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Ziemiaństwo kresowe 
W dniu 16 stycznia w Wilnie mial 

miejsce zjazd powiatowych delegatów 
Kresowego Związku Ziemian. Posta- 
nowiono wtedy ostatecznie połączyć 
się przy wyborach z jedynką i de- 
Sygnowano kandydatów na posłów 
od ziemiaństwa. Liczono się z tem, 
że leader kresowego ziemiaństwa, je- 
go wódz polityczny ks. Eustachy Sa- 
pieha przejdzie w jednym z okręgów 
Kongresówki. Jako kandydatów desy- 
gnowano p. Stanisława Wańkowicza 
junjora, dziś figurującego na liście do 
Senatu od woj. Wileńskiego, p. Kon- 
stantego Rdułtowskiego i mnie. Moja 
kandydatura przyjęta była 22 głosami 
przeciw 2 przy 5 białych kartkach. 
Czułem się bardzo zaszczycony 
tym akceptowaniem swej pracy dzien- 
nikarskiej, swej publicystyki, którą 
chciałem zawsze związać z dawną 
szlachecko-litewską naszą ideologją. 
Chciałbym tu oświadczyć, że czuję się 
tu związany .temi uchwałami ziemiań- 
skiemi z 16 stycznia na podstawie 
których ziemiaństwo kresowe, za wy- 
iątkiem ziemian wiłejskiego powiatu, 
przystąpiło do współpracy wyborczej 
z Błokiem Bezpartyjnym współpracy 
z rządem. 

Dziś, nazajutrz po wyborach na- 
leży się zatrzymać nad pytaniem, czy 
związanie ziemiaństwa z B. B. było 
celowe czy nie. 

Przedtem nim damy na to odpo- 
wiedź zaznaczymy, że słowo zawśze 
stało na stanowisku, że budująca się 

na_ naszych ziemiach  państwo- 
WOšč polska błędnie oceniała tę 
olbrzymią rolę, którą przez cały 
wiek XIX odegrał na naszych zie- 
miach element ziemiański. Od r. 1920 
ziemiaństwo nasze ' znalazło się na- 
wet podciężarem ustaw specjalnie ma 

"walkę z elementem ziemiańskim ob- 
myślonych, jak np. ustawy o osad: 
nictwie wojskowem i wielu innych. 
Ziemiaństwo nasze przez nonsensow- 
ną ordynację wyborczą odsunięte zo- 
Stało od pracy w samorządach i wo- 
góle od służby publicznej w szer- 
Szym zakresie. Pomimo tego, Słowo, 
które nie zna odróżniania jakichś do- 
wolnie wymyślanych „interesów na- 
rodowych  polskich* od jedynego 
słusznego patryjotycznem sprawdzia- 
nu t. j. interesu państwa polskiego, 
stało zawsze na stanowisku, że ele- 
ment kresowy, ziemiański powinien 
wszystkie swe siły i całą ambicję, 
energię poświęcić służbie dla pań- 
stwa polskiego, dla jego potęgi, dla 
ideału jego mocarstwowości. Ponie- 
waż aktywną siłę i potęgę reprezen- 
tować w Polsce dziś może nie żadna 
partja, lecz silny rząd kierowany 
przez marsz. Piłsudskiego, więc uwa- 
żaliśmy za stosowne pod jego sta- 

nąć chorągwią. 
._ Wybory z r. 1922 możemy wziąść 
jako przykład wyborów odbytych przy 
rządach parlamentarnych, o powrocle 
do których marzy lista 24. Wtedy 
wybrano z Wilna 2 endeków, i 3 przed- 
stawicieli lewicy społecznej, w Świę- 
cianach 4 Wyzwoleńców i 2 mniej- 
SZOŚCI; w Lidzie lewicowcy polscy 4 
mandaty, mniejszości 2 mandaty, 
endecy jeden, w Nowogródku mniej- 
SzoŚści 4 mandaty, lewica 2 mandaty, 
w Pińsku lewica 4 mandaty, mniej- 
szości 1. Na całym więc tym terenie 
względna piawica t. į. demokracja na- 
rodowa zdobyła tylko 3 mandaty, na- 
tomiast reszta przypadła lewicy i 
mniejszościom. Obraz ten jeszcze nie 
Ne rzeczywistości, jeśli nie doda- 

my, że przedstawiciele tej lewicy rze- 
komo polskiej należeli później w Sej- 
mie do najskrajniejszych, najbardziej 
rewolucyjnych ugrupowań i większość 
я nich, jak Wojewódzki, Szapiel, Sza- 
Hak. Hołowacz, Dubrownik, Balin, 
a 0, Adamowicz wpadło nawet pod 
ezpośredni wpływ organizacji komu- 

nistycznej. Okręgi więc nasze dały 
Sejmowi element najbardziej rewolu- 
cake względem społecznym i 

ie й stwowym re pod względem pań- 

Dziś te same cztery okręgi wvsła- 
ły 2 zamiast 3 endeków, ale ea 
cześnie ćrzynastu przedstawicieli Bloku 
Bezpartyjnego, najzupełniej oddanych 
idei państwa polskiego. Zamiast więc 
Szapieli, Wojewódzkich, 
l td. zyskujemy ludzi będących awan- 
Sardą bezpośredniej walki z komu- 

W. Pod względem społecznym 
k tych trzynastu kandydatów do 
WE. znajduje się dwuch desygnowa- 

tych gt ziemiaństwo, a pozosta- 
da m 1 Program społeczny odpowia- 
nemu hg), wiecej programowi społecz- 
Lewicę ześcijańskiej Demokracji. 
* jmy wości programu socjalnego, 
najdokłag, to takiego Klubu pracy 
czy nie į niej odpowiada, a kto wie 

„ Jest powściągliwsza od zapa- 
zw Społecznych ks. Ignacego 
z czy p. Engla. Tylko 
och mentalności agitatorów en- 
reidų Mogą twierdzić, że nie widzą 

nicy pomiędzy p. Ballinem a Ko- 

Szakunów d. 

do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. | 

Ściałkowskim, czy nawet p. mecena- 
sem Raczkiewiczem. Stwierdzimy na- 
tomiast, że wybory 1922 odbywały 
się pod hasłem wywłaszczenia, w 
czem celował także Piast, który idzie 
obecnie z endecją, a w akcji wybor- 
czej B. B. o niczem podobnem nie 
było mowy. Nie możemy pominąć 
milczeniem nawet tej okoliczności, że 
jedyny kandydat Wyzwolenia, które- 
mu się u nas udało zdobyć mandat, 
to jest pani Aleksandra Karnicka, to 
także nie żaden Szapiel, ani Szakun, 
to jednostka stojąca na wysokim 
etycznym i patriotycznym poziomie. 
Wreszcie nawet jeśli chodzi o mniej- 
szości. Wtedy w 1922 mieliśmy do 
czynienia wyłącznie z 16-stką czyli 
organizacją bezwzględnie państwu 
polskiemu wrogą. Dziś analogiczna 
do dawnej 16-stk: organizacja wyborcza 
18-stki zdobyła tylko część mandatów, 
a reszta przypadła t. zw. „prawicy 
Hramady“, która aczkolwiek jest 
także niebezpieczna i niepożądana, to 
jednak należy przypuszczać, że nie 
jest finansowo i politycznie uzależnio- 
na od żadnego z państw ościennych. 
Wszystko to są zm'any m. lepsz:, 
a nie jest'patryjotą ten, kto się ze zmian 
na lepsze nie cieszy. Zamiast jedno- 
litego frontu  Wolickich agentów 
bolszewickich, Szapielo-Szakuno-Wo- 
jewódzkich _ uzyskaliśmy  imponu- 
jącą. większość państwową. O ile 
nawet ' pod względem  międzyna- 
rodowym wynik wyborów w 1922 na 
naszych terenach był naszą porażką, 
o tyle teraz jest dla nas wspaniałym, 
radosnym sukcesem. 

Kiedy na zjeździe delegatów kres. 
zw. ziemian przemawiałem za połą- 
czeniem losów politycznych kresowe- 
go ziemiaństwa z Marsz. Piłsudskim 
i akcją wyborczą zorganizowaną za 
jego wskazaniem, odpowiedziano mi, 
że przemawiam jako rzecznik obec- 
nego gabinetu. Jeśli się mamy  trzy- 
mać wyłącznie płaszczyzny społecz- 
nej a nawet interesów. ziemiaństwa 
jako takiego, to po rezultatach wcze-- 
rajszych wyborów, mogę spokojnie 
powiedzieć, że działałem jako rzecz- 
nik przedewszystkiem interesów  sa- 
mego kresowego ziemiaństwa. | 

Zwycięstwo myśli państwowej u 
nas byłoby jeszcze bardziej imponu- 
jące, gdyby nie akcja niektórych jed- 
nostek z kleru katolickiego, które od- 
dały sję propagowaniu listy anty-rzą- 
dowej i opozycyinej. Słowo jest nie- 

tylko pismem katolickiem, lecz i pis- 
mem chcącem się poświęcić propa- 

gandzie katolickiej, zwałczaniu indyfe- 
rentyzmu religijnego wśród naszej 
inteligencji, misjonerstwu wśród ludzi 
obojętnych dla katolicyzmn. Lecz tem 
niemniej Słowo nie boi się pisać 
prawdy i dlatego w jednym z dni 
najbliższych przytoczymy szereg fak- 
tów świadczących o gorszących wy- 
brykach niektórych przedstawicieli na- 
szego duchowieństwa podczas akcji 
wyborczej i omówimy tę sprawę tak, 
jak na to zasługuje. 

Endecja wchodzi do Sejmu w zni- 
komej liczbie 37 zamiast 119-stu. 
Przypadnie jej niewdzięczna rola zgry- 
źliwej i beznadziejnej opozycji obroń- 
ców konstytucji 17 marca. 2 : 

Sejm obecny zbiera się dla jednej 
sprawy, dla zmiany konstytucji. Bę- 
dzie om miał takie same znaczenie 
wyładowania nazewnątrz idej i poglą- 
dów nurtujących wewnątrz społeczeń- 
stwa jakie swego czasu posiadał 
Wielki Sejm Czteroletni. Dlatego cieszyć 
się należy, że posłowie z Bloku Piłsud- 
skiego wchodzą do Sejmu w tak po- 
tężnej ilości. Wewnątrz tego bloku 
Ścierać się będą różne poglądy i teo- 
rje, poczynając od ludzi dziś właści- 
wie- bardzo jeszcze biskich tej ideolo- 
gii, która była przyczyną, że zamiast 
tworzyć państwo Silne uchwaliliśmy 
nieszczęśliwą konstytucję 17 marca. 

Konserwatyści którzy weszli do Sej- 

mu z listy Nr. 1, a weszli prawie 

którzy przyjęli na niej kan- WSZYSCY, 1 
dydatury, mają pod względem zapa- 

trywań na formę przyszłego ustroju 

twarde i skrystalizowane przekonania. 
Tak, jak silniejsze indywidualności 
zdobywają zwykle uznanie dla swoich 

teoryj, tak i zdecydowaność w dzie- 
zinie przekonań może być bardzo 

Pomocną tam, gdzie polski program 
ustrojowy. ma się dopiero wykuć i 
wyrzeźbić w warsztatach naszej pań- 
stwowej przyszłości. 

* Stanistaw Mackiewicz. 
Pomiędzy skazaniem na 6 lat ciężkiego 

więzienia Antoniego Szapielą a polityką sta- 
rościńską p. Stefana Mydlarza ze Święcian 
zawiązany jest pewien węzeł. 

Mianowicie p. Mydlarz popierał usilnie 

Szapiela. Popierał go w pracy samorządo- 
wej, wprowadził do wydziału sejmikowego, 

opierał na nim swoje lokalno-polityczne 
orjentacje. Działał p. Starosta niewątpliwie 
w dobrej wierze. Jak jednak wygląda dziś 
jego spostrzegawczość i trafność sądu w 
źwierciadle tak ciężkiego wyroku sądu okrę- 

gowego. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch“. 
SWIĘCIANY POW.-—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowski ego. 

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 о 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

Skład nowej Izby Poselskiej 
Gsfafeczne wyniki wyborów do Seimu. 

Rezultaf wyborów do Izby Poselskiei?*w całem państwie według ostafnich nieoficjalnych 

obliczeń (64 okręgi wyborcze oraz listy państwowe) przedstawia się następująco. 

Lista Nr. 1 (Bezp. Blok Współ. z Rządem) : 3 

i o : 

a (Wyzwolenie) . ! 
T (M. P. R.) ; : 

8 (Selroh -- prawica) 
10 (Stronnictwo Ghłopskie) 

12 (Ghłopskie Sfron. Radykalne) 

13 (Komuniści) 

14 (Związek Ehłopski) 
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19 (Selrob -- lewica) . 
20 (bisfa „Ruska”) 
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3» 

24 (Katolicko-Narodowa) 

25 (Biok Piasta i Ch-D) 
LŽ 

” 

30 (Kafolicka Unia Ziem Zachodnich) э 

i ‚ 
Różne lokalne ||| : 

      
B mr m “ 

Dziś i wczoraj. 
lzba poselska w roku 1928—19 

Blok Piłsudskiego imandatów (Nr. 1, 21, 30) 187 
Narodowa Demokracja (Z.L.N. i Ch.N.) (24) 31 119 

Chadecja Piast (25) й 33 114 
Wyzwolenie (3), 37 19 
Stronnictwo Chłopskie (10)' 2i r 
Stapinski 3 2 
Okoń (12) 1 4 
N. P. R. (1) 8 18 
P. P. S: (2) 53 41 
Blok mniejszości (18) 57 89 
Rosjanie (20) 1 1 
S.-R. i S.-D Ukraińcy (22) 3 SE 
Ukraińska Partja Pracy (26) 1 = 
Sielrob (8) 5 > 
Hromada Prawica (39) 6 m 

Komuniści 5 5 

Nadspodziewanie szczęśliwy wynik wykorów. 
Wynik wyborów należy uważać za niesłychany sukces uzdrawiający 

naszą politykę wewnętrzną, co też jaknajkorzystniej odbije się na stosun- 
kach zewnętrznych. W szczególności należy podkreślić, że obawy, które 
żywiono powszechnie nie ziściły się. Pewne niebezpieczeństwa, które uwa- 

żano za nieuniknione zostały złamane przez tryumfałny pochód . Bloku 

Bezpartyjnego. Obawiano się przytem nadzwyczajnej opozycji mniejszo- 
ściowej. Wydawało się to bardzo słuszne, gdyż należy pamiętać, że w 

r. 1922 nie uczestniczyło w głosowaniu około 3 miljonów Rusinów Mało- 
polskich, którzy obecnie ruszyli do urn wyborczych. Tymczasem sukces 
Bloku Bezpartyjnego sprawił, że liczba mniejszości pomimo uruchomienia 

trzymiljonowej ukraińskiej masy wyborców nie będzie w obecnym Sejmie 

większą, aniżeli w Sejmie zeszłym. 

