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„Razkulacziwanje“.
Jak každy najnowszy termin
s0wiecki wymaga
objaśnienia.
Co
to
jest? — Nowy okres teroru i bezczelnego bezprawia.
Rada Ludowego Gospodarstwa t.
zw. „Sownarchoz* wydał
rozporządzenie odbierania ziemi od zamożniejszych włościan,
t. zw.
„kułaków”.

Ziemia
i

ta odebrana

oddawana

t.

ma

zw.

być od

nich

„biedniakam*.

„Biedniaki“ to zwyczajne drapichrusty,
wioskowe nieroby, prochodimicy, którzy ongiś byli naprawdę biednymi robotnikami roli, a po
rewolucji
rozpuszczeni do granic
możliwie
bezwstydnych, stali się pionkami
pionerami hasta „grab nagrablennoje*.
Biedniaki to element stanowiący O rezolucjach niezliczonych wieców, to komuniści partyjni, intryganci, . „sielko-

4 zł.

22 8, drukarni
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| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego

Przedstawielele Kłajpedy
jniq do Oilna.
Koniereneja z przemysłowcami wileńskimi
spław na Niemnie.

sunków

z tutejszemi

sferami

gospodarczych

szcza zaś w

sprawie

handlowemi

pomiędzy:

spławu

о

na

w sprawie

Polską i Litwą,

WARSZAWA,

15.111. (ź l.wż. Słowa). W

przez specjalnego

Kowna

z odpowiedzią

legacji

polskiej

na notę

dniu

zwła-

wczorajszym

p.

zo-

polska

Woldemarasa.

do

Odpo-

wiedź ta zawiera akceptację proponowanego przez Woii wyraża
ry“ i „rabkory“, to ta Szara bez- demarasa terminu co do rozpoczęcia rokowań
w Królewcu. Skład demyślna masa
podatna
na: wszelkie zgodę na odbycie tych rokowań

hasła rewolucyjne, faworyzowana przez
dygnitarzy

sowieckichi

im

skująca.
Bezprawie tego nowego. wywłaszczenia, w swym
potwornym, cynizmie posunięte jest do tego, iż ziemia
zabierana jest od b. ich właścicieli

bezapelacyjnie.

Wszystkie

sądy

p. ministra

intryg

elementu rolniczego, a zwłaszcza gnę-

a następnie

oddany

został

do

użytku

włościan. Niezwykle rabunkowa gospodarka chłopów w tym lesie dopro:
do tego, że leśniczy Ryter
wadziła
był odebrać ten las od
zmuszony
chłopów i oddał go z powrotem dawnemu właścicielowi, pod zarząd. Ktoś
władzom - wyższym.
doniósł o tem
Sprawę przekazano prokuraturze, która dopatrzyła się w tem
wielkiego
przestępstwa. — Sąd w Orszy zkazał

Rytera na 2 łata ciężkiego

więzienia,

zaś pomocnika jego, niejakiego Augustynowicza na 4 lata takiego wiezienia!
;
Prócz tego Wojsit został zesłany,
a las oddano ponownie we władanie
rabunkowych gospodarzy.

Nipcjecz Karmaggi o Polsce.

na ostatnią

notę

ministra

Woide-

BERLIN, 15.111. PAT.
jak donosi „Vossische Ztę,* minister
Stresemann. w
czasie wczorajszej
rozmowy
z ambasadorem
Krestinskim wręczył ambasadorowi aide-nemoire, które zawiera
również żądanie, ażeby władze sowieckie dopuściły adwokatów
i

wyzysku, podczas takiego kwalifikowania chłopów na „kułaków* i „nie
kulakėw“'!
Wogóle w ostatnich
czasach
zapanował znów w Sowietach okres teroru w stosunku
do
bezpartyjnego
bienie ostatków,
gdzieniegdzie pozostałych jeszcze b. ziemian. /_.
Niedawno w sądzie - w Orszy toczyła się. charakterystyczna
sprawa.
Boguszewskie leśnictwo nie mogło sobie dać radę z kawałkiem lasu, który
ongiś należał do ziemianina - Wojsita,

ustalony.

Żądanie niemieckie w sprawie aresztowanych.

So-

osobistych, donosów

Zaleskiego

marasa.

wieckie Otrzymały rozporządzenie nieprzyjmowania żadnych petycji, prośb,
powództw, zażaleń „kułaków”.-— Wyobrażmy sobie ten straszliwy Obraz
chaosu,

nie jest jeszcze

RYGA, 15—1Ii. Pat. W dniu dzisiejszym 16 bm. poseł
Kukasiewicz wręczył posłowi Litwy w Rydze odpowiedź

przykla-

niemieckich

do obrony

aresztowanych

inżynierów.

Delegacja sowiecka odjeżdża z Berlina.
BERLIN, 16.111. PAT. Jak donosi „Boersen Kurrier" reszta delegacji
sowieckiej do rokowań gospodarczych z Niemcami odjeżdża dziś lub jutro.

Kierownik delegacji sowieckiej

złoży sprawazdanie.

BERLIN, 16. III. PAT. „Taegliche Rundschau“ donosi z Moskwy, że kierownik
delegacji rosyjskiej do rokowaf berliaskich p. Schleifer oczekiwany jestw Moskwie w
sobotę. Schleifer ma zdać sprawozdanie o stanie rokowań berlińskich radzie komisarzy ludowych.

W

niedzielę

odbędzie

się nadzwyczajne

zebranie

Politbiura, na

wyjaśnienia

do

wierzą w bezpośrednie zerwanie rokowań berlińskich. jednakże, aż
sytuacji przewodniczący delegacji sowieckiej pozostanie w Moskwie.

którem

kołach nie

omawiane będą dałsze losy rokowań niemiecko-rosyjskich. W sowieckich

Premier pruski nie przyjął delegacji Landshunón.
„ , BERŁIN, 16.H]. PAT.

Premjer pruski Braun odmówił przyjęcia delerząd sam

że

oświadczając,

gacji Landbundu,

dostatecznie

zna

. ciężkie

położenie rolnictwa, a ze względu na demagogiczną propagande Landsbundu
awe
przeciwko
rządowi
pruskiemu
musi
odmówić
przyjęcia
legacji.

Gošpodarcza

kandydaiura

na vice-premiera.

WARSZAWA, 16. III. (tel. wł. Słowa).
Dziś miała miejsce konferencija
Pana Marszałka Piłsudskiego z Panem
Prezydentem
Rzeczypospolitej w
Sprawie
obsady
stanowiska wice-premjera wobec spodziewanego objęcia
przez p. Kazimierza
Bartla marszałkowskiej laski sejmowej.
Wynik
tej
konierencji trzymany jest w tajemnicy.
Jedynie w charakterze obiegających słuchów
zanotować
należy,
że
mowi się jako o przyszłym
wice-premierze o p. Świtalskim, dzisiejszym
dyrektorze Departamentu Politycznego w M. S. W., o .min. Moraczewskim,
gen. Sosnkowskim.
2
Według naszych iniormacyj marsz. Piłsudski wysunie na to stanowisko osobę doskonale obznajomioną ze sprawami gospodarczemi. Przyszły

Tajemnicza reka © zemęcie za Hramadę

Ojca wspólnego wszystkich wiernych
przed
świata. Na ostatniej audjencji
dosłownie:
mym wyjazdem rzekł mi

„IKechaj Polskę, jak swoją własną

ojczyznę. Jest to ojczyzna, którą obecnie sam Bóg ci wyznaczył za pośrednictwem

swego wikarjusza

na

ziemi.

Na

Pogróżki

sądzie odgrażano
te doszły

ty Hurynowi,

że

do

dadzą

Hurynowi,

wiadomości

mu

że

władz

ochronę

człowiek wyjątkowej
odwagi odmówił
swej osoby.
strzały
padły
Z za stolika, skąd

osobników. Jednego z nich złapano

spotka

i władze

w
aj

z pobytu w

że znajduję

rego serce

rodu, który

proponowa-

osobistą.

Huryn

zabezpieczenia

jednak,
:

na

zaczęło

ul.

uciekać

dwuch

Wileńskiej. Był to

na imię PiekarPolsce, przekonało mnie, skiege. Paszport okazał się fałszywy. Morderca według jego zesięw pośród narodu, któ- znań dziś rano przybył ze Słonima. Jest to młody człowiek lat
jest wspólne z mojem, na- około 24—26. Przy ujęciu zbrodniarza czynnymi byli dozorcy
odziedziczył wzniosłe za- z organizacji „Klucze“.
wrażenie, jakie odnios

sądy i uczucia zapewniające: nietylko

Szacunek

los.

wszelkie

Kochaj ją tak, jak Myśmyją kochali", właśnie morderca. Opatrzony był w paszport
łem
Pierwsze

go ciężki

i podziw,

lecz

także

miłość

i sympatję. Od tej chwili wszystkie
me siły i wszystkie me uczucia oddaję
na usługi Polski. Wyznając to, działam

Niezwłocznie

przybył

na

miejsce

Rządu Wacław Iszora, który później,

wypadku

pomimo

udał się z raportem do Pana Wojewody.
O godz. 12 przybyli do kawiarni
p.

p. Komisarz

spóźnionej pory

prokurator

Rauze,

sę-

poję- dzia śledczy, fotograt policyjny i inni urzędnicy.
z wysokiem
nietylko zgodnie
posłannictwie paster0 mem
ciem
Strzały dane były z browninga
Cal. 7, 65 z bardzo bliskiej
właściwe
skiem, lecz także spełniam
Na
leżącym
trupie
znać
przedewszystkiem
dużą,
dyploniata, odiegiošci.
zadanie dyplomaty, gdyż
aby dobrze wypełniał swe obowiązki wielkości dwuzłotówki
ranę poniżej
skroni
już zaskrzepniętą
kochać ciemno czerwoną plamą krwi. Kamizełtka zmarłego zlana krwią i
przedewszystkiem
powinien
swą

misję,

i tabelowe

o 25 proc.

Spisek speców

do konferencji

drożej. Za

dostarczenie numeru

dowodowego

20 gr

67 (l. 28.

Marszałek Piłsudski nie będzie

rozbro-

przyjmował

i stosunki sowiecko-niemieckie—

życzeń

WARSZAWA,

Zatarg angielsko-egipski.

uzyskać znowu kredyty niezbędne dla starcie.
zażegnania
kryzysu
gospodarczego. TESTAI
W momencie
kiedy
rokowania
te
Prebne ówiczemia

aby przez to starać się zro-

przylega do większej kałuży krwi rozianej na podłodze. Wyraz
zumieć i cenić uczucia i dążności naspokojny,
iakgdyby uśmiechnięty. Znać
rodu, pośród którego pracuje. Zywię leżącej na ziemi twarzy

dewizkę
od
zegarka na ciemno - kolorowej kanajwiększe zauianie w Opatrzność Bo- skórzaną
:
ską, w opiekę Najświętszej Marji Pan- mizelce.
ny i Świętych Polski, że uda mi się poZabójca został skuty i osadzony w areszcie III Komisarjatu.
dołać mym nowym obowiązkom. WieWładze śledcze rozpoczęły przesłuchiwanie świadków obecnych
4 "zę także, iż mogę liczyć na sympatie
któ- w chwili tragedii, jak również w momencie złapania uciekającei wielki roziim polityczny tych,
go mordercy.
_ Tay kierują losami Państwa.

cyfrowe

holenderskiego w Paryžu p. Loudona. ptem.
2) Pozostawienie tymczasowej bryGłównym tematem obrad będzie protyjskiej
armji okupacyjnej w Egipcie
jekt rozbrojeniowy rosyjski, złożony
dla
obrony
dróg łączności Imperjum.
na posiedzeniu tejże komisji w grudniu ubiegłego roku przez Litwinowa. W razie nie zawarcia odnośnego noJak wiadomo zgłoszony przez Sowie- wego układu, sprawa winna być odty z wielkim aplombem projekt
cal- dana do decyzji Ligi Narodów.
3) Stopniowe zniesienie względnie
kowitego rozbrojenia na lądzie i moreiorma
kapitulacji prawnych,
istnierzu więcej ma w sobie cech doraźnej
zg0taktyki manewrowania, którą tak czę- jących dla obywateli mocarstw,
dnie
z
wymaganiami
współczesności,
sto
stosują politycy
sowieccy, niż
brytyjskiej.
istotnej chęci współdziałania 'w
roz- przy pomocy dyplomacji
4) Przyjęcie przy pomocy W. Brystrzygnięciu skomplikowanego probiemu, jakim jest powszechne
rozbroje- tanji Egiptu w skład Ligi Narodów,
5) Przyznanie angielskiemu przednie. Pobyt p. Litwinowa
w Genewie
poza udziałem
w obradach
komisji stawiciełowi w Egipcie praw Ambasaprzed
przygotowawczej i wygłaszaniemm
de- dora i stałego pierwszeństwa
członkami
korpusu
dyplomatycznego.
magogiczno-agitacyjnych
przemówień
6) Ograniczenie praw Egiptu do
ma na celu szukanie kontaktu z sfeukładów
miedzypaūsiworami finansowemi Szwajcarji w celu zawarcia
przez
uzyskania kredytów. Może to, co się wych poza czysto handlowemi
uzależnienie
ich
od
zgody
Anglii
oraz
nie udało obserwatorowi sowięckiemu
zobowiązanie
egipskich
dyplomatów
p. Sztejnowi, uda się'v.Litwinowowi
i
do prowadzenia
polityki zgodnej z
Łunaczarskiemi.
angielską.
Wykrycie przed kilku dniami
T) Utrzymanie
obecnej
kontroli
spisku «speców» w Zagłębiu
Doangielskiej
nad
policją
aż
do
zniesienieckiem,
gdzie
aresztowano
kilku
inżynierów i techników Niemców, wy- nia kapitulacji.
Warunki te są
bardzo
ciężkie.
wołało. oziębienie stosunków niemiecObecny rząd
Sarwata
Paszy. dość
ko-sowieckich, czego
„wyrazem
jest
przychyłnie i pojednawczo usposobioprzerwanie rokowań o rewizję traktany w stosunku do Anglji, znalazł się
tu handiowego.
w nader
trudnem
położeniu:
jeżeli
Nagły
ten zwrot
w stosunkach
warunki przyjmie będzie zdyskredytoniemiecko-sowieckich _ budzi
wielką
warstw Sposensację i trudno narazie dociec jakie wany-w oczach szerokich
łeczeństwa w Egipcie, o ile odrzuci
jego jest właściwe tło. Jak wiadomo
zatargu,
Sowiety miały nadzieję, że przy
re- doprowadzi do zaostrzenia
którego
iinałem
może
być
zbrojne
wizji traktatu handlowego uda się im

Marszałka
w dzieMarmaggi, wice-premjer ma być przedewszystkiem pomocnikiem
Nuncjusz papieski ks.
dzinie
do
gospodarczej.
ł
Ma
przyby
on
uzgadniać
gospodarczą politykę poszczególnych
który w środę 14 b.m.
uroczyście witany przez ministrów. Stąd nazwiska powyżej wymienione nie wydają się
nam być
Warszawy
katolickie społeczeństwo trainie odgadnięte.
rząd i cate
:
polskie, w drodze między Dziedzicami
przyjął dziennikarzy,
a Katowicami
:
którym oświadczył:
— Korzystam ze sposobności, aby
w pierwszej chwili, w której stanąłem
O godzinie 11 wieczorem na ulicy Jagiellońskiej 5; w kawiana tej ziemi błogosławionej, przesłać rence Tomaszewicza
rozległo się 5 strzałów rewolwerowych.
serdeczne pozdrowienia całej ludności
Młody
człowiek
traiiony
niemi padł na ziemię w przejściu paRzeczypospolitej, jej zacnemu duchotym,
kiem
między dwoma pokojami,
w
ten
sposób, że głowa jego znawieństwu, a przedewszyst
wysoki autory- lazła się pod piecem, a nogi w
reprezentują
którzy
wysokich butach zagrodziły
tet porządku w tym kraju. Jest to przejście przez drzwi.
misji,
mej
spełnienia
pierwszy akt
Zabitym okazał się Michał Huryn, główny świadek oskarżeo
któreg
w
ludowi,
temu
że przynoszę
‚
;
tradycji leży zacność i religijność bło- nia w procesie Hramady.

gosławieństwo i słowo Ojca Świętego,

Ogłoszenia

osobiście.

.16-1I1. PAT.

