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Tradycyjnym już obyczajem powo- jej duszy, jakby nurtów jakiej Wilji Mi- i kości legendarną postacią Piłsudskie- dzie jak fatamorgana sk; powiedzmy: 
jennym, (na którego samo wymienie- 

nie przymiotnik „narodowy* ciśnie się 

pod pióro), obchodzimy dziś imieniny 

jednego z największych Polaków, któ- 

remu Opatrzność oddała w ręce Polskę 

przywróconą do życia państwowego, 

aby, jak Mojżesz biblijny, wywiódł ją 

z domu niewoli, co w przenośni ma zna 

czyć: wywiódł Ją z chaosu fatalnych 

narowów i bratobójczych waśni, roz- 

terek wewnętrznych i błądzeń na zew- 

nątrz, odruchów nieskoordynowanych, 

i miotań się irracjonalnych, towarzyszą 

cych jakże często, prawie zawsze i 

wszędzie, przebudzaniu się po 

długim, a tembardziej jakby letargicz- 

nym śnie. 

Pokłon Ci hołdowńiczy i pozdrowie 

nie z głębi serc — Wodzu! 

ч Tobie oddala się уг ręce Polska i w 

«Ciebie wpatrzona naprzód kroczy dla- 

tego, żeś Ty, Wodzu, nie kto inny, roz- 

rąbał szablą drogę, do Wolności wiodą 

cą i szablą — jak daleko dało się nią 

sięgnąć — Tyś wskrzeszonej Polski 

zakreślił granice. Dlatego odda'a się To 
bie Polska (nie bezwolna wobec zrzą- 

dzenia Opatrzności lecz zrządzeniu Opa 

trzności jak nigdy jeszcze tak powolna) 
ponieważ w spojrzenie oczu Twoich 

zajrzawszy głęboko, w ich harcie 'po- 

czuła moc własną, a pod tym hartem, 

jak pod taflą lodu, ujrzała przedziwną 

czystość i przejrzystość nurtów Two- 

- Romuald Jałbrzykowski 
z Bożej i Stolicy /Bostolskiej łaski 

Arcybiskup Metropolita w iieński 

Do wielebnego  Duchowień- 
stwa i ukochanych w Chrystusie 
Archidiecezjan, Pozdrowienie w 
Panu. 

Podstawową cnotą nauki Chrystu- 
sowej i wiary naszej świętej jest miłość 
Boga nadewszystko i miłość bliźniego 
jak siebie samego. Pomiędzy jedną i 
drugą jest Ścisła łącznia: jedna bez 
drugiej istnieć nie może, jedna drugą 
uzupełnia — udoskonala. Jedynie mi- 
łością bliźniego jak siebie samego naj- 
pewniej stwierdzamy, że miłujemy Bo- 
'ganależycie. Tej miłości, jako podsta- 
wy doskonałości, naucza Boski nasz 
Zbawiciel, gdy nakazuje kochać wszy- 
stkich bliźnich bez żadnego * wyjątku; 
tę cnotę głoszą Apos tołowie i stale ją 
nam przypomina Kościół święty katoli- 
cki jako podstawę pomyślności ducho- 
wej każdego z nas oraz dobrobytu spo- 
łecznego. 

Zawsze jednak pamiętajmy, że ta 
cnota miłości bliźniego nie zadawalnia 
się samemi słowami, ale trzeba ją czy= 
nami stwierdzić. „Synaczkowie moi, 
nie miłujmy słowem, ani językiem, ale 
uczynkiem i prawdą”. (I. Jan 3, 18). 

Pięknie to zaznacza złotousty nasz 
ksiądz Piotr Skarga w drugiem kazaniu 
sejmawem, gdy nawołuje swych. roda- 
ków do zgody, do miłości mówiąc: 
„Miłość rodzi zgodę, a bez zgody miło- 
ści być nie może. Miłość ku bliźnim im 
jest szczersza, tem jest lepsza. Dobrze 
miłować sąsiada, lepiej wszystkich, któ 
rzy w mieście jednem są, a jeszcze le- 
piej wszystkich obywateli królestwa 
tego, gdy im dobrego co czynim, albo 
dla nich cierpim*. Przypominam, dro- 
dzy moi, tę wielką prawdę, gdyż pra- 
gnę, aby ona była hasłem i gwiazdą 
przewodnią w życiu naszem, aby nas 
pobudzała do wzajemnej w potrzebie 
pomocy wogóle, a w szczególności do 
okazywania pomocy bliźnim, dotknię- 
tym klęską wyjątkową, żywiołową. 

W roku ubiegłym, wskutek długo- 
trwałych deszczów, klęska nieurodzaju 
dotknęła północne powiaty Wileńszczy 
zny: brasławski, dziśnieński, a częścio- 
wo wilejski, postawski i święciański; 
zboża jużto wygniły na pniu, jużto nie 

4 dojrzały. Biedniejsi mieszkańcy tamtej- 
szych okolic nie mają kawałka chleba, 

* wielu głód niepokoi. Władze państwo- 
we dla okazania pomocy biednym wy- 
znaczyły już miljon pięćset tysięcy zło- 
tych na zakupy żywności, ma też Wła- 
Чга dopomóc w zasiewach wiosennych. 
Dobre to bežsprzecznie, ale wszystkich 
cierpiących głód nie nakarmi, a nas by- 
najmniej nie zwalnia od spełnienia obo- 
wiązku pomocy bliźnim naszym pozo- 
stającym w potrzebie, — każdego z nas 
mieustannie obowiązuje nakaz: „Bę- 
lzieSz miłował bliźniego twego, jak 

siebie samego“. 
Mieszkańcy Wileńszczyzny zawsze 

chętnie śpieszyli z pomocą innym oko- 

nie uwzgiędnia 

ckiewiczowskiej płynącej wartko a 

spokojnie — ku przyrodzonej swej me- 

CIE: 

I czyliż dziwić się przyjdzie komu 

na myśl — nietylko wśród swoich lecz 

i wśród obcych — że takie masy naro- 

du polskiego odczuwają potrzebę choć- 

by raz do roku, około kalendarzowego 

dnia Twego, Wodzu, Patrona, skupić 

się zwarciej przy Tobie? Życzenia! Po- 

winszowania starodawnym obyczajem! 

Manifestacje! Iluminącje! Tak, nieza- 

wodnie... od tegośmy przecie Polacy, 

nie z pod sroczego ogona lecz rodzeni 

synowie i wnuki dziadów naszych i pfa 

dziadów aby „imieniny obchodzić* hu- 

cznie a z serc jaknajszczodrzejszem wy 

laniem... Lecz, pomimo wszelkich, aż 

nadto w oczy bijących pozorów — nie 

a to chodzi. Nie o wiwaty chodzi jak- 

najgłośniejsze ani a jaknajwiększą ilość 

spalonych fajerwerków. 

Chodzi o to aby w dniu kiedy się ca 

ła Polska, a przynajmniej całe masy 

jej ludności, jak rozkołysane jakie mo- 

rze podnoszą się i przed Tebą, Wodzu 

ukochany, ścielą się szumiąc i mieniąc 

się tęczowo, aby w dniu tym choćby je- 

dnym tylko lecz dorocznym: czuć, moc- 

no czuć, radośnie czuć Twoją obec- 

ność, Wodzu, wpośród nas! 

Tego uczucia mieć nie będą potom- 

ni. Nie będą mogli mieć poczucia bez- 

pośredniego obcowania z żywą, z krwi 

ECHA STOLICY - 
Marszałek Szymański: a głosowa- 
niu nad budżetem w Senacie. 

W jednem z pism ukazał się wczo- 
raj wywiad z. marszałkiem Senatu 
prof. Szymańskim w związku z wyni- 
kiem głosowania nad budżetem w Se- 
nacie. „W fatalnem głosowaniu mówi 
marszałek Szymański—nad budżetem 
ministra wojny zaciążyła doktryna 
Bloku (Bezpar.)... Układ sił w Sena- 
cie nie daje Blokowi absolutnej prze- 
wagi... Przewidując konieczność 
wobec tego zdobycia innych gto- 
sów, skorzystałem z tego, że zwrócili 
się do mnie senatorowie - żydzi, któ- 

rzy wyczuwali sami, że nie na rękę 
jest dla nich głosować przeciw rządo- vy 
wii w ich imieniu zaproponowałem 
prezesowi klubu BB, w Senacie p. 
Romanowi zrobienia drobnego ustęp- 
stwa dla postulatów żydowskich, któ- 
re zresztą uważałem za słuszne. Cho- 
dziło tylko o zgodę Bloku głosowa: 
nia za jedną rezolucją żydów, która 
domagała się 1 miljona złotych na 
Szkoły żydowskie. Nie była to więc 
pozycja w budżecie ale tylko dezyderat. 

Robiłem wszystko co było możli- 
we, prosiłem sen. Romana, by nie od- 
rzucał propozycji ludzi, w interesie któ- 
rych jest głosować razem % Blokiem. 

Jednak odpowiedzi ;prezesa Bloku 
były kategoryczne: nie, nie, nie. 

Dalej p. marszałek Szymański wy- 
powiada swoją opinję O stanowisku 
Koła Żydowskiego „Polityka ich (Ży- 
dów)—mówi p. Szymański—była krót- 
kowzroczna albowiem odmowa p. sen. 
Romana choć może niesłuszna wywoła- 
ła odruch sprzeczny z ich własnemi inte- 
resami. Przypomina mi to stanowisko 
Koła Polskiego w Dumie, które było 
tym języczkiem u wagi i które raz 
przechyliło szale  najżywotniejszych 
interesów. _ P. Dmowski miał 
wtedy tę nieostrożność, że podniósł 
specjalnie ten iakt; rezultat tego był 
opłakany bo rząd zmniejszył o jedną 
trzecią liczbę posłów polskich w na- 
stępnej Dumie. 

Otóż w ostatniem głosowaniu se- 
nackiem nad funduszami  -żądanymi 
przez Marszałka Piłsudskiego  zdecy- 
dowali ujemnie 2 Senatorowie  ży- 
dowscy Koerner i Dawidson, gdyż 
inni odczuwając © całą  niewyraźną 
pozycję swoją nie przyszli na posie- 
dzenie. Stała się więc rzecz nadzwy- 
czaj charakterystyczną, że O najważ- 

niejszej sprawie wojska. zdecydowali 
2 senatorowie— żydzi, którzy okazali 
się „silniejszymi“ od Marszałka Pił. 
sudskiego. Utrudni to wszelkie poro- 
zumienie w przyszłości". 

pocztowa uiszczona ry! Opłata ,czałtem. > 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 

zastrzeżeś 80 do rozmieszczania ogłoszeń, 

go. Potomności jeno przyświecać bę- 

imieniny Józefa Piłsudskiego 

| PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. : 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. : 

| NOWOGRÓDEK — 

| 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wtodzimierow. | ; | 

i 

N. ŚWIĘCIANY — 

GRODNO — Księgarnia T-wa. „Ruch 
HORODZIEJ — Dworzec kolejówy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. ‚ —- 
KLECK — Sklep „jedność | i 
wmaDDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki, 

'. MOŁODECZNO -- Księgarnia F-vra „Ruch”. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na 
oraz nadesłane milimetr 50 

żej. Zagraniczne 50% drożej. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiega. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

- WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“.. 

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
Ogłoszenia cyfrowe i tabrelaryczne o 50% -drożej.. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miiejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację. zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

da o Piłsudskim. Lecz będzie to 
już tylko odbicie tej rzeczywistości, jak wspaniała fatamorgana — le ge n- 

į która naszym jest udziałem. I oto jesz- 
  

  
  

Z ZAKORDONÓW | 
‚ Иа psr ttewskej umowy 

Z Kowna donoszą, że w najbliżsych 
dniach rząd kowieński ma ratytikować 
zawartą w Królewcu umowę  polsko-li- 
tewską w sprawie małego ruchu gra- 
nicznego. W chwili gdy umowę'tę raty- 

'fikuje również Polska wejdzie ona na- 
tychmiast w życie.r 

Dalsze oskarżania Polski, 
Kow. „Liet. Aidas“ w dłuższym artykule 

zamieszcza „rozważania na temat „Gdzie nie- 
bezpieczeństwo”? Na wstępie urzędówka po- 
wtarza słowa Lloyd George'a iż gdy przed 
wojną była jedna Alzacja i Lotaryngja, po 
wojnie znalazło się aż pięć, _ mianowicie: 
Wschodnia Galicja, Górny Śląsk, kurytarz 

ilno i Białoruś, a więc wszystkie w Polsce 
Dzisiaj, nie zważając na podpisanie proto- 
kotu. Litwinowa, cala prasa zagraniczna stale 
twierdzi że najniebezpieczniejszem dla poko- 
ju miejscem jest wschodnia Europa i że pod- 
pisanie przez Rosję paktu Kelloga oraz pro- 
tokółu Litwinowa było tylko manewrem. W 
rzeczywistości zaś Rosja w dalszym ciągu 
szykuje się do wojny. „Liet. Aidas“ uważa, 
iż twierdzenia te są bezpodstawne, gdyż fa- 
kty mówią właśnie co innego. Chociaż Sowie 
ty świadomie zostały pominięte przez Amery- 
kę przy zawarciu paktu Kelloga to jednak 
same one wyraziły gotowość podpisania go 
i nadto pragnąc przyśpieszyć jego wykona- 
nie zaproponowały protokół Litwinowa. Jeśli 
ktokolwiek twierdzi, że wszystko to manewr 
to twierdzenie takie należy udowodnić tym- 
czasem zaś pozostaje ono czczym wyrazem... 

P rawdziwe niebezpieczeństwo dla po- 
koju we Wschodniej Europie było i pozo- 
staje tylko ze strony Polski*. Do poparcia 
tego twierdzenia pismo przytacza „niezaprze- 
czalne fakty*, jak zjazd legionistów polskich 
w Landwarowie, którego protokół „L. A.“ 
niedawno przytaczał, oraz tajny układ militar- 
ny między Warszawą a Bukaresztem, rów- 
nież w tych dniach ogłoszony na łamach u- 
rzędówki. „Ani sow. Rosja, ani Anglja, ani 
kto inny lecz jedna Polska konspiruje przeci- 
wko pokojowi”, kończy „L. A.*, ..Polsce nie 
dość pięciu Alzacyj”i Lotaryngij. Chce ona 
ich więcej. Na to winni zwrócić uwagę ci, 
komu drogi jest pokój, przedewszystkiem zaś 
ci, którzy znajdują się wpobliżu tego niebez- 
pieczenstwa“. | 

intrygi siudenterji lilewskiej. 
Według wiadomości z Kowna zarząd zwią 

zku studentów Litwinów Uuniwersytetu litew 
skiego czyni wszystko, ażeby przeszkodzić 
wejś ciu Polaków do związku studentów 
państw bałtyckich. W tym celu wyjechała 
wczoraj z Kowna do Rewla delegacja stu- 
dentów litewskich na posiedzenie biura zwią 
zku studentów bałtyckich, która zagrozi 
wystąpieniom studentów litewskich ze zwią 
zku bałtyckiego w wypadku gdyby doń przy- 
jęci zostali studenci Polacy. 

Kobieta--policjant W. Rewln. 
_ Z Rewla donoszą: Po złożeniu egza- 

minów do wyższej szkoły policyjnej została 
przyjęta Lidja Kuk, która ukończyła wy- 
dział prawny dorpackiego uniwersytetu. 
Jest to pierwsza w Estonji kobieta, przyję- 
ta na służbę do policji 

  

  

cze jeden powód, jeszcze jedna przyczy 

na — kto wie, może poświadoma? — 

«Па której my (śmiało używajmy tej ma 

jestatycznej liczby mnogiej bo jest ona 
ы naprawdę imponująca!) oto jeszcze je- 

: dna, niejako żywiołowa i instynktyw- 

na przyczyna, dla której zaczęliśmy 

_ dziesięć już lat temu święcić -nie- 

jako „narodowo* imieniny Józefa Pił- 

sudskiego i święcimy je, święcimy... z 

równą zawsze jeżeli nie większą, coraz 

, większą skwapliwością. Zazdrośni my 

o.ten przywilej — wobec potomności. 

A cóż dopiero mówić o Wilnie? O 

tej połaci Jagiellonowego dziedzictwa, 

choć częściowo odzyskanej? Czyliż to 

nie Piłsudski uderzył szablą swą — jak 

niegdyś Chrobry w bramę Kijawa — w 

Ostrobramskie mury, że aż zagrzmiały 

i od tego grzmotu prysła, jak zmora, 

moc szatańska — bolszewicka? Przy- 

pominać nie trzeba. Dziecko każde pa- 

mięta: będą o Wielkiejnocy 1919-go 
roku opowiadać w Wilnie, synowie na- 

si synom swoim, wnuki wnukom, aż 

do najdalszego pokolenia. A gdy szcze- 

rem złotem legendy powieką się, jak 

drogocenną patyną staroświecką, te ato 

czasy, które my, pokolenie dzisiejsze 
społem z Piłsudskim przeży- 

„wamy, wówczas kiedyś tam, po wielu, 

wielu latach, ludzie, pamięcią w stro- 

nę naszą obróceni, zazdroscić będą 
  

Dehafa budżefowa w Reichstagu į 

Ddrzucenie wniosku 0. vofum nieuinošei dla min. Seweringa. 
* BERLIN. 18.3. (PAT).ž Na dziesiejszem posiedzeniu Reichstagu to- 

czyła się w dalszym ciągu debata budżetowa, przyczem zarządzono przerwę 
dła głosowania nad votum nieufności, dla ministra spraw wewnętrznych Se- 
weringa zgłoszonem przez grupę hitlerowców. Votum nieuiności odrzucone 
zostało 229 głosami przeciwko 69, przy 51 wstrzymujących się od głosowania 
komunistów i posłów partji gospodarczej. 

