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W jeden głos—jak się u nas lu- 

dzie wyrażają mówi całe miasto, że 

nigdy jeszcze nie święcono i nie ob- 

chodzono w Wilnie imienin marszał- 

ka Józefa Piłsudskiego tak uroczyśie 

jak w tym roku. Złożyło się na to 

kilka przyczyn. Bynajmniej nie oStat- 

nią był zwycięski impet „jedynki“, co 

sięgnął po za świeżo odbyte wybory, 

i jakby pozapalał te niezliczone świat- 
ła iluminacyjne, któremi się Wilno o- 

sypało i paliło przez dwa z kolei 

wieczory. Powtóre, wzmogła się am- 

bicja Wilna nie ustąpienia kroku żad- 

nemu miastu, a choćby samej War- 

szawie. Mnożą się oznaki rzeczywis- 

tego i jakże ujmującego,$wprost wy- 

różniania naszego miasta przez Ko- 

mendanta, przez narodowego bohate: 

ra wskrzeszonej Polski, a to nawet 

najmniej mu przychylnych zniewala 

niejako do rewanżu. A dalej jeszcze 

zapuszczając się niejako w psycholo- 

gję w l-nsk'h imienin Marszałkowych, 

spostrzeżemy, choćby na ostatnim pla- 

nie, ludzką, arcyludzką tendencję ku 

szukaniu, po tylu już kolejnych ob- 

chodach, czemby jeszcze własną po- 

mysłowość uzupełnić unikając nadu- 

żywanych form. 

Nowością. też była dla Wilna: roz- 

winięta na niepraktykowaną dotąd 

skalę iluminacja, której efektowność z 

pewnością przetrwa w pamięci ludz- 

kiej -do następnych Pana Marszałka 
imienin, kiedy niewątpliwie będzie 

wznowiona, jako przednia obzhodu 

ozdoba. Oczywiście, żeś iluminowana 

była okazale Góra įZamkowa, „že 

gmachy rządowe, ażędo Odległej Dy- 
rekcji Kolei Państwowych włącznie, 

jarzyły się najpiękniejszemi Światłami 

o barwach narodowych, a i dworzec 
kolejowy stał cały w niepospolitej 

jasności.. Powszechną uwagę zwraca- 

ły suto uiluminowane koszary w ró:- 

nych punktach miasta, przedewszyst« 

kiem zaś celem wieczornych + space 

rów było wybrzeże Wilji u wylotu 

Arsenalskiej skąd iście czarodziejski 

otwierał się widok na Elektrownię 

miejską całą w gzemsach obwiedzio- 

nych lampkami odbijającą się „baj- 

kowo“ w wodzie. 

Niejako introdukcją do imienino- 

wego dnia były. niedzielne, trwające 

przez dzień cały: popisy i zawody 

sportone, t. zw. akademje w Sali 

« Miejskiej dla młodzieży i wojska u- 
rozmaicone pokazami Świetlnemi  tu- 
dzież bezpłatne przedstawienie w Re- 
ducie („Sułkowski*) — również no- 
szące charakter popularny. W Teatrze 
Polskim grano  „Konstytucję* Gor- 

czyńskiego poprzedzoną  przemówie- 

niem proi. Wierzyńskiego. Gdy zaś 

się całkiem Ściemniło i zapałono ilu- 

minację, zagrzmiał „w sto trąb* na 

placu przed Katedrą wspaniały cap- 

strzyk i kilkoma orkiestrami eskorto- 

wanemi przez oddziały wojska z pło- 

nącemi pochodniami rozpłynał się w 
różne strony ulicami miasta. Jeszcze 

między 10-tą a 11-tą wracały grzmiąc 
orkiestry do koszar podczas gdy po 

głównych ulicach snuły się dosłownie 
tłumy w świątecznym nastroju. 

Sam dzień imieninowy, pod patro- 

natem św. Józefą zostający, sozpocząt 
się tradycyjnym obyczajem od solen- 
nego nabożeństwa w Bazylice, cele- 
browanego: przez J. E. ks. arcybisku- 

pa Jałbrzykowskiego w Pontyfikalnej 

asyście kleru. Po raz pierwszy w dniu 

tym konorottores władz cywilnych i 

generalicji tudzież instytucyj społecz- 
nych i naukowych oraz miejskich 

urzędów zajęli miejsca nie w prezbi- 

terjum, jak dotychczas, lecz na ławach 

przed balaskami, między dwoma szpa- 

lerami sztandarów, podczas gdy za 

kratkami zajął miejsce sam tylko pan 
wojewoda na iotelu przed  klęczni- 

kiem. O.tymże czasie w niedzielę 
i w poniedziałek—w świątyniach innych 
wyznań odbyły się modły w obecno- 

ści przedstawiciela p. wojewody. 

Po nabożeństwie w Bazylice, przy 
najpiękniejszej pogodzie odbyła się 

defilada. Przyjmowali ją p. wojewoda 

i generałowie z wzniesionej «d hoc 

estrady na ulicy Mickiewicza u placu 

Orzeszkowej. Nieprzeliczone tłumy za- 

legały chodniki. 

Życzenia dla Pana  Marszalka 
przyjmował p. wojewoda Raczkiewicz 

osobiście w reprezentacyjnych aparta- 

mentach pałacowych, w wielkim ga- 

binecie za sałą balową czyli Biała — 

Znajfując dla każdego z przybywają- 

cych miiw słowo i zapewniając, że 

niczyich życzeniach w doniesieniu 
swem do Warszawy nie zapomni. 

Kogo też się nie spotkało na tej o- 

kolicznościowej recepcji! _ Obecność 

wielu osób nawetz opozycyjnego 

obozu podkreślało właśnie tę, o któ- 

rej z góry wspomnieliśmy: wyjątko- 

wość tegorocznego obchodu imienin 

marszałka Piłsudskiego. Nigdy też 

może nie było na recepcji u p. wo- 

jewody tylu przedstawicieli spoterze ri- 
stwa a bez względu na polityczną 

przynależność partyjną. Czuć, wyraź- 

nie czuć: skupi nie się społeczeństwa 

dokoło osoby dostojnego przedstawi- 

ciela wskrzeszonej Polski. Skupianie 

się to, ciążenie ma charakter instynk- 

tywny. Można na ten objaw zamy- 
kać oczy; otwarłszy je, przeoczyć go 

niema sposobu. Tegoroczne imieniny 

wileńskie marszałka Piłsudskiego 
zorganizowane przez Komitet, którego 
do sta podpisów figurowało na roz- 

plakatowanej odezwie, a złożony -nie- 

mal wyłącznie z przedstawicieli insty- 
tucyj obywatelski: h — najmocniej za- 

dokumentował to „milczące przyzwo- 

lenie”, które ku marszałkowi Piłsud- 

skiemu zwraca dziś naród polski i 

ludność państwa czująca w nim naj- 
pewniejszą państwa swego ostoję. 

Udział szeroki Ww tegorocznych 

imieninach Komendanta wzięło u nas 
radjo — bądź sypiąc audycjami o 

charakterze popularnym, bądź rozno- 
sząc po całym kraju rozgłośne echa 
wileńskiej uroczystości. 

Momentem kulminacyjnym imieni- 
nowego festivalu była uroczysta i nie- 
jako oficjalna Akademia wieczorna 
poniedziałkowa w Reducie — w obec- 

ności elity sfer rządowych. wojsko- 

wych i towarzyskich, wielu posłów i 
„senatorów. Obecnym też byl w Redu- 
cie i na nabożeństwie w Bazylice p. 
dyrektor Depdttamentu Sztuki Sko- 
tnicki bawiący na inspekcji w Wilnie. 

Bezpośrednio po hymnie narodowym 

głos zabrał prezydent m. Wilna p. 

mec. Folejewski, rozpoczynając prze- 

  

Opłata pocztowa liszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów. niezamówionych nie zwraca. 

“nio Harz Ja Płoskiego w Wilnie  , Rokocania z Litoq za dni dziesięć 
mówienie, pełne Świeżości i polotu, 

metaforycznym obrazem rzadkiej pię- 

kności. Dalsze przemówienia pułko- 

wnika Wyrwy-Furgałskiego i prof./Ale- 

ksandrowicza nader wdzięcznie prze- 

platały recytacje artystów pp. Gallo- 

wej, Karbowskiego i Bialkowskiego, 

a „Faniary“ Maczki Z towarzyszeniem 

trąb i melodeklamacji w ukladžie 

E. Dziewulskiego wypadły wrecz wspae 

niale. Część drugą Akademji wypeł- 

niła scena w. podziemiach z „Kordja- 

na“. Interpretował bohatera potężnego 

dramatu Słowackiego, jak zwykle mi- 

strzowsko, Juljusz Osterwa. 
Na tem zakończyło się dwudnio- 

we rzeczywiste święto— w ogniach do- 

gasającej iluminacji wśród wrażeń 

najszlachetniejszych, chwytających za 

serce i krzepiących ducha. J. 

Kodeks postępowania karnego. 

WARSZAWA, 20-Ill. PAT. W N-rze 
33 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia dzisiejszego opubli- 
kowano rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dn. 19 marca o 
kodeksie postępowania karnego, prze-. 
pisach wprowadzających ten kodeks 
oraz postępowaniu doraźnem. Pierw- 
sze z wymienionych rozporządzeń 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1929 r. i uchyla dotychczas 3 proce- 
dury karne rosyjską, niemiecką i 
austrjacką. ; 

Zaprzeczenie. 
BERLIN,* 20—111. Pat. Berliner 

Tageblatt zamieszcza dziś sprostowa- 
nie śląskich hut cynkowych i innych 
stwierdzające kategorycznie, że huty 
te, wbrew doniosieniom prasy ber- 
lińskiej nigdy nie wypłacały - 100000 
zł, blokowi rządowemu na akcję wy- 
borczą. Komunikat oświadcza dalej, 
że p. wojewoda Grażyński nigdy nie 
wywierał żadnej presji na jakiekol- 
wiek bądź instytucje i nie żądał żad- 
nych pieniędzy na poparcie. akcji wy- 
borczej. ‚ 

Wygrane państwowej toferji 
klasowej. 

WARSZAWA, 20.1II. (ге/.дем. Słowa). 
W dzis'eįszym US klasowej Ioterii 
aństwow j padły następujące wyg w 

* о000 21.892, 34.900, 80.623 SK 
5.000 118.781 
3.000 3.519 29.257, 57.283,1 61.103, 71.948. ' 

S] 

Siawna Spiewaczka: 
i scen zagranicznych o bardzo ładnej i 

prezencji, poszukuje na wysoki pro- 
E cent Od dochodów, <nergicznego B 
B impresarja, na wyjazd za.ranicę. E 

Konieczna znajomość języka fran- 
cuskiego. Zgłoszenia do administra- B 

| SE „Słowa* pod „Artystka“, 
L I LA 

1221-1 
nam sa adi 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. | 

„skich dn. 30 marca w Królewcu, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE-—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilto. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GROGUNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
 LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

   
    

   
   

    

PO>TAWY— j. 

Prof. Voldemaras jedzie do Królewca. 
W swej odpowiedzi na notę rzadu polskiego z dn, 13 

marca rząd litewski przez swoje poselstwo w Berlinie 
powiadomił rząd polski o tem, iż delegacji litewskiej. 
która będzie brała udział w rokowaniach  polsko-litew- 

będzie przewodniczył 
prezes gabinetu ministrów i minister spraw zagranicz- 
nych; prof. Woldemaras. : 

Debaty nad wnioskiem bifwinowa. _ 
GENEWA, 20.lII, PAT. £Na dzisiejszem posiedzeniu | komisji przygotowawczej 

konierencji rozbrojeniowej delegat brytyjski lord Cushendune wygłosił ;dłuższe. prze- 
mówienie omawiając szczegółowo projekty rozbrojeniowe delegacji sowieckiej. £Dele- 
gat brytyjski wyraził żal, że Rosja sowiecka jest państwem, które dotychczas najśił< 
n.ej zwalczało instytucję genewską. W końcu, wjzwiązku z sowieckim projektem cał+ 
kowitego rozbrojeniem zapytał lord Cusheńdune czy rząd moskiewski [pragnie rów- 
nież pokoju społecznego i czy tem samem rezygniije z mieszania się do spraw wew- 
nętrznych innych państw. ‹ ŻĘ s 

Następnie zabrał głos delegat francuski hr. Claużel, który dał wyraz poglądowi, 

że projekt sowiecki nie odpowiada dzisiejszym warunkom i dąży do! odebrania wszel= 
kiej wartości dotychczasowym 'pracom Ligi Narodów w zakresie zagadnienia rozbro- 
jenia. Ostatnimi mówcą na dzisiejszem posiedzeniu był przedstawiciel Japonii Sato. 
Oświadczył on, że projekt delegacji sowieckiej stoi w 'sprzecznuści z: art. 8 paktu 
Ligi Narodów, który bynajmniej nie domaga się całkowitego zniesienia wszelkich Zbro- 
jeń lecz jedynie ograniczenia ich i zmniejszenia. Dalszy ciąg dyskusji odbędzie sięzjie 
tro. Dzisiejszym obradom przysłuchiwało sięfz wielkiem zainteresowaniem liczne gro- 
no publiczneści. Mowa”lorca Cuskendune spotkała się z torącem uznaniem. 

« Areszfewania w „Donkasie” kez konsekwencji. 
383 PARYŻ. 20.III, PAT. Petit Parisien określa jako agresywne przemówie- 

Litwinowa wygłcszone w Genewie. Skądinąd dziennik zauważa, że minister 
spraw zagra: icznych Turcji aprobując system paktów regionalnych o nie<gre- 
sji oraz przyjmując udział w komitecie bezpieczefstwa i rozjt mstwa, zajął wy- 
rsźnie camitnne sta; owisko od Liiwirowa. Część przsy, podkreśla współdzia- 
działanie niemiecko-rosyjskie stwierc zając, że zajścia w Zagłębiu Lonieckim 
nie będą miały następstw politycznych. 
z. BERLIN, 20. III: PAT. Taglichė Runcschau čonosi, że po' zakończeniu prac Ко- 
misji pizyęotowźwczej konierencji rozbiojeniowej, Litwinow przybęczie do Berlina 
gczie zatiżyma się na 3 cni ola przeprowaczenia konferencji z min. Stresemannem i 

"kanclerzem Maixem w sprawie stosunkćw- niemieckó-rosyjskich. 

"z Rosji, że a 
„ zostały przez wyk ycie _w jednej z kopalń kradzieży 15%u pudów 
"dyramiiu. Fosztkiwania dyr amitu iego doprowaazily do aresz- 

Przyczyny areszfowań w „Donkasie“. 
BERLIN, 20—1I). Pat. Kreuizzeitung podaje wersję. pocho- 

dzącą izekomo od jednego z inżynierów riemieckich przybyłych 
esztowania w Zagłębiu Donieckiem spowodowane 

tcwania rototników i inżynierów, którym aana kopalnia podle- 
gała. Jedr ocześnie Vossische Zei ung i Berliner Tageblatt poda- 
ją w cepeszy z Moskwy :niormacje, jakie zebrały w prasie so- 
wieckiej o przyczynach aresztowań. informacje te pizedstawia- 
ią jako głównych kierowrikćw spisku dwuch braci Kołodubow 
bylych właścicieli kopalń pracujących obecrie w tych kopal- 
niach w acministracji sowieckiej w charakterze specjalistów. 

Komitet Trzech w sprawie broni z St. Gothard. 
№ PARYŽ, 20. 111. Pat. de Paris donosi z Genewy, że komitet trzech wyło- niony przez Radę Ligi Narodów dla załatwienia sprawy rzemytuictwa broni w St. Uothard zbierze sę w Paryżu po świętach Wielkiejnocy. 

Przygotowania do wyborów we Francji 
PARYŻ, 20. III. Pat. Jak podaje Petit Parisien, dekret zwołujące kolegja 

wyborcze ukaże się prawdopodobnie 29 b. m. 

_ Sensacyjny proces w Moskwie. 
„ _ MOSKWA, 20.II1 PAT. Sąd najwyższy przystąpił dziś do rozpatrywa- 

nia sprawy T-wa Wzajemnego Kredytu. Akt oskarżenia zarzuca T-wu Świa- 
dome popieranie interesów kapitału prywatnego ze szkodą dla gospodarki 
państwowej. Na ławie oskarżonych zasiadają 42 osoby, wśród nich cały 
zarząd T-wa Wzajemnego Kredytu oraz urzędnicy koOmisarjatu skarbu i 
banku państwa, Wszyscy są oskarżeni o kontrrewolucję gospodarczą.. 
Wkrótce rozpocznie się szereg innych procesów tego samego rodzaju. 

Uroczystość ku czci marsz. Piłsndskiego w Palestynie. 
JEROZOLIMA 20 Ii PAT. W dniu imienin marsz. Piłsudskiego odbyła się w. 

Tel-Aviyie uroczysta akademja przy licznym udziałe Żydów polskich, przedstawicieli 
miejscowych towarzystw i instytucyj oraz konsulatu. Słowo wstępne wygłosi konsul 
generalny Rzeczypospolitej Polskiej p. Zbyszewski, który podkreślił ideologię mar- 
sząłka Piłsudskiego i jego walki o niepodległość Pulski. Odczyt o marszałku wygło- 
Sił radca handlowy p. Hausner, poczem odegrano hymny narodowe polski, angielski i 
żydowski. Po uchwaleniu depeszy z życzeniami i wyrazami hołdu dla marszałka, zakoń- 
czono podniosłą akademię okrzykami na jego cześć. 