Gabi-

net ministra
spraw
wojskowych zaUrzędowy komunikat sowiecki
©- wiadamia,
Rezultaty niedawno zamkniętej seże ze względu na nawał
zawierał
jedynie prac państwowych
sji genewskiej dadzą
się
najlepiej głoszony w.prasie
p. Marszałek Piłsudski
nie
będzie.
mógł
osobiście
„speców'
O
określić za
pomocą
przysłowia: z ogólnikowe oskarżenie
przyjmować
życzeń
w
dniu
swych
wielkiej chmury mały
deszcz.
Jeżeli działanie na szkodę Sowietów iw kieimienin dnia 19 b. m.
dezorganizacji
przemysłu
w
przypomnimy
sobie
nastroje jakie runku
obrad
Ligi
w
porozumieniu
z
b.
właścicielami
kopoprzedzały otwarcie
19 marca w Gazńsku.
konkretnych faktów,
tajemniczego palń. Żadnych
sprawą
z
związku
GDAŃSK, 16.111, PAT. Z Okazji imienin
na komunikat Ów nie podawał.
Marszałka Piłsudskiego odbędzie się w pobroni zatrzymanego
transportu
Z chwilą wykrycia spisku, pomię- niedziałek 19 b. m. uroczyste nabożeństwo
stacji w St. Gothard i sprawą optanw kościełe polskim św. Stanisława, Wierozpoczęła czorem odbędzie się w Domu Polskim urotów węgierskich, ;która już bodaj po- dzy Berlinem a Moskwą
raz trzeci znalazła się na- porządku się gorączkowa wymiana zdań, która czysta akademia.
dziennym obrad Rady Ligi Narodów, jak widać nie dała pozytywnego
rePenasza ad króla Euigarskiego.
handlowe
przekonamy się o słuszności
przyto- zultatu, skoro rokowania
WARSZAWA 16 III PAT. Król bułgarski
czonego wyżej przysłowia.
W atmo- zostały przerwane, a aresztowani .in- Borys nadesłał następującą odpowiedź na
sferze genewskiej mogą
się jedynie żynierowie pozostają nadal w więzie- depesze przesłane z okazji wysokich odrodzić
kompromisy.
Liga wskutek niu GPU. Trzeba mieć
nadzieję,
że znaczeń orderem św. Cyryla i Metodego
swej struktury
i braku
absolutnej zarówno zagadka owego spisku „spe- Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana
Prezesa Rady Ministrów Marszałka Piłsudegzekutywy na inne niż kompromiso- cow“
jak oziębienia
w stosunkach
skiego.
we załatwienia sporów
nie może so- sowiecko-niemieckich rychlo się wyPan Ignacy Mościcki, Prezydent Rzebie pozwolić.
To też w ciągu. całego jaśni, trudno bowiem przypuścić, aby czypospolitej, Warszawa. Dziękuję Panu za
istnienia
Ligi
obserwujemy
stale Sowięty w obecnej trudnej sytuacji w uprzejmą depeszę. Z głębi serca pragnąłem
kompromisy
i odwlekanie
spraw, jakiej się znajdują
ryzykowały
dla dać wyraz swym uczuciom szczerej przyjaźni i wysokiego poważania, jakie mam
które
kompromisowo
załatwić nie byle czego narażać swoje stosunki z
dla sławnego narodu polskiego i dla osoby
można a które wamagają
stanowcze- Niemcami.
Waszej Ekscelencji. Borys, Rex.
go rozstrzygnięcia.
Taktyka Ligi, dyW Rosji nieprzerwanie odbywają
Pan Marszałek Józef
Piłsudski,
WarObchodzo- szawa. Dziękuję Panu za wprzejmą depesponującej
wyłącznie
autorytetem się obchody i jubileusze.
„pacyiistyczny"
jubi- szę. Szczęśliwy jestem, że mogę wyrazić
moralnym, jedynie w tym kierunku no uroczyście
właśleusz
10-ciolecia
czerwonej
armii,
pó- Waszej Ekscelencji uczucia mego poważajest
może się rozwijać. Czy to
nia i podziwu, jaki żywię dla osoby Pierw- .
sposób insty- žniej odbył się obchód „międzynaro- szego Marszałka i męża Polski.
ciwa droga, czy w tea
sobie trwałe dowego dnia kobiety”, z kolei nade-tucja genewska stwarza
Nakożaństwo za duszę Śp. ppłk.
już inne py- szła rocznica rewolucji lutowej, teraz
to
podstawy egzystencji,
bisa-futi.
święci
się obchód
trzydziestolecia
tanie.*
:
KRAKÓW, 16. ML PAT.
Dziś o godz.
Załatwienie sprawy optantów wę- istnienia partji komunistycznej, słowem 9 rano w kościele garnizonowym św. Piotgierskich wywłaszczonych przez rząd co tydzień to uroczystość. Wszystkie ra w Krakowie odbyło. się nabożeństwo
żałobne za spokój duszy Ś. p. Lisa-Kuli
rumuński i sprawy tajemniczej broni te obchody mają na celu przedewszy- pułkownika wojsk polskich. W
nabożeństwie. wzięli udział reprezentanci władz
bez adresata stanowi właśnie dosko- stkiem propagandę.
cywilnychi wojskowych
oraz dęlegacje
święta - proklamowana żołnierskie
nełą ildstrację taktyki Ligi. W pierw- - Wojąa
z poszczególnych
oddziałów
szym wypadku Łiga wydała decyzję przez Ibn Sauda nie wyczerpuje wszy- garnizonu krakowskiego. Obecni byli między innemi wicewójewoda Duch,
wicepreZatarg zydent
przyjęta została z stkich kłopotów angielskich.
połowiczną, która
miasta Schneider,
dowódca
O. K.
oraz ' przedstawiciele
ogromnym oburzeniem w Rumunji a z Egiptem jest niemniej groźny i iskra gen. Wróblewski
nie zadośćuczyniła
całkowicie
żąda- rzucona w Arabji może z łatwością Związku Legjonistów.
ziem:
nofowane w
niom Węgier, w drugim zaś postano- Znaleźć podatsy gruntw Kairze i Ale- Arzesienie
Krakewie.
Budzący: się nacjonalizm
rzeczoznaw- ksandrji.
komisję
wiono wysłać
KRAKÓW: 16. III. PAT.
W dniu. dzibadać sprawę na egipcjan staje się coraz agresywniejców, która będzie
siejszym sejsmograf obserwatorium
Кгаszy.
Dążenia
niepodległościowe
Egiptu
miejscu.
kowskiego
zanotował dalekie trzęsienie
Prace nad
przygotowaniem potęguje jeszcze iakt . nieustępliwości ziemi, trwające przeszło trzy godziny,
przypuszcząlnie w odległości 14.000 km.
do konierencji
rozbrojeniowej Anglji, która. utrzymanie dobrych stoPrzebudowa kole: w Esfonji.
toczą się już sporo: czasu.
Obecnie sunkow uzaležnila Od:
TALLIN, 16. IM. PAT. Na wczorajszem
1)
Zawarcie
sojuszu
zaczepno-odobraduje w Genewie kemisja przygoposiedzeniu komisji finansowej Zgromadzepornego
pomiędzy
W.
Brytanią
a
Eginia Narodowego minister finansów Tetsow
towawcza pod-przewodnictwem posła

+

kurjera nota

drożej.

genewski.—Przygotowania

jeniowej.

sto-

Niemnie.

50 proc.

Bilans

Ddpowiedź min. Zaleskiego doręczona.
stała wysłana

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne ©

W perspektywie tygodnia.

Z Kowna donoszą: Przewodniczący kłajpedzkiej izby
bandlowej Jan oraz przedstawiciele handiu i przemysłu
w Kłajpedzie Kubilius i Smilgiewicz, wyjechali wczoraj z
Kowna do Wilna. W Wilnie odbędą oni szereg konierencji

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.

N-ru_ 20 groszy.

Opłata pocztowa
wiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.

były zdaje się na

|

najlepszej

mieckich

stwach.

w

sowieckich

przedsiębior-

EEE

ЕН

rezerwistów
We ktwowie.

drodze,

władze sowieckie dokonały
aresztowar inżynierów i techników niemieckich pracujących w Zagłębiu Donieckiem z ramienia poważnych firm nie-

Sz.

WARSZAWA,
roku

zeszłym

16.II1, PAT.

p. Minister spraw

Tak,

jak

wojsk.

w
za-

rządził próbne powołanie na trzydniowe
ćwiczenia wojskowe niektórych rezerwistów w kilku powiatach oraz w mieście
Lwowie. Cwiczenia te mają na celu zbadanie sprawności
mobilizacyjnaj aparatu administracyjnego.

informował

do budowy
wych,

z

komisję o

nowych

których

planach

siedmiu

pięć

rządu

linij

będzie

co

kolejo-

wąskotoro-

wych, a dwie szerokotowe. Kosztorys

bu-

dowy sięga 80 miljonów koron estońskich.
Sumę tę rząd zamierza pokryć lo miljona-

mi
Koron
otrzymanemi od szwedzkiego
trustu zapałczanego.
Na
pozostałe
20
miljonów
rząd
ma
nadzieję
otrzymać

zagranicą kredyt towarowy w

materjatach

kolejowych. W pierwszym
rzędzie
częta zostanie budowa koiei Juriew

.rozpo(Dur-

pat —) Pieczory.

g”

Nowość wydawnicza
„BŁ SZOPKA ANADEZAICRA"
w

wydaniu

wyszła

broszurowem

nakładem

„Słowa”.

Ko nabycia w adin. „Siewa”.
CENA

| zł. 20 gr.

|

T

3

matka

trojga

Qyouanazasranasaacnu

miesięczną z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.

redakcji 243, administracji

13.

Ratuszowa 1

š

NEP TENISAS

%, otwarta od 9 do 3. Telefony:

9.

в

PRENUMERATA

ul. Ad. Mickiewicza

Suwalska

POW.—Rynek

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego.

£

i Administracja

ŚWIĘCIANY

„Jedność.

z prūžuauuss

Redakcja

LIDA—ul.

NIEŚWIEŻ—ul.

Księg. Nauczyc.

PIŃSK—Książnica Polska, St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.

GR

KLECK—-Sklep

St. Miehalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28,

dzieci

Lora
Łabicią, w wieku 3—5 -8 lat,
zwraca się do dobrych ludzi, prosząc
o pomoc materjalną,
lub zaopiekowanie się losem
tych małoletnich

dzieci, ul. Sołtańiska 23

4.

—4

EaZKNOKKANAUSuGuEnasaauno

BAG SĄ:

KAŻDY Radjoamator wie, czem
jest.deiekt w aparacie odbiorczym

KAŻDY
defekt psuje odbióri
„ denerwuje słuchacza.

į

н

KAŻDY więc winien
mieć pod
ręką książkę, zawierającą rady i ®
wskazówki, jak defekt faki usunąć. 4

PORADNIK

DLA

RADJOAMA-

zbiorowa wy»
praca
TOROW,
bitnych fachowców wojskowychs:
"pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest niezbedhe 54
dla każdego Radjoamatora. >sxo4
Cena
egz. brosz. 3.50 Z., Aprasid
wionego 5.— Zł. i

Poradnik dla Radioamatėjis,
Do

nabycia we

garniaca

oraz

WSCHODNIEJ,

wszystkich.

si6-

Wilno,

ulica

w

MJENC I,

Mickiewicza 4—6.

ono!
MAGU

MADRYT.

Świadek

Halicki,

naj-

pracował

w

Królewszczyznie i niejednokrotnie słyszał rozmowy swoich kolegów na temat antypaństwowej agitacji „Hramady". Między innemi mówi świadek o
tem, że osk.
Miotła w
przemówieniach swoich zapowiadał
oderwanie
Białorusi zaznaczając: „jeżeli Polska
nie odda dobrowolnie terenów biało-

zeznań

16.1l1. PAT. United Press. Około 1000 komunistów zostało
Miotła: aresztowanych przez policję. Podejrzani są oni o prowadzenie propagandy

świadka

TOKIO.

przyjeżdżał czasami, a wówczas przychodzono do
niego. W
jakim celu
Świadek nie wie.

przeciw cesarzowi, Oraz o to, że pieniądze
wyborów otrzymali z Moskwy.

kiem hurtka, któremu Miotła proponował zorganizować zbiórkę na więźniów politycznych.
‘

PARYŻ, 16. Ill. Pat. Na przedpołudniowem
posiedzeniu lzba Deputowanych
przyjęła szereg projektów ustaw, dotyczących układów zawartych przez Francję z
poszczególnemi państwami. Według wszelkiego prawdopodobieństwa sesja parlamentu

Świadek

zebraniu

zakończy

hurtka, nielegalnem,
za co ukarany
został administracyjnie na 2 miesięce
więzienia.

Świadek

Kapusta, mówi

kpt.

o ka-

Stefan

„łłramady*,

dostarczał

wiadowi sowieckiemu w Słobódce informacji o dyslokacji

ruskich na
powstanie”.

i stanie

wiosnę

Świadek

liczębnym

1927

gr.

wojsk.

będzie

Jakimowicz,

rodak

osk. Miotly mówił
© zebraniu
w
mieszkaniu oskarżonego na Śledztwie.
Obecnie twierdzi, że nie był na tem
zebraniu, podczas
gdy początkowo
twierdził inaczej. Zapytywany
przez
prokuratora co znaczy ta różnica
w
zeznaniach twierdzi: wówczas mówiłem co kazała mi policja —kłamełam.
Oświadczenie zostaje zaprotokułowane, a wyciąg z tej części protokułu przesłane zostanie do urzędu pro-

Świadek

konfiden-

Świadek.

To powiedziałem,

Podobno jeszcze para dziesiątków
lat temu pokazywano w podziemiach
kościoła w Quedlinburgu
leżące w
trumnie zmumiiikowane zwłoki Marji
Aurory hrabiny von Kónigsmark. Nawet - mówiono—czas nie Śmiał tknąć

się deputowanych.

pomina wielkiego rębacza

tak kazał mi komendant posterunku,
groził represjami.
:
Mec, Abramowicz.
Czy nie był
pan przypadkiem konfidentem?

von

Kónigsmark,

1600-go

"co

roku

około

przeszedł zdradziecko na stro-

nę króla szwedzkiego Gustawa Adolia
j z nim razem

pustoszył Niemcy

oraz

się dosyta
Czechy. Nawojowawszy
osiadł na dworze królowej Krystyny

ludzi
i jął otaczać łaskami i opieką
nauki jako też artystów. Trzech 'Sy-

nów miał. Najstarszy z nich, Konrad

Krzysztoi było mu na imię, odziedziczył po ojcu nietylko rozległą ziemską

fortunę ale i pasję do wojaczki. Padł
trupem

od

kuli

armatniej

podczas

sprawie

tej

rząd

donoszą:

Władze

własnym. Nietylko

nikt

bezpieczeństwa wykryływ Kow-

nie wielką OR
socjal-rewolucjonistów wśród studentów.
licznych
aresztowań studentów.
W związku z tem
dokonano
U aresztowanych znaleziono broń i bibułę antypaństwową.

szpiedzy sowieccy ma: Łotwie.
RYGA, 16.111, PAT. Minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrami wojny i sprawi. diwości przekazał sądowi. wojennemu sprawę organi50
zacji szpiegowskiej, wykrytej w rejonie granic
A
aństwa.
skarżonych 28 uwięziono, 15 znajduje się pod k ontrolą po icji, a 4 zbiegło
należało do łotewskiej służby ochrodo Rosji, 18 z pi ród oskarżonych
ny granie.

nie

się tylko w metodach i drogach

za koniidenta.