W kwestji żydowskiej jako niezwykle pomyślny objaw powitać nałeży 
grupę posłów żydowskich po raz pierwszy wchodzących nie pod hasłem 
opozycji lecz pracy dla dobra państwa polskiego. 

: Obawiano sie takže wielkiego 'wzmocnienia socjalistów. Te obawy 

także się nie sprawdziły. Wpływy socjalistów wyczerpały się widać na 

wyborach do samorządu, w stosunku do poprzedniego Sejmu będzie ich 

w lzbie Poselskiej tylko o 12 więcej- : 

Konserwatyści w Sejmie. 
Konserwatyści przy układaniu list do Sejmu z Bloku Bezpartyjnego 

zarezerwowali dla siebie pewną jlość pierwszych i drugich miejsc, lecz nie 
ubiegali się o miejsca dalsze. Nieoczekiwany sukces listy Bloku wypadł 
na korzyść konserwatystów w procentowym stosunku do innych grup 
wchodzących w skład Bloku, a zwłaszcza Związku Naprawy, który zwłaszcza 
dalsze miejsca obsadził przez siebie wysuwanemi jednostkami. Wszyscy 
prawie wybitniejsi konserwatyści, którzy znaleźli się na listach bloku zostali 
osłami. * 

£ W Łomży obrany został Prezes i zatožyciel Organizacji Zachowaw- 
czej Pracy Państwowej książe Eustachy Sapieha. 

W Łucku obrany został ks. Janusz Radziwiłł. Z działaczy warszaw- 
skich wchodzą do Sejmu dr. Sobolewski, min. Targowski, red. Adam 
Piasecki. Z listy warszawskiej wszedł p. Brun. Konserwatyści wschodnio 
galicyjscy również zdobyli mandaty. Z Nowogródka wchodzi p. Konstanty 
Rdultowski, zasłużony działacz społeczny, z Wilna p. Mackiewicz. 

17 (Zjednoczenie Harodowo-Žydowskie w 
18 (Blok Mniejszości Narodowych) ; 

21 (Narodowo-Pafistuowy Blok Pracy. —. 
22 (Blok Ukr. Socj. Włościańsko-Rohofniczej Partii) 

180 mandatów 
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Kontlikt polsko-litewski detlnitywnie zatatolony. 
Rada Ligi Narodów żąda ot Kowna wyjaśnienia. 

GENEWĄ, 5 Ili. PAT. Na dzisieįszem rannem poutnem po- 

siedzeniu Rady Ligi, Chamberlain przypomniał, że Rada rezo- 

lucją swą z dn. 10 grudnia załatwiła ważny ze względu na pokój 

powszechny konilikt polsko-litewski. Angielski minister spraw 
zagranicznych proponuje przeto, aby sprawozdawca von Block- 

land zdał na jednem z najbliższych posiedzeń obecnej sesji 

sprawozdanie ze stanu obecnych stosunków polsko-litewskich. 
Rada Lidy pizychyliła się do poglądu Chamberlaina i poleciła 
Blocklandowi przygotowanie raportu zawierającego odnośne 

dane i informacje zebrane od obu zainteresowanych stron. 
Dziś zostanie wysłana przez sekretarza generalnego Ligi depe- 

sza do Woldemarasa zawiadamiająca go o tej decyzji i żądającą 

nadesłania wyjaśnień i uwag. Obecny stan sprawy rokowań 

polsko-litewskich i kwestja sposobów wprowadzania w życie 

postanowień Rady Ligi a w szczególności rezolucii z dn, 10 gru- 
dnia w sprawie litewskiej wzbudza obok sprawy nielegalnego 
transportu broni w St. Gothard ogólne zainteresowanie w ko- 
łach Ligi Narodów. 

GENEWA, 5—1t. PAT. Jak podaje Havas, Rada zbadała na pouinem 

posiedzeniu sprawę polsko-litewską polecając Beelartsowi van Blocklando- 

wi złożyć sprawozdanie o wszystkich iniormacjach, jakie otrzymał od 

grudnia 1927 r. W ten sposób Rada stwierdziła, że nie przestała bynaj- 

mniej interesować się tą sprawą. Rada powiadomiła Litwę o swej decyzji 

20 sesja Rady Ligi Narodów. 
GENEWA. 5.lll, PAT. Rada Ligi Narodów zebrała się dzisiaj przed 

południem o godz. 11-tej na 49-tą sesję. i”rzewodniczył delegat Kolumbj 

Urrutia. Na posiedzeniu pouinem ustalono ostatecznie porządek dzienny 

sesji. Najważniejsze sprawy są: memorjał Małej Ententy w sprawie prze- 
mytnictwa kulomiotów w St. Gotbard, sprawa wydalenia węgierskich optan- 

tów z Siedmiogrodu, bułgatska pożyczka  stabilizacyjna, portugalska po- 
życzka sanacyjna, mianowanie prezesa i członków komisii rządzącej za- 
głębia Saary, kwestja ostatecznej decyzji Rady w sprawie budowy pałacu 
Ligi Narodów wreszcie kwestja sprawozdania komitetu iinansowego i eko- 
nomicznego. . 

Polsko-gdańskie sprawy na porządku dziennym. 
GDANSK, 5 III. PAT. Na porządku dziennym marcowej sesji Rady 

Łigi Narodów umieszczono 3 sprawy polsko-gdańskie: 1) kontrolę bezpie- 
czeństwa i kontrolę celną w polskim basenie amunicyjnym na Westerplatte 
w Gdańsku, 2) sprawę postoju polskich okrętów wojennych oraz po 3) 
sprawę skarg kolejarzy gdańskich przeciw Skarbowi polskiemu przed są- 
dami gdańskiemi. Ze względu na podjęcie bezpośrednich rokowań polsko- 
gdańskich w wymienionych 2-ch pierwszych sprawach, sprawy te niewą- 
tpliwie będą zdjęte z porządku dziennego obecnej sesji Rady Ligi Naro- 
dów. Co Się tyczy 3-ej sprawy, to prawdopodobne jest, że sprawa tarów 
nież została odroczona ze względu na bardzo obiity materjał opracowany 

w tej sprawie przez międzynarodowy trybunał sprawiedliwości w Hadze“ z 
którym to. memorjałem organy Ligi Narodów nie będą się mogły na czas 
dostatecznie. zapoznać. 

lerzysta w roli ajenta dla zakupu broni dla Litwy. 
Z kowieńskich źródeł urzędowych donoszą, iż 21 Il. na litewsko-łot. 

granicy aresztowano emigranta rosyjskiego,b. oficera armji rosyjskiej Łoma- 
kina, który oskarżony jest o podrobienie dokumentów Ministerstwa Obrony. 
Z temi dokumentami Łomakin wyjechał do Francji i Belgji i, jako 
przedstawiciel rządu litewskiego, prowadził rokowania o zakup broni z 
dyrektorami wielkich zakładów przemysłowych. Władzy 'francuskiej aierzy- 
sta wydał się podejrzanym, zasiągnęła ona tedy informacje co. do niego w 
przedstawicielstwie litewskiem w Paryżu. Gdy przedstawicielstwo oświad 
czyło, iż rząd litewski nie udzielał żadnemu Łomakinowi zleceń, by zaku- 
pił broń, cała sprawa wyszła na jaw. Jak pokazuje sie, Lomakin wy- 
stępował w roli ajenta w celach zysku materialnego, udało mu się otrzy- 
mać od kilku fabrykantów wielkie sumy pieniędzy za pośrednictwo.



SSR OGW SO 

zień 4-go marca w Polsce 
wyniki wyborów do Sejmu. 

Okręg Nr. 63 Wilno. 
Ilość mandatów z Okręgu: 5. 

Miasto Wilno. 
llość uprawnionych do głosowania 108,443 

„ głosujących 12,309' 
“ głosów nieważnych 154 

Nr. 1 — 25,241 Nr. 24 — 15,621 
„121—->8689 k 111 
„ - 25 „ 34 — 2,618 
w 4— 5 „ 31 - 3,403 
„„ 18 — 14615 „ 39 — 14 
3 20 152 sai 3 

Powiai Wilensko-Trocki. 
liość uprawnionych do głosowania 93,299 

„ głosujących 63,510 
głosów nieważnych 3,603 

Nr. 1 16,013 Nr. 24 - 4,412 
spa RIDE », 138 64 
„ @ 325,639 „ 34 643 
+ 52 33 31 888 

18 2,502 „89 170 
1320 439 „ 40 42 

Razem z okręgu 63 listy Nr. 1 41.320, mandatów dwa: 
p. Marjan Zyndram Kościałkowski i p. Stanisław Mac- 
kiewicz. 

Lista Nr. 2 16,697 — bez mandatu 
ny 25,864 — 1 mancat b.sen. Karnicka. 

zk 38 bez mandatu. 
18 17,117 — | mandat dr. Jakob Wygodzki. 
20 2,191 — bez mandatu. 

„ 24 20,033 1 mandat b. pos. Zwierzynski 
O 175 bez mandatu 

„34 3,261 i: ° 
AST MOON =. o 

A99 184 * * 
‚ 40 ЭГОЬ » 

Jak bylo W I. 102. 
Podczas wyborów do Sejmu w r. 1922, okręg Wileński posiadał 158,280 os6b 

uprawnionych do głosowania, głosowało zaś tylko 105,443. Na listę Nr 8 (Endecja 
i Chadecja) padło 32,031 głosów, oraz na listę „Piast* (Nr 1) 16, 555, co razem wy- 
nosi 48,586. Obecnie zaś lista Nr 24, która odpowiada wymienionym wyżej listom 
w r, 1922 otrzymała zaledwie 20,033, tj. mniej niż połowę. 

Polska Partja Socjalistyczna, w r. 1922, otrzymała mandat z 13,064 głosów 
które na nią padły. Konkurentem tego stronnictwa był wówczas błok mniejszości, 
który uzyskał 12,785 Eos zaś, jak widzimy, PPS. utraciła swój mandat, 
a blok mniejszości zaledwie nieznączną większością zdołał go zdobyć. 

Okręg 62 bida. 
Ilość mandatów 7. 

Nr. 1—61.121 mandatów 4—p. Kazimierz Okulicz, Władysław Kamiński, 
3 Jan Szczerba, Józet Lojko. 

Nr. 2 — 8.652 
Nr. 3 —14.481 
Nr. 4 — 1.132 
Nr. 20 — 2.913 
Nr. 25 —17.600 mandatów I p. Harniewicz. 
Nr. 36 — 121 
Nr. 37 - 835 
Nr. 39 —33.934 mandatów 2, Janko Stankiewicz i S. Wołyniec 

Okręg Nr. 64 Święciany. 
; Ilość mandatów z Okręgu 6 
liość uprawnionych do głosowania 224,861 

llość głosujących 139,089 
liość głosów nieważnych 13,860 

Lista Nr. 1 37,589 mandatów 2 p. Raczkiewicz, Brokowski 
3 2 20,112 я 1 p. Pławski. 
RER 1,185 

ai 55,569 т 3 p. Karuzo, Stepowicz, Juchniewicz 
E D 8,672 

EZ 9,598 
7146 618 

Gkręg 61 Nowogrėdek, 
ilość mandatów 6. 

Lista Nr. | — 53.933; mandatów 3, pp. Edward Taurogiński, Kon- 
stanty” Rdułtowski, Józef Mokrzecki. 

Lista Nr. 39 (Hramada prawica) mandatów 3 Aleksander Stogano- 
wicz, Konstanty Sonoń, Ignacy Dworczanin. 

Okręg Nr. 6 Grodno. 
ilość mandatów 4. 

Lista Nr. 1 otrzymała głosów — 50.371 mandatów 
> 
Э. 

13 „ 16.376 
18 й 13.534 
25 и 24.923 mandatów 1. 
20 a 2.259 
35 : 2.222 
36 i 322 
2 s 9.200 

1 1.332 ” 

  

- Wiślicki Wa 

Dkręg 1 Warszawa. 
Lista Nr. 1—166.319 mandatów 6 Lista Nr. 24 98.128 5 4 

Kužių LŽ IRO ы 1 i ao AI — 
AA 18.410 = > S 10 — 

śr YAB 3.611 > Aya 182 
Ё ! 1.205 - 5 о0 2 - 
ia IS 64.968 12 Žas dA 579 — 

118 42.886 i 1 

Okręg Nr. 50 bwów. 
Nr. 1-24,708 mandat 1 min. Kwiatkowski. 

„ 2-13.014 bez mandatu. 
„ 11-—(Małopolscy Sjoniści) 28.411 2 mand. Dr. Reich i Dr.Leszer, 
„ 18—9,544 bez mandatu. 

24—13.824 1 mandat Dr. Pierocki. 

Okręg Nr. 13 bėdž (miasto). 
Uprawnionych do głosowania 333,184, głosowało 262,659, w tem 

głosów ważnych 262,505, unieważniono 153. Poszczególne listy otrzymały: 
Nr. 1 44,914, Nr. 2 13,738, Nr. 4. 12,536, Nr. 5—3,674, Nr. 7 

104, Nr. 18 - 31,671, Nr. 25 19,514, Nr. 33 19,744, Nr. 34—10, Nr. 36 
6.369, Nr. 37—48,993, Nr. 38—641. Podział mandatów: Nr. 2—3 mand., 

Nr. 37 (Zjedn. Robotn,), Nr. 1, Nr. 18- po 1 mandacie. 

ŁÓDŹ S-ll. PAT. Godz. 12 min. 35 Okręg Nr. 14 — Łódz, Lasek» 
Sieracz. Z listy Nr. 1 — Gogolewski, z listy Nr. 2 Szczerkowski, Nr. 3— 
Wyrzykowski i Rychlik, Nr. 18 — Urta. Jeden mandat przypada również 
na listę Nr. 10. 

Okręg 59 Brześć bifewski. 
ilość mandatów 5. 

Lista Nr. 1 2 mandaty Lista Nr. 19 3 mandaty 

Okręg 60 Pińsk. 
ilość mandatów 5. 

