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SŁOW 
Wilno, Wtorek 16-g0 marca 1926 r. 

Redakcja i Administracja wl. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

ODDZIAŁY: ; 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE —- ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO -ŚWIĘCIANY — uł. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — u!. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATO wA—ul. Mickiewicza 24 

   
  

W sprzedaży detalicznej ceiia pojedyńczego n-ru 15 groszy, PRENUMERATA miesięcna z odaoszni:em ao domu lub z przecyłką pocztową 4 zł. Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
iš 

za tekstem 10 zroszy Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych zagranicę 7 zł. Konto czekewe w P, K.0. Nr. 80259 
| CENA OGŁO>ŻEN: Wiersz milimetrowy jednoszpalicwy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

oraz 7 prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 
  

  

j wobec amerykanizowania 

U kresu ziemskiej wędrówki. 
Dziś w arcybiskupim grodzie O- 

strobramskim składamy do grobu 

śmiertelne szczątki naszego Pasterza, 

który, uaiknąwszy cudem  bezecnej 

kaźni bolszewickiej, od wszystkiego 

świata katolickiego wielbiony i стсто- 

ny, w niezłomnej służbie Wiary—jak 

żył, tak życia dokonał. 

Urodzony w Kieleckiem pod wio- 

škową strzechą sobie zawdzięczał 

wszystko, co go wywyższyło zarów- 

no w hierarchji kościelnej jak w spo- 

łeczeństwie poiskiem. Sędziwe lata nie 

odjęły mu energji, nie wystudziły 

serca, nie zaciężyły w najmniejszej 

4 mierze na przedziwnie giętkim i wy-. 

soko nad ziemski padół i jego spra- 

wy wzbijającym się umyśle. Wiedział 

Ojciec Święty komu powierza niesły- 
k 4 chanie drażliwą i subtelną misję: pod. 

trzymania w Polakach amerykańskich 

chwiejącej się karności katolickiej, 

tamtejsze- 

go Kościoła na ziemiach gęsto emi- 

grantami z Polski zasiedlonych. A i 

podczas blisko czy nawet przeszło 

czterdziestoletniego pobytu w Peters- 

burgu, gdzie sprawy wiary ze spra- 

wami narodowościowemi isk bywały 

nieraz zaprawdę tragicznie, splecione 

—jakże często wielki takt arcybiskupa 

Cieplaka, jego niewyczerpana dobroć 

i wyrozumiałość rozcinały węzły gor- 

dyjskie,, zdawałoby się na wieki fata!- 

nie zgmatwane. 

Śmierć nieubiagana pozbawiła nas 

  

w formułki suchej i oderwanej od ży- 

cia nauki. Wręcz przeciwnie, zawsze 

rwał się do życia, do torowania šcie- 

żek nauce Chrysiusowej, do głosze- 

nia na najszerszych sziakach ludzko- 

ści poiężnego słowa Ewangelisty: 

«Martwą będzie Wiara wasza bez 

uczynków!» 

Pamiętną też na zawsze pozostała 

wizytacja pasterska dokonana przez 

ks. Cieplaka niebawem po wyniesie- 

niu go do godności biskupa sufra- 

gana Mohilewskiego. Pamiginą pozo- 

stanie na zawsze nieustraszoność 

Pasterza, niewahającego się ani chwili 

pod „opiekuńczym* wzrokiem rządu 

carskiego, śledzącym pilnie każdy krok 

jego, przemawiać do wiernych tak, 

jakby tylko oko Opatrzności nad 

nim i nad niemi czuwato. 

Pod pozorami spokoju i wielkiej 
skromności czuwał w $. p. arcybis- 

  

  

mądrą miłością. W dzisiejszych cza- 

sach, osobliwie w dzisiejszych cza- 

sach  wytrawność, wyrobienie, ia 

właśnie mądra miłość zmarłego Arcy- 

pasterza byłyby tu na stolicy bisku. | 

piej w Wilnie oddały skłóconym na- 

szym stosunkom społecznym — ai 

politycznym — nieocenione usługi. 

Ciężkim ciosem jest dla nas Je- 

go zgon. Myśl uporczywie wraca do 

potrójnej trumny, tam za Atlantykiem 

na wieki zagwożdżonej. Grzebiemy 

wraz z tą trumną — tyle nadziei, ty- 

le gorących oczekiwań, całą radość, 

której nie sądzono było wybuchnąć 

w uroczystym dniu ingresu! 

Odprowadza Go do grobu cały 

kier polski. Odprowadzi Go do gro- 

bu najdostojniejszy _ przedstawiciel 

wskrzeszonego, Państwa Polskiego, 

prezydent Rzeczypospolitej. Tłumy 

ludu towarzyszyć : będą konduktowi 

przez miasto całe. Uroczyste modły 

żałobne odprawiene będą w Bazylice 

a w galowej auli uniwersvteiu w 

mowach świeckich ożyje wielka pos: 

tać zeszłego do grobu luminarza 

Kościoła. Modlitwy, mowy pogirzebo- 

we, Światła rzęsiste, wieńce, kwiaty... 

wszystko, na co żałość ludzka zdo- 

być się może, będzie opromieniało 

celebrę pogrzebową u trumny, Ś.p. ar- 

cybiskupa Cieplaka. | 

Przebrzmi bicie we dzwony; świat- 

ła pogasną; powiędną kwiaty... Trwal- 

Sza po nad te pietyzmu i czci ozna- 

  

| 

0) poszubioanių kompromisu. 
Poufne posiedzenie Rady Ligi, 

GENEWA, 15.lll. Pat. Szwajcarska „agencja telegraficzna donosi: o godz. 11:ej przed południem zebrała się Rada Ligi Narodów na posie dzenie poufne celem zbadania różnych możliwości, któreby pozwoliły 
wyjść z obecnego impassu. 

Według powszechnego przeświadczenia dzień dzisiejszy winien przy- = O POĘDEOR zagadnienia. Położenie oceniane jest naogół jako dość orzystne, 
Otrzymuje się nadal uporczywie wiadomość, że Szwecja zrezygnuje ze swego niestałego miejsca w Radzie, tak, że ogólne Zgromadzenie 

przystąpiłoby do nowych wyborów, a to umożliwiłoby wybór  przedsta- 
wiciela Polski, To rozwiązanie nie wydaje się nieprawdopodobnem. Spo- tyka się ono jednak z krytyką zarówno ze strony polskiej, gdzie uważane 
jest za nieodpowiadające godności Ligi Narodów i. Polski, jak i ze strony 
niemieckiej. 

Kiytyka niemiecka zwraca się przedewszysikiem przeciwko temu wy: borowi, widząc w nim manewr, mający na celu obejście danych Ni>m- 
com zapewnień. ' 

Nowe miejsce, lub dymisja jednego z członków. 
GENEWA. 15.lll. Pat. Przedpołudniowe tajne posiedzenie Rady nie zostało ukończone, wznowione jest popułudniu. Dyskusja toczy się do- 

koła dwuch koncepcyj: stworzenia nowego niestałego miejsca w Radzie Ligi lub dymisji jednego z obecnych członków Rady, aby tym sposobem zgromadzenie wobec zaekompletowania Rady musiało ją uzupełnić nowe- mi wyborami. W ten sposób miałaby wejść do Raay Ligi—Polska. Obec- nie rozpatrywana jest podobno możliwość ustąpienia dwuch członków Rady, aby dymisję Undena uwolnić od komentarzy wyłącznie jego doty- czących. Jest to podobno nowa koncepcja delegacji niemieckiej, niechętnie widzącej usiąpienie samego tylko Undena. Nastrój zdenerwowania zmniej- szył się nieco. Największe praw dopodobieństwo ma zdaje się nowy pian, który przewiduje dyrisję Undena. za, УЁ 
Benesz ustąpi miejsce Polsce. ' 

GENEWA, 15.11 (PAT). Dziś popołudniu odbyło się posiedzenie przedstawicieli państw, wchodzących w skład Małej Ententy, którzy wy: razili gotowość zrezygnowania do jesieni- z p'astowanego przez Benesza mandatu w Radzie, aby umożliwić Zgomadzeniu Ligi przyznanie ewentu. alne tego mandatu Polsce. Państwa, wchodzące w skład Małej Ententy oczekują jednak, że we wrześniu jeden z nuh będzie znowu wybrany do tady. Krajem tym będzie prawdopodobnie Jugosławja. W miejsce Szwe- cji, która zizeka się również swego mandatu, ma wstąpić Holandia lub kióreś z państw skandynawsk ch. : 
Narady w hotelu „Bergues“, 

GENEWA, 15.11] (PAT). Dziś odbyły się dwie poufne narady w eu PSY. Re z udział Briand, Chamberlain, Mello „Franco, ansen 1 przedstawiciel Hiszpanji, w drugiej uczestnić: i: - tour, Vandervelde, Ninczicz i Benesz. Pr IM W toku pierwszej narady starano się wywrzeć nacisk na 
by wycof.ła swoje ye 
rady Melio Franco 
instrukcje. 

r ę w Brazylję, aże- 
to w Sprawie przyjęcia Niemiec. W wyniku tej na- 
obiecał zwrócić się do swego rządu po ponowne 

Sejm i Rząd. 
Posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. 15. Ili (żel. wł. 

Słowa). Aczkolwiek dotychczas 
jutrzejsze posiedzenie Sejmu od- 
wołane nie zostało, jednakże z 
całą pewnością sądzić można 
że wobec niewyjaśnionej sytu- 
acjj w Genewie jutro się nie 
odbędzie. Marszałek Rataj odbył 
w dniu dzisiejszym konterencję 
z przywódcami stronnictw, któ- 
rzy wypowiedzieli za przesunię- 
ciem terminu posiedzenia Sejmu. 

Uchwały Rady Naczelnej 
PZP. 8 

WARSZAWA. 15.III (żel. wł, 
Słowa). Dnia 14-g0 bm. obra- 
dowała Rada Naczelna PPS. į 
powzięła następujące uchwały: 

Rada Naczelna stwierdza, że 
mimo wysiłków ministrów so» 
cjalistycznych prace rządu posu= 
wały się doląd w sposób o 
wiele za powol y. Poszczególne 
urzędy podiegały wpływom kias 
posiadających. Wśród wielu 
stronnictw nie zdawano sobię 
sprawy, że Państwo stoi na 
progu katastrofy. Wobec tego 
Rada Naczelna uznaje za ko» 
nieczność bezwzględną: 1) uru- 
chomienie robót publicznych i 
budowlanych na wieiką skalę 
oraz rozszerzenie innych form 
pomocy dla bezrobotnych; 2) 
zdecydowane i stanowcze ро- 
ciągnięcie klas posiadających do 
świadczeń na rzecz Skarbu; 3) 
przeprowadzenie w praktyce zde- 
cydowanej redukcji budżetu w 
pierwszym rzędzie wojskowego 
z uwzględnieniem potrzeb pra» 
cowników państwowych; 4 Sta. 
nowczą zmianę polityki admini- 
stracyjacj ji narodowościowej 
oraz istotną walkę z nadużycia 
mi i drożyzną; 5) zachowanie i 
przestrzeganie w praktyce ustai 
wodawstwa robotniczego. 

Nada Naczelna wyrażając peł- 
ne zaufanie CKW. i ZPPS. oraz 
ministrom socjalistycznym ocze- 
kuje, iż kierownicze włądze par- 
tyjąe w sposób stanowczy o- ы kupie Cieplak tomnie i - ki stanie karta w dziejach — й- o ь 5 świadczą innym  stronnict p OW: Z A ь Pama SE PRUE 2 s Ak Podczas drugiej narady zastanawiano się nad zapewnieniem miejsca mieżącym do koalicji zaęiojncj 

kraju ze wszech stron błogosławiono.. chnienia duch ochoczy do czynu, na, zapisana jeno żalem, głębokim w Radzie Małej Entencie po zrzeczeniu się mandatu przez Benesza, ustala.że klasy pracujące doszły do о- Pomimo, że w ciągu 27 lat profe- płomienny, nieustępliwy w dobrej szczerym żalem. Arcybiskupstwa wi- sijos kana to r Reis Mad, aa JA saa zrzeknąsię siatecznych granic swych ofiar. % + ; I ‚ : + з . # 21 : a ie ы > sorem był Akademji Duchownej w sprawie, dla złej jak bicz Boży nieu- leńskiego dziejów pierwsza karta. ażeby Mała Ententa przy ponownych wsbótąch pat Ma ais A ma wa. 2 Petersburgu, nie bylo w zmarlym ar- blagany. Krzyż na niej tylko czarny. Rat Jest rzeczą prawdopodobną, że mandat po B:neszu oirzyma postularów uzależnione być mu- i cienia zasklepienia si ludu wyszedł i lud kochał — _ Taka była Boża wola. : NZ szą dalsze losy koalicji rządo- 
cypasterzu ani cienia zasklepienia % z wy y Brazylja „lie cofa. veta, wej zgodnie z uchwałami XxX go 

Tais nac dada ie ease at Raidas S : 
n "„ladcienie delegata Krazylji Mello Franco, iż otrzymał od niu dzisiejszym Rada PROCHY MĘCZENNIKA ZA WIARĘ i POLSKOŚĆ w. WILNIE — |J zzo. wroich, ius e, Zodność parodoma tie pora oso, Naczema PŚ daj tadż ; LET WCZK promisu, t zn. bez udzielenia stałzgo miejsca Brazylji Oświadczenie to wanq. SP AWAMI organizacyjnemi i mię- Warszawa ku czci Arcybiskupa Przed kościołem po-bernardyńskim ]. E. kardynał Kakowski, arcybiskup wiające weio Brazylji przeciw przyjęciu Niemiec wytwarza nowe trudności, gdyż dzy innemi owawiano sprawę obe męczennika. wóz ze zwłokami zatrzymał się a ze Ropp, biskup Tymieniecki, arcybiskup powoduje cofnięcie się do sytuacji z przed tygodnia. : > chodu 1-szego maja. specjalnie wzniesionej mównicy ża- Przezdziecki, biskup Nowak, biskup Rezultat obrad Rad ech у W. niedzicię stolica Polski—War- łobne przemówienie wygłosili ks. polowi Gali, biskup Jabłrzykowski, е rad Kady—zniechęcenie. Posiedzenie Komitetu szawa—złożyła hołd ostatni docze- pos, Wyrębowski, imieniem miasta biskupi wschodniego obrządku Ku. GENEWA. 15ili. Pat, Dzisiejsze popołudniowe poufne posiedzenie Ekonomicznego, snym szcząikom obrońcy wiary ka- prezes Rady Miejskiej sen. |. Baliński, cyłowski i Bocian oraz kapucyn O. Rady Ligi Narodów trwało przeszło trzy godziny. Rozpoczęło się ono © ы tolickiej i polskości, — arcypasterza- Dworzec na przyjęcie dostojnych Viator. godz. 17, a skończyło po godz, 20. Członkowie Rady złożyli jedynie WARSZAWA. 15 „I. (tel. wł, tułacza, ś. p. Cieplaka, hołd ostatni prochów arcypasterza przybrano w z krótkie oświadczenia. Briand powiedział, że sprawa nie jest załatwiona, Słowa). Jutro oabędzie się posie- w wędrówce na tej ziemii. „ kiry i zieleń, a drogę wysłano jedliną. Na ziemi Archidjecezji Wileń. Benesz zaś dał do zrozumienia, że sprawa źle stsi. Na twarzach wszyst- dzenie Komitetu Ekonomicznego O godzinie 8 mej rano przenie- Nad gi6wnem wejściem widniały in- skiej. kich członków widać było zniechęcenie co nasuwa przypuszczenie, iż wy- slów na kiórem będą roz- siono irumnę do kościoła św. dis sygnia arcybiskupie. O godzinie 11** zajeżdża pociąg nik narady nie był nadzwyczajny. + oe o posta- 0 ea gada a AB A o na == za Plenarne zgromadzenie Ligi we środę 2 j dia Rao = opa- 

