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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy 
kronika rekl.— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukują: 

  

  

  

  

  

  

przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
ch pracy—50% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

miejscowe— 150% drożej. Układ ogłoszeń BO OWY na IV stronie 10-cio łamowy, Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  
      

        
  
  

    

SALA MIEJSKA. Niedziela 20 marca 1927 r. o godz. 12 min. 30 

Akademja Ludowa 
zorganizowana przez Związek Strzelecki ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W części koncertowej wystąpią: orkiestra 6 p. p. Legjonów, chór oficerski 5—1 p. p. Leg. 
i art. teatru „Reduta* p. Vorbrodt. 

  

Wstęp wolny. 
  

  

Nabożeństwo 
w kościele kwangielicko-Re iormowanym 
odbędzie się 49 marca b. r. o godz. 10 
rano jako w dniu Imienin Pierwszego 
Naczelnika Państwa i Marszałka 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 
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Dzień uroczysty. 
Po wszystkie czasy, gdziekol- 

wiek się zdarzało, że bohater na- 

rodowy, mąż stanu, polityk, społe- 

cznik czy człek Świętobliwy stawali 

się coraz bardziej znani i popular- 

ni, coraz silniejszy wywierali wpływ 

na otoczenie, a nawet na epokę; 

w której żyli i działali, tam wszę- 

zie i zawsze zachodził przedziwny 

zaiste stosunek zamiany wartości, 
pomiędzy wybitną osobistością, a 

wielbiącym ją tłumem. Tłum, zbio- 

rowisko ludzkie, a mowa tu nie 

tylko o bezkrytycznych, t. zw. sza- 

rych masach, potrzebuje entuzjaz- 

mu. Łaknie i szuka możliwości wia- 
ry w widomy, konkretny objekt 

 —--swych pragnień i nadziei. Gdy by- 
wa zawiedzony, burzy się, mści i 

+ zrzuca z piedestału dopiero co 

czczone bóstwo, kamienuje równie 

dobrze wizerunki w ołtarzach, jak 

posągi na placach i żywych ludzi 

w mieszkaniach. I wnet szuka in- 

nych tematów uwielbień. Miarą zaś 

iepopularności jest brak zaintere- 

sowania, odosobnienie, niepamięć. 

Bywają ludzie niepospolici, którzy 

w takiem odosobnieniu kończą 

chwalebnie zaczęte życie i wegetują 

na procentach dawnej chwały, wy- 

czerpani, lub pokłóceni z ludzkoś- 
cią, pozbawiając ją skarbu swego 

umysłu i serca. 

Takiemi były, niestety, ostatnie 
‘ lata życia Kościuszki, który po 

ś Maciejowicach nie odegrał już żad- 

nej roli w życiu politycznem Pol- 

Ski i Litwy, nieufnie i krytycznie, 

zdala, odnosząc się do zdarzeń, 

które się koło niego przesuwaly.- 

Antytezą takiego bezwładu czy- 

nu jest sędziwego Mickiewicza 

walka do ostatniego tchu, walka 

nietylko wajdeloty strojącego lut- 

nię ku zagrzewaniu rodaków do 

boju, na pohybel wrogom, ale fak- 
tyczny trud pielgrzyma, trybuna 

ludu, płomiennego ducha, goreją- 

cego w arce przymierza narodu, 

oczekującego w pielgrzymstwie zie- 

mi obiecanej, ku której On dążył 

i prowadził. W ciszy i odosobnie- 

niu laboratorjów uczonych, żyć 

mogą, tworzyć i pracować mędrcy 

| tego świata, operujący formułami, 

które dopiero w rękach ludzi czy- 

nu, mogą zmienić stosunki spo- 

łeczne i panoramę życia całych 

narodów zabarwić inaczej niż do- 

tychczas. 

Polityk jednak, mąż stanu, czło- 

wiek żywy, operujący najbardziej 

nieuchwytnemi atomami, najgroź- 

niejszą piroksyliną: duszą ludzką, 

musi iść w miazgę skupienia tych 

  

psychik, tych tłumów, które chce 

za sobą pociągnąć i użyć je za 

skuteczne narzędzia swych celów. 

I następuje cudowna zaiste 

transfuzja: miłość, ufność, zacieka- 

wienie mas, działa na osobę po- 

nad niemi stojącą jak ożywczy, 

magnetyzujący, wzmacniający prąd, 

nienazwanej dotąd elektryczności. 

Uczucia tłumu podnoszą wzwyż, 

deifikują, napełniają niezłomną 

wiarą w siebie, (co jest powodze- 

nia warunkiem najprzedniejszym) 

wlewają jakby nowe soki, siły, 

myśli, nowe popędy w tego, w 

kogo tłum wierzy, w kogo wpa- 

trzone magnetycznie oczy, przeni- 
kają tęsknotą i pragnieniem duszę 

Wodza narodowego, czy dobro- 

czyńcę ludzkości. 

Jego własne siły wyczerpałyby 

się o wiele prędzej, gdyż zwykle, 

istoty przeznaczone do rzeczy wieł- 

kich, skazane są na trującą walkę 

z małością, ale podtrzymują Go 

uczucia tłumów, którym przez swe 

czyny stał się tak bliski, (ponie- 

waż każdy poił się niejako  czy- 

nów wielkich rezultatem), tak wła- 

sny, że każdy odczuwa półświado- 

mą wspólnotę, zrośnięcie serdecz- 

ne z Człowiekiem, który na życie 

nasze ma wpływ. Ciągle i nieu- 
stannie, w napięciu energji zbioro- 
wej, przez -« transmisję objawów 

czci i miłości, dopływa do wybit- 

nego w narodzie Człowieka, nowa 
fala uczuć, przynosząca Mu, jak 

cudowna woda z legend ludowych, 

widzenie rzeczy zakrytych, niety- 

kalność, odporną na fizyczne na- 

wet niebezpieczeństwa,  nieustra- 

szoną potęgę ducha i poczucie ko- 

nieczności czynu, zaczajonego w 
formie embryjonalnej w mgławicy 
myśli ogółu, a mogącej dojrzeć i 

wyłonić się tylko z potężnego u- 
mysłu, chłonącego niejako w so- 
bie tamte inne, jak wielki zbiornik 

czy alembik aspiracji wszystkich. 

Myśli wyrażone nasuwać się 

muszą chyba każdemu, ile razy 

rocznica czy inna okoliczność ży- 

wiej niż zwykle „postawi przed oczy 

wyobraźni i pamięci Marszałka Pił- 

sudskiego. W dziedzinie duchowych 

wpływów, zdobytych własną potę- 

gą woli i uczucia, jest On przykła- 

dem najbardziej typowym. Zacząw- 

szy Od narzucania całemu narodo- 

wi, spodlałemu w niewoli, swojej 

„nieprzytomnej* idei wskrzeszenia 

Ojczyzny za pomocą siły zbrojnej, 

prawie samotny, garnący ku sobie 

małą garść ludzi, lecz bliskich i po- 

pierających Go z taką mocą en- 

tuzjazmu, że promieniowali nakraj 

cały, wzrasta, ku ogólnemu zdumie- 

niu, coraz większą potęgę wpły- 

wów. Na Oczach naszych odbywa- 

ły się te cuda. I każdy, kto z bliska 

patrzał na coraz liczniejsze, coraz 

niższe, coraz ogólniejsze... pokłony 

ludzi i ster doniedawna wrogich, 

musiał uznać, że największą potę- 

gą w człowieku jest bezwzględna 

| OSTATNIE 
PRZEDSTAWIENIA 

  

    

  

UROCZYSTY OBCHÓD LUDOWY 
ku czci Marszałka Piłsudskiego, 

zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki Partji Pracy. 

    

NA ŻĄDANIE P. T. PUBLICZNOŚCI 

SZOPKI AKADEMICKIEJ | 

  

Program uroczystości 
ku czci Marszałka Piłsudskiego. 

Sobota, 19-go marca. 

Godzina 9-ta i pół: Uroczyste nabożeństwo w Bazylice, celebrowane 

przez j. E. księdza biskupa Michalkiewicza. 

„ . l-sża: Obchód dla dzieci w Sali Miejskiej. 

„  2-ga i pół: Składanie życzeń na ręce p. Wojewody Wł. Racz- 

kiewicza w Urzędzie Wojewódzkim. 

»  5-ta: Akademja w sali kolumnowej uniwersytetu. 

„  8-ma: Wieczór uroczysty „Reduty* w gmachu teatralnym na 

. Pohulance. 
»  10-ta min. 15: Raut w Domu Oficera Polskiego przy ul. Mic- 

kiewicza, urządzony staraniem Związku Strzeleckiego. 

Niedzielą 20-g0 marca. 

»„ 12-ta i pół: Akademja Ludowa w Sali Miejskiej, zorganizo- 
wana przez Związek Strzelecki. 

Związek Strzelecki przesyła życzenia 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Wczoraj w imieniu wileńskiego okręgu Związku Strzeleckiego wy- 
słana została następująca depesza: 

Marszałek Piłsudski Warszawa. 
W imieniu strzelców okręgu wileńskiego składamy Ci, Panie Mar- 

szałku i Komendancie, w dniu Imienin najserdeczniejsze życzenia zisz- 
czenia Twych zamierzeń ku chwale Ojczyzny, ku przywróceniu Wilnu 
jego dziejowego znaczenia. Abramowicz Młodkowski. 

  

Wejście bezpłatne. 

  

т Młody energiczny handlowiec 
z początkami studjów prawniczych, zna- 
jomością kilku języków, pisania na ma- 
szynie, samodzielny korespondent i bu- 
chalter, zdolny-pomysłowy organizator 
i kierownik — poszukuje odpowiedniej 
posady ewentualnie udziału w interesie. 
Do dyspozycji własna maszyna do pisa- 
nia. Miejscowość pracy może być i poza 
Wilnem. Łask. oferty do biura ogłoszeń 

J. Karlina, Niemiecka 22, pod M. 31. 

tantończycy u wróć Szanghaju. 
Przed upadkiem Nankinu. : 

SZANGHAJ, 18.1II. (Pat). Upadek Nankinu oczekiwany jest z dnia 
na dzień. Charakterystycznem jest, że wojska szantungskie stawiają 
słaby tylko opór atakującej armji południowej. 

W pochodzie swym na Nankin wojska południowe zajęły Wu- 
Kiang w odległości 25-ciu mil na południo-wschód od Nankinu. 

W Szanghaju spokój. 

LONDYN, 18.III. (Pat). Według wiadomości otrzymanych z Szang- 
haju, wojska kantońskie rozpoczęły skoncentrowany atak na Nankin 
uważany za klucz do opanowania Szanghaju. 

‚ Główne siły armji południowej uderzają na odcinku między Wu 
a jeziorem Tai-Hu. Mimo tych niesprawdzonych 'alarmujących wiado- 
mości oraz teroru strajkowego, w Szanghaju panuje naogół spokój. 

Strajk powszechny w Szanghaju. 
LONDYN, 18.II1. (Pat). Z Szanghaju donoszą, że centralny 

związek robotniczy ogłosił odezwę, wzywającą do strajku pow- 
szechnego, który rozpocząć się ma w dniu jutrzejszym i trwać bę- 
dzie aż do chwili wkroczenia do miasta wojsk kantońskich. Strajk 
ma charakter wyłącznie polityczny. 

    

Pod naciskiem Japonii. | 
LONDYN, 18.111. (Pat). United Press donosi, że na skutek prote- 

stu Japonii przeciwko koncentracji wojsk sowieckich nad granicą tery- 
torjum podlegającego władzy Czang-Tso-Lina, wojska te zostały wyco- 
fane ku granicy Mongolji. 

7 

Sowiety a miedzynarodowe 
/ konferencje. 

! BERLIN, 18. III. (Pat.) Moskiewski korespondent Lokal Anzeiger dowiaduje się od „jednego z wybitnych dyplomatów sowieckich, że Rosja 
nie będzie przyjmowała zaproszeń na konferencje międzynarodowe dopóty, dopóki odbywać się one będą na obszarze Szwajcarji. 

„Gdyby konferencje te były zwołane gdzieindziej, to rząd sowiecki 
oceniać będzie sytuację zupełnie inaczej. Jest jednak wykluczonem, aby przyjął zaproszenie na konferencję do Bukaresztu lub Sotfji. Gdyby 
miejsce obrad „konferencji zostało wyznaczone w jakimś innym kraju, 
Rosja niewątpliwie rozważyłaby ewentualne zaproszenie. Korespondent wyraźnie zaznacza, że wspomniany dyplomata niewymieniony z nazwi- ska upoważnił go do ogłoszenia tego oświadczenia. 

