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: | Po limfatycznych rządach pp. Anto- 

"ego Ponikowskiego i Juljusza No „ 
aka, marsz. Piłsudski zrezygnował 

e stawiania swej kandydatury na 

czydenta Rzeczypospolitej. Było to 
esienią 1922 r.  Przepowiadališmy 

iwtedy, že osłabnie wpływ jego na 
rozwój życia politycznego w Polsce. 
Istotnie odsunął się od tego życia, 
fa partje polityczne odsunęły się od 
imiego. Co więcej, po pewnym czasie 

skonstatowano ze zdziwieniem, że 
partyjnicy, posłowie na Sejm zaczy- 

nają traktować marsz. Piłsudskiego ja- 

"ko wielkość przeszłą, jako patrona, 

ale takiego patrona, na którego 

obrazku pisze się co się chce, Gdy 

się zaczął spór o naczelne władze 

ojskowe, w którym Piłsudski bronił 

sjezależności wojska od parlamentu, 

gen. Sikorski chciał poddać wojsko 

iadzorowi Sejmu, co się równało roz- 

«ładowi naszej armji, tej największej 

wartości państwa polskiego—to ze 
zdumieniem _ skonstatowaliśmy, że 

1. aawet KlubjPracy (to dzisiejsze stron- 

su 1ctwo rządowe) trzymał raczej linję 

uw zin. Sikorskiego. Napisałem wtedy 

* artykuł „zapowiedzi symbjozy”, w któ- 

rym powiedziałem, że kiub pracy 

zdradza Marszałka. Miałem z powo- 
du tego coprawda sprawę honorową, 

lecz nie zmieni to pewnych faktów, 

„ektórych z pewnością członkowie kłu- 

nd? ; pracy wolą nie wspominać. 

| P.p. Thugute czy Dąbski, Perl, 

! póki ali się oddalać od Pił- 

udskiego. Ale jednocześnie z tem 

| jednocześnie z depopularyzacją Sej- 
mu w szerokich masach zaczął się 

roces ogromnego Wzrostu popular- 

ność marsz. Piłsudskiego wśród ludu 
wiejskiego i robotniczego. Kontakt 

agentów partyjnych z tym ludem 
rnie częsty i Ścisły nosi tak spė- 

iczny charakter, że właściwie na 

jorjentacjj tych ludzi polegać nie 

można. Równo dwa lała temu, gdy 

na imieniny Marszałka takie mnóstwo 

delegacji zjawiło się z powinszowa- 
niami i to delegacji spontanicznych, 
'ywiolowych, ze szczerego  serca— 
'działem lewicowców, którzy byli 

sm zaskoczeni, zdziwieni, a mówiąc 

yrawdę wprost zaniepokojeni. 
° Jednakże baissa polityczna . Mar- 
Szalka wśród partyj trwała nadal i 

  

loto nie zapomnę nigdy tej niezwyk- j 

łej pewności siebie, z którą P- Stron- 
ski we wrześniu 1925 przemawiając 
na jednem ziemiańskiem zebraniu w 

Warszawie w charakterze wodza tego 
ziemiaństwa wyraził się: «jeżeli ktoś. 
ziś czytu mowy p. Piłsudskiego» — 

całą zaślepiającą go stale" swoistą 

gancją uważał on' marsz. Piłsud - 

kiego za nieboszczyka politycznego: 

Stosunek ziemian wileńskich, Z 

tórymi Słowo jest związane, był wte- 

do osoby marsz. Piłsudskiego ra- 

* żej nieprzychylny. Może objektyw- 

iej byłoby napisać neutralny, 

zsądniej byłoby przypomnieć, że 

tale i zawsze redakcję Słowa posą- 

ano 0  «monarchizm staro-bElwE- 

erski»—jak wtedy mówiono, ale po- 

vjeważ marsz. Piłsudski jest dziś dy- 

ktatorem Polski i oświadczyn w mi- 
ści ma po uszy ze wszystkich stron, 

przy swojem sio- 

unek był raczej nieprzychylny. Za- 

     

     

    

   

   

  

iw S: 
Adama Babiańskiego powstawały 

dlatego że nie używaliśmy, żydowsko* 

iejaroganckiego „p. Piłsudski" w sto- 

olisunku do najwyższego rangą oltcera 

jaji byłego Naczelnika Państwa, że р!- 

ajaliśmy o nim z szacunkiem jaki się 
ębinależał byłemu, Wodzowi zwycięskiej 
hUiarmji polskiej. Że Słowo umie szano- 
mówać wodzów nietylko szczęśliwych, 

zalecz' i nieszczęśliwych, nietylko swoich 

sa į nieprzyjacielskich, dališmy do- 

arwód kilka dni temu, kiedy jedyni z 

„į prasy polskiej zaprotestowaliś- 

wy w słowach gorących przeciw po- 
alwysłowi skreślenia imienia W. Ks. 
dlajgikołaja Mikołajewicza z listy hono- 
nitzęwyych członków klubu Myśliwskie 
"Aly, w Warszawie.-—Do Piłsudskiego 
dy niaństwo wileńskie miało ansę, 

ra działalność Piłsudczyków poda 
44, ządu cywilnego, za Pp. CBR ow. 

„Mi ago, wreszcie za to, 26 nie ię 

"cbxę Mińska, Kowna, że oddał Inflanty 

miwie. Te czysto sentymentalne po- 

bjdy podsycane były umiejętnie 
## %7 demagogję endecką. Ale 7 

-bqażdym razie stosunek naszego 

1. €emiaństwa, ziemiańsiwa  litewskie- 

go 90 osoby marsz.  Piłsudskie- 

ji so zawsze był inny, aniżeli zie- 

pomiaństwa Kongresówki, Galicji, Po- 

ZGznańskiego. Tam marsz. Piłsudski był 

"prowodyrem lewicy, organizatorem 

obotników. Tutaj unas działał wzgląd 

zupeł 5” specyficzny, którego właści 

Sr «4-si_Na naszym gruncie nie 

zaje, 

    

W 

RENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu шЪ 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 80259. 

  

Wilno Sobota 19 marca 1927 r. 

  

dziennikarze warszawscy. Oto rodzina 
Piłsudskich zdawiea dawna należy w 
naszym kraju do rodzin jeżeli nie naj- 
bogatszych, to najstarszych. I to był 
ten sentyment podświadomy, który 
powodował że w Piłsudskim widząc 
brata szlachcica, odczuwano mimo 
wszystko męża stanu. Przez jegu kry- 
tyki najbardziej niechętne przesuwał 
się zawsze jakiś cień Batorego. Nasze 
ziemiaństwo myśli kategorjami histo- 
rycznemi. Jakiś p. Neumann, którego 
ojciec kupił majątek w Królestwie, 
może nie posiada jeszcze tego przy- 
zwyczajenia do historji polskiej, z 
którem wyrosło starsze pokolenie 
naszego ziemiaństwa. Piłsudski tak- 
że myśli kategorjami historycznemi, 
Mówił tu w odczytach: „W. Ks, Li- 
tewskie". Dia endeka z Warszawy to 
tylko zgubny federalizm. Nasz  zie- 
mianin przyłączał się do tego endec- 
kiego poglądu. lecz pomimo to, te 

  

„W. Ks, Litewski* to dla niego na: 
zwa droga i przyjemnie ją czasem 
usłyszeć. Ale było wiele niechęci. 
Podczas wydarzeń listopadowych w 
Krakowie, tego napadu iłumu na 
ułanów szliśmy bardzo daleko w wo- 
łaniu o represje. „Taśm kulomioto- 
towych nie należy żałować” pisaliśmy 
wtedy. (Takie jest i dzisiaj nasze 
przekonanie),  Oburzyło to wtedy 
strasznie prasę lewicową, . reprezentu- 
ącą marsz. Piłsudskiego. 

Zbliżenie nasze de Piłsudskiego 
nastąpiło na gruncie zupełnie neutral- 
nym. W chwili gdy Piłsudski był 
odosobniony w swoich projektach o 
naczelnych władzach wojskowych — 
my stanęliśmy jaknajodważniej po 
jego stronie i Słowo drukowało ciągle 
artykuły  aiakujące projekty min. 
„Sikorskiego, naśmiewające się z cha- 
otycznego bełkotu demokratycznego 
pana pośła Dąbrowskiego z Ch. N. 
Wiedy Czas, który z zasady jest prze- 
ciwny omnipotencji parlamentarnej, 
także propaguje stanowisko min. 5- 
korskiego. Polemizujemy także z Cza- 
sem, twierdzimy że stanowisko orga- 

nu krakowskiego jest szczytem  nie- 
konsekwencji i polityki personalnej. 
Marsz. Piłsudski przyjmuje przedsta- 
wicięla Słowa i daje mu wywiad w 
sprawie władz wojskowych. Poglądy 
wypowiedziane, wtedy przez ziego 

(Lipiec 1925 r.) całkowicie się pokry- 
wają z konserwatywną świadomością. 

Polityka jest sztuką odróżniania 
rzeczy jstotnych od nieistotnych. Zie- 
miaństwo ma stały kontakt z „ziemią”; 
to znaczy z nastrojami całego naro- 
du, Jest dla kresowego ziemiaństwa 
jasne, że Polska „nie pociągnie" dłu- 
go ze swoim systemem parlameatar- 

nym. Że musi przyjść człowiek, К- 
ry Uujmie w ręce to, co się rozprzęga 
i marnieje. Wyczuwa ono także ię 
olbrzymią popularność Piłsudskiego 

wśród ludu. jego nazwisko te nietyl- 
ko więcej niż odezwa każdej part], 
to gest który władny jest wstrzy- 

mać i sparaliżować nawet riajbardziej 

komunistyczną robotę. I oto jesienią 

1925 r. oczy grupy ludzi, których 
organem jest Słowo, obracają się ku 
marsz. Piłsudskiemu. 

Wiosną 1926 r. marsz. Piłsudski 

chce formować gabinet apartyjny, 
pozaparlamentarny z Bartlem na cze- 
le, bez p, Skrzyńskiego. Pan Skrzyń- 
ski jest bardzo zarozumiały, gotów 
jest išč na współpracę z marsz. Pił- 
sudskim zupełnie al pari, co stoi w 
realnej sprzeczności i z jego kwali- 
fikacjami i z jego stanowiskiem poli-. 
tycznem w państwie. Konserwatyści 
wileńscy popierają projekt gabinetu 

pod egidą Marszałka, chciełiby aby 
tam wzięła udział prawica ziemiańska, 
lecz Ch. N. spotyka taki projekt z 

oburzeniem i zdziwieniem. Co do 

mnie, to twierdzę, że dobrze się stało, 

że ten gabinet nie doszedł do skutku 
Było to już po zmianie kompietnej 

„że dostatecznie koledzy—s tuacji, po tem jak marsz. Piłsudski 

z przesyłką pocztową 4 zł. | 
r . 
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po wizycie w Belwederze i obaleniu 
gen.! Sikorskiego odzyskał swe dominu- 
jące znaczenie w państwie. Gdyby 
ten gabinet doszedł do skutku, za- 
mach stanu w Maju byłby niepo- 
trzebny, lecz parlament nie byłby tak 
skrępowany jak jest obecnie. 

Po zamachu stanu Słowo pisze 
artykuł Panie Marszałku a ziemiań- 
stwo wileńskie w naszej ankiecie 
między innemi przez usta swego 
czcigodnego i długoletniego  kierow- 
nika p. Hipolita Gieczewicza, który 
niejedną w tem kierownictwie chwilę 
pamięta tragiczną, opowiada się prze- 
ciw wojnie domowej i za uspokoje- 
niem kraju pod autorytetem marsz. 
Piłsudskiego. Stanowisko Słowa jest 
skrajnie inne, aniżeli innych organów 
ziemiańskich. Pan Stroński ucieka do 
Poznania i stamtąd rękami i no- 

gami wymachuje w stronę War- 
szawy w Śmiesznej bo bezsilnej złoś- 
ci, a Czas pisze typowo profesorski, 
typowo apoliżyczny artykuł, że Polsce 

trzeba silnego czł wieka, trzeba uspo- 
koiciela, aie tym człowiekiem nie powi- 
nien być marsz. Piłsudski, innemi sło- 
wy nie powinien być nim jedyny 
człowiek, który może nim zostać. 

Stanowisko Słowa było pierwszym 
taranem o który uderzył w polityczną 
psychologję. Nasza grupa polityczną, 
która później się zorganizowała 1 о- 
brała ks. Sapiehę na prezesa, a p. 
Meysztowicza na prezesa Rady Naczel- 
nej zagrała tą faniarą, która spowo- 
dowała zmianę frontu ziemiaństwa 
wobec Marszałka, tak dalece w Wil- 

nie, jak Poznaniu, Lwowie i Kongre- 
sówce. 

Czy zmieniając ten front oddaliś- 
my dużą usługę marsz. Piłsudskiemu 
czy też usługę drugorzędną. ° 

Nie wiemy jak' marsz. Piłsudskie- 

mu, — to tylko on i wyłącznie on 

ocenić potrafi. Pozostawiamy to przy- 
szłym jego wspomnieniom. Lecz Pol- 
sce niewątpliwie tak. Bo gdyby nie 

to, iż za nowym porządkiem rzeczy 

opowiedziały się także niektóre ży- 

wioły prawicowe i to właśnie skrajnie 

prawicowe, to zamach stanu z maja na- 

bralby w swej konsekwencji cech rewo- 

lucji socjalnej, wałki i zwycięstwa klas 

niższych. Wojnę domową powstrzy- 

mał sam Piłsudski, w głębokiej mą- 

drości nie ogłaszając się dyktatorem, 
legalizując dokonany przewrót, Lecz 

na tem by się nie skończyło. Szało- 

ne niebezpieczeństwo groziłoby Polsce 
gdyby zwycięstwo Majowego zama- 

chu miało pozostać zwycięstwem le- 
wicy nad-prawicą. Przez naszą „Zdra- 

dę* obozu prawicowego, przez nasze 

zawołanie „Niech żyje Piłsudski*, gdy 

ziemianie Poznańscy (nawet dzisiejsi 
zwolennicy Piłsudskiego) omal, że 

nie siadah na koń — sprawiliśmy to, 
że dziś nie sposób jest uważać -za- 

machu Majowego za coś w rodzaju 
zwycięstwa partyj proletarjackich nad 
partjami buiżuazyjaemi. Dumni je- 

steśmy z tej ,zdrady“. : 

Marsz. Piłsudski zapłacił nam za 
to Nieświsżem. Gdy pojechał do 
Nieświeża to ćała prasa lewicowa 
wrzasnęła ze strachu, że tam go „žu- 
bry ogłoszą królem”. Ten wrzask i 

strach był nadzwyczajnie symptoma- 
tyczny. Pilsudski... roi de Pologne 
zajaśniało lampkami elektrycznemi na 
placu Opery w Paryżu, tam gdzie na- 
przeciw Cafć de la Paix wyświetla się 
wieczorem sensacje dnia. Oczywiście w 
moim przekonaniulmarsz. Piłsudski mo- 
że w każdej chwili ogłosić sięjkrólem, a 
szerokie masy ludu będą mu za io 
tylko wdzięczne. Ale wtedy nikomu 
Oczywiście z gości Nieświeskich a już 
najmniej odpowiedziałnym kierowni- 
kom myśli konserwatywnej nie przycho- 
dziło do głowy wciągać go w jakąś 
pułapkę polityczną, za lojalność pła: m 
cić nielojalnością względem jego oso- 
by, mówić o sprawach, których by 
słuchać nie chciał. Zresztą byli tam 
i konserwatyści republikanie. 

