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W dniu wczorajszym obchodzono 
w Kownie uroczyście Orlecie niepod- 
ległości Litwy. Wiele mieliśmy wiado- 
mości o nadzwyczajnych przygotowa- 
niach do niezwykle hucznie zorgani- 
zowanej uroczystości. Wiele pism 
litewskich, tyle artykułów z zakresu 
historycznego powstania niepodległej 
republiki, o działaczach litewskich, o 
armji, o przemyśle, o bojach za nie- 
podległość i t. d. Wiele wywiadów 
prasowych, orędzie prezydenta, prze- 
mówienia, hasła, okrzyki, akademie! 

Mówiło się też dużo i wspomina- 
ło gna łamach prasy kowieńskiej i 
obcej o dziejach Litwy w okresie nie- 
woli carskiej Rosji, o jej próbach wy- 
zwoleńczych i zmaganiach. Głucho 
tylko jakoś o tych tyloletnich naszych 
wspólnych,” zmaganiach  znaczonych 
krwią najlepszych synów wspólnej 
Ojczyzny, mogiłami dalekich dróg 
Syberyjskich, a wielką przyjaźnią i 
solidarnością szlachty naszej z ludem 
litewskim. 

Nić tej tradycji urwała się nie w 
chwili kłótni partyjnej, kiedy w pierw- 
szych latach b. wieku wyłoniły. się 
różnice zdań i poglądów demokraty- 
cznych działaczy litewskich, a w dniu, 
gdy zorganizowane w Wilnietw r. 1918 
oddziały wojskowe litewskie  odmó- 
wiły braterstwa broni wileńskiej Sa- 
moobronie polskiej, wydając stolicę 
Wielkiego Księstwa Litewskiego na 
łup czerwonych hord bolszewickich 
najeźdców. 

O tej zaś przeszłej wspólnej na- 
szej doli i miłości, tak strasznie dziś 
zhańbionej i ;podeptanej w latach o- 
statnich, wspomnieć chcemy w kilku 
słowach, za „Dniem Kowieńskim'; 
który pisze o tem z okazji 10-ciole- 
cia Niepodległości Litwy. 

Walki powstańcze przyczyniały się 
pośrednio do obudzenia i wzmożenia 
własnej świadomości narodowej i lu- 
du litewskiego. Stąd też płynęła i ta 
głęboka sympatja dla powstańców. 
zaznaczająca się już i w roku 1831 
a następnie i w 1863. 

W jednym z pamiętników z czasów 
powstania listopadowego czytamy: 
„Jakie lud żmudzki okazywał przy- 
wiązanie i gościność dla wojsk przy- 
byłych z Królestwa, mogą powiedzieć 
o tem ci, którzy byli w  korpusach 
Chłapowskiego i Giełguda. Każdy 
kmiotek dzielił się ostatnim kęsem 
chleba bez żadnej nagrody; gdzie tylko 
przechodził nasz oddział, wszę- 
dzie znajdował na końcu wioski rzę- 
dem stojące niewiasty i dzieci z na- 
pojem i posiłkami. dla strudzonych. 
Jeszcze armaty grzmiały pod Szawla- 
mi i w innych miejscach a już na po- 
bojowisku włościanki z okolic opatry- 
wały rannych i krzepily ich mleczy- 
wem“. 

A rok 63 w Litwie, którą „Wy- 
dział litewski* powołał do powstania 
na 30-go kwietnia. Tutaj mamy wła- 
Śnie prawie całkowicie ludowy  kor- 
pusik powstańczy Dołęgi, w trzech 
czwartych złożony z włościan litew- 
skich. Wszyscy żołnierze i oficerowie 

byli jednako umundurowani w żmudz- 
kie sukmany, pasy i czapki akomen- 

da żmudzka i polska rozlegały się 
jednocześnie. 

W tym roku pamiętnym  jaśnieją 
obok naszych straceńiców nazwiska 
Litwinów z ludu Bitisa, Pujdoka, Łu- 
kaszunasa, jaśnieją nazwiska bohate- 
rów szeregowych, polskich i litew- 
skich, których Rząd Narodowy po- 
wołał do walki o wolność. Ten Rząd 
Narodowy dekretem 10 maja zapo- 
wiadał wywalczenie zupełnej niepod- 
ległości Polski, Litwy i Rusi, bez 
przesądzenia jakiejbądź formy rządu 
na przyszłość, zabezpieczał równość i 
wolność obywateli bez różnicy naro- 
dowości, stanów i wyznań i potwier- 
dzał, dokonane już przez manifesty 

powstańcze z 22 stycznia uwłaszcze- 
nie włościan. 

Taka solidarność narodowa, taka 

solidarność pomiędzy używającemi 

różnych języków ludem i szlachtą, jak 

na Litwie, nie istniała w Koronie. — 

Dziś... w !0-tą rocznicę niepodległo- 
ści Republiki Litewskiej jest niestety 
inaczej. * 

W Wilnie, obchodziło tutejsze spo- 
łeczeństwo 10-tą rocznicę. W sali 

przy ul. Dąbrowskiego odbyła się 
uroczysta akademja. Pisma litewskie 

w Wilnie poświęcają artykuły wstęp- 
ne tej rocznicy, w dosyć różny Spo- 
sób ją oceniając. Na ręce organizacji 
litewskich nadeszły różne idepesze i 
pisma powitalne. Jak się dowiaduje- 

  
tr 

| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego 

„Przebieg uroczysfości w Kownie. 
GDANSK, 16. Il. PAT. Baltische Prese donosi z Kowna: W dniu 

dzisiejszym jako w 10-tą rocznicę proklamowania niepodległości Litwy od- 
były się w Kownie i w całym kraju liczne uroczystości. W południe pre- 
zydent republiki Smetona przyjął przedstawicieli rządu poczem odbyło się 
uroczyste posiedzenie gabinetu. Po przyjęciu korpusu dyplomatycznego, 
przedstawicieli władz cywilnych i wojskówych przez prezydenta Smetony 
odbyły się uroczystości ludowe oraz parada wojskowa. 

Uroczystość dzisiejsza doznała (jednak zamącenia przez odezwę 
prezydenta Smetony do narodu litewskiego. Szerokie koła ludności zwłasz- 
cza sfery gospodarcze uważają poruszenie w tej odezwie sprawy wileń- 
skiej jako zamiar utrudnienia, a newet udaremnienia rokowań polsko-li- 
tewskich. Z drugiej strony zapowiedź zmiany konstytucji w drodze dekre- 
tu prezydenta uważana jest za zamach stanu na parlamentaryzm litewski, 
zwłaszcza z tego powodu, że dekret ten ograniczyć ma bardzo silnie pra- 
wa sejmu i przyznawać prawa wyborcze tylko obywatelom litewskim, na- 
rodowości litewskiej, co równałoby się zupełnemu pozbawieniu prawa wy- 
borczego mniefszości narodowych. Z tego też wzgędu w kołach opozy- 
cyji od chrześcijańskiej demokracji aż do socjalistów panuje silne wzbu- 
żenie. 

Wyjaśnienie niemieckiej urzędowej agencji telegraficznej Biura Wolfa 
jakoby poseł niemiecki w Kownie Moraht nie wywierał nacisku na prem- 
jera Woldemarasa w kierunku odwlekania rokowań z Polską wywołuje w 
Kownie ogólne niedowierzanie. W kołach kowieńskich sądzą nawet, że po- 
se! niemiecki w Kownie znajduje się w pewnem przeciwieństwie do  Stre- 
semanna, który w Genewie starał się wywrzeć na Woldemarasa wpływ w 
kierunku «porozumienia z. Polską. 

Wynurzenia polifyków kowieńskich. 
KOWNO 16-Il PAT. W. związku z 10-leciem niepodległości 

Litwy, prasa tutejsza ogłasza szereg wywiadów z najwybitniej- 
szymi politykami litewskimi. 

Premjer Woldemaras oświadczył, że przyszłość państw bal- 
tyckich może być zapewniona tylko pod jednym OP 
warunkiem, mianowicie nie dopuszczenia ani jednego z wielkich 
państw w swoje grono. Reszta zależy od własnych sił państw 
bałtyckich, ich wewnętrznego ustroju i zgodnego współżycia 
tych państw między m я 

Byly beudėdins republiki Grinius, przywódca partji laudinin- 
ków, wyraził pogląd, że bez względu na to, iż w przeszłości 
państwa bałtyckie. pozostawały każde w odmiennych warunkach 
politycznych pod wiadzą zaborców i teraz dopiero przeżywają 
pierwszy okres swej samodzielności, można odczuć już obecnie, 
że wzajemne stosunki tych państw Poda coraz ciaśniejsze sto - 
pniowo wszystkie trzy państwa bałtyckie utworzą skonsolido- 
wane, jednolite ciało'polityczne. Wówczas państwa te będą mogły 
się bronić przed niebezpieczeństwami z zewnątrz, wykorzystując 
swój dorobek polityczny przeciw Słowianom i Niemcom 

Przedstawiciel chrześcijańskiej demokracji Krupowiczius 
między innemi zaznaczył: Państwa tak jak i oddzielne jednostki 
rowinny myśleć o przyszłości. Państwa bałtyckie mogą zapewnić 
sobie świetlaną przyszłość, jeżelŃ dążyć będą do wprowadzenia 
u siebie opartego na demokratycznych zasadach ustroju we- 
wnętrznegoi do współpracy w sprawach wewnętrznych. Wielkie 
państwo nigdy nie będzie istotnym przyjacielem państwa małe- 
go. Jeżeli państwo takie zbliża się do państwa małego, to za 
tem zbliżeniem kryje się zawsze określony cel. Dlatego też 
współpraca wielkich i małych państw nie doprowadziłaby do 
zabezpieczenia równowagi politycznej. 

(ESTA, ROWY WE YYY ZERO 

Bezpośrednie rokowania polsko-gdańskie w sprawie Westerglatie. 
GDAŃSK, 16.11 PAT. Podając doniesienie z biura Wolffa o rozpoczę- 

ciu bezpośrednich rokowań polsko-gdańskich w sprawie postoju polskich 
okrętów wojennych w Gdańsku oraz w sprawie polskiego basenu amuni 
cyjnego na Westerplatte dzienniki dzisiejsze wyrażają zadowolenie z podję- 
cia tych bezpośrednich rokowań zapowiedzianych już przez nowy Senat w 
deklaracji programowej. Dzienniki gdańskie wyrażają dalej nadzieję, że ro- 
kowania tę aoprowadzą do rezultatu pomyślnego dla Gdańska i w donie- 
sieniach genewskich zaznaczają, że obie wyżej wspomniane sprawy będą 
prawdopodobnie zdjęte z porządku dziennego marcowej sesji Ligi 
Narodów. 

Rewolucyjny wyrok śmierci. 
BIAŁOGRÓD, 16.11 PAT. Wczoraj został zastrzelony w Iskib apte- 

karz Milan Genovic. Sprawca zdołał zbiec. Sądzą, iż chodzi tu o wykona- 
nie wyroku Śmierci wydanego przez macedoński komitet rewolucyjny, do 
którego Gienovic swego czasu należał. Nie jest jednak wykluczonem, iż był 
to akt zemsty osobistej. 

Rankrectwo sowieckiej polityki zbożowej, 
'BERLIN, 16.11 PAT. Berliner Tageblatt donosi z Moskwy, że komi- 

sarz ludowy rolnictwa Smirnow podał się do dymisji. Dziennik twierdzi, że 
dymisja ta jest zapowiedzią doniosłych decyzyj, jakie rząd sowiecki mia 
powziąść wskutek trudności, na które napotyka zbiórka zboża i wogóle 
realizacja całego planu gospodarczego sowietów. 

Mniejszość polska w Niemczech. 
BERLIN, 16 II. Pat. Nacjonalistyczna Boersen Ztg. omawiając położenie Niem- 

ców w Pulsce i mniejszości polskiej w Niemczech usiłuje udowodnić, że Polacy i inne 
mniejszości narodowe w Niemczech, korzystają z pełnej swobody i rónouprawnienia 
w dziedzinie kulturalnej. Dowodem tego ma być, zdaniem dziennika, fakt, że mniej- 
szość polska z końcem ubiegłego roku za pośrednictwem związku mniejszości naro- 
dowych w Niemczech wystąpiła z żądaniem, aby w szkołach niemieckich w okolic- 
zamieszkałych przez ludność mieszaną nauczanie języka danej mniejszości narodowej 
było uznane za obowiązkowe bez względu na ilość dzieci mniejszości w tych szko- 
łach. Objektywność tego artykułu charakteryzuje najlepiej fakt, że autor oblicza ilość 
Polaków, mieszkających w Niemczech na 80 tysięcy podczas gdy w czasie ostatnich 
wyborów spisy wykazały, że ilość Polaków zamieszałych w Niemczech wynosi ponad 

Wody Renu zagrażają wysiąpieniem Z brzegów. 
„ BERLIN 16 Ii PAT. Ze wszystkich miejscowości Nadrenji nadchodz ji Ё 

ści o grożącej powodzi. co year 

my, Akademickie Koło. Kownian 
S. B. przesłało następujący list: 

„De Zarządu Związku Akade- 
mików - Litwinów Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. 

Zarząd Akademickiego Koła Kow- 
nian 0. 5. B., organizacji polskiej 
młodzieży akademickiej z Litwy, Z 
Okazji 1v-lecia Niepodległości Państwa 
Litewskiego, składa Szanownym Ko- 

'egom jaknajserdeczniejsze życzenia w 
tej głębokiej wierze, że wszelka po- 
myślność Narodu i Państwa Litew- 
skiego, obchodząca zarówno Was 
Szanowni Koledzy, jak i nas, będzie 
służyła za podstawę do naszej współ- 

pracy nad budową Świetlanej przy- 
szłości wspólnej Ojczyzny. (—) H. 
Zabielski prezes, (—) St. Waszklewicz 
sekretarz, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

ONO-—-Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „ Jedność. 

‚ ° LIDA—ul. Suwalska, 13. 

N-ru 20 groszy. 

  

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska ?8. 
QSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY— |. Wojtkiewicz— Rynek. 
STOŁPCE --Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW. —Rynek 0. 
WILEJKA POW —ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA--T-wo0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

WOP PWAZE аЛО ГАННАЧА 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 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 tatelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

pod protekforafem p. Wojewody Władysława Raczkiewicza i p. Jadwigi Raczkiewiezowej 
odbędzie się dnia 18-go lutego 1928 r. w salach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
Mickiewicza 13. Sale artystycznie udekorowane. Przygrywać będą 3 orkiestry, moc niespodzia- | 
nek. Bilety do nabycia u p.p. Gospodyń i Gospodarzy balu oraz w Zarządzie Okręgu Zawalna I. S 

LiL l ins LL S ZK; WEZOOD ZADAC EKO OSTIA ВаННЕ кБ 

- QX-tq rocznice niepodległości Republ. Litewskiej Od redakcji. 
Wczoraj o godzinie 3 pp. (tak jest 

trzeciej popołudniu) zawiadomiono re- 
dakcję Słowa że numer naszej gazety 
został skonfiskowany, ze względu na 

umieszczenie „o wykryciu afery szpie- 

gowskiej w pow. Dzisieńskim*. Za tę 
samą wiadomość w tej samej porze 

skoniiskowany został Dziennik Wi- 
leńsk:. 

Mamy nadzieję, że rozprawa 54- 

dowa (oby jaknajprędsza) wykryje ku- 
lisy tego nieporozumienia. Na razie 
ograniczamy się do stwierdzenia, że 
koniiskata ta przejęła zas najwięk- 
szem źdumieniem. 

A ź powodów następujących: 

1) Wiadomość za którą Słowo u- 
legło koniiskacie, została udzielona 
prasie w dniu 15 lutego (w przed- 
dzień jej ogłoszenia) w godzinach 

urzędowych w okręgowvm urzędzie 

śledczym (Zawalna 56). Jesteśmy w 
redakcji w posiadaniu oświadczenia 
podpisanego przez dwuch współpra- 

cowników prasy wileńskiej, którzy 
stwierdzają przebieg tego faktu i 
nazwiska urzędników. Nie wchodzimy 
oczywiście w podział kompetencji po- 

między poszczególnemi dykasterjami 

naszych władz bezpieczeństwa, stwier- 
dzamy;tylko, że władze bezpie- 
czeństwa (instancja niższa) naj- 
pierw udzieliły prasie tej wiado- 

  

Rozumiemy to tragiczne położenie. 
Endecy idą do wyborów bez żad- 

nego programu — politycznego, bez 
żadnych zasług politycznych w ostat- 
niem pięcioleciu, bez nadziei odegra- 
nia w przyszłym Sejmie innej roli jak 
bezpłodna, mizerna, nic niedająca opo- 
zycja przeciw rządowi polskiemu. 
Wreszcie endecy idą w obronie sej- 
mowładztwa potępionego przez nuód 
i kraj. Na to wszystko trudno jest 
zebrać głosy wyborców. Stąd endecy 
musieli się ubrać w cudze szaty. Wy- 
brali szaty katolickie. Kiedy powtó- 
rzył ks. Radziwiłł słowa Papieża, sza- 
ty te z nich zaczęły spadać, bo prze- 
cież gdy Papież wyraził opinię, że na- 
leży przyjmować mandaty z listy 
Nr. 1 i gdy Papież wyraźnie potępił 
używanie listu ks. ks. Biskupów do 
rozbijania listy Nr. I — to już da- 
lej endecy nie mogą się podawać, że 
występują w charakterze sług kościo- 
ła katolickiego. Cóż im pozostaje? — 
Oczywiście tylko mówienie nieprawdy, 
tylko spekulacja na to, że o słowach 
Papieskich nie wszyscy się dowiedzą, 
że się o nich dowie conajwyżej inte- 
ligencja, a że reszcie, że tłumom po- 
bożnym uda się wmówić, uda się je 
okłamać (musimy tu użyć tego sło- 
wa) że słowa Papieskie właściwie po- 
wiedziane nie zostały. 