Rewizja stafufu Trybunału Haskiego 
Przyjęcie propozyćyj delegata Polski 

GENEWA. 18.3. Pat. Komitet prawniczy, badający sprawę ewentual- 
nej rewizji statutu Trybunału Haskiego, postanowił włączyć propozycję 
delegata polskiego p. Rundsteina do swego raportu, przekazując ją w ten 
sposób do rozpatrzenia Radzie. Propozycja.przewiduje rozszerzenie kom- 
petencji Trybunału w tym sensie, by mógł on występować, jako instytucja 
odwoławcza od wyroków specjalnych trybunałów rozjemczych. Państwa, 
pragnące uznać kompetencję Trybunału, jako iastytucji odwoławczej winny- 
by według projektu Rundsteina—złożyć odpoaiednią deklarację. Trybunał 
orzekałby w dwóch wypadkach: 1) pogwałcenia przepisów prawa mię- 
dzynarodowego i 2) przekroczenia kompetencyj. ` 

Na tropie fałszerzy dokumenfów 
Aresztowanie wspólników Orłowa i Sumarokowa 
BERLIN. 18.3. (PAT). W związku z wykryciem fałszerzy dokumentów policja 

berlińska aresztowała dziś emigranta rosyjskiego Brauda. Aresztowano też 10 osób za- 
mieszanych w iabrykowaniu dokumentów. Orłow i Sumarokow zostali dziś ponownie prze 
słuchani przez sędziego śledczego. Dochodzenie w kierunku wykrycia dalszych wspólni- 
ków i agentów centrali fałszerskiej w Berlinie naprowadziło — jak się zdaje — organy 
policyjne na ślady ekspczytur fałszerskich, rozwijających swą działalność w kilku wiel- 
kich miastach niemieckich, gdzie policja dokonała szeregu rewizyj domowych w kołach 
emigracji rosyiskiej. Pozostający w więzieńiu śledczem w Berlinie aresztowani przyznali 
się podobno do uprawiania służby wywiadowczej z polecenia pewnych kół zagranicznych 
Jednocześnie zaprzeczają, jakoby ich działalność skierowana była przeciwko Niemcom. 

W meksykańskim kofle 
Zwycięstwo” powstańców. 

NOWY YORK. 18.3. (PAT). Według depeszy otrzymanej z Torreonu, 
powstańcy meksykańscy pobili wojska związkowe pod San-Pedro, zabijając 
200 żołnierzy tych wojsk oraz biorąc 300 do niewoli. Wersja a tej walce, po- 
chodząca z kół, zbliżonych do gen. Juareza, mówi, że powstańcy wzięli do 
niewoli 1000 żołnierzy. W Montrey rozstrzelano redaktora jednego z dzien- 
ników oraz kilka osób z personelu dziennika za wyrażenie sympatji dla pow- 
stańców. W-g ostatnich doniesień, powstańcy rozpoczęli wycoiywać się z 
Torreonu. i 

Atak na miasto Torreon 
MEKSYK. 18.3. (PAT). Calles zawiadomił prezydenta państwa, że 

zaatakował miasto Torreon przy użyciu znacznych sił zbrojnych, zaznaczając 
że ma nadzieję zajęcia mizasta w ciągu dnia dzisiejszego. 

Trockiego powifają Pruszcy | 
BERLIN. 18.11]. Pat. Prasa berlińska donosi, że rząd Rzeszy zamierza 

pozostawić kompetencji rządu pruskiego sprawę Odpowiedzi na prośbę 

Trockiego o pozwolenie na wjazd do Niemiec, Ponieważ zaś pruski mi- 

nister spraw wewnętrznych wypowiedział się publicznie za udzieleniem 
Trockiemu pozwolenia na pobyt, więc prasa berlińska zapowiada, że Troc* 

ki pozwolenie takie uzyska, początkowo prawdopodobnie tylko na kilkc- 

miesięczny pobyt dla przeprowadzenia kuracji. 

Oibrzymia kafastrofa lotnicza w New Yorku. 
NOWY-YORK, 18 III. PAT. Spadł tu samolot, powodując śmierć 13 osób 

Jest to najpoważniejsza katastrofa samolotowa, jaką zanotowano w Stanąch 
zjednoczonych. Większość ofiar—to podróżni, którzy z ciekawości odbywali pier: 
wszy raz let. Pilot wyszedł z katastrofy cało. Twierdzi on, że przyczyną tra- 
gicznej katastrofy był defekt motoru. 

TTT TTT ITT S KITI SEAT STOTIS 

licom kraju, dotkniętym taką lub inną 
klęską, obecnie przeto słusznie spodzie 

wawają się pomocy od innych. Mam 
mocne przekonanie, że uspołecznieni i 
przejęci miłością bliźniego mieszkańcy 
więcej urodzajnych okolic: Mazowsza, 

Wielkopolski, Kujaw i Małopolski, a 
tembardziej bracia z Ameryki, chętnie 
pośpieszą z pomocą skiiteczną, pozo- 
stającym w potrzebie braciom rodakom 
nadsyłając swe ofiary w gotówce lub 
produkty żywnościowe pod adresem: 

` 

łości bliźniego względem naszych 
współbraci diecezjan cierpiących nie- 
dostatek. Tego żąda od nas. Chrystus 
Pan. „Zaprawdę, powiadam, cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, — mnieście uczynili”. 

Komitet ludności dotkniętej klęską nie- 
urodzaju w Wileńszczyźnie, Wilno, ul. 
Mickiewicza 18. — Jednak i na tę po- 
moc wyłącznie liczyć nie należy. Dro- 
dzy Diecezjanie Wileūscy!  spelnijmy 
przedewszystkiem sami obowiązek mi- 

  

nam, žešmy, mieli szczęšcie'przežywač 

bajeczną legendę tej oto naszej teraź- 

niejszóści. Zejdą z niej cienie, opadną 

z niej grudki obeschłego błota, całe- 

mi garściami wiatr śmiecie z niej po- 

zmiata... i jedna z najpiękniejszych le- 

gend naszych dziejów narodowych jaś- 
nieć będzie niepożytym już potem blas- 

kiem — po przez wieki. : 
° ОЮ, со гоК м/ гоК, а согах intensy- 

wniej przywodzi nam na myśl odświę- 

cany — po całej Polsce —— obchód: 

imienin pierwszego Naczelnika Pań- 

stwa w:Polsce Odrodzonej, a pierwsze- 

go dziś jej Marszałka, Józeta Piłsudskie 

go. Całkiem wyjątkowy obchód. Tak, 

całkiem wyjątkowy. Jak wyjątkowym i 

przerastającym niejedno pokolenie jest 

Ten, na cześć którego palimy dziś świa 

teł setki i tysiące. Jemuż od tych świa- 

teł kładziemy nad czołem aureolę? On 

sam wie dobrze, że tak nie jest i dla- 

tego, on syn naszej szarej, cichej Zie- 
mi, radośnym wzrokiem po tych świa- 
tłach wodzi. Bó od tych świateł bije 
łuna blasku i chwały i, widna aż na 
krańce świata, stoi — nad Polską, nad 

Ojczyzną naszą. : 
Nie szczędz my świateł! Kwiatów i 

sztandarów nie szczęd.. my! Szpalerami * 
chorągwi, pa przez potoki światła, osy 
pana kwiatami niech Legenda Pił- 
sudskiego posuwa się zwolna i 
dostojnie ku podwojom narodowego 
Panteonu! 

(Mat. 25, 40). Tego wymaga nasze do-. 
bro osobiste., bo „jaką miarą mierzyć 
będziecie, taką wam odmierzą* (Mat. 
7, 8.) i dobro bliźnich i dobro ogólne 
'kraju; wszak o tyle lepiej będzie każ- 
demu z nas, o ile wszystkim w całym 
kraju naszym lepiej będzie. Słusznie 
ze wszechmiar zaleca nasz poeta „Szu- 
kać własnego szczęścia w nieszczęściu 
innych". Zbliżają się święta Wielkano- 
cne Zmartwychwstania Pańskiego, 
święta radości, bo są najlepszą i naj- 
wymowniejszą zapowiedzią naszego 
zmartwychwstania i nieśmiertelności. 
Ale „wiara bez uczynków martwa jest* 
(Jak. 2.20.) bezduszna i zimna. Nie mo 
glibyśmy zaznać pełni radości świąte- 
cznej, gdybyśmy w miarę możności nie 
dopomagali bliźnim naszym w ich nie- 
doli, w sercach naszych byłby roz- 
dźwięk między wiarą i życiem. Pośpie- 
szmy przyozdobić wiarę naszą w owo- 
ce miłości, a przyczynimy się do szczę- 
ścia innych i siebie zbogacimy na du- 
szy. Wzajemna pomoc i zrozumienie 
potrzeby zbliży nas, zjednoczy, pokrze- 
pi na duchu, śmielej będziemy patrzeć 
w przyszłość, bo każdy więcej będzie 
mógł liczyć w razie nieszczęścia na po- 
moc ze strony współobywateli. To nie- 
wątpliwie przyczyni się do dobra całe- 
go kraju, a każdy z nas w głębi serca 
tem lepiej odczuje piękno, prawdę i do- 
niosłość słów Skargowskich: „Dobrze 
miłować sąsiada, lepiej wszystkie, któ- 
izy w mieście jednem są, a pogotowiu 
jeszcze lepiej wszystkie obywatele kró- 
lestwa tego, gdy im dobrego co czy- 
nim. 

A więc ukochani w Chrystusie Die- 
cezjanie, niech „z wiary naszej będzie 
wola nasza, a z woli naszej czyn nasz 
będzie', czyn zbożny i szlachetny, czyn 
pomocy bliźnim. Zalecam usilnie, aby 
niezwłocznie w każdej paratji pod kie- 
rownictwem księdza proboszcza pow- 
stał komitet. miejscowy pomocy bliźnim 
Na ręce tego komitetu niech każdy w 
miarę możności złoży swą ofiarę czy ta 
gotówką, czy też produktami żywno- 
ściowemi. Trzecią część tych ofiar ko- 
mitet może obrócić na zaopatrzenie 
miejscowych biednych, o ile zachodzi 
potrzeba, a dwie trzecie odeśle do Ka- 
mitetu pomocy ludności dotkniętej klę- 
ską nieurodzaju w Wilnie, Mickiewicza 
18. Dobrą i pożądaną byłoby rzeczą, 
aby w każdej parafji taki komitet istniał 
stale dla opieki nad biednymi i usunię- 
cia żebraniny. Raczą Wielebni Księża 
Proboszczowie odpisy wykazów zebra- 
nych ofiar na rzecz pomocy bliźnim 
nadesłać do Kurji Metropolitalnej. Mam 
w Bogu nadzieję, że słowa mej odezwy 

znajdą przychylny oddźwięk u wszyst- 
kich Zacnych i Drogich memu sercu 
Diecezjan Wileńskich, a wtedy dla 
wszystkich będą święta Wielkanocne 

‚‚‚‚‚‚ ро- 

godniejsza. 
Polecając tę sprawę dobremu sercu 

Duchowieństwa i Wiernych razem z ży- 

czeniami świątecznemi udzielam wszy- 

stkim błogosławieństwa pasterskiegoa. 
ROMUALD, Arcybiskup.
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ŚWIĘCIANY. 

‚ — O ustalenie wzoru rachunkowo- 

ści rolniczej. W „Echach Krajowych* z 

dnia 8. 3. w korespondencji z Brasław- 

skiego powiatu, sekretarz Miorskiego 

Towarzystwa Rolniczego p. T. Ciszew- 

ski z najścislejszą dokładnością przed- 

stawia te wszyst kie kołatania i bory- 

kania się przez jakie w rozmaitych in- 

stancjach Urzędów Min. Skarbu, płat- 

nik ziemianin przechodzić musi. Zwłasz 

cza odnosi się ta „zachęcająca'* wędró- 

wka do sprawy podatku dochodowego, 

gdy właśnie płatnik, chcąc, raz na za- 

wsze uniknąć dowolnego wymierzania 

podatku przez Urzędy Skarbowe, — 

przedstawia swoją rachunkowość ce- 

lem obliczenia kwoty podatku. I zupeł- 

nie słusznie p. T. C. zwraca uwagę, że 

największem złem w tej sprawie jest 

nieposiadanie żadnego ustalonego wzo- 

ru rachunkowości rolniczej, któraby by- 

ła raz wreszcie zaaprobowana przez 

Min. Skarbu i polecona jak Powiato- 

wym Urzędom tak i płatnikom podatku 

dochodowego. — Typ rachunkowości 

przyjęty przez Pomorską Izbę Rolniczą 

opracowany przez E. Jankiewicza p.t.: 

„Rachunki Gospodarcze'', okazał się od 

powiednim dla średniej własności, któ- 

ra jak to w swej korespondencji p. T .C. 

- zaznacza zaczęła się posługiwać wyżej 

wspomnianą rachunkowością. Niestety 

jednak. W Izbie Skarbowej powiedzia- 

no — halt! Przyczem odrzucono rachun 

ki płatników, obliczone na zasadzie 

„Rachunków Gospodarczych'* Pom. Iz. 

R. — i obrachowano „po swojemu“,, 

dochodząc do fantastycznych cyfr. 

W tem miejscu przypomina mi się 

cała „historja* obliczenia przez niżej 

podpisanego pod. doch. za 1925 r., o 

której to historji, jako wielce dla na- 

szych stosunków charakterystycznej — 

parę słów chcę tu powiedzieć. W 1924 

r. Związek Polskich Organizacyj Rol- 

niczych (najwyższa reprezentacja spo- 

łecznych organizacyj rolniczych) — po 

uprzedniem dojściu do całkowitego po- 
rozumienia z Min. Skarbu — opraco- 
wał wzór uproszczonej rachunkowości 

z uwzględnieniem  przedewszystkiem 

warunków średniej własności. W dzien- 
niku kasowym owej uproszczonej ra- 
chunkowości na pierwszych stronach fi 
guruje instrukcja — (wskazówki) jak 
ma się w-g zapisów. dziennika obliczyć 
w końcu roku dochód podatkowy. Trze 
ba zaznaczyć że rachunkowość opra- 
cowana została przez takiego specjali- 
stę jak agronom H. Ohrt, to też z za- 
dziwiającą prostotą i jasnością rzecz 

cała w instrukcji dz. kasowego objaś- 

niona została. A dalej wydrukowano 

w tym samym wstępie dz. kasowego O- 

kólnik Min. Skarbu z dnia 20. 6. 1925 

r. L.D:P.O. 1596-11-25 — do wszyst- 

kich Izb i Urzędów Skarbowych, pole- 

cający tym” wszystkim urzędom przyj- 

mowanie obliczeń pod. doch. przepro- 

wadzanych „ścisle według zasad upro- 

szczonej rachunkowości. Dodać tutaj 

należy, że powyższy. okólnik podpisany 

jest przez samego Min. Sk. p. W. Grab- 

skiego. Zdawałoby się niema tu o czem 

więcej mówić — kwestja załatwiona. 

Niestety... w Urzędzie Skarbowym po 

długich namysłach odmówiono przyjąć 

obliczenie, motywując, « że jest „star- 

sza* ustawa jedynie urzędy obowiązu- 

jąca. 

Ciekawym jest bardzo fakt istnie- 
nia obok siebie nieuzgodnionych (i nie 
odwołanych) ustaw, czy też okólników, 
czy zarządzeń, czy rozkazów — dla pła 
tnika to jest zupełnie obojętne jak się 

taki dziwoląg nazywa, a dziwolągiem 

nazywam dlatego, że daje to możność 

tym wszystkim urzędom wybierania z 

powyższej litanji takiego pargr. który 

najbardziej krzywdz” rolnika. Opisana 

wyżej sprawa ciągnęłą się niemal 2 la- 

RAJOWE 
ta, a oparła się o najwyższą instancję 
Min: Skarbu. I tu ostatecznie musiałó- 
by zawyrokować: wóz albo przewóz. 
Trzeciego wyjścia nie było. A jednak 
Min. nie orzekło — ani wóz „ani prze- 
wóz i sprawę bez odpowiedzi, o którą 
prosił płatnik, do Il-ej instancji odesła- 
ło. Można i tak! Czemuż nie! II-ga zaś 
instancja oczywiście zatwierdziła wy- 
rok Urzędu Skarbowego. 

W Święciańskim powiecie składa 
w urzędach rachunkowość pięciu płat- 
ników ziemian (tylko!). Ponieważ za- 
pytywano niżej podpisanego o zdanie 
(gdyż nikt więcej się nie posługiwał w 
powiecie wydawnictwem Uproszczonej 
Rachunkowości) — co do użytkowej 
waitości owej Rachunkowości, poleca- 
łem wszystkim jako wzór bezwzględ- 
nie mogący ruszyć sprawę rachunko- 
wości średniej własności naprzód. Min. 
Skarbu nawołuje roli ików do prowadze 
nia rachunkowości już nie od dziś dnia, 
a jednak gdy rozeszła się po powiecie 
wyżej opisana „historja* — wszyscy 
kandydaci do Uproszczonej Rachunko- 
wości jak kamfora znikli dla dobra spra 
wy, i nic w tem dziwnego. Jeżeli w re- 
sorsie Min. Sk. ignoruje się podpis swe- 
go szefa (na wyżej wskazanym okólni- 
ku) — a już conajmniej, coby wszak 
wypadało uczynić — dając płatnikowi 
przynajmniej odmowną odpowiedz, a 
Min. i tego nie zrobiło, odsyłając zała- 
twienie tej sprawy do drugiej instancji 
która ze względu na stronę formalną — 
dała odpowiedź odmowną — co to są 
kpiny, 'albo co? 