Lista Nr. 1 36.182 2 mandaty 
39 18.925 1 й 

8 13,261 1 # Mi 

IB 11.875 1 

Okręg Hr. 5 Bialystok. 
Lista Nr. 1 — 45.431 — 2 mandaty. „ nr. 39 — 18.209 — 1 о 

„” » 18 — 18151 — 1 ы „)» й3 — 15.654 — 
w  „ 25 — 43.910 — 1 » 2 44 — 13.041 — 

Na Wołyniu. 
W Okręgu Nr. 56 Kowel lista Nr. 1 uzyskała 74.6317 głosów, 

— 4,157, Nr. 20 — 1.778, Nr. 33 — 1.816, Nr. 39 — 6.100. 
W Okręgu Nr. 57 Łuck — Nr. 1 — 50.595, Nr. 4 — 525, Nr. 8 — 

42,332, Nr. 18 — 40.329, Nr. 20 —- 2.632, Nr. 22 21.803. 
Okręg Nr. 58 : Krzemieniec lista Nr. 1 — 76.412, Nr, 8 - 32.181, 

Nr. 18 — 18.327, Nr. 19 — 2.276, Nr, 20 2.105, Nr. 22 — 41.886. 
Ogółem z trzech okręgów Wołynia lista Nr. 1 uzyskała 10 man- 

datów, Nr. 18 — 1 mandat, Nr. 22 — 2 mandaty, Nr. 8 3 mandaty. 
W roku 1922 wszystkie 16 mandatów z Wołynia uzyskał , Blok ' 

Mniejszości Narodowych, 3 
W okręgu Nr. 56 Kowel z listy Nr. 1 uzyskali mandaty Wołoszy- 

nowski Joachim, Sapowski Erazm. dr. Lebłe,  Ostrejko Atanazy i Schejda. 
Ww =. Nr. 57 Łuck z listy Nr. 1 wybrani. ks. Radziwiłł Janusz, 

aw, z listy Nr. 8 Kozicki Sergiusz i Wołyniec Stefan, z listy 
Nr. 18 Serwetnik Ławerenty, z listy Nr. 22 Łasowski Jan. 

W okręgu Nr. 58 Krzemieniec z listy Nr. 1 wybrany Puławski Ignacy, 
Bogusławski E., Meduna Bogumił, z listy Nr. 8 Czuczmaj Maksym, z listy 
Nr. 22 Semen Żuk. 

» 

Nr. 4 

  

W Gdańska 0 wytoach w Pole 
GDANSK, 5-lll, PAT. Wszystkie dzienniki tutejsze uważają wyniki 

wczorajszych wyborów w Polsce za wielkie zwycięstwo marszałka Piłsud- 
skiego i bloku rządowego, a zarazem za dotkliwą klęskę Narodowej De- 
mokracji. W dalszym ciągu dzienniki wskazują na różnicę zachodzącą 
między wyborami w 'r. 1922 — obecnymi wypadkami. Od r. 1926 bowiem 
marszałek Piłsudski stoi w ośrodku politycznego rozwoju państwa pol- 
skiego. Marszałek Piłsudski oraz blok rządowy obejmujący najrozmaitsze 
elementy wziął czynuy i bezpośredni udział w walce wyborczej. 

LL LL LL zac 
00 ADMINISTRACJI. 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie. przedpłaty za m-c 

MARZEC. Konto Czekowe Słowa P, K. O. 

Nr 80259, 
J ZER     

HAD MOGĄ W RZESZOWIE 
W dziewiątą rocznicę zgonu podpuł- 

kownika Leopolda Lisa-Kult. 

W kwiecie młodości, w 23-cim ro- 
ku życia, pedł na polu chwały, w 
bitwie: pod Torczynem na Wołyniu, 
dziewięć lat temu, 7 marca 1919 — je- 
den z najwaleczniejszych i najświet- 
niejszych, jako talent militarny ofice- 
rów polskich Legjonów, podpułkow- 
nik Leopold Lis-Kula. 

Jeżeli chodzi o symbol i uosobie- 
nie bohaterstwa żołnierskiego i żoł- 
nierskiego honoru w połączeniu po 
nad to z wyjątkowemi przymiotami 
intelektu tudzież podziw budzącą 
dzielnością ducha, to go mamy ów 
symbol — nie w żadnej mogile Nie- 
znanego Żołnierza lecz na cmentarzu 

w Rzeszowie, między Krakowem a 
małopolskim  Jarosławiem, gdzie w 
poświęconej ziemi rodzinnej w śnie 
wieczystym spoczywa jeden z wodzów 
legjonowych: nieśmiertelnej pamięci 
podpułkownik Lis-Kula. 

To też rok już temu przyszło na 
myśl wielu ludziom: wznieść pomnik 

na mogile rycerza polskiego, co mie- 
czem iście archanielskim trzebił drogę 
przed zbliżającą się Wolnością —aby 
ów pomnik stał i świecił i jaśniał na 
Polskę całą. Zawiązał się komitet po- 

mnikowy. Stanęła na jego czele jako 
przewodnicząca pani marszałkowa 
Aleksandra Piłsudska, a sekcję wy- 
konawczą objęli generałowie Rydz- 

Śmigły, Sosnkowski i Wieczorkiewicz 

tudzież pp. Józef Bek, dyr. Skotnicki, 
dr. Krogulski i znakomity pisarz Ju- 
ljusz Kaden-Bendrowski, który też na- 
pisał płomienny życiorys bohatera z 
pod Torczyna ogłoszony drukiem je- 
szcze jako 11-ty tomik Bibljoteki Żoł- 
nierza Polskiego. ; 

| — stanie pomnik w Rzeszowie! 
Pomnik nie żaden „rzeszowski“ czy 
„małopolski* a nawet nie „wojsko- 
wy”, ani „legjonowy”, ani „poewia- 
cki*, tylko: pomnik wszechpolski. Bo 
całą Polskę okrył swoją sławą mło- 
dzieńczą oraz chlubą swego imienia 
nieśmiertelnej pamięci oficer polskich 
Legjonów Leopold Kula o bojowem 
zawolaniu „Lis“. 

Ф -& 

Przychodzi na myśl Moreau — nie 
z tego oczywiście, że zdradziwszy 
Napoleona pian kampanii 1813 i 1814 
opracował dla sprzymierzonych prze- 
ciwko Francji aljantów — lecz z olb- 
rzymich zdolności, z genialnych po- 
mysłów taktycznych, z tego, że mógł 
był zostać francuskim  Waszyngto- 
nem... Przypomina się Sułkowski, 
któremu leszcze tylko Żeromski pom- 
nik wystawił... 

Kim był Kula-Lis? Dlaczego imię 
jego jašnieje tak promieniście w Dzie- 
jach Legjonów Piłsudskiego? Dlacze- 
go jak w Bayardzie ma rycerstwo 
irancuskie swoją najszczytniejszą per- 
sonifikację tak my możemy śmiało 
stawić „szarego leguna z Pierwszej 
Brygady i kampanji Wołyńskiej obok 
księcia Józefa z pod Lipska ? 

Miejmy wciąż na oku ów 23-ci 
rok życia, na którym urywa się „kar- 
jera“ Kuli-Lisa. 

A teraz posłuchajmy  dosiownego 
brzmienia wniosku gen. Rydza Śmig- 
łego i pułk. Piskora prezentujących 
Kule-Lisa do krzyża „Virtuti Mili- 
tari“: ! 

„+. Okres wałk wołyńskich na je- 
sieni 1915 r. to jedno ogniwo niero- 
zerwalne doskonałego dowodzenia 
kompanją, baonem, a czasowo i puł- 
kiem przez tego wybitnego i wyjątko- 
wej miary oficera. Bitwa pod Kukla- 
mi i Czartoryskiem — to szczyć tego, 
co dobry oficer może zrobić”. 

Syn urzędnika kolejowego uro- 
dzony w Kosinie pod Rzeszowem z 
matki Czajkowskiej z domu, z rodzi- 
ny emira Michała Czajkowskiego któ- 
ry ongiś formował legjony, potomek 
po kądzieli tych, co dobra swoje о- 
puszczali, tracili a pracowali w spra- 
wie Polski — już w gimnazjum rze- 
szowskiem jest „komendantem* swo- 
ich kolegów, a jako szesnastoletni 
chłopiec w oddziałach Strzeleckich aby 
jak wyraża się Kaden Bandrowski — 
nazwą Strzelca Polskiego z czasów 
Wielkiej Wojny otoczyć wiecznym u- 
rokiem i wdziękiem. Zaczyna służbę w 
kompanji rzeszowiaków w szóstym 
bataljonie Pierwszej Brygady. 

Wzbudza powszechny zachwyt do- 
wodząc kompanją podczas szturmu 
pod Krzywopłotami, w bitwach pod 
Wszachowem i Zernikami. Na Woły- 
niu okrywa się sławą pod Jabłonką, 

pod Kamieniuchą. |--bierze urlop aby 
zdać maturę. Tymczasem rozbijają 
się Legjony. Część ich wparta za dru- 
ty w Szczypiornie, inna część w Prze- 
myślu, w fortecy, a reszta Legjonów 
na włoskim froncie. Tam już tylko 
Kula Lis po zdaniu matury może 
wrócić do szeregów. ł tam, jak na 
Wołyniu samych Włochów wprawia 
w zdumienie nietylko osobistą nie- 
słychaną walecznością lecz i ogrom- 
nym talentem militarnym wykazanym 
pod Cordellazzo podczas szturmu na 
włoskie blokhauzy. A uczy się wciąż 
i studjuje osiągając w dziedzinie wie- 
dzy wojskowej biegłość wręcz zdu- 
miewającą. Na froncie też włoskim 
zostaje ciężko ranny granatem. Odsy- 
łają go do szpitala, do kraju. 

Posłuchajmy teraz znowu, co pi- 
sze we wspomnianym swoim wniosku 
gen. Rydz-Śmigły: 

„Wprost ze szpitala, z niezamknię- 
temi jeszcze ranami, rusza Lis - Kula 
dobrowolnie pracować ideowo (w 
organizacji peowiackiej) na Wscho 
dzie. Przedziera się z niemałym  tru- 
dem przez front niemiecko-austrjacki 4 
i bolszewicki i przejechawszy całą 
Ukrainę w nadzwyczaj trudnych wa- 
runkach dociera do Pierwszego Kor- 
pusu (gen. Dowbora - Muśnickiego) 
gdzie spędza kilka miesięcy w odpo- 
wiedzialnej pracy organizacyjnej i 
instruktorskiej. Po rozbrojeniu kor- 
pusu obejmuje komendę naczelną P. 
O. W. Od pierwszej chwili stawia ją 
pod względem bojowym. na wysokim 

Kłęska zendeków w Krakowie. 
KRAKÓW. S.III. PAT. W m. Kra- 

kowie lista Nr. 1 otrzymała 2 man- 
daty, listy 2 i 17 po 1 mandacie, 24 
ani jednego. 

Po dwa mandaty. 
POZNAŃ. 5.lll. PAT. W m. Po- 

znaniu listy Nr. 21 (Nar. Blok Pra- 
cy) i 24 otrzymały po 2 mandaty. 

Zastraszający sukces komunistów 
w Będzinie. 

BĘDZIN. S.III. PAT. - Wyniki wy- 
borów z okręgu Nr. 21—Będżin bez 
Zawiercia: lista Nr. 1 - 53,472 (mand. 
2), Nr. 2—29.212 (mand. 1), Nr. 
13—61.149 (mand. 3), Nr. 18 - 11.403, 
Nr. 24—12.589, Nr. 25—3.991, Nr. 
33 10.235. 

Zwycięstwo jedynki na Śląsku. 
KROLEWSKA-HUTA, 5. Ili. PAT. 

Okręg Nr. 38. Lista Nr. 1 —.50,790— 
2 mandaty, Nr. 2 — 15,083, Nr. 17 
— 391, Nr. 18 10.799 — 2 mand. 
Nr. 36 —: 9,216, Nr. 38 — 33,035 — 
1 mandat. 

CIESZYN, 5. II. PAT. Lista Nr. 1 
— 19.107 — 3 mandaty. Nr. 2 — 
40.609 1 mandat. Nr. 18 — 49.763 
— 2 mandaty. Nr. 38 — 47.288 — 
1 mandat. 

KATOWICE, 5. Il. PAt Okreg 
Nr. 38 — Królewska Huta. Lista Nr. 
1 53.329 — 2 maudaty, Nr. 18 
61.759—2 mandaty, Nr. 38 — 32.914 
— 1 mandat. 

Eika kabo baku Lauka kana abato 

  

czej. 
Wyniki w. Bzęsfochowie. 
CZĘSTOCHOWA, 5 III. Pat. Wy- 

niki w 28 obwodach: Lista Nr. 1— 
16408, Nr. 2 5486, Nr. 3—12, Nr. 4 
—493, Nr. 5 - 79, Nr. 10—14, Nr. 25 
—10112, Nr. 34—1349, Nr. PPS. Lew. 
—1112, Zjedn. Bl. Żyd. 8549. 

Wybory w Siedłcach. 
SIEDLCE. Wyniki w okręgu Nr. 3 

—Siedlce. Uprawnionych do głosowa- 
nia było 137,574, oddano głosów — 
112/085, w tem ważnych 110,975. 
Poszczególne listy otrzymały: 

Nr. 1 19,500 głosów, Nr. 2 — 
12,971 gł., Nr. 3 — 23,903, Nr. ' — 
1,858, Nr. 5—1,622, Nr. 10 — 1,049, 
Nr. 11—2,164, Nr. 18—2,963, Nr, 24 
—28,523, Nr. 25—13,614, Nr. 37 —104, 
Nr. 38—398. 

jW innych miasfash Polski. «> 
KIELCE. W Okręgu Nr. 20. Kielce | 

lista Nr. 10 otrzymała 2 mandaty 
listy zaś 1, 2 i 24—po 1 mandacie. 

PIOTRKÓW. W Okręgu Nr. 18 
lista Nr. 2 otrzymała 2 mandaty, listy 
1, 10 1 18 - po 1 mandacie. 

SANDOMIERZ, Okręg Nr. 22. Lista 
Nr. 3 otrzymała 2 mandaty, listy Nr. 
1i2—po 1 mandacie. 

ŁUKÓW. Nr. 3 otrzymała 2 man- 
daty, Nr. 1, 2, 10 i 24-po 1 man- 
dacie.? 

BIAŁA-PODLASKA. Okr. N. 25. 
Listy 1, 2,3 i 24 otrzymały po 1 
mandacie. 