Ale Nieśwież poza tem, że był hcł- 
dzm Wodza dla swego adjutanta był 
jeszcze czemś więcej. Oto ziemiań- 
stwo polskiena Kresach; było i jesijtemi 
korzeniami, któremi polskość trzyma 
się tej ziemi. Tego nie rozumiano za 
czasów Osmołowskiego i Grabskiego. 
Temu zaprzeczano najoficjalniej. W 
pracy państwowej ziemiaństwo nasze 
wpisano na czarną listę. Marsz. Pil- 
sudski przez swą bytność w Nieświe- 
żu podarł tę czarną listę, rzucił ją do 
kosza z nieporozumieaiami. Przy 
organizowaniu obecnego rządu w 
Niemczech wymagano od nacjonali- 
stów aby się opowiedzieli za re 
publiką. — «Dobrze» — powiedzieli 

nacjonaliści, —fcale napiszcie: z sza- 

cunkiem do przeszłości». Piłsudski w 
Nieświeżu był prezydentem  mini- 
strów demokratycznej Republiki, ale 
zgadzał się na taką formułę szacunku 
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BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GRODRKO — Pisc Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI -— Zwięzrk Ziemian 

LIDA — ul. Maiora Mackiewiczs 53 ` 

  

BARANOWICZE — ai, Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 ° 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I | 
GŁĘBOKIE — ul, Zzmkowa 80 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

POSTAWY — 

8 

ul. Ratuszowa i 

. NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul, Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maia 5 
WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiewicza 24. 
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WARSZAWA, 18 3. (Teł wł.) Donoszą z Berlina: Jak donosi Berli- 
ner Tageblatt z Helsingforsu, tamtejsze przedstawicielstwo sowieckie zako- 

munikowało dziś prasie miejscowej, że oczekiwany jest wmarsz wojsk pol- 
skich do Kowna, a w związku z tem odbywa się koncentracja oddziałów 

wojskowych polskich na granicy polsko-litewskiej. Anglja—w/g. zapewnień 

przedstawicielstwa sowieckiego—zgodzić się miała w Genewie na pozosta- 

wienie Polsce zupełnej swobody w stosunku do Litwy oraz zagwarantować 

nienaruszalność polskiej granicy zachodniej. : 
Ten sam dziennik donosi z Tałlina, że w kowieńskim 5-tym pułku 

piechoty wykryto tajną organizację spiskową, która przygotowywała zamach 

stanu. Komendant pułku wraz z całym sztabem oficerskim został areszto- 

wany i stanąć ma przed sądem polowym. Według krążących tam pogło- 

sek spisek ten miał pozostawać w ścisłym związku z koncentracją wojsk 

polskich na ranicy litewskiej. Po obaleniu rządu, wojska polskie wkro* 

czyć miały na Litwę. 
Wiadomości powyższe zaopatruje Berliner Tageblatt komentarzem w 

którym stwierdza, że pogłoski o rzekomych zamiarach ofenzywnych ze 
strony Polski wywołały jeszcze przed kilku dniami w Kownie żywe zanie- 
pokojenie, tak iż w związku z tem ostatniem rząd kowieński widział 

zmuszony odbyć naradę, której tematem — jak przypuszczać należy—była 

rzekoma koncentracja wojsk polškich na granicy polsko-litewskiej. Wszyst- 
kie inne szczegóły, jak zaznacza Berliner Tageblatt, polegają w większym 

Jub mniejszym stopniu na ewentualnych kombinacjach, które. jeśli * się 
uwzgłędni chwilowy stan zaostrzenia konfliktu angielsko-sowieckiego, -wy- 

wierają wrażenie niezbyt przekonywujące. Niepodobna zwłaszcza uwierzyć: 

leszcze by Anglja nosiła się z zamiarem złamania umów locarneńskich. 

Berliner Boersen Courrier donosi, że rząd sowiecki rozszerza urzędo” 

we oświadczenia o rokowaniach polsko-litewskich, twierdząc jakoby rząd 

polski miał zamiar postawić Litwie ultimatum domagające się uregulowa- 

nia kwestyj spornych w myśl żądań Polski. Gdyby Litwa odrzuciła te żą- 
dania, Polska miałaby natychmiast zająć Kowno. Dziennik podaje nawet 
datę zajęcia Kowna a mianowicie dzień lmienin Marszałka Piłsudskiego. 
„Berl. B. Cour. dodaje do tej informacji, że nieurzędowe lecz dobrze poin- 
formowane koła berlińskie posiadają informacje z różnych źródeł, które 
nadają oświadczeniom sowieckim charakter prawdopodobieństwa« 

[= -- | ‚ 

POGRZEB PREZYDENTA CZAKSTEGO. 
RYGA, 18—i!l, Pat. 

prezydenta Czakstego, W pogrzebie wzięły udział tłumy ludności 
scowej oraz liczne delegacje przybyłe 

Dziś.w południe odbył się uroczysty pogrzeb 
miej- 

z całego kraju. Trumna wieziona 
była na lawecie działa. W orszaku żałobnym szli przedstawiciele rządu i 
sejmu. Konduktowi towarzyszyły oddziały wojsk różnych rodzajów broni. 
Na odgłos wystrzału armatnego w chwili otwarcia żałobnego posiedzenia 
sejmu w całem mieście wstrzymano ruch na 2 minuty. 

Rosja wobec konferencji rozbrojeniowej. ` 
BERLIN, 18-1il. PAT. Moskiewski korespondent Lokal Anzeiger dowiaduje się od 

jednego z wybitnych dyplomatów sowieckich, że Rosja nie będzie przyjmowała zapro- 

szeń na konierencje międzynarodowe dopóty, dopóki odbywać się one będą na obsza- 
rze Szwajcarji. Gdyby konferencje te były zwołane gdzieindziej, to rząd sowiecki oce- 
niać będzie sytuację zupełnie inaczej. Jest jednak wykluczonem, aby przyjął zaproszenie 

na konferencję do Bukaresztu lub Sofji. Gdyby miejsce obrad konferencji zostało wy- 
znączone w jakimś innym kraju, Rosja niewątpliwie rozważyłaby ewentualne zapro- 

Korespondent wyraźnie zaznacza, że wspomniany dyplomata niewymieniony z na- 
zwiska upoważnił go do ogłoszenia tego oświadczenia. Rząd sowiecki nosi się również 
z zamiarem wzięcia udziału w konferencji rozbrojeniowej. Na wypadek swego рггу- 

szłego udziału w tej konferencji, rząd sowiecki już teraz zastrzega sobie prawo do zu- 
pełnie nowego sformułowania sprawy rożbrojeniowej, które nastąpi jednak dopiero 
wówczas, gdyby dotychczasowe wysiłki innych stron w tym kierunku okazały się nie- 
wystarczającemi. Korespondent podkreśla wreszcie, że oświadczenie wspomnianego dy- 

-Roronacja cudownego obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej 2-go lipcu. 

Jak donosiliśmy przed kilku dniami, j. E. ks. Arcybiskup 
Jałbrzykowski otrzymał za pośrednictwem ks. prałata Skirmunta, 
radcy naszej ambasady przy Watykanie, dekret o koronacji cu- 
downego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Obecnie termin 
Koronacji wyznaczony został na 
tym odbędzie się 

dzień 2go lipca b. r. W dniu 
w Wilnie zjazd XX. Biskupów z całej Polski. 

Jednocześnie przybędą do Wilna liczne pielgrzymki wiernych. 
W uroczystości wezmie udział Prezydeni 

oraz członkowie Rządu. 
Prace przygotowawcze do 

bawem. Będą niemi kierowali J, 
jewoda Wileński p. Raczkiewicz. 

Nabożeństwo 

Rzeczypospolitej 

uroczystości rozpoczną się nie- 

E. Biskup Michalkiewicz i Wo- 

w Kościele 
Ewangelieko-Reformowanym . 

odbędzie się 19 marca b. r., o godz. 10-ej rano jako w dniu imienin 
Pierwszego Naczelnika Państwa i Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

  

dla przeszłości, Był nietylko republi- 

kańskim prezydentem, lecz i starym 

szlachcicem litewskim, z „rodziny o 

dynastycznej genealogii, który pił za 

„dom Radziwiłłów". Znaczenie Nie- 

świeża leżało w psychologji politycz: 
nej, — ale właśnie daty epokowe tej 

dziedziny decydują o przyszłości. | 
Czy dzisiaj jesteśmy zadowoleni 

z reżimu Piłsudskiego? W każ- 

dym razie nie  zrzekamy się 
ktytyki. Do objawów najujemniej- 
szych zaliczamy wydawanie rządowych 
pieniędzy na takie nic nie warte ze- 
społy partyjne jak np. Związek Na- 
prawy Rzeczypospolitej, jak wydawa- 
nie mnóstwa gazet, które zrażają tyl- 
ko publiczność do rządu, Koło Mar- 

szałka plącze się mnóstwo klik i 
wpływ tych klik wydaje się nam sta- 
nowczo za duży. Lecz oto przed tem 
było bezhoławie i chaos. Dziś Polska 
ma autorytet. Są ludzie, którzy się 
strasznie krzywią na tak uroczyste 
obchodzenie imienin. Ale my zawsze 
twierdzimy, że naród musi mieć jakiś 
autorytet, który na niego zawoła w 
dniu niebezpieczeństwa, który w ta- 
kiej chwili skupi go koło siebie. Ta- 
ka popularność jak Piłsudskiego, to 
olbrzymi kapitał państwowy. Do wej- 
ścia na wielkie drogi Polska kapitału 
takiego potrzebuje. i dlatego, w dniu 
Jego imienin: Niech żyje Piłsudski! 

Cat.g3 

„b. m. o godz. 

Komunikat 
Organizacji Zacho- 

wawczej Pracy Państwowej. 
26 lutego w Oszmianie odbyło się ze- 

branie powiatowego Koła Organizacji Za- 
chowawczej Pracy Państwowej przy udziale 
zgórą 40 osób z różnych części powiatu. 
Sekretarz Koła p. Olgierd Kryczyński wy- 
głosił wyczerpujący referat o ideologji Or- 
ganizacji, jej zadaniach i dążeniach. 

Po posiedzeniu siedem nowych osób z 
pośród gości prosiło o zaliczenie w poczet 
członków Organizacji. г 
ESTE RERECETRUTTAGYT TOR TOCYW CARRARA 

Sejm i Rząu. 
Obchód imienin? Marszałka 

Piłsudskiego 

WARSZAWA, 18.1! (PAT). Ob. 
chód imienin premjera Marszałka Pił- 
sudskiego zainagurowany został dziś 
przedstawieniem galowem w operze. 
W godzinach wieczornych przez mia- 
sto przeciągnęły orkiestry wojskowe 
z pochodniami i odegrały capstrzyk. 

‚ W dniu jutrzejszya program za- 
powiada uroczyste nabożeństwo w 
Katedrze, defiladę wojskową, aka- 
demję oraz wielki raut w salonach 
-resursy obywatelskiej. 

_ Wezwanie do arbitrażu 

WARSZAWA, 18.11 (PAT). 18 
. 1-ej po poł. zebrała 

się pod przewodnictwem vice-premje- 
ra Bartla Rada Ministrów celem roz- 
patrzenia sytuacji strajkowej w lódz- 
„kim przemyśle włókienniczym. Po. 
szczegółowych naradach powzięto 
następującą uchwałę: 

Rada Ministrów, stojąc wobec 
faktu przeciągania się strajku włó- 
kiennicznego, przynoszącego niemniej 
szkody Państwu i produkcji krajowej, 
jak i najszerszym sferom robotni- 
czym, oraz dążąc ku najszybszemu 
zlikwidowaniu tej ciężkiej sytuacji, 
wywołanej początkowo bez odwoly- 
wania się do lagodzącego pośred- 
nictwa rządu, wzywa obie strony'do 
przekazania sprawy wysokości zarob- 
ków robotniczych w przemyśle włó- 
kiennicznym pod arbitraż rządu, pod 
warunkiem natychmiastowego ' zlikwi- 
dowania strajku w przemyśle włó- 
kienniczym i uruchomienia fabryk. 

Nabożeństwo żałobne za pre- 
zydenta Czakstego. 

WARSZAWA. 18 3, PAT. Dnia 
_15 bm. po otrzymaniu wiadomości o 
śmierci Czakstego, pierwszego prezy- 
denta republiki łotewskiej, szef kance- 
larji Prezydenta Rzeczypospolitej p. 
Dzięciołowski oraz dyrektor protoku+ 
łu p. Przeździecki udali się do 
selstwa łotewskiego, gdzie w imieniu 

_ Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu 
wyrazili kondolencje posłowi nadzwy- 
czajnemu i ministrowi pełnomocnemu 
republiki łotewskiej p. Nuksa, 

W dniu pogrzebu prezydeńta re- 
publiki łotewskiej, który odbył się w 
Rydze dn. 18 bm. odbyło się, stara- 
niem poselstwa łotewskiego, nabo- 
żeństwo żałobne w Kościele ewangie- 
licko-augsburgskim przy „ul. Królew= | 
skiej, odprawione przez superintenden- 
ta generalnego ks. pastora Bursche. 
go. W -przybranej zielenią, czarną 
draperją i chorągwiami łotewskiemi 
świątyni zajęli miejsca przy ołtarzu 
poseł łotewski p. Nuksa z małżonką 
i członkowie poselstwa na spec- 
jalnych fotelach ustawionych w 
pierwszym rzędzie przedz ławkami 
przedstawiciel Prezydenta  Rzeczypo” 
spolitej dyr. kancelarji cywilnej p. 
Dzięciołowski oraz ambasador Fran- 
cji Laroche. W ławkach zasiedli z 
jednej strony przedstawiciele rządu z 
p. ministrem spraw  zagran Augus- 
tem Zaleskim na czele, z drugiej 
strony—członkowie korpusu dyploma- 
tycznego, którzy przybyli w galowych 
mundurach. Pozatem byli obecni wi- 
ce-marszałek sejmu Gdyk, cen. Bu- 
zek w zastępstwie marszałka senatu, 
szef sztabu generalnego sen. Piskor, 
komisarz rządu na miasto Warsza- 
wę Jaroszewicz, wojewoda warszaw- 
ski Soltan, komendant miasta: pułk. 
Rożen, prezydent miasta Jabłoński, 
liczni predstawiciele M.S.Z. z dyrek» 
torem protokułu na czele, przedstawi- 
ciele wojskowości oraz członkowie 
kolonji łotewskiej i licznie zgroma- 
dzona publiczność. 

Wyjazd Min. Kwiatkowskiego 
na Sląsk. 

WARSZAWA, 18. Ill. Pat. W so- 
botę dn. 19 marca r. b. p. minister 
Przemysłu i Handlu inż. Kwiatkowski 
udaje się w charakterze przedstawi. 
ciela rządu do Katowic na uroczysto- 
ści związane z rocznicą plebiscytu na 
Górnym Śląsku.
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Polska w polityce między narodowej. 

Wywiad z Min. Zaleskim. 

Minister spraw zagranicznych p. 

August Zaleski udzielił jednemu z 

pism następującego wywiadu o aktu- 

alnych zagadnieniach polityki zagra- 

nicznej. 

Decyzje genewskie. 

- Minister na wstępie wyraził swe 

zadowolenie z załatwienia w Genewie 

dwóch spraw bezpośrednio Polskę 

dotyczących, a to sprawy szkolnictwa 

na G: Śląsku oraz kwestji polsko- 
gdańskich. 

Pakt Łotwy z Z.S.SiR. 

Co się tyczy parafowania przez 

Łotwę pewnej części traktatu sowiec- 

ko-łotewskiego, minister sprawę tę 

traktuje pod trojakim kątem widzenia: 

1. przyjaźni polsko-łotewskiej, 2. inte- 

resów samej Łotwy 'i 3. związku po- 

między obecnemi rokowaniami łotew- 

$ko - sowieckiemi, a zobowiązaniami 

Łotwy wobec Ligi Narodów. Polska 

zarówno z uwagi na swoje interesy, 

jak również jako członek Rady Ligi 

Narodów śledzić będzie z uwagą dal- 

szy tok rokowań pomiędzy Łotwą a 

Z. 5.9. К 

Znaczenie Polski. 

Minister podkreślił dałej z żywem 

zadowoleniem wzrost znaczenia Pol- 

ski na arenie międzynarodowej, po- 

czem przechodzi do analizowania 

rozmów, jakie prowadził w Genewie 

z ministrem spraw zagranicznych 
Rzeszy Niemieckiej Stresemannem. 