W tem  zdecydowanem, ban- 
kruckiem — jakbym to określił, — 
postanowieniu mówienia nieprawdy 
Dztennik idzie konsekwentnie. Insy- 
nuuje mianowicie, że książe Janusz 
Radziwiłł niedokładnie Opinję Papieża 
powtórzył. Oczywiście Dzienn'k liczy 
znów na bezkrytycyzm tych mas, 
które obsługuje, na to, że ten i ów 
zakrystjan po takiej nieprawdzie jed- 
nak zostanie przy Dzienniku. Żyjemy 
w wieku telegrafu, żyjemy za pontyfi- 
katu Papieża doskonałe obznajomio- 
nego że sprawami polskiemi, žyje- 
my wreszcie za czasów kiedy w War- 
szawie istnieje nuncjutura Papieska i 
kiedy, gdyby istotnie oświadczenie 
księcia Radziwiłła w czemkolwiek nie 
odpowiadało intencjom Jego Świąto- 
bliwości natychmiast byłoby to za 
pośrednictwem Nuncjutury podane do 
wiadomości publicznej. Pan redaktor 
Obst, czy też inny współpracownik 

* Dziennika zastępujący p. Obsta przy 
pisaniu artykułu wstępnego oświad- 
cza coprawda, że życzyłby w tej 
sprawie otrzymać _ potwierdzenie 
wprost z Watykanu (może redakcja 
Dziennika Wileńskiego oczekuje, że 
Stolica Apostolska napisze do niej 
„pocztówkę w tej sprawie) — ale o- 
czywiście jest to jeden wykręt wiecej, 
jedno ujawnienie chęci ukrycia praw- 
dy więcej. 

Nie wierzymy w powodzenie ak- 
cji, która od a do ż oparta jest na 
nieprawdzie, nieprawdzie i niepraw- 
dzie. Endecy samozwańczo przyjęli 

— === (7. i. 28. 
Minister Niezakyfowski lastruje 

nadleśnictwa. 
WARSZAWA, *6.II PAT. Dziś ra- 

no p. minister Rolnictwa Karoł Nie- 
zabytowski wyjechał w towarzystwie 
dyrektora departamentu  Miklaszew- 
skiego w Radomskie celem dokona- 
nia inspekcji całego szeregu nadle- 
Śnictw i tartaków państwowych. Do 
Warszawy powróci p. min. Niezaby- 
towski 15 b.m. w godzinach popołud- 
niowych i będzie obecny na  jutrzej- 
szem posiedzeniu Rady Ministrów. 

Oświadczenie Rakinów Mała- 

mości, a potem za jej umieszcze- 
nie władze bezpieczeństwa (in- 

stancja wyższa) wystąpiły z wnio- 
sklem 0 konfiskatę naszej gazety. 

2) Wiadomość za którą została 

skoniiskowana nasza gazeta była już 

w Wilnie podana w prasie. Mianowi- 
cie dnia 8 lutego w Dzienniku 
Wileńskim na str. 4 w notatce pod 

dwuszpaltowym, rzucającym się w 

Oczy tytułem „Aresztowanie niebez- 

piecznej bandy szpiegowskiej'* została polskich. 

ta wiadomość podana, iakt areszto- WARSZAWA, 16-11. PAT. Dnia 

wania został tam podany i nazwiska 16 b. m. p.p. ministrowie W. R. i 
aresztowanych zostały podane. Za to O. P. i Spraw Wewnętrznych przyjęli 
więc, za co się nie konfiskuje Dzien- delegację związku rabinów w Mało- 
nika Wileńskiego w dniu 8 lutego tr Aaa od poni RZ OS Ė „ku. Delegacja ta na 
konfiskuje się Słowo i WA uzyskanych audjencjach złożyła wy- leński dnia 16 lutego czyli więcej niż razy zapewnienia © swej wierności 
tydzień później. dla Rzeczypospolitej oraz o szczerej 

3) Konfiskata Słowa nastąpiła o lojalności wobec obecnego Rządu. 
godzinie trzeciej popołudniu, czyli a ww E = 

: : B i rządzeń z 
kiedy większa ilość egzemplarzy 8A- października i 23 grudnia 1927 roku 
zet została bądź „rozprzedana bądź wy sprawie gmin wyznaniowych ży- 
rozesłana na prowincję. dowskich w Małopolsce oraz wybo- 

Wszystko to skłania nas oczy- rów do nich, prosząc o wstrzymanie 

wiście do jaknajbardziej intensywne- WYKOnywania tych rozporządzeń aż 
go pójścia na rękę władzom sądo- 

do chwili . zbadania przedłożonego 
: : memorjału. 

wym, gdy przystąpią do badania spra- — P.p. ministrowie W. R.i O.P. i 
wy konfiskaty wczorajszej i z naszej 

strony zrobimy co bedziemy mogli, 

S. W. przyjęli z zadowoleniem do 
wiadomości oświadczenie delegacji o 

aby ta sprawa została wyjaśniona 
wszechstronnie i objektywnie. 

stosunku do Państwa i-Rządu, a za- 
razem stwierdzili że ogłoszenie roz- 
porządzenia z dnia 24 grudnia r. ub. 
nie miało żadnych tendencyj politycz- 
nych i uskutecznione zostało ze 
względu na potrzebę unifikacji ustroju 
gmin żydowskich na całym. terenie 
zeczypospolitej. . ; 
Jednocześnie zaś zapewnili, że do- 

ceniając wagę zgłoszonych w memor- 
jale postulatów Rząd nie zarządzi 
wyborów przed dokładnym zbada- 
niem materjału, a gdyby zaszła tego 
rodzaju potrzeba wpłynie na odpo- 
wiednią nowelizację wspomnianego 
rozporządzenia. 

Sensacyjny proces. 
WARSZAWA 16 II (fel. wł. Słowa). Ni- 

gdy jeszcze żadne wezwanie sądowe nie 
węd owało tak daleko jak w procesie p. 
Kazimierza Maliera b. vice-konsula polskie- 
go w Kłajpedzie, który procesuje się z wy- 
bitnemi osobistościami dyplomatycznemi. 
P. Maller po zwolnieniu ze służby miał za- 
targ honorowy. Mianowicie p. Tadeusz Bo- 
rowski, sekretarz poselstwa polskiego w 
Paryżu twierdził, że będąc w. przedstawi- 
cielstwie polskim w Kłajpedzie znieważył 
czynnie p. Mallera podówczas już osobę 
prywatną i zrzucił gó ze schodów. P. Mal- 
ler nie żądał satystakcji honorowej lecz 
podał skargę przeciwko p. Borowskiemu, 
sekundantom i członkom sądu honorowe- 
go do sądu pokoju, Oskarżeni przez p. 
Mallera są: Czesław Andryk radca legacyj- 
ny MSZ, Jan Fruling sekretarz poselstwa w 
Tokio, Michał Czudowski vicekonsul w 
Królewcu i Tadeusz Borowski zastępca Na- 
czelnika Wydziału Wschodniego MSZ, oraz 

na siebie charakter obrońców kościo- 
ła. Nie mogąc bronić interesów pań- 
stwa polskiego, bo każdy wyborca 
polski wie i widzi, że interesów tego 
państwa kto inny broni daleko sku- 
teczniej tak pod względem  politycz- 
nym, jak ekonomicznym,—więc ende- 
cy wpadli na myśl bronienia Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego w Polsce, jak- 
gdyby kościołowi temu w czemkol- 
wiek rząd Marsz. Piłsudskiego szko- 
dzil. Tymczasem ze strony _ Watyka- 
nu nie przyjęto tej oferty, przeciwnie 
oświadczono nawet, że nie można u- 
żywać listu XX Biskupów dla rozbija- 
nia listy Nr. 1. Położenie endeków 
jest więc tragiczne, i stąd jest ponie- 
kąd zrozumiałe, że nie znajdując in- 
nego wyjścia z sytuacji, innego spo- 
sobu zdobycia mandatów (bo o to 
tylko im od początku chodziło) jak 
przez mówienie nieprawdy—kłamać 
zaczynają na potęgę. 

Dziennik Wileński zapytuje nas 
kiedy i jakie gazety nazywały marsz. 
Rataja masonem. Ależ to 'jest obu- 
rzające takie pytanie!--Wszystkie—sly- 
szycie panowie, wszystkie gazety Jurgis Auksztolanis pułk. litewski. Pomię- 
endeckie zawsze twierdziły, zawsze, 5У .“'ег“{Ё"У""'.Р”Ё. °5‘;ЁГ2“1’"УС'Ё m: $ : : ami znajdują się Min. Miedziński, pułk. że to jest mason. Walery Sławek, Karol Poznański konsul Dziennik W:leński odpowiada kto 
z leaderów Nr. 24 jest zwolen- 
nikiem ślubów cywilnych. Ależ odpo- 
wiemy z największą chęcią. — Oto 
marsz. Wojciech Trąmpczyński, czoło- 
wa postać z Nr. 24. Do marszałka 
Trąmpczyńskiego mamy jaknajwiecej 
respektu. Jest to człowiek prawy i 
poważny, dobry  patrjota, — chociaż 
zdaniem naszem błądzi, że upatruje 
przyszłość Polski w Sejmow ładztwie. 
Ale marsz. Trąmpczyński jest zwolen- - 
nikiem ślubów cywilnych i dlatego 
gdyby figurował па innej liście, 
Dziennik napewno nazwał by go 
„wrogiem kościoła”. 

Raz jeszcze powiadamy: nie do nas 
należy obrona personalna maj. Ko- 
šcialkowskiego, który otwiera w Wil- 
nie okręgową listę Nr. t. Ale należy 
pewne rzeczy oświetlać.: Dziennik już 
nie występuje przeciw  maj.. Kościał- 

generalny w Paryżu, Mirosław Arciszewski 
radca Ambasady w Paryżu, prof. Aszkenazy 
i inni. Obecnie sprawa znajduje się w sta- 
djum rozsyłania wezwań do Japonji, Fran- 
cji, Niemiec i Litwy. 

 sannaznanannazsnNzazaNkNA 

°° Ок Kolejowe w Wilnie > 
ul. Kolejowa, Nr 19, 

obok dworcu kolejowego. 
W niedzielę, 19 b. m. w Ognisku 
odbędzie się koncert orkiestry ko- 
lejowej pod batutą P. A. Czerniaw- 
skiego z udziałem Pani Profesorowej 
Wyłeżyńskiej (śpiew), prócz tego 
przyobiecał. swój udział P. Mieczy- 

sław Worotyński. A 
Początek punktualnie od 3 i pół. pp. 

Bilety od 20 gr. przy wejściu. Gora 
Eg == snnsszazanzaznnzazazzsEÓ 

RZECZE REST PRS RYGZECZZEĄ 
jeszcze zwrócimy uwagę, że Jego 
Swiątobliwość Papież Pius XI m 

: „Kościał- jaknajlepiej obznajomiony ze stosunka- 
kowskiemu z oskarżeniem, iż jeździł mi polskiemi i żywo się niemi intere- 
na zjazd masoński, lecz twierdzi że suje. Musiał więc wiedzieć, że na 
maj. Kościałkowski głosował przeciw liście Nr. 1 stoją ludzie, którzy gło- 
konkordatowi i dlatego nie powina sowali przeciw konkordatowi, a jed- 
katolicy głosować na tę listę. Za po- nak doradzał przyjmowanie manda- 
zwoleniem. To że maj. Kościałkowski tów z listy Nr. 1. A wybaczcie pano- 
był przeciwnikiem konkordatu to je- wie z Dziennika Wileńskiego, lecz 
szcze nic nie znaczy. Wielu księży zostaniemy przy swoim zdaniu, że 
było także przeciwnikami tego kon- Papież zna się lepiej na interesach 
kordatu. W niektórych sierach kon- kościoła katclickiego i na konkorda- 
kordat ten był źle przyjęty, że nawet cie, niż wasza szanowna redakcja. 
p. Stanisław Grabski jego autor po- _ „Nieprawdą świat przejdziesz, ale 
dejrzany został jako „mason*. Prof. nią nie wrócisz" — mówi przysłowie, 
Alions Parczewski „napisał artykuł Na przeszłych wyborach kalwin ś.p. 
przeciw konkordatowi. Oczywiście dziś Puttkamer był dla nich dobry. Dziś 
Słowo stoi na stanowisku, że konkor- Kościałkowski jest apostatą. Skąd 
dat powinien być jaknajrychlej wyko- jesteście tacy pewni, że sami do nie- 
nany i całkowicie wykonany. Ale raz ba się dostaniecie? rz.
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Na szachownicy wyborczej 
Odezwa Ziemiańskiego Komiłefu 

Wykorczega na Okręg 61 
Ziemiański Komitet Wyborczy 

wydał następującą odezwę: 
„Gdy tylko rozpisane zostały wy- 

bory, ziemiaństwo kresowe czujne na 
sprawy publiczneśzebrałof się Ąprzez 
swych delegatów w Warszawie. 

Panowało tam pełne zrozumienie, 
że ci, którzy są rdzennymi autochto- 
nami ziemi kresowej, ziemianie, nie 
mogą stać na uboczu w chwili, może 
przełomowej, gdy naród cały zechce 
się wypowiedzieć co do swych dal- 
szych losów. 

My musimy zabrać głos poważny, 
bo mamy do tego prawo, bo zresztą 
interes nasz i ogólny wymaga, byś- 
my teraz nie milczeli, czując, że od- 
powiedzialność za przyszłość Kraju w 
wielkiej mierze i na nasze barki spa- 
da! 

To też wyłonił się Główny Ko- 
mitet Wyborczy Ziemiaństwa Kreso- 
wego. Z jego ramienia działały ko- 
mitety okręgowe i pełnomocnictwa w 
powiatach. 

Trudne było zadanie! —Może pew- 
ne przesądy, może pewne niezrozu- 
mienie naszych intencji powodowało, 
że praca nasza napotykała na po- 
ważne trudności. 

Nie będżiemy ich tu wyliczać; po- 
przestaniemy na radosnej nowinie, 
którą się dzielimy, że zwyciężyła na- 
sza teza, iż całe lojalne polskie spo- 
łeczeństwo, z małymi conajwyżej od- 
pryskami, musi się połączyć we 
wspólnym wysiłku, by razem zdobyć 
się na posłanie do Ciał Ustawodaw- 
czych Polaków, ludzi uczciwych; do- 
piero bowem wtenczas będziemy mogli 
być pewni, że interesa publiczne 
będą odpowiednio uwzględniane. 

Długie były rokowania, wielkie 
piętrzyły się trudności! Dziś to już 
wszystko poza nami! 

Ale to nie koniec wysiłków, to za- 
ledwie początek! Teraz do dalszej 
konsekwentnej pracy stanąć musimy 
i nie spocząć, póki nie doprowadzi- 
my do celu. 

Mamy jedną polską listę, odpo- 
wiadającą poglądom i zasadom całe- 
go naszego społeczeństwa.— Jest nią 
lista Nr. 1 Bezpartyjnego  Błoku 
Współpracy z Rządem.—Musimy więc 
wytężyć wszystkie siły, by zapewnić 
jej zwycięstwo; bierną przychylność 
nie wystarczy, jest tu niezbędna czyn- 
na akcja. 

I dlatego w imieniu Wyborczego 
Komitetu Ziemiańskiego zwracamy się 
do W. Pana z gorącym apelem, by 
dołożyć wszelkich starań w miarę 
swych możności, żeby zapewnić zwy- 
cięstwo liście Nr. 1. 