pro-

wadzących do tego samego celu.
W epoce
przedwyborczej
namiętności polityczne są bardziej niż zwykle rozigrane, lecz obrzucanie błotem
swoich przeciwników politycznych jest
znamieniem małej kultury moralnej i
umysłowej. Zgoła inną
jest rzeczą
agitowanie
w państwie konstytucyjnem na rzecz swego stronnictwa. Jest
Z Kowna donoszą: Sąd wojenny w Marjampolu skazał na 15 lut katorgi,
to rzeczą prawnie i moralnie dozwoPoiaka Milukiewicza, oskaiżonego o uprawianie
szpiegostwa ma rzecz Polski. | loną
i przy wyborach
parlamentarnych wszędzie praktykowaną.
Namawiać,
zachęcać,
pociągać,
jest
šrodRYGA 16 lit PAT. Według doniesień z Kowna litewski minister komunikacji
kiem zupełnie godziwym a nawet kowydął zarządzenie zwolnienia ze służby wszystkich kolejarzy cudzoziemców. Wyjątek
niecznym
wobec
naszych ciemnych
stanowić mogą jedynie bezwzględnie potrzebni specjaliści, którzy jednak pozostaliby
na stanowiskach nieetatowych.
mas ludowych, które się zupełnie w
sprawach politycznych -orjentowač nie
umieją i nie mogą, a o radę
pytają.
ŁUCK, 16-Iil. PAT.
W dniu wczorajszym
odbył się zjazd związku
Jest to nawet wyraźnym obowiązkiem,
kupców i rzemieślników oraz drobnych kupców żydowskich z całego Wo-—i raczej żałować należy, że ludzie
łynia. W zjeździe uczestniczyło około 300 osób. Przedmiotem obrad były
uczciwi i dobrze
myślący
więcej
i
ostatnie
wybory
do ciał ustawodawczych i sprawa
ustosunkowania się
wcześniej
nie
pracowali. w tym
mas żydowskich Wołynia do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
kierunku. Wybory
obecne
lepszyby
rezolucje, aby posłowie
żydowscy, którzy weszli do
Uchwalone zostały
dały wynik dla interesów państwa, a
Sejmu z listy Nr. 1 popierali politykę Marszałka Piłsudskiego i bezwatunelementy wywrotowe
mniejszą uzykowo pozostali w Bloku.
skałyby liczbę mandatów.
W kraju
powszechnego
głosowania, w kraju
gdzie każda baba i dziewczyna wiejszereg pytań, ska ma głos, orjentowanie
waniu konfidenta
Gładkiego
i jego ny zadają Świadkowi
ich jest
rodziny przez braci Budziejkowych i jednak wyjaśnienia nie następują gdyż obowiązkiem każdego katolika, każdeTroszkę. Tłem morderstwa były po- Świadek związany jest tajemnicą służ- go księdza, każdego
obywatela. Tu
rachunki za ujawnienie policji tajem- bową. Kwestja kolportażu bibuły do w apolityczność drapować się nie mooddziałów wojsk.; specjalnie interesu- żna.
nic „Hramady“.
‹
Twierdzenia świadka,
Mec. Honigwill składa wniosek o jąca obronę.
Nie
umiem
tedy dopatrzyć się
sprowadzeniu w charakterze świadka oparte jedynie na koniidencjonalnych zdrožnošci w rozdawaniu pod košcioon będzie danych, nie zadawalłają obronę.
Parchimowicza. Zeznawać
łami N-ru 24,—tak jak rozsyłanie N-ru
W sprawie osk. Kowsza z*znaje 1 z ulotką do każdego bez wyjątku,
obciążającą
wysoce
okoliczaość
na
że obserwacja rozto- mieszkańca Wilna, może tyłko budzić
Okińczyca, a dotąd zupełnie nieznaną. dalej świadek,
Sąd przychyła
się do wniosku i czona nad .nim nie pozwoliła stwier- admirację dla doskonałej organizacji
zapowiada poczynienie kroków w tym dzić informacji konfidentów.
propagandowej jedynki.
Mówiąc o akcji Sowietów mającej
celu.
Argumenta czerpane przez P. Rozaprotestowanie
z powodu mer-Ochenkowską z opowiadań
Świadek ten zeznawać
będzie
w na celu
róż„Hramady“,
co rzuca wy- nych babinek wileńskich,
jednym dniu z kom. Łabiakiem,
kie- procesu
nie zasłurownikiem
OUPP
w Nowogródku. mowne światło na wspólność akcji, gują na uwagę, możnaby im przeciwOkińczyc kategorycznie twierdzi, że w Okazuje świadek transparent wywie- stawić poważniejsze groźby,
np. odMirze nigdy nie był, a Parchimowicza szony na Snipiszkach po rozpoczęciu
się procesu. Na czerwonej
płachcie
zupełnie nie zna.

* [ramienne mchwały kupców żydowskih na Wołyniu.

rzecz S. S. 8. R.

datków, gdyż Białoruś odd zieli się.
Osk Sałyga składa oświadczenie:

Mówiłem

o ramach

programu

„Hra-

mady*, która dążyła
do Iegainego,
drogą parlamentarną, oddzielenia Białorusi.

Świadek j. Szyszkiewicz, podkomisarz P,P. ze Stołpców . oznajmia
był w ścisłym
Sądowi, że Okinczyc

Maksym

Bursewicz

b. kierownik Amerykańskiej Misji Metodystycznej,
ostatnio sekretarz Centralnego
Sekretarjatu

„łłramady*

kontakcie

z komunistą

i

członek

C.

K.

Parchimowi-

czem. jeździł do niego do Miru. Przy
pomocy Abłamejko wysyłali do Mińska sprawozdania z działalności „„Hramady“.
Mec. Honigwill. Gdzie jest obec-

nie Parchimowicz?

Ostatni

Świadek

Komisarz

A. widnieje

złocony

nadpis:

„Precz

z

Sądem nad hramadowcami... Żądamy
zwolnienia
aresztowanych
posłów”.
Ponadto przedstawił Świadek
szereg
ulotek rozrzucanych w Wilnie.
W tym samym czasie w Warszawie znaleziono transparent z nadpisem: „Żądamy zwolnienia pięciu posłów
komunistycznych
z Нгатаду
Transporty
te zostały przyłapane i białoruskiej".
Zeznania kolejnego Świadka, radskonfiskowane.
p. Rakowskiego
Członkowie
„Hramady*
Hałko cy wojewódzkiego
przesuwa
na dzień
42344
Wł. i Łukjaniec
M.
zajmowali
się Sąd
szpiegostwem, dostarczając
materjał
Nowakowski, kierownik ekspozytury śledczej na m. Wilno, potwierdza
zeznania asp. Wasilewskiego
(swego
zastępcy) i wnosi nowe momenty.
Mówi o sześciu transportach
bibuły agitacyjnej, wysłanej przez Okińczyca do
poszczególnych
oddziałów
wojska przy pomocy ludzi zauianych.

przez kurjera Dubowika do Smorgoń,

dwóch. synów i dwie córki. Było
ostatnie pokolenie zadzierżystego
mocnego

Karol

jak dąb

Johann

rodu.

von

i no o jej „iebliku*

Kónigsmark

dla

Szweda, hra-

biego Horna; lecz któż kiedy
niknie tajemnice
niewieściego

przeserca!

do

siebie?

że do dziś dnia

Co

ją Liezburg-Celle

nie-

_ małżonką

księcia

dla

i Kodniu przez

Ziemianki z Warszawy, i bezpodstawnem jest pomawianie je o intencję inną-niż uproszenie
błogosławieństwa
Bożego dla mających się odbyć wyborów. Wogóle
pożądanem
byłoby
aby w naszej prasie nie roiło się od
wiadomości i dowodzeń
fałszywych,
niestwierdzonych, i opartych na plotkach i urojeniach.
Dziwi mnie niepomiernie że p.RomerOchenkowska uważa za „mętne bajdy*
niebezpieczeństwo masonów i żydów, i
twierdzi, że Kościołowi wogóle nic w
Polsce nie zagraża, i że
o obronie.
jego mówić nie potrzeva.
Nie może
być jej jednak niewiadomem, że, tak
w przeszłym Sejmie, jak i w teraźniejszym, zasiadało i zasiada cały szereg
ludzi, którzy zupełnie otwarcie występowali przeciw Kościołowi katolickiemu, i to w sensie identycznym z zasadami i tendencjami masonerji. Więc
niebezpieczeństwo chyba jest, nawet

już i u nas w Polsce. Nie lekceważyłaby go p. Romer-Ochenkowska, gdyby czytała dzieła traktujące © masonerji, a wychodzące z pod
ważnych
socjologów
we

pióra poFrancji
i

Włoszech, gdzie z doświadczenia znają już owoce tej'akcii: przekonałaby
się wtedy, że nie są to tylko bajdy i
brednie. Sama na końcu swego artykułu wspomina o „niebezpieczeństwie
grożącem od wschodu*, a czyż bolszewizm i masonerja nie są takiemi
samemi siłami destrukcyjnemi godzą-

cemi przedewszystkiem w Kościół ka-

tolicki.
A więc Kościół katolicki jest zagrożony, — i żadnemu z nas katolików nie wolno
dziś obojętnie
lub

lekkomyślnie

odnosić

się

do

tych

spraw, — każdy z nas powinien walczyć о 1е zagrożone Świętości
nasze
religijne i narodowe: a p. Romer-Ochenkowska, jako Katoliczka i Polka
powinnaby używać swego pióra i talentu, nie na
zaprzeczanie
istnienia

Panjudaizmu i Masonerji,

ale,

wedle

szlachetnych tradycji swego
rodu
i
łącznie z duchem swoich przodków,
stać wiernie przy zasadach katolickich
i polskich.
Maria z Kończów Jeleńska.

BEREREREERZEMZ
a

T

Opiece ludzi dobrego
leca

się biedną

niczkę Szkoły

wdowę

serca, pob.

pracow-

Przemysłowo Handlo-

wej w Wilnie, mającą chorego
syna
i nie posiadającą żadnych
środków

do życia, znajdującą się w ostatecznej nędzy. Łaskawe datki uprasza
się' składać do redakcji „Słowa”, dla
“

b. pracowniczki

szkoły.
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Państwowy Takład Zdrojowy ziemi Kieleckiej
Dojazd: ostatnia stacja
Zaznacza

się,

że

kolejowa Kielce.

Dyrekcja

Zakładu

uruchamia we własnym

zarządzie autobusy, kursujące w czasie sezonu pomiędzy Kielcami i zakładem zdrojowym wyłącznie dla wygody kuracjuszów.
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woda kolońska oznanej doborowej
jakość: oryginalne tylko firmy

Flenryk © ak

Ta właśnie
awantura,
o której
rozwodzić się tu nie będziemy, vnie-

możliwiła siostrze

Filipa von Kónigs-

mark
przebywanie na dworze hanowerskim. Postanowiła po nad to wyjaśnić tajemnicę „zaginięcia” ;brata.
Za
wszelką cenę! Ktoby mógł jej być w
tem pomocny? Któżby
jeśli nie ten,
któremu
był
nieboszczyk
Filip
Krzysztof wiernym: towarzyszem podczas niejednej
awanturniczej
wyprawy
tudzież na arenie „galanteryj* w
wielkim - stylu!
l piękna
Aurora udała
się fdo
Drezna—niewinna, biedna
owieczka,
lecąca prosto wilkowi w paszczę. Mało powiedzieć:
wilkowi.
Lwem nazwijmy
Śmiało
elektora Saskiego
Augusta,
co
z „Bożej i polskiej
szlachty łaski miłościwie nam w Warszawie
panował
jako August II-gi.
Hiperbolicznie
trochę
nazwaliśmy
piękną
suplikantkę
liczącą już 26
wiosen „owieczką*.
Ktoś:
bardzo

Brunswickiego Jerzego Ludwika,
giprzestaje być bohaterką powieścio- nie, jak się wyżej nadmieniło tajemsaskiego
i świadek
Być bliski Dworu
wych romansów?
Ostatnia
latorośl niczą śmiercią... Zamordowany?
jej
do Drezna pisał w
rodu Kónigsmarków
ujizała światło może.; Wiarołomna
żona
książęca przybycia
internowana w pu- liście intymnym: „Elie aveit toute la
dzienne w 1668 roku. Po zgonie ojca zostaje formalnie
encharmer
un jeune
„na polu. chwały” przy oblężeniu mia- stym zamku Ahłden i spędza w tem rostine pour
mais
sta Bonn rozpoczęło
się przy
boku iście więziennem
osamotnieniu
trzy- prince fait pour la debauche
matki „brylowanie* towarzyskie gdzieś dzieści kilka lat...
Tak się
życiem neuf dans Vart d'aimer avec dėliMocny
w wiejskich dobrach
pod
Hambur- przepłaca dosłownie chwila zdrożnej cątesse et plaisir““. August
giem. Firabianka jest starannie eduko- miłości. Zaś książę Brunswicki wstą- przyjął
ww otwarte
ramiona tę, co
Sawana. Nietylko potrafi zagrać na lutni piwszy na tron angielski
jako jerzy przybywała w nie się--schronić.
odbyło się z nielub na gambie, Śliczny list napisać po I-szy tyle
miał
kochanic ile mu mo już powitanie
Quod _ licet pospolitą pompą i paradą na zamku
francusku, OO
jak bóstwo, lecz się żywnie zechciało.
Moritzburg. Miało też
swoiste cechy,
wiersze: pisze po francusku
i czyta Joal...

tak rozsławiło,

novenOstro-

Sezony letnie od I maja do.31 października.
Kąpiele siarczano-słone
i mułowe, wodolecznictwo, leczenie
elektrycznością, leczenie światłem, kąpiele słoneczne.

Mińska,
wreszcie, że osk. Kowsz był emisarjuszem sowieckim.
W sprawie tych okoliczności sira-

starorzymskich poetów -- w łacińskim
oryginale. Pierwszy
śŚciele się jej do
stóp młodziutki Aercog
MeklemburgSzweryński; ubóstwiał ją podżyły kerto cog Brunswicki. Ona nic... Plotkowa-

a

inicjatorów ubliżającem, gdyż
na ta została zamówiona
w

BUSKO.

1828 r.

Świadek. Był kierownikiem pod- gdzie - zabierał go kurjer z

oblegania miasta Bonn. Z córki szwedzkiego generała Wrangla spłodził czworo dzieci -- p. Marianna
TrebitschStein wyraża się o wiele delikatniej

nem, na niczem nie opartem,

bramie, Częstochowie

gwałci: nikomu sumienia i zostawiono
każdemu
swobodę
głosowania
według własnego przekonania, ale nawet nie zostało postawione
pytanie
kto z nas jak będzie głosować.
Powiem
więcej:
mam przeświadczenie,
że wśród pań nawet z naszego zarządu,
głosy były bardzo podzielone, co nie
popsuło wcale naszej harmonji i zgody. jesteśmy bowiem
mniemania, że
wszyscy
uczciwi
Katolicy i Polacy
pragną dobra kraju, obrony praw KoŚcioła i praw narodowych,
a różnią

postawił

być przedmiotem poZresztą żadne stronodpowiadać za zbytczy beztakty swoich

Twierdzenie, że „wyżej wspomniane Stowarzyszenia zamówiły nowennę
w Ostrejbramie pozornie dla szczęśliwego przebiegu
wyborów i t. d.* —
jest twierdzeniem zupełnie gołosłow-

Dwywanie rndzożiemców w Kownie.

Świadek. Nie, choć ogólnie ucho-

dziłem

przy- kobieta mężczyzn

marszałka

W

naszym

Areszfowania studentów w Kownie.
Z Kowna

tłukł się po Świecie Bożym,
aż się Tymczasem fortuna topnieje. Zjadają
Piękna
całkowicie
wyczerpał
i
w
młodym
wie- ja procesy i życie nad stan.
przedziwnej piękności jej twarzy! Faprzed
sobą
ktycznie zaś jakieś sui generis 'wa- ku zgasł; jego brat zginął w tajemni- i mądra Aurora ma
atmosieryczne sprzyjały tak czy sposób wśród perypetyj niewie- dwie drogi: wyjść za mąż za bardzo,
runki
człowieka, albo...
się dzieć której awantury miłosnej. Ama- bardzo zamożnego
zakonserwowaniu
znakomitemu
złapać
„odpowiedpo
mężu
hrabina albo... niemogąc
śmiertelnych szczątków kobiety o hi- Ija Wilhelmina,
nieśmiertelnem. Lówenhaupt słynęła jako intrygantka, niego" epuzera osiąść w jakim Dastorycznem nazwisku
Z czasem zmieniły się warunki atmo- w dodatku bezsilna, a zaś najmłodszą menstift'cie dla starych panien z wysferyczne w podziemiach kościelnych. z rodzeństwa, Marję Aurorę nazwał sokoutytułowanych rodów.
Braciszek,
piękny
jak
Apollo
Trzeba było trumnę szczelnie załuto- Wolter najosobliwszą i najsłynniejszą
Filip
Krzysztoń von K6wać. I w szczelnie zalutowanej trum- kobietą nietylko 18-go lecz i 11-go 32-letni
nigsmark
zaplątany
w romans z
nie Aurory von Kónigsmark robak wieku.
Dorotą
von BraunschweigCzemże u licha przywiązywała ta Soiją
rozpoczął dzieło zniszczenia...

P. Marianna Trebitsch-Stein

aocy.

członków.