Rząd sowiecki nosi się rownież z zamiarem wzięcia udziału w kon- ferencji rozbrojeniowej. Na wypadek swego przyszłego udziału w tej konferencji, rząd sowiecki już teraz zastrzega sobie prawo do zupełnie 
nowego sformułowania sprawy rozbrojeniowej, które nastąpi jednak do- 
piero wówczas, gdyby dotychczasowe wysiłki innych stron w tym kie- 
runku okazały się niewystarczającemi. Korespondent podkreśla wresz- 
cie, że oświadczenie wspomnianego dyplomaty nie dowodzi bynajmniej, 
aby rząd sowiecki zmienił zasadniczo swoje dotychczasowe stanowisko 
wobec Ligi Narodów. . 
% 

Zmiana ustawy o związkach zawodo- 
Raut Związku Strzeleckiego. 

Dziś w sobotę 19 b. m. o godz. 
10 min. 15 w salonach Domu Ofi- 
cera Polskiego Związek Strzelecki 

organizuje doroczny raut ku czci 

Komendanta Józefa Piłsudskiego. 

Osoby, które wypadkiem nie 

otrzymały zaproszeń, zechcą się 

zwrócić po nie do lokalu Związku 

Strzeleckiego (ul. Jagiellońska 3 

parter) pomiędzy godziną 10-ą ra- 

no, a 4-4 po poł. 

konsekwencja czynu. I czynu tego 

śmiałość. W Polsce bywa rozmaicie 

w epokach niebezpieczeństwa du- 

chowego (epoka niewoli), lub ma- 

terjalnego (wojna); bywa rzewnie i 

śpiewnie, modlitewnie i szaleńczo, 

bywa katońsko i judaszowsko, na- 

raz i obok siebie, ale najrzadziej 

się zdarza, by ktoś byłzimno, bez- 

względnie odważny, z dumną wiarą 

w słuszność tego co robi. 
A przecież tylko z takich pier- 

wiastków rodzą się czyny wielkie, 

rzucające narody na nowe areny 

bytu, a ludzi wznoszące BET 

ы žyny. ‘/ 

K „All . 
Fi 

A 

Dlatego,ten najodważniejszy u nas 

Człowiek, Józef Piłsudski, stojący 

nad swem społeczeństwem jak mi- 
łujący ojciec, jak sędzia bezwzględ- 

ny, jak Wódz szczęśliwy i zuchwa- 
ły, Ten, skupia wciąż, jak w so- 

czewce koncentrującej, promienie 

uczuć całego narodu, który Jemu 

jednemu bez zastrzeżeń ufa. 

Imię Jego, od Karpat do Bał- 
tyku, od chat Polesia ku kopal- 

niom śląskim, w cichych osiedlach 

i gorączkowych miastach, równie 

jest bliskie i drogie, a znaczy dla 

każdego: Bezpiecznie jest w Pań- 

stwie... On czuwa. Hel. Romer. 

wych w Anglji. 
LONDYN, 18.III. (Pat). Po dłuższych naradach wypracowano 

wreszcie projekt rządowy w sprawie zmiany ustawy o związkach zawo- 
dowych. 

Projekt ten, który w najbliższym czasie złożony będzie 'parlamen- 
towi, zakazuje strajku generalnego jako aktu nielegalnego, ustawiania 
posterunków strajkowych i pobierania na rzecz stowarzyszeń przymu- 
sowych opłat od członków związków zawodowych. * | 

Związkom urzędniczym i pracownikom państwowym niewolno bę- 
dzie przyłączać się do organizacyj zawodowych o zabarwieniu politycz- 

Tajny układ bułgarsko-włoski. 
PARYŻ, 18.III. (Pat). Le Matin przedrukowuje wiadomość podaną 

przez dziennik białogrodzki Politika, że pomiędzy Bułgarją i Włochami 
toczą się rokowania o zawarcie tajnego traktatu. 

nem. 

  
——————————————————————————— 

Z ZAGRANICY. 
Międzynarodowa konferencja rad- 

jowa. 

WIEDEŃ. 18. III. (Pat). Rozpo- 
częły się tu dziś przed południem 
obrady międzynarodowej konferen- 
cji radjowej, w której biorą udział 
przedstawiciele wszystkich najważ- 
niejszych towarzystw radjowych w 
Europie. 

, Na porządku dziennym znajdu- 
ją się następujące sprawy: wymia- 
na programów, własność literacka 
w radjo oraz uregulowanie stosun= 
ku stacyj nadawczych do wykony- 
wujących artystów. 
Konferencja wysłucha dziś koncer- 
tu polskiego z Warszawy, który - 
będzie transmitowany przez stację 
wiedeńską o godz. 20 min. 30. 
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Ks. Biskup Bandurski o J. Pilsudskim. 
Z okazji dzisiejszej uroczystości 

wypadło jednemu ze współpracow- 
ników naszego pisma mówić z X. 
Biskupem Bandurskim o Marszał- 
ku Józefie Piłsudskim. Wśród bo- 
gatych swych wspomnień czcigod- 
ny kapłan opowiedział nam jedno, 
które tutaj podajemy. 

— Kiedy X. Biskup poznał 
Komendanta—zapytał nasz współ- 
pracownik? 

X. Biskup namyślił się, a po- 
tem opowiedział nam o swem 
pierwszem spotkaniu z dzisiejszym 
Marszałkiem. 

— Było to w r. 1914, na kilka 
miesięcy przed wybuchem wojny. 
Czuć było w powietrzu nadchcdzą- 
cą burzę. Organizacje niepodległo- 
šciowe ćwiczyły się pod kierun- 
kiem instruktorów w mustrze woj- 
skowej. Pierwszy Związek Strzelec- 
ki, który od lat wielu jasno sta- 
wiał sprawę walki o niepodległość 
Polski na wszystkich trzech fron- 
tach, swą wojskową karną posta- 
wą naczelne zajął miejsce. Urzą- 
dzał za Lwowem ćwiczenia kara- 
binowe, marsze długie i uciążliwe 
i pociągał za sobą Drużyny Strze- 
leckie, Drużyny Bartoszowe, w koń- 
cu Drużyny Sokole, które po dłu- 
gich utarczkach, wynikłych w ło- 
nie „Sokola“, powstały jako zbroj- 
ne oddziały. 

A choć serce każdego prawego 
Polaka, rwącego do wolności 
radowało się widokiem zbrojnych 
szeregów gotowych doboju z wro- 

gami, to jednak gorycz zatruwała 
duszę, że organizacje te, każda na 

swoją działała rękę, każda odrębną 

miała ustawę, każda na tle „przy 

gotowania wojskowego innej uży- 

wała komendy, innego różnorod- 
nego słownika wojskowego. S 

W publicznych przemowach i 

prywatnych konferencjach zwraca- 

łem uwagę na tę szkodliwą TOZ- 

bieżność i na panujący w tej waż- 

nej dziedzinie zamęt, który unie- 

możliwiał tworzenie _ jednolitego 

frontu wobec potężnych wrogów. 

Nie wiele to pomagało. Fortelami 

natomiast udało mi się przy po- 

mocy ideowych i gorących patrjo- 

tów, niezaślepionych partyjną za- 

wiścią, dopiowadzić do tego, że 

szeregi, nieprzyjaźnie do siebie u- 

sposobione, spotykały się przy- 

padkowo na terenie poza rogatka- 

„mi Lwowa i odbywały razem 

wspólne ćwiczenia i marsze. 
Był to wielki krok naprzód. 
l na ten okres przygotowaw- 

czy młodzi polskiej do walki zbroj- 

nej z odwiecznymi wrogami przy- 

padła śmierć i pogrzeb Ś. p- Józe- 

fa Janowskiego, ostatniego człon- 

ka Rządu Narodowego r. 1863. 

Komendant Piłsudski w rowach strzeleckich. 

  

Pozycje nad Stochodem. Za Piłsudskim ś. p. mjr. Fleszar, w głębi 

mjr. Kukiel (dziś generał brygady). : 

Janowski pozostawił po sobie kil- 
ka tomów wspomnień z powstania 
styczniowego. 

Jako przyjaciel rodziny Janow- 
skich i Żulińskich, prowadziłem 
kondunkt żałobny, który raczej wy- 
glądał na pochód triumfalny bo- 
hatera walk niepodlegtošciowych. 
Dziesięciotysięczne tłumy zaległy 
rynek lwowski i ulice, prowadzące 
na cmentarz Łyczakowski. 

Wszystkie organizacje społecz- 
ne, narodowe i oddziały wojskowe 

- wzięły tłumny udział. A więc: So- 
kół, Harcerze, Drużyny Strzeleckie ' 
i Bartoszowe i Związek Strzelecki 
— pierwszy raz wszystkie razem 
spotkały się u trumny bohatera, 
wszystkie razem w karnym ordyn- 
ku. Widok ten napawał otuchą, że 
są chwile, w których animozje i 

' utarczki ustają, a _ przeciwników 
dawniej zajadłych łączy jedna wiel- 
ka myśl i jedna potężna idea, gó- 
rująca nad wszystkiem, co małe i 
przyziemne. 

Tą myślą — to Polska, to dą- 
żenie do odzyskania wolności i 
niepodległości, to zerwanie kajdan 
niewoli i tworzenie swego Państwa. 

Rok 

Podniesiony tym widokiem, zjed- 
noczonej braci i poważną atmo- 
sferą, która oddziaływała na ucze- 
stników pochodu, przez całą drogę 
układałem w myśli mowę pogrze- 
bową, o którą prosiło Stowarzy- 
szenie Powstańców z r. 1863, ko- 
mitet pogrzebowy i rodzina zmar- 
łego. Snuly mi się fragmenty z 
dawnych mów kaznodziei obozo- 
wych — Skargi,  Birkowskiego i 
innych. Zdało się, że biorę udział 
w pogrzebie rycerza kresowego 
Wołodyjowskiego w Kamieńcu Po- 
dolskim. 

Mowę układałem na ton rycer- 
ski — jako hasło do boju o wol- 

ność — rozwijałem w duchu treść 

testamentu, jaki zostawia w spad- 
ku narodowi ostatni członek Rzą- 
du Narodowego. Układałem w du- 
chu program prac, jakie czekają 
obecne pokolenie, wykazywałem 
w myśli błędy, jakich wystrzegać 
się ma naród, aby dojść do pożą- 

danego celu, jak osobistą warstw 
i klas korzyść ma podporządkować 
pod dobro ogólne, pod hasło: 
„Wszystko dla Wolnej i Niepod- 
ległej Polski* — i jak się zjedno- 

1920. 

  

  

Marszałek Piłsudski z gen. Rydzem Śmigłym i pułk. Ściergiuskim 
na pozycjach czołowych. 

czyć, by być gotowym do walki z 
wrogami. 

lradowałem się w duchu, że 
pierwszy raz mam sposobność 
przemówienia do zjednoczonych 
obozów nad grobem powstańca. 

Z drżeniem oczekiwałem chwi- 
li, kiedy po wszystkich mowach 
mam zabrać głos. 

Przemówień było kilkanaście— 
a wszystkie blade i bez wyrazu — 

wszystkie smutne i beznadziejne — 
naszpikowane frazesami i ogólni- 
kami—słabe i trwożne. 

Wreszcie powiadają: ostatni ma 
mówić. Mówcy nie widać: zasłania 
go krzew bujnej róży. Głos mówcy 
dźwięczny i gromki. Zdania krót- 
kie, żołnierskim rzucane rozkazem, 
myśli potężne, owiane głęboką 
troską o przyszłość narodu, o zdo- 
bycie wolności i niepodległości 

Pytam: Kto przemawia? 
Odpowiadają: Piłsudski. 
Gdy skończył, przystępuje do 

Polski. Myśli wyraźne, nietajone w 

głębi, odważne, rycersk e .. 

Mowa ogromne robi wrażenie. 

Lata młodzieńcze J. Piłsudskiego. 

  

Piłsudski jako uczeń gimnazjum Piłsudski — student uniwersytetu 
wileńskiego. Charkowskiego, 

mnie ś. p. Adam Żuliński z proś- 
bą, bym przemówił, bo już więcej 
nikt nie zabierze głosu. 

Głośno odpowiedziałem: 
— To samo, choć innemi sło- 

wy, miałem wypowiedzieć. 
$— Taka mowa, to zew na bój, 

to głębokie zrozumienie testamen- 
tu, zostawionego nam przez pow- 
stańców, to głośne wołanie i wez- 
wanie człego narodu do Czynu. 

— Po takiej programowej mo- 
wie już się nikt nie powinien od- 
zywać. Po takiej rycerskiej pobud- 
ce, trzeba się porwać do czynu, 
trzeba zgodnie iść w bój, gdy zło- 
ty zagrzmi róg! 

l po tych słowach zaintono wa- 
łem: 

— „Boże, coś Polskę!“ 
Takie było pierwsze moje zet- 

knięcie się z Twórcą Zbrojnego 
Czynu i Pierwszym Budowniczym 
Niepodległej Polski. 