Rokowania poisko - niemieckie 

— Rozmowy te — kontynuuje mi- 

nister Zaleski — dotyczyły wyłącznie 

sprawy traktatu handlowego” między 

Polską a Niemcami. Mam nadzieję, 

że w najbliższej przyszłości będziemy 

mogli rozpocząć pertraktacje na dro- 

dze dyplomatycznej co do ogólnych 

wytycznych całego traktatu. Bez 'żad- 

nej wątpliwości z naszej strony wło- 

żymy w te rokowania całą naszą do- 

brą wolę, w nadziei, że doprowadzą 

"one do pomyślnego rezultatu. 

— Nie wątpię, że jeżeli pertrakta- 

cje gospodarcze dadzą jako rezultat 
traktat handlowy korzystny dla obu 

stron, to rozwój wzajemnych stosun- 

" ków gospodarczych, jaki traktat han- 
dlowy myśli pociągnąć za sobą, bę- 

dzie stanowił dalszy krok naprzód w 

kierunku polepszenia stosunków po- 

między oboma państwami. 

Mam nadzieję, że o ile oba rządy 

potwierdzą nasze genewskie rozmo- 

wy, rokowania będą mogły być wzno- 

wione w ciągu najbliższych dni, przy- 

puszczalnie w ciągu 7 do 10 dni. 
2 

LO pakt gwarancyjny Z Z.S.S.R. 

* — Co do naszych ' stosunków z 

Z.S.S.R.—mėwi p. minister—to mam 
zamiar teraz poprowadzić z większą 

intensywnością pertraktacje co do 

NADESŁANE 

379 SX SMHdOtsR OWIENSZOGZA | 

Kolano czy głowa? 
Takie nie bardzo przyjemne -zapy- 

tania można często usłyszeć o „ile 
chodzi 0 Taa ktėra swoje owło- 

sienje. zgubita, Stąd pochodzą poszu 
kiwania, aby ten mało estetyczny wy- 

jd usunąć. AT 

: 2 Starania te były dotychczas bez- 
Skutec it nalezieniu skuteczne, dopiero po wynaiez 

środka na porost włosów „Mia“ wy- 

obu firmy Henryk Żak, może każda 
osoba, której nie wymarły zupełnie 
cebulki włosowe, w przeciągu krót- 
kiego czasu swój włos odzyskać. 

Środek „Mia“ jest niezawodny, na co 
są już liczne dowody, „działa nawet 

u starszych osób. Do nabycia w wszyst- 
kich handiach odnośnej branży. 

Zważać na firmę Henryk Żak, 

znak ochronny „Mia“. 

  

Z tamtego brzegu. 

—Kartka z dziejów „starego* Wilna— 

wojna to uczyniła, że „stare Wil- 

no* żaczyna się w odleg:ości od nas... , 

"jakich dwunastu, trzynastu lat. Jak 

ręką sięgnąć! „ie 

Lon częściej mówi się: „stare 

Wilno* o Wilnie — przedwojennem. 

Dlaiego „stare“, bo tak bardzo innem 

było niż teraźniejsze. ‚ 

Gdy, oderwawszy oczy Od teraź- 

niejszego Wilna, obrócić je-ku Wilnu 

z epoki między ostatniem powstaniem 

1863-go roku a rozpoczęciem się woj. 

ny w 1914-tym, to jakby się 'spójrza- 

ło w jakąś wielką, wielką dal... : 

już się nawet tego „starego“ Wil- 
na zacierają kontury; wszystko 516 

- mgłą jakąś powieka i wielka jakaś ci- 

sza zalega — tam, po tamtej stronie 

Wielkiej Wojny. 
Zaś ludzie „z tamtego brzegu”, 

przedwojennego, chodzą po tym brze- 

gu, powojennym, jakby się nieswoj- 

sko czuli... i obco... choć to przecie. 

te same kąty, te. same mury, a 1nie- 

bo tam w górze te Same... 
Często wodzą po sobie oczyma, 

jakby licząc ilu ich jeszcze zostało. 

A nie doliczywszy się to tego to 

owego, słowa nie powiędzą. Tylko na 

moment dziwnie spoważnieją irh twa” 

* rze. Jakby się w duchu modlili. 

Gdy zaś „stare* Wilno, bezpo- 

    

    

paktu gwarancyjnego między obn 
państwami. Poseł nasz w Moskwie p. 
Patek kończy niebawem objazd waż: 
niejszych miejscowości Z.S.S.R, po- 
czem przyjedzie on do Warszawy. 
Mam nadzieję, że od tej chwili wol- 
no dotychczas prowadzone pertrakta= 
cje, z powodu wyjazdu p. Cziczeri- 
na, mojego i p. Patka—będą mogły 
być prowadzone w znacznie szyb- 
szem tempie. 

— Czy w tych rozmowach poza 
paktem gwarancyjaym będzie rów- 
nież poruszona równolegle sprawa 
zawarcia traktatu handlowego między 
obu państwami? 

— Nie, nie zdaje mi się. 

Stosunki polsko-litewskie. 

Przebieg rozmowy o Litwie był 
następujący: 

— Wspominano ostatnio, panie 
ministrze, w prasie, jakoby między 
nami i Litwą prowadzone były pew- 
ne, że się tak wyrażę, ćwierćoficjalne 
rozmowy... mówiono dałej, iż roz- 
mowy te w krótkim czasie” mają już 
przybrać bardziej konkretne formy. 

— Rzeczywiście—odparł p. mini- 
ster—były robione pewne próby ze 
strony nieoficjalnej, ze strony ludzi 
dobrej woli o nawiązanie pewnych 
rozmów więdzy Warszawą a Kow- 
nem. Doświadczenie jednakże wska- 
zuje, ze rezultaty osiągnąć można tyl- 
ko przy pomocy rozmów zupełnie 
oficjalnych. 

y z naszej strony zawsze jesteś: 
my gotowi do pertraktacji z Litwą, 
celem nawiązania między obu pan- 
stwami normalnych stosunków w''ca* 
łości, czy też nawet częściowo. 

(FAS DTT ARWRZSE Z, PSZ TZW ORERP ROEE 

Odezwa Biskupów Polskich, 
Zjazd ks. biskupów w Warszawie» 

którego obrady w dniu wczorajszym 
zostały zamknięte, wydał następującą 
odezwę: | : 

Już kilkakrotnie w czasach ostat- 
nich zarówno w listach pasterskich, 
jak i na zjazdach katolickich ostrze- 
galiśmy przed  niebezpieczeństwami, 
grożącemi dziś Kościołowi. i Polsce. 

„Niebezpieczeństwa „te są znane: 
projektowany zamach na sakrament 
małżeństwa, rozzuchwalenie się pub- 
liczne, a bezkarne zepsucie obycza- 
jów, w rozpasaniu, w tańcach publi- 
cznych, widowiskach, naigrawających 
się z wymagań przyzwoitości i poczu- 
cia moralnego, w sprzedawaniu i wy- 
stawianiu 'na «widok publiczny wy- 
dawnictw pornograficznych, dalej ude- 
rzenie pewnej części prasy na religję 
i kościół, Szerzenie się sekciarstwa 
i ięki poparciu wpływowych czynni- 

" Ostrzegaliśmy i ostrzegamy, że 
przez to wszystko otwierają się w 
Polsce naoścież wrota „dla“ anarchji 
moralnej j komunizmu. Nieustannie i 
jednomyślnie cały episkopat polski 
ostrzega o niepok: 
chowym w Polsce, :który się: tak Ści- 
śle is bezpośrednio łączy, ze zdrowiem 
duchowem i « przyszłością «Narodu 
i Ojczyzny. L R ZE 

"Nie ustaje też episkopat w nawo- 
ływaniu silnem  d>. szeregowania gię 
katolików ku obronie najdroższych 
ideałów. Żywimy nadzieję, że. głos 
nasz w tych chwilach doniosłych  u- 
slyszanym i „wysluchanym „będzie. 
Tuszymy to sobie tembardziej, bo z 
radością stwierdzamy, „jak coraz Wy: sto niezbędne/dokumenty. 
raźniej i coraz Śmielej ujawnia się w. 
społeczeństwie  zbawienna - świado- 
a że dzisiaj w naszem rozbiciu 

z 

tych zasadach moralnych, które gło- 
si Kościół Chrystusowy. Jakkolwiek 
sami stoimy ponad. partjami, to jed- 
nak oceniamy w pełni ten zdrowy 
odruch w życiu publicznem. | 

ъ 
ы :: ^ 

badacze przeszłości obchodzić wol- 
niutko, te uliće i zaułki, te. place i 
podwórza, po których my dziś szwen- 
damy się i żywot „swój. dopędzamy. 
do końca, i skrzętnie zbierać, będą 
p murach nowego Wilna migocące 
u jeszcze i owdzie strzępki wspom- 
nień i legend.. sę 

„ Żaden już ich Ruszczyc lub Stud- 
nicki oprowadzać nie będzie... Tylko 
im już /nłuicja będzie przewodniczką 
i mistrzynią przy: -mozolnem — rekon-- 
"struowaniu tega „starego Wilna”, po 
którem my oto chodzimy, ocierając 
się o historycznych „pamiątek. skarby, 
niwecząc nieopatrznie to, co po la: 
tach będzie może poszukiwane i od- 
grzebywane z. największym mozołem, 
z nająłębszym pietyzmem... 

* 

Jednym z najwdzigczniejszych i 
najciekawszych miejskich zakątków 
Wiina jest przy ulicy, Trockiej skwer 
z murami pokościćlnemi i poklasztor- 
nemi Franciszkanów. 

Tam to jeszcze tkwią „na Piaskach" 
fundamenty Gasztoldowych budowli; 
tam ujrzysz jeszcze przepiękny portal 
z cegły profiiowej i sklepienia od- 
wieczne, kryształowemi zwane; tam 
architektoniczne różne a. prześliczne 
osobliwości. Niestety — wołające wiel- 
kim głosem o restaurację i konser: 
wację. 

Albowiem b. kościół Najświętszej 

m stanie + du-- 
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Strajk powszechny © Łodzi 
ogłoszony przez P.P.S, na dzisiaj. 

ŁÓDŹ, 18 III. PAT. W godzinach popołudniowych ukazał 
się nadzwyczajny dodatek „Łodzianina* organu miejscowej 
organizacji P. P. S. zawierający wezwanie do rozpoczęcia w dniu 
jutrzejszym strajku powszechnego w Łodzi. Od strajku zwolnio- 
ne są jedynie szpitale, Kasa Chorych i Pogotowie Ratunkowe 

Pochód na Nankin. 
Klucz do Szanghaju ma być zdobyty. 

LONDYN, 18 Ill. PAT. Według wiadomości otrzymanych z Szang- 
haju, wojska kantońskie rozpoczęły skoncentrowany atak na Nankin, uwa- 
żany za klucz do opanowania Szanghaju. Główne siły armji południowej 
uderzają na odcinku między Wii a jeziorem Tai-Hu. Mimo tych niespraw- 
dzonych alarmujących wiadomości oraz teroru strajkowego w Szanghaju 
panuje na ogół spokój. 

SZANĆ HAJ, 18. II. PAT. Upadek Nankinu oczekiwany jest z dnia 
na dzień. Charakterystycznem jest, że wojska szangłuńskie stawiają słaby 
tylko opór atakującej armji południowej: 

SZANGHAJ, 18. III. PAT. W pochodzie swym na Nankin wojska po- 
łudniowe zajęły Wu-Kiang w odległości 25-mil na południo-wschód od 
Nankinu. 

owo 

Strajk powszechny w Szanghaju. 

LONDYN, 18. III. PAT. Z Szanghaju donoszą, że centralny związek 
robotniczy ogłosił odezwę wzywająca do strajku powszechnego, który roz- 
począć się ma w dniu jutrzejszym i trwać będzie aż do chwili wkroczenia, 
do miasta wojsk kantońskich. Strajk ma charakter wyłącznie polityczny. 

Pani Borodin—oskarżona 0 szpiegostwo. 
LONDYN, 18—Il. Pat. Wedle doniesień Chicag o Tribune z Pekinu” 

p. Borodin Wraz Z 3-ma kurjerami rosyjskiemi dostawiona . zastata:do 
Pekinu, gdzie stanie przed sądem pod zarzutem szpiegostwa. 

HERESRERSA 

,. Bułgarsko-Włoski traktat tajny. 
PARYŻ. 18.!. PAT. Le Matin przedrukowuje wiadomość podaną 

przęz dziennik białogrodzki Politika, że pomiędzy  Bulgarją i Włochami 
toczą się: rokowania o zawarcie tajnego traktatu. ) © 

„Film antypolski zabroniony w Berlinie, 
"BERLIN. 18.lll. PAT. Najwyższa izba cenzury filmowej uchwaliła w 

dniu wczorajszym zakaz wyświetlania propagandowego filmu anty-polskie- 
go, obrazującego walkę o Śląsk. 2 ży + 

Vorwarts pisze w związku z tem, „že podział Sląska uznawany jest 
zgodnie przez wszystkich absolutnie Niemców za „niesprawiedliwy, ale 
ROA A tej kwestji w filmach propagandowych jest błędem  poli- 
ycznym. ; ! 

Nie wolno strajkować w Anglji. 
LONDYN. 18.II. PAT. Po dłuższych naradach wypracowano wreszcie 

projekt rządowy w sprawie zmiany ustawy o związkach zawodowych. Pro- 
jekt ten, który w najbliższym czasie złożony będzie parlamentowi, ząka: 
zuje strajku generalnego jako aktu. nielegalnego, - ustawiania posterunków 
strajkowych i pobierania na rzecz stowarzyszeń przymusowych opłat od 
członków związków zawodowych. Związkom urzędniczym i pracownikom 
państwowym niewolno będzie przyłączać się do organizacyj zaw. h 
o zabarwieniu LEI ur a: gdy 

Prowizorjum handlowe niemiecko-francuskie. 
„BERLIN, 18 III. PAT. Biuro Wolffą donosi na podstawie informacyj 

z miarodajnych kół niemieckich w Paryżu, że wszełkie publikacje w przed- 
miocie zawarcia prowizorjum handlowego między Niemcami a Francją, 
oparte są: na tendencyjnych kombinacjach oraz że w obecnej chwiii kiedy 
rokowania niemiecko-francuskie nie został/ jeszcze zakończone, niepodobna | 
jest przewidzieć na jakiej podstawie cyfrowej dojdzie do porozumienia. 

O zwrot repatejanto i zatrzymanych przed 
kilku łaty na etapach dokumentów. | 

Przed kilku laty, gdy fala emigra- 
cyjna przybywających z Rosji repatrjan- 
tów polskich: 'przechodziłe przez po- 
graniczne stacje kontrolne, kierownicy 
tych stacyj odbierali od - przybywają- 
cych wszelkiego: rodzaju ważne i czę- 

Do tego 
rodzaju dokumentów należą . metryki 
oryginalne, stare pasporty rosyjskie, 
świadectwa ślubu, dokumenty _ stwier 

antom z Rosj 

sto narażane na wielkie straty, np. 
jeśli chodzi © sprawy spadkowe, wo- 
bec niemożliwości ' udowodnienia 
swych uprawnień. ' й 

W związku z powyższem, jak się 
dowiadujemy, będzie wydany nakaz 
celem doprowadzenia archiwów da 
porządku i wydania dokumentów ich 
posiadaczom. (0) | 

noczenie może się dokonać na dzające zgon niektórych członków ro- ы 
  

  

dziny i t p. Dotychczas dokumenty $ 
te nie zostały rozsegregowane i po- & 
niewierają się ро rožnych“  piwnicach 
i archiwach urzędowych, przyczem e 
osoby zainteresowane są bardzo czę- © 
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znižonych odbędą się w dniu 

     

1812:tym wojsko francuskie miało w Nastał rok „wolnościowy* 1905-ty. 

o godz. 20 m 

kościele i w klasztorze Składy swoje 
furażu i broai... A dokończył ruiny 
Murawjew obracając skonfiskowany 
klasztor na biura urzędnicze tudzież 

‚ па pomieszczenie dła archiwum, któ- 
re do dziś dnia zalega pełne wilgoci 
gun bylego košciola. 

onieważ cały plac między koś- 
ciołem a ulicą był niegdyś cmentarzem, 
tedy w początkach XVIill-go stulecia 
imć pan Michał Suzin wzniósł opod 

dzielnego  kościołka co dla rodziny 
Suziaów miałą-być grobową, i w któ- 
rej złożono po nad to:sporo kości 
z cmentarnej wygrzebanych ziemi. 