Е : т 2 zalejąca mk. i i AMI. й i ‚ Ą ! porząsku. | gonie—kaplicy, w której na zaimpro- zdołały ZA; 4 iicziy a. sbs dE d wiej s ; Р“аки;' Kaži Postanowila Gdložyt posie- Przemyst wojenn 
O godz. 10 i pół o wizowanym ołtarzu płonęły Świece 2ajacych па oki A оаа y zenie plenarne Zgromadzenie do środy rano. y. stwo żałobne odpiawił J. E. ks. kar- przed wizerunkiem M. B. Często- > 

° е * WARSZAWA  15.III, (£el. wł. dynał Kakowski w asystencji J. E. chowskiej, a ściany pokrywały wieńce. x so a poza Ostateczne fiasco litewskiej intrygi. Słowa). Dzś w szli z biskupa Galia oraz licznego ducho- Po odprawieniu modłów i odśpie- Es i Haraburd GENEWA 15 III PAT. Delesacja polska otrzymała od Scialoi, jako prze- pizemysiu  wojennego odbyła wieństwa. Żałobną egzortę wygłosił waniu przez chór alumnów „Salve a i OC p aa i k iki wodniczącego poprzedniej sesji Rady Ligi notę w której przewodniczący za- Się konferencja prasowa pod ks. prof. Sziagowski. Regina" — wojsko zaciągnęło wartę, о! дъ : s. Oleszczuka odprawił krótkie wiadamia, iż Rada po rozpatrzeniu dokumentów uznała incydent polsko lite- przewodnictwem gen. Konarzew= 
O godzinie 4-tej nastąpiła €XSpor- którą pełniło do chwili wyruszenia mz GA i wski za wyczerpany. W ten sposób cała sprawa została zamknięta skiego. Gen. Norwid Neugeba- tacja zwłok na dworzec Wileński. zwłok na wieczny spoczynek do Surażu jako aa żel oai ь uer przedstawił ogólną sytuację 

. - ; ; j na + Р A ы Dowborczycy, Hallerczycy i Skauci Wilna. : : 35. granicy archidjecezji wygłosił podnio- Demonstracje komunistyczne w Berlinie. przemysłu wojennego w Pol- wzięli trumnę na ramiona i złożyli W tym że pociągu wiozącym do- słe kazanie. ь ‚ sce I jego potrzeby,  poakre- na wozie żałobnym, poczem rozwinął stojne prochy wyjechali z Warszawy - wasto reprezentowane było przez BERLIN, 15 Il. PAT. Wczoraj odbywały Się tu przez cały dzień Ślając naszą samowystarczalność 
się imponujących rozmiarów kondukt, OwicGza. oraz: Zadę zmisbią. Wszyst- demonstracje socjalistów i komunistów, jako też i Reichsbahnerėw prze- w iej dziedzinie. Po konferencji który otwierała szpica policji konnej. kie cechy, związki zawodowe oraz ciwko pizyznaniu odszkodowań rodzinom byłych Panujących. Jak donoszą przedstawicieie prasy udali się Za szpicą postępowała młodzież aka- inne organizacje wystąpiły ze sztan- dzisiejsze pisma w samym Berlinie liczba osób, która podpisała listy do fabryki „Pocisk* w celu je demicka i a 20 sztandarami, dararóż spowitemi kirem. Komenda plebiscytowe wynosi 1.099 tysięcy. “ zwiedzenia, bractwa ze wszystkich świątyń sto- owiat žė sę : 2 licy, cechy, towarzystwa, jak Katolic- Lancia, policji wystawiła wartę Sytuacja skarbowa Francji. Owoce demokracji. ki Žw. Polek, Cz. Krzyż, Cyklišci, Na trumnę złożono dwa wieńce. PARYŻ, 12/ill P. T. Minister finansów Peret w wywiadzie z ' przed- _ WARSZAWA. 151II. (el. wł, Wioślarze, Kozia z z e, Przy dźwiękach marsza żałobnego który stawicielem Petit Parisien oświadczył, że sytuacja skarbowa nie jest tak Słowa) Z Łodzi donoszą: Przy 
strą, Dowborczycy, HMallerczycy, i > wykonała orkiestra kolejowa — ро- zła. W dniu wczorajszym scentralizowano w Mumuisterstwie subskrypcję sprawdzaniu liczby 'bezroboi- 

= koli (z orkiestrą), skauci, strzelec, ciąg ruszył dalej. bonów obrony narodowej przekraczającą sumę 74 m'ijony franków dzien. nych którym wypłacono zasiłki lilci szwadron 1 p. szwoleżerów, 

m 

    

5) senatu, 

dwie kompanje 36 pp. orkiestra 30 
p. p., wieńce, duchowieństwo Świec' 
kie i zakonne z biskupem  Gallem, 
Godlewskim i Roppem na czele (J. 
E. kardynał Kakowski i J. E. biskup 
Szcześniak odprowadzili tiumnę do 
Marszałkowskiej), wreszciec—wóz ża- 

y łobny ze zwłokami, przy którym 
REM kroczyli Dowborczycy i Hallerczycy | 
% z obnażonemi sząblami, za trumną— - 

rodzina, przedstawiciele rządu, sejmu, 
miasta, generalicja, senaty 

akademickie i t. d«: Zamykał kondukt 
l-y dywizjon artylerjj konnej pod 
wodz. puł. Olchowicza,, za którą 
Postępowały tłumy warszawian, 

  

Miejsce, gdzie spoczną zwłoki ś.p. Arcy. 
biskupa Ciepiaka znajduje się jak to widać 
na rysunku, w niszy w lewej nawie Bazyli- 

ki Św. Stanisława. Roboty nad przygoto- 
waniem Grobu prowadzone przez Dyr. Ro- 
bót Publicznych pod kierownictwem prof, 
Juljusza Kłosa, wczoraj zostały ukończone: 

W Białymstoku. 

W pół godziny później, żałobny 
pociąg staje w Białymstoku. Z za 
chmur wyjrzało słońce zalewając pro- 
mieniami dworzec umajony zielenią 
i sztandarami przesłoniętemi krepą 
żałobną. Jak w Łapach tak i tu tłu- 
my wiernych oczekują, aby wznieść 
modły za duszę pierwszego arcybi- 
skupa. Na peronie spotkali pociąg 
ks. dziekan Chodynko oraz przedsta* 
wiciele władz na czele Zz v.-wojewodą 
Korasińskim, prezydentem  Filipowi- 
czem, oraz gen. Rómmlem.- Dwie 

(Dalszy ciąg na stronie drugiej). 

  

nie. W jaknajszybszym czasie minister zbada nowe źródła dochodów na pokrycie wydatków budżeiowych. Odnośne propozycje z początkiem 
przyszłego tygodnia zostaną złożone w Radzie Ministrów, a w Izbie mi- 
nister pr-edstawi je w połowie tegoż tygodnia. 

fEstonja zapłaci odszkodowanie 
© 5 Według wiadomości nadesłanych z Rewla, socjaliści nie zebrali do- 
statecznej ilości głosów, w celu powstrzymania ogłoszenia ustawy, o od- szkodowaniach za wywłaszczone majątki. Wobec tego ustawa wchodzi w 
życie. 

ł 

Baron Schiling, w imieniu frakcji niemieckiej oświadczył w sejmie, że 
Niemcy nieustaną w walce © sprawiedliwe odszkodowanie za zabrane 
majątki. 1а Według wiadomości zaczerpniętych z kół dyplomatycznych, stano- 
wisko rządu Rzeszy, w sprawia wywłaszczenia obywaieii niemieckich w 
Estonji, jest nadal nieprzejednane, O ile Esionja nie zgodzi się na pełne 
odszkodowanie obywatelom Niemiec, należy Się liczyć z poważnym kon- 

4 $liktem estońsko-niemieckim. 
2 1 

ujawniono, iż ogromna ilość o- 
kolicznych włościan podjęła za pomocą sialszowaiiych zaswiad- 
czeń zapomogi. Wypadków ta- 

„kich wykryto 5000.  Przeprowa- 
dzone śledztwo stwierdziło iż- 
wójiowie Świadomie fałszowa i 
zaswiadczenia rzekomych beyro- 
botnych w zamian za obietnicę 
poparcieich kandydatur przy wye 
borach gminnych, 

Dolar w Warszawie. 
" WARSZAWA. 13 III. (tel. wł. 

Słowa). Dziś dolar w obro- 
tach międzybankowych 7 .85. 
Bank Polski płacił 7,80.
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(Początek na stronie 1-ej). 

orkiestry wojskowe odegrały kolejno 
pieśni żałobne. Na trumnie złożono 
liczne wieńce, 

Sokółkai Grodno składają hołd. 
Na dworcu w Sokółce pociąg o- 

czekiwał starosta  Wolicki, burmistrz 
Githel, komendant policji Szemrecki, 
mjr. Burhardt oraz licznie zebrani ko- 
łejarze i mieszkańcy miasteczka. Po 
odśpiewaniu modłów przez miejsco- 
we duchowieństwo i żłożeniu wień: 
ców pociąg rusza w kierunku Grodna. 

Punktualnie o godzinie 2 zajeżdża 
pociąg na dworzec grodzieński. Or- 
kiestry grają marsza żałobnego. Na 
peronie oczekują dziekan grodzieński 
ks. sen. Żebrowski, starosta Rogole- 
wicz, prezydent Stempniewski, gen. 
Berbecki, organizacje zwązków i licz- 
ne ttumy wiernych. Wśród skupionej 
uwagi ks. sen. Żebrowski wygłasza 
podniosłe przemówienie, poczem na- 
stępuje złożenie wieńców. Gwizd i 
pociąg rusza. 

Na Ziemi Wileńskiej. 

Staraniem Landwarowskiego ko- 
mitetu powitania zwłok Ś. p. Arcy- 
biskupa Cieplaka zbudowano bramę 
tryumialną. Zbliżający się pociąg :po- 
witał Komitet wraz z licznie zebraną 
ludnością śpiewem. 5 

Dziekan trocki ks. Malukiewicz 
wystąpił na czele duchowieństwa. 
Miejscowe władze administracyjne z 
burmistrzem m. Trok p. Budrewiczem 
oraz hr. Tyszkiewiczerm, właścicielem 
Landwarowa. Policja, szkoły i przy- 
sposobienie wojskowe w szyku do- 
pełniały imponującej całości. Na dany 
przez zawiadowcę stącji, znak pociąg 
rusza powoli do Wilna żegnany przez 
tłum biegnących po obu stronach 
wagonów dzieci. 

Widok ten wzruszył do głębi, ja- 
dącego ze zwłokami długoletniego 
kamerdynera arcybiskupa, starego 
Grzegorza, którzy tamując łzy zwrócił 
się do obecnych w te słowa: 

„Takeśmy z Nieboszczykiem po 
Syberji jeździli, tam chłopcy też biegii, 
a On ich błogosławił. Teraz duch 
Zmarłego błogosławi te dzieciątka*. 
Mówiąc te słowa załkał poczciwy sta- 
ruszek chyląc swą siwą głowę. 

Zwłioki Pierwszego Arcybisku- 
pa w Wilnie. 

Od kilku dni całe Wilno katolickie 
przygotowywało się do wzięcia udzia- 
łu w uroczystym pogrzebie męczen- 
nika za wiarę i polskość Ś. p, arcy- 
biskupa Cieplaka. Droga, którą dziś 
będzie szedł żałobny kondukt uma- 
jona zielenią, przybraną sztandarami 
żałobnemi. Dworzec kolejowy, gdzie 
przez całą noc wczorajszą będą stały 
zwłoki arcypasterza w urządzonej z 
wagonu kapiicy, udekorowany festo- 
nami z jedliny. 

Na peronie zebrali się przedsta- 
wiciełe władz duchownych na czele 
2 J. E. J. E. ks. biskupami Michal- 
kiewiczem i Bandurskim, pratatami 
Sawickim i Sadowskim, władz admi- 
nistracyjnych z p. wice-wojewodą 
Malinowskim i komisarzem Wimbo- 
rem, miasta z wice-prezydente:n Ło- 
kuciewskim, sądewnictwa prezesem 
Szczepkowskim, prok. generalnej prez. 
Kopciem, Rady Ekonom. prezes. Sta- 
nisławem Wańkowiczem, dziennikarzy 
prezesem K. Bukowskim oraz wieiu, 
wielu przedstawicieli  organizacyj 
związków, zrzeszeń i stowarzyszen. 

Władze wojskowe reprezentował 

  

SŁOW 

ECHA KRAJOWE 
  

Wizyta „Reduty“ 
Nowogródek, 12 go marca, 

— Korespondencja Słowa — 
8-go mieliśmy Redutę. „Siostry* Sie- 

dleckiego Święciły swój nowy triumf. 
Tłum i tłok był niebywały, co w 
znacznej części było i z winy orga* 
nizacji. Ławki 100 osobowe zaopa- 
trzone zostały w kartki na miejsc 15, 
wskutek czego połowa osób z miej- 
scami siedzącymi stała. Dla porządku 
stanowczo na przyszłość należy nu- 
merację miejsc ustalić przyzwoitą, u 
wejścia kontrolę postawić bardziej e- 
nergiczną i skrupulatną, gdyż dużo 
osób wchodziło bez biletów, a ska: 
sować nadmierny nadzór straży ognio* 
wej której obecność mija z powoła- 
niem, gdyż pełni funkcję robienia w 
przejściach zamieszania, zamiast dy- 
żurować w miejscach zagrożonych w 
wypadku pożaru, i nakoniec na miej: 
sca stojące wyznaczyć jakiś „partez*, 
«paradyz» lub <galerję, a nie siłaczać 
tłumy w przejściach, co stanowczo 
wzbronionem być winno w celach 
nawet bezpieczeństwa. Tyle o stronie 
zewnętrznej. Wewnętrzna zaś przed: 
stawia się, jeżeli można tak określić, 
różnokolorowo: ile głów — tyle zdań 
odmiennych i o grzei o sztuce 
samej. 

Zainteresow any sztuką Nowogró- 
dek chce sprobować własnych sit i 
myśl, rzucona przez Dyrektora p. Byl- 
czyńskiero przybiera już formy realne: 
«Młody ias» Hertza w 4 aktach jest już 
na warsztacie pod reżyserją pr Żdżar- 
skiego i w kwietniu ma być odegra- 
ny. Czekamy. 