100 letnia rocznica urodzin Ibsena, 
OSLOE 20 III PAT. Dzień dzisiejszy był punktem kulminacyjnym w obchodzie 100-letniej rocznicy urodzin Ibsena. Miasto udekorowane jest flagami. Na grobie Ib- sena, znajdującym się na cmentarzu Zbawiciela, odbyła się wspaniała uroczystość składania wieńców wśród których widnieje wieniec złożony przez p. Artura Śliwiń- skiego przybyłego z Warszawy. O. godz. 12-tej w poł. z portu w Osl6 oddano 21 strza- łów armatnich. Uroczyste obchody odbyły się również w szkołach. Analogiczne uro- czystości miały miejsce w. miastach prowincjonalnych. $. 

Trzęcienie ziemi w Serbji. 
5 BIAŁOGRÓD, 20 III. PAT. Dziś o godz. 1-ej nad ranem w Zagrzebiu i okolicy odczuto cały szereg wstrząśnień podziemnych. W rejonie Lipik i Pakras uszkodzonych zostało wiełe domów. Dotychczas niema wiadomości o ofiarach w ludziach. 

Pożar w kinematografie podczas przedstawienia. 
„ , BUDAPESZT, 20 III. PAT. Wczoraj wieczorem w jednym z kinematogratów miasteczka Sol pod Budapesztem wybuchnął w czasie przedstawienia pożar. Wiele 

osób doznało silnych oparzeń. Ofiary wypadku przewieziono do szpitałi budapeszteń- 
skich. Według pierwszych informacyj w ciągu nocy 3 osoby zmarły. Liczba osób, któ- 
re w czasie paniki odniosły rany, sięga 37. 

iwolnienie gen. Sikorskiego ze stanowiska Dowódcy 0. K Lwów. 
WARSZAWA. 20. III. (£e/.w/, Słowa), W dniu jutrzejszym ma się uka- 

zać zarządzenie Min. Spraw Wojskowych, na podstawie którego generał 
Władysław Sikorski zostaje zwolniony ze stanowiska Dowódcy O. -K. 
Lwów. Na jego miejsc przechodzi gen. Bolesław Popowicz, który w dniu 
dzisiejszym bawił w Warszawie. 

PPS. ' Wyzwolenie me wezmą udziału w otwarciu Sejmu na Zamku. 
WARSZAWA, 20.1II. (że/. w/.. łowa). W piątek odbędzie się pierwsze 

zebranie nowoobranych posłów P. P. S. w cełu ukonstytuowania klubu 
parlamentarnego. Na zebraniu tem zapaść ma również decyzja w sprawie 
taktyki P. P. S. przy wyborze marszałka. Według obiegających pogłosek 
Р. Р. $. ma wysunąć własną kandydaturę na marszałka a mianowicie 
kandydaturę posła Daszyńskiego, oraz powstrzymać się od udziału w 
otwarciu Sejmu na Zamku, Podobno analogiczne stanowisko zajmuje 
również Wyzwolenie. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŠWIĘCIANY POW. - Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

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

Już przed pewnym okresem, po 
wręczeniu drugiej noty Litwy przed- 
stawicielowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
rozeszła się, wiadomość, iż Polska 
uważa tę notę za możliwą do przyję- 
cia i zasadniczo zgadza się na propo- 
zycje p. Voldemarasa, czyli propo- 
zycję rozpoczęcia rokowań dn. 30 
maiza w Królewcu. 

Jak to już kiedyś zaznaczyliśmy, 
cała nota rządu kowieńskiego, nieco 
przydługa, w swych elukubracjach 
pobocznych i tendencyjnych, przedsta 
wiała jedyną realną wartość politycz- 
ną, w kilku słowach ostatniego ustę- 
pu, zawierającego propozycje  po- 
wyższe. 

Najzupełniej też słusznię postąpił 
rząd polski; omijając bezpłodną po- 
lemikę: i. zbyteczną  irazeologję, a 
zmierzając najkrótszą drogą do wy- 
pełnienia powziętych na siebie przed 
Radą Ligi Narodów zobowiązań, — 
przesłał na ręce p. Voldemarasa na- 
stępującą odpowiedź: 

Do Jego Ekscelencji Pana Augu- 
sta Wołldemarasa, Prezesa Rady Mi- 
nistrów i Ministra Spraw Zagranicz- 
nych w Kownie. 

Panie Premjerze! Potwierdzając od- 
biór noty Pana Nr. 3.503 z dnia 26 
lutego 1928 r., mam zaszczyt podać 
do wiadomości Waszej Ekscelencji, 
że Rząd Polski zgadza się na propo- 
zycję Pana, aby rozpocząć rokowania 
w Królewcu 30 marca r. b. 

Rzecz Oczywista, że uchwała Rady 
Ligi Narodów z dnia 10 grudnia 
1927 r., dotycząca zaoiiarowania obu 

technicznych, w razie gdyby ich po- 
moc była pożądaną w  zaleconych 
przez Ligę rokowaniach, pozostaje 
nadal w mocy. 

Byłbym wdzięczny Waszej Eksce- 
lencji, gdyby zechciała mnie zawiado- 

„mić, czy trwa nadal w zamiarze prze- 
«wodniczenia delegacji litewskiej oso- 
biście, bowiem w tym wypadku nie 
omieszkam również udać się do Kró- 
lewca. 

Zechce Pan przyjąć, Panie Prem- 
jerze, wyrazy wysokiego poważania. 

(—) August Zaleski. 
Minister Spraw Zagranicznych. 

Te właśnie omijanie „kłótliwych” 
punktów oficjalnych pism kowieńskich 
dowodzi najlepiej o rzetelnem stano- 
wisku Po'ski i chęci jej wypełnienia 
zobowiązań względem Ligi Narodów, 
jak też życzliwego stanowiska wobec 
Litwy. 

Oczywistych tych faktów, oczywi- 
stych dla wszystkich, nie potrafią о- 
balič, ani pseudo „rewelacje“ niepo- 
czytalnych ajenjow, oplacanych przez 
mocarstwa zainteresowane, jak na- 
przyklad „zeznania“ Majusa, ani žad- 
ne wykręty dalsze Kowna. O pełnem 
i objektywnem zrozumieniu sytuacji 
przez mocarstwa Europy, Świadczy 
najlepiej ostatnie posiedzenie Rady 
Ligi Narodów i jej opinja co do ko- 
nieczności rozpoczęcia wreszcie roko- 
wań bezpośrednich pomiędzy Polską 
i Litwą. 

Tak więc biorąc pod uwagę ostat- 
nią notę p. Voldemarasa, odpowiedź 
Połski i posiedzenie marcowe w Ge- 
newie, należy stwierdzić, iż w całości 
swej wymienione te momenty  prze- 

„mawiają za tem, iż bezpośrednie ro- 
kowania polsko-litewskie dn. 30 mar- 
ca r. b. w Królewcu, rzeczywiście się 
odbędą. 

Zachodzi pytanie co do ich ewen- 
nych wyników. W danym razie użyć 
możemy tego ulubionego przez ko- 
wieńską dyplomację zwrotu: inicjaty- 
wa Spoczywa w rękach... Kowna. 
Wynik konierencji od jego dobrej lub 
złej woli całkowicie zależeć będzie. 

Ghandi w Europie. 
BOMBAY, 20-I. PAT. Słynny 

działacz polityczny hinduski Ghandi, 
twórca ruchu nacjonalistycznego hin- 
duskiego, zamierza przedsięwziąć 
podróż po Europie i zwiedzić szereg 
państw europejskich. 

  

Genielny 
Wirtuoz i Kompozytor 
STEFAN FRENKEL 

krzypek, 

Zaproszony został do Wil 
Wileńskie Towarzystwo Pilnas“ 
moniczne na 2 koncerty, które od- 
będą się w niedzielę 25 į poniedzia- 
łek 26 marca w sali Klubu Handlowo- 
Przemysłowego (Mickiewicza 33-a). 

`



Po demonstracji prasowej. 
Protest solidarny dziennikarzy wi- 

leńskich ujawniony przez trzydniowe 
wstrzymanie się od wydawania pism— 
miał znacznie głębsze i poważniejsze 
znaczenie, niż może się to zdaje nie- 
jednemu stupajce. Chodzi o walkę 
pomiędzy dwoma końcepcjami miasta 
Wilna: o walkę pomiędzy dążeniem 
do odzyskania dla Wilna znaczenia 
wielkiej latarni kultury, wiełkiego ogni- 
ska życia polskiego, którem Wilno 
było przez wieki, gdy stąd wychodzi- 
ły szlaki polskiego imperjalizmu, a 
koncepcją miasta Wilna jako mia- 
steczka, jako prowincjonalnej dziury, 
jako gubiernskawo goroda w najlep- 
szym razie. 

Rząd może zwalczać prasę, . może 
gnębić ją konfiskatami, może 'specjal- 
nie walczyć z pewnym kierunkiem po- 
litycznym. Rozumiemy to doskonale. 
Rozumiemy, że to jest konieczne, jak 
każda walka rządu dążącego do silnej 
władzy z opozycją, z przygotowywa- 
niem rewolty. Rząd koniiskuje prasę ko- 
munistyczną, czy endecką raz po raz, bo 
to odpowiada jego linji politycznej. * ur- 
jer Poran”y po dwugodzinnych 'de- 
batach nad tą sprawą Rady Ministrów 
skoniiskowano w przededniu zama- 
chu. Nam skoniiskowano "słowo za 
artykuł o elekcji p. Stanisława Woj- 
ciechowskiego na Prezydenta, gdyś- 
my ubolewali nad tym wyborem, po- 
tem ogłoszono, że się ‘Фотро konii- 
skuje za artykuł o polityce litewskiej. 
Przykładów można mnożyć tu bez 
końca. Wszystkie te konfiskaty tem 
się różnią od stupajkowskich zarzą- 
dzeń, że są to konfiskaty nie' obra- 
żające, nie upokarzające pisma. Jest 
to walka dwóch kierunków politycz- 
nych, dwuch poglądów. politycznych, 
z których jeden jest reprezentowany 
przez władzę, drugi przez zdanie gru- 
py politycznej, czy osoby prywatnej. 
Wtedy koniiskata ujemnie działa na 
stan materjalny pisma, pociąga za 
sobą dużo konsekwencji dla wydaw- 
nictwa niepożądanych, lecz do pracy 
nie zniechęca, bo czuje się przecież, 
że strona wydająca rozkaz koniiska- 
ty, jakkolwiek działa z innych wycho- 
dząc poglądów, to jednak jestto stro- 
na inteligentna, która wie czego chce, 
i wie co to znaczy prasa, wie nawet na 
czem polega niebezpieczeństwo prasy i 
na czem jej obowiązki. Jednem słowem 
o takiej politycznej konfiskacie da się 
powiedzieć jak stary Wojski: 

Teraz jest przynajmniej za co, 

Bo to, panowie, nie jest, ów szarak 
lada co, | 4 41 

To niedźwiedź... "Alų 

Zupełnie co innego, gdy duża .po- 
ważna prasa miałaby ulegać widzimi- 
się rozkazom i humorom jakiegoś go- 
rodów: go. 

Dlaczego zaczęliśmy od koncepcji 
walki Wilna miasta dużego z Wilnem 
gubiernsk m gorodom? Niestety jako 
Wilnianie westchnijmy tu i powiedzmy, 
że Wilno powinno być miastem wiel- 
kiem, a jest niestety miastem małem. 
W imię naszych ambicji Wilno po- 
winno być latarnią, promienie której 
dochodziłyby . po Bałtyk i po Mohy- 
lów. Wilno jest jednak miastem dziw- 
nem, w którem te stołeczne ambicje 
przekładane są małomiasteczkowością 
w sposób bardzo groteskowy. Tak 
mamy bruki gorsze niż Ruszczuk, lub 
Tyrnowa, czy inna jakaś dziura w 
Bułgarji, i mamy teatr Redutę, jedną 
z, najciekawszych scen w. Europie. 
Mamy rozwój handlowy «miasta na 
poziomie Lidy, czy Wołkowyska i 
mamy młody. Uniwersytet. : 

Przechodząc gdo własnego pod- 
wórka powiedzmy sobie, że -pra- 
sa wileńska, poziom której w. r. 1920 
był zupełnie opłakany, jest dziś już 
co do objętości i formatów większa 

‚ 04 lwowskiej, równa krakowskiej,. a 
więc zrównaliśmy się w tym kraju 
bez czytelników, z takiemi ogniska-* 
mi kultury polskiej, jak te dwa mia- 
sta, mające za sobą więcej niż  pół- 
wiecze swobodnej pracy autonomicz- 
nej, więcej niż półwiecze życia poli- 

tycznego, samorządowego, wyborcze- 
go, gdzie czytelnictwo wśród mas jest 
w zupełnie inny sposób rozwinięte. 

; Są to zasługi prasy wileńskiej, 
których nikt nam nie odmówi i. nikt 
nam nie odbierze. | w tej walce o 
wielkomiejski charakter Wilna prasie 
wileńskiej należy się miejsce. specjal- 

PRZYPOMNIENIE. 
Obywatelskość jest to je- 

dno z najwznioślejszych pojęć 
cywilizacji, wskazujące człowie- 
kowi świętość obowiązków dla 
kraju, którego jest obywa= 
telem. h 

Różnica między patrjo- 
tyzmem a obywatelstwem jest 
ta: duszą pierwszego jest mi- 
łość kraju, drugiego — idea świę- 
tości obowiązków obywatela. 

Biskup Adam Krasiński: 

Żałedwie pod tak słabem zaświ- 
taniem nowej ery, jakiem był ukaz 
Październikowy, zaczęła trzaskaći pę- 
kać skorupa ciężkich lodów skuwają: 
ca całe nasze „kresowe* życię spo- 
łeczne; gdy już 'nawet Stołypinow- 
sko „Nie zastraszycie!“ . okazało się 
bezsilnem wobec ducha jakichś no- 
wych czasów — myśl ześrodkowania 
całej pracy filantropijno-społecznej w 
granicach trzech gubernij, . Wileńskiej, 
Grodzieńskiej i Kowieńskiej, oraz 
czuwania nad tą pracą i jej wspiera- 
wia podyktowała wielkiemu naszego 
Kraju i Miasta obywatelowi, Józeio- 
wi Montwiłłowi: założenie w Wilnie 

1 

ne. Przy naszych ubogich możliwoś- 
ciach zrobiliśmy bardzo dużo, aby 

st ow o 

dbchód imienin Marszałka Piłsudskiego na ziemiach wschodnich. 
W Nowogródku. 