LUBLIN, Okręg Nr. 26. Listy 2 
i 3—po 2 mandaty. Nr. 1 i36 (Zjedn. 
Chł. Samopomoc.) —po i mandacie. 
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| R ZOO TW O OW IU E TA ZO 
= Opiece ludzi dobrego serca, po- а + OSTRZEŻENIE ! + 

niez Geko "premysiowo finale: 9 krajowym. znacznej ości. wia $. / Prz. słowo Handlo- i i i wing 
i wej w Wilnie, mającą chorego syna A 6 a: o ne kp e. 
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do życia, znajdującą się w ostatecz- g $ etykietowanych ogólnie cenioną $ * 
nej nędzy. Łaskawe datki uprasza @ ėnazwą „Złota Reneta“, prag- 
PO ER „Słowa”, dla g 4 niemy poinformować Sz. Publicz- 

ы wniczki szkoły. Ф лрт “ 
Nuznssziszarsaswaswuconana ność, że tylko „Złota Reneta ; 

naszej produkcji, zaopatrzona w 
nauanunnnnanuunzzzzkanNananNna *A herb kujawski z wizerunkiem * 

x poodówiaj lustrator mle- » e orła i Iwa, jest jedynie oryginal- $ 
„* cza sko-serowarski z wyż- s %ną i posiada smak tak ceniony ? 

„s szem wykształceniem rolniczem. 3 4 przez znawców. Nazwa „Złota | 
« poważnem przygotowaniem fa- . $ Reneta“ jest prawnie zgłoszoną ® 
„ chowem w dziedzinie młleczarstwa, & i wszelkie podrabianie takowej + 
« praktyką ' organizacyjno-spół- 3 podlega rygorowi Ustawy o nie- 9 
u dzielczą i społeczną. Oferty z = uczciwej konkurencji. + 
„ referencjami prosimy składać do a i MAKOWSKI + 
«Związku Spółdzielni Pol-* + . . + 
» skichw Wilnie, Mickiewiczaj. : ® Wytwórnia W Kroszwiey. + 
Pro ip, : + | 
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BB 5 sezedazy* Mapa Województwa Wileńskiego Podziarka 1:300.00 py | 
BA w opracowaniu F. Dąbrowskiego i E. Nowickiego SB j 
BB z oznaczeniem: miejscowości aż do większych wsi i majątków włącznie, 84 L 

parafji rz.-katol., poczt. telegr. i telef,, dróg żełaznych, szos, gościńców i 1 
Bi ważniejszych dróg zwyczajnych, granic wojew. powiatowych i gminnych, 8 1 
aš jezior i rzek z podaniem granic spławu i żegługi BA 

— CENA ZŁ. 5 p. т 4 » 
Wydawnictwo Księgarni Józefa Zawadzkiego 5 # 

a w WILNIE, WIELKA 7. Do nabycia we wszystkich księgarniach. : 

BEORRORAGNEERICARZAKAKEBZBAB 
a a aż 

Poszukuje się lokalu . s 
na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca B 

a lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. @ 
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Žawalna 16, m. 32. r 

(imi 
  

poziomie, osobiście prowadząc čwi- 
czenia szturmowe pod okiem  s2pie- 
gów niemieck'ch, austrjackch &© u- 
kraińskich. Jest organizatorem i inicja- 
torem wszystkich prac dywersyjnych, 
które w tym czasie zostały wykona- 
ne. Imponując siłą woli i charakteru 
oraz zdecydowaniem czynu, staje się 
istnym kierownikiem organizacyj bo- 
jowych, które współpracowały z P. 
O. W. w akcjach dywersyjnych". O 
bezprzykładnej zdolności wydatnej 
pracy pisze gen. Rydz-Śmigły, o zdol- 
ności ujmowania i przywiązywania do 
siebie ludzi najbardziej wartościowych 
i pociągania ich do współpracy... 

Po mobilizacji staje Kula Lis w 
randze majora na czele odziału t. 
zw. Ukraińskiego, który idzie na od- 
siecz Lwowa. Rozbity pod Brodami 
j wzięty przez Ukraińców do niewoli, 
zostaje wymieniony... Zdarzyło się 
przy okazji, że wyszły na jaw wszyst- 
kie nazwiska przybrane, pod  które- 
mi pracował Kula Lis, a z których 
każde było postrachem, każde by- 
ło znane i niezliczonemi tours de 
orce wsławione. 

Dobyty z więzienia natychmiast w 
ogień idzie, w ciężkie walki, któże w 
zimie z 1918 na 1919 rok toczył ge- 
nerał Rydz Śmigły pod Kowlem i nad 
Styrem; zdobywa Uhnów i Poryck, w 
śmiałym pochodzie nocą przez grząz- 
kie moczary pod miasto Torczyn na- Ś 
tyka się na dwa pułki nieprzyjaciel- 
skiej piechoty z armatami i karabina- 
mi maszynowemi. Stawia czoło tej 

L ZA AKG rablovyd | 
Wileńskiego Banku Ziemskiego 

ь awe lwa ma 9 nd" Dnia Ota Ir. В. 
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< 
sile z niespełna stoma żołnierzami 
—bliski już jest zwycięstwa; już jest 
pa przedmieściu Torczyna... gdy nagle | 
pada ugodzony kulą ukraińską, któ- 
ra mu powyżej pachwiny przecina 
tętnicę. | | 

Przeniesiony, wśród wrzawy bitwy | 
i szalejącego wichru po ciemnościach : 
egipskich, do miejsca opatrunkowego, | 
splynal krwią i zgast dostownie jak 
gwiazda... | 

Zaryło się w ziemię coś, co . tak 
szczodrze rosło pod niebo samo! | 
pisał Kaden-Bandrowski. U progu | 
wolnej Polski życie swe położył. Jak 
na ołtarz. 1 

Trumnę bohatera ozdobił Krzyż 
Virtuti Militari a marszałęk Piłsudski | 
dyplom na niej położył pułkownikow, 
Ski - jak ową hetmańska buławę, CO 
doszła do stygnących już rąk Stefana 
Czarnieckiego. 

Oto na czyim grobie wznieść po- 
winniśmy pomnik. Ma do takiego 
pomnika prawo—Polska. Stawiając 
pomnik na mogile jednego z najdziel- 
niejszych i najszlachetniejszych Jej 
synów—składamy zarazem hołd Genij- 
iszowi Narodowemu, który nie wy- 
czerpany Od obfitości wydanej z sie- 
bie sławy i talentów, wciąż wzbija sie 
coraz wyżej po nad żniwem bezsilnej 
mierci. 

GEJ.   + 
|
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‚ Budżet nądzwyczajny.. 
8 у 

Kofiieczność dalszego prowadzenia 
robót publicznych da zatrudnienia 
bezrobotnych, uzasadniona  meryto- 

rycznie trwającem bezrobociem, a 
formalnie — wymaganiami Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Prasy, z 
drugiej zaś. strony celowość i po- 

trzeba dałszej rozbudowywodocią- 
gów i kanalizacji według opracowa- 
nych i zainteresowanych już dawniej 

planów, zniewoliły , Magistrat @0 2а- 
projektowania na najbliższy okres 
1928-29 r. szeregu nowych inwestycji 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Sprawa była przedmiotem obrad 
Komisji technicznej i finansowej, oraz 

na posiedzeniu Rady Miejskiej i zo- 
stała rozważona we wszystkich jej 

szczegółach. i : 

To tež na ostatniem posiedzeniu 

odbytem w dniu 23 lutego r.b. Rada 

Miejska upoważniła Magistrat do po- 

czynienia starań w Banku Gospodar- 

PALI 
róboty. iiidósty-tyjne.<* 

  

stwa Krajowego*o pożyczkę w 7 proc. 
obligacjach komunalnych tego banku 
w. wysokości 1.500. zł. w imien- 
nej wartości tych obligacji i przed- 
sięwzięcia wszystkich w tym celu po- 
trzebnych (czynności. 

Upoważniono również Magistrat 
o wyjednanie z funduszów państwo- 
wych Ministerstwa Pracy i. Opieki 
Społecznej subskrypcji, względnie po- 
życzki na pokrycie części kosztów 
robocizny projektowanych inwestycji 
wodociągowo-kanalizacyjnych dla za- 
trudnienia - bezrobotnych w. kwocie 
ustawowej do 400.000 zł. 

Budżet nadzwyczajny na powyż- 
sze inwestycje przedstawia się w wy- 
datkach następująco: 

A. Inwestycje wodociągowe. 

Projektuje się za 530.000 zł. go- 
tówką wykonać budowę nowych ru- 
rociągów wodoc. ulicznych oraz ш- 
rządzeń wodociągowych. 

Sieć wodociągowa: 
l. Śnipiszki: Kalwaryjska, Wiłkomierska z bocznemi o 

długości sumarycznej kilometrów 2-ch w cenie Śred- 
niej z racji niższego kalibru rur po 75.000 zł. 150.000 zł. 

Il. Zwierzyniec: ul. Witoldowa, Sołtańska z bocznicami 
kilom. 1,5 po 75.000 zł. 112.500 zł. 

il. Przejście przez mosty: Zielony i Zwierzyniecki 
23 41:250 22.500 zł. 

IV. Nowy Świat: ul. Nowo-Swiecka, Szkaplerna, Lipówka 
i bocznica : 15.000 zł. 

b) Kaptaż. 

V Nowe studnie artezyjskie szt. 2 po 20.000 zł. 40.000 zł. 
VI. Wykonanie połowy drugiego z biorniku - osadnika w 

ogrodzie Bernardyńskim 110.000 zł. 
VII. Elektropompa na stacji 

Ogółem inwestycje wodociągowe 

20.000 zł. 

530.000 zł. 

B Inwestycje Kanalizacyjne. 

Projektuje się za 1.000.000 zł. gotówką wykonać budowę następują- 
cych nowych kanałów ulicznych oraz urządzeń kanalizacyjnych: 

1) Pierwsza część budowy Podstacji oczyszczania ścieków 
; na zaułku Gazowym 105.000 zł. 

2) Budowa odcinku Kolektowa D. po pl. Katedralnym od 
Bonifraterskiej do M. Magdaleny i Biskupiej 31.000 zł. 

3) Budowa odcinku Kolektora D. po ul. M. Magdaleny 
od Biskupiej do Zamkowej i Królewskiej 90.300 zł. 

4) Dokończenie budowy kanału po ul. Tatarskiej (Il część) 16.900 zł. 
5) Budowa kanału po ul. Bonifraterskiej 41.200 zł. 

6) "Budowa odcinka kanału po ul. Ludwisarskiej od Tatar- : 
skiej do šw. Ignacego 19.800 zł. 

7 Budowa kanału po ul. Mickiewicza od Wilji kolo mostu 
Zwierzynieckiego do ul. Tartaki 15.100 zł. 

8) Budowa kanału po ul. Mickiewicza od ul. Tartaki do 
ul. Sierakowskiego 24.900 zł. 

9) Budowa odcinku Kolektora D. po ul. Królewskiej od 
5 ul. Zamkowej do św. Anny 85.500 zł 

10) Budowa odcinka Kolektora D. po ul. św. Anny od 
Królewskiej do zaułku Bernardyńskiego 66.300 zł. 

11) Budowa odcinku Kolektora D. po ul. św. Anny i 
Metropolitalnej od zaułka Bernardyńskiegodo 
do ul. Miłosierdzia bezie: 95.900 zł. 

12) Budowa odcinku Kolektora D. po pl. Sofjaniki od 
ul. Miłosiernej do ul. Sofjanej (w kierunku ryb- 
nego rynku) AR я : + й 18.200 zł. 

13) Budowa kanału po ul. Śniadeckich 22,500 zł. 

14) Budowa kanału po zauł. Św. Jerskim 9,500 zł. 

15) Budowa kanału po ul. Przeskok — 5. 9,000 zł. 
16) Budowa kanału części ul. Wiłkomierskiej od Kalwaryjskiej 

do Zwierzynieckiej о : 120,000 zł. 
17) Budowa kanału po ul. Kijowskiej od Makowej za 

ul. Piłsudskiego . ы 106,500 zł. 
18) Budowa kanału po ul. Dąbrowskiego i zauł. Kozłowym 25,800 zł. 

19) Budowa kanału po ul. Święciańskiej i części ul. Mohylewskiej 30,600 zł. 
Ogołem inwestycje kanalizacyjne 
Łącznie inwestycje wodciągowe i kanalizacyjne 

zł. 1,000,000. 
zł. 1,530,000. 

Z zestawienia obliczonych przez Magistrat kosztów materjałów i robo- 
<izny przy projektowanych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych 

Wynika, że z ogólnej sumy 530,000 zł 

Przypada na materjały 
na robociznę 

Z ogólnej sumy  1,000.000 zl- 

przypada na materjały 
na robociznę 

. kosztów inwestycji wodociągowych 
299,000 zł. 
231,009 zł. 

Razem 530.000 zł. 
kosztów inwestycji kanalizacyjnych 

411.000 zł. 
523.000 zł. 

Razem 1.000.000 zł. 

  

  

  

W ten sposó na rachunek projektowanej pożyczki z Banku Gospo- 
darstwa Krajowego należałoby odnieść: 
1) Całkowite koszta materjałów wodociągowych 
2) Całkowite koszta materjałów kanalizacyjnych 
3) Połowę kosztów robocizny przy wodociągach 
4) Połowę kosztów robocizny przy kanalizacji 

299.000 zł. 
471.000 zł. 
115,500 zł. 
261.500 zł. 

Razem 1.153.000 zł. 
Na rachunek projektowanej subwencji, względnie pożyczki z fundu- 

Szów państwowych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej pozostałoby: 

Połowa kosztów robocizny przy wodociągach 
ołowa robocizny przy kanalizacji 

115.500 zł. 
261.500 zł. 

Razem 377.000 zł. 
a w zaokrągleniu 400.000 zł. w gotówce. 
Eo 

Z wileńskich ekranów. 
Kino-teatr Polonja: Zemsta za- 

wiedzionej miłości. 

„_ Niektóre kina wileńskie mają ubolewa- 
nia godną metodę: kaptują sobie publi- 
czność jednym dobrym filmem, żeby późniei 
tę samą publiczność raczyć obrazami z pod 
ciemnej gwiazdy, licząc na zaufanie tej pu- 
bliczności. 

Metoda — przyznać trzeba - mało szla- 
chetna. ё : 

Kino Polonia po Casanowie data film, 
na którym nie można usiedzieć dwuch 
aktów. Żemsta zawiedzionej miłości to su- 

rogąt, albo raczej ersafz filmu. Trudno Zna- w, 

EŚĆ inny obraz, w którym by obok bezden- 
ie głupiego i płaskiego scenarjusza można 

Ao doszukać się równie podłej gry aktof 

skiej, Sentymentalizm — grymasy - ordy- 
 Narny niemiecki dowcip. A napisy », pożal 
pie Boże. „Ty nie wiesz = mówi bohater= 

Ka lilmu — ty nie wiesz, jakie męki prze- 

a A ae kb a NE że dyrekcja nie ED 
iczność O, ając p bne bźduryę publiczność oglądają: 

3 
ems. | 

P. 8. Dyrekcji zwracamy uwagę, Žeb 
zechciała ti nie osiękędzać tak ską- 
po światła, Bo jednak na najzorszym filmie 
chciałoby się odróżnić płeć artystów. 

