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Wrażenia prof. Birżyszki 
Po przeszło tygodniowym poby- 

cie w Polsce, po spędzeniu dłuższe- 
"go względnie czasu w Warszawie, ro- 
zejrzeniu się po Krakowie i odwie- 
dzeniu. Lwowa, zatrzymał się prof. 
Michał Birżyszka w Wilnie na dni 
dwa przed powrotem do Kowna do- 
kąd dziś wczesnym rankiem vi4 Ry- 
ga odjechał, W Wilnie odwiedził proj. 
Birżyszka nietylko rektora Pigonia 
lecz i osób kilka, z któremi łączyły 
go przed deportacją do Litwy bliższe 
stosunki. Dowiedziawszy się że gość 
nasz o którym ostatniemi czasy wcale 
głośno było w całej prasie polskiej, 
spędził godzin parę na wizycie u red. 
Czesława Jankowskiego,  prosilišmy 
go o bodaj najogólniejsze wrażenia 
odniesione z rozmowy z tak wybit- 
nym jak proi. Birżyszka działaczem 
na terenie Litwy suwerennej. 

— Mnie też — rzekł red. Jankow- 
ski obchodziło najbardziej: pod ja- 
kiem wrażeniem wraca prof. Birżysz- 
ka z Polski do Kowna. Spytałem go 
© to. Zastał w Polsce sporo igno- 
rancji co do rzeczywistych stosunków 
i nastrojów panujących na Litwie nie- 
podleglej lecz — powiada — nie od- 
czułem wcale .i bynajmniej jakiejś 
specjalnej” wrogości, nieprzyjaźni, a 
cóż dopiero mówić nienawiści odno- 
śnie do nas, Litwinów. 

— A widzi pan! — pośpieszyłem 
dodać. 

Prof. Birżyszce wydało się, że 
prestige suwerenności tudzież roli 
międzynarodowej Litwy oddziałał na 
nas, Polaków w tym sensie, że nie- 
dawne jeszcze lekceważenie Litwi- 
nów, jako narodu, odnoszenie się do 
nich z pobłażliwą, choć niezmiernie 
zawsze grzeczną wyższością — tak 
dobrze jak wśród społeczeństwa pol- 
skiego zupełnie znikły. 

— A jak pan się czuł w Polsce? 
— Doskonale. W Warszawie trochę 

jak na lodzie bojąc się popełnić, cał- 
kiem mimowoli, jakiej niezręczności, 
lecz natomiast w Krakowie czułem 
się doprawdy, jak u siebie. Ach, 
Kraków! 

Pobyt w Krakowie nazywa prof. 
Birżyszka najmilszym momentem swej 
podróży. Nigdzie mu tak dobrze jak 
w Krakowie w Polsce nie było. а- 
chwycony jest — mówiąc nawiasem — 

rektorem Stanisławem Estreicherem. 

Prof. Birżyszka — mówił red. Jan- 
kowski — nie ufając swej wytrzyma- 
łości... dyplomatycznej, pomimo gorą- 
cej chęci odwiedzenia Warszawy, Kra- 
kowa i Lwowa, nie mógł zdecydować 
się puścić w podróż dłuższą do Pol- 
ski. Zachęcił go do wyjazdu, nietylko 
żadnych nie stawiał przeszkód lecz 
przeciwnie jakby rad był wyjazdowi 
prof. Birżyszki do Polski — kto? 
P. Woldemaras. 

Swoją drogą — mówił prof. Bir- 
żyszka — wiem dobrze, że. za po- 
'wrotem do Kowna wypadnie mi się 
tłomaczyć wobec rządu i opinji publi- 
cznej z niejednego może mego publi- 
cznego wyrażenia się w Polsce—albo 
„nawet i odpowiadać. Muszę jednak 
podkreślić, że przy całej dla mnie 
„uprzejmości prasy polskiej, w. dzien- 
"nikach warszawskich, krakowskich, 
lwowskich wyrządzono mi — jakby 
to się wyrazić? — niejedną niedźwie- 
dzią przysługę. Prof. Birżyszka we- 
stchnął. Broń Boże, nie skarżę się, 
"niemam pretensji ale... niechciałbym 
odpowiadać za uchybienia lub nie- 

* ostrożności niepopełnione. To też za- 

raz po powrocie: wypadnie mi, zdać udpictwem 

Sprawę z mego pobytu i mojej dzia- 
łalności w Polsce wobec przedstawi- 
cieli społeczeństwa litewskiego i prasy.. 

‚ — A w druku będziemy mieli pań- 
skie wrażenia? : 

— «ТаК, шегауодте. Tylko, rzecz 
prosta, nie będzie w nich wielu  rze- 
czy nadających się jedynie: do relacji 
ustnej. - 

Prof. Birżyszka, po sześciu latach 
pobytu w Kownie nie utracił ani krzty ° 
głębokiego, serdecznego przywi. = 

do Wilna. Krótke mówiąc: io 
do Wilna. Wróciłby do Wilna — jak- 
najchętniej. Wiąże go z Kownem 
stosunek do uniwersytetu, wiążą 

obowiązki profesorskie, których nie 

rzucić z dnia na dzień. Owóż— przy 

nawet  najpomyś niejszym skladzie 

okoliczności byłoby można myśleć o 

powrocie do Wilna dopiero na jesieni. 

A i jeszcze... trzebaby dobrze wykom- 

binować z czego w Wilnie żyć? Z ro- 
dziną. A tak czuję — mówił prof. 
Birżyszka — że tu, tu w Wilnie miej- 
sce moje! Ob.cnie inteligencja nasza 
litewska w Wilnie stopniała do mini- 

mum. Nie liczą się znią w Kownie. A 
Szkoda. Nie raz jedenisześć lat temu 
nasze oddziaływanie na „sfery miaro- 

dajne* Kowna było bardzo, bardzo 
pożyteczne. 

W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego 

kowe w PKO. Nr 80259. 

L 

ingres kościoła polskiego w Rzymie. 
RZYM, 13.11 PAT. W dniu dzisiejszym arcybiskup Sapieha dokonał u- 

roczystego ingresu kościoła polskiego i całego kompleksu gmachów  pra- 

starej instytucji po skiej. Na ingresie obecni byli ambasador Skrzyński, po- 

seł Knoll, członkowie ambasady i poselstwa, przedstawiciele kolonii pol- 

skiej, duchowieństwo polskie i rzymskie. Po ingresie arcybiskup Sapieha 
wraz z proboszczem kościoła św. Stanisława prałatem Florczakiem podej- 
mowali zebranych herbatą w głównej sai gmachu polskiego. 

Wysiedlenie z Kowna b. szefa policji polifycznej. 
KOWNO, i3—ll. Pat. Były szei litewskiej policji politycznej Raczis, 

jako osobistość zagrażająca porządkowi publicznemu, został z rozpo- 

rządzenia komendanta kowieńskiego, zesłany do pow. poniewieskiego, 
gdzie ma pozostawać przez cały czas trwania stanu wojennego. 

Kara śmierci na zakójcę konsula włoskiego. 
MOSKWA, i3—1I. Pat. Zabójca wice-konsula włoskiego w Odesie 

Dobrowolski, skazany został przez tamtejszy sąd na karę Śmierci. Drugi 

oskarżońy w tej sprawie Wukowicz, który nabył od zabójcy ubranie za- 
mordowanego, skazany został na 3 lata więzienia. * 

Trakfat handlowy Esfońsko-bulgarski. 
TALLIN, 13—1II. PAT. Z Sofji donoszą, że został tam podpisany 

traktat handlowy między Estonją a Bułgarją. W związku z tem dokonano 
pomiędzy obu państwami wymiany not. Traktat jest oparty na zasadzie 
największego uprzywilejowania. Delegat-estoński wyjeżdża z Bulgarji do 
Turcji w celu zawarcia podobnego traktatu estońsko-sowieckiego. 

Kafasfrofa samoloiu estońskiego. 
TALLIN, 13 II. PAT. Dziś o godz. 3-ciej popoł. w pobliżu Jhwy spadł z wyso- 

kości 100 mtr. estoński samolot wojskowy. Aparat uległ całkowi.emu zniszczeniu, 
lotnik zaś skonał od odniesionych ran. 

Rozgrywki na olimpiadzie w St. Moritz. 
ST. MORITZ, 13 II. PAT. Polska w biegu patroli wojskowych zajęła 7-me 

miejsce w czasie 4 godziny 43 minuty 45 sekund, tylko wskutek nieszczęśliwego wy- 

padku, jakiemu uległ, Seidel, któremu złamała się narta na 10 klm. Gdyby. nie ten 

wypadek, Polacy zajęliby lepsze miejsce, gdyż na pół-mecie byli przed Niemcami 

i Czechami. Wieczorem odbyło się rozdanie nagród i recepcja w obecności prezydenta 
związku szwajcarskiego. 

Odznaczenia z okazji 16-lecia rep. kowieńskiej, 
KOWNO 13 II PAT. Z okazji 10-lecia niepodległości republiki litewskiej, król 

włoski nadał.prezydentowi Smetonie wielką wstęgę orderu St. Maurycego i Łazarza. 

Do Włoch wyiechał oficer litewski z 10-u orderami Gedymina, które przeznaczone są 
dla państwowych i społecznych działaczy włoskich. 

Wymiana dokumentów rafyfikacyjnych. 
WARSZAWA 13 II PAT. W dniu dzisiejszym zostały wymienione w Warszawie 

dokumenty ratyfikacyjne układu między Polską a Niemcami o administracji odcinka 

granicznego Warty i o ruchu na tym odcinku. Układ podpisany był w Poznaniu dn. 16 

lutego 1927 r. Wymiany powyższej dokonali ze strony Polski dr. Tadeusz Jackowski 

dyrektor departamentu politycznego, a ze strony Niemiec Ulrich Rauscher poseł nad- 

zwyczajny i minister pełnomocny Rzeszy niemieckiej w Warszawie. 

Ksiądz Kardynał Hiond w Berlinie. 
BERLIN, 13—1l. Pat. Dziś o godz. 3-ej min. 30 rano przybył do Ber- 

lina ks. Kard. Hlond prymas Polski. Na dworcu witali ks. Kardynała nun- 

cjusz apostolski ks. arcybiskup Pacelli, poseł Rzeczypospolitej w Berlinie 

Olszowski ze wszystkimi członkami poselstwa oraz przedstawiciele zakonu 

Dominikanów. Ks. Kardynał udał się z dworca do klasztoru Dominikanów 

w którym zamieszkał. Po odprawieniu nabożeństwa w kościele Św.' Jad- 

wigi, podczas którego wykonane zostały Śpiewy w języku niemieckim 

i polskim, Ks. Kardynał podejmowany był Śniadaniem przez nuncjusza 

arcybiskupa 'Pacelli. O godz. 4-ej po poł. ks. Kardynał przybył do po- 

selstwa, gdzie odbył się obiad. 
=== 

Vice premier Bartel przed mikroienem Radia 
WARSZAWA, 13—1l. Pat. Dziś o godzinie 8-mej wieczorem przybył 

do redakcji Polskiej Agencji Telegraficznej przy ul. Mokotowskiej p. wice- 

premier. Rady Ministrów prof. K. Bartel w towarzystwie sekretarza osobis- 

tego por. Zaćwilichowskiego, Pan wice-premjer bezpośrednio po przybyciu 

wygłosił przez mikrofon Polskiej Agencji Telegraticznej przemówienie, 

którego treść słyszała Polska. Następnie p. wice-premier zwiedzał w - 

ciągu 2-ch godzin biura Polskiej Agencji Tejegraiicznej szczegółowo — та- 

poznając się ze wszystkimi działami pracy zarówno w dziale redakcyjnym 

jak i w dziale radiotelegraficznym. 

TAR AREEOAENEWEZREWSEKORZEJ гаа ROYMEOWOAOORIRYCONA 
; Ш_ш sosja Rady Ligi arodów rjuszy kolei gdańskich przeciw admi- 

nistracji polskiej. $ 

— Kotespondeija „Stova“ = Е вК ОНа а . и : й п e względów 

, Genewa, 10 iutego. | tormalnych. - Radaograniczy się pod- 
Rada Ligi Narodów zbierze -się 

5-go marca w Genewie pod przewo- mości oświadczeń Wysokiego Komi- 
'p:' Urrutii, przedstawiciela sarza). 

im Na оа н We wrześniu Rada Ligi zwróciła 
się w tej sprawie po opinję doradczą 
stałego Trybunału w Hadze. 

Zatarg rumuńsko-węgierski znowu 
wejdzie pod obrady Ligi. Sprawa ta 
miała być rozważona w grudniu, lecz 
została odroczona do marcowej sesji. 

Rada zbada i przyjmie do wiado- 
mości szereg raportów rozmaitych 

"Kolumbji. 
Na pierwszem. miejscu porządku 

dziennego zostały wpisane sprawy we- 

wnetrzno-administracyjne i budžetowe, 

nie posiadające większego znaczenia. 

Po sprawach administracyjnych, 

Rada rozważy propozycję zredukowa- 

nia z 4-ch do 3-ch rocznych „sesyj 

Rady, a to na wiosek Rządu Wielkiej 
man- 

Opłata pocziowa uiszczona iyczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

"odebrał opozycji 

- świętego stosunków w Polsce, 

czas tej sesji do: przyjęcia -do wiado-. 

Brytanii. ' S 

Przedstawiciel Polski złoży raport 

w sprawie rozszerzenia ulg stosowa: 
nych obecnie do uchodźców rosyjskich 
i armeńskich na uchodźców innych 

narodowości, 4 : 
Aż trzy sprawy gdańskie wpisane 

zostały na porządek obrad, a miano- 
wicie: я 

a) Postój statków wojskowych 'w 
porcie gdańskim. Wysoki komisarz 

zawiadomił generalnego Sekretarza 

Ligi o prowadzeniu w tej sprawie bez- 

pośrednich układów między rządem 
polskim a Gdańskim. 

b) Przewóz ' amunicji i materjału 
wojskowego przez Gdańsk: užywal- 
ność Westerplatte. Również i w tel 
sprawie wysoki komisarz zawiadomił 
generalnego sekretarza o toczących 

się bezpośrednio rokowaniach między 

Polską a Gdańskiem. 
c) Wreszcie trzecia sprawa: kom- 

petencje trybunałów gdańskich w pro- 
cesach wszczętych przez » funkcjona- 

Komisyj, a więc stałej komisji 
datowej, Komitetu ekonomicznego, Ko- 
misji rządzącej Zagłębiem .Sary, i t.d. 

Przedstawiciel Włoch przedłożył 
Radzie do zatwierdzenia projekt sta- 
tutu międzynarodowego Instytutu ki- 
nematogralicznego, który ma powstać 
w Rzymie. 

Ze spraw finansowych należy 
zwrócić uwagę na raport Komitetu w 
związku z pożyczką Stabilizacyjną dla 
Bułgarji, oraz w związku .z podaniem 
o podobną pożyczkę Portugalji. 

Największe zainteresowanie  nie- 
wątpliwie wzbudzi sprawa ' wniesiona 
przez rządy Małej Ententy w związku 
z zajściem w St. Gotthard, na granicy 
austro-węgierskiej (transport karabi- 
nów maszynowych). 

"W ostatniej chwili weszła petycja 
niemieckiego Volksbundu na Górnym 
Sląsku, a to na podstawie art. 147 
Konwencji polsko-niemieckiej z dn. 
15 maja 1922 r., w sprawie otwarcia 
szkoły mniejszościowej. w miejscowo- 
ści Biertutowy. SN. 