Nie mam tak optymistycznych horo 
skopów co do załatwienia na terenie 
Województwa tej sprawy, jak to właś- 
nie projektuje p. T. C. Jeżeli bowiem 
czekać, aż Wilno samo nas zaprosi ce- 
lem uzdrowienia spraw podatkowych— 
można prędzej własnej śmierci się do- 
czekać. Sprawa uporządkowania i u- 
zdrowienia dziedziny podatkowej tyl- 
ko w Warszawie musi być zapoczątko- 
wana oraz zakończona. Do Warszawy 
też należy kierować nieustannie wszel- 
kie memorjały, odzwierciadlające stan 
ekonomiczno - rolniczy danego powia- 
tu lub województwa, a w związku z 
tem i statystyczne dane, co razem wzię 
te będzie poważnym  materjałem dla 
obrony w Miń. Skarbu, którą to obronę 
w pierwszym rzędzie stołeczne orga- 
nizacje rolnicze przeprowadzić są po- 

wołane. P—ała. 

GŁĘBOKIE. 

— Obchód imienin Marszałka Piłsudskie- 
go. Z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego 
utworzył się w Głębokiem Powiatowy Komi 
tet Obchodu, który zgromadził cały szereg 
przedstawicieli miejscowego społeczeństwa. 
Prezydjum w skład którego weszli: starosta 
Jankowski Marjan — przewodniczący, Iwa- 
nowski Wacław, v.-prezes, Lewitan Załman 
— skarbnik, Szwiger Gustaw — sekretarz i 
Szukiewicz Józef — assesor, wyłonił 6 sekcyj 
dekoracyjną z prezes Snarskim Mieczysła- 
wem, akademii z Gumińskim Józefem, finan- 
sową z pułkownikową Kalińską Marją, sporto 
wa z kpt. Kledzikiem, gospodarcza - obia- 
wą z sędziną Jacynową i rautową z inż, 
Mironowiczem jerzym. Wszystkie poszcze- 
gólne sekcje przystąpiły do zrealizowania na- 
kreślonego programu, który przedstawia się 
następująco: dnia 18. III. br. o godz. 18-2j 0- 
degrany zostanie z wieży kościelnej hejnał 
po zakończeniu którego odbędzie się cap- 
strzyk z udziałem wojska, strzelca, Stow. 
Mł. Polskiej i hufców szkolnych. Dnia 19. III 
br. o godz. 8 pobudka, o godz. 10 nabożeń- 
stwo we wszystkich świątyniach poczem na- 
stąpi defilada wojska, przysposobienia woj- 
skowego i organizacyj społecznych. O godz. 
15 zawody narciarskie, biegi indywidualne i 
strzelanie z floweru. Wieczorem akademia lu- 
dowa w lokalu Domu Ludowego, a następnie 
czarna kawa - koncert w salach sejmiku po- 
wiatowego. Jot. 

BIENIAKONIE p. Lidski. 

  

    

— Jak tam z groblą? jeśli ktoś przeje- 
żdżał drogę na linji Bieniakonie - Rak liszki- 
Sjszyszki, ten chyba ma w pamięci groblę dłu 
gości około 300 kroków, tuż pod wsią Inbar- 
tami. 

    

s LUW VJ 

rszałka Piłsudskiego. 
W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. 18.3. (PAT) Dziś rozpo- 
czynają się uroczystości, związane z jutrzej- 
szym obchodem imienin Pana Marszałka Pił- 
sudskiego. Na ulicach ruch ożywiony. Do sto- 
licy przybyły liczne delegacje z całej Polski, 
aby wyrazić hołd Panu Marszałkowi Piłsud- 
skiemu. Miedzy innemi w dniu wcżorajszym 
i dzisiejszym przybyły delegacje wszystkich 
wojewódzkich komend policji państwowej, 
które zamteldowały się w południe u p. ko- 
mendanta głównego Jagrym - Maleszewskie- 
go. W ciągu dnia odbywają się we WSZyst- 
k ich oddziałach garnizonu warszawskiego 

   

pogadanki i odczyty dla żołnierzy na temat: 

„Życie i czyny Pierwszego Marszałka Polski'* 

W godzinach południowych, przed gmachem 
Komendy miasta odbyła się uroczyst, a zmia 
na warty głównej w której wzięły udział od- 
działy 21 i 30 p.p. ze sztandarami i orkiestią. 
Około godziny 13-ej przed gmachem szkot- 
ły podchorążych zebrały się dzieci z przed- 
szkoli utrzymywanych przez Rodzinę Wojsko 
wą. Następnie dzieci z orkiestrą na czele 
udały się na dziedziniec Belwederu dla złoże- 
nia życzeń Panu Marszałkowi Piłsudskiemu. 

  

"W KRAKOWIE. 

KRAKÓW. 18.3. (PAT). Dziś po południu 
odbyło się w teatrze miejskim im, Jujjusza 
Słowackiego uroczyste przedstawienie dla 
dzieci i młodzieży szkół powszechnych, urzą- 
dzone przez komitet obywatelski , obchodu 
imienin Marszałka Piłsudskiego. Wśród, pod-. 
nisłego nastroju artyści teatrów miejskich 
odegrali „Krakowiaków i górali”, Niezwykły 

entuzjazm wywołały okolicznościowe piosen- 
ki na cześć Marszałka Piłsudskiego. Po wznie 
sieniu przez artystów okrzyku na cześć Wo- 
dza Narodu zerwała się niemilknąca burza 0- 
klasków, a głęboko wzruszone dzieci szkolne 
powstały z miejsc i odśpiewały samorzutnie 
dwie strofki z „My pierwsza brygada”. 

Marszałek Piłsudski z powodu niedyspozycji nie będzie] 
osobiście przyjmował Życzeń. 

WARSZAWA, 18 III. PAT. Referat pra- 
sowy gabinetu ministra spraw wojskowych 
zawiadamia, że z powodu lekkiej niedy- 
spozycji Pan Marszałek nie będzie o0so- 
biście przyjmował życzeń w dniu swoich 

imienin. Niemniej jednak rozkład go- 
dzin, podany w komunikacie poprzednim, 
dla osób i delegacyj, które pragnęłyby 
wpisač się do księgi w Belwederze, pozo- 
stajebez zmiany. 

  

Zgon Anfoniego bange 
WARSZAWA. 18.3. Pat. Dziś zmarł 'w Warszawie znany poeta i 

uczony Antoni Lange, w wieku lat 66, 

„Pogrzeb Shelley'ego" i innych, tłumacz poetów francuskich, 
autor poematu „Pogrobowcom'*, 

angielskich, 

włoskich, węgierskich, hiszpańskich, greckich i hinduskich. 

  

Gzas najwyższy dawać 

. 

Warunki bardzo dogodne. 

Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone i 
umieszczone mogą przynieść ogłaszającym korzyści. Z ogłoszeniami 
należy zwracać się bezwarunkowo do ludzi fachowych w tym zawodzie 

Biuro Reklamowe St. Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1, tel. 82. 

Pod kierownictwem sił wykwalifikowanych 
Poleca swoje usługi. 

ogłoszenia Świąfeczne! 
w Odpowiednich wydawnictwach 

Wykonanie bardzo solidne. 

  

U 

  

znana w ea'ej Polsee za najlepszą 

HERBATA 

Hiki OPERNIKIEW 
Skład Główny 

" WARSZĄWA—BRACKA 23. 

A. Długokęcki — W. Wrześniewski — Sp. Akc. 
Przedstawiciel-St. Zatorski, Wilno, ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 1. 

  

: Do wiadomości 

Jak wynika z zestawień 103-ch 

najpoważniejszych wytwórni polskich. 

  

„_ Było to istne piekło - bagno, gdzie grzę- 
zły nawet latem konie, wozy, nie mówiąc o 
autach. 

Wieś, jak wieś... „Drogowe* płacili, więc 
naprawiać swym kosztem grobli nie chcieli— 
a że bardzo często byli wzywani na ratu- 
nek tonącego auta, więc i stąd zysk, — 
bo przecież każry nie poskąpił hojnej za- 

płaty za ... ratunek. 
Żarobek ten jednak skończył się w roku 

zeszłym bo samorząd pomyślał o usypaniu 

grobli. Pomyślał i o stróżu, kosztem  pa- 

ru tysięcy złotych. 
Tydzień, dwa grobla cacko — szło i je- 

chało się po ludzku. Uszedł miesąc — gorzej, 

powybijały się „koleiny” a już w jesieni, ist- 

ny obraz stanu dawniejszego, ba, nawet go- 

  

rzej bo nasypana glina(!) łapczywie jakby B 

wciągała wszystko ku sobie... w swe objęcia. 

Ćo zaś będzie z wiosną, można sobie 

   
zaś Inbart, wie już dziś o tem, 

H (E 

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ 

Zwiększona produkcja mojej wytwórni daje mnie możność sprzedaży 

wina po cenach dostępnych z zachowaniem zalet i 

smaku, mocy i odżywczej wartości. 

dokonanych przez Uniwersytet Poznański i opublikowanych w książce 

profesora Chrząszcza, wino moje stoi w szeregu najlepszych win 

Żądać wszędzie. 

  

Wina krajowe pierwszorzędnej jakości Ed 
W. Osmołowski, Wilno E 

Sz. Klienteli 

dobrego wina: 

analiz różnych win' krajowych 

że zarobek za ratowanie tonących aut, ich 
z nastaniem wiosny nie minie, owszem, bę- 
dzie większy, bo większy i trud i uporanie 
się z kleistą mas. 

Obrazek zaś podobnege uporania się, nie 
omieszkam Szanownym Czytelnikom podać 
i to z pierwszych dni tak zwanego „pusz- 
czenia gruntu“, chyba że się auto nie poka- 
że... Ale tak źle nie powinno... 

T. Fałowski. 

£rOT—L 

WŁOSÓW ccc: | 
łysienie usuwa i 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
i „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z E 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, skłądy s 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

B seckiego, ul. Freta Nr 16. B 
B 0 —LóSS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154 || 

GB GB PER BE DU ZEB EBS EMI RZA 

  

     

LITERA CZY TREŚĆ? 
(Po decyzji Senatu U. S.B.) 

W konilikcie, jaki zaistniał pomię- 
dzy potrzebami życia akademickiego, 
a martwą literą prawa, chwilowo lite- 
ra odniosła zwycięstwo. Senat U.S.B. 
solidaryzując się z opinją Kuratora 
Bratniej Pomocy p. prof. Dr. W. Ko- 
marnickiego, posła na Sejm, nie uznał 
ani desygnacjj na prezesa Bratniej 
kol. Henryka Dembińskiego, ani wy- 
borów Zarządu, ani wyborów Komi- 
sji Rewizyjnej. Nie wiemy jeszcze ja- 
kie motywy będą uzasadniały takie 
stanowisko Dostojnego Senatu .w tej 
sprawie, która z punktu widzenia 
prawnego dopuszcza taką lub inną 
interpretację, a więc w sprawie conaj- 
mniej wątpliwej, jak to zresztą uza: 
sadniliśmy onegdaj w artykule „Uwa- 
gi prawnicze etc". 

Faktem jest niezbitym, że dotych- 
czas tolerowano rzeczy nawet wyraź: 
nie sprzeczne ze statutem nprz. wy- 
bór tego samego kol. Henryka Dem- 
bińskiego na członka Zarządu dnia 
14 marca r. ub., podczas, gdy statut 
Bratniej Pomocy zatwierdzony przez 
Senat 2 marca ub. r, zabraniał obio- 
ru osoby niepełnoletniej. Wtedy ani 
koledzy, ani Kurator, ani Senat nie- 
zaprotestowali. — Patrzano wówczas 
przez palce na te niedokładności, Za- 
rząd zawierał umowy ze skutkami 
prawa cywilnego -i t. d. it. d., i wszy- 
stko było praworządne, legalne, z 
pełnemi skutkami prawa cywilnego. 
Szło wszystko po linji dotychczaso- 
wej większości. Nagle obudziła się 
gorliwość heroldów prawa i tow tym 
momencie, gdy ten sam niepełnoletni 
V.-prezes, zostaje prezesem. Co wię- 
cej p. Kurator powierzając dalsze 
sprawowanie czynności dawnemu Za- 
rządowi—nie zawiesza w urzędowaniu 
tegoż niepelnoletniego v.-prezesa — i 
czyż to jest konsekwentnie, logicznie, 
a przedewszystkiem  praworządnie? 
Coś tutaj się nie klei, nie wiąże. 
A jednak sucha litera prawa w 
gramatycznej interpretacji zwyciężyć 
musi. Senat U.S.B., do którego mło- 
dzież większości, zwycięskiej na ostat- 
niem Walnem Zgromadzeniu, ma za- 
ufanie—stanął na gruncie litery. Czy 
mógł zrobić inaczej” Nam się wydaje, 
że nie, a to z tych względów: statut 
zatwierdził ten sam Senat, i z tą 5а- 
mą literą prawa;.w obronie tej litery 
wystąpił taktownie czy nie, słusznie 
czy nie—to miniejsza— Kurator Sto- 
warzyszenia, a więc przedstawiciel; Se- 
natu w sprawach tego stowarzysze- 
nia. Niezatwierdzenie przez Senat sta- 
nowiska p. Kuratora równałoby się 
votum nieufności Kuratorowi na drażli- 
wym punkcie prawa. Nieuznanie za: 
rządzenia profesora prawa  dyskwali- 
fikowałoby profesora zupełnie. 

Ale... summum ius—summa iniu 
ria. Między literą prawa a wymogami 
życia jest poczucie słuszności. W tym 
wypadku poczucie słuszności szero- 
kich rzesz akademickich zostało do- 
tknięte. Młodzież to rozumie, rozu- 
mieją też napewno jej kierownicy. 
Można było nie uznać desygnacji ja 
ko obioru z terminem odraczającym, 
trudniej już i wręcz kazuistycznie. tyl- 
ko anulować wybory Zarządu, a już 
Stanowczo wyszukiwać trzeba argu- 
mentów, by nie uznać wyborów Ko- 
misji Rewizyjnej. Dlatego mówimy, że 
poczucie słuszności większości mło- 
dzieży akademickiej prawnie i prawo- 
rządnie wybierającej Zarząd i Ko- 
misję Rewizyjną, jak to zresztą za- 
pewniał zapytany przez Prezydjum 
walnego zgromadzenia sam p. kura- 
tor prof. dr. W. Komarnicki — jest 
urażone. Dziś wiemy, że młodzież ta 
przyjęła decyzję Senatu ze spokojem, 
taktem, powagą. Znaczna część tej 
młodzieży, liczne organizacje złożyły 
jednak na ręce J. Magn. ks. Rektora 

    

MARCEL PROUST 
II. 

Pierwszym niejako czynem litera- 
ckim dwudziestopięcioletniego Prousta 

było założenie — wespół z kilkoma „ko 
legami*, w których gronie był jednak 

i Barbusse i de Flers i Fernand Gregh 
— czasopisma literackiego. Dano mu ty 

tuł „Le Banquet" kolebką noworodka 

był salon pani Strauss - Bizet'owej. 

Tegoż roku (1896) ukazały się w 

wydaniu książkowem dwa tomy róż- 

nych szkiców Prousta, studjów, wize- 

runków. Do nich napisał przedmowę 

Anatol France; Il-gi tom ukazał się z ilu 

stracjami tej miary artystki co Made- 

leine Lemaire. Debiut był prześliczny. 
Lecz talent pisarski zaczynał dopiero 
dojrzewać. 

Synem słabowitym, żyjącym z nie- 

ustanną wizją Śmierci przed oczami, 
opychającym się lekarstwami, opieko- 

wała się z ogromną  pieczołowitością 

matka. Odpłac ał się jej Proust miłoś- 

cią bezgraniczną i egzaltowaną — A 

la Słowacki. Z rodzicami też mieszkał 
aż do ich śmierci. Odziedziciwszy po 

ojew (1903) znaczną fortunę, mógł jej 

* używać z niczem nie krępowaną swobo 

dą. Zdrowie nie pozwalało mu woja- 

żować. Zaledwie raz, na krótko, poje- 

chał do Wenecji. Z Paryża tak dobrze 

jak nie wychylał się stale. To jakby 

przykucie do paryskiego bruku rewan- 

żował sobie zapamiętałem uprawianiem 

życia towarzyskiego. Istna to była pa- 

sja. Wolno wyrazić się, że bywanie w 

t. zw. wielkim świecie stanowiło przez 

lata całe treść życia Marcelego Prousta. 

A bywalcem był stałym najwytworniej- 

szych paryskich salonów: księżniczki 

Matyldy Bonaparte, pani Magdaleny 

Lemeire, pani Aubernon (gdzie królo- 

wał Dumas Syn), pani de Caillavetszych części życia Prousta, jak sam się 

której salonu gwiazdą pierwszej klasy 
był Anatole France , pani Strauss-Bi- 
zet'owej, jeden z najświetniejszych swo 
jego czasu etc. etc. 

Jakże wyglądał mając dwadzieścia. 
lat ów bezpamiętny Światowiec wy- 
rastający na luminarza literatury? 

Duże czarne oczy — opisuje p. Pier 

re-Quint — o mocnym blasku jakby 

przytłoczone ciężkiemi powiekami; spoj 

rzenie pełne wielkiej słodyczy, spoczy 

wające długo na oglądanym lub bada- 
nym przedmiocie; głos łagodny, które- 
mu braknie chwilami oddechu. Czarne, 
bujne włosy. Żadna je niteczka siwiz- 
ny nigdy nie srebrzyła. Uśmiech miły, 
uprzejmy. Cera blada, matowa. Cały, 
niewyśłowiony urok —w oczach, w du- 
żych, znużonych, nostalgicznych о- 
czach zlekka podkrążonych. 