„, Radziłbym zwrócić uwagę mechanikowi, 
żeby lepiej uważał na ramkę, z której obraz 
nieustannie wyskakuje. 

ems. 

Kino-teatr Miejski: „Za naszą i 
waszą wolność". 

Oto przykład, jak amerykańscy reali- 

zatorzy potrafią nakręcić obraz osnuty na 

tle historycznem..Co za przepych wystawy! 

Jaka gra! Jakiż niezrównany charme mają 

te artystki amerykańskie (choćby były tak 
niełądne, jak Marion Davies)... 

Powieść P. Leicestera Forda p. t. „Ja- 

mes Meredith“, osnuta na tle walk koloni- 
stów amerykańskich z potężną metropolją 

- Brytanii, opowiada o bohaterskich czy- 
nach małej garstki powstańców, ożywionej 

jednak wielką ideą wolności... Scenarjusz 
tilmu, jakkolwiek w pierwszych kilku aktach 

nie oblitaje zbytnio w bogatą akcję, opra- 
cowany z wielką starannością, chlubnie 
charakteryzująca amerykańską twórczość 
filmową. Technika—bą!_ Tricków i dekora- 
Paa odróżnić od zdjęć natural- 

nym | 
Golop  jezdźca-powstańca nios 

"wici 0 wybuchu powstania, należy do 
najlepszych zdjęć, jakie kiedykolwiek oglą- 
doc. Niektóre momenty Ša przypomi- nają obrazy Kossaka czy Chełmońskiego. 

Marion Davies odznacza się dużym 
wdziękiem, którym okupuje brak urody. 

  

   й '—і!піс!аіуша o do о 
olniczego spoczywa w r 

T-wa, Rolniczego. Przed kilku 
dniami z inicjatywy / Wileńskiego 
Towarzystwa Rolniczego, Prezydjum 
tegoż w składzie pp. Wagnera, Rusz- 
czyca i Jurkowskiego interpejowało 
stery miarodajne w Warszawie w 
sprawie Studjum Rolniczego w Wil- 
nie. Tak u pp. Ministrów W. R.iO. P. 
jak R« R. oraz w Ministerstwie R. 
delegacja znalazła najbardziej przy- 
chylne i życzliwe traktowanie wysn- 
niętych postułatów, a co najważniej- 
sze — zrozumienie konieczności ist- 
nienia w Wilnie wyższej uczelni po- 
stawionej na poziomie pierwszorzęd- 
nych -akademiji rolniczych. P. Mini- 
ster Dobrucki zapewnił, że sumy 
asygnowane dotychczas na rzecz 
Studjum w trybie kredytowania, Ścią- 
gane nie będą, że kwestja tak wzno- 
wienia skasowanych katedr jak zwięk- 
szenia lat nauki (ostatnio zreduko- 
wanych do 2) będzie rozstrzygnięta w 
sensie dodatnim, — co jednak  uza- 
leżnia się co do czasu — od 

LO 40 

ogłoszenia obowiązującego rozporzą- 757275 E IIS 7 T III A 
Wszystkim tym, którzy okazali nam tyleż serca z powodu dzenia w sprawie wyższych uczelni. 

Zwłaszcza sympatycznego przyję- 
cia doznała delegacja w gabinecie 
Marszałka Piłsudskiego. Ppułk Prystor 
żywo przyjmując do serca żale wy- 
powiedziane przez,.delegatów, „_ wyra- 
'ził swe zdziwienie, że sprawa Studjum 
Rolniczego w Wilnie dotychczas nie 
została uregulowana gwoli. potrzeb 
ludności miejscowej i Państwa oraz 
przyrzekł jaknajwiększe w tej /mierze 
poparcie. (k). ; 

GIELOA WARSZAWUSKA 
5 marca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Londyn 43,48 43,46 43,59 
Nowy-Y ork 8,90 8,92 8,88 
Paryż 35,0,8 35,17 8495 

Praga 26,415 26,48 26,35 
-Szwajcarja:%171,65 172,08 171,23 
Stokholm 239,40 + 240 238,80 
Wiedeń 125,62,4 12593 — 12531 
Belgja 124,22 124,53 123,91 

Papiery procentowe: 
dolarówka 66,50 64,75 66 
Poź. dalarowa 83,50 
kolejowa 102,50 
5 proc. konwersyjna.67 
konwersyjna kolejowa 61 
listy i obl. Banku Giosp. Kraj. 94 
8 proc. ziemskie 83 
45 proc. ziemskie 56,50 
8 proc. warszawskie 78,6078,30 | 
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WTOREK 
6 Dzis 
Marcjana 

jutro 
Tomasza 

| ii 
Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 5 — lll 1928 r. 

Wschód sł g. m. 6 34 

Zach. sł. o g. 17 m. 22 

  

Ciśnienie 77 A 
średnie w m. 770 

* 

Temperatura i 
średnia Z 

Opad za do- Ža 
bę w mm. ‚ 

Wiatr Południowy. 
przeważający З 

Uwagi: Mgła. 
Minimum za dobę — : 

spadek  ci- 

KOŚCIELNA. 
— (c) Rekolekcje jalne. We śro- 

dę po drugiej niedzieli Wielkiego Postu 
t.j. dn. 7 og. 67 wieczorem rozpoczną pią 
się rekolekcje dla paratjan św. Jakóba. Re- 
kolekcje te trwać będą przez następne trzy 
dni (czwartek, piątek i sobota) o g. 6 zra- 
na i 6-ej wieczorem. Dn. 11 b. m. w trze- 
cią niedzielę Wielkiego Postu 102; 
się rekolekcje parafialne w kościele Wszyst- 
kich Świętych i trwać będą również przez 
trzy dni, następne o g. 6-ej rano i 6-ej 
wieczorem. — : p 

BD © , URZĘDOWA. 8 

— Dar p. ministrafMiedzińskiego dia 
inwalidów WE. Pan minister Poczt Tel. 
Bogusław Miedziński, o nadesłał w dniu 
wczorajszym na ręce Prezesa Dyrekcji P. 
i T. kwotę 2,000 zł. jako dar na fundusz 
inwalidów dla „Legji inwalidów Wojsk Pol- 
skich*, okręgu wileńskiego. 

ka MIEJSKA. 
— (x) W sprawie przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych. Jak wia- 
domo w myśl przepisów przeciwpožaro- 
wych i w celu zapobieżenia.pożarom, kaž- 
dy właściciel domu obowiązany jest dbać 
o to, ażeby kominy i wszelkie przewody 
dymowe, regularnie były czyszczone przez 
wykwalifikowanych i upra 
prźez Magistrat kominiarzy na koszt wła- 
ścicieli domów. wady ' 

Terminy czyszczenia kominów ustano- 
wione zostały jak następuje: a) Kominy 
pieców kuchennych i ognisk używanych w 
okresie zimowym -- raz ną dwa miesiące 
(okres zimowy trwa od 1-X do 30-II każ- 
dego roku) b) kominy odprowadzające 
dym więcej niź od dwóch palenisk, oraz 
kawiarni, cukiernr, restauracji, pałarni Ka- 
wy, pralni zawodowych, zakładów kąpie- 
lowych i tp. raz na 4 tygodnie, c) kominy 
od pieców piekarnianych, masarskich, cen- 
tralnego ogrzewania — raz na dwa tygo- 
dnie, d) czyszczenie kominów. fabrycznych, 
powinni zarządzać w tmiarę potrzeby wła- 
ściciele _ względnie kierownicy fabryk — 
pod osobistą ich odpowiedzialnością ||| 

_£ontrolę nad utizymywaniem kominów, 
palenisk i wogóle przestrzeganiem ni- 

niejszych przepisów, wykonuje komenda 
str ogniowej miejskiej. | 

obec powyższego tak w celu ścisłego 
prowadzenia nadzoru każdy z właścicieli 
domów i majstrów kominiarskich muszą 
zaopatrzyć się w książeczki kontroli w 
których będą musieli, po każdorazowem 
wycieraniu sadzy wypełnić odpowiednie ru- 
bryki. 

Niezależnie Qd 'ższego majstrowie 622 
kominiarscy obowiąz: Še ia, sy miesiąc 
składać swoje ksi i do. sprawdzenia 
w komendzie straży ogniowej, która pro- 
wadzi ogólną kontrolę wycieru kominów. 
ozatem w celu „ściślejszego Przestrz 
a tychże przepisów również i przez wła- 

ścicieli domów, Magistrat m. Wilna zapro- 
wadził ostatnio w komendzie straży ognio- 
wej dział kominiarski, odpowiednią karto- 
tekę wszystkich właścicieli domów i ро- 
szczególnych zakładów, Którzy zaopatrzeni 
zostaną w książeczki kontrolne. | 

Wobec powyższego też przypomina się 
wszystkim pomienionym właścicielom 0 
obowiązkowem zarejestrowaniu swoich do- 
mów względnie zakładów przemysłowych 
w O wydziale. + 

inni niestosowania się do powyższych 
SEZ WEREORY RT WOP Z RYROORCYTY EA 
George Siegman, znany brzydal, typ brutal- 
nych mężczyzn, dobrze Odegrywa rolę pi- 
Inka generała najemnych wojsk "heskich. 

Chciałoby się częściej oglądać tak ład- 
ne filmy. Cóż kiedy podobno Strasznie dro- 
gie są te amerykańskie obrazy. Ale czyż 
MD S 

Ž na ekran, e marzy si 
o tem, kiedy to nasze, polskie niais 

а 
nie naszych walk o wolność i stania 
Kościuszkowskiego, powstania listopado- 

ego, styczniowego i z r. 1905. ZO 
je się, że dużo jeszcze wody upły- 

ems nie... 

ną. 

   

  

wnionych do tego || 

się na tak artystyczne odtworze-- 

przepisów pociągani będą do odpowiedzial- 
ności sądowo-karnej. 

— (x) Kontyauowanie prac nad bu- 
fowa szkoły w Kuprianiszkach. W związ- 

z zatwierdzonym projektem budowy 
nowi gmachu szkolnego w Kuprjanisz- 
kach koszta którego wynoszą okuło 80.000 

zł. aj pp m. Wilna przystąpił ostatnio 
do zwózki materjału budowlanego. Jak już 
podawaliśmy, gmach ten będzie drewniany 
na fundamencie murowanym. Budowa szko- 
ły rozpocznie się jeszcze wiosną r. b. 

|  — (x) Posieczenie Komitetu wyko- 
nawczego Targów RL w Wil- 
nie. W dniu dzisiejszym o godz. 12 popoł. 
odbędzie się w Map iso posiedzenie 
przedstawicieli D. O. K. z przedstawiciela- 
mi m. Wilna w sprawie ostatecznego omó- 
wienia terminu zniesienia wojskowych szop 

ażowych na placu przy ogrodzie po- 
ardyfskim. Jak wiadomo na placu tym 

Komitet Wystawy Targów Północnych pro- 
jektuje wybudować główny pawilon wysta- 
wOwy. : : | 
WW związku z powyższem © godzinie | 

popoł. zaraz po zakończeniu obrad z przed- 
stąwicielami wojskowości, odbędzie się sali 
posiedzeń Rady Miejskiej posiedzenie Ko- 
mitetu Wykonawczego Wystawy. 
_> Głównym tematem nia będzie 
ustalanie programu dalszego Kontynuowa- 

prac przygotowawczych wystawy. Wo- 
bec powyższego też zarząd Komitetu prosi 

e członków o punktualne przy- 
bycie na pomienione posiedzenie. 

и WOJSKOWA. 
he, = 9) Drugie wcielenie rocznika 

1906. - tych dniach: zostały przesłane 
przez P. K. U. Wilno do referatu wojsko- 

wego Magistratu iinienne wezwania do sta- 
wienią się w oddziałach w ach 20—22 
marca r. b. mężczyznom, ur: nym w ro- 

go dia ku 1906, a uznanym za zdolnych do służ- 
by Z. Jest to drugie wcielenie 

“Jak się Kas Ds mężczyźni, uro- 
w roku 1906, którzy do dnia 20 mar- 

ca wezwań nie otrzymają, nie będą wciele- 
ni do szeregów w. celu odbycia pełnego 
czasokresu służby wojskowej, lecz zostaną 
zaliczeni do nadkontyngentu. W myśl spo- 
dziewanego rozkazu Min. Spr. Wojsk. nad- 
kontyngent ten zostanie wcielony do sze- 
regów w roku 1929 na przeciąg 5 miesię- 
cy, poczem przeniesiony zostanie do rezer- 

wy, Sai powołany będzie w latach 1929 
1930, 1931 i 1932 na 6-cio tygodniowe ćwi- 
czenia. | 

— Nowy zarząd Wii. Kota Ofice- 
rów Rezerwy. Na walnem zgromadzeniu 
Oficerów rezerwy w dniu 26 lutego w skład 
Zarządu Koła Wileńskiego weszli: Witold 
Mirski, ppłk. tez.—prezesem, Jan Miesz- 
kowski, rtm.  rez.—vice-prezesem, Kazi- 
mierz Pożaryski, por. rez.—skarbnikiem, 
Józet Choroszewicz por. rez. - sekretarzem, 
oraz członkami Zarządu: Kol. kol. Stani- 
sław Iwanowski, kpt. rez. Marjan Chmie- 
lewski, por. rez. i wski Wincenty, por. 
rez. Zastępcy: kol. kol. Rouba Ryszard, 
por. rez., $obecki Jan, kpt. rez. i Rogow- 
ski Czesław, por. rez. ‹ 

©0020 SZKOLNA. 
| — Z walnego zebrania P. M. Szkol. 

Przed kilku dniami odbyło się walne do- 
roczne zebranie członków Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej im. Tadeusza Kościusz- 
ki Pk w О 

orząde ienny przywidywał sprawo- 
zdanie Zarządu i Komisji "NR oraz 
wybory nowego Zarządu. - 

Ze sprawozdania złożonego zebraniu 
wynikało, że w okresie sprawozdawczym 
odbyło się 9 wieczorów Oświatowych, 21 
zebrań Zarządu W okresie tym z bibljoteki 
liczącej 1510 książek, wydano czytelnikom 
6223 książek. | 

Przedszkole dla 

  

  

dzieci od 4-7 lat pro- 
4 wadzóne przez Koło liczy obecnie 32 dzie- 

ci. jak wynika ze sprawozdania, Zarząd 
Koła opiera swoją pracę przeważnie na sa- 
mowystarczałności. - * : 
| _W końcn odbyły się wybory, w rezul- 
tacie których nowy Zarząd ukonstytuował 
się w następującym składzie: 

Kpt. Drozdowski—prezes, p. Zabłocki 
J—vice-prezes, p. Wiszcząk  J. — sekretarz, 
R. Olechnow:ćz—skarbnik, oraz pp. B. To- 

dj, Zulanowski O. i Sienkiewicz A. - człon- 
kowie. NS ‚ я 

„Do komisji Rewizyjnej 
klein, Łukaszewicz i Martanus. 