Škazanie Polaka w Marjampolų.

bo

tów, a i list potwierdza wyraźnie, po- rejonu KPZB w Mirze, był też członzatem mówił on chłopom,
że teraz kiem „Hramady“.
Dalej mówi świadek o zamordonajodpowiedniejsza pora niepłacić po-

„BOSKA AURORA .

w ciągu

dania nie mogą
ważnej dyskusji.
nictwo nie może
nią gorliwość

Masowe zwalnianie Niemców.

Świadek. Siedzi w więzieniu
— po
Świadek. Rak Michajłowski, Wowyroku skazującym.
łoszyn i Miotła.
Prok. Kałapski. Czem zajmował
Mec. Solec. Więc pan twierdzi, żę
Sałyga służył w armji bolszewickiej? się Parchimowicz?

Świad:k. Wiem to od

ukrywających

:

aspirant Jaskorzyń-

ski prowadził na terenie Lidy obserwację „Hramady“.
Pomimo niewielkiej ilości hurtków
członkowie ich
prowadzili energicznie agitację podburzając do oderwania się od Polski,
występując przeciwko obszarnikom.
Jeden z hromadowców - Sienkiewicz opowiadał, że jest już 30.000 Biało usinów
zorganizowanych i gotowych do wystąpienia przeciwku Polsce.
Sienkiewicz
ten następnie zbiegł do
Mińska.
Ponadto inni członkowie „Hramady“
będąc
jednocześnie
członkami
KPZB uprawiali na terenie portu lotniczego akcję szpiegowską dostarczając Sowietom materjału.
į
Afe.a została w czas ujawniona i
wszyscy winni z hersztem Zebielewym
skazani
zostali
na
karę więzienia
ciężkiego.
Oskarżony Sałyga służył w wojsku sowieckiem, co stwierdza list pisany przez niego do dowódcy, a następnie
znaleziony podczas
rewizji.
Prok. Kalapski. Który z posłów
przyjeżdźał na teren wasz?

lub

mina sobie oświadczenie Miotły,
że
trzeba
być przygotowanymi do powstania,
które oswobodzi Białorusinów od jarzma polskiego.
W związku z tą częścią zeznania
BERLIN, 16.111, PAT. Agencja Telegraphen Union donosi przez Kowno,
prokur.
Kałapski zapytuje
Świadka, że 117 inżynierów i techników z Zagłębia Donieckiego uznanych zostało
czy w zeznaniu u Sędziego
Śledczego przez władze sowieckie za niezasługujących na pełne zanfanie i zwolnionie wspominało „wyrżnięciu panów*, nych ze służby.
zapowiadanem przez osk. Miotłę.

Pod hasłem rewolucji na
©* Posterunkowy III komisarjatu
m.
Wilna: Piotr Sawicz dokonywał konfiskaty broszur antypaństwowych w
lokalu „Hramady* przy ul. Wileńskiej
Nr 12
Treści ich. nie pamięta,
stwierdza
ilość: cztery tysiące, dwa drukowane
w języku polskim,
dwa
w 'białoruskim.
W sprawie tej oskarżony Rak Michajłowski oświadcza, że broszur podobnych nie zamawiał.

ścigania

Michal-

bibułę jakąś do Dzisny oraz przypowy-

wieczorem

kwestję zaufania.

Mieszkał on przez pewien czas u
rodziny Miotły.
Wie, że Miotła woził

Kulina-Kulinowski

zaufania

|

się dzisiaj

zaprzestania

skiego,
poświęcone sprawie działalnošci „Hramady“
na terenie wojska
odbywa się przy drzwiach zamkniętych, poczem zeznaje ostatni Świadek
z cyklu „świadków Miotły*
— Andrzej

Skulacki.

ostatnich

Na dzisiejszem popołudniowem
posiedzeniu łzby Deputowanych rząd zgodnie
z decyzją Rady Ministrów przeciwstawi się otwarciu dyskusji nad projektem rezolucji,
zmierzającej do wypuszczenia na wolność na czas kampanji wyborczej deputowanych
komunistycznych. Gabinet postawi przytem kwestję zaufania. Według informacyj
agencji Havasa po zamknięciu sesji parlamentarnej rząd bynajmniej niema. zamiaru
wydania jakichkolwiek zarządzeń w sprawie ułaskawienia posłów komunistycznych.-4ł
przeciwko 50
PARYŻ, 16. III. Pat. Izba Deputowanych odrzuciła 340 głosami
wniosek domagający się uwolnienia więzionych deputowanych komunistycznych Oraz

lendarzach, jakie przywiózł
i rozdawał osk. Miotła.
W
toku
badania
wyjaśnia się, że Miotła wskazywał na
konieczność wystrzegania
się koniidentów
jakich dużo
było
wśród
członków hurtków.

Zeznanie świadka

podczas

Komunišci trancesty nie zostaną zwolnieni.

Kowalonok, był człon-

Świadek był na jednem

na agitację

niepokój?

Dnia 11-go b. m. został mnie do- jęcia emerytury lub innych subsydjów,
głoszone przez
agitatorów innych
stronnictw: ale tego rodzaju opowia-

ręczony Nr. 56 pisma „Kurjer Wileński“ z 9-go marca, za co jestem bardzo wdzięczna, bo inaczej
nie przeczytałabym artykułu
Pani Romer-Ochenkowskiej pod tytułem
„Gwalcenie sumień”.
Cieszę się, że mogę
uspokoić P.
Romer-Ochenkowską w jej trwodze o
zagrożone interesa Kościoła, Religji,
nauki Chrystusowej, przez duchowieństwo i przez pobożne Stowarzyszenia,
Wincentynki i Katolicki Związek Polek „zbeszczeszczających rzeczy Święte',— Jako przewodnicząca Katolickiego Związku,
mogę
ją upewnić, że
obawa pogwałcenia
sumień
była tu
zupelnie bezpodstawną.
Żarząd naszego Związku składa się z osób o
dostatecznej kulturze ducha i umysłu
by umieć uszanować cudze zapatrywania, choćby
były
one
przeciwne

Propaganda komunistyczna w Japonii.

kuratorskiego
celem _ pociągnięcia
kłamcy do odpowiedzialności.

Według

16.111. PAT. Gen. Primo de Rivera

przedstawi radzie mi-

rządu
hiszpańskiego w
nistrów w najbliższy wtorekt projek odpowiedzi
sprawie powrotu Hiszpanii do Ligi Narodów. Prasa przypuszcza, że odpowiedź ta będzie pozytywna.

Świadkowie o ssk. Miafle.
Wczorajsi świadkowie mówili
więcej
o oskarżonym Miotle.

Zbyferzny. zzy niędosłafeczny

wraca de Ligi Narodów.

948

Hiszpanja

Up dien protegu „Uranaly .

mąż

O
w О
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z racji których nazwano je, to powitanie. Przybyciem
na
wyspę
Cyteręx:
:
»
Rezultatem tak daleko
posuniętej
gościnności było — w. rok niespełna
potem -- powicie
przez
hrabiankę

Marję Aurorę syna, którym

był

carowę

Annę,

a pod

koju, które by atoli ambicji jej dogadzały. Po długich pertraktacjach udało się zamianować

menstiit'u,
śokich

ją przełożoną

schroniska

rodów,

w

dla

dam

Quedlinburgu.

tura jednak ciągnęła wilka

do

Da-

z wy-

Na-

lasu.

pó- Często gęsto widywano młodą jeszcze

źniejszy rozgłośny
Maurycy Saski,
marszałek Francji, co niechciał zostać
imperatorem
rosyjskim
poślubiając
przyszłą

Pozna

wzglę-

dem bujnego temperamentu bodaj, że
prześcignął
rodzonego
(choć tylko
„naturalnego“) ojca.
Byłaż
Aurora
von
Kónigsmark

i piękną przełożoną Quedlinburskiego
Schtif'u na hucznych
festynach
drezdeńskich. Miała nawet poruczoną so-

bie misję dyplomatyczną. Trafiła jednak fatalnie na młodego, co prawda,
lecz wręcz

la

nienawidzącego kobiet kró-

szwedzkiego

Karola XII-go i nic

nie wskórała. Od tej daty poświęciła
metresą Augusta I-go. Nie. W jednym się wyłącznie karjerze... swego syna
ią rzędzie nie stawmy z tyloma jego najukochańszego. Prowadząc go na
kochanicami. To nie hrabina Kosel, nie tron książęcy kuriandzki
w Mitawie
hrabina -Esterle nieznająca
żadnych wyzuła się niemal z całej swej fortuskrupułów. Prawda, przeleciały przez ny, zupełnie jak nieszczęsna. kochanjej różowe paluszki miljony lecz w ka Maurycego Saskiego,
Adrianna

rękach jej grosz jeden

nie

został; a Lecouvreur, co wszystkie nawet swoje precjozy mu oddała byle mógł

i nigdy nie wykorzystała swej pozycji
dla celów samolubnych. P. TrebitschStein przytacza odezwanie się samej

elektorowej, małżonki
skiego:

„jedno,

Augusta - Sas-

co mnie

pociesza,

zajść jaknajdalej, jaknajwyżej...
Potem, gdy już w niczem jedynakowi swemu pomocną być nie mogła,

to usunęła

to, że rywalka moja von Kónigsmark

się w kompletne zacisze, długo chorowała — aż i zamknęła na

jest porządną kobietą o duszy
go- zawsze powieki w lutym 1728 roku.
dnej szacunku”. Wierną też pozostaPodziwiano „boską Aurorę", wyła Augustowi Mocnemu do końca ży- noszono
ją pod
niebiosa — ale i
cia a matką była najprzykładniejszą. obrzucano
błotem.
Teraz
dopiero
Rychło przeminęła sielanka. Gdy właściwe zaczyna padać Światło na tę
August Saski
ochłodł
- co rychło niepowszednią postać niewieścią, bębardzo nastąpiła — zapragnęła Auro- dącą jednym z najbardziej stylowych
ra von Kónigsmark tylko ciszy i spo- ornamentów epoki Rokoko.
Cz. /.

KURIER GOSPODARCZY ZEN WSCHODNICH |
W pocznkiwanie winnych.
W

dniu

14 b.m. odbyło

się

pod

przewodnictwem p. Starosty Grodzkie-

go zebranie przedstawicieli spółdzielni,
młynarzy,
piekarzy
i Magistratu w
sprawie zwyżki cen na zboże i chleb,
przyczem wskazywano, że wśzystkiemu są:winni producenci, którzy „Spekulują na cenach przez magazynowanie
żyta i pszenicy”.
:
Ergo niech łudność miast,
niech
pracownicy

i robotnicy

wiedzą

czemu

rzecz to stara
jak Świat i Świat
od
iekow do tej formuły się przystoso-

wał,

gdyż

inaczej nie

byłoby

pro-

KRONIKA

MIEJSCOWA.

(0) Zarządzenia przywozowe. Miejscowe

Związki

kupców

zostały

powiado-

mione o wejściu w życie rozporządzenia o
uchyleniu zakazu
przywozu niektórych to-

warów. W myśl nowego zarządzenia, towary, których reglamentacja
została ostatnio

9 12, ziemniaki 15-18.
kowa. Dowóz średni.

tających

się?

Wiemy, że gdy
tylko produkcja
zmoże się bądź przez nadzwyczajny

irodzaj, bądź przez zbyteczny obszar

Mewny,
i
ceny spadają
i rolnik
zmuzony jest bądź ponosić straty, bądź
domniejszać zasiew danego zboża, oddjając swe
straty w latach,
gdy
niejszona podaż a zwiększony poŚyt podniosą ceny czy lokalne, czy

"Wszechšwiatowe.

Tendencja

Zwyž-

Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco
skład
Wilno:
koniczyna
czerwona I gat.
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka

106. Tendencja

Któżby produkował, gdyby zgóry
iedział, że produkty będzie zniewoony sprzedawać po cenach
nieopla-

iono gdyż uznawano

tego

rodzaju

wszechna Nr 14, zwana jego imieniem, urzą-

niekompetentni

|sprawach gospodarczych a ' szczeMnie rolniczych, że ceny zboża maM tendencję zwyżkową, natomiast uażają wzrost wszelkich
innych cen
uzasadniony i dają
się słychać
Kzne głosy domagające się podn'elenia zarobków pracowników i rołotników, oraz coraz wyższego ороJūtkowania, jedynie robiąc wyjątek
HR produkty

rolne,

która

ich zdaniem

30—35,

pomidory

czmienna

60—65.

140—180,

10.00—15.00 za 1 kg.
Drėb:

kury

3,00

grzyby suszone

6,00 zł.

za

sztukę.

kurczęta 200 250, kaczki żywe 6,00 800,
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe
8,00 12,00, bite 7.00 10.00, indyki żywe
15.00
8.00

17.00, bite 12.00 —
1200 zł. za sztukę.

15.00 zł.,

młode

Ryby: liny żywe 480 - 500, śnięte 380 —
400 za i kg., szczupaki żywe 450 —480,
Śnięte
Śnięte

280
350

350, okonie żywe 480
380, karasie żywe (brak),

500,
śnię-

te (brak), karpie żywe 450 480, śnięte
350 - 380, leszcze żywe 480 500, śnięte
380 - 400, sielawa 206 250, wąsacze żywe
450

480, śnięte 380—400,

sandacze

3.

=

400, sumy 250—260, miętuzy (brak), jazie
żywe 450 480, Śnięte 380
400, stynka
(brak), płocie 180 250, drobne 80—100.
Len włókno I gat. 50
55, II get.
40 - 45, siemię lniane 13-. Tendenu,a
mocna.

EIELOA

WARSZAWSKA
16

Dewizy

marca 1928 r.

i waluty:

meljoracyj

na

dą chwila mogą

ziemiach,

im

być

które

odebrane.

Na gruntach
nie
podlegających
O0tąd groźbie wywłaszczenia,
czynią
Olnicy nadzwyczajne wysiłki,
by inŽmsywną
ich
uprawą
powetować
aty,

ale i tu

napotykają

na

takie

Tzeszkody, jak podatki przewyższają* wszelką możność płatniczą
i to

£ podatki państwowe lecz komunal-

. sejmikowe i szczególnie gminne,
facto nieograniczone żadnemi nor-

mocniczych, narzędzi,
jałów

żelaza,

budowlanych

8.88
358,78

Holandja

dzona 400—420.

:

240—260.

5 proc.

Nabiał: mieko
śmietana 180--200,
kg. ser twarogowy
solone 650 — 700,
serowe 700 — 800.

+

30 — 35 gr. za 1
twaróg 120 — 140
180 —: 200, masło
solone 600 — 650,

Dziwili się na owej konferencji, že
ly cena giełdowa

np.

w

nosiła 40 zł. za centnar,

Warszawie

Iskiem była 42 zł. a kupcy

hia żądali 45 zł.

z dnia 16
Ciśnienie

—-

III 1928

r.

=

średnie w m.

3

Temperatura

średnia

nio 8.000 zł.

S

>

Opad za dobę w mm.

czyk

olony.

|

We środę dn. 21 b. m. rozpoczną się
rekolekcje parafjalne
w kościele Ostrobramskim o g. 4 pp. Czas trwania trzy dni
następne

dziennie.

o godz.

9-ej rano

i

4

pp.

co-

— (c) Budowa kościoła Serca Jezusowego. Wstrzymana budowa kościoła Serca jezusowego podjęta będzie
na
nowo.
Sprawa O tyle posunęła
się naprzód,
iż

Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych zatwier-

dziło Statut
Komitetu
Serca Jezusowego.

Budowy

Kościoła

URZĘDOWA.

— (t) Nabożeństwa

w

dniu

Imienin

w następujących świątyniach

wyznań

nieka-

0 godz. 10.

3) W

tolickich: 1) W Soborze Prawosławnym św.
Ducha w niedzielę, o godz. 12 min. 30. 2)
W Cerkwi Staroobrzędowców
na Nowym
kościele Ewang.-Augsburskim przy ul. Niemieckiej, w poniedz. o g. 10. 4) W Kościele Ewang.-Reformowanym, przy ul. Zawal-

Diaczego rolnik jedynie jest ograony w możności
wykorzystania

junktur zbytu, podczas gdy wszelinna produkcja jest w tym kierunStale i słusznie popierana?

Dlaczego

rolnik

nie

ma

prawa

— (t) Powrót

p. Wojewody.

W

.
dniu

16 b. m. powrócił z Warszawy i objął urzę-

dowanie Wojewoda
Raczkiewicz.

Wileński

p. Władysław

MIEJSKA.

z0-

dla

żołnierzy,

przy likwidacji

band

Nowakowski

po

100 zł.

borczyków.

