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Rok Wi. 

Święty Kazimierz Patron Litwy. * 
W r. 1458 urodził się w Krako- 

wie z dziada Litwina i babki Ru- 
sinki, z matki Rakuszanki, drugi 

syn Kazimierza Jagiellończyka, imie- 

niem ojca nazwany. gdy starszy, 

zwyczajem rodzinnym Władysława 

miano nosił. Żywot królewiczów, 

surowy i oddany naukom, płynął 

pod okiem Długosza, to w uroczym 

zakątku na zamku w Starym Sączu, 

między Popradem i Dunajcem, tow 

Miednikach Królewskich pod Wil- 
nem, które to miejsce szczególnie 

polubił święty młodzieniec. 

Była to jedna z tych organizacyj 

duchowych wątłych i oderwanych 
od świata, przeznaczonych na wczes- 

ne odejście z ziemi, i na pozosta- 

wienie niezapomnianych żalów po 

sobie. Biograłowie zgodnie przy- 

znają, iż pobożnym był i świętobli- 

wym od dziecka, że na modlitwie 

trwał nieskończenie długo i wpadał 

w zachwycenie, zrozumiałe tylko 

dla mistrza Długosza, który takie 

duchowne stany pojął i przyszłość 

cudownego dziecka przewidział. 
Krótkotrwała karjera polityczna 

ł3-sto letniego Królewicza, gdy gó 
na niefortunną wyprawę objęcia tro- 

nu węgierskiego posłał ojciec, skoń- 

czyła się dlań klęską, która była 

próbą duchową i wskazówką odstrę- 

czającą od tronów i zaszczytów tege 

świata. Osadzony jakby w nielasce 

Sprawa postawienia min. (ze- 

k chowicza przed Trybunałem 

  

Stanu. 

Komisja budżetowa, zwołana przez 
Swego prezesa posła Byrkę na po- 
siedzenie w sobotę dnia 2-go mar- 
6a, dla załatwienia wniosku pociąg- 
nięcia do odpowiedzialności przed 
Trybunał Stanu pana ministra Cze- 
chowicza; rozpoczęła obrady o go- 
dzinie 11 przed poładniem., Na wnio- 
sek posła Liebermana uchwalono, iż 
kon.isja przyjmuje do wiadomości i 
zatwierdza prezydjam komisji bud- 
żetowej, jako prezydjum komisji 
nadzwyczajnej. 

Następnie większością głosów wy- 
brano referentem posła Liebermana, 
który, po przerwie półzodzinnej, wy= 
głosił referat, w toku którego przed- 
stawił tło faktyczne i prawne wnio- 
sku, uchwalonego przez Sejm, 0 po- 
stawienie w stan oskarżenia mini- 
stra Czechowicza. 

Po dyskusji przyjęto wniosek re- 
ferenta, w myśl którego: 1) przesy- 
ła się panu ministrowi skarbu wnio- 
sek o pociągnięcie go do odpowie- 
dzialaości przed Trybunałem Stanu, 
celem udzielenia w myśl art. 6 u. 2 
ustawy o Trybanale Stanu. wyjaś- 
nień, bądź piśmiennie najpóźniej do 
8 go marca, bądź w drodze ustnej, 
na posiedzeniu komisji, które się 
odbędzie dnia 8 go marca 0 godzi- 
nie 11 rano. 

2) Zarazem prosi się pana mini- 
stra skarbu, aby wraz ze swojem 
wyjaś"ieniem. przedłożył komisji po- 
szczególne uchwały Rady Ministrów, 
na podstawie których poczynione 
zostały wydatki, przekraczające bud- 
żet, ustalony us'awą skarbową z dn. 
22-go marca 1927 r. 

8) Równeż prosi się pana mini- 
stra skarbu, aby przedłożył komisji 
wykaz pożyczek udzielonych z sum 
obrotowych ministerstwa _ skarbu, 
w/g opinji Najwyższej Izby Kontro- 
li Państwa, zawartej w sprawozda- 
niu za rok 1927. 

Lła wola czy przypadek, 
KATOWICE, 21II. (Pat). Jak do- 

nosi  „Kurjer Sląski*, kierowca 
dźwigu elektrycznego w Hucie Kró- 
lewskiej zauważył między warstwa- 
mi żelaza, przeznaczonego do prze- 
topienia granat, kalibru 40 cm. Gra- 
nat znajdował się wśród łomu że- 
laznego dostarczonego hutom gór- , 
nośląskim na podstawie umowy, za- 
wartej między syndykatem hut że- 
laznych a rządem Rzeszy niemiec- 
kiej. Wedle opinji znawców granat, 
dostawszy s.ę do pieca, mógłby 
zniszczyć wszystkie piece marte- 
nowsxie, znajdujące się w Hucie 

- Królewskiej. 

MIEZALE 

w Dobczycach w  Krakowskiem, 

znów ze swym ukochanym mistrzem 

Długoszem, długie spędza godziny 

na duchowych rozmyślaniach i prak- 

tykach religijnych, Wiemy że je- 

szcze raz wystąpił w charakterze 
syna królewskiego, witając legata 
papieża Sykstusa IV mową łacińską 

w Wieliczce i z ojcem odprawia 

pielgrzymkę do Częstochowy. A po- 

tem odrzuciwszy tron litewski wiel- 
koksiążęcy i królewski polski, įna 

zamku niższym w Wilnie? osiada 

i tu cichy”iżywot do śmierci pędzi. 

Żywot'ascety. „Wśród dworu wileń- 

skiego, bardziej jeszcze niż w Kra- 

kowie, odmawia sobie wygód i do- 

brobytu, okryty włosiennicą, na 

twardem sypia łożu, unika wszelkich 

i roskoszy świata mimo że 
rozumny i że 

uciech 

jest piękny, młody, 

władza, bogactwa, trony i wszelkie 

ponęty, kuszą go i wabią. On po- 

grążonył jest w ciągłej tęsknocie: 

nocami idzie u drzwi kościoła klę- 

czeć'w prochu i korzyć się przed ma- 

jestatem Boga. 
W coraz częstszych zachwyce- 

niach, jak ongiś dziad Jego, staru- 

szek, 82-letni Jagiełło, zasłuchiwał 

się nocami w śpiew słowików, tak 

ten młodziam krwi królewskiej za- 

słuchuje się, zapamiętywa w melo- 

djach duszy. Nicość dóbr ziemskich, 

przemijająca wartość zdobyczy do- 

Z państw ościennych. 
ŁOTWA. 

Łotwa breni się przed zalewem 
„obcych towarów. | 

RYGA, LIII (tel. wł.). Rząd ło- 
tewski chcąc umożliwić zrównowa- 
żenie budżetu postanowił wszcząć 
propagandę kupowania towarów 

krajowych. 
W celu omówienia organizacji 

„Tygodnia samowystarczalności” od- 
było się wczoraj w Min, Skarbu po- 
siedzenie komitetu samowystarcza|- 
ności, na którem wybrano komisję, 
która zajmie się pracami wstępnemi. 
Na posiedzeniu tem postanowiono, 
by kupcom, których witryny będą 
najbardziej pomysłowe, wyznaczano 
specjalne premje, zaś ekspedjentom, 
sprzedającym towar krajowy—od- 
powiednie żetony. 

Jak wiadomo, Łotwa w dobie 
obecnej jest zalewana przez tandetę 
niemiecką, za którą płaci ogromne 
sumy, co fatalnie odbija się na fi- 
nansach państwowych istanowi po- 
ważny procent w bilansie. 

„Tydzień* ma się odbyć od 17 
do 23 marca r. b. 

RUMUNIA. 

Powodzenie pożyczki rumuńskiej. 

BUKARESZT, 1.III (Pat.). Szwaj- 
carska transza pożyczki rumuńskiej 
została pokryta prawie 5-krotnie. 
Inne transze pożyczki zostały już 
również całkowicie pokryte. 

Lotniczy blok parlamentarny. 

BUKARESZT, |.III (Pat). W Ru- 
munji utworzono nowy blok parla- 
mentarny, a mianowicie blok lotni- 
ków, składający się z oficerów-lot- 
ników rezerwy, a będących obecnie 
członkami parlamentu. Przewodni- 
czącym tego bloku jest p. Gafencu, 
generalny sekretarz ministerstwa 
spraw zagranicznych. Jednym z punk- 
tów programowych bloku jest obro- 
na iateresów zawodowych lotnictwa 
i lotników. 

Katastrofa kolejowa. 

BUKARESZT, 1.IIl (Pat). Po- 
między Bukaresztem a Poleszti kur- 
jer Warszawa-Bukareszt zderzył się 
z pociągiem towarowym, raniąc 9 
kolejarzy, wśród których 4 odniosło 
ciężkie obrażenia. 

„Awanturnica“ | 
z Lilą Damitą | 

Jutro premjera ° 66 „Helios“. w kinie 
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czesnych, korony, purpura — wszyst-ff ną, poetyczną miłością pala kuNaj- wicy Marji o każdej porze dnia i 

ko Mu się prochem być zdaje wo- 

bec coraz bliżej widzianej OjczyznyŚ ciu (zamknęła się cała rycerskość 

„Žž 

    

     

    

  

     

\ 
NN R / 

R 
M IN 

0 M 
k V 

Ą 

Ą 

AW 
st 

| | | 

  

     

niebieskiej. Coraz się z Bogiem jed- 

noczy, coraz ku Niemu kroczy przez 

modlitwy, posty,j pokorę. Przeslicz- 

  

   

Dalszy ciąg antypolskich insy- 
nużcyj niemieckich. 

BERLIN, 2. III. (Pat.) Agencja 
telegraficzna Telegraphen Union, 
która opublikowała w dniu 28 z. m. 
rzekomy tajny memorjał o zamie- 
rzonej jakoby agresywnej polityce 
polskiej wobec Gdańska, odpowia- 
da na dementi V. A. T. podtrzy- 
mując twierdzenie o autentycznošci 
rzekomych dokumentów i twierdząc, 
że ów dokument jakoby przesłany zo- 
stał z Genewy do Berlina i że agen- 
cja zamierza otłosić ten dokument 
w polskim tekście, obejmującym 30 
stron Agencja podaje obecnie, jako 
autora owego rzekomego memorjału 
jednego z najbliższych współpraco- 
wników komisarza Rzplitej Polskiej 
w Gdańsku min. Strasburgera. 

Sprawa awansów na poczcie. 

WARSZAWA, 2.III (Pat). Dnia 
2 b. m. odbyła się w Ministerstwie 
Poczt i Tel. otwarta przez dyrekto* 
ra departamentu ogólnego p. Zy- 
gmunta Prączkowskiego konferencja 
przedstawicieli poszczególnych dy- 
rekcyj P. i T. oraz związków za* 
wodowych pracowników pocztowo- 
telegrafnych celem ustalenia wytycz- 
nych co do wykonania uchwały Ra* 
dy Ministrów z dnia 20 lutego b. r. 
w sprawie zaliczenia stanowisk w 
służbie wykonawczej pocztowej, te* 
legraficznej i telefonicznej do od- 
powiednich grup uposażenia. Uchwa- 
łą tą zostało zlikwidowanych 12 tys. 
awansów, dokonanych ad personam 
w roku ubiegłym, oraz zwiększono 
ilość etatów wyższych stopni służby 
pocztowo-telegraficznej, co umożli” 
wią obecnie przesunięcie do wyž- 
szych stopni służbowych około 4 
tys. urzędników i 11.400 niższych 
funkcjonarjuszy. 

   

  

   

  

   

  

     
    

   

   
   
     
    
   

        

              

      
    
   

  

O czem z głębokim żalem zawiadamia 

nocy najsłodsze swe modlitwy. 

I tak w tem zachwyceniu, w tym 

śpiewie do Marji, wśród ukochanej 

przyrody zasypia... Dzieją się cuda. 

Już w lat kilkadziesiąt brat najmłod- 

szy Zygmunt I król Polski o kano- 

mizację zabiega. Ale dopiero w roku 

1604, za panowania Zygmunta Wa- 

zy, nastąpiło ogłoszenie Kazimierza 

świętym i patronem Litwy. 

"Tak się przedstawiają ubogie w 

treść zewnętrzną, dzieje świętego 

królewicza. Jako patrona Litwy, jest 

to dziś postać tragiczna. Spoczywa- 

ją prochy Jego w stolicy Jego ojczy- 

stego Kraju, Ale to miasto nie jest 

już stolicą, a kraj rozszarpany na 

poły. Litewskie książe było polskim 

królewiczem, tego ani wymazać z 

kart historji, ani wykreślić z pamię- 

ei, choćby niewiem jakie kombina- 

cje polityczne chciały temu zaprze- 

czyć. Jak tysiące innych od przeszło 

400 lat i On jest znakiem widomym, 

symbolem związków dobrowolnych 
między Polską a Litwą. Tego nam 

żadne nie wydrą traktaty, tego 

nikt nie sprawi, żeby mieszkańcy 

tego kraju, jak długi i szeroki, nad 

Wilją i nad Niemnem przestali wzy- 

wać patrona swego kraju i swojej 

1 obiety:ł tego młodego as- Madonny ® opiekę błagać. { 
Ludzie pobožni, w ręce Tego nie- 

mn do Niej nosi na pier- | "w : 
wa błogosławionej: Diie- winnego Królewiątka, oddają spra- 

świętszej Pannie, jakby w tem uczu- 

czci 

cety. 

siach, 
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‚ 1568 
Łekarz ambulatoryjny Kasy Chorych m. Wilna 

i oddany jej długoletni współpracownik zmarł po krótkich cierpieniach dnia 1-go 

marca 1929 roku. Pogrzeb z domu żałoby przy ulicy M. Pohulanka Nr. 6 na cmen- 
tarz Rossa odbędzie się 3 marca o godzinie 12 w południe. 

    Zarząd Kasy Chorych m. Wilna, 

I 
NA RANA 

    

| SALA KLUBU HANDLOWEGO (Mickiewicza 33-a). 
Dziś 3-go marea o godzinie 8.30 wieez. nieodwołalnie ostatni 

Do programu koncertu włączono dużo nowych i ulubionych 
przez publiczność utworów muzycznych i pieśni rosyjskich. 

Bilety w kasie klubu od 10—2 i od 5 wiecz. 

Rosyjsk. Art. Zespołu Bałałajkowego | 

pod kierunkiem E. DUBROWINA. 
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Dokumenty o francusko-belgijskiej umowie 
wojskowej 

złoży holenderski rewelator w Lidze Narodów? 