Wtedy instynktownie odczułem, 
że Piłsudski jest zdolny prowadzić 
naród do boju, zdolny do stwo- 
rzenia żołnierza o rycerskim typie, 
zdolny wieść Polskę do świetności 
i potęgi. 

Warsz wojsk polskich na Kowno. 
Sensacyjne informacje poselstwa sowieckiego w Berlinie. 

° WARSZAWA. 18. lil. (Tel. wł.). Donoszą z Berlina: Jak donosi 
„Berliner Tageblatt* z Helsingforsu, tamtejsze przedstawicielstwo Sso- 
wieckie zakomunikowało dziś prasie miejscowej, że oczekiwany jest marsz 
wojsk polskich do Kowna, w związku z czem odbywa się koncentracja 
oddziałów wojskowych polskich na granicy polsko: litewskiej. 

Anglja, w.-g. zapewnień, przedstawicielstwa sowieckiego, zgodzić 
się miała w Genewie na pozostawienie Polsce zupełnej swobody w sto- 
sunku do Litwy oraz zagwarantować nienaruszalność polskiej granicy 
zachodniej. Ten sam dziennik donosi z Tallina, że w kowieńskim 5-ym 
pułku piechoty wykryto tajną organizację spiskową, która przygotowy- 
wała zamach stanu. 

Komendant pułku wraz z całym sztabem oficerskim został aresz- 
towany i stanąć ma przed sądem polowym. Według krążących tam po- 
głosek spisek ten miał pozostawać w ścisłym związku z koncentracją 
wojsk polskich na granicy litewskiej. Po obaleniu rządu, wojska polskie 
wkroczyć miały na Litwę. 

Wiadomości powyższe zaopatruje „Berliner Tageblatt* komenta- 
rzem, w którym stwierdza, że pogłoski o rzekomych zamiarach ofen- 
zywnych ze strony Polski wywołały jeszcze przed kilku dniami w Kow- 
nie żywe zaniepokojenie, tak, iż w związku z tem ostatniem rząd ko- 
wieński widział się zmuszony odbyć naradę, której tematem jak 'przy- 
puszczać należy—była rzekoma koncentracja wojsk polskich na granicy 
polsko-litewskiej. Wszystkie inne szczegóły, jak zaznacza „Berliner Ta- 
geblatt*, polegają w większym lub mniejszym stopniu na ewentualnych 
kombinacjach, które jeśli się uwzględni chwilowy stan zaostrzenia kon- 
fliktu angielsko - sowieckiego, wywierają wrażenie niezbyt przekony- 
wujące. 

Niepodobna zwłaszcza uwierzyć jeszcze, by Anglja nosiła się z za- 
miarem złamania umów locarneńskich. 

Berliner Boersen Courrier donosi, że rząd sowiecki rozszerza urzę- 
dowe oświadczenia o rokowaniach polsko-litewskich, twierdząc, jakoby 
rząd polski miał zamiar postawić Litwie ultimatum domagające się ure- 
gólowania kwestyj spornych w myśl żądań Polski. Gdyby Litwa odrzu- 
ciła te żądania, Polska miałaby natychmiast zająć Kowno. Dziennik po- 
daje nawet datę zajęcia Kowna, a mianowicie dzień Imienin Marszałka 
Piłsudskiego. Berl. B. Cour. dodaje do tej informacji, że nieurzędowe, 
lecz dobrze poinformowane koła berlińskie posiadają informacje z róż- 
nych źródeł, które nadają oświadczeniom sowieckim charakter prawdo- 
podobieństwa. 

Gdzie fabrykują się wiadomości? 

X.yBiskup Bandurski. 

  

Biskup polowy ne Polskich 
jeden z najbliższych współpracow- 
ników Marsz. Piłsudskiego z cza- 
sów walki o niepodległość dzieli 
się dziś z nami swemi wspomnie- 

niami o Komendancie. 

  

  

BERLIN, 18.II1 (Pat.) Wieczorowe i nocne wydania prasy Berliń- 
skiej przynoszą fantastyczne wiadomości o zamierzonej jakoby przez 
Polskę akcji wojennej na Litwie w dniu Imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Większość dzienników berlińskich traktuje wiadomości te jako nie- 
poważne sensacje, podkreślając jednak rzecz charakterystyczną a miano- 
wicie, że źródłem tych wszystkich sensacyj jest propaganda sowiecka, 
która nawet ze źródeł urzędowych, jak np. poselstwa sowieckiego w 
Helsingforsie, rozpowszechnia podobne wiadomości. 

z 7-2 

L Państw Ballyckich. 
Pogrzeb prezydenta 

" Czakstego. 
RYGA. 18.11. (Pat). Dziś w po- 

łudnie odbył się uroczysty pogrzeb 
prezydenta Czakstego. 

W pogrzebie wzięły udział tłu- 
my ludności miejscowej oraz licz- 

legacj był ł i 
air e NE 

Trumna wieziona byla na la- 
wecie działą. W orszaku żałobnym 
szli przedstawiciele rządu i sejmu. 
Konduktowi towarzyszyły oddziały 
wojsk różnych rodzajów broni. 
Na odgłos wystrzału armatniego 
w chwili otwarcia żałobnego po- 
siedzenia sejmu w całem mieście 
wstrzymano ruch na 2 minuty. 

  

kontuar sklepowy. 
Ul. Wileńska 12—5a 

Mu czci Marszałka Piłsudskiego. 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 18. III. (Pat.) W dniu dzisiejszym w sali Rady Miejskiej odbyła 
się pod protektoratem p. ministra W. R. i O. P. Dobruckiego oraz rektorów wyż: 
szych uczelni akademja ku czci Marszałka Piłsudskiego. 

Akademię tę zorganizował komitet młodzieży obchodu Imienin Marszałka Pił- 
sudskiego z p. Janem Rakowskim na czele. Na akademję przybyli między innemi p. 
minister W. R. i O. P. Dobrucki, p. wice-minister Konarzewski, rektorowie wyż- 

szych uczelni oraz tłumy młodzieży akademickiej, robotniczej i szkolnej. Przemawia- 
li przedstawiciele młodzieży pp. Zeliński, Długosz i Rakowski. 

Drugą część akademii wypełniły produkcje wokalne, orkiestra i deklamacje. 

W innych miastach. 
W szeregu miast Rzeczypospolitej rozpoczęły się dziś uroczystości związane 

z obchodem Imienin Marszałka Piłsudskiego. Między innemi w Poznaniu, Toruniu i 

Katowicach odbył się wieczorem capstrzyk orkiestr wojskowych i pochód oddzia” 
łów miejscowego garnizonu ulicami miasta. 

Narady w sprawie strajku 
włókienniczego. 

(Telefonem od własnego korespondenia z Warszawy). 

Wczorajsze nadzwyczajne posie- 
dzenie Rady Ministrów rozpoczęło 
się o godz. 1 p.p. pod przewodni- 
ctwem p. w.-premjera Bartla. O: 
becni byli wszyscy ministrowie. 
Narady trwały do godz. 4 m. 20 i 
jedynym ich tematem była sytuacja 
strajkowa w Łodzi. 

Natychmiast po zakończeniu 
posiedzenia korespondent nasz 
zwrócił się z uprzejmą prośbą do 
p. w.premjera Bartla o  poinfor- 
mowanie czytelników „Kurjera Wi- 
leńskiego* w sprawie stanowiska 
rządu wcbec strajku w Łodzi. 

P. w.-premjer Bartel oświad- 
czył, iż rząd po ponownem zapo- 
znaniu się z sytuacją strajkową 
postanowił. natychmiast telefonicz- 
nie zaproponować zarówno związ- 
kom przemysłowców, jako też 
związkom robotniczym w Łodzi 
arbitraż rządowy. Związki te, wedle 
propozycji rządu, mają wyrazić 
zgodę na orzeczenie specjalnej mi- 
nisterjalnej komisji arbitrażowej, 
w skład której wejdą p. w.-premjer 
Bartel, jako przewodniczący, mini- 
ster przemysłu i handlu Kwiatkow- 
ski, oraz pracy i opieki społecz- 
nej Jurkiewicz. 

„Komisja ta — kontynuuje p. 
w.-premjer — wrazie uzyskania 
zgody obu stron rozpoczęłaby pra- 
cę nawet jeszcze dziś w nocy, pod 
warunkiem jednakże, że robotnicy 
natychmiast przystąpią do pracy*. 

W dalszym ciągu rozmowy p. 

Konferencja w Prezydjum Rady 
Ministrów. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 6 wiecz. od- 
była się w Prezydjum Rady Mini- 
strów konferencja z udziałem p. w.- 
premiera Bartla, min. Zaleskiego i 
Czechowicza. 

Konferencja ta powstała w zwią- 
"zku z zapowiedzianym powrotem 
do stolicy delegacji naszej w o- 
sobach pp. Młynarskiego i Krzy- 
żanowskiego, którzy, jak wiadomo, 
prowadzili rokowania w Stan. 
Zjedn. z tamtejszymi finansistami. 

Dyskusja mad ustawą „o zwalczaniu 
komunizmu". 

Wczoraj rozpoczęła się w ko- 
misji konstytucyjnej pod przewod- 
nictwem pos. Głąbińskiego (ZLN.) 
dyskusja nad ustawą „o zwalczaniu 
komunizmu“. 

Jak wiadomo, projekt tej usta- 
wy został opracowany przez ende- 
ków. Oczywiście w swoisty spo 
sób. W obszernej dyskusji, jaka się 
nad tą ustawą wywiązała, przedstawi- 
ciele PPS. Wyzwolenia, Stronnict- 
wa Chłopskiego, mniejszości a na- 
wet reprezentant NPR. pos. Po- 
piel—wypowiedzieli się ostro prze- 
ciwko tej „niemądrej“—jak ją naz- 
wano—ustawie, 

Przedstawiciel Stron. Chłop. 
pos. Polakiewicz zwrócił słuszną 
uwagę, że przedstawiony projekt 
nic nie mówi o  przewrotowych 
organizacjach faszystowskich i mo- 
narchistycznych i należałoby w tym 
kierunku uzupełnić projekt. 

Wniosek PPS., acy nad ustawą 
przejść do porządku dziennego 
upadł w głosowaniu większością 
przeciwko 10 głosom. 
4 Komisja w nadchodzący wtorek 
ma przystąpić do dyskusji szcze- 
gółowej. 

Należy zaznaczyć, iż wczorajsza 
generalna dyskusja wykazała, co 
przyznał nawet sam referent przed- 
stawiciel endecji pos. Berezowski, 
iż pod względem prawnym ustawa 
ułożona jest haniebnie. 

Ciekawe było oświadczenie re- 
prezentanta rządu, który ze swej 
strony oświadczył w imieniu mini- 
stra sprawiedliwości p. Meyszto- 
wicza, że minister w sprawie oma- 
wianego projektu nie zajmuje żad- 
nego stanowiska i w każdym ra- 
zie prosi, bymu daćświęty spokój, 
a wykonanie ustawy polecić... mi- 
nistrowi spraw wewnętrznych. 

W ten sposób nawet minister 
Meysztowicz, uznał endecką usta- 
wę za niepotrzebną. 

„ławkami — przedstawiciel 

'madzona publiczność. 

w. premjer Bartel powiedział, że roz- 
poczęcie strajku przed wyczerpa- 
niem wszystkich innych środków, 
specjalnie zaś bez zwrócenia się o 
pośrednictwo do rządu, było lek- | 
komyšlnošcią w najwyžszym stop- | 
niu. Przywódcy robotników są o- | 
becnie. w położeniu ludzi, którzy | 
wystrzelili już amunicję najcięższe- ! 
go kalibru i dlatego jedynem wyj- : 
šciem z beznadziejnej obecnie sy- i 
tuacji jest oddanie sprawy w ręce | 
rządu. ` 

Bezpošrednio po posiedzeniu 
Rady Ministrów przedstawiciel Pre- 
zydjum Sady Ministrów zwrócił się 
telefonicznie do Łodzi do zaintere- 
sowanych związków, przedstawiz- 
jąc im propozycję rządu. 

Jednakże jeszcze przed nadej- 
ściem do Łodzi wiadomości o u- 
chwale Rady Ministrów, między- 
związkowa komisja strajkowa zde- 
cydowała się proklamować w Ło- 
dzi strajk powszechny z tem, iż 
ma się on rozpocząć 19. b. m. 
rano. 

Na skutek wiadomości z Pre- 
zydjum Rady Ministrów komisja 
międzyzwiązkowa zebrała się po- 
nownie. O godz. 8 wiecz. rozpo- 
częły się obrady delegatów fabrycz- A 
nych, naktórych przywódcy związ-. / 
ków zawodowych informowali "8 
stanowisku rządu. 