W sprawach
Stowarzyszenia, podczas
nieobecności. Prezesa, należy zwracać się

do Generała Zyginunta Rymkiewicza,
w Wilnie, przy ul. Beliny 16 m. il.

zam.

SZKOLNA.

Folejewskiego

konferencja

skład

nowoobranego

zarządu:

Prezes — kol. Wład. Babicki. Wiee-prezes
I — kol. Ryszard Puchalski, wice-prezes
I — kol. józef Niwiński i Członkowie Za-

ski Konstanty, Dembiński Henryk, HermaBulować cen wedle rynku
wszech- przedstawicieli poszczególnych samorządów nowicz Wincenty, Nielubowicz janusz, Pawojewództwa
wileńskiego.
Na
konferencji
lątowego z uwzględnieniem różnicy
włowski Jan, Fundowicz Stefan, Ellert Katej omówiona będzie sprawa wystawienia
tów przewozu, gdy wszyscy inni to własnego pawilonu na wszechpolskiej wy- zimierz, Kowalski Zygmunt. Zastępcy: kol.
kol. Opoczyński Tad., Pacuk Stan., Ważyń© posiadają?
stawie krajowej w Poznaniu
mającej
się
ski Antoni, Dietrich jerzy, Korowajczyk
odbyć
w
1929
r.
Nie. niszczcie produkcji Frolnej, to
Lodowski J, Żukowski jerzy,
Pozatem
tematem
konferencji
będzie Leonard,
ku zboża nie będzie i nie szukajcie
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -- kol.
również sprawa ustalenia wysokości
wy° mych tam gdzie ich niema.
datków niezbędnych
na zrealizowanie po- Sawicz, Członkowie: kol. kol. — Rylski,

Jeżeli można kupić

po 40 zł. centnar,a

я ps

w Warszawie
na Wołyniu

zł., to;kupujcie w Warsza-

nie tłómaczcie, tak jak

to robi-

na owej konierencji, że nie mo"kupować

po za Wołyniem, gdyż

wyższego

projektu.

2

— (x) Zakończenie prac nad rozpatrzeniem miejskiego budźetu na
rok
1928-29. Komisja ffinansowa Magistratu m.
Wilna, która już od kilku dni zajętą jest
nad poprawkami preliminarza budżetowego
na rok 1928-29 rozpatrzyła ostatnio preli-

i

SIOSTRA.

Zenon
urzędnik Wileńskiego

Wróblewski
Banku Ziemskiego

po długich i ciężkich

cierpie-

niach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 16 marca 1928 r.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę
o godz. 9 rano w Kościele Wszystkich Świętych.

dnia

17 marca

1928 r.

Eksportacja zwłok z domu źałoby przy ul. Wiwulskiego 3 m. 7,
odbędzie się w niedzielę o godz. 3 po poł. na Cmentarz Rossa.
O czem zawiadamiająWspółpracownicy Wileńskiego
anku Zieruskiego

do-

wyrobów tytoniowych, opła-

ta nie może być wyźszą ponad
io
od cen taryfowych. Przy sprzedaży

pośrednio z bufetów nie wolno
brać
dnych opłat
ponad cenę taryfową.

proc.
_bezža-

— ()
Władze adminis.racyjne ingerują w sprawie ruchu
budowlanego.
Pan Wojewoda Wileński wydał do wszystkich Starostów okólnik zalecający zwrócenie bącznej uwagi na ruch budowlany, wo-

dnie z udzielonemi

zeżwoleniami. Władze

budowle bez należytego
dze administracyjne
oczekując

wyroku

zezwolenia.

upoważnione
sądowego,

są,

do

Joleczka

Wła-

nie

niezwło-

i ciężkich

cznego usunięcia kosztem właściciela środków niezbędnych zdrowiu lub bezpieczeństwu
publicznemu

Bystramówna

córka Tadeusza i Marji z Meysztowiczów
cierpieniach,

opatrzoną

Św.

Bystramów, zgasła po długich
dnia 16-g0 marca,

Sakramentami,

w wieku lat 6.
Św. za duszę zmarłej odbędzie się 17-40

Mszą

marca w sobotę;
o godzinie 10-ej, w kaplicy Najśw.
Serca
Eucharystycznego,
na
ulicy
Mickiewicza 19, a o godz.
11-ei wyprowadzenie
zwłok
na cmentarz
Antokolski,
o czem
OE
krewnych,
przyjaciół i znajomych

uchybień.

— (c) Przepowiednie. Różne istnieją
przepowiednie. Najogólniejszy ich podział
przeprowadzamy według prawdziwości lub
nieprawdziwości założeń. Przeważnie prze-

w ciężkim żalu pogrążeni

RODZICE

i

RODZINA.

powiednie są nieprawdopodobne. Do takich
należą kalendarzowe przepowiednie
pogo-

np.

wśpak,

„stoi*

a raczej oawrotnie.

napisane

„deszcz*, —

98 proc. jest za tem, że będzie pogoda, itp.
Nie więcej prawdopodobieństwa mają mnożące się zwykle przy końcu roku
przepo-

ъ

"tępy

Zawsze

ogólnie

np. sprawdzało

przysłowie

Bože

„św.

się

Barbara

Narodzenie

po

W

niedzielę

18-go marca o godz. 9-ej

rano, jako w wigilię

s„Jozeia Monfwirza
wielkiego
Ś-tego

zna-

działacza społecznego i niezrównanego

jerzego,

za spokój

duszy

na które zaprasza Zarząd

po

Zmarłego

Towarzystwa

marzec

i

stytucję“

—

Gorczyńskiego,

poprzedzoną

Józefa"

40 dni będzie taka pogoda, jaka była w
dniu 40 męczenników.
Jak dotychczas

maj i ciepłe
ludzie - starzy,

KOMUNIKATY.

im.

Tomasza

Zana

kulturalno-oświatowa
Związku
urządza jutro, w niedzielę o g.

(Wielka

Pohulanka 14) odbędzie się doroczne Walne Zebranie członków Koła.
— Ostatnie 3 przedstawienia
VII
Szopki
Akademickiej
urządzonej staraniem grona słuchaczy wydz. Śztuk Pięknych
U.S. B. dziś w sobotę dn. 17 b.m. w Ognisku Akademickim,
ul. Wielka 24 o godz.
8-mej wieczorem. W niedzielę dn. 18-go, 2

przedstawienia o godz. 5-ej popołudniu po
cenach zniżonych o 50 proc., o godz. 8-mej
po cenach normalnych.
:

„—.

„Terminologja

Wielkiem

Księstwie

etnograficzna

Litewskiem*.

storycznego

(lokal

Seminarjum

Pp- poranek-koncert chóru

męskiego

Mołodeckiego

pod

batutą Wacława

dru-

tańcami

mOwy“-

I. Hrehorowicza

$

p. t. „Werbel

bilety w cenie od 20 gt. do
można

w

kasie

2 zł.

Teatru

Całkowity

dochód

przeznacza

50

się

na

Bibljotekę Zw ąqzku.
— Teatr Poiski nabył wyłączne prawo
wystawienia w Wilnie sztuki Tołstoja „Spi-

W nie-

sek

Historycz-

Wydawnictwa

w forma-

cie dużego dziennika, ujm: jącego
raz na tydzień w szerszem оŚwietleniu
sprawy i _ stosunki

m ędzynarodowe

Polski, życie u-

mysłowe i polityczne zagranicy,
zdarzenia bieżące i ich związki z
wykluczeniem
partyjno-politycz-

nych

spraw wewnętrznych.

Redaktor i wydawca Eustachy

doPol-

skiego od g. 11—9 w. bez przerwy.

w

z

łaskawym współudziałem M. SkowrońskiejSzmurłowej (mezzosopran) oraz reżysera
Teatru Polskiego K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Akómpaniament ebiął prof. Rubinsztejn.
Na zakończenie
zespół amatorski odegra
sztukę ludową w 1 akcie ze spiewami i

gr. nabywać

dzielę dn. 18 b. m. godz. 11 rano odbędzie
się kolejne posiedzenie Oddziału T-wa Hi-

nego, Zamkowa

Drukai zy
12
m. 30

karzy

Pod tym tytułem ukaże się w
dniu 17 b. m. pierwszy numer

nowego

w niedzielę najbliższą o g. 3-iej pp.
Poranek
na cele kuituralno-oświatowe Związku
drukarzy:
Komisja

Walne Zebranie Koła Bibljotecznego im. Tomasza Zana P. M. Sz. Dn.
31 marca, w sobotę o 7 wieczorem w luCzytelni

cznej

„Echo tygodnia”

słowem okolicznościo-

szy ta sztuka
na naszej Scenie, „Śpiewak
własnej niedoli” grany będzie raz
jeszcze

—

kalu

poprzedzeni

wem prof. Wierzyńskiego. _
‚ — „Śpiewak własnej niedoli". Wskutek wielkiego powodzenia, jakiem się cie-

się. Jeżeli się sprawdzi w dalszym

ciągu mieć będziemy ładny
lato — jak.bowiem mówią
tak zawsze bywało.

w kościele
nabożeństwo»

NADESŁANE

począ-

ników mieliśmy mróz. Lud wierzy, iż przez
sprawdza

się

Popierania Pracy Społ

krótkiem przemówieniem okolicznościowem
tek kwietnia. A to dlatego, że lo b. m. t.j. prof. Wierzyńskiego; w poniedziałek zaś
w, minioną sobotę czyli w dniu 40 męczen- © godz. 8 min. 15 w. grani będą „Ułani ks.
przez cały

filantropa,

odbędzie

wodzie”.

Opierając się na mądrości ludowej twierdzić można, iż mieć będziemy przymrózki
i dni pogodne

dnia imienin

Rudziński.
, Przy głównem współpracownietwie Kazimierza Ehrenberga.
RAOR
ZEETE
ROZERE
SK
ZEEEWEER
OE WIĘIE
TEECEZ
WYPADKI

carowej” (Rasputin).

I KRADZIEŻE.

Podziękowanie.

rządu: kol. kol. Łeżeński jerzy, Rozwadow-

prezydenta
p.

MATKA

BDiiary.

w Magjstracie m. Wilna pod przewodnictwem

się

na

zawiadamiają

$.

gastrono-

koncesję

po południu

„= Uwadze władz policyjnych. One11). Na porządku dziennym
Premjera w końcu bieżącego miesiąca.
— (€) W sprawie udziału
w orkie- odczyt
p. prof. Feliksa Konecznego
$daj
Wileński
Towarzys
Filharmłoda żydówka [przechodząc ul. Kwiatwo
p.
t.:
strach szkolnych. W związku ze wzrastą- „Termino
logia etnograficzna w Wielkiem moniczne. W niedzielę 18-go marca r. b. tową, chodniki której nie są nigdy Осгузгjącą w szkołach tendencją do organizowa- Księstwie Litewskiem*.
o godz. 8.30 wiecz. odbędzie się w Sali czane od glodu,
upadła
nieszęśliwie, łamia orkiestr dętych, i ze względu na to. że
Goście mile widziani.
Klubu Fiandl.-Przemysłowego (Mickiewicza miąc sobie nogę prawą. Powołane na miejgra na powyższych instrumentach w ' pe— Zebranie członków kasy pogrze- 33a) recital fortepianowy laureata Konkur- sce wypadku pogotowie ratunk
owe, po 0wnych przypadkach przynieść może Szke- bowej. W sobotę 17 marca r. b. w lokalu su Chopinowskiego Leopolda Szpinalskie
go. patrzeniu rany Odwiozło nieszczęśliwą do
dę organizmowi ucznia,
Minister
W. R.i Polskiego Związku Kolejow
ców (ul. Wiwul- Będzie to prawdziwa uczta artystyczna, szpitala żydowskiego. Podkreślić należy, iż
©. Р. zarządził by: zasadniczo
uczniowie skiego 4) odbędzie się walne
zgromadzenie gdyż usłyszymy wielki talent, o którym ca- tego rodzaju wypadki przypisywać
należy
poniżej lat 14-tu nie brali udziału
w grze członków
Kasy Pogrzebowej.
Porządek ła prasa wyrażą się z niebywałym zachwy- nietylko winie właścicieli domów, lecz równa instrumentach dętych.
W wyjątkowych
dzienny: 1) odczytanie i zatwierdzenie spra- tem i entuzjazmem.
nież
i
policji
,
która
nie zwraca uwagi na
tylko raząch uczniowie powyżej ist 12-tu wozdania Kasy i Komisji
Program koncertu jest niezmiernie bo- nieprzestrzeganie przepisów przez poszczeRewizyjnej za 1926
mogą być dopuszczeni do udziąłu w orkie- i 1927 r. 2) Zmiana par. 4 Regulami
gólny
ch
dozorców domowych.
nu Ka- gatyi wyjątkowo interesujący, obejmując
strze dętej o ile rozwojem fizycznym © sy w kierunku podwyższ
— (x)
enia składek człon- perły repertuaru fortepianowego.
ins wypadek natorok lub dwa przewyźszają swój wiek ka- kowskich, 3) Wybory
„Niewielka ilość pozostałych biletów do rze kolejowym.
Zarządu Kasy i 4)
Onegdaj na odcinku kolendarzowy. Pozatem uczniowie
kandydu- Wolne wnieski.
nabycia w biurze „Orbis* (Mickiewicza 11), lejowym Snitów
Drohiczyn,
w czasie dojący do orkiestry dętej winni być uprzednio
można
programy konywania naprawy
toru stała na szynach
— Do dzisiejszego numeru „Słowa" za- gdzie również otrzymać
badani przez lekarza oraz od czasu do
drezyn
powyższeg
koncertu.
a
o
kolejo
wa,
w której siedział dozoczasu (w razie przyjęcia do orkiestry) pod- łączamy dla wszystkich naszych przedpłatWieczór tercjałowy w Konserwa- rujący kolejarz niejaki Wojcicki. W pewdawani ogłędzinom
lekarskim. Cierpienia ników cennik 1) nasion 2) maszyn i narzę- torjum. W sobotę, dnia 17 marca,
odbę- nym momencie nądchodzący od przeciwnej
letniego firmy Zyg- dzie się wieczór tercjałowy
stojące na przeszkodzie do udzielenia ze- dzi rolniczych sezonu
uczniów i u- strony pociąg pośpieszny. którego Wojciczwolenią na wstąpienie
do orkiestry
wy- munt Nagrodzki w Wilnie.
czenic Konserwatorjum Wileńskiego z klas: ki nie zauważył, najechał na znajdującą się
szczególnione są w Dzienniku Urzędowym
fortepianu, skrzypiec,
wiolonczeli,
śpiewu na szynach drezynę,
druzgocząc ją w kaTEATRY i MUZYKA.
W. R. i O. P. Nr. 2 poz. 35.
sol., i instrumentów dętych. Puczątek o g. wałki.
— (c) Kursy dla dziewcząt. Nar. Org.
- Reduta na Pohulance.
Przedsta- 7 i pół wiecz. Kariy wstępu wąsekretariaWojcicki dostał się pod koła pociągu
Kobiet uruchomiła z dn. 12 bm. kursy kro- wienie szkolne „Sułkowskiego*. Dziś o cie Konserwa
torjum od godz. 4 — 7 wiecz. które mu obcięły obie nogi. Nieszczęśliweju i szycia dla dziewcząt, w lokalu Chrze- godz. 4-€j popoł., za zgodą Kuratorjum O. (ul. Dominikańską 5).
go przywieziono
do najbliższego
szpitala
ścija- skiego Domu Ludowego (ul. Metropo- Szkolnego Wileńskiego, Zespół Reduty daje
gdzie walczy ze śmiercią.
litalna 1). Na kursie wykładane będą prócz sztukę St. Zeromskiego pt. „Sułkowski*,
RADJO—WILNO.
przedmiotów zawodowych także przedmio+ dla młodzieży szkolnej po
cenach najniżSobota 17 marca 1928 r.
ty ogólnokształcące.
szych: 30, 40, 50, 60, 80 gr.i po 1 zł. Za16,25 — 16,40: Chwiłka litewska.
mówienia szkół ną pozostałe bilety przyjD. H. Dla pracowniczki szkoły
zł 3
AKADEMICKA.
muje sekretarjat Reduty od godz. 10-ej do
16,55 17,t5: „Organizacja terytorjum Nieszczęśliwej
zł. 2.
2-ej
popoł
gospodarstwa
i
od
2-ej
rolnego"—odczyt
popoł.
kasa Teatru.
z dz.: „Or— „Stosunek młod<ieży akademickiej
„Wilkiw nocyć, Dziś i jutro o g. anizacja gospodarstw”, wygłosi inspektor
do państwowości polskiej" pod powyżdward Taurogiński.
szym tytułem wygłosi odczyt p. Rowmund 8-ej komedja w trzech aktach Tadeusza
17,20 - 17,45: Transmisja z Warszawy:
Piłsudski dziś © godz. 6 wiecz. w Ognisku Rittnera pt. „Wilki w A:
— Niedzielne przedstawierie popu- „Radjokronika”, wygłosi dr. Marjan StėAkademickiem, ul. Wielka 24,
Zarząd Akademickiej Kasy Chorych
2
— (c) Skład
personalny
Zarządu larne w Reducie. Ku uczeniu imienin Mar- powski.
17,50—18,50: „Kącik dla paf“, wygžosi składa gorące podzięko
Bratniaka. W uzupełnieniu wczorajszego szałka Józefą Pilsudskiego, Zespół Reduty
wanie
p. Kuк
sprawozdania z dorocznego Wainego Zgre- daje w niedzielę, dnia 18-go bm. o godz Ela Bunclerowa
ratorowi Proi. Dr. Z. Orłowskiemu
18,15
19,00: Audycja dla dzieci.
madzenia członków Bratniej Pomocy P. M. 16-ej przedstawienie be płatne sztuki Stefa19,00 19,25: Gazetka radjowa.
|
: za wielką troskę o dobro Kasy ChoA. podajemy
ustalony
przez
komisję na Żeromskiego pt. „Sułkowski*. Rozdziaskrutacyjną

odbędzie

sprzedaż

osiat-

(x) Pawiloa województwa wileńskiego na wystawie w Poznaniu. W dniu

dzisiejszym o godz. 10 rano

mową

lodzie

od

Zachodni.