BERLIN, 2. III. (Pat.) Z Genewy donoszą, iż redaktor na- 
czelny dziennika „Utrechtsch Dagblad* p. Ritter oświadczył 
gotowość złożenia do rąk sekretarza generalnego Ligi Naro- 
dów dokumentów o umowie wojskowej francusko-belgijskiej, 
znajdujących się w posiadaniu dziennika, ćelem zbadania auten- 
tyczności i prawdziwości ich przez pełnomocników Ligi. 

Holandja nie będzie interwenjować. 
HAGA, 2.II (Pat). W dniu wczorajszym minister spraw zagranicz- 

nych, odpowiadając па zapytanie jednego z deputowanych w 
sprawie publikacji dziennika  „Utrechtsch  Dagblad*, oświadczył, 
iż po kategorycznem zaprzeczeniu rządów belgijskiego, francuskiego 
i angielskiego rząd holenderski nie ma powodu do czynienia jakichkol- 
wiek demarches u wspomnianych rządów. 

Oficjalne zaprzeczenie belgijskie. 
BERLIN, 2.11! (Pat.). Biuro Wolfa donosi, że poseł belgijski w Berli- 

nie złożył dziś w urzędzie spraw zagranicznych z polecenia swego rządu 
oświadczenie, w którem kategorycznie zaprzecza autentyczności opubli- 
kowanych w  „Utrechtsch Dagblad* dokumentów, zapewniając jedno- 
cześnie, że rzekoma konferencja między belgijskim i francuskim sztabem 
generalnym bezwarunkowo się nie odbyła. 

Oświadczenie francuskiego ministra wojny. 

PARYŻ. 2.IL (Pat). Minister wojny oświadczył, że tekst rzekomego 
protokółu konferencji sztabów armji francuskiej i belgijskiej, która się 

odbyła w dniach 6—12 września 1927 roku, podpisanego przez generałów 

francuskiego Debeney'a i belgijskiego Galletta, a ogłoszonego 28 lutego 

r. b. przez „Utrechtsch Dagblad* jest falsyfikatem niedołężnie zredago- 
wanym, opartym na rażących nieprawdopodobieństwach. 
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Rr. 52 (1397) 

wy ziemskie, na które zda się, już 

rozum ludzki nie ma lekarstwa. 
Niech się wstawia, niech prosi za 

ludy swoje, rozżarte na siebie wza- 

jem w kainowej nienawiści. 

Niech znów boso, w zgrzebnej 

opończy, jak ubogie dziecko tego 

miasta, klęknie nocą u drzwi Koś- 

cioła i niech woła wielkiem błaga- 

niem: do Boga, by los jego ludów 

odmienił, do ludów, by ku sobie 

wyciągnęli ręce,jako przed wiekami 

bywało do wspólnej rady, wojny i 

wesela. Jakże tam ma szczęśliwości 

niebieskiej doznawać, gdy tu nic 

wskórać nie może Jego wstawien- 

nictwo? Nieszczęśliwy to Patron 

i smutny święty... nie tak Mu być 

powinno jak jest... Może też jed- 

nem Go uweselą Wilnianie: że dzień 

Jego za święto swoje ulubione mają, 

że na pamiątkę Jego dobrego, słod- 

kiego serca, piernikowe serduszka 

sobie ofiarowują, że się cieszą, ba- 

wią i weselą, wspominając Go pou- 

fale... Bo chociaż królewicz i święty, 

lecz dla potomków tych, co Go tu 
na tych wzgórzach i w dolinach 

widzieli, jest On przedewszystkiem 

kochanym i popularnym Kaziukiem. 

Hel. Romer. 

  

| DZIEŃ POLITYCZNY. 
(Tel. ed wł. kor. z Warszawy). 

W związku z wyjazdem ministra 
spraw zagranicznych Zaleskiego de 
Genewy na sesję Rady Ligi, kie- 
rownictwo Ministerstwa objął pod- 
sekretarz stanu dr. Alfred Wysocki. 

2 

Wczoraj p. premjer Bartel udał 
się do Belwederu, gdzie odbył dłuż- 
szą konferencję z Marszałkiem 
Piłsudskim. Wieczorem p. premjer 
Bartel wyjechał w sprawach pry” 
watnych do Krakowa. Powrót do 
Warszawy oczekiwany jest we 
wtorek rano. ` 

. 

Wczoraj na posiedzeniu komite- 
tu ekonomicznego ministrów posta- 
nowiono podnieść kontyngent wy” 
wozowy żyta z 15 tysięcy na 25 
tysięcy  tonn. Pozatem przyjęto 
wniosek ministra przemysłu i hand- 
łu w sprawie wprowadzenia cła 
wywozowego od masła. 

* 

W poniedzialek 4 marca rozpo- 
czynają się w Warszawie rokowa- 
nia w sprawie zawarcia z Austrją 
umowy o ubezpieczeniach prywat” * 
nych. Delegacja austrjacka przyby- 
wa w tym celu do Warszawy w 
dniu jutrzejszym. \ 
i I OK I E AROCYOZACTEAERESKEKO 

Rozwydrzenie komunistów 
berlińskich. 

BERLIN, 2.111, (Pat.). Grupa ko- 
munistów, złożona z kilku osób, 
urządziła dziś w godzinach popo- 
ładniowych napad na redakcję, wy- 
chodzącego w Berlinie organu emi- 
gracji rosyjskiej „Rój”. Napastnicy 
przy pomocy fałszywego biletu wi- 
zytowego dostali się do pokoju re- 
dakcji, gdzie «obrzucili stekiem obel- 
żywych wyzwisk znajdującą się tam 
sekretarkę redakcji. 

Gdy w kilka minut później zja- 
wił się w pokoju redaktor naczel- 
my, komuniści zaatakowali go gu- 
mowemi pałkami, a _ następnie 
pozrzucali maszyny do pisania ze 
stołów, obryzgali ściany atramen- 
tem i zniszczyli akta oraz papiery. 
Przed nadejściem policji napastni- 
kom udało się zniknąć bez śladu. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Ame'ykeński sekretarz stanu Elihu 

Roo, który oczekiwać będzie na zebranie się 
komitetu pracowników przybył do Genewy. 
Komitet zbierze się w dn. 1l marca. 

— (iąg'ięcie VY klasy 18-ej leterji pań- 
stwowej, w której ciągnięte będą wygrane 
na kwotę ogólną przeszło 25 miljonów zł. 
zaczyna się 6 marca. Wygrane wynoszą 
od 200 zł. do 750 tysięcy zł. 

= Orient express, który odszedł z Ftem 
przedwczoraj, utknął między Larissą a Salo- 

nikami z powodu powodzi.: Cały szereg 
miejscowości nawiedzony jest powodzią. 
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Proces Białorstiej Włośiańsko- Robotniczej Rromady. 
Trzeci dzień rozpraw. 

Uzuselnienie śledztwa sądowego. 

Wczorajsze posiedzenie przewod- 

miczący sądu p. wiceprezes Dmo- 

chowski otworzył o godz. 9 m. 15 r., 

wzywając strony do uzupełnienia 

przewodu sądowego. 
Prof. mec. Petrusewicz — przed- 

stawił Sądowi szereg nowych doku- 

mentów, między którymi znajdują 

się: dwa piema kuratora Wil. Okr. 

Szkolnego, jedno z nich stwierdza, 

że Rudosław Ostrowski jest nauczy” 

sielem gimnazjum białoruskiego i 

pełni funkcję dyrektora, drugie zaś 

dotyczy udzielenia temuż R. Ost- 

rowskiemu urlopu na czas trwania 

procesu i wyznaczenia nauczyciela 

p. Michalewicza na zastępcę dyrek- 

tora gimnazjum; pismo Białoruskie- 

go Czerwonego Krzyża, stwierdza- 

jące, że na ręce Ostrowskiego, jako 

dyr. Banku Białoruskiego przeka- 

zane zostały, pozostałe po likwida- 

cji instytucii dwie sumy, a mia- 
nowicie 4.000 zł. i 14,000 zł. 

Pozatem prof. Petrusewicz_prosi 

o odczytanie zeznania św. Emmy 

Załkind, która stwierdza, że spie- 

wany przez uczniów gimnazjum bia- 

łoruskiego hymn „Od wieków my 
spali" miał zmienioną częściowo 
treść i wobec tego nie obrażał ucz- 
mi Polaków i nie nosił antypaństwo- 
wego charakteru. 

Na wniosek adw. Ettingera sąd 
odczytuje zeznania szeregu świad- 
ków. Obrońca prosi o załączenie 
do akt sprawy skonfiskowanego 

dodatku tygodniowego „Głosu Praw- 
dy“, w którym zamieszczony jest 
artyku! p. t. „Dymisja min. Mey- 
sztowicza“ charakteryzujący i kry- 
tykujący taktykę ministra sprawie- 
dliwości w sprawie Hromady. 

Prokurator wnosi o załączenie 
dwóch okólników K. P. Z. B. trak- 
tujących o organizacji Hromady i 
stwiedzających konieczność zastą- 
pienia Hromady po jej likwidacji 
przez inną organizacją. 

Po dłuższej polemice, jaka się 
wywiązała między  oskarżycielem 

publicznym a obroną, sąd zarządził 

przerwę celem odbycia narady. 

Po wznowieniu posiedzenia prze- 
wodniczący oznajmia, że sąd po- 
stanowił załączyć do akt sprawy 
wszystkie zgłoszone dokumenty do- 
datkowe prócz jedynie „Głosu 
Prawdy“. 

Na tem śledztwo sądowe zosta-“ 
ło zamknięte i sąd otworzył roz” 
prawę stron, udzielając głosu rze- 

ikowi oskarżenia p. wice  pro- 
kuratorowi sądu apelacyjnego, Par” 
czewskiemu. ; 

Oskaržen'e wice prokuratora 

Parczewskiego. 

Wysoki Sądzie. Przystępując do 
wygłoszenia przemówienia w głoś" 
mym tym procesie, chcę w paru 
słowach określić znaczenie sprawy 
z punktu widzenia organów wymia- 
ru sprawiedliwości. 

Postanowiłem sobie ze względu 
ma rozmiar sprawy  naszkicować 
plan który Wysokiemu Sądowi tu 
przedstawią. Przemówienie moje 

będzie się składało z dwóch zasad” 
niczych części. 

W pierwszej części postaram się 

scharakteryzować ogólnie  działal- 
ność Hromady, jej wewnętrzną 

strukturę, w jakich warunkach ona 

owstała i ustalić zarzuty co do jej 

Eoatektu z jednym z państw oś- 

ciennych. 
W drugiej zaś części — bardziej 

szczegółowo rozwinę właściwy akt 

POJ TEK ŁZA TTC WTZ WROSZETET SE SZ WÓCAC ZY TAIKOS A ET PZK RE EZDRASZA 

Lmatstt włóczęgów nadkoła 

Pięknem jest Wilno, gdy zasypa- 

ne jest białemi puchami śniegu. 

Piękniejszem, niż kiedykolwiekbądź 

indziej: to, co w mieście jest na- 

prawdę godne podziwu—jego archi- 
tektura i malownicze położenie. Nie 

traci nic, spowite w śnieżną biel su- 

rowej zimy. Natomiast znikają pod 

białym całunem słynne kocie łby, 

mniej się czuć dają wonne rynszto- 

i, no i śmiecie jakoś raz poraz 

przysypuje świeży śnieg. Słowem— 

wilnianin, czy niewilnianin (raczej 

ten ostatni, bo wilnianin naogół 

Wilna niezna) może teraz mniej 
często spoglądać pod nogi na twar- 
dy, wyboisty i, jak o tem zostało 
nadmienione, — niekoniecznie wonny 
grunt wileński, ale zato częściej 
rzuci okiem na taką, naprzykład, 
perspektywę, jaką—widać z Małej 
Pohulanki na góry trzykrzyską i są- 
siednie, na widok z mostów, pro- 
wadzących na Zarzecze, na dzie- 
siątki kościołów wileńskich i na set- 
ki fragmentów starego Wilna — tak 
bardzo swoistych i miłych. 

(Autor ma na myśli oczywiście 
nie tych, co już przy |5-stopniowym 
mrozie tulą godne oblicza w futrza- 
ne kołnierze, lub łamią nogi i kręcą 
karki na równej wileńskiej drodze, 
łub chodniku. Tego rodzaju niesz- 
częśników należałoby z Wilna wy- 
syłać w trybie administracyjnym— 
jako „niepożądanych obcokrajow- 
ców”). 

oskażenia w stosunku do czołowych 

przedstawicieli Hromady. 

Zawiązanie Hromady. 

Przedewszystkiem, jak powstała 
Hromada? 

Jak wiadomo, powstała ona na 
gruncie sejmowym w końcu maja 
łub początku czerwca 1925 r. Ów 
cześni członkowie białoruskiego klu- 
bu poselskiego, posłowie: Tarasz- 
kiewicz, Rak-Michajłowski, Wołoszyn 
i Miotła stworzyli na terenie Sejmu 
nowy klub poselski p. n. „Biało- 
ruska Włościansko-Robotnicza Hro- 
mada*. Centrala organizacji znajdo- 
wała się w Wilnie. Była to organi- 
zacja nawskroś centralistyczna w 
zupełności zależna od centralnego 
komitetu w Wilnie, do którego na- 
leżeli założyciele, którzy według 
swego uznania dokooptowywali 
poszczególnych członków z pośród 
społeczeństwa białóruskiego. 

Łegalizaeja Hromady. 

Sprawa legalizacji Hromady przed- 
stawia się inaczej, niż to sobie wy- 

- obrażają postronni i nie obznajmieni 
z procedurą legalizacji. Św. Domi- 
nik Rakowski, urzędnik wojewódz- 
twa przedstawił historję legalizowa- 
nia Hromady. Ponieważ powstała 
опа па terenie Sejmu, to według 
ustawy о stowarzyszeniach z dn. 
171L1920 r., założyciele jej nie po- 
trzebowali składać podań o legali- 
zację, lecz przedłożyli tylko statut 
i zarejestrowali go w urzędzie woje- 
wódzkim. Podobnie zeznawał i św, 
Aleksandrowicz, ówczesny kierow- 
nik wydziału stowarzyszeń i prasy 
w komisarjacie rządu. Dowiedział 
się on o istnieniu Hromady z na- 
desłanych do urzędu deklaracyj, wy- 
drukowanych w drukarni Lewina, a 
następnie z uchwał zapadłych na 
walnych zebraniach Hromady. Już 
wówczas św. Aleksandrowicz zwró- 
cił uwagę na antypaństwową treść 
uchwał, jednak ze względu na art, 
5| ust. o stow. postanowiono nie 
reagować. 