Dnia 18 b. m. w niedzielę miasto wego, następnie wice-wojewoda Сод- 
niektóre zagadnienia, specjalnie zwią- przybrało wygląd świąteczny, domy lewski w imieniu wojewódzkiego ko- 
zane z krajem, oświetlić lepiej i udekorowano zielenią i portretami mitetu obchodu reprezentującego wszy- 

iR niż + i i i stość stkie bez wyjątku warstwy społeczeń- wszechstronniej niż to czynią pisma marszałka Piłsudskiego. Uroczystość Stkie I ) ZE ać 
warszawskie. Momagało o duży pra- rozpoczęła się o godz. 10-ej rano'na- Stwa jakoteż ,w imieniu wszystkich cy, poświęceń, energii. | owszem, my bożeństwem w kościele św. Mikołaja, zebranych na akademii zwrócił się do 
odejść możemy, ' możemy wrócić do w którem wzięli udział wojewoda no- wojewody z prośbą, aby ten zechciał 
typu takiej prasy z dziury prowincjo- WOgrÓdzki Beczkowicz, reprezentanci przesłać dostojnemu solenizantowi 

nalnej, jak to wyglądały różne dodat- władz, delegacje wojskowości, przy- marszałkowi Piłsudskiemu słowa głę- 
ki do pism warszawskich i inne ga- sposobienia wojskowego, stowarzy- bokiej czci i hołdu oraz z głebi serca 

й szeń i i i 1 ‚ р!упасе życzenia długich lat dla dal- zetki o trzech stronach, wydawane, w SZeń i organizacyj społecznych, po: Płynące ży и с 
r. 1920. Pama jedask sądzi- wiatowych komitetów obchodu ; z ca- szej jego twórczej pracy tak zbawien- liśmy, że nietylko prokurator i ofi- łego województwa, młodzież szkolna nej i potrzebnej dla chwały Najjaśniej- 
cer  żandarmerji jest tu — fakto- 1 Чоту publiczności. Równocześnie szej Rzeczypospolitej i dla dobra 'jej 
rem życia państwowego i polskiego, Odprawiono nabożeństwa w. świąty- obywateli. Zebrani wznieśli trzykrotny 

я я pi 57 ich i углай krzyk „Niech żyje”. W czasie aka- lecz takim samym aktorem życia niach wszystkich innych wyznań. Po Okrzyk , : ` райзшошедо‚ьіез ten fakt, že Wino nabożeństwie woj. Beczkowicz ode- demji odczytano uchwały magistratu 
posiada dużą prasę, nierównomiernie brał raport od oddziałów wojskowych nowogródzkiego nadające marszałko- 
nawet dużą, jeśli chodzi o stosunek 
do zasobów ekonomicznych Wilna lub działy te wykonały defiladę. W  defi- Riające nazwę ulicy 

i przysposobienia wojskowego, od- zmie- 
na 

wi obywatelstwo miasta oraz 
Walowskiej 

o rozwój czytelnictwa. Więc aut—aut. ladzie tej wziął udział pierwszysrazw ulicę marszałka Piłsudskiego. 
Albo będziemy tu nadal dla pań- 
stwa ' polskiego pracować, 
będą "nam _konfiskować 
za wzmianki 
będą nam 

Nowogródku pluton honorowy” zło- | 
albo żony z delegacyj wszystkich pułków dekoracji d-ra Griinberga i pań Sza- 

gazety Stacjonowanych na terenie - wojewódz- lewiczowej i Parafianowiczowej Krzy- 
w kronice kryminalnej, twa nowogródzkiego, dalej 2*kompa- żami Zasługi za działalność ma pou 
robotę uniemożliwiać, nie strzelców, kompanja policji pań- społecznem. O godz. 2-ej po po- 

Po akademji wojewoda , dokonał 

do roboty zniechęcać. Mamy wszel- Stwowej, straż pożarna, harcerze, huf- łudniu odbył się 10-kilometrowy pa- 
kie dobre intencje zastosować się nie- ce Szkolne, delegacje kół młodzieży trolowy marsz strzelecki, w którym 
tylko do norm prawnych i przepisów wiejskiej, kurs strzelczyń, Sokół it.d. wzięli udział 3 patrole strzelczyń i 4 
administracyjnych, „lecz. nawet do ży- W czasie defilady nad zebranemi patrole strzelców. Wieczorem o godz. 
czeń władz sądowych, czy administra- tłumami wykonywała ewolucje eskadra 20-tej odbyło się uroczyste  prżyjęcie 
cyjnych, lecz gdy jakiemuś panu z samolotów 11 p. lotn. z  Łidy. Po strzeleckie w lokalu związku strze- 
dministracji przyjdzie do głowy ja- defiladzie odbyła się w sali reprezen- leckiego przy Uumnym udziale pu- 

kis iesaw any o Sidi z 2 tacyjnej Urzędu Wojewó izkiego uro- bliczności. Zamek i miasto były rzę- 
cy, to nie możemy być konfiskowani czysta akademja. Akademja rozpo: siście illuminowane, na zamku spało- 
O 6 rano, za to żeśmy jego cudacz- częła się odegraniem hymnu narodo- no rzymskie ognie sztuczne. 

W Baranowiczach. 
nego pomysłu auchem Świętym  zga- 
dnąć nie mogli. Niezwyczajna, ostra, 
niespotykana demonstracja, którą by- 
ło wstrzymanie się z wydawaniem 
gazet przez dni trzy, jest dowodem 
tego, że mamy tych humorowych 
konfiskat naprawdę dosyć. 

* 

W piątek wieczór zabito Góryna. 
Strzelano na ulicy,. w restauracji, w 
centrum miasta. Tłumy zebrały się 
natychmiast na miejscu wypadku. 
Góryn był głównym świadkiem w pro- 
cesie Hramady. Trzeba znać naszą 
prasę, aby zrozumieć co to jest dla 
nas proces Hramady. Jeszcze ra- 
mada istniała legalnie, gdy Słowo, 
Kurjer i Dziennk, każde z innych 
względów, wskazywały na |niebezpie- 
czeństwo tej organizacji. Prasa wileń- 
ska šledzi z. najżywszem zaintereso- 

Już o godz- 5-te rano w. miedzielę 
dn. 18 b. m. odbyło się około pom- 
nika Nieznanego Żołnierza* przyjęcie 
sztafety 9 Korpusu wiozącej ' adres 
dla marszała Piłsudskiego. O. godz. 
15-tej odbyła się akademia, na której 
okolicznościowe przemówienie wygło- 
sił dowódca 9-tej samodzielnej bry- 

gady jazdy pułk. Grzmot-Skotnicki. 
Następnie mecenas Michnik, przedsta- 
wiciel ludności białoruskiej i żydow- 
skiej złożyli hołd marszałkowi Pil- 
sudskiemu. Z kolei zespół amatorów 
podoficerów 77 p.p., odegrał Sztukę 
p. t« Wężyk legjionowy. O godz. 19-ej 
odbył się capstrzyk. 

W sobotę o godz. 20-tej odbył 
się capstrzyk na ulicach miasta. W 
niedzielę 18 b.m. o godz. 1-ej rano 
pobudka straży ogniowej obudziła 
mieszkańców. O godz. 11 odbyły się 
nabożeństwa we wszystkich , świąty- 
niach przy: ttumnym udziale okolicznej 
ludności, o godz. 12-tej koncert na 

pl. Wolności, o godz. 13-tej akade- 
mja w Domu Ludowym. Po południu 
w sali kina „Moderne* wyświetlano 
film „Polonia Restituta" O godz. 19-ej 
poprzedzony odczytem o ' marszałku 
Piłsudskim odbył się koncert w Do- 
mu Ludowym. 

W Lidzie. 
Po nabożeństwie w kościele para: W poniedziałek po mszy Św. w ko- waniem ten proces. Odrazu po strza- fialnym w niedzielę dn. 18 bm. na- ściele OO. Pijarów na intencję mar- 

łach wiedzieliśmy, że chodzi tu o wy- 
padek pierwszorzędny, omal nie mię- 

stąpiła defilada wojsk i organizacyj 
społecznych. O godz. 13-tej- w- sali 

Szałka — ruszył pochód przez ulice 
miasta. O godz. 13-ej została powtó- 

dzynarodowej wagi, o wypadek tej kina „Nirwana” urządzono akademię: rzona. akademia. 
„klasy politycznych wypadków co' np. 

zabójstwo Wojkowa przez Kowerd<. zmn-55x-555 55 | 
_Czy po strzałach Kowerdy' przy- 

szło do. głowy . prokuratorowi war- 
'szawskiego sądu okręgowego konii- 
skowač dodatki nadzwyczajne war- 
szawskich pism? | czy jest do po- 
myślenia aby Kurjer. Poranny <czy 
w arszawski został skoniiskowany za 
to że podał, że Borys Kowerda z 
Wilna strzelał do Wojkowa pięć razy? 

Pomysł więc p. prokuratora Stein- 
mana, aby zabronić podawanie śzcze- 
gółów o zabójstwie był dziwny, a ra- 
czej należy powiedzieć: pomysł ten 
był przedziwny. „Ale wykonanie tego 
pomysłu było jeszcze dziwniejsze. 

Oto p. prokurator Steinman nie- 
tylko nie raczy, zatelefonować do na- 
$żych redakcyj i wskazać, że dla „do- 
bra śledztwa” należy pewne szczegóły 
usunąć ze sprawozdań, lecz wprost 
w nocy pisze do komisarjatu Rządu 
karteluszek z żądaniem konfiskaty. 

Następnie zawiadamiają nas z Ko- 
misarjatu Rządu że -Słrowo zostało 
zajęte na' podstawie art. 47 i 48 roz- 
porządzenia Pana Prezydenta z dnia 
10 Maja. 27 r. o prawie prasowem. 

Tutaj jest szczyt wszystkiego! 
Art 47 tego rozp. brzmi: 

Kto choćby przez nieoględność ogła-. 
szą drukiem treść akt postępowania kar- 
nego... + 

° №1ес wiadomość, że Góryn został 
zabity, że strzelano do niego pięć ra- 
zy, że miał kamizelkę zbroczoną krwią, 
to wszystko co każdy przechodzen 
mógł na ul. Jagiellońskiej zobaczyć 
na własne oczy, to wszystko u prok. 
Steinmanna nazywa się „ujawnianiem 
„aktów postępowania karnego"?. Ależ 
w chwili gdy to było pisano dla ga- 
zety, nie było jeszcze wogól: żadnych 
"aktów w tej sprawie, napewno nie 

       

  

instytucji centralnej, spajającej nieja- 
ko z sobą wszystkie instytucje i 
dzieła społeczne oraz dobroczynne - 
krajowe. | 

Myśl przyoblekła się w kształty 
realne. Władze zatwierdziły już w 
maju roku 1908-go ustawę Stowarzy- 
szenia im. Stanisława i Józefa Mon- 
twiłłów dla rozwoju prywatnych in- 
stytucyj dobroczynnych i użytku о- 
gólnego. Wyraźnie: 
nego“. Obywatelska inicjatywa trafila 
na wdzięczny grunt. W niezwykłej 
mierze ożywiła działałność tudzież 
ofiarność rozlicznych _ ziemiańskich 
t zw. patronatów. Stowarzyszenie 
Montwiłłowskie — które rychło zwać 
zaczęto w skróceniu Towarzystwo 
Popierania Pracy Społecznej rozpo- 
rządzało np. z dn. 1 stycznia 1913 r. 
zbiorowym funduszem przenoszącym 
200.000 rubli. : 

W roku kiedy miała wojna wy- 
buchnąć a w trzecim po zgonie Jó- 
zeta Montwiłła stał na czele instytu- 
cji Józet hr. O'Rourke, sekretarzował 
jej mec. Marjan Strumiłło, czuwali 
nad nią kuratorowie. Wszelako na 
zamierzoną skalę nie zdołano insty- 

„i użytku ogól- swoje powstanie, 

przy tłumnym udziale, publiczności. 

był pisany jeszcze 
o zajściu. \ 

Ale na tem nie koniec, pozostaje 
jeszcze powołany art. 48 który brzmi: 

Kto ogłasza drukiem sprawozdania z 
posiedzeń lub „rozpraw sądowych niejawnych 
(przy drzwiach ZABGNEtYCH | albo kto bez 
zezwolenia ogłasza treść tajnych akt pań- 
stwowych.. 

Niech nam kto wytlomaczy, jak 
można, gdy trup jeszcze leży na zie- 
mi i gdy się nie jest przewidywaczem 
przyszłości, p. Ossowieckim, ogłaszać 
sprawozdanie z tajnej rozprawy sądo- 
wej. A może ogłoszenie o zabójstwie 
Góryna było „ogłoszeniem treści taj- 
nych akt państwowych”? | 

pierwszy . protokui 

Demonstracja prasowa w  Wilnie 
dotyczyła nietylko sprawy Góryna, 
lecz także tajemniczej i niezrozumiałej 
konfiskaty „Kurjera Wileńskiego* w 
sprawie podania szczegółów rewizji 
u pani Olejniczakowskiej. 

To już nietylko konfiskata miała 
charakter małomiasteczkowy, lecz jak 
się zdaje i sama rewizja nosiła mało- 
miasteczkowy charakter. 

Epilogiem tej zabawnej sprawy, 
która wywołała konfiskatę prorządo- 
wego pisma, był fakt nie podnoszący 
autorytetu władzy, że dane  wylusz- 
czone w komunikacie urzędowym po- 
dane z całą powagą 'i całą urzędo- 
wością. zostały ' pokólei obalone 
przez sprostowanie na zasadzie. obo- 
wiązujących przepisów prasowych na- 
desłane przez osobę prywatną. 

Raz jeszcze: demonstracja pism 
wileńskich nie była zwrócona prze- 
ciwko przepisóm prawnym, czy zasa- 

tucji rozwinąć. Zabrakło energji, rzut- 
kości, a i autorytetu —' Józefa Mon- 
twiłła, twórcy u nas w Wilnie dwa- 
dziesta kilku instytucyj * społecznych, 

„szkolnych, finansowych, ekonomicz- 
nych, dobroczynnych. 

Przyszła wojna; rozprzęgło się 
wiele z tego, co zaczynało już na 
mur konsolidować się. Wiele instytu- 
cyj i zakładów, które zawdzięczały 

a i swój byt Jó- 
zefowi Montwille bądź wyemancypo- 
wało się i własną, samodzielnie po- 
szło drogą, bądź straciło, grunt pod 

„sobą. Towarzystwa Popierania Pracy 
Społecznej zwęził się zakres działal- 
ności wszelako jest ono do dziś 
dnia pryncypalnem ogniskiem wileń- 
skiego kultu Józefa Montwiłła i nie 
daje jego pamięci na zbyt już daleki 
„odejść plan. Rok rocznie nietylko z 
inicjatywy Towarzystwa odprawiane 
jest żałobne nabożeństwo dnia 19 
marca za spokój duszy wielkiego o- 
bywatela i filantropa, lecz rok rocznie 
o tej porze przypomina Towarzystwo, 
że dłliig wdzięczności Wilna wobec 
Józeia Montwiłła — nie spłucony. 

Podnosiliśmy i my już parokrot- 

dzie samej kontroli nad. prasą, lecz 
tylko przeciw nieinteligentnemu stoso- 
waniu tych przepisów. Cat. 

Dziennikarze warszawscy a de- 
monsfracja prasowa w Wilnie. 

Do Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich nadeszła następująca depe- * 
Sza: Syndykat Dziennikarzy Warszaw- 
skich z radością wita objaw  solidar- 
ności prasy wileńskiej bez różnicy 
kierunków politycznych i łączy się 
z kolegami wileńskimi w walce o 
wolność prasy. ; 

(—) Dębicki 
Prezes 

(—) Gielżyński  (—) Grzegorczyk 
vice-prezesi 

(—) Nowakowski 
Sekretarz. 

Urlop Naczelnika Wydziału Rez- 
pieczeństwa p. Kirfiklisa. 
Jak się dowiadujemy, Naczelnik 

Wydziału Bezpieczeństwa p. Kirtiklis 
rozpoczął z dniem wczorajszym dzie- 

; sięciodniowy urłop. 
  

Owies Rychlik z Trybańc 
Józefa Borowskiego, 

Sobieszyński — odsiew, 
Żółty Petkus Lochowa - 

odsiew 
posiada na składzie 

Wileński Śmiykat Rolniczy 3 
awalha 9. 

Adres tel.: „Rolnicze“, 
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nie właśnie o tej roku porze, około 
św. józefa, sprawę uwiecznienia w 
Wilnie pamięci Józefa Montwiłła wzn - 
sząc mu pomnik tu właśnie gdzie je- 
go obywatelska działalność pozosta- 
wiła najtrwalsze i najokazalsze pa- 
miątki i ślady. Wystarczy przypo - 

Troska rząda Marszałka Piłsudskiego o Jiemie Wschodnie. 
Specjołny wywiad „Słowa z p. Mi-nistr-m Rolnictwa i Dóbr Państwo- 

wych p. K. Niezabytowskim. 

Wśród pracowicie spędzonego dnia 
wczorajszego w Wilnie p. Minister 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych Nie- 
zabytowski znalazł chwilkę. czasu na 
audjencję piasową dla współpracow- 
nika „Slowa“. 

Niezrażeni zastrzeżeniem p. Mini- 
Stra, iż rozmowa będzie bardzo krót- 
ką i ogólaikową, rzucamy, kilka na- 
stępujących kolejno pytań - na które 
otrzymujemy zreasumowaną  odpo- 
wiedź: 

Chodzi Panu o stosunek rządu 
do spraw gospodarczych Wileńszczyz- 
ny, otóż odpowiedzią samą jest za: 
sadniczo moja obecność w Wilnie, 
rząd bowiem szczególną uwagę skie- - 
rował ostatnio na Ziemie Wschodnie, 
uważając, iż należy otoczyć je jaknaj- 
większą troską. W planie najbliższych 
zadań jest przedewszystkiem sprawa 
podniesienia produkcji Inu, jako bar- 
dzo ważnej gałęzi miejscowej pro- 
dukcji rolnej. Idzie nam o zorganizo- 
wanie warsztatów przetwórczych i 
zdrowego handlu lnem, co ma się 
przyczynić do ogólnego dobrobytu 
mieszkańców. Tej sprawie poświęcę 
jutro konierencję z sierami gospo- 
darczemi w Banku .Rolnym. 

W odpowiedzi na pytanie, czy rząd 
zamierza rozszerzyć kredyty rolne 
długoterminowe i czy istnieje plan 
zreformowania kredytów krótkotermi- 
nowych zaznaczyć muszę, iż oba te 
ważkie zagadnienia znajdują się w 
stadjum pełnego rozwoju. Ogólnie 
biorąc Państwowy Bank Rolny rozdał 
na te cele 50 z posiadanych 30 miljo- 
nów złotych. Kredyty krótkotermino- 
we przedłużone zostały z 3-ch do 6 
miesięcy, rząd zaś zmierza do prze- 
dłużenia ich do roku. Pod -ręką nie 
mam Ścisłych. danych, by wykazać 
wielką poprawę pod tym „względem 
w województwach północno-wschod- 
nich, obsługiwanych przez oddział 
wileński Państwowego Banku Rolnego. 

Wileński oddział B-ku Rolnego 
stopniowo rozszerzył od 1926 r. do 
chwili ostatniej kredyty z 150 tysięcy 
ponad 2 i pół miljon. złotych. A 
więc widzi pan, iż ziemie te nie z0- 
stały upośledzone w porównaniu do 
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z komfortem. 

przy ul. Mickiewicza 15 (vis-a-vis hotelu 
Która obecnie istnieje pod nazwą 

Coiieur Aleksandre - 
SALONY DAMSKIE i MĘSKIE na nowó odremontowane i urządzone 

Manicure — pani Kuzniecowa. Ceny nie podwyższone. 

innych województw w Państwie, pod- 
kreśla z naciskiem p. Minister. 