Dandys podszyty jakimś  srednio- 
wiecznym uczonym — dystraktem. Za- 

wsze ubrany jak z igły — a u paltota 

brak guzika. Krawat najmodniejszy w 

świecie ale zawiązany niedbale. Róża 

lub storczyk w butonierce, — a żakiet 

skrojony byle jak. Brummel.. un peu 

sauvage. Lecz widywano go w La- 

sku Bulińskim zawsze w nadystyngo- 

wańszem towarzystwie; często gęsto do 

trzymującego kompanji największej 
swojego czasu elegantce Paryża, Lau- 
rze Heyman, którą Bourget uwiecznił w 

swoich „Pastels de Femmes', a która 

w pismach Prousta figuruje jako Ode- 

tte de Crócy. Laura Heyman prowadziła 

otwarty dom w pałacyku swoim przy 

rue Bassano; bywała u niej śmietanka 
paryskiego beau-monde'u. Dla Prou- 

sta była więcej niż znajomą, niż przyja- 

ciółką... „Rozeszli się (pisała niedawno 

jeszcze temu p. Aurelja Wyleżyńska w 

„Wiadomościach Literackich'*) ale La- 

ura Heyman została jedną z najdroż- 

- 

wyrażał.* Dziś, licząca spora Wiosen, 

całkowicie wycofała się z życia towa- 

rzyskiego. Świeżutko zaś wystawiła na 

licytację nader intymne listy Prousta do 

niej pisane, wpierw je ogłosiwszy dru- 

kiem... Uczyniła to samo pod również 

najświeższą datą inna z kobiet Prou- 
sta, Louise de Mornand, padobno jedy- 

na w życiu wielka miłość Prousta, któ- 

ra wpływ niemały wywarła na jego 
twórczość... O kobiety, kobiety! — jak 
słusznie pisał Szekspir. 

Marcel Proust był 
causer'em salonowym. Lubił wogóle 

dużo mówić. Bajecznie gościnny» nie 

liczący się nigdy z groszem, pasjami lu 
bi” przyjmować u siebie. Nie było dla 
jego gości traktamentu dość wykwin- 

tnego, niespodzianek dość. pomysło- 

wych. Fantazje miewał z. Tysiąca i Jed- 

nej Nocy. To-też bywał na przyjęciach 

u Prousta kwiat inteligencji paryskiej. 
Gwiazdy opery śpiewały, księżna de 
Noailles deklamowała pierwsze swoje 
poezje. Gospodarz zaś wprost wchła- 
niał w siebie tę wytworną atmosierę, 
ten nastrój... Mógł sobie coś podo- 
bnego zafundować nasycając dowoli, 
jak wyraża się jego biograt, son pla- 
isir tout cėrėbral. 

Umiera ukochana matka; umiera oj- 
ciec. Staje się w życiu Prousta kapi- 
talny przełom. Usuwa się „ze świata". 
Przeprowadza z mieszkania rodziców 
na bulwar Haussmanna, i pędzi tam, 
jak się już mówiło, żywot eremity: co- 
raz bardziej chory, coraz bardziej prze- 

czulony, coraz bardziej zdziwaczały, 

spędzający dnie całe i noce w fotelu, 

otulony ciepłym szlafrokiem. Ożywiał 

się tylko gdy go odwiedził ktoś z bli- 

skich mu osób. Wówczas gotów był 

noc całą przerozmawiać, choćby miał 

niezrównańym 

wia. Latem, bywało, pojedzie do Cabo- 
urg nad morzem (niedaleko Hawru w 
Normandji), zamieszka w czterech 
pokojach hotelowych dlatego aby mu 
sąsiedzi nie bruździli hałasowaniem i— 
sypia w coraz to innym pokoju, a zaw- 
sze unikając _ słońca, które utrzymy- 
wał że mu szkodzi. 

Pamięć miał znakomitą. Rozrzutny 
był do niemożliwości. Ale i uczynny 
bezgranicznie, pasjami lubiący robić 
prezenty. Dobroć jego była niewyczer- 
pana. Pisał nocami, a prawie najczęś- 
ciej w łóżku, w pozie najniewygodniej- 
szej pod słońcem. Poprawiał, poprawiał 

i poprawiał... Końca nie było korektom. 
Pierwszą część serji „А la recherche 

du temps perdu“ pisał i opracowywał 
przez lata całe. W korektach przerobił 
„Du cótć de chez Swann* coś ze cztery 
razy. Gdy zaś — nareszcie! — ukażała 
się książka, przyjęto ją naogół z wiel- 
ką, wielką rezerwą. Tylko najbliżsi 

przyjacieli autora Lucien Daudet w 

„Figarze*, Maurycy Rostand w „Co- 

móedia*, J. Blanche w „Echo de Paris* 

uderzył w fanfary bezgranicznego 2а- 

chwytu. Poprostu okrzyknęli autora 

„Du cótć de chez Swann'—genjuszem! 
Pisarz genjalny — i niema o czem ga- 

dać !Ba! Niewolno inaczej gadać.*) 

Przyjaciele spróbowali steroryzować o- 

pinję publiczną. Tym razem jednak me 

toda zawiodła. Hałasy i hiperbole przy 

jacół obudziły wręcz przeciwnie: nieu- 

fność. Ludzie są dziwni. Im się zdaje, 
że musi tam chyba niebardzo pachnąć 
gdzie się na potęgę kadzi... 

Wszelako powoli, pawoli książka 
Prousta zaczęła przenikać w elitę inte- 

ligencji; dla snobów miała też powab 

*) Czy to u nas w Polsce terażniejszej 

nie podnosi się raz po raz takiego akurat 

huczku? I zawsze z dobrym (choćby tylko 

odpokutować pogorszeniem się niezdro połowicznym) skutkiem. 

   niemały rzeczy... bardzo, bardzo ci 
kiej do czytania i trudnej do zrozumie- 
nia. O autorze głoszono, że jest skoń- 
czonym nieurastenikiem, łagodnym psy 
chopatą, degeneratem i czemś jeszcze... 

Dobrze to książce jego robiło. 
Niestety jednak, zaledwie zapowie- 

dziano plakatami, rozlepionemi po uli- 
cach Paryża, rychłe ukazanie się dalsze 
go ciągu „„Du cótć de chez Swańn'*, mia 
nowicie książki pod tytułem — jakże 
pikantnym! — „A Fombre des jeunes 
filles en fleurs*, wybuchła wojna i mu- 
xy Paryża pokryły plakaty mobilizacyj- 
ne, z któremi żaden afisz nie wytrzymy- 
wał konkurencji. 

Książka — bo powieścią jej nie na- 
zwać — „W cieniu dziewcząt w peł- 

nym rozkwicie* ukazała się... lecz z 

czteroletniem opóźnieniem, a przede- 
wszystkiem w oderwaniu od pierwszej 
części całości dzieła. Tym razem atoli 
heroiczńe zabiegi przyjaciół jeżeli nie 
uczyniły książki poczytną, bo wyrobiły 
dla niej nagrodę Akademji Goncourt 
(Prix Goncourt). Teraz już — powia- 
da p. Pirre-Quint snobizm ruszył 

się za elitą inteligencji, a za snobami 

ruszyła się szeroka publiczność... Mar- 

cel Proust stanął u progu sławy. Miał 

48 lat wieku i trzy jeszcze lata do prze- 

życia. 
I przyszła sława; rozgłos dzieł Pro- 

usta objął nietylko Europę lecz i Ame- 

rykę. On sam nie wiedział jak ludziom 

wywdzięczyć się za sławę i rozgłos. 

Wyprawiał coraz to. wystawniejsze i 

fantastyczniejsze fety i bankiety. A czuł 

że śmierć się zbliża... Zmożony bezsen- 

nością wprawadzał siebie weronalem w 

stan drzemki trwającej bez przerwy 

przez trzy doby; gdy potrzebował przy 

jąć gościa, otrzeżwiał sobie kofeiną. 

Podniecające medykamenty były na po- 

rządku dziennym. Bywało podczas no- 

  

   
      

D-ra Cz. Falkowskiego memorjały z 
prośbą, by Kuratorowie stowarzyszeń + 
akademickich, obecni na zebraniach, 
tam właśnie, a nie w parę godzin 
po uchwale—jak to zrobił p. prof. 
Komarnicki — przestrzegali praworząd 
ności. Zaoszczędzi to konfliktów, nie- 
potrzebnej roboty Senatowi, nie bę- 
dzie jątrzyć stosunków, podrywać 
autorytetów profesorskich. 

Względy formalne stanęły na dro- 
dze do ostatecznej stabilizacji i osta- . 
tecznego zwycięstwa tych, co nie par- 
tyjnie i niepolitycznie, ale rzeczowo i 
fachowo przystąpili do wyborów. Nie 
waśnie starszego społeczeństwa mają 
być racją walnych zebrań  Bratniej 
Pomocy i straszak „żydów, masonów 
i... cyklistów", jak chce „Dziennik Wi- 
leński'—ale ponadpartyjne dobro aka- 
demika z miłości bliźniego wypływa- 

jącej. A na miłości bliźniego jest 

Oparta cała idea koleżeńskiej samo- 

pomocy. Tu polityka starszego Spo- 
łeczeństwa ustąpić musi. Z przyjem- 

nością stwierdzamy, że coraz więcej 
zwolenników ma w tej mierze „Odro- 

dzenie" wraz ze wszystkimi tymi— 
..„żydami, masonami i... cyklistami“. 

Odrodzeniowiec. 

Wygrane loterji państwowej 
W 10-tym dniu ciągnienia 18-tej pań- 

stwowej loterji padły następujące wygrane: 
25.000 zł. wygrał Nr. 137471 
15,000 zł. wygrał Nr. 77351 
10,000 zł. wygrał Nr. 173349 
Po 5,000 zł. wygrały N-ry: 2748 6042 

60359. 
Po 3,000 zł. wygrały N-ry: 51566 127225 

143064. 
2,000 zł. wygrały N ry: 23399 54738 

40136 48228 84670 94950 127778 149484 

152688 155225. Ž 
Po 1,000 zł, wygrały N ry: 800 9076 

23765 25006 28253 39403 452906 55650 
58602 70397 74496 75758 79082 84004 
87031 90121 96264 98225 106165 111401 
155083 125889 132250 151554 153480 

162133. 
Po 600 zł. wygrały N ry: 2714 14349 

23760 30469 35696 45274 52122 57756 
66479 72464 81698 193597 110784 $112983 
129510 133606 141018. 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 2123 2491 

4426 5953 6709 7215 7481 8277 8459 10392 

11166 12818 13437 15172 17342 17493 18149 

18833 20457 23741 24292 24681 27037 27501 

30744 33414 34537 34882 34991 35658 

36623 37096 37874 40082 40841 42334 46038 

50439 53287 54973 57174 57761 59059 60727 

63023 63562 64688 65249 66666 69870 72674 

12821 13915 75539 76416 77077 77845 80638 

81123 82265 85379 85599 87336 87869 87577 

88649 89889 90952 91127 91448 92234 93813 

94793 94895 96039 90684 100872 103430 

105900 136 05 107336 107616 109752 111593 

113434 114420 115249 116401 116481 119529 

120567 121327 121402 122266 122589 126025 

123078 129837 1329 133651 134014 134259 
136637- 136575 136007 137218 140902 140966 
141597 141690 141820 142344 142956 143231 

145438 145842 147100 149480 151616 151137 

152613 153812 154337 154454 155541 155554 

156597 157696 158070 158630 158831 162 04 

163122 164663 164544 166206 166322 170555 
171654 172807 173113 

2 222——— >>) 
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" Ofiarnošei Sz. Gayfelnikou j 
polecamy wdowę po pułkowniku arm. 
ros. schorowaną i dlatego niezdolną 
do żadnej pracy znajdującej się wB 
opłakanych warunkach materjalnych. 
Łaskawe ofiary przyjmuje Adm. Słowa 

dlą M. M 

a peer zzz BU 

cy beźsennej posyła do którego z przy- 
jaciół prosząc go aby przyszedł i trzy- 
ma go przy sobie do białego dnia pro- 
wadząc ożywiony dyskurs — o naja- 
ktualniejszych i najróżnorodniejszych 
sprawach. Bo dogorywający Proust, bar 
dziej nieboszczyk niż żywy człowiek 
wprowadzał w podziw znajomych i 
przyjaciół doskonałą znajomością wszy 
stkiego, co się na Świecie dzieje; znał 
ostatnie nowości wydawnicze, wiedział 
dokładnie o czem pisze prasa francus- 
ka i zagraniczna, cytował z pamięci ca- 
łe ustępy najnowszych dzieł, nie była 
mu obcą żadna nowa firma literacka, 
orjentował się wyśmienicie w najnow- 
szych kierunkach w sztuce i literaturze. 
Rozmowa z nim była un enchan- 
tement, jak wyraża się p. Pierre - 
Quint. Ba, do ostatniej chwili przepro- 
wadzał znakomite operacje — na gieł- 
dzie, bo i w sprawach finansowych był * 
biegły, jak mało kto: Na miesięcy trzy, 
cztery przed Śmiercią jeszcze chodził 
do „Ritz*'a gdzie czuł się jak we włas- 
nym domu. Bywało zainstaluje się... w 
oszklonej loży portjera i pisze, pisze— 

pracuje jak przy własnem biurku — u- 

trzymując, że ruch panujący w ogrom- 
nym hotelu, ruch, któremu przygląda 
się przez szyby loży portjera, niezwykle 
go do tworzenia podnieca. I nigdzie in- 
dziej nie chodził ze swej pustelni jak 
tylko do „Ritz“ “a. i 

W ostatnich przed zgonem tygod- 
niach cierpiał okrutnie, nie upadając 
jednak na duchu, nie tracąc przedziw- 

nej jasności umysłu. Ostatnią noc w ży- 
ciu spędził na dyktowaniu wrażeń swo- 
ich wobec zbliżającej się śmierci. 

Zamknęła mu ona powieki 18 listo- 
pada 1922 roku. 

eż. |. 
(D. N.) 

›



KURIER GOSPODARCZY ZIEMI WSCHODNICH 
Pomoc kredytawa dla rolników w województwach 

s północno-wschodnich 
W związku z klęską nieurodzaju w 

północnych powiatach woj. Wileńskie- 
go oraz niedoborem nasion zbóż jarych 

w południowych powiatach woj. Wileń 

skiego i woj. Nowogródzkiem i czę- 

„$сюмет wymarźnięciem kartofli nasie- 

nnych — Państwowy Bank Rolny prze- 

znaczył kwotę .3.500.000 zł. na wiosen- 
ną pomoc kredytową dla ludności ro|l- 

niczej województw północno - wscho- 

dnich. . ` 

Z. pomienionej kwoty przydzielone 

zostało zł. 2.750.000 dla województwa 

Wileńskiego i zł. 750.000 dla woj..No- 

wogródzkiego. - 

‹ Kredyty; wyasygnowane przez Pań- 

stwowy Bank Rolny, będą wykorzysta- 

ne w dwojaki sposób: na zakup i roz- 

prowadzenie nasion w naturze i na po- 

moc rolnikom w gotówce, przyczem ta 

ostatnia forma będzie zastosowana wy 

łącznie w północnych powiatach woj. 

Wileńskiego. Ši 
Kredyt pawyższy zostaje udzielony 

na termin do dnia 1 marca 1930 r. z 

tem, że 50 proc. tego kredytu winno 

być spłacone do dnia 15-go grudnia 

1929 r., zaś pozostałe 50 proc: do dnia 

1 marca 1930 r. Oprocentawanie kre- 

dytu pobierane będzie według normal- 

nych stawek procentowych Państwowe 

go Banku Rolnego przewidzianych dla 

instytucyj drobnego kredytu i spółdzie! 

m rolniezo - handlowych. 

Akcja pomocy nasiennej w naturze 

składa się z dwóch operacyj: „zakup i 

sprowadzenie nasion na teren i pobra- 

mie zabezpieczenia od rolników i roz” 

prowadzenie nasion. | : 

Odnośnie do tej akcji PBR ustalił 

następujące zasady: 

: Za edoicza o kredyt na zakup na- 

sion winny się ubiegać spółdzielnie rol- 

niczó - handlowe; gdyby jednak spół- 

dzielnie te nie mogły uzyskać kredytu 

bezpośrednio w Państwowym Banku 

Rolnym, to wtedy 0. kredyt na zakup na 

sion winny ubiegać się Powiatowe Ka- 

sy Komunalne. a 

W wypadku uzyskania kredytu przez 

Kasy Komunalne nie mogą one prowa- 

dzić na własną rękę zakupu nasion 

zbóż jarych, lecz winny zlecić techni- 

czne przeprowadzenie tej akcji bądź to 

lokalnym spółdzielniom rolniczo - han- 

dlowym bądź też Centrali Spółdziel- 

ni Rolniczo - Handlowych w Wilnie lub 

“ Wilenskiemu Spółdzielczemu Syndyka- 

‘ Przy sprowadzani 
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, cji poszczególne instytucje 

le
ge
. 

towi Rolniczemu. , 
nasion naležy 

przestrzegać, aby nasióra te były przy- 

stosowane do miejscogsych warunków 

klimatycznych i należały do odmian za- 

kwalifikowanych przez wojewódzkie 

komisje rolne. : : 

Przyžnanė poszczególnym instytu- 

<jom kredyty na sprowadzenie nasion 

będą realizowane stopniowo, w miarę 

przeprowadzonych zakupów. : 

Rozdysponowanie kredytu w nasio- 

nach pomiędzy rolników oraz pobranie 

od nich zabezpieczenia pożyczek win- 

no być dokonane przez instytucje dro- 

bnego kredytu, jak powiatowe i gmin- 

ne, kasy oszczędności, Kasy Stefczyka i 

banki ludowe, oraz w nieznacznej czę- 

ści przez spółdzielnie rolniczo - handlo- 

we. 

Technika rozprowadzenia kredytu w 

nasionach będzie się zawierała w nastę 

pującem: Na zasadzie zgłoszeń rolni- 

" ków poszczególne instytucje drobnego 

kredytu ustalą kwotę kredytu, jaka mo- 

że być rozprowadzona za ich pośred- 

nictwem. O przyznanie kredytu w po- 

wyższej kwocie Kasy Stefczyka mają 

się zwrócić do Centrali Kasy, zaś kasy 

komunalne i banki ludowe bezpośred- 

nio do Państwowego Banku Rolnego, 

Oddział w Wilnie. 

