.Z.P. 1. 

zabezpieczenie 
wymagane. Pierwszeń- 
stwo właścicielom ma- 

nieruchomości 
pisemne dobre, zdrowe, domo- 

we obiady na maśle. 

    

ao ję rzędnicom i uczącym | formacje o:Bolesławie się zniżka. Ofiarna 4) 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—12 i od 4 7. Nie- 
zamożnym ustępstwo, 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

Około-Kułak, syn 
Franciszka, matka Ro- 
zalją z Okuszków, u- 
rodzony w Petersbur- 
gu (obecnie Leningrad 

m Rosja sowiecka) ż0- 
pa > L Lekarz-Dentysta 
z Wachowiczów Oko- НЕ 

FORTEPIAN ło-Kułak, którego o- Władysław Pasiński 
gabinetowy w dobrym Statnie wiadome miej- ul. Mostowa 9 m. 21 
Stanie okazyjnie tanio sce pobytu w roku przyjmuje od g. 10-2 
do sprzedania. Ul. Za- 1917 było w Peters- i 3—7. 

walna 30 m.5.  burgu (obecnie OBN PY 

grad Rosja sowiecka) — AKUSZERKA 
Fontanka — Nr 118 w. Smiałowske 
uprasza się o nadesła- „BR 
nie tych informacji do przyjmuje od godz. 9 

Wilna, ul. Zawalna do 19. Mickiewicza 
Nr 11, Konsystorz Wi-46 m. 6. Niezamoż- 
leński Ewangielicko- nym ustępstwo. 
Reformowany.  *z614 „P Nr. 63 

szafy, 

! 

Administracji Słowa. A 18704 | 

1—996 " 1419—1 *3iuMOJSI] LEKARZE DENTYŚCI 
JEIMIEJEZ  EUZOJW | | 

[A Wien ła | ac | m " -0q 'In *ouqty eza | ь 
-iumopjukzio(j 35 | Lekarz-Dentysta 

S A i s. PAP: eluegdisy _ olnd la MARYA | 
ilno, ul. Yatarska] j -ny Auao azszAm 

20, dom  własny.| | -feu sboezd ryo]0lJq Ożyńska Smolska 
istnieje od 1843 r.| | -1q opeo ! suPAMZN I Plombowanie Asai 
EAN skład IĄZEISY nie zebów bez bólu.| 

jadalne, sypialne, | $ Fa pszystkich Z m i złote a 
salony, gabinety, W rzy_ posiadają py” S 
łóżka nikiowane i jakie bądź in- Ę ym, 

a   

  

  

  

  

Poszukuje się 
mieszkania 2 3 po- 
kojowego z kuchnią 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa“ pod „komorne“. 

    

rukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. ( 3