W jednej z wewnętrznych  śŚcian 
klasztornych, w —refektarzu Śtała w 
tiszy figura Matki Boskiej. Gdy za- 
padła Murawjewowska konfiskata, żal 
było jej usuwać — a i irudność na- 
stręczała się duża zważywszy na głę- 
bokie wmurowane globu ziemskiego, 
na którym stał posąg. Królowej Nie- 
bios. Tedy, - w wielkiej. przed 
władzami tajemnicy, nie ruszając fi- 
gury z niszy, zabito niszę deskami, 
deski pobielono i—zdano raport, że 
śladu nie zostało w murach klasztor 
nych dotychczasowego ich przezna« 
czenia. 

Popłynęły lata, Ten i ów wiedział, 
że w byłym klasztornym refektarzu 
jest figura Matki Boskiej „zamuro- 
wama* a najlepiej wiedzieli o tem 

B Suzin wzt al kawił się i 
kościoła kapliczkę w kształcie samo- Ź 

Cesarski ukąz zniósł cały szereg o- 
graniczeń. Jaka taka tolerancja zakwitę 
ła i w naszym, kraju. 

ddą dnia pewnego kurytarzem po- 
„klasztornym franciszkańskim Montwiłł 

i Ostrejko. Patrzą — a tu w dobrze 
znanem im miejscu gdzie nisza  fi- 
,gurą Matki Boskiej deskami zabita... 
odstał gdzie niegdzie tynk, ukazały 
się deski, a nawet ktoś, widać, cie- 

i dziurę chciał wybić. 
le RAA y ‘ 

- Tolerancja wisiała jeszczę jak na 
włosku... Władze miejscowe były 
mocno ukazem cesarskim poirytowa- 

nę... Trzeba było powziąć szybką de- 
cyzję: co robić? 

„  Montwiłł, założywszy swoim oby* 
czajem ręce w' tył, stał i myślał, 
wpatrzony w „fatalną* ścianę. Myśle- 
nie trwało zaledwie minutę. 

Krótki gest ręką. Kilka słów. Po- 
rozumieli się. 

« Nazajutrz deski były oddarte a — 
jeśli się nie mylę — p. Bałzukiewicz 
artysta-rzeźbiarz naprawił uszkodze- 
nia posągu zadane mu przez tych, co 
przed laty w pośpiechu i gorączce 
deskami zabijali niszę. ы 

Trudniej poszło zdobyciem z niej 
posągu lecz w kilka już dni potem 
stała Matka Boska na tem miejscu, 
gdzie dziś ją widzimy, w zaimprowi- 
zowanej kapliczce, w murach po- 
franciszkańskiego klasztoru, tam w. 

średnio przeawojenne, wyludni Się Marji Panny na Piaskach tudzież b. 
całkiem, jakby jakieś Teby przed- klasztor Franciszkanów przechodziły 
wieczne lub Kartagina, wówczas zacz- najciężejsze koleje... Pożary, dewastacje 
ną historycy i różnego autoramentu nawiedzały je nie raz' jeden; w 

zajmujący nie od dziś i nie od wczo: głębi swego przemiłego zakątka u 
raj wysokie w magistracie wilęńskim Trockiej ulicy. 
urzędnicze stanowisko p. Ludwik A;że gruchnęła po mieście wieść o 
Ostrejko i—]ózef Montwiłł. „znalezieniu* posągu Matki Boskiej, 

Z komisyj sejmowych. 

Sprawozdanie Najwyższej izby redaktorów 
Kontroli. 

WARSZAWA, 18 Ill. PAT. Dziś 
przed południem pod przewodnic- 
twem posła Rymara ZLN. odbyło się 
posiedzenie sejmowej . komisji 5-ciu 
celem omówienia prac nad sprawoz- 
daniem Najwyższej lzby Kontroli za 
rok 1925. W posiedzeniu wzięli u- 
dział obydwaj  wice-prezesi oraz 
wszyscy dyrektorzy departamentów 
N. l. K. Po dyskusji uchwalono roz- 
dzielić poszczególne części Sprawoz- 
dania wśród członków komisji oraz 
zażądać od rządu i Najw. lzby Kon- 
troli sprawozdania z wykonania 74-ch 
uchwał powziętych przez Sejm przy 
przy dyskusji nad  zesziorocznem 
sprawozdaniem Izby. Referenci mają 
przygotować sprawozdania jeszcze 
przed świętami Wielkiejnocy, tak aby 
„komisja bezpośrednio po ferjach mo- 
gła przystąpić do ich rozpatrzenia. 

Il Czytanie ustawy o samo- 
rządzie powiatowym. 

WARSZAWA, 18—lil. PAT. Sej- 
mowa komisja administracyjna obra- 
sdowała dziś przed południem i załat- 
wiła w 3-ciem czytaniu projekt usta- 
wy © powiatowych związkach komu- 
nalnych z wyjątkiem 3-ch artykułów, 
które jako związane z ordynacją wy- 
borczą do rad powiatowych, odesłano 
do podkomisji. Dziś po południu, 
jutro iw poniedziałek obradować będą 
3 podkomisje celem ostatecznego sfor- 
mułowania przekazanych _ artykułów 
4 przedstawienia .wniosków na posie- 
dzeniu plenarnem kormisji, które od- 
będzie się we wtorek 22 -b.m. po ple- 
narnem posiedzeniu Izby. 

Projekt ustawy o zwalczaniu ko- 
° „munizmu. 

Il. Pal. $agow „ko- 
L ed! TT Ps 

iu ustawy.przečiwko komunistom. 
k referowai pos. Berezowski (ZLN). 
usji ogólnej PRZEM do po- 

DRACO. Ds Sz lem | - 
( ki 1 Nie: Iratkosali (PPS) 

r Lia ! о „). . 
Popiel (i. й a i 
Czasu Oi WE enia się w sprawie wniosku 
M-stwa Spraw Wewnętrznych. 'Pos. Hart- 
glass (Koło Żyd.) domagał się, aby przede 
wszystkiem co do wniosku wy, ziała 
się Badaja prawnicza Sawa dle któ- 

gównie _wnios piosk został odesłany. 
Pos. Polakiewicz (Str. Chł.) wypowiedział 
się za Aa ustawy na wszystkie 
działania wywrotowe. Pos. Błażejewicz (Ch 
D.) wniósł o odesłanie wniosku do podkomi- 
sji celem sprecyzowania ustawy pod wzglę- 
dem prawniczym i ewentualnego jej rozsze- 
rzenia w myśl wniosku posła Połakiewicza. 
W głosowaniu wszystkie wnioski odrzucono, 
wobec czego na następnem posiedzeniu wy- 
znaczonem na wtorek godz. 10-ta i pół, ko- 
Gj, pizystąpi do dyskusji szczegółowej 
mad ustawą. й 

   
    

  

   
     

   

  

  

Wkrótce ukaże się największy 
film šwiata 

|. BEN—HUR" - 
wyłącznie w kinach 

„POLONIA* i „STELLĄ* 
į 
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Na żądanie P. T. Publiczności ostatnie przedstawienia Szopki Akademickiej po cenach $ 

Z powodu czytania „Epokić 
„Czasu” przykrości 
drobne ; 

We wczoraj nadeszłym do Wilna egzem* 
pe Czasu znajdujemy artykuł <Polska 1 

jtwa> a w nim ustęp taki o p, Valdemarasie; 
<Wypowiedział wówczas swą znaną 

mowę, której tekstu autentycznego Lie 
znamy, ale z której ogłoszono w A“ | 
smach niemieckich obszerniejsze st* 
szczenie>. 

Do jakiej mianowicie mowy p. Vald:+ 
marasa odnosi się ten ustęp z tajemniczea 
<nie znamy». Sądząc z treści artykułu Cze 
Su, to do deklaracji p. Valdemarasa z dni 
25 lutego. Otóż ta deklaracja podaną została | 
in extenso w Liefuvisie z dn. 25 lutego (Nt 
43), w urzędowej Ziefuvie z dnia 26 lutegė 
Nr 46, a w skróceniu we wszystkich pismach 
kowieńskich i ryskich, a także i w. naszeni 
Słowie. Pozatem agencje telegraficzne łotewskź 
«Leta», estońska <E:a>» podały tę deklarację 
w streszczeniu, a litewska <Elta» w całości: 

Później p. Valdemaras (nie wiemy czy 
Czas o tem wie), zabierał raz jeszcze głos 
w dyskusji nad expose w dniu 8 marca. ale | 
i to jego przemówienie było opublikowane 
(Lietuvis Nr 54 i 55 z dn. 11 i 12: marca, 
Lietuva Nr 57 i 58 z dn. 12i 1+ b. m.). ! 

czcigodnego pisma krakowskiego Wo lieg 
der Hund begraben? 

4 4 

Więc skąd to tajemnicze «<nie sias, 

A oto gdzie pies zaryty.—W Nr 66 ga Hi 
zety Epoka w art. p. Grossterna znajdujemy | 
Cytat następujący: я 

| o wszystko jeszcze nie znaczy tak | 
wiele, ale natomiast, doprawdy, ubole- | 
wania godnym jest fakt, że ехровё p. | 
Waldemarasa — odpowiedzialnego kie- 
rownika rządu Litwy nie było znane, 
že na jego temat po prasie europejskiej | 
krążyły różne wersje, ukłądane wedle 
zasady «cui prodesf+. Co powiedział na. 
prąwdę p. Waldemaras, nad czem dys: 

"*kutuje sejm kówieński, to stanowiło wła, 
ściwie ferra incognifa dla opinji między, | 
narodowej. 
Oto gdzie pies zagrzebany. Szkoda jed- 

nak, że redaktorzy Czasu, którzy jak się zda- | 
Je z prasy polskiej Czytują Epokę i tej Epo- 
i nawet nie czytają uważnie. Bo oto na” 

stępne zdanie p. Qrossterna brzmi jak ma 
stępuje: i 

  

   

  

Warto dziś w dniu wznowienia dy- 
skusji na zasadzie autentycznego tekstu, 
ogłoszonego w prasie kowieńskiej wy- , 
tyczne tego przemówienia odtworzyć. 

Nadzwyczajna komedja pomyłek! Epoka 
potrzebuje aż 10 dni aby prasa kowieńska 
trafiła do ścian jej redakcji. Redaktor Czasu 3 
uważając każde słowo w sprawach Шеме | 
skich z Epoki jako informację o szczerozło- 
tej wartości, opuszcza Czytając ten artykuł 
drobne słówka na <podstawie autentycznego 
tekstu ogłoszonego w prasie kowieńskiejx. 

Teraz nas się zapytują. — Cóżeście tący 
zawzięci? Czy to ładnie tak się przekomarzać. 
Czy się u was nie zdarzają błędy, — może | 
jeszcze gorsze? | czy to wypada wogóle na- 
padać na taka powagę w obozie konserwa- 
tywnym jak Czas, którego to pisma niepo* 
spolite zasługi sami stale i wytrwale podno- 
sicie i podkreślacie. 

A właśnie, że mamy w tym małym wy* 
padku specjalne powody aby sobie na tak4 
drobiazgowość pozwolić. Oto bowiem po 
usiłowanej przez min. spr. zagr. konfiskacie 
Słowa organ konserwatywny krakowskiygo* 
stąpił pod naszym adresem z artykułem 
słychanie naganuym i to napisanym w wy* 
jątkowo mentorskim tonie. Naganę pokornie 
przyjmujemy, co zaś do mentorstwa to nie 
Bra. złośliwość lecz przez szczerą Życzii- 
wi pozwolimy sobie "na' skromną uwagę, 
że skoro jako jedyne źródło informacyj o Lii- 
twie posiada się tylko artykuły p. Grosster- | 

, to ów tom mentorski czasami może za- na, 
brzmieć 'zgoła fałszywie. 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
RĘKE | 

    

  + 
„ rośliny PASO Re wid Jak wy s" cukrowe i t 

Saletra Chilijska, 3 
najnióczych tonach w lemie: Barański Barcikowski S-ka, 6 

| Warszawa, ul. Zgoda 1, telefon 131—62, 101—37. % 
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OGNISKO AKADEMICKIE ut Wielka 24. 

do czego wnet dodano, że „cudem* 
się zjawił — tędy niezliczone rzesze 
jęły kapliczkę obiegać. Władze — był 
to rok jak się rzekło „wolnościowy*— 
patrzyły przęz pałce. Co miały, robić? 
Tedy w 1906-tym, nie pytając już ni- 
kogo o pozwolenie, ksiądz 'biskup 
Ropp figurę Matki Boskiej, wraz z 
prowizoryczaą jej kaplicą — po- 
święcił. у у ё 

Wzruszająca ceremonja, tak  nie- 
zwykła w Wilnie gdzie od czasów 
Murawjewa procesji niewolno było 
stąpić nogą na ulicę, zgromadziła 
tłumy. Aktu poświęcenia dopełnił ksiądz 
biskup akurat w momencie — kiedy 
na ulicy Zawalnej wykonany byl za- 
mach na gubernatora wileńskiego. 
Były to wogóle czasy wcale burzliwe— 
jak wielu z nas dobrze pamięta. Pod- 
czas tegoż pamiętnego poświęcenia 
figury Franciszkańskiej Matki Boskiej 
miał miejsce inny jeszcze niemnie 
pamiętny incydent, Mowę do zebra- 
nego ludu wygłosił ksiądz Jasiński, 
a jak on to potrafil Uaiósł się i w 
niesłychanie gwałtowny sposób, na 
nic niebaczny, wiadze rosyjskie wprost 
skopał i sponiewierał Zaś — policji 
niebyło aby dać pozory, że władze 
wciąż jeszcze patrzą przez palce na 
to, co się dzieje. Wszelako, aby wie- 
dżieć, co się święci, pewien pułkow- 
nik żandarmów, w przebraniu cywil- 
nem, stał za filarem. Wrócił do domu 
w. szewckiej pasji, i grzmiąc kułakami 
po stole zaklinał się, że ks. Jasiński 
oprze się gdzie pieprz rośnie — sybe- 
ryjskii A lokaja miał oddanego całą 
duszą właśnie księdzu Jasiūskiemu, 

i 20 m. 15. 

       

Ten rzucił się do kolan swemu roz- 
sierdzońemu panu błagając © puszcze- 
nie w niepamięć, jeśli istotnis coś 
„przeciwrządowego” usłyszał. Potem 
zaś niezwłocznie -dał znać ks. Jasiń* 
skiemu o burzy gromadzącej się na 
jego głową. Natychmiast puszczono 
wszelkie zaradcze środki... A było im | 
wiele — niezawodnych. 
uniknął cudem deportacji za Ura, 

Nie na tem atoli był koniec. 
Faktycznie kaplica u Franciszka” 

nów nie była cficjalnie przez rząd 
uznana. Pozwolenia na pismie nie 
było. Ktoś po kilku latach dał „do- 
nos* do Petersburgu, że kaplica u 
Franciszkanów istnieje — nielegalnie! 
A nawet już i mszę świętą odprawiał 
regularnie ojciec franciszkanin Syrwid, | 
sprowadzony, bodaj czy nie z Oszmia= 
ny, przez Józefa Montwiłła i zains:”- 
lowany przezeń w klasztornych mu- 
„sach jako filjalista—nieistniejącej pa- 
rafji. Straszne rzeczyl 

W Petersburgu zawrzało. Były to 
czasy najostrzejszej reakcji — Stołypie 
nowskiej. Na wileńskiego guberna- 
tora Lubimowa spadł petersburski 
«wygowor» jak piorun z nieba. Jajo? 1 
О miego, w Wilnie istnieć by nfiała 
jawnie kaplica nie zalegalizowana pi- 
smiennem pozwoleniem! Nie do wiaryl 
Ludzkie pojęcie przechodzi! 