ży- łek o godz. 10 m. 15.

dk,

i kapral

micznych, posiądających

ne

jako nagrody

wyróżnili

i zakładach

dnia

się

odbędzie

żałobne

czem

wiednie „polityczne“, „kosmiczne“ it p.
Żapowiada się koniec świata na 15 stycznia,
upadek wielkiego mocarstwa na 2 lutegy...
z całą dobroduszną naiwnością pomijając
fakt, iż z chwilą nadejścia końca świata,
nie będzie już żadnego mocarstwa.
Są jednak także i przepowićdnie praw“ dziwe.
awierają się one w
przysłowiach

Pozostali szeregowi otrzymali nagrody
10 do 50 zł.
2е stowarzyszenia
Dowborczyprzeważający
ków. Zarząd Okręgu Wileńskiego StowaUwagi: Półpochmurno. Śnieg.
rzyszenia Dowborczyków niniejszem podaMinimum za dobę - 120C.
je do wiadomości, iż Prezes Władysław
Tendencja barometryczna
stały wzrost ci- Smigiewicz
w dn. 16 marca r. b. wyjechał
śnienia
do Warszawy na Wszechpolski Zjazd DowWiatr

raimskiej, przy ul. Witoldowej, w poniedzia-

na przetrzymaniu

—,

przemytników.
pośród nagrodzonych st. sierżant
Swiderski otrzymał 150 zł., plutonowy Odor-

o godz. 11. 7) W Meczecie mahome| Były głosy wskazujące, że produ- łek
tańskim, przy ul. Meczetowej, w poniedziaci spekulują

się

restauracjach

Jeżeli

— (x) 8000 zł. rozdzielono żołnierzom K. O. P-u tytułem nagród. Dowództwo K-opu mając na względzie sprawność i sumienność żołnierzy pełniących
którzy

godz. 3-ej

proc. od cen taryfowych.

ludowych.

wyasygnowało

38 lat, dnia 16 b. m.
b. m..w
17
Kościele
Wszystkich Świętych o godz 9-ej rano. Eksportacja na Cmentarz Rossa
z domu żałoby przy ul. Wiwulskiego 3-7, nastąpi dnia 18 b. m. o
Nabożeństwo

został rabat
handlowy
dla
„domowych
sprzedawców wyrobów tytoniowych*
na 5
W

Wróblewski

zmarł po ciężkich cierpieniach przeżywszy

RÓŻNE.

należy rozumieć

WOJSKOWA.

na pograniczu,

Zenon

dy. Utarło się powszechnie mniemanie, iż
każdą taką kalendarzową przepowiednię

preliminarza budżetowego zakończone
stanie w dniu dzisiejszym.

©

|

— (i) Rabat dla sprzedawców wyrobów tytoniowych. W myśl ostatniego rozporządzenia Ministerstwa Skarbu ustolony

administracyjne powinny pociągać do odpowiedzialnyści sądowej osoby wznoszące

konwersyjna 67,—

$

na herbatka.
;
— Nabożeństwo
za spokėj
duszy
Ś. p. J. Montwiłła. Zarząd Tow. popierania pracy społecznej podaje do wiadomości,
że jutro w niedzielę o godz. 9-ej r., jako w
wigilję dnia imienin ś. p. józefa Montwiłła,
odbędzie się w kościele św. jerzego nabożeństwo za spokój duszy wielkiego działaczą społecznego i niezrównanego filantropa.

8.86.
357,88

minarze miejskiej sekcji zdrowia, wydziału
szkolnego i Opieki Społecznej, oraz dokonała rewizji etatów pracowników miejskich.
Zakończenie prac nad. rozpatrzeniem

służbę

ż Wo- poniedziałek o godz. 10. 6) W Kienesie ka-

6 i pszenicy,
eksportując masowo
zmień i owies, których eksport jest

oh-

8.96
359,68

konwersyjna kolejowa 61, —
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 —
8 proc. ziemskie 83
45 proc. ziemskie 56,25 56,35
8 proc. warszawskie 79,25 79,00 79,05
61,75
litr, 5 proc. warszawskie 61,50
za 1 4 5pioc. warszawskie 58,25 —, —
nie- 10 proc. Lublina 87,00
de- 8 proc. Łodzi 72,35
10 proc. Siedlec
83,—
83,75

nej, w poniedziałek, o godz. II. 5) W Syto w Lu- nagodze
żydowskiej, przy ul. Niemieckiej, w

:

uroczysty

bec częstego ujawnienia wznoszenia budyn=
ków bez należytych zezwoleń, lub niezgo-

_ KRONIKA

ma- Świecie, w poniedziałek

i t. d. i t. d.

18 bm.

Kupno

pytlowy 70 proc. 50 — 55, razo- Londyn
43,49
43,60
43,38
gr. za 1 kig.
Nowy-Y ork
8,90
8,92
8,88
35,09
35,18
35,00
manna amerykańska 130—150 gr. Paryż
26,415
26,48
26,35
krajowa 110—120, gryczaną cała Praga
171,64
17207
171,22
przecierana 94—105, perłowa 80— Szwajcarja
125,49
12580
12518
95, pęczak
60—65, jęczmienna 60—75,
ja- Wiedeń
glana 80—90.
procentowe:
Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg., Papiery
TOSO
-,
ciełęce 130—160, baranie (brak), wieprzo- dolarówka 70,
we 290—300, schab 310-320, boczek 310 Poź. dalarowa 36,00 36,25
103,—
—320, szynka świeżą 260—280, szynka wę- kolejowa 102,50
Chleb
wy 40—45
Kasza
za 1 klg.,
95—105,

ami prawnemi (wyjątki z ograni- Marszałka Piłsudskiego. Z okazji ImieMarszałka Józefa Piłsudskiego odbędą
ń takowe w całości unicestwiają), nin
się w dniu 19 b. m. Uroczyste navożeństwa

wiadczenia socjalne, zdeorganizowaprac przez. ustawodawstwo ingencyjne, Oraz drożyznę
nawozów

dnia

Sprz.

Tranz.

80—90, żytnia 70 proc. 50—54,razowa 40—
44, kartoflana 85—95, gryczana 75—85, ję- Dolary

inne być obniżane, bez względu na
bszt własny ich wyprodukowania.
KOŚCIELNA.
Reforma rolna, niszcząca warszta) rolne,
konsekwentnie
dąży
do
— (c) Rekolekcje. W dalszym ciągu
IMniejszenia produkcji, przez 'obniže- rekolekcje parafjalne odbywają się 'w nast.
e poziomu
kultury
rolnej
i całej porządku: w niedzielę dn. 18 b. m. o £
6-е] wiecz. rozpoczną się rekolekcje paraKrji konsekwencji z niej wypływają- fjalne w kościele św. Rafała
i trwać
będą
łch. Rolnicy więksi, ci właściwi
do- przez trzy dni o g. 6-ej rano i 6-ej wiecz.
lawcy en gros na rynki, zmuszeni codziennie. Tegoż dnia t. j. w niedzielę 18
4 do obniżania intensywności swych b. m. rozpoczną się rekolekcje parafjalne
w kościele św. Piotrą i Pawła, również o
0spodarstw
i zaniechania niezbęd- godz.
6-ej wiecz. (czas trwania jak wyżej).
"ch

niedzielę

chód.
Na program powyższego składa się uroczysta msza św. w kościele św. Jerzego,
celebrowana przez J. E. ks. biskupa Michalkiewicza, w czasie której wileński chór
„Lutnia”, którego założycielem był S. p.
Montwiłł, wykona pienia religijne.
7

za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę,
kapusta świeża 50—60 za 1 kg., kwaszona

stała.

Mąka
pszenna
amerykańske 100—110
gr. za 1 kg. krajowa | gat.: 95—100, Il gat.

lalkę z przyrodzonemi prawanii hand«SOBOTA
bwemi za bezsensowną, to odwrotna
Wschód Sł. g. m. 6 03
17 Dzis
alka na obniżenie sztuczne cen
za
Zach.
sł. o g. 17 m. 38
łomocą
ingerencji przepisów o cha- Gertrudy i P.
jutro
Е
tkterze przymusowym nie tylko nie
(Gabrjela 1 С.
lsiąga celu, ale zmuszając
do ograIczenia lub zaniechania deficytowej Spostrzeżenia
meteorologiczne
odukcji, zdąża do stałego tych cen
Zakładu Meteorologii U. S. В.

_ Dziwią się ludzie

О о

dza w

Tłuszcze słonina krajowa I gat. 400—
To balansowanie cen bylo, jest i 420. II gat. 350—380, amerykańska 430 —460,
będzie zawsze. Wszak Anglja i Fran- szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II
ja doszły do tego przed wojną świa 400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny

ową, że dzięki konkurencji
Stanów
£jednoczonych, Argentyny, Indji, Kalady i Australji prawie
zupełnie zaprzestały produkcji zbóż, a ziemie leały odłogiem. Nikomu
nie przychoio
do głowy ustalać przymusołych wysokich cen na zboże na to,
y rolnicy tameczni mogli
to zboże
odukować.
Jeżeli tego nie robiono, a nie ro-

е

nie wiecie do kogo
Jeje: 200-210 za 1 dziesiątek.
się zwrócić w
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w
nie
Warszawie czy Lublinie: wszak
kostka I gat. 170 -180, II gat. 160
Po
skończonej
Mszy Św. uczestnicy
w Wilnie. detalu),
wszyscy są naiwni nawet
- 170.
udadzą się na Rossę, na grób śp. MontwiłCo do nas
rolników
wileńskich, to
Warzywa: kartofle 18—20 gr. za 1 k
ła, gdzie zostaną złożone wieńce, oraz wyniestety zboża dotąd nie sprzedajemy, cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka głoszone przemówienia.
AE
5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew.
bo nie mamy.
Wieczorem tegoż dnia w pomienionej
15 20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, szkole urządzona zostanie dla dzieci współSt. Wańkowicz.
groch 60 70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr.

zawdzięczają drożyznę, a więc obszarzniesiona, mogą być odprawiane bez świanikom, bo drobny
rolnik-wlošcianin dectw pochodzenia
na podstawie dokumen2 nie magazynuje, bo nie ma zbo- tów przewozowych i handlowych, o ile z
Jża, a gdy je sprzedaje,
to
zapewne dokumentów powyższyćh będzie wynikało,
die potrafi żądać cen wyższych
od że towary te nie pochodzą i nie przychodzą z Niemiec.
Ofiarowanych przez kupującego.
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 16 marKupiec, młynarz i piekarz widocz- car: v.
nie żadnego wpływu na cenę
chleba
<iemiopłody
Ceny
za 100
kg.
przy
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno:
nie wywierają.
A jednak, gdyby zawezwano
rol- Żyto 43,—44, owies 42 43 (zaležnie od gatunku), jęczmień browarowy
45 46,na kaszę
ników producentów, możeby
sprawa 43—, otręby żytnie 31 -32, pszenne 32 33,
przybrała nieco inne formy.
Ceny rynkowe: słoma
żytnia 8—10, siano

" Cena zależy od popytu i podaży—

5

Kłyszeiko, Sypek, Skorko, Tomkiewiczówna,
zastępcy: Kurkowskii Waszkiewicz,

OBNA.

— (x) Urocz
(ość uczczenia imieniu Ś. p. Józcta
Montwiłła. W celu uczczenia pamięci
filantropa i działacza społecznego śp. Józefa Montwiłła, szkoła po-

łem biletów zajmuje się

Komitet Obchodu

1925 —19,30:

bez

przerwy

wypełnia

całkowicie

aktualności

tematu,

Teatru Letniego w Warszaw.e.
Sekret sukcesu „Nie eżenię
w

wielkiej

repertuar

się" tkwi

peruszają-

cego największe bolączki dzisiejszego wychowania, oraz obyczajów, a wszystko to
autor czyni z wielkim humorem, dająć po-

Sygnał czasu i rozmaitości.

20,00—20,30:

Transmisja

z Warszawy:

odczyt o działalności Rządu.
20,30—

:

: Transmisja

|

z

Warszawy:

operetka F. Lehara „Nareszcie sami".
22,05—
: Komunikaty PAT.
|
22,30—23,30:

Transmisja

muzyki

ta-

necznej. z restauracji „Bachus* w Wilnie.
- Wileńska muzyka taneczna. Radjostącja zinstalowała mikrofon w tutejszej

restauracji „Bachus”,

skąd stale nadawana

będzie w godzinach wieczornych
muzyka
jazz-bandowa. W ten sposób stanie się zaniec życia. Dziś „Nie ożenię się*.
Obchód
Imienin
Marszałka J. dość życzeniu licznych słuchaczy, którzy w
Piłsudskiego w Teatrze Polskim. Zgo- listach do kierownictwa programowego prodnie z aprobatą Komitetu, w niedzielę o sili, obok muzyki restauracyjnej z Warsza| 6-ej wiecz, jako w wigilję uroczystości, wyi Krakowa, także o transmisię z lokali
eatr Polski wystawia dla najszerszych miejscowych.

staciom komedii prawdziwe formy i rumie-

warstw

publiczności,

szkół i

wojską

„Kon-

rych, czy tow postaci udzielania prak-

19,30—19,55: „Stan fotografji artystycz- tyczn
nej w Polsce"—odczyt z działu „Nauka o wskaych,
zówek
Polsce“, wygt. jan Bułhak.

Imienin J. Piłsudskiego.
— Teatr Polski (sala „Lutnia*), Wczorajsza premiera
w Teatrze Polskim.
Wczoraj po raz pierwszy grana była najnowsza Sztuka
węgierska Beli Szenes'a
„Nie ożenię się”, która od dwuch miesięcy

staci

a

równocześnie

dla zarzadu,
usilnych starań о

dla Kasy

Chorych.

cennych

czy tow ponowy _ łokal

Zarząd składa gorące
podziękowanie P.P. Dr-om Safarewiczowi i Ja-

kubowskiemu za bezinteresowne wykonywanie wszelkich analiz dla członków Kasy Chorych, jak też gorące

podziękowanie P.P. Proiesorom, Kierownikom klinik U.S.B. za poczynione ulgi przy lokowaniu chorych akademików.
Za Zarząd:
Antoni
Prezes. Jan Pieńkowski
Wilno, 16 —IH—28 r.

=
ekretarz.

-

SŁOW.©

żony i syna.

Zamieszkały

miejscowości

już

od kilku

Miłaszyszki

strzelił 3 razy do żony
i dwa razy
do
syna Stanisława
raniąc oboje

lat w

pow.