Na pierwszem miejscu listy Nr. 1 
stoi p. Taurogiński, człowiek, które- 
go szanujemy i w którego ideowość 
i obywatelskie stanowisko wierzymy. 
—Na drugiem stoi nasz przedstawi- 
ciel, p. Konstanty Pdułtowski, . zbyt 
dobrze wszystkim nam znany, wzór 
obywatela i społecznika, by trzeba 
było o jego kandydaturze się rozpi- 
sywać.— 

Zawiadamiając o powyższem W. 
Pana, apelujemy do Niego gorąco, by 
wszystkiemi siłami poparł naszą 
wspólną akcję, byśmy ją rzeczywiście 
uwieńczyli pożądanemi rezultatami. 

Kończąc ten nasz apel do Zie- 
mian naszego okręgu wyborczego, 
wyrażamy nadzieję, że W. Pan w 
całości uzna za słuszne nasze postę- 
powanie i poprze w dalszym ciągu 
nasze usiłowania. 

Ziemiański Komitet Wyborczy 
6! okręgu. (Nowogródek). 

Lusfracja lokali komisji wy- 
korowych. 

W związku ze zbliżającymi się wybora- 
mi do Sejmu i Senatu główny komisarz wy- 
borczy 63 okręgu p. sędzia Dmochowski, 
w towarzystwie komisarza wyborczego na 
m. Wilno p. mec. Łuczyńskiego i przedsta- 
wiciela Magistratu p. Łokuciewskiego, do- 
konał w dniu wczorajszym lustracji wszyst- 
kich lokali komisji wyborczych na terenie 
m. Wilna. 

W rezultacie stwierdzono, iż lokale 
wyborcze udpowiadają w zupełności tym 
wymogom. 
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Radjo- Wilno. 
Instytucji wileńskiej noszącej oii- 

cjalną nazwę „Polskie Radjo* nie 
braknie kontrolującej ją, kierowniczej 
i doradczej opieki, 

Kierownik programowy, p. Witold 
Hulewicz, nie jest bynajmniej samo- 
władnym panem i władcą na terenie 
„Radjo — Wilno”, w dziedzinie nada- 
wczej i odbiorczej łącznie z obszerną 
działalnością transmisyjną. Wileńska 
instytucja radjowa — po za misją 

swoją kulturalną, lub, jeśli kto woli, 
ukulturalniającą; po za pedagogiczne- 
mi swemi zadaniami; po za dodatko- 
wą działalnością swoją rozrywkową— 
ma tak rzucające się w Oczy znacze- 
nie polityczne, że nad tą stroną na- 
szej wileńskiej  radjostacji muszą z. 
natury rzeczy czuwać, wyrażając się 
najoględniej: centrajne czynniki pań- 

stwowe. ŚĆ 
Do takich, najdalej sięgających 

posunięć i celów naszej radjostacji na- 
leżą — atakowane ze strony nacjona- 
listów naszych miejscowych — po- 
gadanki i odczyty w jężykach biało- 
ruskim i litewskim. Celowość  łago- 
dzenia tak kulturalnym sposobem 
nieznośnych antagonizmów  narodo- 

  

fireszfowanie b. posła Fiderkiewicza. 
WARSZAWA, 16,11 (fe/. wł. Słowa). W Milanówku aresztowany został 

b. poseł komunizujący z Niezależnej Partji Chłopskiej Fiderkiewicz. 

Sąd Najwyższy oddalił skargę © unieważnienie komunistycznej 18-ki 

WARSZAWA, t6.II. (te/. wł. Słowa). Sąd Najwyższy rozpatrywał spra- 
wę zażalenia zw. podoficerów rezerwy 
po zbadaniu sprawy skargę oddalił. 

przeciwko liście Nr. 13. Sąd Najwyższy 

Zdemenfowanie kłamstw „Rzeczypospolitej. 
WARSZAWA, 16-Il. PAT. Biuro 

prasowe M-stwa Spraw Wewnętrznych 
komunikuje: W N-rze 49 „Rzeczypo- 
spoliteį“ z dn. 16 lutego r. b. w ar- 
tykule p. t. „Dwa Bieguny“ podana 
została wiadomość, że centrala komi- 
tetu wyborczego B. B. W.R. znajduje 
się w M-stwie Spraw Wewnętrznych, 
skąd p. Zabierzowski kieruje całym 

aparatem agitacyjnym. M-stwo Spraw 
Wewnętrznych wyjaśnia, że wiado- 
mość ta jest fałszywa, gdyż żadne 
biuro B.B.W.R. w M-stwie Spr. Wewn. 
nie istnieje, a były szef gabinetu mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych Zygmunt 
Zabierzowski od 1 stycznia r. b. w 
M-stwie Spr. Wewn. nie pracuje. 

Koniiskafa odezw endzekich. 
WARSZAWA, 16-11 (tel. 

Do lokalu Związku Ludowo Narodowego 
wczoraj trzykrotnie przybyła policja. O go- 
dzinie l-szej w poludnie przybyli policjanci 
i skonfiskowali wydaną przed paru tygod- 
niami odezwę p. t. „Przestroga "dla katoli- 

wł. Słowa). ków żydzi za 1-ką*. W kilka godzin póź- 
niej skonfiskowano inną odezwę p. t. „Co 
już żydzi uzyskali w Polsce i do czego dą- 
żą* i wreszcie © godzinie 2-giej w nocy do- 
konano ponownie rewizji w związku z kon- 
fiskatą powyższych odezw. 

UESAC 

Rosyjski Tymczasowy komifef Wyborczy. 
w dniu dzisiejszym powstał w 

Wilnie Rosyjski Tymczasowy Komi- 
tet Wyborczy, mający na celu czynne 
poparcie Bloku Bezpartyjnego Współ- 
pracy z Rządem—Lista Nr. 1. 

W skład Komitetu weszło wiele 
osób z kolonii rosyjskiej na czele z 
b. pułkownikiem armii rosyjskiej Ma- 

twiejewem, p. A. Tuhan-Baranowskim- 
p. Zeziulinym i kilkoma innymi je 
szcze znanymi ze swej „lojalności do 
państwa działaczami rosyjskimi. 

W najbliższą sobotę t. j. 18 b. m. 
ukaże się organ rzeczonego Komitetu 
p. n. „Grażdanin* (Obywatel). 

Ziemianie powiafu Brasławskiego gorąca popierają listę Nr. 1. 
10 b. m. w Brasławiu odbył się 

walny zjazd członków Kresowego 
Związku Ziemian pow. Brasławskie- 
go, w obecności #4-сП osób. Prze- 
wodniczył Marjan Radecki-Mikulicz z 
maj. Balmont. Na zebraniu uchwalo- 
no poprzeć przy wyborach listę Nr. l 

Cenfrala Chrześcijańskich Związ- 
ków Zawodowych fraci podsfawy 

isfnienia. 

Oderwane chrześcijańskie związki 
zawodowe od swej centrali, pozosta- 
jącej, jak wiadomo „orbitą* wpływów 
endeckich w sferach mieszczańskich 
Wilna koncentrują się przy Partji 
Pracy. 

Zarząd Ch. Związku Piekarzy pro- 
Si nas o podanie do publicznej wia- 
domošci, że związek w pełnym 
swym składzie członków nic więcej 
nie ma wspólnego w Centralą i, że 
od dnia dzisiejszego urzęduje co- 
dziennie w g. od ! do 2 po południu 
w lokalu Partjj Pracy przy ul. Za- 
walnej I m. 4. 

Powołując się na uchwałę pienar- 
nego posiedzenia związku z dnia 12 
b. m. zarząd apeluje tą drogą do 
wszystkich swych członków i ich ro- 
dzin aby w poczuciu solidarności 
jedynie i wyłącznie oddali swe głosy 
przy nadchodzących wyborach do 
Sejmu i Senatu na listę Nr. i. 

oraz szersze kręgi Wilnianek 
apowiadają się za listą Mr 1 

Wczoraj, o g. 6 w. odbył się w 
dzielnicy Popławy przy ul. Subocz 68 
wiec kobiet, zwołany przez demokra- 
tyczny komitet wyborczy kobiet  ро!- 
skich w Wilnie. 

Uczestniczki wiecu w ilości około 
150 osób wysłuchawszy  przemówie- 
nia p. Makowskiej i inn. entuzjasty- 
cznie manifestowały na cześć Marszał- 
ka Piłsudskiego i uchwaliły jedno- 
myślną rezolucję głosowania do Sej- 
mu i Senatu wyłącznie na listę Nr. 1. 

Przy okazji przypominamy 0 ma- 
jącym się odbyć w nadchodzącą nie- 
dzielę wiełkim wiecu kobiet, żwołanym 
przez tenże komitet w kinie „Helios". 

(0 DESA UPD ETZ UŻYWA AEO LIDZE 

| ОЗОВА INTELIGEHTHA 
nie posiadająca żądnych środków do 
życia, ma ciężko chorego syna, prosi 

© pomoc materjalną. 
Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 

nistracja „Słowa* dla  „Biednej 
Wdowy“. 

Už ammm e rs r zr A 

    
wych može byč negowana jedynie 
przez notoryczną krótkowzroczność. 
Oczywiście tylko, że operowanie pro- 
pagandą tak delikatnej natury, na te- 
renie tak drażliwym i wrażliwym, wy- 
maga dużego taktu a przedewszyst- 
kiem zachowania miary — aby inte- 
res państwa nie skierować na ma- 
nowce. 

W równej też mierze rozciąga się 
ingenencja czynników państwowych 
na urabianie przez radjo gruntu pod 
posiew t. zw. przysposobienia woj- 
skowego. W zakresie przygotowywa- 
nia — na wszelki wypadek — „naro- 
du pod bronią“ przešcignety Polskę 
państwa zachodnie; dotrzymać im 
kroku jest nakazem dla nas aż nadto 
widocznym i zrozumiałym. Radjosta- 
cja wileńska jako narzędzie rozpo- 
wszechniania i ugruntowywania zrozu- 
mienia tej konieczności wśród wszy- 
stkich sfer ludności — nie może nie 
podlegać wręcz kierownictwu czynni- 
ków państwowych. 

_To jest zakres działalności wileń- 
skiej radjostacji niejako — „opance- 
rzony*. Miejscowa opinja publiczna 
powinna to rozumieć i zachowaniem 
się swojem wobec miejscowej insty- 
tucji radjowej rychlej popierać jej 
doniosłość niż ją w jakiejkolwiek 

i delegować swych przedstawicieli na 
powiatowy zjazd wyborczy B.B.W.R. 
w Brasławiu. Jako delegatów wybra- 
no pp. Kwinto Witolda, Cieszewskie- 
go Mirosława i Bortkiewicza Eugen- 
jusza. 

Bo wiadomości p. posła Fiedzia!- 
kowskiego. 

Pos. Niedziałkowski 

jako na artykuły kandydata do Sena- 
tu z listy jedynki. Musimy wobec te- 
go wyjaśnić, że autorem artykułów w 
Słowie podpisanych: St. Wańkowicz 
jest p. Stan. Wańkowicz—senjor b. 
poseł do Dumy obecny radny  miej- 
ski m. Wilna, natomiast kandydatem 
do Senatu jest p. Stanisław Wańko- 
wicz junjor, działacz społeczny z 
Lidzkiego, zresztą na pocieszenie po- 
sła Niedziałkowskiego dódać musimy, 
2е ... rodzony syn seniora. 

Byle handel szedł... 

kilkakrotnie 
powołuje się na artykuły p. Stanisła- 
wa Wańkowicza drukowane w Słowie rząq 

J. 

Lofewsko-aiganski iraktai przyjažni, 
RYGA, 16—1I. PAT. W wyniku rokowań prowadzonych przez sekre- 

tarza generalnego ministerstwa Spraw zagranicznych Albatsa z posłem 
aiganistańskim w Moskwie Mirzą Mochamedem, spodziewane jest dziś 
podpisanie łotewsko-afganistańskiego traktatu przyjaźni. Poseł Mirza Mo- 
chamed pozostaje w Rydze w celu poczynienia przygotowań do zapowie- 
dzianej wizyty króla aiganistańskiego 

Rokowania włos 

włoski zawiadomił rząd Stanów 

Amanullaha. 

ko-amerykańskie, 
PARYŻ, 16—II. PAT. New-York Herald donosi z Waszyngtonu, że 

Zjednoczonych, że pragnie nawiązać 
rokowania w Sprawie zawarcia nowego traktatu arbitrażowego ze Stanami 
Ziednoczonemi, wzorowanego na traktacie francusko-amerykańskim. 

Žaloka po agonie Iorda Asgaith ot Gutord. 
„ „LONDYN, 16 II. PAT. Na dzisiejszem 

w imieniu rządu zapro onował zawieszenie 
śmierci lorda Asquith of Oxford. Po paru pr 

posiedzeniu izby lordów markiz Salisbury 
obrad izby na znak żałoby z powodu 

zemówleniach poświęconych pamięci zmar- 
łego lorda obrady zostały zawieszone. Również posiedzenie izby gmin zostało za- 
mknięte o godz. 16 dla uczczenia zmarłego. 
wdowa hr. Oxford. 

Na posiedzeniach obu izb byłą obecna 

lawody hotkojowe w Saint Kori 
SAINT MORITZ. 13-11. PAT, Dziś w 6-tym dniu olimpjady 

odbyły się dalsze zawody hoyckeowe 
zimowej 

na lodzie. Belgja pokonała Francję 
Jak wiadomo na Pomorzu wsZzy- w stosunku 3: 1, Szwajcarja pokonała Niemcy w Stosunku 2:0. Szwaj- 

stkie stronnictwa polskie za wyijąt- 
kiem endecji utworzyły wspólny blok 

carję zakwalifikowano do finału. 
ST. MORITZ, 16-II, PAT. Wobec znacznego podniesienia się tempe- 

wyborczy pod nazwą Katolicko-Naro- ratury, lód pogorszył się do tego stopnia, że musiano odwołać hokeyowe 
dowej Unji gospodarczej Ziem Za- zawody Kanada—Szwajcarja i odłożyć je do jutra. Również do jutra odło- 
chodnich. Fertraktacje prowadzone z żono 18-kilometrowy bieg narciarski i kilka jeszcze innych meczów ho- 
miejscowemi organizacjami endeckiemi 
o wzięcie udziału w jednym bloku w 
celu skonsolidowania sił polskich nie 
dały rezultatu. Endecy jak zwykle do; 
póty krzyczą o jedność dopóki nie 

keyowych. 
BUENA 

Położenie pod Karczewiem bez zmian. 
WARSZAWA 16 II )tel. wł. Słowa). Po- dochodziło do przykrych scen, gdyż miesz- 

jest ona realną, natomiast gdy utwo- łożenie w okolicy Karczewia nie uległo w Kańcy nie chcieli opuszcząć chat ošwiad- 

rzenie takiego wspólnego frontu ni 
nastręczało większych trudności, en- 
decy się cofnęli i wysunęli własną 
listę nr. 24. Ponieważ branie mono- 
polu na katolickość na Pomorzu mo- 
że przynieść dla rozbijaczy endeckich 
skutek odwrotny, gdyż znają się tam 
dobrze na farbowanych lisach, endecy 
reklamują się jako: „dobrzy gospo- 
darze* którzy mają postawić „Рото- 
rze na wysokim poziomie*. Oj. 

Nuncjusz Marmaggji. 
Nowozamianowany Nuncjusz Pa- 

pieski w Polsce, Franciszek Marmag- 
gi, urodził się dnia 31 sierpnia 1876 
r. w Rzymie, w dzielnicy „„Zatybrze". 

W ciągu pierwszych dwudziestu 
lat swojego kapłaństwa oddawał się 
z zamiłowaniem pracy wśród mło- 
dzieży i robotników „„Zatybrza”, zy- 
skując sobie powszechną miłość i 
szacunek. Opuściwszy rodzinną swą 
dzielnicę rzymską, Mgr. Marmaggi 
wstępuje do trybunału Penitencjacji i 
wykłada równocześnie filozofję prawa 
na uniwersytecie papieskim Św. Apo- 
linarego. Powołany następnie przez 
Ojca św. do sekretarjatu stanu, do 
sekcji i-ej, t. zw. „Kongregacji spraw 
nadzwyczajnych', dochodzi po wielu 
latach owocnej pracy, między innemi 
także i w komisji kodyfikacyjnej pra- 
wa kanonicznego, do godności pod- 
sekretarza. W sekretarjacie stanu to- 
warzyszami pracy Mgra Marmaggie'go 
byli między innymi Mgr Pacelli, obecny 
Nuncjusz w Berlinie, i ks. Adam Ste- 
fan Sapieha, dzisiejszy arcybiskup- 
metropolita krakowski. 

W r. 1920 Mgr. Marmaggi obej- 
muje nuncjaturę w Bukareszcie, będąc 
pierwszym nuncjuszem w Rumuji. W 
dwa lata później Ojciec św. powierza 
Mu delegaturę nadzwyczajną w Kon- 
stantynopolu, której zadaniem było 
zorganizowanie opieki nad ludnością 
chrześcijańską po wojnie turecko- 
greckiej. 