IWIENIEC--A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 

N-ru 20 groszy. | 

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A.. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
RORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY FOW.- Rynek 9. 
WILEJKA POW.-—-ul. Mickiewicza 74. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub' nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Wilno Ku czci Ojta Swigtęgo Piusa AI. 
Kto zna charakter ustroju Kościoła 

Katolickiego, ten rozumie jak niesły- 
chane znaczenie ma wyrażenie opinii 
Ojca Świętego powtórzone przez 
Księcia Radziwiłła. Jego  Świątobli- 
wość zachęcał do przyjęcia ma - 
aatu z isty Nr. l i Jego Świątobli- 
wość potępił próby nadużywania 
listu pasterskiego ks. ks. Bisku- 
pów Polskich w rozbijaniu - 
sty Nr. I. Ma to olbrzymie znacze- 
nie dla katolików polskich. Zrozu- 
miałe jest, że opozycja kłamliwie, 
świętokradzko nadużywająca autory- 
tetu Biskupów Polskich celem walki 
z rządem polskim — teraz wytęży 
wszystkie swe siły, aby siłę i potęgę 
wrażenie spowodowanego rewelacjami 
ks. Radziwiłła zaćmić i zadusić. Ale 
miejmy nadzieję, iż artykuły  dzienni- 
karskie prasy opozycyjnej nie potra- 
fią sprowadzić kleru polskiego z jego 
drogi wytkniętej przez tyloletnie tra- 
dycje czystości posłuszeństwa Stolicy 
Apostolskiej. Ojciec Święty wzbronił 
nadużywania listu ks.ks. Biskupów w 
celach partyjnych. To jest causa 
fin'ta. Wiemy, jakie z tego muszą 
wypłynąć konsekwencje. Wiemy że 
list pasterski był tłumaczony opacznie 
nietylko na wiecach, ale i z miejsc prze- 
ciw którym żadnych zastrzeżeń wno- 
sić nie chciałoby się nigdy. To wszy- 
stko na głos słów najwyższych ustać 
musi. A tak jesteśmy dumni z tego, 
iż wierzymy w piękną odwieczną u- 
ległość naszego duchowieństwa wo- 
bec Stolicy Apostolskiej, że spokojnie 
do wyrazów ustać musi, dodamy — 
i ustanie. : 

Żyjemy w wieku telegraiu. Žyje- 
my za pontylikatu Papieża doskonale 
znającego stosunki w Polsce. Wszel- 
ka niedokładność w powtórzeniu  je- 

go intencji jest wykluczona, gdyż po- 
średnikiem w wytłomaczeniu tej nie- 
dokładności byłaby Nuncjatura Papie- 
ska w Warszawie, któraby wystąpiła 
natychmiast, gdyby ktoś chciał przy- 
pisać Papieżowi niezgodne z Jego in- 
tencją wyrazy lub poglądy. 

Należy więc uznać za rzecz nie 
podlegającą dyskusji, że Ojciec Św. 

przeciw rządowi 
polskiemu (a mówiąc ściśle kom. wy- 
borczym 2 i 25) prawo powoływa- 

- nia się na-sentymenta religijne i ka-- 

tolickie w walce wyborczej. 
Dlaczego? 
Odpowiedź tu jest nader łatwa. 

Wynika ona tak ze znajomości Ojca 
jak z 

ogólnej struktury polityki katolickiej. 
Papież wiedział, że list pasterski 

ks.ks. Biskupów Polskich został u 
nas tłumaczony zupełnie opacznie, 
wykorzystywany dla celów partyjnych 
Papież zdecydował przeszkodzić i 
wstrzymać to uparżyjnianie hasła ka- 
tolickiego. 

Pozatem Papież stojący na czele 
hierarchji kościoła powszechnego do- 

cenia znaczenie Polski dla katolicyz- 
mu. Rozumie jakie Polska ma zada- 
nia w kierunku chrześcijańskim na 
wschodzie Europy. Papież widzi, że 
pomiędzy pogańską bolszewją, pro- 
testanckiemi Prusami a husycko-ma- 
sońskiemi Czechami, Polska jest wiel- 
kiem państwem  katolickiem, ostoją 
katolicyzmu na wschodzie Europy. 
' Nie leży i nie może leżeć w inte- 
resach katolicyzmu osłabianie państwa 
polskiego. A osłabianiem państwa 
polskiego byłoby osłabianie tego rzą- 
du, który. jedyny w Polsce potrafił 
być rządem mocnym. ; 

W Polsce dożyliśmy do ujrzenia 
nienaturalnych, szkaradnych i zgu- 
bnych z państwowego stanowiska am- 
bicyj partyjnych, które pchały do pro- 
klamowania hasła „wszyscy katolicy 
polscy solidarnie przeciw rządowi 
polskiemu". Takie właściwie by- 
ło znaczenie ruchów wyborczych list 
wyborczych Nr. 24 i Nr. 27. Miałoby 
to znaczenie odsunięcia rządu pol- 
skiego od jego zadań katolickich, któ- 
re ma spełnić, skoro istotnie przeciw 
temu jedynie możliwemu, jedynie mo- 
cnemu w Polsce rządowi katolicy 
mieli ruszyć ławą. | 

Papież dostrzegł  niebezpieczeń- 
stwo twiące w ambicjach partyjnych 
tych grup i w ich pochopności do 
wykorzystania czystego katolickiego 
sztandaru i wstrzymał, zahamował i 
te ambicje i to nadyżywanie imienia 
katolickiego. 

Pisma opozycyjne wobec rządu 
polemizują z tem stanowiskiem / e- 
pieża. Widzimy tę polemikę w Wor- 
szawiance, Polaku-Katoliku, Dzien- 
niku Wileńskim, Głosie Narodu. Mo- 
tywem do tej polemiki ze Stanowi- 
skiem Ojca Św. jest wzgląd, że na 
listach Bezpartyjnego Bloku znajdują 
się podobno ludzie znani ze swych 
nieprzyjaznych uczuć względem ko- 
ścioła katolickiego. 

Akademie papieskie w 6-ią rocznicę koronacji. 
W niedzielę dn. 12 b. m. ku uczczeniu VI rocznicy Koronacji Ojca Św. 

Piusa XI w sali Chrześcijańskiego Domu Ludowego odbyła się Akademia 
zorganizowana staraniem Ligi Katolickiej. Zagaił akademię [p. delegat Ko- 

peć, który w podniosłych słowach przypomniał powszechnie sławiony ka- 
tolicyzm Polski, jej dzieje bohaterskie, Cudemnad Wistą“ uwieńczone. Na- 
stępnie po odśpiewaniu Hymnu Papieskiego prof. 0. $. В. p. F. Kone- 
czny wygłosił odczyt p. t. „Wpływ Papiestwa na rozwój kultury zachodniej 
w Polsce““, 

Po odczycie, który niezmiernie zaciekawił i zainteresował zebranych, 

prostem i przejrzystem ujęciem rzeczy — odbyła się część koncertowa. 

A więc: pięknie odegrała na skrzypcach „Adagio religjioso* p. Ledóch ow- 

ska przy akompaniamencie p. prof. Szczepańskiego. Chor „Echo“ wykonał 
dwie kantaty, artysta „Reduty” p. Karbowski — oddeklamował „Tryumi 
Krzyża". Całość, obmyślana dokładnie, wypadła nadzwyczaj miło i wytwo- 

rzyła wśród obecnych uroczysty nastrój braterstwa Ęduchowego we wspól- 

nem oddaniu czci Ojcu Chrześcijaństwa. 
Sala Domu Ludowego zapełniona była po brzegi. W pierwszych 

rzędach zasiedli J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita R. Jažbrzykowski, p. 

Wojewoda Wł. Raczkiewicz, Komisarz Rządu na m. Wilno p. Iszora, 
generał Popowicz, przedstawiciele duchowieństwa, nauczycielstwa i urzęd- 
ników. Akademja stała się niejako oficjalnym hołdem Wilna dla wielkiego 

przyjaciela Polski. 

Jednocześnie odbyła się podobna akademja w Sali Śniadeckich gma- 
chu głównego U. S. B. dla młodzieży szkolnej. Organizacją tej Akademii 

zajęło się Koło księży prefektów i — przyznać należy — wywiązało się ze 
swego zadania znakomicie. Program przystosowany umiejętnie jio audy- 

torjum był tak zwięzły i treściwy zarazem, iż pozostawił tem silniejsze 
wrażenie. Na podkreślenie zasługuje fakt ogromnego zainteresowania z 

jakiem młodzież Szkolna przybyła na Akademję. Dawno już nie oglądały 
mury uniwersyteckie tak wielkiej liczby młodzieży. Punktualnie o g. 12 m. 
30 faniarą rozpoczęła się Akademja. Zagaił w krótkich słowach ks. kano- 
nik Żebrowski — „Polska, mówił, jako przedmurze chrześcijaństwa od 
początku swego istnienia do chwili obecnej spełnia swe posłannictwo. 

Dzisiejszy Papież Pius XI — Achilles Ratti jako nuncjusz papieski w pa- 
miętnych latach inwazji bolszewickiej — przebywał w Warszawie. Na ul. 
Książęcej powiewał sztandar papieski, podczas gdy wszyscy prawie War- 
szawę opuścili. Polska broniąca Europy przed zalewem  barbarji — 
zwraca się w dniu dzisiejszym z hołdem do Ojca: św. prosząc go o bło- 
gosławieństwo*. ; 

Orkiestra gimn. im. Lelewela pod kierownictwem p. Telmaszewskiego 
odegrała Marsz papieski. Następnie p. prof. Massonius wygłosił odczyt n. 
t. „Papiestwo a życie umysłowe ludzkości”. Łatwość mówienia Sz. prele- 
genta i dostępnie opracowany temat, sprawiły, iż zgromadzona młodzież 
wyniosła wiele korzyści z odczytu. Na zakończenie chór gimnazjum im. 
Lelewela pod kierownictwem p. Bojakowskiego wykonał kantaty. Ks. kan. 
Jasieński z uczuciem recytował „Encyklikę oblężonego" z Norwida. 

Prócz młodzieży szkolnej, dla której przedewszystkiem akademja była 
przeznaczona, obecni byli: ]. Е. ks. Biskup Michalkiewicz, J. E. ks. Biskup 
Bandurski, J. M. Rektor U. S. B. Pigoń, Kurator Okręgu Szkolnego p. 
Pogorzelski, pp. proiesorowie, oraz rodzice młodzieży. 

, Wilno złożyło hołd Ojcu św. szczerze i poprostu. Dzień VI-ej rocz- 

nicy koronacji Ojca św. w. Polsce całej obchodzony był ze szczególną 

uroczystością — bowiem z papieżem obecnym łączą nas serdeczne nici 

przyjaźni. Radjostacja wileńska transmitowała po południu Akademię z 
sali Rady Miejskiej w Warszawie. W ten sposób Wilno trzykrotnie wzięło 
udział w uroczystościach ku czci Ojca św. Piusa XI. (c). . 

Telegram Ojea św. z okazji uroczystej Akademii Papieskiej. 

Komitet organizacyjny Akademii Papieskiej, która się odbyła w dni" 
12 lutego rb. w sali Rady Miejskiej, wysłał do Watykanu list z prośbą © 
błogosławieństwo. Sekretarz Stanu, ks. Kardynał Gasparri, przesłał na ręce 
Nuncjatury Apostolskiej następujący serdeczny telegram: 

„Nuncjatura Apostolska, Warszawa. 

Rzym, dn. 10 lutego 1928, g. 21, 
Jego Świątobliwość Ojciec św, Pins XI, bardzo wzruszony uroczy- 

stym hołdem organizacyj katolickich w Warszawie z okazji szóstej rocz 
nicy koronacji, czuję się szczrśliwym, Że może poatórzyć wyrazy Suej 
łaskawej życzliwości dla szlachetnego, zawsze wiernego narodu, i dzię- 
kując z serca, przesyła erganizatorom i uczestnikom uroczystości jako 
też całei Polsce Błogosławieństwo Apostolskie, | : 

Kardynał Gasparri*. 

KUROGENZĘ TN PREMIERE M OEB SZEMTEOSCTOWYO TEPAZDANTWROCE TR, 

Powyżej zacytowane dzienniki po- 
pełniają przytem cały szereg prze- 
inaczeń i dowolności w obchodzeniu 

na ludzi niezgodnych z polityką ka- 
tolicką? Czy na liście Nr. 26 a as 
szem miejscu nie figuruje p. Rataj 

się z prawdą. Niedawno czytaliśmy w 
Dzienniku W:leńseim cytaty z odezw 
Stronnictwa chłopskiego i zbiór na- 
zwisk działaczy tego Stronnictwa chło- 

pskiego. I jedno i drugie zostało po- 
jiczone na niekorzyść  Bezpartyjnego 
B'oku, chociaż wiadomem jest, że 

Stronnictwo chłopskie idzie contra 

Bezpartyjnemu Blokowi, zwalcza go 
i nawzajem jest przez niego zwalcza- 
ne. Ale zarzut, że się znajdują 'na li- 
stach bloku ludzie, którym można z 
punktu katolickiego stawiać zarzu- 
ty; może być słuszny. Piszemy 
może bo to jest zarzut ciężki i 
dlatego aby napisać bez „może*, mu- 

simy wpierw posiadać dokładne da- 
ne, że ten czy inny kandydat na liście 
B. B. jest konkretnemi obciążony 
winami. Takich dowodów nie mamy, 
słyszymy tylko zewsząd gołosłowne 
oskarżenia. Ale zapytajmy się teraz 
z kolei czy na listach 24 i 25 niema 
takich kandydatów, na których opinia 
publiczna wskazywała oddawna jako 

okrzyczany w całej Polsce za maso- 
na, za zgodą i udziałem pism endec- 
kich? Czy па listach Nr. 24, tego sa- 
mego Komitetu, który dziś dosłownie 
chce być plus cathalique que le Pope 
nie mamy zwolenników Ślubów cywil- 
nych i innych reiorm. nie do przyjęcia 
dla kościoła? Zarówno na listach 1 
jak 24 i 25 są lepsi i gorsi katolicy. 
Innych różnic pod względem  katolic- 
kości tu niema. 

Dlatego też cieszymy się, że na 
Skutek łaskawej intencji Ojca Święte- 
go ustanie u nas dzielenie list na ka- 
tolickie i niekatolickie. Lista Nr. I 
jest listą silnego,  mocarstwowego 
Państwa Polskiego. Listy Nr. 24 i 25 
prowadzą do osłabienia państwa pol- 
skiego, bo ideałem ich jest restaura- 
cja sejmowładztwa, bo celem ich jest 
walka z czynnikami, które tworzą siłę 
państwa polskiego. Więc ideę silnej 
Polski reprezentuje lista Nr. i a Pol- 
ska silna to silny katolicyzm i silne 
chrześcjaństwo. na wschodzie. rz.
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Na szachow 
Wielka mowa vice-premjera prof. Barfla w Krakowie 

Dnia 12 b. m. na zebraniu oby- tuacja urzędników jest ciężka, lecz 

DO Ass Nin ERZE A тч 

nicy wyborczej 
Jakie będą listy w 

Okręgowa Komisja Wyborcza 

Ss owo 
& 

okręgu wileńskim. 
Okręgu Nr. 63--Wilno zatwierdziła 

watelskiem B. B. W. z Rz. w Krako- raczej gotów jestem przeprowadzić następujące listy kandydackie do Sejmu i Senatu: 
wie vice-premjer Bartel wygłosił wiel- 
ką mowę, której treść z braku miej- 
sca przytoczymy w bardzo zwężonem 
skróceniu. 