9 marca rozpatrzył Sąd Okręgo- 
wy Nowogródzki 10 spraw karnych 
przeważnie z art. 111 o szpiegostwo 
na rzecz bolszewików. Przewodniczył 
Prezes Sądu p. Gałęziewicz, Sędzio- 
wie p. Pawluć i p. W. Bułhak. Oskar- 
żał podprokurator p. Kałapski. Bronili 
mecenasi p. Woynitowicz—Dymitrje- 
wa, który dla braku dowodów został 
uniewinniony, p. Rożdiestwienski bro- 
nił Nagórskiego oskarżonego również 
o szpiegostwo, (sprawa rozpatruje się 
przy drzwiach zamkniętych) również 
uniewinniono, gdyż nie było poważ- 
nycii dowodów, że, rzeczywiście do- 
nosił i «naszym i waszym».  Janusz- 

AERGDRVIT NIN ISTSRSE STD 
gen. Pożerski, dowódca 6 brygady 
K.0.P. płk. Pasławski, dowódcy stan- 
cjonowanych w Wilnie pułków w 
otoczeniu oficerów. Władze bezpie- 
czeństwa reprezentowali p. naczelnik 
Dworakowski, inspektor  Praszało- 
wicz, zastępca komendania miasta 
kom. Garwacki i inni. 

Punktualnie o godz. 6 m. 6 za- 

r 

Objęcie granicy przez 6 Br, Kop. 
Tak jak już poprzednio donosiliśmy objęcie granicy przez 6 Br. Kop. 

nastąpiło w dniu wczorajszym t. j. 15 bm. punktualnie o godz. 12-ej w 
kiewicza (również bronił m. Rożdie- południe. Bataljony wymarszerowały z miejsc w których się organizowały 
stwienski) skazano na rok więzienia Z już kilka dni przedtem do miejsca przeznaczenia. Oddanie poszczególnych 

odcinków nastąpiło protokularanie w obecności starostów lub ich zastę- zaliczeniem aresztu prewencyjnego. 
Sobolewskiego i Cybulskiego, Z pców i w obecności d-ców bataljonów wzdłuż całej granicy. Pomieszcze- 

których jeden przyznał się do winy nia rządowe i wynajęte zajmowane dotychczas przez policję na granicy w 
że nie ideowo, ale za pieniądze, dla całości przyjęte zostały przez brygadę. Inwentarz należący do policji zo- 
korzyści był na usługach wywiadu so- 
wieckiego, drugi żaś nie przyznał się, 

dy przeciw niemu—obu skazano na 
6 lat więzienia. 

Następnie najciekawszą sprawą 
była—b. oficera rezerwy Pawiowskie- 

stał przez nią zabrany. 
nie p Ludność na pograniczu specjalnie polska z dozą dużej serdeczności 

choć były bardzo obciążające dowo- przyjęła oddziały brygady, częstując żołnierzy mlekiem i chiebem, 
Odzrały policji w komplecie od 
Litwini zachowali zupełny spokój—prypatrując 

żołnięrzom. 
I Objęty teren ciągnie od Turmont, aż do granicy niemieckiej, 

go osk. również z art. 111 ale Od miejscowości Ważajny i wchobzi w obręb województw Wileńskiego, Nowo - 

maiszerowaly do Wilna. 
się ciekawie naszym 

do 

bywała się przy drzwiach zamknię- gródzkiego i Białostockiego. Równocześnie z tem wspomniana brygada 
tych, wiadomym więc tylko wyrok: 6 K,OP. objęła na terenie województwa Wileńskiego 350 klm. stałej trasy 
lat z zaliczeniem roku aresztu (JW 

DUNIEOWICZE 

Zebranie  Udziałowców 
Chrześcijańskiego Spółdzielcze- 
go Banku. W dniu 15 lutego r. b. 

działowców Chrześcijańskiego Spół- stycznych na terenie Grodzieńszczyzny—a zarazem znany policji 

telefonicznej. 

Wybitny komunista ucieka z pociągu 
Fatalny skok w biegu koło Porubanku, 

W dniu 14 b. m. usiłował wyskoczyć z wagonu pociągu zdążającego 
odbyło się Walne Zgromadzenie U- z Warszawy do Wilna wybitny komunista, organizator jaczejek komuni- 

bandyta 
dzielczego Banku w Duniłowiczach. niejaki Kankratowicz.—Kankratowicz został przed pół rokiem ujęty przez 
Bank ten rozpoczął działalność 17 władze bezpieczeństwa i skazany na 3 lata więzienia.—Karę odsiadywał w 
VI 1924 r. Na dzień 31 Xil—25, liczył Grodnie.—Przed paru dniami Kankratowicz w sposób tajemniczy uciekł z 
już 374 udziałowców, Bilans za rok więzienia grodzieńskiego i bezskutecznie był poszukiwany przez policję— 
1925 r. wyraża się w cyfrach: Stan Przypadek zdziałał iż w pociągu idącym do Wilna poznał Kankratowicza 
czynny: Kasa — gotówką —8846.89; wywiadowca policji i ponownie go aresztował. Ujęty nie dał za wygranę, 
papiery wartościowe—607.33; portfel gdy pociąg minąwszy przystanek Porubanek niedaleko Wilna zwolnił 
wekslowy—34989 20; ruchomości— biegu Kankratowicz raptownie wyrwał się policji i skoczył z wagonu.— 
900.—Stan bierny; Udziały—9490.— W czasie skoku uciekający uderzył się głową o mijany przez wagon w 
fundusz zasobowy—12913.83; Wkła- którym siedział) słup  telegraficzny i nieprzytomny zwalił się do rowu. 
dy — 7642,44; długi w Bankach— Kankratowicza w stanie beznadziejnym przewieziono do szpitala kole- 

Wykrycie zbrodniczej akcji 
Gdzie drukowała się literatura komunistyczna? 

WARSZAWA, 16 Iii. PAT. W dniu 15 b. m. policja polityczna po 
dłuższej i wytrwałej obserwacji stwierdziła, že zalewająca w ostatnich 
czasach zarówno Warszawę jak i całą Rzeczypospolitę powódź druków 

13288 06. Czysty zysk—2009.09. 
Obrót w roku ubiegłym—1440.443.80 

W chwili obecnej własne obrotowe 
kapitały Banku sięgają sumy 26.000 
złotych. 

W Zarządzie Banku pozostali: p. 
Edw. Pokrzewiński (prezes), p. Wiktor 
Kozłowski oraz p. Marjan Doboszyń* 
ski, który został powołany na miejsce 
ustępującego p. A. Siemaszki. > 

Obecny ną Walnem Zgromadzeniu 
przedstawiciel Związku _ Spółdzielni 
polskich oświadczył, że Bank Duni- 
łowicki należy zaliczyć do rzędu jed- 
nego z pierwszych Banków  Spół: 
dzielczych, należących do Związku, 
który w tak krótkim czasie rozwinął 
się i stanął na mocnych podstawach 
i jest jedynym Bankiem w Wileń- 
szczyźnie i Nowogródzkiem, który 
wykazał tak znaczny zysk za rok u- 
biegły. Edw 

wykonała pieśń żałobną. Po pieniach 
żałobnych członkowie związków Dow- 
borczyków i Hallerczyków tworzą 
szpaler aby dać możuosć wiernym 
podejść do trumny i zmówić mod» 
litwę za duszę zmarłego. 

Do godz. 10 wieczorem tłumy 
odwiedzały kaplicę, przy której przez 
całą noc pełnią kolejno warte kole- 

jeżdża na czwarty tor kolejowy po: jowcy, policja, Dowborczycy, Haller- 
ciąg wiozący zwłoki. 

Związek kolejarzy otoczył natych- 
miast kordonem wagony nie dopu- 
szczając tłoczącej się publiczności. 
Wagon—kaplica mieszcząca trumnę 
ze zwłokami ś. p. Arcybiskupa Cie- 
piaka udekorowany zielenią. 

Warta honorowa złożona z przed- 
stawicieli warszawskiego koła związku 
Dowborczyków kapt, K. Jabłońskiego i 
por. W. Tomaszewskiego,  eskoriuje 
trumnę z Warszawy. - 

„Orkiesira 3 p. Saperów. pod ba- 
tutą p. Salnickiego wykonała marsza 
żałobnego poczem wszyscy odśpie- 
wali „Zdrowaś Marjo, łaskiś pełna... 
Orkiestra gimnazjum. O.O. Jezuitów 

czycy, korporacja Batoria, 
Z ramienia stołecznego Komitetu 

konduktowi żałobnemu towarzyszył 
delegat komitetu p. redaktor Józef 
Sietiński, sekretarz jeneralny Zjedno- 
czenia polskich stowarzyszeń Rzecz- 
pospolitej, który wiezie z sobą sztan- 
dar Zjednoczenia, drugim delegatem 
zjednoczenia jest ks. Wincenty Tro- 
janowski. 

Komitet przyjęcia zwłok ś.p. Arcy- 
biskupa Cieplaka otrzymał dępesze 
od biskupów Szeptyckiego (Lwów) 
i Ryksa (Sandomierz) zawiadamiające 
o tem, że wspomnieni biskupi nie 
mogą przyjechać do Wilna. 

nielegalnych, przeważnie odbijana jest w drukarni 
przy ul. Tłomackiej 4, należącej do Mojżesza Kahana. 
dochodzeń ustalono, że składy tych druków znajdowały się u właściciela 

pod firmą „Ošwiata“ 
Drogą mozolnych 

drukarni powyższej Kahana przy ul. Nowolipiej 16 i introligatora Jakėba 
Sachsa przy ul. Nalewskiej 16, skąd cała nielegalna literaturą rozchodziła 
się po Rzeczypospolitej. Ogółem zatrzymano celem zbadania około 50 
osób, podejrzanych o udział w tej zbrodniczej aferze. Dalsze energiczne 
poszukiwania czynników kierujących 
trwają. : 

  

powyższą działalnością wywrotową 

WCT A YZKZEAORTZH PE YETEZOYA. „PTE NOZ TS LTEN LIAUDIES 

Skarga Kłajpedy do niowych. 
Ligi Narodów. 

Nieustanne gwałty kowieńskie. 

KŁAJPEDA 15 lil. Pat, Prasa kłaj- 
pedzka zamieszcza tekst memorjału 
sejmu kłajpedzkiego w. sprawie nie- 
wypełnienia i gwałcenia konstytucji 
kłajpedzkiej przez Litwę, złożonego 
na ręce generalnego sekretarza Ligi 
Drummonda przez specjalnego dele- 
gata Kłajpedy. 

Memorjał ten powołuje się na 
postanowienia Rady upoważniające 
Sekretarjat Generalny do przyj mowa- 
nia skarg obywateli Kłajpedy w spra: 
wach dotyczących naruszenia kon- 
wencji przez Litwę. Memorjał zwra- 
ca dalej uwagę, że położenie Kłajpe- 
dy nie pozwała na odkładanie spra- 
wy wypełnienia konwencji, gdyż nie: 
wypłacenie przez Litwę funduszu 
słusznie się  Kłajpedzie należącego 
spowodowało wstrzymanie aparatu 
samorządowego. Memorjał zawiera 
dwa załączniki. 

Załącznik a) wskazuje na kłopot- 
liwe położenie samorządu kłajpedz- 
kiego, któremu rząd litewski nie wy- 
płacił należnych udziałów w docho- 
dach celnych oraz na ograniczenie 
działalności t owarzystw ubezpiecze- 

Dalej memorjał wskazuje na usii- 
wanie języka niemieckiego z urzędów 
kłajpedzkich, utrzymanie policji poli- 
tycznej wbrew konwencji * kłajpedz- 
kiej i ograniczenie przyjazdu czudzo- 
ziemców, 

«Мете!ег Dampfsboot» zaopatruje 
memorjał w duży komentarz, w któ- 
rym między innemi podaje, że człon- 
kowie Rady Ligi Ździwią się, zoba- 
Czywszy co uczynił kontrahent litew- 
ski z konwencji kłajpedzkiej, która 
kosztowała Ligę Narodów tyle pracy. 

«Mem. Rundschau» uważa me- 
morjał za pierwszy krok aktywnej po- 

lityki kłajpedzkiej. Od trzech lat kon- 
wencję kłajpedzką gwałcą Litwini nie- 
mal codziennie, O gwałtach tych ra- 
zem zestawionych można napisać 
grube tomy. 

«Kłajpedios Żinios» piszą, że de- 
legacja Kłajpedy ma poinformować 
się w Genewie, jak zapatrywanoby się 
w kołach Ligi na ewentualny pucz 
niemiecki w. Kłajpedzie. Następnie 
dziennik pisze: Zobaczymy :co dele- 
gacja osiągnęła w Genewie i jaką 
taktykę będzie musiała zastosować 
Litwa w stosunku do tych, którzy w 
sprawach antypaństwowych udaje 
się zagranicę. 

Nr_61(1671 

Z SĄDÓW. 
Manifestanci przed sądem. 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym rozpo- 
Częła się rozprawa przeciwko 54m OsKarżo- 
nym o współudział w manitestacjach 1-0 
majowych w roku 1924. Są to między inne- 
mi: Fajwusz Bar, Icek Prużan i Michel Ra- 
binowiez i inni. 

Sprawa miała się następująco: 1-70 ma- 
ja 1924 r, zgodnie z uchwałą związków za- 
wodowych robotników różnych cechów Oraz 
nakaz przywódców pariji lewicowych w Wil- 
nie, zorganizowany był pochód manifesta- 
cyjny, liczący 1.500 osób. Pochód poprze- 
dzany był orkiestrą robotniczą i składał się 
przeważnie z robotników i osób, sprzyjają- 
cych poglądom partji wywrotowej. : 

Dla zapobiegnięcia zaburzeniom i niepo- 
rządkom ulicznym policja przygotowała ostre 
pogotowie przy wylocie ulic, któremi miał 
podążać pochód. Wyznaczony dla zachową* 
nia porządku przy zbieru ulic Niemieckiej i 
Trockiej Kierownk IV Komisarjatu p. Do: 
wojno spostrzegł niesiony przez manifestan* 
tów sztandar z napisem: «niech żyje rewo- 
lucja socjalna!» Policjanci na rozkaz p. Do*, 
wojny Sztandar ów wyeliminowali z po 
chodu. $ 

Komisarz Jan Szolc ujrzał dalej drugi 
sztandar z napisemi «Klasowy związek za- 
wodowy robotników budowianych» i na od- 
wroc €, eniech żyje międzynarodowa solidar- 
ność proletarjatu» oraz «niech żyje rewolu- 
cja». Transparenty były w języku polskim i 
żydowskim. 

I te sziandary zostały przez policję wy- 
cofane, 

Przy ul. Mickiewicza, gdy pochód prze- 
chodził z muzyką i śpiewem idący w końcu 
żydzi zostali zaatakowani przez znajdujących 
się śród publiczności studentów i uczniów — 
kamieniami. 

Z pochodn wyskoczyło kilku mężczyzn 
z kijami i zaatakowali oni publiczność na 
trotuarze. Roziegło się kilka strzałów... Kilka 
osób z publiczności zostało lekko ranionych 
Tym udzieliło pomocy Pogotowie  Ra- 
tunkowe. W tym właśnie czasie manifestu- 
jący studenci i studentki żydzi zaintonował 
marsz żałobny komunistyczny, znany po 
nazwą «Pogrzeb Polsce». 

Naskutek interwencji policji zostali Die- 
którzy aresztowani. Mię izy innymi Aleksan* 
der Dydziul, który kierował czynnością bo” 
jówki w oporze policji przy rozpędzaniie 
przez nią iłumu, Na okrzyki manifestantów 
<precz z faszyzmem», <na bok burżuazja», 
<precz z policją» publiczność z chodników po- 
częła gwizdać i krzyczeć «precz z komuni- 
stami, do Rosji z nimi» Wówczas jeden ze 
studentów pchnął ucznia gimnazjum WŁ. 
Bukrabę, który padł na ziemię i stracił przy” 
tomność. Zaczem został on otoczony przez 
manifestujący motłoch, który go jeszcze do- 
tkliwie pobił, i dopiero wówczas rozpierzch- 
nął się, gdy ktoś w obronie ucznia dał strzał 
z broni palnej. 