W rok potem Stolica Apostolska 
przenosi go w charakterze nuncjusza 
do Pragi czeskiej. Mgr Marmaggi po- 
zostaje na tem stanowisku do chwili 
publicznego uczczenia przez rząd 
czeski Jana Hussa, co było powodem 
dwuletniego nieporozumienia między 
Watykanem i Pragą. 

W stosunku do Polski Ks. Arcy- 
biskup Marmaggi ujawniał żawsze 
wielką serdeczność, która datuje się 
od lat dziecięcych, od pierwszej Ko- 

j munji św., przyjętej u stóp ołtarza 
Matki Boskiei Częstochowskiej w 
kaplicy Braci szkolnych. Bracia szkol- 
ni obraz ten otrzymali od Ojca. Św. 
Piusa 1X, jako dar pań polskich. Tu 
Mgr Marmaggi kończył gimnazjum. 

W r. tu, podczas inwazji bol- 

mierze hamować. 
Zresztą, poza sferą, o której 

przed chwilą była mowa, pozostaje 
wręcz ogromne pole stojące otworem 
dla najbardziej intensywnej pomysło- 
wości - p. kierownika programowego 
wespół z jego wielu pomocnikami, 
jak niemniej dla... wymagań i dezyde- 
ratów choćby jaknajwiększej liczby 
radjowych odbiorców, radjosłuchaczy, 
radjo-amatorów. 

Ale i ta szeroka dziedzina — na- 
zwijmy ją „kulturalną* — nie pozo- 
staje bynajmniej pod dyskrecionalnem 
kierownictwem p. W Hulewicza. Czu- 
wa nad tą dziedziną: Knratorjum 
Radjostacji Wileńskiej, któremu prze- 
wodniczy p. Wojewoda, mające prze- 
to charakter urzędowy 0 prerogaty- 
wach rozstrzygających. W skład tego 
Kuratorjum wchodzą następujące о- 
soby: p. wojewoda wileński Wł. 
Raczkiewicz, p. prezydent m. Wilna 
Folejewski, prof. St. Pigoń rektor uni- 
wersytetu, pułk. Stefan Kirtiklis na- 
czelnik wojewódzkiego Wydziału Bez- 
pieczeństwa Publicznego, inż. Jozef 
Żółtowski prezes Dyrekcji Okręgowej 
Poczt i Telegrafów, prof. A. Wyleżyń- 
ski Dyrektor Konserwatorjum, Stetan 
Pogorzelski kurator Okręgu Szkoln. 
Wileńskiego, Juljusz Osterwa dyrektor 

szewickiej, Mgr Marmaggi urządzał na ; 
Zatybrzu wśród swej młodzieży i ro- 
botników nabożeństwa, by  uprosić 
zwycięstwo dla oręża polskiego. 

Będąc nuncjuszem w Rumunii, 
Mgr Marmaggi otaczał serdeczną opie- 
ką tamtejszych emigrantów polskich, 
dbając o zaspokojenie ich potrzeb du- 
chowych i materjalnych. Wychodźców 
naszych, mieszkających w niedostęp- 
nych górach Bukowiny (Vascanti, Sta- 
rocina, Mesteceni) odwiedzał osobiście, 
mimo niezwykle trudnej i uciążliwej 
drogi, niosąc im słowa pociechy i 
błogosławieństwa Ojca św. Dziś opo- 
wiada z upodobaniem o tych swoich 
wycieczkach do oddalonych siedzib 

polskich. : 
Jako nuncjusz praski przyczynił 

się bardzo do uświetnienia obchodów 
sienkiewiczowskich w Czecho-Słowacji, 
związanych z przewiezieniem zwłok 
autora „Quo vadis?" 
Za trumną mistrza słowa polskiego 
Mgr Marmaggi szedł pieszo aż do 
dworca kolejowego. 

= pa Połoźżniczo-uineko:0giczny u 
„ doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- . 
" go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 4 
= Małej Pohulanki, tel. Nr 1404 (w a 
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Reduty, prof. Jerzy Remer kierownik 
wojewódzkiego Oddziału Sztuki, red. 
Cz. Jankowski prezes Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich. 

Dn. 14-go b. m. w małej sali Kon- 
ferencyjnej Województwa odbyło się 
wieczorem, pod przewodnictwem p. 
wojewody drugie z kolei posiedzenie 
Kuratorjum Radjostacji Wileńskiej. Pp. 
dyrektor Radjostacji Pikiel tudzież p. 
kierownik programowy Hulewicz zda- 
li sprawę, pierwszy z rozwoju Radjo- 
stacji, drugi z jej dotychczasowej 
działalności. 

Rozwija się Radjostacja wileńska 
stale lecz powoli, w porównaniu do 
stacyj np. Katowickiej lub Krakow- 
skiej. Daleko nam jeszcze do liczby 
tamtejszych odbiorców. Abonentów 
liczy Radjostacja wileńska dopiero“ 
okrągłą cyfrą, 5.000 słuchaczów, ko- 
rzystających bezpłatnie i nielegalnie 
z programów radjowych — o wiele, 
wiele więcej!... Ale też mają ' być co 
rychlej zarządzone Środki dla przy- 
krócenia tej niepraktykowanej nigdzie 
samowoli. Młodzież szkolną tak lek- 

. komyślnie zaopatrującą się w aparaty 
nieraz własnego wyrobu i korzysta- 
jącą bezpłatnie z Radjostacji wileń- 
skiej, ma p. Kurator upomnieć spec- 
jalnym okólnikiem. 
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Depozżytarjusze Wileńskiego Banku Ziemskiego powinni 
Bankowi zawiadomienie o zamierzonem uczestnictwie w Zgromadzeniu dla sporządzenia przez Bank 

kilku chatach przy zarządzonej ewakuacji 
e Ciągu doby ostatniej większym zmianom. W czając że będą czekać na miejscu usunię- 

cia zatoru lodowego. 
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Henryk Żak— 

urządzona staraniem grona słuchaczy wydziału Sztuk Pięknych 
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FOZPOCZYNA SGO 
od niedzieli dn. 12 b. m. codziennie oprócz czwarików 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. 
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Fabryka perfum, kosmety 
ków, mydeł i przetworów 
chemicznych w Poznaniu. 

SE 

  

  

Fabryka pertum, kosmetyków i 

urządzone według najnowszych wymo, 

przetwory. Zwłaszcza mydła wyrobu 

krajowych zaczyna rozszerzać swój 

      

i na rynki zagraniczne. : ; a. : 
© Dowodem tego są liczne podziękowania i pochwały odbiorców 

zagranicznych, którzy swe zapotrzebowania pokrywają w wyrobach fabry- 
©, ki p. H. Zaka, uważając temsamem to 
e wielu względami przewyższający wyroby zagraniczne. i > 

Jeżeli miarą-kultury było kiedyś zużycie mydła i jego wytwarzanie, 
a z dumą patrzeć możemy na zdobycze, 

aJ na dalekich rynkach światowych. 
a Ostatnio odebrata firma nawet k 

a niem wyższości wyrobėw swych nad wyrobami irancuskiemi. 
Jest to jeden dowód więcej, į 

siły twórczej własnego przemysłu i 
twórców. 

BBESSGEZESESSEGABEECECAEG 
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TARZ, (ILENSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 
podaje do wiadomości, że dnia 15 marca r. b., o godz. 6 po poł. odbędzie się w Wilnie, w lokalu 

(Mickiewicza Nr. 8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów Wileńskiego Banku 
Ziemskiego. 

Akcje, albo zaświadczenie instytucji kredytowych o zdeponowanych akcjach z numeracją akcji 
przed dniem 8 marca r. b. 

O ile w. dniu 8 marca r. b. okaże się, że Zgromadzenie nie może dojść do skutku, z powodu 
niewystarczającej ilości przedstawionych akcji, to następne Walne Zgromadzenie, stosownie do uwagi 
1 $ 2158, cz. l. T. X. Zbioru Praw, zwołanem zostanie na dzień 20 marca r. b.,o godz. 6-ej po pol. 

Porządek dzienny: 
1) Referaty Zarządu oraz Rewizyjnej i Szacunkowej Komisji, 

Wileńskich za rok 1927 z rachunkiem strat i zysków, 3) Podział zysków za 1927 r., 
na rok 1928, 5) Wybór pisma dla ogłoszeń o licytacjach, 6) Zatwierdzenie norm szacunkowych 
i instrukcji dla dokonywania oszacowań, 7) Wolne wnioski, 8) Wybory. 

  

Zgromadzenie interesowało się 
usilnie: jaka też wśród odbiorców 
radjowych przeważa klasa ludności, 
jaka sfera, jaka warstwa, o jakim po- 
ziomie inteligencji. Gdyż tylko orjen- 
tując się wiernie jaką sferę ludności 
obsługuje wileńska Radjostacja moż- 
na jej programom stawiać takie lub 
inne wymagania, taki a nie inny na- 
dawać im kierunek. Rezultatem dłuż- 
szej dyskusji było ustalenie, że z 
Radjostacji wileńskiej głównie korzy- 
sta ludność miejska, Ludność wiejską 
nie odczuwa jeszcze w dostatecznej 
mierze zarówno potrzeby, jak powa- 
bu radja. Góruje Wilno. Na ogólną 
liczbę 5000 abonentów przypada ich 
na wieś zaledwie jakich 1300; resztę, 
czyli 3700 dostarcza Wilno. Wśród 
słuchaczy radja mają ogromną prze- 
wagę: urzędnicy, wojsko i młodzież. 

Dyr. Pikiel uskarżał się, że prasa 
wileńska, zbyt mało dokłada usilo- 
wań — aby radjem zainteresować 
jaknajszersze koła ludności, innemi 
słowy nie „reklamuje“ radja tak, 
jakby mogla i powinna to uczynič, 
natomiast niejednokrotnie podrywa 
radjo krytycznemi wystąpieniami, Ni- 
żejpodpisany, pozwolił sobie w cha- 
rakterze przedstawiciela prasy, dać 
wyjaśnienie następującej treści. Po 

niu jest jednem z największych przedsiębiorstw tego rodzaju w Polsce, 

wem kierownictwem wypuszcza na rynek zbytu pierwszorzędnej jakości 

i dobroci. Nic też dziwnego, że zbytfabryki, po zdobyciu sobie rynków 

przed dniem 8 marca r. b. 

mydeł p. Henryka Żaka w Pozna- а
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gow technicznych, ktėre pod facho- 

tej firmy są niedoścignionej jakości 

  

ząkres „z nadzwyczajnem uznaniem 

war polski za odpowiedniejszy i pod 

zrobione przez rodzimy przemysł 

z kolonii francuskiej listy z uzna- 

akie zaufanie powinniśmy mieć do 
wyborowej jakości krajowych wy- 
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pierwsze. Rozpisywano się w dzien- 
nikach naszych o samym już tylko 
projekcie zbudowania w Wilnie radjo- 
stacji--wręcz entuzjastycznie a powi- 
tano ją nad wyraz gorąco. Powtóre. 
Wszędzie gdzie stanęła radjostacja 
wybuchała istna radjomanja; spodzie- 
wając się tego i u nas, prasa wileń- 
Ska nie była przygotowana na po 
trzebę jeszcze zachęcania do korzy- 
stania z radja. Po trzecie. Wysłuchi- 
wanie programów radja pochłania 
Sporo czasu, a na czasie dziennika- 
rzowi zawsze zbywa. Trzeba nieco 
zaczekać, W miarę gruntownego za- 
poznania się z radjem i zorjentowa- 
nia się w programach naszej radjo- 
stacji, zacznie prasa komentować jej 
działalność i przez to samo robić au- 
dycjom radjowym reklamę. Bo—po 
czwarte—bać się nie trzeba krytyki w 
prasie. Raz dlatego, ponieważ jest 

nieunikniona a powtóre ponieważ naj- 
fatalniejszą rzeczą dla wszelkiej impre- 
zy publicznej jest prasy nie krytyka 
lecz—milczenie. Trzeba też wziąć pod 
uwagę, że radjo posiada cały szereg 
czasopism specjalnie i wyłącznie jemu 
poświęconych, co poniekąd uwalnia 
dzienniki polityczne od poświęcania 
sprawom radjowym wyjątkowo dużo 

„ miejsca.
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NUNER GWSPODIRCY ZE WYCHODNĄ. м и са gamma, „o 
Izka przemysłowe-handlowa i izka rzemieślnicza 

Wilnie. 
Sprawa utworzenia izb przemysło- 

wo-handlowych ciągnie się u nas już 
od i5 cerwca r. ub. 

Dopiero 15 grudnia ub. r. ogło- 
szono rozporządzenie ministra prze- 

mysłu i handlu 0 utworzeniu izb 
przemysłowo-handlowych, wyznacze- 
niu ich siedzib i okręgów (p. Dzien- 
nik Ustaw Nr. 111). Paragrai | tego 
rokporządzenia brzmi: Na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wylącze- 
niem województwa Śląskiego, ustana- 
wia się dziesięć izb przemysłowo- 
handlowych z siedzibą: w Warszawie, 
w Łodzi, w Sosnowcu, w Lublinie, 
we Lwowie, w Krakowie, w Pozna- 

w (Grudziądzu i 
w Wilnie. 

Okręg izby przemysłowo-handlo- 
wej w Wilnie obejmować ma  nastę- 
pujęce cztery województwa: wileńskie, 
nowogródzkie,  poleskie i  biato- 
stockie. 

" Wybory do izb  przemystowo- 
handlowych wyznacza minister prze- 
mysłu i handlu. 

Bezwątpienia, wybory takie rozpi- 
sane byłyby już oddawna. Na prze- 
szkodzie stoją jednak wybory do 
Sejmu i do Senatu, które w dobie 
obecnej pochłaniają całkowitą uwagę 
społeczeństwa. 

Dowiadujemy się jednak ze źródeł 
miarodajnych, że wybory do izb 
przemysłowo - handlowych zostaną 
rozpisane niezwłocznie po wyborach 
do ciał ustawodawczych. 

Dotychczas więc żadnych przygo- 
towań w związku z wyborami do 
izb przemysłowo-handlowych nie po- 
wzięto. 

izbom przemysłowo - handlowym 
nadało rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dn. 15 lipca 197 
r. stałą reprezentację interesów _go- 
spodarczych przemysłu i handlu. Pod 
pojęcie przemysłu i handlu pod- 
pada także górnictwo Oraz przedsię- 
biorstwa finansowe, przewozowe, ek- 
spedycyjne, ubezpieczeniowe, komiso- 
we i pośrednictwo handlowe — nie 
podpada natomiast rzemiosło, @а 
którego ustanawia się odrębne izby 
rzemieślnicze, 

Jakiż jest zakres działania izb 
ptzemysłowo-handiowych? 

1. Obradowanie i stawianie wniosków 
oraz udzielanie władzom na ich żądanie 
lub z własnej inicjatywy spostrzeżeń i wia- 
domości. 

2. Wyrażanie opinji o projektach ustaw 
i ważniejszych rozporządzeń, współdziałanie 
na żądanie władz przy ich „opracowywaniu 
oraz przedstawianie rządowi własnych tego 
rodzaju projektów, a w szczególności wy- 
rażanie opinji i współdziałanie na żądanie 
władz przy Opracowywaniu i zmianach u- 
stawodawstwa przemysłowego, handlowego 
i górniczego, ustawodawstwa w sprawach 
taryfy celnej oraz przepisów celnych, obro- 
tu towarowego z zagranicą, obrotu pienięż- 
nego, nowych dróg komunikacyjnych, tary 
kolejowych, ustawodawstwa w sprawach 
ochrony pracy i ubezpieczeń społecznych, 
ustawodawstwa w sprawach opieki społecz- 
nej, bezpośrednio dotyczących przemysłu 
i handlu. 

3. 'rzedstawianie postulatow 7 zakresu 

traktotów h ndlowych. 
4. Przyczynianie się do. zaspokojenia 

potrzeb i ułatwienia warunków rozwoju życia 
gospodarczego, W SZCZEgółności tworzenie, 
utrzymywanie lub popieranie odpowiednich - 
instytucyj i urządzeń, jak to: instytutów 
badawczych, rnuzeów, :WySstaw, 'pokazów, 
targów, biur informacyjnych i reklamacyj- 
nych, w szczególności kolejowych i cel- 

  

   

5 Zakładanie, prowadzenie i popieranie 

We wspólpracy z władzami oświatowemi szkół. 
Ząwodowych i dokształcających. 