Na wstępie p. Vice-premjer zaak- 
centował swe stanowisko wobec wyg 
borów poczem przeszedł po omówie- 
nia t. zw. grzechów rządów pomajo- 
wych, zarzucanych przez opinję. Ple- 
jada tych „grzechów* jest dość dłu- 
ga --- „brak programu prac w 
dziedzinie gospodarczej i  politycz- 
nej, usunięcie krzyża z orła polskie- 
go, obicie paru redaktorów pism opo- 
zycyjnych, zaginięcie gen. Zagórskie- 
$0,no iwreszcie korona wszystkiego, 
że rząd jest masonski“. Są to popu- 
laryzowane dziś przez opozycję za- 
rzuty, któremi się szafuje, któremi 
się bije rząd. ь 

A tymczasem, przypomina prof. 
Bartel—powiedziałem w ' Sejmie 10 
lipca ub. r., że „rząd który reprezen- 
tuję, tę posiada właściwość, że nie 
hołdując żadnemu z partyjnych pro- 
gramów, jest stale narażany na ataki 
ze wszystkich stron tej Izby. Gniewa- 
no się, gdy powiedziałem, że opierać 
się zamierzam w tej pracy na zauia- 
niu społeczeństwa, że szukam  kon- 
taktu ze społeczeństwem, bez pośred- 
nictwa t. zw. reprezentantów narodu'. 
W ten sposób wskazał dowcipnie 
mówca na główne źródło wyżej wy- 
mienionych zarzutów--„grzechów". 

Po omówieniu wysiłków rządu w 
dziedzinie gospodarczej i administra- 
cyjnej p. Vice-premjer zatrzymał 51е 
dłużej na tak aktualnej sprawie jaką 
jest sprawa uposażenie urzędów: 
„Stwierdzam, że--mówił p. Bartel---Sy- 

redukcje etatów „niż dopuścić do za- 
chwiania się równowagi budżetowej. 
Zachwianie jeszcze raz £ równowagi 
budżetowej byłoby tak wielkiem nie- 
szczęściem, że ośmieliłbym się to na- 
zwać zachwianiem niezależnego bytu 
państwa polskiego". „Dopóki nie bę- 
dą odkryte nowe $źródła dochodów, 
których my sami (t. j. rząd) z braku 
pełnomocnictw odkrywać nie możemy, 
stała poprawa bytu urzędników jest 
niemożliwa. To musi i powinien za- 
łatwić nowy Sejm". Stwierdziwszy 
dobrą sytuację budżetową, p. 
Vicepremjer wspomniał przy tej 
Okazji o warstwach „dobrych  najlep- 
szych polaków', którzy się „martwią'* 
z powodu ujemnego biłansu handlo- 
wego. Ludziom tym rząd sprawi sro- 
gi zawód — zakończył tę część prze- 
mówienia p. Bartel. 

Bogate w treść przemówienie p. 
Viceprmejer Bartel zakończył temi 
słowy: 

„Nie mamy zamiaru opuszczać 
skrzydeł, ani znużeni — mniej pra- 
cować. Oczekujemy z całym spoko- 
jem wyników wyborów. jest naszym 
pragnieniem i naszą chęcią pracować 
wraz z sejmem. Jeżeli sejm ten stanie 
na stanowisku takiem, na jakiem stoi 
rząd, jeżeli wszystkie siły swoje po- 
święci nie wzajemnemu kłóceniu  się- 
ale poświęci je dla państwa, jeżeli po- 
święci je sprawom nie swoich kate- 
gorji i swoich grup, ale jednej wiel, 
kiej partji, która nazywa się Polską, 
to w takim razie ręka w rękę pójdzie- 
my do dalszej pracy dla chwały i 
wielkości Polski. 

Kandydafury konserwatystów. 

Kandydaci konserwatywni na li- 
stach Nr. 1 i 3v przedstawiają się na- 
stępująco: 

Do Sejmu: 
Warszawa - miasto nr 1 Henryk 

Brun miejsce (-te. Warszawa-powiat 
nr 2 dr. Sobolewski miejsce 2. Ostrów- 
Mazowiecki nr 4 Adam Piasecki m. '. 
Łomża nr 7 ks. Eustachy Sapieha 
m. 1. Ciechanów nr 8 ziemianin Zyg- 
munt Radliński m. 3-cie. Włocławek 
nr 10 inż. Humnicki m. 2. Błonie nr 
12 Tadeusz Morawski m. 2. Koło 
nr 15 Jan Stempowski m 4. Kalisz 
nr 16 Murzynowski m. 3. Radom nr 
19 Jerzy Gąmbrowicz m. 3. Będzin 
nr 21 inż. Żarański m !. Sandomierz 
nr 22 Wacław Karwacki m. 3. Iłża 
nr 23 Józet Targowski m. *. Łuków- 
Puławy nr ża Witold Rabek m. 3. 
Tczew nr 29 Ian .Donimirski m. *. 
Toruń nr 31 Augustyn Sieroszyński 
m. l. Gniezno nr 33 Roger-Raczyń- 
ski m. *. Poznań-wieś nr 35 b. poseł 
Wojciech Ozimina m. t. Szamotuły 
nr 36 Czesław Wróblewski m. 4. 
Ostrów nr 37 Antoni Czarnecki m. 3. 
Cieszyn nr 4% ks. prałat. Londzin 
m. 1. Kraków-miasto nr 41 prof. dr. 
Adam Krzyżanowski m. t. Kraków - 
powiat Edward Kleszczyński m. 2. 

Rzeszów-Jarosław пг 47 Zygmunt Ty 
ralski m. 3. Lwów-powiat nr 5' Po- 
tworowski m. ?. Stanisławów nr 53 
Walerjan Niedźwiecki m. 3. Tarnopol 
nr 5+ Ksawery Jaruzelski m. 2. Zło- 
czów nr 55 Konstanty Dzieduszycki 
m. 2. Łuck nr 57 ks. Janusz Radzi- 
wiłł m. 1. Nowogródek nr 6: Kon- 
stanty Rdułtowski m. . Wilno nr 65 
red. Stanisław Mackiewicz m. 

Do Senatu: 
Woj. Warszawskie: Wacław Szuj- 

ski m. 2; Białostockie: Hipolit Gliwic 
m. 7; Łódzkie: Jan Zagleniczny m. ?, 
Dunin-Rzuchowski m. 4; Woj. Kielec- 
kie: Leon Łubieński m. 2; Woj. Lu- 
belskie: Roman Dmo:howski m. :; 
Woj. Poznańskie: Tadeusz Szułdrzyń- 
ski m. . Stanisław Karłowski m. 5; 
Woj. Śląskie: ks. Londzin m. *; Woj. 
Krakowskie: Jan Gótz Okocimski 
m. & Woj. Lwowskie: Stanisław 
Dąmbski m. 3; Woj. Stanisławowskie: 
Marcin Szarski m. ‘, Wacław Skib- 
niewski m. 3; Woj. Tarnopolskie: 
Wojciech Gołushowski m. 2; Woj, 
Wołyńskie: Skokowski m. |; Woj. 
Poleskie: min. Karol Niezabytowski 
m. ';. Woj. Nowogródzkie: Aleksan- 
der Murza-Murzicz m. 2; Woj. Wi- 
leńskie Stanisław Wańkówicz m. 2. 

Z zebrania związku drobnych handlowców, przemysłowców i> 
rzemieślników m. Wilna. 

Przy udziale delegata Rady Zjed- 
noczenia Stanu Średniego z Warsza- 
wy p. Mierzejewskiego odbyło się w 
ub. niedzielę w sali przy ul. Niko- 
demskiej 2 walne zebranie Związku 
drobnych handlowców, przemysłow- 
ców i rzemieślników m. Wilna. Po 
rzeczowych referatach na temat celów 
i zadań Stanu Średniego,wygłoszonych 
przez pp. Mierzejewskiego i Jutkiewi- 
cza otrzymał głos, w myśl zasady 
audiatur et altera pars działacz, PPS. 
radny Markiewicz, P. Markiewicz po 
kilku demagogicznych zwrotach zmu- 
"szony był przez całe audytorjum  do- 
opuszczenia trybuny, będąc poprostu 
wygwizdany. 

Po tym charakterystycznym dla ©- 
becnych wpływów PPS. w Wilnie in- 

  

FANTAZJE: MAGISTRACKIE — i NASZE. 
Quiquid agis,  prudenter 

agas, et respice finemł 

Może kto spostrzegł, może nie 
spostrzegł... dość, że w kronice . bie- 
żącej gazet naszych pojawiły się temi 
dniami niedyskrecje z dziedziny naj- 
šwiežszych pertraktacyj prowadzonych 
przez nasz Magistrat z organizacją o 
szumnej nazwie. „Ośrodek wychowa- 
nia fizycznego* — dotyczą zaś te 
pertraktacje zbudowania tuż przy ele- 
ktrowni miejskiej, na prawym brzegu 
Wilj: wzorowej pływalni, takiejże 
łaźni i takiejże pralni. 

Czytaliśmy dalej, że koszt takiej 
monumentalnej budowli wynieść ma 
ogółem 1.300,'09 złotych; że „Ośrodek 

wychowania fizycznego” może przy- 
stąpić do tej imprezy zaledwie z 

300.000 złotych (co swoją drogą jest 
sumką wcale ładną), resztę zaś, czyli 
miljon złotych ma pokryć Magistrat 

zaciągając w tym celu pożyczkę w 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dlatego zaś aby ułatwić dostęp do 
owych wzorowych: pralni, pływalni i 
łaźni, projektuje nasz Magistrat zbu- 
dować most » przeciwko elektrowni 
wyłącznie dla ruchu pieszego, kosztem 

cyndencie zebrani uchwalili jedno- 
myślnie rezolucję, której wartościową 
treść podajemy poniżej w skróceniu. 

!- Wezwać Zarząd Drobnych Kup- 
ców, Handlarzy i Przemysłowców 
Chrześcijan m. Wilna do przyłączenia 
się łącznie ze wszystkiemi organi- 
zacjami  pokrewnemi do Zjedno- 
czenia Stauu Średniego Rzczypospolitej 
Polskiej. 

-) Wezwać ogół drobnego kupiec- 
twa i przemysłu do zapisania się w 
szeregi związku Oraz 

3) Wezwać wszystkich zorganizo- 
wanych i niezorganizowanych  drob- 
nych kupców, przemysłowców i rze- 
mieślników do bezwzględnego odda- 
nia głosów w czasie wyborów sejmo- 
wych i senackich na listę Nr. ł. 

jakich 200,000 zł. Jeżeliby zaś nie 
most miał połączyć oba brzegi Wilji, 
to polączonoby je — zawsze na- 
wprost elektrowni czyli z ulicy Zyg- 
muntowskiej — „lokomocją elektry- 
czną na linach“. 

Otóż na marginesie tej „muzyki 
przyszłości* pragniemy dopisać uwag 
kilka. 

Wilno — jak wiadomo — nie po- 
siadało nigdy i do dziś dnia nie po- 
siada planu regulacyjnego. Budowało 
się i rozbudowuje w dalszym ciągu 
jak budowano i rozbudowywano 
miasta —- w głębokiem średniowieczu. 
Ot, jak się spodobało przypadko- 
wym właścicielom gruntów miejskich; 
jak spodobało się danym „władzom*, 
wedle ich fantazji, często „„nastawia- 
nej* przez dobry kuban lub zapobie- 
gliwą protekcję. 

„Zagranicą od bardzo już dawna 
dzieje się zgoła inaczej. Oto weżmy 
dla przykładu Berlin. Gdy na grun- 
tach „wielkiego Berlina", oddalonych 
od centru miasta na niewiedzieč ile 
kilometrów, gdy na gruntach całkiem 

dziewiczych leżących daleko po za 
peryferją miasta, jęły powstawać cał- 
kiem nowe a ogromne dzielnice, sta- 
nowiące same w sobie jakby miasta 
samodzielne, jakże postępowano i jak- 

;Nr. 1 —Bezpartyjny Blok Współp 

Nr. 2—P. P. S. ‚ 

Nr. 3—P. S. L. „Wyzwolenie“. 

racy z Rządem. 

Nr. 18—lista bloku mniejszości narodowych (z wykreśleniem ; z listy 

kandydatów do Senatu nazwiska Szymona Suchodolca). 
Nr. 20—R. N. O. 
Nr. 24—Lista Katolicko-Narodowa. 

Nr. 33—Ogólno-żydowski narodowy blok wyborczy (skreślono z listy 

sejmowej kandydaturę Saumana Soroczkina, z senackiej — Izaka Kosow- 

skiego). 
Nr. 37— „Solidarność robotników i chłopów". 

Nr. 39— „Białoruscy włościanie 

listy sejmowej kandydaturę Flawjana Gasiula, 

łyńca). 

i robotnicy" (komisja skrešlila Z 

z senackiej—Flegonta Wo- 

„Nr. 40—Białoruskie włościańsko-robotnicze Zjednoczenie (z wykre- 

ślenie z listy sejmowej nazwiska Filipa Nazaruka). 

Dalej Komisja zatwierdziła: 

Sejmową listę Nr. 4 — ogólno żydowskiego związku robotniczego 

„Bund* (senackiej nie wniesiono). 

, Sejmową listę Nr. 34 p. n. „Niezależna socjalistyczna partja pracy“ 

(senackiej nie zgłoszono). 
Senacką listę Nr. 41 — „Białoruskiego ludu pracującego" (sejmowej 

nie zgłoszono). : 
Senacką listę Nr. 10 — 

tegož stronnictwa uniewažniono. 

„Stronnictwo Chlopskie“, zaš seįmową įlistę 

W końcu unieważniono następujące listy: 

Nr. 13—, Jedność robotniczo-chłopska* (komun.) 
Sejmową i Senacką listę Związku Drobnych Rolników Ziem Wschod- 

nich (Helmana) z powodu niedostatecznych podpisów. 

Listy (Sejmową i Senacką) Polski 

nie* (Stefana Mickiewicza). 

iego Związku ludowego  „Odrodze- 

Listę „z gminy Trockiej* niejakiego Lipnickiego. 

Kfo jest pozbawiony nadziei 
Na ostatniem posiedzeniu Okrę- 

gowej Komisji Wyborczej w Świę- 
cianach ustalono jakie listy, z liczby 
złożonych w komisji, zostały unie- 
ważnione, a mianowicie: Stronnictwa 
Chłopskiego, Zw. Siły chłopskiej, 
Białoruskich włościan i robotników, 
„Wyzwolenia“, Białoruskiego ludu 

zwycięstwa w okręgu Święciańskim? 
pracującego, „Obrona chłopów i ro- 
botników, P. S. L. Odrodzenia, oraz 
sześć lokalnych, między któremi jest 
lista b. proboszcza w San Remo ks. 
J. Borodzicza. 

W dniu 16 b. m. wyjaśni się los 
list wyborczych złożonych w okręgu 
lidzkim. 

Zasuspendowanie X. Borodicza, 
Kurja metropolitalna podaje do wiadomości, że ks. kan. Borodzicz, 

który wbrew zakazowi J.E. ks. arcybiskupa zgodził się kandydować do 
Sejmu, został pozbawiony prawa pełnienia jakichkolwiek bądź czynności 
kapłańskich w granicach archidjecezji 
archidjecezji) oraz pozbawiony prawa 

Jak podajemy na innem miejscu, 

(suspendowany w granicach 
pobytu w archidjecezji. 
lista zgłoszona przez tegoż ks. Bo- 

rodzicza w okręgu Święciańskim zóstała unieważniona. 
Ks. Borodzicza spotkała zatem podwójna, 

kara. 

