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W ostatnich dniach ubiegłego miesiąca obiegła prasę wiadmość, że do
New Yorku przybył transport sowieckiego złota na sumę 5.000.000 dolarów
Złoto
było
przeznaczone dla
dwóch banków amerykańskich, które
pod jego zastaw miały udzielić Sowietom pożyczki.
Do
tego zabiegu
zmusił Bolszewję katastrofalny stan
gospodarki
państwowej, wymagający
niezwłocznego dopływu 'kapitałów
z
zagranicy. Ponieważ rokowania prowadzone przez delegatów i emisarjuszy sowieckich w Szwajcarji, Japonii i
Niemczech przeciągają się w nieskonczoność i narazie mało
jest nadziei
aby Sowiety mogły jakąśkolwiek pożyczkę zagraniczną
otrzymać,
Bank
Państwa tak zw. „Gosbank'* zmuszony został szukać ratunku w ' drodze
uzyskania pożyczki pod zastaw zapasu złotowego. Jak wiadomo jest
to
zabieg bankruta.
Jedynem źródłem,
gdzie pod zastaw

mogą

Sowiety

otrzymać

kredy-

4 zł. |

W

>

262

228, drukarni

niezamówionych

Redakcja rękopisów

14 - II. Pat. W dniu 13 bm. odbyło się w

mieszkaniu

pułk. Sławka zebranie pewnej ilości posłów wybranych z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z rządem. Na tę pierwszą próbę
skonsolidowania przyszłych prac w Sejmie uproszono również o przybycie i szefa rządu Pana Marszałka Piłsudskiego. Tematem rozważań była między
innemi
kwestja wystawienia: kandydata na Marszałka Sejmu. P. Marszałek Piłsudski wypowiedził swą zasadniczą myśl w sprawie Sejmu w ten
sposób, iż
będąc zawsze zwolennikiem konstrukcji państwowej konstytucyjnej, to znaczy ze Sejmem, jako konieczną instytucją obok prezydenta i rządu szuka już
po raz trzeci umożliwienia współpracy rządu z Sejmem. Gdy
zaś
liczba
posłów wybranych przez Blok Współprccy jest tak wielka, ma
nadzieję,
że raz nareszcie w Polsce ta rzecz udać się może, sądzi jednak, iż Sejm
ułatwić to musi przez zmianę metody. swej pracy, która to
metoda
musowo doprowadza do niemocy w pracy i zatem do szukania niemocy i w

pracy rządu. Jednem z ułatwień współpracy jest dobór Marszałka

Sejmu,

mogącego tę palącą dla udania się współpracy sprawę ułatwiać,
a nie
utrudniać. Dlatego też zaproponował Marszałek, ażeby Blok
Współpracy
postawił kandydaturę na Marszałka Sejmu stałego jego
współpracownika
i zastępcę prof. Kazimierza Bartla.

ty jest Ameryka, która, „aczkolwiek nie
TRAKAI
SSE
EET PTSS
uznała Bolszewji de jure, temniemniej ESRT
jednak utrzymuje z nią stosunki handlowe. Na udzielenie
pożyczki
pod
zastaw złota przez banki
amerykańZ Kowna donoszą, iż czynione są tam
przygotowania
do
«skie potrzebna jednak jest zgoda de- konferencji polsko-litewskiej jaka odbyć się ma w Królewcu dn.
partamentu finansów,
który
udziela 30 marca r. b. Według wszelkiego piawdopodobieństwa premier
pozwolenia na zbadanie jakości zasta- Voldemaras osobiście weźmie udział w
obradach.
Dotychczas
wu przez odpowiedni u:ząd
probiet- jeszcze żadnego komunikatu urzędowego w tej sprawie nie wyczy. Początkowo podobno
rząd Sta- dano. Krążą pogłoski, iż stery
pizemysłowo-hanalowe wystosonów Zjednoczonych miał dać do zro- wać mają na imię rządu rodzaj deklaracji, w której podkreślają,
zumienia, że przeciwko
pożyczce nic iź zainteresowane są w dodatnim wyniku konferencji.
nie będzie miał i udzielił pozwolenia
Prócz członków konferencji ze strony litewskiej, wybiera się
na izbadanie
złota,
później
jednak do Królewca szereg osób z obozu
opozycyjnego
Litwy.
Spopowstaly wątpliwości, czy mianowicie dziewany jest też napływ korespondentów ze wszystkich państw

W Kownie przed

departament
pozwolenie

|

finansów
może
wydać
na
udzielenie
pożyczki

przez banki amerykańskie pod zastaw
złota sowieckiego, co do którego tytuł własności jest niewyjaśniony.
W tym stanie
rzeczy
przysłany
transport
"złota
w
sztabach
ze
stemplem „Gosbank* został zbadany
przez

urząd

probierczy

w skarbcach

banków

a sprawa wydania

i umieszczony

amerykańskich,

pożyczki

nie zo-

stała załatwiona.
Sprawę tej pożyczki
niewątpliwie
skomplikuje fakt wystąpienia Banku
Francuskiego
do
sądów amerykań-

_'

skich z prośbą

wydania

mu

Państwa

poruczył firmie

adwokackiej Shermanna w New Yorku.
Bank twierdzi, że w okresie od 1915
do 1917 r. zakupił w Rosji złoto na

sumę

50 miljonów

mawszy

je

franków.

oddał

na

Otrzy-

przechowanie

a przedewszystkiem

Sprawa

konierenoją.

Łotwy

i Estonii.

aresztów w Zagłębiu Donieckiem

BERLIN,

14-ill. PAT.

Na jutrzejszem

posiedzeniu

gabinetu

Rzeszy, na którem Stresemann ma zdać sprawę z narad genewskich, ma być między innemi omawiana sprawa rokowań handlowych polsko-niemieckich
na podstawie relacji Stresemanna
o swych
rozmowach w Genewie z min. Zaleskim. Ma być. też
poruszona
sprawa
aresztu
inżynierów niemieckich przez Sowiety oraz trudności,
jakie skutkiem tego powstały w stosun-

kach

pomiędzy

Niemcami

Landbund
regu

a Rosją.

organizuje marsz

na Berlin.

BERLIN, 13-11 PAT. Agitacja Landbundu doprowadziła w całym szemiast i miasteczek we wschodnich prowincjach niemieckichsdo szere-

gu burzliwych demonstracji a

nawet awantur.

W

miasteczku

Kyritz

w

Marchji zgromadzenie, zwołane przez Landbund, zaatakowało urząd podatkowy. W gmachu tym zostało wybitych 20 szyb i tylko dzięki energicznej
interwencji policji, wzmocnionej przez posiłki, przybyłe z Poczdamu, tłum
został rozproszony. jeden z policjantów został dość
poważnie
zraniony,
odbyła
Wrocławiu
wskutek czego musiano odstawić. go do szpitala. We
się również wielka demonstracja Landbundu, na której baron Richthafen z
Bogusławic, przewodniczący Landbundu śląskiego w ostrych
słowach odmalował ciężkie
położenie
rolnictwa i wzywał
do marszu
rolników na
Berlin, ażeby w ten sposób zmusić rząd i parlament do przyjścia z wy-

do
Rosyjskiego
Banku
Państwa,
aż do czasu odesłania go. do Francji.
Francję znaj- datniejszą pomocą rolnictwu.
Zakupione złoto przez
rosyjdowało się w skarbcu Banku
bolszewicy zagdy
skiego w chwili
Gdańsk w obliczu klęski finansowej.
złoto
Zdeponowane
garnęli władzę.
GDANSK, 14—1Ill. PAT. W Sejmie gdańskim sen, Volkmann wygłosił
zagrabione i
niezwłocznie
zostało
о finansach Gdańska wywodząc,
że rok budżetowy 1928-29
Francja w ten sposób
naražona ZO- deklarację
przyniesie
dla
Gdańska
ciężkie
trudności
finansowe,
jakich dotychczas nie
Ponieważ
straty.
stała na poważne

transport

część

sowieckiego

zagrabionego

Francji, Francuski
maga

bolszewi-

się jego

Bank

bywało.

Przemówienie

Państwa

Vołkmanna

wywarło

przygnębiające wrażenie.

własność

stanowiącego

złota,

ków

złota stanowi

przez

we

wszystkich

stronnictwach

lajśie w czasie maniiesiacji węgierskiej w lew Yorku.

do-

wydania.

NOWY

YORK

14

III PAF.

W

związku

z odsłonięciem

pomnika

Kossutha

przedstawiprzez
tu delegacja węgierska witana
Zwrócenie się Banku
Francuskie- w Nowymi Yorku PA
urząTłum z 3000 przeciwników obecnego rzą:u węgierskiego
miasta.
cieli
pociągamerykańskich
go do sądów
dził manifestację, która przemieniła się wkrótce w bójkę między zwolennikami
wydania a przeciwnikami teraźniejszego rządu węgierskiego. Kilka osób zostało podo czasu
sobą
nie za
owego
wyroku _ unieruchomienie
destanowił
będzie
który
transportu,
jako
pozyt i nie będzie mógł służyć
RZYM 14 III PAT. Faszysta Savorelli został zamordowany strzałami reewikcja pożyczki, której tak oczekują
wolwerowymi.
Ciało zamordowanego znaleziono w domu jego
przyjaciela.
Sospotkała
sposób
Sowiety. W ten
Istnieje przypuszczenie, że chodzi tu o zemstę polityczną.
niespodzianka,
miła
wiety niezbyt
która może się ostatecznie zakończyć
tem,
że nie otrzymają Oni ani poTORUŃ, 14 Ill. PAT.
Dnia 14 bm. około godz. 4 nad ranem w pociągu pożyczki,
ani złota,
które
zostanie śpiesznym zdążającym z Warszawy do Tuvrunia usiłował odebrać sobie życie wystrzazwrócone prawowitemu właścicielowi, łem z rewolweru, skierowanym w prawą skroń mir. Stanisław Mierzwiński, należący
do komendy kofpusu kadetów Nr 2 w Chełmnie. Desperata w stanie bardzo ciężkim
Francji.
Sz,

|

w

faszysta ofiarą zemsty poliycanj

Samobójstwo w pociąga pośpiesnym Warszawa---Toruń.

|
/_

odwieziono

do szpitala garnizonowego

w Toruniu,

zamachu

Powód

nieznany.

prowadzą dochodzenie. Przy desperacie znaleziono list zamknięty, w którym
pierścionki i który oddano władzom wojskowym.
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Władze

były dwa

EEB

Niespodziewany zawód żydów
z Błoka mniejszości.

Nuncjusz papieski msg. Marmaggi w Warszawie.

kandydat do
Punktualnie o godz. 15 min. 27 pociąJak wiadomo, jako
WARSZAWA, 14. ill. PAT.
naości
(mniejsz
nuncjusz msg. Marmaggi w towarzy18
Eks.
Nr.
J.
tu
listy
z
przybył
Senatu
giem z Krakowa
p. Wia- stwie sekretarza nuncjatury księdza Chiarlo. W oczekiwaniu przybycia dorodowe) w Wilnie przeszedł

czesław Bohdanowicz.

|.

W Nowogródku

|

zaś,

stojnego gościa na peronie dworca zebrali się

na liście 18 chowieństwa, władz, delegacje związków i bractw religijnych ze sztandarami,

figurował jako pierwszy — b. poseł
jako
i p. M. Bohdanowicz
Rogula
drugi.
Wobec tego jednak, że p. Rogula
na więzienie
został ostatnio skazany
% pozbawieniem praw, przeto mandat
Z
kandydatowi
drugiemu
przypadł
kolei t. j. p. M. Bohdanowiczowi.
Żydzi zaś, identyfikując osobę p.

-Wiaczesława

Bohdanowicza

Bohdanowiczem

mniemali,

_

datura w Nowogródzkiem

\

nie może
datów.

a

to dwie różne osoby, które

°

į

z p. M.

iż

kandy-

przypadnie

па ich korzyść, gdyż p. Bohdanowicz
korzystać

Tymczasem jak

z dwóch

się okazało,

jęcie mandatów wyraziły

przedstawiciele du-

licznie

man-

młodzież

z orkiestrą zakładu

kardynał

Marmaggi

Salezianów.

czele licznie zebranego duchowieństwa,
Przeździecki,

komisarz

rządu

St. m.

Szef

Warszawy

W. R. i O. P. Głowacki, wiceminister

narzewski i inni.
‚

). Е. Marmaggiemu,

kiedy wysiadł

swą zgodę.

dyplomatycznego

Jaroszewicz,

Giirsa,

sekretarz

am-

przedstawiciel

spraw wojskowych

gen. Ko-

:

z wagonu

jednaz uczenic w imie-

niu młodzieży wręczyła wiązankę kwiatów, poczem w salonie recepcyjnym.
dworca Głównego przybranego flagami o barwach papieskich i polskich
odbyło się powitanie przybyłego dostojnika kościelnego przez poszczególMarnuncjusz
przemówił
nych przedstawicieli. Następnie do zebranych
jakiego
słowach za przyjęcie,
maggi dziękując w krótkich serdecznych

są doznał i udzielając obecnym błogosławieństwa

na przy-

protokułu

basady irancuskiej Broustrea poseł czechosłowacki

M-stwa

Berlinie, do winy się przyznał

w imieniu Ojca

Św.

Prze

mówienie swoje nuncjusz zakończył słowami: „Niech żyje odrodzona Polska". Wśród serdecznych owacyj i okrzyków wznoszonych na cześć nuncjusza ks. Marmaggi odjechał z dworca głównego do nuncjatury.

i pro-

sił o przebaczenie. Następnie mówiono, iż złożył jakieś wielkie rewelacje
w sprawie akcji emigrantów litewskich

skońprzed

w Polsce. Narazie na tem się
czyło. Dopiero mniej więcej
kilkunastu
ski

dniami

„Lietuvos

urzędowy

Aidas“

kowień-

rozpoczął

druk

tych
rzekomych
rewelacyj kapitana
Majusa
w
szeręgu długich
artykułów.
Opowiadanie Majusa jest długie,
zawiłe i pełne szczegółów, które
na
Się powydają
pierwszy rzut oka
twierdzać,,

że

są

autentycznemi.