__ Nowy Zarząd postanowił wzmożyć akcję 
wieczorów kulturaino-oświatowych, akcję 
dochodową orąz zorganizować w przyszłym 
roku szkolnym kursy dla dorosłych. 

/ W końcu zebranie jednomyślnie przy- 
jęło wniosek, by prosić Patrona Domu Lu- 
dowego Koła PMS. JE. ks. biskupa Ban- 
dursklego 0 udzielenie nowemu Zarządowi 
pasterskiego błogosławieństwa. 

о POCZTOWA. 
|, — (x) Nowy zastępca prezesa Dy- 
rekcji s i Ształów > Wilaie. 162 
formują nas, iż na stanowisko dotychcza- 

sowego zastępcy prezesa Dyrekcji Poczt i 
Tel. w Wilnie p, Babickiego, który ostainiu 
SE NY i rez PE: 

dopodobnie do Dyrekcji w Poznaniu, 
ostał „mianowani naczelnik wydziału w 
Dyrekcji p. Kowalenko. | P 

weszli: pp. Mer- 

bolesnej straty męża i ojca 

Ś p. LUDWIKA DZIEWIAŁYOWSKIEGO - GINTOWTA 
a w szczególności ks. proboszczowi Żarnowskiemu, 
czowi, Czerniawskiemu i ks. Bolesławowi Wołejce z Druskienik, 
kie RÓ o ccici pp. doktorom B i 
skiemu f Świdzie, Stow. Pracowł 
oraz WSZ 
ne podzi 

  

    

kowanie 
ystkim krewnym i znajomym, sk 

  

‚ odnie p svaskių W Tad m zakończone. 
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yńskiemu, Pawłow- 
. PP. Yuganom 
drogą serdecz- 

ądz 
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Z Kowna donoszą: Władze śledcze zakończyły już dochodzenie w 
sprawie zarqachu w Taurogach. 60 uczestników zamachu, którzy odsiadują 
obecnie areszt zapobicE I w szawelskiemi więzieniu dła skazanych na 
roboty ciężkie zostaną oddani do dyspożycji sądu wojennego. Co do 
innych osób, oskarżonych o wsi dział w zamachu,..dochodzenie jeszcze 
nie zakończone. Część ich zbiegła, zarządzono za nimi poszukiwania. 

- Pozatem władze śledcze zakończyły doch. dzenia w sprawie zamachu 
w Olicie. Ustalono, iż na czele sprzysiężenia stali tu b. posłowie Sejmu, 
Pleczkajtis'F Papłauskas. Ogółem 0 ółudział w tym zamachu  pocią- 
gnięto do odpowiedzialności sądowej 50 osób, 15 z nich osadzono w wie- 
zieniu, pozostali zbiegli, zarządzono za nimi pościg. 

POZIE ZEP RAEC S AI TV TINY Y KO TDK: 
— Ulgowa taryfa dla rozmów tele- 

fonicznych międzym astowych. Ogólne 
utyskiwania na Ministerstwo Poczt i Telegra- 
fów w sprawie opłacania wszystkich ro- 
zmów zamiejskich, nawet z miejscowościa- 
mi niezbyt odległemi od Wilna znalazły 
oddźwięk w rozporządzeniu p. Prezesa Dy- 
rekcji P. i T. inż. Źółtowskiego. Brzmi ono 
jak niżej: Na sieciach powiatowych, dla ro- 
zmów telefonicznych międzymiastowych w 
godzinach od 21-ej do S-ej t. j. w godzi- 
nach słabego ruchu przyznana zostaje Zni- 
žka taryfowa. Za rozmowy w tych godzi- 
nach pobierać się będzię Od dn. 1 bm. trzy 
piąte opłat taryfowych, co wyniesie za ka- 
żdą rozmowę trzyminutową zwykłą: pro- 
wadzoną z rozmównicy publicznej 30 gr., 
ze stacji abonentowej 18 gr. 

Zarządzenie te, jakkolwiek przyniesie 
pewną ulgę jednak nie usuwą ogromnych 
niedogodności jak oczekiwanie kolejki, 
chodzenie do urzędu mieszczącego rozmó- 
wnicę prywatną it. p. 

KOMUNIKATY. 
— Wileńskie Koło Związku Biblijo- 

tskarzy polskich. Dnia 6-g0 marca 1928 
roku (wtorek) o godz. 8-mej wieczorem 
odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibljotece 
Publicznej 47 zebranie ogólne człunków, 
na którem p. W. Piotrowicz wygłosi 
odczyt pod tyt.: „Stan bibljotek polskich— 
na podstawie spisu Nacz. Dembego w na- 
uce polskiej”. 

Wprowadzeni goście mile widziani. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. „Ostatnie 

rzedstawienia „Zaczarowanego Kola“. 
ziś, we wtorek, środę i w czwartek o 

godz. 20-ej baśń dramatyczna w 5-ciu obra- 
zach Lucjana Rydla „Zaczarowane Koło" 
z udziałem pełnego Zespołu Reduty. Mu- 
zyka i spiew Eugenjusza Dziewulskiego. 
Oprawa sceniczna lwa Galla. 

— „Wilki w nocy”. Najbliższą nowo- 
ścią Reduty w bieżącym tygodniu będzie 
komedja w trzech aktach Tadeusza Rittnera 
„Wilki w nocy”, prace nąd którą mają się 
ku końcowi. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Źle ko- 
chana. Dzis graną będzie w dałszym ciągu 
„Źle kochana”, doskonała sztuka 'hiszpań- 
ska jacinto Benavente, laureata Nobla, w 
przekładzie Zofji Lutosławskiej. 

Sztuka ta na scenie naszej zyskała 
ogólne użnanie dzięki świetnej grze i eie- 
ktownej wystawie. Reżyseruje Marjan Lenk. 

— „Śpiewak własnej niedoli*. Głośny 
utwór Józefa Dymowa wejdzie na repertu- 
ar Teatru Polskiego w piątek najbliższy 
9-go b. m. w reżyserskim opracowaniu K. 
Wyrwicz Wichrowskiego. 

— „Konstytucja“ na rzecz Koła przy- 
jaciół harcerstwa odegraną zostanie w so- 
botę nadchodzącą 10 b. m. o godz. 5 pp. 
Obsada premjerowa. Ceny miejsc normalne 
od 20 gr. 

— Przedstawienia operowe w Tea- 
trze Polskim. Warszawska opera objazdo- 
wa pod dyrekcią D-ra Tadeusza Wierzbi- 
ckiego zjeżdża do Wilna na trzy przedsta- 
wienia, które .się odbędą w niedzielę 11-go 
b. m. „Żydówka*, w poniedziałek 12 b. m. 
„Faust* i we wtorek 13 b. m. „Traviata“. 

Wszystkie opery wystawione będą na 
tle własnych dekoracji z udziałem chóru i 
orkiestry. Zainteresowanie oibrzymie. Biie- 
ty już są do nabycią w kasie Teatru Pol- 
skiego codziennie 11—9 w. bez przerwy. 

— Poranek zjednoczonych orkiestr 
wojskowych w Teatrze Polskim. W nie- 
dzielę nadchodzącą 11-go bm. nieodwoła|- 
nie odbędzie się w Teawze Polskim pora- 
nek zjednoczonych orkiestr wojskowych 
pod batutą znanego kapelmistrza Bogumiła 
Reszke. 

W programie: Sidorowicz — Uroczysta 
muzyka, Dziewulski —„Książe Niezłomny* 
uwertura, Reszke--Staropolski oberek, Gros- 
sman — Czardasz z op. „Duch Wojewody”, 
Wagner Uwertura z op. „Tannhiuser, 
Marsz żałobny z op. „Zmierzch bogów", 
„Polonia” - uwertura i Arja Wolframa: Pieśń 
do gwiazdy. ” 

Początek o godz. 12 m. 30 popołudniu. 
Ceny biletów najniższe—od 15 gr. do 1 zł. 
50 gr. ” 

— Koncert wokalno-muzykalny przy 
współudziale słynnej artystki Opery War- 
szawskiej Olgi Olginej. 

W sobotę dnia 10 marca b. r. w Sali 
Gimnazjum im. Króla Zygmunta-Augusta 
(Mata Pohulanka d. Nr. fl) odbędzie się 
koncert wokalno-muzykalny, na «wpisy dła 
niezamożnych uczniów, przy <łaskawym u- 
dziale słynnej „artystki Opery Warszawskiej 

p. Be o (śpiew), prof. Konserwato- 
rjum Wileńskiego p. Konstancji Święcickiej 
(śpiew), artystki Reduty Hohendlingerówny 
(deklamacja) i kwartetu smyczkowego. 

Początek o godz. 7-ej. Bilety od 50 gr. 
do 5 zł. wcześniej do nabycia w cukierni 
B. Sztraila-r6g ul. Mickiewicza i Tatar- 
skiej Od g.11-1 i od g. 5—8 p.p. a w 
dzień koncertu w gmachu gimnazjum od 
godz. 5 p.p. 

‚ — „Konstytuoja“ —dla młodzieży. Sta- 
raniem Koła Przyjąciół Harcerstwa, po po- 
rozymieniu się z Kuratorium Okręgu Szkol- 
nego, w dniu 10 marca br. o godzinie 17 
(sobota) w Teatrze Polskim (sala Lutni) 
wystawiona będzie sztuka „Konstytucja* dla 
młodzieży. 

Dochód przeznacza się na obozy letnie 
dla harcerzy Bilet; zawczasu można naby- 
wać w sklepie kapeluszy p. W. Bukowskiej 
(dawniej O..Żamett) przy ul. Zamkowej 18, 
a w dniu przedstawienia od gódz. 13-ej w 
sali „Lutnii“. М > 

| „RADIO —WILNO. / 
Wtorek 6 marca 1928 r. 

16.25—16.40: Chwilka litewska. 
16,40 —16.55: Pogadanka NH, 

ci. dla dzieci). I podwieczorek 
cy dzieci 0d 5-ciu do 10-ciuslat. 

_17.20—17.48: „Walka z gruźlicą 
mowłąt 1 dzieci wieku przedšžkolnego“. 

wyj 
“1655 -17.20: kac RY Ti 

    

Odczyt z cyklu „Hygiena“ w i dr. - 
Z, Bagiński. 3 > 

„ 1745 18.50: Koncert popołudniowy or- 
kiestry pod dyr. prof. ekssodch Lakis 
wicza: V koncert życzeń —solista Włądy- sław Ostrowski (flet). E. Kalman potpour- 
ri z op. „Marica*. G. Verdi fantazja z Op. 
„Aida"—wykona orkiestra. I Themed Alle- 
magne G. po pp. Serenade de concert -wy- 
kona prof. Wł. Ostrowski (flet). 
„__ 18.50 19.15: Gazetka radiowa, sygnał 
czasu i rozmaitości, 

19.2! Transmisja 
„Žydėwka“. 
Komunikaty PAT. 
Transmisja muzyki*tanecz- 

® LP i 
opery L. Halevy AST 

22.00 - 
22.30 — 

nej z Warszawy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
as Aresztowanie koniokrada z 

Łitwy. Ostatnio na odcinku pogranicza li- 
tewsko-łotewskiego w rejonie Dukszt, wła- 
dze bezpieczeństwa aresztowały podejrza- 
nego osobnika, w czasie gdy chciał niele- 
galnie przemycić na Litwę dwoje koni. 

Osobnik ten, wzięty w krzyżowy ogień 
pytań. przyznał się do winy i zeznał, że jest 
stałym mieszkańcem Litwy i konie, które 
ostatnio skradł w jednej z miejscowości 
pogranicznych chciał przemycić do Litwy. 

Zatrzymane konie oddane zostaną pra- 
wemu właścicielowi, zaś śmiałego konio- 
krada odesłano do dyspozycji odnośnych 
władz 'sądowych. 

NADESŁANE. 
UA METIN WT ARRPASTAKCWZWWKA 

— Nader korzystne szanse wy-- 
grania wielkich sum wykazuje 
obecna Loterja Państwowa w ostat- 
niej swej (V-ej) klasie; suma wygra- 
nych tej jednej klasy wynosi przeszło 
11 miljonów złotych; przyczem można 
wygrać na jeden numer 650.000 złotych. 

Prócz tego są liczne wygrane po 
400.000 zł., 250.000 zł., 100.000 zł., 
50.000 zł. i t. d. 

Co drugi los wygrywa. 
Ciągnienia rozpoczynają się 8-go 

marca b. r. i trwają do 18 kwietnia 
b. r. Niewielki zapas losów jest do 
nabycia u kolektorów. 

E i IS SS SIA, 

ZE ŚWIATA. 
„7 Zdemaskowanie glozeljań- 

skich oszustów. Jak piorun z ja- 
snego nieba spadła na cichą mieścinę 
Glozel wieść, o rewizji policyjnej, do- 
konanej z inicjatywy t. zw. Societe 
prehistorique w domu wieśniaka Fra- 
din. Jak wiadomo, część komisji, któ- 
ra badała wykopaliska odkryte na 
polu należącem do Fradina wyraziła 
powątpiewanie co do autentyczności 
neolitycznych zabytków. Eradin wyto- 
czył wówczas proces o oszczestwo 
uczonym, posądzającym go o sial- 
szowanie antyków. Sprawa cała zo- 
stała przekazana władzom sądowym, 
które zarządziły rewizję. Dnia 25 lu- 
tego zjawił się w domu Fradinów in- 
spektor policji, w towarzystwie komi- 
sarza. 

„ Oto jak opisuje specjalny wysłan- 
nik Le Journal, przebieg owej tragi- 
komicznej sceny. 

Policjanci brutalnemi rękami zbu- 
rzyli zamek z kart, sztukmistrza z 
Glozel. Interwencja władz była nagła 
jak niespodziewany wylew rzeki. Nikt 
nie spodziewał się w sobotę, co wy- 
niknie dnia następnego. 

Już od wielu miesięcy Tow. ba- 
dań  przedhistorycznych _zwalczało 
Glozel. Zdawało się jednak, że wal- 
ka toczyć się będzie jedynie na plat- 
formie naukowej. Snać sprawozdania 
nadsyłane przez zagranicznych kore- 
spondentów zapoznały członków to- 
warzystwa z nastrojami panującemi 
zagranicą, gdzie wieści o napaściach 
„glozeljanów* na komisję międzyna- 
rodową wywołały fatalne wrażenie. 
Dość, że podczas posiedzenia, które 
miało miejsce kilka dni temu na Sor- 

bonie pod prżewodnictwem p. Mor- 
tiller Tow. badań przedhistorycznych 
postanowiło zlikwidować glozeliańską 
aierę. 