Narodziny Hromady. 

Odnośnie do zewnętrznej działal- 
ności Hromady, muszę stwierdzić 
zupełne uzależnienie jej od III mię- 
dzynarodówki i kominternu. Już w 
1923 r. komintern zwrócił uwagę na 
działalność radykalnych ugrupowań 
w Sejmie i rezultatem tych zainte- 
resowań było powstanie Niezależnej 
Partji Chłopskiej podporządkowanej 
zupełnie kominternowi, znajdującej 
się pod przewodnictwem ówczesne- 
go posła Sylwestra Worewó izkiego. 

Na konferencji w Moskwie, od- 
bytej w grudniu 1924 r. postano- 
wiono wciągnąć do współpracy tak- 
że i radykalne ugrupowania biało- 
ruskie i wówczas Wojewódzki wska- 
zał na pos.: Taraszkikwicza i Rak- 
Michałowskiego, jako na przywód- 
ców planowanego stronnictwa. 

Po konferencji pos. Taraszkie- 
wicz został pozyskany dla tej kon- 
cepcji i na następnej konferencji, 
która miała miejsce w Gdańsku w 
marcu 1925 r. nastąpił układ mię- 
dzy przedstawicielami kominternu 
i Taraszkiewiczem. 

Następnie prokurator przytacza 
urywki z zeznań św. Huryna, za” 
mordowanego w marcu 1928 r. w 
czasie trwania przewodu sądowego 
w sprawie Hromady, które mają do- 
wodzić, że fakty o jakich mówi 
oskarzyciel, miały miejsce. 

Zkolei rzecznik oskarzenia prze- 
chodzi do charakterystyki dzialal- 

Jednakże mimo zasypania szpe- 
tot wileńskich przez śniegi, mimo 
wymrożenia bakcylów rynsztoko- 
wych, najpiękniejszem jest miasto 
z dala — z okalających je wzgórz. 
Karolinki, Sołtaniszki, Kalwaryjskie 
pagórki, rozległe wyniosłości Anto- 
kolskie, wreszcie Ponary, — to sze- 
reg punktów obserwacyjnych, skąd 
zawsze widać piękne Wilno. Ba, 
przy zachodzie słońca, gdy śniegi 
najbliższych pól i wzgórz świecą je- 
ynym w swym rodzaju. różowym 

blaskiem, — szaro - błękitne zarysy 
Wilna są wiecej niż piękne — są 
najpiękniejsze. > 

Codzienny wieczorny wypad nar- 
ciarski na miasto — nie wystarcza 
włóczędze. Mrok zapada szybko, 
księżyc nie zawsze oświeca tajem- 
nicze, mleczno-białe podnoża wzgórz. 
Zjedża się „na pamięć* z tej lub 
innej wyniosłości na dobrze znanych 
Karolinkach, wraca się przez Za* 
kret do miasta i oto rzędy latarni 
przy Zakretowej, zaś stojący przy 

w. Jacku dorożkarze interpelują: 
„Uch, taki mróz, a ci nie zimno w 
jedna marynarka?“. 

Zato w niedzielę... Już nie poje- 
dyńczy włóczęga wyrusza na wie- 
czorowe tany po wzgórzach podwi- 
leńskich. Ciągnie wczesnym rankiem 
sznur włóczęgowskiego bractwa, by 
skorzystać z uprzejmości pani Zimy, 
co tak długo darzy swymi względa- 
mi tych, co mrożu i wiatru się nie 
boją. 

Na przedzie kroczy „Ostatni*. 
Bowiem w klubie włóczęgów jest 
inaczej, niż wśród filistrów: ostatni 
są pierwszymi. Ostatni nie różni się 
niczem specjalnem od innych włó- 

КОВ РИр 

 Nianowanie koblety sędzią. 
P. Wanda Grabińska została mia- 

nowana asesorem przy sądzie dla 
nieletnich w Warszawie. 

Jest to pierwszy wypadek w Pol- 
sce powierzenia kobiecie fuukcji sę- 
dziowskich. 

P. Grabińska obejmie odpowie- 
dzialne stanowisko sędziego przy 
sądzie dla nieletnich. 

Decyzję powyższą, która stanowi 
poważny krok naprzód w dziedzinie 
pełnego równouprawnienia kobiet w 
życiu społecznem i politycznem, po- 
witać należy z pełnem uzaaniem. 
* +0210%200604 090000 

Zamówienie m saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje 

Zygmunt Nagrodzki zawakatna $ 
Kto zamówi wcześnie —ten będzie miał 

transporty w drodze. 501 

    

    
ności Hromady i twierdzi że głów” 
nie operowała ona śród ludu wiej- 
skiego w myśl maksymy sowieckiej 
z r. 1924—,„twarsą do wst”. 

Program Hromady. 
W programie Hromady — mówi 

dalej prokurator—leżały m. in.: wal- 
ka z podatkami, wpajanie w masy 
przeświadczenia o szkodliwości re- 
formy rolnej, działalności osadników, 
serwitatów, akcji scaleniowej i t. d. 
Powołuje się na szereg świadków, 
jak: Gutowskiego, b. kom. ziemskie- 
go na pow. wilejski, Giedrojeia i Łu- 
komskiego. 

Dalej charakteryzując działalność 
wewnętrzną Hromady mówca stwier- 
dza, że była ona nawskroś centra- 
listyczna. Członkowie centralnego 
komitetu byli dyktatorami  partji i 
podzielili między siebie wpływy. I 
tak: Wołoszyn miał pow. sokėlski, 
Miotła — pow. dziśnieński i t. d. 
Świadczą o tem znalezionė w cza- 
sie rewizji w lokalu Hromady listy, 
których treść jest nadto jasna. We- 
dług oskarżenia nie da się oddzielić 
działalności Hromady od działalności 
KPZB. 

Prasa hromadowska. 

Następnie oskarzyciel przechodzi 
do scharakteryzowania prasy hro- 
madowskiej, zaznaczając, że według 
buchalteryjnych zestawień, w ciągu 
swego istnienia na prasę wydano 
około 150.000 zł. Św. Wińczewski 
adminietrator hromadowskiej „Na- 
szej Sprawy” zeznał, że wpływy 
miesięczne z prenumeraty sięgały 
2 do 2 i pół tysięca zł. Wobec tego 
powstaje pytanie, skąd hromadowcy 
brali pieniądze na pokrycie deficytu 
w sumie około 120.000 zł. @ ° 

Wpływy Hrtmady, | 

Sąd Okręgowy niewiele poświę- 
cił czasu dziwnej agresywności Hro- 
mady w stosunku do białoruskich 
instytucyj gospodarczo-spolecznych. 
Zadziwia bowiem fakt, že wszystkie 
białoruskie instytucje zostaly opano- 
wane przez Hromadę, wspomnę tu 
o Tow. Szkoły Białoruskiej, Banku 
Białoruskim, Tow. Dobroczynnym i 
in. Zadziwia również i to, że rady- 
kali, jak pos. Jaremicz lub Rogula 
bez protestów opuszczali jedną za 
drugą placówkę, wypierani przez 
przywódców Hromady. Pos.Jaremicz 
był prezesem Tow. Szkoły B. i us- 
tąpił to stanowisko Ostrowskiemu. 
W innych instytucjach działo się to 
samo. 

Na tem przemówienie swe oskar- 
życiel przerwał. 

Wobec przemęczenia mówcy, 
przewodniczący odroczył posiedze- 
nie do g. 9 rano dn. 5 bm., t.j. do 
wtorku. Ka—er, 

częgów. Jako „oznaki szczególne*— 
ma przewieszony przez ramię apa" 
rat fotograficzny i zdradza tendencje 
do „wyciągania" |2 kilometrów na 
godzinę. Hamuje go w tych zapę- 
dach, idący w trop „Milimetr*, któ- 
ry głośno rachuje ile to jest w 12 
kilometrach milimetrów, i wynikami 
obliczeń zadziwia Ostatniego. Mili- 
metr na terenie włóczęgowskim no- 
si wspaniały żółty chwast, który 
przy jakiejś zbiorowej fotografji za” 
słonił lica aż dwóch „lazanek“. Stąd 
chwast ten jest również dobrze zna- 
ny we włóczęgowskim świecie, jak 
ongiś w Wielkiej Armji był znany 
pióropusz Murata. 

Niech nie zadziwia czytelnika 
porównanie włóczęgów do Wielkiej 
Armji. Czyż żołnierze Napoleo- 
nowscy, jak i współcześni i niewspół- 
cześni polscy, jak zresztą—wszyscy 
prawie żołnierze—byli włóczęgami, 
czy nie) Oczywiste, że byli. A że 
włóczęgi wileńskie włóczęgami są i 
będą, a że rozbrzmiewa dzisiaj hasło: 
„włóczęgi wszystkich krajów i cza- 
sów—łączcie się",—parantela zdaje 
się być ustalona niezbicie. Wątpią- 
cych zaprasza Klub Włóczęgów na 
swe wyprawy dla naocznego prze- 
konania się o tem, jak żyją włóczęgi. 

W cieniu milimetrowego, chwas* 
ta postępuje Robespierre, który 
różni się od swego francuskiego 
imiennika tem tylko, że, jak dotych- 
czas, nie przewodził żadnej rewo* 
lucji. Zdradza natomiast Robespierre 
włóczęga skłonności do ewolucyj i 
to powietrznych; jest czlonkiem za- 
rządu Akademickiego Aeroklubu. 

Za Robespierrem posuwa się 
klubowa fauna. Oto Kret, Hadi 
Żuk — kroczący jeden za drugim 

Pomoc ludności Wileńszczyzny. 
Wniesek nagły po:łów klubu B. B. W. R. 

Posłowie klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, w 080- 

bach: Jana Piłsudskiego, Kazimierza Okulicza. dr. Brokowskiego, Włady- 

sława Kamińskiego, Lechniekiego, Łojki, Olewińskiego, Szczerby, Mokrzec- 

kiego, Przedpełskiego, Kleszczyńskiego, E. Taurogińskiego, K. Rduł- 

towskiego, St. Mackiewicza i E. Sapiehy, złożyli w Sejmie nagły wniosek 

w sprawie natychmiastowego przyjścia z pomocą ludności w północhnych 
powiatach województwa wileńskiego, dotkniętych klęską głodową. 

Wniosek ten brzmi: 

Sejm wzywa rząd: 1) do wyasygnowania sumy 4 milj. złot. na do- 

karmianie głodującej ludności, 
2) Do udzielenia ludności tychże powiatów kredytów na zakup zbóź 

jarych siewnych w wysokości 4 milj. złotych i dalszych 5 milį, z1. na 

zakup sadzonek ziemniaczanych. 
8) Do obniżenia procentów od pożyczek w bankach państwowych 

oraz od zaległych i odroczonych podatków państwowych do 6 procent 

rocznie. 

4) Do przyznania taryf ulgowych na transporty pasz, zbóż i ziem- 
niaków, skierowanych do poszczególnych stacyj woj. wileńskiego. 

5) Do uruchomienia z funduszu M-stwa Robót Publicznych oraz 
M.stwa Komunikacji budowy dróg państwowych, robót meljoracyjnych, 
a w szczególności budowy linji kolejowej Druja- Woropajewo. 

AM RATA 

Gwałtowny huragan nad południową 
Europą. 

Spustoszenie we Francji. 
MARSYLJA, 2.II1 (Pat.). Gwałtowny huragan wyrządził znaczne 

szkody w całej okolicy w Arles. Wicher zniszczył kopułę teatru, zwalil 
liczne rusztowania, zerwał wiele dachów i poczynił rozmaite spustoszenia 
w kilku miejscowościach w dolinie Rodanu. Wskutek huraganu pociągi 
przychodziły ze znacznem opóźnieniem. 

Bunt w armji chińskiej. 
PEKIN, 2.II1 (Pat). Dziś rano zbuntował się niespodziewanie pułk 

wojsk pułnocnych, siejąc panikę w zachodniej części miasta. Około 
20 artylerzystów napadło na straż wojskową oddziałów prowincji Szan-Si 
w pobliżu świątyni lamaickiej, 
powietrze. 

rozbiło ją i rozpoczęło strzelaninę w 

Zkolei zbuntowany pułk rozlokował się w świątyni i ufortyfikowawszy 
się tam, rozpoczął gwałtowną strzelaninę. Władze odwołały się do wojsk, 
które pozostały lojalnemi. 

Wojska te izolowały świątynię, zmusiły buntowników do zaprzestania 
ognia i przystąpiły do ich rozbrojenia. Obecnie panuje w mieście spokój. 
Liczba ofiar nie jest znana. 

Z kotła meksykańskiego. 
NOWY YORK, 2.III (Pat). Założyciel kubańskiej partji racjonalistycz. 

nej ogłosił tu deklarację, w której zaprzecza, jakoby celem wykrytego 
ostatnio na Kubie spisku było dokonanie zamachu na prezydenta Mahado. 
%/g tej deklaracji, nacjona iści pragną jedynie ograniczyć stosowany przez 
prezydenta system morderstw na szereką skalę. 

Trocki wobec zaproszenia go do Czech. 
BERN MORAWSKI, 28.II (Pat). „Lidove Noviny" donoszą, że Trocki 

w odpowiedzi na depeszę, wysłaną przez opozycjonistów komunistycz 
nych w Bernie, odpowiedział, iż jest gotów przyjechać do Czechosłowa- 
cji. Trocki w swej depeszy wskazuje na to, iż musi narazie oczekiwać, 
decyzji rządu niemieckiego. 

Wysłannik Mińska wpadł w ręce 
władz bezpieczeństwa. 

Wczoraj w godzinach rannych władze bezpieczeństwa ujęły w Wilnie 
osobnika, podejrzanego o przynależ ość do С. К. Р Z B. Jax wykaz:ło 
przeprowadzoae dochodzenie wymieniony okazał się delegatem ek-pozytury 
K: m nistycznej Partji Z:chodn. Białorusi i przybył d-0gą nie'egal ą do Wil- 
na ze specjalaemi i strukcj mi dla miejscowych jaczejex komuni-tycznych. 