Z

każdego nieomal wiersza bije ku nam
wyraźna tendencja: skompromitowania
przedPolski. Opowiadanie Majusa

stawia całą akcję

emigrantów

intrygę

wielką

jako

skich

litew-

Polski

przeciwko Litwie.
rozmowy z narzekome
Cytuje
czelnikiem- wydz. wschodniego M.S.Z.,
zamieszczona
jest nawet
rozmowa
„jaką rzekomo odbył Majus
z Marszałkiem
Piłsudskim.
Opowiada
o
wszystkich pouinych konferencjach w

Wilnie,

Berlinie,

lacjach z osobami wybitnemi,
nawet o jakiejś tam prywatnej
dze nacz. Hołówki przeciwko

komówi
intryPlecz-

kajtisowii długo opowiada o rozmowach z Pleczkajtisem i jego zamiarach.
We wszystkiem jednak widzimy jakieś

niedopowiedzenia;

wszędzie

spo-

tykamy się z brakiem
postawienia
kropki nad i. jest to właśnie
charakterystycznem dła
zeznań
Majusa,
gdyż podaje się on sam za główną
osobę w „całej aferze”.
Wie wszystko, mówił
ze wszystkimi, robił sam

P. Al.

WARSZAWA,
oświetliło

polskich

14. ill. PAT.

tendencyjny

przebieg wyborów do Senatu

Wolifa
zamiarem

w

depeszy

deusz

a Peru.

Jackowski,

ze

strony

z

dyskredytowania

w Województwie Śląskiem.

Katowic
władz

Polska

Niemiec

Ulrich Rauscher nadzwyczajny
poseł
i minister
pełnomocny Rzeszy
Niemieckiej w Warszawie.

P. Kułerski zrzekł się
TORUN.

mandafu

„ poselskiego.
14-11

PAT.

Wydawca

„Gazety Grudziądzkiej" Wiktor Kulerski, który w okręgu Grudziądzkim
uzyskał mandat poselski, a w poznańskim mandat do Senatu
zrzekł
się
swego mandatu poselskiego na rzecz
p. Faranowskiego z Grudziądza, prezesa zarządu
okręgowego
Ch. D. i
prezesa Związku Towarzystw Wojackich.

PRT-iczna prosi posłów i senaforów o życiorysy.
Polska
ca

się do

Agencja Telegraficzna zwranowoobranych

i senatorów

z

pp.

uprzejmą

posłów

prośbą

©

łaskawe nadesłanie do Polskiej Agencji

Telegraficznej Warszawa, Krakowskie
Przedmieście 50 krótkich życiorysów
i fotografii.

Przed kadencją Sejmu
Dziś, we

czwartek

posiedzenie Głównej

i Senatu.
odbędzie

komisji

się

wybor-

czej. Na posiedzeniu tem nastąpi rozdział mandatów z list państwowych
do Sejmu, poczem nazwiska:
posłów
ogłoszone będą w „Monitorze.
W

tydzień po ogłoszeniu

na całym
Agencja Telegraficzna stwierdza, że ostatnie wybory do Senatu
porządku
terenie Rzeczypospolitej polskiej odbyły w jak najzupełniejszym
i spokoju. Wysoka irekwencja wyborców, dochodząca w niektórych obwogłosująswobodzie
dach do 85 proc. świadczy najzupełniej o całkowitej
cych. Komisje wyborcze, jako organa w zupełności
niezależne od władz
administracyjnych urzędowały po myśli obowiązujących przepisów ordynacji wyborczej. Nie zaszedł żaden wypadek, ażeby
kwestjonowano
prawa

wiadomią

komisję.

się mandatu

o

ile

kandydaci

gdzie

wybrani

za-

zrzekają

zostali

równocześnie w jednym lub kilku okręgach z listy państwowej. Ta
sama czynność dotycząca
Senatu
о4będzie się w przyszłym tygodniu.

£iągnienia U Loferji

Klasowej.

WĄRSZAWA, 14. III. (fel. wł. Słowa). W
wczorajszym ciągnieniu V-tej Klasowej Loterji Państwowej główne wygrane

25,000 zł.—16198.
15,000 zł.- 74657.

Aresztowanie b. posła P.P.S. Wolickiego,

10,000

KRAKÓW, 14-Iil PAT. „Naprzód* donosi, że wczoraj policja aresztowała b. posła Wolickiego. Aresztowanie nastąpiło z polecenia sądu w

zł.—8684,

75479,

padły:

119046.

5,000 .zł.—8416, 21357, 24829.
3,000 zł.—64875, 69439, 69956, 81079

W dzisiejszem ciągnieniu:

Pińsku, gdzie Wolicki oskarżony został o zdradę stanu w związku z przemową wygłoszoną na zgromadzeniu. Wolickiego odstawiono pod eskortą

„do Pińska.

pomiędzy Chili

WARSZAWA, 14.111, (że/. wł. Słowa).

mieckiemi lub komunistami. Albo też Już przed tygodniem
poseł
amerytrudno posądzić niemiecką policję wy- kański Stetson zawiadomił
Ministra
wiadowczą o taką atrofję sprężystości, Zaleskiego i p. Skrzyńskiego o treści
od
sekretarza
iżby nie wiedziała ona,
że
na tery- listu jaki otrzymał
stanu Kelloga. W pismie tem p. Keltorjum Prus Wschodnich, po
zgnie- log zawiadamia posła Stetsona o poceniu powstania,
uciekają
setki So- wierzeniu stanowiska arbitra p. Skrzyńcjalistów litewskich, że się €w Któlew- skiemu. Premjer marszałek Piłsudski
swą
zgodę
na piopozycję
cu organizują, że otrzymują pracę za- wyraził
rządu
amerykańskiego
poczem
ze
robkową, że mieszkają tam tłumnie.—
swej strony p. Aleksander Skrzyński
Zaczął też Majus coś mówić o poby- propozycję tę przyjął. P. Skrzyński
cie swoim w redakcji
Vorwarts i... udaje się do Ameryki w najbliższym
:
coś mu
przeszkodziło
opowiadania czasie.
Jak
wiadomo
rząd
Stanów
Zjed„
tego dokofńczyć.—Możnaby
jeszcze
noczonych
upoważniony
jest przez
dużo o różnych szczegółach tych „reprzedstawicieli rządów Chili i Peru do
welacji“ powiedzieć...
desygnowania arbitra,
któryby
rozWogóle jednak ogłaszane w „Lie- strzygnął zatarg pomiędzy
temi pańtuvos Aidas“ rzekome
zeznania Ma- stwami. Rząd amerykański przestrzejusa pachną jakimś
grubym tszanta- gający dotychczas zwyczaju powierzania stanowiska
arbitra obywatelom
żem. Nie mamy
jakoś
zauiania do
amerykańskim tym
razem powierzył
tych panów z obozu emigracji litew- to stanowisko europejczykowi.
Jest
skiej, jeżeli prawdą jest, że Pleczkaj- to pierwszy
wypadek
powierzenia
Stanów Zjednoczonych
tis służył
ongiś
w
kontrwywiadzie przez Rząd
kowieńskim i wydawał własnych ko- odpowiedzialnego stanowiska. dyploPowierzelegów w ręce
policji
kowieńskiej, macie starego kontynentu.
nie stanowiska
p. Al. Skrzyńskiego
dlaczegożby taki Majus nie mał być należy uważać za osobisty jego sukzwykłym prowokatorem i do tego ces. P. Skrzyński
jak wiadomo w
Zjednoobdarzonym
bujną wyobraźnią... Po kołach politycznych Stanów.
dokładnem
jednak
przeczytaniu czonych cieszy się wielkim autorytecyklu tych artykułów, wydaje się być tem.
Pasłedzenie Rady Ministrów.
najprawdopodobniejszym, że ż autenWARSZAWA, 14.11. PAT. W dniu
tycznych zeznań Majusa pozostało tam
14 b. m. pod przewodnictwem
wicėniewiele, resztę,
na podstawie różpremjera prof. Bartla odbyło się ponych danych czerpanych od koniiden- siedzenie Rady Ministrów, na którem
tów, lub z sensacji puszczanych już przyjęto cały szereg projektów „rozRzeczypospodawńo w prasie
ryskiej,
dodanó te porządzeń Prezydenta
rozpo„szczegėly“ tak
imponujące
niewta- litej, między innemi projekty
rządzeń o dozorze
nad artykułami
iemniczonym,
zaprawiono
wszystko
żywności i przedmiotami codziennego
tą wyraźną
tendencją, która przebi- użytku, o związkach międzykomunaljała już z pierwszej skargi Voldema- nych, o ochronie zwierząt, o państworasa „do Ligi. Narodów;i stworzono wem muzeum archeologičznem, O pocałość. Poprostu artykuły te musiały pieraniu melįoracji rolnėį, O ochronie
wynałazków, wzorów i znaków towabyć spreparowane bądź
w
Kowieńrowych, o spółkach akcyjnych,
proskiem ministerstwie spraw zagranicz- jekt rozporządzenia
Rady Ministrów
nych, bądź w... sztabie jeneralnym.
w sprawie statutu Muzeum
ZooloRada
Ministrów
Krążą też pogłoski, że rząd ko- gicznego. Pozatem
wieński zabiegał
oddawna o nawią- powzięła uchwałę w sprawie przedłużenia akcji złagodzenia bezrobocia na
zanie takiego kontaktu z emigrantamiesiące kwieceń, maj b. r.
mi, którzyby
mogli udzielić podobWymiana dokumentów ratyfikanych „rewelacji*.
Mówią też, iż pocyjnych.
średnika
znaleziono
podobno...
w
WARSZAWA, 14-IlI PAT. W dniu
Berlinie, ponieważ Majus
nie bardzo 14 b. m. zostały wymienione
dokuukładu
między
ufał „swoim*%.
Wiadomość ta o tyle menty ratyfikacyjne
granijest prawdopodobną, iż ten szyty bia- Polską a Niemcami o polach
cznych
przeciętych
granicą
polsko-niełemi nićmi szantaż już się w prasie
miecką. Układ ten podpisany
był w
niemieckiej reklamuje.
m.
Witosławiu 21 czerwca 1926. Wymiany dokonali ze strony Polski dyrektor
Ghchód imienin Marszałka Piłsud- departamentu politycznego MSZ. Ta-

Biuro

sposób - z

Skrzyński arbifrem w za-

fargu

że... działały wspólnie z władzami nie-

Tendencyjne komonikaty Wolfia o wyborach w Polste.
'w

Mickiewicza 24.

45 11'. 28.

wszystko.
Gdyby zatem prawdą
to
wszystko było,
umiałby
wystąpić z
rewelacjami, które conajmniej
kwalifikowałyby się na stół obrad
Rady
Ligi Narodów. Sypie na prawo i lewo
adresami, datami, nazwiskami, a tymczasem w gruncie rzeczy, ani o tych
słynnych
„zaborczych
planach polskich”, ani nic konkretnego o wciągnięciu w te plany obozu
emigracji
litewskiej, powiedzieć nie jest w staskiego w Krakowie,
|
KRAKÓW, 14-II. PAT.
W. sali
nie.
:
odbyło się
_ Szkoda, iż nie została ogłoszona konierencyjnej magistratu
w
dniu
wczorajszym
późnym
wieczota część zeznań Majusa, w której
rem posiedzenie obywatelskiego
koprzedstawił okres poprzedzający sam mitetu uczczenia
imienin
Marszałka
wybuch zamachu w
Taurogach. Z Józefa Piłsudskiego. Uchwalono nadziwną bowiem sprzecznością do tych stępujący
program:
W
przeddzień
capstrzyk
orkiestr wojskodalszych jego „rewelacji*
stoją opo- imienin
wiadania o pobycie jego w Prusach wychi cywilnych. W niedzielę o godz.
i2-ej akademja w sali starego teatru,
Wschodnich. Są to urywki, które nie o godz. 4-ej pp. bieg wojskowej sztakleją się jakoś z całością. Ma to być chety z przed Oleandrów ulicami Krawszystko „intryga polska”, a tymcza- kowa. O godz.
19-ej przedstawienie
sem dowiadujemy się, że emigranci w domu Żołnierza, o godz. 10 wiecz.
litewscy tłumnie. uchodzili po zgniece- w olicerskim kasynie garnizonowym
raut z częścią muzyczno-wokalną, doniu powstania do Prus Wschodnich, chód na budowę Domu Żołnierza im.
do Królewca.
Tam ich przyjmowano Józefa Piłsudskiego "w
Oleandrach.
z otwartemi rękami. Niby to przeby- W poniedziałek 19 bm. o g. 9 rano
uroczyste
nabożeństwo
wali na terytorjum Niemiec nielegalnie w katedrze.
i również nielegalnie posiadali swą w staraniem kurji metropolitalnej i województwa krakowskiego, nadto sta"Królewcu ekspozyture główną, za po- raniem prezydjum gminy żydowskiej
mocą której. działali i porozumiewali odbędą się nabożeństwa
dla młopostęsię z Litwą.
Tu i ówdzie napomina dzieży szkolnej w świątyniach
coś o kontakcie z komunistami,
ale powej i starej synagodze. Tak samo
odbędą się nabożeństwa
w
Świątywnet przemilcza
dalszy ciąg i zdań
niach innych wyznań. We wszystkich
nie dopowiada. A przecież trudno szkołach odbędą się poranki i wiesobie wyobrazić, giżby wpływy polskie czornice
poświęcone
osobie
Pana
w tej „intrydze* sięgały
tak daleko» Marszałka Piłsudskiego.

papieskiego.

hymnu

kardynał Kakowski,
J. Em.
między innymi
ks. Celli. na
Ropp, oraz sekretarz nuncjatury

Dostojnego gościa powitali
biskup. Gall, ks. arcybiskup

Gdzie jest obecnie kapitan Majus,
wódz powstania w Taurogach?
Głucho jakoś o nim w ostatnich czasach
było. Jeszcze w grudniu r. z. rozeszła się pogłoska,
naprzemian
to
potwierdzana to zaprzeczana, że zgłosił się on do poselstwa litewskiegow

Pociąg, którym przybył nuncjusz

na peron przy dźwiękach

wjechał

POW.—ul.

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*.
WOŁKOWYSK-—Kiosk B. Gołembiowskiego.

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

nie zwraca.

Warszawie, w

zosfanie poruszoną na posiedzeniu gabinefu Rzeszy.

złota

sowieckiego
dlatego, że stanowi ono
jego własność, którą zagrabili bolszewicy. Obronę swoich interesów Fran-

cuski Bank

bałtyckich,

POsSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
T-wa „Ruch“.
STOLPCE--Ksieg.
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9.