Aresztowani manifestanci oskarżeni są © 
udział w pochodzie powziętym dla wyraże- 
nia nieposzanowania władzy państwowej tu" 
dziež za podburzanie do obalenia istniejące- 
go w Polsce ustroju przez prezentowanie w 
pochodzie transparentów i sztandarów, któ- 
rych napisy miały cechy antipaństwowe. 

Do sprawy tej powołano 20-stu świad- 
ków, którzy wczoiaj złożyli przysięgę przed 
sądem. Wczoraj również rozpoczął» się DAr 
danie oskatżonych. Żaden z nich do winy 
się nie przyznał. Sprawa budzi poważne 
zainteresowanie i potrwa niewątpliwie kil- 
ka dni, Manifestantów oskarża p. prokurator 
Jankiewicz. 

E. Sch. 
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J. K. IŁŁAKOWICŹ 

Opowieść o Moskiewskierm Męczeństwie. 
Drukujemy przepiękny wiersz S: K. Hłakowiczówny 0 męczeństwie z północy, z południa, 

cichych bojowników w walce o wiarę katolicką i 
ręki zbirów bolszewickich ks. prałata Butkiewicza. 

polskość oraz Śmierci z 
Losy związały ściśle 

$. p. ks, Butkiewicza z aicybiskupem Cieplakiem. Pamiętamy wszyscy i te- + 
raz, zwłaszcza w chwili. gdy Śmiertelne szczątki pierwszego arcybiszupa Ku Moskwie szukać brodu! - 
przybyły do Wilna, obraz męczeństwa w kazamatach sowieckich dwóch 
męczenników idei Chrystusowej staje w.całej swej grozie. -Na tle męczeń. IV. Moskwa przed Wielkanocą 
stwa & p. prałata Butkiewicza jaskrawo występuje heroizm Arsybiakeos 
Cieplaka, któremu hołd złożył cały naród z Prezydentem na czele. b „De 

A polem szponami u rąk i stóp i śród czerwonych żołnierzy, co stali „Ostańcie z nami*, mówili, 
: 30h [skrzydeł 

niespokojnie zagarniał powietrze 

ze wschodu i zachodu... 
I zbiegły zewsząd czarty 

A na miastem, nad kopułami, 
Arcybiskup Cieplak nie spoczął na chwilę po powrocie na ojczyzny wysoko z gwiazdami do Spółki, 
łono, a nie zważając na wstrząs jakiego doznał w czasie cierpień .swych anioły krawędzie światłości 
w Bolszew; z zapałem wyruszył dalej torować ścieżki Chrystusowe. 
czerpał z wiar 
Ró Piękny 

y. 
wiersz S, K. Iłłakowiczówny właśnie oddaje "najlepiej 

tę głęboką wiarę, z której czerpał swe siły 

Siły 

może 

arcybiskup Gieplak (w pracy po powrocie wśród rodaków w dalekiej 
Ameryce. 

I. Lenin w Moskwie. 

%/ Moskwie z białego kamienia 
ciosanej, murowanej | 

na stolicy dzierżawnej 
siadł Lenin zadumany; 
a progu sali 

4 

pachołkowie, katy i czerwoni żołnie- 
[rze stali. 

Przez okno widniały kopuły, mury 
[kamienie, 

a obok były—katownia i sąd i wię- 
lzienie. 

Il. Lenin rozmyśla o Bogu. 

O czem tak myśli władca i zrana i bo już serce Leninowe ledwo drga». 
[na noc? 

obsiadły jak jaskółki; 
"anioły poważne, 

prałat Butkiewicz idąc na kaźń,a z piórami smutniejszemi niż co dnia, każdy z pięt 
bo się zmierzchał świat w niepokoju 
u progu Wielkiego Tygodnia. 

aż blednie i zgrzyła i cały się za- | widać było z góry, 
[pienia... 

Wołają w niebogłosy pachołki i ka- 
[towie: 

«Nasz car Lenin chory, 
a do czarta, co też Trocki na to po- 

Jwie? 
Posyłajcie po doktorów z 

[Berlina, 
żeby osądzili, jaka tego jest przyczyna! 
Niechaj jadą i rozgłoszą kurjerzy, 
łe nasz car i samodzierźca chory leży, 

jak jednym węsząc śladem 
na splugawioną, spętaną Rosję 
leciały czarty gradem, . 
i widać było Kreml, nakryty 
olbrzyma cieniem—jak dzwonem 

[jak słupy, 
trącając jedni drugich: «Wisz, polskie 

ь _ [biskupy! 
Czudotworne ikony mają, więc jakoby 
wezwano ich do Kremlu od cara 

[choroby... 
„.Widać że wzięli gwałtem dla braku 

| lochotyl 
„„Wisz—niewierne Polaki płaczą jak 

[sieroty!* 

A gdy pociąg ruszył, 
pod okiem żołnierza, co w wagonie 

[z karabinem zasiadał, 
nastu więźniów 

u sąsiada się wyspowiadał. 
1 modlili się wielkim głosem, 
ufając, że—-słuszna ich sprawa, 
do świętego. Kazimierza, 
do Kingi i Stanisława, 
do Boboli i Wojciecha, 
do Jacka i Kuncewicza; 
i modlili się za sprawców więzienia, 

a każdy cienia dech—był jak paszcza, choć nie znali ich oblicza; 
samego a kążdy chwyt —był szponem, 1 modlili się za Polskę i Rosję, 

„“О góry miał koronę z żelazai ziemi różne córy u Pana nad Pany, 
i patrzał... 

. [ma jak znój białemi. 

mech się zbiorą Nar. Kom, filn. Dieł, A dokoła Kremiu i Moskwy i dalej и : 
na straży stojący czerwoni. żołnierze A kiedy pociąg stawał [Sow. Nar. Kom. i Cze-ka, 

A czerwoni żołnierze stali u drzwi 

Widzi mu się—jeszcze trocha i zno- I cichutko szeptali prawosławne 
[wu Wielkanoc, 

' to mu spokoju nie daje; : 

że ciągle Bóg zmartwychwstaje: 
«Tylem go zabił razy — i grzechem 

śmiertelnym, 
i nahajką, i z brauninga, 
i oprawców moich butem . 

pacierze: „w imie otcza i syna, 
Gospodi zbaw i pamiluj samodzieržcę 

Įprawego Lenina“. 

III. Narada z Szatanem, 
Jak się zebrali, szeptali, 

dzielnym! uradzali — 

Zabiłem go tylekroć — ile chwil w późna była godzina — 
[mym wieku 

i w kobiecie, i w dziecięciu i w każ. 
[dym człowieku; 

w każdym, kto mój poddany 
leży Bóg martwy ukrzyżowany, 
a jednak przy każdem Święcie 
znów powstaje niepojęcie!» 

a Trocki był u Lenina. 
I gdy przy chorym stawał 
i twarz do niego przybliżał, 
ktoś czarny wyleciał z kąta, 
i nad nim loty zniżał, 
coś kreślił na czołach spoconych: 

aż się natwarzy samodzierżca zmienia» co napisze—to za chwilę zetrze... 

[bezsennie czuwali 
i kostniejąc z bronią na dworze 
szeptali: „Pomiłuj, Boże!” 

V. Wyjazd (Arcybiskupa i 15 księ” 
ży z Piotrogrodu. 

A patrzał na północ Oczy- aż westchnął czerwony żołnierz 
i obrócił się twarzą do ściany. 

VI. Więźniowie w drodze. 

—niewiadomo z czyjej namowy 
już czekał tłum na stacjach 
i kornie obnażał głowy.! 
A zapytani żołnierze mówili: 
„Czudna godzina! 
Wieziemy polskich świętych 

Jak piakali, jak całowali pasterza buty by sprawili cud dia Lenina: 
[i odzież 

starce i młodzież! 
okropnie zachorzał, 
cały ogniem rozgorzał; 

„jak szłochały kobiety, klęcząc na codzień dalej i dalej 
“ Įperonie! 

[nad ludem dłonie! 
sam się łzami — patrząc na współ- 

[więźniów—zalał, 
rzekłszy: „Oby ten dwór mój wierny 

[wnet mi tam nie zmalał”. 
A tłum jęczał 
i pochylony długo przy pociągu kię- wołając o cud: żeby ustały strapienia zatiumie się i zaludni, 

czał, 

żywe płomię go pali, 
Dzierżyński, Czyczerin, o ut jak arcybiskup z okna jeszcze wzniósł dym dusi, 

Įlenko — 
[musil* 

[moskale i żydzi, 
(niby wrony na wiece), 

„nasz komisarz wszak oddawna chory. 
Kto jest Lenin, któż to wie, kto roz- 

[waży!? 
dobrze nami gospo- 

Įdarzy; 
A nasz, tutejszy, 

umrze—bieda! 
Cóż my bez niego, ot—owiec_ czere- 

] fda*... 
„.l tak prosząc— zostawali, 
gdy pociąg szedł dalej. 

A czerwoni żołnierze konwoju, 
wypoczywając po kilku wraz po czu- 

wania znoju, 
mówili: „Święci ludzie, w samej rze- 

fczy! 
Jeśli oni nie mogą—kto inny nie wy- 

leczy. 
Lepszy boży ugodnik Jeczy, 

z koryta u rajskiej studni”, 
„O cóż nam oszczercze słowo, 
o cóż nam słowo kłamliwe... 
Jedno jest tylko Słowo od początku 
LEJ: i do końca Świata 
i to jest wiecznie żywe” 
„l cóż nam odbierzecie — 
kielichy? monstrancje? wota? 
Nad nami jeden sędzia — Bóg 
pioruny w otchłań miota!" 
„I którąkolwiek drogą 
pognacie nas na wygnanie 
— co my zawiążemy tu na ziemi, 
zawiązanem w. Niebie zostanie”. 
+» „Nie zniknie nasza władza, ni cześć, 
choć nie stanie stuł, ni .monstrancji... 
Sędziowie! my pójdziemy wasz. wy» 

[rok wnieść 
do najwyższej w Niebiosach instancji” 

niż żyd doktór, albo amerykaniec'me- VIII. Opowieść o żołnierzu czer- 
OE е k Įtodysta.. 

.„.Fospodi spasi, | 
i pamiłuj nas Matko Preczysta”! 

VII. Przed bolszewickim sądem. 
«Cóż jest ściana gruba, cóż powietrze 
„i : ZR [zgniłe, 
i robactwo, i kraty i ciemnica, 

„kiedy biją dzwony niebieskie na Alle- 
: A ща 

i otwarta—Boża winnica»... 
«Cóż są sędzie, katy w trybunale 
j krwawe na sali pachołki, 
gdy Cherub stanął u raju bram odem- 

[kniętych 
i skrzydłami drzew przesłania wierz- 

[chołki”... 
„Kołysze się rajskie jezioro, 
igra złotemi łódkami; 
anioły wodę biorą 
i chusty przeczyste piorą 
przezroczystemi palcami. 

a jak dojdzie do serca—Lenin umrzeć | zniża się krew kaliny 
i malina z leszczyną się spiera, 

Więc zbiegali się do okien baby, a ani jagoda, ni orzech. ni kwiat, ani 
2 Ipiak 

przenigdy nie umiera. 
podając bułki, jaja, zapalając Świece, I powietrze rajskie zaśpiewa, 

[i zmory, gdy się zejdą bestje łagodne, by pić Zbudził się Lenin półmartwy 

wonym Fomie. 
I popełzła taka gadka wieczorowa 
śród czerwonej straży, gdzie trudno 

\ [o mądre słowa: 

„Wyszedł Foma, żołnierz czerwony, 
[z sali, 

szedł do cara t raportem, jak mu 
. kazali, 

szedł do Lenina. į 
Późna była godzina. 
Szedł z brauningiem i bagnetem 
jak zawsze przedtem. ` 

) doktory, 
kładli palec na ustach: k оаар 
„Cicho stąpaj, śpi chory*. 

Wszedł żołnierz do sypialni 
krokiem miarowym, 
obaczył jak śpi Lenin car 
snem niebardzo zdrowym; 

  
"
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W sieniach drzemały cudzoziemskie 

cały w plamy czerwone po wierzchu, 
pali się jak lampka zła o zmierzchu. 
Ach, jakże się zrobiło żal Fomie, jak | 

Įrzewliwie, 
stanął, stoi i patrzy, czy chory jeszcze 

[żywie. 1
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Nrót @ 21 5 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Odroczenie zaległości podat- 
ku przemysłowego i docho- 

dowego. 

izba skarbowa może na indywi- 
dualne prośby zezwolić na ratalną 
spłatę zaległości podatkowych, pow- 
stałych przed 1 października 1925 r. 
na okres do 19 kwietnia 1926 r.—a 
to w ratach 2 tygodniowych —Nie- 
dotrzymanie któregokolwiek z ratal- 
mych terminów pozbawia płatnika 
prawa do korzystania z przyznanych 
mu dalszych ulg i w tym wypadku 
cała niezapłacona zaległość podlegać 
będzie natychmiastowej egzekucji z 

| odsetkami zwłoki od ustawowego ter- 
minu. 

| Odraczanie terminów ponad 19 
(kwietnia 1926 r. należy do kompeten- 
| cji ministerstwa skarbu. 

Stan zasiewów, 

| Powierzchnia zasiana oziminami na je- 
| sieni 1925 r. wzrosła, zresztą minimalnie, 

| bo tylko o 0.8 proc. w porównaniu z po- 
/ wierzchnią zasianą na jesieni 1924 r. Naj- 
/ więcej wzrosła powierzchnia zasiewów w 
województwie poleskiem—o 5,9 proc. i wo- 
gėle na ziemiach wschodnich (prócz Wileń- 
Szczyzny), gdy w województwach central- 

, mych i krakowskiem nieznacznie zmalała, a 
ma ziemiach zachodnich nieznacznie zwięk- 
Szyła się, Zasiano ogółem pszenicy, żyta, 
jęczmienia i rzepaku 6074 tys. hektarów. 

- Najwięcej oczywiście żyta, bo 4979 tys. hek- 
tarów, z kolei pszenicy—1042 ha, rzepaku— 
271 pół tys. ha, jęczmienia—25 i pół tys, ha. 

O powiększenie kredytów na 
nawozy sztuczne. 

Starania przedstaw. roln. o rozszerze* 
mie ram kredytów na nawozy sztucz- 
me, nie dały dotąd pozytywnych wy- 
ników, skutkiem czego krajowe Sole 

, potasowe sprzedawane są wyłącznie 
łza gotówkę. Wpływa to na bardzo 
ograniczony rozwój sprzedaży, co 
Oczywiście grozi spadkiem produkcji 
rolnej. bi 

  

Według wyjaśnienia ministerstwa skar- 
bu, tylko iacy bezrobotni będą zwalniani od 
podatku państwowego od lokali, którzy 
przedstawią zaświadczenie od policji, lub 
administracjj domu, že dotychczasowem 
śródłem utrzymania była praca najemna i 
że pracę tę stracili. Zarządzenie to wywoła- 
ne zostało tem, że nie wszyscy zarejestro- 
wani jako bezrobotni, mogą korzystać 5 
przywileju tego, bowiem jest dużo osób, któ: 

Rynki krajowe: 

a) Wołyński. 