Przeprowadz na rewizja ujiwnła u a-esztowanego tajne szyfry i sze- 
reg dokumentów, stwierdzających łączoność z Centraią w Mińsku. 
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Od dnia 3-go do 24-go marca r. b. włącznie 

Nr 52 (13971 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Teodor Dostojewski. Wspomnie- 

nia z martwego domu, Nakł. Tow. 
„Bój”, 

Jako siódmy tom pełnego wy- 
dania w polskim przekładzie pism 
autora „Zbrodni i Кагу“ ukazały się 
tegoż autora słynne „Wspomnienia 
z martwego domu". Książka ta po- 
winna szczególnie zainteresować 
czytelników polskich, gdyż zawiera 
ona bardzo dużo szczegółów, doty- 
czących losu' Polaków w katordze 
syberyjskiej, Zetknął się tam Do- 
stojewskij ze słynaym Tokarzew- 
skim, z Mireckim i Bogusławskim, 
którego pamiętniki z owego czasu, 
stanowiące pendant do wspomnień 
autora „Biesów” opublikowała nie- 
dawno krakowska „Nowa Reforma". — 

Przekład naogół czysty i popraw- 
ny, może tylko zbyt często posługu- 
jący się autentycznemi zwrotami 
mowy rosyjskiej, któreby można 
łatwo spolszczyć bez uszczerbku dla 
dosadności i ścisłości stylu. 

Sygryda Undset. Jana. Powieść, 
Nakł, „Roju”, 1929. 

Jest to druga część trylogii p. t. 
„Krystyna, córka Lawransa", pióra 
zeszłorocznej laureatki nagrody No- 
bla. Pierwsza część tej wspaniałej 
powieści p. t. „Wianek*, ukazała 
się w końcu roku ubiegłego i zo- 
stała niezwykle gorąco przyjęta 
przez naszą krytykę i publiczność. 

Pisarze skandynawscy, z wyjąt- 
kiem może Strindberga oraz Ibsena, 
posiadają wspólną, dość rzadką 
wśród literatów Zachodniej Europy 
cechę: optymizm w poglądach na 
życie i naturę człowieka. Pomime 
przenikliwego i surowego spojrzenia 
na sprawy bytu ludzkiego. pomime 
wielkiej dosadności w ujmowaniu 
zjawisk stąd płynących i soczystego 
realizmu—z dzieł tych wieje na czy- 
telnika jakiś ożywczy prąd, jak 
mrożne, ale czyste i zdrowe po- 
wietrze północnej zimy. 

I to właśnie najbardziej pociąga 
czytelnika do książki Sygrydy Und- 
set, opowiadającej o ciężkich kole- 
jach losu Krystyny, córki wę 

M ——— A LA A TE M O 

Nasiona koniczyn, tymotki, buraków oraz 
różnych innych roślin pastewnych i ogrodo- 
wych poleca Zygmunt Nagrodzki w Wilnie, 
Zawalna !l-a, 

Siewniki rzędowe „Ulnja* i Melichara, 
siewniki rzutowe i do nawozów sztuczny: 
oraz siewniczki Zz wypielaczami „Planet“ p0- 
leca Zygmund Nagrodzki w Wilnie. 

Wirówki „Baltic”, maślnice, wygniatacze, 
naczynia oraz różne inne narzędzia | Poz 
ej pieczenia poleca Zygmunt Nagrod. 

w Wilnie. 1 

    

OFIARY. 
Fundusz Niedoli Ludzkiej. 

Składam na pomoc dla najbiedniejszych 
dwa złote i wzywam p Kejzika, nacz wydz. 
Opieki Społ. Magistratu m. Wilna. R. 

10 zł. przez Karola Kosińskiego na naj- 
biedniejszych, jako nieprzyjęte przez Iektor- 
kę U. S. B. p. Januszkiewiczównę. 

Na dzieci zagrožone gružlicą dyr. Bankų 
Gosp. Krajowego L. Szwykowski, w myśl ar-- 
tykułu p. H. Romer 50 zł. 

Rudolf Szatybełko na cel powyższy 5 zł. 
N. N. 2 zł. 
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PROPAGANDOWA WYSTAWA ! SPRZEDAŻ 
KILIMÓW GLINIAŃSKICH O ARTYSTYCZNYCH WZORACH 
I BARWNYCH PASIAKÓW ŁOWICKICH 

W lokalu Oficerskiego Kasyna Garnizonowego przy ulicy Mickiewicza 13 

  

w przykładnej harmonji: Kret nie 
pożera Żuka, a Had Kreta, — co 
się dzieje jedynie pośród włóczę- 
gów. Zresztą — Had — mimo groż- 
nego imienia, nie jest tak bardzo 
niebezpieczny: jest on najmłodszym, 
chwalebnie się zapowiadającym, 
członkiem klubu i właściwie — jako 
włóczęga, jeszcze się nie urodził, 
podczas gdy Żuk i Kret — to sta- 
re włóczykije, nie dające sobie w 
kaszę nadmuchać byle jakiemu i 
to niewylęgniętemu jeszcze — Hat 
dowi. Wypada nadmienić, že Kre- 
rządzi kasą klubu, a Żukjest „Pon- 
tifex Maximus" u łazików zrzesze- 
nia sympatyzującego z włóczęgami. 

Pada suchy, drobny śnieg, gdy 
banda włóczęgowska defiluje przez 
wąwozy w okolicach wioseczki Szał- 
tuny. Słońce przeziera chwilami 
przez rzadkie chmury i wygląda jak 
wielka jasno-żółta kula na szaro”o- 
palowem mglistem tle, 

Zaczynają się zjazdy. Oto włó- 
częgi wdzierają się na niedużą wy- 
niosłość, z której trzeba przedos” 
tać się na drogę i na sąsiednie 
wzgórze.  Wyniosłość urywa się 
nagle. prawie pionowo spadając ku 
twardo wyjeżdżonej drodze. „Ależ 
tu niema zjazdu!* — woła Milimetr, 
poraz pierwszy spacerujący Z nar“ 
tami u kulasów. „Niema góry, z 
którejby narciarz nie zjechał" wy” 
głasza sentencjonalnie Ostatni, i w 
tej chwili zjeżdża tryumfalnie z pie- 
ca na leb, — na drogę. 

Zachęceni przykładem, włóczęgi 
jeden za drugim sypią się ze stro- 
mego zbocza w dół nie zawsze 
wprawdzie w postawie stojącej, lecz 
zawsze śmiało i z determinacją. Mi- 
limetr z Hadem cieszą się głośno, 

Że im kości i nie-kości nie bolą mi- 
mo nagłego a niespodziewanego zet- 
knięcia z matką—ziemią, zaś Ro- 
bespierre z Żukiem prowadzą oży- 
wioną, a pełną osobistych wycie- 
czek dyskusję natemat zasad ekwi- 
librystyki teoretycznej i stosowanej. 
Za chwilę nowe wzgórze, nowy 
zjazd i teraz już raz po raz: na górę, 
w dół, znowu na górę i znowu w 
dół, po białym nieznaczonym žad- 
nym jeszcze śladem po nocnej za- 
wierusze—śniegu. 

nieg ten błyszczy teraz w słońcu 
miljonami mrożnych brylantów, bo 
oto chmury pierzchły gdzieś na boki, 
a lutowe słońce promieni się na 
jasno - błękitnem, jakby wyblakłem 
niebie. Za włóczęgami biegnie trasa 
sich marszu: dwie tuż koło siebie w 
śniegu wyżłobione bruzdy z dużemi 
okrągłemi dziurami od kijów na bo- 
kach. Gonią też za nimi, odbite od 
sosnowych |lasków, echa wesołej 
piosenki, opiewającej przygody go- 
ścinnej młynarki i umiejącego sobie 
radzić ułana, zaś na zakończenie, 
miast zwykłego refrenu rozlega się 
nagle: 

„Kto jeszcze myśli, Klub to raj 
„Ten wciąż naiwnie wierzy, 
„Włóczęgi na wyprawę mkną 
„Śpi słodko Dziadek Jerzy“. 
Jest to niewątpliwa aluzja do 

nieobecności lubianego powszechnie 
profesora—kuratora klubu z ramie- 
nia U. S. B. Wiatr wiejący ku Wil- 
nu zaniesie może zwrotkę aż na 
zaułek Bernardyński! Może skutkiem 
tego przybędzie na następną włó- 
częgę'? mówi rozpędzona szóstka. 

Może... : 
Szlak włóczęgów biegnie taraz 

wzdłuż leśnej drogi noszącej głośne 

  

  

Czynnna od godz. 10-ej rano do B:ej wiecz. 
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miano „Alei Milošci“, gdyż latem 
spacerują tutaj zakochane pary bez- 
sensownie gapiące się na siebie i 
niezważające na cudny krajobraz, 
ścielący się u stóp nieledwie—pra- 
wi młodym, Ostatni z miną 
zeuszowską. 
połowy porośniętej sosną i leszczy 
ną wzrok sięga poprzez Karolin- 
kowskie urwiska i Wilję—na sze- 
roką, ciemno-zieloną plamę Zakre- 
tu, na szczyty dachów Pohulanki 
wraz z wyniosłym profilem kościoła | 
Serca Jezusowego — (niedokończone 
dzieło Wiwulskiego), na złocone ko- 
puły cerkiewki, na leżące w dole 
śródmieście—wreszcie—na rysujące || 
się, w oddali góry: Trzykrzyską, 
Zamkową i na uciekający wgłąb 
widnokręgu—sznur zalesionych an- 
tokolskich wzgórz. Bardziej na pra- 
wo—widać folwark uniwersytecki w 
Zakrecie okolony murem, nadają | 

regularnego 
zaś poprzez kończący 

się tutaj las Zakretowy widać dom 

cym mu zdala wygląd 
prostokąta, 

ki przedmieścia wzdłuż ulicy Lege | 
jonów z białym kościołkiem Dobrej 
Rady pośrodku. Dalej ciemnieje 
Wilcza Łapa, 

Obserwacja krajobrazu kończy 
się w nagły, a nieprzewidziany spo” 
sób. Włóczęgi posuwają się w tym © 
czasie wolno ku górze, gdyż każdy 
krok wyżej otwiera coraz to szersze 
horyzonty. Ostatni, kroczący na 
przedzie w pewnej 
dziki ryk: „zając, zając“! Zanim 
reszta włóczęgów zdołała drgnąć 
z niespodziewanego wrażenia--Ostat- 
ni, jak wściekły ruszył w górę na- 
stawiając ostrze jednego kija, jak 

fary- | 
Oto z wyniosłości, de a, 

a jeszcze dalej — | 
wspina się ku wzgórzom zygzako- | 
wata linja: to tor kolejowy na Lidę- | 

chwili wydaje 
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KRONIKA PODBRODZKA. 

| k zapędy myśliwskie dały się we zna- 

_ gdy 

i 

-_ najbardziej 
|. leżało w śniegu... zemdlonych. 

i 

| 
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2 | mieazkajacych w sąsiedztwie“ pierw- 
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|| wygramolili się 

Nr 52 (1397) | 

WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Jeszcze o szkolnictwie w Święciańskiem. 
W N-rze 10 (1355) „Kurjera Wi- 

leńskiego ukazała się koresponden- 
cja moja, omawiająca stan oświaty 
pozaszkolnej na terenie powiatu świę- 
ciańskiego, w której między innemi 
zaznaczyłem że... „Zarządy gmin zu- 
pełnie nie interesują się szkolnic- 
twem, zaś Rady Gminne starają się 
uchwalać na szkolnictwo jak naj- 
mniejsze sumy, ostatecznie nawet 
doszło do tego, że lnspektor Szko- 
Iny p. Szymański zmuszony jest wy- 
jeżdżać w towarzystwie p. inspe- 
ktora gminnego na posiedzenia Rad 
Gminnych. (któe obecnie uchwalają 
budżety na rok budżetowy 1929-30), 
aby uzyskać wstawienie do budżetu 
potrzebnych sum. Tak naprzykład 
było w dn. 15.XII r.ub. w urzędzie 
gminy šwiecianskiej, gdzie na posie- 
dzeniu Rady Gminnej byl obecny 
p.inspektor Szymański i stoczył „wal- 
kę* z Radą Gminną, która odrzu- 
ciła uchwalenie funduszów potrzeb 
mych dla normalnego rozwoju szkol- 
mictwa na terenie swej gminy... | 

Na powyższe inspektor p. Szy- 
mański zareagował w sposób dość 
dziwny, a mianowicie w końcu m-ca 
stycznia przesłał urzędowe zaprze- 
czenie owej wzmianki do Wydziału 
Powiatowego Sejmiku Święciańskie- 
bo, zaś ten ostatni porozsyłał do 
wszystkich podwładnych mu urzę- 
dów gmin i magistratów. Identyczne 
zaprzeczenie otrzymał również i za- 
rząd powiatowy Z.P. N. Sz.P. Pan 
inspektor między innemi stwierdza, 
że Rady Gminne potrzeby szkolni- 
ctwa traktują .przychylnie i że wy- 
jazd jego na posiedzenie Rad Gmin- 
mych był spowodowany konieczno- 

kiewiez, 

Samolot litewski W 

mowych. 

— Komitet Fioty Narodowej. W 
lokalu Magistratu odbyło się orga- 

> nizacyjne zebranie Komitetu Floty 
Narodowej. Organizatorem zebrania 

| był burmistrz K. Rožnowski. Obecni 
"na zebraniu w liczbie 45 osėb za- 
pisali się na członków. 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 
— Walne zgromsdzenie „Rolnika“. 