10 ©groszy.
3-ej 30 gr. Za tekstem
CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i RE
Е
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o

Marszmtek Pizsudski o zadaniech Sejmu
WARSZAWA,

Księg. Nauczyc.

OSZMIANA—-Spółdz.

'PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

Szantaż.

Zehranie posłów z lisfy Nr. 1.

Wileńska 28.

N.-ŚWIĘCIANY—ul

WILEJKA

„Jedność.

LIDA—ul. Suwalska 13.
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1

groszy.
pojedyńczego N-ru 20
sprzedaży detalicznej cena
Sietczowh ryczałtem. 2
Opłata Es

S

я

CERCROYEJW.

pocztową

as

Z sj) ke. i

Porypelje „towieckiego Złota”

redakcji 243, administracji

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

Włodzimierow

St. Michalskiego.

NOWOGRÓDEK—Kiosk

50,000 zł, 16957
aa
zł. - 13433, 38435, 55928, 74570
14

°

Г
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,A komu Polska odrodzona zawdzięcza wolność
Swój byt za uznanemi przez Świat cały granicami?

Józefowi

swoją

i bezpieczny

Piłsudskiemu.

‚ W czyim ręku są dziś losy Ojczyzny naszej
i naszego
Państwa?
Największy wróg Marszałka Piłsudskiego nie może odpowiedzieć
inaczej,
jak że w, Jego ręku.
mit
A dłoń to mocna,
kierowana przez umysł
wysokiej
miary,
dłoń
czysta i do sprawowania rządów wdrożona.
_
Przyjdzie czas, Obywatele,
że w Wilnie stać będzie pomnik Józefa

Piłsudskiego, przekazujący Polsce całej pamięć o Nim w nieskończone lata.

Jego imieniem zwane będą wileńskie
najdostojniejsze instytucje
użyteczności publicznej. Przyjdzie czas, że Wilno i Ziemia Wileńska, dziś zaledwi
e
dźwigające się na nogi z ruin i spustoszeń, które im wojna zadała, będą
mogły uczcić Józefa Piłsudskiego, jak na to zasłużył i jak dyktuje nam
serce Oraz Obywatelskie sumienie.
Dziś nie stać
ste nas jeszcze na to. Lecz stać tymczasem
na okazanie
Marszałkowi Piłsudskiemu naszej czci i miłości—czem chata bogata.
:
`
Opracowališmy program imieninowej uroczystości,
Wzywamy
Was,
Obywatele,
do jaknajtłumniejszego wzięcia udziału w nabożeństwach oraz
akademjach, w przedstawieniach i defiladach.
O chorągwie u bram i balkonów Was prosimy; a i światłem, płonącem w oknach niech
kto może
— przysporzy Wilnu, ukochanemu miastu Marszałka, odświętnego wyglądu.

Niech żyje Józef Piłsudski!
KOMITET:

Władysław Rączkiewicz wojewoda wileński, Witold Abramowicz
prezes Zarz.
Okr. Tow. Strzeleckiego, Aleksander Achmatowicz mecenas, Władysław
Bandurski

biskup,

Stefan

Brokowski

prezes

Partji

Pracy, Adam

Bohdanowicz

prezez

Wil.

Zw.
Ziemian, Bogusław Bosiacki dyr. Dyrekcji Dróg Wodnych, Witold Czyż wiceprezydent m. Wilna, Stanisław Chmielewski wiceprezes Dyr. Ceł, Aleksander
St Dobosz prezes Zw. Naucz. Szkół Pow., Adam Dutkiewicz prezes Chom.ński,
Stow. Urz.
Państw., Szymon Firkowicz hacham karaimski, Hipolit Gieczewicz przezes Zw.
Zie-

mian, Ksawery Gorzuchowski prezes Zw. Cech., Hieronim Grzyb
prezes
Wil.
Kom.
Akadem., Artur Górski pułk. d-ca 6 Bryg. Kop.,
Marjan
Hopen
wicedyrektor
Dyr.
Lasów Państw., Bronisław Iżycki Herman prezes Kons. Ew.-Reform., Wacław
Iszora

starosta grodzki, Czesław Jankowski

prezes Synd. Dzien. Wil. Piotr Jastrzębski
Zw. Prac. Miejsk., Michał Jastrzębski superintendent
Kośc. Ewang.
Reform.,
arjan Jankowski przewod. Wydz. Pow. Sejm. Dziśnieńskiego, Želistaw ' Januszkiewicz przewod. Wydz.
Pow. Sejm. Brasławskiego, Marian Zyndram-Kośc ałkowski
poseł, Janina Kirtiklisowa prezeska Z. P. S. K., Aloizy Karczmarek prezes Zw. Legjonistów, Władysław Kamiński prezes Zw. Osadn ków Wojsk., józef Korolec prezes
Tow. Ubezp. „Przezorność*, Adolf Kopeć delegat Prokurat. Gen., Zygmunt Kowalewski przewod. Wydz. Pow. Sejm. Oszmiańskiego, Zygiryd Loppe pastor, Bolesław Le-

| bać

szczyński

okręgowy

inspektor

pracy,

Stanisław

Makowska-Gulbinowa, Jan Malecki
ktor Banku Rolnicze,o Oddz. Wil.

przewodniczący

Wydz.

Pow.

Sejm.

Mackiewicz

redaktor

„Stowa“,

Ewa

prezes Izby Skarbowej, Ludwik Maculewicz dyreWanda Maliszewska doktór med., Stefan. Mydlarz

Święc. Wiktor Niewodniczański prezes Stow. Techni-

ków. jan Nitosławski, przewod. Wydz. Pow. Sejm. Wilejskiego, jan Niedźwiecki przew.
Wydz. Pow. Sejm. Postawskiego,
Mikołaj Osikowski prezes Z. O. W., juljusz Osterwa Dyr. Zesp. „Reduta”, Kazimierz Okulicz poseł, Bolesław Popowicz generał d-ca
I Dyw.

P. Leg,,

Stanisław

Pigoń rektor, Stefan Pogorzelski

kurator

Okr. Šzkoln.

Wil.,

Kazimierz Petrusewicz dziekan Rady Adwokackiej. Michał Puchalski prezes Zarz. Okr.
Z. U. K., M. Piasecki prezes Zw. Młod. Polskiej, Władysława Popowiczowa prezeska
Stow. „Rodziną Wojskowa”, Roman Pikiel dyrektor Polskiego Radja, Jan Pietraszewski prezes Okr. Izby Kontr: Państw., Arsenjusz Pimonow prezes gminy Staroobrzedowców,

Marjan

hr. Broel-Plater

prezes Zarz.

Wil.

Banku

Ziemsk.,

Jan

Piekutowski

przewod, Wydz. Seim. Mołodeczańskiego, Roman Ruciński prezes Zw. Kupców, Mieczysław Raczkiewicz prezes Kraj. Str. Lud. „Zjednoczenie* poseł, Edward Rakowicz
prezes Zw. Pocztowców, Jakób Romanowicz zastępca muftiego, Franciszek Rychłowski dyr. Teatru Polskiego, Oktawjusz Rackiewicz dyr. Powszech. Zakł. Ubezp., Restytut Sumorok prezes Sądu Apelacyjnego, Kazimierz Sławiński profesor, Wiktor Sta-

niewicz profesor, Juljusz Szymański profesor,
Gustaw
skiej doktór med., Władysław Śmilgewicz prezes Stow.

Sztolcman
nacz. Izby LekarDowborczyków, Ludwik Szwy-

kowski dyr. Banku Gosp. Krajow. juljan Staszewski prezes Wil. Dyr. Kolei Państw..
Wacław Gizbert-Studnicki dyr. Archiwum Państw., Marjan
Szydłowski
kier. РА“а,
Hipolit Siemiradzki dyrektor Wil. Oddziału Banku Handlowego, Józef Trzeciak prezes

Zw.

Kółek

Roln., Teodozjusz

arcyb.

prawosł.,

Franciszek

Umiastowski

red.

„Biał.

Dnia", Ludwik Unichowski prezes Wydz. Wil. Czerw. Krzyża, Helena Wilczewska pre-

zeska P. Z. P., Lucjan Witkowski przewodniczący Wydz. Pow. Wil.-Trock., Witold
Węsławski prezes Macierzy Szkolnej, Stanisław, Wańkowicz senater, Henryk Zabielski
prezes Zw.

Polsk.

Młod.

i Tel. Józef Folejewski

Dem.

U. S$. B., józef

prezydent m. Wilna.

PROGRAM
dnia

imienin

Marszałka

"

Józefa

Żółtowski

prezes

Wil. Dyrekcji

/

Poczt

OBCHODU
Piłsudskiego

1928 г

w dn.

18—19 marca

Niedziela, 18-g0 marca:
Godz. 12. — Bieg na przełaj, zorganizowany przez Związek Lekkoatletyczny oraz Ośrodek P. W. i F. W. Rozdanie
nagród. Start i meta w
Cielętniku.
Godz. 12,30. - Popularne Akademie w Sali Miejskiej dla młodzieży
i wojska z pokazami Św'ietlnemi.
Godz. 16. — Popularne przedstawienie w „Reducie*. Bezpłatne.

prawnej hramadowców.
czem nigdy nie miałem rozmowy
na
temat natury prawnej,
Prok. Kałapski.
Czy wysokość
taksy okazanej panu odpowiada rzeczywistošci?

Świadek.

ale mowa
stawkach.

Taksy

nie ustalałem,

była o mniej więcej takich

Świadek

Mickiewicz

pamięta

naogół niewiele. U adw. Rodziewicza
Podczas rewizji dokonanej w archi- był razem z adw. Andrejewem. Była
:

dowców.

wum C.K* KPZB znaleziona
została mowa o ustaleniu wysokości
hononotatka, w której mówi'się, że ponie- rarjów i podziale
pracy
na tereny.
waż rozdawanie spraw poszczególnym Inicjatywa zwołania konierencji powadwokatom okazało się niewygodnem, stała od Sobolewskiego, który
skarautor notatki odbył konierencję
„ze żył się,
że
musi się targować z
wszystkimi adwokatami, którzy biorą obrońcami. Wobec nieotrzymania houdział w prowadzeniu spraw naszych”. norarjum
za obronę, świadek
pisał
Fotograija ta przedstawia Ścianę domu na ul. Królewskiej. Obok wielNa
konierencji
tej uchwalony miał do posła Sobolewskiego szereg listów,
kich
afiszów
24 widzimy napis: „Kto chce Śślubówzcywilnych i chrztów bez
być porządek, zgodznie
którym adwo- prosząc © uregulowanie należności.
kat Rodziewicz kierować miał obroną
księdza,
niech głosuje na jedyrikę*. Niestety naszemu
Sędzia Borejko. Czy nie była
fotografowi
udalo
i delegować na rozprawy poszczegól- poruszona na zebraniu u adw. Ro- się zdjąć ten afisz
już rozdarty.
nych obrońców. Ponadto
opracowa- dziewicza kwestja, od kogo pochodzą
na została taksa opłat za obronę. pieniądze
płacone przez
Sobolewma Załkindi Jan Karp, (pierwszych
Na ogół cały dzień przeszedł bez
W związku z. tem
w kancelarii skiego.
adw. Rodziewicza przeprowadzona zowiadek.
Mnie to nie intereso- dwoje żydzi) byli funkcjonarjuszami zbytniego ożywienia.
stała rewizja. Znaleziono szereg spraw wało.
Na
lawach
gdzie
„Hramady”,
Centr. Komitetu
prasowych
widzimy
dotyczących osób, oskarżonych z art.
pism
i sowieckich:
Świadek Rodziewicz, n. b. cy- pracowali jako pomocnicze siły biu- znów przedstawiciel
102, Ill, 129 i 132 k.k. przeważnie na wilista,
: „„łzwiestji” i urzędowej agencji „Tass*.
stwierdza,
że kilkakrotnie rowe.
zlecenie posła Sobolewskiego lub osk. zwracał się do niego poseł Sobolewgimn. biało- Publiczności, prócz kilku członków roBlizniański b. uczeń
Ostrowskiego.
ski
w.
prosząc o obronę
w sprawach ruskiego tak przejął się ruchem bia- dzin oskarżonych, nikogo.
nie politycznych. Ponieważ pomiędzy po- łoruskim, że wstąpił do „Hramady*.
zeznając
Sw. Czernichow
neguje tego, że rozmawiał z adw Ro- słem Sobolewskim, a jednym z obroń- Mówią wszyscy o trybie pracy w Kodziewiczem w sprawie ustalenia ogól- ców powstały kwestje na tle honorar- mitecie.
nych cen za obronę. Mówi, żew roku jów, Świadek zaproponował omówiei OkińKarp razem z Sobolewskim
| lokują położnice i chore z cierpiejeździł
czycem
1926 przyjmując sprawy
do Staro-Berezowa gi niami kobiecemi w Zakładzie Рою- @
białoruskie nie warunków.
nie orjentował się we wszystkich odspra- Rzžnicym ul. W. Pohulanka Nr 3I.
Prok. Kałapski. Czy świadek nie przeprowadzać dochodzenie w
cieniach ugrupowań białoruskich. „Kil- mówił z posłem Ballinem?
przez
hromadowców
wie... pobicia
kakrotaie prosił mnie o obronę koleŚwiadek. Tak, w sprawie obrony policję. W rzeczywistości robotnicy z
Dr Pergament
I
ga Rodziewicz. — Płacił poseł Sobo- NPCh'owców.
zebrapuszczy Białowieskiej rozbili
choroby
wewnetrzne.
8
lewski. Myślałem, że Sobolewski wyZastęW dalszym
ciągu zeznania Świa- nie, a policja interwenjowała.
Trecka 3, tel. 11.51, od 5-7.
stępuje jako przedstawiciel sejmowego dek stwierdza, że jakkolwiek nie kie- pując osk. Bursewicza w odpowiadapiklubu białoruskiego".
rował obroną, jednak wszystkie spra- niu na listy z prowincji Świadek
BPrzewodniczący. Czy na konie- wy nadesłane mu przez posła Sobo- sał hurtkowcom: „Samowoli policjanz podobizną
rencji u adw. Rodziewicza był pan z lewskiego badał.
Kermolki firmoWe
flaszeczki
Za pracę tę otrzy- tów niema granic, robią to co im naadw. Mickiewiczem,
kazują z góry, pomóc nic nię możeon tak zeznał u mywał honorarjum.
fabryki
sędziego Śledczego.
Podczas zeznań
tych
Świadków my“.
Przewodniczący. Kto wam kawiadek. Kolega Mickiewicz mo- obrońcy zamiejscowi ostentacyjnie ozał
że był ze mną,
isać?
ale ja z nim nie by- puszczają salę obrad.
łem, powiem więcej, z kol. Mickiewiwiadek. Bursewicz.

naymm zy

i Bujakski, Gniozierski i Waszkiewicz Ь

й
an

Po krótkiej
przerwie
zeznaje b.
<członek sejmowego klubu białoruskie-

go, senator
nowicz.