Na ferenie powiafu 
Komitety B. B. W. z Rz. zorgani- 

zowane zostały: dnia 10. b. m.: we 
wsi Błachowieszczyzna (gm.  szum= 
ska), dn. 14 b. m. we wsi Połlikni 
(gm. rudziska), oraz odbyły się dwa 
wielkie wiece (-2.i 13:b. m.) * wem. 
Mejszagoła, na których przemawiał 
znany działacz społeczny i samorzą- 
dowy p. Ludwik Balcewicz. Na wiecu 
w Gierwiatach zorganizowanym przez 
delegata Biura Okr. B. B. W z 'Rz. 
p. Alubowicza było obecnych około 
1000 osób przeważnie narodowości 
litewskiej. Wiec wyniósł jednomyślną 
uchwałę popierania listy Nr. 1. -' 

W ubiegłą niedzielę próbowali B. 
szczęścia na prowincji emisarjusze 

lecz całkiem zasłużona 

wileńsko-frockiego. 
P.P.S. Jak ludność wiejska odnosi 
się do agitacji P.P.S. wystarczy przy- 
toczyć zdarzenie jej wysłannika p. 
Urbacha w Rudziszkach. P. Urbach -H" 
przybył do  Rudziszek w _ niedzielę, 
gdzie został dobrze zareklamowany 
wiec P. P. S. Już sama widocznie 
reklama -zrobiła swoje, bowiem, gdy 
mówca ten uka'ał się zgromadzonym 
— wezwano go z tłumu do opusz- 
czenia miasteczka. W ostateczności 
zaopiekowała się nim policja, gdyż 
przepędzono go i omało nie obito. 
_ Wiec P. P. S, przeistoczył się w 
imponującą manifestację na rzecz B. 

W. zRz. 

Praca przedwyhorcza akademików. 
Zawiązane niedawno w Wilnie Ko- 

ło Akademików Symapatyków Współ- 
pracy z „Rządem coraz intensywniej mentów wrogo nastrojonych do rzą- | 
pracuje. | : 

Na ostatniem zebraniu, odbytem 
w lokalu przy ul. Mickiewicza 9 wy- 
brano egzekutywę koła.y 

Zebrani stwierdziwszy wzrost zwo- 
lenników listy Nr. 1 na terenie aka- 

demickim postanowili energicznie prze 
ciwstawiać się wszelkiej robocie  ele- 

du Marszałka Piłsudskiego. 
Toż zebranie potępiło redakcję 

„Dziennika Wileńskiego" za próby 
wniesienia zamętu w życie akade-' 
mickie. 

„Akces Ch. Związku Piekarzy i Cukierników do В. В. W. z Rz. 
Dnia 12 b.m. Chrześcijański Zwią- 

zek Zawodowy Piekarzy 'i Cukierni- 
ków m. Wilna, zerwał na swem ple- 
narnem posiedzeniu łączność z Cen- 
tralą Chrześcijańskich Związków Zawo- 

że postępuje się do dziś dnia?.A oto— 
na terytorjum gdzie ma powstać mio- 
sto, zjeżdża komisja ukonstytuowana 
przez władze magistrackie i... i -spo- 
rządza na gruncie plan kanalizacji 
wedle ścisłego projektu jak mają wy- 
glądać owego przyszłego miasta 
ulice i place. Plan tych ulic i 
placów zostaje niejako przeniesiony 
na grunt i do niego niejako przytwier- 
dzony — siecią dokonanej kanalizacji. 
Następuje druga faza „budowanie mia- 
sta“. W oznaczonym na planie miejscu 
stają: gmachy dla poczty, oraz. dla 
kardynalnych urządzeń miejskich. Do- 
piero zaś gdy to wszystko jest zreali- 
zowane in nalura na podstawie 
szczegółowo opracowanego planu re- 
gulacyjnego — pozwala się właścicie- 
lom poszczególnych gruntów i placów, 
przy Ścisłem przestrzeganiu wykresu 
ulic i placów: wznosić kamienice, za- 
budowywać własne posesje ale zno- 
wuż nie inaczej jak pod kontrolą u- 
pełnomocnionych przez Magistrat bu- 
downiczych, będących. bynajmniej nie 
wyłącznie płatnymi zawodowcami lecz 
doskonałymi doradcami artystyczny- 
mi, znającymi na wylot architektonicz- 
ną stylowość. 

Tak budowane miasto ma dopie- 
ro sens—oraz wygląd. Nie jest ko- 

dowych i uchwalił zgłoszenie akcesu 
do B.B. W. z Rz, '.. 

Siedziba Zarządu tego związku 
mieścić się będzie odtąd w lokalu 
Partji Pracy przy ul, Zawalnej 1. 

pą siana bezładną. Ma uwzględnione 
wszelkie wygody; ma racjonalnie spo- 
żytkowany każdy szczegół swego te- 
renu. 

Teraz zaś uprzytomnijmy sobie, 
jak został spožytkowany taki 
„Szczego! terenu“, „na którym Wilno 
się wznosi—jak Wilja! Jak prz ślicz- 
na nasza Wilja! Miasto odczuło ją 
jakby jaką— przegrodę. Zamiałst z 
pierwotnego, niejako przyrodzonego 
swego centralnego punktu (zamek 
Giedyminowy na Turzej górze) prze- 
rzucić się na przeciwległy brzeg Wilji 
i niejako objąc ją miastem z obu 
stron, poczęło rozwijać się w kierun- 
ku południowym, jakby nieprzymie- 
rzając, zapatrzone na Lidę i Słonim— 
i dotąd w tym kierunku uparcie się 
rozwija. Przedmieście Śnipiszki, po 
tamtej stronie Wilji wyrosło, co praw- 
da, z pod ziemi lecz do dziś dnia 
nie rozwinęło się tak, jakby powin- 
no było się rozwinąć. jest jakby 
przyczółkiem mostu Zielonego. 

A czy zrobiono kiedy cokolwiek 
dla skierowania, dla pchnięcia miasta 
za Wilję, na prawy jej brzeg? Nie—nic 
nie uczyniono. Nawet wręcz 
przeciwnie:  zagwozdżono prawy 
brzeg Wilji wzniosłszy na nim, naw- 
prost ulicy Nadbrzeżnej, dziś Zy- 

"ką uwagą wysłuchano 

  

NŃieprzyzwoifa nielojalność. 
Od samego początku akcji wyborczej 

B. B. pismo Epeka wychodzące w Warsza- 
wie zachowuje się wobec tej akcji nielo- 
jalnie, występując z błazeńskiemi żartami 
skierowanemi bądź w naszą stronę, bądź 
w stronę ziemian kresowych. Ze względów 
zrozumiałych nie odpowiadaliśmy dotych- 
czas na te objawy południowego tempera- 
mentu w piśmie miasta stołecznego. - Ale 
obecnie Epoka zamieszcza komunikat ko- 
mitetu wyborczego urzędującego przy cen- 

trali Kres. Zw. Ziemian p. t. „Ziemianie Kre- 
sowi umywają ręce* i opatruje go swojemi, 
bardzo niemądremi uwagami. 
: Ziemianie kresów północnych posiada- 
ją na listach pro-rządowych dwuch swoich 
kandydatów do Izby Poselskiej i trzechgdo 
Senatu, powiatowe zw. ziemian zgłosiły 
swój akces do B. B. w ośrodkach prowin- 
cjonalnych, — o żadnem umywaniu rąk nie 
może być mowy. 

Wiadomem było, że ziemianie kresowi 
od samego początku dążyli do jednej pol- 
skiej listy na Kresach i nie rozbijania gło- 
sów elementów państwowych. To się nie 
udało i dlatego słuszny jest końcowy ustęp 
komunikatu, że „komitet ziemiański obo- 
wiązek swój spełnił, odpowiedzialność zaś 
za rezultaty głosowania spadnie na czyn- 
niki, które uniemożliwiły jego starania*, a 
dodać teraz trzeba, że odpowiedzialność 
zą akcję B. B. spadać będzie także na czyn- 
niki, które nie potrafią zapobiedz, by pisma 
pozornie współdziałające z Blokiem Bez- 
partyjnym jak Epoka pozwalały sobie na 
tego rodzaju płaskie złośliwości. 

Nasiona 
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i narzędzia ogrodnicze poleca 
Hodowia i Skład Nasion 

BRACIA HOSER 
w Warszawie, Jerozolimska 45, 

tel. 5 81. Firma is'nieje od 1848 r. 
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Kobiety 
Bezpartyjny Demokratyczny Komi- 

tet Wyborczy Kobiet Polskich podaje 
do wiadomości wszystkich  wchodzą- 
cych w jego skład zrzeszeń kobiecych 

za B. В. W. 

Z kim głosować będą Rosjanie 
wiłeńscy. 

Tygodnik Nowaja Rossija wycho- 
dzący w Wilnie zamieszcza wielki ar- 
tykuł p. t. „W brzemiennej odpowie- 
dzialnošcią chwili“. Na podstawie cyfr 
autor artykułu wskazuje, że Rosjanie 
w wileńskim okręgu wyborczym zeb- 
rać mogą maksymalnie 3 tys. głosów. 
Jest to cyfra oczywiście niewystarcza- 
jąca aby przeprowadzić swego kandy- 
data i dlatego głosowanie na R. N. O. 
(listę „ruską“) stanowi czczą demon- 
strację, bezużytecznie marnotrawiącą 
głosy Rosjan, które mogłyby się 
przyczynić dla przeprowadzenia sym- 
patycznego dla Rosjan kandydata. 

Za takiego uważa Nowaja Rossija 
konserwatystę p. Mackiewicza, kandy- 
dującego z listy państwowej, a to ze 
względu na liczne objektywne jego 
artykuły w sprawie Cerkwi prawo- 
sławnej, a także za gorącą obronę 
Borysa Kowerdy. W artykule Now. 
Aos. przytoczone są cytaty z tych 
wystąpień, które jak N. R. twierdzi 
# -4па!у dużą popularność p. Mac- 
kiewiczowi w kołach rosyjskich. 

. Tygodnik Newaja Rossija jest organem 
niezależnym i narodowym kolonji Rosjdn 
w Wilnie. Wychodzący w naszem mieście 
dziennik W łenskoje Uiro również drukowa- 
ny po rosyjsku wydawany jest przy współ- 
udziale kapitałów żydowskich. W czasie 
zeszłych wyborów W;iłenskoje Ufro popiera- 
ło blok mniejszości, obecnie popiera RNO. 

” T 

Minister Meyszfowiecz w. Wilnie. 
Bawi w Wilnie minister sprawie- 

dliwości p. Aleksander Meysztowicz, 
który przybył w towarzystwie dyrek- 
tora Departamentu administracyjnego 
min. sprawiedliwości p. M. Świątkow- 
skiego. 

W dniu wczorajszym p. dyrektor 
Świątkowski przyjęty został przez p. 
wojewodę Raczkiewicza. 

Pawróć uice-premjera Barfia 
WARSZAWA, 13.11. (tel, wł. Słowa) 

Dziś o godzinie 8.36 powrócił do 
Warszawy vice-premier Bartel. 
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iż najbliższe zebranie informacyjne 
odbędzie się dn. 15 b. m. o g. > po 
południu w lokalu Okręgowego Biura 
B. B. W. z Rz. przy ul. Mickiewicza 9. 

Niedzielne zebrania B.Z.W. z Rz.w Wilnie, 

Biuro Okręgowe B.B. W. z Rz. 
zorganizowało w ubiegłą niedzielę 
szereg zebrań przedwyborczych pra 
wie we wszystkich dzielnicach miasta, 
a więc na Zwierzyńcu i Sołtaniszkach, 
Śnipiszkach i Łosiówce, Antoko u, Za- 
rzeczu, Popławach oraz na Nowym 
Świecie. Frekwencja zebrań wynosiła 
od 200—400 osób. Wszędzie z wiel- 

przemówień 
przedstawicieli B.B.W. z Rz. i uchwa- 
lono popierać wyłącznie listę Nr. 1. 

EnznuszzznsszznanesansanzasczacOZSZcZaUUCOBZASOREDZEZE 

2 

Dziš PREMJERA 

VII szopka  Akademicha 
urządzońa staraniem grona śluby wydziału Sztuk Pięknych 

POZPOCZYMA Su 
od niedzieli dn. 12 b. m. codziennie oprócz czwarfków 
W lokalu „Ogniska* Akademickiego ui. Wielka 24. 

Początek o godz. 
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elektrownię miejską z 
wiekuiście dymiącym kominem! 
gmuntowskiej... 

Jak tłumaczy prof. Ferdynand 
Ruszczyc, lewy brzeg Wilji, tam gdzie 

dziś ulica Zygmuntowska . początek 

swój bierze, zalegały przed wiekami 
historyczne ogrody wspaniałych pała- 
ców Radziwiłłowskich, historyczne dla- 
tego, ponieważ w alejach tych ogro- 

dów i w mrokach ich lip rozłożystych 
oblanych światłem księżycowem  ro- 
zegrał się jeden z najśliczniejszych i 
najtkliwszych romansów Świata, ro- 
mans cudnej Barbary, wdowy po 
Gasztoldzie, i jednego z największych 
królów na tronie połączonych Polski 
i Litwy. Po wiekach, kiedy z pod Ka- 
tedry wileńskiej strzelił „prospekt 
Świętojerski"*, noszący dziś nazwę u- 
licy Adama Mickiewicza, zaczęło 
równocześnie i paralelnie zabudowy- 
wać się lewe wybrzeże Wilji. Kamie- 
nica po kamienicy — powstała ulica 
nazwana Słusznie, sprawiedliwie i o- 
gólno-zrozumiale: Nadbrzeżną. Nazwę 
tę uważano za stosowne zmienić po 
wojnie na: „ulica Zygmuntowska 
nawiązując do wspomnianych przed 
chwilą ogrodów Radziwiłłowskich i do 
sielanki romantycznej, którą przežy- 

Na zebraniu komitetu dzielnicowe- 
go Śnipiszki--Losiówka _ przemawiał 
między innymi, bawiący w tym. dniu 
w Wilnie delegat Zjednoczenia Stanu 
Średniego z Warszawy p. Mierzejew- 
Ski, którego zebrani obywatele tych 
dzielnic powitali i pożegnali owacyj- 
nemi oklaskami. 

Należy podkreślić, iż wobec na- 
strojów ludności tym razem bojówki 
P.P.S. i endecji w żadnym wypadku 
nie zamąciły powagi obrad. 

A L wad 

PODZIĘKOWANIE. 
Niniejszem składani podziękowanie Towarzystwu Ubezpieczeń 
„Europa“ Sp. Akc. w Warszawie, ul. Królewska 18, Główny 

Inspektorat w Wilnie ul. Jagiellońska 3. 
za szybkie wypłacenie kapitału pośmiertnego w kwocie 30t 0 do- 

„larów z polisy Nr. 7949, po zmarłym w dniu 24 listopada 

1027 roku $, Pr WILKELMIE FAJERTAGU „winie. 
Wypłata kapitału nastąpiła natychmiast po załatwieniu odpo 

wiednich formalności. Wilno dn. 3 lutego 1948 roku, 

(-) Zofja Fajertagowa. . 
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8 min. 15 wiecz.      

wał to w ich cieniu to mroku król 
Zygmunt-August.. Mało kto wie skąd . 
się wzięła nazwa: ulica  Zygmuntow- 
ska w wyobraźni i sentymencie p. 
radnego miastaWilna, Wacława Stu- 
dnickiego; tedy nie wahamy. się za- 
wadzić mimochodem o ten: szczegół. 

Oczywiście zabudowywanie właśnie 
lewego brzegu Wilji stało w ścisłym 
związku ‚ &  przytulaniem do miasta 
nowej ulicy, z tendencją zbliżenia jej 
jaknajbardziej do centrum miasta. Do- 
piero jednak gdy się ów lewy _ brzeg 
zabudowało, spostrzeżono się, że cała 
ulica Nadbrzeżna v«ł Zygmuntowska 
ma front obrócony na północ. Dodaj- 
my chłód „naturalny* ciągnący od 
wody, tudzież w niektórych miejscach 
grunt wilgotny, a będziemy mieli peł- 
ny obraz: ulicy wystawionej na do- 
kuczliwe wiatry północne, pomimo 
wytężonej pracy pieców, chłodnej 
przez całą zimę a przedewszystkiem 
—bezstonecznej. 