Obrady miały przebieg bardzo 
burzliwy i wczoraj o godz. 10 wiecz. 
jeszcze nie były ukończone. 

ula zgonu prezydenia ŁOWY. 
WARSZAWA. 18.III. (Pat), Dn. 

15 b. m. po otrzymaniu  wiado- 
mości o śmierci Czakstego, pierw- 
szego prezydenta republiki łotew- 
skiej, szef kancelarji cywilnej Pre- | 
zydenta Rzeczypospolitej p. Dzięs + | 
ciołowski oraz dyrektor protokułu 
p. Przeździecki udali się do posel- 
stwa łotewskiego, gdzie w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej i rzą- 
du wyrazili kondolencje posłowi 
nadzwyczajnemu i ministrowi peł- 
nomocnemu republiki łotewskiej "8 | 
Nuksa. ] 

W dniu pogrzebu prezydenta re- : 
publiki łotewskiej, który odbył się ! 
w Rydze dn. 18 b. m. odbyło się, | 
staraniem poselstwa łotewskiego, | 
nabożeństwo żałobne w kościele 
ewangelicko-augsburskim przy ul. i 

| 
| 

| 
| 

  
Królewskiej odprawione przez su- 
perintendenta generalnego ks. pa- 
stora Burschego. ZZ 

W przybranej zielenią, czarną 
draperją i chorągwiami łotewskie- 
mi świątyni zajęli miejsca przy 
ołtarzu poseł łotewski p. Nuksa z 
małżonką i członkowie poselstwa; M 
na specjalnych fotelach ustawio- | 
nych w pierwszym rzędzie przed | 

Prezy- | 
denta Rzeczypospolitej,  przedsta- 
wiciele Rządu z min. Spraw Zagr, 
Augustem  Zaleskim na czele, 
członkowie korpusu dyplomatycz- | 
nego i wojskowości oraz członko- | 
wie kolonii łotewskiej i licznie zgro- { 

Delegacja Karaimów w Warszawie. 1 
| 

Przybyła do Warszawy delega- | 
cja karaimów poczyniła zabiegi 
w rządzie o przyznanie specjałnych | 
zasiłków na odnowienie swej świą- 
tyni w Haliczu. 

1. Komitetu. Eionomicznego Ministrów. 
Na najbliższem posiedzeniu Ko- 

mitetu Ekonomicznego Ministrów 
omawianą będzie przedewszystkiem 
sprawa wzmożenia ruchu budowla- $4. 
nego w drodze jaknajbardziej in- Į 
tensywnego uruchomienia przedsię- 4 
biorstw państwowych Oraz wzmo- “ 
żenia budowlanego ruchu prywa- 
tnego. 

Komitet zajmie się sprawą od- 
budowy zniszczonych przez wojnę 
objektów, a zwłaszcza na Ziemiach 
Wschodnich. 

  

- Ben-hur 5553. 
w kinach „Polonja“ i „Stella“.   
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Życie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

W sprawie handlu Polski ze 
Wschodem. 

Rosja sowiecka płaci za ekspor- 
towane towary niemal wyłącznie 
wekslami, wystawionemi przez wła- 
ściwe przedstawicielstwo handlowe 
Z.S.S R. Przemysłowcy i eksporte- 
rzy polscy napotykają: na duże 
trudności przy zawieraniu tranzak- 
cyj z Sowietami, gdyż muszą przyj- 
mować weksle na własne ryzyko, 
co częstokroć jest dla nich nie- 
możliwe z braku gotówki obroto- 
wej. 

Już oddawna toczą się rokowa- 
nia w tej sprawie ze sferami rzą- 
dowemi, które nie są skłonne, jak 
tego w swoim czasie żądali prze- 
mysłowcy, gwarantować połowy 
sumy zakredytowanej, natomiast 
chętnie przyczynią się do realnego 
projektu zagwarantowania kredy- 
tów. W tej mierze oczekiwany jest 
wyczerpujący referat, który ma być 
opracowany przez komisję, złożo- 
ną z najwybitniejszych przemy- 
słowców polskich. 

Najprawdopodobniej powstanie 
specjalna instytucja, której wyłącz- 
nem zadaniem będzie ubezpiecze- 
nie kredytów udzielanych Rosji, z 
udziałem rządu. 

Długoterminowe pożyczki w listach 
zastawnych. ' 

Ze sfer zainteresowanych czy- 
nione były niejednokrotnie zarzuty, 
iż udzielanie długoterminowych po- 
życzek w listach zastawnych zwią- 
zane jest ze zbyt dużą formalisty- 
ką. Pragnąc uwzględnić słuszne 
postulaty zainteresowanych, Mini- 
sterstwo Reform Rolnych zainicjo- 
wało opracowanie nowych przepi- 
sów o udzielaniu wyżej wspomnia- 
nych pożyczek; przepisy te uprosz- 
czą sposób i skrócą termin udzie- 
lania tych pożyczek przez Państ- 
wowy Bank Rolny. 

  

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 18-g0 marca. 1927 r. 

w;hurcie. 
  

  

  

w Wilnie 

: Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 42—44 
„ Owies 39—41 
Jęczmień browarowy 39—42 * 

е „ na kaszę | nie notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 90—110 
a žytnia 50 proc. 60—65 
„ гахома — 

J Mięso: 

wołowe za 1 kg. 2.20 
@ ‹‹а 1.20—1.60 

baranina 2.20—2.60 
wieprzowina 2.50-— 2.70 

ęsi 10-14 
kaczki 5.00—8.00 
Tiuszcze: 
stonina kraj. 1 gat. 400—4.30 
smalec wieprzowy 4.50—4.80 

Nabiał : 
masło niesolone 1.00—7.70 

„ solone 5.50—6.00 
śmietana za 1 litr 2.20—2.40 
twaróg 1.00—1.50 
faja za 10 sztuk 1.50—1.60 

Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa) 
za 1 kg. 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.70—4,50 

'gemza ‚ 4.50—6.50 
Drzewo wóz: Sosna 10—14 

brzoza 11—14 

4 

' torskiej. 

  

Z Reduty. 
„Sen“, siedem obrazėw Felicji 

Kruszewskiej. 

Omawiając widowisko, które 
ukazano nam onegdaj w Reducie 
należy ściśle oddzielić od siebie 
dwa zasadnicze czynniki, które zło- 
żyły się na całość sztuki, jako u- 
tworu scenicznego, a mianowicie: 
1. inwencję autora, Il. inwencję 
teatru (reżyserja, inscenizacja, gra 
zespołu). Rozdział ten konieczny 
jest w tym celu przedewszystkiem, 
by uzyskać możliwie objektywne 
stanowisko w ocenie pracy i wy- 
siłku twórczego każdej ze stron. 
Niejednokrotnie bowiem zdarzało 
się (np. w Teatrze Narodowym), 
iż sztuka, sama przez się banalna, 
jeśli nie bezwartościowa, jako utwór 
poetycki  zyskiwała powodzenie 
dzięki mistrzowskiej obsadzie ról. 
Stała na scenie mocą kreacji ak- 

Natomiast rzadkie nie- 
zmiernie są wypadki, by teatr sztu- 
kę naprawdę wartościową „poło- 
żył* wskutek własnego niedbalstwa 
lub niechęci. Stąd wniosek, iż w 
wypadkach debiutu autora drama- 
tycznego pilnie należy uważać na 
'to, co jest jego zasługą, a co— 

SPRAWY PODATKOWE. 

Wpłacanie podatków za pośred- 
nictwem P. K. O. 

Płatnicy podatków, którzy wpła- 
cėją swe należytości na rzecz kas 
skarbowych w drodze przelewów 
ze swoich kont czekowych w P.K.O. 
na konta właściwych kas skarbo- 
wych, winni do wystawionych przez 
siebie czeków przelewowych dołą- 
czyć wypełnione blankiety nadaw- 
cze, dostarczone im przez kasy 
skarbowe, na których kasy skar- 
bone zaznaczają: na poczet jakiej 
należności wpłata ma być doko- 
nana. 

Dołączenie do czeków przele- 
wowych wyżej wymienionych blan- 
kietów nadawczych jest konieczne, 
w myśl par. 8 instrukcji o obro- 
tach kas skarbowych za pośredni- 
ctwem PKO (Dz. Urz. Min. Skar- 
bu Nr. 16 r. 1925) celem uniknię- 
cia omyłkowego zarachowania przez 
kasę skarbową dokonanej wpłaty. 

Czeki przelewowe klijentów, za- 
wierające wpłaty na rzecz kas 
skarbowych bez dołączenia wypeł- 
nionego blankietu nadawczego, nie 
będą w przyszłości przez P. K. O. 
przyjmowane. 
    

Giełda Wileńska w dniu 
18. III. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,9374 8,93 — 
Ruble złote 4,161/2 4,15 — 
Dolarówka za 5dol. — — 50!/2—50 
Listy zastaw. Wil. B. 

Ziemsk. zł. 100 — — 46,50 

Gielda Warszawska w dniu 
18 III. b. r. 

L Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 8,92 8,94 8,90 

II. Dewizy 
Londyn 43,55 4366 43,44 
Nowy-York 8,95 8.97 8,93 
Paryż 3513 35,22 35,04 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Genewa 172.58 17301 172,15 
Rzym 41,16 41,26 41,06 

AKCJE 

Bank Handlowy 6,25— 6,00 
Bank Polski 124,00—120,00—120,25 
Związ, spółek zarobk. 15,75—14,00 
Lilpop , 21,00—21,75—21,50 
Modrzejów 1,20—6,70 
Ostrowiec 15,50—15,00—15,25 

KMUK URK ES S ESTIS GTZIETO 

Rozmaitošci. 

Pokazy nagošci w parlamentach 

na Bałkanach. 

Niedawno dzienniki. donosiły o nie- 
zwykłym wypadku, jaki rozegrał się przed 
Skupszczyzną w Białogrodzie. W czasie 
jednego z plenarnych posiedzeń grupa 
posłów opozycyjnych wprowadziła na 
salę całkowicie obnażonego meżczyznę 
ze śladami cięźkich potłuczeń i poranień 
na całem ciele. Demonstracja dokonana 
została jednocześnie z wniesieniem wnio- 
sku w sprawie brutalnego obchodzenia 
się policji z uwięzionymi. 

Obecnie drugi tego rodzaju wypadek 
zdarzył się w Chorwacji w mieście Es- 
seg, gdzie posłowie grupy  Radicza 
wprowadzili przed sejmikowe zgroma- 
dzenie również całkowicie obnażoną o- 
fiarę brutalności funkcjonarjuszów żan- 
darmerji. 

Gorszy pod bnego rodzaju skandal 
groził w Sofji. Chciano tam ukazać przed 
Sobranjem całą grupę pobitych przez po- 
licję i wśród tej grupy także kilka ke- 
biet. Kobiety powstrzymane zostały je- 
dnak przez woźnych parlamentarnych w 
chwili, gdy już miano wprowaczać je na 
salę. Stawiono przed plenum parlamentu 
tylko trzech nagich mężczyzn. ' 
  

wkrótce 
Ben-hur wyłącznie 
w kinach „Polonja“ i „Stella“.       

sceny, na której dano mu możność 
ukazania swego dzieła. : 

Autorka „Snu* przeds ęwzięła 
zadanie niezmiernie trudne i odpo- 
wiedzialne, postanowiła stworzyć 
rzecz, nie mającą w formie nic po- 
krewnego z dotychczasowemi  ior- 
mami dramatycznemi. W tym celu 
po tworzywo sięgnęła w dziedzinę 
widzeń sennych, gdzie nie obowią- 
zuje już żadna konstrukcja i kon- 
sekwencja działania ludzkiego, gdzie 
życie przestaje być życiem, a Śmierć 
śmiercią nie jest. Dała siedem 
przekrojów  majaczącego mózgu, 
pozbawionego aparatów kontrolu- 
jących świadomości, woli i pamięci. 
Oddała myśl we władzę igraszek 
nonsensu. Powstała rzecz, pozba- 
wiona fabuły scenicznej — w zwyk- 
łem tego słowa rozumieniu, pozba- 
wiona ciągłości akcji i skondenso- 
wanej treści. Nie znaczy to, by 
„Snu* nie można było streścić: 
dziewczynka, której się śni, dowia- 
duje się od tajemniczego wysłań- 
ca, iż musi ocalić Polskę od czar- 
nych wojsk, które mają wejść do 
Warszawy. W tym celu powinna 
rzucić naręcz czerwonych kwiatów 
na pomnik księcia (z pewnością 
Józefa Poniatowskiego). Dostaje od 
wysłańca złoty dukat na kupno 
tych kwiatów i wyrusza w drogę. 