6. Opinjowanie o potrzebach i progra- 
mach szkolnictwa zawodowego. 

1. Prowadzenie wykazu wszystkich w 
danym okręgu przedsiębiorstw, należących 
do reprezentowanych przez izbę dziedzin 
£ospodarczych, z wyodrębnieniem firm za- 
pisanych do rejestru handlowego. Prowa- 
dzenie listy osób uprawnionych po wyko- 
yania czynnego prawa wyborczego do 
zby, 

To są najważniejsze kompetencje 
izb przemysłowo-handlowych. Widzi- 
my, że uprawnienia ich są daleko 
idące, osobliwie punkt drugi daje 
izbom możność wpływania na izby 
ustawodawcze przy układaniu ustaw, 
a to drogą wyrażania swej opinii. 

f średnia 

Również przedstawienie postulatów z 
zakresu traktatów handłowych będzie 
miało doniosłe znaczenie. Tu izby 
przem.-handlowe będą się musiały 
wykazać dobrą znajomością miejsco- 
wego rynku i potrzeb ludności, będą 
musiały znać rynki państw sąsied- 
nich. 

Każda izba będzie miała osobny 
statut, którego pierwsza część zawie- 
rać będzie*regulamin wyborczy, dru- 
ga bliższe postanowienie organizacyj- 
ne, wyraźnie zastrzeżone statutowi. 

Pierwszą część Statutu wyda mi- 
nister przemysłu i handlu po zasięg- 
nięciu opinji izb lub odpowiednich 
organizacyj społeczno-gospodarczych. 
Drugą część statutu oraz zmiany obu 
części uchwala izba. Uchwały te pod- 
legają zatwierdzeniu przez ministra 
przemysłu i handlu. 

W skład izby wchodzić będą rad- 
cowie z wyboru jak również radco- 
wie mianowani przez ministra prze- 
mysłu i handlu. Mają jednak wcho- 
dzić do izb i radcowie kooptowani. 

Liczbę radców z wyboru oznaczy 
statut, utrzymując ją w granicach od 
40 do 80. 

Izba rzemieślnicza  przawidziana 
jest u nas w prawie przemysłowem 
z dn. 7 czerwca ub. r. 

Wybory do izby rzemieślniczej bę- 
dzie zarządzał Wojewoda. Każde wo- 
jewództwo będzie miało własną izbę 
rzemieślniczą. Dla każdej oddzielnie 
minister przemysłu i handlu wyda o- 
sobny statut. 

Wilno dotąd statutu 
posiada. 

Strona prawna izb rzemieślniczych 
została już definitywnie uregulowana. 
Kiedy rząd uzna za stosowne wcie- 
lići w czyn instytucje izb rzemieślni- 
czych — trudno przewidzieć. Niewątpli- 
wie wybory do izb rzem. odbędą się 
również po wyborach do ciał usta- 
wodawczych. Jak słychać, Warszawa 

takiego nie 

akceptowała już termin pewnych czyn- 
ności przedwstępnych do izb rzemie- 
šlnicznych na 10 marca, W każdym 
bądź razie Wi'no dotychczas regula- 
minu wyborczego nie otrzymało. 

Izby rzemieślnicze zajmą się w 
pierwszym rzędzie ewidencją rzemiosł. 
Dotychczas ewidencję taką prowadził 
Związek cechów rzemieślniczych, jedna- 
kowoż, istniejąc zaledwie od + i pot 
roku, nie zdołał przeprowadzić całko- 
witego spisu. sch. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Wilno, dr. 16 lutego 1928 r. 

Banknoty 
Dolary St. Zjedn. 8,88 8,87 

Papiery Państwowe 
Solarówka 5 dol. żąd. 68,50 płac. 67,50 

Listy Zastawne 
Wil. Ban. Ziemskiego 100 zł. 62,50 

Czeki i wpłaty 
Londyn 43,41 

Złoto 
Ruble 4,70 4,68 i pół 

Akcje 
Wileński Bank Ziemski R. 250 150 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 lutego 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 124,11 124,42 123,80 
Doiary 8,85.5  68,90.5 8,86.5 
Holandja 358,90 359,80 358,— 
Londyn ER 43,56 43,34. 
Nowy-Yurk 8, 8,92 8,88 
Paryż 35,35 35,12 34,95 
Szwajcarja 171,43 171,86 17 
Stokholm 239,35 239,95 238,75 
Wiedeń 125,54 125,85 125,23 

Włoch 47,23 41,35 47,11 

Papiery procentowe: 
listy i obł. Banku Gosp. Kraj. 94 

= „ Banku Roln. 94 
5 proc. konwersyjna 67 
konwersyjna kolejowa 61 
dalarowa 84 
kolejowa 102,25 
dolarówka 67,75 69, - 
4i ;ół proc. ziemskie 57,25 57,15 
4 i pół proc. warszawskie 60,50 
5 proc. warszawskie 63,50 
8 proc. warszawskie 80,25 80,15 80,20 
8 proc. Piotrkowa 70,25 
10 proc. Siedlec 81,75 
6 proc. konw. m. Warszawy 1926 r. 62,75 
Akcje Banku Polskiego 153,75 155 
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PIĄTEK 
14 Dzis Wscód sł. g. 12 m. 58 

ле Zach. sł. 6 g. 16 m. 51 
jutro 

Symeona 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiogji U. S. B. 

z dnia 16 —- || 1928 r. 

Ciśnienie 
średnie w m. 

191 

Temperatura i, 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr .. 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę c. 16 TE 

Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— (x) Rekol:kcje dla żołnierzy gar- 

nizonu w pobliżu Wiina. W czasie od 11 

marca do 1 kwietnia rb. odbywać się będą 
w Bazylice rekolekcje i w koficu spowiedź 
dla żołnierzy z okolicznych garnizonów 

d-Wil 5 Baja URZĘDOWA. 
Prolongaty pozwoleń na ; broń. 

Komisarjat Rządu na m. Wilno podaje do 
wiadomości, że w następnym tygodniu bę- 
dą przyjmowane podania O prolongatę po- 
zwoleń na posiadanie broni w porządku 
następującym: 

Т 

Pełudniowo-wschćni 

Osoby posiadające pozwolenia na broń į 
(zeszłoroczne) winne złożyć podania 

za L. 1851 1900 w dn. 20 lutego rb. 
1901 — 1950 21 
1951 -2001 „ 22 

„ 2001 i wyżej „ 23 2 > 
Podania należy składać w godzinach 

od 10 do 13 w okienku Nr 1 Komisarjatu 
Rządu na m. Wilno (ul. Żeligowskiego 4). 

— (x) O obniżenie kategoiji świa- 
dect przemysłowych. Informują nas, iż 

ostatnio związek handlarzy sklepów owo- 
cowych zwrócił się do Izby Skarbowej w 

» ” ” ” ” 
„» ” ” 

E aga AST | TITANO 

„Na tle exposć p. Hulewicza roz- 
winęła się wyjątkowo ciekawa dys- 
Kusją na temat celowości dawania 
PrZeZ rądjo audycyj: sztuk teatral- 
nych. Czy może zadowolnić jedynie 
słuchacza odegranie mu przez_ radjo 
up. „Sędziów* Wyspiańskiego? Słu- 
chacz radjowy nie widzi przecie akcji, 
mimiki, gestu, pozy... Właśnie czynio- 
no Są pod tym względem u nas i za- 
granicą—próby. Wyspiański wogóle 
jest, dzięki swemu językowi wywołu- 
jącemu wrażenia niezmiernie plastycz- 
ne, bardzo—'akby to się wyrazić? — 

radjofoniczny, nadający się do  słu- 
chania przez radjo. Udały się też do- 

Skonale różne „przeróbki”, czyli udra- 

matyzowania specjalnie dla radja 
wyjątków np. z powieści, lub nowel, 
lub opowiadań. Słowem nadawanie 
Przez rądjo djalogów lub poszczegól- 

nych scen utworów dramatycznych 
jest na drodze do utworzenia całego 
działu audycyj bardzo efektownych. 
Np. „Wesele* ma podobno, słuchane 
przez rądjo, wywierać niemałe wraże- 
nie. Radjostacja wileńska. opracowuje 
Lenartowicza „Zachwycenie* i „Bło- 
gosławioną* z zamiarem włączenia 
do swego programu obu tych pereł 
poezji popularno-ludowej. 

Dyr, Wyleżyński. dorzucił wiele 

cennych uwag do kwestji: utrzymy- 
wać nadal przy Radjostacji Wileń- 
skiej własną orkiestrę czy wobec nie- 
możności jej powiększenia — skaso- 
wać? Dyr. Wyleżyński jest zdania, że 
zamiast uraczać abonentów miernem 
produkowaniem się własnej. szczup- 
tej orkiestry, należałoby  obiiciej ko- 
rzystać z transmisyj koncertów wi- 
leńskiej orkiestry filnarmonicznej, pła- 

cąc hojniej za prawo transmitowania. 

Podkreślał też p. dyrektor Konserwa- 

torjum tę okoliczność że radjo — 

zmniejsza frekwencję publiczności kon- 

certowej, jak to się jaskrawo już u- 
widocznia np. w Warszawie. ы 

Urywamy. Nie takich jeszcze nie- 
Spodzianek dożyjemy my sami lub 
ci, co po nas radjowemi stuchawka- 
mi zabawiać się będą. Co państwo 
myślą o przedstawieniach teatralnych 
słuchanych przez radjo 'a jednocześ- 
nie oglądanych przez aparat dla prze- 
noszenia obrazów wzrokowych—któ- 
rego to aparatu narodziny nie zdają 
się już być zbyt dalekie? 

Wówczas wystarczy mieć na całą 
Polskę kilka dobrych teatrów np. w 
Warszawie. Cała Polska będzie pu- 
blicznościa tych teatrów, oczywiście 

wzorowych, najdoskonalszych na ja“ 
kie będziemy się mogli zdobyć... Cz./. 

Wilnie z prośbą o obniżenie im dotychcza- 
sowej kategorji świadectw przemysłowych. 

Pomienieni motywują swoją prośbę 
zastojem w handlu jaki obecnie ma miejsce. 

SAMORZĄDOWA 
— Nowe rozporządzenie w sprawie 

spławu tratew i drzewa. Wojewoda Wi- 
leński zwrócił się do PP. Przewodniczą- 
cych Wydziałów Powiatowych z okólnikiem 
w sprawie potwierdzeń wyjazdów dla tra- 
tew i spustu drzewa luźnego, Kierownik 
statku, tratwy lub spustu drzewa luźnego 
powinien postarać się o potwierdzenie wy- 
jazdu u najbliższego strażnika rzecznego 
lub w miejscowej gminie. W związku z tem 
gminy powinny wydawać zainteresowanym 
potwierdzenia wyjazdu zawierające: imię i 
nazwisko właściciela transportu, miejsce 
jego zamieszkania, miejsce wiązania tratew, 
ilość tratew oraz datę wydania potwierdze- 
nia z podpisem wydającego. 

MIEJSKA 
‚ — (x) Posiedzenie miejskiej komisji 

finansowej. W poniedziałek, 20 b. m. O 
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w Magistra- 
cie posiedzenie komisji finansowej na któ- 
rem rozpatrzone będą następujące Sprawy: 

1. Sprawa zaciągnięcia przez Magistrat 
w Banku Gospodarstwa Krajowego poży- 
czki inwestycyjnej w sumie 1.530.000 zł. na 
roboty  kanalizacyjno - wodociągowe m. 

Wilna. 3 
2. Sprawa spracowania statutu poda- 

tkowego na okres budżetowy 1928-29. 
3. Sprawy bieżące. Ё 

‚ — (x) Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek, 23 b. m. odbędzie się w Ma- 
gistracie posiedzenie Rady Miejskiej. Na 
posiedzeniu tem między. innemi rozpatrzo- 
ne zostaną sprawy projektowanej budowy 
aźni i pływalni, mostu przez Wilję, oraz 
odnogi. kolejowej do przyszłej piekarni me- 
chanicznej. а 

— (x) Studenci žydzi proszą miasto 
o subsydja. Zarząd związku studentów ży- 
dów w Wilnie, zwrócił się w dniu wczoraj- 
szym do Magistratu z prośbą o udzielenie 
mu pewnych subsydji na zasilenie kasy sa- 
moponiocy. tego związku. Wobec jednak 
pustek w Kasie miejskiej, Magistrat powyż- 
szą prośbę pozostawił bez uwględnienia. 

— (0) jeszcze w sprawie walki z że- 
bractwem i włóczęgostwem. jak już do- 
nosiliśmy wydział vpieki społecznej przy 
Magistracie m. Wilna o”racował ostatnio 
projekt walki z žebraciwem i włóczęgo- 
stwem. 

W celu zaś przyjścia z pomocą biednej 
ludności m. Wilna, która dotąd trudniłą 
się żebractwem, w projekcie tym przewi- 
duje się pewien podatek. Podatek ten ścią- 
gany będzie ryczałtowo w formie dodatku 
do pewnej kategorji podatków od poszcze- 
gólnych handlowców i przemysłowców. 

(x) Projekt «owych przepisów służ- 
bowych dia pracow.. miejskiej straży 
ogniowej. W związku z ostatniemi wykro- 
czeniami dokonanemi przez poszczególnych 
strażaków, komendant tejże straży p. Wali- 
góra opracował projekt nowych obostrzo- 
nych przepisów, obowiązujęcych wszyst- 
kich pracowników miejskiej straży ognio- 
wej. Przepisy te przedłożone będą w tych 
dniach Magistratowi do zatwierdzenia. 

WOJSKOWA, 
— (0) Stužba wojskowa jed 

żywicieli. jak już donosiliśmy, AA 
lutego rozpoczął się ustawowy termin skła- dania podań o odroczeniu służby wojsko- 
wej poborowych roczników * 1907, 1906 i > będącym jedynymi żywicielami ro- 
zin. 

Do podań o odroczenie służby wojsko- 
wej z tytułu jedynego żywiciela SG yć 
dołączone następujące załączniki: 1) me- tryki urodzenia wszystkich członków rodzi- 
ny (braci i sióstr poborowego oraz rodzi- ców); 2) metryki ślubu rodziców poboro- 
wego, braci, O ile są żonaci i sióstr, jeśli są zamężne; 3) metryki śmierci tych człon- ków rodziny, którzy zmarli, np. ojca ma- 
tki, brata i t. d.; 4) zaświadczenie urzędu 
gminego (w Wilne Magistratu) o stanie 

sprawę 28 Litwinów. Do odpowiedzialności pociągnięto nastę- 
pujące osoby: 

, Kazimierza Milkusa, Józefa Jurkunasą, Piotra Valinczusa, Józefa Łukaszewicza, 
Macieja Markiewicza, Józefa Kibiszysa, Józefa Waznelisa, Józefa Kraużlisa, Józefa 
Stanelisa i Józefa Kierejszysa z Wojtkun; J 
skiego, Kasickasa i Stankiewicza z Szylajń; 

ana Danitowskiego, Wincentego Witkow- 
Jerzego Sawickiego, Jana lwoszki, Wozne- 

lisa i Walinczusa, jana Staszkiewicza, Konstantego Cybulskiego, Kryżańskiego i Ma- 
zawskiego z Trakiszek; jerzego Jurkninasą 
Antoniego Szupszyńskiego, Dominika Kosę 

2 Graużyszek; Jana Pejczusa, Pazneka, 
i Bilkiewicza. 

Wszyscy oskarżeni są z art. 108 Kodeksu Karnego za to, 
że od od 1919 do 1927 naieżeli do litewskiego związku strzelec- 
kiego (szaułisów), przechowywali broń, 
żołnierzy polskich i t. d. 

napadali z bronią na 

Aresztowanie prezesa P. P. S-lewica. 
W dniu wczorajszym aresztowany 

został w Wilnie przewodniczący miej- 
scowego komitetu P. P S. lewica Ale- 
ksander Dziedziul. 

Aresztowanie spowodowane zosta- 
ło stwierdzeniem, że  Dziedziul pod 
przykrywką P. P.S. prowadził robotę 
komunistyczną, 

Przy rewizji w mieszkaniu Dzie- 
dziula znaleziono bibułę agitacyjną 
oraz cały szereg wysoce' kompromi- 
tujących dokumentów. 

Lewica P. P. S. w Wilnie straciła 
w przeciągu ostatnich dni dwóch czo- 
łowych działaczy: Dziedziula i Tara- 

sowa. 
W sprawie aresztowania Dzidziu- 

la, który był jednocześnie radnym 
miejskim, dowiadujemy się dodatko- 
wo, że na przyśpieszenie decyzji władz 
bezpieczeństwa wpłynęła okoliczność, 
iż Dzidziul miał wyjechać do Mińska, 
z którym utrzymywał stały kontakt. 

Jednocześnie aresztowany został 
redaktor gazety białoruskiej „„Socha* 
Paweł Konia. 