Wiaczesław

:

Bohda-

Mówi o rozłamie klubu, rozdzieleniu w związku z tem „żeląznego ka-

pitału* oraz

6

składkach: członków

klubu.
:
Część
pieniędzy
uzyskanych
tą
drogą szło na pomoc więźniom politycznym.
Rozłam w klubie, nastąpił,
ponieważ część posłów, ,„ruchliwych*,
uznało pracę na terenie sejmowym za
mało produkcyjną.
Oskarżonego Kowsza zna Świadek

Ostrowski

stanął na czele

Osk. Kowsz mówił świadkowi,

było

otrzymać

stu

Mec. Honigwill.

jaki

Mińskiego.

był

cha-

jako dzielnego administratora, cztoŚwiadek. Tak jak
wieka energicznego i... praktycznego. publikacjj
sowieckich.

i
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Wrażenia

ieafralne.

mitetu,

wewnątrz

a kiedy

pro-

znałazł

GĄA BARWMATDOJAJ

rekruklamacje K.P.Z.B. nawołujące
ma do
tów do oporu, poznał z kim
czynienia i zameldował władzom bezpieczeństwa.
obrony
, Zdenerwowany pytaniami
i oskarżonych rzuca: „pod przysięgą
że komunistyczną
mogę potwierdzić,
Hramada byla“.
por. KOP M.
Zeznania świadków

Kontryma

Jarosza i aspiranta

wszystkich

skła-

zamkniętych.

drzwiach

dane są przy

BDRESEECEKUZEWSCUWRTEZBZZEEZKE

Poszukuje się lokalu
B

m

*

%

na internat dia 30 dzieci w pobliżu
Zwierzyńca
lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie.
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. ra

|
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delegacyj wojska oraz szkół ze sztandarami. Nabożeństwa w
Świątyniach
innych wyznań.
Godz, 11. — Defilada wojska.
Godz. 13,30 do 14,30, -— Przyjmowanie przez Pana Wojewodę życzeń
Godz. 19. - Capstrzyk na ulicach m. Wilna. Iluminacja.
dla Pana Marszałka w Białej sali Pałacu Wojewody.
Poniedziałek, 19-go marca:
Godz. 16 do 19. — Audycja radjowa.
Godz. 9,30 —10,30. -- Uroczyste „nabożeństwo w Bazylice z udziałem
Godz. 20.
Uroczysta Akademja w teatrze „Reduta”.
III
I
I
AOC
dramatycznej bardzo, bardzo
piękny recć ludzi jak p. prokurator, nie mo- złapać—a czuć. Gdy się zaczyna w druornament.
A może i coś
więcej je- knie na deszczu w altanie... a potem gim akcie między panią Julją a MorTadeusza Rittnera: „Wilki w no- szcze.
nie wyrabia nawpół obłąkańczych, cał- wiczem scena z łańcuszkiem, zaraz jakZe wszystkiego zaś, co Rittner na- kiem obłąkańczych breweryj w salonie by powiało ambrą jakąś na widownię.
ėy“, sztuka 3-aktowa wystawiona w
Reducie po raz pierwszy 13 marca, pisał, kto wie czy nie są „Wilki w szanującego się domu. Co? Niepraw- Czuć miłość w powietrzu, choć nikt
nocy** utworem najbardziej
uducho- daż? Po całej sztuce pachnie symboSą, którzy za najlepszy utwór sce- wionym i przy całej swej pozornej ro- lami. Coś się w niej dzieje... co tylko. o niej nie piśnie ani pół słowa. Raz
tylko jeden—potem— położy na ten
niczny Rittnera—zmarłego w 1921-szym dzajowości,
wykwintnym
humorze, fascynuje i nastraja.
Ach,
ta biedna magiczny wyraz
gruby
swój paluch
roku — poczytują „Głupiego
Jakė- jakby głównej trosce o ostry—point
pani Julja! Tak niesłychanie prawdzi- p. prezydent.
|
sprawia
to na nas
ba'; innym się to, co dzieje
się
w seche — rysunek charakterów czemś,
wa w ultrakobiecej psychice swojej. wszystkich wrażenie jakby.
kto
zatragicznym „Małym domku“
najbar- co sprowadza na ziemię
prześliczny Nie, to nie pani jJulja tak. okrutnie deptał fijołek. I mocno, mocno
madziej podoba; ktoś inny był aż kilka liryzm głębokiej poezji. Nawet...
czy prawdziwa
tylko jej kobiecość. Boże my to za złe p. prezydentowi sądu.
razy w teatrze na „Człowieku z bud- to w samej rzeczy dzinło się to wszymiły! A toż tej kobiecie tak mało po- Hm!. _ podkochuje
się on w pani
ki suflera", na sztuce w samej rzeczy stko, co oto przepływa przez te trzy
trzeba do szczęścia...
| my “to tak Julji. Okoliczność łagodząca.
Który
fascynującej, a którą nazwano w ja- akty sztuki? Owszem, owszem,
tak, znakomicie czujemy wszyscy; tak my paragrai?— panie prokuratorze. Który
kiejś Historji Literatury „doskonałym akurat tak żył z żoną swoją pan proją wszyscy rozumiemy; tyle oczu nie- to punkt
dodatkowy
do którego
ieljietonem
niedzielnym _ wielkiego kurator znakomicie „utrafiony* a przewieścich zaszkliło się łzami na. parte- odnośnika?
dziennika"... Cały
Wiedeń
swojego pyszny jako figura komedjowa.
Ta- rze, po pełniutkich
ložach,
po pelSztuka, bo
sztuka!
Błąkasz
się
czasu
tłoczył się do Burgu na, co kie— wierzymy Święcie— było to całe
niutkiej
galerji...
To
nie
stojąca
u
enipo
niej
jak
po
jakimś
lesie
ze
„Snu
rawda, przeznakomicie grane „Lato“ milieu, które się nam ukazuje
za podnie- gmatycznego „Okna” bohaterka sztuki nocy letniej".
l nie kwapisz się byittnera, a które znuwuż w Warsza- sieniem kurtyny. Tak nawet, akurat tak
p. Rybickiego, przepuszczona przez najmniej wydostać sie z lasu. Tak
wie „nie udało się”... Mówiąc nawia- siadywała w salonie z robotą w ręku
alembik wymędrkowanego ekspressjo- dobrze... tak dobrze... Tak ładnie ta
sem: nie było zdaje się sztuki Rittne- pani radczyni a zięć jej p. prokurator
nizmu. Pani julja jest nam tak sza- mała Ada śpi w ogromnym
fotelu,
ra, któraby, przetłomaczona w lot na tak akurat przechadzał się wygłasza- lenie bliska...
tak prześlicznie
bije
serce u pani
i
język niemiecki i przednio zagrana, nie jąc podniosłe i murowane sentencje
Tak, zda się, „po -zupełnej | fikcji Julji ilekroć w stronę tego fotelu
zachwyciła wiedeńskiej
publiczności. podczas gdy jego żona,
pani Julja poruszają
się najrealniejsze figury,.
Tak jest lub owak,
w tej lub owej dusząc się w tej suchej atmosferze ulepione. z. rzeczywistości pierwszej popatrzy. A potem -potem—gdy się
rozwieje, pardon, skończy wszystko
Sztuce Rittnera bardziej niż w innej przymierzała przed lustrem nowy kaklasy.
Ta
np.
pani
Żanetta.
P.
Chmiegustować będziemy, pozostanie ogól- pelusz, nic nie mając lepszego do lewska-Perzanowska znakomicie pod- to, co się działo na scenie (bo 11-ta
blisko
i każdy
wieczór
teatralny
ne wrażenie, że teatr Rittnera, to coś roboty.
kreśla jej pochodzenie...
„któż
wie ma swoje
granice)
gdy znikną jak
przedziwni: tęczowegoi subtelnego,
Ale—od momentu gdy
p. proku- skąd!'* Kuta na cztery
nogi,
nie w kamfora pani Żanetta i jej Morwicz,
misternie splatanego z fantazji i filo- rator znajduje na swojem biurku list ciemię
bita, z któż wie jakiej siery wówczas -o dziwo!—ta mała Ada, o
zofji, migotliwego i pikantnego zara- napisany
przez
Morwicza
do pani
a... z iantazjami.
Nai- której przed chwilą była mowa, +0zem. A jaki artyzm pisarski, co za Julji aż do końca sztuki... jak się towarzyskiej
większą jej fantazją w życiu jest ten staje w salonie
państwa
prokurapisarską rasowość... zaś, pod całą tą państwu zdaje? Czy to jest rzeczyoto Morwicz, którego wlecze za sobą. torstwa.
A
to
dlatego
aby
był
znak
błyskotliwością ile—nieraz — rzetelnej wistość? Czy to nie wierutne zmyśle- Po kiego licha? A właśnie! To
widomy,
że
bynajmniej
nie
wszystko
poezji! Jaka szlachetna marzycielskość, nie? Czy istotnie i naprawdę wszystko
właśnie
fantazja
pani
Żanetty. było snem, fikcją i symbolem, cośmy
pilnująca się czujnie aby, broń Boże, to było? Proszę tyłko sobie przypo- jest
Sadza go, kładzie, wyprowadza, wpro- oglądali.
nie roztkliwić się — i to jeszcze
w mnieć: całą niesamowitość tego MorA już gdy
i
kurtyna
po raz
publicznem miejscu! Oczywiście nie wicza. Nie! Takie przecie indywidua wadza, omal, że mu nosa nie uciera.
Zakochana? Kto to powiedział? Trze- ostatni opadnie,
i mała Ada pójdzie
mierzyć Rittnera miarą wielkości. To; z krwi i kości nie istnieją. A tembarbaż przecie odróżnić
kochanie od z wyciągniętemi rączkami do całkiem
rzecz prosta, nie amor et deliciae g*- dziej taka istna „zjawa*
nie wałęsa „fantazji“. Kochanie—to jak rozpylo- rozkrochmalonego... hm... hm... męża
nerts humani lecz naszej
literatury się po ogrodzie tak niesłychanie corna po pokoju perfama.. Carścią nie swej
przybranej mamy — wówczas

BBZEYEDZZZAGUCUDSENONCGNE|

kretarzem i twórcą hurtka w Baranowiczach. Otrzymał paczkę gazet z ko-

Instytutu

Nominalnie
(Trudno nie uwierzyć w to ostatnie). naukowe, a w rzeczywistości noszące
Mec. Krzyżanowski. Więc świa- charakter jednostronnie polityczny. O
dek nie miał opinji o osk. Kowszu instytucie wiem mało.
W Warszawie
jako o złodzieju,
sektancie,
komu- poznałem dwóch proiesorów przybyniście? Świadek. Nie.
łych do Polski. Zobaczyli u mnie w
Następnie wspomina świadek,
że ręku książkę treści teologicznej i poFiłosofow
pisał swego
czasu
na wiedzieli: „a wy wsio pustiakami zuszpaltach „Za Swobodu* o Taraszkie- nim jeties“.“
:
wiczu.
Prok. Rauze. Świadek
wspomBank białoruski stworzony został niał, że posłowie uznali pracę sejmoprzez Jaremicza,
jednak po pewnym wą za nieprodukcyjną, kto to mówił.
czasie powstały w łonie zarządu nieŚwiadek. Wszyscy, ja sam, byli
porozumienia, a energiczni ludzie za- tacy, którzy chcieli jeszcze próbować.
władnęli nim,
:
Świadkowie: A. Bliźniański, Em-

na rynku.

Żądać wszędzie.

był se-

Świadek B. Pławczuk

złotych.
Następuje szereg pytań mec. Ettingera, które przewodniczący uchyla.
rakter publikacji
Kultury.

sprawy.

do

nic nowego

wnosi

że

nawet

bur-

M. Piasecki w katowie

są najlepsze

mistrz Wilejki w zeznaniach swoich nie

banku.

po wzmożeniu się ruchu przekazowego z Rygą,
przez Bank Tranzytowy
zarobki banku wzrosły znacznie. Był
czas,
kiedy każdy
z udziałowców
mógł uzyskać pożyczkę w sumie stu
dolarów. Po likwidacji „Hramady* nie

można

Około-Kułak,

Świadek

Były kolega na terenie Sejmu.

Wucsucsznnnczsa

dziesięciolecie odrodzonej, wolnej
i niepodległej Polski.

Po załatwieniu formalności
dotyczących sprawdzenia listy Świadków,
powołanych na ten dzień, Sąd przystępuje do zbadania ich.
pierwszym
rzędzie
zeznają
adwokaci:
Czernichow,
Mickiewicz i
Jodzewicz, którym akt oskarżenia imputuje zawarcie umowy z posłem Sobolewskim w sprawie obrony hrama-

nesenna

Piłsudskiego.

|
Tem żarliwsze modły.o zachowanie Go w niezłomnej
mocy
ducha
i ciała zanosić będziemy do Boga po świątyniach naszych w dniu 19-ут
marca, tem uroczyściej wypaść muszą
obchody w
dniu
Św. Józefa—
ponieważ tegorocznemi
Imieninami
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
przypieczętowujemy:
\

Akcja organizowania obrony

Haniebny dokument walki wykorczej.

p

Dorocznym obyczajem, który zdołał już ugruntować się w sercach
ludzkich i który, daj
Boże,
aby
jaknajdłużej
trwał — wzywamy Was
do najuroczystszego,
wedle
możności,
odświęcenia
imienin naszego
bohatera narodowego, będącego
jakby
wspaniałem
uosobieniem Polski
odrodzonej —
'

Pierwsze

©

НУ й proce „Hramady”

Obywatele!
Marszałka Józeia

ów

EBAERBE

S

„,Nowośe:'

pod

Dziś Rewja
poraz ostatni

rag

(ul. Dąbrowskiego 5)
kier. art.
K. Szerszyńskiego.

pożegnalna

Hqllo

„NOouošė“

w 2 aktach i 15 obrazach, w wykonaniu
artystów
scen
narkowskiej,
pp, Walerji
Dobosz
€. Jabłońskiej,
5.
K. Chrzanowskiego, j. Cesarskiego, L, Stróżewskiego, i K.
Orkiestra pod kier. Pabieziewicza.
— Baletmistrz

Dwa
Wa aczGU ZIANI

EZ

Warszawskich:
į
Balcerakówny,
Szerszyńskiego,
J. Cesarski.

przedstawienia początek o godz. 7 i pół. i 9 i pół. wiecz.
RODZA OWE ERSZAEA CTS
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III

oplynie
nam.
duszę
takie
jakieś
ciepłe, dziwnie ciepłe uczucie.
Posiedziałoby się jeszcze chwilkę. Niechce

|

T IIS

A grano — że nic dodać,
1аё.