W ślad zatem p. Minister Nieza- 
bytowski przechodzi do zagadnienia 
spółdzielczości. Rząd zdając sobie 
sprawę, iż na Ziemiach Wschodnich 
spółdzielczość słabo jest naegół w 
porównaniu do innych terenów rozwi- 
niętą, dąży do coraz wydatniejszego 
wspierania tej gałęzi życia gospodar- 
czego, licząc się z tem, iż rozwój 
spółdzielczości uwalnia wieś szczegól- 
nie z rąk lichwiarzy. 

Jaka suma z pożyczki stabili- 
zacyjnej przewidziana jest na inwesty- 
cje rolne w Wileńszczyźnie? 

To nie jest jeszcze rozplano- 
wane, w każdym bądź razie mogę 
Pana zapewnić, iż ziemie te więcej niż 
proporcjonalnie otrzymają w porów- 
naniu do innych dzielnic państwa. 

A jak się przedstawia sprawa 
samorządu gospodarczego, inaczej 
mówiąc, kiedy należy się spodziewać 
otwarcia izby - Rolniczej dla Ziem 
Wschodnich. Izby gospodarcze zosta- 
ły już, jak wiadomo przez rząd uchwa- 
lone.-Uruchomiane będą kolejno w 
miarę sprzyjających warunków na po- 
szczególnych terenach, Wilno  pomi- 
nięte nie zostanie. 

Kończąc tę krótką rozmowę p. 
Minister Niezabytowski wspomina z 
ogólnego planu prac rządu w stosun- 
ku do Ziem Wschodnich sprawę osu- 
szenia Polesia, budowy dróg żelaznych, 
wreszcie odbudowy, które w znacznym 
tempie posuwają się naprzód, roku- 
jąc lepszą przyszłość tym ziemiom 
tak upośledzonym przez rządy przed- 
majowe. pos, 

Ai 4 
Lanos "M, 

PARYŻ, 
LONDYN 
Najlepszy 

odbiór gwa- 
rantuje ba- 
terja  ano- 

dowa 

„TYTAŃ 
Do nabycia 
wszędzie! 

  

Damski fryzjer Aleksander podaje do ogólnej wiadomości — ®® 
iż nabył znaną  iryzjernię Ųų 

„Georgės“). į 

    

prosimy naszych odbiorców i 
pełną nazwę naszej 

  

    odpowiedzialności. 

я й 
OS TRZEŻENTE 

Wobec ujawnienia faktów sprzedaży przez nieuczciwych kupców 
małowartościowych towarów, zamiast żądanego przez konsumenta, gg 
wszędzie rozpowszechnionego i na całym Świecie znanego środka 

do czyszczenia metali, szyb 
luster, szkła i marmuru p. n. 

marki „SIDOL”. 
sprzedaży inych wyrobów jako „SIDOL* 

Ostrzegamy przed naśladownictwem! 

„$IDO 
konsumentów zwracać uwagę na 

Osobv, winne świadomej 
będą pociągane do“ 

Fabryka przetworów chemicznych 

„SIDOL“ 

Warszawa--Praga. 

  

  

wagonów sypialnych z dniem 

klas i we wszystkich kierunkach,   Biuro czynne od 9 do 

0 RSKO RECZ BA 

— Międzynarodowe Towarzystwo 
_ Gugonów Sypinlnych 

( Wagons-Litsj niniejszem zawiadamia, iż biuro Sprzedaży miejsc 

gmachu B-ci Jabłkowskich ul. 

dzisiejszym znajduje się w 

Mickiewicza Nr. 18, 

Sprzedaż biletów kolejowych oraz zagranicznych wszystkich 
"a także biletów okretowych 

zostanie uruchomiona w krótkim czasie. 

2-ej i od 4 do 6-ej po pol: 

  

VRrem! NL ! utrzymuje delikatną 1 piękną cerę 
żądać tylko oryginalny wyrób firmy 
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mnieć ile mu obowiązani są ci, co 
dzieciństwo sieroce spędzili pod da- 
chem tak licznych filji Montwiłłowskie- 
go Towarzystwa Opieki nad Dziećmi; 
ile zawdzięczają Montwiłłowi wileńskie 
rękodzieła, niech przyłożą ręki do 
uczczenia jego pamięci wszyścy, któ: 
rzy w ciągu tylu lat bądź w powoła- 
nej przez niego do życia „Lutni* 
udział brali w jej oświatowo-artysty- 
cznej działalności bądź z tej działal 
ności korzystali, małoż to jeszcze w 
Wilnie urzędników i robotników, któ- 
rzy zciepłem w sercu uczuciem wspo- 
minają Józefa Montwiłła? Inne jakie 
miasto dawnoby się zdobyło na 
odruch słusznego i szlachetnego pie- 
tyzmu względem pamięci obywatela, 
którego osobiste zasługi i przymioty 
pozostały na zawsze chlubą — Wilna 
i naszego kraju. 

Poznań zbiera się hołd pomniko- 
zwy oddać ...Wilsonowi. | ręczyć mo- 
żna, że dzieło rozpóczęte doprowadzi 
do dobrego końca. W Wilnie... spra- 
wa pomnika Mickiewicza utknęła na 
jakiejś mocno przewlekającej się pau- 
zie a „próbny*, z desek zbity cokuł 
zaprojektowanego pemnika Syrokomli 

^ 

  

jak sterczy iak sterczy w  Cielętniku 
opodal miejsca skąd się uprzątnęło 
postument pomnika Puszkina. 

, Pamiętać zaś trzeba, że upamię- 
tniając w granicie i bronzie działal- 
ność w Wilnie Józefa Montwiłła, jego 
mądre tu poczynania, 
gruntowne, przenikńięte duchem oby- 
watelskim, upamiętnimy zarazem mo- 
ment Historyczny jaśniejący w dziejach 
tutejszych porozbiorowych bardzo pię- 
knym blaskiem. Będzie pomnik Montwi- 
tła przypominać potomnościjak my tu 
pod £ak'mi przewodnikami stali u pracy 
u podstaw — jak na Sszańcach, co 
niedały się zrównać z ziemią. Na tych 
podstawach, które tu kładł Montwiłł 
wznosi się dziś — w wolnej i nie- 
podległej Polsce — wszystko, co na- 
zywają ludzie chełpliwi „zdobyczami 
regjonalizmu*. Niebyłoby gdzie tu: na- 
wet przysiąść do roboty p.p. regjona- 
listom, jeśliby tacy, jak Józef Mon- 
twiłł nie uratowali chodź piędź grun- 
tu dla polskiej -nogi. ; 

" Przypominamy i raz jeszcze prZy- 
pominamy! 3 

Селы 
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i I) ВЙ protei „Uramady 
Dwunasty dzień. 

Cały dzień poświęcony został prze- 
słuchaniu świadków adwokata Pawła 
Andrejewa i radcy wojewódzkiego 
Józefa Rakowskiego, przyczeni ten 

ostatni zeznawał przy drzwiach zam- 

kniętych. J 
Świadek Andrejew mówi, że z 

adwokatem Mickiewiczem. i Rodziewi- 
czem nigdy nie konferował w Sprawie 
opracowania umowy dotyczącej ry- 
czałtowej obrony hromadowców. By- 
ły wprawdzie luźne rozmowy Z adw. 
Rodziewiczem, a nawet b. posłem 

Sobolewskim, lecz omawiano jedynie 
Sprawę poszczególnych obron, przy- 
czem Sobolewski prosił o obronę 
kilku niezamożnych klijentów, za któ- 
rych ewentualnie mógłby zapłacić. 

Prok. Kałapski. A czy nie było 
mowy o taksie? 

Świadek — Nie.  - 
Prok. Kalapski. Czy Sobolewski 

nie wspominał coś © sumach z Ame- 
ryki, z których będą opłacane hono- 
rarja? 

Świadek — Nie. 

Trzynasty dzień procesu. 
Pierwszy zeznaje podkom. Bar- 

©ęoszewicz, b. zast. komendanta po- 
licji w Głębokiem. Badając areszto- 
wanych dowiedział się Świadek, że 
Miotła póuczał hromadowców o sile, 
jaką mają na terenie ZSSR. legity- 
macje członka „Hramady”. 

Podczas badania Gawluczyka u- 
jawniło się, że przygotowania „Hra- 
mady do objęcia sterów. rządu byly 
posunięte aż do wyznaczenia ludzi 
mających zająć czołowe stanowiska w 
przyszłym czerwonym rządzie. 

Podczas rewizji u aresztowanego 
Kowalonka znaleziono listę , składek 
MOPR z podpisami. 

Mec. Babiański. Czy były na ie- 
renie powiatu jakieś nieporozumienia 
z władzami? 

Świadek. Od czasn wzmocnienia 
się wpływów „Hramady* bylo to sti- 
łem zjawiskiem. 

Świadek K. Matulewicz kom. 
pol. pow. Oszmiańskiego jest zdania, 
że kontakt pomiędzy „Mramadą”, a 
KPZB istniał. Pierwszym organizato- 

torem hurtków był Ryży,. znany już 
zresztą oddawna władzom jako ko- 
munista. Ponadto Stefanowicz, oraz 
uczniowie gim. białoruskiego Sidoro- 
wicz i Sołohub  byli-tež komsomo!- 
cami. ‚ 

Na teren powiatu Pata 
posłowie: Taraszkiewicz, Rak-Michaj- 

"łowski, Wołoszyn i Miotła. Oświad- 
czenie to wywołuje poruszenie na la- 
wach oskarżonych ! wszyscy wspo- 
mnieni składają oświadczenie, że ni- 
gdy nie byli na terenie powiatu. 

Swiadek j. Karewicz wójt Wi- 
lejski mówi o tem co słyszał od lu- 
dności. Po utworzeniu się hurtków 
do urzędu gminnego „posypały się' 
deklaracje w sprawie szkół. Dało się 
odczuć, że akcją tą kieruje jakaś je- 
dna ręka, gdyż większość deklaracyj 
„wnosiły osoby niezupełnie  zdające 
sobie sprawę poco to robią. 

Z kólei odczytane zostay zezna- 
nia nieobecnych Świadków: chorej 
obłożnie p. Dubowskiej i ppł S.G. 

„Florka b. szefa sztabu 3 bryg. K.O.P. 
s Pani Dubowska przeszła granicę 
chcąc zobaczyć się z krewnemi, Z0- 

' stała osadzona w areszcie sowieckim 
i miała możność stwierdzić, że Oka- 
zanie legitymacji członkowskiej „Hra- 
mady” daje możność uzyskania swo- 
body, a nawet pewne przywileje. Ppłk. 
Florek z tytulu swoich zajęć służbo- 
wych miał informacje, że sowiecka 
straż graniczna przyjmuje zbiegów le- 
gitymujących się jako hromadowcy. 

‚ Św. Dobrowolski jest oOsadni- 
kiem. Brat oskarż, Rak-Michajłowskie- 

$0 namawiał go do wstąpienia do 
„Hramady“ przyczem nadmienił, że 

wkrótce nastąpi zmiana władzy a wów- 
czas zginą wSżyscy, kto nie należy do 
„Hramady”. Swiadek słyszał od Ge- 
nowefy Wańkowiczówny, że podobne 
m mówił i sam Rak-Michajłow- 
ski. 

Sw. M. Dworzecki wójt Radosz- 
kowicz "mówi o trudnościach przy 
ściąganiu podatków co wywołane zo- 
stało antypodatkową agitacją prowa- 
dzoną w hurtkach, zresztą nielicznych 

a terenie gminy. 
Swiadek L. Gutowski, jako ko- 

« misarz ziemski pracujący na terenie 

pow. Wilejskiego miał możność zau- 

ważyć wpływ agitacji „Hramady“ па . 
ECK 

prace yjne. Bieg ich początko- 
wo zupełnie dobry zatamowany  Z0- 
stał przy pomocy. oporu biernego 
stosowanego przez włościan. Nie ba- 

cząc na wydatną pomoc rządową, do- 
chodzącą w wypadkach ciężkiej sytua- 
cji materjalnej interesantów do stu 
procent wartości działki ziemi, wło- 
ścianie odmawiali kupna ziemi. Byli 
tacy, którzy chcieli kupić jedynie pod 
warunkiem, że nikt we wsi nie dowie 
się o tem. 

Wypadków czynnego oporu było 
mało. W jednym wypadku przy mie- 
rzeniu ziemi tłum kobiet wiejskich 
uniemożliwił pracę w ten sposób, że 
siadały one w tem miejscu, gdzie na- 
leżało wbić kołek. 

Prok. Kałapski. Czem pan ob- 
jaśnia, że włościanie obawiali się ku- 
pować ziemię? 

Świadek. We wsiach były grupy 
terorystyczne, rekrutujące się z mło- 
dzieży, a tych obawiali się starsi wło- 
ścianie. 

Oskar, Taraszkiewicz. Czy mo- 
żaa było przeprowadzić upelnorol- 
nienie? | 

Swiadek. To zależy od warun- 
ków lokalnych. Po wojnie wróciło du- 
żo osób zamieszkujących dotąd w 
Rosji i to stworzyło rozdrobnienie 
gospodarstwa, a gruntów  państwo- 
wych jest zbyt mało, aby można by- 
ło nadzielić wszystkich. я 

Šwiadek Grodzki, reierent do 
spraw śledczych w Komendzie powia- 
towej w Mołodecznie wskazuje na 
dużą ilość komunistów wśród człon- 
ków „Hramady*. Wielu z nich upra- 
wiało szpiegostwo. Jednego z nich, 
Gryszela, oskarżonego o wciąganie 
do szpiegowskiej roboty żołnierzy 
aresztowano i znaleziono u niego 
3000 odezw komunistycznych, Kiedy 
wieść o aresztowaniu jego rozeszła 
się przybył do Komendy  policj osk. 
Rak-Michajłowski i mówiąc: „areszto- 
wujecie moich ludzi* zażądał widze- 
nia się z komendantem. 

Prok. Kałapski. Kto z oskarżo- 
nych przyjeżdżał: jeszcze na teren po- 
wiatu? : 

Świadek. Poseł Miotła utrzymy- 
wał kontakt z braćmi Bućko i Ka- 
puckim, znanymi z roboty komuni- 
stycznej. Kiedy zostali oni aresztowa- 
ni osk. Rak Michajłowski złożył za 
nich kaucje po 2000 zł. co pozwoliło 

im uciec do Rosji 

Następnie na prośbę mec. Honi- 
gwilla cytuje Świadek szereg nazwisk 
członków KPZB lub Zw. M. K. bę- 
dących cztonkami „Hramady“. Zezna- 
nia tego Świadka mocno obciążają 
oskarżonych Rak - Michajłowskiego i 
Miotłę. 
„ « Winę tego ostatniego potwierdzają 
jeszcze zeznania następnego Świadka 
post. Hybsza, który. mówi. o kon- 
takcie jego z organizatorem hurtków, 
a zarazem komunistą Zareko, obecnie 
osadzonym w więzieniu. 

Świadek julia Kapucka siostra 
zbieglego do Rosji komunisty poży- 
czyła u Bućki 1500 zł, na - kaucję, 
tak przynajmniej zeznaje. Przewodni- 
czący okazuje pokwitowanie wydane 
przez nią na taką sumę lecz nie 
Bučce, a Centr. Sekretarjatowi „Hra- 
mady”. Świadek wyjaśnia, że jest sła- 
bo piśmienna i nie wie co podpisy- 
wała. Pokwitowanie te znalezione zo- 
stało u osk. Wołoszyna. 

Obecnie kaucja ta wobec ucieczki 
Kapuckiego została skonfiskowana. 

w. Kapucka zeznaje też, że wi- 
działa osk. Rak-Michajłowskiego pod- 
czas demonstracji przed więzieniem w 
Wilnie. 

„Komendant białoruski". | 
Świadek Łukomski będąc służ- 

bowo w Gródku zapytał przejeżdża- 
iąc przez wieś gdzie może znaleźć 
komendanta. i 

Ponieważ nie podejrzewano, że 
jest on funkcjonariuszem policji, wska- 
zano mu dom M. Świeczko, który 
miał być „komendantem białoruskim”. 
Świadkowi, rzecz jasna, chodziło o 
komendanta posterunku. ; : 

Po pewnym czasie „białoruski 

PR omendant" został aiesztowany Za 
| napad. 

Przeprowadzając rewizję u Hra- 
madowca Monika napotkał świadek 
na czynny Opór, a podczas. samej 
rewizji matka wspomnianego  usiło- 
wała spalić dokumenty. Były to de- 
klaracje MOPR. 

Na pytania zadawane przez osk. 
Taraszkiewicza w języku białoruskim 
Świadek nie odpowiada, co wywołuje 

' żywe niezadowolenie oskarżonego i... 
| djalog w języku polskim, którym o: 
, skarżony posługuje się bez trudności. 