Gubernator Lubimow każe zwać 
do siebie p. Ostrejkę (nie przypomnę | 
sobie dlaczego jego właśnie) i nasia- 
da się ria niego w najwyższej furji: 

— Pozwolenie! Gdzie pozwolenie? 
Dawać tu natychmiast! Inaczej we 
24 godziny każę kaplicę zamknąć! 

Ks. Jasiń: ' 4 

   

d. > 
у
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 

Q międzynarodową współ- 
pracę gospodarczą, 

Na posiedzeniu towarzystwa bada« 
nia zagadnień międzynarodowych wy- 
głosił b. minister p. Hipolit Gliwic 

Na rynku pracy nadmiar ludności 
szuka ujścia przyczem ludność rolni- 

cza chętnie odpływa do miast, ale z 
miast do wsi już idzie niechętnie. 

Plan gospodarczy ujmujący wszyst- 

kie zagadnienia każdego kraju, musi, 

SŁO WO 

nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 
Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 

hurcie), 100 — 110. (w..detalu) za 1 kg, kra-_ 
jowa-50 proc. 90 — 100, 60 ргос..75 — 85,... 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 

W sobotę 19-g0 marca o godzinie 9-е) rano, jako w dniu Imienin : 

„ Jūzeia Montuilia 
wielkiego działacza społecznego i niezrównanego filantropa, 

w Bazylice, w kaplicy S.tego Kazimierza, za spokój duszy Zmarłego odbędzie się 

          

a referat „o międzynarodowej współ- być podobnie przeprowadzony na fo- 5560, 40 — 45.gr. za.1 klg, 2 
х pracy aan 2 który w gtrEszCzE - mój alędzynacddówóm. Utworzona _ Kasza mašina amerykafiska 150-160 gra nabożeństwo, na które zaprasza 
‚ nų p pa iadni izaci iedzynaro- 1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, Ą 
40 00 Zdaniem prelegėnta pojęcie kon- RE" umiówać 4 kich probie. przecierana 85—05, pętowa 80-05, pęczak Zarząd Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej. 
| | sumenta któryby mie ył” równocze. mą” "gogpydaicze "1 szukać wyjścia z 0d ašiai SI, т р шт PART DIANA ROS H | śnie producentem można zastosować ij cielęce "110 2150, ioranie” 22(i 2407 więc” Krakės i a SOE ARAB 

ch jedynie do = Pa Europa doszła już do zrozumie- przowe  250—260, schab 280—300, boczek GIEŁDA WARSZ AWSKA 
i jni Miu _. : й 280—. A i 10 

i kulukyć Ulaamó samowystarczalność nia tej konieczności. 4.2 eszcze, słonina krajowa | gat, 4.00 — 18 marca 1997 + Komunistyczna bojowka szewcka, 
. z a, „20, t. 350 — 380, lec wieprzowy D) i walut 
d. dednostki fizycznej czy też gospodar” INFORMACJE. 50-40 eaaio-B00—400 OO | m _ Sprz. „Kupno. Strajk szewcki zlikwidowany. ‚у czej, jest przy dzisiejszym stanie kul-- Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- pyyjązy 8,92 804 8.90 

AI | tury się Powncdjenia: Płacenie podatków przez  (338,220--230, twaróg 100150 za Liąg» Holandia 35805 35085 358,05 Od kilku dni trwał w Wilnie strajk ul. Dobrej Rady 7. Przybyła banda 
ea Na tle stosunków wojennych wy- i P. K. O tone 700 50 780, oc ly desero. Londzu 4355 4306 4344  szewcki, który w dniu wczorajszym w ilości prawie 50 ludzi, którzy na- 
„ , rosła _ ideologja  samowystarczal- a go we 780—800, | - ';”'3"“’" TE maa e "_ został ostatecznie zlikwidowany. Okres padli na mieszkanie <łamistrajka», de- 

' | mości państw. która stosowana po | piainicy podatków, którzy wpłaca: | Jaja: 140—160 za 1 dziesiątek. а 2657 2663 26,51 tego strajku obfitował w kilka mo- molując je doszczętnie. Poszkodowa- 
»ó/,, wojnie, w wielu państwach doprowa- ja swe należytości na rzecz Kas Skar- Warzywa: kartofle 12—10 gr. za 1 kg. Szwajcąrja 17258 17301 172,15  rmentów teroru. Jak się ókazało, mie- ny zdołał ticiec przez okno i wezwać 

le dziła do przerostu pewnych gałęzi bowych w drodze przelewów ze swo- osad pat: pp zad yt Ma Wiedeń * 12616 12647 125.85 liśmy do czynienia z komunistyczną pomoc policji. Na widok policjan- 
„  / produkcji nie współmiernej do warun- ich kont czekowych w P. K. O. na za ike, brdkiow Ż0 28, ogórki kwagi. Włochy 4LI6 4126 — 4106  bojówką, która dokonywała aktów sy- tów część złoczyńców zbiegła, zdoła- 
y ków naturalnych, konta właściwych kas skarbowych, 1000—1200 gr. za 100 szt. groch 55-65 gr. mas ze. WEŃ stematycznego teroru. no jednak 19 osób przytrzymać, 4 > a 

  

Obecnie cały świat jest jakgdyby 
wyprowadzony ze Stałej równowagi. 

Na dalekim Wschodzie. Chiny 
przechodzą paroksyzm walk, Japonja 
zaś szuka wyjścia z ciężkiej sytuacji 
gospodarczej, która, stwarza nadmiar 
rąk. 

Stany Zjednoczone cieszą się 
wprawdzie obecnie niesłychanym roz- 
wojem-i bogactwem, ałe noszą już w 
sobie zarodek przyszłych perturbacyj. 
Panuje tam wysokie spożycie, więc 
też emigranci mający mniejsze: wyma- 
gania, a "silniej rozradzający się niż 
sami Yankesi, mogą wywołać znacz- 
ne przemiany socjalne. „Emigracji zaś 
nazbyt-powstrzymač nie można, wo- 
bec E braku sił roboczych. 

Wielka Brytanja ze swemi kolo- 
ujami, mogłaby może myśleć o samo- 
wystarczalności, ale wyschły tam wiel- 
kie źródła kapitałów. Wysoka: skala 

winni do wystawionych przez siebie 

czeków przelewowych dołączyć wy- 

pełnione blankiety nadawcze, dostar- 
czone im przez kasy skarbowe, na 
których kasy skarbowe zaznaczają na 

poczet jakiej należności wpłata ma 

być dokonana. Dołączenie do czeków 

przelewowych wyżej wymienionych 

blankietów nadawczych jest konie- 

cznie, w myśl par. 8 instrukcyj o obro- 
tach kas skarbowych za  pośredni- 
ctwem PKO (Dz, Urz. Min. Skarbu 
Nr. 16 roku a celem ai 

omylkow: zarachowania przez kasę 
sake dokooziij wpłaty. Czeki 
-przelewowe / klijentów, zawierające 

wpłaty na rzecz kas skarbowych bez 
dołączenia wypelnionego blakietu na- 
dawczego, nie będą w przyszłości 
przez P, K. O. przyjmowane. 

Handel Polski ze Wschodem. 

за 1 kg., fasola 65—70 gr. za 1 kg. kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 
200—300 za sztukę. i 

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru- 
szki 120—200. 

Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 420 450, śnięte 320-350 
g, szczupaki żywe 380—400, śnięte 

250—300, okonie żywe 400—420, śnięte 300 
—350, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe (brak), šniete (brak), leszcze 
żywe 400-450, Śnięte 350—380, sielawa 180— 
poc wąsacze żywe 400-450, śnięte 
sandacze 400—450, sumy 200—250, mietuz 
180—220, stynka 120180, płocie 80-200, 
drobne 50—80. | , 
ь „Drėb: Ar 580 = Ea sze, Dolarówka 5 dol 850 1/2 —50 
aczki żywe _4,00—8,00, bite 400-000, gęs х 

żywe 12,00--15,00, bite 8.00 — 12.00, zł. za Wil. B. Z. 24100 A 

Kolejowa 101,50 
5 pr pożycz. konw. 60,—59 
Dolarowa 84 50 —85.:0. 
4 i pół proc. listy zast. zierns,'zł. 54,25 53,25 
8 proc. warszawskie zł, 75,50 
5 proc. warszawskie zł, 59,50 — 59,75 
4 i pół proc. złotowe 54— 
10 proc. m. Luolina złot. 82. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 18 marca 1927 r. 

Banknoży. 
Dolary St. Zjedn. 8,93:/, 8,93 

Złoto. 
Ruble 4,761/2 4,75 

Papiery państwowe. 

za 1 

  

  

Ostatai taki wypadek zaszedł przy 

Zakończenie konferencji 
Jak już donosiliśmy w dniu 15 b. 

m. przybyła do Wilna delegacja nie- 
miecka z Królewca, jako przedstawi 
ciele tamtejszej dyrekcji kolejowej, na 

wego ruchu granicznego między 
Niemcami a Polską przez stację gra- 
rmiczną Raczki—Czymochy (linja ko- 
jejowa Grodno—Suwałki—Królewiec). 

Po kilkudniowych naradach w dniu. 
cZorajszym zakończono konferencję 

Wi 

Wściekły wilk p 
Szaloną panikę wywołała w gm. Ko- 

niawskiej pów. Wileńsko-Trockiego wia: 
domość o tem, że do, wsi Rudnie tegoż 
powiatu wpadł wilk wściekły i pex 
kilka osób, psa i kilką;sztuk bydła. Po- 

kolejowej z Niemcami. 
po uzgodnieniu wysuniętych przeż 
obie strony warunków umowy. 

Umowa ta przesłaną zostanie Mie 
nisterstwu Kolei, zainteresowanych 

* konferencję w celu otwarcia kolejo- Państw, po zatwierdzeniu przez które 
nastąpi niezwłocznie otwarcie kolejo- 
wego ruchu granicznego  (towarowe* 
go i tranzytowego) przez pomienione 
stacje. Po zakończeniu swych prac 
delegacja niemiecka udała się z powro- 
tem do Królewca. 

okąsał 16 osób. 
osiedli aby nie wpaść na kły rozjuszo- 
nego zwierzęcia. 

Komendant posterunku w Oranach 
przod. Madeński zorganizował . natych- 
miast obławę przy, pomocy. mieszkańców 

I T + " 

i žycia robotnika czy rade pozosta- Rosja płaci za towary niemal wy- pó oo kojnawaia ais: TUSZ: Aaa S V das 
pa ła i, gdy dziś zmniejszyły się odsetki łącznie weksłami, wystawionemi przez Tupaciszki na r. 1927, 6) Zadrzewienie pod- stwierdził, że ofiarami rozszalałej bestji trafiono do gm. Marcinkańce gdzie i 

mia doza "wo Kan. kio ego BS łatwo aa nzędncy Te) „e < par, (E ol Ktpfaizki, 7) Sprawa wycie: Malo JG Wierzbicki 1 ana adis mietpaplesnego Arapiekaika ь 
у „es rę r. owe р ierzy po Wsch, sł. 0 g. 5 m. 47. ru kominów; prawa straganów mięsny! + ` T 

| 0 ablawem byt” stajk bynajmniej mie nspotykają na duże udności przy | JĄ) 924 Kea SE miana K Peak ua iai ba ci OW tyt dw W GC 
: wyczerpujący jeszcze sprawy, © zawieraniu tranzakcji z Sowietami, | Józeta Obl. Zach. sł. o g. a za MED, a ae ala do A Wóz Wilnie. sztuk bydła wydało zarządzenie, naka- 
. Francja znajduje się w stanie cha- gdyż muszą przyjmować weksle na Jutro 2 sd laliedtu > Marszałka” Tózete. Pina Nie zdążyły jeszcze fury z poszko- zujące przywiązanie mazpótkich psów o- 

osu gospodarczego. Skutkiem wielkich węąsne ryzyko, co. częstokroć jest dla Volisas; Bi, © skiego, które w dniu dzisiejszym uroczyście dowanymi wyiec a RE dano s raz. z nie hedamajć : 

' | strat poniesionych w czasie wojny i nich niemożliwe z, braku gotówki | KOŚCIELNA. obchodzi ca „Polska, związek pracowników Mebałe w: (pok wilczy akiai tini, a bal asa A se 
słabej rozrodczości musi ona aprowa: obrotowej. Już od dawna toczą się BUEBĘCH w. WINIE przesłać Na ręce p. Mar. erat nto Koniawskieji 1 z Orańskiej i 4 z Marcin: 

  

' góle z zagranicy (Włochy, 
8. ja i t d.). я 

Мпісиусн, 

dandja, Danja i 

dzać materjał ludzki z kolonij i wo- 
olska, 

łochy cierpią na nadmiar sił ro- 
a mając ograniczoną 

możność emigracji, stworzyły nadmier- 
ny przemysł powodujący zawikłania 

gospodarcze. : 
Niemcy, które zupełnie nie zostały 

przez wojnę zniszczone, w okresie 
inflacji oraz przy pomocy kapitałów 
amerykańskich, jeszcze rozwinęły swój 
przemysł, cieszą się obecnie wielkim 
dobrobytem, ale wobec zubożenia 
odbiorców wschodnich i zachodnich, 

rokowania w tej sprawie ze sferami 

rządowemi, które nie są skłonne, jak 
tego w swoim czasie. żądali przemy- 
słowcy, gwarantować połowę „sumy 
zakredytowanej, natomiast. chętnie 
przyczyniają się do realnego projektu 
zagwarantowania kredytów. tej 
mierze oczekiwany jest wyczerpujący 
referat, który ma być opracowany 
przez komisję, złożoną z przemysłow- 
ców polskich. || 

„Pożyczki długoterminowe w 
Tistach zastawnych. 

szałka telegram następującej treści: <Zwią- 
zek | d eik w Wilnie śle 
Ci, Panie Marszałku gorące życzenie, abyś 

"w zdrowiu i pogodzie ducha jaknajdłaższe 
„łata. wytrwał. na obranej drodze, gwarantu- 
jącej, ARS stwo i pomyśl 

afńistwa». Podpisali — prezes Piotr Jastrzę- 
bski i sekretarz. — Seweryną Narkiewicz- 

— Nabożeństwo żałobne za 
duszę śp. Józefa Montwilła. Dziś, 
jako w dniu Imięnin wielkiego  dzia- 
łacza społecznego i niezrównanego 
filantropa Józefa Montwiłła, odbędzie 

się punktualnie o.godz. 9 ej rano w 

Bazylice w Kaplicy ś-tego Kazimierza [oqko. 

nabożeństwo za spokój duszy zmąr. ' — Capstrzyk orkiestr wojsko: 
łego. 2 : wych. Wczoraj. w.godzinach wieczor- 

Na nabożeństwo to zaprasza'wszyste nych ulicami miasta, przemaszerowa- 
kich Zarząd Towarzystwa Popierania ły orkiestry stacjonowanych w Wil- 

Pracy Społecznej. " nie odziałów i odegrały capstrzyk 
RZEPOWE ja jad | zazayęzaciE ug00a Stoš- 

— ( „wojewody ci imieninowych Marszałka 
Edos Mi. ZAST Piłsudskiego, Orkiestrom. tow. 