Na

sługuje

specjalne

znakomite

nic u-Ś

podkreślenie

za-

zharmonizowanie

|

charakteru
interpretacji
ze stylem i
się do własnego,
codziennego życia. charakterem sztuki. Bilo to zwłaszcza
Nie spodziewać się tam — prawda? - w Oczy z gry p. Wołłejki (prezydent
żadnych poetyckich
fikcyj—-tak ulot- sądu).
Pomijając bardzo
piękne оnych a takim obejmujących przenika- pracowanie roli, w którą artysta włosię,

przez

jącym

zatłoczoną

wskroś

Tłoczy

szatnię

pchać

czarem.

A

się też człek przez

Reduty napowrót

do

szatnię

swego własnego,

żył

wszystkie

wszedniego

zasoby

talentu,

swego

niepo-

czuć było po ca-

łej roli tłumiki redutowe

przedziwnie

codziennego, szarego
życia z głębo- uszluchetniające interpretację.
Jeden
ką w duszy wdzięcznością za odgrze- za mocny akcent iub wybryk taniego
banie
świetnych „Wiłków w nocy* z ais Japon. a stałoby się wypadnięcie
pewnego
zapomnienia,
w które za- z tonu wręcz fatalne.
Wołłejko tak
czynały
już zapadać.
Kiedyż to się po Rittnerowsku
grał
nie chybiając
było
na warszawskiej
premierze? na pół centymetra, że sprawiał rzadDziesięć lat temu. Może nawet;z okła- ką -— rozkosz.
Niemniej gorący odem. Dziesięć lat... na przełęczy między klask należy się p. Białkowskiemu.
przedwojennemi a powojennemi
cza- Trzeba też przyznać,
że warunki ze-

sy, to nie bagatela. A jednak naj- wnętrzne ma na Marwicza wyśmienite;
"mniejszego śladu nie zostawiły na ale też i to, co artysta dał z siebie
A
sztuce Rittnera.
Może
chyba w tym
sensie,
że
porównywując „Wilki w

nocy“

do

mych

tyli

a

zaważyło

w dużej

wej świetności

mierze

wtorkowej

na wyjątko-

premiery.

Pp. Chmielewska-Perzanowska (Żaich netia) i Šciborowa (Julja) przešcigaly

tylu sztuk rodzi-

teražniejszyck,

widzi

się

literackie zaniedbanie

wobec

wykoń-

sztuki aktorszczegółów
Rittnera. To nie Kiedrzyński!
: nawet putrącających o histerję. P.
Wystawiono .w Reducie
piękną Karbowski
odlał swego prokuratora
sztukę Rittnera... o mały włos, że się z jednej bryły. Ogromną
sprawiła
nie napisało: jak Pan Bóg przykazał. publiczności
uciechę Marysia R. w
W każdym razie beż pompy i para- roli Ady,
dopełniając nader mile
dy ale też i bez jeszcze jednego eks- ujmująco
istny koncert kameralny
perymentu.
Efekty świetlne, słonecz- jakby
wolno
nazwać jeden
z maj

czonej,

ne,

_pięknej

wypadły

się, pierwsza w plastyce

faktury u takiego skiej, druga w miękkości

ślicznie.

Uderza,

że szczęśliwszych

właśnie „Wilki w nocy* można było
wystawić
w
pół-kotarach,
np. a la
„Hedda
Gablėr““
lub
„Sułkowski.
Lecz
dziękujemy
najszczerzej za tę
„pieredyszkę“ miedzy inscenizacjami
eksperymentalnemi. Tem ostrzej będą
nam sniakowały nowe próby.

Reduty.

wieczorów

teatralnych

|

Bez zastrzeżeń i z najżywszą

przy”

jemnością kładziemy na tem miejscu
to określenie. Sądząc po bardzo moc
nej frekwencji
zaraz już na premjė“

rze, nie rychło „Wilki w nocy” zejdaA
z afisza.

Ce: d

R
|

зОт

‚ КОМЕ G0ŻPOŻARCZY ZŁMŃ WOCKÓDNICI.
sztychy

gospodarcze.

*Poniżej zamieszczamy
wywiad
z
kierownikiem Rejonowej intendentury
p. ppułk.
Burgiełł
Mączyńskim w
sprawie budowy w Wilnie przez Magistrat w

kontakcie

z

wojskiem

ele-

watora, młynai piekarni. Szczegóły
znajdzie czytelnik w wywiadzie, mnie
chodzi o oświetlenie samego faktu z
punktu korzyści
społeczno-państwowych.

Wilno w odrodzonej
Polsce jest
jak ten dąb z podciętemi korzeniami.
Mając poza sobą przeszłość
stolicy
kraju o znacznym obszarze, dziś soki swe Wilno musi czerpać Zz terenów uszczuplonych
i znacznie
bie-

re, nie siejąc ani zbierając”
w dostatkach żyć potrafią.
Dziś fortecą którą zdobyć należy
jest harmonijne współżycie producenta ze spożywcą.
W tej płaszczyźnie traktować winniśmy budowę przez Magistrat elewatora, młyna i piekarni w Wilnie, a w
zbliżeniu chliborobów z miastem widzieć usunięcie nieufności, którą „znachorzy“
i pośrednicy
polityczni
i
handłowi latami utrzymać się starali
w myśł zasady „gdzie się dwuch kłóci, tam trzeci korzysta”.
Sama

koncepcja

zespołenia

w bu-

dowie czynników komunalnych z woj-

skowemi jest bardzo trafnie pomyślana: łącząc dwa czynniki juź egzystuczy jące— rezerwuje przyszłe zaopatrzenie
ulistwienie czy to gospodarcze,
miasta w produkty rolne podrastająkulturalne dębu— stolicy.
cym
i rozwijającym się organizacjom
_
Góra Zamkowa,
Swiątynie,
Uniwersytet-to pomniki
etapów
roz- rolniczym. Osoba gen. Litwinowicza i
kwitu stolicy w zależności od /tempa charakter wojska jako czynnika stokrążenia soków krajowych. W zmie- jącego ponad życiem partyjnem gwanionych warunkach
doby ;dzisiejszej rantuje, iż w całej akcji górować bęosiągnięcia
nowe czynniki wpływając na . pobu- dzie czynu» dążenie do
dzenie
soków
odmiennego rodzaju celów społeczno-państwowych.
Wreszcie połączenie
w. spożyciu
pomniki zostawią
po
sobie. Takim
pomnikiem o szerokim rozmachu pań- żołnierza z cywilem
nada ten ton
stwowym jest
zamierzona
budowa harmonii, o który szczególnie na poelewatora, młyna i piekarni w Wilnie,. graniczu zależeć nam musi.
skupiająca
w węźle
gospodarczym
nici produkcji rolniczego kraju—wiąKreśląc te moje sztychy zaraz po
żąca tem samem z
Wilnem
i įego wyborach, gdy miasto
oskrobywane
kulturą
ludność,
którą
w
masach od plakatów
przypomina
luszczenie
zdobyć
możemy
przedewszystkiem pacjenta po szkarlatynie, mam na ceprzez zaspokojenie jej potrzeb
go- lu oskrobanie naszych myśli
z chospodarczych.
robliwych kalucynacyj wyborczych
i
wprowadzenia ich najszybciej na tory
Niejednokrotnie w „Słowie*
pod- rzeczywistych potrzeb życia.
(krešlalem,
iż największą
bolączką
Michał Obiezierski,
naszego życia państwowego jest dysproporcja między czynnikami społecznemi miasta, a czynnikami--wsi. Bodniejszych

- co

ujemnie

wpływa

na

Projekt nowego ośrodka przemysła piekarskiego W Wilcie,

łączka

ta, nie będąc

w

Polsce

wyjąt-

kiem, o tyle jednak jest niebezpieczniejszą, o ile poziom ludności
wiejskiej stoi niżej od poziomu
tej że
ludności na Zachodzie Europy.

Źródła szukać należy w niewspółmiernym

z rolnictwem

wzroście

prze-

mysłu fabrycznego i handlu.
Ludwik

Górski

ostrzegając

przed

(Wywiad
Od

Komitet Obrhodn lmienin Marzałka Piłowdskiego w Nowej Wilejce.
Dnia 6 marca r.b. zawiązał się w Nowej
Wilejce Komitet obchodu uroczystości Imienin
Wielkiego Budowniczego Polski Marszałka

na

prasy wileńskiej ukazują

łamach

się wzmian-

ki kronikarskie, traktujące
O konierencjach władz miejskich
i wojskowych
w sprawie wspólnej budowy
dużej piekarni mechanicznej.
Sprawa ta interesuje żywo szeroki
ogół, nie licząc już

groźnym procesem supremacji miasta teresowanych

liczne

rzesze

zain-

tym

kierunku,

która

ze

strony

WOj-

ska jest już w pełni realizacjj może
wpłynąć dodatnio
na dalszą współpracę organów wojskowych
z Magistratem
w kierunku
podniesienia i
skoordynowania życia gospodarczego
Wilna przez zrozumienie
wspólnych
potrzeb

i celowe

ich ujęcie.

Już obecnie zarysowuje
się, jako
dalszy etap, projekt budowy miejskiej

rzeźni i chłodni,

któreby

następującym

skła-

Abrahama

p.

Spostrzeżenia

z dnia 14

Ciśnienie

$гейше у т, -

Temperatura

Wiatr

jeszcze

przeważający

ekonomicznym

stanie

się możliwem do zrealizowania.

meteorologiczne

Zakładu Meteorologii

sługiwać ludność
cywilną
i wojsko.
Jedynie przy takiem ujęciu rozwiązania problemu gospodarczego,
Tozwiązanie to przy dzisiejszym ciężkim
stanie

Zach, st. o g. 17 m. 38

H.|
Klemensa
jutro

mogły ob- średnia

wem

-- III 1928

przedstawicielami

705
O

im w drodze
ki płac.

oc

mm.

|

Północno-Zachódni.

Uwagi:
Półpochmurno.
Minimum za-dobę - 100C.

robotników,

polubownej

przyznano

12 proc.

podwyż-

który już trwa od kilku tygodni
— przybiera
estatnio coraz większe rozmiary.
Szewcy czeladnicy, którym zaproponowano
25 proc. zwyżkę dotychczasowych

Opad za dobę w

pertraktacjach przewłaścicieli
hut, z

—- (x) Rozszerzenie się strajku szewDowiadujemy się, iż strajk szewców

ców.

Śnieg.

pięćdziesiąt

lat temu,

a ile świeżości

i prawdy w tem
ujęciu
znajdziemy,
wnikając w proces przez który przechodzi nasz sąsiad ze Wschodu. Rozpaczliwe wysiłki w kierunku „smyczki z dierewniej* od której zależy dalszy pochód: „boskich* tryumfatorów
z Petrogradu—wszak to konsekwentny
wynik

„przesadnego

do

powstać ośrodek

gistratu,

oraz

ułatwienia

przemysłowy

poczynić

uzyskania

kroki

przez

w

Ma-

celu

Magistrat

kredytu dla zrealizowania omawianego
zamierzenia.
„ W ten sposób harmonijne współdziałanie wojska z władzami cywilnemi, które przedewszystkiem przypisać
należy

obęcnemu

Dowódcy

gen. Litwinowiczowi,
jak
Śmieszności wielkiemu.
zrozumieniu
ze

Korpusu

również
strony

poglądu" miasta na wieś.
rozwiązałoby
Prezydjum Magistratu,
„Bezgraniczna tępota naszych kmiot. jeden z najważniejszych problemów
ków*

na którą

po wyborach

wska-

gospodarczych m. Wilna.
— A jakie pan z tego

zuje p. Cat w artykule „Oktrojowanie
korzyści, panie
konstytucji* ma swe źródło w tem, iż tujemy.

a
przewiduje

pułkowniku — zapy-

:
na
kładąc
„Zbyt wiele farb jasnych
przytoczę:
je
zaraz
,
- Znaczne
suterynochatę chłopską"
miasto
w swej Wyrugowanie chałupniczo
„boskošci“ zamało myślało o kmiot- wego przemysłu piekarskiego. Zaopa-

ka „ludzkich* potrzebach,

eksploatu-

jąc go i szantażując przez szereg pośredników, czy też „znachorów* i politycznych
i handlowych.
Rosyjski
kmiotek* jednak nie okazał
się tak
„tępy jakby się zdawało: wykorzystywał pośredników pokąd mu oni byli
potrzebni, sprytnie
dyskontując
ich
„Znachorstwo* w zdobyciu ziemi, a
teraz kieszeń i spichrze
zamknął na
dwa spusty. To trudno!
Od
dawna
przywykł
„mieszczuchów*
smaczno
jedzących i elegancko
się ubierających uważać za „ptaki niebieskie, któ-

trzenie miasta
i wojska w chleb i mą-

kę według

nowoczesnych

wymagań.

Możność regulowania i obniżenia cen
mąki i chleba przez taniość produkcji

i utrzymanie w dyspozycji stałych rezerw, a tem
samem
uniezależnienie
się ed
spekulatywnej
konjunktury
handlowej. Możność nawiązania
Ściślejszego
kontaktu
bezpośrednio z
produkcją rolną i usunięcie niezdro-

wego pośrednictwa

przez

producentom okolicznym

Oby tylko inicjatywa wojska

ks. józefa".