Świadek J. Malutka będąc na 
„4 zebraniu „Hramady* usłyszał wzy- 

| | wanie do zbrojnego powstania, po- 
' mocy sowieckiej, wypędzaniu Pola- 

|| ków i Ł p. co dało mu asumpt do 
Gpuszczenia zebrania o tak wybitnie 

typaństwowym nastroju. 

i 

Mec. Honigwill. I pan to sły- , 
szal sam. ‚ 

Świadek. Tak, usłyszałem i wy- 
szedłem. Wiem, że przedtem kilku 

Połaków wyrzucono. Mnie jako Rosja- 

nina zostawiono. DO й 
Oskarżony Rak-Michajłowski skła- 

da oświadczenie, w którym usiłuje 
zdementować zeznania świadka. © 

Swiadek Paszkiewicz widział, 
že osk. Miotla konferował w lokalu 
kooperatywy „Zorza“ w Molodecznie 
ze zbiegłemi do Rosji Bućko i Ka- 
pućko. Po przyjeździe Miotły Bućko 
rozrzucał proklamacje. Kontaktowanie 

Miotły z komunistami datuje się od 
1925 roku. я 

Ostatni świadek por. Hercog 
zeznaje przy drzwiach zamkniętych. 

Rzuca się w Oczy, że żony oskar- 
żonych, które w dzień po zabójstwie 
Guryna gremjalnie nie przybyły na 
rozprawę są znów w komplecie na 
sali. Przybyła też przytrzymana po 
Strzałach na ul. Jagiellońskiej, p. Ta- 
raszkiewiczowa, żona oskarżonego. 
Obrona słabo reprezentowana. Z za- 
miejscowych adwokatów przybyli tylko 
pp. Babiański i Honigwill, przedsta- 
wiciele wileńskiej palestry — wpadają 
na chwilkę. W. T. 

5 

; <. T P. 

Izabella z Paszkowskich 

Radwiłłowiczowa 
po długich i bardzo ciężkich cierpieniach, opatrzona Ś.Ś. Sakra- 

lat 
w mieście Wiłkomierzu. 

i pogrzebanie zwłok na cmentarzu 
Wiłkomierskim odbyło się 10 marca 1928 r. 

O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół 

mentami, zmarła w wieku 

Nabożeństwo żałobne 

pogrążony w smutku 

LOL O 

64 dnia 8. marca 1928 r. 

i-znajomych 

> MĄŻ. 

KRONIKA 
  

SRODA 
21 Dzis 

Benedykta 

jutro 
Katarzyny 

Wschód sł. g. m.. 5 48 

Zach. sł. o g. 17 m..49 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 20 —- [ti 1028 r. 

Ciśnienie 782 A 
średnie w m. Ę 

Temperatura 2 407 
średnia nę 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr | 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie. Myła. 

Minimum za dobę — 110C. : 

Tendencja barometryczna stały зрабек ©- 

SPA KOŚCIELNA. 
(c) Tranzlokaty. Z polecenia j. E. 

Ks. Arcybiskupa Metropolity z dn. 15 b. m. 

postanowione zostały nast. tranzlokaty na 

stanowiskach duchownych: ks. Jerzy Ża- 

mejć z Oszmiany mianowany na stanowi- 

sko dziekana i proboszcza we Świrze. Ks. 

Walerian Holak ze Świra przeniesiony na 

probostwo do Oszmiany. ty B 

bin z Przyjaźni na proboszcza do Wisznie- 

wa, zaś ks. Józef Popławski z Wiszniewa 
na proboszcza do Przyjaźni. Ks. Sykstus 

Hanusowski z Hruzdowa na probostwo du 

Ikaźni. Ks. jan Sławiński z Ikaźni do Hru- 

zdowa. Ks. Jan Siemaszkiewicz z Ławary- 

szek na proboszcza do Dukszt i ks. Kazi- 

mierz Zacharzewski z Dukszt na probo- 

szcza do Lawaryszek. / 

= (<) Przesunięcia personalne. Z 

zarządzenia |. E. Ks. Arcybiskupa Me- 

tropolity z dn. 16 b. m. Patronem Stow. 

sług św. Zyty mianowany został ks. Józef 

Ingielewicz na miejsce ks. lgn. Olszań- 
skiego. х Н 

Ks. Aleksander Łukaszewicz wikarjusz 

z lwja mianowany został z dn. 20 bs m. 

wikarjuszem do Św. Piotra i Pawła w Wil- 

nie. Ks. Antoni Chomski przeniesiony Zo- 

stał na wikarjat do Iwia. Ы 
— (с) Šwiec<nia. Dn. 24 czyli w sobo- 

tę przed niedzielą Męki Pańskiej wyświę- 

ceni będą nast. alumni Semi :arjum Ducho- 

wnego. Na subdjakonów: Alterowicz , Jan, 

Cisza. 

Byliński Stanisław (diec. Płocka), Kilmer 

Bolesław (diec. Pińska), Kiwiński Stefan 
(Litwa). Mianowski Jan (diec. Łomżyńska) 

Sienkiewicz Antoni (diec. Pińskiej), Twar- 

dowski Antoni (diec. Pińska), Woronowicz 

Stanisław (diec. Wil.). Na kapłanów: Bebko 
Aleksander (Wilno), Chomski Józef (Oszmia- 

na), Kołłb-Sielicki Juljan (Bracław), Mira- 
nowski Kazimierz (Wilno), Nielubowicz- 
Tukalski Witold (Grodno), Perkowski Jan 
(diec. Łomżyńska), Sieluk Stanisław (Kor- 
kożyszki), Stopniewicz Piotr-Witold, Titinas 
Jan, Żuk Stanisław (Święciany), Jawnaszan 
Wojciech (diec. Mohylowska), Zawistowski 
Jan (diec. Mohylowska). ` 

— (c) Rekolekcje. Dalszy ciąg reko- 

lekcyj parafjalnych w kościołach wileńskich 

odbędzie się według nast. porządku: w 

niedzielę 25 b. m. © g. 6-ej wiecz. począ- 

tek rekolekcyj parafjalnych w kościele św. 
Jana (czas trwania trzy dni) .nastę- 

pne o g. 6-ej rano i 6-ej wiecz. codziennie. 

W piątek dn. 30 b. m. o g. 6-ej wiecz. po- 

czątek reKolekcyj paraijalnych w kościele 

Serca P. Jezusa. Czas trwania jak wyżej. 

URZĘDOWA. 

— Z pobytu w Wilnie p. Ministra 

Rolnictwa. W dniu wczorajszym przybył 

do Wilna w celu dokonanią inspekcji służ- 

bowej minister Rolnictwa p. Karol Niezaby- 
towski, w towarzystwie dyr. Dep. Lasów p. 
Jana Miklaszewskiego. 

W pierwszym dniu swego pobytu w 

Wilnie p. Minister odbył konterencję z p. 
wojewodą Raczkiewiczem,poczem inspekcjo- 
nował nadleśnictwo w Landwarowie oraz 
urzędy Dyrekcji Lasów Państwowych i wy- 
dział Roinictwa w Urzędzie Wojewódzkim. 
Wieczorem p. Minister podejmowany był 
obiadem w ścisłem gronie przez p. woje- 
wodę Raczkiewicza. 

W dniu dzisiejszym tj. 21 bm. p. Mini 
ster Rolnictwa będzie kontynuował inspek- 
cjonowanie nadleśnictw, a następnie zwie- 
dzi szkołę rolniczą w Antowilu. O' godz. 6 
wieczorem weźmie p. Minister udział w 
konierencii laiarskiej, która odbędzie się 
w Banku Rolnym. ь Ž 

— (t) Uroczystość dekoracji JE. ks. 
biskupa Bandurskiego: W poniedziałek 19 
bm. w godz. popołudn. p. wojewoda Racz- 
kiewicz w obecności dyrektora Departa- 
mentu p. Skotnickiego dokonał dekoracji 
Wielką wstęgą Orderu Polonia Restituta 
JE. ks. biskupa d-ra Władysława  Bandur- 
skiego w jego apartamentach prywatnych. > 

- (t) Z pobytu w Wilnie Dyrekto- 
ra Depar amentu Sztuki. W niedzielę 19 
b. m. przybył do Wilna w celu dokonała 
inspekcji sł.żbowej Dyrektor  Departa- 
mentu Sztuki p. Jan Skotnicki. „W pier- 
wszym dniu p. Dyrektor Skotnicki w to- 
warzystwie Konserwatora p. Remeia udał 
się do Trok, gdzie-dokonał oględzin stanu 
obecnego ruin zamku, poczem zwiedził ar- 
chiwum Kienesy karaimskiej oraz iniejsco- 
wy kościół paratjalny. Po powrocie z Trok 
p. Dyrektor Skotnicki podejmowany był 
przez p. Wojewodę Raczkiewicza śniada- 
niem, w którem wzięli równieź udział przed- 
stawiciele wiieńskich sfer artystycznych, 
literackich i naukowych. Wieczorem p. Dy- 
rektor Departamentu obecny był na przed- 
stawieniu „Wilków w nocy* w Reducie. 

W poniedziałek Dyrektor Skotnicki 
przeprowadził szazegółową wizytację admi- 

nistracji teatru Reduta na Pohulance, wie- 
czorem zaś obecny był na, uroczystej aka- 
demji ku uczczeniu imienin p. Marszałka 
Piłsudskiego. We wtorek wizytował p. Dy- 
rektor Wydział Sztuk Pięknych na uniwer- 
sytecie oraz dokonał oględzin zabytko- 
wych fresków w bibljotece uniwersyteckiej, 
odbywając na miejscu konferencję z Dy- 
rektorem Bibljoteki d-rem Ryglem. Nastę- 
pnie w Oddziale Sztuki przyjmował p. Dy- 
rektor interesantów, m. in. dełegaeję Zwią- 
zku Literatów, Dyrektora Konserwatorjum 

  

Ks. Wincenty Bo-. 

WI 

Muzycznego oraz Dyrektora. Archiwum 
Państwowego. Wieczorem był gościem na 
tak zw. „Środzie literackiej" w murach po- 
Bernardyńskich i tegoż dnia odjechał do 
Warszawy. . 

( — Prezes Wileńskiej izby Skarbowej, 
p. Jan Malecki, wyjechał w dniu wczoraj- 
szym na dni kilka w sprawach służbowych 
do Warszawy. ||| ‚ 
„= (0) W Sprawie ekstnisjj dzierża- 

wów. Na mocy rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitejw dniu 12 marca 1928 r. 
eksmisja dzierżawców, zajętycu pod bu- 
dynki i położonych w obrębie miast, mia- 
steczek, wsi i osad na obszarze Sądu Ape- 
lacyjnego w Wilnie, została odroczona do 
dnia 1-kwielnia.1929r. опг - 

— (x) nonfiskata ulot:k "wyda1ych 
przez strajkujących szewców. Urząd Ko- 
misarza Rządu na fm. Wilno zarządził w 
dniu wczorajszym konfiskatę całego nakła- 
du ulotek wydanych przez strajkujących 
szewców w Wijnie nawołujących ludność 
do zwalczania t. zw. strajkbrecherów. 

"W tręści tych ulotek dopatrzono się 
cech przestępstwa przewidzianego w prawie 
prasowem. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Z konferencji ;przedstawicieli 

Województwa Wileńskiego w Sprawie 
wystawy w Poznaniu. W Magjistracie m. 
Wilna, pod przewodnictwem prezydenta p. 
Folejewskiego' odbyła się konferencja w 
sprawie udziału Województwa Wileńskiego 
we Wszechpolskiej Wystawie, mającej się 
odbyć w r. 1929 w Poznaniu. W konferen- 
cji tej wzięli udział z ramienia Wojewódz- 
twa naczelnik wydziału administracyjnego 
p. Dworakowski i naczelnik wydz. samo- 
rządowego p. Dzienajewicz, dyrektor biura 
związku miast polskich z Warszawy p. Gro- 
towski, przedstawiciele sejmików. powia- 
tów: Wilejskiego,; Brasławskiego,  Dziś- 
nieńskiego, Święciańskiego i Mołodeczań- 
skiego, oraz członkowie komisji Wystawy 
Targów Północnych w Wilnie. 

Po zreferowaniu przez dyrektora Gro- 
towskiego stanu' prac nad organizacją i 
sposobem wystawy Poznańskiej, konferen- 
cja powzięła zdanie, aby Województwo 
Wileńskiego wzięło, udział w wystawie ja- 
ko całość, tworząc jeden pawilon .zbioro- 
wy, jak dla m. Wilna tak i dla poszcze- 
gólnych sejmików : powiatowych. Przyjęto 
równieź wniosek ząchowanie na. wystawie 
zasady regjonalizmu Województwa Wileń- 
skiego.  Arwjesawśc : Ъ 

Pozatem źdecydówano prace przygo- 
towąwcze całego.ięcenu . województwa po- 
wierzyć komitetowi wykonawczemu Tai- 
gów Północnych w / Wilnie, przydzielając 
temuż przedstawiciela północnych powia- 
tów Wileńszczyzny p. Kołątaja z sejmiku 
pow. Dziśnieńskiego. Jednocześnie uchwa- 
lono zwrócić się do Województwa Nowo- 
gródzkiego z propozycją przystąpienia do 
wspólnej akcji przygotowawczej. - W końcu 
obecnym na konierencji przedstawicielom 
sejmików zreferowano stan prac przygo- 
towawczych komitetu wykonawczego Tar- 
gów Północnych w, Wilnie. 

Podkreślić należy, iż organizacja Tar- 
gów Północnych w Wilnie będzie ogrom- 
nem ułatwieniem prac przygotowawczych 
do Wszechpolskiej Wystawy w Poznaniu. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. W 

dniu jutrzejszym o godz. 20 odbędzie się 
w Mazjstracie posiedzenie Rady Miejskiej. 
. _ Porządek dzienny posiedzenia obejmu- 
je 10 spraw. 

(0) W sprawie wyborów ławnika 
od trakcji żydowskiej Rady miejskiej. 
Jak się „ dowiadujemy, "frakcja żydowska 
Rady miejskiej wysunęła ostatnio na Sta- 
nowisko ławnika „na miejsce ustępującego 
G. Abramowicza kandydaturę radnego Ła- 
zarza. Kruka, prezes4 gminy żydowskiej 
Decyzja Rady miejskiei w tei. sprawie za- 
pądnie podobno ną jutrzejszem  posie- 
dzeniu. " 

(o) Wydzierżawienie Altarji. Jak 
się dowiadujemy, Magistrai zamierza wy- 
dzierżawić t. zw. Altarję dla połączenia z 
ogr. Befnardyńskinei Botanicznym. Tenuta 
dzieržawna ma wynosić 5000 złotych 
rocznie. 

(x) Jakie banknoty nie przyjmuje 
Magistrat. Magistrat m. Wilna wydał osta- 
tnie polecenie wszystkim kasjerom oraź 
urzędnikom miejskim pobierającym jakie- 
kolwiek opłaty miejskie nieprzyjmowania 
od interesantów bańknotów 10, 20 i 50 
złotowych z wizerunkiem T. / ościuszki, 
oraz od 1 kwietnia r. b, banknotów 2 zło- 
towych. 

(x) Wyjazd wiceprezydenta m. 
Wilna kdo Warszawy. Viceprezydent m. 
Wilna p. inż. Czyż wyjechał ostatnio na 
kilkudniowy pobyt do Warszawy, gdzie we- 
źmie udział w. wszechpolskim zjeździe 
właścicieli elektrowni prywatnych i ko* 
munalnych odbywającym się obecnie w 

Warszawie. : 
Jak wiadomo, Magistrat uchwalił osta- 

tnio wydelegować na ien zjazd jako fa- 
chowca inż. Glatmana lecz ostatni wobec 
choroby musiał swój wyjazd zaniechać. 

(o) Przeciwko tałszerzom masła. 
Masło, jako produkt codziennego użytku, 
jest dość drogie iz tego względu często 
bywa znacznie fałszowane  sztucznemi 
tłuszćzami roślinnemi. Wytwórczość sztucz- 
nych tłuszczów roślinnych doszła do takie- 
go stopnia udoskonalenia, że zewnętrznym 
swym wyglądem prawie nie różnią się one 
od masła naturalnego, krowiego. с 

Walka z nieuczciwymi handlarzami 

mastą nie dawała dotychczas dostatecznych 
dodatnich wyników, gdyż wykrywanie 
wspomnianego zafałszowania wymagało 

stosunkowo dużo czasu i znacznego na- 
kładu pracy. | : AE) 

W žrozumieniu doniosłości tej sprawy 
dla ogółu ludności, rząd obecnie, jak, już 
donosiliśmy, wydał rozporządzenie, doty- 
czące dodawania oleju sezamowego (łogo- 
wego) do sztucznych tłuszczów jadalnych. 
Rozporządzenie to dła osób nie wtajemni- 
czonych wydaje się niezbyt ważnen, Ма 
ono jednak wielkie znaczenie, „daje bowiem 
możność masowego szybkiego rozpozna- 
wania zafałszowania, a tym samym po- 
ciągania winnych do  odpowiedzialności 
sądowej. SZKOLNA 

Kuratorjum nad ociemniatymi 
do szybkiego zarejestrowania w 

  

   

      

wzywa 

przychodni szkolnej Wielka 3 m. 2 od g. I 
do 4-ej, wszystkich znajdujących się w Wił- 
nie dzieci dotkn ętych ślepotą na oba oczy, 
dla ewentualnego zamieszczenia w. szkoie 
lub schronisku dla niewidomych dzieci. 