Kredyt będzie przyznawany przez 

Państwowy Bank Rolny w porozumie- 

niu z Urzędami Wojewódzkim i Spół- 
dzielczemi Związkami  Rewizyjnemi, 

przyczem kredyt dla kas Steiczyka bę- 

dzie przyznawany za pośrednictwem 

Centralnej Kasy. 
Kredyt udzielany instytucjom drob- 

nego kredytu, będzie bezgotówkowy. 

Ze swej strony instytucje te również nie 
będą wypłacały gotówki, lecz na pod- 
stawie pobranych od rolników weksli, 
względnie skryptów dłużnych, będą 
przydzielały poszczególnym osobom w 
granicach uzyskanego kredytu nasio- 
na, znajdujące się na przechowaniu w 
spółdzielniach rolniczo - handlowych. 

Dla sprawnego przeprowadzenia 'ak 
drobnego 

»› kredytu jednocześnie ze złożeniem po- 
Uania do Państwowego Banku Ralnego 
o kredyt bezgotówkowy winny porozu- 
mieć się z instytucją, przeprowadza- 

‚ 1аса па terenie odnośnego powiatu ak- 

cję zakupu nasion co do rodzaju spro- 
vadzanych nasion i cen na nie. 

į Po rozdysponowaniu przez insty- 

-"iucje drobnego kredytu nasion w grani- 

kowych zadłużenie instytucyj, które uzy 
Skały kredyt w Państwowym Banku 
Rolnym na zakup nasion, przechodzi w 
Odnośnej kwocie na instytucje, które 
Uzyskały kredyt bezgotówkowy. 

, O ile instytucje drobnego kredytu 
nie rozdysponują całego uzyskanego 
Przez nie kredytu bezgotówkowego w 
Przeciągu dwuch tygodni od dnia otrzy 
mania zawiadomienia o przyznaniu im 
tego kredytu, — prawo dysponowania 
nasionami na niewykorzystaną kwotę 

redytu bezgotówkowego przechodzi z 
E uošnej instytucji drobnego kredytu 
Aa tę instytucję, która otrzymała kredyt   
cach posiadanych kredytów bezgotów- S$, 

w Państwowym Banku Rolnym na za- 
kup nasion (powiatowa kasa oszczęd- 
ności lub spółdzielnia rolniczo - han- 
dlowa). 

W wypadku rozdysponowania czę- 
ści kredytu w. nasionach przez spół- 
dzielnie rolniczo - handlowe i pobrania 
przez nie weksli na zabezpieczenie kre- 
dytu — weksle te winny być przekaza- 
ne. do inkaso do instytucji drobnego kre 
dytu według wskazań Państwowego 
Banku Rolnego. 

Kredyt na udzielenie pomacy gotów 
kowej ludności rolniczej będzie rozpro 
wadzany za pośrednictwem = instytucji 
drobnego kredytu jak to: powiatowe 
kasy oszczędności, gminne kasy osz- 
czędności, banki ludowe i kasy Stef- 
czyka. Wysokość kredytu, jaka może 
być rozprowadzona przez poszczegóh:e 
instytucje drobnego kredytu, ustala się 
na podstawie zgłoszeń r olników do 
tych instytucyj, O kredyt w ustalonej w 

sposób powyższy kwocie kasy Steiczy- 
ka winny się zwrócić do Centralnej Ka- 

_sy, zaś kasy komun. i banki ludawe — 
bezpośrednio dó Państwowego Banku 
Roinego, Oddział w Wilnie. 

Zgłoszenia od rolników o pożyczki 
w gotówce mogą być zbierane jedno ze 
snie ze zgłoszeniami o pożyczki w na- 
turze przyczem jednak na zgłoszeniach 
w_nni rolnicy wyraźnie zaznaczyć o ja- 
ką mianowicie pożyczkę oni proszą. 1n- 
stytucje drobnego kredytu ubiegai 1 
cego s.ę w Pa tstwowym Banku Rolny'a 
(asy Stefczyka w Centralnej Kasie) o 
kiedyt — meąt w jednem podaniu pre 
sić równocze nie i o kredyt bezgotńw- 
Fcwy na rozprowadzenie nasion w £2- 
turze i O kredy: na pomoc rolnikom w 
gotówce. W ;odz.iach tych wyraźa.e 
weuna być ustalona kwota każdego 1r- 
czaju kredytu. 

  

Kredyt będzie przyznawany pr:cz. 
Państwowy Bank Rolny w porozumie- 
niu z Urzędami Wojewódzkiemi i Sre*+- 
dzielniami. Przyczem dla Kas Stefczyka 
kredyt będzie przyznawany za pośre- 
dnictwem Centralnej Kasy. (—) 

Wyhuch granafu w fekfurowni Balberyskiego 
Niewyjaśnieni sprawcy usiłują wywołać ferment w fabryce 

Onegdaj ókoło godziny 9 wieczorem w Nowo-Wilejce w fabryce tektury 
Balberyskiego w oddziale kotłów wybuchł granat podrzucony przez niewyśle- 
dzonych narazie sprawców. Siła wybuchowa granatu była tak wielka, że szyby 
w pobliskich oknach uległy zupełnemu zniszczeniu. W chwili wybuchu w kot- 
łowni pracowali robotnicy, wśród których powstała zrozumiała panika wzmo- 
żona obawą dalszych wybuchów. Podczas wybuchu żaden z robotników nie- 
ucierpiał, Na wieść o wypadku na miejsce przybyły władze policyjne, które po 
przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia i zlustrowania miejsca wybuchu 
doszły do przekonania, że najprawdopodobniej granat nie był naładowany 
substancją wybuchową lecz pewną substancją, używaną do granatów alarmo- 
wych, posiadających tę jedynie właściwość, że wybuchają z ogromnym hukiem, 
nie czyniąc jednak żadnych szkód. jednocześnie ustalono, że granat został rzu- 
cony z zewnątrz od strony płotu okalającego fabrykę. Sprawcy korzystając z 
ciemności nie zauważeni przez nikogo ukryli się w labiryncie pobliskich bu- 
dowli. Powody zamachu na tekturownię 
sekwentnie ustałone. Dyrekcja fabryki przypuszcza, że był 

również nie są kon- Balberyskiego 
to akt zemsty ze 

strony zwolnionych w ubiegły czwartek robotników, którzy od dłuższego czasu 
wysuwali żądania natury materjalnej i ostatnio wobec nieuwzględnienia tych 
żądań agitowali za porzuceniem pracy przez wszystkich robotników. Dalsze 
śledztwo, które jest prowadzone przez władze śledcze wyjaśni powody zama- 
chu i jego ewentualnych sprawców. 

Wiadomości z Wilii 
Po nieznacznem obniżeniu poziomu wód Wiljji spowodowanem krótkotrwałym 

przymrózkiem wczorajsze pomiary wykazały znów wyraźny systematycznie zwiększa- 
jący się: przyróst wody. Wczoraj wieczorem poziom wynosił 293 cntm. co wynosi 57 
cntm. ponad poziom normalny oraz 13 cnt. w porównaniu z poziomem z soboty. 

Roboty prowadzone przez saperów, a mające na celu uniemożliwienie tworzenia się 
zaporów lodowych trwają aadal. Lód spływający od miejsca gdzie jest ujście Wilenki 
tamuje ruch łódkowy koło elektrowni co zmusza łodkarzy do ustawicznego przeczyszcza- 
nia sobie toru drogą spychania kry. 

O ile nie będziemy mieli mrozów lód ruszy przypuszczalnie za 7 - 10 dni. 

Konierencja polsko-zowiecka, 
Na odcinku Wielkie Chutory odbyła się nych zatargów i sprawy normalnego prze-. 

onegdaj konferencja polsko-sowiecka, zwo- 
łana w celu omówienia likwidacji lokal- 

chodzenia przez granicę podczas zbliżają- 
cych się robót wiosennych. * 

cZlikwidowanie jaczejki pogranicznej. 
We wsi Zalwinówka, koło Stachowszczyzny, ujawniono jaczejkę komunistyczną, 

składającą się z siedmiu osób. Podczas rewizji u aresztowanych ujawniono dowody 
ich winy. 
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NABOŽENSTWA 
— Uroczyste nabożeństwo w cerkwi św. 

Ducha z okazji imienin p. Marszałka Piłsuds- 
kiego. Z okazji imienin p. Marszałka Piłsud- 
skiego arcybiskup Teodozjusz w otoczeniu 
kleru celebrował w cerkwi św. Ducha w nie- 
dzielę dnia 17 bm. o godz. 12ej uroczyste na- 
bożeństwo. Okolicznościowe kazanie wygło- 
sił arch. Morozow. Po nabożeństwie chór cer 
kiewny odśpiewał „Boże coś Polskę", Władzę 
reprezentował na nabożeństwie nacz. wydzia- 
łu Wł. Dworakowski. Nabożeństwa odpra- 
wione zostały już 17 bm. ze względu na to 
iż w poniedziatek 18 bm. rozpoczął się wiel- 
ki post prawosawny. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym złożyli wizytę p. wojewodzie 
wileńskiemu nowomianowany dowódca pie- 
choty dywizyjnej 1-szej Dywizji Piechoty puł 
dyplom: Stachiewicz, oraz senator Rubin- 
sztejn z okazji nominacji swej na rabina wi- 
leńskiego. Przyjęty był następnie przedstawi 
ciel fabryki samochodów Ursus Wiesław Mo- 
dzelewski, który przybył do Wilna na dy- 

ebranie w sprawie wyboru najdo- 
ejszego dla miasta Wilna środka lokomo 

я ta została również deputacja funk- 
cjonarj y Dyrekcji PKP z dr. Korskim na 
czele aby zaprosić p. Wojewodę na uroczy- 
stą akademię, którą z okazji imienin p. Mar- 
szałka Piłsudskiego urządzają kolejarze w. dn. 

wzrost ciśnienia. 

   

     

    

  

  

  

   
20 bm. o godz. 20-ej w sali Ogn Kolejo 

wego. P. Wojewoda przyjął wreszcie p. Jó- 

  

   
fa Felę wiceprezesa Komitetu Pomocy L ud 

ności dotkniętej klęską nieurodzaju w spra- 

wach działalności tego Komitetu oraz staro- 

stę Niedźwieckiego w sprawach powiatu po 

stawskiego. a 

—Termin wyborów do Izby Rzemieślni- 

czej w Wilnie. Wojewoda Wileński wydał w 

dniu wczorajszym zarządzenie w przedmiocie 
wyborów do Izby Rzemieślniczej w Wilnie, 
oznaczając wybory te na dzień 26 maja rb. 
Woj. Wileńskie wybierze osiemnastu radców. 

— Nominacje lekarzy _ weterynaryjnych. 

    

NIKA 
P. Minister Rolnictwa mianował definitywnie 
p. Karola Witka powiatowym lekarzem wete- 
rynaryjnym w Starostwie w Mołodecznie 0- 
raz p. Wincentego Żylińskiego powiatowym 
lekarzem weterynaryjnym w Starostwie Wi- 
leńsko - Trockim z siedzibą w Wilnie. 

MIEJSKA 
—Posiedzenie rady miejskiej. We czwar- 

tek dnia 21 marca, odbędzie się posiedzenie 
Rady miejskiej. 

Na porządku dziennym, m. in. 
następujące: # 

„ 1) sprawa przeniesienia kredytów w bu- 
dżecie 1928 - 29 r., 2) sprawa ustalenia na 
rok 1929 - 30 dodatku miejskiego do państwo 
w'ego podatku od nieruchomości; 3) wniosek 
w sprawie ieasumpcji uchwały Rady miej- 
skiej w przedmiocie podatku inwestycyjnego 
na budowę dróg, 4) wniosek w sprawie zmia 
ny statutu podatku od widowisk; 5) wniosek 
w sprawie zryczałtowania podatku hotelowe- 
go; 6) sprawa wypłacania specjalnego do- 
datku kierownikom szkół powszechnych oraz 
nauczyc ielstwu szkół specjalnych, 7) pro- 
jekt kosztorysu na budowę szkoły powszech- 
nej pr.y ul. Sierakowskiego; 8) wniosek w 
sprawie zwiększenia kosztorysu na budowę 

koly powszechnej na Antokolu; 9) projekt 
statutu nagrody artystycznej m. Wilna; 10) 
projekt nagrody literackiej m, Wilna za pra- 
cę twórczą w językach miejscowych, 11) 
wniosek w sprawie pobierania zwrotu kosz- 
tów meldunkowych i wymeldunkowych w 
wysokości ceny druków, 12) wybory uzu- 
pełniające członka komisji rewizyjnej na miej 
sce j. Czernichowa; 13) wniosek w sprawie 
utworzenia specjalnej komisji —_ „Budowy 
szkół; 14) projekt przepisów obowiązujących 
o księgach sanitarno - porządkowych nieru- 
chomości m. Wilna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
W sali Ogniska kolejowego w Wilnie 

przy ul. Kolejowej Nr. 19 w dniu 19 marca 
rb. o godzinie 19 odbędzie się uroczysta aka- 
demja dla uczczenia dnia imienin marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

W programie: 1) Przemówienie profeso- 
ra Wierz iego, 2) koncert orkiestry sym- 
fonicznej; 3) jednoaktówka „Pan Benat' 
Al. Hr. Fredry". z 

— Centralna Biblioteka Pedagogiczna 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 
(ul. Wolana 10, 1 piętro). We środę dnia 20 
marca o godzinie 8-ej wieczorem odbędzie 
się odczyt p. Dyr. B. Żapaśnika pod tytułem: 
„Wystawa Poznańska*. Wstęp dla czytelni- 
ków Centralnej Bibljoteki Pedagogicznej bez- 
płatny. Goście mile widziani. 

KOMUNIKATY 
, — Dnia 19 marca, we wtorek o godz. 6 

wiecz. w Domu Kulturalno-oświatowym im. 
|. E. ks. arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego na 

Sołtanis zkach (przy kościele) odbędzie się 
otwarcie kina kulturalno-ošwiatowego. Na 
program złoży się: przemówienie; wyświęce- 
nie kina i wyświetlenie okolicznościowego 
filmu. 

Wstęp 50 gr. Młodzież ucząca się 
okazaniem leg. 30 gr. 

— 67 Środa Literacka odbędzie się, jak 
zwykle, w bibljotece Wydziału Sztuk Piękn. 
USB, ul. św. Anny, dnia 20 marca. Związek 
Literatów będzie miał zaszczyt powitać chlu- 
bę nauki i piśmiennictwa polskiego prof. 
Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Zie- 
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Z PRZECHADZEK 

Z MAŁO ZNANYCH ZABYTKOW 
WILENSKICH. 

Czy widzieliście kiedy przedstawiony na 
powyższem zdjęciu zabytek?... 

Gdy, minąwszy Ostrą Bramę i most 
kolejowy, znajdziemy się niebawem na ul. 
Beliny i idąc dalej w tym kierunku zosta- 
wimy zą sobą linię domów,—od lewej stro- 
ny poczną wnet stączać łagodnie ku prącej 
się w górę ulicy, rozległe sady owocowe, 
z prawej zaś zamajaczą wzgórza cmentarne. 

Uszedłszy nieco dalej zauważymy po 
lewej stronie oryginalny widok. Tuż przy 
drodze, na zboczu wzgórza, za prymityw= 
nem ogrodzeniem ustawiona jest postać 
Matki Boskiej, dość artystycznie wykonana, 
z nadpisem u dołu: „Matko, nie opuszczaj 
nas!*'Po obu stronach figury wznoszą się 
dwie latarnie metalowe, a nieco wyżej— 
Męka Pańska na wysokim postumencie 
murowanym, osłonięta daszkiem, Z pod 

URBANISTYCZNYCH. 

głębokiego śniegu wyzierają bądyle jakichś 
kwiatów widocznie dawno zasadzanych. 

Nie ulega wątpliwości, że chłopi, jadą- 
cy do miasta i mieszkańcy tej dzielnicy — 
znają tę figurę, ale resztą mieszkańców 
nie ma'o niej pojęcia. A szkoda bo zabytek 
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Posąg Matki Boski i Męka Pańska przy 
г ul. Beliny. 

ten podobno związany jest z osobą znako- 
mitego uczonego, wielkiego Jędrzeja Śnia- 
deckiego. 

Ta hipoteza powstała na tle, że się 
tak wyrazimy dziełą Wł. Syrokomli p. t. 
„Wycieczki po Litwie w promieniach od 
Wilna“ (Wilno 1857 r.). 

__ Podobno wzgėrze Įod r. 1838, na kt6- 
rem wznosi się figura, otrzymało nazwę 
Jędrzejówki. 

Znajduje się on na gruncie prywatnym, 
stanowiącym podobno jedną z ziem czyn- 
szowych hr. Przezdzieckich, 

Nim ostatnie tradycje o całem tem 
zdarzejk wygasną doszczętnie wśród lud- 
ności okolicznej, byłoby wielce poźądanem 
by miejscowi znawcy zabytków i miłośnicy | 
przeszłości wileńskiej potroszczyli się © 
należyte zbadanie sprawy, podając rezultaty: 
swych dochodzeń do wiadomości publicz= 

nej. : 
B Przechodzień. 

I i a d 

lihskiego. Po przywitaniu dostojnego gościa 
przez prezesa Związku prof. Stefan Srebrny 
skreślił charakterystykę twórczości znakomi- 
tego. pisarza, poczem prof. Zieliński mówić 
będzie na temat: „Człowiek starożytny, a czło 
wiek nowoczesny”. Nakoniec / przewidziana 
jest dyskusja. Początek o godz. 8-ej wieczór. 
Ze względu na uroczysty charakter Środy 
uprasza się o punktualność. Wstęp mają 
członkowie Związku Zawodowego Literatów 
polskich i wprowadzeni przez nich gości. 