W nocy na 14 b. m. dokonano 
rewizji w mieszkaniu inspektora Wi- 
leńskiego Gimnazjum Białoruskiego 
Marcińczyka. 

rodzinnym i majątkowym poborowego i je- 
go rodziny. 2 Е 

Zamiast metryk urodzenia, ślubu i 
śmierci może petent dołączyć, jeśli pocho- 
dzi z województw Wschodnich, wyciąg Z 
ksiąg jednej z b. organizacyj na całą ro- 
dzinę (księgi stanowe szlachty, mieszcząn 
i włościan). Jeśli petent nie może (np. z 
prz jny zniszczenia ksiąg przez wojnę, 
wywiezienia do Rosji i t, p.) przedstawić 
potrzebnych metryk, wyciągów familijnych 
etc. to winien dołączyć na wszystkich 
członków rodziny wyciągi z ksiąg meldun- 
kowych, poświadczone przez urzędy $min- 
ne (w Wilnie przez Komisarjaty policji pań- 
stwowej). 

— (x) Poramki muzyczne na oświatę 
w wojsku. Z inicjatywy Odnośnych władz 
wojskowych, począwszy od dnia 26 bm. 
rozpocznie się w sali teatru „Lutnia* cykl 
poranków muzycznych, dochód z których 
przeznaczony zostanie na szerzenie kultury 
i oświaty wśród żołnierzy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) W sprawie bezpłatnego roz- 

dawania kaszy i iłuszczów. Magistrat m. 
Wilna wydał w dniu wczorajszyni obwiesz- 
czenie w którem podaje do wiad mości 
bezrobotnej ludności, stale zamieszkującej 
na terenie m. Wilna o kolejności i nor- 
mach bezpłatnego rozdawania kaszy i tłu- 
szczów. > 

Produkta będą rozdawane w niżej po- 
danych normach: 1) dla samotnych po 2 
klg. tłuszczu i 12 klg. kaszy, 2) dla małych 
rodzin (od 2 do 4 osób) po 3 klg. tłuszczu 

i 30 klg. kaszy, 3) dla dużych rodzin (po- 
nad 4 osoby) po 5 klg. tłuszczu i 42 klg. 
kaszy. S 

Podania będą przyjmowane od g. 4 7 
w porządku następującym: 17 lulego od 
osób, których nazwiska zaczynają się od 
lit. A. B:, 18 lut. C. D. 20 lut.—E. Е. G., 
21 lut.—H. (, J.- 22 lut. -K. L., 23 lut. 
Ł. M., 24 lut. N. O., 25 lut. P. R. 27 lut. 
— $, 28 lut.—T. U., 29 lut. W. Z. Z. 

Wobec tego jednak, iż bezrobotnym 
żydom Magistrat uważa niestosowne wyda- 
wanie słoniny, przeto postanowił wydawać 
pomienionym tłuszcz roślinny „Ceres*, któ- 
ry jest bezwzględnie droższy od słoniny, 
a więc otrzymają oni mniej kaszy. 

— (0) Postne obiady w kuchniach 
miejskich w okresie Wtelkiego Postu, 
W związku z nadchodzącym okresem Wiel- 
kiego Postu Magistrat m. Wilna postano- 
wił ostatnio wydawać w kuchniach miej- 
Skich w dni postne t. . w piątki obiady 
postne, składające się z zupy i śledzi z 

kartoflami. 3 
- Przejęcie przez miasto wypłat za- 

siłków doraż.ych. W związku z ostatniem 
rozporządzeniem Min. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej, Magistrat m. Wilna jeszcze w bie- 
żącym miesiącu przystąpi do przejęcia od 
Obwodowego Biura Funduszu Bezrobocia 
czynności dokonywania wy łat zasiłków z 
państwowej akcji doraźnej dla bezrobot- 
nych umysłowo-pracujących, zamieszkałych 
na terenie m. Wilna. ; 

Dokonywanie tych wyplat odbywač się 
będzie jak dotąd w lokalu ratusza przy ul. 
Wielkiej. 

— Zakłady przemysłowo-szkolne dla 
inwalidów. W wykonaniu postanowień za- 
wartych w ustawie o zaopatrzeniu inwali- 
dów wojennych założone zostały w  Piotr- 
kowie w r. 1924 państwowe zakłady prze- 
mysłowo-szkolne dla zatrudnienia zarobko- 
wego inwalidów wojennych. W zakładach 
ch prowadzony jest specjalny dział ree- 
dukacyjno-szkolny, gdzie są kształceni i 
utrzymywani z kredytów Ministerstwa Pra- 
cy i Opieki Społecznej inwalidzi wojenni 
Dział posiada warsztaty: stolarski, ślusar- 
ski, krawiecki i rymarski. Inwalidzi, któ- 
rzyby reilektowali na naukę w wymienio- 
nym zakładzie powinni złożyć odpowiednie 
podanie do Wydziału Pracy i Opieki Spo- 
łecznej Wileńskiego Urzędu  Wojewódz- 
kiego. 

SZKOLNA. 
— Osobiste. P. o. Kuratora Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego p. Stefan Pogorzel- 
ski dnia 17 b. m. wyjechał na kilka dni w 
sprawach służbowych na teren wojewódz- 
twa nowogródzkiego. ё 

— (0) Nowe przepisy o powsze- 
chnem nauczaniu. jak się dowiadujemy, 
w najbliższym czasie wejdzie w życie no-, 
wa ustawa, nowelizująca istniejące przepi- 
sy w sprawie przymusu szkolnego. Podług 
tej ustawy, obowiązek uczania powsze- 
chnego dotyczyć będzie dzieci w wieku od lat 
1 do 14. Wyjątkowo kurator lub inspektor 
szkolny będzie mógł pozwolić na odchyle- 
nia. Zależne to będzie od zdolności i ro- 
zwoju umysłowego i fizycznego dziecka, 
któremu można będzie zezwolić na uczę- 
szczanie do szkoły ud 6 lat lub g lat, o 
ile dziecko jest upośledzone na zdrowiu. 
Związki komunalne prowadzić będą ksią- 
żki metrykalne dzieci w wieku szkolnym. 
Ciężkie kary przewiduje się za ukrywanie 
dziecka dla celów uchylenia się od obo- 
wiązku szkolnego. Odpowiedzialni są nie- 
tylko rodzice i opiekunowie, ale także pro- 

dzący meldunki. 
> POCZTOWA. 

— (0) Kartki pocztowe prywatnego 
nakładu. Niektóre firmy i przedsiębiorstwa 
przemysłowo-handlowe zaczęły posługiwać 
się kartkami pocztowemi prywatnego na- 
kładu podwójnej wielkości, składanemi na 
wzór kartek pocztowych z odpowiedzią i 
przesyłają je za opłatą dla pojedyńczych 
kartek pocztowych. Min. poczt i ielegra- 
fów wyjaśnia, iż kartki pocztowe prywa- 
tnego nakładu, nieodpowiadające ustano- 
wionym wymiarom 10 x 7 cm. lub 1 5x 10,5 
cm. i opłacane według taryfy dla kartek 

   
  

pocztowych, będą przy odbiorze obciążane 
dopłatą w wysokości podwójnej różnicy 
pomiędzy uiszczoną opłatą a opłatą tary- 
tową, ustaloną dla listu zamkniętego wagi 
20 gramów. 

KOMUNIKATY. 
„— Zebranie Wydziału Tow. Przy- 

jaciół Nauk. W sobotę, dnia 18 lutego br. 
o godz. 7 wieczorem, w sali Dziekanatu 
Sztuki, odbędzie się zebranie naukowe 
Wydziału I Tow. Przyjaciół Nauk. 

Porządek zebrania: X. Prof. P. Nowicki: 
Podstawy fonetyczne fleksjj w językach 
zachodnio-semickich. 

Wstęp wolny dla członków i 
wprowadzonych. 

—BW niedzielę 19 bm. ogodz. 7 wiecz. 
odbędzie się w lokalu Wileń. T-wa Lekar- 
skiego (Zamkowa 24) Zebranie informacyj- 
no-dyskusyjne o celach i zadaniach Zwią- 
zku Lekarzy Państwa Polskiego, Przema- 
wiać będzie jeneralny sekretarz Związku 
Dr Jan Załuska z Warszawy. Przypomina- 
jąc o niniejszem Zarząd Obwodu Wileń- 
skiego prosi pp. Kolegów o jaknajliczniej- 
sze przybycie z powodu wielkiej doniosło- 
ści poruszanych Spraw. 

RÓŻNE. 
(c) Utwór nagrodz>ny. Rzecz 

dzieje się na kursach dokształcających dla 
moralnie zaniedbanych telegrafistów; słu- 
chacze mają napisać jako wypracowanie z 
języka polskiego krótką nowelkę. 

Proszę pamiętać, mówi Profesor, że 
itwćr tego typu chcąc trafić do serca czy- 
telnika, musi koniecznie posiadać trzy wa- 
żne cechy: 1) język prosty — codzienny, 
2 środowisko arystokratyczne, bo to bu- 
dzi większe zainteresowanie, 3) lekko po- 
ru zony element erotyczny. Pozatem no- 
weła musi być krótka i zwięzła. 

Najlepsza nowela, jaką otrzymał pro- 
fesor brzmiała następująco: „Psia krew 
powiedziała hrabina, któż to mnie uszczy- 
pnął w łydkę?!* 

NADESŁANE. 

Podziękowanie. Artystom oper. pp. 
St. Marjańskiemu, Dr. A. Wiatrowi (śpiew), 
a w szczególności Dr. Tad. Szeligowskie- 
mu prof. Konserw. Muzycz. (akomp.) za 
łaskawy beziateiesowny udział w koncercie 
na Dorocznym Balu Urzędników Poczto- 
wych, który odbył się 11 bm. składamy tą 
drogą najserdeczniejsze podziękowanie. 

! Za Komitet Organiz. 
ygmunt Nałęcz 

Gospodarz balu 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduia na Pohulance.. Sułkow- 

ski. Dziś o godz. 20-ej, poraz 12-ty, sztu- 
ka St. Żeromskiego w 5-ciu odsłonach — 
„Sułkowski* z Juljuszem Osterwą w posta- 
ci tytułowej. 

Jutro—w sobotę — Sułkowski. 
ircyk w zalotach. W niedzielę o g. 

16-ej komedja Fr. Zabłockiego - „Fircyk w 
zalotach“ po cenach zniżonych. 

Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzi- 
sieįsza premjera. Dziš. premjera przezabaw- 
nej komedji amerykańskiej Johnsona „Fe- 
nomenalna umowa*, posiadającej znakomi- 
cie pomyślane sytuacje oraz przedni humor. 

— Popołudniówka niedzielna. W nie- 
dzielę o g. 4 m. 30 pp. grana będzie cie- 
sząca się największem powodzeniem w-se- 
zonie bieżącym, komedja Molnara „Zło- 
dziej ijego mecenas". 

Ceny miejsc od 20 gr. 
— Obchód juvileuszowy F. Rych- 

łowskiego, zapowiada się nadzwyczaj inte- 
resująco. Spodziewane jest duże grono 
osób ze stolicy (Solski, Sliwicki, Brydziń- 
ski i inni) oraz innych dzielnic Polski. 

Część pierwszą wypełni „Konstytucja* - 
B. Gorczyńskiego, część druga zaś produk- 
cje wokalno-muzyczne. Wobec dużej ilości 
zgłoszonych przemówień Komitet zmuszo- 
ny będzie takowe ograniczyć. 

. Pozostałe bilety w kasie Teatru Pol- 
skiego. Do każdego biletu w parterze do- 
daje się bezpłatnie książka ip. t. „Wieniec 
jubileuszowy Fr. Rychłowskiego", bogato 
ilustrowana - listami lub artykułami St. 
Przybyszewskiego, W. Baranowskiego, Cz. 
Jankowskiego, K. Dunin-Markiewicza, J. 
Solskiego, W. Renarda i innych. Sala Tea- 
tru będzie specjalnie dekorowana. Bilety 
zarezerwowane, a nie wykupione do nie- 
dzieli, będą sprzedane. 

ileńskie Towarzystwo Filharmo- 
niczne w „Reducie* (na Pohulance). Dru- 
gim solistą rozpoczętego cyklu koncertów 
mistrzowskich jest genjalny pianista Clau- 
dio Arrau, który na Międzynarodowym Kon- 
kursie pianistów w Genewie zdobył 1-szą 
nagrodę. Jedyny recital fenomenalnego te- 
go pianisty odbędzie się w Reducie dnia 
21-go lutego 1. b. o godz. 8—15 wiecz. W 
programie: Bach: Partita g—gur, 2 Prelu- 
dja i fugi. Weber: Sonata As dur z op. 39. 
Liszt: Grosse Etuden nach Paganini, Tre- 
molo, Andantino, La Campanella, Arpeggio, 

La Chasse, Tema con variazioni. Pozostałe 
bilety do nabycia w „Orbisie* Mickiewi- 
cza 11. Ё y > 

Jednocześnie Wil. T-wo Filharmonicz- 
ne zwraca łask. uwagę P. T. Publiczności, 
że wobec kolosalnego zainteresowania, ja- 
kie wzbudził występ Claudio Arrau'a i wiel- 
kiego popytu na bilety, należy zawszasu 
zamówione bilety wykupić najdalej w cią- 
gu dnia dzisiejszego, w przeciwnym zaś ra- 
zie zamówione te bilety zostaną sprzedane. 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 mtr. 

Piątek 17 lutego 1928 r. 

16.40 —16.50: Chwiłka litewska. 

gości 

. Pisze się o pięknej architekturze Wilna 
i o nikczemnym bruku, o teatrach wileń- 
skich i o walących się płotach, o literatu- 
rze wileńskiej i o dziurawych brukach — 
dlaczegożby nie napisać raz o wileńskich 
warjatach. Jest ich wszak ilość niemała. 

Zarówno przyjezdnych, jak i bystrzej- 
szych obywateli miejscowych zdumiewają 

„wileńscy warjaci swoją niefrasobliwością i 
wielką swobodą, jaką się cieszą. 
‚ ‚ 7 To jest wzruszające — powiada mi 
jeden z bawiących w Wilnie etrangerów — 
ta wasza litość i humanitarność w stosun- 
ku do warjatów. Nie zamykacie ich w do- 
mach zdrowia, nie krępujecie ich kaftana- 
mi bezpieczeństwa, nie dręczycie ich leka- 
rzami ani lekarstwami. To jest śliczne. 
Splendia, wunderschón, excellant! Puszczacie 
ich na ulicę i radujecie się ich beztroskim 
widokiem. Śmiejecie się, kiedy urwipołcie 
uliczni przekomarzają się ze zwarjowanym 
przechodniem, ciągnąc go ku zabawie ga- 
wiedzi za poły rozdartego surduta, czy za 
łachmany ich sukien... 

Są różni warjaci w Wilnie. 
‚ Jedni chodzą spokojnie po ul. Mickie- 

wiczą i tylko gadają do siebie, bełkocąc 
coś niewyraźnie. 

Inni są weselsi zapewne i dlatego krzy- 
czą głośno. Biegną szybko przez ulicę, wy- 
wracają mdłemi oczyma i krzyczą: 

. Huligany wy — cholera 
łam ja w Permskoj gubernji nie puskaj- 
cie ich — nie puskajcie - ha — ha — hał 

Nierzadko uniósłszy się elokwencją, 
warjaci tacy pokrzykują na głos słowa 
brudne i cuchnące. Małe dzieci, powraca- 
e ze szkół, przyglądają się i przysłu- 
chują. 

Warjaci nie budzą w nich litości. 
, Wszak jest ich tylu..! Codnia można 
ich spotkać na najbardziej zaludnionych 
miejscach miasta. 

„Do wszystkiego można się przyzwy- 
ста о— — ems. 

mówi- 

U fryzjera. 
Wieczór. Przed balem. Gęste obłoki 

dymu tytuniowego, niby kłębki waty biegną 
pod sufit. Pięć wielkich luster. Przed lu- 
Strami kilka czaszek łysych i czuprynia- 
stych. Pod wieszakami siedzi jeszcze kilku 
panów. Ćmią papierosy, przeglądają gazety, 
ziewają i rzucają niecierpliwe spojrzenia w 
kierunku lustrzanych czaszek. 

Co chwila otwierają się drzwi i wraz z 
płatkami śniegu ukazują się nowi pano- 
wie. 

Wita ich unisono chór pp. fryzjerów: 
Moje uszanowanie panu mecena- 

sowil 
— Moje uszanowanie 
= Moje > — — 
Pp. fryzjerzy uwijają się, szybko i zrę- 

cznie lawirując między wiesządłem i mie- 
dnicą. 

— Franuś, żelazko — rraz! 
— Już się rovi, panie szeiie. 
— Masażyk twarzy pozwoli szanowny 

pan? 

Szanowny pan wodzi palcami po obu 
policzkach i macha ręką. 

— A niech już będzie i masażyk. 
— Franuś, woda do golenia — chyżo! 
— Już się robi, panie szefie. 

. Furczy elektryczna maszyna po głowie 
bujnej, drapie angielska brzytew po szcze- 
ciniastych aplegierach brody, terkoczą no- 
życzki — w jeden takt. 

— Skropić głowę — vćgetalem, 
kolońską? 