Ceny za 100 kig. 

Żyto—18,75—19, owies—21—21,50, jęcz- 

Steinwurola — 0000 A 68, 0000 B 61, mąka 
pszenna Kuznieca 0000 A 66, 0000 B 59, mąka 
pszenna Kandelisa 0000 A 65, 0000 B 58, 
otięby pszenne—14,50. Tendencja mocna. 

4 b) Głębocki. 
> Žyto--25—25,50, owies—29, jęczmień — 

_ 25, siemię Iniane--50, len włókno—od 90— 
100, siano—15, masło—5 zł. za klg., mąka 
pszenna 0000 Ą4—75, 0000 8--72, żytnia sta:   

H 

ł 

$ 
1 
! 

towa—40, razówka—30. 
rak dowozu wskutek bezdroża. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— W sprawie repartycji kre- 

dytów siewnych—Ozegdaj (Nr. 58 nia podstacyj i rozprowadzania prąłu elek- krwią i czynem! * 

„Słowa*) donieśliśmy 0_ dokonanej 
przez wojewódzki komitet pomocy 
roinej repartycji 400 tysięcy złotych ki krajowe nie wyrabiają, wobec tego na- peszę treści następującej: 
pieliminowanych na rzecz pomocy 
siewn.j w województwie wileńskiem. 

repartycja spotkała się z ogólnym 
protestem ze strony 6-ciu powiatów 
w-wa oraz zrzeszeń rolniczo gospo- 
darczych reprezentujących całe w-wo, 
protestem, który upatruje w dokona- 
nej repartycji niczem nie umotywo- 
wane faworyzowanie powiatu Brasław- 
skiego. Miano nawet złożyć protest 
na ręce p. ministra rolnictwa i DP. 
WT. Kiernika. Ponieważ decyzja Ko: 
mitetu wojewódzkiego nie podlega 
zaskarżeniu do instancji wyższej 
zainteresowane oraz powiaty zrzeszenia 
gospodarcze czynią starania by Su- 
ma przekazana do dyspozycji p. wo- 
jewody w wysokości 40 tys. zł. zo: 
stała użyta na potrzeby powiatów 
przy repartycji poszkodowanych. (p). 

— Z działalności Wileńskiej 
stacji oceny nasion. Zapoczątkowa- 
na przy Wileńskim Towarzystwie 
Rolniczem przy wspČipracy studjum 
rolniczego U. $. B. stacja oceny na- 
sion funkcjonuje już drugi rok. 

W. roku zeszłym dokonano 524 
analiz różnych nasion rolniczych. 

Badania z nasionami przeprowa- 
dzano przeważnie w kierunku okreś- 
lania zawartości kanianki, siły kiełko- 
wania, zachwaszczenia i wartości u- 
żytkowej. Prócz tego dokonano czyn- 
ności piombowania 75 worków koni- 
czyny. 

Preliminarz stacji na rok bieżący 
przewiduje sumy 2.100 zł, w docho- 
dach i 6.600 zł. w rozchodach. Stacja 
nie otrzymywała dotychczas żadnych 
subwencji pomimo tego wydała dwie 
broszury:  „Kanianka, jej gatunki, 
rozpowszechnienie i sposoby zwal- 
czania* i „Przyczynek do stanu ziar- 
na siewnego i konsumpcyjnego żyta, 
pszenicy, owsa i jęczmienia w jesieni 
1925 r. na rynku wileńskim". Auto- 
rem obydwóch tych prac jest kierow- 
nik stacji inž. J. Szystowski. (t) 

— Sekcja nasienna Wil.-To- 

nasion 10 gospodarstw rolnych. 
Z ogólnej ilości zakwalifikowano 

trzynaście gatunków i odmian różnych 
roślin rolnych na przestrzeni 133,/2 
ha ze zgłoszonych do deklaracji 
159 ha. (t) i 

— Rozbudowa elektrowni miejskiej. 
Stosownie do opinji Komisji Technicznej 
dnia 11 b. m, Magistrat m. Wilna postano- 

Te przedtem nie trudniły się pracą najemną. wił nabyć następujące urządzenie dia Ele*- 

ktrowni miejskiej, 
1. Przetwornicę o mocy 750 kw. kióra 

będzie przetwarzać prąd zmierny wytwarza* 
ny przez nowo uruchomioną turbinę na prąd 
stały, potrzebny jeszcze dla zasilenia nier 
zastosowanych do prądu zmiennego dziel- 

Przetwornica ta, ponieważ maszyny te- 
go rodzaju w kraju rie są wyrabiane, zosta- 
ła nabytą od firmy Brown Boveri w Szwaj- 
carji. 

2. Trzy urządzenia podstacyjjtranstormato- 
rowych wraz z transformatoram: przy ul, 
Jakóba Jasińskiego kolo stacji przepompo* 
wań, przy ul. Legjonowej koło słupów i 
przy Hali Miejskiej, 

Urządzenia te 1 transiormatory jako 
wyrabiane już u nas w kraju zostały nabyte 
z fabryki w Żychlinie należącej do. Pol- 
skiego Towarzystwa Brow' Boveri Sp. Aker 
w Warszawie. 

3. 9 km. kabla podz.e unego dla zasila 

trycznego z wyżej wyinienionych 3:ch pod 
stacyj. 

Kabli wysokiego napięcia jeszcze fabry- 

byto je w jednej z największych fabryk €n- 
ropejskich <Felten i Guillaume». 

erminy dostaw zostały zawarowane 

już w pierwszych dniach mają b. r. trans- 
porty powinny przybyć i można będzie na- 
tychmiast rozpocząć zakładanie kabli na uli- 
cach miasta. Przy tej robocie znajdzie zaję- 
cie około 40 ludzi, , 

Roboty te wykonywane w odpowiedniej 
porze roku będą mogły być zakończone juź 
w sierpniu, co umożliwi zastosowanie ich 
w sezonie zimowym 19261927. 

Urządzenia (e wraz z już uprzednio 
zainstalowanemi dadzą większą pewność w 
pracy elektrowni miejskiej Pomimo to rok 
bieżący nie da zupełnie pewnej pracy ele- 
ktrowni z powodu braku rezerw, kióre prze- 
widuje się dopiero na rok 1927, 

W każdym razie Elektrownia Wileńska 
zaczyna juź przychodzić do stanu w jakim 
powinna się znajdować normalnie elektiow- 
nia dużego miasta. 

Wiec młodzieży aka” 
demickiej U. S. B. 

Polska powinna mieć miejsce 
w Radzie Ligi Narodów. 

W związku o sytuacji w  Gene- 
wie Wileński Komitet Akademicki 
zwołał na wczoraj wiec polskiej mło- 
dzieży akademickiej USB. 

Jedną z sal uniwersyteckich o 
godzinie 8-mej wieczorem wypełniła 
szczelnie młodzież akademicka. Po 
przemówieniach kol. Samowicza, Ple: 
wako, Wilamowica wyjaśniających o- 
becną sytuację polityczną Polski w 
Genewie przez akiamację przyjęto re- 
zolucję treści następującej: 

Polska Młodzież Akademicka Uni. 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
najdalej wysuniętej placówki kultury 
zachodniej na Wschodzie, solidary- 
zując się z ogółem społeczeństwa 
polskiego stwierdza uroczyście, iż 
Polska służąc idei zachowania poko: 
ju na Wschodzie Europy, w imię tej 
idei musi uzyskać stałe miejsce w 
Radzie Ligi Narodów. 

Polska Młodzież Akademicka go- 
Którzy bezrobotni zwalniani są warzystwa rolniczego. W roku rąco protestuje przeciwko wejściu do 
od płacenia podatku od lokali? bieżącym zgłosiło się do kwalifikacji Rady Ligi wyłącznie sprawców woj: 

ny wszechświatowej — Niemiec. Pro- 
testuje również przeciwko akcji. ży- 
wiołów międzynarodowych  zmierza- 
jących do odmówienia Państwu na- 
szemu jego mocarstwowego  stano- 
wiska. ; 

Polska Młodzież Akademicka stwier- 
dza, że stałe miejsce dla Polski w 
Radzie Ligi Narodów — to 2apew- 
nienie zdrowego pokoju. Wyłączne 
zaś wejście Niemiec do Ligi to za: 
rzewie przysłej wojny i brutalnej 
przewagi tego państwa w Europie. 

Polska Młodzież Akademicka о- 
mień zwykły—18, brow.—20, mąka pszenna nie miasta, aparatów medycznychi silników Świadcza uroczyście, iż gotowa jest 

poświęcić wszystkie swoje siły służ- 
bie pokoju, żąda jednak, ażeby Pol- 
ska miała właściwe miejsce wypowie- 
dzenia się i służenia tej idei, 

Polska Młodzież Akademicka Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
šlubuje, iż nie da narzucić swemu 
Państwu hegemonii, żadnych czynni: 
ków, a zwłasza tych, które wywołały 
w świecie największy przelew krwi, i 
to swoje oświadczenie gotowa j est 
poprzeć w każdej chwili również 

Następnie uchwałono przesłać na 
ręce premjera hr. Skrzyńskiego -de- 

«Polska 
młodzież akademicka U. S. B. zgro- 
madzona na wiecu w dniu 15 marca 

Dowiadujemy się obecnie,że powyższa odpowiedniemi karami wadjalnemi, tak že 1926 r. stojąc w obliczu akcji pro- 

  

ią połową, co jeszcze dotąd żywa, oblicze przy obliczu. 
patrzy bystrem okiem, 

na żołnierza chudą ręką kiwa 
i mówi: „Ach Foma mój, 
ach wierny, wierny sługo, 
cóżeś tak nie przybywał 
2 raportem do mnie długo. 
Czekam od godzin wiela 

„» Od Śmiertelnie nudnej chwili, 

na 

> 

domości pilnej jak tam 
„ zbrodniarzy, duszegubów osądzili. 
Powiedz, a nie łżyj wiele, 
iaki wyrok wydali sędziowie, moi 

[przyjaciele?* 
I wyprostował się Foma 
i rękę do czapki przyłożył: 
„Żyj długo, carze gołąbku, 
obyś i setnych lat dożył! 
Tak ci kazał powiedzieć Cze—kat 
że na śmierć dwuch i na ciężkie wię- 

ч [zienie 
trcynastu osądzili, jako mieli polece- 

| Įnie* 

Odetchnął ciężko Lenin car ! 
i bliżej Fomę przywołał, 
aż się jedną ręką dźwignąt 
i trochę usiąść zdołał 
I pyta się: «A widziałżeś ty, Foma, 

' [zbrodniarzy», 
«Czemu nie, Foma na to, 
«jak Ciebie — twarzą u twarzy». 
I jeszcze się dźwignął car 
i pyta: «Czy bardzo trwożne?» 
«Nijak nie,  batiuszka Włodzimierzu 

[lljiczu, 
* śpiewają pieśni pobozne». 
«А jak atcybiskup ich, 
czy chodzi boleścią zdjęty?» 
<Nijak nie, batiuszka carze, 
słucha spowiedzi świętej». 
«A drugiž ten skazaniec, 
czy pisze do krewnych listy?» 
«Nijak nie, batiuszka car, 
modli się do Preczystej!» 

„I jak wspomniał sobie Foma ich twa- 
[rze, 

aż się rozognił i klęknął przy carze: 
«Mówię tobie, batiuszka Car, 

Ag [dzimierzu lijiczu, 
że widziano nad 

Jak przemawiźł ostatni raz na sali 
towariszcz prokurator Krylenko, 
nad polskim biskupem anioł stał 
z kwitnącą w ręku wisienką, 
a przy prałacie, 
sam widziałem, —wielki świaiły Świę- 

[ty w czerwonym ornacie, 

Įaikami, 

fpetnit rzadkiemi kwiatamill» 

I byłby mówił dalej Foma, 
ale się dźwignął strasznie. półmartwy 

[Lenin Car, 
za bagnet schwycił rękoma; - 
i nie zdążył żołnierz czerwony skoń- 

fczyć o tem, 
z jakich kwiatów były święte kobierce, 
a już żelazny, morderczy grot 
otrzymał w samo serce. 

Więc wynieśli inni žoinierze Fomę | 
w drogi dalekie, w podzemia niewi- 

fdome 
a gadka krąży po Rosji i krążyć nie 

[przestanie 
o krwawym carze, niewiadomo już— 

fo Leninie, czy ©: Iwanie. 

1X. Wielki tydzień w Krasławiu. 
A dlaczego pa 

[Śrasłówiu nade drogą? 
a dlaczego rybitwy na Dźwinie za- 

[płakały nad wodą? 
Brzozy stoją na gościńcach całe desz- 

[czem spłakane, 
płoty nisko poklękły, czują żałość i śród Twoich włości. 

[stratę; 

schodzą się do niego prości ludzie 
niespokojni, żałośliwi, opuszczeni. 
A wieczorem z poklasztornych  bia- 

[tych ganków 
wolno idą popod lipy starzy księża, 
starzy księża, suche dziady, ślepe 

[babki, 
postukują, pokaszlują, biedę czują; 

zaś nad resztą, nad bożymi prawied- szepcą pacierz za skazanych w Mo: 
Įskwie księży 

sam Bóg najwyższy powietrze "a- pod figurą świętych Rocha i Donata; 
szepcą pacierz za prałata BRT 

cza 

znajomego niegdyś chłopca w jasnych 
a [włosach. , 

X. Modlitwa ks. Budkiewicza 
przed śmiercią, | 

«O Chryste, coś pasterza siwego od 
[śmierci wybawił, 

jakże mi*dziś umierać, gdy mię nikt 
[nie pobłogosławił... 

Odjęli mi Twój krzyż... 
„„Odjęli mi katy 
kapłańskie moje szaty... 
O... słysz!.. 
Ty jeden znasz duszę człowieczą, 
widzisz rany, co ją kaleczą, 
przejrzałeś otchłań win, 
ty, sam — Człowieczy. Syn. 
Synu Człowieczy i Boży, 

- 

utniały krzyże w niechaj duch wreszcie broń złoży, 
rozebrać mu 

[wolno, 
niech się z czujności 

niech się uniesie 

[polną, 
aby się zasiać—drobiną wieczności— 

i piasek się przesypuje między kole: Tak daleko zostało to wszystko co 
[jami, 

o tem, skąd ta boleść płynie 
[tem radzi; 

staw jeszcze lodu całkiem pod most 
Įrzeczuiką nie zrzucił, 

[do nieba obrócił. 

[sowe 
nimi anielską straż całe w biały całun upowite, 

э 

SZep- 
: [moje, 

tak się stało znikomem! 

O zbiiż się do mnie, gdzie samotnie 
Įstoję 

za progiem, za domem, 
cały się w niebo zapatrzył, cały się weź mię za rękę i prowadź do celu, 

siugę z niegodnych grzesznego  naj- 
[więcej... 