— Z eechów. W związku z wzmianką po 
daną w kronice „Dziennika Wileńskiego Nr. 
62 х dnia 15 bm. jakoby na dorocznem wal- 
nem zgromadzeniu cechu murarzy, malarzy, 
sztukatorów, kamieniarzy i cieśli, odbytem 
przed kilkoma dniami... nie powzięto żadnych 
uchwał. Zarząd cechu komunikuje iż porzą- 
dek dzienny zebrania został całkowicie wy- 
czerpany, a odnośne uchwały zostały jedno- 
głośnie przyjęte, nie wyłączając uchwały, w 
nader drażliwej sprawie, jak odnowienie świą 
tyni Ostrobramskiej, z pomocą praktykantów 
przygodnych i robotników sprowadzanych z 
innych dzielnic Polski, w czasie kiedy nie- 
porównanie lepsi fachowcy cechu Wileńskie- 
go są w stanie bezrobocia. 

— Kurs dla personelu  agronomicznego 
woj. Wileńskiego. W czasie od 11 - 16 bm. 
odbył się w Wilnie kurs dla personelu agro- 
nomicznego województwa wileńskiego, zorga 
nizowany przez Wydział Roln ictwa i We- 
terynarji Urzędu Wojewódzkiego wspólnie z 
Towarzystwem Rolniczem w Wilnie, oraz 
Związkiem Kółek i Organizacyj Rolniczych 
ziemi Wileńskiej. 

Program kursu obejmował walkę ze szko 
dnikami i chorobami roślin oraz nowe metody 
pracy agronomiczno - społecznej. 

Na kurs przybyli agronomowie sejmiko- 
wi, Min. Ref. Roln., Związku Kółek i Organi- 
zacyj Rolniczyc h i Wileńskiego Towarzy- 
stwa Rolniczego. Uczęszczało na kurs 25— 
30 osób. 

RÓŻNE 
— Pragnąc zasilić fundusze swoje Ko- 

mitet Rodzicielski przy publicznej szkole po- 
wszechnej Nr. 22 „Świt* przystępuje do zor- 
ganizowania loterji fantowej i w tym celu 
zwraca się do czułych serc Wilnian z uprzej- 
mą prośbą o łaskawe składanie ofiar w posta- 
ci fantów. Składając najdrobniejsze nawet 
datki ofiarodawcy przyjdą z pomocą dla bie- 
dnej uczącej się dziatwy. 

Fanty na loterję przyjmuje kierownictwo 
szkoły, Mala Pohulanka Nr. 8 w godzinach 
od 9 do 14 i od 16 do 18. 

— Przedstawicielka Międz. Ligi Pokoju. 
Bawiła w Wilnie przedstawicielka Międzynar. 
Ligi Pokoju i Wolności p. Kamilla Drewe. 
W czasie swego pobytu p. Drewe Коп!его- 

rzedstawicielami litewskimi, białoru- 
dowskimi interesując się sprawami 

i narodowych oraz zwiedziła ży- 
5 nstytut nauk. 

„Waad-Hamendoch“ 150 dol: i Jenybod 200 
dol. 

     

    

   
   

— Zarząd T-wa „P. Ž. P.“ sklada naj- 
gorętsze wyrazy wdzięczności |. E. ks. bi- 
skupowi dr. Bandurskiemu za 100 zł. (sto) 
na Dom Wychowawczy dla sierot im. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego na Antokolu, ofia- 
ry złożone przez pracowników pocztowych 
ra Mszy Św. w dniu imienin prezesa Dyre- 
kcji poczt inż. Józefa Żółtowskiego. 

— Pensje kawalerom „Virtuti Militari“. 
Dn. 18 b. m. urzędy skarbowe będą wypła- 
cać pensję kawalerom orderu „Virtuti Militari" 
zą rok 1929. 

— Osobiste. Prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego p. Stanisław Łączyński wyje- 
chał w sobotę dnia 16 marca do Warszawy 
w sprawach służbowych. Prezesa zastępuje 
naczelnik wydziału administracyjnego Cięziel 
ski. 

— Bratnia Pomoc państwowego gimna- 
Zjum żeńskiego im. ks. A. |. Czartoryskiego 
serdecznie dziękuje pani Zofji Plejewskiej- 
Monkiewiczowej, pani Janinie  Korsak-Tar- 
gowskiej i panu Mieczysławowi Worotyńskie- 
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W dniu 20 marca o godz. 8 rano, w kościele po-Bernardyńskim, 
odbędzie się nabożeństwo za spokój duszy 

«+-Jozeia Monkiewicza 
0 czem zawiadamiają 

KOLEDZY 
  

Dzisiejsze uroczystości. 
CAPSTRZYK ORKIESTR WOJSKOWYCH. 

Dzisiejsze uroczystości, obchodu imienin Marszałka Piłsudskiego poprzedzone zosta- 
ły.wczoraj iluminacją miasta oraz capstrzykiem orkiestr wojskowych, które poprzedzane 
plutonami honorowemi przy blaskach pochodni przemaszerowały przez całe miasto. 

NABOŻEŃSTWO. 

O godz. 9.30 rano JE arcybiskup metropolita Jałbrzykowski celebrować będzie w 
Bazylice solenne nabożeństwo w obecności przedstawicieli władz. 

znań. 
W czasie od godz. 10 do |2 adbędą się nabożeństwa w šwiatyniach wszystkich wy- 

©О godz. 10.30 odbędzie się defilada na ulicy Mickiewicza. Defiladę prowadzić będzie 
dowódca piechoty dywizyjnej 1-ej Dywizji Piechoty pułk. Stachiewicz. W defiladzie we- 
zmą udział wszystkie pułki garnizonu, Policja Państwowa i przysposobienie wojskowe. 

AKADEMJA, PRZEDSTAWIENIA I RAUT. 

O godz. 12-ej min. 30 odbędzie się w A uli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego uroczysta akademia. 

Równocześnie o godz. 12.30 urządzona będzie w sali Miejskiej zabawa dla dzieci, 
a o godz. 14-ej w Teatrze Polskim popularne przedstawienie dla dzieci z młodszych od- 
działów szkół powszechnych. O tej samej 
stawienie. 

godzinie w Kinie Miejskim popularne przed- 

O godz. 20-ej min. 15 rozpocznie się w sali Teatru Reduta na Pohulance uroczysty 
wieczór połączony z premjerą „Przyjaciele* Aleksandra Fredry. 

O godz. 22.15 rozpocznie się w pałacu Reprezentacyjnym raut a w Teatrze Polskim 
uroczyste przedstawienie „Ułanów ks Józefa". 

  

Odezwa „Myśli Mocarsiwowej“. 
Poniżej drukujemy nadesłaną nam z prosbą o zamieszczenie imie- 

ninową odezwę akademickiej organizacji „Myśl Mocarstwowa', Pisana 
przez młodzieź akademicką odezwa ta chwyta za serce. Śliczna odezwa! 
Zamieszczając ją deklarujemy swą catkowitą solidarność z jej duchem, 

literą i intencjami, Red. 

KOLEZANKI i KOLEDZY! 
19 marca cała Polska Święcić będzie uroczystość Imienin Wodza Na- 

rodu Józefa Piłsudskiego. ‚ 

W dniu tym ze szpalt i mównic popłyną kaskady słów i pochwał, : 

wyjaśnień i literackich metafor... 
Człowieka, który czyn ukochał, czynem tworząc nowe wartości, za- 

mieniać będą na słowa, puste słowa, których On tak nienawidzi... 
KOLEŻANKI i KOLEDZY! 

Nie chcemy być „czwartą Brygadą"! 

Nie chcemy wchodzić w cień Laurów i Zwycięstw! 
Chcemy nowych zwycięstw i laurów pod Jego rozkazami!! 
To też w dniu 19 marca składamy Wielkiemu Solenizantowi 

dyną deklarację: 
tę je- 

— ..jJesteśrty na Twe rozkazy, Panie Marszałku...! 
Myśl Mocarstwowa A. M. Z. 

ASU TS NY STATISTIKA ONTT PRESS K 

mu za łaskawy udział w koncercie dn. 16-1II 
na rzecz . wycieczki szkolnej do Poznania. 

— Do niniejszego numeru „Słowa* za- 
łączamy dla wszystkich naszych przedpłatni- 
ków „miejscowych prospekt szwedzkich 

na 
ropę naftową lub ołej gazowy. 

Przedstawicielstwo na te ciągówki po- 
siada firma Zygmunt Nagrodzki w Wilnie. 

TEATR I MUZYKA- 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Przed- 
stawienie uroczyste. Dziś, staraniem Komitetu 
obchodu imienin pierwszego Marszałka Pol- 
ski, krotochwila żołnierska Mazura „Ułani ks. 
Jozefa“ ze špiewami i tańcami. Widowisko 
to Komitet poleca uczącej się młodzieży, oraz 
jaknajszerszej publiczności. Słowo okoliczno- 
ściowe wygłosi prof. j. Wierzyński Początek 
o godz. 8 m. 30 wiecz. @ 

— Pochwala kradziežy“. Jutro wraca na 
repertuar ostatnia nowość sezonu, Świetna 
włoska komedja pełna paradoksów i dowci- 
pów „Pochwała kradzieży* z K. Wyrwicz- 
Wichrowskim który tę nowość wyreżysero- 
wał. 

— Wieczory humoru. W sobotę o godz. 
10 m. 30, oraz w niedzielę o godz.'8 m. 30 
wiecz. odbędą się w Teatrze Polskim dwa 
wieczory humoru, pod tytułem „Humor rzą- 
dzi”. Wykonawcami tego wieczoru będą naj- 
wybitniejsi humorzyści polscy z Romualdem 
„Gierasińskim i Marjanem Rentgenem na cze- 
le. Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego. 

— Koncert religijny T-wa „Lutnia*. W 
nadchodzącą niedzielę 24 b. m. w sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędzie się wielki koncert 
religijny z udziałem solistów, chórów i or- 
kiestry pod dyrekcją J. Leśniewskiego. W 
programie „Requiem** Mozarta. 

Połowa czystego zysku przeznacza się 
na Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej im. ks. 
Piotra Skargi i Elizy Orzeszkowej. 

Organizacja koncertu spoczywa 
kach Wiłeńskiego T-wa Muzycznego 
tnia*. Początek o godz. 8 wiecz (20). 

Reduta na Pohulance. „Przyjaciele*. 
Dziś o godz. 20-ej premjera 4-aktowej ko- 
medji Aleksandra hr. Fredry p.t. „Przyja- 
ciele", owianej sentymentem Napoleońskich, 
żo'nierskich wspomnień poety. 

Główne postacie odtworzą: Zoija — Ja- 

dwiga Kossocka; Panna Bobine — Irena Mie- 

lęcka, Zdzisław Tadeusz Białkowski, Cze- 

sław — Kazimierz Knobelsdorff; baron — 
Wtorkiewicz — Feliks Żukowski; Krupkow- 
ski — Konstanty Pągowski. Sztukę wyreży- 
serował dyrektor Teofil Trzciński. 

Zespół Reduty przypomina, że przedsta- 
wienie jest częścią programu urocz ystego 
obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego. 
Obowiązuje strój wizytowy. 

— Patronat więzienny. Dziś w Reducie 
o godz. O-ej będą odegrani „Przyjaciele* 
Fredry na dzieci więźniów. Pozostałe bilety 
można nabywać w Orbisie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tragiczne skutki bójki. W niedzie- 

lę wieczorem, na ulicy Zamkowej, pomię- 
dzy kilku żołnierzami a cywilnymi, powsta- 
ła bójka, w trakcie której awanturnicy we- 
szli do bramy domu Nr. 7. W chwili, gdy 
jeden z żołnierzy wydobył szablę, przeciw- 
nicy jego również żołnierz i cywil rzucili 
się do ucieczki i wpadli na schody fron- 
towe pobliskiej oficyny. Widząc jednakże 
za sobą pogoń, uciekający bez namysłu 
dopadli okna pierwszego piętra i wysko- 
czyli na podwórko. Cywilny skoczył na no- 
gi i zdołał zbiec natomiast żołnierz Anto- 
ni Szukaszewicz skacząc z okna wpadł na 
przyglądającego się awanturze Henryka 
Chłowiewa (Tyzenhauzowska 4) a następnie 
na bruk podwórka ulegając poważnemu 
uszkodzeniu głowy. W stanie ciężkim ulo- 
kowano go w szpitalu wojskowym. jak się 
okazało, całe zajście wynikło na tle nadu- 
życia alkoholu. 

— „Rachunek sumienia* bandytów. 
Dochodzenie policyjne przeciwko 2 wła-- 
mywaczom i bandytom: Judyckiemu i Gry- 
gielewiczowi zostało już zakończone. Obu 
ich osadzono w więzieniu na Łukiszkach. 
Judycki i Grygielewicz grasując od dłuż- 
szego czasu, dokonali następujących prze- 
stępstw: włamania do mieszkania Zabo- 
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rowskiej (Olimpia 1), do mieszkafia Szczy- 
buka (Bakszta 11), napad rabunkowy 5 
mieszkanie Torowicza (Oranžeryjny 3) gdzie 
ścigany Judycki oddał kilka strzałów. Usi- 
łowanie okradzenia mieszkania zastępcy 
starosły Łukaszewicza (Objazdowa 6). Po- 
nadto Grygielewicz poszukiwany był za 
ucieczkę z pod eskorty i usiłowanie zabój- 
stwa policjanta Zakrzewskiego. 

— Pożar. Krótkie spięcie w przewo- 
dach elektrycznych spowodowało pożar w 
gimnazjum żydowskiem przy ulicy Rudnic- 
kiej 6. Pożar w czas zauważono i po przy- 
byciu straży ogniowej w szybkim czasie 
ugaszono. 

RADJO. 
Wtorek, dnia 19 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Majacziej u "R - 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
15.10—15.35: Tr. z W-wy: Odczyt dła ma- 
turzystów: „Wędrówki ludów państwa bar- 

barzyńskiego* na gruzach rzymskiego lm- 
perjum. 15.35 — 10.00: „Chrystus“ II konte- 
rencja I religijna dla radjosłuchaczy. 16.00— 
16.20; Odczytanie programu dziennego, 
repertuar teatralnokinowy i chwilka litew- 
ska. 16.20 — 16,35: Kurs język włoskiego. 
16.35 17.00: Audycja dla dzieci. 17.05 — 
17.20: „Pocztowe Kółko Śpiewącze* ku 
uczczeniu imienia Marszałka Piłsudskiego. 
17.25—17.50:„Dzieci Wileńskie — Dziadkowi* 
audycja ku uczczeniu imienin Marszałka 
Piłsudskiego. 17.55 — 18,50: Tr. z W-wy: 
Uroczystość „dla żołnierzy z racji imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 18.50 - 19,15: „Ką- 
cik dla Panów*, 19.15 —19.40: „Marszałek 
Piłsudski w poezji* odczyt. 19.40 — 19.55: 
Przerwa. 1955 20.00: Sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00—20.10. Odczytanie programu * 
na dzień następny i komunikaty. 26.15 = 
22.00: Tr. z W-wy. Uroczysta akademia ku 
uczczeniu imienin Marszałka Piłsudskiego. 
Po transmisji komunikaty: P.A.T., poli- 
cyjny, sportowy i inne orąz „Spacer detek- 
torowy po Europie. 

— Środa literacka w radjo. Polskie Radjo 
w dążeniu do rozszerzenia działu „Transmi- 
syj z życia”, nada w najbliższą środę z lokalu 
Bibljoteki Wydziału Sztuk Pięknych USB, w 
porozumieniu z Wiłeńskim Związkiem Lite- 
ratów, autentyczny przebieg jednej z takich 
popularnych u nas „Śród Literackich". Ra- 
djosłuchacze będą uczestnikami powitania 
znakomitego uczonego i pisarza, prof. T. Zie- 
lińskiego — i usłyszą pogadankę dostojnego 
gościa o „Człowieku starożytnym a człowie- 
ku nowoczesnym“. 

— Imieniny Marszalka Pilsudskiego. Wtor 
kowy program radjowy poświęcony jest w 
znacznej części imfeninom Marszałka Piłsud- 
skiego. Wilno transmituje z Warszawy popo- 
łudniową audycję dla żołnierzy, oraz wieczor 
ną Akademję. Własnemi siłami nada nasza 
rozgłośnia: audycję dla d (godz. 16.35), 
audycję Pocztowego Kółka Spiewaczego (g. 
17.05), transmisję z Wilna na wszystkie sta- 
cje „Dzieci Wileńskie — Dziadkowi”, w któ- 
rej wystąpią wykonawcy od lat 6 do 9 — i 
odczyt p. T. Łopalewskiego „Marszałek Pił- 
sudski w poezji”, 

— Radjowa ekspedycja krajoznawcza. 
Polskie Radjo w porozumieniu z Instytutem 
Etnograficznym USB wydelegowało p. Teo- 
dora Bujnickiego do Puszczy  Rudnickiej, 
gdzie specjalna ekspedycja kra joznawcza 
zbiera materjał do regjonałnego słuchowiska 
wielkanocnego p.t. „Winszowanie panienek* 
Kierownictwo tej pracy spoczywa w doś- 
wiadczonych rękach docenta USB pani dr. 
Cezarji Ehrenkreutzowej. Audycja powyższa 
nadana będzie z Wiłna na całą Polskę w pier- 
wsze święto Wiełkiej Nocy. 