  

КОВ 

Wiešci z kraju. 
KONIA WKA. 

Szesnaście ofiar wściekłego wil- 
ka w gminie koniawskiej pow. 

wil - trockiego. 

Gmina koniawska, powiatu wi- 
leńsko-trockiego była w dniu 16 
marca b. r. widownią bardzo rzad- 
kiego i fatalnego w swych skut- 
kach wypadku. 

Oto przez wsie przebiegał 
wściekły wilk, napadając na ludzi, 
bydło, psy. I tak we wsi Rudnia 
gminy koniawskiej o godzinie 20 
pokąsał B. Lenkiewicza, P. Karcz- 
mana, Jj. Wierzbickiego i M Wer- 
bowskiego. 

Wściekły wilk musiał jednak 
biec jak szalony, bo już w godzi- 
nę później napada na ludzi i na 
bydło we wsi Kaczety, gdzie poką- 
sał Michała Wilczyńskiego, Józefa 
Wilczyńskiego oraz Pictra, Kazi- 
mierza i Antoniego Cesnolewiczów. 
W półtorej godziny potem ukazuje 
się we wsi Bołtupie, gdzie znowu 
pokąsał kilka osób. 

Ogółem ofiarą wściekłego wil- 
ka padło 16 ludzi, kilkanaście psów 
i kilka sztuk bydła. 

Wszystkich pokąsanych  prze- 
wieziono do zakładu Pasteurow- 
skiego w Wilnie gdzie poddani zo- 
stali szczegółowemu badaniu oraz 
leczeniu. 

Natomiast na rozszalałego wil- 
ka posterunek Policji Państwowej 
w Oranach urządził obławę, w 
której poza kilkunastoma policjan- 

„, tami wzięli udział włościanie wsi 
Zewin, Pawsupie i Kasety. 

Wściekłeg wilka dopadła ob- 
ława na terenie gminy marcinkań- 
skiej powiatu grodzieńskiego, gdzie 
też został celnymi strzałami po- 
licjantów zastrzelony. Głowa zabi- 
tego wilka znajduje się na poste- 
runku P. P. w Oranach. 

W związku z tem starostwo 
powiatu wileńsko-trockiego wydało 
zarządzenie, zabraniające wypusz- 
czanie ze stajen podejrzanego o 
wściekliznę bydła, oraz nakazujące 
trzymać wszystkie psy na uwięzi, 
bezdomne zaś zabijać. 

SZARKOWSZCZYZNA. 

Aresztowanie b. redaktora „Na- 
szej Woli". 

W związku z likwidacją na te- 
renie gm. szarkowskiej organizacji 
komunistycznej w dn. 14 b. m. zo- 
stał zaaresztowany Moszar Michał, 
lat 24, zam. we wsi Tobcły gm. 
szarkowskiej. 

Moszar ostatnio był redaktorem 
odpowiedzialnym czasopisma biało- 
ruskiego, wychodzącego w Wilnie 
p. t. „Nasza Wola“. 

Aresztowanego wraz z docho- 
dzeniem przekazano do dyspozycji 
sędz. śl. w Głębokiem. 

SMORGONIE. 

Pożar. 
Dn. 14 b.m. w Smorgoniach z 

powodu wadliwie urządzonego ko- 
mina wybuchł pożar w zabudowa- 
niach Pasternaka Pawła. Spalił się 
'dom mieszkalny i chlewy. Straty 
2000 zł. 

DWOROCZANY. 

Wypadek z bronią. 

Dn. 16 b. m. we wsi Dworo- 
czany gm. mickuńskiej pow. wil.- 
trockiego podczas dokonywania re- 
wizji u Johimowicza Jana, poster. 
z Komis. P. P. w N. Wilejce od- 
nalazł krucic  nałodowaną śrutem. 
Rozładowując krócicę posterunko- 
wy spowodował wystrzał, przyczem 
2 ziarka Śrutu trafiły Władysława 
Johimowicza, lat 27, raniąc go 
lekko. 

  
  

W tej drodze przeszkadzają jej róż- 
ne upiorna zjawy, których spręży- 
ną jest zielony pajac, który powi- 
nien wisieć na lampie. Pięć šrod- 
kowych obrazów „Snu” jest wyra- 
zem tych daremnych zmagań się 
dziewczynki z koszmarnemi prze- 
Szkodami. Wreszcie gubi pieniądz, 
wojska czarne opanowują miasto, 
ale ktoś (dawniejszy wysłaniec) 
przesuwa wskazówki jakiegoś zega- 
ra na balu i słychać, że książe 
sunął z pomnika i za chwilę roz- 
gromi czarne wojska. W tym mo- 
mencie dziewczynka się budzi i— 
następuje koniec snu, jako takiego 
i jako sztuki. { 

Gdyby napisač to zamiast w for- 
mie dramatycznej w formie powia- 
stki, mogłaby powstać wcale niezła 
fantazja poetycka, o tyle lepsza, © 
ileby czarne (musowo czarne) woj- 
ska, czerwone (koniecznie czerwo- 
ne) kwiaty i złoty (jakżeby inaczej) 
dukat, które niczego nie symboli- 
zują w gruncie rzeczy, a Są dość 
zużytemi w założeniu rekwizytami 
baśniowemi zastąpić innemi ele- 
mentami. Ale ten stenogram snu 
zrealizowano na scenie. Powstała 
wtedy rzecz interesująca, piekielna 
i męcząca, męcząca tymbardziej, iż 
widz ani rusz nie chce zadowolnić 
się zapowiedzią, że „wszystko to 
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i 4 sadów. 
O dwużeństwo. 

Mieszkający od kilku latw Wil- 
nie Michał Trela nie przystosowa- 
ny jest do normatywności życia. 
Znalazło to swój wyraz w dniu 23 
X—21 r. kiedy Trela zawarł zwią- 
zek małżeński w kościele parafjal- 
nym św. Piotra i Pawła w Wilnie 
z panną Stanisławą Bereznowską. 
Wypadek codzienny „dla jednych 
smutny, dla drugich brzemienny 
w radość, szczęście i t. d. 

Ale Trela miał już jedną żonę, 
z domu Baniównę, z którą za- 
warł związek małżeński w roku 
1916 z w Solcach ziemi siedlec- 
kiej i to skłoniło urząd prokura- 
torski do zainteresowania się oso- 
bą amatora dwu żon. 

Trela został aresztowany i po- 
stawiony w stan oskarżenia. Wczo- 
raj zasiadł on na ławie oskarżo- 
nych w Wydziale Karnym Sądu 
Okręgowego. Oskarżony przyznał 
się do winy dopuszczenia się dwu- 
żeństwa, podając na swe uspra- 
wiedliwienie tę okoliczność, iż 
pierwsza żona nie chciała z nim 
żyć, ciągle się z nim kłóciła, za- 
truwając mu życie. A ponieważ 
pokochał Stanisławę Bereznowską— 
ożenił się z nią. 

Sąd pod przewodnictwem sę- 
dziego Jodziewicza skazał amatora 
bigamji Michała Trelę na 8 mie- 
sięcy więzienia, z darowaniem mu 
na mocy amnestji 4 miesięcy. 

Echa przejechania policjan- 
ta przez autobus. 

W dniu 24 lutego roku 1925 
około godziny 6-ej wieczorem w 
Wilnie, przy zbiegu ulic Adama 
Mickiewicza i 3:go Maja naprze- 
ciw apteky Jundziłła, autobus fir- 
my „Autopol* nr. 14114 przeje- 
chat stojącego tam na posterunku, 
posterunkowego Kazimierza Stan- 
kiewicza. W krytycznej chwili kie- 
rował autobusem szofer Michał 
Wojcieszek. Przejechany policjant 
został przewieziony do szpitala Św. 
Jakóba, gdzie po godzinie wyzio- 
nął ducha. Smierć nastąpiła 
na skutek ogólnego ciężkiego 
potłuczenia, pęknięcia czaszki i 
silnego wstrząsu mózgu. Przed 
śmiercią policjant zdążył wypowie- 
dzieć: „Stałem na posterunku, po- 
środku ulicy. Ani sygnału, ani war- 
kotu samochodu nie słyszałem i- 
nie widziałem”. 

Michała Wojcieszka aresztowa- 
no i osadzono w więzieniu, gdzie 
przesiedział 2 miesiące. Z wyników 
Śledztwa okazało się, że w kry- 
tycznym momencie stojący na po- 
sterunku Stankiewicz zboczył z 
wyznaczonego mu na posterunek 
miejsca i znalazł się między wymi- 
jającymi się autobusem i dorożką. 
W jaki s osób dostał się on pod 
samochód nie zostało dostatecznie 
wyjaśnione. Należy przypuszczać, 
iż porwało go lewe skrzydło auto- 
busu, niewidoczne w polu oka $20- 
fera i wlokło go przez kilkanaście 
metrów w pozycji leżącej. 

Dalej zostało stwierdzone, iż 
szyba szoferska była w krytycznym 
mornencie zupełnie zasypana Śnie- 
giem, tak, że nie mógł on dokład- 
nie widzieć, co się przed nim dzie- 
je. Wojcieszka, po wniesieniu 1000 
złotych, wypuszczono do sprawy na 
wolność. ; 

Wczoraj sprawa ta znalazła: się 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 

Oskarżenie wnosi pprok. Ba- 
gieński. Broni oskarżonego mec. 
Engiel. Jako biegły wystąpił przed- 
stawiciel Wileńskiej Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych inż. Krukowski. 

jest bez sensu”, ale nagwałt poszu- 
kuje jakiegoś sensu, morału, sen- 
tencji, skutku, rozwiązania, do cze- 
go przyzwyczajano go w teatrze od 
czasu Ajschylosa. Weźmy taki przy- 
kład: ktoś układa rebus pięknie na- 
rysowany i mówi: „zgadujcie!* Śle- 
dząc za biegiem jego rysunku prę- 
dzej czy później, czasami już w po- 
łowie drogi, znajdujemy treść, Ma- 
my satysfakcję za swój wysiłek. 
Ktoś inny narysuje rebus —i mó- 
wi: „ten rebus nie ma żadnego sen- 
su, nie zmierza do niczego, jest to 
rebus sam w sobie, czysty rebus. 
Patrzcie się'* Nie, nie będziemy pa- 
trzeć, bo poco? W naszem poję- 
ciu jest to rysunek lub ornament, 
ale nie rebus. Rebus musi posia- 
dać znaczenie... 

Otóż takim rebusem, który jest 
tylko ornamentem jest utwór p. 
Kruszewskiej. To nawarstwienie pe- 
wnej treści, które wyżej zebrałem 
jest w gruncie rzeczy przypadkowe 
i jako poezja bardzo problematy- 
cznej wartości. Jest ono równie 
przypadkowe jak ta scena z matką 
dziewczynki w czwartym obrazie, 
wstawka liryczna całkowicie zbę- 
dna i psująca napięcie grozy, któ- 
rą reżyserja wydobyła w tej scenie- 

Utwór ten dla autorki, rozpoczy. 
nającej dopiero swą pracę twórczą, 

  

Podczas przewodu sądowego, 
trwającego przeszło 7 godzin wy- 
jaśniono dostatecznie że: oskarżo- 
ny w krytycznym momencie dał 
kilkanaście gwizdków ostrzegaw- 
czych. Post. Stankiewicz miał pod- 
niesiony kołnierz, wobec czego 
mógł nie słyszeć gwizdków i nie- 
stał na posterunku na oznaczo- 
nem miejscu; w chwili katastrofy 
była Śnieżyca i wichura, uniemcż- 
liwiająca szoferowi wzrokowe opa- 
nowanie jeźdni; Stankiewicz nie 
dostał się pod autobus, a tylko zo- 
stał porwany przez jego skrzydło. 

Po przesłuchaniu świadków Sąd 
z przewodniczącym  Jodziewiczem, 
pprok Bagieński, mec. Engiel, se- 
kretarz, biegły inż. Krukowski, 
świadkowie i przedstawiciele pra- 
sy udają się na wizję lokalną, na 
miejsce gdzie zdarzył się nieszczę- 
śliwy wypadek. Tu następuje do- 
datkowe przesłuchanie Świadków, 
którzy wyjaśniają rożne okolicz- 
ności, co do miejsca, w którem na- 
stąpiła katastrofa, gdzie się znajdo- 
wał pe wypadku ranny, gdzie zna- 
leziono strzępy ubrania i guziki po- 
licjanta i t. d. 

Po wizji sąd wraca do sali o- 
brad i zarządza przerwę obiadową. 

Po przerwie biegły inż. Kru- 
kowski w dłuższym wywodzie wy- 

kazuje, iż ma się tu do czynienia 
raczej z nieszczęśliwym wypadkiem, 
niż z uchybieniem przepisom jaz- 
dy. Wobec powyższego pprok. Ba- 
giński zrzeka się oskarżenia. 