Wło- W grobie leży święte ciało Chrystu- Zbawicielu... Zbawicielu... 
zbaw jeszcze jedną duszę, gorszą od 

ftysięcy! 

jak puch drogą 

Lo wo 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
15 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 1,90 7,92 7,83 
Belgja 35,90 35,99 — 35,81 
Hoiandja 312.60 313.38 31182 
Londyn 37,95 3804 37.86 
Nowy-York 7.80 7.82 7.78 
Paryż 2837 28,45 2830 
Praga 23,11 23,7 23 05 
Szwajcarja 150,25 150.63 14987 
Stokhoim 20660 20712 206,08 
Wiedeń 109,95 110,22 109,68 
Włocny 31,85 31,43 30,72 

Papiery wartošciowe 
Požyczka dolarowa 74— (w złotych 569,80 

kolejowa 123,00 125,00 

5 pr. pożycz. konw.  39— 38— — 
4 pr. pożyczk, konw, — — — — 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 23,25 2350 — 

wadzonej na terenie Ligi NarodoW 
zmierzającej do pozbawienia  Pólski 
głosu decydującego w sprawach 
międzynarodowych, a przez to za- 
chwiania równowagi politycznej Euro- 
py gwarantującej pokój, wyraża swą 
ścisłą łączność z dążeniem człego 
społeczeństwa polskiego oraz goio- 
wość poniesienia jaknajdalej idących 
ofiar ku obronie słusznych praw 
Polski», Po uchwaleniu treści ‚ Чере- 
szy jeden z mówców zaproponował t 
zorganizować pochód manifestacyjny, 
co też wiec jednogłośnie uchwalił Po- 
chód do którego dołączyły się na 
ulicy organizacje powracające z 
dworca skierował się ul. Zamkową 
na plac Katedralny i skręcił do gma* 
chu Województwa. Tu prezydjum 
wiecu przedłożyło panu W'ojewodzie 
tekst rezolucji wiecu i depeszy wy- 
stosowanej do Premjera, 1.2 

„Kwesta“ na Mopr.. 
Na skutek rozporządzenia C.K.W. 

S.5.S.R. poszczególne Związki ko- 
munistyczne w polskich miastach na 
całym terenie Rzeczplitej przystąpiły 
do zbiórki pieniędzy na rzecz Mopru. 
Zbiórka ta związana jest z rocznicą 
Mopru przypadającą na dzień 1 kwiet- 
nia b. r. 

Kwesta prowadzona przez komu- 
nistów dotyczy nie tylko ich zwią- 
zków ałe i pokrewnych organizacji. 
Zebrane w ten sposób pieniądze ma- 
ją być przesłane do Moskwy do roz- 
porządzenia C. K. W. S.S.S. R. (k) 

ннвиниянннннаннниниянининино 

Nowcšci wydawnicze. 
— Br. Wróblewski. profesor Un. 

St Batorego w Wilnie. Penologja, So- 
cjologja Kar. Wilno, 1926. Książka jest 
poświęcona badaniu reakcyj ujemnych, które 
występują pod nazwą pomsty krwawej, ze- 
msty prywatnej i pubiiczuej, kar kryminal- 
nych, kościelnych, boskich, wychowawczych, 
szkolnych i t. d. 

Autor wskazuje istotę 1 genezę każdej 
z podanych reakcyj, wyjaśnia zmiany w 
nich zachodzące oraz wskazuje funkcje i kłe- 
runki oddziaływania kar. Praca, której uka: 
zał się tom pierwszy, może zainteresować 
nietylko kryminołoga i praktyka kryminali. 
stę, lecz każdego; kto ma do czynienia 2 
działalnością karzącą, a więc wychowawcę, 
nauczyciela, duchowieństwo, adminisįratora, 
EO prawo naxładania kar i t. @. 

kład główny w księgarni K. Rutskiego 
Wielka 66, 

«еФФФФФФФоФФоФФФФФФф, 

CZY JESTEŚ  CZLONKIEM 
Lt. P. P. 

Wybiel mię krwią Twoją, bo moja = 
A UTP) 

ocal mię Twą modlitwą, bo moja — 
: 1 [przyziemna. | 

Wrosłem w kraj mój jak żyto w rolę 
į [rozoraną 

i jak ono dojrzałem — aby mię zer- 
Įwano; 

wszystkie soki mej Polski wchtania- 
fłem od dziecka, 

ani rosyjska, ani niemiecka 
— polską mi była Polska!.. jak pacierz, 
polską — jak macierz. 
„! teraz jeszcze wyrwać się nie mogę 

iz tej rodzimej. roli 
godzina mej śmierci jeszcze bardziej 

) : imię boli, 

Gdy będę umierał, Boże, i dusza opu- 
[ści me ciało ziębnące, 

daj, niech na jednę chwilę oczami 
[dalekość roztrącę, 

niech — zanim oczy będą już tylko 
[na wieczność otwarte— 

ujrzę przed sobą Polskę całą, ja 
tysiącbarwną i krzyczącą kartę, 

niech usłyszę — z mazurska, z kra- 
[kowska, z góralska mowy, 

dźwięczące jak puhary — srebrny, 
[złoty, kryształowy... 

„„Niech skowronka w locie popieszczę, 
niech mię oświeżą nad Warszawą i 

[Poznaniem padające deszcze, 
niech się w locie na chwilę tylko na 

5 [ziemi polskiej położę, 
Zbawicielu, Duchu, Boże!... 

Już idą!... już u drzwi klucz zgrzytać 
Įzaczyna... 

W Imię Ojca i Syna. . . 

XI. Śmierć ks. Budkiewicza z Wołodię Lenina, 
ręki bolszewika. 

Zabił go wystrzałem z brauninga Strasznie mi bez niego tęskno 
[kat 

[o nowym trupie świadczy; | 
bez słowa stała czerwona Straż... 

fsiepaczy., 
„«Ty, Boże, widziałeś, ty Boże, skarz 

KRONIKA 
Wojewody delegacja niektórych mie: 
szkańców m. Niemieża pow. O:z- 
miańskiego z posłem Helmanem na 

     WTOREK 

#6 s Wsch. sł, o g. 6 m. 43. 

Patrycji Tac.] Zach. «& og. 4 m. 58  czeje, z prośbą o wstrzymanie wyko- 
а8 da nania wyroku eksmitującego, zatwier- 

Žala dzonego przez władze sądowe. P. 
leńskich Wojewoda obiecał w tej sprawie po: 

rozumieć się ze starostą pow. Озт- 
miańskiego. 

-— Zarządy cechów wi 
wzywają wszystkich członków do 
jaknajliczniejszego wzięcia w pogrze- 

bie "i p. Arcybiskupa Jana Ciepiaka, MIEJSKA, 
Miejsce zbiorki we wtorek 16 b. m. == — (x) Podanie mieįskich pra- 
o godz. 7 rano punktualnie w lo: cowników kontraktowych do 
kalu cechów, ul. Zamkowa nr. 18, Magistratu. Zrzeszenie pracowników 

— Akademja Żałobna ku czci kontraktowych przy Magistracie m. 
ś. p. Arcybiskupa Metropolity Jana Wilna złożyło w tych dniach do 
Cieplaka odbędzie się w obecności Magistratu ponowne podanie,"z proš- 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej we bą o przyznanie im dodatków na 
wtorek dnia 16 b. m. w Auli Kolum- rodzinę, gdyż jak _ wiadomo 
riowej Uniwersytetu Stefana Batorego pierwsze podanie, złożone przed 
© godz. 17ej. Wstęp na Akademię miesiącem przez radnego God- 
tylko za imiennemi zaproszeniami, woda nie zostało dotąd jeszcze zała- 
które zostały rozesłane. Punktualnie twione. 
o godz. 17 ej Aula będzie zamknięta — (n) Fałszywe banknoty w 
i nikt więcej ma salę mie będzie Magistracie. Wczoraj w Magistracie 
wpuszczony. ujawniono fałszywy banknot 50 zło- 

URZĘDOWA towy Nr. 012708 serja A 34. Bank- 

— (© Strzeżonego — Pan Bó not ten ? został dany do kasy 

strzeże. W dniu 14 b.m. odbyła się Przez pewnego urzędnika jako zapła. 
lustracja gmachów: Bazyliki, r Am, ia za elektryczność. Sprawę tę Ma- 
kolejowego i pałacu po biskupiego, a gistrat skierował do policji. 

o w związku z przyjazdem Pana SZKOLNA 
Prezydenta. Lustracja wykazała, że — (x) Posiedzenie komisji wy- 
bezpieczeństwu nic nie zagraża” chowania fizycznego. W dniu 18 

Lustracji dokonywali przedstawi- marca r. b. o godz. 7, 30 wiecz. w 
ciele władz administacyjnych, policji gmachu gimnazjum im. Lelewela, od 
politycznej i wojskowości. będzie się posiedzenie komisji wy: 

+ — (x) Reorganizacja ekspozy- chowania fizycznego przy centrali 
tury policji politycznej na pow. opiek szkolnych. Tematem konferencji 
Wil.-Trocki. Z dniem l-go kwietnia będzie sprawa zużytkowania dla ce- 
rb. Ekspozytura Pol. Polit. na pow. lów sportowych parku . Żeligowskie- 
Wik Trocki zostaje częściowo zreor- go i wolne wnioski Zgodnie z po- 
ganizowaną. Dotychczasowy kierow- przedniem powiadomieniem w skład 
nik jej podkomisarz Bujko zostaje powyższej sekcjj wchodzą lekarze 
przeniesiony do urzędu śledczego na wychowania fizycznego i przedsta- 
m. Wilno. wiciele opiek szkolnych od każdego 

SAMORZĄDOWA. gimnazjum. 
— (() Sprawa przeniesienia  — (x) Akcja dożywiania dzie- 

rynku w Dokszycach. Spóro prze: ci w szkołach powszechnych. 
niesienie rynku w Dokszycach nie Akcja dożywiania dzieci w szkołach 
został jeszcze definitywnie załatwiony. powszechnych m. Wilna dzięki ostat- 

Decyzja sejmiku  postawskiego niej zapomodze udzielonej przez Ma- 
zmie.zała do pozostawienia rynku na gistrat w sumie 3.000 zł. rozwija się 
starem miejscu, Na skutek interwencji pomyślnie. Znaczna ilość biednych i 
zainteresowanych na miejsce wyjechał głodujących dotąd dzieci otrzymuje 
specjalnie przedstawiciel urzędu wo- darmowe śniadania; w celu ujęcia tej 
jewódzkiego, który po wysłuchaniu nader celowej akcji w cyfry, Za zgo- 
dezyderatów stron obiecał, że wpły- dą inspektoratu szkół powszechnych 
nie u władz miarodajnych, aby rynek л. Wilna kierownictwo opieki higje- 
pozostawiono na starem miejscu, bo: niczno-lekarskiej rozesłało kwestjonar- 

wiem przeniesienie na nowe mniej. iusze,'po zebraniu których będzie 
sce (w pobliżu maj. p. Mikulskiego) wiadomo jakie są potrzeby w zakre: 
spowodowałoby budowę nowych Sie dożywiania dziatwy i jaki sto- 
straganów, co w związku z ogólnym sunek tych potrzeb do zapoczątko- 
kryzysem było-by wydatkiem nie na wanej akcji dożywiania. -. 

czasie. Dwutygodniowy kurs 
— (t) Wywłaszczenie na ko- ogrodnictwa, pszczelarstwa i 

rzyść miasta. Zarząd miasta Głębo- chowu zwierząt. Związek Kółek i 
kie zwrócił się do Pana Wojewody Organizacyj Rolniczych ziemi W:leń- 
prosząc o interwencję w sprawie skiej, również T-wo  Pszczelnicze 
uzyskania pozwolenią na wywłaszcze- urządza dla mieszkańców m. Wilna, 
nie placów należących do osób pry- gospodarzy i gospodyń podmiejskich, 
watnych w celu rozszerzenia (regulacji) również członków Kółek Rolniczych 
rynku miejskiego. i T-wa Pszczelniczego — 2-tygodnio- 

Place zajmują ogółem 1306 mir. wy wieczorowy kyrs ogrodnictwa, 
kw., przyczem na jednym z nich znaj- pszczelarstwa, chowu zwierząt użytko- 
dują się budowie. wych i drobiu* 

Podanie to 'z odnośną opinją Kurs się rozpocznie 22 marca r. 
władz wojewódzkich skierowane zo: b. Wykłady oubywać się będą od 
stanie do Ministerstwa a stamtąd na godz. 5 do 8 wieczorem. 
Radę Ministrów, Sprawa ta, jako ma- Wydładane będą przedmioty: wa- 
jąca charakter zasadniczy wzbudza rzywnictwo, sadownictwo, pszczelar- 
ogólne zainteresowanie i dyskusje. stwo, chów zwierząt użytkowych i 

„ (= (x) Delegacja mieszkańców drobiu, mleczarstwo i spółdzielczość, 
m. Niemieża u p. Wojewody. W Opłata za kurs wynosi 5 zł. Dia 
dniu wczorajszym zgłosiła się do p. członków T-wa Pszczeiniczego, Кб- 

O cą 

zawsze tu jakby bliżej do niego, 
niż z nieba, co go Straże anielskie 

‚ nieznośne serca brzemię, : (strzegą. 
brzęk karabinów, lepki grunt, Ale to mię za skarano ślepotą, 
gdzie codzień pada stłumiony bunt i oto 

i jęk wdeptany w ziemię. nie widzę oczyma temi 
— jak inne dusze — ziemi! 
Powiedz że mi tedy dobryczłowieku, 
pielgrzymie litościwy, 
czy mój Wołodia po ziemi jeszcze 

chodzi żywy?* 

Żaden nie ścisnął mu ręki druh: 
był jeden kat, żołnierzy dwuch, 

Chowano razem dziesięć ciał, 
a nad mogiłą chińczyk stał 

i liczył pokos nagi... 
Ale nadejdzie Boży sąd 
i ciało ostatnie wydźwignie ląd 

nad królów sarkofagi! „O matko biedna 
o stara Uljaaowo — Pani, 
śpieszno mi tam odejść, 
gdzie królują wybrani*, 

I stanie przeciw ofiar kat 
i zdziwi się i zblednie Świat 

i łanem się położy 
i złota się otworzy głąb 
i z krzykiem ziemioburczych trąb 

zakwitnie wyrok Boży! 

XII. Rozmowa duszy zbawionej 
ks. Budkiewicza z matką Lenina. 

Szedł sługa Boży, ksiądz Konstanty 
Budkiewicz i — już blizko niebie- 

[skich bram — 
nagle mu się zdało, 
że jest nie całkiem sam; 
więc przerwał różaniec pacierzy, 
patrzy — ktoś obok bieży, 
dusza mała, starcza, osobliwa, 
smutna wielce — widać — 
choć chustą oczy zakrywa. 
"Krzyżyk ma na sukni 
wyszarzanej, zrudziałej, 
i zapłakała, ale tak smutno 
— aż stanął zdumiały. 

«O powiedz mi przynajmniej, 
nim staniesz w bramie gwiazda m 

; zasnutej, 
czy mój Wołodia syty, 

odziany i obuty?» 
<O matko dobra, 
o biedna matko droga, 
śpieszno mi bardzo 
dojść do tronu Boga» 

<Więc mi tylko powiedz, 
bo mój wzrok się w noc zanurza, 
cżyś widział przy nim blisk» 
jego Anioła Stróża?» 

«O stara Uljanowo, 
o Pani nieszczęśliwa, | 
muszę już Was porzucić, 
bo Chrystus mię przyzywa.» 