—,„Pierwszy wieczór słowiański", Dowia- 
dujemy się: że w poniedziałek dn. 25-g0 bm 
o godzinie 20.15 w sali Śniadeckich USB od- 
będzie się nadawanie przez Rozgłośnię Wileń- 
ską Polskiego Radja audycji radjowej, wobec 
publiczności. Program tej audy wypełni 
„Pierwszy wieczór slowianski“ 2 udziałem 
chóru słowiańskiego pod dyr. T. Matwijca, 
Zotji Bortkiewicz - Wyleżyńskiej, Heleny Zu- 
bowiczowej, Leona Wołłejki oraz cymbalisty 
z pod Oszmiany Franciszka Ciechanowicza. 
Bliższe szczegóły podamy wkrótce. 

  

    

    

   



SPORT. 
OSTATNIE ZAWODY NARCIARSKIE W 

SEZONIE. 

W sobotę dn. 16 bm. odbyły się ostatnie 
w tym sezonie zawody narciarskie organi- 
zowane przez Sekcję narciarską Koła Sporto- 
wego gimn. Lelewela. 

Trasa biegu wynosiła 7 klm. i była b. u- 
rozmaicona, miejscami ze względu na zlodo- 
waciałą powierzchnię śniegu dość trudna. 
Start i meta na boisku sp. 6 pp. Legjonów. 

Do zawodów stanęły 4 zespoły narciar- 
skie. Zwyciężył jak było to przewidziane naj- 
lepszy zespół szkolny w składzie Ciechano- 
wicz, Urban i Łaboć uzyskując w sumie cz: 
1 g. 52 m. 48 sek. indywidualnie najlepszy 
czas miał Ciechanowicz 35,07 s. 

W biegu 7 klm. zwyciężył Umiastowski 
czas 15 min. 42 sek. 

TURNIEJ. GIER SPORTOWYCH. 

  

W terminie od dnia 21 - 24 marca br. ro- 
zegrany zostanie tur r. ej gier sportowych (sia 
tkowka i koszykowa) o mistrzostwo m. Wil- 
na organizowany przez Okr. Ośrodek WF. Do 
turnieju. zgłoszone zostały zespoły następu- 
jacych klubów sportowych: AZS, WKS „Po- 
goń*, harcerze, TG „Sokół* RKS, „Sila“, | 
ZTGS „Makabi“. Turniej zostanie rozegrany 
w konkursie pań i: panów. 

Rozgrywki odbywać się będą w sali gimn. 
J. Słowackiego ul. Dominikańska 3 Po szcze- 
łowe informacje odnośnie terminów poszcze- 
gólnych rozgrywek zainteresowani kapitano- 
wie zespołów zechcą się zgłaszać w lokalu 
Okr. Ośrodka WF (Ludwisarska 4) do dnia 
21 bm. do godziny 12. 

PIŁKA NOŻNA — TENIS — NARTY — 
BOKS. 

Wobec' zbliżającego się sezonu wszyst 
kie drużyny ligowe zabrały się energicznie 
do treningu. Śnieg wszędzie dokucza ale 
najgorzej przedstawia się sytuacja w Kra- 
kowie gdzie boiska Wisły i Cracovii .są coro- 
cznie zagrożone powodzią. W. 1924 r. ty- 
dzień przed meczem Polska - Węgry który 
miał się odbyć na boisku Cracovii woda sta- 
ła tam na wysokości półtora metra. Oczy- 
wiście boisko: zostało zrujnowane — dopiero 
po trzech miesiącach doprowadzono je do 
wględnego porządku. Gdyby obecnie nastąpi 
ła podobna powódź, a jest to wielc e prawdo- 
podobne, oba kluby poniosłyby straty niepo- 
wetowane. Zaważyłoby to niewątpliwie na 
ich wynikach w pierwszej połowie rozgry- 
wek. * 

+2 2 

Teniści zmłerzą się po raz pierwszy w 
maju na dorocznym turnieju o mistrzostwo 
Warszawy. Podczas zimy trenował zagrani- 
cą intensywnie Maks Stolarow, obecnie zaś 
Czetwertyński. Ponieważ i w zeszłym roku 
byli najlepszymi przeto z pewnością teraz 
gdy gędą mieli przewagę solidnego trenin- 
gu nad innymi naszymi mistrzami również u- 
trzymają się na dwóch pierwszych miejscach. 
Rozgrywkę o puhar Davisa wyznaczono Pol 

sce z Anglją. Mecz odbędzi e się w Warsza- 
wie. Reprezentować nas będą zapewne właś- 
nie M. Stolarow i Czetwertyński. W ciągu 
5 lat grania o puhar Polska trafia po raz 
trzeci na Anglję, przegraną 0:5 można uwa- 
żać za zapewnioną. 

* * * 

Narciarze nareszcie się uspokoili. Wyniki 
B. Czecha w Finlandji były godnym zam- 
knięciem stzonu. Prasa skandynawska pod- 
kreśla, że jedynie Polacy ośmielili się zajrzeć 
w paszczę Iwa tj. odwiedzieć Skandynawów 
uspich — na ich terenie. I rzeczywiście, stwie 
dzają dziennki, Bronisław Czech jest jedy- 
nym „Europejczykiem* który może się mie- 
rzyć ze Szwedami, Finami i Norwegją. 

Reiestr Handlowy 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 
w dniu 24-I 1929 roku. 

4386. II. A. „RADIO — M. Zarchin i B. Czerny S-ka". 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2983—VI 

"HEJ TABY GABY ЗО ETA SGO GRA MIA ASB AA GRA (BRA SAM LĄ STA ВА GA STA A PIĄ STA 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

`Б Kulikowskiego * "fm warszawskiń” * 
WILNO, ul. Wielka 13. 

Wykonywuje ubrania męskie, palta 
Wielki wybór materjałów i gotowych ubrań. 

Połeca smokingi, fraki, żakiety wykonane przez najlepsze 
siły fachowe. Ceny przystępne. Ža gotówkę i na raty. 

Przy sklepie pracownia ubrań damskich. Wykonuje wszel- 
kie roboty podług najnowszych fasonów. 

s skiem poczytnem 

* * # 

Nasza reprezentacja bokserska rozegra me 
cze w kwietniu i maju z Czechami, Niemcami 
Węgrami (rewanż). Zostali wyznaczeni sami 
zawodnicy z Poznania i Górnego Śląska. Je- 
dynemu Łodzianinowi wyznaczono kwalifi- 
kacyjny mecz z Górnoślązakiem. Świadczy to 
że boks rozwija się jedynie w byłym zabo- 
rze niemieckim. Warszawa, Kraków, Lwów i 
Wilno nawet nie pretendują do wystawienia 
zastępcy któregoś z naszych reprezentantów. 

List do Redakcji. į 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczeniem w Pań- 
pismie listu otwartego 

Apołłosa Sołłohuba, proszę o łaskawe umie- 
szczenie niżej przytoczonego wyciągu z po- 
stanowieniem Rady Adwokackiej w Wilnie, 
z dnia 20 lutego roku 1929 Nr. 20, zakomu- 
nikowanego A. Sołłohubowi, jako skarżące- 
mu, w części jego dotyczącej. 

Wyciąg z księgi protokułów Rady Adwo- 
kackiej w Wilnie. Protokuł Nr. 20 z dnia 20 
lutego 1929 roku. Przewodniczy: dziekan 
Petrusewicz. Obecni: Bagiński, jundziłł, Ko- 
złowski, Mitkiewicz, Kulikowski, Parczewski, 
Rodziewicz, Uciechowski i Wygodzki. Referu- 
je adw. Rodziewicz.. 

Zażalenie Apołłosa Sołłohuba na 
adwokata Pawła Adrejewa i wyja- 
śnienie tego ostatniego. 

1). Zażalenie Apołłosa Sołłohuba, jako 
dotyczące w konkluzji uregulowania spor- 
nych rozrachunków pieniężnych pomiędzy 
nim, a adwokatem Andrejewym, nie związa- 
nych z pełnieniem przez adwokata Andreje- 
wa obowiązków zawodowych, pozostawić 
bez uwzględnienia. 

2) Upatrując w treści podania Sołłohuba 
oraz wyjaśnienia, złożonego przez adw. An- 
drejewa, wskazania na czyny karne, ścigane 
z urzędu, a polegające na puszczaniu w obieg 
weksli ze siałfszowanemi podpisami adwoka- 
ta Pawła Andrejewa, Eugenji Andrejewowej 
i adwokata Zbigniewa Jasińskiego, przesłać 
odpisy podania Sołłohuba i wyjaśnienia ad- 
wokata Andrejewa do wiadomości prokura- 
tora przy Sądzie Okręgowym w Wilnie. 

Jednocześnie komunikuję, że A. Sołłohub 
dotychczas nie zetknął się z organami wy- 
miaru sprawiedliwości tylko dlatego, że ni- 
gdzie nie może być odnaleziony, mimo po- 
szukiwań. 
15-Ш 29 г. 

AE ddmrożęnie 
adwokat Paweł Andrejew 

ckiego 

wstałe od odmrożenia. 
__ apteki i składy. 

Sprzedają 
SPLS— 0 
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Dbajcie o swoje zdrowie! 
» „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 
: (z marką „Kogut“ są stosowane przy 

horobach _ ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem + RZN GA ūta- 

= twiającym funkcję 6 ORGANÓW TRA- 

   
   

   
   

    

3 WIENIA. i działającym - przeciwko 
załąGkt: OTYŁOŚCI. -:* |166—=0 ® 

: Skład w Wilnie,.Zarzecze 30—7, * 

L 
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jesienne i zimowe. 

"Maść „MROÓZOL” Gąse-Gpi 
| zapobiega Od- 

je" się kończyn i goi ranki, MTT 

  

Fortepiany am Fishormonje 

   

  

SŁ 

OGŁOSZENIE. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Antoni Sitarz zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Św. Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art, 
1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 21 marca 
1929 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Niemieckiej Nr. 35 odbędzie się powtórna 
sprzedaż z licytacji publicznej, majątku ru- 
chomego Nauma Glezera składającego się z 
wyrobów gumowych oszacowanego na su- 
mę zł. 887 na zaspokojenie pretensji Izaaka 
Borkuna i Leona Mintza. 

Komornik Sądowy A. SITARZ. 

l naukowego. Wynagrodzenie zależnie i 
od umowy. 9£01—0 

Ilamsuuma umami ПТа 

WYROBYDRALLE G0 

ELSIS ETD INRI BIS USS TIA 

Zakład w Wielucianach 
pocztą Nowa Wilejka poszukuje 

nauczyciela - ogrodnika 
Wymagane kwalifikacje ukończenia 
wyższego lub średniego zakładu 

Przemysł „perfumeryjno-kosmetyczny w 
Polsce stanowi bardzo poważną i żywotną 
gałęź przemysłu krajowego, który aczkolwiek 
podczas wojny i z biegiem lat następnych do- 
znał rozmaitych przesileń, obecnie systema- 
tycznie się rozwija i dziś przedstawia sobą 
poważną placówkę o pierwszorzędnem zna- 
czeniu ekonomicznem. Do czołowych placó- 
wek wspomnianego przemysłu zaliczyć trze- 
ba firmę „GEORG DRALLE*, której to wyro- 
by coraz bardziej , stają się poszukiwanemi 
przez szerokie rzesze konsumentów. Piękne, 
estetyczne opakowąnie ; wyrobów DRA- 
LLE'GO jak to wody . brzozowej, perfum 
„llusion* (bez alkoholu), mydeł toaletowych, 
wody kwiatowo-kolońskiej i innych harmoni- 
zują z jakością i wykwintem towaru, mogą- 
cego zadowolnić najbardziej wyszukane gu- 
sty, wyrafinowanych znawców, Ceny. .wszy- 
stkich wyrobów firmy „DRALLE” są o wiele 
niższe od fabrykatów! importowanych a więc 
i pod tym względem szerokiemu ich rozpo- 
wszęchnianiu wśród. wszełkich warstw nie 
powinno być i 

   
(z* kogutkiem) 

jg т ®& Ń iai i 

Czopki he- ini“ 
moroidalne „Varitol usuwają ból, 

krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

: Sprzedają apteki i składy apteczne. 

OGŁOSZENIE. 

Wydział Powiatowy Sejmiku Drohiczyń- 
skiego (Woj. Poleskie) poszukuje: 1) Kie- 
rownika Szpitala na 30 łóżek, chirurga, obe- 
znanego z położnictwem; wynagrodzenie 
600—700 zł. miesięcznie, mieszkanie o 4 po- 
kojach, opał światło. 2) 2 lekarzy rejonowych 
(rejon 1—2 gminy), uposażenie 200 zł. mie- 
sięcznie, opłaty po 1 zł. od każdego chorego 
podczas przyjęcia w przychodni od 9—12 
godziny. Pozatem wolna praktyka. Obowią- 
zuje nadzór sanitarny nad szkołami” rejo- 
nem. Posady kontraktowe do objęcia od 1-IV 
b. r. po złożeniu podania do Wydziału Po- 
wiatowego w Drohiczynie ze wskazaniem 
kwalifikacyj. e 

Przewodniczący Wydz. Pow. 
. STAROSTA 

(©) Ed. Dunin-Markiewicz. 

  

„ pierwszorzędnych firm 
. krajowych i zagranicznych. 

Jugotenminowe spłały 
Wielki wybór. 

Skład fortepianów 

GEBETHNER i S-ka 
WARSZAWĄ,  Krak.-Przedm. 17. g,5__, 

ow.0 

  

Dziśl Monumentalny film w 12 aktach p|g głośnej powieści J. OPATOSZU 

KINO 

LUDOWE 
Ludwisarska 4 

„W lasach polskich” 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. I po poł. Bilety do nabycia w kasie teatru ludowego. 

Ceny miejśc 30, 50 i 80 gr. 

  

| Miejski Kinematograi 
j  Kulturalno-Oświatowy 
i SALA MIEJSKA 

ai. Ostrobramska 5. 

Od dnia 15 de 19 marca 1929 r. włącznie bęcą wyświetlane filmy: 

„Nieznany ojciec” 
Denny, čzarująca „Miss Hollywood“ Barbara Kent i mala „gwiazdeczka“ Jana La Verne. Reżyse- 
rował Fred Newmeyer. Nad program: „„GOGO ŁAPIE ZŁODZIEI* groteska w 2 sktach. Kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. W gniu 19 marca r. b. 

melodramat w 8 aktach. 

W rol. główn.: Reginald 

początek płatnych 
seansów od g. 6 ej. Następny program: „PRAWO SZPADY i KRWI*. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

(ista Ehman, 

Not miłosna skazańca 
i najpiękniejsza 
kobieta północy 1 

w Warszawie w najwytworniejszem kinie „Filharmonia”. Najnowszv dziennik „Gaumont*. 

Atrakcyjny film światowej sławy 

podług słynnego dzieła 5. MICHAELISA. 

Karina Bell. ludzi. Film ten z 

Potężny dramat miłosny pięknej arystokratki i oficera rywal. W rol głównych ulubieniec kobiet 
i iej Szalone napięcie. Pojedynek nerwów i siły. Tłumy 

ogromnem powodzeniem demonstrował się 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” | 
Mickiewicza 22. W rolach 

4 mistrz   głównych 
maski Conrad Veidt, czeruiaca Mary 

GŁOSY PRASY: „Najpotężniejsza kreacja genialnego Conrada Veidta, który potrafił wiele 
włożyć w postać Człowieka Śmiechu (London Times). Najmłodsza gwiazda ekranu MARY PHILBIN, jako slepa 

DZIŚ! Przepiękne arcydzieło romantyzmu, potężna opowieść miłosna z za kulis intryg dworów królewskich 

według nieśmiertelnej powieści Wikfora Hugo Howe Qui nm 
m r = й 

Człowiek śmiechu 
PhiIBŃA „upró'w*oRERZE* 

uczucia i pracy 

dziewczyna Dea, stworzyła kreację niepowszednią, pórywającą czarem dziewiczości i siłą (N.Y. Daily Mirror) 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność © przybycie ńa początki seansów o godz. 4. 6. 8, 10.20. 
  

  

salonowego Kino  „Piecadilly” | 
WIELKA 42. | wizakt et. „Siałszowane Miliardy 

й 2ц2@па_ walka z międzynarodową bandą fałszerzy bankno 
‹ kawia, intryguje, zajmuje, bawi i rozśmiesza... Ceny nie podwyższone. 

Dziś! HARRY PEEL w swej najnowszej i najsensacyjniejszej kreacji jako bohater wielkiego dramatu 
ść Oszałamiający wir niebezpieczeństw bohaterskich 

wsród nieustającego napięcia i miljona niespodzianek. 
tów Film, który bierze, wzrusza; «porywa, : zacie- 

  

Kino- 
Ё ‚ DZIS! Potężna kreacja największego reżysera Świata D. GRIFFITNA. 
zwycięstwo miłości i bohaterstwa ” 66 

T-atr „Hand z cyklu wojny światowej DRUT KOLCZASTY. 
Wielka 30 e i : 8 т Sa ? й „Col GEHENNA JENCOW) : 

7 NH " wo, : + OSM > ti + : i 

lid s obowiasku. K Ż obrone Jióyzny: W roli głównej Pola legri 
  

OYREEEA 
| | LEKARZE ;g choroby skórne, we: 

neryczne 
płciowe. Elektrotera- 
pis, słońce górskie 
diatermja. 
Mickiewicza 12, r6g 

  

  

DOKTOR 

D.ZELBOWIG2 | 
chor. „weneryczne, 
syfilis, , narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—3 wiecz: 

Z.P_ 43. ycze zawie trza 

"Dr. POPILSKI 
'choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 1i od 

Koiowinnią | że z” omas : a 2, róg Zawalnej 

KOBIECE, WENE- | SZIS=—_ 1 W.Z.P. 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOÓW. 
ой 12--2 1 Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 271. | 

DOKTOR 

BLUKOWICZ 
: Chorobv weneryczne, — WA NTT syfilis i skórne, 

  

  

Dr. G. WOLFSOK Wielka 21. 
weneryczne, moczo- Od 9 — 1 i 3 — 8. 
places i Aa ń TE 921). 
Wileńska 7, tel. Е 

= ш6 — BSE; EJ EEEE 
pokron _ | LEKARZEDENTYSCI L. GINSBERG 2 

choroby weneryczne EE 
syfilis i skórne. Wil- 
nio, ul. Wileńska 3, te- Liekarz- Dentysta 
leton '567. Przyjmuje > / MARYA. 

od 8 do I iod4 do8. Qżyfska-Smolska 
DOKTOR Choroby jamy ustnej. 