Cala, jak u nas mėwią, „Operacja 
słoneczna” bije w przeciwległy prawy 
brzeg Wilji — południowy. | nikomu 
Snać do głowy nie przyszło, że to 
jest właśnie wspaniały, błogosławiony 
teren dla owej ulicy, dla najpię- 
kniejszej ulicy wileńskiej.



ь 
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Nowa organizacja sądownictwa. 
Ostatni Dziennik Ustaw przyniósł de- 

kret Pana Prezydenta o ustroju Są- 
dów powszechnych. Jest to poważny 
etap na drodze unifikacji postępowa- 
nia sądowego na ziemiach polskich, 
które dotychczas w każdym z trzech 
zaborów było inne. 

Dekret składa.się z kiikuset arty- 
kułów, regulujących następujące kwe- 
stje: rodzaje sądów, stanowiska sę- 
dziów, ich obiór, sądy przysięgłych, 
stanowisko prokuratorów, o wlašci- 
wości sądów. Streszczamy niektóre 
postanowienia: 

Wymiar sprawiedliwości w  spra- 

wach cywilnych i karnych sprawują 
sądy powszechne: sądy grodzkie oraz 
sędziowie pokoju, sądy okręgowe, są- 
dy apelacyjne i Sąd Najwyższy. 

Sąd grodzki składa się z jednego 
sędziego lub większej liczby sędziów. 
Sędzia grodzki, a jeśli jest ich więcej, 
jeden z sędziów sądu grodzkiego, 
wyznaczony przez ministra sprawiedli- 
wości, jest jego naczelnikiem. Sądy 
grodzkie rozpoznają sprawy, powie- 
rzone im przez ustawy postępowania 
sądowego i ustawy szczególne, oraz, 
o ile ustawy inaczej nie stanowią, 
środki odwoławcze Od orzeczeń sę- 
dziów pokoju. ! 

Sedziowie pokoju rozpoznają Z 
pośród spraw, należących do właści- 
wości sądu grodzkiego, Sprawy po- 
wierzone im przez ustawy postępo- 
wania sądowego lub ustawy szczegól- 
ne. Z pośród spraw, należących do 
właściwości sądów grodzkich, sędzia 
pokoju rozpoznaje spory między 
mieszkańcami Swego okręgu O ro- 
szczenia majątkowe, jeśli wartość po- 
wództwa nie przekracza sumy dwustu 
złotych, z wyjątkiem: a) „sporów, w 
których wartość przedmiotu nie wpły- 
wa na właściwość sądu; b) sporów z 
weksli, czeków, akcyj, obligacyj, listów 
zastawnych, dowodów składowych i 
tym podobnych papierów  wartościo- 
wych; c) sporów © prawa do nieru- 
chomości i prawa rzeczowe na nieru- 
chomościach; d) sporów, w których 
pozwany jest Skarb państwa, lub in- 
na osoba prawa publicznego. Spory 
przewidziane w niniejszym artykule 
mogą wytaczać przed sędzią pokoju 
przeciw pozwanym zamieszkałym w 
jego okręgu również powodowie w 
tym okręgu nie zamieszkali. Po- 
wództwo wytoczone przed sądem 
grodzkim, a należące do właściwości 
sędziego pokoju, sąd grodzki przeka- 
że sędziemu pokoju z urzędu przed 
rozprawą lub na wniosek strony, 
przedstawiony najpóźniej na pierwszej 
rozprawie. Orzeczenie sądu grodzkie» 
go, wydane w zakresie właś iwości 
sędziego pokoju, nie jest z tego po- 
wodu nieważne. 

Sędzią pokoju może być ten, kto 
posiada obywatelstwo polskie, korzy- 
sta w pełni z praw cywilnych i oby- 
watelskich, mieszka przynajmniej od 
roku w danym okręgu, jest nieskazi- 
telnego charakteru, ukończył trzydzie- 
Ści lat życia, włada językiem polskim 
w słowie i piśmie oraz otrzymał wy- 
kształcenie przynajmniej w zakresie 
sześciu klas państwowej szkoły Śred- 
niej. Prawo wybierania posiada każdy, 
kto w dniu ogłoszenia wyborów mie- 
szka w danym okręgu i posiada pra- 
wo wybierania do sejmu. 

Sądy okręgowe rozpoznają sprawy, 
powierzone im przez ustawy postępo- 
wania sądowego i ustawy. szczególne, 
oraz o ile ustawy inaczej nie stano- 
wią, środki odwoławcze od orzeczeń 
sądów grodzkich wydanych w „pier- 
wszej instancji i od postanowień sę- 
dziów śledczych. Sąd okręgowy z 
udziałem przysięgłych, jako sąd przy- 
sięgłych, składa się z trybunału i ła- 
wy przysięgłych. 

Sądy apelacyjne rozpoznają šrod- 
, ki odwoławcze od orzeczeń sądów 
okręgowych, o ile ustawy inaczej nie 
stanowią, Oraz orzekają w sprawach 

MAJĄTKOWĄ 

kapustę ktonszoną 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 
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przekazanych im przez ustawy. 
Sąd najwyższy rozpoznaje Środki 

odwoławcze od orzeczeń sądów ape- 
acyjnych, o ile ustawy inaczej nie 
stanowią, oraz w wypadkach wskaza- 
nych w ustawach, środki odwoławcze 
od orzeczeń sądów okręgowych i są- 
dów przysięgłych; nadto sąd najwyż- 
szy orzeka w innych sprawach, prze- 
kazanych mu przez ustawy. 

Sędziowie są w sprawowaniu swe- 
go urzędu sędziowskiego niezawišli 
i podlegają tylko ustawom. Mianowa- 
nie sędziego na inne stanowisko lub 
przeniesienie go na inne miejsce służ- 
bowe, może nastąpić tylko za jego 
zgodą. Przepis ten nie dotyczy wy- 
padków przeniesienia: a) z powodu 
zmiany ustroju sądownictwa lub znie- 
sienia danego sądu; b) z powodu po- 
wstałego powinowactwa pomiędzy sę- 
dziami, lub sędziami a prokuratorami 
danego sądu; c) dla dobra wymiaru 
sprawiedliwości lub powagi stano- 
wiska sędziowskiego, na podstawie 
orzeczenia zgromadzenia ogólnego są- 
du wyższego, powziętego na wniosek 
ministra sprawiedliwości; d) w drodze 
dyscyplinarnej. Przeniesienie sędziego 
w wypadkach powyższych zarządza 
minister sprawiedliwości. 

Z dniem wejścia w życie niniej- 
szego prawa dotychczasowe sądy 
stają się sądami o ustroju przewidzia- 
nym przez prawo niniejsze, a miano- 
wicie: sądy powiatowe (łącznie z ław- 
niczemi) i sądy pokoju — sądami 
grodzkiemi, sądy apelacyjne—sądami 
apelacyjnemi, a sąd najwyższy są 
dem najwyższym o nowym ustroju. 

USNS Sa AGS AS DZE A SA S 

  

Reforma administracji 
(Wywiad z wiceministrem spraw 

weunętrznych, p. Juroszyńskim. 

Świeżo ogłoszono rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej o organi- 
zacji i zakresie działania władz admi- 
stracji ogólnej. Ze względu na donio- 
słe znaczenie tego aktu ustawodaw- 
czego, zwróciliśmy się do wicemini- 
stra spraw wewnętrznych, dr. M. Z. 
Jaroszyńskiego, pod którego kierow- 
nictwem rozporzędzenie to było opra- 
cowywane, z prośbą o wywiad na ten 
temat. 

Cenne wyjaśnienia Jego podajemy 
poniżej. * 

-- Jakie znaczenie, zdaniem p. 
ministra posiada ogłoszone rozpo- 
rządzenie? 

— Znaczenie jego jest olbrzymie. 
Unifikuje ono bowiem organizację ad- 
ministracji w całej Polsce z wyjątkiem 
Sląska, gdzie ze względu na autono- 
mję, istnieje ustrój odrębny. Unifi- 
kuje ją rzeczywiście, a nie tylko for- 
malnie. Pod względem zaś merytorycz- 
nym wprowadza nowe bardzo pożą- 
dane urządzenia. 

— Jak nowe rozporządzenie okre- 
śla rolę wojewody? 

— Rola ta jest podwójna; woje- 
woda jest przedewszystsiem bezpo- 
średnim kierownikiem tych działów 
administracji, które są zespolone w 
urzędzie wojewódzkim, i przełożonym 
urzędników, przydzielonych do tego 
urzędu. Do tego działu należą - obok 
wszystkich agend, należących do mi- 
nisterstwa spraw wewnętrznych, spra- 
wy z zakresu rolnictwa i weterynarji, 
opieki społecznej i pośrednictwa pra- 
cy, robót publicznych, przemysłu i 
handlu, wyznań religijnych, oraz kul- 
tury i sztuki. lnne dziąły administra- 
cji państwowej, jako to: administra- 
cja skarbowa, szkolna, reform rol- 
nych, inspekcje pracy i inne nie są 
zespolone w urzędzie wojewódzkim 
i nie podlegają bezpośrednio woje- 
wodzie. W tym wypadku jednak wy- 
stępuje wojewoda w drugim swoim 
charakterze, jako przedstawiciel rzą- 
du, powołany do koordynowania całej 
administracji w województwie podką- 
tem widzenia zasadniczej linji polityki 
„państwa. 

‚ — Jak omawiane rozporządzenie 
rozstrzyga Sprawę wzajemnego Sto- 
sunku lokalnych władz różnych dzia- 
łów administracji? 

— Przyjęto tutaj stanowisko po” 
średnie: zniesiono równorzędność róż- 

Wyobraźmy tylko sobie! Wyo- 
bražmy sobie: wysadzane drzewami 
szerokie bulwary spacerowe ciągnące 
się wzdłuż prawego, południowego 
brzegu Wilji od zakrętu Wilji gdzie 
Tuskulańskie tonące w  klombach 
drzew zacisze do Zielonego mostu. 
Za aleją tych bulwarów—linja kamie- 
nic calutka obrócona frontem na po- 
łudnie. Co za dzielnica dla mieszka- 
nia! Co za ozdoba miasta! Co za ar- 
terja przechadzkowa— w zimie! 

Magistratowi śni się o moście wy- 

<elowanym na... elektrownię, to zna- 

czy posuniętym ku Zielonemu mosto- 
wi. Nic opaczniejszego być nie może. 
Całe miasto, aby się tak wyrazić spły- 
wa ku Wilji—ulicą Arsenalską. Jeżeli 
przeto przerzucać most drugi z jedne- 
go brzegu Wilji na przeciwległy, to 
tylko i jedynie: u wylotu ulicy Arse- 
nalskiej na Wilję, w punkcie gdzie 

dziś schodzą się z sobą ulica b. Nad- 
brzežna i ulica, której skasowano 
niewiedzieć poco i dlaczego prastarą, 
dobrą nazwę „Antokolska* i prze- 
zwano ulicą Tadeusza Kościuszki, 

I taki most pierwej lub - później 
będzie musiał stanąć. Nie żaden „dla 
pieszych” lecz akuratny, szeroki, na- 
wet okazały most. Kiedy? A no wów- 
<zas, gdy zdobędzie się miasto na 

przeniesienie elektrowni z drogocen-, 
nego prawego brzegu Wilii — gdzie 

indziej. Będzie to sporo kosztować! 

Oczywiście. Poprawianie wogóle wszel- 

kich omyłek zazwyczaj drogo kosztu- 

je. Lecz czyliż mamy uważać zmiarno- 

wanie topograficznej perły Wilna, 

prawego brzegu Wilji, za ostateczne, 

dokonane na wieki wieczne, nieodwo- 

łalne, niedające się żadną miarą о4- 

robić? Nie. Tego przypuścić nie wol- 

no. Odrobiliśmy o wiele potężniejsze 

potworności, np. rozbiory Polski - to 

może i uda się nam, przy Boskiej 

i kapitałów zagranicznych pomocy, 
oczyścić prawy brzeg naszej ukocha- 
nei Wilji i na „wileńską Riwierę" — 
wprowadzić Wilno. 

A zaś prezydentowi miasta, któ- 

ry choćby tylko utoruje drogę dla 
takiego wiekopomnego gestu, który 
węgielny kamień takiego dzieła poło- 
ży — postawi się pomnik, wspaniały 
pomnik, nad Wilją, u wylotu ulicy 
Arsenalskiej, u mostu, co sprzęgnie 

oba Wilji brzegi i pchnie miasto na 
drogę niebywałego jeszcze rozwoju. 

Cz J, 

GE 

nych władz lokalnych, ale nie podpo- 
rządkowano też wojewodzie i staroś- 
cie wszystkich . działów administracji- 
Takie zespolenie bowiem kolidowało- 
by z postulatem odpowiedzialności 
kierowników, oraz z racjonalną orga- 
nizacją pracy. Zaznaczyć jednak mu- 
szę, że rozporządzenie w pewnych 
wyjątkowych wypadkach dopuszcza 
całkowite zespolenie administracji w 
ręku wojewody (z wyjątkiem admini- 
stracji sądowej, wojskowej, oraz po- 
cztowej i kolejowej). Może je wpro- 
wadzić w poszczególnych lub wszyst- 
kich województwach Rada Ministrów 
w razie wojny, Stanu wyjątkowego 
iw innych podobnie ważnych i wy- 
iątkowych chwilach. 

— A jakie jest 
rosty? 

— Stanowisko starosty w powie- 
cie jest analogiczne do stanowiska 
wojewody w województwie. Zakres 
jego wpływu na niezespolone działy 
administracji jest jednak normalnie 
mniejszy, niż wojewody. Wszelako 
wpływ ten może być rozszerzony za 
zgodą ministra spraw fwewnętrznych 
w stosunku do poszczególnych sta- 
rostów. Rozporządzenie ułatwia de- 
koncentrację administracji, udzielając 
ministrom generalnego upoważnienia 
przenoszenia swych uprawnień na 
wojewodów i z wojewodów na sta- 
rostów. 

— Jak rozstrzyga rozporządzenie 
sprawę zadań administracyjnych, zle- 
conych samorządom? 

— W tej dziedzinie żadnych jed- 

stanowisko sta- 

nolitych przepisów nie wprowadzamy; Sejm. 
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Spostrzeźenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiogji U. S. B. 

z dnia 13 -- II 1928 r. 
Cišnienie 
średnie w m. 151 

Temperatura 
średnia — 2 ©. 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr 
przeważający 

U w a gi: Półpochmurno. 
Minimum za dobę Э6. 2 
Tendencja barometryczna wzrost następnie 
spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

(c) Nabożeństwa w dni 
nia. Z polecenia JE. ks. Arcybiskupa Me- 
tropolity Kurja zakomunikowała PW. ks. 
ks. Proboszczom i Rektorom Kości. łów 
Archidjecezji Wileńskiej, że w dni wynorów 
do ciał ustawodawczych Rzeczypospolitej 
Polskiej, tj. dn. 4-50 i 1l-go marca rb. na- 
bożeństwa mają być odprawiane w godzi- 
nach wcześniejszych, a mianowicie o godz 
8—9 rano. 