    
    

zefa 
zy- 

y rozwój: 

Piotra, Kazimierza i Antoniego Czesno- 
lewiczów.. W. Ślad za tem przyszła wia- 
domość o podobnym wypadku we wsi 
Bołtupie Orańskiej. Zapanowała 
konsternacja, ludność bała się wyjść z 

kańskiej. Wszystkie one. Odesłane zosta- 
ly do zaktadu pasteurowskiego w. Wil- 
nie. Łeb wilka przechowano na poste- 
runku policji w Oranack. 

węgo na Kresach Wschodnich, 
3) Odczytanie statutu Kasy Po- 

życzk. Oszczędnościowej.. . Dyskusja, 
4) Zatwierdzenie statutu i posta- 

nowienie założenia Kasy P. O. 
5) Wybór władz Kasy P. O. 
6) Wolne wnioski. 
Na: miejscu będą przyjmowane 

zgłoszenia na członków zrzeszenia. 

nę. Możnaby się z takiego. stanu 
cieszyć, gdyby uwaga policji skiero- 
wywana, była równomiernie na wszyste 
kie dzielnice miasta. Niestety tak nie 
jest. Cały szereg ulic położonych na- 
wet w centrum miasta jest przez te 
władze najzupełniej ignorowane. Wež- 
my. dla: przykładu. ul. Cictią. Na rogu 
Wileńskiej i Cichej, o trzydziešcie 

” » i w dniu Imienin Mars 5 > Ą JAR d Koła Polskiej Macii Е jai 2 

en przerost przemysta może sę że „„„7 „oj jamiertsowanych, Piene daktego. "18 area 7. Dw odniu ły zai doli“ МОО o gpgjąd dd Kea ED аст окО о9 skrzyžowania si al WI skończyć. Odsetki zaś od pożyczo- mi 2 ias ch pożyczek w Imienin Prezesa Rady ministrów i chodnie. „„„ domošci it Doroczne Walne Zebranie Człon- 'SHS kod i Зь “"“:_ г‚"'"'ід grube 
mych kapitałów trzeba płacić. aj go za > jest zbyt Pierwszego Marszałka Polski Józefa AKADEMICKA. ków odbędzie się w. niedzielę dn. 20 marca, Warstwy lodu i całe fury nawozu. 

Wreszcie Rosja wciąż jeszcze jest listach zastawnych związan y : rb. o godz. lóej Obecnie słońce rozpuszcza. powoli 
zdezorganizowana i w nędzy. ; 

Tak, jak niema kraju któryby 
obecnie nie stał przed wielkiemigtrud - 
mościami gospodarczemi, tak Samo 
niema kraju samowystarczalnego. | 

Wiele państw, Np. Japonja, Fin- 
t. d. opiera swój 

eksport na jednej gałęzi produkcji, 
inne np. Anglja, Stany Zjednoczone, 
Polska i t. d..opiera Eksport głównie 
ma kilku gałęziach. „X 

Rynek pieniężny wymaga stałego 
porozumienia między bankami emisyj- 
memi, kapitały z Europy, głównie zaś 
z Francji popłynęły do Stanów Zjed- 
noczonych, które nie są bankierem, a 

dużą formalistyką. Pragnąc uwzględ- 
nić słuszne postulaty zainteresowa- 
nych, Ministerstwo Reform Rolnych 
zainicjowało opracowanie nowych 

' przepisów o udzielaniu pożyczek; 
przepisy te uproszczą sposób i skró- 

„cą termin udziełania ich przez Pań- 
"stwowy Bank Rolny. == й 

' KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie x dnia 18 

marca rb. = Й : 
GE żyto loco Wiino 42.50 — 

43,50 zł za 100 klg., owies 38—42.50 (zależ- 
ie od gatunku), jęczmień brówarowy 39— 

42, na kąszę 34—35, otręby żytnie 30—31, 
pszenne 31 —32. ziemniaki 8.50—10.00. Ten- 
dencja mocna. Dowóz umiarkowany. 

© Nasiona: seradela 35—37 zł, za 100 ko., 

Piłsudskiego, p. Wojewoda wileński Ё A — Redakcja <Alma Mater Vilnensis» 
Władysław Raczkiewicz będzie przyj- dacia ы prosi za naszem pośrednictwem wszystkie 

'mował o godzinie ł4-tej i pół w zz skadernikie USB, ry nę na- 

Wielkiej Sali Urzędu  Wojewódzkie-. desłały jeszcze sprawozdań 1 adresów, celem 

go. przedstawicieli władz, urzędów i Sym zemycie. «Alme talie. Viinensis> 
organizacyj Ron 2 piana e A PZREAW NICH pačių, najpóć- 

ne .OSODY,, ącė. Z10: ja. Jego niej do dnia 25 bm. pod adresem: 8 
AAS Eanos dla pasa” wieża 57 m. 3-1, Ralkovsk. 
Marszałka. A ZEBRANIA | ODCZYTY. 

: MIEJSKA — Nadzwyczajne walne zgro- 

— (x) Posiedzenie komisji gospodar- madzenie członków Zrzeszenia| pol- 
czej. W Poniedzialek, dnia Aa o godz. skiego nauczycielstwa szkół zawodo- 
SA ko ył z. lagistracie po- wych ogniska wileńskiego. odbędzie 

t К ieržawienie te- „11 all ow. 

e i o i. Bolosistóia, techników—ul. Wileńska. 
2) Wydzierżawieriie ogrodu na poranki mu- | 

Stanisława na temat: «Nasze zadania oświa: 
towe», 2) Sprawozdanie z działalności za. 
rok 1926. 3) pra yiozdėnis a działalności 

Komisji Rewizyjnej, 4) Wybory Zarządu, 
Komisji RENU nej i delegatów na Walny 
Zjazd PMS. 5) Wolne wnioski. | 

Na zakończenie radjo koncert i dział. 
koncertowy. W razie nieprzybycia potrzebnej 
ilości członków zebranie odbędzie się o g. 
17 oł. 

т POCZTOWA. 

— Znaczki pocztowe z podo-_ 
bizną „Marszałka Piłsudskiego. 
Minister poczt i telegratów wydał dn. 
10 marca 1927 r, następujące rozpo- 
rządzenie o w rowadzeniu w obieg 
znaczków pocztowych z podobizną 

po „_ Na porządku 
dziennym: 1) Refer Dyr. Mis. A. Gięady, tę „górę tworząc wylew, na ulicę Wi- 

leńską. Dlaczego ten kawałek * ulicy 
może być w przeciwieństwie do in- 
nych zanieczyszczony i Siać zarazę, 
doprawdy : trudno jest zrozumieć. Po- 
'dobno dom przed którym to' się 
dzieje, należy do Magistratu, czyżby 
więc. Magistrat KOSZ tu. z dziwne- 
go uprzywilejowania? A może policja 
nasza, tak zawsze sprężystą nie spo- 
sipęsa gate dzieje dlatego, że ul. 
Cicha, więc niewarto tam zaglądać? 

— Zgon «Naszej Woli». Z po- 
wędu aresztowania redaktora biało- 
ruskiej „Naszej Woli» pismo to prze- 
stało wychodzić. ч 

„ Porządek dzienny: — Po co ta pamiątka? U na- 
sady, że się tak wyrazimy, ulicy 
Antokolskiej, naprzeciw pałacu ordy- 
nacii stoi słup opatrzony. żółtą ta- 
bliczką: „Przystanek tramwajowy i 
autobusowy*. : 

Dawne były to czasy, gdy po + 
mieście kursowaly. ośmieszonej pa- 
mięci piegutki magistrackie, ale czasy 
w których te. maszyny i. autobusy 
zatrzymywały się przed słupem za- 
liczyć należy do įaszcze odlegiejszych, 
Tymczasem ten koł z tabliczką stoi | 
bezużytecznie od dwuch blisko lat i 
nikomu tam w magistracie nie przyj: 
dzie na myśl aby „spowodować* jego 
usunięcie. Mała to rzecz, ale charakte- 
warm dla naszej gospodarki miej- 
skiej. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljo- 
tekarzy Polskich. Dnia 20 marca 1927 r. 
(niedziela) o godz. 12 (dwunastej) w połu- 
dnie zwiedzać będą Członkowie Kola Czy 
telnię im. T. Zana w Wilnie ul. Wielka Po 
hulanka 14, Pankt zborny na miejscu. 

— Raut Zw. Strzeleckiego. 
Dziś o godz. 10 m. 15 w salonach 
Domu Oficera Polskiego odbędzie 
się raut zorganizowany. przez Żw. 
Strzelecki ku czci Marszałka Piłsud- 
skiego. W programie szereg pro-. 
dukcyj wokałaych i muzycznych. Za- 
proszenia na raut rozesłane zostały 
pocztą, Osoby, które nie otrzymały 
zaproszeń zechcą się zwrócić do Zw. 
Strzeleckiego od godz. 10-tej rano do 
3-ciej pūpol. (ul. Jagiellońska Nr 3 
parter obok „Kurjera Wileńskiego”). | 

przemysłowcem i nie Hapi? a wet łubin 30—34, koniczyna Czerwona 420—450, zyczne, 3) Ustalenie płac za ogród -dlą za- 
czy udzielając Europie kredytu SĄ koniczyna błała z domieszką szwedzkiej 360: baw, 4) Wydzierżawienie ogrodu na kon- 
dobroczyńcami czy lichwiarzami. -380, koniczyna biała czysta 380—400, owies certy symfoniczne, 5) Wydzierżawienie folw” 

———— m . : 

P. Ostrejce udało się wyjednać 
nieco dłuższy termin @а okazania 

«pozwolenia». Ši 
Pobiegł do wyjeżdżającego akurat 

do śwoich Traszkun p. Stanisława 
Montwiłła (wówczas, jeśli się nie 

4 mylę, już Józef Montwiłł nie żył), a 
Traszkuny niemal graniczyły z mająt- 
kiem wszechpotężnego Stołypina, spę- 
dzającego właśnie krótkie swoje wa- 
kacje na wsi u siebie. P, Stanisław. 
Montwiłł miał do sąsiada w Każdej 
chwili dostęp a i łączyły go Ze Sto- 
łypinem dawnej zażyłości stosunki. 

Umówiono się, że jeśli p. Montwił- 
łowi uda się uzyskać pozwoltnie «od 

ręki» —zatelegrafuje dwa słowa: Wsio 

błagopołuczno. Wszystko dobrze: Mi- 
nął tydzień, minęły dwa, trzy tygo- 
dnie. Tylko dzięki najwyszukańszym 
zabiegom udawało się prolongować 
niemal z dnia” na dzień... cerpliwość 
gubernatora Lubimowa, który zresztą, 
w gruncie rzeczy bardziej się Peters" 
burga bal — niż kaplicy u. Franci- 
szkanów. 

1) Żagajenie i wybór prezydjum, , Marszałka Józefą Piłsudskiego. 
2) Postulaty szkolnictwa zawodo- . 1) Wprowadza się w obieg po- 
da AU POR. cztowe znaczki opłaty wartości. 20 

° gr. z podobizną Marszałka Józefa 
: A skt. iłsudskiego. 4 

° ° — — Jestl-powiada radca Ostrejko. była u Bogu ducha winnego p. O: — 2) Rysunek znaczkėw 0 wymiarze 
MR 4 — Dobrze: Będzie sprawdzone. * strejki: dusza, jak to.mówią, w pię- 21 x 29 mim. przedstawia na te tar 

Jeśliśmy zaś już raz na skweryku / Jąkoż po kilku dniach otrzymuje tach. Nareszcie komisja „ukończyła czy z orłami podobiznę Marszałka 
wśród murów Franciszkańskich,niech- policmejster rozkaz: przekonać sięczy swoje prace* i motywowany raport p. Józefa Piłsudskiego. 
że przypomnę jak to było z kościoł- w tak zwanej kaplicy Suzinów jest gubernatorowi złożyła. a W górnej części znaczka znajdu- 
kiem Sużinów. ‚ , ©lłarz. Policmejster gdzieby tam oso- _ Raport stwierdzzi! kategorycznie, je się napis z' białych literek: «Po- 

Znówu bohaterem incydentu jest biście zaglądał przez okno? Pisze że: 1) ołtarz najautea yczniejszy jest; czta polska» w dole, zaś, po rogach, 
najzacniejszy p. Ludwik  Ostrejko, rozkaz do prystawa: sprawdzić czy w że 2) niemógł w-żade1 sposób być cyfry „20”, pośrodku napis „groszy“, 
wówczas jak dziś, i jak od niepa- kaplicy Suzinów jest ołtarz! Prystaw zbudowany w ciągu jednej nocy i że Kolor znaczka czerwony. ` 

miętnych lat, nader czynny działacz gdzieby tam chodził sam?... Niech wreszcie 3) nosi na sobie najwyraź. 3) Znajdujące się w. obiegu 20 gr. 
magistracki. pójd `^ okołodocznyj i zobaczy. Oko- niejsze ślady istnienia już, co 'Naj- znączki opłaty poprzedniei. edycji są 

wspomnianego wyżej Michała Su- łodocznyj posłał gorodowego. Goro- mniej, od kilkunastu lat. ' nadal ważne. | ; 
zina, fundatora kapliczkowego košciol- dowy  popatrzy! przez szybkę, całą Tedy—,„sprawę umorzono” i gu: ; RÓŻNE. 

ka pod Skrzydłami Franciszkanów, czarną ou' kurzu i pajęczyn... jemu bernator | Lubimow dal pozio “ 
ród bynajmniej nie wygasł. Tylko by się tam chciało oczy psućl Napisał: całkiem wyjątkowe i nie mogące yć  — Napaść. We wczorajszym Dzien- 
państwa Suzinowie „(nie przypomnę niema żadnego ołtarza. Raport po- żadnym precedentem: na odprawienie niku Wileńskim znajdujemy napaść 
imion ani pana ani pani), srodze szedł od gorodowego do okołodocz- jednorazowego żałobnego. nabożeń na osobę p. Świanięwicza, którego. 
skompromitowani w powstaniu 1863 nego, od okołodocznego do prysta- stwa za „spokój duszy wszystkich znamy dobrze i którego znają rówe 
roku, unikając niechybnej deportacji wa, od prystawa do poliomejstra, od Suzinów, jacy kiedy zeszli z tego nież dobrze czlonkowie redakcji Dzien- 
na Sybir, emigrowali za granicę, policmejstra do gubernatora. świata. - nika. Napašė jest obrzydliwa. Pan 
osiedlając się w Nicei. Z tamtąd otrzy- Gubernator Lubimów formalnie Popłynęły lata... , Świaniewicz jest daleko idącym na- 
mał właśnie p. Ostrejko—na lat kilka >hasai p. Ostrejkę za to, że Śmiał, _ Rozkołysane przez niesłychaną i szym przeciwnikier politycznym, a 
przed wojną—od nich list proszący jemu, gubernatorowi, mówić, że oł. niebywałą wojnę fiukta Europy do: jego polityczną d _ ialność uważamy 

gorąco o odprawienie nabożeństwa ża- 122 jest, kiedy go niemal rzuciły armję generała Fichhorna aż za bardzo dlapz „wa polskiego szko- 
łobnego w kaplicy Suzinów za.Spo- — А вду p. Ostrejko obstawał przy za Wilno. I podczas niemieckiej oku- dliwą. Lecz p. 4 wianiewicz jest czło- 
kój duszy wszystkich, jacy Kiedy swojem i gdy powtórne oględziny, pacji, na poranku posępnego listo- wiekiem uczciwym i ideowym, zupeł: 
rozstali się ze Światem, potomków tym razem po otworzeniu drzwi, padowego dnia, w nieopisaną jesien nję ideowym. i zupełnie uczciwym, a 

| — przyszła ta zbawcza depesza. tego zacnego, starosziacheckiego rodu. stwierdziły, że jaki tam jest ołłarz ną Szarugę roku 1916-go ks. Ellert, szarpanie czci obywatelskiej i honoru 
Lecz czy to był dokument owe dwa: Łatwo powiedzieć: odprawić na- ale jstotnie jest—wówczas prystaw, proboszcz u św. Jana otworzył i po- osobistego jest dia wydawnictwa patia 
wyrazy? Już miano kaplicę zamykać, bożeństwo żałobne w kaplicy kościoł- okrutnie urażony za obalenie jego Święcił kaplicę Suzinów na skwerze posła Aleksandta Zwierzyńskiego rze» gdy nadchodzi z Petersburga pozwo- kowej—zamkaniętej] Nawet drzwi za: raportu oskarżył p. Ostrejkę że on to przy Franciszkańskich murach ipierw- czą zupełnie zwykłą. | na to społe- 
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lenie nie żadnego departamentu, tylko 
bezpośrednio samego ministral Aż 
się sam gubernator Lubimów zdu- 
miał. No, i wystarczyło aż nadto! 
Stołypin nie skąpił oddając—sąsiedz- 
ką usługę, osobliwie przyjacielowi. 
„Żatwierdził* Franciszkańską kaplicę 
tak, aby nawet moce piekielne jej 
nigdy nie ruszyły. 

bite deskami. Jak tu wyjednać „od- 
nośne* pozwolenie „u „odnośnych” 
władz? Całe szczęście, że gdy z rozpo- 
rządzenia rządu zamykano kaplicę, 
umyślnie zostawiono na wszełki wy- 

padek: ołtarz. 