KOMUNIKATY. 
Aktualne zagadnienia polskiej ra- 

djotechniki. W dniu 23 b. in. o godz. 19-ej 
zostanie wygłoszony odczyt ilustrowany 
licznemi przezroczami przez pana ;Majora 
S. G. jackowskiego w Sali Śniadeckich 
U. S. B. w Wilnie na temat „Aktualne za- 
gadnienia polskiej radjotechniki*. Wstęp za 
opłatą, za miejsce siedzące 4 zł. stojące - 
50 gr. . 

Posiedzenie Wileńskiego T-wa 
Lekarskiego. Dnia 21 b. m. o godz. 3Z0-ej 
odbędzie się zwyczajne posiedzenie Wil. 
T-wa Lekarskiego w lokalu własnym (Zam- 
kowa 24). 

Pcrządek REWA 1) Dr. Kiakszto — 
Pokaz chorego. 2) Dr. Pawłowski z Il-ej 
Kliniki Wewn. U. S. B—Pokaz chorej. 3) 
Dr.. Jabłonowski Wskazania do operacji 
przy kamicy żółciowej. 4) Prof. Dr. Trze- 
biński Kilka słów o metodzie wynajdywa- 
nia wskazań lekarskich Tytusa Chałubiń- 
skiego. 5) Prof. |. Muszyński O strącaniu 
się ałkaloidów z niektórych mieszanin le- 
karskich. 6) Sprawy administracyjne. 

Towarzystwa opieki nad zwie- 
ryętami województwa Wileńskiego. Za- 
rząd Towarzystwa opieki nad zwierzętami 
w województwie Wileńskiem , działajęcego 
pod protektoratem pana wojewody wileń- 
skiego Władysławe Raczkiewicza, na . a- 
sądzie $ 13 Statutu Towarzystwa, powiada- 
mia.wszystkich swych członków i sympaty- 
ków, że w sobotę dnia 24 marca rb. o g. 
17-ej, w wielkiej sal: konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego (ul. Magdaleny Nr 2) odbę- 
dzie się zwyczajne doroczne walne zebra- 
nie Towarzystwa, . 

Nadmienia się przytem, że członkowie 
Towarzystwa, życzący wystąpić na wałnem 
zebraniu z. wolnemi wnioskami, winni zgło- 
sić te wnioski Zarządowi Towarzystwa naj- 
później za tydzień przed wąlnem zebraniem 
Towarzystwa. 

Związe! Lekarzy Słowiańskich w 
Polsce komunikuje, że w dniach 25 - 28-go 
maja rb. odbędzie się Il Zjazd Lekarzy Sło- 
wiańskich w Pradze Czeskiej razem z VI 
Zjazdem Czechosłowackich przyrodników, 
łekarzy i inżynierów. 

Lekarze, członkowie Wileńskiego kr. 
Związku Lekarzy Słowiańskich w Polsce 
(województwa Wileńskie, Nowogródzkie i 
Poleskie), życzący przyjąć udział w tym 
Zjeździe, winni niezwłocznie zawiadomić o 
tem Zarząd Główny w Warszawie (Warszaw- 
skie Towarzystwo Lekarskie, — Niecała 7), 
celem uzyskanią ulg paszportowych i kole- 
jowych dla siebie i rodziny, podając wy- 
raźnie imię, nazwisko i adres. 

Wyjaśnień udziela sekretarz Zarządu 
Okręgowego dr. Leon Kłott (Kasa Chorych, 
telefon Nr 619). 

Zebranie T-wa Wiošlarskiego. 
Zarząd Towarzystwa Wioślarskiego w Wil- 
nie powiadamia swych członków, iż w nad- 
chodzącą niedzielę. dnia 25 bm. o godz. 
4-ej po poł. odbędzie się Doroczne Walne 
Zebranie w lokalu własnym przy ul. Mic- 
kiewicza 15. Zarząd uprasza członków 
punktualne przybycie. й, 

ROŽNE. 
— (x) Najwybitniejsi lekarze opu- 

Sszczają Kasę Chorych m. Wilna. Dowia- 
dujemy się ze źródeł miarodajnych, iż z 
dniem 1 kwietnia r. b. ustępują na własne 
żądanie ze stanowisk lekarzy Kasy Cho- 
rych m. Wilna pp. Dr Czarnocki i, Dr Bą- 
dzyńskt. у 

. — Jeszcze w Sprawie stanu sanitar- 
nego tl. Zawalnej. W. dniu „dzisiejszym 
zgłosił się do naszej Redakcji administrator 
domu Nr 2 przy iil. Zawalnej i złożył wraz 
z odpisami wszystkich skarg szczegółowe 
wyjaśnienie w sprawie wynikłego sporu po- 
między domem Nr 2 p. Stef. Slizniowej, a 
domami Nr 4 i 6 p. Arona Mazela. jak wy- 
nika z powyższego, administracja do hu Nr 
2 w pierwszej połowie stycznia rb. zwróci- 
ła się ze skargą do p. Komisarza Rządu 
prosząc o wydanie zarządzenia, by został 
wykonany przez domy p. Mazela artykuł 
6 Rozporządzenia Nadzwyczajnego Naczel- 
nego Komisarza do walki z epidemjami 
(Dz. Ust. 55 poz. 346), Art. 16, 17 nakłada- 
jący obowiązek na władze administracyjne 
dopilnowania aby wymienione Rozporzą- 
dzenie NNK, zostało wykonane. Tymczasem 
p. Komisarz Rządu neguje Rozporzą- 
dzenie N N.K. i zaleca administracji domu aby 
się zwróciła do sądu ze stratami. Złożone 
odwołanie do województwa przez admini- 
strację domu w dniu 25 łutego @о dnia 
dzisiejszego nie zdążyło trafić do kancela- 
rji Urzędu Wojewódzkiego... 

To postępowanie władz administracyj- 
nych, które mziałają wbrew wyraźnem prze- 
pisom Rozporządzenia N.N.K.- dezorjentuje 
osoby i doprowadza da 

o 

zainteresowane i 
skandalicznego stanu antisanitarnego odci- 
nek ulicy Zawałnej. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Nie 

ożenię się". Dziś grana będzie w dalszym 
ciągu ciesząca się olbrzymiem powodze- 
niem najnowsza komedja węgierska Beli 
Szenesa „Nie ożenię się”. 

W rolach głównych: Z. Kuszłówna, 
Z. Molska i K. Wyrwicz-Wichrowski. Ze 
względu na poruszane aktualne tamaty — 
sztuka ta zdobyła wielkie zainteresowania 
publiczności wileńskiej. 

— Najbliższa premjera. Zespół Tea- 
iru Polskiego przygotowuje pełną humoru 
izabawnych sytuacji krotochwilę Henne- 
guina „Moje Bobo“. 
WO w piątek najb szy. 
— Reduta ra Pohula: ce. „Wilki w 

nocy“. Dziś o godz. 20-ej, poraz 9-ty, ko- 
medja w trzech odsłonach Tadeusza Ritt- 
neia — „Wilki w nocy”. 

Jutro, w czwartek i w piątek — „Wil- 
ki w so. х 

— Trzecie przedstawienie szkolne 
„Sułkowskiego*. W sobotę, o godz. 4-ej 
pp. poraz trzeci przedstawienie dla młodzie- 
ży CHU sztuki St. Zeromskiego — „Suł- 
kowski". Zamówienia szkół na bilety rzyj- 
muje Sekretarjat Reduty od godz. 10-ej do 
2-ej i od 6-ej do 7.30. 

„Wilki w nocy” na rzecz Br. Pom. 
Р. 5. Т. W sobotę, dnia 24-g0 bm. ko- 
medja Rittnera „Wilki w nocy* grana bę- 
dzie na rzecz Br. Pomocy uczniów Państw. 
Szkoły Techn. Bilety w sprzedaży u człon- 
ków Br. Pomocy. 

Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne. Koncerty genjalnego skrzyp- 
ka i kompozytora Stefana Frenkla. Świe- 
tny wirtuoz Stefan Frenkel ukaże się w 
niedzielę 25 i w poniedziałek 26 marca r.b. 
na estradzie Sali Klubu Handl.-Przemysło- 
wego, Mickiewicza 33a, i odtworzy pro 
gram, złożony wyłącznie z arcydzieł muzy- 
ki starożytnej i nowoczesnej, a mianowi- 

cie: W pierwszym koncercie St. Frenkel 
wykona - Tarcini -- Trille du diable, Ra- 
vel - Rapsodja cygańska, Władi Geroff — 
Rapsodja bułgarska „Vardar“ — Couperin- 
Kreisler — Chanson Louis XIII, Frenkel 
Novellette, D'Ambrozio Kanzonetta, Sme- 
tana — Z ojczyzny, Wieniawski — Fanta- 
zja z opery „Faust*, natomiast program 
drugiego koncertu obejmuje: Nardini 
Koncert skrzypcowy, Frenkel — Sonata na 
skrzypce solo, Suk — 4 utwory na skrzyr- 
ce a) Quasi bałlada b) Appasionato, c! Un 
poco triste, d) Burleska, Paganini  Kon- 
cert skrzypcowy, Nachei -Tańce cygańskie. 

   Koncerty powyższe wzbudzi 

3 

miałe zainteresowanie w Wilnie jak przez 
wzgląd na osobę solisty, tak równieź i jego 
piogramy. Wobec nader obfitego repertua- 
ru, koncerty rozpoczną się punktualnie © 
godz. 8.15 wiecz. W celu uniknięcia natło- 
ku) przy Kasie, uprasza się o wcześniejsze 
nabycie biletów, które sprzedaje biuro 
podr. „Orbis* Mickiewicza 11, tamże pro- 
gramy. 

Og isko Ko'ejowe w Wilnie. W 
sobotę, 24 mb. w Ognisku odbędzie się 
Koncert Religijny, na którym chór i orkie- 
stra Ogniska pod batutą p. Adolfa Czer- 
niawskiego wykona oratorium Rossiniego 
Stabat Mater i Kantatę— Grukera. W kon- 
cercie biorą udział: pp; Irena  Narkowiczo- 
wa, Anna Sutkiewiczowa, Jadwiga Zwi- 
drynówna, Pp.-wie Eugenjusz Olszewski, 
Antoni Sutkiewicz, oraz solista b. Cesar- 
skich Teatrów Moskwy i Pietrogradu P. 
Mieczysław Worotyński. Początek o g. 20. 
Bilety od 50 gr. do 1 zł. o gr. przy 
wejściu. 

Ze względu na wzniosły «cel koncertu 
uprasza się Wilnian o szczególne poparcie 
jego koncertu. 

Wielki koncert religijny. Stara- 
niem Związku Młodzieży Polskiej dnia 31 
marca br. o godz. 8-ej wiecz. w sali Śnia- 
deckich USB. odbędzie się wielki koncert 
religijny choru „Echo“ 'pod batutą ©. prof. 
Wł Kalinowskiego przy współudziale zna- 
nych Wiłnu solistów i arkiestry. Tego ro- 
dzaju impreza będzie jedyną w Swoim ro- 
dzaju, gdyż obok potężhego oratorium 
„Stabat Mater Dolorosa* wykonanych zo- 
stanie szereg innych pieśni religijnych kla- 
sycznych kompozytorów polskich i obcych. 
Jak się dowiadujemy, chór „Echo" z dużem 
powodzeniem odbywa obecnie próby, tak, 
że jest uzasadn one przypuszczenie, że kon- 
cert będzie stał na właściwym poziomie 
artystycznym i będzie prawdziwą ucztą du- 
chową w Wielkim Poście. 

RADJO —WILNO. 

Środa 21 marca 1928 r. 

16.25 - 16.40: Chwilka litewska. 
16.40 16.55: Komunikat Związku Mło- 

dzieży polskiej. 
16.55 17.20: Audycja recytacyjna w 

wykonaniu Juljusza Osterwy. 
17.20 : Kwadrans akademicki. 
17.45 - 18.10: „Stanisław Moniuszko" — 

odczyt z dz. „Muzyką polska w przykła- 
dach*, wygłosi prof. Michał Józefowicz. 

18.10 Koncert popołudniowy. 
Wykonawcy: orkiestra dęta 5 p. p. Leg. 
pod dyr. Kapelm. Mieczysława Kościeszy. 
Solista: Eugenjusz Olszewski (śpiew). 

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

tości. 
„ 19.35 10.00: Pogadanka  radjotech- 

niczna. 
20.00 - 20.30: Transmisja z Warszawy 

Odczyt organizowany przez Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. 

20.30— : Koncert wieczorny” ka- 
meralny. Wykonawcy: Anna Kalinowska 
(śpiew), prof. Aleksander Kontorowicz (I 
skrzypce, |. Stołow (II skrzyce), Albert 
Katz (wiolonczela), Mikołaj Doderonek 
(altówka). Przy fortepianie dr. Tadeusz 
Szeligowski. P. Władysław Ostrowski (flet). 

1. F. Mendelssohn: KwartetS dur I-er; 
Adagio, Allegro moderato; F. Mendelssohn 
Canzonetta II. 

Ц. Rossini: Arja z „Cyrulika Sewilskie- 
go“ — wykona Anna Kalinowska. Proch: 
Warjacje - wykona Anna Kalinowska i Wła- 
dysłąaw Ostrowski. 

Il. F. Schubert: Ave Maria; F. Schu- 
bert: Serenada wyk. Anna Kalinowska. P. 
Czajkowski: Kwartet op. II Andante canta- 
bile wyk. pp. Kontorowicz, Stołow, Katz 
i Doderonek. * 4 

1V. I. Verdi: arja Zz. op. „Rigoletto“ — 
wyk. A. Kalinowską. Bellini: Arja z op. 

  

„Purytanie“ — wyk. A. Kalinowska i Wł. 
Ostrowski. 

V. L. v. Beethoven: Serenada @ dur 
flet i altówka).” (skrzypce, 

22.0. : Komunikaty P. A. T.* 5 

— (t) W sprawie Wystawy Radjowzj. 
Informują nas, że prace przygotowawcze 
do pierwszej Wystawy Radjowej w Wilnie 
śą na ukończeniu. Firmy biorące udział w 
Wystawie rozpoczęły rozmieszczanie ek- 
sponatów w lokalu Wystawy oraz dekorację 
stoisk. Na wystawie reprezen'ują również 
swe oryginalne prace i wynalazki radjo- 
techniczne wileńscy radjo-amaiorzy. Orga- 
nizacje społeczne orąz instytucje (jak up. 
szkoły, oddziały wojskowe) zamierzające 
zbiorowo zwiedzać Wystawę na warun- . 
kach ulgowych proszone są © zgłaszanie 
wycięczek pod adresem Aleja Róż 9. m. 5. 

W dniu dzisiejszym © godz. 18 w Ma- 
łej Sali Konierencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego odbędzie się plenarne posiedzenie 
Komitetu Honorowego pomienionej Wy- 
stawy, na którem między innemi odczytane - 
zostanie sprawozdanie z dotychczasowych 
przygotowań. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykrycie tajnej fabryki przera- 

biania wódki monop .lowej. Ostatnio ko- 
misarze lotnej brygady Urzędu Skarbowego 
w Wilnie wykryli przy ul. Ponarskiej Nr. 20 
m. 18 tajną iabrykę przerabiania wódki 
monopolowej. 

Właścicielem fabryki okazał się Chawa 
Kumpiański, który, jak stwierdzono, upra- 
wiał ten proceder już od dłuższego czasu. 
Kumpiański rozcieńczał wódkę monopolo- 
wą mocy 40 Stopni na 35 stopni. 

. Przeprowadzona rewizja ujawniła u po- 
mienionego wszystkie przyrządy do rozcień- 
czania, pieczęcie lakowe, oraz pewną ilość 
butelek już rozcieńczonej wódki, którą po- 
mieniony sprzedawał prywatnie. 

Po spisania odpowiedniego protokułu 
sprawę przekazano odnośnym władzom są- 
dowym. 

— (x) Ujawnienie dwóch tajnych 
fabryk papierosów. W ostatnich „dniach 
odnośne władze ujawniły przy ul. Żydow- 
skiej Nr. 8 dwie tajne fabryki papierosów, 
wyrabianych z tytoniu litewskiego. 

Właścicielami tych fabryk Okazali się 
mieszkańcy tegoż domu Judel Sobol i Szło- 
ma Garber. Po ściśle przeprowadzonej re- 

"wizji stwierdzono, iż pomienieni prowadzili 
już od dłuższego czasu tę iabrykację па 
szeroką skalę, przyczem gotowe papierosy 
sprzedawali osobom prywatnym po cenach 
niższych Od monopolowych.  Sprawcėw 
okradania Skarbu Państwa przekazano wła- 
dzom sądowym. 

Ofiary. 
W. R. na nędzę wyjątkową zł. 2. 
S. R. dla pracowniczki szkoły zł. 2. 