Obrońca mec. Engiel ograniczył 
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się więc do wskazania sądowi na 
nieposzlakowaną opinję oskarżone- 
go jako człowieka i jako szofera i 
prosił o uniewinnienie go. 

Sąd uniewinnia Wojcieszka. 
Zdan. 

SPORT. 
Walne zebranie Sekcji Wioślar- 

skieį W. K. S. „Pogon“. 

W dniu 20-go b. m. o. godz. 
12 ej w Kasynie garnizonowem od- 
będzie się walne zebranie Sekcji 
Wioślarskiej W. K. 5. 
Na porządku dziennym: 1) S"ra- 
wozdanie ustępującego zarządu. 2) 
Wybór nowego zarządu Sekcji. 3) 
Program prac Sekcji w bieżącym 
sezonie i 4) Wolne wnioski. 
———————— ————————————————————— 

Poszukują się 2-0h kij. 
z używalnością kuchni, bez mebli 
w centruni miasta na dogodnych 
warunkach ze wszelkiemi wygoda- 
mi, zgłoszenia: Biuro Adresowe 
Hetmańska 3 — A. Romanowska. 

  

  

  

Potrzebny korepetytor 
z rekomendacją na wyjazd, 
w celu przygotowania ucznia 
do 7 klasy, głównie mate- 
matyka i łacina. Trocka 11-15 
Radzymińska - Frąckiewiczowa 

od godz, 8—10 i 4—6. 

KRONIKA. 
  

      

Dziś: Józefa Obl. N. M. P. 
Sobota | Jutro: Wolframa B. 

19 Wschód słońca—g. 5 m. 44 
marca Zachód ы 6. 17 т 45 

KOSCIELNA. 

— Nabożeństwo żałobne za 
duszę ś. p. Józefa Montwiłła. 
Dziś, jako w dniu Imienin wielkie- 
go działacza społecznego i nie- 
zrównanego filantropa Józefa Mon- 
tiłła, odbędzie się punktualnie o 
g. 9tej rano w Bazylice w kaplicy 
Ś.tego Kazimierza nabożeństwo za 
spokój duszy zmarłego. 

Na nabożeństwo to zaprasza 
wszystkich Zarząd Towarzystwa 
Popierania Pracy Społecznej. 

— Nabożeństwo na intencję 
Marszałka Piłsudskiego w sobo- 
rze prawosławnym. W dniu dzi- 
siejszym z racji dnia Imienin Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego w pra- 
wosławnym Soborze zostanie Od- 
prawione o godzinie 13-ej uroczy- 
ste nabożeństwo. 

URZĘDOWA 

— Konferencja przedstawicie- 
li władz Il instancji w  Nowo- 
gródku. W dniu 2i-go marca b. 
r. odbędzie się w Nowogródku 
konferencja przedstawicieli władz 
Ilej instancji, na której mają być 
omawiańe sprawy uzgodnienia 
prac pomiędzy poszczególnymi 
urzędami. Z Wilna wyjeżdżają 
Okręgowy Inspektor Pracy p. Le- 
szczyński, oraz przedstawiciele Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej, Wileń- 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
i Dyrekcji Lasów Państwowych. 

MIEJSKA, 

— Roboty kanalizacyjne. Ro- 
boty kanalizacyjne w chwili obec- 
nej są prowadzone na ulicach: 
Skopówce, Augustjańskiej i Parko- 
wej, zatrudniając około 260 robot- 

jest bardzo niebezpieczny. Jest on 
podobny. do ślepego toru, na który 
raz tylko można wjechać. Niema 
stąd ani drogi, ani perspektywy na- 
przód. Jest to skostnienie inwencji, 
po którem nie pozostaje nic inne- 
go, jak wrócić na to miejsce, gdzie 
się byłe przed napisaniem tej rze- 
czy i szukać innej drogi, szukać 
tymbardziej, iż nie ulega wątpliwo- 
Ści ani talent, ani kultura literacka 
autorki „Snu, którą skusiła efek- 
towna, niezwykła, ale nader krótka 
droga. 

Jeżeli zkolei zwrócimy uwagę 
na to, co zbudowała dookoła tego 
utworu inscenizacja Reduty, to bę- 
dziemy musieli przejąć się praw- 
dziwem uznaniem i podziwem. Pro- 
stemi stosunkowo Środkami wydo- 
byto na scenie nastrój iście upior- 
ny i wstrząsający. W ciągu długich 
siedmiu obrazów ani na chwilę na- 
pięcie grozy się nie załamywało. 
Jeżeli nie osiągnęło ono apogeum, 
to wina autorki, która odrazu od 
pierwszej sceny wzięła ton tak mo- 
cny, że nie mogło być mowy o 
dynamicznym rozwoju impresji. 
Z jej też winy groza ta wyładowy- 
wała się w próźnię, gdyż to, co jest 
środkiem działania sztuki nigdy 
nie powinno i nie może być jej 
ostatecznym celem, Grając na ner- 

ników. Nieregularny jednak na- 
pływ kredytów rządowych grozi 
znacznem zmniejszeniem powyż- 
szych robót, (s) 

— Stan Wilji. W ciągu ostat- 
nich kilku dni stan wody na rze- 
ce Wilji obniżył się nieco. Zosta- 
ło to spowodowane stopnięciem 
śniegów na terenie powiatów Wi- 
leńszczyzny. W dniu wczorajszym 
stan wody na rzece wynosił tylko 
144 cm. ponad normalny poziom. 

— Tablice postoju dorożek. 
Wydział Ruchu Kołowego Komi- 
sarjatu Rządu m. Wilna postano- 
wił w najbliższym Okresie czasu 
Przystąpić do wywieszania na miej- - 
Scach postoju dorożek konnych i - 
automobilowych specjalnych tablic - 
orjentacyjnych, na których ma być 
zaznaczona ilość dorożek, oraz 
taksów. Wilno się europeizuje. (x) 

WOJSKOWA 

— Zakaz odbywania zabaw w 
poście. Dowództwo Garnizonu m. 
Wilna wydało rozkaz, zabraniający 
urządzania zabaw w świetlicach i 
kasynach wojskowych w okresie 
wielkiegu postu. Wyjątek stanowi 
jedynie dzień 19 marca, w którym 
urządzać zabawy taneczne wolno. 

— Rekolekcje w wojsku. W 
związku z przypadającym okresem 
wielkiego postu duszpasterstwo 
garnizonu wileńskiego postanowi- 
ło już teraz przystąpić do odbywa- 
nia rekolekcyj i- spowiedzi przed- 
świątecznych w oddziałach garni- 
zonu m. Wilna i Nowo - Wilejki. 

— Wcielenie do szeregu rocz- 
nika 1905. Dnia 1 kwietnia r. b. 
przypada drugi termin wcielenia 
kontyngensu poborowych z rocz-- 
nika 1905 do szeregów. czynnej 
służby wojskowej. W związku z 
tem Sekcja Wojskowa Komisarjatu 
Rządu, na m. Wilno przystąpiła do 
wysyłania do zainteresowanych о- 
sób wezwań o zgłaszania się po 
odbiór kart powołania. (x) 

p -——---——————-———————————— 

wach musi ona uderzać w jakiś 
regjon duszy lub serca. 

Do najpiękniejszych scen zali- 
czyć można bez wahania obraz 
trzeci, gdzie przechodzą widma 
poległych żołnierzy. Opracowano 
go z wielkim taktem artystycznym, 
nie chybiając w osiągnięciu wraże» 
nia ani o włos. Znakomicie też 
opracowano obraz piąty, owe „biu- 
ro* we wklęsłem zwierciadle maja- 
czeń sennych. Ogólnie można po- 
wiedzieć, że całość widowiska mia- 
ła charakter całkowicie jednolity i z) 
sharmonizowany. 

Centralna postać dziewczynki, 
której się Śni, zużywająca "masę 
paliwa nerwowego i równorzędna 
figura pajaca, który powinien wi- 
sieć na lampie—były skończonemi 
w swoim rodzaju kreacjami arty- 
stycznemi. Jakąż satysfakcją było- 
by ujrzenie ich w którejś z opo- 
wieści Hofmana! I muzyka—głębo- 

ka, mocna—spełniła tu swe zada- 
nie... s 

Reasumując wrażenia notuję: 
walne zwycięstwo Reduty w chy- 
bionym debiucie dramatycznym 
utalentowanej poetki. $ 

Tadeusz Łopalewski. | 

  „Pogon“. -



SPRAWY PRASOWE 

— Zmiana redaktora „Narod- 
nago Zwonu“. Dotychczasowy re- 
daktor odpowiedzialny „Narodnago 
Zwonu” Maciejczuk zrzekł się swej 
funkcji, którą przyjął p. Kazimierz 
Chamiak. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Wolne posady nauczyciel- 
skie. Kuratorjum Okręgu Szkolne- 
go Wileńskiego ogłosiło konkurs 
na wolne posady nauczycieli 
szkół powszechnych w następują 
cych miejscowościach: w Murowa- 
nej Oszmiance gminy polafiskiej 
pow. oszmiańskiego, w Łukaszewi- 
czach i w Nowojazdach gminy swir- 
skiej pow. święciańskiego, w Ižy 

_ gminy orańskiej pow. wilejskiego, 
w Turmoncie gm. smolwefskiej, w 
Łupowszczyźnie gm. miorskiej pow. 
brasławskiego, w  Kopylszczyźnie 
gm. zaleskiej, w Soplewie gm. za- 
leskiej oraz w Dziśnie pow. dziś- 
nieńskiego. 

Podania należy skierowywać do 
Kuratorjum. 

Z_KOLEI. 

— Konferencja kolejowa z 
Niemcami. Od dwuch dni trwa w 
Wilnie konferencja kolejowa w 
gmachu Wileńskiej Dyrekcji P.K.P. 

, między przedstawicielami Zarządu 
"Kolei Niemieckich w Prusach 
Wschodnich, a przedstawicielami 
Wileńskiej Dyrekcji. 

Początkowa konierencja ta mia- 
ła się odbyć po stronie niemieckiej 
w miejscowości Elk, jednakże ze 
względów technicznych obie dele- 
gacje zgodziły się na odbycie kon- 
ferencji w Wilnie. 

Tematem obrad konferencji jest 
Sprawa ruchu granicznego przez 
stacje Raczki - Czumochy. Chodzi 
tu o rozbudowę stacji Raczki w 

_ tym kierunku, aby mogła ona po- 
dołać zadaniom eksportowym i im- 

  

nałożyć Wileńska Dyrekcja Kole- 
jowa. 

Obradom przewodniczy wice- 
prezes Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej p. inż. Niebieszczański. 

Szczegółowe sprawozdanie o 
wynikach konferencji podamy w 
następującym numerze naszego 
pisma. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— W sprawie zbiorowej u- 
mowy w rolnictwie. Ponieważ do- 
tychczas nie doszło jeszcze do za- 
warcia zbiorowej umowy w rolnic- 
twie między właścicielami ziemski- 
mi a robotnikami rolnymi posta- 
nowiono zwołać komisję rozjem- 
czą, która ma doprowadzić do za- 
warcia takiej umowy. 

W razie nie dojścia do zgody 
pomiędzy zainteresowanymi, pomi- 
mo zwołania komisji rozjemczej, 
sprawa ta może być przekazana 
Ministrowi Pracy i Opieki Społecz- 
nej, które zwoła Nadzwyczajną Ko- 
misję Rozjemczą. 

NADESŁANE. 

— Mężczyzna i kobieta. W 
przyszłym tygodniu przyjeżdża do 
Wilna p. Jan Łapicki w celu wy- 
głoszenia jednego odczytu we wto- 
rek dnia 22-go b. m. w sali teatru 
Kakadu na temat: mężczyzna i ko- 
bieta — narzeczeni — mąż i żona 
w świetle prawa miłości. 

Wstęp na odczyt tylko dla do- 
rosłych. 

— Komunikat Zw. Właścicieli 
Drobnych Nieruchomościm Wil- 
na i okolic. Z dniem 25-go mar- 
ca mają być zlikwidowane Obywa- 
telskie Komisje Przemeldunkowe w 
Wilnie. Obowiązkiem każdego 
właściciela domu jest sprawdzić 
księgi meldunkowe swoich domów 
i przekonać się o dokonanem prze- 
meldunku, czy wszyscy są prze- 
meldowani i czy są w księgach 
wystawione stemple przemeldunku. 