Jakoż pierwsze zapytanie było gu- 
bernatora Lubimowa: 

— A ołtarz jest? 

właśnie kazał potajemnie postawić szą po wielu latach mszę odprawił. 

oltarz w nocy, przed oględzinami. P. Dziś już w niej.stałe odprawiane 
Ostrejko ledwie uszedł aresztu i wy- S4 nabożeństwa. AU osa 
toczenia mu natychmiastowego pro- _. Takie to w „starem „ Wilnie 

cesu lub, co się zowie, kary pienięż- działy się rzeczy, tak dawno już, zda 

nej „w administracyjnym porządku". SI% tak dawno. A tak nie dawno. 
Istnym cudem udało mu się wyjed* CJ. 
nać poruczenie specjalnej ad koc ko- 
misji zbadanie sprawy. Długo, długo 

czeństwo wileńskie nie znalazło jesz-- 
cze rady. : 

— Kto winien, policja czy Ma- 
gistrat? Bezwzględna jest policja w 
stosunku do właścicieli domów i ich 
dozorców w wypadkach nieprzestrze- 
gania przepisów sanitarnych. Byłe 
głupstwo powoduje za sobą spisanie 
protokułu, a co za tem idzie grzyw= 

— Filja: Instytutu Administra- 
cyjnego w Wilnie. Wczoraj w sali 
konferencyjnej Uczędu. Wojewódzkie- 
go wygłosił odczyt prof. Hilarowicz 
pod tytułem <Q stosunku teorji do 
praktyki administracyjnej». Odczyt 
prof, Hilarowicza otwiera szereg kon- 
ferencyj które pod egidą Filji lastytu- 
tu Administracyjnego w pewnych



okresach czasu będą się odbywały. 
Na odczycie był obecny p. Wojewo- 
da Raczkiewicz oraz wyżsi urzędnicy 
Województwa. 

— Władzio Zwirlicz nie prze- 
staje zaprzątać sobą szerokie koła — 
osobliwie pań. W Heliosie co wieczór 
produkuje swój dar zgadywania imion, 
numerów barknotów, jaki się przed- 
miot trzyma w zamkniętej dłoni etc— 
a w hotelu u siebie udziela prywat- 
nych posłuchań za specjalną opłatą. 
W cztery Oczy... przepowiada przysz- 
łość: czy i kiedy klijentka wyjdzie za 
maż, czy klijent wygra na łoterji 
it. p. . 

Zainteresowano się fenomenalnym 
chłopcem czternastoletnim w sferach 
Towarzystwa Lekarskiego. Para dni 
temu wobec ze trzydziestu osób 
zgromadzonych wieczorem w sali To- 
warzystwa przy ul. Wielkiej, dr. Ra- 
fałlowicz (z Warszawy) prof. St. 
Władyczko, dr. Wirszubski i dr. Fal- 
kowski zaprosiwszy Władzia i jego 
ojca starali się, czyniąc odpowiednie 
eksperymenty przeniknąć istotę po- 
dziw budzących fenomenów. Prof. 
Władyczko odczytał naukowy referat; 
Władzio i jego ojciec demonstrowali 
to, co znamy z popisów w kinie. 

Prof. Władyczko próbował usta- 
liė „raport'* między samym sobą i 
Władziem, zadając mu pytania w po- 
dobny sposób jak to czyni jego oj- 
ciec. Eksperyment dał rezultaty nader 
skąpe, z których nieda się wyciągnąć 
pozytywnego wniosku. 

Jednem słowem, — wyszliśmy z 
seansu aż w tak wysokich progach 
jak Towarzystwo Lekarskie: tacy aku- 
rat mądrzy jak wychodząc z kina. 

Na dobitkę i konkluzję uraczył 
nas dr. Rafalłowicz hipotezą wprost 
naiwną, że, prawdopodobnie Władzio, 
pogrążony w. rodzaj hipnotycznego 
snu, z zawiązanemi oczami... wyczy- 
tuje z ust ojca, poruszających się 
udruchowo, odpowiedź. Jest to oczy- 
wiście absurd, W słabo ošwietlonej 
sali Heliosu nikt z estrady (nawet 
bez zawiązanych oczu) nawet nie do- 
strzeże poruszających się czyichś ust... 
aż na drugim końcu sali. Ё 

Mogliśmy spodziewać się przepro- 
wadzenia w Towarzystwie Lekarskiem 
doświadczeń bardziej serjo, a i р 
częstowania laików czemś poważniej- 
szem niż hipotezy dr. Rafałłowicza. 

TEATR i MUZYKA. 

— «Reduta» na Pohulance. Uroczy- 

sty wleczór ku uczczeniu imienin Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się 

dziś w «Reducie» o g. S.ej wiecz. 
Orkiestra Namysłowskiego w 

<Reducie>. Jutro o @. 4-е) рр. ! w  ponie- 

działek o g. 8-ej w. tylko dwa koncerty zia- 

komitej Orkiestry Ludowej pod dyrekcją Sta- 

nisława Namysłowskiego. Obecnie po po- 

wrocie z Ameryki, gdzie po wielkich sukce- 

sach została nagrodzona amerykańskim 

sztandarem i wieloma złotemi medalami, od- 

bywa turnće artystyczne po kresach. | 

W programie utwory swojskie i obce, 

oraz słynne mazury Karola Namysłow- 
skiej B= 

= «Sen» w «Reducie>. Jutro o g. 8 ej 
м. «5еп» w siedmiu obrazach Felicji Kru- 
szewskiej. ` FP 

— «Mecenas Bolbec i jego mą> w 
Teatrze Polskim. Dziś i jutro ostatnie 
dwa przedstąwienia pełnej humoru kome- 
dji Berra i Werneuilla «Mecenas Bolbec i 
jego mąż». 

r = Premjera poniedziałkowa. W po- 

niedziałek po raz pierwszy graną będzie о- 
st.tnia komedja Moinara (autora <Djabła») 
«Jedyny ratunek», która obecnie w Warsza- 

wie cieszy się szalonem powodzeniem. 
— Dzisiejsza popołudniówka w Te- 

"atrze Polskim. Dziś o g. 4 m. 30 pp. gra- 
na będzie po komedja Wł. Perzyfi- 

i «Uśmiech losu>. p 
2 Re. aiw O 

niedzielę o g. 3 m, jo raz ostatni 

seaodie aršia będzie «Wielka księżna i chło- 
iec hotelowy» — Sayoira. 

a Recital Ireny Dubiskiej w Teatrze 
Polskim. Znakomita artystka, Śwł,cąca 

wspaniałe tryumiy zagranicą, wystąpi z wła- 
snym recitalem na poranku w Teatrze Pol- 

skim w najbliższą niedzieję 20 bm. o g. 12 
m. 30 pp., dając się poznać w rozległym 

swym repertuarze. RA DJ o 

— P am stacji warszawskiej. 

z 1500-1535. Komunikaty— gospodarczy 

mo 18.00, Transmisja Z Filharmonji 

Warsz. Uroczystej Akademji ku uczczeniu 

imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

  

Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska 

3 MINIATURA. 
wiatła nie zgaszono. Naftowa 

z rzucała mętny nieduży krąg 

blasku. Kąty mroczały ponuro, znu- 

żony, nieudolny blash cofał się przed 

każdem załamaniem  SCiany, przed 

każdym meblem, rzucającym Cien. 

Zapadła cisza i zaraz wszyscy po- 

słyszeli, jak żałośnie skowytał wiatr 

w ogrodzie i jak klekotały suche, na- J 

je gałęzie. Pukały drewnianemi pal- 

Ai w szyby, jakby zzigbniete drze: 

wa dostać sią chciały do wnętrza i 

ogrzać chwilę przy piecu. Mgła snuła 

się też za oknami, coś Się przewijało 

po szybach, nito bezkształtne postacie 

cisnące się do człowieczego domu po 

iatło i ciepło. SAB : 

"a 7 tej mgły i jesiennego wia- 

"tru przedostało się przez jakąś niewie 

dzialną szparę do pokoju. ws 

twarze owiał nagle zimny podmuch, 
aż sie wzdrygnęli siedzący i zacisnęli 

mocniej łańcuch rąk, jakby wzajem u 

jebie szukając pomocy. у 

+ Nagle zad Kama wstała i wyrwa” 

ła obie ręce z rąk sąsiadów. Pamięt- 

ni zaleceń Doktora, nie próbowali 

jej zatrymać. ' 

Stała teraz pośrodku pokoju, z Tę 

kami opuszczonemi wzdłuż czarnej 

sukni, bardzo blada, z szeroko otwar- 

mi oczami, zapatrzonemi, osłupiałe- 

SŁ ох о 
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Dziś będą wy- 
świetlane filmy: 

skiezo 

BEN ALI“ wspaniaty dramat wschodni w 10 aktach, 
”„ pa W roli głównych Ramon Novarro i Kathleen 

Key. Nad program: <FHRDEK BUDUJE GNIAZDKO» komedja w 2-ch aktach. 
W. poczekalniach koncerty Radjo. Ork stra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepań- 

Ostatni seans o godz. 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 
Początek seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz 4 i inne dnie o 
o godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 50, w soboty od godz. 3 
u. 30 i inne dnie od godz. 4 m. 30. 
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Teatr „Helios Wielki 
ul, Wileńska 38, 0
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szlagier sezonu! „Studnia JAKÓBA* 

przyszłość. Odgaduje myśli. 

potężne arcydzieło w|g nieśmiert. powie- 
ści Piotra Benoit, Akcja rozgrywa się w 

współcześnej Aleksandrji, Kaiffie, Konstantynopolu, pod Piramidami i Paryżu. Na scenie: Na żąda- 
nie publiczności, Cud natury, Telepatyczno—Jasnowidzący WŁADZIO ZWIRLICZ.. Przepowiada 

© 
© 
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Kino. 
Teatr „Polonja“ 

ul. A. Mickiewicza 22, i „ORLĘ 
W rolach głównych Marja Majdrowiczówna, Hanka Ordonówna, Ninka Wilińska, Jadwiga Daczyń- 
ska i inni. Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie i Zakopanem. W scenie zbiorowej: Zespół 
baletowy Koszutski—Girls. Zdjęcia nad Tatrami, Dancingi, Wędrówki mocne, Legenda o skarbach 

Dziś! Niebywała sensacja dla Wilna! Wielki film potski й 
64 (Lunatyczka) 10 wielkich aktów niesamowitych wrażeń z udziałem znanego Kapita- 

na Bolesława ORLIŃSKIEGO (bohater lotu Warszawa — Tokio — Warszawa). 4 

$ 
Janosika, ukryty w Tatrach. UWAGA: Nie patrząc na kolosalne koszta tego obrazu ceny miejsc 
pozostają nie podniesione. Początek o_g_4-ej, 
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1. 
1. Odczyt o Józefie Piłsudskim z okre- 

su do roku 1914, wypowie Andrzej Strug. 
2. Elgar: poemat symfoniczny p. t. <Po- 

lonia», wykona orkiestra reprezentacyjna 36 
p. p. pod dyr. mjra Mackiewicza. 

3. Niewisdomski: «Największy Pan», z 
cyklu «Maki», odśpiewa p. Adam Dobosz. 

4. а) Delibes: Marsz żołcierski; b) Z. 
Noskowski: Pozdrowienie Tatr, wykona Chór. 

, II. 
5, Odczyt o Legjonach i P. O. W., wy- 

powie gen. Ryd:-Šmiely. | 
6. Wiązaska piešni Iegjonowych, wyko- 

na orkiesira reprezentacyjna 36 p. p. pod 
dyr. majora Mackiewicza. || ы 

7. Moniuszko: Pieśń wojenna, odśpiewa 
p. Aleksander Michałowski. | : Ё 

8. Kazimierz Wierzyński: «Piłsudski», 
wypowie p. Aleksander Zelwerowicz. 

9. s) Piotr Maszyński: «Pójdę ja drogą»; 
b) Piotr Moos: Piosenki żołnierskie, wykona 
Chór oficerski; c) Jan Gail: <Ej nie masz, 
jak żołnierski stan>, A Chór. 

10. Odczyt o roku 1920-ym, wypowie 

gen. Juljusz Stachiewicz. . 
11. Chopin: Polonez As-dur, wyk. orkie- 

tra Filharmonji Warsz. : 3 

UA 12. MIRA ski: «Pieśni o Komerdancie» 

odśp. p. Stanisław Gruszczyński z tow. or- 
kiestry Filharmonji Warsz. ы 

13. <Konterencja pokojowa>, jako wy- 
raz humoru 1-ej brygady Legionów, wypo- 
wie major S. G. Krzewski. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Samobójstwo. W nocy na 18 b. m. 

w celu pozbawienia się życia otruła się 
esencją octową Helena Jagentynowiczowa 
(Wiłkomierska 53). Desperatkę pogotowie 
przewiozło do szpitala ów. Jakóba. Przyczyna 
usiłowania samobójstwa brak pracy. 

— Otrucie się amonjakiem. Da. 18 

b. m. w mieszkaniu Ignacego Walentynowi- 
cza (W. Stefańska 36) otruł się amoniakiem 
Jan Holobowski (Środkowa 9). Pogotowie 
przewiozło desperata do szpitala Św. Jakóba. 

— Wpadł do studni. Dn. 17 b. m. 
podczas czyszczenia studni upadł na dno z 
wysokości 5 sążni robotnik Antoni Micha- 
łowski (Werkowska 20). Poszkodowanego z 
wody wydobyto i dostawiono do szpitala 
św, Jakóba. 

mi i jakby... Nie. To nie było złu- 
zenie. 

: "Doktor skonstatował z najwyż- 

szem zdumieniem, że oczy młodej 
Kobiety powiększyły się i nabrały in- 

nej barwy. Tak, naprawdę. Już nie 
były siwe. Były koloru morskiej wo- 

dy. Czy rzeczywiście jeszcze przed 

chwilą miały tę cudną oprawę dłu- 

gich, czaraych, wygiętych rzęs? Istne 
firanki jedwabne. —, : 

„Alež ona ma przecudne oczyl 
ak mogłem tego dotąd nie zauwa- 

żyć?" myślał Doktór. „! skąd, u dja- 

bła, zrobiła na kij wrażenie  tęgiej, 

krągłolicej osoby?" 
AE Kobieta, która stała po- 

środku pokoju była smukłą i wiotką. 

Twarzyczkę miała ściągłą i tak białą, 
że czarne brwi odcinały się na czole, 

jak dwie smugi, namalowane tuszera, 
„Oho, zdenerwowanie dobyło na 

jawfwiek pani Kamy“, rozmyślał dalej 

Doktór. «Na razie wyglądała mło- 

dziutko, a teraz dalbym jej pod czter- 
dziestkę, |... jakaż ona piękna. Zarę- 
czyłbym że przed godziną była za- 
ledwie przystojną. Bożel» ; 

Wszystkie myśli urwały się nagle 

i splątały w głowie Doktora w nie* 
rozwikłany kłąb. Przed nim stała Da- 
ma z miniatury. : 

To już nie była pani Kama, To 
był Ktoś, co wziął sobie jej ciało i 
prześwietlił je własnym duchem, jak 
prześwieca przezroczysty klosz lampy 

a ОР 

Gospodarstwa. 
: В 

Ė 24 morgi cena 12.000 zł. wpłaty 6000 zł. © 
a Mi. 5 > 9000 » E) 

B 40 > » 11.000 » wpłaty 7000 » B 
3 50 » » 15.000 » > 10000 » B 

) 58 > » 16000 »  » 12.000 » B 
70 > › 20000 » » _ 15.000 » 

86 > » 16000 » > 12.000 > E 
125 > » 20,000 » » _ 16.000 » B 
136 » » 32.000 » » 25000 » 

Oprocz tych, mamy wielki wybór większych i 
mniejszych na korzystnych warunkach do nabycia, 
powyższe gospodarstwa są z zabudowaniami wraz z 
żywym i martwym inwentarzem, wybierających się 
celem kupna, uprasza się zabrać gotówki na zadatek 

Zgłoszenia „GLEBA* Poznań, Chwaliszewo 7/8 II p, 

JAROCSEEEGCOCSGKEGSEA 

Dziś! W sobotę 19 marca o godz. 8 m. 30 wieczór, odbędzie się SEANS wszechświatowej sławy 
przeprowadzi zdumiewające eksperymenty z dziedziny 
telepatji, jasnowidzenia, mnemotechniki i t, p. 