«O: dobry mój człowieku, 
boję się pytać dalej... 
.„„Wielu tu przechodziło, \ 
nic mi nie powiadali».., 

I mówi dusza żałośliwa w te słowa: 
„Jam jest biedna matka; 
Stara Uijanowa *) 
mam jedn syna 

Leda „O matko najbiedniejsza, 
mija moja godzina, 
będę prosił u Chrystusa 
miłosierdzia dla twego syna. 
Będę na klęczkach prosił, 

Och biedneż moje stare kościl... 
„. Dobre dziecko było od małości. 

i do nieba niesporo; 
i krwawy na Ścianie piwniczej Ślad chcieli mię tam wziąć, alem się skryła aż kolana rozranię, 

aby miał nad Leninem 
co rychlej zmiłowanie.* 

i może mię stąd nie zabiorą; 

5 * Lenin, jest to przezwisko, nazwisko 
właściwe brzmi Uljanow. 
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łek Rolniczych, niezamożnych i mło- dowska wydała dla bezrobotnych 
dzieży uczącej zię 2 złote. żydów 35.000 kg. chleba i 82.000 o- 

Szczegółowych informacyj udziela biadów na 2.500 rodzin. Pozatem 
Oraz zapisy na kurs przyjmuje biuro omawiano cały szereg spraw dotyczą- 
Związku Kółek i Organizacyj Rolni- cych zorganizowania  jaknajwiększej 
czych w Wilnie, W. Pohulanka 7, — pomocy dla bezrobotnych. 
©d godz. 8 do 3 po południu, — Nadzwyczajne zebranie „So- 

SPRAWY KOLEJOWE koła”. W niedzieię dn. 14 bm. E 
0a : ‚ 430 ро poł. przy ul. Wileńskiej 10, 

nów RARE U ORA odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Min. Kolei zamierza w pierwszej po- PO'Skiego towarzystwa gimnastyczne- 
łowie kwietnia Ib. przeprowadzić S9 „Sokół* Na posiedzeniu tem 
dokładny spis wagonów osobowych, Pizewodniczył dyrektor p. Stanisław 
oraz przegrupowanie i przystosowa- 2 PL ACE naga fit > pp. Bronisława Umiasiowskiego, Ju!- p e A Podał netnntdzód ko. Pra Shsztwskio"prezea PKC. A ; ‘ is V Wilnie, wiceprezydenta m. Wiin 

Okięgowy Urząd Ziemski” w Wilnie Jana Łokucewskiego, Szymona Reni Ча УНЕ + gera, Stanislawa Rzewuskiego е- В:З&ЁЗ'Е] e zany w CR fana. niekina zybi 
Borze, gdzie Się znajduje osada ko- ŠPI“ WO2CaNia za roc uoiep'y, przy 
lejowa. Nadmienić należy, że parce- a A a bc 
Jacja ia dokonaną zostanie jeszcze w TZACU. 3 nożowe L 
roku bieżącym i zawierać będzie o- W€S2!! PP. Uusiaw Piolrowski, jako 
koło 400 Gziałek, pudział kiórych P'<zeS gniazda Walenty Plebańczyk, 
wśród kolejowców dokonany będzie jako wiceprezes; na członków powo- 

2 я łano pp. R. Ciż: wskiego, W. Gry- Ei towarzysiwo Osady lówskiezo, W Hencicha lo Zbięnie- 

ма, }. Kopciównę, W. Łukaszewicza 
AKADEMICKA. ; ao i innych. Poza- 

— (t) Zebranie zarządów kół (em wybiano komisję rewizyjną i 
prowincjonalnych. W ubiegłą nie- UStahowiono skład sądu  honoro- 
dzielę odbyło się ogólne zebranie WEBO. : o 
zarządów kół prowincjonalnych U.S.B. — Walne Zebranie oficerów 

Ukonstyiuował się zarząd w oso- Tezerwy Koła Wileńskiego. W 
beach: pp. Petrusewicz (prezes), Be- dniu 13 bm. w sali Kasyna garnizo- 
dlewski (v. prezes) i Śledziński se- nowego odbyło się walne zebranie 

kretarz. Związku oficerów rezerwy. Stawiło 

Jako przedstawicieli na ogólno- Się około 100 członków Związku. 
polski zjazd zarządów kół prowincjo- Zebranie zaszczycił swą obecnością 
nalinych uniwersytetów, który odbę- pułk. Popowicz. Do prezydjum po- 
dzie się w końcu marca w Warszawie, wołano mjra Szyszkowskiego i Ko- 
"wybrano pp. Peirusewicza i Bediew- złowskiego oraz kptna Młotkowskiego. 
skiego. Posiedzenie zagaił pułk. Popowicz, któ* 

ZEBRANIA i ODCZYTY. '7 w Podniosłych słowach nawoły- 
ь wał do pracy na polu wiedzy woj- 

— . Towarzystwo Przyjaciół skowej i przysposobienia wojskowe- 
Francji. Na zebianiu tygodniowem go wykazując potrzebę przygotowania 
Tow. w lokalu Kubu Sziecheckiego rezerw dla wojska. Po omówieniu 
(Mickiewicza 19) we środę 17 b. m. jeszcze kilku „Spraw związanych z 
o godz. 8 m. 30 p. Emilja Malecka życiem oficerów przystąpiono do wy: 
wygłosi odczyt na temat „Le role de boru zarządu, do którego weszli— 
\"Ноте! Lambert dans Iemigration mjr. rez. Sumorok Leon, członkowie 
polonaise*, Wstęp wolny dla człon- por. rez. Matjasz, Pozoryski, Sielecki, 
ków Tow. i gości. Bobiński, Warbułowicz i kpt. rez. So- 
k — (n) Zebranie emigrantów becki, na zasiępców por. Ławryno- 
rosyjskich. W ubiegłą niedzieię od- wicz i Mongud.—Następnie w związku 
było się w lokaiu przy ul. Dąbrow- ze zjazdem dełegatów „związków of. 
skiego 5, zebranie Rosjan emigrantów rez. który odbędzie się 28 b. m. w 
w celu dokonania wyborów delegata Warszawie wybrano 4 ch delegatów 
na zjazd monarchistów rosyjskich, pp. Rochowicz, Młotkowsk, Przy: 
kióry odbędzie się w Paryżu w dniu łuski i Bolicki. Przed zakończeniem 
4 kwieinia r. b. Wobec tego, że ze- zebrania wysunięto -propozycję wy- 
bianie było bardzo nieliczne, wybory słania depeszy do premiera Skizyń- 
odłożono do dnia 21 marca. skiego z życzeniami owocnej pracy 

— Wieckomitżydowskiego dła w sprawie wejścia Poiski do Rady 
bezrobotnych. W oniu 13 marca b. Ligi Narodów. Wnioszk jednogłośnie 
"w gmachu żydowskiego ieatru ludo- przyjęto. Poczem zebranie zamknię'0. 
wego przy ul. Ludwisarskiej 4, od- (b) 
był się wiec, zwołany przez żydow- — Zwyczajne walne zebranie 
ski komitet dla bezrobotnych. Na członków Wileńskiego Towarzy. 
wiecu tym przemawiali poseina sejm stwa Przec wgruźliczego odbędzie 
Dr. Wygodzki, d-r Szabad i radny się dn. 30 marca r. b. o godz. 6 pp. 
miejski Kruk. Po przeczytaniu spra- w lokalu Przychodni Poradni tegoż 

Żeligowskiego d, Nr. 1 wozdania przez radnego Kruka zdzia- T-wa (ul, 
łalności powyższego komitetu, wy- m, 16). 

Porządek obrad: 1. Zagajenie Pre- mika, że za m-c lutyrb. gmina ży- 
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KULTURALNO OŚW JATOWYŚ 7 imie 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) $ Kasa czynna; w niedzielę od go-z. 2 

Początek $ au su: Od godz. 
CENA BILETÓW: Parier 50 

Od dnia 27 lutego pobiera się dodatek 
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Śr z hamburga pizez 
1 Fil piny, Japonję i Koreę, 

szechwiatowy szlager ; 
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Wielki dramat życiowy w 8 ak. Osnuy ua tie mił 
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KARTOFLE 
OTRĘBY pszenne ł żytnie 

OWiES 

ŻYTO 
PSZENICĘ 

JĘCZMIEŃ 

WAGONOWO i NA WORKI «OCO SKŁĄD 
od 100k. Z DOSTAWĄ do DOMU, 

NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST O PRODUCENTÓW 
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Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 
Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, 

(początkowe): Ból w bokach i dółku podsercowym (gdzie 
Objawy schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłomność do obsti ukcji. 

Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 
tóle i zawroty głowy. 

Objawy (podczas ataków): w dołku i wątobie silny ból, który się 

Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 
żółtaczka, 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład główny: 
Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa oficyna I piętro), 

TTL („vp ЕЕ Я 

E
E
 

  

    

  

rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat- 
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. 

d 

Pi 

SEKOW © 

zesa T-stwa. 2. Wybory przewodni- chodzi pięśdziesięciolecie swej pracy scenit 

czącego zebrania. 3. Sprawozdanie cznej Reduta chcąc przyjąć udział w ser Niezwykłe samobójstwo w Rydze. 

m. 30. 

Fiim, który zachwyca, porywa 1 wziuszal 

Dziecko paryskiego 
Współczesny scansac.-kyuiinalny dramat z nizin i pałaców Pasyżą, 

inteligentną zam. w Wilnie: 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 

miennem 

Е i į 4 igodnem zarządu. 4. Spiawozdanie komisji decznym hołdzie jaki składa czcigodnemu 

rewizyjnej. 5. Sprawa przyjęcia nor- 
malnego Słatutu T-stw Przeciwgru- 
źliczych opracowanego i przyjętego 
przez Związek Przeciwgruźliczy w 
Warszawie. 6. Wybory zarządu T-wa 
oraz komisji Rewizyjnej. 7. Plan 
działalności T-stwa na rok 1926, 

ROŻNE. 
— (t) Placówka związku Hal- 

lerczyków w Toruniu nadesłała 
do wojewódziwa Wileńskiego pismo, 

, w którem powiadamia, że Solidaryzuje 
się w zupełności z opinją społecztń- 
stwa polskiego w Sprawie zaiargu O 
lasek trodgajski i w wypaaku poirze- 
by oliaruje swoje kadiy, gotowe 
bionić nienaruszainości granic Polski. 

— Przyjazd młodego góraia z 
Podhaia do wiina. Fien z połu- 
aniowo zachodnicn granic Rzpliiej— 
hen od skainych wichrów, uroczych 
hai przybyt uo nas młody góral St. 
Jarosz w pizepiękaym suoju góral- 
skim. A jako Gziecko Skalnego Pod- 

hala” zżyty z dziką a uroczą pizyio- 
ór ukochał je i miłością Go nich 

> $ ie zapalić swych rodaków: Ob- 
"žais miasia i miaSieczka, Kilkaset 
Ё kładów wygłosił, wszędzie z en- 
i uzjazmem pizyjiuowany. ! 

Któż bowiem nie kocha gór i 
HR gynów! Jako wybiiny znawca 

naszych krain górskich, uznany przez 
prasę krajOW4 ! zagraniczną Zza zna- 
komitego mówcę umie sobą i swym 

wykładem zachwycić, - 3 
Niewątpliwie, że całe Wilno wy- 

bierze się na jego wykłady. Każdy 
bowiem zechce zobaczyć przecugny 
strój góralski. — PoZaiem zobaczy. 
my 400 pizezroczy Z naszych gór 
(w dwu wykładach) najlepszych tego 
rodzaju w Polsce — usłySZ” Ty owa- 
rą góralską opowiadane !E8Enay — 
posłuchamy opowiadań © W£drów- 
kach po najdzikszych zakątkach Tatr 
Beskidu i Pienin — wreszcie usły- 
szymy przecudne, smętne i dzikie 
piosenki naszych zbójników czy ju- 
hasów tatrzańskich, które p. J. nam 
zaśpiewa. Niewątpliwie, że wszyscy 
miłośnicy gór pośpieszą na te wspa* 
niałe wykłady — tembardziej, że ce- 
ny biletów są niskie. 

— Sprostowanie. W niedzielnym nu- 
merze wskutek błędu korektorskiego we 
wzmiance «Pochwała» zostało zniekształcone 
nazwisko kpt. K. $. Olszewskiego; mylnie 
wydrukowano Olszański, co niniejszym pro- 
stujemy, 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

dzisiaj z powodu pogrzebu X Arc. Cieplaką 
nieczynna. Jutro 11 koncert symfoniczny pod 
dyrekcją dyr, Adama Dołżyckiego kapelmi- 
strza Opery Warszawskiej. Program zawiera 
Symtonję Patetyczną Czajkowskiego, Suitę 
Peer Gynt Griega oraz Uwerturę z op. Tan- 
hauser Wagnera, We czwartek «Wesele» 
Wyspiańskiego. W dniu tym przypada 25 o 
letnia rocznica pierwszego przedstawienia 
<Wesela», W piątek po raz pierwszy ko- 
medja w trzech aktach Al. Fiedry «Doży- 
wOCIiE». Przedstawienie to połączone będzie 
z uroczystością jubileuszową ku czci dyr. 
Ludwika Solckiego, który w tym roku Ob- 

Dziś będzie wyświetlany wielki flim krajoznawczy w 10 aktach 
„Podróż Colina Rossa“ Notatki | kinematogiaficzne z podróży 

naokoło świata D-a Colina Rossa. 
Amerykę, Ocean-spokojny, wyspy Hawaq 
Chiny, lndję i wyspę Bali. 

w powszednie dnie od godz. 3 m. 30. 
3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej. 
gr Amfiteatr i balkon 25 gr 

na pomoć bezrobo'nym od biletów: na parter 10 gr., balkonu 5 @ 

zakaza 
ośc: poświ 
ENYON. 

nej dzielniey 
ęcenia z uaziałem najpiękniejszej 

Najnowsze tańce wschodnie. Pożar okręta! Prześliczne widoki wschodnie! pakazana dzielnica mętów 
społecznych apaszów i handlarzy żywym towarem. 

"2 seije 12 akiów razem. 

bruku 
10 w. 

DESI 

D a 
Obwieszczenie. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni Sitarz, „zamieszkały w Wil. 
nie przy ul. św. Michalskiej Nr 8 zgodnie 
z art. 1030 UP ogłasza, iż w dniu 22 
marca 1926 roku 0 godz, 10'ej rano w 
Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej Nr 6 
odbędzie się sprzedaż 1 licytacji publicznej 
majątku ruchomego Poznańskiego  Tiwa 

„ <Gambrinus», skłądającego się z 4-ch koni, 
uprzęży, 4-ch piatform i 4'ch sań ;0raz mą- 
szyny do wyrobu wód gazowych, OSząco- 
wanego na sumę złotych 1500 — na zaspo* 
kojenie pretensji Jerzego Lubomirskiego w 
sumie 4,171 zł. 80 gr. z proc. 

Komornik Sądowy 
(-) A. Sitarz. 

Pergaminowy papier 
Mirkowski. 

Ze względów hygienicznych wymapajcie 
wszędzie zawijania produktów w pereamin, 
zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, ryb, masła 
sera, szma|cu, pieczywa, cukrów, 
Zawijajcie 

herbaty, 
w pergamim posiłek szkolny 

dia dzieci. 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
czworo 

u Bożego oczekują. Człowiek о Ка- 
sercu wyszedłby z tego 

rzybytku niedoli, ze łzą w oku. Łas- 

kawe dali przyjmuje Adm. „Słowa*. as EI 

Jubilatowł świat teatralny całej Polski, za- 
prosiła Solskiego do Wilna, Znakomity ar- 
tysta odtworzy postać Łatki z Dożywocią. 