Wierzyńskie-

„

Wileńskie

Przed

przedstawienien:

Towarzystwo

Filhar-

moniczne. Leopold Szpinalski daje się
usłyszeć Wilnu na jednym recitalu w nie-

dzielę dn. 18 marca rb. w Sali Klubu Handl.-

Przem. (Mickiewicza 33a) o godz. 8.30 w.
Wyjątkowo interesujący program obejmuje
utwory Chopin'a, Szymanowskiego, Różyc-

kiego, Zarębskiego,

Liszta,

Debussy'ego,

Scriabinai wykonaną po raz perwszy w
Wilnie Fantazję Wschodnią „Isiamey* Bałakirewa.
Występ wspaniałego pianisty p. Leopolda Szpinalskiego,
zwycięzcy
Międzynar.
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.
wzbudził zrozumiałe zainteresowanie. Pozostałe bilety do nabycia w „Orbisie* (Mickiewicza 11), tamże programy recitalu.

RADJO—WILNO.
Czwartek 15 marca 1928 r.
16.25 - 16.40: Chwilka litewska.
16.40—16.55:
Komunikat harcerski.

wyżki.

zo-

Metropolity w składzie osobistym Duchowieństwa zaszły nast. zmiany: ks. Leopold
Blum proboszcz z Porudomina, przeniesio-

stała właściwie przez Magistrat zrozumiana i nie była
przez wpływy ny został do Konwaliszek, ks. Władysław
Szyksznel mianowany wikarjuszem w Olkieubocznych czynników przerywana.
—Na tenraz tyle tylko panu w tej nikach, ks, Kazimierz Kowrecki z Rakowa
mianowany proboszczem w Krewie, oraz
sprawie powiem, kończy nasz uprzej- ks. Juljan Cimaszkiewiczz archidjecezji momy informator.
Ж:
hylowskiej mianowany wikarjuszem w Ku-

KRONIKA MIEJSCOWA.
— Towarzystwo
popierania
przemysłu ludowego w Wilnie
wysyła w najbliższych dniach
samodziały ludowe
z Wileńszczyzny
na
wystawę
do Strassburga.
Wystawa
organizowana przez Komitet
„Przyjaciół Polski* działający w
śŚcisłem
porozumieniu z Konsulatem Rzplitej
Polskiej w Strassburgu ma
na celu
dać poznać
publiczności
alzackiej
Polskę, jej przeszłość, jej twórczość

w dziedzinie sztuki ludowej,

dekora-

od

wego podładu
może
mieć
praktyczną doniosłość, jako
propagandy gospodarczej. (t)
— (n) Ceny
ca

r.

ideorównież
Środek

w Wilnie z dnia 13 mar-

b.

£iemiopłody
Ceny. za 100
kg. przy
tranzakcjach wagonowych franco st, Wilno:
żyto 43,—44, owies 42
43(zależnie od gatunku), jęczmień browarowy 45 -46, na kaszę
43—, otręby żytnie 31 32, pszenne 32 33.

de-

groch 60
70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr.
za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę,

kapusta świeża 50—60 za 1 kg., kwaszona
30—35, pomidory 140—180, grzyby suszone
10.00—15.00 za

1 kg.

Drób: kury 3,00

kurczęta

200

250,

6,00 zł.

kaczki

bite 400—600, młode 3.00
8,00

12,00, bite

za

żywe

4.00,

źnicy.
(c) Podziękowanie.

W

związku

z

powiadomieniem ks. Proboszczaz Brzozowej © zaofiarowaniu przez parafjanina parafji brzozowskiej
p. Antoniego
Jawłowskiego 2 nowych dzwonów wagi 22 pudów,
kiewicz wystosował list treści następującej:
Niniejszem wyrażamy najserdeczniejsze podziękowania p.
Jawłowskiemu za tego
hojną i szlachetną ofiarę — 7 Kazimierz,
b

Sufragan

Wileński, Wikarjusz Gene-

ralny.
— (c)
a
do nauki religji.
Z polecenia Ę
Księdza Arcybiskupa —
Metropolity
Kurja Metropolitalna
wystosowała następujące wyjaśnienie dla
Ks. Ks.
Dziekanów: Ks. Ks. Dziekani są stałymi
wizytatorami nauki religii w szkołach swoich okręgów i mają obowiązek zwizytować
wszystkie szkoły przynajmniej po dwa razy
w ciągu roku szkolnego. Wizytatorzy Zaś
archidjecezjalni mają obowiązek generalnego wizytowania nauki religii we wszystkich
szkołach archidjecezji przęz dłuższy przeciąg czasu, np. w ciągu kilku lat, nadto
wizytatorzy archidjecezjalni przyjmują sprawozdania wizytatorów okręgowych z odbytych wizytacyj.
‚ — (c) Zastępca Ks. kks, Prefęktów.
Wydział<de"

spraw

szkolnych

przy.

Kurji

Metropolitalnej powiadamia, iż Ks. Ks. Prefekci mający lekcje religii w rozmaitych
szkołach,

nie mogą być

wyznaczani

kierownictwai dyrekcje szkół
stwa

nauczycieli

do

przedmiotów

kcje religii w innej

przez

zastęp”

świeckich

tym czasie, gdy według rozkładu

mają

w

Ie-

szkole.

URZĘDOWA.
— (x) Wstrzymanie wydawania kart
łowieckich. W myśl ostatniego zarządzenia odnośnych władz, do czasu

przez Ministerstwo Skarbu

uzgodnienia

sprawy

ustale-

nia wysokości opłat stemplowych,
mane zostało wydawanie
nowych

wstrzykart ło-

wieckich.

Stare dotąd wydanę karty są ważne do
dnia 31 bm. włącznie.
— (x) Konfiskaty
„Woli
Pracy*
i

„Qłosu
Rządu

Wileńskiego*.

na m.

Urząd Komisarza

Wilno zarządził w dniu

wczo-

rajszym konfiskatę białoruskiego pisma pt.
„Wola Pracy“ Nr 2 z dnia 14 bm., za umieszczenie artykułu
czowszczyzny*.

„Koniec

niezgodnych

Pawlukiewi-

wiadomości

Nałożono również areszt na tygodnik
„Głos Wileński* z dnia 14 bm. za podanie
z prawdą

nikachi przebiegu

ostatnich

własną spółdzielnię

0

wyborów.

wy-

W treści artykułów obu psm dopatrzono się cech przestępstwa,
przewidzianego
w art. 1, rozporządzenia
Prezydenta Rze-

czypospolitej.

szewcką,

któraby

za-

trudniła około 1200 osób—szewców i spokrewnionych zawodów.
„ (x)
Druga
partja bezrobotnych
udaje się do Puznańskiego. Jak już w
swoim czasie donosiliśmy, Urząd Pośrednictwa

Pracy

w

Wilnie

wysłał

wództwa Poznańskiego

150

do

Woje-

bezrobotnych

kobiet do robót leśnych, koszta podróży
których w sumie 1.500 zł. pokrył magistrat
m. Wilna.
W. dniu wczorajszym pomieniony urząd
zwrócił się ponownie do Magistratu z prošbą o udzielenie pewnych subsydji
drugiej
partji bezrobotnych,
na pokrycie
kosztów

Michal- podróży.

w cenie 3500 zł. J. E. ks. Biskup

M

Robotnicy ci wysłani zostaną w najbliż-

szych

dniach

również

do robót

leśnych, do

Nadleśnictwa Sieraków w Poznańskiem.
, /W związku z powyższem dowiadujemy

się, iż Magistrat,

mając

na

względzie,

że

przez wysyłanie większych mas robotników
zmniejszy się znacznie bezrobocie w Wilnie, prawdopodobnie prośbie powyższej zadośćuczyni.

SĄDOWA.

— Osobiste. Delegat Prokuratorji Generałnej p. Adolf Kopeć w dniu wczorajszym wyjechał w sprawach służbowych na
dni kilka do Warszawy. Zastępuje p. Delegata Radca Prokuratorji Generalnej p. Mieczysław Obiezierski.
Ь

AKADEMICKA.
„ , „Czwartki Akademickie". Program dzi-

siejszego Czwartku wypełni „Szopka* przeznaczona specjalnie dla akademików, którzy
zapłacą za wstęp tylko 20 groszy. Okazja

szalona i w dodatku ostatnia, bo dzisiejszy
„Czwartek* to ostatni
przed ferjami Wielkunocnemi.
я
Jeśli mowa o Szopce, to przypominamy, że wileńska
publiczność będzie' mogła
jeszcze raz Szopkę zobaczyć w sobotę 17-go
marca o 20-tej min. 15 i w niedzielę 18-go

marca o 17-tej i 20-tej minut 15.
— Zeb anie absolwentów
medycyny. Starosta absolwentów medycyny zawiadamia, że we czwartek
dn. 15 marca r. b.
o godz. 7 wiecz, w gmachu głównym sala
(1) odbędzie się zebranie
Absolwentów
W-łu Lekarskiego.

UNIWERSYTECKA
— Promocja.

W czwartek dnia 15 bm.

odbędzie się w Auli Kolumnowej
sytetu o godz. 12-ej promocja p.
smana Achmatowicza, starszego

Zakładu Chemii
chemii.
Wstęp

organicznej,

wolny.

Nabożeństwo
J. Montwiłła. Zarząd
cy społecznej podaje
niedzielę 18 bm. o g.
dnia imienin

na

UniwerMagistra
asystenta

doktora

ŻAŁOBNA.
za spokój duszy Śp.
Tow. popierania przdo wiadomości, iż w
9 r. jako w wiglię

śp. Józefa Montwiłła edbędzie

się w kościele Ś-tego lerzego nabożeństwo
za spokój

duszy

wielkiego

działacza

łecznego i niezrównanego filantropa.

spo-

KOMUNIKATY.
- Powszechne

7.00 - 10.00,

sztukę.

6,00

800,

gesi

żywe

indyki

żywe

pizedsiębiorstw miejskich.

W

dniu dzisiej-

wykłady

Uniwersy-

GIEŁOA

WARSZAWSKA

14 marca
Dewizy.i

Tranz.

Dolary

8.88

Belgja

124,32

Holandja

Londyn
Nowy-Tork

stworzenie Paryż
dogodnych Praga

|

358,80

43,48
8,90

35,09
26,415

SZKOLNA.

1928 r.

— (x) Wizytacja

waluty:

Dowiadujemy

szkół muzycznych.

się, że od 2 dni bawi

w

Wil-

Kupno

8.90

8

Miketta,
który z ramienia Departamentu
$ztuki ma przeprowadzić
wizytacię
szkół

35790

konterencjiz kierownikiem oddziału Sztuki

124,68
43,49
8,92

35,18
26,48

1a

43,38
8,38

35,00
26,45

17127
125,19

47,015

dr.

Jan

Weyssenhoff.

19.00—19.20: Gazetka radjowa.
19.20- 19.30: Sygnał czasu i rozmai-

tości.
zyki

й

„19.34

|:

22,30

23.30:

polskiej

Transmisja koncertu mu-

us

Transmisja

muzyki

ta-

necznej.

-— (c) Nowa
speakerka
radjostacii
wileńskiej. Wszyscy radjosłuchacze byli
niewątpliwie zdziwieni gdy w ubiegłą niedzielę zapowiadała jakaś pani, czy też panna. W każdym razie jakiś przyjemny kobiecy głos. Dowiadujemy się, iż i nadal w
niedziele i święta, a później prawdopodobnie

stale speakerką

będzie

panna

Marja

Kwołekówna, znana z „Kwadransą Akademickiego” słuchaczka U. S. B., której radjofoniczny głos doskonale
na naszej fali 435.

się

rozchodzi

$ PORT.
Turniej

gier ruchowych 0 mistrzosiwo Wilna.

W trzecim i czwartym
dniu turnieju gier ruchowych
0 mistrzostwo
Wilna, osiągnięto następujące wyniki,

Półfinały
Harcerki —

R.

K.

S.

„Sila“

23

: 12 (14 : 6) (mecz koszykówki).
Harcerze — A. Z. $. B. (mecz
siatkówki)
przyniósł piękne zwyciestwo Harcerzom w stosunku 30 : 20

(15 : 9).

Harcerze

—

A.Z.S.B.

(mecz

szykówki) 17 : 10 dla Harcerzy.

ko-

Do

przerwy 11 : Z.
Ognisko — R.K.S. „Tur* (mecz
koszykówki) 81 : 1 (45 : 1). Była to
właściwie zabawaw kotka i w myszkę.

A Z.8.A

(mecz

=

RK

S-

SA“

siatkówki) 30 : 3 (15 : 3).

Makabi — R.KS. „Tur*
(10 : 0). Mecz
koszykówki

22 : 6
2 żeń-

skich zespołów zakończył się zasłużonem zwycięstwem
lepszej drużyny
Makabi.
FinałyHarcerki — Makabi
(mecz ke-

szykówki (22 : 12). Harcerki zwycięży-

ły w ładnym
stosunku 22:12 po
zaciętej walce.
Makabi — RKS
«Siła»
(mecz
siatkówki żeńskich zespołów) 30: 10
(5:7). „Siła* uległa lepszej technicznie drużynie Makabi.
AZS. A.
—
Harcerze.
(mecz

Mecz AZS'u

z Har-

cerzami był najciekawszy
z
turnieju. Drużyna
Harcerzy

siatkówki)

całego
prowa-

2:0.

dziła do przerwy 15:7 i wynik

zda-

muzycznych w Wilnie. Wczoraj
Urzędu Wojewódzkiego

po

odbycju

konserwatorem

Re-

merem, p.
Miketta
rozpoczął wizytację od
Konsecwatorjum Muzycznego.

PRACA

I OPIEKA SPOŁECZNA.