Porozumiano się z władzami, które 
zgodziły się przeprowadzić na miejs- 
cu śledztwo. W sobotę po połud- 
mu wyruszyła w kierunku Glozel ca- 
ła brygada, z pięciu inspektorami na 
czele. 

Ojciec Fradin był nieobecny —za- 
stano jednak , wszystkich członków 
jego rodziny zgromadzonych w wiel- 

mnej kuchni. Właśnie trzech 
pystów zachwycało się wykopali- 

j, ułożonemi w gablotach, zaś 
dek Fradina pełnił rolę cicerona. 
aąci, wkt i do izby bez pu- 

Komisarz głosem 'doniosłym 
scib Fradinom mie ruszanie się z 

sca i nie Qdzywanie się. Turyści, 
którzy wyrażali głośno radość z po- 

   

  

    

  

    
   

 



wodu tego, że los pozwólił im u- 
czestniczyć podczas sensacyjnej a- 
wantury — zostali wyproszeni za 
drzwi. Rozpoczęła się rewizja. 

Emile Fradin przedstawił ją w 
swoisty sposób: 

— Poszli prosto do stodoły. Je- 
den z inspektorów wskoczył na sto- 
łek i zaczął wyjmować z otworu w 
murze, o którego istnienju nikt z 
nas nie wiedział — rzeźbione cegły 
widocznie fałszowane. Wyglądało to 
tak, jakby szli do celu, stosując się 
do wyraźnych instrukcyj. To z pew- 
nošcią nasi ;wrogowie, którzy chcą 
nas zgupić poukrywali owe cegły. 
Następnie policjanci jęli plądrować w 
szufladach, rozrzucać pościel i wyła- 
mywać zamki. Zagłądali nawet do 
piekarskiego pieca, ale nie znaleźli 
tam nic ciekawego. Splądrowali rów- 
nież i muzeum. Pod wodzą p. Regna- 
ult zaczeii wrzucać do skrzyni cegły 
i naczynia. Stłukli bożka z epoki neo- 
litycznej i jedną. cegłę. Dokonali 
czynności nielegalnych i Świętokrad- 
czych. Nie pozwolił babce wyjść z 
domu po wodę": 

Sprawozdawca ie Journala zbija 
zarzuty Fradina, stwierdza natomiast, 
że do skrzyni złożono cztery podro- 
bione kafle, rondle pełne ziemi, trzy 
pilniki stalowe i inne narzędzia za 
pomocą których fabrykowano. 

Owe „corpus delicti“ przekazane 
zostały miarodajnym czynnikom po- 
licyjnym. 

Fradinowie, oraz ich przyjaciel 
doktór Morlet podnieśli straszliwy la- 
ment. Usiłują oni przekonać spole- 
czeństwo, że padli ofiarą ;zadrosnyeh 
wrogów i że są męczennikami nauki. 
Doktór Morlet wystosował do mini- 
stra sprawiedliwości dramatyczny pro- 
test, który został złożony w  boga- 
tych archiwach „afery glozeljańskiej*. 

W Paryżu wieść o zdemaskowa- 
niu Fradina nie wywołała zbyt silne- 
go wrażenia, gdyż od dłuższego już 
czasu podejrzewano go O oszustwo. 

  

  

Pożyczki 
niskoprocentowe załatwia 

Wileńskie Biuro  Komisowo-Handlo- 
we, Mickiewicza 21, tel. 152. 
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SPORT. 
Pierwszy w sezonie bieg na 

przełaj. 

W dniu 18 bm. odbędzie się bieg na 
przełaj na dystansie 5 klm. organizowany 
przez Wileński Okręgowy Związek Lekko- 
atletyczny. 

Miejsce Startu i mety zostanie podane 
dodatkowo. Zawodników należy zgłaszać 
wraz z opłatą 50 groszy od każdego na 
ręce mjr. Łepkowskiego 3 p. saperów - Ar- 
senalska 5. 

Przy okazji przypominamy, że przykła- 
dem roku ubiegłego bieg o nagrodę prze- 
chodnią Redakcji „Słowa* odbędzie się w 
dniu 8 maja. 

Zawody narciarskie. 

Trzeciego i czwartego b.m. t.j. w okre- 
sie kiedy całe Wilno zaelektryzowane było 
wyborami do Sejmu odbyły się zawod 
narciarskie zorganizowane przez Ośrodek 
W. F. Wijno. 

Zainteresowanie się zawodami z racji 
szybkiego rozwoju u nas narciarstwa spo- 
tęgowane zostało wiadomością o przyby- 
ciu narciarzy z Zakopanego i Lwowa z A. 
Krzeptowskim (I) i Gracą na czele. 

Pierwszy dzień poświęcony został wy- 
łącznie biegom. 

W biegu na Iš klm. seniorów zwycię- 
żył w doskonałej formie Krzeptowski (czas 

  

Na scenie: 

Kino-Teatr | 4ce. Dowcipne. Ulubieńcy 

ВЕНЕ satyryk Miecz Dobrow 
i pelnie nowym reper 

  

Wszyscy wesel. Zajmu- 

artyści scen warszaw. Amelja Cie- 

„HELIOS“ |lecka popularna wykonawcz. „Molly“ 
"i innych piešni nastrojowych i komik 

publicznošci, 

jako chiński 
i Carmen 

olski w zu- 
gener. CZAN-CO tuarze. statystek. Zdjęcia 
rekordowy drama! 

  

| 
| 

Na ekranie: Sensacyjny Superfilm 

„Niewolnica z Szanshaju” 
Arcydzieło osnute na tle ostatnichkrwawych wyda- 
rzeń w Chinach. W ro!. główn. Bernard Goetzke, 

W dramacie—dwa bataljony wojska chińskiego z armii 

generał Nien Son Ling—chińczyk 
Boni—iękna niewolnica. 

LINA oraz 10.000 chińskich statystów i 
nakręcone w Szanghaju. Najpotężniejszy 

t XX stulecia. Seansy od godz. 4-ej. 

  

Kino-Teatr 

„POBONIA” 
uk A. Mickiewicza 22. 

Dziś nadzwyczajna premjera! 
tłumów DOUGLAS FAIRBANKS w swej najlepszej kreacji emocjonującym dramacie 

Człowiek z blczem 

Największa sens 

Orkiestra koncertowa 

acja dla Wilna! Znany ulubieniec 

pod batutą Mikołaja Salnickiego. 
Bilety honorowe nie ważne. 

  

  

miejski Ninematograi | og zi zo 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 

do 10-40 marca 1928-g0 
będą wyświetlane filmy: 

min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „W szponach drapieżnego Sępa" 

„la naszą i waszą wolność 
tle powieści Pawła Leicestera Forda p, t. „Jamce Meredith". W rolach głównych: Marjan Dawies, 
George Sicgmann. Nad program: POLSKIE TATRY" zdjęcia z natury. Kasa 

bohaterski dramat w 
10 aktach osnuty na 

czynna od godz. 3 

  

      
ul. Ostrobramska 5. 

Kino Kolejowe Dziś! Arcydzieło A į + wspanialy dramat | "OGNISKO" kinematograjii „Kochanek własnej żony” us Gran 
(obok dworca kolejo- osnuty na tle utworu F. Molnara, p. t. „Oficer Gwardji*. W rolach głównych: Marja Korda, 

wego). ё Alfred Abei. Ceny miejsc od 55 gr.   
  

  

a io PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. o godz, 
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1.31.37). Drugie miejsce zajął Witkowski 
(Czarni Lwów) czas 1.37.58, trzecie Graca 
(Sokół Zakopane) czas 1.50.50. W biegu 
na 18 klm. (klasa II) Trojanowski (Pogoń 
Lwów) 1.40.54, przyszedł przed Niecieckim 
P. (AZS. Wilno) 1.50.57, Niecieckim 7 
(AZS. Wilno) 1.51.27 i Kohutkiem (AZS. 
Wilno) 2.4.20. 

W klasie Ill-ej zwyciężył Szala (6 bryg. 
KOP.) 2.14.30 wyprzedzając swoich kole- 
gów z brygady Borkowskiego, Przybyła 
i Machalskiego. 

Bieg 6 klm. juniorów przyniósł nastę- 
pujący rezultąt: 

1) Terlikowski (L. K. S. Czarni Lwów) 
29.58. 

2) Hermanowicz (gimn. Czackiego) 34.3. 
3) Skoruk (Pol. KS.) 35.18. 
W klasie Il-ej biegu na 6 klm.: Kole- 

Śnik (KOP.) 38.45, Szymański (5 pp. Leg.) 
39.32 i Wankulak 40. 

Clou zawodów stanowiły skoki: to też 
w drugim dniu zawodów, nie bacząc na wy- 
bory, na boisko 6 pp. Leg. przybyła, nie- 
"bywała jak na wileńskie stosunki ilość pu- 
bliczności + p. wojewodą Raczkiewiczem, 
gen. Popowiczem na czele. 

Program dnia przewidywał biegi, od 
których zaczęto: 

Bieg 2 klm. uczenic. 
Skorukówna (gimn. ros.) 17145, Kedde- 

równą (sem. naucz.) 18.28. Jancewiczówna 
(gimn. Czartoryskiego) 18.58. 

Bieg 3 klm. pań. 
Daukszanka (AZS) 27.46, 

i kostiumy damskie i męskie. 

Wielka 47. 

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD 
FRYZJERSKI 

nie najwybredniejszej klijenteli. 

Sa BASASA EA SEESEASAEA SIS 

e Drzewka I kiZsWy OWOCOWA 

А В АБ В С 
: 4 Ls 

Wojciecho-- 

o | 

Na sezon wiosenny!!! 
Nadeszły najnowsze materjały na płaszcze 

Jedwabie deseniowe, opale kolorowe. 

Wielki wybór wyrobów bieliźnianych 
po cenach wyjątkowo niskich poleca 

Kazimierz ROTROWSKI i 1. DOMAGAŁA 
Tel. 14—02. 944-1. 

BDZZZEBBZROKEMNRZEZCRA 

„Ludomir i Franciszek“ 
Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztrala. 

Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu- 
stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań podług 
szych żurnali, wodna ondulacja, eleganckie strzyżenie Sz. 
Pań i Panów, przy użyciu najlepszej kosmetyk . Žadowole- 

łasne wody roślinne prze- 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- 
ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 
o o i i o 

9 | ny» warunki nad- 
: zw,czaj dogodne. 

ES Eakana makaka kaka | PP. Klijentom z 
prowincji udziela- 

kar dee (AZS) 29.58, Botrebówna (niest.) 
16. 
Bieg 3 klm. młodzieży szkolnej. 
Bukowski (g. Mickiewicza) 22.40, Kra- 

sowski (8. Lelewela) 23.04, Ciechanowicz 
(g. Słowackiego) 23.08. 

Konkurs skóków dla klasy l-ej przy- 
niósł zwycięstwo A. Krzeptowskiemu (So- 
kół Zakopane) dł. skoków 20, 20,5, 22. 
Graca (Sokół Zakopane) dł. skoków: 19, 
18.5, 20.5. Rajski A. (LKS Czarni Lwów) 
dł. skoków: 18, 18, 19.5. 

Klasa II. Stankiewicz (AZS Wilno) dł. 
skoków: 13 z upadkiem, 12, 12. Skoruk 
(PKS) 9 z upadkiem, 8, 10.5. Danilewicz 
(kurs p. w.): 10.5 z upadkiem, 12 z up. 13.5. 

Ta część programu, jako najbardziej 
fascynująca przyciągnęła, jak już zaznaczy- 
liśmy na wstępie, znaczną ilość widzów. 
Efektowne skoki nagradzała publiczność 
burzą oklasków. Publiczność znajdująca 
narciarstwo zwłąszcza skoki przewažnie 
tylko z pism sportowych i ilustracji zosta- 
łą kompletnie zachwycona. Rokuje to przy- 
szłe poparcie narciarstwa wileńs iego przez 
społeczeństwo starsze, co niewątpliwie bę- 
dzie miało znaczenie dla rozwoju tego mi- 
tego i nadwyraz pożytecznego sportu. Mili 
goście tatrzańscy wyjeżdżając nie mieli 
dość słów dla wyrażenia swej wdzięczno- 
ści za gościnne przyjęcie i uznania dla 
organizatorów zawodów, które zorganizo- 
wane zostały bez zarzutu. Niewątpliwie na- 
stępne zawody, za rok, będą ewenementem 
sezonu zimowego. W. T. 
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poleca Szan. 
książki i pisma z 
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NiE KUPUJCIE 
radjowych  apara- 
tów, części do ta- 
kowych, rowerów, 
maszyn do Szycią, 
patefonów, gramo- 
fonów, aparatów 
kinowych, fotogra- 
ficznych i wiele 
innych artykułów, 
niezbędnych — &а 
každego czytelnika 
do chwili otrzyma- 
nia naszego ilu- 
strowanego cenni- 
ka, który wysyła- 
my odwrotną pocz- 
tą bezpłatnie. Ce- 
ny najniższe, to- 
war pierwszorzęd- 

m 
najno | 

m 

my długotermino- 
wego kredytu. 

sa Zwracąć się do 
firmy. RAD JO- 

   
   UBRODRAKUKKGUPEONNEK| 

Świeżo otwarta 
przy ul. Zarzecznej Nr 28 

księgarnia, czytelnia, 
Publiczności 

žNY B. UMIARKOWANE. 
BREDENOSUKORCZENEKOSAE 

Ofiary. 
— Od dzieci dla schorowanej wdowy 

z synem suchotnikiem ZŁ 5 - 
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+ Antoni Skurjat ; £ Antoni Skunjat į 
$ PRZEPROWADZIŁ SIĘ 3 

$  mauł. Królewską 3. į 
[]+22020222202020220200 ff 

AIR SEA ANA EPA SIA SLA CR CZA STA (FA zy 

Gwies sobieszyński 
a oryginalny średnio rychły, bardzo 
i plenny, odporny na rdzę i wy- 

leganie, poleca 
f „LECH A* Sp. Akc. dawn. 