II-gi koncert symfoniczny. W środę 
nadchodzącą odbędzie się w <Reducie» dru- 
gi koncert w wykonaniu wileńskiego zespo- 
łu symfonicznego pod kierunkiem znakomi- 
tego dyrygenta Adama Dołżyckiego, 

Program niezwykle interesujący zapo- 
wiada symionję 6 Patetyczną — P. Czajkows и 
skiego, Uwerturę = 9P. T — В licji, 
Wagnera i Suitę «Peer Gynt» — E. Griega. . ży 
Początek o g. Ścej wiecz. : „W tych dniach — м рага! ! Soba- 

Ceny miejsc redutowe z prawem 50 Czyńskiej w pow. Lidzkim zdarzył się 
proc. zniżki. > R Pop paratji niejaki 

szczasny otrzymał przed paru dniami 
WYPADKI I! KRADZIEŻE, dBi wiedzishy Eddóbizi Matki 

— (w) Aresztowanie organiza- Boskiej. Pizyrieśli obrazek chłopi z tora Komsomołu. W tych dniach Okolicznej wioski oświadczejąc iż zo- 
został ujęty przez władze policyjne Stał on znaleziony przypadkowo. Jak 
wybitny organizator komunistyczny, Się jednak niebawem okazzło, obrazek 

niejakiego Bicina, w sali s 
w charakter ze świac 
żenie sędziego. Wówczas_po! 
sobie trzy rany w szyję Po d 

adu sędziego 

Gdzie złoto? 
Bezskuteczne poszukiwania po- 

Pisma ryskie donoszą 0 niezwykłem samobójstwie dokonanem przez 

ka do pewnej sprawy, 
wał ze siołu sędziego obsadkę z piórem i zada 
rodze do szpitala zmarł. 

mający za zadanie zorganizować, jak 
wiadomo rozb'tą przez organy po: 
licji politycznej, organizację Komso- 
mołu na terenie Wileńszczyzny. Przy 
ujętym znaleziono szereg kompromi- 
tujących pism i szczegółowe plany 
działań opracowane przez Mińsk, 
Ujęty w sposób nielegainy przekio- 
czył granicę z Rosji; lecz w drodze 
do Wilna został pochwycony i osa- 
dzony w więzieniu. Szczegóły are: 
Sztowania trzymane są w tajemnicy. 

— (x) Zbieg z Litwy. Onegdaj 
na odcinku VI kompanji Straży Gra- 
nicznej, na pograniczu litewskiem 
został zatrzymany przez organy po- 
„licyjne, po przekroczeniu granicy 
nijaki Marjan Sołtyński. Podczas do- 
chodzenia Sołtyński oświadczył, że 
pochodzi z Szawel i zbiegł z Litwy 
aby uchylić się od poboru wojsko- 
wego. 

OFIARY. 
— Magazyn mód „Maryla* za- 

miast dekoracji okna w dniu pogrze- 
bu ś. p. Arcybiskupa Cieplaka składa 
5 złotych na kuchnię dla bezro- 
botnych. 

Banda złodziei okrada 
bożnice żydowskie. 
Niedawno pisaliśmy 0 napadzie 

pochodził z rozkoparego przez nie- 
znanych sprawców jednego z licz- 
nych w paratji kurhanów. Sprawą 
zajęła się policja. Pizy rozkopanym 
kurhanie znaleziono szczątki szkieletu, 
Niebawem wśród okolicznych miesz- 
kańców rozeszła się pogłoska iż w 
w kurhanie zostało znalezione złoto. 
W niespełna dobę ilość złoia dosię: 
gła 3 beczek i wznieciła wyobraźnię 
najspokojniejszych nawet ludzi. Do- 
szło do tego że policja zmuszona 
była zająć się ochroną kurhenu od 
dalszego rozkopywania. W celu wy- 
krycia nieupoważnionych do rozko- 
pywania <archeologów» prowadzi się 
obecnie dochodzenie. Uporczywość 
pogłosek stwierdza tylko że w każ- 
dej sprawie choćby najbardziej zmy- 
ślonej znajduje się część prawdy, 

Niebawem zobaczymy. 

(w.) 

Czyje konie? 
Ciekawy wypadek na ulicy Ste- 

fańskiej. 

Przechodnie ulicy Stefańskiej byli 
w tych dniach Świadkami ciekawego 
i pełnego humorystycznych momen- 
tów zajścia. Mianowicie około go- 
dziny 12 w południe przejeżdżał uli- 
cą Stefeńską wóz zaprężony w parę 
pięknych i rosłych koni. Naraz z 
chodnika dopadł koni jakiś młodzie- 

£MEEMEI SALETRĘ 

na synagogę pizy ulicy Niemieckiej. niec i chwyciwszy je u pyska wóz 
Obecnie mamy do zanotowania pow- zatrzymał. Na zapytanie właściciela 
tórny wypadek podobny, lecz tym odparł iż konie sianowią jego wła- 
razem z pomyślnym rezultatem dla sność. Właściciel koni sądząc iż ma 
złodziei, mianowicie w dniu 14 bm. doczynienia z warjatem chciał napast- 
została podczas nabożeństwa w boż- ka odtrącić i jechać dalej, nic jednak 
nicy tz. inteligentów przy ulicy Ży- nie pomogło. 
dowskiej skonstatowana  kiadzież Młodzieniec stanowczo uparł się 
czterech „rodałów * ocenianych, nie i omal nie doszło do bójki, Na 
licząc wartości historycznej na 1000 szczęście zbliżył się posterunkowy i 
dolarów. Jak stwierdzono kradzież po zbadaniu zajścia odprowadził wóz 
dokonaną zosisła przed paru oniami do komisarjatu, gdzie spisano proto- 
pizy pomocy specjainie dorobionych kół. Jak się okazało młodzieniec oka- 
wytrychów. Piócz tego ślady przestę- zał 516 prawym  wiaścicielem koni, 
psiwa wskazują iż kradzieży dokona- gdyż takowe już przed paru miesią- 
li złodzieje dokładnie obznajomieni z cami zostały mu ukradzione i pocho- 
urządzeniami bożnic żydowskich i to dziły z gm. Rudziskiej. 
prawdopodobnie ci sami, którym się Zatrzymany woźnica tłómaczył się 
nie udała poprzednio kradzież przy iż konie kupił na iynu w Drabach, 
ulicy Niemieckiej, Jak widać z po- nic nie wiedząc o tem że są kiadzio- 
wyższego Operuje tu dobrze zorgani- ne. Dalszem dochodzeniem zajęła się 
zowana banda. (w) policja. 

  

Nr 61 (107g) 

pokoju Il rewiru. Bicin, przywołany 
miał być wydalony z sali za zniewa 

Ż całej Polski. 
— Zjazd Dowborczyków w 

Warszawie. We czwartek dnia 11 
marca z okazji 8 rocznicy zakończe- 
nie walk z bolszewikami b. I-go 
Korpusu Wojsk Polskich na Wscho- 
dzie, odbył się w Warszawie zjazd 
Dowborczyków. 

Obrady poprzedziło solenne na- 
bożeństwo, odprawione w Katedrze 
św. Jana, przez ks. biskupa polowego 
Wojsk Polskich Gaila. Poczem były 

I korpusu ks. Kapusta wy- | 
głosił, do tłumnie przybyłyćh na uro- 
czystość uczestników walk korpusu. 
wschodniego, pedniosłe kazanie. 

Przypomniał ks. Kapusta te chwi+ | 
le, gdy naciskany ze wszysikich stron | 
I-szy Korpus generała Dowbor-Mue 
śnickiego z bronią w 16Ки siai na 
straży honoru armji polskiej. 

Na nabożeństwie obecni byli m. 
in. generał Dowbor-Muśnicki, mini- 
sier Spraw Wojskowych gen. Żeli> 
gowski, szef Misj: Wojskowej Fran- 
cuskiej gen. Dupont, generałowie: | 
Konarzewski, Suszyński, Kessier, La* | 
tour itd. 

Pośrodku kościoła stanęło 5 sztane 
darów i delegacje przybyłe na zjazd | 
z całej Polski, z kiórych wileńska 
była najliczniejsza. 

Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu 
udali się w zwartym ordynku ао Res 
sursy Obywatelskiej, gdzie rózpoczę* 
to obrady. Przy tej sposobności gen. 
Muśnicki dokonał przeglądu zgio* 
madzonych Dowborczyków. 

Zebranie otworzył przemówieniem 
generał Dowbor-Muśn'cki, poczem 
zgodnemi gtosami, został wybrany na | 
przewodniczącego. Sy 

Przemówienie powitalne wygłosił | 
poseł Załuska, poczem zabrali głos 
delegaci poszczególnych oddziałów: 
Pięknem przemówieniem powitał zee 
branych kolegów, wiościanin z po* 
wiatu Tarnobrzeskiego w Małopoł" 
sce, Michał Piwoła, uczestnik walk 
I-go Korpusu. 

Następnie sekretarz Zarządu Cen- 
tralnego p. Wereszczaka i p. Mierze- | 
jewski ztožyli sprawozdania, įeden 2 
działalności Zarządu  Centrainego, 
drugi sprawozuanie finansowe. 

Po dyskusji udzielono zarządowi 
jednogłośnie absoiutorjum. 

Dtugą dyskusję wywołała sprawa 
nakrešienia planu działania stowarzy* | 
szenia na przyszłość. Ścierały się tu 
dwa prądy; jeden zaznaczenia otwar= 
cie swego stanowiska politycznego; 
drugi reprezentowany przez generała 
Dowbora, eliminowania  wszeikich 
akcentów politycznych przy podej: 
mowanych rezolucjach. 2 

Wspólna biesiada koleżeńska w 
salach Resursy Obywatelskiej, zakoń”: 
czyła zjazd. 

kapelan 
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Wielka wyprzedaž 
Obuwia szwedzkiego a 

z RALOSZY 

Ceny znacznie zniżone. 

Dom Handl. „HAISZ:* Trocka 11, Tel. 436 
Kom. (w podwórku na prawo 
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  BBZARZRAZNA MME Kto parceluje majątek lub 
sprzedaje swój dom, Ceraty, gobeliny do stołów i niech pamięta, że łatwo lekkomyślnie 1; : 

saiatiowacikote żmudnie otrzyma: | M e bli, dywany, chodniki, 
ną, a cenną gotówkę. 

Zgłaszać się po najlepsze, tachowe, 
a BEZPŁATNE porady do 

Domu H.-K. „Zachęta* 
Portowa 14 tel. 9—05, 

Na odpowiedź załączyć znaczek 50 gr. 

b: ezent do iur, kalosze, Wszystko 
po tanich cenach tylko u 

Jakóba Wilisziejna 
ul. Rudnicka Nr.2. 

Doroczne Waine Zebranie 

  

    odbędzie się we środę dnia 17 marca o go- 
dzinie 7 wiecz. w lokalu własnym (ul. Wileń- 
ska 83). Uprasza się P-p. Członków St-nia 
oj konieczne i purktualne przybycie. 

400 złotych. 
Stała pensja, lub prowizja. Może 
zarobić każdy pracując w obrębie 
swej miejscowości (podróżowanie 
zbyteczne). Reflektuje się tylk na 
zdolnych, uczciwych i pracowitych 
Pk Potrzeba 40 zł, jako kaucja. 

Obstalunki według przepisów lekarzy Z8!0S7enia: Ajencja Wshodnia, 
Tamże potrzebna sA 2 i |." towice, ul. Kościuszki 3 pod „400“. 

V06+44004+4-44466440464 BEBRE AASEGZ 

(sodową) dla wędliniarzy i hut szklanych M = a z 
„ , kanalizacją poleca kara i 

ZAKŁADY CHEM. „Pruszków ze wszelkiemi nowo. 
czesnemi  wygodami 

W skrzynkach po 100 kg Listy i zamówienia nl. Teatratna 5 m.1 
adresować: Warszawa, Złota 61. Zakł. Chem. każ U blo „Pruszków*. 

    W.Z.P,, Wilno dn. 3-1II-26. Nr 9 

  

Zakład с 
gorsetowy 41 EAN ETTE“ 

Mickiewicza 22. 
Otrzymano nowe modele pasów. 
Pasy gumowe, lecznice i specjal- 

ne do odm. stanu. 

Skład 

  

ściciela w godz. 9 m. 

ig.3 m.30g. 3 w, 

  

Członków Stenia Tech. Polskich $ 

Rada Stowarzyszenia. umeblone z oddziel» 

«Organ» do Ssprzeda- 
nia Mostowa 9, m. 15. 
Władysława Janczew' 
skiego rocznik 1897, 

Ka unieważnia się. 
  

ieszkanie po wy- Sprzedaż szkła po ce- 
najęcia z 5 po- nach konkurencyjnych 

30 g. 16 m. 30 rano W. Woźnicki 

tamże mów ów! Wilnie 4 
szklenie od 5 zł. | va nie tyko pier 

metr. kw. Dom "HojiiKam. | 
„ZACHĘTA: | 

   
   

    

DEMANDEZ 
aujourd'hni móme un abonnement de 
trois mois ABŻOLUMENT GRATUIT 
dune grande Revue Polytechnique 

mensuelle 

INGENIEURS 6 TECHNICIEN3 

Vous recevrez en móme temps franco 
la brochure „Le Rėgne de 
L'Electriciić”, qui vous donnera ie 
moyen d'occuper 4 bref dėlai une 
brillante situation dans le vaste 
domaine de I'Electrotechnique. Ecrivez 

aujourd'huż móme 4 

INGENIEURS ET TECHNICIENS 

40, r, Denfert-Rochereau, PARIS. 
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Pracownia Akuszerka | 

Zębów W. Smiałowska: 
jmuje od goadm sztucznych Przyimuje „of. 5: 

Ł- ŚMinkieri Juki Wie PSE 
łeńska 21, WZP Nr 63. 

Dr MĖD. ' 
mohód. Sprzedam A я 
ойрошігйт: па 4 Mańkowski ) 

autobus. Witol. choroby sių 
41 „4 - weneryczne ] 

A aa -Ordymje Gi В — 
is (A 3-go maja 15. | 

w.Z.P. Nr 48, 

2 Oko j EDsy oki. uży spo” | р sklep 4 . 
nem wejściem łaz.en- Czy do  sprzedaniae 
ka, elektr, oświelienie Wiadomość: Zarzecze 1 
do wynajęcia. kPańska 

4 m. 2. 
Abramowicz. 

——— 
iwarzy, ašaž 
najnowsze 

stosowanie Rae | 
diolux'u. Usuwanie | 
zmarszczek. Fa'bowa:qóm 
nie włosów. Elekirye 
zacja kosmetyczna. 
Usuwanie podbródka. 
Mickiewicza 1 m 8 
wejście z placu Ka 

tedralnego. 
W. Z, P. Nr 1 Wilno, 

dn. 304 1926. >; 

  

ianino 
i fisharmonja 

  

okien- 
nego szkła 

      

    

suiny 1.000 — 
5 000 dolarów 
ulukujemy — zaraz 

1 hipoteki do- | 

Portowa 14iel 9 05, 

Wileńska 17.. OPRZE | 
  Wydawco Stanisi«w Mackiewicz —: tcaktor w,z Łzesłav Karwowik. — ucpewiedziainy za ogicszenia Łenon Ławiński. Orukamia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. | + 

| 

 