— Krop pan —aby prędzej! 

panu prezesowi. 

czy 

‚ — Wiesz — ani jednej nocy jeszcze 
a. spałem w karnawale, Oszałeć mo- 
na — — 

— A dokąd się wybierasz? 
— Dziś na czarną kawę do Polonu- 

sów. Zapraszali mnie już potrzykroć. Po- 
trzykroć musieli odwoływać. Słyszałeś — 
ciągle im ktoś umierał — 

— Wogóle, panie sędzio, karnawał ma- 
my w Wilnie ruchliwy. Dzień w dzień bai. 

A już w sobotę. Boże odpuść — z ka-- 
żdej kamienicy słychać muzykę. 

— Tak, tak — bawimy się. Snać le- 
psze przyszły czasy. A w interesie—jakże - 
ruch? ь 

Bogu dziękować! Do późna w nocy 
pracujemy. Franuś—szczypce! Bo to, panie 
sędzio, przychodzą klijenci, co rok okrągły 
się nie strzygą, nie golą—a już przed ba- 
lem -to odrazu i masażyk elektryczny i po- 
mada i manicur... 

— A propos — manicur, czy panna Ja- 
dzia wolna? ® 

- Panno Jadziu - klijent prosi! 
Panna Jadzia wysuwa kędzierzawą głów- 

kę z okienka. 7 
Dopiero za pół godziny. Obstuguję 

naraz trzy panie. 

‚ »Salon* damski. Tu operuje p. Edgar, 
mistrz od damskich koafiur. Onduluje wło 
sy blond, rude, złote, kasztanowe, krucze, 
siwe układa je w ozdobne esy — floresy, 
przypala, zawija, smaruje, pudruje... 

— Ależ, panie Edgarze! Pan jest roz- 
targniony. Prosiłam—ś la garęonne, a pan 
mi robi markizę. 

- Oh, pardon... 
— Warkoczyk obciąć? 
Chwila namysłu. Rozpaczliwy wzrok w 

stronę lustra i cichy szept: 
Proszę obciąć. ‚ 

Po chwili łecą złote pukle w szary pył 
posadzki. : 

Westchnienie. 
— „A jednak -szkoda“. 
Panna Jadzia w pudermantlu robi ma- 

nicure. Zanurza palce do ciepłej wody, po- 
tem pokrywa paznogcie cienką warstwą 
wazeliny, potem piłuje długim, jak sztylet 
pilnikiem] || я 

— Ostrzejsze, ostrzejsze niech będąt 
— Komu pani chce- wydrapać oczy? 
Panna Jadzia jest enfant gafć klijenteli. 

Wszystko jej «uchodzi płazem. 

— Franuś, oczyścić pana prezesa! 
A potem znowu chór: 
— Moje uszanowanie, panie prezesie! 
— Moje uszanowanie, panie sędzio! 
— Moje usz... 

E. M. S. 

EASA AS TTK 

16.50—17.15: „Gazy trujące a ochrona 
ludności cywilne* odczytj wygłosi Walde- 
mar Stankiewicz. 

17.15 17.45: „Skrzynka pocztowa* wy- 
głosi Kier. Programowy P. R. Witold Hu- 
łewicz. 

17.45—19.00: Koncert popołudniowy: 
„Zwierzęta w muzyce*. Wykonawcy: Kata- 
rzyna Ranuszewiczowa (fort.), Konstancja 
Święcicka (śpiew), Dr. Tadeusz Szeligow- 
ski AE 

I. Fr. Liszt: Legenda o ptakach (fort.), 
St. Moniuszko: Kukułka, Rybka, E. Chaus- 
son: Koliber, Fr. Schubert: Pstrąg (śpiew), 
Ph. Rameau: Kura; Ph. Rameau: Zebranie 
ptaków (fort. J. P. Daquin: Kukułka 
(śpiew), R. Schumann: Ptak— prorok (Spiew), 
M. Bałakirew: Skowronek (fort.). 

IL E. Grieg: Motyl, Mucha, Bąk, Pta- 
szyna, Wesele wron, krowy, kozy (fort.),
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V. Masset: Pieśń słowika, RA. Greczaninow: 
Ptaszę (śpiew), Fr. Liszt: Słowik (fort.). 

Koncert transmitowany będzie na inne 
polskie stacje. ‚ 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. 4 
19.25—19.35: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19.35 20.00: „Dziko rosnące zioła le- 

karskie na Wileńszczyźnie* odczyt z działu 
„Ziemia Wileńska* wygłosi prof. U. S. B. 
Jan Muszyński. 

20.15 _:Transmisja koncertu symfo- 
nicznego z Filharmonji Warszawskiej. 

Na zakończenie: Komunikat PAT. 

WYRADKI I KRADZIEŻE 
— Pržytrzymanie większej ilości prze- 

myconego spirytusu. Onegdaj w rejonie 
-pogranicznym Sejny żołnierze KOP-u przy- 
trzymali przemytnika niejakiego Nawrockie- 
go, który nelegalnie przekroczył granicę z 
Litwy do Polski, przemycając większą ilość 
spirytusu niemieckiego. 4 

Po skonfiskowaniu towaru, Nawrockie- 
go odesłano do dyspozycji odnośnych władz 
administracyjnych. 

— Aresztowanie poszukiwanego kc- 
niokrada. W dniu wczorajszym na pogia- 
niczu litewskiem w rejonie Nowo-Šwiecian 
władze bezpieczeństwa aresztowały od- 
dawna poszukiwanego przez policję zawo- 
dowego przemytnika i koniokrada Włady- 
sława Wojszwiłłę. Wojszwiło, który dotąd 
bezkarnie grasował i stale potrafił się wy- 
winąć z rąk władz bezpieczeństwa, tym 
razem niespodziannie popadł w ręce władz 
w. czasie gdy zamierzał przekroczyć nielegal- 
nie granicę na Litwę. Groźnego koniokra- 
dą pod silną eskortą ods awiono do dyspo- 
zycji władz sądowych. 

Kronika radiowa 
Ilość radjoodbiorców zagianicą 

iu nas. 

Ciekawie przedstawia się zestawienie, 
ilu radjoodbiorców posiadają poszczególne 
kraje. W Szwecji np. na 1000 mieszkań- 
ców przypada 53,6 radjoodbiorców, w An- 
glji — 53, w Danji — 44,8, w Austrji — 43, 
w Niemczech — 23,1, w Norwegji — 22,1, 
w Szwajcarji — 15,9, w Czechosłowacji — 
15,2, na Węgrzech — 9, w Finlandji — 8,8, 
w Belgji 4,6. ё 

A w Polsce? W Polsce na 1000 miesz- 
S zaledwie 4 radjostu- 

chaczy. Okropnie mata cyfra! 

Kino-Teatr 

HELIOS“ 
Wilenska 38. 

Kino-Teatr 

„POLONJA“ 
ul. A. Mickiewicza 22. 

Dziś! Najpotężniejszy Superfilm 
prod. rosyjskiej 1928 r. _ 

wznieśli sztandar wolności Polski i Rosji podług słynnnej powieści D. Mereżkowskiego. 
W rol. gł. najwybitniejsi artyści Teatru Stanisławskiego w Moskwie z M. MAKSIMO- 
wem jako Carem Aleksandrem I na czele. Autent. zdjęcia w Petersburgu, Peterhofie 

iw pałacach cesarskich. Film ten wzbudził zachwyt prasy całego Świata. 

COSUNÓVA 
Honorowe bilety na premjerę i w dni Świąteczne nieważne. 

Notatki muzyczne. 
Jarosław Kocian. 

W listach Moniuszki, wysyłanych 
z Wilna do przyjaciela — Józefa Si- 
korskiego, znanego krytyka muzycz- 
nego w Warszawie, są całe okresy, 
treść których nic, w ciągu lat osiem- 
dziesięciu, ze swej aktualności nie 
straciła. Utyskiwania na zupełną obo- 
jętność ogółu publiczności polskiej 
dla spraw muzycznych, możnaby i 
dziś powtórzyć, dosłownie cytując 
zdania z tych listów. 

Ogół społeczeństwa wileńskiego 
daje się potulnie wyzyskiwać tylko 
spryciarzom, którzy samochwalczemi 
reklamami umieją zwrócić na siebie 
uwagę i wyłudzić pieniądze. Jużeśmy 
nieraz to stwierdzali. 

Nowym dowodem, bardzo niepo- 
chiebnie świadczącymo kulturze publicz- 
ności wileńskiej, była—stosunkowo— 
bardzo słaba irekwencja na obu kon- 
certach Jarosława Kocjana, od paru 
dziesiątków lat, na całym Świecie cy- 
wilizowanym za!iczanego do najpierw- 
szych mistrzów gry skrzypcowej. 
Wszakże, nasi poczciwi wilnianie nic 
chyba o tem nie wiedzieli, siedząc jak 
za siedmiu morzami i siedmiu  góra- 
mi, woleli dać posłuch kłamliwym 
bredniom  reklamiarskim i zanieść 
swe „obole* do kasy i wypełnić salę 
na koncercie Gimpela, mogącego za- 
jąć tylko stanowisko utalentowanego 
i zaawansowanego ucznia w stosun- 
ku do mistrza Kocjana, występy któ- 
rego zdołały ściągnąć znacznie mniej- 
sze grono słuchaczy. ; 

Jako prawdziwy artysta, niosący 
wysokie posłannictwo swe, nie zrażał 
się koncertante widokiem sali a grał 
nam tak, jak tylko on i niewielu mu 
równych mistrzów grać  potralią. 
Prześliczny, we wszelkich  stopniowa- 
niach i w najtrudniejszych pasażach 
zawsze kryształowo czysty ton, po- 
nad najzawilszemi trudnościami tech- 
nicznemi stojące opanowanie mist- 

Dekabryści 

Ł 

rzowskie instrumentu — już byłoby 
wystarczające dla zdobycia wybitnego 

O W O 

degranych sztuk nadprogramowych. 
Zupełnie na wysokości wymagal- 

pomimo, iż używała ich już armja al- 
pejska w zimie reku 1900—1901 i 

miejsca w szeregu wirtuozów, lecz nej, wobec takiego solisty, był prof. pomimo fundacji szkoły narciarskiej 
Kocjan jest — przedewszystkiem — 
wielkim muzykiem, traktującym stronę” 
wirtuozowską tylko, jako narzędzie 
do osiągnięcia najwyższych szczytów 
interpretacji arcydzieł muzycznych. 

Poczytujemy za prawdziwie god- 
ną wielkiego artysty  misję—umiesz- 
czenia na programach obu koncer- 
tów kilku części z nieśmiertelnych so- 
nat na same skrzypce (bez akompanja- 
mentu) J. S. Bacha, skończenie ar- 
tystyczne i stylowe wykonanie  któ- 
rych zmusza do bezkrytycznego — ро- 
dziwu. 

Nieduża tylko część słuchaczy 
zdolna jest zrozumieć, że trudność 
wykonania tych arcydzieł jest nierów- 
nie większa, niżeli odegranie najbły- 
skotliwszej kompozycji Paganiniego. 
Reszta publiczności słucha, jak  „nie- 
mieckiego kazania”, lecz mimowoli 0- 
swaja się z tą wielką muzyką i zacz- 
nie coraz lepiej rozumieć jej nie- 
spożyte piękności odczuwać. Nie po- 
trzeba chyba mówić o kształcącym 
wpływie takiego wzorowego wykona- 
nia na liczne rzesze młodych adep- 
tów muzyki skrzypcowej, znajdują- 
cych się w sali. Za tą ofiarą swego 
talentu, z jednoczesnem wyrzeczeniem 
się o wiele łatwiejsego powodzenia 
jakimbądź zewnętrznym efektem  wir- 
tuozowskim, cześć i sława wielkiemu 
artyście... 

Przykład też godny naśladowania, 
że czeski mistrz znaczne miejsce u- 
dzielił utworom swych rodadów, jak: 
Dworżak, józef Suk i J. Szewczyk, 
roztaczającym charakterystyczne pię- 
kności muzyków rodzimej. 

W koncercie Czajkowskiego uwy- 
datnił artysta całe bogactwo liryzmu 
tego twórcy, a Fantazja z op. „Car- 
men" Bizet—Sarasatego oraz „Ron- 
do“ Paganiniego rozentuzjazmowaly 
publiczność, która chętnie słuchałaby 
jeszcze większą ilość uprzejmie о- 

(Spiskowcy w Carskiej Rosji). Wielka 
epopea bohaterów, którzy pierwsi 

Seansy o g. 4, 6, 8i 10. Dla młodzieży dozwolone. 

Dziś premiera! 2-ga i ostatnia serja 

batutą Mikołaja Salnickiego. 

rozgłośnego obrazu 
w roli tytułowej IWAN MOZŻUCHIN. Orkiestra koncertowa pod 

Początek o g. 4, ost. seans 10.25. 

  

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy, 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

„BEZDOMNI“ 
Dramat w 8 aktach. 

W poczekalniach koncerty-radjo. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek skansów 
o g.4-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod batutą p. Wł. Szczepańskiego. 
Następny program: „Dziewczynka do wszystkiego”. Ceny biletów: 

balkon 40 gr. 

(Bez Rodziny). 
Od dnia 15-go do 18-go lutego 1928 roku włącznie będą wyświetlane fiłmy: 

Nad program: „SEFF POMOCNIKIEM 
FRYZJERSKIM“. Kom. w T akcie. | 

parter :80  gr., 

        
  

Dziś! Bezkonkurencyjny najkosztowniejszy film obecnego sezonu! Pierwszy raz w Wilnie! 
Kino-Teatr Jubileuszowe arcydzieło HARRY LIEDTKE i bosko uroczej KSENIDESNI w rol: główn. 

„WAŃDA” ROMANS WYZYSKIWANEJ KOBIETY (Dziewczę z ludu). 
Wielka 30. Wzruszający erotyczny dramat w 12 akt. Bajeczna wystawa! Tragedia niezaspokojo- 

' nych pożądań. Intrygi dworu królewskiego! Przechodzi wszystko widziane. 

ПУО РО Ра Ра Ра РРа Р Р ЛБ КЗ КЫБ ВЬ Ь 6 аЙ FORTEPIANY, RC I b K m 
r u irisiaRmonje M. UUDIOWSKOR 

N Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, | 
N Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- g 

R в nych i Krajowych fabryk. a 

[i SPRZEDAŻ i WYNAJEM. В 
® оаиа г ол RZ RZ ПЛЕ DKA 6 DIT ET w WARSZAWIE 

Wydział ugrarno-porcelacyjny. R 
®   
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Oldrzich Kredba, jako akompanjator. 
Oba koncerty były prawdziwemi 

przeżyciami w atmosferze piękna. 
smichat Józejowicz. 

P. S. Zwracamy uwagę na kon- 
certy, zapowiedziane przez Wil. Tow. 
Filharmoniczne. Zaproszeni przez To- 
warzystwo artyści, choć Wilnu niezna- 
ni, są naprawdę — najzupełniej 
pierwszorzędni i znakomitości wszech- 
Światowe. M. J. 

ZE ŚWIATA. 
— Pochodzenie nart, Narty za- 

wędrowały poraz pierwszy do Euro- 
py z Azji, wraz z emigrantami rasy 
mongolskiej. Narty były początkowo 
tylko narzędziem, służącem do utrzy- 
mywania się na Śniegu a nie do Śli- 
zgania się po nim. Były krótkie i sze- 
rokie. Składały się mianowicie z de- 
szczułek, na których opierały się no- 
gi, do których przymocowane były 
skórzanymi rzemykami. 

W opowiadaniu swojem o Scythji 
wspomina Herodot o ludziach z ko- 
źlemi nogami. Nie ulega wątpliwości, 
iż mowa tu o Finlandczykach, których 
nogi opatrzone były w narty. 

Pomiędzy rokiem 550 a 1070 za- 
uważyli O kronikarze używal- 
ności nart w Krajach północnych. 

W XVII wieku pojawiły się narty, 
na krótki przeciąg czasu w  Devon- 
shire, w Anglji, w  Austrji. Później 
ukazały się tam dopiero w XIX wieku. 

Przemianę nart na narzędzie spor- 
towe zawdzięczamy Norwegczykom, 
którzy zrobili zeń sport narodowy. W 
Europie przyjęły się narty w roku 
1890, we Francji zaś dopiero w 1907, 

    

  

w Briancon w r. 1904. 
Od r. 1907 używanie nart weszło 

w zwyczaj we wszystkich górach 
francuskich, od Wogezów, Jura, Alp 
aż do Pirenejów. 

— Najstarsze wino świata. 
Jaki może być smak wina, którego 
Starość przeszła wiek Matuzalema i 
które Śmiało może być nazwane naj- 
starszem winem Świata? 

Płyn ten, obciążony wiekami—ma 
bowiem '600 lat—znalezionow rzym- 
skiej amforze, niedawno odkopanej. 
Zawiera on dość gęsty pokład mio- 
du, który ówczesnym «wyczajem, 
mieszano z winem. 