— (c) Zmiany w składzie osobistym 
duchow eństwa. Na mocy zarządzenia JE. 
ks. Arcybiskupa-Metropolity zaszły nastę- 
pujące przesunięcia personalne i zmiany w 
składzie osobistym duchowieństwa: ks. dr. 
Kazimierz Kułak mianowany został wikar- 
juszem w kościele po-Bernardyńskim w 
Grodnie, ks. Stanisław Stefanowicz wikar- 
juszem w Łazunach z dn. 1 bm., ks. Józef 
Bielawski z Wilucian wikarjuszem w Li- 
dzie z dn. 3 bm., ks. dr. Seweryn Janowicz 
— wikarjuszem do Fary grodzieńskiej z dn. 
3 bm., ks. Piotr Rogiński prefektem szko- 

Południowy 

-ły rolniczo-leśnej i rektorem kościoła w 
Žyrowicach, ks. Władysław Brzozowski, 
proboszcz z Sużan proboszczem w Pod- 
brodziu z dn. 4 b. m.. Oraz ks. Wincenty 
Wojtk ewicz, proboszcz z Podbrzezią pro- 
boszczem w Sużanąch z dn. 4 bm. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jał Kuratorów, Okr. Szkolnego w Łodzi p. 
Ryniewicza, Okr. Szkolnego. w Wilnie p. 
Pogorzelskiego, Dowódcę 6 Brygady KOP. 
płk. Górskiego i prezesą PCK. p. Unie- 
chowskiego. 

-— Nowe kredyty na budowę gma- 
chów państwowych. Na skutek wniosków 
p. Wojewody Wileńskiego o otwarcie kre- 
dytów na budowę nowych gmachów pań- 
stwowych dla urzędów  starościńskich 
Rząd wyasygnował ostatnio znaczną kwotę 
przeznączoną na budowę takich gma- 
chów w  Brasławiu i w Postawach. 
Uzyskane sumy pozwołą na rozpoczęcie 
budowy wczesną wiosną roku bieżącego, a 
z końcem tego roku oczekiwane jest ukoń- 
czenie całkowite budowy. W ten sposób 
Brasław i Postawy dzięki pumocy Rządu 
uzyskają wkrótce dwa wzorowe. gmachy 
państwowe, gdzie znajdą odpowiednie po- 
mieszczenie lie urzędy L 

— (x) Gen. Żeligowski w Wilnie. W 
dniu wczorajszym przybył do Wilna na kil- 
AC pot gen. Żeligowski. 

— Akt przysięgi onka Konsysto- 
rza prawosławnego. W dniu wczoraj- 
szym nowomiąnowany nadetatowy członek 
Konsystorza prawosławnego w Wilnie ks. ba 
archimandryta Filip Morozow złożył na 
ręce p. wojewody Raczkiewicza w obecno- 
ści kierownika Oddziału Wyznań p. Narwoy- 
sza if kierownika Oddziału Ogólnego radcy 
Rauego uroczystą przysięgę ną wierność 
Państwu. 

MIEJSKA. 
— Prof. Birżyszka bawił w Wilnie- 

W drodze powrotnej z Warszawy do Kow- 
na bawił w Wilnie przedstawiciel prasy li- 
tewskiej prof. Birżyszka. Jutro prof. Bir- 
żyszka udaje się z powrotem do Kowna. 

— (x) bezpłatne rozdawnictwo xa- 
szy w Magisiracie. Magistrat m. Wilna 
wydał w dniu wczorajszym ogłoszenie w 
którem podaje do publicznej wiadomości, 
iż z sum asygnowanych ostatnio przez M - 
„nisterstwo Pracy i Opieki Spłecznej z dniem 
22 lutego r. b. przystępuje do rozdawni- 
ctwa kaszy ubogiej ludności pozbawionej 
pracy i zarejestrowanej w P. U. P. P. do 
dnia 1 lutego r. b. oraz zamieszkałej stale 
na terenie m. Wilna. Bezrobotni zarejestro- 
wani w powyższym urzędzie winni składać 
podania o otrzymanie kaszy na imię wy- 
działu Opieki Społecznej przy  Magistracie 
m. Wilna na blankietach według ustalone- 
go wzoru w terminie ustalonym przez Ma- 
gistrat w ogłoszeniach. 

RINKOS 

głosowa- 

rozporządzenie stwarza tylko pewną 
podstawę komunalizacji niektórych za- 
dań administracji państwowej; komu- 
nalizacja ta postępować ma indywi- 
dualnie i stopniowo, i tak: Rada Mi- 
nistrów może przekazywać prezyden- 
tom miast, stanowiących samodzielne 
powiaty administracyjne, wszystkie 
lub niektóre funkcje starostw grodz- 
kich. Również Rada Ministrów może 
przekazywać magistratom i wydzia- 
łom powiatowym iadministrację dro- 
gową, sanitarną, weterynaryjną, bu- 
dowlaną, opieki społecznej i pośred- 
nictwa pracy. 

— Czy w ślad za rozporządze- 
niem 0 organizacji władz przygoto- 
wywane są dalsze rozporządzenia w 
dziedzinie reformy administracji? 

— |Inne części składowe nastąpią 
wkrótce: rozporządzenie prezydenta o 
postępowaniu administracyjnem, Oraz 
takież rozporządzenie o egzekucji 
administracyjnej znajduje się w koń- 
cowem stadjum uzgadniania między- 
ministerjalnego. Równolegle postępuje 
i wydaje już owoce praca nad reior- 
mą sposobu załatwiania spraw w u- 
rzędach; wskutek czego pomimo roz- 
rostu agend w samej centrali M.S.W. 
w ciągu ostatniego roku obieg papie- 
rów zmniejszył się o 1/3. Kto zna 
molocha biurokracji, ten należycie 
oceni ten nielada sukces. s 

Pozostanie na przyszłość załatwie- 
nie sprawy organizacji samorządu. 
Ograniczenia pełnomocnictw _nie po- 
zwoliły jej załatwić rządowi. Dokona- 
nie tego dzieła czeka więc pryszły 

     

   

  

   

  

    

  

   

   

     

   
    

prowadzenie zwłok na cmentarz 

  

   
— (x) Kiełbasy wyrabiane z koniny 

doprowadziły do 'zamknięcia s<eregu 
masarń i straganów. W związku z doko- 
nanemi w ostatnim czasie z rozporządze- 
nia Komisarza Rządu p. Iszory, rewizjami 
sklepów spożywczych, masarń i t. p. przez 
specjalne komisje sanitarno-hi.jeniczne, do- 
wiadujemy się, iż p. Komisarz Rządu decy- 
zją swą z dnia wczorajszego nałożył areszt 
i zarządził zamknięcie następujących skle- 
ów: 

o 1) Herbaciarni kprzy ul. Antokolskiej 
124, własność Apolonji Malinowskiej, gdzie 
znaleziono cuchnące kiełbasy wyrabiane z 
koniny, oraz większą ilość nieostemplowa- 
nego mięsa wieprzowego. 8 

2) Masarni przy ul. Nowogródzkiej 85, 
należącej do Piotra Bułhaka,f gdzie ujaw- 
niono 336 kg. farszu i kiełbasy z domiesz- 
ką koniny niewiadomego pochodzenia, 

3) Masarni przy ul. Kalwaryjskiej 39, 
własność Ignacego Siemaszki, u którego 
komisja ujawniła kiełbasy z domieszką ko- 
niny w stanie rozkładu i przeznaczone na 
sprzedaż. da 

4) zt ajanu mięsnego w halach miej- 
skich, należącego do Zniemierowskiej Wła- człokowie sowieckiej delegacji kolejo- 
dysławy zam. przy ul. Konduktorskiej 24. 
Pomięjśona sprzedawała  nieplombowane wej, obradujacej w. Wilnie ed szeregu 
TSS porażone bakterjami gnilnymi | dni. Delegacja udała się do Moskwy 
niezdaine do użytku. przez Stołpce. Jak wiadomo tematem 

5) Straganu mięsneżo przy rynku No- 
wo.ródzkim, własność Byszkowskiej Anny, 
zamieszk, przy ul. Klonowej 13. Pomienio- 
na sprzedawała również nieplombowane 
kiełbasy wyrabiane z koniny zupełnie w 
stanie zepsutym i porażone bakterjami-gnil- 
n.mi. 

6) Sklepu mięsnego przy ul. Sołtani- 
skiej.23, własność Lipińskiego Ignacego. 

Tutaj komisja ujawniła niestemplowane za 
mięso wieprzowe i nieplombowane kiełbasy 
z domieszką koniny, przeznaczone na PEM 
sprzedaż. ża o. 

7) Herbaciarni przy ul. Werkowskiej mA 
30, własność Puzyrkiewiczowej Antonji, u 
której znaleziono kiełbasy porażone bak- 
terjami gnilnemi, wyrabiane z koniny nie- 
wiadomego pochodzenia. Podkreślić należy 

iż powyższe jest oczywiście dostatecznem 
wyjaśnieniem, jakie wyroby mięsne fabryko- 
wane przez niesumiennych masarzy spoży- 
wa ludność wileńska. : 

Niezależnie od zamknięcia sklepów 
niesumienni handlarze pociągnięci zostaną 
do odpowiedzialności sądowej za świado- 
me szerzenie wśród ludności różnych cho- 
rób epidemicznych. : 

WOJSKOWA. 

— (0) W sprawie odroczeń terminu 
odbywania służby wojskowej. Dnia 15 
luteżo ustawowo poborowi rozpocząć mo- 
gą składanie podań o odroczenie terminu 
odbywania służby wojskowej. 2 

Jak się dowiadujemy, ze wzalędėw techni- 
cznyčh Komisarjat rządu na m. Wilno bę- 
dzie przyjmował podania, dotyczące :o 
odroczenie terminu służby wojskowej dla 
jedynych żywicieli rodzin, poczynając z 
dniem 15 marca, a dla uczących się z dniem 
1 kwietnia r. b. Ostateczny termin składa- 
nia podań w obu wymienionych wypadkach 
upływa do dnia stawienrictwa zaintereso- 
wanych przed Komisją poborową. 

ZABAWY. 
— Bal Pocztowców. W sobotę dnia 

11 lutego br. przy ul. Mickiewicza 33 od- 
był się,wielki doroczny bal Pocztowców 
pod protektoratem p. Dyr. P. T. inżyn. 
Józefa Żółtowskiego. Bal. był urozmaicony 
działem koncertowym, przy udziale artysty 
oper. p. Marjańskiego i innych. To byt 
wogóle jedyny bal pocztowców w Wilnie, 
który dostarczył gościom moc przyjemnych 
niespodzianek i wrażeń. Zawdzięczać trze- 
ba jedynie p. Nałęczowi urz. dyr. i jego 
zastępcom, którzy organizowali całą za- 

o godz. 8 rano w kościele Św. 

    dy 

Onegdaj w okolicy Lepla odnośne 
władze bezpieczeństwa przyaresztowa- 
ły dwóch podejrzanych osobników 
niejakiego Aleksandra Dujkina i Ba- 
zylego Widzinowskiego, którzy nie 
byli w stanie wylegitymować się, w 
jakim celu przebywają w tej miejsco- 
wości. 

Po przeprowadzeniu jednak szcze- 
gółowego dochodzenia ustalono, iż 

W niedzielę wyjechali z Wilna 

L. 1551 — 1600 . . 
JOU ION es 
16581— 47080 00% 
1701— 1750 2:00 
1751 — 1800 . 

w» „ 1801 —' 1850. 
Podania należy składać 

nom 

cy, a ogromny śledź przypomni rozbawio- 
nemu towarzystwu o Wielkim poście. Ko- 
mitet organizacyjny zabawy liczy na to, że 
wesoła i ożywiona „czarna kawa* da bied- 
nym sierotom Domu św. Antoniego zna- 
czne polepszenie utrzymania i pokrycie bra- 
ków w odzieży. Bilety w cenie 4 zł. do na- 
bycia u pań gospodyń, wejściowe na galerję 
po 2 złote przy wejściu. 

Dorocz y wal Czerwonego Krzy- 
ża odbędzie się 18 bm. w salach Kasyna 
Oficerskiego i zgromadzi niewątpliwie 
całe bawiące się towarzystwo wileńskie. 
Będzie on jednym z najwspanialszych ba- 
lów tegorocznych, urozmaiconych pomy- 
słowemi niespodziankami, piękną dekoracją 
sal, powodzią kwiatów i t. d. Bilety u pp. 
gospodyń i gospodarzy, lista których zosta- 
nie wkrótce ogłoszona. 

KOMUNIKATY. 

— Środa Literacka odbędzie się dn. 
15 b. m. o godz. 8-mej wiecz. w zwykłym 
lokalu przy ul. Św. Anny Nr. 4. Pani Wan- 
da Niedziałkowska-Dobaczewska wygłosi 
pogadankę na temat „O wierzeniach i za- 
bobonach tutejszego ludu*. Wstęp mają 
członkowie Związku Literatów i goście 
przez nich wprowadzeni. 

— Towarzystwu Szubrawców za 
ofiarę 112 złotych złożoną na Żłobek Im. 
Maryi ku uczczeniu Ś. p. członków swo- 
ich _ doktorów Bernarda Hłaski i Jana 
Michniewicza serdecznie dziękuje kierowni- 
czka Żłobka Jadwiga Brensztejnowa. 

- Odczyt v karności i karach. Sta- 
raniem towarzystwa wychowania przed- 
szkolnego odbędzie się 14 bm. we wtorek 
odczyi prof. M. Massoniusa, pod tytułem 
„Karność i kara", w lokalu kursów KE 
niarskich, ul. Mickiewicza 22 m. 5, III pię- 
tro, wejście od ulicy. Po odczycie dyskusja 
i sprawozdanie z pism pedagogicznych z 
zakresu wychowania przedszkolnego. Go- 
ście mile widziani. Pocz. o godz. 7-ej w. 

Szopka Akademicka. W niedzielę 
rozpoczęły się przedstawienia tradycyjnej 
Szopki Akademickiej. Dorocznym zwycza- 
jem prócz części tradycyjnej zobaczymy 
dział aktualji. Tu każde niemal ciekawsze 
wydarzenie lub błąd ludzki znajdzie swoje 
odźwierciadienie. Wesoło, buńczucznie i 
uciesznie — oto co możemy powiedzieć o 
tej części. Zresztą wszyscy pójdą i sami 
zobaczą. | 

— Posiedzenie T-wa Psychjatryczne- 
go. We środę dn. 15 lutego b. r. 0 godz. 
8-ej wiecz. w Sali wykładowej U. $. В. 
Szpitala św. jakuba odbędzie się posiedze- 
nie Wiieńskiego Oddziału Polsklego To- 

Wstęp 1 zł. od osoby. i warzystwa Ps;chjatrycznego z następującym 
Komitet Domu św. Antoniego porządkiem dziennym: 

urządza tiadycyjnie w ostatni wturek kar- 1. Wspomnienie pośmiertne o ś. p. 
nawału, dn. 21 bm. w sali George'a czarną D-rze med. Wincentym Skoczyńskim. 
kawę. Zabawa rozpocznie się o godz. 7-е] 2. Dr. A. Falkowski: Ustawodawstwo 
wiecz., zakończy się punktualnie o półno- psychjatrji wogóle. 

МС 
Doskonale, wprost mistrzosko kierował 

tańcami p. Wyszomirski urz. dyr. Dział 
dekoracyjny należał do p. Szpakowskiego. 

erbatka aitystyczna. Dziś we 
wtorek dn. 14 bm. o godz. 5 pp. w Cukier- 
ni W. P. Sztralla ul. Mickiewicza róg Ta- 
tarskiej, odbędzie się „Herbatka artysty- 
czna* urządzaną przez artystów „Polzawi- 
du* na „Budowę Domu Artysty Widowi- 

skowego*. у ; 
Program złożony z ostatnich nowości 

w wykonaniu najprzedniejszych sił wido- 
wiskowych Wilna, jak również cel tak 
wzniosły, zapewniają bezwzględne ромо- 
dzenie imprezie. » 

Udział biorą: Katia Zielińska, Z. Willy, 
E. Montes, Fea Lovi i Curt, T. Ordoński 
i inni. 