Przed kilku dniami odbyło się w 
więcianach walne zgromadzenie 

spółdzielni rolniczo-handlowej „Rol- 
nik". Uchwalone na niem dokonać 
ołączenia obu Spółdzielni Rolniczo- 

Handlowych w Święcianach „Rol- 
nik Šwieciaūski“ i „Rolnik*. Przej- 
mującą instytucją jest „Rolnik*. 
Gospodarcze przejęcie ma nastąpić 
w dniu pokrycia gotówką strat 
„Rolnika Swięciańskiego* przez je- 

„14е 1929 r. | 
KRONIKA GRÓDZKA. 

cę do boju w kierunku ciężko gra- 

molącego się w głębokim śniegu 
szaraka. Za chwilę zając z Ostatnim 
zniknęli za krawędzią wzgórza w 

/ tumanach śnieżnego kurzu. „Ot i 
krajobraz"—zauważył melancholijnie 

,  Kret—drapiąc się stromem zboczem 
w górę. | 

Ostatni nie przekroczył litew- 
skiej granicy w pogoni za zającem, 
ani też zając nie stał się ofiarą 
pierwotnych instynktów Ostatniego. 
Gdy się wydobył na twardszy śnieg, 
zając odsadził się tak daleko, że 

` włóczęga uważał za stosowne zre- 
zygnować z pogoni. Niemniej jego 

ki pozostałym włóczęgom, spieszą- 
cym za przewodnikiem i w chwili, 

powrócił do opuszczonych 
ompanów, zastał coś, co przypo- 

minało pobojowisko: pięciu włóczę- 
gów w malowniczym nieładzie i w 

ryzykownych pozach, 

4 

Nie pomogły perswazje i ener- 
giczne zachęty do zostania. Dopie- 
ro, gdy Ostatni nadmienił, że „jak 
tak, to on sam jedzie na herbatę z 
chlebem i kiełbasą do znajomych, 

szy Żuk wylazł ze śniegu, a za nim 
inni. Cała szóstka 

| ruszyła teraz zgodnie i nieomal kłu- 
. sem ku zbawczej gospodzie. Jakie 

' spustoszenia uczynili tam włóczęgo- 
Ja wie w jadle i napitkach — wie gos- 
|, podarz lokalu i śpiewa o tem ku- 

i 

     
    

| moszkom Józefowoczka mu usługu- 
ca. 

>" Po iście wilczem ucztowaniu, 
podczas którego między 2-gim i 3-cim 

| samowarem wykonano cały najnow- 

  

|| go członków w/g bilansu na dzień 

i — Walne zebranie Kółka Rol- 
 miczego „Rolnik*. W dniu 17 lutego 
w lokalu Urzędu Gminnego w Gród- 

ścią nawiązania kontaktu z Radą i 
zobrazowania stanu szkolnictwa na 
terenie danych gmin. 

Nieznana bliżej treść urzędo- 
wego zaprzeczenia p. inspektora nie 
pozwala mnie na należyte wyja- 
śnienie niewyrażnego i rzeczywistego 
stanu rzeczy, ograniczę się więc tyl- 
ko do potwierdzenia swej wzmianki 
z jednoczesnem powołaniem się na 
korespondencję specjalną p. M. Świę- 
cickiego kier. szkoły powszechnej 
w Łyngmianach, umieszczoną w sze- 
regu N-rów „Kurjera Wileńskiego" 
omawiającą stan gospodarczy, oświa- 
tę i stosunki polityczne zachodzące 
na terenie powiatu święciańskiego, 
gdzie p. M. Święcicki (patrz Nr. 26 
„Kurjera Wileńskiego"), że... „samo- 
rządy nie całkowicie doceniają zna- 
czenie oświaty. Przykładem na to 
mogą być fakty, że nauczyciel chcąc 
przeprowadzić remont w szkole, mu- 
si niejednokrotnie staczać bata je 

(moje podkreślenie) z zarządami 
gmin, albo też uskutecznia remont 
na własny koszt. To samo trzeba 
stwierdzić w dziedzinie zaopatrywa- 
nia szkoły w pomoce naukowe"... 
Dalej: „Zawdzięczając zabiegom in- 
spektoratu szkolnego, we wszystkich 
prawie budżetach gminnych na rok 
bieżący sumy na wydatki szkolne 
zwiększone zostały o 100'/, — lecz 
to bynajmniej jeszcze nie wystarcza! 

A więc tylko tyle. Inspektorat 
szkolny powinien udzielić wyjaśnień 
w prasie a nie w urzędowych pi- 
smach, nieznanych bliżej szerokiemu 
ogółowi 

Trek. 

/ Działalność B. B. W. R. na terenie woj. wileńskiego. 
W dniu 3 b. m. w Głębokiem odbędzie się zebranie mężów zaufania 

i sympatyków B. B. W. R. z udziałem posła na Sejm p. dr. Brokowskiego 

oraz red, p. Fr. Świderskiego. Tematem obrad będą: kwestja naprawy 

Konstytucji oraa sprawy gospodarcze, 
W tymże dniu w Nowych Święcianach odbędzie takież zebranie, na 

którem będzie przemawiać poseł na Sejm p. Mieczysław Narwid-Racz- 

pobliżu Nejszagoły. 
W nocy z dnia 27 na 28 b. m. między godzinę 22 a 23-cią w rejo- 

mie Mejszagoły przelatywał wzdłuż granicy polsko-litewskiej samolot li- 
tewski, oświetlany ze strony litewskiej reflektorami. Po dłuższem krąže- 
miu nad terytorjum polskiem samolot odleciał w kierunku granicy litew- 
skiej. Jak należy przypuszczać obsada samolotu dokonywała zdjęć tere” 

  

ku pow.Mołodeczańskiego odbyło się 
przy udziale 40 osób walne zgroma- 
dzenie członków Kółek Rolniczych 
„Rolnik* w Gródku. Na zebraniu 
tem został wybrany nowy zarząd, w 
składzie następującym: Józef March- 
wicki, — jako prezes, Borys lgna- 
towicz wójt gminy gródeckiej—wi- 
ceprezes, Stefan Honowy — sekre- 
tarz. W końcu zebrania zostały uch- 
walone następujące wnioski: |) wy- 
stąpić z prośbą do Sejmiku mołode- 
czańskiego o wypożyczenie maszyn 
do wyrabiania dachówek i cembro- 
win, 2) o pomoc przy nabyciu dla 
gminy buhaja rasy czerwono-pol- 
skiej i 3) ustawienie po wsiach w 
gminie gródeckiej piorunochronów. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 
— Pow at wy zjazd spółdzielni. W 

dniu 23 lutego w sali posiedzeń 
Sejmiku Powiatowego odbył się po- 
wiatowy zjazd spółdzielni, podle- 
gających Związkowi Rewizyjnemu, 
Polskich Spółdzielni Rolniczych w 
Warszawie. Omawiano stan potrze- 
by spółdzielni rolniczych, sprawę 
współpracy spółdzielni rolniczych, 

szy repertuar włóczęgowskich pio- 
senek, ruszono odważnie w dalszą 
drogę Zaczął padać śnieg i okoli- 
czne wzgórza dymiły śnieżną ku- 
rzawą. Miasto znikło w mglistej od- 
dali. Ciemne sylwetki włóczęgów 
sunęły teraz po Szeszkińskich wzgó- 
rzach ku Kalwarji wykonywując 
ciąg dalszy „marszu naokoło Wilna”. 
Połowa „Koła* miała być zrobiona 
owego niedzielnego dnia. 

Marszu dokonano. Po pięciu go- 
dzinach od jego rozpoczęcia, prze- 
kraczano z powrotem gdzieś za Po- 
śpieszką niespokojną Wilję. Prze- 
kraczano zwolna i ostrożnie. Bo- 
wiem Wilja jest nielada kapryśnicą: 
mimo mrozów, rwie przy brzegach 
na strzępy okowy zimy i czerni się 
zwartką strugą wolnej wody. Nawet 
tam, gdzie zdaje się być całkowicie 
zamarznięta — zdradliwie czyha na 
przechodnia. Przekonali się o tem 
włóczęgowie, gdy pod nartą jednego 
z nich ułamał się kawał lodu i wyj- 
rzały ciemne tonie rzeki. Włóczęga 
wyszedł beżkarnie jedynie dzięki 
długości narty, która oparła się na 
dwóch brzegach wyrwy. 

Wkroczono na Antokol. Zwolna, 
długim sznurem, defilowała zmęczo- 
na banda włóczęgowska ulicami. Ku 
sensacji spokojnych, a osiadłych 
mieszkańców, zaśpiewano na poże- 
gnanie najbardziej  melodyjną z 
włóczęgowskich serenad. 

O wilkach, co się zadko syste 
pod bramę „strzegącą owiec stado* 
i o owieczkach, co „były wilkom 
rade". 

Ostatni Włóczęga. 

MAN 
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* Wymarsz drużyny Strzelca z 
Wilna do Belwederu. 

W dniu 4-go marca b, r. w po- 
niedziałek o godz. 11 przedpołud- 
niem wymaszeruje z Wilna, z placu 
Napoleoaa do War zawy drażyna, 
złożona z 21 strzelców, pod dowódz- 
twem komendanta obozu Fijalkow- 
skiego, ażeby zdążyć do stoliey, na 
uroczystość imienin Marszałka Pił- 
sudskiego, Drużyna wręczy Marszał- 
kowi w dniu 19-go b. m. adres zie- 
mi wileńskiej z hołdem i życzenia- 
mi. 

Wymarsz odbętzie się w sposób 
uroczysty. Na piacu Napoleona, 
przed pałacem, zbiorą się przed g. 
11-tą ezłoakowie wileńskiego komi- 
tetu wykonawczego obchodu imienin 
Marszałka bez  osobych zawiado- 
mień), przedstawiciele organ za- 
cyj społecznych, delegacje pułkowe, 
oficerskie i podoficerskie z orkiestrą. 
Punktualnie o godzinie 11-ej nastąpi 
wymarsz drużyny. 

Walny Zjazd Związku Kół i Org. 
Roln. z. Wileńskiej, 

W dniach 4 i 5 marca b.r. w 
lokalu przy ul. Ad. Mickiewicza 
33-a (wejście z placu Łukiskiego) 
obradować będzie walny zjazd de- 
legatów Żwiązku Kółek i Organi- 
zacji Rolniczych z. wileńskiej. 

Porządek dzienny pierwszego 
dnia wypełni: 

Godz. 8.ma nabożeństwo w ko- 
ściele św. Jakóba. 

Godz. 9-ta |) Otwarcie Zjazdu 
i wybór Prezydjum. 

2) Odczytanie protokółu z po- 
przedniego zjazdu. 

3) Sprawozdanie z działalności 
Kółek i Organizacyj Rolniczych zie- 
mi wileńskiej za rok 1928. 

,4), Sprawozdanie komisji rewi- 
zyjnej. 

Godz. |5—17 przerwa obiadowa, 
Godz. 17: 5) Plan pracy i budżet 

na rok 1929—30, 
Godz. 20: 6) Bezpłatne przedsta- 

wienie w teatrze dla delegatów wal- 
nego zjazdu. 

Drugi dzień Zjazdu 5-go marca. 
Godz. 9-ta: 7) Referat p. Wacła- 

wa Łastowskiego — dyrektora Wi- 
leńskiej Rolniczej Stacji Doświad- 
czalnej w Bieniakoniach. 

8) Komunikat informacyjny o kre- 
dytach rolnych, p Ludwika Macule- 
wicza, dyrektora oddziału Państw, 
Banku Roln. w Wilnie. 

9) Komunikat Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego w Wilnie. 

10, Uzupełniające wybory do 
Rady Głównej. 

Jl) Wybory komisji rewizyjnej. 
Zakończenie Zjazdu, 

rozgraniczenie terenu działalności 
Kas Stefczyka, działających na te- 
renie powiatu i t. d. 

KRONIKA LIDZKA. 

— Zsbranie Ogniska Z. P. М. $. 
P. Dnia 23 lutego r. b. odbyło się 
w szkole powszechnej Nr. 2 dorocz- 
ne walne zebranie Ogniska Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Po- 
wszechnych miasta Lidy pod prze- 
wodnictwem prezeski Ogniska p. 
Stefanji Howorka. Po sprawozdaniu 
zarządu .i udzieleniu absolutorjum, 
wybrano nowy zarząd na r. 1929 w 
składzie: prezes Ogniska p. Howor- 
ka Stefanja i członkowie zarządu 
p.p. Kornetowa, Karwowski, Boj- 
czuk, Chmielewska i Nicke. Do ko- 
misji rewizyjnej weszli: p. Rogow- 
ska, jako przewodnicząca i jako 
członkowie: p.p. Staniszewska, Skał- 
ska i Filipkowski. Po zebraniu zo- 
stała przeprowadzona lustracja Og- 
niska i Oddziału Powiatowego przez 
przewodniczącego komisji Zarządu 
Głównego Związku w Wilnie p. 
Stanisława Dobosza. 

KRONIKA PRUŻAŃSKA. 
— Ajencja pocztowa. Z dniem 

11 marca b. r. uruchamia się agen- 
cję pocztową Szczerczewo w pow. 
Prużańskim. 

Z POGRANICZA. 

— Przemyt zboża do Litwy. Przed- 
wczoraj na odcinku granicznym 
Łożdziany w rejonie Słobódki pat- 
rol K. O. P-u, lustrując pogranicze, 
natrafił na kilka sań naładowanych 
zbożem, zdążających w kierunku 
granicy litewskiej. 

ak się wyjaśniło zboże prze- 
znaczone było na przemyt do Litwy, P 
gdzie w związku z zeszłorocznym 
nieurodzajem, panuje głód. 

Skonfiskowany przemyt przeka- 
zano do dyspozycji najbliższego U- 
rzędu Celnego. 

— Pożar. Na pograniczu polsko- 
litewskiem w rejonie odcinka gra- 
nicznego Holmy Wolmera we wsi 
Holwince wybuchł pożar. Pastwą 
płomieni padły zabudowania nieja- 
kiego Sawickiego. W akcji ratunko- 
wej wzięły energiczny udział tech- 
niczne drużyny K. O. P-u. 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze. uderzeniach do głowy, bólach gło- 
wy i ogólnem niedomaganiu, zażywa się ra- 
no naczcżo szklankę naturalnej wody gorz- 
kiej „Franciszka-JOzefa*. Na podstawie doś 
wiadczeń, dokonanych w klinikach chorób 
wewnętrznych, woda Franciszka-iózefa jest 
jedynym i a. skuteczniejszym środkiem prze* 
ezyszczającym. „Żąd, w apt. i drog.* 649, 
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  Dziś: Kunegundy 
Niedziela Jutro: Kazimierza 
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Spostrzeżenia Zakładu Metoorolegioznegs 
U. S. B. z dnia 2/Ill — 1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w 
milimetrach 

Temperatura 
średnia 

| zm 

—P 

Opady w ik 
milimetrach 

Wiatr =ARGERKÓGA Południowo-zachodni 

Uwagi: Rano półpochmurno, po połu- 
dniu pogodnie. 

Minimum: — 249 C. 
Maximum: — 50C. 
Tendencja barometryczna: Spadek ciśnienia. 