'szykówki) 35 : 16 (19: 5).

medja w trzech odsłonach T. Rittnera „Wilki w nocy*.
„Wilki w nocy”.
Jutro
— „Wilki w nocy* na rzecz Medyków. W sebotę 17-g0 bm. o godz. 2o-ej

wano

kasy za-

wych

odbędzie się przedstawienie
nera —

„Wilki

w nocy*,

komedji

na rzecz

Spotkania tych
2 najlepszych w
Wilnie zespołów koszykówki
oczekiz

R.tt- zwłaszcza

dużem

zainteresowaniem

po ostatnich wysoko cyirowynikach
Ogniska (63:0 i

pomogowej studentów medyków USB. Bi- 81:1) liczono
się z pewną przegraną
lety w Apaelaty u członków Kasy.
harcer— „Sułkowsk:* dla młodzieży szkol- Harcerzy. Tymczasem zespół
nej. jutro i w sobotę o godz. 4-ej pp., za cerski zwyciężył i to pewnie
uzyskuzgodą Kuratorjium Okr. Szkoln. Wileńskie- jąc
zdecydowaną
przewagę
nad
go odbędą sig dwa przedstawienia szkolne swym przeciwnikiem.
Gra
była
proZeromskiego — „Sułkowski”.
sztuki St.
Zgłoszenia szkół nd bilety przyjmuje Se- wadzona w niezwykle żywem tempie.
kretarjat Reduty od godz. loej do 2-ej
„Na podstawie wyników turnieju
pp. i od 6-ej do 7.30 wieczorem, przyczem
każda szkoła otrzyma od zakupionych bi-

letów 1o proc. bezpłatnie, dla najniezamożpo 30, 40.
5e, 60, 80 gr. i po 1 zł.
— Teau Polski (sala „Lutnia"). Dzis
po raz ostatni cieszącą się wyjątkowem powodzeniem sztuka Dymowa „Śpiewak włąsnej niedoli".

nie radca Ministerstwa W. R. i O. P. p. Jari niejszych uczniów. Ceny miejsc

Sprz.

359,70

Przedszkolneg >. We czwartek (dn. 15
b. m.) odbędzie się zebranie miesięczne

scicki4
17.50 18.35: Audycja literacka w wy“
kenaniu artystów Reduty:
1. Miasta polskie w poezji.
Jl. Audycia wesoła.
18.35—19.00: „ O budowie materji* adczyt z działu „Przyroda* wygł. prof. U.S.B.

wał się być przechylony na korzyść
szym zaś rozpatrywany będzie preliminarz Tow. Wych,
zespołu harcerskiego, tymczasem AZS
Przed.
na
którym
odczytany
wydatków, przewidzianych w tymże budże- będzie się
referat p. t. „Uczucie strąchu u wziął się w drugim okresie
gry
na
cie. Ostateczne zakończenie prac nad roz- dzieci”. Pe referacie dyskusja.
Zebranie od- serjo do pracy i zdołał nietylko wypatrzeniem budźetu nastąpi w dniu jutrzej- będzie© godz.
T-ej wiecz. w lokalu kurszym. poczem preliminarz przedłożony z0- sów Pielęgniarskich
Mickiewicza 22 m. 3 równać, lecz nawet uzyskać w dogrywstanie Radzie miejskiej do zatwierdzenia.
ce przewagę 2 punktów decydującą ©
(mieszkanie p.p. Przewłeckich).
— (х{ Przenicsieuie biuia meldunzwycięstwie.
Harcerze
okazali
sie
kowego
I-zo komisariatu, Informują nas,
TEATRY i MUZYKA.
drużyną równorzędną technicznie.
iż biuro meldunkowe +V-go komisarjatu m.
— Reduta ra Pohulance. „Wiji w
Wilna mieszczące się dotąd
przy ul. SłoOgnisko
(mecz
Konocy". Dziś o godz. 20-ej, poraz trzeci ko- Harcerze

15.00 - 17.00, bite 12.00 — 15.00 zł, młode
8.00 1200 zł. za sztukę.
Ryby: liny żywe
- 500, śnięte 380 - - wackiezo vis a vis Dyrekcji PKP., z dniem
zostanie
400 za 1 kg., szczupaki
żywe
450 —480, 16 bm. ti. w piątek przeniesione
Snięte 280
350, okonie żywe 480
500, do gmachu przy uł. Wiwulskiego 16 m. 4.
- (x) Unormowani- i polepszenie
śnięte 350 380, karasie żywe (brak), śnięte (brak), karpie żywe 450 480, Śnięte warunkóww przytułkach miejskich. Wy350-380, leszcze żywe 480 500, śnięte dział opieki społecznej przy Magistrącie m.
380 - 400, sielawa 200 250, wąsacze żywe Wilna przystąpił ostatnio do unormowania
w poszczególnych
przytułkach
450 480, śnięte 380—400, sandacze
— warunków
400, sumy 250 -260, miętuzy (brak), jazie miejskich, subsydjowanych przez miasto, a
żywe 450 480, śnięte 380 - 400, stynka mianowicie ustalony został regulamin, oraz
ulepszono dotychczasowy stan
żywienia
(brak), płocie 180 250, drobne 80—1
55, II pat. osób znajdujących się w przytułkach.
„ Len: włókno I gat. 50
. „Pozatem zakupiono dla tych instytucji
— 45, siemię Iniane 13-. Tenden.;a
większą ilość bielizny pościelowej,
ubrań,
mocna.
:
i niezbędne urządzenia mieszkaniowe.

Szwajcarja
17163
17206
warunków w zbycie zboża. Łatwość Wiedeń
12550
125,80
47,135
41,235
amortyzacji
poczynionych
wkładów Włechy
przez Magistrat przez uzyskanie
sta- Papiery procentowe:
łego i wielkiego
konsumenta
jakim dolarówka 69,-- 69,75 _ 69,—
jest wojsko. Możność
wytworzenia Peź. dalarowa 85,50 35,75

/

prof.

Wierzyński
wygłosi
przemówieni
miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.
Poranek na cele kulturalno-oświatowe Związku drukarzy. W niedzieię 18 bm. o £ 12 min. 30 pp. odbędzie sie
® Teatrze
Polskim na cele kulturalnooświatowe Związku drukarzy poranek e
programie nadwyraz bogatym i urozmaiconym. OM
poda podaje niebawem.

zarobków, odrzucili tę propozycję, obstając
przy swoich żądaniach tj. 50 proc. nad-

J.ja: 200 -210 za | dziesiątek.
MIEJSKA.
teckie.
We czwartek, dnia
15-go
marca
Władze wojskowe, ze swej strony,
Cakier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w
w
-- (x) Zakończenie prac nad popraw- 1928 roku © godzinie 7-ej wieczorem
sadzone do śmieszności te słowa, 5a zobowiązały się przeprowadzić szero- Acta) kostka I gat. 170 -180, II gat. 160
Sali
Śniadeckich
Uniwersytetu
Stefana
Bakami
budź<tu
miejsxiego.
Miejska
kojednak cechą dzisiejszego
na wsie i kotorową bocznicę kolejową, ze stacji
w Wilnie Pref. Aliens Parczewski
nad ustale- torego
Warzywa: kartofle 18—20 gr. za 1 kgr. misja finansowa, prace której
towarowej do obok położonego mawygłosi odczyt pt: „Kościół za Piastów”.
niem poprawek budżetu miejskiego trwają
miasta poglądu".
cebula
70—80,
marchew
18—20,
pietruszka
Z 50 _gr., dla młodzieży 20 gr.
gazynu wojskowego,
która to bocz(pęczek), buraki 18 — 20, brukiew już od dni kilku, rozpatrzyła dotąd preli—
Towarzystwa
ychowania
Tak pisał konserwatysta - Górski nica obsługiwałaby również
mający 5—10
minarz
miejskiego
działu
dochodowego
i
15 20, ogórki 100—1350 gr. za 1 dziesiątek,

oklasków uwielbiającego miasta. Prze-

„Ułani

prof.
Ceny

— (x) 120 krawców
przys'ąpiło do
strajku. Trwający już od kilku dni strajk
krawców nie został dotąd zlikwidowany.
Ostatnio przyłączyło się do strajku około
120 krawców.
— (x) Podwyższenie płac robotnikom w hutach szklanych. Robotnicy zatrudnieni w hutach szklanych w Wilnie zaŻądali ostatnio pewnej podwyżki dotychczasowych płac.
Po odpowiednich
prowadzonych
przez

r.

-

—

o

U. S. В.

okolicznościowem

go (początek o g. 5 min. 30 pp.), w poniedziałek zaś o g. 8 min. 15 w. grani będą

Szewcy mechanicy i szteperzy, solidaZyska na tem ludność cywilna w Tendencja barometryczna stały wzrost ci-5
ryzując się z pomienionymi ogłos li w tych
pierwszym
rzędzie
jak i wojsko, a śnienia
16.55
17.15: „Płodozmiany pastewne”,
dniach również strajk, przyłączając się tem
zapoczątkowana na daleką. skalę posamem
do strejkujących szewców-czelad- Il-gi odczyt działu „Organizacja gospoKOŚCIELNA.
darstw* wygłosi prof. U. S. B. Jan Marlityka
gospodarcza
przy wspólnym
ników.
;
/W razie niezadośćuczynienią żądaniom szalkowicz.
wysiłku tych dwóch czynników przy-- (c) Przesunięcia personalne. Na
17.20
17.45: Transmisja z Warszawy.
strajkujących,
ostatni
postanowili
stworzyć
mocy
zarządzenia
J.E.
Księdza
Arcybiskupa—
niesie plan niewątpliwie obfity.
„Wśród książek" wygłosi pr. Henryk Mo-

solone 650 -—- 700, solone 600 — 650,
serowe 700 — 800.

wśród garnizonu wojskowego w Wilnie.-

w

czykówna,
Wyrwicz-Wichrowski,
Leni,
+ Opolski i inni.
— Obchód imienin Marszałka Piłkowski, zast. burmistrza
J. Wencel, D-sudskiego w Teatrze Polskim. W niedzieTomaszewski, Dyr. j. Fela, Dyr. A. Kwa
Śśniak, Proboszcz par. prawosł. A. Kiryk, lę nadchodzącą, jako w wigilję Imienin, TePolski wystawia dla
najszerszych
Rabin Landman, Kierown. szkoły im.
Ko- atr
ściuszki L. Ussowiczówna
i Kierowniczka warstw publiczneści, szkół i wojska „Konstytucję* Gorczyńskiego,
poprzedzoną słeszkoły im. Promyka Kierkorjusówna.

"KRONIKA

tem bliżej piekarzy, Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—10, siano
12, ziemniaki 15-18. Tendencja zwyżnad wsią pisał: „Rzecz dziwna:
dwie to też udaliśmy się do szefa kiero- 9kowa.
Dowóz średni.
wnictwa
rejonowej
intendentury
p.
Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco
najodleglejsze formy rządu: cezaryzm ppłk. Burgiełl-Mączyńskiego z prośbą
skład
Wilno:
koniczyna
czerwona I gat.
1 Rzeczpospolita
dzisiejsza, zarówno o informacje w tej sprawie.
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka
Poniżej przytaczamy udzielone wy- 1oo. Tendencja stała.
przychylnem okiem patrzą na to zeMaka pszenna amerykańska
100—110
<środkowanie życia w miastach,
a na- jaśnienie.
gr. za 1 kg., krajowa I gat.: 95—100, II gat.
Na
skutek
inicjatywy
władz
wojsko80—90, żytnia 65 proc. 58— 50, 75 proc. 50
"wet mu pomagają. Napoleonowie bywych w osobie Dowódcy Korpusu —52, гахожа 38 - 40, kartoflana 85—95, gryli przekonani, że dzierżąc
silnie Pa- p. generała Litwinowicza, toczące się czana
75—85, jęczmienna 60 —65.
Chleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60
ryż, panowanie nad Francją ubiezpie- od grudnia 1927 r. pertraktacje z Ma
czą: stroili go i ozdobiali w tym celu. gistratem m. Wilna
w
.sprawie wy- PoEkg. stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za
przy ul.
Napoleon
Ш
przebudował
Paryż i miany terenów wojskowych
K«sza manna amerykańska 130—150 gr.
budyn- za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała
„przerznął go szerokiemi bulwarami nie- Legjonów łącznie ze starymi
przecierana 94—105, perłowa 80—
tylko aby go ozdobić, ale aby łatwiej kami byłej piekarni i .młyna, na od- 95—105,
powiednie tereny Magistratu obok po- 95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, jaglana 80—90.
trzymać na wodzy burzliwą
stolicę. łożone, postępują naprzód.
Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg.,
Rząd dzisiejszejj Rzeczypospolitej
o
Na terenach tych Magistrat zamie- cielęce 100—130, baranie (brak), wieprzowsie się nie troszczy, z
nich
Ściąga rza wybudować już w roku obecnym we 270-300, schab 300 320, boczek 280
piekarnię
mechaniczną, — 300, szynka świeża 260—280, szynka'wępodatki i żołnierza, ale obarczonemu nowoczesną
400—420.
3
młyn wraz
z odpowiednim magazy- dzonaTłuszcze:
słonina krajowa I gat.
400—
ciężarami
rolnictwu
w pomoc
nie nem dla rezerw zbożowych, wykorzyli gat. 350—380, amerykańska 430 —460,
przychodzi. Opiera się głównie
na stywując dla tych celów stare, lecz 420.
szmalec amerykański | gat. 450 — 480, Ii
miastach i na ludności fabrycznej jej posiadające jeszcze dużą wartość bu- 400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny
byłej
piekarni
wojskowej
i 240—260.
schlebia, jej pracę i zarobki ma ciąg dynki
Nabieł: mleko 36 — 35 gr. za
.1 litr,
podjąłby
łe na oku. „Le travail de champs est młyna z tem, że Magistrat
180—200, twaróg 120 — 140 za i
się
równocześnie
wypieku chleba i śmietana
kg., ser twarogowy 180 — 200, masło nieihumain, le travail des villes est @- przemiału
mąki
dla potrzeb całego

vin*, powiedział Viktor Hugo

w

Piłsudskiego

zdrowej konkurencji. Могпо$6 zužyt- dzie: Pułk. Wściślak - Kom. Garn., Pułk.
Korytowski
D-ca 13 p. Uł., Pułk. Dąbkowania zniszczonych budynków, któ- ski
D-ca 19 p.ap.. Burmistrz ]. Ołdare od szeregu lat nie są eksploatowane i zapobiegnięcie w ten sposób
dalszemu ich niszczeniu, a temsamem
znaczne obniżenie kosztów budowy,
jakie magistrat zmuszony
byłby ponieść przy wznoszeniu
nowych
budowli.
CZWARTEK
— A dalsze projekty?
— Zapoczątkowana
inicjatywa w i 35 Dzis
Wschód sł. g. m. 6 03

z p. ppłk. Burgieti - /ną- cyjnej i t. d., a niezależnie

czyńskim).
pewnego
czasu

4a

Jutrzejsza premjera.