Akompanjuje orkiestra koncertowa 
„The Silvanea Band* pod dyrekcją S. Kož- 
lickiego, Ew: z 

Kierownik imprezy p. T. Ordoński 
dokłada wszelkich starań aby program po- 
wyższy wypadł imponująco. 

w godzinach od 10 
Komisarjatu Rządū na m. Wilno (ul. Zeligowskiego Nr. 4). 
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Doktór Medycyny 

Jan Napoleon Michniedicz 
Organizator Poiskiego Czerwonego Krzyża w Wiinie 

Długoletni Vice-Prezes Zarządu Okręgu 

Zmarł dnia 11 lutego r. b. 

O czem powiadamia pogrążony w głębokim smutku 

ZARZĄD OKRĘGU 
P. G. K. 

+ Mazimierz Hryniewicz 
b. ziemianin z Mohylowszczyzny Sekretarz Biura Okręgu 
Wileńskiego Stowarzyszenia Urzędników Państwowych 

Zmarł opatrzony św. Sakramentami w dn. 12 lutego r.b. w wieku lat 55 

Nabożeństwo żałobne w kościele Św. Jakuba odbędzie się 
w środę t5 lutego o godz. 9 m. 3U rano poczem nastąpi Wy- 

św. Piotra i Pawła. 
O czem zawiadamia poruszony przedwczesną stratą wyso- 

ce cennego pracownika i zacnego obywatela. 

arząd Okręgu Wileńskiego S. U. P. 
  

" 

Za duszę ś. p. Doktora Medycyny 

Tadeusza Burdzińshie$o 
Profesora Uniwersytetu Stefana Batorego 

odbędzie się nabożeństwo żałobne w dniu 15 lutego (Środa), 
Jana 

Na które życzliwych pamięci zmarłego zaprasza 

ŻONA 
  

Areszfowanie wysłanników z GPU. Mińskiego 
wymienieni są absolwentami kursów 
agitacji komunistyczn j organizowa- 
nych przez G.P.U. w Mińsku i zostali 
ostatnio wysłani do Polski jako in- 
struktorzy na czas przedwyborczy. 

Po załatwieniu odnośnych formal- 
ności, osobników tych osadzono w 
więzieniu do dyspozycji władz sądo- 
wych. 

Kolejowa delegacja sowiecka wyjechała z Wilna. 
obrad  polsko-sowieckiej konferencji 
były sprawy związane z projektowa- 
nym tranzytem bez przeładunku 
przez stacje graniczne polsko-sowiec- 
kie. 

Prolongaia pozwoleń na kroń. 
Koemisarjat Rządu na m. Wilno podaje do wiadomości, źe w następ- 

nym tygodniu będą przyjmowane podania o prolongatę pozwoleń na po-. 
siadanie broni w porządku następującym: 

Osoby posiadające pozwolenia na broń (zeszłoroczne). 
Winne złożyć podania 

. w dn. 13 lutego r. b. 
: 14 

. RAS ÓW a 
. PO ie 

żę BAŁ osy 
S KO A 

do 13 w okienku Nr. 

3. Prof. Dr. R. Radziwiłłowicz: Projekt 
Rozporządzenia Prezydentą . Rzeczypospoli- 
tej o opiece nad psychicznie choremi. 

RÓŻNE. 
— (c) Ostrzeżenie. Od Zarządu Sto- 

warzyszenia We.eranów 1863 r. otrzyma- 
liśmy następującej treści pismo, które in 
extenso podajemy: 

„ll-go lutego br. jakiś stary osobnik 
w uniformie weterana 1863 r. w towarzy- 
„stwie młodego człowieka w ubraniu cywil- 
nem obchodził w Wilnie biura niektórych 
rejentów i podając się za Radzikowskiego, 
delegata jakiejś centrali weteranów 1863 r. 
w Warszawie, zbierał pieniądze na prenu- 
meratę jakiegoś rocznika. weteranów po- 
wstania. 

Ze względu na to, że żadnej centrali 
Stowarzyszeń Weteranów w Warszawie, ani 
wogóle w Polsce niema, że o żadnym rocz- 
niku weteranów 1863 r. Stowarzyszenie 
Weteranów w Wilnie nic.nie wie i że mia- 
nujący się weteranem Radzikowski okazy- 
wał legitymację, w której nazwisko osoby, 
uprawnionej do zbierania pieniędzy, okaza- 
ło się wydrukowanem na miejscu innego, 
wyskrobanego nazwiska,—uprzejmie prosi- 
m, Szanowną Redakcję o łaskawe podanie 
o powyžszem do wiadomości ogółu, i nad- 
mieniamy, że odnośne powiadomienie otrzy- 
mała również i policja”. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Sułkow- 

ski. Dziś o godz. 20-ej sztuka St. Żerom- skiego w S-u odsłonach — „Sułkowski* z 
Juliuszem Osterwą w postaci tytułowej i 
udziałem pełnego męskiego Zespołu. 

— Jutro - środa | Sułkowski. 
— Czwartek —_ Sułkowski. 
Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 

w dalszym ciągu niezmiernie zabawnai ak- 
tualna komedja Caillaveta, Flersa i Orrena 
„Król* w wykonaniu całego personelu arty- 
Stycznego. 

Najbliższa premiera. Zespół Tea- 
tru Polskiego usilnie pracuje nad wystawie- 
niem ostatniej nowości scen europejskich 
i amerykańskich dowcipnej komedji John- 
sona „Fenomenalna umowa*. 

„Kreaowe koło*. W czwartek nad- 
chodzący ukaże się raz jeszcze efektowny 
poemat chiński Klabunda „Kredowe koło* 
w premjerowej obsadzie. 

, , Koncerty Jovity Fuentes. Piątkowy 
i niedzielny koncerty znakomitej śpiewacz- 
ki japońskiej Jovity Fuentes, która podbiła 
wszystkie stolice europejskie zarówno 
swym fenomenalnym głosem jak i specjal- 
ną techniką . zapowiadają się nadzwy- 
czaj interesująco. 

Program piątkowego koncertu zawiera: 
Bucncamino, Donandi, Gluck, Beethoven, 
a” Pergolesi, Puccini, Rossini, Wer- 
nandez.
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Bilety juž są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego. 

- Jubsieusz Fr. Rychłowskiego. Ko- 
mitet organizujący, pod protektoratem Pana 
Wojewody Wileń kiego, jubileusz Fr. Rych- 
łowskiego w dniu 20-ym bm. postanowił 
na niedzielnem swojem posiedzeniu co na- 
stępuje: cena każdego miejsca na parterze 
ma być jednakowa, wynosząca pięć zło- 
tych (loże w tymże stosunku: 20 zł.).j Każ- 
dy nabywający bilet na parter lub do loży 
otrzyma, jako bezpłatny upominek, książkę 
jubileuszową, ilustrowaną, wydaną przez 
owarzystwo Popierania Pracy Społecznej. 

Ze względu na tę unifikację cen na 

całym parterze i w lożach, wskazany jest 
pośpiech w nabywaniu biletów, gdyż porzą- 
dek kolejności sprzedawanych miejsc za- 
warunkowany jest kolejnością zgłaszań się 
po nie. х 

Ceny miejsc na galerję wynoszą 3-1 
zł. Bilety na jubileuszowy spektakl zapo- 
wiądający „Konstytucję — Gorczyńskiego, 
są już do nabycia w kasie Teatru Pol- 

skiego. | i USE 
Spodziewana jest na jubileuszowem 

przedstawieniu obecność wielu osób, przy- 
byłych z różnych stron. 22 й 

Po przedstawieniu odbędzie się bankiet 

Zapisy przyjmuje administracja Teatru Pol- 
skiego (Tel. 2-24). 

piiary. 
— Ku uczczeniu śp. d-ra Jana Michnie- 

wicza, nigdy nieodżałowanego i niezapo- 

mnianego przyjaciela, na najbiedniejszych 
d-r Dokalski zł. 10. 

— Zamiast kwiatów na grób nieodžato- 
wanego, zacnego Serca, pełnego poświęce- 

Wiec młodzieży akademickiej. 
Wczoraj odbył się w Sali Śniadec- 

kich U. S. B. wielki wiec w sprawie 
służby wojskowej akademików, oraz 
zniesienia wydziału architektury. Mo- 
ment ten pragnęli wykorzystać, za 
przykładem Warszawy, komuniści, 
którzy usiłowali wygłaszać przemó- 
wienia w duchu antypaństwowym, Oraz 
potępiali obowiązek służby wojsko- 
wej. Wogóle przemówienia komuni- 
stów przerywano owacjami na cześć 
rządu i praworządności. 

Natomiast państwowo myśląca 
młodzież akademicka, wychodząc z za- 
łożenia, że 

1) służba wojskowa winna być po- 
przedzaną okresem wyszkolenia w 
organizacjach p. w.—co da maximum 
sprawności w okresie służby wojsk. 

2) służba wojskowa winna być 
skróconą, w związku z powyższem, 

3) służba wojskowa winna nastę- 
pować po ukończeniu nauki wyższej, 

4) odroczenie winno trwać do 25 
lat życia 

uchwaliła odpowiednią rezolucję, 
PAORORCYJI gprzez kol. W. Hej- 

erta. 

— Zamiast wieńca na trumnę śp. d-ra 
Jana Michniewicza dla najbiedniejszych 

5. b 

0 Mszy Św. akademickie, 
Jeżeli się mówi o Mszy Św. akademi- 

ckiej, to się rozumie, że tą diferentia spe- 
cifika, która stanowi o takim czy innym 
charakterze Mszy Św. - jest właśnie „aka- 
demickość”. Akademickość w tym tym 
wypadku znaczy nie co innego, żę 
Mszę Św. odprawiają profesorowie „U. 
S. B. i že przeznaczona Msza Św. 
jest dla ster akademickich t. j. profe- 
sorów i studentów. Kiedy zajrzymy pod- 
szas onej historycznej godziny t.j. 10i pół P 
rano do kościoła akademickiego, jakim 
jest kościół Św. Jana, to zobaczymy, że 
właściwie jedyną cechą akademickości 
Mszy Św. jest tylko to, że odprawiają ją 
profesorowie U. S$. B. którzy także głoszą 
odpowiednie, przygotowane dla sfer akade- 
mickich kazania. A gdzie profesorowie, a 
gdzie studenci? Przecież wiemy, że poza 
gronem profesorów materjalistów i mniej- 
szych lub większych „przeciwników — 050- 
bistych Pana Boga* jest znaczna część pro- 
fesorów katolików, którzy wypowiadają 
niedwuznacznie a głośno swoje poglądy 
katolickie. Przecież wiemy, że prawie 0,9 
młodzieży akademickiej pisze się na zasa- 
dy katolickie, że niema żadnej antykatoli- 
ckiej oryanizacji na naszym U. S. B., że 
owszem kędy nie spojrzysz tam katolickie 
organizacje, tam korporacje ze sztandarami 
i barwami, zwłaszcza na Boże Ciało (aby 
wszyscy wiedzieli (?) ) co więcej nawet 
spory ukryte czy jawne o to, kto większy 
katolik Wszechpolak czy Odrodzeniowiec, 
Sodalis czy nie zrzeszony akademik i t. d. 
Risu teneatis, czytelnicy, kiedy zejdziecie 
ze sfer ideowo-teoretycznych naszych „aka- 
demickości* profesorskich i studenckich a 
zajrzycie do akademickiego kościoła Św” 

O W O 

Prawdą jest, aby uniknąć zarzutu stron- 
niczości i jednostronności, że spotka- 
my tam Od czasu do czasu pewne 
jednostki zarówno grona  profeso- 
rów jak studentów, ale gdzie inni? 
Czyż nie był słuszny wyrzut, wypowiedzia- 
ny przez kaznodzieję ks. prof. Dra Ignacego 
Świrskiego pod adresem Sfer akademickich, 
że słowo Boże pada na grunt akademick 
przydrożny, skalisty, ciernisty. A przecie 
tylu mamy katolików że tak się wyrażę 

trywialnie „z gęby”, a nieraz z okresu 

rzedwyburczego. 
Chciałoby się wierzyć, że sfery akade- 

mickie chodzą gdzieindziej na Mszę Św. 
ale wtedy czyż nie lepiej ułożyć tak nie- 
tnie: by być wśród akademickości? 

aprawdę wstyd nam, wielki wstyd! 
Uczęstnik „akademickiej* Mszy Sw. 

Z SĄDÓW 
Sześciu szpiegów na ławie 

oskarżonych. 

W dniu wczorajszym Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie pod przewodnictwem 
sędziego p. Jodziewicza rozpoznawał 
sprawę sześciu Białorusinów: Al. Kli- 
mowicza, Józefa Rozumowicza, Olgi 
Rozumowiczowej, Stefana Barana, Pa- 

wła Klimontowicza i Zinaidy  Szale- 

wiczówny z Radoszkowicz, oskarżo- 
nych z art. Ill K.K. o przestępstwo 
natury politycznej — zdradę stanu. 
Wobec tego, że sprawa toczyła się 
przy, drzwiach zamkniętych nie jeste- 

występują w charakterze obrońców 
mecenasi: Śmiarowski z Warszawy 
oraz Kulikowski, Czernychow i Ney- 
man z Wilna. 

W charakterze Świadków badani 
byli przedstawiciele oddz. Il Sztabu 
gener. 

Sprawa zaciągnęła się do późna 
kac czego nie możemy podać wy- 

roku. 

Za czerwonym kordonem. 
Rozdali... krewnym. 

W sądzie okręgowym w  Kostro- 
mie rozpoczęła się głośna sprawa 
tak zw. „tajnego funduszu mąki pszen- 
nej“. Do odpowiedzialnošci pocią- 
gnięto 12 osób w tej liczbie kilka 
wyższych sowieckich urzędników  go- 
spodarczych. Oskarżeni są oni o to, 
iż z państwowych składów przywłasz- 
czyli 1500 pudów mąki pszennej i 
rozdali swoim krewny.m Sprawa po- 
trwa kilka dni. 

Skazanie zakójcy uice-konsula 
włoskiego. 

Z Mińska donoszą: Ogłoszono w 
Odesie wyrok sądu w sprawie za- 
bójstwa vice-konsula włoskiego, Coz- 

przez rozstrzelanie. Wspólnika Guko- 
wicza sąd skazał na 3-letnie więzienie 
z konfiskatą majątku, pozbawieniem 
praw i wysłaniem poza granice Ukra- 
iny na przeciąg lat 5. 

Puszczyk zatrzymał pociąg. 
Z Mińska donoszą nam o niezwykłym 

wypadku awa 10 lutego pociąg 0s0- 
bowy, pędzący z Wołogdy do Petersburga, 
z szybkością 60 klm. na godzinę, w 3 kim. 
od stacji Kipiłowo, w pełnym pędzie za- 
trzymał się: obsługa pociągu jak również 
pasażerowie doznali ciężkich obrażeń. Po- 
wstała panika. jak się okazało, zatrzyma- 
manie pociągu spowodował puszczyk, któ- 
ry widocznie wypłoszony z lasu rzucił się 
na pociąg, trafił do lokomotywy i uczepił 
się kurczowo automatycznego hamulca. Na 
Skutek ciężaru ptaka hamulec zareagował 
i pociąg stanął. Puszczyka z hamulca zdję- 
to jeszcze żywego. 

RRRUSZZSSRESZZRZSZNOESEANA 

Wno $: Raphael 
Wino gronowe, naturalne leczni- 
cze pomaga trawieniu jako Śro- 
dek wzmacniający,  krwiotwór- 
czy, cudownie wpływa na pod- 

niesienie ;sił. 