W wypadku jakichś braków w 
księgach domowych, w tej chwili 
stawić się w biurze meldunkowem 

К О В ГЕ 

zumienia o co chodzi, każdy wła- 
šciciel domu w tej chwili ma się 
udać do związku, ul. Archanielska 
12 od godz. 7 do 10 rano i od 3 
do 5 po południu, gdzie oirzyma 
wszelkie informacje. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Zarząd Koła Wileńskiego 
Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych wzywa swych człon- 
ków do gremialnego udziału we 
wszystkich uroczystościach dnia 
Imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. 

— Komunikat Zw. Zawod. 
Pracow. Handlowych i Biuro- 
wych. W dniu 19 b. m. o godz. 19 
w lokalu Związku Pracowników 
Handlowych i Biurow. z wileń- 
skiej odbędzie się akademja ku 
uczczeniu Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. 

Referaty wygłoszą: p.p. Stefan 
Gacki i Józef Winiarz. 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibliotekarzy Polskich. Dnia 20 
marca 1927 (niedziela) o godz. 12 
w południe zwiedzać będą Człon-. 
kowie Koła Czytelnię im. T. Za- 
na w Wilnie ul. Wielka Pohulanka 
14. Punkt zborny na miejscu. 

WYSTAWY. 

— Ruchoma wystawa przeciw- 
alkoholowa T-wa „Trzeźwość*. 
Zarząd Główny T-wa Trzeźwość 
zorganizował wędrowną wystawę 
przeciwalkoholową, która rozpo- 
częła objazd po całej Polsce. Ze 
względu na doniosłe znaczenie 
oświatowo-wychowawcze tej wy- 
stawy zwracamy na nią uwagę 
Towarzystwom ošwiatowym, zrze- 
szeniom spolecznym jak i ludziom 
dobrej woli, na których życzenie 
Zarząd T-wa Trzeżwość wyśle wy- 
stawę do każdej miejscowości Pol- 
ski. 

Wszelkich informacyj co do u- 
rządzenia wystawy udziela Zarząd 
Trzeźwości, Warszawa Okólnik 11, 
m. 28. Tel. 70.04 w godzinach 
4—6 pp. 

portowym, jakie na nie ma zamiar 

Ai do wynajęcia z oso- 
Pokój bnem wejściem — 
ul. Ludwisarska 9 m. 7. Oglądać 
od godziny 12 do 4 po południu. 

dla dokonania formalności, gdyż 
po tym terminie mają być sporzą- 
dzone protokuły i grozi kara do 
100 złotych. W wypadku nie zro- 

Z POGRANICZA. 
— W Wornianach. Władze li- 

tewskie internowały i osadziły w 

  

Dziś!  Niebywała sensacja dla Wilna! Wielki film: Polski! 
(LUNATYCZKA). 9 wielkich aktów niesamowi- Bolestawa Orlifiskiego - 

, arszawa 

« 
„ORLĘ tych wrażeń z udziałem ZNANEGO KAPITANA Ё 2 
Tokio—Warszawa. W rol. główn.: Marja Majdrowiczówna, Hanka Ordonówna, Ninka Wilińska, Jadwiga 
Daczyńska i inni. Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: zespół 
baletowy Koszutski-Girls. Zdjęcia nad Tatrami. Dancingi, wędrówki nocne. Legenda o skarbach Janosika, 
ukrytych w Tatrach. UWAGA! Nie zważając na kolosalne koszta tego obrazu ceny miejsc pozostają nie- 

Dziś. Wielki film Polski. 
ORLĘ 9 aktów niesamowitych wrażeń z udziałem kapitana 

Ceny miejsc od 80 gr. Ceny miejsc od 80 gr. 

DZIŚ, w sobotę 19 marca o godz. 8 m. 30 wiecz. odbędzie się SEANS 

który przeprowadzi zdumiewające eksperymenty z dziedziny telepatji, jasnowidzenia, mnemotechniki it.p. 
Szczegóły w afiszach. 

- Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22. 

KINO 

„Stella* 
ul. Wielka 30. 

TEATR 

„Kakadu* 
Dąbrowskiego 5. 

podniesione. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Bolesława Orlińskiego. 

wszechświatowej sławy prof, W. MESSIN GA, 

  

& -Torhni PRZETARG. 
o tai KACK" Dnia 1-go kwietnia 1927 roku, 

„ELEKTAIT ; иі›еЁЁ’‹а 24, te- Į godzina 10-ta, odbędzie się w rej. 
el. - JO, zakt. žywn. Wilno (stacja towarowa) 

nieograniczony przetarg na sprzedaż 
otrąb, odpadków z przemiału, skór 
końskich odpadków z worków i t. p. 

Bliższych informacyj udziela kie- 
rownik rej. zakł. żyw. Wilno w dni 
urzędowe. 

Rejonowy Kierownik. Intendentury. 
3896/4612/VI L. d. 869/żywn. 

           

   

Polecą wykwintne odbiorniki od 1 do 8 A oraz pierwszorzędny 
sprzęt eny 
day NA RATY. konkurencyjne. 

Oddziały: Głębokie—Zamkowa 29, Wołkowysk—Zamkowa 9, tel. 108, 
Lida—Suwalska 65. 3898-9 

    

CERATA, linoleum, chodniki jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do.wozów, dry- 
ich do materaców i sienniki w największym wy- 
borze tylko u 1. WILDSZTEJN, Wilno, Rudni- 

Ko - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod. 
mcze, Królewska Nr.9. 

niadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 

cka Nr. 2. Ceny najtańsze. 3897 1 zł.'20 gr. Gabinety. 

  

JACK LONDON. 

MIK. 
Wszyscy przygotowali się do 

wstrząśnienia. Henryk  Gjertsen, 
marynarz przy kole, rozstawił nogi, 

- nachylił się, oparł ramiona i ręce 
o szprychy koła. Kilku z załogi po- 
biegło na przód statku, inni uchwy- 
cili się za powrozy. Daughtry  je- 
dną ręką oparty o poręcz, drugą 
objął w pół Starego Marynarza. 

Wszyscy trzymali się. Wieloryb 
zaatakował Mary Turner od przo- 
du. Żadne oko nie zdołało ogarnąć 
jednocześnie wszystkiego, co stało 
się wówczas. Jeden z majtków 
trzymał się za powrozy i padł gło- 
wą naprzód, z całym zwojem lin 
w ręku, jeden z kolegów schwycił 
go za nogę przy kostce i uratował, 
gdy statek trzeszczał i trząsł się, 
podniesiony od przodu i rzucony 
na prawą burtę, tak, że pokład 
znalazł się na jednym poziomie z 
oceanem. Mik, na gładkim dachu 
kajuty, ześliznął się na prawą bur- 
tę i zniknął w korytarzyku warcząc 
i szczekając. Woda uniosła żagle 
masztu przedniego, szczyt jego zaś 

przechylił się na stronę prawej 
burty. 

„Słowo daję”, rzekł Stary Ma- 
rynarz, „odczuliśmy to wszyscy”. 

„Panie Jackson*, rozkazał kapi-- 
tan Doane pierwszemu oficerowi, 
„niech pan zbada pompę*. 

Oficer usłuchał, chociaż lękliwe 
spojrzenie jego zwrócone było na 
wieloryba, który odpłynął szybko 
i podążał w kierunku wschodnim. 

„Widzisz, co masz za to“, mru- 
knął Grimshaw do Szymona Nishi- 
kanta. 

Nishikanta kiwnął głową,. otarł 
pot z czoła i wycedził przez zęby, 
„rad jestem z tego. Mam to, co 
chciałem. Nie sądziłem, by wielo- 
ryb to potrafił. Nie uczynię tego 
więcej”. 

„Może już nigdy nie będziesz 
miał sposobności”, odparł kapitan. 
„Jeszcześmy z nim nie skończyli. 
Ten, co zatopił Essex szaržowa! 
atak za atakiem, nie przypuszczam 
zaś, by natura wielorybów zmieniła 
się w ciągu kilku lat ostatnich*. 

„Sucha jak košė“, oznajmił pan 
Jackson o wyniku swych badań. 

„Wraca znowu, wykrzyknął 
Daughtry. 

W odległości pół mili wieloryb 
obrócił się nagle i płynął prosto 
na statek. 

„Odejdźcie od przodu!* krzyk- 
nął kapitan Doane do jednego z 
majtków, który w tej chwili wysu- 
nął się z bocianiego gniazda z wa- 
lizeczką w ręku i nad głową któ- 
rego chwiał się szczyt przedniego 
masztu. 

„Zapakowany do ucieczki”, sze- 
pnął Daughtry do Starego Mary- 
narza. „Jak szczur, który opuszcza 
okręt". 

„Wszyscy jesteśmy szczurami”, 
brzmiała odpowiedź. Dowiedziałem 
się o tem, gdy sam byłem szczu- 
rem pomiędzy parszywemi Szczu- 
rami fermy ubogich*. 

Podniecenie i trwoga wszystkich 
ludzi na pokładzie udzieliły się Mi- 
kowi. Wrócił na dach kajuty, skąd 
mógł dobrze widzieć, warczał na 
wieloryba, gdy załoga z pośpie- 
chem szukała znowu oparcia przed 
nieuniknionym wstrząsem. 

Mary Turner uległa ponownemu 
uderzeniu od tyłu, za żaglami. Gdy 
statek pochylał się naprzód, Mik 
padł na prawą burtę, trzask drze- 
wa dał się wyraźnie słyszeć. Henryk 
Gjertsen przy kole trzymając się 
go z całych sił, wyrzucony został 
w powietrze, wraz z kołem. Padł 
na kapitana Doane, który nie zdo- 
łał utrzymać ręki na poręczy. Obaj 
upadli na pokład bez tchu. Nishi- 

WALL RNB KI 

obozie koncentracyjnym w Wor- 
niach na cały czas trwania stanu 
wojennego, mieszkańców pow. łu- 
ciańskiego gm. janiskiej: K. Zabłoc- 
kiego i J. Łukańca i 70 letniego 
starca Tuczyńskiego. (x) 

ROZNE. 

— W sprawie dokumentów 0- 
sób przybyłych z Rosji. Przed 
kilku laty, gdy fala emigracyjna 
przybywających z Rosji repatrjan- 
tów polskich przechodziła przez 
pograniczne stacje kontrolne, kie- 
rownicy tych stacyj odbierali od 
przybywających wszelkiego rodzaju 
ważne i często niezbędne doku- 
menty. Do tego rodzaju dokumen- 
tów należą metryki oryginalne, sta- 
re paszporty rosyjskie, Świadectwa 
Ślubu, dokumenty, stwierdzające 
zgon niektórych członków rodziny 
it. p. Dotychczas dokumenty te 
nie zostały uporządkowane i po- 
niewierają się po różnych powia- 
tach i archiwach urzędowych, przy- 
czem osoby zainteresowane są bar- 
dzo często narażone na wielkie 
straty naprz. jeżeli chodzi o spra- 
wy spadkowe, wobec niemożliwości 
udowodnienia swych uprawnień. 

W związku z powyższem jak się 
dowiadujemy będzie wydany nakaz 
celem doprowadzenia archiwów i 
wydania dokumentów  właścicie- 
lom. (s) 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Uroczysty 

wieczór ku uczczeniu imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego odbędzie się dziś w 
„Reducie“ о godz. 8:ej wiecz. 

— Orkiestra Namysłowskiego w 
Reducie. Jutro o godz. 4-ej popoł. i w 
poniedziałek o godz. 8 ej wiecz. tylko 
dwa koncerty znakomitej orkiestry ludo- 
wej pod dyrekcją Ś$tan. Namysłowskiego. 

Obecnie po powrocie z Ameryki, 
gdzie po wielkich sukcesach została na- 
grodzona amerykańskim sztandarem i 
wieloma  złotemi medalami, odbywa 
zs artystyczne po Ziemiach Wscho- 
nich. 

W programie utwory swojskie i obce 
oraz słynne mazury Karola Namysłow- 
skiego. 

— Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Sen* 
w siedmiu obrazach Felicji Kruszewskiej. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 

Миа a 5 

bohatera lotu Stawcie się jak jeden! „(piylit" акаар 
Członkowie Związku Kresowego 

Byłych Wojskowych (ochotników) na 
Doroczne Walne Zgromadzenie w dniu 
20 marca 1927 r., sala „Krengla*, przy 
ul. Ludwisarskiej 4. Początek o g. 9 rano. 

"W razie braku quorum następne obrady 
rozpoczną się o godz. 11-ej bez względu na 

ZARZĄD. ilość -obecnych. 

  

1-40 
WYDAWNICZE 

Sp. Z 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 

KI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 

CENY NISKIE.   

  

  

kanta z przekleństwem na ustach 
stał oparty o Ścianę kajuty, gwał- 
towne wyrwanie poręczy z rąk jego 
oberwało mu wszystkie paznogcie. 
Kapitan Doane przypełznął do po- 
ręczy i wstał na równe nogi. 