Ostatnia no-

wość teatrów europejskich, oraz warszawBela
skiego letniego, komedja węgierska
Stenes'a „Nie ożenię się”, jutro wchodzi na
repertuar Teatru Polskiego.
‚
Sztuka posiada kapitalne sceny oraz

new

yli:

Wilna

na rok

1928 zdo-

W. siatkówce |żeńskiej - Makabi
W siatkówce męskiej - A. Z. $.

W koszykówce żeńskiei—Harcerki
W koszykówce męskiei—Harcerze
Po rozegraniu turnieju odbyło sie
rozdanie nagród przechodnich i żetonów, które wręczył zwycięzcom Kier.
Ośr. W. F. Wilno kpt. Kawalec.

— (x) Stan zmniejszania się bezrebocia. W czasie od 1 do 14 marca r.b. bezrobocie na terenie m. Wilna zmniejszyło
się © 90 osób. Na powyższe wpłynęło więksae zatrzebowanie robolników do prac leś-

Funkcje sędziów w czasie turnieju
pełnili:
pp. Mrózek. Zaniewski, Korła,
jest satyrą na obecny modny salon. Rolę
łówną kobiecą młodej „garsonki* gra Z. Małowski, por. Szlichtinger.

nych

inne role główne grają pp. Molska, Makar-

w Wejewództwie

Poznańskiem.

Kuszłówna, jej modną mamusię I. Larowska,

Cel propagandowy

w zupełności. (t).

turniej

spełni!

O

809.0

Olsniewający prozrami!
|

NA SCENIE: Zupełnie nowy repertuar!
Występy

}

u ubieńców

>

Po”

|
i

Aktualja. Ostatnie szlagiery

1 akc.

Kino-T.

Dziś!

!

i Ž

K

O

„POLONIA”

$ ( ę
Choura

"uł. A. Mickiewicza 22.

WESA

Kino

az

6

W

kasie kina

Państwowych

av
Es

zapisy

na lekcje

u p. M.

dać w godzinach urzędowych w biurach Oddziałów
Drogowych w Królewszczyznie, Grodnie, Białymstoku, Lidzie, Wołkowysku i Baranowicząch. Licytacja odbędzie się w biurach
Oddziałów Drogowych wymienionych wyżej, w dniu
12-go
kwietnia 1928 roku o godz. 12 i pół.
Kupione zabudowania powinny
być
w
ciągu
sześciu

Ki

RAK

Worotynskiego.

><
ь

klijenteli. Własne

«-

nie najwybredniejszej

kosmetyk . Zadowole-

wody roślinne prze-

УОЕВ

Jeneral.

KJ KACZBUYSZA (OBŻ GREASE

Przedstaw.

D,-H.

r.

| Tom

Wyborców na terenie powiatów — | 128.216 į 51.746 | 38.518

KME

Okr. Nr 62.

įPRZ:
Lidzkie

Lista.Nr

1

14164

16.501

2

5.319
12

1471

””

20za

„15:S

334

190

3

832

ншп::опп

=

a

Sprzedaje na beczki Rolnik
>
Kalwaryjska 2.

Wileński

B

kkm

gry na skrzypcachag

Przyjmuję dzieci
przystepne.

od 7-mu lat,

Biskupia

5, od 12—3 i od 5

ceny

11 „Plaż” pokój

7 м. М. Szabsaj

LOKATA. KAPITAŁU
Najlepsza i najkorzystniejsza!
Kupno

domu

dochodowego

w Wilnie,

ewen. majątku ziemskiego. Posiadamy duży wybór. Dom H.-K. „Zachęta" Gdańska 6, telei. 9- 05. | 8+I1

25
36
2

9.359
24
i

2.740
94
ie

839
10
18

2

41

2.541

8.452

13.292

OKULICZ

36.197

KAZIMIERZ,

: STANKIEWICZ
KAMIŃSKI
. SZCZERBA

30.329

25.876

R
lat 38, b. redaktor

|

320.777

się

1928 r. o godz. 5-ej
przy

Dom

ul. Brackiej

Towarowy

Akc.

z

tym

w

pe

Nr.

25

w

”

przedstawienie

1927 wraz

bilansu

za

mandat.

|

;

й

4

z rachunkami

strat

4.117
=
8

18.315
128
>

1

'6.033

4.758

35.076

2

P.p. Akcjonarjusze,

141.354

/

т

w Zgromadzeniu

Wileńsk.", Wilno Mostowa

lat 39, lekarz Lida, ul. 17 kwietnia 5.

27

m.

ba

obrad

Lida,

8

marca

1928

a

swoje

16.

Oxręgowej

Komisji

Wyborczej

883- 6

Nr. 62.

* TRÓJKA TREF.

poruszeniu dostawał dreszczy, atmostera wagonu

była lodowata.

ogarniającą

go

Nagle jakiś nowy dźwięk doleciał
do jego uszu, przez chwiię walczył z

sennością,
susem,

śię przy tem w głowę.

wreszcie

uderzając

Rozgniewany,

kinąc półgłosem, próbował zorjentować się w sytuacji, wreszcie zorjentował się, że drzwi
były otwarte i naStanistaw

Redaktor odpowiedzialny Czesław

M.

i

ciemna masa boru,

zdawało

Karwowski.

Cairsdale

miał

na

sobie

chor.
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krótki opowie tę historję fantastyczną!..

Z jej słów zrozumiał, że miała nakożuszeki czarną futrzaną
czapkę,
oraz długie buty, był to zwykły strój dzieję spotkać się х Godirey'ęm w
myśliwych
w tych stronach,
twarz Paryżu. Cóż za dziwne pobudki mogły
miał
nieco
przymizerniałą,
lecz w go zmusić do dokonania tak niezroZamiast rozmaoczach błyszczała wesołośći pewność zumiałego wyboru?
wiać z tak miłą dziewczyną,
wolał
siebie, charakterystyczne u niego.
Clive Lorne był dostatecznie spryt- brnąć po śniegu wśród mrożnej nocy.
Clive ziewnął przeciągle.
:
ny, by módz zorjentować się w sytua„Jakkolwiek by tam bylo,—poczciwy
cji. Po krótkiej rozmowie o Godirey'u
z Mac Tavish'em,
przyszedł
do Ewan umie zachować tajemnicę! Ale
dwuch wniosków: po pierwsze,
że mnie nic nie zmusi dłużej pozostawać
Mac Tavish wiedział o tej sprawie o poza łóżkiem!”
„W tej chwili na
korytarzu
rozwiele więcej,
niż chciał okazać,
powtóre, że była to. niezwykła jakaś ta- legły się szybkie kroki, za drzwiami
ktoś mówił półgłosem, lecz wyraźnie:
jemnica.
— Pod numerem 9 jedzie, zdaje
$3 Kto odebrał list z rąk Godfrey'a?
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Dowie- choroby skórne, we4 dzieć się: ul. 3 majaneryczne
i
moczoВ № 1—5.
1131—1 płciowe. Elektrotera-

Nie mogło być wątpliwości, iż był
Przed samem oknem stał słup z na- komuś stojącemu w oknie, jednoczektóry zapewne
stał
pisem „,224' oznaczającym ilość kilo- Śnie prawie czarny jakiś
przedmiot to Mac Tavish,
a
metrów przebytych na drodze Wiedeń wypadł z pociągu pod nogi nieznajo- przy drzwiach do wagonu.
Kto
wyrzucił
paczkę
dla
God— Budapeszt.
mego.
Clive widział jak człowie ten
Majestatyczna cisza nocy objęła pochylił się i podniósł wyrzucony z frey'a?
Oczywistem
było
również,
że
pociąg. Drzewa, okryte błyszczącym, pociągu przedmiot. W chwili gdy wyktóry wiózł
iskrzącym się cudownie szronem Spa: prostował się
zwrócony
twarzą ku uczynił to Mac Tavish,
ły i senną była ziemia, otulona
w pociągowi,
Światło z przedziału,
w ją zapewne w tym celu 'z Londynu.
Lecz cóż mógł robić Godfrey
miękki i puszysty Śnieżny
kobierzec. którym jechał Clive, padło na jego
Cairsdale w tym
borze
węgierskim,.
Jedynie długie smugi pary mąciły biel, postać, oświecając rysy twarzy. *
nocy
mroźnej,
gdzie mieszotaczającą pociąg.
Ku najwyższemu swemu
zdumie- wśród
Clive wdychał z rozkoszą aroma- niu Clive poznał
w człowieku
tym kał, jak się tu dostał?
Clive pokiwał
głową
ze zdumietyczne
lodowate
powietrze,
niosące Godirey'a Cairsdale.
ku niemu
zapachy
lasu, mokrych
Wszystko to stało się z szybkoś- niem.
Problemat ten wydawał
mugśsię
liści.
cią błyskawicy, lecz nie było wątpliCo pomyśli
Księżyca nie było.
Poza
bialemi wości, zbyt dobrze Clive znał God- nie do rozstrzygnięcia.
piękna panna Fitz - Gerald, gdy jej
roziskrzonemi drzewami ostro odcina- frey'a, by mógł się omylić.

ła się,

B.

21, ;|

otrzymaną polecamy dla wysiewu w žyto
Sklep Rolniczy, Wielka 15 (Szwarcowy 1).

się, że drżenie jakieś przelatuje wśród
oszromionych gałęzi, jakiś
powiew
cieplejszy
strząsnął z nich miękkie
płaty Śniegu. Dreszcz wstrząsnął ciałem Clive'ai właśnie miał zamknąć
okno, gdy jakiś dziwny odgłos dolezamknął drzwi i spojrzał na zegarek. ciał
do jego uszu,
ktoś otworzył
Było kwadrans po czwartej. Usiadł na okno, Clive wychylił się ze swego.
łóżku i odsunął firankć chcąc zobaPrzed sobą z boku, przy drzwiach
czyč na jakiej stacji stali. Lecz okno wagonu dojrzał na Śniegu, stojącą
było całkowicie okryte szronem.
O- pomiędzy lasem a pociągiem, niewytworzył je. Oczom jego ukazała się raźną sylwetkę w dużej
futrzanej
prześliczna
panorama zimowa, lecz czapce. W tejże chwili pociąg ruszył
nigdzie nie można. było dostrzedz bu- zwolna.
dynku, zdawało się, że pociąg został
Clive widział,
jak tajemnicza pozatrzymany wśród lasu sosnowego. stać podała jakiś papier, czy też list,

Mackiewicz.
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pod

4 na wsi. Posiądam dłu4: goletnią
praktykę,

mieć pod
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leżało je zamknąć.
Zapalił Światło
i właśnie miał
zamknąć drzwi, gdy, ku swemu zdumieniu zauważył,
że górne
posłanie
ROZDZIAŁ IV.
było puste.
;
Na 224 kilometrze.
W przedziale wszystko pozostało
Clive został obudzony gwałtownie nieporuszone, ubrania Clive'a huśtały
pod wpływem
jakiegoś
przykrego się na wieszadłach
w pobliżu
umyecz
nieuświadomionego
wstrząsu. walki, walizki i paczki Ewana
zajmoOtworzył oczy, iecz w pierwszej chwili wały nadal siatki i kąty
przedziału.
nie mógł nic rozróżnić, prócz ciemnej Widocznie
Mac
Tavish
zbudzony
masy wiszącego nad nim łóżka.
chłodem wstał. by zainterpelować
w
" Słychać
było zgrzytanie i stukot tej sprawie konduktora.
kół, tak
bardzo charakterystyczny
W tej chwili pomrukując
i gwiżdźwięk idącego pociągu, lecz w miarę dżąc przeciągle, pociąg stanął nagle.
jak wsłuchiwał
się w te odgłosy Clive nadsłuchiwał. Słychać
było cizdawało mu się, że zmieniały się, że chy szelest w korytarzu,
z którego
tempo ich stawało się . wolniejsze... płynęła zimna struga powietrza; wipociąg zwalniał biegu.
docznie jakieś okno lub drzwi nie byW
przedziale
panował
chłód: "ły zamknięte. Clive wyszedł na koryDrżąc z zimna owijał się w kołdrę. tarz i obejrzał się na wszystkie stroW słabem świetle błękitnej
lampki ny, lecz
nigdzie
nie było
śladu
widział, jak oddech jego zgęszczał się Ewana.
w zimnem powietrzu.
Przy każdem
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Olaf
Fiord,
Annete
Specjalną
ilustrację muzyczną wykona orkiestra
Milena.
Własność „Gaumont* Warszawa.

piekny sensacyjny dramat wschodniw 10 aktach p. t.
Rzecz dzieje się w Kairze, oraz w jednym z wielkich
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Dziśi wielka sensacja dla naszych bywalców! Prze-
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linowska, Czechowa, Klimow i
Film pełen emocji i porywu.
Początek

Znany

e

pitan Mściciel* W
Kerrigan i Jean Paige. W poczekalni Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek
seansów © godz. 4-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej. Ceny biletów: parter 808 gr., balkon 40 gr.
Następny program: „POKUSA.
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Od dnia 15-go do 20-go
największe arcydzieło
sztuki filmowej

Miejski Kinematograi |
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Clive zerwał się z miejsca, tknięty
strasznem przeczuciem
i gwałtownie
otworzył drzwi.
Blady i przerażony konduktor
z
zapaloną latarką stanął przed nim.
—(Co się stało?—zapytał Lorne.
—-pPSzukam. doktora, coś się stało |
jednemu z pasażerów.
>> Komu? Komu?
-— Nie wiem,
zdaje
się, że to

b

Anglik.

Clive zerwał z wieszadła marynarkę swą i wkładając ją pobiegł wzdłuż
korytarza.

Instynktownie
kierował
się
ku
miejscu
skąd wyrzuconą paczkę na
Śnieg
do nóg Godirey'a Cairsdale.
Fala zimnego powietrza
owiała
go |
znowu, ipociąg pędził szybko i Clive
co chwila uderzał się o Ściany koly-

szącego się na szynach wagonu.*
Nagle zatrzymał się: dwuch ludzi.

podnosiło
z ziemi bezwładne ciało.
Za nimi
chwiały
się na zawiasach
otwarte drzwi.

Clive zajrzał przez

ich

ramiona*

przed nim leżało ciało Mac Tawish
o bladej twarzyi zamkniętych oczach:

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie”, Kwaszelna 23.