Amiora została oddana do muze- 
um starożytności w Spirze nad Re- 
nem. 
РЗВансвсовиовановавовсна 

N asiondi doborowej 
jakości 

CEBULKi i Kłącza kwiatowe oraz 
narzędzia ogrodnicze poleca 

Hodowla i Skład Nasion 

BRACIA KOSER 
w Warszawie, jerozolimska 45, 

tel. 5 81. Firma istnieje od 1848 r. 

Eennuozunssasananzznzacaczać 

СЕНУЕ A PZA A CZESKA ESI 

| Ostatnie nieznane kosmetyczne no- į 

| i 
m в 
'[).-Н. LABOR, Bydgoszcz, Gdań- 8 

s 215 

wości, eliksir na 

ska 131. 
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loki i fale, utrwalający ondulację, 
gwarantowane ręczne aparaty do Sa- 
momasażu twarzy i całego ciała, 
najrozmaitsze pasy  uszczuplające. 
Ostatnie modele. Żądajcie bezpłat- 
nych, ilustrowanych prospektów. 

| Ez a ZEE GRA ia aso asai i CH 

ABSOLWENT IWSTYTUTU 
rutynowany pedagog podejmie się 

ul. Chocimska 3! m. 

PERAGOGIKI SPECJALNEJ | | 
lekcyj dla dziecka ociemniałego 
1. Od g. 3-ej —5-ej. 

zma SS R RE © ERC GD COZ UJ POZ GZ AO I CO Z ta 
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Sp. 
Akc. 

Z Dom 
= Rolniczy H. MIIKSAM, 

WŁOCŁAWEK 
poleca hur owo i detalicznie wszelkie 

N A S I 0 N A w wyborowych 
gatunkach. 

enniki i specjalne oferty wysyłamy. 
NE na żądanie bezpłatnie: Na 

Mino 4: Raplad 
Wino gronowe, naturalne leczni- 
cze pomaga trawieniu jako šro- 
dek wzmacniający,  krwiotwór- 
czy, cudownie wpływa na pod- 

niesienie ;sił. 

Otrzymał i poleca skład win 

A. JANUSZEWICZA 
ul. Zamkowa 20-a, telefon 8-72. 

unusanNzZESNONNANESzunNać 
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Gotówkę przyjmujemy na wysokie 0- 
procentowanie zabezpieczoną złotem i 
srebrem, odbiór lokat natychmiastowy 

  

WZEBZODOSNEDZNOSECNZZZA 

r" MAJĄTKOWĄ | 1 

kapusię kodszoną 
й й х я B 

Sprzedaje na beczki Rolnik Wileńsk; z 

m Kalwaryjska 2. 
BUZSASAZUBEWSZEBZZESNUGANM| 

Do sprzedania za gotówkę 

komplet mószyn 
do endlowania, mereżkowania, haftu 
i podrabiania pończoch. Wiadomość 
w kancelarji rejenta D-ra Stanisława 
Steina w Krakowie ul. Sławskowska 

mL. 25. 28 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomości, że Okrę- 
gowa Komisja Ziemska w Wilnie na posie- 
dzeniu w dniu 9 sierpnia. 1927 roku posta- 
nowiła wdrożyć postępowanię scaleniowe 
na obszarze około 291 ha gruntów, należą- 
cych do gospodarzy wsi Gińki, gminy du- 
niłowickiej powiatu postawskiego. Orzecze- 
nie to uprawomocniło się w dniu 10 I. 28. 

2740—VI. 

KOJE ООО 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 

daje do publicznej wiadomości, że Okręgo- 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 
niu w dniu 3 marca 1927 roku postanowiła 
wdrożyć postępowanie scaleniowe na ob- 
szarze około 126 ha gruntów, należących 
do gospodarzy okolicy Kraśny-Ług, gminy 
dokszyckiej, powiatu dziśnieńskiego. Orze- 
czenie powyższe zostało zatwierdzone orze- 
czeniem Głównej Komisji Ziemskiej z dnia 
27 9. 1927 roku. 2736—VI. 
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L 0 l R iR Plac Katedralny, Bi- 
skupia 12, tel. 14-10 

Z SĄDÓW 
Miał rozwód a skazano go za 

bigamię. 

Michał Mużyłło ożeniony 29.11.1910 
roku ze Stanisławą Łopaszewiczówną 
w krótkim po ślubie okresie czasu 
okazał się mężem złym. Lenistwo je- 
go i skłonności do alkoholu były tak 
wielkie, że na tle tym powstawały 
ciągłe utarczki i waśnie. Wreszcie 
Mużyłło zbiegł od żony, przyczem 
korzystając z jej chwilowej nieobec- 
ności)„ewakuował** meble. Po pewnym 
czasie wrócił skruszony, lecz próba 
pojednania się małżonków nie dała 
pomyślnych rezultatów i Stanisława 
Mużyłłowa uzyskała rozwód luterań- 
ski, on zaś pozostał nadal katolikiem. 

rzeszło kilka lat. Mużyłło, właści- 
ciel posiadłości ziemskiej pod Wilnem, 
zatęsknił za ciepłem gniazdka rodzin- 
nego, a prócz tego (kto wie czy to 
nie był główny atut) na gwałt potrze- * 
bował gospodyni. 

Podając się tedy za kawalera о- 
świadczył się Marji Szczerbińskiej, z0- 
stał przyjęty i 19.VII 1925 wziął z nią 
ślub w Ostrej Bramie. 

Policja dowiedziała się i wszczęła 
dochodzenie. Sprawa została skiero- 
wana do Sądu, który w dniu wczo- 
rajszym rozpoznawał ją. Podczas 
przewodu sądowego wyszły na jaw 
nieładne sprawki oskarżonego, jak 
pomaganie komunistom w korespon- 
dowaniu - będąc dozorcą więziennym, 
jednak dla sprawy okoliczności te nie 
miały znaczenia realnego. Wystarczyło, 
że przewód sądowy udowodni! oskar- 
żonemu faktu bigamji, zał co sąd 
skazał go na trzy miesiące więzienia. 
Ponieważ oskarżony nie mógł złożyć 

5 

Į 
й 

kaucji w kwocie stu złotych, areszto- | 
wano go. 

Nie wiem co się stanie z drugą 
żoną zasądzonego, fakt, że na pewien 
czas została słomianą wdową. 

O rozwoju każdego i przedsiębiorstwa" DO. SpRZEdANiA PLAC 
Ss: (0, kw. metr. (12 

Dazedie REKLAMĄ sążni frontu) przy ul. 
jak. p Ułniejsze JaKÓba / Jasińskiego jako najpoczytnielsze Nr 2-2 obok dO 
pismo, wychodzące W Szwanebacha, 
wielkim nakladz e 1 sis Sadu Okio 
docierające do najdal- LA $ B a A 
szych zakątków na- аНВ В: 
szego kraju, daje 
gwarancję dobrej i U salę 23, Pa 
skutecznej reklamy - 3 
wszelkie reklamy i 
ogłoszenia fachowo 
redaguje i załatwia 
B uro „ADMINISTRA- 
CJA* ul. Wielka Nr 
56, tel. 14 38, (nad 
notarjuszem Bohusze- 

wicze), 

  

p lui dzierżawy 
0570 R majątku 

młyna, lub posady 
rządcy ze złożeniem 
kaucji. Byłem obywa- 
telem ziemi Mohylew- 

ua _ SKiej.. Cieszyłem i cie- 
s 0, , mszę się dobrą  opiną 

M. Wilenkin i $-Ka| sooncje w Goratnie; ° іе'гепс;е Zz. ostatniej 
Só długoletniej mej pra- Spółka z ogr. odp. й г 4 
Wilno, ul. Tatarska | cy: Adres: Wilno, ul. 
20, dom własny. Jasińskiego 10 > 
Istnieje od 1843 r.| W, godzinach 3-5 i 
Fabryka i skłąd] 94 /—8 wieczorem. 

mebli: z 809 
jadalne, sypialne, 

o a MYWWWWE 
a 

Koa B LEKARZE č 

MAWAWABM biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
gocne warunki i 

na raty. 

sy, stoły, szafy, 

  

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od5 8 wiecz. 

  

POSZUKUJĘ pracy 
gospodyni, przy dzie- 
ciach, chorych lub 
innej. Dowiedzieć się: 
Archanielska 12 m. 4, 
Zotja Szymańska. 

o Ń 
Wedlin 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- | 
RYCZNE, NARZĄ- į 
DOW MOCZOW. Przedsfawicielstwo W WILNIE 

ul. Wileńska 30, tel. 4-43. 

Nabywa majątki do parcelacji. 

m Przyjmuje mająfki do parcelacji komi- 38 
M sowej z wydaniem awansu. 

Likwiduje serwifufy. 

Sporządza pomiary. 

#2  Wyjednywa przy parcelacji pożyczki 
M. długoferminowe. 
EA 
РИ ЛЙ 

PRZETARG 
Wydział Powiatowy Sejmiku Dziśnieśskiegn w Głębo- 

kiem ogłasza publiczny ustny pzzetarg w dniu 21 lutego r. b: 
na dostawę budulcu dla budowy mostów w ilości: 190 m3. w 

. stanie okrągłym i 111 m3. w stanie przetartym. 
Techniczne warunki wykonania dostawy ze wskazaniem 

miejscowości i wymiarów budulcu, projekt umowy oraz tym- 
czasowe przepisy Min. Rob. Publ. o przetargach, są do przej- 
rzenia w godzinach urzędowych w Biurze Wydziału Powia- 
towego, 

Przed rozpoczęciem przetargu winne być złożone na 
ręce Przewodniczącego Komisji Przetargowej wadjum w wy/- 
sokości 500 zł., które po skończonej rozprawie będzie zwró- 
cone oferentom, których ofert nie przyjęto. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo wyboru ofe- 
renta bez względu na najniższą cenę, uzasadniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności oferenta. '0 - S99 
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Obwieszczenie. 
Magistrat . m. Wilna ogłasza przetarg na wy- 

dzierżawienie ustępu w ogrodzie Bernardyńskim. 
Reflektanci winni zgłaszać pisemne oferty do dnia 20 
lutego r.b., w którym to dniu o godzinie 11 rano na- | 
stąpi otwarcie oiert i ustny przetarg. Warunki przetar- 
gu i dzierżawy są do przejrzenia w Magistracie — ро-     
dzinach biurowych. 
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wiadomo wszystkim, że doskonałe odbiorniki, wszelki zj 
radjosprzęt otrzymać można tanio w firmie 

Radjo „AUDJON“ 
Wilno, ul. Wileńska 14 (vis a vis Ludwisarskiej). 
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  kój Nr. 48 (Sekcja Nieruchomości Miejskich) w go- | 

10 lutego 1928 roku. : 

К Magistrat m. Wilna. 
  

155—0 

   
TARGI LIPSRIE -- 

są największą w Europie rewją wzorów 
i najkorzystniejszym na święcie rynkiem. 
zakupów. % ięcej niż 1600 grup towa- 
rów z wszystkich 
będzie reprezentowanych 10000 
stawców z 21 krajów zaprezentuje 
ostatnie zdobycze swej produkcji 

Targ ogólny od 4 do 10 marca .1928, Wielki 
Targ Techniczny i Budowlany od 4 do 14 mar- ca. Targ Włókienniczy od 4 do 7 marca, 

na Obuwie i Skóry od 4 do 7 marca 

intormecji 
Urząd Targowy w 

ART TIPAS A ZORY "GTE SO 
POOR TOON AAZOZWETI YET CY DCCWZYSIY KUCOOEOSERRA 

gałęzi prze mysłu 

Wy: 

Targ 

udziela i zgłoszenia przyjmuje 
> ipsku 

oraz przedstawiciel na Polskę 
WŁADYSŁAW GLAZER 

w, WARSZAWIE, 
Al. Jerozolimska 41. Telef. 230—55. 

  

Wydawca Stanisław Wiacziewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

  

wydaje bez ograniczenia pożyczki na i 
zastaw złota, srebra, brylantów, 
mebli, obrazów, iortepianów, auto- 

mobili i różnych towarów. 

ТА, Е, ЕЛ ТО О ВБ К Е 2 ТО А П5а 

według metody prof. 
mnemoniki, Członka 

Pamieč Akademji  Paryskiej 
. Fajnsztejna, opartej na prawach 

psychologii, fizjologii, logiki i peda- 
gogiki, w4macnia drogą specjalnych 
ćwiczeń mnemonicznych u osób ka- 
żdego wieku D. Fajnszteja Wilno, 
Zawalna 15, tel. 12-73, który ma wy- 
łączne prawo wykładania według tej 
metody. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe . warunki. 
Moje  Lekcje-Korespondenejc dla 
zamiejscowych w zupełności zastępu- 
ją ustne wykładanie. Informacje 5 - 6 
po poł. codziennie. 

Prospekt i warunki wysyłam na 
żądanie za dołączeniem 50 gr. znacz- 
ka poczt. 

Perimufiera Uiframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

  

  

NASIONA INSPEKTOWE 
jak Rzodkiewka, Sałata, Ogórki, Me- 
lony, Kalafiory, Szpinak, Marchew— 

Karota, poleca 

W. Weler, Wilno 
Sadowa 8, Zawalna 18. 

    

   

    
  
  

BEEREGEESEBEGA * | 
wiejskie z maj. W. p. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- Sasinowskiej i Wysoc- 
daje do wiadomości publicznej, że Okręgo- kiej. Boczek kg. 5 zł. 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posie- Szynka kg. 6 zł. 40 gr. 
dzeniu w dniu 9 sierpnia 1927 roku posta- Kiełbasa kg.6 zł. 60 gr. 
nowiła wdrożyć postępowanie scaleniowe Karkowinakg.7zł.20gr. 
na obszarze: 1) około 89 ha gruntów na- Polędwicakg.7zł,40 zr. 
leżących do gospodarzy folwarku Pawlino- Poleca 
wo, gminy kucewickiej, powiatu oszmiań- J. ZWIEDRYNSKI 
skiego, 2) około 20 ha gruntów z folwarkui S-ka Wileńska 28, 
Janowo, własność Franciszka Raczki, tejże tel. 12 24. 635 - 2 
gminy i powiatu włączonych dla zniesienia 
szachownicy zewnętrznej, 3) około 5 ha 
gruntów folwarku Mostwiliszki, tejże gmi- 
ny i powiatu celem Zniesienia szachownicy Okozyjnie 
zewnętrznej, własność Aleksandra Sidoro- m2 ` 
wicza, 4) około 1 ha gruntów należących Sprzedaje się damskie 
do gospodarzy wsi Krzemieszowo, tejże palto fokowe, ul. Za- 
gminy i powiatu, włączonych dla sprosto- rzecze Nr 7 m. 23. 
wania granic, 5; około 1 ha gruntów wsi0 _ £69 
Kamionka, gminy polańskiej, powiatu vsz- 
miańskiego, włączonych również dla spro-Ną Kursy kroju 
stowania granic — łącznie około 116 ha.j szycja i robót ręcz- 

  

  

  

Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 9 l. nych TOMKOWI- 

28 roku. 2442—VI. CZÓWNY, przyjmują 
в zy SIĘ  uczenice. Cena 

BBEBEBABSEBZBACSEKE dostępna, ul. Kró- 
lewska 5-11. | -699 

GRZES NE 
  

KAŻDY Radjoamator wie, czem 

Bokój jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. ANA 
KAŻDY więc winien mieć pod sen. God Bufałowa 
ręką książkę, zawierającą rady i B19, m. 1. 689 - 0 

—m 
  wskazówki, jak defekt taki usunąć. 

PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co. jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5.— zł. 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

gubioną książkę 
wojskową rocz- 
nik 1891, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 
na imię Jana Czuryło, 
unieważnia się. 169 

—на 

gubioną książkę 
wojskową rocz- 
nik 1896, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 

od 12--2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W: Zdr. Nr. 152. 
    

  

Įeina ama + 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Gžynska-Smalska 
Choroby jamy, ustnej. 
Plombowanie i usuwa- 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 

8 12104 4 T. 
Wydz. Zdr. Nr. 3 

ag AKUSZERKI 
kam 

AKUSZERKA 
w. Smiałowska 

przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 
Z. P. Nr. 63. 

  

   

PA 

AKUSZERKA 
M. LAKREROWA | 
Przyjmuje od g. 9 do 
7 w. Kasztanowa? m.5 

W. Z. P. 60 | 
re—£91 

  

AKUSZERKA 

OKUSZKO 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie', Kwaszelna 25. 

W. 1. 

vis a | 

runkach. Zgłaszać się 
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i naimię Nachmana Tu- powróciła i wznowiła | 
garniach O ZW AJENCJI reca, unieważnia się. РО ia chorych WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 690-0 Mostowa 23 m. 6: 

Mickiewicza 4. W. Z. P. 24. 
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|