ZOT IRZDZIO ORIWKA TRARZYJ SIEM ZECYIE 
Na przedstawienia, koncerty, bale, 

B wiece, odczyty WYNAJMUJE SIĘ O 

j Teatr . PALACE” E 
о - Wielka 47, tel, 495. 
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Odiniai damskiej konfekcji 
a mieszczący się w lokalu Hegenta 8 

й został przeniesiony Ё 
i przy ulicy Wielkiej 54 

pod firmą „.CHAK* 8 
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NA SCENIE: Ostatnie nowošci rėpertuaru 
Warszawy! Występy ulubieńców Wilna 

1 Warszawy 

NA 
Dziś! Najbardziej atrakcyjny program Wilna! 

„Ubóstwiana” 
EKRANIE: Superiilm erotyczny 

  

  

į Kmos Teal N. Bolskiej, A. Cieleckiej, _ Ba ao ЧЫ Mie daly słodkie * a Orzechy chińskie Fe 4:20 
+ najczarown. poema miłości 1 tanca z uitankł Jasne 1 ciemne . ” % € с . 

|  „NELIBS* W. i. + ie, bosko zbudowaną, czarodz. piękną, Osza- į Rodzenki duże z pestkami 7.- —„ tureckie ‚ 8. į 
i : Groteska! Parodja! Zart niewinny! „August! łamiającą w grze i tańcu LILI DAMITA. Korynty 3.60 Figi na 'łyczkach 3.60 
| Wileńska 38. August!" „Szkoła pocałunków** wykład dla orze włoskie +80 : lepsze Fe 

i EPIA Z, KE wi- Film ten z serji s osa szłagie- | Orzechy tireckie 4.80 Śrwki suszone 10805 Ho diaać l 
i S 4 * . . * 

> + z; 
: Seansy od godz. 4-ej. i Zawdzięczając Ścisłej współpracy niżej zamieszczonych firm i 

handlowych przy wyborze i zakupie towarów świątecznych przed l 

Kino-T. Święto polskiego iilmu!—Świętem chwały narodowej! Dziś dawno oczekiwana przez wejściem w życie ustawy o wałoryzacji ceł, wymienione sklepy i 
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Narodu, tworzących historje Polski wyzwolonej. 

w obronie zagrożonej Warszawy i ostateczny triumf 
muzyczne wykona orkiestra koncertowa. 

Bilety honorowe nieważne. Dla młodzieży dozwolone. 

dów Polskiego o Niepodległość 
Miljony Polaków ujrzą w tym filmie siebie i swych najbliższych. 
tyczne, dokonywane w huraganowym ogniu walczących armji. Życie i czyny wojenne wódzów 

Niemcy w 
i jego bohaterskie „ORŁĘTA*! Zajęcie Pomorza. Przyłączenie Wilna do Polski! Zwycięskie 
walki na Polesiu i Wołyniu oraz zdobycie Kijowa! — Walki z nawałą z nawałą bolszewicka 

19 8—1920 
Bezcenne zdjęcia auten- 

Ojczyzny 

Warszawie. Obrona Lwowa 

oręża Polski! Specjalne ilustracje 

  

  

Kino Kolejowe 

„DGNISKO” 
Dziś i dni następnych! Arcyzabawna 
farsa w 7-miu spazmatycznych aktach „Narzeczona z Mustralji" 

  Przygody w podróży, pojędy- 
'nek na zapałki, zdobycie serca 

S. Banel i S-ka Mickiewicza 23 
S. bieliński 
E. Dźwiil 
1. Dagis 
b-cia Gołębiowscy Trocka 
A. Janu zewicz Zamkowa 20a 

=== 
Na Święta Oielcanocne! 

P. Ławiński Zamkowa 18 
Zarzecze 1. 

W. Pohulanka 31 
Wielka 8. L. de Tilier 

2 
о 

K. Wecewicz Mickiewicza T 

Rupeiko i Konstantynowicz 
Mickiewicza 31 
Mickiewicza 20 

A. Urbanowicz Uniwersytecka 2 

' | 

| : , P. каа Wielka 19 J. Zwiedryński i S-ka 
Początek o 8. 2-ej ostatni 10.25. F. Kie nowiczowa  Trocka 1 Wileńska 28. 

GRE TAB ЕНЛ СУБ ОГЛЕБ ЕСА GZDECZN PRDZECA ZYSK MASE SZ 

yplatanie krzeseł 
trze z 

pianie "materacy WWAWAWE 
Przyjmuje Dom aPra- 
c;, Zawalna 5. A Ą LEKARZE Ę 
  — 

oiicer poszu- MAWAWABM 
Samotny kuje pokoju BE ZES > 
umeblowanego Z nie- ‹ 
krępującem wejściejy, EGLE 
przy inteligentnej ro- D.ZELDOWICZ 
dzinie z utrzymaniem, | opory. wene: > 
(ul. Mickiewicza, lub Syfilis, narzadóW 
przyległe). Zgłoszenia 
do adm, „Stowa“. 

0—8L101 

FORD 
Taksėwka w dobrym 
stanie do sprzedania, 
Zarzecze, ul. Połocka 

moczowych, od 9 
—Т о4 5 83 wiecz. 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

d. Nr 4 m. 12. DOW . MOCZOW. 
| -ogoq | od 12--2i od 4--6, 

A — į U. Mickiewicza 24, 
Poszukuje się tel. 277. 

2-2 ORO! W. Zdr. Nr. 152, | 
słonecznych z kuchnią н sce 
Zgłoszenia do Adm. Doktór Medycyny 
„Słowa* pod „Sto- ŁUKIEWICZ 
neczne*. —0 choroby weneryczne. 

  

Skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 

tobok dworca kolejo- ukochanej!.. W rolach głównych: bogowie humoru i śmiechu PAT i PATACHON. W kasie kina 

  

    
  

  

wego). przyjmuje się zapisy na lekcje solowego śpiewu u p. M. Worotyńskiego. 

Kino-Teatr Dziś! Supertilm! Największy szlagier Ri i jen fascynująca tragedja, symionja miłości 
| 56 sezonu! Krzyk niewinnych ofiar!!! Biała „Niewolnica iżądzy w 12 aktach na egzotycznem 
| „WARDA ile wschodu. Odwieczna pieśń żaru płonącej krwi krainy haremów. W rołach głównych: bBożysz- 
i Wielka 30. cze Kobiet Władzimierz Gadjdarów i urocza Liana Hajd. 

zat Od dnia 21-g0 do 25-go marca 1928-g0 POKUSA” dramat w 9 aktach, na tle najpiękniejszych © 
i Miejski Kinematograf A włącznie będą Ez filmy: „FU! Ё г!‹га;_‹)Ьх"‹аі‹'›Ё'а_цбгЁКі!\сЬ‚ Этіег!е!па' walka z 
4 bis orłem nad prze aści /idok lawiny zasypującej całą wioskę. ć dokonano z straszliwem nie- 

| Kukuralno-Oświatowy Bezpieczeństwem dla życia W rolach ałównciu Hela Thotiisj Giarfeż de Voluti Rudolf Bittner 
j SALA MIEJSKA Nad program: „DAREMNY TRUD* farsa w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W pocze- 

у uł Ostrobramska 5. kalni Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. Ostatni seans!o godz. 10-ej. 
Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „WIDMO LUWRU“. 

Potrzebny ogrodnik POSzuku e s'ę 

  

° 2 Х : K : z ul. Śniadeckich 1. 
Mierniczy przysięgły Sulep do wymaję zArominych As pokoi z kuchnią, przyjmuje od 4 7. 

St. Galiński či at pów Auda Sona od В. - 5 niu jednego właści- jerski 4.m, 1. od” 0% POS =, ie 
wykonuje wszelkie prące miernicze. ciela z urządzeniem; _ T-ej. z i ——— 

Kalwaryjska 2 - 14. 2 Aaa o wynajęcia mieszka- ADA Ai zk, SETBZKE. 7 ВА РОЫ А РО К Р Ь 1160— nie: 3 lub 5а1оп 1 зур!а!пу ште- ©5 BA 
PEPEPADEDEPYPEPSPEPEDEPEDEDE a ia 002 pokoje z kuchnią, zblowane — osobnem DRE O 

Sprzedaje się okazyj- WYgOdami, może być wejściem - dla so- ze AE 
tani fe RBanó aa aa 

Institut ie Beautć (Kėva - Paris). Ę = 

B Mickiewicza 37, m. I, tel. 657. 
Masaź twarzy, usuwanie zmar- a 
szczek. Leczenie wad cery. Elek- @ A ) 
DEE Przyjmuje od 9 2 popo: A bard, Biskupia 12. 
EKT OKI RAA СЭ GRS B DKA (EE — -— 

nie pozostały г licy- 
tacjj samochód 13 0- 
sobowy firmy Merce- 
des. Maszyna na bie- 
gu. Cena 3300 zł. Lom- 

  

z meblami, ul. Gar-lidnego lokatora do 
barska 1 m. 26. — owynajęcia.  Zygmun- 

  
  

  
  

E lrzewka | Krzewy OWOCOWE B 
a 

zaaklimatyzowane wyhodowane na 
BM (idz ozdobne, i s 

m 
B 

miejscu w szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 

polecają na sezon wiosenny szkółki Mazelewskie 

WILNO, Zawalna 6 m. 2. 

2 ла CENY PRZYSTĘPNE. 

  

Przedsiębiorstwo budowlane 
potrzebuje TECHNIKA dobrze obznajomionego z 
prowadzeniem robót budowlanych oraz z robieniem 
KOSZTORYSÓW i rachunków takowych. Oferty zgi 
wymienieniem prowadzonych robót i życiorysem 

nadsyłać dó Administracji Słowa pod A. B. | 
ЕУИ 

   
   

2 2 2 a 

RER M CZPEZRZA LA AKCJ KZ OKR I EE EL DAS J ECS IO 

ĮPotezekne duże mieszkanie! 
€lektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oierty piśmienne z adresem skła- 
-$mieo pokojowe, z kuchnią, 

dać w administracji „Słowa" Mickiewicza 4 dla C. A. 0 

KILIMY... 
z czystej wełny owczeį 6 motywach Zakopianskich, hu- 8 
culskich i orjentalnych do nabycia po cenach tabrycz- 
mych b. przystępnych w Hotelu „George'a”, w Wilnie, 

ul. Mickiewicza, pokój Nr. 42. Ill p. na prawo, w 
dniach od 16 marca do 6 kwietnia b. r. włącznie od 

godz. 1 pop. do 9 wiecz. UAE 
Małe kilimiki już w cenie od 25 zł. — Świeży 
transp „Ogromny wytór. — Niedošcigniona 

kompozycja barw i ornamentu. | 

Do zwiedzenia zaprasza uprzejmie Szan. P. T. Intere- 
santów i Amatorów sztuki rodzimej с : 

yt. Astyst. f | w. Kosowie 
Wdlimkarska Katarzyny Medwodcząkowej (Małopolska) 
Wstęp wo:ny. Obejrzenie Kilimów nie obowią- 

zuje do kupna 
Firma istnieje lat 16. — Odznaczona na wystawach w 

Monachjum, Wiedniu, Lwowie i Kołomyji. 
WARUNKI KREDYTOWE BARDZO DOGODNE 

EST 

   
   

    

  

Obwieszczenie. 
Na zasadzie art. 103 ust 1i2 Ord. 

Wyb. Przewodniczący Okręgowej Komisji 

Wyborczej Nr 63 w Wilnie ogłasza, że wy- 
borca* jan Żejmo, pełnomocnik listy Nr 2, 
złożył przeciwko wyborom w dniu 4 marca 

1928 roku do Sejmu protest, z powodu 
nieprawidłowych, jak On zaznacza czynno= 
ści: komisarza policji Gruszczyńskiego, Sta- 

nisława Jatkowskiego, Teresy  Zawiszyny, 

wójta gminy Szumskiej Michała Dajnowicza 
i Okręgowej Komisji Nr 63 w Wilnie. 

Wyznacza się 14-dniowy termin od dnia 

wydrukowania obwieszczenia niniejszego w 
„Monitorze Polskim* do wnoszenia zarzu- 
tów przeciwko treści wskazanego protestu. 

Przewodniczący 
(—) W. Dmochowski. 
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Nabyć można w firmie |. Pru-' 

żan, ul. Mickiewicza 15 i innych 

R ZERRZWEAURUNANZANANNAZZZNNACH 

Majątków wartości 3—70.000 dol. 
s poszukuje grupa nabywców z b. 
« Kongresówki. Oferty skierowy- 
«wać: Wilno, Biuro Ogłoszeń L. 
s Bergera, Zawalna 17, dła P. C. 
" + 

а 
анинининаниннсннинининнинев 

„, skiej i zabudowania gospodarcze. 

  

+  Puszokuję kupna mająttu $ 
4 obszaru 150—200 ha lub dzier- ©     

   
      

© żawy majątku od 300—500 ha. * 
Pośrednictwo wykluczone, Zgło- 
szenia z szczegół. opisem do 

+ Administracji „Słowa”* pod Wiel- 
+ kopolanin. 0-ZIZL 

N 

9 
Usta DOBA A O. 

KOPJOWANIE 
PLANOW. 

ŚWIĄTŁODRUKI 

  MU. SE AA AGA BB DK) WSJ WA UA MR A RA 

Najstarszy na Kresach wschodnich 

zakład ogrodniczy i handel nasion 
w WELLER. 

Wilno, uł. Sadowa 8 (istn. od,1860 r.) 
Telegram: Weler-Wilno. 

i Filja u/. Zawa:na 18. 
Poleca : 

i Wszelkie nasiona gwarantowane. 
t Cenniki na żądanie wysyłam 
lu niezwłocznie. 

U W WEP GRU CZY EJ KEY US GW UNY GEY WY 

Ogłoszenie 
„ Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil- 

nie niniejszem wzywa osoby fachowe do 
nadesłania do Dyrekcji K. P. otert na wy- 
tępieriz szczurów i myszy w grupach bu- 
dynków położonych w m. Wilnie: 1) ra 
posesji pod Nr. 2 przy ul. Słowackiego, 
stanowiącej gmach Dyrekcji K. P. "oficyny 
„zabudowania gospodarcze i 2) na pose- 

sji pod Nr. 3:2 przy zbiegu ulic - Słowac- 
kiego i Ant. Wiwulskiego, stanowiącej: dwa 
budynki mieszkalne, budynek Stacji Miej- 

  

dumy pieniężne 
lokujemy dogodnie 
na oprocentowanie 
pod dobre zabez- 

pieczenią 
D. H. -K.„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel,9-05 
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Lasy 
materjały i tereny 
leśne sprzedajemy- 
kupujemy dogodnie 

D. H.-K. „Zachęta” 

  
  

Wilno, 

Oferty z podaniem śródków, jakie bę- 
dą stosowane, czasu trwania operacii tę- 
pienia, czasu skuteczności zastosowanych 
środków i wynagrodzenia--naležy -nadsy-" 
łać do Dyrekcii K. P. w Wilnie, ul. Sło- 
wackiego Nr. 2. w terminie do dnia 10 
kwietnia 1928 r. godz. 12-tej. 

Do oferty należy załączyć poświadcze- 
nie inst,tucji, które korzystały, z usług ofe- 
renta o skuteczności środków stosowa- 
nych iw razie stosowania środków do 
karmienia szczurów poświadczenie Urzę- 
du Lekarskiego, że środki te nie są szko- 
dliwe dla zdrowia ludzi i dopuszczalne są 
z punktu widzenia higieny lokali. 

Z oferentem, który poda najdogodniej- 4 
sze warunki i solidną gwarancję skutecz- i 
ności stosowanych środków do tępienia 
szczurów i myszy — będzie zawarta odpo- i ET 
wiednia umowa. ВУ Lublinie. 

DYREKCJA K. P. w Wilnie. 
= Lict / 

  

plenny, odporny 
leganie, 

Zakłady Budowy 

  

1228 2 |nformacje 
  

Gdańska 6, tel.9-05 | 

„LECHJ A* Sp. Akc. dawn. 
Kujawski, Milewski S-ka 

Oddział w Wilnie, 
ul. Ostrobramska Nr. 29. 

a ry ray UE EI S O SE COZ BE CY GO KAJ 

Agenci komisanci porifel skórzany 
poszukiwani w każdej gotówką w sumie o- 
miejscowości dokoło 450 zł. i doku- 
sprzedaży obrazów na mentami na imię Inży- 
dobry cel dochód niera Romana Odyńca. 
dzienny 10_ 30 zł. do- Uprasza się znalazcę 
kumenty pierwszorzę- o zatrzymanie gotów- 
dne, kaucją lub do- ki ze zwrócenem port- 
bre  'zabezpieczeniefelu z dokumentami 
wymagane. Pierwszefń- pod adresem: ul. Mi- 
stwo właścicielom ma” ckiewicza Nr 60 m. 6. 

    

  

łych / nieruchomości о 
zgłoszenia pisemne 
pod „Częstochowa“ do Aj 
Administracji Słowa. Pokój 
с 7996 ; słoneczny ciepły z 

—— utrzymaniem. Plac św. 
Potrzebny Piotra 6 m. !, od 10 

KAWALER do prze- 10 4 P 1211 1 
woženia LO WOD U, papa 

mieszkanie przy ma- Poszuxu] 
gazynie, kaucja S A 

udziela | ‚ : 
Makowski, Zawalna 15 mieszkania 3 poko 

1219 1 wego, Mickiewicza 
ram, m. 2. 1213-0 

gubioną ksiaželi- —————— 
Z kę . wojskową, niewažnia się 

rocznik isce, WJ paszport zagra” 
wyd- przez P. K. U. niczny do Argen- 
Wilno, na imię Janagypy, wydany przez 
Pietrusiewicza, unie- starostwo Postawskie, 
waźnia się, 1226-0 ną jmię Dzisko Adol- 

  

fa zamieszkałego we 
КИН B ОГЕ 8 A SEACIA A M PRATO. R UPADKU wst Nata sOłsia, gm. 