Szczegóły w afiszach. 
MESSINGA *** 
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in Užywaną maszynę do pisa: 
upię nia w zupełnie dobrym 

Stanie. Zgłoszenia proszę skierować 
do hotelu Sziachęckiego Ostrobramska 
4, dla inżyniera 20—22 b. miesiąca. 
  

— LOKOMOBILĘ 
<RUST N - HORNSBY>»> 

w ruchu, stan doskonały 8 atmosfer 
16/20 Hp rok budowy 1913 sprzedam. 
P<czta; stacja Nowojelnia, 6 ki'omet.     

i 
| Eabiuot Kosnetyezny 

Z. Zdzienickiej 
Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux'u. 

Usu wanie zmarszczek. 
Farbowanie włosów. Elektryzacja į 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W. Z. P. Nr 1, Wiino, dn. 301 r. 1926 

  

    

opałowy 4 Węgiel kowalski 
drzewn KOKS 2 

w każdej jlości z dostawą do domu 
oraz wszelkie materjały budowlane 

poleca D.H. „Murpol“ 
M. Jedrzejkowski 

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

i ją Zz 2—3—4 umebl. 4 Mieszkania soy oni kuchnia, 
% winda, ogrzewaniem cenir. Najnowsz. 

urządzenie wynajmuje się rocznie lub + 
4 miesięcznie. Hotel <Palace> 

” Wielka 47. ® 

OGŁOSZENIE. 
Zawiadamiam, że w dniu 22 Ill 

1927 r. na placu Kalwaryjskim odbę- 
dzie się licytacja 2-ch koni wojsko- 
wych o godzinie 10-ej rano. 

Komendant Miasta. 

BOBIATYŃSKI 

Ppulk. 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
it d. Kto chce poznać przyszłośćy 
niech pośpieszy do £ maja. Ponieważ 
potem wyjężdża lub zupełnie prze. 
staje wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, 

  

    
      

rów maj. Chodorki woj, Nowo- (Zarzecze) naprzeciw Krzyża, schody 
gróczkie. H. Kulikowski, na prawo, 

ENEI Poszukuję 
T-wo Radio-Technicznejij awóch pokoi z kuch- 

nią. Wiadomość w 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 
oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. 
DDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa 

WYSK—ul. Zamkowa Nr O,  telef. 
ul. Suwalska Nr 65, 

  

    
   

  

i daje mu inną barwę. 
Doktór obejrzał się na Polka, zo* 

baczył jego oczy szeroko rozwarte i 
zrozumiał, że inni też widzą tajemni: 
czą zmianę. Pułkownik podał się na- 
przód i patrzył na siostrę z takim wy* 
razem przerażenia, że zaniepokojony 
Doktór położył mu rękę na ramieniu. 

<lnterwencja w tej chwili mogłaby 
strasznie zaszkodzić medjum», za- 
zeptał. „Mogłoby się skończyć wprost 
ragicznie. Jak na teraz niema powo- 

du do obawy. gędę czuwał*, ' 
Pułkownik westchnął ciężko i prze- 

ciągnął ręką po spoconem czole, 
Zwyczajna, modna, wąska i krėt- 

ka sukienka pani Kamy wzdęła się 
na biodrach, pękła wzdłuż( i: roz- 
sunęła się na dwie strony, stała się 
wdzięcznem, sutem, czarnem „pan- 
nier* z pod którego opadła aż do 
stóp również czarna, przetykana srebr- 
nemi nićmi, spodniczka. Nad głową 
zabielała pudrowana peruka, w ręku 
znalaz się miniaturowy wachlarzyk z 
czarnej koronki, o rękojeści w slonio- 
wej kości rzezanej. 

Drobniutkie stopki obute były w 
srebrne pantofelki, pomiędzy głęboko 
odsłonięte piersi wtuliła się purpuro- 
wa róża, a w oczach płonęła rozpacz 
tak straszna, że obecnyeh dreszcz 
przejął. 

Delikatne, ukarminowane usta kon- 
wulsyjnie drżały, drobne piąstki za- 
ciskały się gwałtownie, cienkie palu 

„Elakirii“ "ieit "e 106 

PRAWDZIWY 

SIROLIN 
<ROCHE> 

adminlstracji +Stowa> 

  

  

    

na Tal. RZĄDCA 
poszukuje posady, po 
siada _ długoletnią 
praktykę,  chlubne 

Świadectwa i poważne 
referencje, adres w 

KREMEM id. «Row. 

Nr 29, WOŁKO 
Nr 108, LIDA—. 

    

szki szarpały pajęczą koronkę wachla- 
rza. Przegięła w tył głowę i jęknęła 
boleśnie. Potem wyciągnęła obie ręce 
przed siebie i rzuciła się w kąt po- 
koju. 

Stał tam klęcznik z hebanowego 
drzewa, upiększony misternie inkrus- 
tacjami z kości słoniowej i perłowej 
macicy. 

Dama runęła ciężko na kolana, 
oparła czoło na rękach, splecionych 
modlitewnie i rozpłakała się tak stra- 
sznieę, że Pułkownik poraz drugi por- 
wał się ku niej, ale Doktór zatrzy- 
mał go znowu. Postanowił za) wszel- 
ką cerę doprowadzić seaus do końca 
i dotrzeć do dna tajemnicy. Patrzył 
w odroienioną kobietę, jak w tęczę, 
śledził chciwie każdy najdrobniejszy 
ruch, sugestjonował przerażone, osłu- 
piałe otoczenie, by nikt się nie ru- 
szył, nie przeszkodził. 

W. pewnej chwili, tuż za Dokto- 
rem, stuknęło odsuwane krzesło. Za- 
machał gwałtownie rękami, by uci- 
szyć niesfornego uczęstnika i urwał 
wpół gestu. 

Kapitan z 6-ej baterji szedl ku 
drzwiom sztywny, wyprostowany, stą- 
pając ciężko, automatycznie. Wypro- 
stował się tak bardzo, że zdawał się 
wyższym niż zwykle. Któryś z ofice- 
rów skoczył ku wychodzącemu, ale 
Kapitan odsunął natręta ruchem tak 
wyniosłym i władczym, że. tamten 
stanął, jak przygwożdżony. Sam za: 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za og oszenia Zenon Ławiński. 

   

  

DOKTÓR 

D, ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPEC, 

SKORNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24   

  

Akuszerka 

Wi Smiałowska 
przyjmuje od godz. 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 

WZP. Nr 63 
  

Lekarz-Dentysta 

Ha zasieo WIOSEN 
poleca w znanych, gwarantowanych jakošciach | 

dobór nasion | 
POLNYGH i OGRODOWYCH 

Specjalny skład nasion 

Telesto! Otminnowski 
Poznań, ulica Szkolna 9 

Cenniki i oferty na życzenie bezpłatnie, 

Rejestr Hamdlooy. 

+ 

Ъ 

MARYA 

zvńska. Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
Ożyńska Smolska w dn. 23-11 27 r. pod Nr. 5884 wciągnięto: я : 
Choroby jamy ustnej. R. H. A. |.—5884. «Wiszniewska Chana» w Różance, 
Piombowanie i usu- pow. Lidzkim. Sklep łokciowy i kolonialny. Firma istnieje od 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
W ARCYDE urzędni- 
om uczącym się 

zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 
Wydz. Zdr. Nr 3. nn 

1910 roku. Właściciejlka—Wiszniewska Chana, zam. tamże 
4600— VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie: 
w dn. 24-11 27 r. poa Nr. 5886 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5886.: 
Lidzkim. Restauracja. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel— 
Bogatko Leonard, zam. tamże. 

<Bogatko Leonard» w Bielicy, pow. 

4601—V1 
  Lekcyj francus- 

kiego udziela ruty. 

nowana nauczyciejka- 
Mickiewicza 45 m. 4. 
od godz. 1—3. 

ska 13. Kawiarnia. 
Budin Borys, zam. 

    

pokoi—mieszkanie, 
J wanna, elektrycz- 

ność, do wynajęcia. 
Ul. A. „Mickiewi- 
Czą 35 m. 12, 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 24-11 1927 r. pod Nr. 5887 wciągnięto: 

R. H. A. I.—-5887 «Budin Borys» w Lidzie, ui. Suwal- 
Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel — 

4 M 

  tamże, 4602—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 2411 27 r. pod Nr. 5888 wciągni 
„R. H. A. 11—5888. «Grodzieńska 

Lidzkim—sklep spożywczy 1 żelazny. Firma istnieje od 
roku. Właścicielka—Grodzieńska Eta, zam. tamże. 4603—VI 

0: 

| w Bielicy, pow. 
1886 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okn w Wilnie 
"SUMY | 

od 200 — 600 dola- 
rów natychmiast 
uiokujemy bardzo 
korzystnie na 1 hi- ul. Mickiewicza 7. 

w dn. 24-1l 27 r. pod Nr. 5889. wciągnięto: 
R. H. A. 1.—5880: «Inżynier Jan Gumowski» w Wilnie, 

ul. Mostowa 3. Dom techniczno-handlowy i biuro budowlane. 
Firma istnieje od 1927r. Właściciel— Jan Gumowski, zam. przy 

у 604—V1 
  poteki domėw i 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
K w dn. 21-11 27 r. pod Nr. 5819 wciągnięto: 

ZACHI A As "R.H. A. 1—5819. <Milikowska Rocha» w Lebiedziowie, 
» Е ow. Mołodeczańskim. Sklep łokciowych i drobnych towarów. 
Gdańska 6, tel. 9:05 rma istnieje od 1890 roku. Właścicielka —Milikowska Rocha, 

zam. tamże. 
Do sprzedania 
FLET niedrogo 

wiadomość 
ul. Antokolska 74—8, 
Dąbrowski. 

: zamm. tamże. 
DOMY 
dochodowe 

najlepsza lokat 
gotówki polecą 
Dom Handl.'Kom. 

„ZACHĘTA: 
Gdańska 6, tel. 9.05 Do Rejestru 

Po długim pobycie w 
Paryżu i w Anglji 

udzielam lekcji języka 

francuskiego. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 21-Il 27 r. pod Nr. 5820 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 5820, 
pow. Mołodeczańskim. Sklep łokciowych ; drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel — Milikowski Abram, 

4606—V1 

4605—V1 

ilikowski Abram, w Lebiedziowie 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wllnie 
w dn, 21-il 27 r. pod Nr. 5821 wciągnięto: 

R. H. A. I, — 5821 «Pejewska Rywa» w Różance, pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy i łokciowy. Firma istnieje od 1924 
roku. Właścicielka—Pelewska Rywa, zam. tamże. 4607 -VI 

Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilrfie 
w dn. 21-1l 27 r. pod Nr. 5822 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5822. <Puljanowska Stefanja» w Lidzie, nl. 
Rynek 10—sklep win 1 wódek. Firma istnieje od 1923 roku. 
właścicielka—Puljanowska Stefanja, zam. w Nieświeżu. 
nomocnik Benjamin Podworyski, zam. w naze ul. Rynek 10. 

Peł. 

608— VI 
  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 21-Il 27 r. pod Nr. 5823 wciągnięto, 

> R. H. A. 1.—5823. «Rubinowski Israel» w Bielicy, pow. 
Lidzkim—skiep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1875 
roku. Właściciel —Rubinowski Izraei, zam. tamże. 4609—V4 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 21-1l 1927 r. 

«  _R. H. A. 1.—5824. «Sawicka Liba» w Bieficy, pow. Lidz- 
kim. Sklep kolonjalny i galanterji. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właścicielka—Sawicka Liba, zam. tamże. 

pod Nr. 5824 wciągnięto: 

4610—VI 
  

i angielskiego 
Mickiewicza 37—17. 
Wejście od ulicy 

Ciasnej. + 

-REŚLARZ— 
k technik  wyko* 

nuje wszelkie 
roboty kreślarskie, zna 
architekturę, miernic- 
two. Pragnie objąć 
stałą posadę [ub okre- 
sowo. Łask. zgłosze: w dn. 21-Il 27 r. 
nia listownie Wilno, | 

Jasna 42, m. 2 
Ajeksowicz, Ściciel—Sokołowski 

mozna znów otrzymać we 

się równym mierzonym krokiem do» 
tarł do drzwi, otworzył je i znikł w 
ciemnym kurytarzu. Nikt nie poszedł 
za nim; wszystkich ogarnęła jakaś 
dziwna niemoc, jakiś bezwład kamien- 
ny. Siedzieli i patrzali nieruchomo 
na wijącą się u klęcznika kobietę i 
słuchałi jej rozdzierającego płaczu. 
Sekundy splątały się z godzinami. 
Nikt by nie potrafił powiedzieć, jak 
długo to trwało. 

Wreszcie Dama podniosła się 
zwolna, ociężałym, omdlewającym ru- 
chem dźwignęła swoje wiotkie ciało, 
jakby to był ciężar stupudowy. Wy- 
prostowała się, splotła na chwilę obie 
ręce nad głową, a potem sprężyła się 
w sobie, oczy jej zamigotały dziko, 
klasnęla w ręce. 

Drzwi otworzyły się raptownie i 
wpadł ordynans Józek. Polek zama- 
chał nań groźnie obu rękami, ale Jó- 
zek tym razem nie zwrócił żadnej u- 
wagi na swego porucznika, 

Wyprostował się u drzwi i patrzył 
w Damę z Miniatury wiernemi oczy- 
ma oddanego sługi. Jednocześnie po- 
częła go owiewać jakaś nieuchwytna 
mgła, Twarz zmartwiała, znierucho- 
miała w niesamowitem skupieniu. Oto 
już nie miał na sobie munduru, tyłko 
brunatny frak, takież krótkie do ko- 
lan spodenki, złoty galon u kołnierza, 
białe pończochy, płytkie pantofle na 
wysokich korkach. 

Tym samym sztywnym krokiem, 

wszystkich aptekach 

Polski w cenie zł.6.50 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
pod Nr. 5825 wciągnięto: - 

„R.H. A. I.—5825. <Sokolowski Morduch> w Bielicy, pow= 
Lidzkim. Sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1900 roku. Wła 

Morduch, zam. tamże. 4611—VI 

      

  

jakim wyszedł przed chwilą Kapitan, 
ruszył Józek na środek pokoju, wziął 
ze stołu staroświecki kandelabr sied- 
mioramienny, dźwignął w górę i 
uniósł wysoko. Patrzył Damie prosto 
w twarz, ani mrugnął; wskazała ręką» 
drzwi. у 

Odmieniony Józek pchnął je, otwo- 
rzyl na roścież i poszedł kurytarzem, 
oświecając drogę swej pani. Ona szła 
tuż za nim, gryząc nerwowo chustecz- 
kę i wzdychając konwulsyjnie tem 
przejmującem, dziecinnem westchnie- 
niem, kióre przychodzi po bardzo 
długim płaczu. : 

Wszyscy uczestnicy seansu: poczuli 
naraz, że mogą się ruszać. Wstaii z 
miejsc i spojrzeli po sobie. Pułkownik 
chwycił doktora za rękę. 

„Musimy pójść za niemi. Prędko, 
prędko! Doktorze, ach! proszę! Niech 
pan już zbudzi Kamę“. 

Doktór pokręcił głową. 
„Boję się, że nie będę mógł, 

to się samo skończy. Obudziliśmy 
przeszłość, pozostajemy w jej władzy. 
Powtarzają się rzeczy, które już raz, 
się stały. Czas jest pojęciem względ- 
nem, jak wszystko inne. Niema za» 
sadniczej różnicy pomiędzy „teraz“ 
„przedtem* i „ootem*, mruczał do 
siebie Doktór. Stałi patrzył w podło« 
g%, a nikt bez niego nie Śmiał wyjść 
na kurytarž. Dopiero Poiek targną! 
go mocno za ramię. 
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