Wi-

Występy

j
sierżant ciężko.
Zawezwane
na miejsce wypadku
osadnik
wojskowy niejaki Antoni
Sadowiński pogotowie ratunkowe odwiozło nieotrzymał
kilka dni temu list anoni- szczęśliwych do szpitala dziecinnego
gdzie też żona niebamowy.
W liście tym autor powiado- na Antokolu,
Stanisław
zaś
mił Sadowińskiego, że żona go zdra- wem zmarła, synek
dza i jego synek jednoroczny
Stani- walczy ze śmiercią.
Sadowińskiego, który pozostawił
sław jest synem innego ojca.
dzieci aresztowanoi
Po przedstawieniu treści tego listu troje nieletnich
do dyspozycji
żonie, która temu bezwzględnie za- osadzono w więzieniu
przeczyła,- Sadowiński w
przystępie władz sądowych.
zazdrości wyjął z kieszeni rewolwer i
leńsko-Trockiego
b. starszy
4 pułku piech. Legionów i

‘

Kine-Teatr

do

żucia

i

otrzymano w tym samym

czasie

je-

są zyskowne,

prze twdr'zeżaaa

pokaźną

sumę

mili. dolarów. Magnaci filmowi
Marcus, Loewe, Goldwyn, etc. rozpoczęli
swą działalność od eksploatacji kinematograficznych automatów ulicznych,
w których za jednego centa pokazywane są komiczne obrazy, w rodzaju:
„Co robi młoda panna, gdy
zostaje
samą". Aparaty te i dziś jeszcze cieszą

się

ogromnem

ORYGINALNY

TYLKO

3-Ch

powodzeniem,

bo-

gacąc wiełkie konsorcja.

— Aresztowany
z powodu
przechadzki w kostjumie kąpie-

Z FIRMĄ

niach

swego

zy
transpor i

chwalicie,
nie znacie.

ёмиіо:шсішшкі
DOLMET
przewyžszają wszystkie
słuchawki
zagraniczne
Najwyższa

czułość.

Żądać

Najlepszy

odbiór

wszędzie.

0 698
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Towarzystwa Rkonomicznego W Krakowie
Tom

XXIX

Wirginja

wany

Wirginja Fitz-Gerald od ośmiu już
gdy
naddni mieszkała w Paryżu,
szedł wreszcie list od Clive Lorne'a
z Budapesztu.
i
zamieszkała u sieCiotka Marcia
bie, lecz ku jej zdumieniu,
Wirginia
odmówiła stanowczo jej zaprosinom,

chcąc

opuszczać

hotelu

Ritza.

Nie miała ona ochoty wpaść w ręce
fryzjerów, manicurzystów
i * masażystów, któremi tak chętnie otaczała się
Wirginja
de Kerouzan,
margrabina

tłómaczyła się tem,

że

wkrótce

za-

pewne będzie musiała udać się do
Londynu.
W istocie miała. przez chwilę zamiar udania się do Anglji, gdyż niepokoiły ją słowa Lorne'a. Rozmawiała znim
przed jego wyjazdem i to,
co mówił
zdziwiło ją i zaniepokoiło
poważnie.
Godirey Cairsdale powrócił z Budapesztu
w początkach
grudnia
i

młodzi

urzędnicy

Foreign Ofiice

Londynie
dowiedzieli sie
wiadomość,
że już nie
stolicy Węgier.
Decyzja
po wizycie
Godfrey'a

w

i powtarzali
powróci do
ta zapadła
w
Foreign

Office.
1-go stycznia, czyli nazajutrz po
niewytłomaczonej nieobecności
Giodirey'a na wieczorze u łady Preston,
Clive zatelefonował do niego, lecz usłyszał od lokaja, że pan Cairsdale
wyjechał
poprzedniego
dnia po południu, nie zostawiając swego adresu.
wiedział nawet, w jakim
nie
Lokaj
я
kierunku udał się jego pan.
Bardzo zdziwiony tą wiadomošcią,

Clive próbował zasięgnąć

iniormacyj

u starszego brata Godirey'a, księcia
de Stratiied, lecz ten nie wiedział nic
o projektach swego brata. Przed pa-

ru dniami spędzili razem cały wieczór; Godfrey był w doskonałym humorze, ale ani słowem
nie wspominał o wyjeździe, zdawało się nawet,
że miał zamiar dłuższy czas spędzić

w Łondynie.

:

Clive był coraz bardziej
Wydawca

>tanisiaw

zaintrygo-

SA,
iż

40

i

6 kwietnia b. r:
460

lnu

Osłomh

ompozycja

od

włącznie od

WIERZ.

29zł

— Świeży

wybór. — Niedościgniona
LS
SEA

barw
A
zwiedzenia zaprasza uprzejmie Sžan. P. T. Interesantów i Amatorów sztuki rodzimej
w

'nie obowią-

Kilimów
— Obejrzenie
zuje do kupna

Wstęp woiny.
Firma

Kosowie

Ratarzyny Hedwedczakowej (Matopoiska)

Kilimkarska

istnieje lat 16. — Odznaczona
Monachjum, Wiedniu, Lwowie

WARUNKI

KREDYTOW ć.

na
wystawach
i Kołomyj i.

*ARDZO

w

DOGODNE
+

8581,

Nr. 9237,

„8938, 8977,

śerji

i próbował

nawet

Нешу

do zbóż jarych

MAROTA |

Trieury

1 Szt

ki po 250 « rb.

i ozimych

różnych systemów
graniczne |

Olanie

i

zasięgnąć

lecz

12561, 12861,

po 250 rb. za Nr. Nr. 13196, 97, 13325,

21-ej 10 sztuk po 250 rb. ža

12,

Nr. Nr. 14833, 15123 4, 5, 6, 15934, 5, serji 23-ej 3-ch

po 2žo rb. za Nr. Nr. 16381, 2, 16403, serji 24-ej 1 sztuka
po 250 rb. za Nr. 17695, serji 25-ej 3 sztuki po 250 rb. za
Nr. Nr. 18289, 365, 440, serji 3-ej 1 Szt. Nr. 3576, 3580
po
1250 rb., serji IV-ej 2-ch szt. po 1250 rb.zą Nr. Nr 4496-4500

i 4501-4505 serji 6-ej 1 szt. po
serji 7-ej 2-ch sztuk po 1250 rb.
serji 12-eį 3-ch szt. po 1250 za
10836-40, serji 14-ej 2-ch szt. po
12491-95, serii 15-eį
1 szt. po serji 18-ej 1 szt. po 1250 tb. za
po 1250 rb. dwuch. sztuk
za

1250 rb. za Nr. 6101-6105,
za Nr. Nr. 7051-55, 7061-65
Nr. Nr. 10571-75, 10831-35,
1250 rb. za Nr. Nr. 12486-90
1250 rb. za Nr. 12716-20,
Nr. 14856-60 i. serji 26-eį
Nr. Nr. 20931-35, 21216-20
(podpis
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Zarządu
łalności,

11-a.
o

bez

„Po jego wyjšciu Feliks rzekt:
— Cairsdale musiał opuścić Lon-

dyn ze względów

osobistych.

Radzę

ci, Clive, byś jaknajmniej o tem mówił.
-— Nie mogłem dowiedzieć się nic
więcej,
- zakończył swe,
opowiadanie
Lorne. - Wychodząc, zapytałem kim był
ów nieznajomy, woźny zmieszał się,
i mruknął niechętnie, że nie wie.
Nie było wątpliwości, że nie powiedział prawdy,lecz napróżno probowałem odgadnąć,
jakie
mogły
być
powody
do
zachowywania
swego

wnioski.

i

cu-

dem prawie zdołał
umknąć śmierci,
dzięki temu jedynie, że sztylet obsunął

się.

Zostałem wezwany
przez posła,
który zagroził
mi najstraszniejszemi
karami,
jeśli powiem słowe
o tem,
co widziałem.
To też liczę
na pani
dyskrecję. W każdym razie będę czekał na pani rozkazy, jeśli w czemkolincognito.Wirginja zapragnęła, po tej
roz- wiek mógłbym jej być pożytecznym.
Wirginję ogarnęło dziwne uczucie
mowie, pojechać
do Londynu, aby
rozproszyć mgłę, która zgęszczała się ulgi, po przeczytaniu tego listu i teraz dopiero zrozumiała, jak straszną
dokoła postaci Godfrey'a.
Czuła dobrze, że. Clive Lorne podej- męką było dla niej niewytłomaczone
milczenie Godirey'a, Obecnie znalazła
rzewa, iż stało się coś złego.
Lecz następnego dnia praktyczny się wobec
sytuacji dostatecznie
wyzmysł Wirginji zmusił ją do
odrzu- raźnej, chociaż Clive unikał starannie
cenia myśli
o rozpoczęciu
śledztwa wyciągania wniosków z faktów, które
na własną

rękę.

Jakież bowiem

mogła mieć

>

donosił,

Kupię
4

zrozumiała,

Karwowski.

dopiero

TyCZK:

używaną

ym
dobrym

że tkwiła

@
й

w

tem

żeczkę

stai
stanie.

,

w|

SU

EEEE

zdała

sobie

sprawę, że

jeśli idea wojny została starta z oblicza ziemi, tem mocniej wrosły jej korzenie w serca mieszkańców Europy.
Białe jej czoło zmarszczyło się
pod wpływem tych myśli: więc . Godfrey'owi groziło
niebezpieczefstwo,

DOW

RE

MOCZOÓW.

ul. Mickiewicza 24,
tel. 277.
—-

—09LLI

; Ze

5

94 12--21 од 4--6,

Zgło-

szenia piśmienne: Po„ rubanek, Berendt.
8,

W. Zdr. Nr.

=

152.

książecz-

k

5
roczniko ojskow«gggDT. Hanusowiez

wyd. przez P. K. U. Ordynator
Szpitala
Wiino, na imię Józefa Sawicz, choroby skórSzabłowskiego, wie: ay Poyjkć £” „g0žnia

się.
S

O

rzyję:
5
pZamkowa
7-1. EE

SLL

czenie światłem: Solaa
ay
Bacha
sztuczne
słońce górw dobrym skie)i elektrycznością

o

R

D

stanie do sprzedania, (djatermja).
Zarzecze, ul. Potocka

d. Nr 4 m. 12.
ее

е

„„_._____”_Ёі Doktėr
Poszukuje

2—3

się

943 —

Medycyny

ŁUKIEWIEZ

POKOI

choroby

weneryczne,

słonecznychz kuchnią SKÓTne i płciowe, ul.
Zgłoszenia do Adm. Mickiewicza 9, wejście
„Słowa”
pod „Sło-7 ul. Śniadeckich 1,

га

=>

od

-oprzyjmuje

neczne*.

=

о—

Poszukue sę

897

Dr. PAZIŁĘSKI

2—3
pokoi z dokuchnią,
skórne i weodłowieia
ża: Choroby
neryczne.
Przyjmuje
„Šiowa“
»

f

pod

M.

В.

Robak)

RRC

Folwark

od godz. 10 do Li od
95—7 p.p. W. Pohulanka 2, róg
Zawainei

CE

tychmias:, « ziemi
50 ha, .ornej okoЁ

ło 20'

ha,

Į dobrej

|
:

Багахо

i

т

102.09

+0 28 kim. od Wil- į
| na sprzedamy na- ;

Doktór

Medycyny

A. GYMBLER

CNOroby skėrnė,

buadė

we-

L
płciowe. Elektroterapia, słońce górskie.

| D. H. -K.„Zacheta“
I Gdańska biel
wania

Mickiewicza

12,

1

Poszukuję

posady

DOKTOR |

ochmistrzyni
lub zarządzającej

K. GIŃSBERE

go- choroby

weneryczne

spodarstwem
domo- syfilis i skórne. Wilwem, w mieście
lub no, ul. Wileńska 3, e-

na wsi. Posiadam dłu- lefon 567. ;Przyįm je
goletnią
praktykę, od 8 do i i od4 do8.
Świadectwa, oraz rekomendacje.
Dowiedzieć się:
ul. 3 maja

Nr. 1—5.

1131—0

14

moczo-

płciowe i śkórne,

Przybłakał gig
PIES.

Dr. K. WOLPEGN
weneryczne,

_

wojsko-

ui.

Wileńska 7, tel. 1067.

marca „Do- —L8L

a

Wielka 49.

sprzedaje

Skrzypce
—

Kobieta-Lekarz

wą, rocznik 1900. o
tygodniu
będę
wyd. przez
P. K.U. uważał za swoją wła- ša
Wilno, na imię
Kon- snošč.
-o
p
stantego Sobolewskieso, unieważnia się.
о-- ЕН

R

AKUSZEEK

SR

A

GEDA

się

autodorožka

AGC

| Euro- „| AKUSZERKA

pejka, w dobrym sta- OK USZKO

przystępna, ożjądąć powróciła i wznowiła

stare sprzedam nie*
drogo.
Oglądać od
S-ej —7-ej. Mickiewi- Ks
ska
Nr-44-a.
cza 22 - 58 pok. Nr 3 :
1181
2

rien.

:

S

S TINA

DIZyjęCi

Mostowa

23

m.

6-

W. Z. P. 24

SMS

matycznemu, a nie Gofrey'owi? Może
dowiedziano się, że jakiś tajemniczy agent wysyła
raporty przez pośrednictwo
kogoś
jadącego
pociągiem.
Łatwiej więc było skoncentrować po-

pychała ją ku tej niebezpiecznej i peł
nej przygód podróży,
wypływała
z
pragnienia, by podzielić z nim trudy
i radości całego życia.

szukiwania

siebie, biegnąc ku biurku, — Wirginia
zaczyna działać.
Za chwilę cały hotel był poruszony przez młodą amerykankę. Trudno
było niezmiernie uzyskać wizy, lecz

na

pociągu,

niż

szukać

na całej przestrzeni, którą przebywał.
Musieli więc znaleźć pierwiej adresata,
by odkryć nadawcę. Podejrzenie padło na kurjera dyplomatycznego.
Ale
czy list został mu odebrany?
Wirginja
zdawała sobie
sprawę,
że sytuacja
była bardzo
poważna,
niezależnie od tego, czy raport został
przyłapany,
ceł nieprzyjaciół został
došcizniety:
teraz wiedzieli kim był
ów agent, którego szukali i wiedzieli
w jakiej okolicy operował, słowem
Godirey'owi groziło niebezpieczeństwo.
Spojrzała na datę listu Clive'a.
Był
on napisany. w dniu przyjazdu jego
do Budapesztu, czyli 8 stycznia.
Obecnie był 13 stycznia, a więc od
pięciu dni tajemnica Godirey'a
była
znana
jego nieprzyjaciołom,
mimo
wysiłków rządu angielskiego by ukryć

Wirginii
kiem, tak niedawno doszedł do
ре!- ts Smukła i giętka postać
skoku:
noletności, że nie umiał jeszcze oce- wyprężyła się nagle, jak do
nić i zrozumieć powagi tajemnic
dy- trzeba działać, działać koniecznie.
Ale jak?
Zdawała
sobie dobrze
plomatycznych,
które wydawały mu
się mitem nierealnym.
Wirginia zaś, sprawę, że miała się zbliżyć do tazamimo że od czterech lat miała bliską jemnicy, którą znało kilka osób
styczność z polityką zagraniczną, jed- ledwie, lecz nie pragnąła jej poznać,
nak nie mogla sobie uświadomić
ja- chciała tylko ratować Godirey'a.
Mogła nie mieszać się do. niczego
kie
konilikty
wybuchają co chwila
wśród
państw europejskich.
W tej i czekać na Godirey'a w Paryżu, -lecz
chwili

rjedno*| pRYCZNE, NARZĄ:

„IS 0

|

od 9

5-8 wiecz. i

| BONN
© WZA CA berman*,
dowiedzieć
*kradziono
ksią- się w sklepie Kra” paz

wido- jakaś dyplomatyczna tajemnica.
ki powodzenia kobieta - cudzoziemka,
Lorne był jeszcze nawpół dziec- jego misję.