Kolektura Loterji 

W. MAKOWSKI i Sp. 
ulica S-to - Jańska Nr. 11 

otrzymała już bilety od i kl. 17-ej 
Polskiej Loterji Państwowej 

, Pozostała jeszcze niewietka ilość 
biletów ao V kl. i6-ej Loterji. 

CENA 114 BILETU 50 Zł. 

Ciągnienie trwać będzie do 20—1V rb. 

poszaszzzzzzzĘ 
wies sobieszyński 

oryginalny średnio rychły, bardzo 

Panfistwoweį ipow. Postawskiego. 
1220 0 

S |LOKŪJĖMY 
każdą sumę dogo- 
dnie na oprocento- 
wanie pod pewne 
zabezpieczenie Wi- 
leńskie Biuro Ko- 
misowo- Handlowe 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. 

* 
sy kupujemy za gotówkę 

LAS 

Wieńskie Biuro Ko- 

B 
3 

misowo-Handlowe. 
na rdzę i wy- R 21, tel. 

polėca 2   

- Skrzypce 
stare sprzedam nie- 
drogo. Oglądać od 

a 5-ej--7-ej. Mickiewi- 
cza 22—58 pok. Nr 3 

1181 o 

Młynów i turbin 

    

Wiłeńskie - Biuro 
Komisowo Handlo- 
we Mickiewicza,21, 

  

pia, słońce górskie, 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5 8 

  

    

  

| 

5-7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej | 

— — towska 4 m. 2, od +0 W.ZP. Ir 
W miu 20 marca 10—11 i 2—3. 0-5911 Doktór Medycyny 

gubiono na 
D ulicy Mickiewi- DZIERŻAWY { A. GYMBLER 

cza [między sklepem ; ы ы ł choroby skórne, we* 
Segala i ul. Wileńską majątków  Ziem- neryczne i  moczo- 

z| skich +" Biuro płciowe. Elektrotera-| 

tel. 152. 9ę -- W.Z.P 43, 

е DOKTOR 1 
PRZEPISYWA- NIE Ta mszy. |, K. GINSBERG » 

nach prędko, ta- 
nio i fąchowo za- j 
łatwia _ Wileńskie | 

* Biuro  Komisowo- | 
Handlowe Mickie- | 
wicza 21, tel. 152. || 

wyborowe, warzywne, 
pastewne i kwiatowe, 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil” 
no, ul. Wileńska 3, e: 
lefon 567. +Przyjm ie 
ой 8 д0 11084 д0 & 
SC 

  

Dr. G. WOLFSOK 
weneryczne, moczo 

koniczyny i inne w płciowe i skórne, ul 
wielkim wyborze po Wileńska 7, tel. 1067 
cena-h r jniższych - 181 
poleca F.* SZYK 

    

Ce nik na Ządanic. КО ВЕНО ВЕО 
ara 87 |JIENARTEDENTYŚCI 
R l rolny lat 35, 
LĄ (A z małą rodzi- 

ną, z ukończoną sre- 
anią szkołą ogrodni- 
czą, z 13 letnią 
praktyką w dużych 
intensywnieprowadzo- 
nych majątkach; ob- 
znajomiony b. dobrze 
z hodowlą inwentarza, 
mleczarstyem i pro- 
wadzenią  rachunko- 
wości rolniczej, z 
chlubnemi  świadec- 
twami i -osobistemi 
referencjami od zna- 
nych osób. Poszukuje 
posady z powodu wy- 
dzierżawieńiamajątku. 
Łaskawe olerty: pocz- 
ta Łyntupy, Woj. Wi- 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolski 
Choroby jamy, ustnej 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez ból: 
Porcelanowe i złot 
korony. Sztuczne zę 
by. Wojskowym, u 
rzędnikom i uczącył 
się zniżka. Ofiarncwy 
m. 5. Przyjmuje: g 
8-12 iiod 4 7. Nię 
zamożnym ustępsiwt 

Wydz. Zdr. Nr. 

(EE 
  

leńskie, majątek „Po- 
les" Stefan Mat-- HR AKOSZERKI 
lewski. 1165 -2 UM TRZA 

IMIĘ » MZYNE K | 
wodny z kilku lub | AKUSZERKA | 
kilkunastu ha ziemi OKUSZKO 

względnie. Wydzierże”- wróciła, i wznowił wię. 2) parę docho- siek ia i ai 
dowych DOMOW w M yięci 23 Z 
cenie 2 3 i pół. tys. ! PAE B 2 
dol., zgłoszenia: ul. PRZE 43 
Ad. Mickiewicza 1. 
m. 11. —0 

  

V. WILLIAMS. 

* TRÓJKA TREF. 
Jedem tylko z pośród pasażerów 

mógł być ‹ 
lecz wkróke zrozumiała, . 

blędzie, słysząc, jak rozmawiał ze 

swywy towarzyszem O jakiejś sprawie 
kandżowej. ZEE 

Na granicy formalności zdawały 

się wwać wieki całe. Gdy wreszcie 

pociąg ruszył, Stanęła we drzwiach i 

cej werandę. 

Po zmęczeniu 

ru zaczynał topnieć. Las wydawał się 
jeszcze bielszy i strojniejszy pod roz- 
słonecznionem, błękitaem niebem. 

Godfrey odetchnął pełną piersią 

korjerem dyplomatycznym, rozkoszując się czystem powietrzem 
że jest w i oparł się na balustradzie, otaczają- 

Wzrok jego błądził wśród drzew, 
które otaczały małą šciežynkę, 
deptaną od schodków 
ciemnym sosnom. 

Rubis. 
wy- 

werandy ku ochrypnięty głos: 

i zdenerwowaniu, jaśnie panie. 

Poza jego plecami rozległ się 

— Sniadanie jest 

tychczasowego gorączkowego życia w godzinami wypadła z okna pociągu 
Foreign .Ofiice. Wiedział, że nie był- pod nogi Godirey'a, Teraz dopiero 
by dawniej zdolnym do takiego spo- zabrał się do jej rozpakowania, ukła- 
koju, z jakim wślizgnął się do parku, dając wyjęte przedmioty na podłodze. 
w Kės, którego teren musiał poznać, 
aby módz działąć dalej, lub też gdy 
szedł na spotkanie nocne z * Maxem 

Oto, Misia, —rzekł do staru- 
szka,—jesteśmy znów zaaprowidowa- 
ni na cały tydzień: kawa, herbata, cu- 
kier, ciastka, szynka i marmolada. 
Papierosy dla mnie i tytoń dla ciebie. 

Służący oddalił się z pełnemi rę- 
kami zapasów, mrucząc jakieś po- 
dziękowania, Godirey zaś usiadt do 

już na stole, 

gdy wczuła, że szybkość ruchu się 

zmwiejsza, spuściła szybę w oknie i, 
oporta © framugę, wpatrywać Się Za- 

częła w noc Śnieżną. Н 

łósiężyc świecił na czystem niebie 

i gdy pociąg stanął, jasno było do- 

kola, jak we dnie. | : 3 

Nie widać było żadnej sylwetki 

Tudzkiej na wąskiej Ścieżynce leśnej, 

która wiła się wzdłuż szyn kolejo- 

wych. Wirginia wpatrywała się bacz- 
nie, ogłądała się, czy kto nie czeka 

na Godirey'a w którem z okien, lecz 
nic nie zdołała dostrzedz. : 

Wytężyła słuch, lecz żaden naj- 

maiejszy szelest nie mącił ciszy noc- 

nej. Najmniejszy cień ruchomy nie 

ukazywał się та białej przestrzeni 

śnieżnej. 
Za chwilę rozległ się zgrzyt kół, 

strumień pary z gwizdem wyleciał z 

lokomotywy i Wirginja zrozumiała, że 

pociąg rwszał naprzód. Zwolna po- 
wócilm do swego przedziału. 

ROZDZIAŁ IV, 

Dzówna misja Godirey'a Cairs- 
dale. 

Godfrey Cairsdale szybkiem kro- 

klem wyszedł z ciemnego pokoju i 

ukazał się na zalanej Światłem  we- 

randzie . 4 
Świt przyniósł 

msóz, który znów ściął szron na drze- 

które przeszedł dzisiejszej nocy, Świe- 
żość i piękność poranku wywierała 
zbawienny wpływ na jego nerwy. 

Była już blisko piąta, gdy znalazł 
się w domu, po opuszczeniu 224 ki- 
łomętru; droga była tak trudna do 
przebycia, šlizka i nierówna, wśród 
ciemnej nocy, że nie można było 
przyśpieszyć kroku. 

Na szczęście miał przed sobą dzie- 
więć dni spokoju, zanim znów będzie 
musiał udać się w kierunku drogi 
żelaznej. Za dziewięć dni dopiero 
miał jechać następny kurier dyploma- 
tyczny. 

Ogarnęła go wesołość młodzień- 
cza i czuł silnym i zdrowym. Osiem 
już dni spędził wśród boru, . robiąc 
wycieczki do sąsiedniego miasta w 
towarzystwie doktora Nagy, archeolo- 
ga z Hacz, aby badać ruiny romań- 
skie, znajdujące się w tem mieście, 
lub też spacerując samotnie w  kie- 
runku pałacu w Kós, to znów błą- 
dząc ze swym sługą po lesie z sie- 
kierą na ramieniu, dla zdobycia opału. 

To też cera jego dyszała zdro- 
wiem, a oczy były wesołe, mimo 
tkwiącej w nich głęboko iskry niepo- 
koju, który nie opuszczał go od pa- 
miętnej rozmowy w Londynie, która 
się odbyła wigilją nowego roku. Jed- 

ze sobą nagły nak zdawał sobie doskonale sprawę, 
że nerwy jego uspokoiły się znacznie 

wach, który już poprzedniego wieczo- w tem zaciszu, tak różnem od do- 

Cairsdale odwrócił się niechętnie 
i wszedł do domu. 

Stary służący Węgier—Milos miał 
twarz zmarszczoną i siwiejącą dobrze 
czuprynę, ubrany był w zwykły strój 
chłopa węgierskiego. Z uprzejmym 
uśmiechem - powiteł swego pana w 
długim dosyć, mrocznym pokoju. U- 
meblowanie tego pokoju było bardzo 
skromne, ma prostych šcianach wisia- 

„Jo parę troieów myśliwskich: duże 
główy brunatnego niedźwiedzia i lisa 
na dębowych przymocowane tarczach, 
stanowiły jedyne ozdoby willi. Kiłka 
krzeseł i stół dopełniały umeblowa- 
nia. W sąsiednim małym pokoju sy- 
pialnym, do którego prowadziły drzwi, 
zasłonięte kotarą, znajdowało się łóż- 
ko, stół i krzesło. Dom ten, mimo, 
że nosił w okolicy szumne miano 
„Willi“, był w istocie skromną leŚni- 
czówką, w której odpoczywali zmę- 
czeni polowaniem myśliwi, których 
gwałtowna żądza zdobyczy zagnała 
tak daleko wgłąb boru. 

Wesoły ogień palił się na komin- 
ku a w pokoju panował przyjemny 
zapach smolnych szczap, dorzucanych 
do ognia. Przed kominkiem stał mały 
okrągły stolik, przykryty różowym. 
obrusem, a na nim ustawiono Śnia- 
danie, składające się z jaj, chleba, 
masła, konfitur i gorącej kawy. Obok, 
na jednem z krzeseł leżała skórzana 
walizka bronzowa, która przed paru 

stołu. 
W walizce znalazły się gazety, 

które czytał z zajęciem. Gdy skoń- 
czył, zapalił fajkę i wyciągnął nogi w 
kierunku ognia. Nagle wstał, wyjął 
cienką kartkę z kieszonki bocznej 
wiszącego ną krześle kożuszka. 

Z chmurną twarzą odczytał poraz 
dwudziesty od chwili, kiedy znałazł 
ją w paczce tytoniu, w której była 
ukryta; oto, co bylo napisane na 
kartce: 

„Dwa trefle bez zmiany, oczekiwać 
17-g0 jak zwykle”. 

Mimo, że słowa te wydawały się 
bardzo dziwne i niezrozumiałe, nie 
zdziwiły one Cairsdale'a. Całą jego 
uwagę skupiały drobne literki, napisa- 
ne u dołu ołówkiem: ; 

„V. F. u Ritza 5 stycznia“. 
1 nic więcej. Lecz było to wystar- 

czające dla zakochanego, który nie 
wiedział nic o Wirginji od czasu, gdy 
dostał jej depeszę 30 grudnia, w któ- 
rej zawiadamiała o swym przyjęździe. 
Depesza ta wywołała w nim istny 
paroksyzm radości. * 

Badał charakter pisma, który wy- 
dawał mu się nieznajomym. Czyjej to 
ręce przyjaznej zawdzięczał te kilka 
słów? Gdybyż Bóg pokierował tą sd- 
mą dłonią, by dała znać o nim Jenny, 
która nie wiedziała nic a nic o'powo- 
dach, które nie pozwoliły mu się 
stawić na jej wezwanie. 

Przypomniał sobie oryginalną roz- 
mowę, która nastąpiła w dzień  wilji 
Nowego Roku, gdy wezwany pilnym 
listem, zjawił się do . Foreign-Ofiice. 

Nigdy nie zapomni tej chwili, Gdy 
zamykał oczy widział przed sobą we 
wszystkich szczegółach pokój, do któ- 
rego go wprowadzono. Duży stół, 
pokryty stosami aktów i papierów, 
wysokie okna, wychodzące do zam- 
glonego parku, rejestry ułożone na 
płycie kominka i t. d. 

Sir Felix  Denzill nie był sam. W 
pokoju znajdował się wysoki męż- 
czyzna o. szerokich barkach, robił 
wrażenie przebranego marynarza. O- 
stry wyraz jego oczu, stanowcze usta, 
krótki i urywany sposób mówienia, 
wszystko to wskazywało na przyzwy- 
czajenie do wydawania rozkazów. 

— Oto Cairsdale! — w taki to 

bezcaremonjalny sposób odbyła: się 
prezentacja, wbrew zwyczajowi bardzo 
zawsze uprzejmego Felixa  Denzilla. 

Nieznajomy podał rękę Godirey'- 
owi. 

— Pan zna język węgierski? 
Pytanie padło nieoczekiwanie, jak 

wystrzał. 
— Tak, odrzekł młodzieniec. 
— Interesuje się pan archeo- 

logją? 
e BĄK 
— Czy zgodziłby się 

bardzo dyskretną misję? 
° — Омбхет! — odrzekł bez -na- 
mysłu. 

Olbrzym zwrócił 
zilla: 

— Takiego nam trzeba! — rzekł, 
poczem wyjął srebrną podłużną су- 
garniczkę i podał obu panom. 

— Możemy zapalić, nieprawdaż? 
— zapytał Feliksa. Coś się dzieje 
na Węgrzech, rzekł siadając w wy- 
godnym fotelu. Nie wiemy co miano- 
wicie, lecz mamy podejrzenia, iż przy- 

pan przyjąć 

się do  Den- 

gotowują się poważne rozruchy. De 
зуё powiedzieć, że sławny genera 
Trommel jest w tem zamięszany, b 
wiedzieć, że sprawa ta zapowiada si 
groźnie. | 

Sztab tego ruchu mieści się podają 
no w pałacu węgierskim% Keś, nai 
żącym do niejakiego Gellerta. Posi; 
dłości jego leżą w pobliżu Hacz prz 
kolei żelaznej, łączącej Wiedeń z Bi 
dapesztem. Jest to niedaleko od grź 
nicy czesko-słowackiej, Przynajmnić 
w tym kierunku, jak dotąd, idą'nasź 
podejrzenia. Spisek ten ma trzeć 
wodzów, których symbolem. jest tró 
ka tref. 

Trójka tref? -- zapytał Go 
irey. | 

‚ >= Tak, trójka tref. Karta ta sl 
ży jako znak, oraz wezwanie d 
wszystkich członków _ organizacj 
Przed pięciu dniami ajenci nasi 
Brukselli, Bernu, Monte-Carlo, Mil 
nu, i. t. d. zawiadomili nas, że ludź 
należący do tej organizacji wyjechi 
nagle, po odebraniu tajemniczej kań 
do gry... 

— Ależ w takim razie, skoro a 
nowie znają ich nazwiska, cóż st 
na przeszkodzie do pokrzyżowart 
ich planów? 

Każdy z naszych ajentów p * 
ponował nam to samo, ale jest je * 
cze zawcześnie, zamało jeszcze wie; * 
Gdybyśmy już teraz zarzucili sis? 
złapalibyśmy tylko drobną rybę, 
zaś musimy odkryć  przywóde: : 
Pan nam ich wskaże! 

Godirey otworzył szeroko © 3 
Doprawdy ten człowiek był па@ ^ 
czajny, nie wątpił w powodzenie! 

Któż może być ich wodz 
Nieznajomy roześmiał się gło* 
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