„Trafila“, szepnął śpiesznie do 
pierwszego oficera, przyciskając rę- 
kę do zbolałego boku. „Zbadaj 
pompę i nie odchodź od niej*. 

Wielu majtków, korzystając z 
przerwy rzuciło się naprzód pod 
schylony maszt przedni, potem w 
dół do kajuty, by z pośpiechem 
pakować rzeczy. Skoro Ah Moy 
wysunął się z kajuty ze swoją wa- 
lizeczką, Daughtry wyprawił Kwa- 
que'a, by zapakował wszystko, co 
do nich należało. 

„Sucha jak košė“, dał się sły- 
szeć głos Jacksona. 

„Pilnować pompy, panie Jack- 
son*, rozkazał kapitan, głos jego 
już był silniejszy w miarę jak uspa- 
kajał się po niespodziewanej koli- 
zji ze sternikiem. „Pilnować pom- 
py. Wraca znowu, niema skunera, 
któryby wytrzymał taki cios”. 

Daughtry tymczasem wsunął 
Mika pod pachę, wolną ręką szu- 
kał oparcia na chwilę następnego 
wstrząsu. 

Zataczając krąg, by powrócić, 
wieloryb ominął cel i nie trafił 

1 ой 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynną jest od 5-ej popoł., w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej rano. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś i jutro Berra i Verneuilla „Mecenas 
Bolbec i jego mąż*. 

— W poniedziałek po raz pierwszy 
komedja Molnara (autora ,„Djabła*y,,Je- 
dyny ratunek". 

— Dziś o godz. 4 m. 30 popoł. ko- 
medja Wł. Perzyńskiego „Uśmiech losu”. 

— Jutro w niedzielę o godz. 3 m. 30 
pp. „Wielka księżna i chłopiec hotelo- 

wy'*—Savoira. 
— Recital Ireny Dubiskiej. Znako- 

mita artystka, wystąpi z własnym recita- 
lem na poranku w Teatrze Polskim w 
niedzialę 20 b. m. o godz. 12 m. 30 pp. 

Program zawiera między  innemi: 
Koncert skrzypcowy Karłowicza. Sonatę 
„Trille du diable“ — Tartini'ego, Romans 
Beethovena, Andaluzę—Sarassatego iinni. 

Bilety od 50 gr. nabywać można w 
kasie Teatru Polskiego od g. 11-ej r. do 
9.ej wiecz. bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Zamachy samobójcze. W miesz- 
kaniu Walentynowicza Ignacego zam. przy 
ul. W. Stefańskiej 36, usiłował otruć się 
esencją octową Hołóbowski Jan zam. 
Środkowa 9, którego wezwane pogotowie 
po udzieleniu pomocy przewiozło w sta- 
nie niezagrażającym życiu do szpit. św. 
Jakóba. Przyczyna narazie nie ustalona. 

— Jagentowicz Helena zam. Wiłko- 
mierska 55, usiłowała popełnić samobój- 
stwo przez wypicie esencji octowej. We- 
zwane pogotowie ratunkowe po udziele- 
niu pierwszej pomocy przewiozło ją do 
Szpit. św. Jakóba w stanie niezagrażają- 
cym życiu. Przyczyna—brak pracy. 

— Nieszczęśliwy wypadek. W cza- 
sie czyszczenia studni głębokości 5 sążni 
przy ul. Werkowskiej 29, wskutek zerwa- 
nia się drewnianej korby z osi wpadł na 
dno studni robotnik Michałowski Antoni 
„zam. przy tejże ulicy pod Nr. 26, którego 
natychmiast wydobyto i w stanie nieza- 
grażającym życiu przewieziono do szpi- 
tala św. Jakóba. 

— Podrzutek. Rakowski Franciszek 
zam. Lubelska 3, znalazł podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 1 miesiąca przy 
którym była kartka z napisem, że jest 
ochrzczona i ma na imię Anna. Podrzut- 
ka przesłano do przyt. Dzieciątka Jezus, 

— Kradzież. Knaplikowi Ludwikowi 
zam. Wileńska 27, nocy dzisiejszej za po- 
mocą wybicia szyby w oknie wystawo- 
wem sklepu wędlin skradziono 50 kig. 
słoniny wart. 250 zł. 
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Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 60 Dziennika Wileńskiego z 
4п 15 marca r. b. w sprawozdaniu Ko- 
ła Prawników U. S. B. w sposób tenden- 
cyjny przedstawiono moją rolę na tem 
posiedzeniu. Stwierdzić muszę, że nie 
brałem udziału jako przedstawiciel Związ- 
ku Strzeleckiego, lecz jako słuchacz 
wydziału prawnego U. S$. B. Mundur zaś 
miałem na sobie jako oficer Związku 
Strzeleckiego, na zasadzie rozkazu Nr. 1 
Komendy Okręgu Związku Strzeleckiego 
z dnia 1. Il. 27 r., na podstawie którego 
przysługuje mi stałe noszenie munduru. 

Łączę wyrazy głębokiego poważania. 

Narbert Trzaska-Pokrzewiński. 

Radjo. 
SOBOTA 19 marca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 
15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

i meteorologiczny. 
15.30 18.00. Transmisja z Filharmonii 

Warszawskiej Uroczystej Akademii 
ku uczczeniu imienin Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego. 

. Odczyt o Józefie Piłsudskim z okresu 
do roku 1914—wypowie Andrzej Strug. 
Elgar: poemat . symfoniczny p. t. „Po- 

* lonja*—wykona orkiestra reprezenta- 
cyjna 36 pp. pod dyr. mjra Mackiewi- 
cza. 

II. Odczyt o Legjonach i P. O. W.—wy- 
powie gen. Rydz-Śmigły. Wiązankę pie- 
śni legjonowych wykona orkiestra 
reprezentacyjna 36 pp. pod dyr. mjra 
Mackiewicza. 

III. Odczyt o roku 1920-ym — wypowie 
gen. Juljusz Stachiewicz. Chopin: Po- 
lonez As-dur — wykona orkiestra Fil- 
harmonji Warszawskiej. Młynarski: 
„Pieśni o Komendancie'*—odśpiewa p. 
Stanisław Gruszczyński z tow, orkie- 
stry Filharmonji Warszawskiej. „Kon- 
ferencja pokojowa”, jako wyraz humo- 
ru l-ej brygedy Legjonów, — wypowie 
туг. 5. G. Krzewski. a) 1-sza Brygada, 
b) Hymn narodowy —wykona orkiestra 
reprezentacyjna 36 pp. pod dyr. mir. 
Mackiewicza. Przy fortepianie p. Hele- 
na Zalewska. 

18.00. Odczyt p. t. „Józef Ignacy Kra- 
szewski* — wygłosi: dr. Gąsiorowska- 
Szmidtowa, 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt p. t. „Kornel Ma- 

kuszyński''. 
19.30—19.45. Komunikat rolniczy, 
19.45—20.10. Pogawędka z działu „Radjo- 
kronika“—wygiosi Marjan Stępowski. 

20.10—20.30. Przerwa. 
20.P0. Koncert. Żołnierz polski w pieśni. 
22,30. Transmisja muzyki tanecznej z 

(30 000 080 0908668 

„Mol“ 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNB 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

Ofiary. 
Od К. 5. ofiara dla zredukowanej 

na wykup patentu handlo- biuralistki 
wego 2 zł. 

czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66, Wielki wybór 
fotograficznych przyto* 
rów. Pa okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

1365-b 

Biuro Elektro | Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 

Ceny konkurencyjne. 
Prosimy 0 przekonanie 

się. 3262 

3891 

  

kawiarni „„Gastronomja", 
20.30. Koncert wieczorny. „Zołnierz pol- 

orkiestra. 

  

ski w pieśni* wynonalą p. Argasińska, 
Janowski, Mossoczy. Marsz — wykona 

e 
  

DOMEK z OGROD- 
KIEM za 1700 dola- 
rów na Zwierzyńcu 
sprzedamy zaraz. Dom 

  
Pożyczki 

    

H/K.  „ZACHĘTA“, łatwi. i do- 
Gdańska 6, I piętro, ая za > 
telef. 9-05. 3885 в > Е 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe Akuszerka Kaucjonowane 

W. Śmiałowska, Mickiewicza 21. Tel. 152 
Przyjmuje od g. 9 do 19. 3843-2 
Mickiewicza 46 —5. 3734 RZA > 

Ładowanie i reperacja , 

akumulatorów 
„ Berlmuttera  Ultramaryna 
jek bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i celów ma- 

larskich. 

do radjo i samochodów. 
Wilno, Trocka, 4 „Radjo*. 

  

600069909069 

  

  

   

  

   

WE NAJLEPSZA LO- 
KATA GOTOWKI 

poleca Dom, H./K, 
„ZACHĘTA“, Gdań- 
ska 6, I piętro, tel. 
9-05. 3886 

fs, fryzjerski Wileń- 

wypełn. pierwszorzędne 

podfryzow. 1 zł. oraz sa- 
lon męski. 
pierwszorzędni fachowcy. 

  
  

Meble 
do sprzedania. Ostro- 
bramska 25, m.6. 3895   

„DpIyk-RODIN"” sza firms | stawaca” w Brukseił i | Ogłoszenia 
w kraju założ. w 1840 r. | Medjolanie złotymi do ; 

M Ra "LiL Wszędzie Akis i i : Е 525° „urjora Wileńskiego 
DOMY DOCHODO. przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych     

3—1 jasne pokoje 
ska Nr. 10. Manicure w tem jeden duży, w 

wynajmie 
1 zł. Strzyżenie pań z biuro. Warunki: Elektry- 

czność, parkiet i wygoda. 
Obsługują Oferty do Adm. Bit: 

śródmieściu 

Wil.* pod „Wil”. 

warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 
Jagiellońska 3. 

00000000 

wprost w okręt. Tył statku pod- 
niósł się zlekka tylko, jak gdyby 
Mary Turner składała głęboki ukłon 
morzu. 

„Gdyby trafiła*.., szepnął ka- 
pitan Doane i urwał. 

„Byłoby to „dobranoc*, do- 
kończył zdanie Daughtry. „Odcię- 
łaby cały tył statku". 

Zawracając znowu, tym razem 
nie dałej niż o dwieście jardów, 
wieloryb wznowił atak, nie dokoń- 
czył jednak półkola obrotu, tak, że 
trafił w bok okrętu od prawej 
burty. Grzbietem uderzył o przód, 
jakby lekkie zadraśnięcie zaledwie, 
jednak Mary Turner zapadła tak, 
że fale zrównały się z poręczą 
przednią. Nie koniec na tem. Zwo- 
je lin, powrozy, oparcie prawej 
burty, wszystko poszło. Szczyt 
masztu uniósł się ku górze, na- 
stępnie ciężko opadł na podkład, 
wszystkie połamane części zsunęły 
się w morze. 

„Zamknij tego psa'! rozkazał 
ostro Nishikanta Dagowi. „Jeśli 
tego nie uczynisz“... 

Mik, na ręku stewarda warczał 
groźnie, nietylko na wieloryba, lecz 
na cały wrogi i groźny wszechświat, 
który wniósł ttwogę w serce dwu- 
nożnych bogów jego pływającego 
świata. 

  

„Właśnie dlatego", mruknął Dag 
w odpowiedzi, „każę mu śpiewać. 
Pan narobił tego wszystkiego i je- 
šli pan. podniesie rękę na mego 
psa, nie ujrzy pan już końca tej 
całej rozpoczętej przez siebie awan- 
tury, ty wstrętny lichwiarzu“. 

„Słusznie, zupełnie słusznie", 
wyraził pochwałę Stary Marynarz. 
„Czy sądzisz, stewardzie, że mógł- 
byś postarać się o płótno, lub koł- 
drę, lub cokolwiek miękkiego i sze- 
rokiego, zamiast tego sznura? Za 
ostro wrzyna się w miejsce, gdzie 
brakuje mi trzech żeber". 

Daughtry złożył Mika na ręce 
starca. 

„Niech pan go potrzyma*, rzekł 
steward. Gdyby ten lichwiarz spro- 
bował zaczepić Killeny Boya, niech 
pan mu plunie w twarz, uderzy go, 
albo cokolwiek w tym rodzaju. 
Powrócę w mgnieniu oka, nim 
zdoła uczynić panu cokolwiek złego 
i nim wieloryb zdąży raz jeszcze 
nas uderzyć. Niech Killeny Boy 
hałasuje ile chce. Jeden jego włos 
więcej wart, niż wszyscy lichwiarze 
z całego Świata”. 

(D. c. n.) 

  

Wydawca Tow Wydaw. „Pogośń'” sp. z ©й odp. 

  

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax*, ul. Św. Ignacego 5. Pedskio: w/x A. Paranowski 
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