Od Redakcji. 
Do mumeru dzisiejszego naszego 

pisma dołączamy dodatek bezpłatny 

p.t. „Kurjer Radjowy", poświęcony 

działalności Wileńskiej Radjostacji za 

pierwszy rok jej istnienia, => 

URZĘDOWA 

— Przyjęcia u p. woj wody. Pan 
wojewoda Paczkiewicz przyjął w 
doiu 2 go b. m. w sprawach ty- 
godnia przeciwgruźliczego generało- 
wą Krok-Paszkowską i nacżelniko- 
wą Kaczmarczykową. 

ADMINISTRACYJNA 

— Konferencja w sprawie admi- 
nistracyjnego podziału Państwa. W 
dniu | marca odbyło się w urzędzie 
wojewódzkim pod przewodnictwem 
p. wojewody Raczkiewicza zebranie 
naczelników wydziałów wileńskiego 
urzędu wojewódzkiego. Na zebra- 
niu tem p. wojewoda zaznajomil 
obecnych z dezyderatami sekcji po- 
działu administracyjnego państwa, 
istniejącej przy specjalnej komisji 
usprawnienia administracji. 

Następnie omówiono sprawy wy- 
szkolenią i uzupełnienia liczby 
urzędników w administracji ogólnej, 
Poruszono wreszcie między innemi 
sprawę urządzeń, które zapobiec 
mają ewentualnym skutkom  po- 
wodzi. . 

MIEJSKA 

ES — Roboty wodociągowe I kanall- 
zacyjne i ustępy. Oaegdaj w lokalu 
magistratu odbyło się posiedzenie 
miejskiej komisji technicznej. Na 
wstępie omówiono szczegółowo 
ostatnio opracowany plan robót wo- 
dociągowo-kanalizacyjnych na okres 
wiosenny. Zgodnie z projektem 
uchwalono rozpocząć w połowie 
marca b. r. roboty kanalizacyjno- 
wodociągowe na ul. Zawalnej i W. 
Pohulance. 

W związku z dającym się odczu- 
wać brakiem ustępów publicznych, 
wybudowanych podług ostatnich 
wymagań sanitarnych i technicz- 
nych — Komisja wypowiedziała się 
za budowę tego rodzaju ustępów 
na placach: Łukiskim, Katedral- 
nym i Ratuszowym, oraz w pobliżu 
hal miejskich. 

Realizacja uchwał komisji tech- 
nicznej nastąpi jeszcze w okresie 
wiosennym. 

— Wpływ poditków miejskich. 
W ciągu ubiegłego miesiąca do kasy 
miejskiej wpłyneło 70'/ę sum należ- 
nych z tytułu podatków miejskich. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zobranie Stow. Akad. Pracy 
Społecznej. W dniu 6-go marca b.r. 
о godz. 19ej w sali Na 6 (koryt. 
Humana), odbędzie się kolejne ze- 
branie członków Stowarzyszenia A ka- 
demickiego Pracy Spoiecznej. Po- 
rządek obrad: 1) dyskusja na temat 
o możliwościach rozwoju gospodar- 
czego Polski, 2) kwęstja ańkiety, 3) 
sprawy organizacyjne i 4) wolne 
wnioski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walns Zgromadzenie członków 
Związku Orobnych Kupcow Chrześci- 
jan. W daia 3-go marca b. r. o g. 
8 popołudnia odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Drobnych Kupców 
Curześcijan w lokalu przy ul. Za- 
walnej 1 m. 4 na porządku obrad: 
sprawa założenia hurtowni Związku, 
sprawy podatkowe, regestracji skle- 
ów i inne. 

Wszystkich Drobnych Kupców 
uprasza się o najliczniejsze przy- 
bycie. 

je ZWIĄZKÓW 1 STOWARZYSZEŃ 

—- Doroczne Święto Związku 
Emerytów Wojskowych. W związku 
z dorocznym świętem wileńskiego 
Oddziału Związku Emerytów Woj- 
skowych, w dniu wczorajszym w 
kościele Bonifraterskim odbyło się 
żałobne nabożeństwo za dusze po- 
ległych i zmarłych członków Związ- 
ku. O godz. 12-ej w salach klubu 
Szlacheckiego odbyło się śniadanie, 
na którem między innymi obecni 
byli p. wojewoda Raczkiewicz, sta- 
rosta grodzki p. lszora, oraz naczel- 
nik wydziału bezpieczeństwa w 
mrzędzie wojewódzkim p. Kacz- 
uarczyk. 

— Polgkie Towarzystwo Te020- 
ficzne, oddz ał w W lnie. W niedzielę 
dn. 3 b. m. o godz. 5-ej p.p. w lo- 

kalu T-wa przy ul. Kasztanowej 
2 m. Il odbędzie się kolejna poga- 
danka na temat: „Normy etyczne 
Buddyzmu*. Wstęp wolny, 

RÓŻNE 

— Ucieczka canionych le*arzy z 
Kasy Chorych. Wobec niezdrowych 
warunków pracy i systemu, wytwo- 
rzonego przez zarząd administracyj- 
ny Kasy Chorych, a godzących w 
stan lecznietwa, z dn. 1-go b. m. 
znowu był zmuszony ustąpić ze sta- 
nowiska lekarza w tej instytucji za- 
szczytnie znany neurolog p. dr. Ste- 
tan Podwiński, który w okresie kil- 
kuletniej swej pracy w K. Ch. zdo- 
był sobie zasłużone zaufane cho- 
rych, korzystających z jego facho- 
wej pomocy masowo, (kr). 

— Gry hazardowe w pociągach. 
W związku z częstymi ostatnio w 
pociągach wypadkami ozrywania 
odróżnych przez ziwodowych szu- 
erów—odnośne władze wydały za- 
rządzenie, zabraniające prowadzenie 
gier hazardowych w pociągach, 

— Starania handlarzy sianem i 
słomą. Drobni handiarze postanowi- 
li poczynić: starania w kierunku 
zniesienia przepisów administracyj- 
nych wzbraniających składania siana 
isłomy w promienia nie mniej- 
szym niż 50 mtr. od pieca, Zarzą- 
dzenie to wydały władze admini- 
stracyjne, chcąg w ten sposób za- 
pobiec licznym pożarom w sklepach 
z paszą dla koni, Pożar bowiam w 
sklepie z sianem grozi zwykle są- 
siednim budynkom i ze względu na 
łatwopalność trudny jest do uga- 
szenia. 

— Kary na rańjopajęczarzy. Dnia 
25-go b. m. Sąd Grodzki m. Wilna 
skazał za radjopajęczarstwo: Salo- 
najca Chaima na 100 zł. grzywny 
lub miesiąc aresztu i 10 zł. owłat 
sądowych, Kowalczewskiego Tadeu- 
sza 25 zł. grzywny lub 5 dni aresz- 
tu 12 zł. 50 gr. opłat sądowych, 
Pańkiewicza Stanisława na 256 zł. 
grzywny lub 5 dni aresztu i 2 zł. 
50 gr. opłat sądowych, Banaszkie- 
wicza Stefana na 50 zł grzywny lub 
7 dni aresztu i 5 zł. opłat są towych, 
Wolskiego Stanisława na 25 zł. lub 
5 dni aresztu i 2 zł.60 gr opłat są- 
dowych, Kulberda Zofę na 25 zł. 
grzywny lub 5 dni aresztu i 2 zt. 
50 gr. opłat sądowych, Heszig He- 
lenę na 15 zł. grzywny lub 8 dni 
aresztu i l zł. 50 gr. opłat sądo- 
wych. Gurwiczównę Dweirę na 25 
zł. grzywny lub 6 dni aresztu i 2 
zł. 50 gr. opłat sądowych, Zygmun- 
ta Szeligę Szafcańskiego na 25 zł. 
grzywny lub 5 dni aresztu i 2 zł. 
50 gr. opłat sądowych, 

Ponadio 6 spraw przekazano pro- 
kuratorowi Sądu Wojskowego. 

  

NADESŁANE 

— Wystawa kilimów. W dniu dzi- 
siejszyra zostaje w mieście naszem 
otwarta propagandowa wystawa i 
sprzedaż kilimów Gliniańskich o ar- 
tystycznych wzorach i doborowym 
gatanku, Wystawa powyższa propa- 
gująca -rodzinny przemysł ludowy 
objeżdża miasta Rzeczy pospoli'ej w 
celu zaznajomienia szerszych warstw 
społeczeń twa ze swemi wyrobami. 
Piękne eksponaty eieszą oko dobo- 
rem barw i wzorów, 
EJ Wystawa powyższa cieszyła s'ę 
wszędzie ogromnem powodzeniem. 
Jest nadzieja, że Wilnianie lubujący 
się w wyrobach lud»wych skwapli- 
wie, skorzystają z okazji i zwiedzą 
wystawę, ziopatrując się w kilimy, 
które tak pięknie dekorują wnętrze 
naszych. mieszkań. 

— Kurs dla ogrodników. Chcąc 
dopomódz w tej sprawie właścicie- 
lom sadów i ogrodów, Związek Kó- 
łek i Organizacyj Rolniczych ziemi 
wileńskiej, wzorem roku ubiegłego 
organizuje w Wilnie od 5 go marca 
b. r. dwutygodniowy kurs dla ogro- 
dników praktyków, praktykantów 
zakładów ogrodniczych i osób zaj- 
mujących się ogrodnictwem, 

Mniemamy, że w dobrze zrozu- 
mianym własnym interesie P. P. 
właściciele ziemscy i właściciele za- 
kładów ogrodniczych zechcą wysłać 
na ten kurs pracujących u nich о- 
grodników i inny personel fachowy. 

Zidaniem kursu będzie zapoznać 
fachowy personel ogrodniczy z naj- 
nowszemi zasadami pielęznowania 
sadów i ogrodów, jak również z za- 
sadami walki ze szkodnikami w 0- 
grodnictwie, organizacją zbytu owo- 
ców i jarzyn i t. p. 

Kurs rozpocznie się 6-go marca 
b. r, wykłady odbywać sią będą 
cały dzień, połączone z pracami i 
oka.ami praktycznemi. Bpłata ZA 
urs wyniesie 10 złotych. Zapisy 

przyjmowane będą tylko do dnia 1 
marca b. r. 

Zapisy przyjmuje Związek Kółek 
i Organizacyj Rolniczych ziemi wi- 
leńskiej, Wilno — W. Pohulanka 7. 

= 

TEATR i MUZYKA. 

REDUTA (na Pohulance), 

— Dzisiejsza popołudniówka*. Dziś o g. 
1530 przedstawienie popułarne dla najsze'- 
szych warstw publiczności, wesołej kroto- 
chwili J. Benaventa p. t. „Krąg interesów*. 
ilustrowanej muzyką Mozarta. 

— Wieczorem o godz. 20)-ej —,Adwokat 
i róże" w premjerowej obsadzie ze Stefanem 
Jaraczem na czele. 

— „Trójka hultsjska"* W poniedziałek 
© godz. 18 m, 30 przedstawienie dla wojska 
garnizonu miasta Wilna, wodewilu ze śpie- 
wami, muzyką i tańcami p.t. „Ttójka hut- 
tajska" ze Stefanem Jaraczem w postaci 
szewca Szydełki. 

т Bilety do nabycia w Komendzie Placu. 
— Kencert Isserlisa Wileńskie Towarzy- 

stwo Filharmoniczne organizuje w dniach 5 
16 b. m dwa różne koncerty wszechšwiato- 
wej sławy pianisty Juljusza Isserlisa, prof. 
państwowego Konserwatorjum w Wiedniu. 
W programie: Chopin, Bach, Liszt, Strawiń- 
ski, Skriabin, Debussy, Beethoven i in. 
Sprzedaż biletów w „Orbisie*, Mickiewicza 
Nr 11. Początek o godz. 8 m. 30. 

"TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— Dziś „Kwadratura koła* — W. Kata- 
jewa, świetna i dosadna satyra na bolsze- 
wicką Rosję 

— Dzisiejszy poranek dla dzieci i mie- 
dzieży. Dziś o g, 12 m 30 po raz drugi i 
ostatni grans będzie urocza „Laleczka z 
saskiej parcelany*, czarodziejska opowieść © 
jednej majowej nocy 

— Dzisiejsza pepołudniówka. Dziś o g. 
5ej pp. Teatr Polski po raz ostatni w sezo- 
nie „Dobrze skrojony frak*. 

— „Potop* — z okazji zjazdu Kółek Rol- 
niczych. Jutro. w poniedziałek o g. 8 m. 30 
wiecz. staraniem Związku Kółek i Organiza- 
cyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej, odegrane 
zostaną 7 obrazów, według powieści H. Sien- 
kiewicza „Potop*. 

— Dawne piosenki.. dawne dzieje... Nie- 
zwykle ciekawe widowisko w Teatrze Pol- 
skim odbędzie się we wtorek na rzecz Tow. 
walki z gruźlicą u dzieci, a mianowicie; 
część pierwszą wypełnią stare piosenki, in- 
teresująco inscenizowane w wykonaniu dyr. 
Teatru Krakowskiego p. Wierzyńskiego, Ada- 
ma Ludwiga i Wandy Hendrichówny, zaś w 
części drugiej odegrany zostanie obraz sce- 
niczny Hel. Romer „Wilja u Państwa Mickie- 
wiczów w r. 1809. 

Pożegnalny koncert rosyjskiego zespołu 
batałaj owego. 

3-go marca o g. 8 m. 3) w Sali Klu- 
bu Handlowo - Przemysłowego (ul. Mickie- 
wicza 33a), odbędzie się nieodwołalnie 
ostatni koncert zespołu bałałajkowego pod 
kier. Eug. Dubrowina. 

Do programu koncertu włączono . duże 
nowych i ulubionych przez publiczność u 
tworów muzycznych i pieśni, któremi artyśe 
chcą pożegnać publiczność, która ich tak 
serdecznie przyjmowała. 

Blety do nabycia w kasie klubu od 
10—2 i od 5ej wiecz, 

Koncert na najbiedniejszych parafian 
w. Ducha. 

W dniu 3 marca b. r. 'w Sali Kresowej 
(Zawalna 1), o godz. 8 wiecz. odbędzie się 
koncert na rzecz najbiedniejszych z parefi 
Ś-go Ducha (Dominikańskiej) z udziałem 
wybitnych sił artystycznych Wilna w osobach. 
p. Lutomirskiej—Mianowskiej b. prof. Kon: 
serwatorjum Lwowskiego (śpiew kolorat) oraz 
P Szelążanki-Pławskiej (śpiew), p. Władys- 
law Trockiego (fortepian) i Kowzana Jerzego 
(deklamacje). 