chcąca odkryć tajemnicę
zakonspirowanych labiryntów Foreign Office.
Musiała więc uzbroić się w
cierpliwość. . Pocieszała
się myślą,
że
odwrócił się od okna.
miała teraz wspólnika w osobie Clive
Zamiast odpowiedzi, Feliks Den- Lorne'a, który miał nadzieję
dowieziil zwrócił się ku niemu
i zawołał: dzieć się czegoś w Budapeszcie, gdzie
Czy nie mówiłem panu?
ostatnio przebywał Godfrey.
Potem
patrząc na mnie dodał:
Teraz, gdy kończyła
czytać
list
— Jeśli ktoś zapyta cię о Giod- Lorne'a, była szczęśliwą, że nie poirey'a Cairsdala, powiesz, że jest na Śpieszyła z wyjazdem. Gdyż obecnie,
urlopie.
znając historię, która się zdarzyła na
— Na bezterminowym
urlopie!— 224 kilometrze, mogła zacząć działać,
powtórzył dobitnie nieznajomy.
a właśnie tego przedewszystkiem prag— Aijednak tak nie jest!-—zapro- nęla.
testowałem.
— Muszę dodač,—pisa! Clive,
— że
Widocznie
nie podobało im się błagam panią o zachowanie
tajemnito i zaczęli dyskusję pomiędzy sobą. cy absolutnej.
Byłem pewny, że to nie będzie
Nie powinienem był właściwie odobrym pretekstem, —zawołał
Feliks, powiadać to wszystko, ale obiecałem
— musimy
znaleźć
lepsze
wytło- zakomunikować pani
wiadomości o
maczenia.
Godirey'u.
Sprawa
ta
została tak
‚ — Мойе та
pan rację,—zgodził zręcznie zatuszowana, że nie doszła
się nieznajomy, ale pozostawiam
to nawet do pism. Mac Tavish, którego
już pańskiej decyzji.
odwiedziłem w szpitalu, twierdzi, że
To mówiąc,
skłonił się nam
Cairsdale przyśnił mi się tylko, wmawyszedł.
wia we mnie, że wyszedł
tylko, by
Redaktor odpowiedzialny Czesław

odetchnąć świeżem powietrzemi wówczas ktoś go ranił, musiał
to być
zwykły złodziej,
którego
widocznie
spłoszył
nadchodzący = konduktor,
gdyż nie zdążył
nic zabrać. Biedny

Mac Tavish utracił dużo krwi

3

T-wa 'P. B. P.i U. z dzia2) Sprawozdanie
kasowe,

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4) Wybór członków Prezydjum, wzamian
ustępującego,
5)
Wolne

Skład maszyn i narzędzi rolniczych.

in-

marca r, b.
w gmachu

o godz. 7 m. 30 wiecz.
Bibljoteki Publicznej i Uniwersyteckiej przy ul. Uniwersyteckiej; z porządkiem dziennym: 1) Sprawozdanie

POLECA

Wilno,

nieczytelny)

-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wosaęg cj
pożądana wanna i ogród, ojerty piśmienne z adresem składać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A.
Ūk

5 GTR

Zygmunt

Sztuk

moczowych,

—1, od

dziewicza, unieważnia

się

konną,

|

chor. weneryczne,
Syfilis, . narządów

K. U

В

i K

Bubodniki

serji

Ipotrzekne duże mieszkanie!

za-

czyszczące
Oraz komplety
ręcznych do koniczyny

26,

2,8, 339, 40, 4! oraz dwuch sztuk tejże serji, tejże wartości
za Nr. Nr. 14342, 14561, serji 22-ej 7 sztuk po Z5o rb. za

EM

El

serji 20-ej

Nr. Nr. 14027, 28, 29, 30, 151,

SIERRA

oryginalne

krajowe

dwuch sztuk po 250 rb. za Nr. Nr.

4-+ch sztuk

Sekretarz

cylindrowe i płaskie (Treszczotki) do
siemienia lnianego oryg. Schultego

Młynki

skutku. Ani koledzy zaginionego, ani
urzędnicy mający styczność ze sprawami węgierskiemi,
nie wiedzieli nic
o jego wyjeździe.
Nigdzie nie wiedziano, dokad mógł
się udać.
— Dziwiło mię to niezmiernie, —
mówił Lorne. -— Zdecydowałem
sie
więc zapytać Feliksa Denzilla, mego
krewnego, który zajmuje wysokie stanowisko w Ministerstwie
spraw
zagranicznych.
Musiałem pożegnać go
przed wyjazdem do Wiednia. Przyjął
mnie
bardzo uprzejmie, lecz nie był
sam,
widocznie
miał konierencję z
jakimś
mężczyzną o szerokich
barkach, który robił wrażenie marynarza
w cywilnem
ubraniu. Feliks nie zapoznał nas ze sobą i podczas naszej
rozmowy nieznajomy
stał przed oknem, patrząc na ulicę. Feliks rozpytywał o moją rodzinę,
gdy wspomniai O lady Preston,
opowiedzialem
o dziwnem zachowaniu Godirey'a, na
te słowa
drgnął
i wyprostował się.
Mimowoli prawie wyrwało mi się pytanie:
Co się stało z Cairsdalem!
W tej chwili wysoki nieznajomy

Mackiewicz.

15-ej

Xll-ej 8

7795, 96,
po 250 rb. za Nr. Nr. 8406,

(Z. 1419-22)
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(

iormacyj w Foreign Ofiice,

zaczyna działać.

7311,

8194, 8202, serji 14-ej 4-ch sztuk

P.

Taksówka

za.Nr. Nr. 6209, 11, 12, 13, 6323,
6794,
95, serji
sztuk po 250 rb. za Nr. Nr. 6925, 40, 60, 61, 7178,
po 250 rb. za Nr. Nr.
1656, serji Xlll-ej 4 sztuki

SEOKIGOKADSES5
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SPOŁECZNYKA

Skład główny

Do

B

Nowość!

ISTOTA i GRANICE GOSPODARCZE

WACŁAW KOŃDERSA wsEZFIE BZEŃ

(K

! 16

od 16 ma

a

POLSKIE

iowym na ulicach
New
Yorku.
Mieszkający
w New
Yorku
Włoch
Antonio Scałani, który czytał 'w' pewnem pismie lekarskiem
artykuł o
leczeniu zimnem powietrzem,
postanowił sposób ten wypróbować.
Nie
bacząc na silny mróz, ubrał sięw kostjum kąpielowy i wyszedł na przechadzkę po ulicach miasta. Jak długo

Nowość?

M

BST

przez:

F

tych
b. przystępnych
w Hlotelu
„Oeorgea",
Wilnie,w gg — Zerii
I szt.Nr.po 11467,
250 rb. 68,Nr. 11593,
11154, 4 serji5 6,szej7, Ęserji
7 sztuk19-ejpo
i Miele
cza
DOEGI“
Np: 42.11
p. na w prawo,
250 rb.I7-el
za Nr.
5 ® ch

®

kina

21, po 250 rb. serji Vl-ej trzech sztuk za *Nr. Nr. 4061, 4158
59 po 250 rb., serji VIll-ej po 250 rb. 2-ch sztuk za Nr. Nr.
4849 i 4850, serji IX-ej 6-ciu sztuk za Nr. Nr. 5257, 5269, To,
1, 5489, 5557, po 250 rb. serji X-ej 4-ch sztuk za Nr. Nr.
5955, 6008, 4, 5, po 250 rb. serji Xl-ej 7 sztuk po 250 rb.,

wełny owczej O motywach zakopiańskich, huz czystej
ао
ж
os
я
fabrycz-

AWE
Cudze

(gwarantowa-

masaż twarzy. Czystość wzorowa,

KILI

Automatycz-

włosów

serca

kasie

W

52, 53, 1294; 5, 6, 7, 8,9,
1300, 1, Z, 3, dwuch sztuk
serii
3-ej za Nr. Nr. 2949 i 50 po
250
rb., serji 4-ej
za Nr. Nr.
3246, 47, po 250 rb. serji 5-ej dwuch sztuk za Nr. Nr. 3520,

|

za

wypadaniu

zdobycie

DOKTOR

D.ZELDOWIEZ

gubiono
ksiąžkę
wojskową
wyd.

Ž

pojędy-

podróży,

na zapalki,

Sąd Okręgowy Wilnie, I Wydział Cywilny, niniejszem
obwieszcza, że decyzją z dnia 9 grudnia 1926 roku w sprawie z podania Antoniego Giżyckiego o unieważnienie tytułów
na okaziciela, postanowił: Unieważnić następujące tytuły:
15 sztuk 1-ej serji
po 250 rub. každa za Nr. Nr. 49, 50, 51,

i Męski, kabiny do farbowania włosów. Gu-

КОСО

nych wag w Detroit zostało niedawno
sprzedane

róg

ne). Manicure. Elektryczny

dowo:

Przygody w
nek

Zgłoszenia

Wilno, rocznik 1893,
na imię Wiktora Gi-

OBWIESZCZENIE

a

„Ladonir i Franciszek
Śniadeckich, vis a vis Sztrala.

iwko natychmiastowemu

E
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zi takt, iż. Towarzystwo

i

stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań „podług ‚ najnowSz.
ondulacja, eleganckie strzyżenie
Szych żurnali, wodna
Pań i Panów, przy użyciu najlepszej kosmetyk. Žadowolei
łasne wody roślinne przeie najwybredniejszej klijenteli.

išl kb kak
йЕ
т

urzedsiębiorstwa
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DNY
ZAKŁAD
FRYZJERSKI

Salony Damski

<

ij
Australji

1

„NAFLECZONA

aktach

chKPCB

ež

ukochanej!.. W rolach głównych: bogowie humorui śmiechu PAT i PATACHON.
przyjmuje się zapisy na lekcje solowego Spiewu u p. M. Worotyńskiego.

Е СУ°

- Mickiewicza,

szcze więcej, gdyż... 3 i pół miljarda
tych monet. Ogółem bilonu jednocentowego posiadają Stany Zjednoczone
4.121.289.900 sztuk.
:
p Jak dalece wszelkie tego
rodzaju

przyległe).

BAWAWAG

do adm, „Slowa“.
Z-8101

Warsza-

następnych! Arcyzabawna

a * 7-miu

BGNISKO”

|

"HE MOGEN

„JAR

p LEKARZE @

umeblowanego z niekrępującem wejściem,
przy inteligentnej rodzinie z utrzymaniem,
(ul. Mickiewicza, lub

“

Dawno oczekiwany 1iiim! Największa sensacja ekranów zagranicznych!
podług najpopularniejszej ae
świata MAURYCEGO DEKOOlai Fiord, Annete
Benson
i
BRY.W rolach głównych:
orkiestra
koncertowa.—
Specjalną
ilustrację muzyczną wykona
Milena.
Własność „Gaumont* Warszawa.

Dziś i dni

(obok. dworcą kolejowego).
ка оо СЕ

cukierki

5.

Kolejowe

Kimo

=

gumę

SAŁA MIEJSKA
Ostrobramska

Šamotių Kuje
pokoju MVWAWAWE
kuje pokoju

|

Następny program: „POKUSA“.

kazuje się bowiem,że stanowią one pod-

LECZY

nego

KIELNER
z RESTAURACJI

„CZERWONY KORDARZ”

Kulturalno-Ošwiatowy

dstawę wielu bardzo poważnych przedsiębiorstw, dających
miljonowe
do--

Arty:

„t

Od dnia 15-g0 do 20-40 marca 1925-40 roku włącznie
będzie wyświetlany
monumentalny
film:,
(Ka itan Blood) morski dramat w 12 aktach, ponajwiększe arcydzieło
dług słynnej powieści Rafaela Sabatini p. t. „Kasztuki filmowej
pitan Mściciel* W rolach głównych: |. Warren Kerrigan i jean Paige. W poczekalni Koncerty Radjo. Orkiestra
pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskie,o. Kasa czynna od godz. 3 min. 30.
Początek
seansów © godz. 4-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej. Ceny biletów: parter 80; gr.. balkon 40 gr.

Miejski Kinematograf
ul.

Naiwybita. arcydzieło
prod. 1928 r. w
wykon. artystów
Moskiewskiego Teatru

scen.

Książę
Sellman
Choura

„POLOÓWIA”

ZE ŚWIATA.

dających

akc

Dziśi

Kino-Teatr

spacerował po parku, nie zwracano
na niego zbytniej uwagi,
ale kiedy
się w :
— Ziarnko do ziarnka...
Fede- doszedł do City Hall, zebrał
koło
niego
tłum
ludzi,
wobec
czego
ral Reserve Bank zaopatruje codzieiipolicja
go
zaaresztowała
za
„niemonie nowojorskie instytucje finansowe
w. całe tonny jednocentowych monet, 0- ralne zachowywanie się".

chody. Z wag automatycznych wyjęto
w ciągu
1927
roku
500
miljonów
jednocentówek, z aparatów zaś sprze-

wy. Na
„1

rezgtosie!

Dramat życiowo-obyczajowy. w 12 akt.
W gł. rolach nasza rodaczka Wanda Mazakon. „ŁÓŻECZKO" operetka w
linowska, Czechowa, Klimow
i inni.
Wyk.
pp.
Boczkowskiego.
muz.
Film pełen: emocji. i porywu.
BOLSKA i ZDANOWICZ.
Początek o g. 4-ej.

Pieśni. Aktuałja. Ostatnie szlagiery

Wilenska 38.

t. zw. „łaRE
więzieniu

u ubieńców
publ. artystów
'
Warszawskich:

W. Zdanowieza i M. Dobrowolskiego.

„HABLIOS“

lwantury strejkujących krawców.

NA EKRANIE:
Film o światowym

Zupelnie nowy repertuar!

R. Bolskiej, A. bisleekiej,

ul. A. Mickiewicza 22.

Dnia
15 bm. aresztowane członków ul. Mickiewicza, gdzie pracowali
Chrz. Związku Zawodowego Krawców Ja- mistrajki“.
Aresztowanych Osadzono
w
chowicza, Matyjasa oraz P.leckiego, którzy
wybili szyby w zakładzie
krawieckim przy przy ul. Stefańskiej.

Gisniewający program

NA SCENIE:

BEZAZ2A52RE5

Sfrasziiwe morderstwo

Teraz, — rzekła

głośno

żądała tak stanowczo, by
kie formalności
cano

dostarczyć

jej

załatwiono,
ich

na

dziewczynie

wszel-

że

czwattą

południu.
Expres który odchodził
tylko trzy razy na tydzień,
pełniony, wszystkie miejsca
nym wagonie już oddawna
przedane.
Lecz
energicznej

do

obiepo

z Paryża
był przew sypialbyły rozpięknej

nie mogli odmówić usłuż-

ni Francuzi, to też tego samego wieczoru - © godzinie
ósmej
Wirginia
ujrzała

oddałające

się latarnie

dwor-

ca i westchnęła z ulgą
poddając się
miarowemu kołysaniu pociągu.
Przed
wyjazdem
zadepeszowała
do

Clive'a,

by czekał

nanią na

dwor-

cu w Budapeszcie.
Obawiając się uwag i perswazyj
ciotki Marii, nie poszła do niej, ograniczając się tylko do napisania paru
słów, tłumacząc swój nagły wyjazd
chęcią

„odświeżenia

się*

i

prosząc,

by wysyłano za: nią korespondencję
do konsulatu
ainerykańskiego.
Oddawna już pędziła życie samodzielnie
i nie miała ochoty tłomaczyć się przed

słowa listu
Clive'a nie dawały jej ciotką.
spokoju: „Biedny Godfrey był bardzo
Dnia -tego długi czas spedzilažnad
mizerny i, zdaje. się, niespokojny”.
Widziała w swej wyobraźni,
jak postać jego zwolna tonęła w mrocznym

mapą, odnalazła 224 kilometr,
lecz
nie dowiedziała się o nim nic więcej,
ponad to, że leży
pomiędzy
stacją
borze, osnutym srebrną mgłą szronu. graniczną Szob, a Hacz i że pociąg
Gdzie się udał? Nie! nie mogła zatrzymywał się tam na chwilę, aby
misja jego była wielce ryzykowna: pozostać tutaj bezczynną, podczas przepuścić exspress lokalny. Był więc
dowodziła
tego
napaść na kurjera gdy on był narażony na takie
nie- to pierwszy postój pociągu odjjgranicy
dyplomatycznego,
której
celem
nie bezpieczeństwa.
„Oczekiwała niecierpliwie nocy. PróNagle w tej chwili, gdy zatopiona bowała nie myśleć o niej, by
mogło być nic innego, jak list, podanie
ny mu przez Godfrey'a.
A więc pa- w swych rozmyślaniach chodziła kro- mieć nadziei, któreby mogły Się rosalo- zwiać. Lecz nie mogła zapanować nad
pier ten musiał być niezmietnej wagi, kiem nerwowym, po banalnym
wesołemi swym niepokojem.
jeśli o mało, że nie kosztował
życia niku hotelowym, załanym
Badawczo
przyludzkiego.
promieniami słońca,
doznała rewela- glądała się swym
towarzyszom podAle dlaczego napastnik skierował cji: zrozumiała, że kochała młodego róży, by odgadnąć, czy który z nich
swój oręż przeciwko kurjerowi dyplo- Anglika i że nieznana siła, która po- nie jest kurjerem dyplomatycznym.

Drukarnia

„Wydawnictwo

Wileńskie", Kwaszelna 23.