Kujawski, Milewski S-ka 
@ Zakłady Budowy Młynówi turbin 3 
ВУ Lublinie. Oddział w Wilnie, Ё 
ъ ul. Ostrobramska Nr. 29.— 

UEI UP TI 2 1Б С Ч UD EI GS IS 

  

aaa gubioną ksiąžecz- 
a kę wojskową 

rocznik 1899. 
wyd. przez D-wo 13 
pułku ułanów Wiień- 
skich na imię Toma- 
sza Chałupko, unie- 
wažnią się, 

PRASA“ 
wypożyczalnia 

dobre 
różnych dziedzin. 

usd BWAWAWE 
Do wynajęcia | LEKARZE č 
pokój duży. słoneczny 
bez mebli, Witoldo- BAWA SEE 
wa 8_]. 

DOKTOR 

BD, ZELBOWIEZ 
chor. weneryczne, 
Syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1,od$ 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

  
  

O rozwoju każdego 
przedsiębiorstwa 

dęcyduje REKLAMA 
Dziennik „Słowo* 
łako najpoczytniejsze 
pismo, wychodzące w 
wielkim nakładze i 
docierające do najdal- 
szych zakątków na- 
szego kraju, daje 
gwarancję dobrej i 
skutecznej reklamy — 
wszelkie reklamy i 
ogłoszenia fachowo 
redaguje i załatwia 
B uro „ADMINISTRA- tel. 277. 
CJA* ul. Wielka Nr. — Wal NTT 
56, tel. 14-38, (nad SARE I 
notarjuszem Bohusze- Dp, G, WOLFSON 
wiczem). weneryczne, — тосхо- 

własnego 
rat $ płciowe i skórne, ul. 
Dordwli 252689 | Wilenska 7, tel. 1067. 
bardzo dobre kg. 

EE
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a A SB zaaklimatyzowane wyhodowane na m se 10-tej, pl. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych ES Oraz ozflobne, Miejsc = sobót, PE LUBICZ, Warsza: 
: obiektów o i wodnych. Nowy wielki" dóóry. wybór 3 Е 

S E sd ašnt io žyta rok gw Terminy dzierżawy ia polecają na sezon wiosenny szkółki Mazelewskie Bd Ofiter amotn 
=P czni — Lp. NAZWA OBJEKTU Gmina . ga cze wzgl. Kiż ryby оОЕ 5 WILNO, Zawalna 6 m. 2. pa UI y 
33 których rozpocznie się 255 & 3 KM wynajmie elegancko šž licytacja 2 Od Do EA 973 ) CENY PRZYSTĘPNE. | ка umeblowany pokój z 
2.2 : a dyskretnem węjściem 

Е ЁЕЁЕЕЕЁЖБЖЁЁЁЕЁЕЁЁЕБЁЗ przy inteligentnej 
` 0 i rodzinie z całodzien- 

OBIEKTAR DOLNE M m „kyzymawiest 
: oszenia - kierowa. 

P i i nsko-trocki i L. kier 

we Pha 10 23 ata Gogo | mL 28ras.u. 1a B  REKlaMA dzwignią hundlu! M Gas 
o Н о. kakojiska 0 BJ i AŠ IL 1929 seb тр я - : 
5 ir GARZIO. (Slara Kicha) SRO 22,40 600. 5 60,00 ść 3 W wszelkie nekrologi, ogłoszenia do pism polskich i innych zibóga RZE 
4. Folw. Pucałówka Mickuńska 58,99 45.00 „ й 450,00 ы Ž A umiejetnie, solidnie, fachowo i na bardzo dogodnych wa-Ą kę wojskową 

5. Łąka — Swietniki Rudziska 5,00 250155 35,00 4 15.,X+ 1928 w runkach załatwia zatwerdzone przez M. S. W. w wyd. przez P. K. 

Prat. swiee taaak ` ABiuro Reklamowe S. Grabowskiego A is, na imię jam owia więciań ski ' 5 ‚ па imię Jana 
s / Bogdanowicza, unie- 

6. ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 55004. 0000 й 15. m: 1929 W w Wilnie, Garbarska I, tel. 82 I WAŻNIE się. — 997 -0 
° ° pod kierownictwem rutynowanego fachowca - specjalisty SONS aa о 

Powiat brasławski posiadającego długoletnią praktykę w tej dziedzinie. | 2 duż AU 
% ur. Roch Brasławska 27,00 12,50 125,00 ” .-_._-_ц-'...--_..-.. ойс рЁ'ЁЗЁе że 

Powiat mołodeczański ; wynajęcia, Sierakow- a : . н ВОМБ Gi dos 
8. Folw. Kraśne (ośrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,00 » 15. : : join ZRAZIĆ : ` > 

łotych nagrody Powiat postawski D. H. 307 y 
‚ е й R за = Šaka PSA 9. Maj. Białe (ośrodek) Woropajewska 19,93 20,00 200,00 » ” . е a foksa, O. DŁUGIEJ 

OBJIĘKTA WODNE wą mą SZERŚCI sa: 
czarnym, ogon obcię- 

A Ę | i ty, krótki czarny, na 
upy Powiat wileńsko-trocki k. końcu biały, wabi się grupy ' ‚ Ei ug | : @ „Puk*, Adres! Witol- 

1.  Rrzeka Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyńska 88,83 150,00 kg. ryby 80,00 1. W. 28 r. 1. IV. wą Wilna ul Wielka Nr. 28 fel 1155 mų dowa 5,Ruszczyc,|-666 
42. Jez. Spengła Olkienicka 9,00 2500-„„ 1500 ” ” в ' „ M * 49, tbl. в - 

Powiat święciański : sm 5 a m Zgubiono 
24 W śnij R Ę S legitymację Nr_ 849 21. ez. Niepiry, Teilis, lłgajcie i Balczuk I Łyngmiańska 91,16 232,00 kg. ryby 120,00 „» ” E a 8 RA 

24 7:7 Konehizyno, Osiaszonki i Szhejlis Zabłociska 10580 21100 „  „ 10000 > 2 EB Polota | № # gg wydaną, przez, Dzię” 
24, „ Wojuny, Karkini, Wikslaja i Žežulis » 263,42 375,00 „ „ 200,00 R я ча Wiosenny mą B.w Wilnie na imię 
27. „ Biežuwis, Szamini I i Szamini II Swęciańska 31,63 905.025 50200 ” ” E : Ef Heleny Matwicjewej. 
30. 2 Zabieliszki, ausa Lasas RENE > Sa 0 * 2 R £ Z B 

33. я Hotubino, Holudzianka i Konczanino Aleksandrowska » 5 $ w Л s A ь 8 2 

35  „ .Kierocłe i Gierncszki, Łyngmiańska 45,72 45007, 200 ! > a" wysokich gatunkach: jedwabie я 

` Powiat braslawski. B i kamgarny na płaszcze i kostjumy B 
39. Jez. Smołwy i Smołwiszcze. Smołweńska 349,40 3500 „ › 20,00 s ” wą damskie i męskie. mą |//Uuca DOBRA O: 

Powiat postawski. m ` „B Kap 
Na mą S “а * 51. Jez. Miastro (wstęp) Miadziolska 1,328,00 35000 „—„ — 150,00 > y KIE + 1/8 52. > Miadzioł i $yrmierz (ystępy) Sk: 1,169,75 300,00 „ „130,00 6 en ь r E SwiĄTŁODRUKI /4 

54. % Spory, Świtka, Świta, Worwirowo awsk & : 

©. „ Głuboczyca i Świetłość (wstępy) — МайКомсКа 183,33 5000 „0% 25,00 $ 6 
„ Szwakszty Wiełkie ' Małe (wstępy) Kobylnicka 1,093,00 27400 „ » 100,00 a Z A WERE UNIA 

Powiat dziśnieński. B Krawieć dalsi B BEEBE 
L. BARANOWSKI — 

47. ez. Łas' owicze Głębocka 18,00 220072425 10,00 * " piej lice Mickieś B ” 
48 ch Dołboje (wstęp) Prozorocka 8,00 15005 774 NOW ś a ARROW © a Sh KAŻDY Radjoamator wie, czem 

B snnazanz(ii jest defekt w aparacie odbiorczym 
«-> EAESEZEAODOEZEZOGEBZEEBSE 

KONKURS. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil 
dzień 13 marca 1928 r. konkurs na oddanie 
stwo wyrobu 150.000 sztuk (stu pięcdziesięc 
kładów kolejowych z Nadleśnictw: Olkieni 
rzeckiego, Orańskiego, Rudnickiego, Uszański 
skiego. Projekt umowy, warunki techniczne, 
są do przejrzenia w godzinach urzędowych w Oddziale Techn.- 
Gospodarczym D.L,P. w Wilnie (ul. Wielka 66 pokój 7). 

Oferty pisemne na wszystkie 150.000 
jako jedną jednostkę, z podaniem ceny za wyrób i dowóz 

(łącznie) jednej sztuki podkładu, poparte kwitem Kasy Skar- 
bowej w Wilnie na wniesione wadjum w wysokości 15.000 
zł., mogą być składane od godz. 11-ej do godz. 12-ej w po- 

łudnie dn, 13 marca 1928 r. na ręce Komisji licytacyjnej. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez 

względu na wysokość zaoferowanych cen. 

„Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

JGNARGE ОВа 
+ Nr 2919-VI 
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nie ogłasza na 
w przedsiębior 
iu tysięcy) pod- 
ckiego, Między- 
ego iRóżankow- 
oraz wzór ofert 

sztuk podkładów 

w”płóciennych 

w beczkach i 

ŚLEDZIE Byrskie 

  

Grzegorz Szkolnicki 
Wilno, ul. Zawalna 33, telef. 296 i 330. 

Poleca Szanownej klijenteli 

MĄKĘ pszenną najwyższej marki „Lukulus* 
znanych Pomorskich młynów F. WICHERT w wor- 

kach po 80 kg. : \ 

'Wyłączna sprzedaż mąki Luk ulus 

CUKIER kryształ i kostkę na worki i na kg. 

OLIWĘ DUŃSKĄ najwyższego gatunku 

RYŻ zagraniczny plombowany na worki i na kg. 

momazanasfii Ceny przystępne flmmm 

na nadchodzące Święta 

woreczkach po 5 i 10 kr. 

konewkach po 5, 10 i 20 kg. 

i Szkockie w całych i półbeczkach 
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Dom Sp. 
Rolniczy A H. MŪMSAM, Ar 

WŁOCŁAWEK 
poleca hur_owo i detalicznie wszełkię 

A s I 0 HN A w wyborowyci 
gatunkach. |) 

cenniki i specjalne oferty wysyłamy4s 
na żądanie bezpłatnie” 3 
repens 

4 

  

L TEO I 

KAŻDY defekt psuje odbiór i 
„ denerwuje słuchacza. 

KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TOROW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mir. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

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

wionego 5.— zł. 

Poradnik fla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach _ oraz w  AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

_ Mickiewicza 4—6. 
  

ala bana nana nana ba babanaca ia 

10 016 

„| Zamieniny 

  

= 18 z 
3 zł. polecą J. DOKTOR 
ZWIEDRYŃSKI i K. GINSBERG 
S-ka, Wileńska 28, choroby weneryczne 

tel. 12—24. 0-916 |syfilis i skórne. Wil- 
FE T no, ul. Wilefska 3, e- 

Ogrodnika  lefon 567. Przyjm ie 
samotnego lub ogro- 9d 8 40 1 104 4 д0 &. 
dniczki poszukuje się SE — 
do ogrodu handlowe- "Doktór Medycyny " 
go w pow. Brasław- 
skim. Zgłoszenia kie- ŁUKIEWICZ 
rować poleconym Wi-choroby weneryczne, 
dze skrzynka Nr. 35.skórne i płciowe, uł. 

Mickiewicza 9, wejście 

  

  

    

KURSY KROJU, 7_"!. Śniadeckich I, 
SZYCIA i modelo- |Przyimuje od 4 7. 
wania S. Stefano- 2% 
wiczówny ul. Wiel- Dr. POPILSKI 
ka 56 m. 3. Zapi- 
sy codziennie, na 
kursa  dzićnne i 
wieczorowe, ucze- 
nice kończące 
otrzymuj 4 
świadectwa szkol- 
ne i cechowe. 
Uczę  opracowy- 

choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 

lod godz. 10 do Li od 
5-7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej. 
+0 — W.ZP. i. 

Doktor Medycyny 

wać samodzielnie A. GYMBLER 
kroje według 0- |choroby skórne, we- 
statnich mód. - 0 łneryczne i  moczo- 

—- płciowe. Elektrotera- 
ja, słońce górskie. ja, 

Mickiewicza 12, róg 

  

"BO się 
2—3 POKOI ies B 
słonecznych z kuchnią Tatarskiej 9 2i5 E 
Zgłoszenia do Adm. " W.Z.P. 43. 

owane. Pod SLS 
Į iii Deivė в mmm O 

Mieszkanie 
3 pokojowe do wy 
Balęcia, Antokol 68. Lekarz-Dentysta 

-0 MARYA 
Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa- 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 

willę w Zakopa- 
nem na dom w 
Wilnie lub majątek 
ziemski. Interes |by. Wojskowym, u- 
okazyjny! Docho- |rzędnikom i uczącym 
dowość 40 procen- |5i€ Zniżka. Ofiarna 4 

tów rocznie |". 5. Przyjmuje: od 
8—12i od 4 7. Nie- 
zamożnym ustępstwo, 

1 Wydz. Zdr. Nr. 3 

Lekarz-Dentysta 

D. H.-K. „Zachęta” 
„ „Gdańska 6, tel.9-05 

AO 
онн 

  

  

оо оаЕа 

Gotówię | Watyslav Pasiūsi 
"kasas: 0. ul. Mostowa 9 m. 20 

wj każdej sumie przyjmuje od g. 10-2 

lokujemy dogodnie i i 3—7. 

D. H.-K. „Zacheta“ , emma zes CJ, 
Gdańska 6, tel.9-05 

: róós-3BM AKOSTERNI 68 
DZENIE 

Dzierżaw | zee AKUSZERKA 
większych i moiej- | W, Smiałowska 
szych majątków ' przyjmuje od godz. 9 
ziemskich paszu- 
kujemy dla solid- 
nych reflektantów 

„do 19. Mickiewiczą 
46 m. 6 

Z. P. Nr. 63. 
D. H.-K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel.9-05 | AKUSZERKA 

m 
Nasiona 

  

  

7 w. Kasztanowa? m. 5 

  

10010 

% 

2 ъ 

ogrodowo - warzywne, 117 - пе, 1 
koniczyny i inne po- z 
lowe najlepsze świeże _ AKUSZERKA 
gwarantowane przez 
stację oceny nasion OKUSZKO 
po cenach najtańszych Powróciła i wznowiła oleca M. HAMBURG przyjęcia __ chorych 

ilno, S/ ostowa 23 m. 6 
st SAK W. Z. P. 24 

ALI * 
  

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. Drukarnia „Wydawn ictwo Wilefskie“, Kwaszelna 23. 

 