W programie: F. Schubert, Karłowicz, 
Niewiadomski i inni. Wszystkich parafjańn 
prosimy o jaknajliczniejsze przybycie. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 3 marca 1929 r. 

10.15—11.45. Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Poznańskiej. 11.56—12 10: Transmisja 
z Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10—1400. Transmisje 
z Warszawy Poranek muzyczny z Filharm. 
Warsz. 1400—1420. Pogadanka dla gospe- 
dyń wiejskich (dział „Rolnictwa“). 1420 — 
14,40. „Spółdzielnie mleczarskie—to dobro- 
dziejstwo dia rolników* odczyt. 14.4 1—15.0Q. 
„Najważniejsze wiadomości i wskazania rol- 
nicze“ dział „Rołnictwo” odczyt. 15 15—17.30. 
Koncert oratoryjny z Filharm. 17 30—17.55. 
Odczyt „Czego szkoły akademickie wyma- 
gają od maturzystów*. 17.55 - 8.30 „Boczna 
antena* o najnowszych zdarzeniach w nauce 
i technice. wygł. Bruno Winawer.. 18.20 — 
19.00. Transmisja z Warszawy. Audycja lu- 
dowa literacko muzyczna „Adam Mickiewicz 
w słowie i pieśni”. 19.00 -1920. Odczyt w 
jezyku litewskim wyąqł. J. Kraunajtis 19 20— 
19.45 Transmisja z Warszawy. Odczyt z cukia 
„W krainach półksiężyca, sfinksów | pira- 
mid* p t „Biban el Kuluk*. 1945 -20.00. 
Odczytanie programu na dzień następny. 
komunikaty, sygnał czasu z Warszawy. 
20.00—2025. „Kukułka wileńska*. 20.25— 
20.45. Przerwa. 20.45—22.00. Szopka radjo- 
wa. 2200.Transmisja z Warszawy. Komuni, 
katy: P A.T., policyjny, sportowy i inne 
oraz muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK dn. 4 marca 1929 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygna! czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. oraz komunikat meteorologiczny, 
1600—16.20 Odczytanie programu dzien- 
nego. chwilka litewska i repertuar teatrów 
i kin. 1620 — 16.30 Chwilka strzelecka. 
16 30—16.45. Komunikat L. O.P. P. 
17.10. Audycja dla dzieci „Rozmowa Cioci 
Hali z radjosiostrzeniczką © Ś-tym Kazimie- 
rzu“. 1710—17.35 Koncert ork. Rozgł. Wil. 
1735—18.0. Od zyt p,t „Mu yka niemiecka 

о Wagnerze“. 1800—18.40 Koncert ork. 
Rozgł. Wil. 1840 1905 „Kazimierz Przerwa- 
Tetmajer* odczyt wygł. dyr. Tadeusz Tur- 
kowski 19.05—1925 Audycja recytacyjna z 
cyklu „Polska poezja współczesna* utwory 
Kazimierza Przerwy Tetmajera. 19.25—19.45. 
„Kaziukowe kłopoty Oszmiańczuka* — wygł. 
Leon wołłejko art. Reduty. 19.45 — 20.00. 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty i usygnał czasu z Warszawy. 
20.00—20.25. Odczyt z cyklu „Gawędy © 
wojnie* p. t. „Manewry w Zakrecie" wygł. 
Aleksander Budrys-Budrewicz. 20.30. Trans- 
misja koncertu międzynarodowego z Pragi. 
Po transmisji komunikaty: P.A.T.. policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna. 

16 45— 

  

Wileński Prywatny Banx Handlowy S.A. 
podije do wiadomości PP. Akcjonarjaszów, że zgodnie z uchwałą 
Zwyczajnego Walnego Zzromadze ia z dnia 28-50 lutego r. b. przy- 
stąpił d» wypłacania dywideady za rok 1923 w wysokoś:i 4 proc. 

Dywidenda jest płataa od I marca r.b. w kasach Centrali w Wil- 
nie oraz w O ldziale Warszawskim 

| i w Liizkim za złożeniem kuponu Nr 2. 
Marszalkowska 130), Sawalskim 

665   
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L tali, 
Echa sprawy Gąsiorowski—Ra- 

«ва !, 
Dnia 4 marca w Sądzie Okrę- 

gowym w Wilnie odbędzie się sen- 
sacyjna sprawa. B. kurator wileński 
p. Gąsiorowski, wytoczył skargę 
przeciwko byłemu urzędnikowi ku” 
ratorjum prof. Rachalskiemu o obra- 
zę w druku za oświadczenie 
że Gąsiorowski narażał skarb na 
straty. 

Proces budzi wielkie zaintereso- 
wanie tem większe, że Rachalski ma 
przeprowadzić dowód prawdy przez 
złożenie dokumentów, wydanych 
przez Izbę Skarbową. Obronę Ra- 
chalskiego wnosi mec. A. Miller, 
pow z Warszawy przybywa ja- 

© obrońca poseł Liberman. 

= 

AN BULHAK 
ARTVSTA -FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 958, przyjmuje od goda. "6 

    

Na wileńskim bruku. 
— „Monter” który kradnie gar” 

derobę. Onegdaj w dzień do miesz- 
kania Emmy Lerner (Piwna 6) zgło” 
sił się osobnik, podający się za 
montera wodociągowego. Podczas 
oglądania urządzeń wodociągowych 
rzekomy monter ukradł różną gar” 
derobę wartości kilkaset złotych i 
ulotnił się. 

Kradzież zauważono dopiero po 
wyjściu złodzieja, tak że pościg 
Okazał się bezskuteczny. 

— Utarty sposób podrzucania 
dzieci. Do przebywającej chwilowo 
na dworcu kolejowym Bronisławy 
Czaplickiej (zauł. Kowieński 140) 
podeszła nieznana jej kobieta, pro” 
sząc o potrzymanie 2 miesięcznej 
dziewczynki. 

Nieznajoma po oddaniu dziecka 
szybko się oddaliła. Po godzinnem 
oczekiwaniu Czaplicka odniosła „pre” 
zent* do policji, która podrzutka 
skierowała do przytułku. 

— Dziewczęta wciąż giną. No- 
tujemy wysoce niepokojący objaw. 
Ostatnio coraz częściej zachodzą 
wypadki zaginięcia młodych dziew” 

Ko 0, RJ ER 

Sprzedaje się folwark 
obszaru 61 dziesięcina wraz z zabudowa- 

niami oraz inwentarzem żywym i martwym 

3 klm. od stacji kolejowej w pobliżu Wilna. 

Szezegóły w Restauracji „Ziemiańskiej" 

przy ul. Mickiewicza 9. 

(TIR WYKRPONLCZRASZASTRORE TLANIYWEZKNA 

cząt, które wychodzą z domu i giną 
bez wieści. Co z niemi się dzieje— 
niewiadomo. Dziś znowu notujemy 
zaginięcie ló-letniej Weroniki Pi- 
wickiej (Ogińskiego 10). Matka za- 
ginionej twierdzi, że córka jej zo- 
stała namówiona do wstąpienia do 
któregoś z domów publicznych. 

Usiłowanie samobójstwa, 
Wczoraj rano z niewyjaśnionych na- 
razie przyczyn, usiłowała otruć się 
esencją octową  17-letnia Wiktorja 
Perkowska (Sosnowa 9). Desperatkę 
ulokowano w szpitalu Św. jakóba. 

— Zatrucie czadem. W budce z 
papierosami stojącej przy ul Mickie- 
wicza nr. 9, uległ zatruciu czadem 
wydostającym się z napalonego pie” 
cyka Władysław Filipowski (Kalwa- 
ryjska 128). Żatrutego zdołano ura- 
tować. 

„M LL E NS KI 

KINA i FILMY. 

Cyrk Chaplina. 
Luz. 

Po raz, już nie wiem, który — 
wypada ani chwalić zarząd tege 
kina za dobre wznowienie. W krót- 
kim okresie czasu druga wizyta 
króla kino-komedji, mistrza śmiechu 
przez łzy, komedji dziwnej bo cza” 
sem trudno określić co w niej łzy 
czy śmiech, błazeństwo czy melan- 
cholja przeważa. Widz śmieje się, 
śmiać się musi choćby nie chciał 
nawet, tak porywa go komizm sy- 
tuacyj, a przecież, nie może oprzeć 
się nieokreślonemu smutkowi na 
widok niepowodzeń lokatora, któ- 
remu niepodobna nie współczuć, 
którego niepodobna serdecznie nie 
polubić. 6. k) 

LEKARZ-DENTYSTA 

J. POCZTER 
powrócił i wznowił przyjęcie chorych. 

Niemiecka 22. 608 
  

Nr 52 (1397) 

Belgja prowadzi siedztwo. 4 
BRUKSELA, 2, III. (Pat), Władze sądowe podjęły śledzto w związku 

z fałszywemi dokumentami, ogłoszonemi w dzienniku holenderskim. 

Likwidacja jasczejek komuni= 
stycznych. 

Ujawnienie sekratarjatu Mopr'u. 

Ostatnio, na polecenie wyższych władz 
miejscowych elementów wywrotowych, dało się zauważyć znaczne wzmo- 
rzenie działalności. Bowiem do tego posłużył proces „Hromady“. 
wypadkami w gimnazjum białoruskiem, zaaranżowanymi ponad wszelką 
wątpliwość przez agentów komunistycznej 
znaczne ożywienie w akcji, mającej na celu wystąpienie komunistów na- 
zewnątrz. Władze bezpieczeństwa, po przeprowadzeniu scisłej obserwacji 
dokonały nocy onegdajszej rewizji w zakonspirowanym lokalu w jednym 
z domów przy ul. Tartaki. W chwili wkroczenia policji w lokalu znajdo- 
wało się kilka osób, które zajęte były omawianiem taktyki na wypadek 
ewentualnych wystąpień. 

Policja przystąpiła do rewizji, w czasie której znalazła archiwum 
„Mopru“, opiekującego się więźniami, kwity z wypłaconych zapomóg, for- | 
mularze, protokóły z działalności i t. d. Aresztowanych w liczbie kilku | 
osadzono w areszcie, Archiwum zaś opićczętowano Niezależnie od tego, 
policja zlikwidowała inne zebranie, w rejonie ul. Nowogródzkiej, gdzie 
zastano również kilka osób, radzących nad sposobami urządzenia manife- 
stacji. 

komunistycznych, wśród 

partji stwierdzone, zostało 

  

kulturaino- oėwiat. 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Od dnia I do 5 marca 1929 r. włącznie będzie 

wyświetlane najpotężniejsze arcydziełe świata, 

natchnionego Ducha Ludzkości: 
„Król Królów" Aktów 

14. 

Realizacja Cecila B. de Milie'a. Specjalna ilustracja Muzyczna. Ceny miejsc ZWYKŁE parter 80 gr., 
balkon 40 er. Kasa czynna od g.4. Pocg. seans. od g.4.30,7i90. Następny program „Bohaterka Wielkiej Wojny*. 

  

KINO - TEATR DZIŚ ostatni dzień! Najmonument. s dotychczasowych super-filmów! Największy Triumf Filmowy. DZIS! 

* )  p/g pieśmiertel- z = w roli głównej genjalna 

HELI [i p: Ee N | D Ž nego arcydzieła Emila Zoli wyrafinowana elegancka 

” BRYGIDA RELM. Niesłychane napięcie, emocja, podziw! Nadzwy- 

Wileńska 38. ezajna wystawa! Mistrzowska gral Uwaga: Początki seansów punktuatnie o godz, 3, 5'/,, 8 i 10.15, 

* Śpieszcie ujrzeć, Dziś ostatni dzien! 
KINO-TEATR W roli głównej genjalny 

DOKA 
„Miekiewicza 22 

  

Dziś poraz ostatni 
w Wilnie wznowienie 

najpotężniejszego 
arcydzieła doby obecnej 

Kino „POLONJA“ 
Mickiewicza 22. 

jenolzebny Człowiek 
wszechświatowej sławy 

tragik Emil Jannings 
Początek seansów 

o godzinie 4, 6, 8, 10,20. 

Mistrz nad mistrze 

Jutro uroczysta premjera! 

DOUGLAS FAIRBANKS 
w porywającej legendzie argentyńskiej w 11 aktach o Świętym Mieście gdzie 
działy się liczne cuda i gdzie nawrócił się największy zbójnik wszystkich 

czasów „Gaucho* 

W roli góralki zakochanej w „Gaucho* pełna nie- 
słychanego wdzięku i ognistego temperamentu 

  Bilety honorowe nieważne. =SE=== 

MIASTO CUDÓW 
LUPA VELEZ. 

Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.70 

  

* вФ tanie Sz. Publiczności największy europejski szlagier sezonu 1979 rokul Najnowsze, najmonumen- 

x 1 No; z = = SR t najśmielsze arcydzieło genjalnego twórcy filmu „Variete* E. A. DUPONTA 
T:agedja miłości, namiętneści, czystych dusz i sprzedanych 

If | M O U LI N R O U G E ciał. Czarujący przepych paryskiego życia noenego! Oryginal- 
s ; * ne zdjęcie „Miulin Rouge i „Cazino de Paris*. W roli głów- 

Wielka 42, nej gerjalna rosyjska frarieyka OLGA CZECHOWA. —  — __ (Obrzz ten wyśw etla się ostatni raz w Wilnie. 

ю ® Najgenjalniejsza kreacja najwikę- 

KINO BZIŚI SAPRK POWI szego tragikomiką świata 
tograficznej! Wielka sen- 5 ы 

sacja wszechówiatowa p.t. Charle Chaplina 

Miekiewioza 11. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
Potężna atrakcja 
stolie europejskichi   Dziś i dni następnychi 

z udziałem jego słynnej partnerki MARY KENEDY. 120 minut huraganowege śmiechu. Dla młodzieży dozwolone. 
W sobotę i niedziele 1 dnie świateczne с@ godziny I-ej do 4-ej. — — — 

WIELKA PARADA 
Cary miejsc od 40 gr. 

dramat w 14 aktach osnuty 
na tle interwencji Amery- 
ki w wojnie europejskiej, 

  

W rolach į Całkowity wpływ z seansów kina w dniu 1 i 2 marca przeznacza 
(obok dworca od Jobn Gilbert i Renė Adoreė się na opłacenie wpisów szkolnych za niezamożnych uczni Pań- 
kolejoweg/). stw: we! Szkoły Technicznej w Wilnie. Pocz:tek I-go seansu о & dz 5 w niedziele i święta o godz 4 popot. 

KINO-TRATR DZIŚ! — — Wielki dramat, który zachwyca swą zawikłaną zajmującą treściąl — — 02181 

SIMOMY 
M.ekiewieza 9. 

EEB 

Gwoli wygodzie Sz. Pubiicznošci, firma 

„OPCYF 
Właściciele [B-CIA OLKIENICCY, (najstarsza i za firma 'eptyczno- 

  

W jej żyłach płynie krew... 
je z powodzeniem jako rekordowa sportamenka i swemł kapryśnemi szaleństwami wprowadza akcję filmu w 
najróżniejszych zakątkach ułubionych przez publiczność, a przeto warto jest zobaczyć, 

Rolę tytułową kreuje 
urocza miła BEBE DA- 
NIELS, ktora występu- 

Partnerem ulubionej artystki jest piekny ANTONIO MORENO. 

  

OC” tej 
1] 

okulistyczna w całej okolicy 

otworzyła FILJĘ 

przy ul. Mickiewicza, 11-a 

Akuratne wykonanie okularów według 
przepisu lekarzy-okulistów. 

PRZYBORY I APARATY FOTOGRAFICZNE 
PADJO-APARATY I RADJO-SPRZĘT. 
  

  

For W 
л       

   
ż powodu wy- 
jażdu przy ul. na Źwierzyńcu 

Dowiedzieć się: ul. Lwowska 12—4. 

  

   
     
     

PROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINĄ 
Z USUWA WAJSINIEJSZE: z 

24 au AN 
AP KOWALSKI manau S 

MI Od zaraz tl B 
Sprzedam DWA DOMY 

KURSY 
JĘZYKA LITEWSKIEGO 

Zajęcia zostaną wznowione z dn. 5-go 

marca r.b. Początek wykładów o godz. 
6-ej wiecz. w lokalu Kursów, ul. Filip- 

ska 12 (Gimnazjum Litewskie). 

„Zopisy przyjmuje się. 666 
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 
muje od 12—2 ppeł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 
11.00 zł. za wiersz RCA ogłoszenia mieszkaniows—10 gr. 

ls poszukujących pracy 50%, й $ej, zamiejscewe—26"/, drożej. 

za wyraż. 

Wydawca „Kucjer Wileśsii* S-ka z ogr. odp. 

czyta i ogłasza swoją firmę, 

NA AU (iowarzyszenia 
***° i Taddników Postih w Mini", 

Prenumerata:! rocznie — 12 zł. 
półrocznie — 6 „ 

kwartalnie — 8 , 

/ 
| Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75. 

Dzielnej i Giedyminowskiej || Administracja — Wilno, ulica św. Jańska I. 
, Drukarnia „Znicz”. 

  

Każdy technik     

  

   

   

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. 

  

| 

===" Telefon 3-40. 

łotzenia przyjmują się od 9—3 i 7. 
zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Ze wiersz milimetrowy przed tekstem. 

De tych cea dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—50%/, drożej, z zastrzeżeniem miejsca 

Ža uwmu śrwedowy—00 gi. Użżad ogłonzeń 6-gie łamowy, 26 tekstem 10-mio łamowy. Administracja zastiz- 

wiecz. Konto czekowe P.K. 

  

5 Omi NA PROBĘ 
wysyłamy do każdej mi+jscowoścei na najdog 'd- 
ni*jszvch warunkach: kamgarny, bosteny, rypsy, 
jedwabie, kołdry watowe, p ótne poście,uwe, Sto- 
lewe i ma bieliznę, gotowe ubiory i t. d. z warun- 
kiem odesłania z powrotem, gdyby się towar 
nie podobał. Towary sprzedajemy na DOGODNE 
SPŁATY miesięcznie od zł. 10. Żądajcie cennik 

bezpłatnie, 

Łódzki Eksport Włókienniczy 
Łódź 7 ul. Piotrkowska. 
  

pszczelnicze, 
polecają składy 

  

NASIONA, 
ikwiatów, oraz narzędzia i przyrządy ogrodniczo- 

L. Jasińskiego, 
w ŁĘCZYCY, ul. Poznańska 30, tel 125, 

w ŁODZI, ul. Św. Andrzeja 10, tel. 68-56. 

CENNIKI ROZSYŁANE SĄ BEZPŁATNIE... К 

pierwszej jakošci, rolne, 
traw, drzew, warzywne 

prowadzone 
ed 1870 r. 

    

  

W. JUREWICZ) 
były majster firmy 

„Paweł Bure* 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki Ślu:ne i 
Gwarantowana naprawa zegar» Ów. 

t biżuterji po cenie przystępnej. ©   inne rzeczy. ъ 
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ODCISKI 
] WE Oo sa ow | 

A 
KLAWIO 

(UA LU LA 
AP.KOWAL 

  

SZACUNEK KAMIENI -BEZPLATNT ** m 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. r CAM 
Tamże potrzebny pracown k zezarmistrzow gti 

POLITECHNIKA „.| | 70m Handlowy 
66, 5d Bxelmans, Paris (16) 

Pod protektoratem rządu francuskiego 

Nastąpiło otwarcie Sekcji Polskiej 
Wykłady są wydane w języku poełskim według 
łatwej metody nauczania drogą korespondoncj. | 

Przyjmują się zapisy do sekcyj: 1) eloktretech- | 
nicznej, 2) budowlanej, || 

Dyplom za studja w danej specjalności jest | 
wydawany przy końcu studjów. 1 

| 
| 
| 

  

H.Šikorski 
POLECA 

w wiełkim wyborze 

MEBLE 
KOSZYKOWE 

437-7         Pregram i warunki zapisów są przesyłane 

 Ogłesz onie. 
; Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Antoni 
Sitarz, zamieszkały w Wilnie, przy ul. św. Michal- 
skiej Ne 8, zgodnie z art. 1030 U. P. C.. ogłasza, iš 
w dn'u 6 marca 1929 r o godz. 10 rano w Wilnie, 
przy ul. Bazyljańskiej Ne 6, odbędzie się sprzedań 
z licytacji publiesnej majątku ruchomege Mojżesza 
Zaleberga, składającego się z naczyń rozmaltych, 
oszacowanego ma sumę złotych 535, na zaspokoje- 
nie pretensji Samuela Gelperna i innych. 

Komornik Sądowy (—) A, Sitaaz. 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 

dan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie przy ul. Zam- 
kowej Nr. 15 m 2 na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, iż w dniu 12 marea 1929 roku o godzinie 
11-ej rano w Wilnie przy ul Gedrowej Nr. 2. m. 2, 
odbędzie rię sprzedaż z licytacji publieznej rucho- 
moścl, składającej się z autobusu osobowego nale- 
żącej do Józefa Ciawiłowskiege, oszaeowanej dla 
Jeytacji na sumę 460 zł. 
637 Komornik Są*awy I Leniasze. 

  

NAJWIĘKSZA | NAJSZCZĘŚLIWSZA 

KOLEKTORA POLSKIEJ PAŃSTW. 
LOTERJI KLASOWEJ 

I. IL 
Wilno, ul. Niemiecka 30, tel. 13-17, PKO 80928 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, PKO 3063 
niniejszem komunikuje, że ciągnienie V-tej 
(ostatniej) klasy 18-ej Polsk, Państw. Loterji 
Klasowej rozpoczyna się już dnia 6-ge marca 
i trwać będzie do dnia 16 kwietnia r.b. włącznie. 

(łóWIA JI | : 
L 

Pozatem szereg innych znacznych wygranychi 
Ogółem padnie w 5-ej klasie 71.300 wygra- 
nych i jedna premja na łączną kwotę 

zł. 23.048,000 
— Co drugi los wygrywa! — 
CENA: 5 losu 50 zł., h losu 100 zł., 

1/, losu 

sprzyja naszym graczom, Szczęście stale 
a dlatego kupujcie losy TYLKO U NASI 
Czasu pozostało niewiele. Ilość losów jest 
również ograniczona, bowiem popyt jest 
b. wielki, Nie zwlekajcie zatem z kupnem 
u nas szczęśliwych losów, a drobny ten 
wydatek wielokrotnie 6с Wam opłaci. 

Uwaga! Ostatnio padła u nas znaczna wygrana 

zł. 40.000. 
Zamiejscowym wysyłamy losy niezwłocznie 
po otrzymaniu zamówienia i wpłaceniu 
należności na nasze konto w P. K. O. 
Tabelki są codziennie do przejrzenia u nas 

bezpłatnie. 668   
"Kuta Wteńcni" S-ka z omł, odb. Druk. „Zaicz” wi. Ś-to Jańska |, tel. 3-46. 

BAGAŻ BAG 
PIANINA 

do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. U. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estke. 146 

BBB BER 
POKÓJ 

dla samotn. intelig. 
M. Pohulanka 14—4 
od 2—5 ppoł. 

pierwszorzę” Čopas 
wieckiej za naukę i м- 
trzymanie wpłacić 1000 zł. 
648. „Reikemis* Gdańska 6. 

potrzebny do 
terminu do 

  

Wysoką nagrodę 
otrzyma ten, kto się 

kania DS4 TASY 

doberman 
mašci bronzowej, 
ogon i uszy obcięte 
(zginął 8.Il.b.r.). Przy- 
właszczenie będzie 
ścigane sądownie. 

Perlmuttera Ultramaryna 
Jest bezwzulędnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i cełów malar- 
skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse- 
li, Medjelanie i Pary- 
żu złotymi medalami, 
Biuro Fabryki Ch. 
Perimuitera, Lwów, 

Słoneczna 26. 
Wszędzie do nabycia, 

Kupię 
DOM 
dowiedzieć się w ad- 

ministracji „Kurjera 

Wileńskiego" ul. Ja- 
giellońska 3—1 w g. 

7—8 wiecz. 603. 

RB 
PIANINO 
pierwszorzędnej firmy 
do sprzedania, tamże 

i kredens nowego modelu. 
Wiłkomierska 3— 20. 

611-1 

  

przyczyni do odszu- . 

MANE 

Naczelny redakior przyjmuje od 2—3 ppoł. Redsktor działu gospodarcz. zyjmuje od gods. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja mie zwraca, Dyrekter wyć. przyj- 

4 OK " KOS 207° Отакалия — м, $-fo Jańska 1, tel. 3—40 
—40 gr, w tekście i, Il str.—30 gr., 

—28*/, drožeį, w numerach 
Th prowę zmiany tocina Goku 

   
у 

Už /ją 

      
SKI” 

Ur itT ių i 

Damy 
3000 1 2000 dolarów pod 
I hipotekę, Wiadomość 
„Informator* Jagiellońska 
8 m. 14 I pietro.  638-3 

MIÓD 
PS7CZELNY 

2 kwiatów lipy i różnych, 
znakomity jako środek 
leczniczy prawdziwy pod 
warąnoją, w beczuikach: 
kg. 18 zł, 10 kg. 34 

zł. 20 kg. 62 zł. Podol- 
ski lipcowy 5 kg. 16 zł., 
10 tg. 29.50 gł, 20 kg. 
$6 zł, wras z beczółką i 
RA pocztową wysyła 
„Patoka” Kupezyńce, pe- 

557 

Dochodowe 
do sprzedania. 

domy Wiadomość 
„Iaformator* Jagiellońska 
8 m. 14 I piętro.  640-2 

Lokale, sklepy, 
mieszkania 

w wielkim wyborze pole- 
eamy. Wiadomość „Infer- 
mator* Jagiellońska 8 
m. 14 I piętro. 639-3 

- 2 a 
Pianina © 

firmy „K 1 A. Pibiger“, 
uznane za najlepsze w 
kraju, sprzedają na do- 

godnych warunkach, 
W. Pohulanka 9—23. 

Większą sumę) 
gotówki ulokujemy na 
dobrą—pierwszą hipo- 
tekę miejską czy ziem- 
ską. 605 1 
Dom H-K „ZACHĘTA“ 

Mickiewicza 1, tel. 9 05 

spożyw- Skiep VL 
warem natychmiast do 
sprzedania na dogodnych 
warunkach w centrum 

m'asta, 617 
„Rolkomis* Gdańska 6, 

ezta Denysów. 

  

  

  

  

KAWIARNIA Z 
„KROLEWIANKA“ 
wilne, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rąee. Piwo. Obiad х 2 ch 
dań s chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety*. 
  

Poza 

| 

        

a 

— 
4 LEKARZE В 
BADROSKKAAGEDASAA 

Dr.Kenigsherq 
CHOROBY WBRNERYCZ- 
NR, SKÓRNE i analizy le- 
karekie. Przyjmuje 9-12 

1 4- 2906 

Mickiewicza 4 
tei. 1080. 

 BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfiis i skórne, 

Wielka 21. 
0d 9 — 1 i 8 — 8. 
(Telef. 921). 629 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Goliux, 5 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 i 5—7. 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów moęzo- 
wych, od 5—1, od 5— 8 

wiecz, 

Kebieta-Lekara 

Dr. ZelfoKiCZOW 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. od 12—2 

+ оё 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 
54 W. Zdr. Nr 1582. 
>>>. 
EDAQGALNOLODBAGA| 

E Akuszerki 
BGACEDGOGAB 

Akuszerka 

Mija Brzezina 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Miekie- 
wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 8093. 529 

ROOOPARUUOOSBE| 

BE INFORMATOR 
GRODZIEŃSKI В 

BADARKOGEDAACEZO| 

M. Miszewska 
"LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

  

  

BMERIRBWŻ 

Gludiota uletyala 
Fenomenalny wynalazek 
Eufon, a aademonstrowa- 
ny specjalistom. Sami się 
wylec'ycie z przytępio- 
nego słuchu, szumu | 
cieknięcia z uszów, Liez- 
ne podziękowania. Po- 
uczającą broszurę na żą- 
danie wysyła bezpłatnie 
Eufonja, Liszki koło Kra- 
kowa. 7 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne. sypialne i ga- 
binełowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

209 
      

posiadamy do uloko- 
wania. 580-0 

Wileńskie Blure 
Komisowo Handlowe 

Mickiewicza 2!, tel 152 
nA 
Z zaświadcz., wy- 

dane przez Komisję 
Poborową w Lidzie w r. 
1922 o zaliczeniu do kat. 
„D“ Piotra  Hincewicza, 
rocznik 1901, unieważnia 

się. 261 

lub. książkę wojsk., 
Za przez P. K. U. 
Lida na imię Chaima Je- 
zierskiego, rocznik 1897, 
unieważnia się. 262 

WIARE 
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