Hawryłkiewiczowa Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 

przyjmuje od 11—12 Porcelanowe i złote 
i od 5—6. Choroby korony. Sztuczne zę- 
skórne, leczenie wło- by. Wojskowym, u- 
sów, operacje kosme-rzędnikom i uczącym 
tyczne i kosmetyka się zniżka. Ofiarna 4 
lekarska. z: i- 1 A EAS od 
leńska 33 m. 1. 10 — 7. 
m W.Z.P. 7 2 Wydz. Zdr. Nr. 3 

i. "moczo* 

Sollux. 

Tatarskiej 9 -2i5—8, Oraz Gabinet Kosme- 

_ niemieckim, lub fran- 

Ochmistrzyni 
z długoletnią. prakty- 
ką poszukuje pracy. PETER: 

L AS Zna się - na. kuchni 
zana gospodarstwie, ul. 

: ES S Nowosxiecka 7-a—7 

    

Niaszorka šmiakowska Re 
POTRZEBNY 

tyczny usuwą zmar- Rząjca-zKonom '€zki, piegi ›а jątku ziemi Wi 
łupież, brodawki; ku-. (0, Talatku ziemi Vi- rzajki, wypadanie wło- leńskiej od. zaraz. 

ZŁE Dowiedzieć się: Ban- sów. : Mickiewicza 46: kowa-d.yt'm. 14; (od 
: Makowej), od g. 10 

EEE E UNS E CHCESKA dO 12-rano. ge” 

ETNISKA | gamą 
TIT 
Letniska i DOKALĖ © 

blisko. kolei 4—5 po- 8-5; i 
koi i kuchnia suki Es 
kuję, Oferty: Wielka pokoi z kuchnią i 
Po 19 m.4, ogrodem do wyłącz: 
oczobut. nego użytku w oko- 

EE HI GEO zawzmm licach Zakretu, Zwie- 
rzyńca i  Antokola. 

POSADY Ę : Pośrednictwo  wyłą- 
|| i czone. Uprasza się o 

NIEZ UI TA В ZEREM podanie waruaków 
_piśmiennie pod adre- 

POKMIEDNA waży waz Sem: Wilno, Zawalna 
i -за Nr 16 m. 1, Grabo- uczycielka do dwojga “> О 

chłopców. 9 i 5 ląt z Wiecka. 6901-0 
dobrym polskim, lub AWYWAWAW 

aja KUPNO | SPRZEDAŹ 
—- WAWAWAW 

  

cuskim. Zgtaszač się 
od g. 2—4, 3-go Maja 
1 m. 3 
  

(OTRZEBNY  eko- 
nom, kawaler 50 Dau parokonny na 

zł. miesięcznie * 2 gumach z 
utrzymaniem, familij- uprzężą w b. dobrym 
ny 15 pd. zboża, kar-stanie okazyjnie do 
tofle, utrzymanie kro- sprzedania. Metropo- 
wy, pocztą Soły, litalna 1, od godz. 
skrzynka Nr 7. QŁOTO 10 ei do 1-ej. £ŁOI—L 

AUTOBUS : "fiotówkę w każ-= 
po gruntownym  re- „dej sumie ulo- 
moncie, koacesjono- Kujemy najdogod- 
wany, do Ssprzedanią nej na oprocento- 
bardzo tanio z powo- „+ wanie 
du wyjazdu. legata R Lada 

. 4, od g. 10 d > 
IRE SORO EE Lo OS R Śp; p.JEO, Nr Sb oai S 

„ŁE0L-* J[QMNWADE: ogrodów. 
Wędiiny budynków i zabagnio” 

Lucji Wysockiej z "ych obszarów. 
majątku Chocieńczyce Meljoracje łąk: 
nabyć można w fir- Nawodnienia,  odwo- 

  

mach: | Wecewicz — MŽWOGRIE = 
Mickiewicza 7, Banel dnienia i wakzóyki 
— Mickiewicza 23, Upramy tak, 
Tilier Mickiewicza Zakładanie: 
20, Mleczarnia War- Gospodarstw Rybnych 
sząwska—Zamkowa 3, 
Januszewicz — Zam- Poważne referencje z 
kowa 20, Spółka prak- wykonanych / robót. 

tworów owocowych - CENY DOSTĘPNE.- 
WIEŻA 36 Ziemiąg- Adres w Biurze Gra- 

а — Тгоска 1. — Z bowskiego, — Сагбаг- 

DM pół muro- szu —_6L-0 
wany pół dre- 

Nauka wniany, 
mórg 

AE pisan'a.. 
na maszynach 
ul. Orzeszkowej 11 

!m. 16, dow. od godz. 
1—6-ej._ ALL] —— 

Rėž E Oszczędności 
swoje ulokuj na 12 

DRE R WRZE M DRUM proc. rocznie. GOtów- 
———— ka twoja jest zabez- 

placu 1 
sprzedamy 
za 2.500 

dolarów 
D H.-K. „Zachęta“ 

| Mickiewiczą 4, 
tel. 9-05. —0 

A N T Ė N Y pieczona złote z 
brem i drogiemi ka- 

, UZIEMIENIA | mieniami. LOMBARD 
i inne instalacje | Pląc Katedralny, Bi- 
radjowe dobrze i | skupią 12, wydaje po- PE ana © žyczki pod zastaw 

KARPOWICZ złota, srebra, brylan- 
tów, futer i różnych 

Styczniowa 1 m. 10 | towarów 818— L 
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W jednej chwili przypomniała się 
Hektorowi kawiarnia Saint-James, dłu- 
ga wąska sala pełna stolików, rozgnie- 
wane twarze i okrzyk: „Pan mi zapłaci 
za to žyciem!“ 

Narazie Hektor nie mógł zrozumieć 
dlaczego przyszły mu w tej chwili te 
wspomnienia. Czemu właśnie teraz zaj- 
ście z hrabią Soleme i niedoszły poje- 
dynek zaprzątał mu głowę. 

- Właśnie brama więzienna otwarła 
się i to pochłonęło znów uwagę 
Hektora.... 

— Przepraszam cię obywatelu, — 
przerwał mu znów drwiący i uprzejmy 
głos. — Jest tu ktoś jeszcze, kto pra- 
gnie przypomnieć się pańskiej pamięci! 

Hektor wzruszył niecierpliwie ra- 
mionami. Czego chciał ten nieznośny 
człowiek? Z bramy wywożono już piet- 
wszą partję skazańców. Tłum, poru- 
szył się w nerwowym porywie cieka- 
wości. Nagle ktoś z całej siły šcisnąt 
ramię Hektora, rozzłoszczony, podniósł 
rękę, by uderzyć napastnika, lecz w tej 
że chwili został chwycony silną dłonią, 
jak w kleszcze. Ze wszystkich stron 
otoczyli go ludzie w granatowych mun- 
durach. - 

Z wściekłością zaczął się im wyry- 
wać. W tłumie zapanowała panika: z 
krzykiem i przekleństwem ludzie za- 
częli się cołać, dusząc się, przeklinając 
i uciekając czemprędzej. 

Zanim Hektor zorjentował się, że 
został aresztowany, ręce jego były już 
silnie skrępowane. na plecach i zwią- 
zane grubym sznurem. Zrozpaczony 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

usiłował się uwolnić, nagle ujrzał przed” 
sobą tryumiującą twarz / Grand-Duca, 
jego żółte oczy błyszczały radością. 
Obok garbusa stał uśmiechnięty, zado- 
wolony, śniady i smukły hrabia Soleme. 

— Nie będziemy go ciągnąć przez 
tłum, — rzekł Grand-Duc. — Pilnujcie 
go tutaj, przyjaciele, a gdy wózki odja- 
dą i tłum się rozejdzie, odprowadzimy 
go do więzienia. 

Mrugnął tryumfująco w stronę He- 
ktora: 

— Teraz przynajmniej będzie po- 
mszczony Maurycy! 

Żandarmi otoczyli Hektora ciasnem 
kołem. Anglik jednak zapomniał już o 
nich i o Grand-Ducu i o bliskiej swej 
śmierci... Przycisnąwszy twarz do że- 
laznych prętów wpatrywał się w wy- 
prowadżanych więźniów. Dwa wózki 
już odjechały inne zbliżały się w ocze- 
kiwaniu na więźniów. Wzrok Hektora 
spoczywał kolejno na twarzach idących 
lecz Lison nie było wśród nich, nie by- 
ło jej i w dalszych rzędach, czekają- 
cych na swą kolej. 

Uczucie spokoju i szczęścia zapeł- 
niło serce Hektora. Nagle przypomniał 
sobie, że jest aresztowany, że otaczają 
go żandarmi, a ręce ma mocno związa- 

ne. Nadludzkim wysiłkiem woli zapa- 
nował nad sobą, trzeba było czekać, aż 
wszystkie wózki odjadą! Wsadzano 
więźniów do szóstego wózka. Wysoko 
podnosząc bezsilnie zwisające ciało 
spekulanta, wnieśli go na wózek pomo- 
cnicy kata. Tłum ze śmiechem i dowci- 
pami przyglądał się tej scenie, cisnąc 
się ku przodowi i oddzielając Hektora 
od żandarmów. Lecz ci wzięli się za rę- 
ce i tworząc kordon osłaniali sobą wię- 
źnia, kopiąc i odpychając cisnącą się 
ciżbę. Nareszcie szósty wózek odjechał 

  

a na jego. miejscu stanął ostatni; z si- 
wym koniem. 

W ostatnich rzędach zaczął się dzi- 
wry ruch: wiwatowano, wyrzucano w 
górę kapelusze i czapki. Ale uwagę He- 
ktora pochłonęło całkowicie to, ca się 
działo na dziedzińcu więziennym. 

Hektor usłyszał nagle słaby okrzyk. 
Ujrzał Lison. Ręce miała związane na 
plecach, włosy wysoko zaczesane, przy 
szyi zgolone. Robiła wrażenie małego 
chłopca przebranego za dziewczynę. 

Lison wyszła w chwili, gdy Hektor 
był zmuszony odwrócić się na chwilę 
do żandarmów. Zobaczył więc ją do- 
piero w chwili, gdy wsadzano ją do 
wózka. Była tak blisko, że dosyć było 
wyciągnąć rękę, by jej dotknąć. Ujrza- 
wszy go, otoczonego żandarmąmi, Li- 
son krzyknęła przestraszona. Byłaby 
upadła, gdyby nie podtrzymał jej żan- 
darm i nie posadził na brzegu wózka. 

Hektor zrozumiał, że Zuza zdradzi- 
ła go. Siły odmówiły mu posłuszeństwa 
i upadł nieprzytomny. 

Rozdział XXVIII W więzieniu. 

Miedziany głos dzwonu zwolna przeni- 
kać zaczął do świadomości nieprzyto- 
mnego Anglika. Przerywane, pełne nie- 
pokoju i trwogi dźwięki były coraz gło- 
śniejsze, niby stopudowy młot żelazny 
biły w świadomość Hektora. 

Otworzył oczy i nadsłuchiwał. Da- 
leko, daleko za murami, słychać było 
szum i gwar tłumów. Koła skrzypiały 
na ulicy. głosy bębnów co chwila wdzie 
rały się gwałtownem echem głusząc in- 
ne odgłosy miasta. Zamierał na chwilę 
groźny poszum i znów rósł, wzmagał 
się... a w więzieniu co chwila skrzypia- 
ły drzwi, to otwierane, to znów zamy- 
kane.... ; 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Ostry, cierpki zapach, jak w Iwiej 
klatce łoskotał nozdrza. Powietrze by- 
ło ciężkie i stęchłe. Dokoła panował 
półmrok, Hektor miał wrażenie w pier- 
wszej chwili, że leży w jakiejś jaskini. 
W dole było zupełnie ciemno, ale nad 
głowami wysoko, poprzez zakratowa- 
ne okienko płynęło szarawe światło, 
wraz z dźwiękami, dochodzącemi z uli- 
cy. Słychać było ciężkie stąpanie żoł- 
nierzy i głośny śpiew. Setki, tysiące pi- 
janych głosów śpiewało pieśń rewolu- 
cyjną: 

Aux ar-r-mes, citoyens! 
For-€-mes vos bataillons! 

Był to raczej dziki krzyk, aniżeli 
śpiew! Ochrypłe głosy aż dzwoniły: w 
uszach. Zdawało się, że od strony mia- 
sta szła burza i grzmot przeciągły 
zwiastował jej nadejście. 

Hektor obejrzał się dookoła. Leżał 
w długiej, ciemnej izbie, podobnej do 
stodoły. Podłogę pokrywała słoma. Ka- 
mienne mury znaczone były dużemi cie- 
mnemi plamami od wilgoci. W kącie 
ujrzał okute żelazem drzwi, z małym 
„Judaszem* w środku, po przez który 
widać było światełko lampy palącej się 
w korytarzu. W celi więziennej pełno 
było ludzi. Więźniowie tłoczyli się przy 
okienku, wpatrując się w bladą smugę 
płynącego zeń światła i wsłuchując się 
w odgłosy ulicy. 

Znów ze zgrzytem otworzyły się 
drzwi. Wysoki mężczyzna ukazał się 
na progu. niosąc dwa dymiące wiadra. 
Więźniowie szybka ustawili się w sze- 
reg. Każdy miał w ręku puste naczynie 
na zupę. Wysoki dozorca zaczął nale- 
wać im zupę, czerpiąc dużą drewnianą 
łyżką mętną ciecz z wiader. Gdy osta- 
tni więzień dostał już swą porcję stróż 
zajrzał wgłąb celi. 

„była rządka i miała wstrętny 

— Ej, piękny panie! Czy jaśnie pan 
nie ma dziś apetytu? 

Pomiędzy Hektorem a: światełkiem, 
płynącem poprzez „judasza“, stanął 
cień. Młody Anglik podniósł głowę. 
Obdarty i wynędzniały mężczyzna © 
białych jak śnieg włosach nachylił się 
nad Hektorem. 

— To nasz wieczorny posiłek, — 
rzekł cichym, przyjemnym głosem. — 
Pan jest dziś nowym więźniem, nie ma 
pan jeszcze rondelka, mogę dać panu 
Swój. 

Gestem pełnym dystynkcji i uprzej- 
mości, podał blaszane naczynie. Hektor 
z wdzięcznością wziął je i wstał. Zupa 

zapach, 
ale gorące jadło wywołało w nim nagły 
głód. Przypomniał sobie, że już. całą 
dobę nie-.miał nic w ustach. -Zwolna 
zjadł wszystka i wylał ostatnie krople 
na słomę, poczem oddał blaszane na- 

czynie właścicielowi. 
Człowiek o siwych włosach przyjął 

je z ukłonem. 
— Pan pozwoli, że się przedstawię, 

— rzekł, jest w zwyczaju w tem wię- 
zieniu. Nazywam się hrabia Mayle. Je- 
steśmy w tej części więzienia, gdzie są 
trzymani wszyscy ci, którzy nie mogą 
opłacać oddzielnej celi- i słomianego 
materaca. 

Ubranie mówiącego zwisało na nim 
w łachmanach. Widocznie nie miał na 
sobie koszuli, gdyż surdut miał zapięty 
pod samą szyję. Policzki i brodę pokry- 
wała twarda siwa trzcina. 

— Czy mogę wiedzieć, z kim mam 
zaszczyt? — zapytał z uprzejmym ukło 
nem. 

Hektor przedstawił się. 
— Czy pan jest Anglikiem, czy 

Szkotem? 
— Jestem Anglikiem, hrabio, ale 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie' Kwaszelna 23. 

matka moja była 
Saint-Valintaine. 

Mayle pochylił głowę. 
— Słyszałem o tym starym rodzie, 

sir. Teraz pan pozwoli, że przedstawię 
go innym więźniom. 

Wyprostował się i rzekł głośno: 
— Panowie, oto mamy nowego to- 

warzysza niedoli! 
Słoma zaświerszczała pad wstają 

cymi z niej więźniami, którzy zaczęli 
się przyglądać ciekawie nowej ofierze 
rewolucyjnych rządów. Hektor zauwa- 
żył, że wszyscy byli w strasznym sta- 
nie, trudno było odnaleźć w nich cechy 
ludzi kulturalnych. Wszystkie siery spo 
łeczeństwa miały tutaj, zdawało się, 
swych przedstawicieli. Biskup, niargra- 
bia, kupiec, aktor. Hektor usłyszał sze- 
reg tytułów, urzędów, nazwisk. Lecz 
wszyscy ci ludzie stali się obecnie nie 
podobni do siebie, nędzni i brudni. 

— W szczęśliwy dzień pan się tu- 
taj dostał, — rzekł biskup. Mamy na- 
dzieję, że ta ośtatni wózek „Wdowy*, 
odjechał dzisiaj. = 

Na słowa „wózek Wdowy* serce 
Hektora ścisnęło się boleśnie. Widząc 
że młodzieniec zbladł, Mayle wmieszał 
się do rozmowy: 

— Pan już wie oczywiście, że Ro- 
bespierre upadł? Skończyły się dni ty- 
ranji, które zalały krwią całą Francję. 
Dyktator i jego pomocnicy zostali wy- 
jęci z pod prawa. Konwent postanowił 
aresztować ich i oddać pod sąd. Obec- 
nie znajdują się w tem samem więzie- 
niu, w którem dzięki im cierpiało tyle 
niewinnych ofiar! Cierpliwości, a wszy= 
scy stąd wyjdziemy na wolność! 

francuską z: rodziny: 
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