Otrzymał i poleca skład win 

A. JANUSZEWICZA 
ul. Zamkowa 20-a, telefon 8-72. R
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mia śp. doktora Jana Michniewicza, Jadwi- 

ga i janusz Konarzewscy Ofiarowują 5 zł. 

na Schronisko dla nieuleczalnych chorych. 

zio. Sprawcę zabójstwa, Dobrowol- śmy w możności podać przebiegu 
skiego skazano na kare Śmierci według uznania Redakcji Michał Pawli- s я 

przewodu sądowego. W sprawie tej 
an iedzielę o 10 i pół M. . ННа Jana w niedzielę i pół na Mszy Św. 

t. zw. akademicką. 
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я [[пап"р nieznane kosmetyczne no- 
0 UDIMIMIE wości, eli sir па 

loki i fale, utrwala ący oudulację, 
E gwarantowane ręczne aparaty do Sa- „M. GORDON” momasażu twarzy i całego ciała, 

najrozmaiisze pasy  uszczuplające. 
a Kiemieeka 26. Ostatnie modele. Ządajcie bezpłat- 

m nych, ilustrowanych prospektów. 
R D.-H. LABOR, Gdań- 

ska 131. с 215 ' 
`Ші__'-'_ 

  

Bydgoszcz, 

T
R
O
S
A
I
 
S
R
T
 

| 
P
r
 

  

   wyprzedaż reszi 
i wysortowanych towarów 

TROA © DALSZYM CIĄGU. 
TKOWO NISKIE. 

m 

Stara firma 

R. Gorzuchowski 
Wilno, Zamkowa 9 

po dłuższej przerwie znowu 
przyjmuje do reparacji biżuterję 

i zegarki. 
TEST o 

CENY WYJ 
roza 
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iKino-Teatr Dziś! Najładniejszy film, który w roli głównej IWAN MOZŻUCHIN EB | 

POLONIA” pobił rekord całego Świata! Casanova "oraz Rudolf Klein Rogge, Diana Ka- aj 

” renne i in. Specjalną ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa pod batutą skórne. Przyjęcie 9—1 

+ ul. A. Mickiewicza 22. Mikołaja Salnickiego. Początek seansów: 4, 5.30, 7, 8,30, 10.25. > zk WIBOCE 3 

3 . 
ka 21. Tel. оао @8 

Gzęści zapasowa Pa | 
Dziś! Najpotężniejszy Superiilm 3 (Spiskowcy w Carskiej Rosji). Wielka 

' | 

Kino-Teatr prod. rosyjskiej S r Dekobryši ROR OOBE: a) Pako A 2 waj ЗЕНН BR Bani и Dr. 6. WOLFSGH 

wznieśli sztandar wolności Polski i Rosjijpodług słynnnej powieści D. Mereżkowskiego. E Ы . . AKA, LR. ciowe i skórne, «ale 

HELIOS" Wzrol. gł. najwybitniejsi artyści Teatru Stanisławskiego w Moskwie z M. MAKSIMO- a iii i i a ii i EM Vilenska 7, tel. 1067; 

Wilenska 38 wem jako Carem Aleksandrem I na czele. T zdjęcia w Petersburgu, Peterhofie i ii EE CDA A A (A GD CZ OCZ GO A ORAZ BA AT p ok Gł POSZUKUJĘ L6 

ы i ich. Film ten wzbudził zachwyt prasy cał świata. i i i saunas nnitarnni WŚ ННЙ ргасу 5 E 

i w pałacach cesarskich. Film ten wzbudzi, achwyt prasy calego Šviala fi Lecznica Lilowskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitamej, £ gospodyni, przy zie. SBÓREZRAERĄ 
OBY A : R Wilno, Wileńska 28, telef. 846. В oji eva ano sns | LEKARZE DETYŚCIĄ | 

Dziś! Bezkonkurencyjny najkosztowniejszy film obecnego sezonu! Pierwszy raz w Wilnie! , B Podaje do wiadomości, że przeprowadza badania | su, Góra. Bufałowa Archanielska OCH | 

Kino-Teatr Jubileuszowe arcydzieło HARRY LIEDTKE i bosko uroczej KSENIDESNI w rol. główn. | Ė i leczenia Ledai A po konstrukcji. В E 19 mete“ > 694— LZoIja Szymafska. - В R 

„WARDA” ROMANS WYZYSKIWANEJ HGBIETY (Dziewczę Z ludu). ы A UWAGĄ. Tamże do sprzedania bardzo tanio uży- B St] art. że- b i £ st Lekarz-Dentysta 

Wielka 30. Wzruszający erotyczny dramat w 12 akt. Bajeczna wystawa! Tragedja niezaspokojo- й wany aparat Roentgenowski do prądu g 16 P jaznych На 3']_5&2;…_851)'3…&._ Ш ктшшшш 

nych pożądań. Intrygi dworu królewskiego! Przechodzi wszystko widziane. i „stałego ze wszystkiemi dodatkami. A @ całko- ER oszakuje E aido Wilno, ul. Wielka 21, 

Kara ans SU SSE TD GAS EIA SA RDC IIS OS ESET GE zy Ul: Śwa Jańskiej, w klinice, szpitalu, przyjm. 10 2 i 4-7. 

od dnia 9.g0 do 14-go 1028 r. włacznie | dlgMONIÓW" ата na ie ООО Hniaęr gd @ ОЧОа иа е dm. Lekas: Denysia 
Miejski Kinematograf będzie wyświetlany monumentalny dramat 99 6 % ! osnuty na tle' S$ A Msolwentka sytetu „głowo”. 653 - 2 „Słowa” pod L. D. Wiatygaw Pasiński 

fragmentów powieści Aleksandra Dumas'a (Trzej Muszkieterowie). W rolach głów- SZ Warszawskiego udzie- 508—0 NAŃ SIA МНМ 

Kulturalno-Ošwiatowy, nych: Douglas Fairbanks, Barbara la Marr, Margueritte de la Motte i Adoli Menjou. A 1а |1с!‹_с%'1к_ш ыы Bon, ekswah ul. Mostowa, Ž m. 21 

SALA MIEJSKA W poczekalniach koncerty-radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. sr an Ikfwy i ramų Z, sc an 8 

ul. Ostrobramėka 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów o g.4. Ceny biletów: parter 80 gr., ® У towywanie do. gimna- : r. 1923 gm. Woj- . As 

balkon 40 gr. Następny 'program: „Bez rodziny". LAS zjum. Wiadomość: Li- PE: ina obsta- |szyska na imię Igna- | ekarz-Dentysta | 

Nz tewska 7, (Zwierzy-| orgzów i fotogra” |wsznia sią 655 jl. WILKOMIASKI 
- R 

| niec) Z. Janicka. я : . ZK < 

z ера 1 
fji, oraz „odnawia- | —— *——— Wielka 19, przyjmuje 

Ważne dla kin, restauracyj | iiezyca U 2 1-+20 Go ое | вЕ Е У ЧВ i оОНО 

i ь 
6 z ° == | tanio wykonuje kw ннн 

zręcznościowe йй EPISYWANIA | Księgarnia |B fi Lekarz-Dentysta 

Automaty i fowarowe 
PREF nie kosztor. Ostrobram:ka B LEKARZE i MARYA 

D $ ; zy 

żolniczy M. MÓHSAM, Akc. ZE MAWAW AL Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy. ustnej. 
Plombowanie i usuwa- 

Rolniczy i K. SZALKIEWI- 
Krajowej wytwórni są do nabycia w firmie „KRAJOWY 

CZA Wilno, 
AUTOMAT", mieszczącej się w Warszawie przy ul. Leszno 52 

Н   FAT wykazów, akt. sąd. 
£ dok. itt d. Wykona- 

| V z WŁOCŁAWEK : nie staranne i punkt. 

poleca hirtowo i detalicznie wszelkie 

w wyborowych 

N A S I 0 N A gatunkach. ; 

enniki i specjalne oferty wysyłamy. 

NZ. na żądanie bezpłatnie' NZ 

WT, ||>4r<r 44 
й 

TARGI LIPSKIEĖ | 
są największą w Europie rewją wzorów 
i najkorzystniejszym na Świecie rynkiem 
zakupów. więcej niż 1600 grup towa- 
rów z wszystkich gałęzi przemysłu 

  

i Orzeszkowej 3, (w' Ostrobramska 23.' Br. POPILSKI nie zębów bez bólu. 

GA RA WZI (ZA WRO CZA CEJ WED EA WZ CIA WJ Z KA WY (ES O СОБ SU ARA REY podwórzu ż lswej str.) "77  34-V Bchoroby skórne i we- porcejanowe i złote 
405—1 WY neryczne. Przyjmuje korony. Sztuczne zę- 

  

od godz. 10 do li odpy, 
  y. Wojskowym, u- 

5-7 pp. W. Pohulan- rzęgnikom i uczącym 
ka 2, róg Zawalnej. się zniżka. Ofiarna 4, | 
+0 — W.Z.P. l.m/5. Przyjmuje: oda 

i. 8-121 od 4-7. | 
DOKTOR Wydz. Zdr. Nr. 3 

K GINS RE —————————— 

je 

  

(68 elem. po 432 amp. B 
@ АКОМОНАТОВ POD PRĄDEM godz. każdy) z całkowi- 

"B tem urządzeniem sprzeda Kasa Chorych w Toma- 
szowie Mazowieckim. 

FORTEPIANY, PIANINA K. Dqbi OWSKO i i FISHARMONJE 

Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo pierwszor
zędnych Zagranicz- 
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   : Drzetarė, 
Dyrekcja K. P. w Wilnie niniej- 
szem ogłasza przetarg nieogra- 

niczony na budowę wieży ciśnień choroby weneryczne ginasi 

na st. Domanów. syfilis i skórne. Wil- 
gu AAS 3,te- EB LKOSZERKŲ 8 

O otrzymanie robót ubiegać się mogą lefon . Przyjm je Е 

firmy budowlane, które wykażą się wyko- 0d 8 do I i od4 do8. o 

naniem robót żelazo-beionowych. Su 

“ НЕИ 
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KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym | 
KAŻDY. defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
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nych i Krajowych fabryk. | 2 reką ksiąžkę, zawierającą rady i drink арО L ania —на SE ės AKUSZERKA 

s8- 2— e ędzie reprezentowanych 10000 wy: wskazówki, jak defekt taki usunąć. Varunki przetargu, rysunki l warunki Doktor Medycyny oc 
a 8 1 SPRZEDAŻ i WYNAJEM. stawców z 21 krajów zaprezentuje POR ADNIK DLA RADJO AMA techniczne można otrzymać w dnie powsze A. LYMBLER W. Smiałowska 

A ONTO E A V GPA T TI YE OO ATAK EZ у A RADJ dnie między. 11 13-tą godzinami w Wy- SB. rzyjmuje od godz. 
P : ostatnie zdobycze swej produkcji TORÓW, praca zbiorowa wy- R dziale Drogowym w Wilnie przy ul. Sło- choroby skórne, we-B simui m o 

IRN RRRRNNNNĖ Targ ogólny ой 4 do. 10 mėres 1928, Wielki bitnych fachowców wojskowych, | wackiego 26 роко МЕ З аРС 46 m6. 3 
arg Techniczny i Budowlany od 4 do 14 mar- ir. inż i 2 zł. т AE >> Z. P. Nr. 63 

ca. Targ Włókienniczy od 4 do 7 marca, Targ pod red. mjr. inż. Krulisza, jest Wadjum w suie. 5.000 zł. winno byč PA: „słońce górskie. sA P. Nr 

na Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca. WO żde R sis ae złożone w sposób ustalony przez Min. Rask EE AKUSZERKA | 

* i ii i i : : a każdego Radjoamatora. skarbu okólnikiem LDOP. 528414 z dnia i ży Ra 

R emo os i PA OD? Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- | 10 września 1927 r. w Kasie Głównej Dy- DE“ w.ż.p. «3. ŚWIDERSKA     

     
     

   

  

  

Urząd Targowy w Lipsku 
oraz przedstawiciel na Polskę 

+ ul. Mickiewicza 4, rekcji lub przekazane do PKO. na rachu- i 
i 12, przyjmuje od i .— zł. ' : 

wt nek Dyrekcji, kwit zaś o wpłaceniu wadjum Doktór Medycyny     DAN ZIENIAŃSKI $ 
        

  

  

  

  

       
    

R WŁADYSŁAW GLAZER i inien być doł do oferty. 10 1216 .8. Wyk 
N AWIE & w WARSZAWIE, 183 Poradnik dla Radjoamatorów к sia cia a Ai walutach KUKIEWIEZ nywa wszelkie zabie 

® w WARSZ u Al. Jerozolimska 41. Telef. 230—55. | Do EA we KS KOS, rachunków łimy. jak również oferty w skórne i płciowe, ui. iecznicze.ż polecen 

' 
garniac oraz w których firmy postawią swoje dodatkowe Mickiewicza 9, wejście ekarzy. 

R - N JE WSCHODNIEJ, Wilno, ulica @й warunki nie dia uwzględniane i oferty ta- z LE Śniadeckich z LOT aka 
i u 155—0 ‚ 

М * W 54% КЕМЕЛа , O BY zadęsłanć ub Elias a RK 
TNA TKO VTAT UKE erty win у stane lub ztožo- — & 

ы Prandstauiciaisiuo W WILNIE № е ne do specjalnej Skrzynki znajdującej, э ‚ —— — -— М. MAKNEROW 
XI > : всаслеаклсясасовлвлнято ва та w Prezydjum Dyrekcji co godz. 12-ej dn. DOKTÓR _ |Przyjmuje od g. 9 

a ul. Wileńska 30, tel. 4-:2. s P t KB Sua Ba Ei Ga Ša K Eni ši a Gi 2-g0 marca 1928 D.ZELDOGIOZ TV mu i 

R № rze Ari. Dnia 24—1II. 028 r. 0 godzinie 573-2 * i W. Z. P. 

8 Wakywa majątki do parcelasji, & о ST e т S aa, ns 
: i i Pańtyówe: Nadleśnictwo w Nowogródku. Wajewódzkane i POETY WIDZ ERIONOW NI: Nagtolą [ radoy moczowych, od 9 | = 

® РГЪУ!Ш"‘:а:;:'!:‘;‘ъ::з““а“ыаы' kant 8 urządza w dniu 20 lutego br. w lokalu Nadleśnictwa przetarg 2) nieograniczony przetarg na arend2- p | 1045 8wiecz. Fi [FEB 

EN sowej z wy г sa na 120 mz bloków sosnowych, 240 mz kłód sosnowych od- Só wypiek a z a dh Bogaty sortyment, wyborowa jakość, Kobieta-Lekarz 

& Likwiduje serwituty. 8 zjomkowych, 600 mz dłużyc świerkowych, 230 sztuk szliprów на SPY NISKIE CENY. Br. Tolioyi į px q 

s u i 20 mz kloców dębowych, złożonych przy stacji kolejowej 18 So ir roku. į : ; Wielki ilustr. cennik na żądanie. I. BliOWICZOWA i l 

Sporządza pomiary. W Nowojelnia. Bliższych informacyj zasięgnąć Airtowy: Skład Naśloń KOBIECE, WENE- 
N : й НВа RA 3 i „można w referacie żywnościowym Rej. KOWNO RYCZNE, NARZĄ- 

Wyjednywa przy parcelacji pożyczki M Bliższe warunki są do przejrzenia w kancelarji Nadle- | K_ewa Int. Wilno = DOW MOCZÓW. 1 

i f inowe : sn śnictwa w Nowogródku oraz w Dyrekcji Lasów Państwowych Ń 5 т Em ši Feeeqge о4 12--2 1 Od 4--6, п D 4: 

M. diugoterminowe, й “ Białowieży. Rejonowe koctwo, Istenć. Wilno Kraków, Lubicz 38 uł. Mickiewicza24, | WB s 

( в Nadleścictwo Nowogródzkie. в S PA k : В ЗТ i 
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Wydawca Stanislaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna


