
rji

7;
8,

r
o
t

A

 

m pocztowa uiszczona ryczastem.

"Rok XIV.

 

CAU KUN W YUAJLN

fo Nr. 79
 

 

 

    

 

   
  

   

 

ŚPIEWNO-MÓWIĄCY p. t.:
W DNIACH NAJBLIŻSZYCH

© W KINO - TEATRZE

ILENJKI
 

cy. Gen. (int został ciężko ranny
i po przewiezieniu do szpitala
dokonano operacji. Stan zdrowia
rannego jest beznadziejny. Zło-
czyńca zdołał zbiec.

umieszczono w szpitalu. Wybuch
był tak silny, że na ulicach przy-
ległych do fabryki przejeżdżające
samochody zostały wyrzucone
siłą eksplozji poza jezdnię.
 

 

Interesującem jest śledzić gło- autor artykułu radzi miec na oku

Wilno, Piątek 4-go kwietnia 1930
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Zamach na komendanta garnizonu
1 w Tallinie.
27 Stan ranionego komendanta garnizonu.

ZA TALLIN, 34. (Pat) Dziś o
A 4 godz. 21 w Tallinie mial miejsce

4 1 zamach na komendanta garnizo-

“ H nu talliuskiego gen. Ulnta. Nie-
znany osobnik strzelił dwukrotnie
z rewolweru do generała na uli-

Eksplozja w fabryce ogni sztucznych.
. A FILADELFJA, 3.4. (Pat.) W

. fab i szt cl stąpił

PŁASZCZE i KURTKI szereg wybuchów.obrzeszło “0
ób iosło śmierć. t po-

J (AL © NIEDRZEMAKALNE nad. 50 osób reunych, które

Prasa włoska a traktat handlowy polsko-
a niemiecki.

Narkofabr,

 

Posiedzenie Rady Ministrów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We
posiedzenie Rady Ministrów przy

czwartek po południu odbyło się pierwsze
udziale p. min. Piłsudskiego.

Min. Matuszewski referował sytuację finansową, min. Kwiatkow-
 ski—gospodarczą, min. Kiihn—kolejową, a min.
Tynku pracy.
k Rozprawę nad
posiedzenia.

stanem

Prystor sytuację na

rolnictwa odroczono do następnego

Cofnięcie subsydjum.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wice min. Wysocki zawiadomił grupę parlamen-

tarną polsko-francuską, że z powodu zmniejszenia funduszu dyspo-
zycyjnego zostaną wstrzymane

zł. rocznie.

Orkan—laureatem

subsydja grupie, wynoszące 12.000

nagrody literackiej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek wieczorem jury przyznało nagrodę
literacką m. Warszawy w kwocie .15000 zł. Władysławowi Orkanowi
(pseudonim Franciszek Smreczyński).

Min. Czerwiński opiekuje się sprawami
cerkwi prawosławnej.

Sprawa zwołania soboru.

WARSZAWA, 3.4. (Pat.) Pan
minister wyznań religijnych i
oświecenia publicznego wystoso-
wał do metropolity kościoła pra-
wosławnego w Polsce pismo, w

którem przypomina mu pilną i
ważną sprawę zwołania soboru i
w związku z tem zaprasza go na
konferencję w dniach  najbliż-
szych.

'Reichstag uchwalił votum ufności rządowi
BERLIN, 3.4. (Pat). Na dzisiej-

szem posiedzeniu Reichstagu pos.
Hugenberg w imieniu frakcji nie-
miecko-narodowej złożył oświad-
czenie, że frakcja głosować bę-
dzie solidarnie przeciwko wnio-
skowi socjalistycznemu o votum
nieufności dla rządu. Hugenberg
podkreślił, że nacjonaliści nie-
mieccy nie mogą dopuścić, aże-
by socjal-demokracja narzucała
im taktykę wobec rządu. Ewen-
tualńe wystąpienie przeciwko rzą-
dowi zastrzega sobie frakcja
niemiecko' narodowa do chwili,
gdyby okazało się, że program

agrarny rządu niezupełnie czyni
zadość  postulatom stronnictwa
niemiecko-narodowego. W głoso-
waniu wniosek socjal-demokra-
tyczny o wyrażenie votum nie-
ufności rządowi odrzucony został
252 głosami przeciwko 187. Za
wnioskiem głosowali socjal-demo-
kraci i komuniści. W kołach par-
lamentarnych utrzymują, że kan-
clerz w celu pozyskania frakcji
niemiecko - narodowej poczynił
szereg ustępstw na rzecz postu-
latów, wysuniętych wczorej przez
przedstawicieli nacjonalistów.

<

Rząd angieiski © prześladowaniach reli-
gijnychKĄ w Rosji.

Odpowiedź arcybiskupowi Canterbury.

LONDYN, 3. IV. (Pat.) Na prze-
mówienie arcybiskupa Canterbu-
ry, wygłoszone w lzbie Lordów
na temat prześladowań religij-
nych w Sowietach odpowiedział
w imieniu rządu lord Parmoor.
Oświadczył on, że rząd nie dąży
do zaostrzenia z tego powodu
stosunków dyplomatycznych z So-
wietami. Nie będzie jednak obo-
jętny na taki bieg wypadków,
który mógłby sam przez się spo-
wodować naruszenie stosunków
nawiązanych, lub osłabić je. Trud-
no powiedzieć, co rząd powinien
uczynić, aby wpłynąć na zmianę
stosunków, o których mówił ar-
cybiskup. Lord Parmoor stwier-

Ghandi zapowiedział

dza z zadowoleniem, że ostatnie
akty teforu w Sowietach są rzad-
sze, jakkolwiek nie ustały jeszcze
całkowicie. Mówca oświadcza, że
opiera się w tym wypadku na
wiadomościach,otrzymanychprzez
rząd. Interwencja z zewnątrz mog-
łaby nastąpić tylko w dwóch wy-
padkach: gdyby stwierdzono i
poparto dowodami, że prześlado-
wania w Sowietach przybrały ta-
kie rozmiary, iż mają charakter
zagrażający cywilizacji powszech-
nej, po drugie rząd musi mieć
podstawę sądzenia, że jego ewen-
tualna akcja przyczyni się do
zniesienia zła, a w każdym razie
polepszy, a nie pogorszy sytuacji.

akcję nieposłuszeń-
stwa cywilnego.

BOMBAJ, 3.V. (Pat). Wdzien-
niku „Young India“ Ghandi zapo-

rozpoczęciewiedział masowej

 
akcji nieposłuszeństwa cywilnego
na dzień 6 b. m.

sy prasy zagranicznej o traktacie
polsko-niemieckim. Pozwalają one
kontrolować, często w sposób
bezstronny, sądy i opinje polskie
o tej doniosłej sprawie. Otóż co
do prasy włoskiej, to ta z jednej
strony podkreśla znaczenie eko-
nomiczne porozumienia dla obu
krajów, z drugiej wszakże nie ży-
wi najmniejszych złudzeń co do
następstw politycznych traktatu,
które uważa za ujemne dla Pol-
ski, o czem najdobitniej świadczą
zastrzeżenia Hindenburga przy
podpisaniu traktatu. „Układy likwi-
dacyjne dotyczące rozmaitych
kwestyj spornych €harakteru fi-
nansowego — pisze rzymska „La
Tribuna*—są faktami wažnemi,
ale bynajmniej nie rozwiązują
sytuacji (politycznej), jak o tem
świadczą słowa Hindenburga".
W kilka dni później, w dłuż-

szej korespondencji z Warszawy
„La Tribuna* wraca do tego sa-
mego tematu i podniósłszy raz
jeszcze, iż traktat bądź co bądź
przynosi odprężenie w stosun-
kach polsko-niemieckich, dodaje
znamienne zastrzeżenie: „Ze sta-
nowiska ekonomicznego i mię-
dzynarodowego traktat ma ten
błąd, iż nie usuwa wzajemnych
restrykcyj handlowych, pozosta-
wiając niezrealizowane postulaty
polskie w dziedzinie wolnej wy-
miany produkcji zwierzęcej i ogra-
niczając eksport nierogacizny do
małych kontyngentów, co unie-
możliwia Polsce pełne przystąpie-
nie do konwencji genewskiej".

Ze stanowiska zaś włoskich
interesów handlowych w Polsce,

 

„miec,

dokonaną obecnie zmianę, gdyż
otwarcie granicy polskiej dla pro-
duktów niemieckich, kładzie kres
dotychczasowemu uprzywilejowa-
niu produktów przemysłowych,
które napływały bezkonkurencyj-
nie do Polski z innych krajów, a
więc i z Włoch. Obecnie wcho-
dzi w rachubę groźna konkuren-
cja niemiecka. Ta sama konku-
rencja zaciąży także na towarzy-
stwach okrętowych triestenskich,
bo część emigrantów polskich,
która wsiadała na okręty w Trie-
ście, obecnie skieruje się do Nie-

a towarzystwo handlowe
niemieckie cieszą się klauzulą
największego uprzywilejowania i
będą biły stowarzyszenia włoskie.

„Jakkolwiek cyfra wymiany
produktów  polsko-włoskich nie
jest znaczna—pisze dalej „Tribu-
na*,—to trzeba zwrócić jak naj-
większą uwagę na rynek polski i
czujnie pracować, aby utrzymać
i wzmocnić włoskie pozycje w
stosunku do niemieckich".

Korespondent „Tribuny“  pi-
sząc to, nie mógł nie mieć na
myśli zadań i obowiązków, jakie
dla wzmocnienia stosunków pol-
sko-włoskich ciążą na oficjalnych
przedstawicielstwach obu krajów.
Sfery handlowo-przemysłowe za-
równo we Włoszech jak i w Pol-
sce, mają prawo domagać się od
swych rządów, by działalność np.
radców handlowych w ambasa-
dach obu państw była mniej biu-
rokratyczna, a więcej obfitująca
w realne, praktyczne dowody
współpracy handlowo-ekonomicz-
nej polsko-włoskiej.

«Niema traktatu handlowego bez Sejmu»
Prasa niemiecka © wprowadzeniu traktatu handlowego bez

ratyfikacji Sejmu.

W związku z artykułami prasy
sanacyjnej o możliwości wpro-
wadzenia w życie polsko-niemiec-
kiego traktatu handlowego bez
potrzeby zwoływania Sejmu dla
ratyfikacji, „Wossische Ztg.“ za-
mieściła dłuższą depeszę własną
z Warszawy, w której po omó-
wieniu tych informacyj prasa sa-
nacyjna stwierdza, że wprowa-
dzenie w życie pewnych tylko
części traktatu pozbawia Niemcy
ważnych dla nich korzyści i za-
znacza: „Spodziewamy się, że

I tale Puli
pm a r w

Krwawe zajście w sądzie
warszawskim. Hazenfus po-

strzelił Gurfinkla.

Terenem krwawego zajścia był
dziś gmach Sądu Okręgowego w
Warszawie. W dniu tym odbywał
się proces niejakiego Berka Gur-
finkla, oskarżonego o zabójstwo
swego kolegi Majera Hazenfusa.
Dzisiaj w czasie przerwy, podczas

  

przeprowadzania przez policję
oskarżonego Gurfinkla z pokoju
aresztu na salę rozpraw, zastąpił
drogę aresztantowi brat zmarłego
Hazenfusa, Moszek Hazenfus, i
dobywszy rewolweru, strzelił do
aresztowanego trzykrotnie. Gur-
finkiel został ranny w szyję i

wynurzenia te są tylko* balońem
próbnym, wychodzącym od czyn-
ników warszawskich, zaintereso-
wanych w uniemożliwieniu sesji
parlamentu ze względów polityki_
wewnętrznej. Wątpliwe jednak
jest, by instancja odpowiedzialna
za polską politykę zagraniczną
mogła się oddawać illuzjom, że
Niemcy gotowe będą pójść na
dalsze ustępstwa, w uwzględnie-
niu wewnętrznych trudności poli-
tyki polskiej".

piersi. Napadnięty upadł wtył i
stoczył się po schodach. Opatrzy-
ło go Pogotowie i przewiozło do
szpitala św. Rocha. Sprawcę strza-
łu schwytano. Zarówno Hazenfus,
jak i oskarżony Gurfinkiel, po-
chodzili ze środowiska mętów spo-
łecznych i obracali się wśród han-
dlarzy żywym towarem.

Echa „galówki”.

Jak donoszą ze Stanisławowa,
starosta tamtejszy skazał prof.
Nowosielskiego na 14 dni aresztu,
bez zamiany na grzywnę, za to,
że podczas ulicznej „galówki”
imieninowej w dniu 19 marca nie
zdjął kapelusza. W motywach te-
go wielce znamiennego „wyroku”,
przypominającego czasy osławio-
nej „ochrany*—podane jest „pro-
wokacyjne zachowanie się*. Ta-
bleau!

niem miejsca o 2$ proc. drożej.
terminowe um

za granicę 8 zi.

"Tys senais

PRENURERATA:miesięczna 4zł., z odnoszeniern i przesyłką pocztową Zł. 4gr,64,

GSLOGSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 gr., w tekście 40 gr., za

tekstem 10 łam. 19 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

jeszczenie oałoszeń. Monta czekowe w P. K. O. Aa 80187.
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Rządy p. Sławka potrwają miesiąc?
W Warszawie mówią, iż gabi-

net p. Sławka potrwa przez mie-
siąc. Później, w myśl życzeń Pił-
sudskiego, przyjdzie do władzy
rząd pod kierownictwem księcia
Janusza Radziwiłła będzie miał
za zadanie doprowadzić do šci-

słego porozumienia Polski z Niem-
cami celem wytworzenia jedno-
litego frontu przeciwko Rosji bol-
szewickiej.

Takie pogłoski kursują upor-
czywie w Warszawie.

 

 

Psychoza antypolska w Niemczech.
W niemieckim tygodniku pacy-

fistycznym „Das andere Deutsch-
land“ ukazał się artykuł, o-
mawiający psychozę antypolską,
którą przeniknięty jest cały naród
niemiecki, a którą autor określa
mianem „Polackenpsychose*. Psy-
choza ta posunięta jest tak dale-
ko, że—jak stwierdza autor—na-
wet w kołach Niemców, pacyfi-
stycznie nastrojonych, słyszy się
zawsze zastrzeżenie: „Tak, ale ci
Polacy"...

Artykuł podkreśla, że niena-
wiść ta jest systematycznie wy-
woływana i podsycana na łamach
prasy i na zebranich publicznych.
Na każdem zebraniu wyborczem
określenie „Polnische Schwein*
odgrywa główną rolę, a na wscho-
dzie Niemiec niema wprost pis-
ma, nie wyłączając prasy lewico-
wej, któreby potrafiło rzeczowo
mówić o problemie Pomorza pol-
skiego. Zaczyna się od frazesów
o „polskiej gospodarce", o „pań-
stwie dorobkiewiczów wojennych*
— później zaś poprzez brednie o
„polskich zakusach zaborczych“
przechodzi się do otwartej na-
ganki. ;

Ze szczególną zaciekłością —
stwierdza „Das andere Deutsch-
land” — uprawiana jest ona w
prowincjach wschodnich, gdzie
prasa stara się utrzymać ludność
w stanie ciągłego wrzenia anty-
polskiego. Jednym z takich koni-
ków agitacyjnych jest rzekome
„polskie szpiegostwo lotnicze” nad
pogranicznemi obszarami Rzeszy
Niemieckiej. Owo „szpiegostwo“
podkreśla „Das andere Deutschl-
and* polega poprostu na
tem, że lotnikom polskim wsku-
tek niępogody lub niedostrzeże-
nia linji granicznej zdarza się
czasami zabłąkać nad terytorjum
niemieckiem.

Trzeba mieć złą wolę — pisze
autor artykułu, — by widzieć w
tem co innego.

Zaciekłość naganki dochodzi
do tego, że niedawno np. pisano
o przelocie polskich lotników
nad Pomeranją—tymczasem oka-
zało się, że byli to lotnicy nie-
mieccy, wracający Zz uroczysto-
ści lotniczych w Królewcu.

Świeżo zaś „Vólkischer Be-
obachter" doniósł, że samolot
polski przeleciał tak nisko nad
jedną z wiosek prowincji „Grenz-
mark Posen - Westpreussen*, iż
niewątpliwie chodziło tu o za-
miar szpiegowania. Cytując to
doniesienie, „Das andere Deutsch-
land“ robi ironiczną uwagę, że
widocznie Polacy oznaczyli na
swych mapach wojskowych  roz-
mieszczenie poszczególnych kup
nawozu w owej wiosce.

„Jednak na bok z żattami —
pisze dalej autor artykułu. — Co
jest właściwie takiego do wysz-
piegowania w tych małych dziu-
rach na pograniczu, czegoby Po-
lacy znacznie łatwiej nie mogli
się wywiedzieć albo przez podróż
na samo miejsce, albo przez in-
formacje osiadłych tam licznie
mieszkańców narodowości pol-
skiej? Tylko w jednym wypadku
używanie samolotów do celów
szpiegowskich miałoby jakiś sens
— mianowicie gdyby minister
Reichschwehry Groener, podobnie
jak poprzednio Gessler, budował
w ciemnych lasach małe ukryte
fortyfikacje...

„Chcielibyśmy tego nie przy-
puszczać—pisze dalej „Das ande-
re Deutschland“ — ale tylko to
mogłoby wyjaśnić nerwowość,
jaką okazują pewne koła przy
ukazaniu się każdego samolotu

polskiego*.
Tak pisze „Das andere Deutsch-

land*. Niestety, pismo to — po-
dobnie jak zbliżone do niego
tygodniki .pacyfistyczne „Die Welt
am Montag" oraz „Die Zeit" —
reprezentują nikłą zaledwie garst-
kę szczerych pacyfistów, którzy
nie mają najmniejszego wpływu
na nastroje narodu niemieckiego.

Nic też dziwnego, że w tych
warunkach jeden z nielicznych
szczerych pacyfistów niemieckich,
wybitny myśliciel prof. F. W.
Foerster już kilka lat temu zwró-
cił się do narodów, sąsiadujących
z Niemcami, z apelem, by nie
wierzyły pacyfistycznym  dekla-
macjom oficjalnych polityków
niemieckich i by miały się na
baczności przed odradzającym się
militaryzmem niemieckim.
 

 

Klub Narodowy.
W niedzielę dnia 6 kwietnia o godzinie 5 popołudniu w sali przy

pl. Orzeszkowej Nr 11

Poseł Stanisław Stroński
z wygłosi referat p. t.

«NIEMCY, ROSJA i POLSKA».
Bilety wcześniej nabyć można w redakcji „Dziennika Wileń-

skiego” Dominikańska 4, lub Sekretarjacie Klubu (Orzeszkowa 11)
od godz. 11 do 3 popołudniu. .

 

Komunikat Stronnictwa Narodowop.
W niedzielę dnia 6 kwietnia o godzinie 12 i pół w sali Stronnictwa

Narodowego (Orzeszkowej 11)

odbędzie się

ZEBRANIE POLITYCZNE.
dla członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego na którem

Prof. STANISŁAW STROŃSKI poseł na Sejni wygłosi referat p. t.

«Ostatnie przesilenie rządowe».
Karty wejścia dla sympatyków i gości otrzymać można co-

dziennie w Sekretarjacie (Orzeszkowa 11) od godz. 11 do 3 i od 6
do 8 wieczorem.

Wilno, ul. Zamkowa 9,
Na je źródło niel,

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przepłaca".

Polska Składnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
rógSkopówki.—Telefon6—46.

o

och skarpetek |



Z NASTROJÓW DNIA.
Warszawa, 3 kwietnia.

Prima Aprilis. Jakoś tego ro-

ku nie pojawiły się żadne spe-

cjalne wydawnictwa pełne hum-

bugów,  nieprawdopodobienstw,

niespodzianek, przelewające się

od dowcipów i satyry—jakkol-

wiek weszły one poniekąd w tra-

dycje nasze i zwyczaj doroczny i

czytelnik zaśmiewał się dodatka-

mi nadzwyczajnemi. Po co? Ży-

cie nam niesie już tylko niespo-

dzianek, że nie trzeba się chyba

uciekać do wymysłów i fantazji,

gdy rzeczywistość jest tak irra-

cjonalna i fantastyczna.

Nie trąciły dowcipem zapo-
wiedzi zjazdu rodziny Frencklów

w ogrodzie saskim, już lepszą

była reklama winnicy Fukierow-

skiej, gdzie król cygański Kwiek

miał swą koronację obchodzić.

Zjadliwie dowcipna była zapo-

wiedź odczytu byłego premjera

Świtalskiego o „polskim Kutiepo-
wie—gen. Zagórskim* lub o po-

kazie prania nowym środkiem

„Sanatolin* rąk... sanatorów.

Czy wszędzie Prima Aprilis?
Czy mamy także zapowiedzi nad-

chodzących wyborów traktować

jako zapowiedzi prima-aprili-

sowe?

Jakkolwiek podczas trzynaście

dni trwającego przesilenia pod-
noszono kwestję rozwiązania sej-

mu, jakkolwiek sprawę tę stawiał

marszałek Daszyński jeszcze w li-

stopadzie w rozmowie z p. Pre-
zydentem, jakkolwiek była o tem

mowa na Zamku podczas grud-

niowych konferencji, jakkolwiek

wymieniano takie rozwiązanie

podczas narad z marszałkiem

Szymańskim,—to ze strony sana-
cji padły pierwszy raz zapowiedzi

w rozmowach posła Jana Piłsud-

skiego. Premjer Sławek idzie śla-

dami swego poprzednika.

czy to gra czy

Pos. Sławek

Nie wiadomo,

to rzeczywistość.

wręcz mówił:

„Logika wypadków doprowa-

dza do konieczności prawie, że

sejm ten nie będzie miał już swe-

go prawa głosu i że idziemy do

opinji społeczeństwa polskiego

przy nowych wyborach. Obowią-

zkiem panów będzie rozpocząć

niezwłocznie pracę przygotowaw-

czą na to, by to odwołanie się

do opinji publicznej przyniosło

dla państwa dla jego pracy po-

myślne rezultaty".

Jest jedno słowo znaczące:

„konieczność prawie". Więc nie

bezwzględna. Mogą wtedy zajść

takie okoliczności, kiedy przepro-

wadzenie wyborów przestanie być

koniecznością i kiedy do zwoła-

nia jeszcze sejmu obecnego doj-

dzie. Jakie to mogą być przy”

czyny?

Logicznie biorąc, zebranie się

obecnego sejmu ze względów

państwowych jest nieodzowne.
Ktoś z dyplomatów w rozmowie

towarzyskiej, mówiąc żartobliwie

z racji Prima Aprilis, wyraził się,

że „poselstwa warszawskie stają

się coraz bardziej demokratycz-

ne* i panuje w nich zdziwienie,

co się dzieje z traktatami, które

wymagają ratyfikacji przez par-

lament; są między nimi takie,

które czekają już rok na ratyfi-

kację; dotyczą opłat celnych; są

traktaty handlowe z Norwegją,

Łotwą, Francją, Węgrami, Niem-

cami. Stąd zainteresowanie losem

parlamentu polskiego wzrasta na

Zachodzie.
Lecz gdybyśmy pominęli na-

wet względy na politykę zagra-

niczną, a uwzględnili tylko nasze

stosunki wewnętrzne? Rozwiąza-

nie parlamentu dzisiaj, bez żad-

nych narad, odbiera możność

konstytucyjnego przeprowadzenia

rewizji Konstytucji. Zastrzega ona

bowiem wyraźnie tylko
obecnemu sejmowi, prawo doko-

nania rewizji Konstytucji. Przela-

nie tego przywileju na sejm na*

stępny wymaga zmiany art. 125
Konstytucji. Tego zaś może do-

konać tylko sejm. Bez tego pra-
wa zmiana Konstytucji może być

dokonana już w normalnej dro

dze tzn. przy kwalifikowanej więk-

szości głosów w obu ciałach u-

stawodawczych.

Czy tego momentu kierowni-

cy obecnego rządu nie uwzględ-

niają? Nawet p. Car nie może
wynaleźć innej interpretacji. To

jest konieczność. Bo co do raty-
fikacji traktatów handlowych i

celnych—już słychać różne spo-
soby interpretacji postanowień

temu,

Ludendorff demaskuje Hindenburga.
Pruscy generałowie bierą się za łby.

W ostatnim numerze tygodni-
ka „Die Volkswarte* umieścił Lu-
dendorff wysoce obelżywy arty-
kuł skierowany przeciwko Hin-
denburgowi.

Pisze on między innemi do-
słownie: „Zawiniłem wobec histo-
rji świata, że przedstawiłem pana
Pawła Hindenburga książętom i
narodowi w zupełnie innem świe-
tle, i że sam siebie przedstawi-
łem również inaczej, aniżeli to
powinienem był uczynić.

Stwierdzam zatem publicznie
wobec Związku Oficerów, wobec
Stahlhelmu i wobec wszystkich
towarzyszy broni i frontu, że Hin-

Morderstwo polityczne na

denburg nie spełnił swoich obo-
wiązków i nie doceniał swego za-
dania.

Odmówił on cesarzowi wier-
ności i zaprowadził: rady żołnier-
skie w armji. W najcięższych
dniach kryzysu przyjął on od-
powiedziainość za losy  naro-
du. Utracił on prawo do po-
woływania się na wysoką szko-
łę obowiązkowości starej armii
niemieckiej, stracił bezpowrotnie
przywilej starej armji noszenia
szarego polowego munduru inie-
ma prawa zabierać munduru tego
z sobą do grobu*.

 

Śląsku.
 

Sanator morduje powstańca śląskiego.

Z Katowic donoszą:
Restaurator i czołowy kandy-

dat listy sanacyjnej w Kochłowi-
cach. Antoni Zieliński z Kochło-
wic, który jako jedyny sanator
wszedł do rady gminnej, zaczepił
w ub. poniedziałek w południe
swego przeciwnika politycznego,
górnika Piotra Józefioka, którego
po wymianie kilku zdań położył
wystrzałem z rewolweru na miej-
scu trupem.

Na odgłos strzału zebrał się
tłum ludzi, zamierzających mor-
dercę zlinczować na miejscu.
Morderca, obawiajac się doraź-

nego wymiaru kary przez tłum,
uciekł przez pola i udał się pod
opiekę policji. ”

S. p. Józefiok, którego żona
znajduje się 2 dni po porodzie,
cieszył się ogólnym szacunkiem
i brał czynny udział we wszy-
stkich trzech powstaniach ślą-
skich.

Zbrodniczy czyn sanatora któ-
ry przyczynił się do dalszego
zaognienia stosunków  politycz-
nych na Słąsku, wzbudził w sze-
rokich kołach robotniczych wiel-
kie oburzenie.

 

 

P. Skrzyński wypiy-
wa ma widownię?
Pewną sensację wywołała osta-

tnio w prasie wiadomość, że b.
premjer Aleksander Skrzyński wra-
ca w najbliższym czasie do dyplo-
macji. Tem dziwniejszą była ta
wiadomość, że ogólnie znano ędzz" wyłącznie o...
dawna datującą się niechęć wzś*
jemną pp. Skrzyńskiego i Zaleskie-
go, ugruntowaną jeszcze wypłynię-
ciem na wierzch tego ostatniego
po wypadkach majowych. Niezra-
żony p. Skrzyński — jak podaje
„Placówka*—dwukrotnie zabiegał
o naprawienie stosunków z jedy-
nym czynnikiem decydującym,
któremu tak ważne oddał usługi
w okresie swego premjerostwa.
Raz składał wizytę w Sulejówku,
gdzie go przyjęto więcej jak
chłodno. | tem nawet niezrażony,
wystarał się mniejwięcej rok te-
 

konstytucyjnych. Mówi się np.
dzisiaj, że umowa likwidacyjna

może się odbyć bez ratyfikacji

przez parlament.

Lecz decydujący, zdaje się,

będzie wżgląd inny. Oto sanacja

zechce przy wyborach uzupełnia*

jących sejmowych i komunalnych

spróbować częściowo wybadać

nastroje społeczne. Jeżeli prób-

ne te wybory wypadną korzyst-

nie, wtedy rżąd nie uchyli się od
próby. Kiedy mogłyby one na-

stąpić? Jak najpóźniej. Na po-

mu, za pośrednictwem pp. Becka
i Wieniawy-Długoszewskiego o
audjencję w Belwederze.

Tym «razem przyjęcie było
bardzo serdeczne, choć z góry
ograniczone do pół godziny, w
ciągu której „decydujący czyn-
nik* rozmawiał z p. Aleksandrem

Druskienikach. P.
Skrzyński odczuł mocno tę nie-
polityczną grzeczność, nadszedł
jednak wkońcu i dla niego po-
myślny zwrot.

Dla pospiesznej obecnie reali-
zacji planu „wyrównania frontu z
Niemcami" za cenę zrzeczenia
się likwidacji majątków niemiec-
kich—p. Knoll okazał się już nie-
odpowiednim, wskutek czego za-
stąpić go ma w Berlinie p.
Skrzyński, a o ile wszystko do-
pisze—już jako pierwszy ambasa-
dor Rzeczypospolitej.

 

łowę czerwca czynniki decydują-
ce liczą przełamanie kryzysu go-

spodarczego. Po żniwach. Po

ożywieniu zastoju gospodarczego.

Do października, względnie listo-
pada mają czas. Sesję budżeto-

wą można odroczyć na miesiąc.

Potem rozwiązać i dopiero zimą

odwołać się do wyborców. Za-

tem przeszło pół roku conajmniej

rządów bez kontroli parlamentar-

nej. Może nawet trzy kwartały.

Byle jak najdłużej...

 

H. W.

NAJSUBTELNIEJSZE
PUDRY
KOMPDYMOWANE

I w PROSZKU

 

0 uanięcie swoistej dyktatury
nin. Piłsudskiego.

W obozie rządzącym i rządo-
wym zrozumiano wcale nieźle
szczególną wyrazistość odpowie-
dzi, udzielonej marsz. Szymań-
skiemu przez Klub Narodowy z
dnia 21 bm., mianowicie:

„Trwanie rządów pozornie
opartych o przepisy konstytu-
cyjne, a spoczywających w
rzeczywistości, oraz wedle wy-
raźnych oświadczeń ministrów,
w ręku p. ministra spraw woj-
skowych Piłsudskiego, jako
czynnika rozstrzygającego, po-
grąża państwo w dalszy roz-
strój. Usuniecie tej swoistej dy-
ktatury jest niezbędnym wa-
runkiem uzdrowienia  stosun-
ków w państwie".
Nie od dzisiaj wiadomo, że

taki jest pogląd Stronnictwa Na-
rodowego i Klubu Narodowego.
Ale tym razem jest to wyraźne
oświadczenie, złożone osobistości,
powołanej przez p. Prezydenta
Rzplitej do stworzenia rządu, a
zatem w ściśle określonych wa-
runkach załatwiania spraw pań-
stwowych i w sposobności rzad-
ko tylko się nadarzającej. Z tego
względu ma ono większe nawet
znaczenie, niż powtarzające się
częściej oświadczenia w Sejmie.

Wagę tego oświadczenia uznał
i podkreślił, jako wyjątkową, prze-
dewszystkiem sam marszałek Se-
natu Szymański.

Ta sprawa została zatem ści-
śle powiedziana, ściśle zrozumia-
na, przez marsz. Szymańskiego
ściśle przekazana dalej, gdzie na-
leży, p. min. spraw wojsk. Piłsud-
skiemu, oraz p. Prezydentowi
Rzplitej.
W tej sprawie pisze też „Ga-

zeta Polska”:
„Gdyby bowiem stanął on

(p. Szymański) przed Sejmem
jako premjer rządu, w składzie
którego znajdowałby się mar-
szałek Piłsudski, to, jak wynika
z deklaracji złożonej przez
Stronnictwo Narodowe, wystą-
piłoby ono z votum nieufności
przeciwko temu ostatniemu. Że
p. Szymański zadeklarowałby
solidarność rządu, to nie ulega
wątpliwości. Prostą też konsek-
wencją stanowiska reszty stron-
nictw opozycyjnych, byłoby gio-
sowanie za tym wnioskiem we-
dług analogji, jaką widzieliśmy
przy sposobności ostatniego

„przesilenia rządowego".
Rozmowy p. marszałka Sena-

tu Szymańskiego, jako powołane-
go przez p. Prezydenta Rzplitej
do tworzenia rządu, nie przeszły
zatem bezowocnie, bo sedno
rzeczy zostało w nich uwydatnio-
ne dokładnie i na właściwym
gruncie załatwiania spraw pań-
stwowych. St. Stroński.

__lakatyzm niemieckich kopców.
Konsulat polski w Berlinie,

badając możliwości zbytu polskich
miodów do picia w Niemczech
rozesłał odpowiednie zapytanie
do szeregu firm niemieckich.
M. in. otrzymał od firmy „Allge-
meine Weinvertrieb Gesellschaft"
następującą odpowiedź:

„Z państwem, które w spo-
sób tak rygorystyczny wypędza
z gleby dawno zasiadłych oby-
wateli niemieckich i które roz-
trwania ich mienie przez t. zw.
likwidację, nie zawieramy za-
sadniczo żadnych tranzakcji".
Z podobnej treści wystąpie-

niami hakatystów spotyka się
podobno konsulat polski dość
często. Są to znamienne ilustra-
cje do zawartego ostatnio układu
handlowego z Niemcami.

Z "Litwy.
" Žart nie na miejscu.
KOWNO, 3.4. (Pat). O zašle-

pieniu i manji przešladowczej
Litwinów świadczy poniższa wia-
domość, ogłoszona wczoraj przez

 

radjostację kowieńską a która
swym  idjotyzmem. przechodzi
wszystko.

„Z Wilna donoszą, iż kapituła
wileńska odmówiła Litwinom wi-
leńskim wystawienia sarkofagu ze
szczątkami wielkiego księcia Wi-
tolda w związku ze świętem
500-lecia Witolda. Odmowę swą
kapituła motywuje tem, iż nikt
nie wie, gdzie się znajdują pro-
chy Witolda. Musimy tu oświad-
czyć, ażeby cały Świat wiedział
o świętokradztwie Polaków, iż
prochy Witolda Polacy trzy-
mają w puszce od niakaronu,
co wcale nie licuje z godnością
dostojników kościoła”.

Projekt ustawy o wybo-
rach do Sejmu.

„Id. Stimme“ stwierdza, iż w
czasie ostatnim obiegają pogło-
ski, iż koła miarodajne szykują
się do opracowania projektu u-
stawy o wyborach do sejmu li-
tewskiego.

USŁYSZYCIE z EKRANU GŁOSY

iiLAD
«HELI0S» — KINO DŹWIĘKOWE!
W DNIACH NAJBLIŻSZYCH OTWARCIE SEZONU!

PIERWSZY POLSKI FILM
DŹWIĘKOWO - ŚPIEWNY I MÓWIONY
«MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ»

P-g, dramatu GABRYELI ZAPOLSKIEJ

NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH ARTYSTÓWI
KINO — „HELIOS'* nabyło prawo monopolowe
wyświetiania nast. największych przebojów dźwiękowych:

„ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN" — (Sonny Boy)i „ŚPIEWAK JAZZBAN-
DU* z wszechśw. sławy Al. Jolso nem, „BIAŁE CIENIE" i t. d.

Siu ow (TAA zzz NANA
Jak wiadomo, nowa konsty-

tucja ustaliła kilka nowych zasad
działalności sejmu. Wprawdzie
została zachowana zasada swo-
bodnych i tajnych wyborów. Prze-
widziano natomiast, iż sejm po-
winien mieć 2 sesje rocznie: we
wrześniu i w lutym i że każda
sesja nie ma trwać ponad 3 mie-
sięcy. Kompetencja sejmu ma
być bardzo ograniczona.

Konstytucja przewiduje, iż ma
być wydana ustawa o zmianie
trybu wyborów. Jak obiegają po-
głoski, koła rządowe uznały ko-
nieczność opracowania takiej u-
stawy już obecnie.

Następnie pismo zauważa: Art.
41 konstytucji ustala, iż poseł
sejmu nie może się zajmować
jakąkolwiek pracą, która nie li-
cuje z jego poselskiemi obowią-
zkami. Jakie mają być zatrudnie-
nia, nielicujące z godnością po-
selską, ustali specjalna ustawa.

Charakterystycznem jest, iż
nowy projekt ustawy o stanie ad-
wokackim zawiera punkt, stano-
wiący, iż adwokaci nie mogą być
posłami do sejmu.
W ten sposób wielu polityków

i przywódców stronnictw w by-
łym sejmie, zajmujących się ad-
wokaturą, zostanie pozbawionych
możliwości wystawienia swej kan-
dydatury podczas wyborów do
przyszłego sejmu.

Kionopo) spirytwowy igra z życiem
ludzkiem!

Dyrekcja państw monopolu
spirytusowego nie ustaje w swych
zabiegach, aby amatorom alko-
holu uniemożliwić picie tańszego
spitytusu denaturowanego.

Intencje w zasadzie sluszne i
zrozumiałe, — o ile idzie o zapo-
bieżenie uszczupleniu dochodów
monopolu.

Fle w praktyce rzecz ta przed-
stawia się poprostu horendalnie.
Oto według komunikatów Dyrek-
cji monopolu spirytus skażony
zawiera w sobie substancje nie
słychanie szkodliwe i niebez-
pieczne dla zdrowia, których dzia-
ianie jest wręcz trujące.

Zapalenie pęcherza i jelit oraz
ślepota, — to niezawodne konse-
kwencje picia spirytusu skażone-
go. Nie dość na tem jednak:
wszystkie te trujące substancje
zawarte w denaturacie ulegają
wessaniu przez skórę ludzką! Kto-
kolwiek zatem używa spirytusu
skażonego dla celów przemysło-
wych, narażony będzie na szereg
uciążliwych, śmiertelnych nawet
schorzeń, — a przedewszystkiem
grozi mu utrata wzroku.

A przecież spirytus skażony
używany jest stale przez dziesiątki
i setki tysięcy ludzi. Przedewszyst-
kiem mają z nim ustawicznie do-
czynienia stolarze, — spirytus bo-
wiem niezbędny jest do sporzą-
dzana politury. Jest to praca,
która musi być wykonywana rę-
kami, zatem rzemieślnik nietylko
wdycha przy robocie parę owej
trucizny, ale narażony jest na
ustawiczne, stopniowe wchłania-
nie jej w swój organizm za po-
średnictwem rąk.

Przecież jest to wręcz nie do
pomyśienia, aby w dzisiejszych
czasach, kiedy tyle się mówi, pi-
sze i robi dla podniesienia ogól-
nej higjeny ludności, — państwo-
wy monopol spirytusowy z całą
świadomością narażał tysiące osób
ną tak groźne dla zdrowia Kon-
sekwencje?

Niechajźe nasze lzby Rzemieśl-
nicze poruszą tę ważną sprawę,
podnosząc zgodny a głośny głgs
protestu! Nie wolno nikomu igrać
z życiem ludzkiem!

Jest przecież tysiące środków
— nie trujących, — za pomocą
których można spirytus przezna-
czony dla celów przemysłowych
zrobić wprost niemożliwym do
picia.

Sprawozdanie ogólne z diałalno-
ści związka cechów w Wilnie za

rok 1929,
Związek Cechów Wilna, jako

reprezentacja wszystkich Cechów
Rzemieślniczych, został założony
w dniu 30 listopada 1925 r., a w
dniu 15 kwietnia 1928 r. w myśl
nowej ustawy prawnie zalegalizo-
wany przez władze wojewódzkie.
Założycielami Związku Cechów
są Cechy: Piekarzy, Jubilerów,

 

„Bronzowników, Grawerów i Zegar-
mistrzów, oraz Cech Krawców.

Stały Zarząd Związku Cechów
stanowią.

Prezes—Ksawery Gorzuchow-
ski, viceprezes—Michał Oszurko,
sekretarz—Bolesław Tarasiewicz,

skarbnik — Franciszek  Piešlak
członek
wicz, gospodarz—Juljan Nowicki.

W skład Związku Cechów
wchodzi 16 Cechów Wileńskich.

Związek Cechów  delegował
swych przedstawicieli na Zjazd
Powiatowy w Jwięcianach, który
się odbył w miesiącu lutym.

Wzięto udział "w pracach
Centralnego Chrześcijańskiego
Komitetu Wyborczego do Izby
Rzemieślniczej w Wilnie, w re-
zultacie czego do lzby z Cechów
Wileńskich weszło 5-ciu kadyda-
tów: z Cechu Rzeźników i wedli-
niarzy:
chal Zytkiewicz

Z Cechu Stolarzy: p. Michal
Oszurko.

Z cechu mularzy i malarzy: p. |
Jan Bienkunski, oraz z cechu bla-
charzy i kotlarzy p. Franciszek
Frączak.

Cechy przeprowadzały usilną|
agitację wśród rzemieślników, o
konieczności wybierania kart rze-
mieślniczych.

 Wydzierżawiono bardziej od-
powiedni lokal, dla Związku Ce-
chów przy ul. Bakszta I w domu
krawców chrześcijańskich. Roz-
poczęto prace nad uporządko-
waniem bibljoteki, która będzie
czynną już w najbliższym czasie.

Związek Cechów prowadzi
Szkołę Zawodową Dokształcającą,
do której uczęszczają uczniowie
z zawodów: piekarskiego, wedli-
niarskiego, cukierniczego, szewc-
kiego i fryzjerskiego. Związek Ce-
chów popiera szkołę jak moral-
nie tak i materjalnie, ale ze
względu na brak środków, czyni
starania o przejęcie tej szkoły na
rzecz Magistratu m. Wilna.
W skład Rady Nadzorczej szko-

ły wchodzą pp. T. Krassowski, K.
Gorzuchowski, J. Uziałło, F. Nie-
dek i M. Siedlecki.

Odbyto caly szereg posiedzeń
w sprawie udziału rzemieślników
wileńskich w Powszechnej Wysta-
wie Krajowej, oraz szukano spo-
sobów wydobycia na ten cel kre-
dytów w Banku Gospodarstwa
Krajowego, które jednak nie da-
ły pozytywnych rezultatów: Jedy-
nie po długich zabiegach uzyska-
no pożyczkę w kwocie 15 tys. zł.
p. od Wileńskiego Prywatnego
Banku Handlowego za pośred-
nictwem Spółdzielczego Banku
Rzemieślników i Kupców Polskich
w Wilnie.

Na Powszechną Wystawę Kra-
jową wysłali swe eksponaty pp.
Michał Oszurko (cech stolarzy),
Franciszek Pieślak (cech bedna-
rzy)iTomasz Korecki z cechu
stolarzy (fortepianista). P. Fran-
ciszek Pieślak został nagrodzony
wielkim medalem bronzowym za
swe wyroby bednarskie.

Omawiano na zebraniach spra-
wy podatkowe, oraz zwołano
wielki wiec tym sprawom poświę- .
cony, na którym powzięto cały
szereg rezolucyj i uchwał, zmie-
rzających do zmniejszenia podat- -
ków, i reorganizacji systemu po-
datkowego.

Związek cechów współdziałał
i miał swych przedstawicieli w na-
stępujących organizacjach:

1) Izba Rzemieślnicza w Wil-
nie, 2) Stowarzyszenie Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan w Wil-
nie, 3) Komitet do walki z że-
bractwem i włóczęgostwem, 4)
Związek młodzieży polskiej, 5) Ko-
mitet regjonalny, 6) Izba Skarbo-
wa (komisje: szacunkowa i odwo-
ławcza), 7) Centralne Towa:zystwo
Rzemieślnicze.

Staraniem Związku Cechów zo-
stał zorganizowany Kurs  Do-
kształcający Czeladzi, na który
zapisało się około 150 osób, a
wykłady są prowadzone już od
3-ch tygodni. Tutaj należy pod-
kreślić nieprzychylne stanowisko
Magistratu m. Wilna, który nie
zgodził się udzielić lokalu na
kursa, przez co związek cechów
był zmuszony wynająć prywatny
lokal, narażając się na niepo-
trzebne straty. 4

Związek Cechów opiekuje się
Stowarzyszeniem Młodzieży Pol-
skiej Rzemieślniczej im. św. Ka-
zimierza, udzielając jej sali na
wykłady i zebrania oraz zasilając
ją materjalnie. Pozatem Związek
Cechów rozwijał wśród swych
członków działalność spoleczno-
filantropijną, zbierając dobrowol-

*ne datki na listy ofiar rozmaitych
dobroczynnych komitetów. (c)

KSIEEAAPT

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną
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| zostały chłodnemi masami

| nocnej,

 

Wiadomości kościelne.
“| — Zarząd Katolickiego Zwią-
zku Polek przypomina, że 4 b.m.
jako w pierwszy piątek miesiąca
Odbędzie się w kaplicy Serca
 Eucharystycznego (Mickiewicza
'19—2) adoracja Przenajświętszego
Sakramentu od godz. 4 i pół do
/?i pół w. zakończona błogosła-
„Wienstwem.

L
a

E
|

Z miasta.
— Dlaczego mamy zimna? ©

| Polski
wyjaśnia w sposób następujący

banujące u nas chłody. E
| — Opady šniežne na wscho-

| dzie północnym spowodowane

po-
 wietrznemi, ciągnącemi dużą po-
wietrzną falą z nad Rosji pół-

gdzie dość silny jest
obszar wyżu  barometrycznego,
idącego w stronę Polski. Od
strony zachodu do Polski dotarł

jw tym czasie niż powietrzny,
idący z nad Atlantyku, który
ogarnął już Anglję, Islandję, część
Francji i część Norwegji.

Spotkanie się tych dwuch
przeciwnych prądów  powietrz-
nych: masy chłodnej z masą cie-
płą powietrza spowodowały wła-
śnie opady śnieżne w wileń-
szczyżnie i wytworzyły, skutkiem
silnego starcia, zamiecie.

Są to jednak stany przelotne,
szybko mijające i za kilka dni
znów będziemy mieć słoneczną
pogodę i ciepło.

Sprawy miejskie.
Posiedzenie Rady miej-

skiej. W czwartek 10 kwietnia
 0.godz. 8 w. odbędzie się posie-

| dzenie Rady miejskiej, na którem
rozpatrzone będzie sprawozdanie
komisji rewizyjnej z robót kana-
lizacyjnych.

—Posiedzenie komisji tea-
trainej. Dn. 8 b. m. odbędzie się
w Magistracie posiedzenie komisji
teatralnej, na którem dyr. Zelwe-
rowicz złoży sprawozdanie z dzia-
łalności teatrów miejskich. Na ko-
misji tej również zostanie usta-

Plony repertuar na przyszły kwartał.

— Nowa karetka pogotowia
ratunkowego. W najbliższą nie-
dzielę udają się, do Warszawy
delegaci magistratu m. Wilna i
urzędu wojewódzkiego w Spach

-ra

Instytut Meteorologiczny

naczelnego lekarza miasta,
Minkiewicza i inż. Krukowskiego
w celu dokonania komisyjnego
przyjęcia nowowybudowanej ka-
retki pogotowia ratunkowego. Jak
już donosiliśmy, nowa karetka
urządzona została podług osła-
tnich w tym względzie wymogów
medycyny. Karetka zmontowana
została na 6-cio-kołowem podwo-
ziu, firmy „Tatra“.

Handel i przemys!.
— Spadek eksportu drze-

wa. Początek r. b. zaznaczył się
dalszym spadkiem eksportu drze-
wa surowego i nawpół obrobio-
go. Przyczyn tego zjawiska na-
leży szukać głównie w groźnej
konkurencji drzewa rosyjskiego,
które sprzedawane po niebywale
niskiej cenie, wypiera nasz eksport
drzewny. Tymczasem ceny su-
rowca wewnątrz kraju utrzymują
się nadali na dość wysokim po-
ziomie, co uniemożliwia eksport
naszych materjałów tartych.
* Wobec tego związek przemy-
słowców drzewnych w  wileń-
szczyznie wystąpił do władz z
memorjałem w sprawie wprowa-
dzenia szeregu ulg taryfowych
dla przewozu materjałów drzew-
nych, oraz o zmianę naszej ta-
ryfy towarowej, aby drzewo ro-
syjskie, idące w coraz większej
ilości przez Polskę do Niemiec,
zatrzymywać wewnątrz kraju i
tutaj poddawać przeróbce na na-
szych tartakach.

"Sprawy szkolne.
— Przedstawienie szkolne.

W sobote, dnia 5:b. m.
powtórzone przedstawienie „Fnty-

zostanie,

KRONIKA.
Sprawy samorządowe.

— Posiedzenie Rady woje-
wódzkiej. Dnia 10 maja odbę-
dzie się pod przewodnictwem p.
wojewody Raczkiewicza zwyczajne
posiedzenie Rady wojewódzkiej.
Na porządku dziennym figuruje
16 spraw komunalnych i admini-
stracyjnych.

Sprawy uniwersyteckie.
— Z Biblioteki publicznej.

Dnia 2 b. m. 'w Smuglewiczow-
skiej sali uniwersyteckiej Bibljo-
teki Publicznej Jego Magn. ks.
Rektor l. S. B. prof. dr. Czesław
Falkowski dokonal aktu przekaza-
nia kierownictwa Bibljoteki z rąk
ustępującego dyrektora dr. Stefa-
na Rygla nowomianowanemu kie-
rownikowi dr. Adamowi Łysakow-
skiemu.

Pan dyrektor Rygiel już od
czerwca ub. r. jest dyrektorem
Bibljoteki Uniwersyteckiej w War-
szawie, a w Wilnie pozostaje na-
dal kierownikiem Bibljoteki Pań-
stwowej im. Wróblewskich.

Z życia stowarzyszeń.
— Organizacyjne zebranie

Chrześc. Zw. Zaw. Szewców
obstałunkowych odbędzie się w
niedzielę 6 b. m. o godz. 3-ej po
poł. w lokalu Centrali Chrześc.
Zw. Zaw. przy ul. Metropolital-
nej 1, Il piętro.
— Zebranie ogólne wszyst-

kich szewców odbędzie się w
poniedziałek 7 b. m. o godz. 6'ej
wiecz. w sali Związku przy ul. Me-
tropolitalnej 1.
— Polubowne pertraktacje,

wszczęte przez Chrześc. Zw. Zaw.
Szewców ze związkiem Kupców
żydów Przemysiu Skórzanego, w
sprawie przestrzegania obowiązu-
jącego i podpisanego przez przed-
stawicieli obu stron w 1928 roku
cennika — zostały zerwane przez
upoważnionych do pertraktacyj
przedstawicieli Związku Kupców
Żydows. Ofmana i Borskiego,
którzy oświadczyli przedstawicie-
lom Chrześc. Zw. Zaw. Szewców,
zebranych w dniu 1 b. m. w lo-
kalu Inspekcji Pracy: „Uznajemy
tylko siłę i tylko siłą (t. j. straj-
kiem) panowie nas mogą zmu-
sić do zaakceptowania cennika,
podpisanego w 1928 roku przez
nas — nigdy zaś polubownie".
Oświadczenie p-ów kupców jest
wyraźne.  Oświadczeniem tem
pchają robotników szewców do
strajku, bo strajk da kupcom ko-
rzyści, bo będą mogli zbywać to-
war po wyższych cenach. Dla
jakich jednak korzyści mają straj-
kować szewcy? Podwyżki płac
przecież nie żądają i nie żądali.
Chcą otrzymać to, co. już uprzed-
nio zostało przez pracodawców
zagwarantowane i do czego o-
becnie nie chcą zastosować się.
Czyż nie można znaleźć na to
jakiejść innej rady nie dążąc
do ostateczności—strajku?
—Miesięczne zebranie Wil.

Tow. Ogrodniczego odbędzie się
w dniu 6 b. m. o godz. 6ej w
lokalu Związku Ziemian przy ul.
Zawalnej Nr. 9. Na posiedzeniu
tem Inspektor Ogrodnictwa Wil.
T-wa O. i K. R. p. Jan Krywko
wygłosi referat „O bylinach“.
Prof. Zembowicz „Pielęgnacja sa-
dėw“.

Odczyty.
— Studįum Katolicko - Spo-

łeczne. Piąty z kolei referat z cy-
klu „Studjum Katolicko - Społecz-
ne", na temat: „Dobry Katolik—
Dobry patrjota* wygłosi pan pro-
fesor D-r Stanisław Cywiński
w niedzielę dnia 6 b. m. o godz.
1-ej po poł. w dużej sali Chrze-
ścjańskiego  Domu' Ludowego,
przy ul. Metropolitalnej 1. Wstęp
dla inteligencji wolny.

Z życia prawosławnego.
— Dotacje dla arcybisku-

pów prawosławnych. Dn. 2
b.-'m. prawosławny Arcybiskup
Wileński i Lidzki Teodozjusz otrzy-
mał z Ministerstwa Oświaty i

EN DET

nia Soboru kościoła prawosław-
nego w Polsce.

Jak się dowiadujemy inni
arcybiskupi prawosławni w Polsce
również otrzymali nagrodę po
5 tys złot. każdy.

Arcybiskup wileński  Teodo-
zjusz otrzymane pieniądze posta-
nowił rozdać przed Wielkanocą
dla biednych m. Wilna.

Nekrologia.
— Za duszę Ś. p. Moniki

Budlewskiej odprawia się <co-
dziennie msza św. gregorjańska
w kaplicy SS. UrszulanekS. J. K.—
Skopówka 4, o godz. B-ej, w nie-
dzieie i święta o godz. 8 /,.

Dobroczynność.
— Kwesta na schronisko

nieuleczalnie chorych odbędzie
się w dniu 6 b.m. Zarząd ma na-
dzieję, że ofiarność publiczna nie
zawiedzie na cel, tak pełen miło-
ści bliźniego, jakim jest pomoc
najbardziej nieszczęśliwym i upo-
śledzonym, skazanym, przez nie-
uleczalną chorobę na męczarnie
do końca życia. Niechaj ofiara,
na tych najnieszczęśliwszych zło-
żona, chociaż w części ich cier-
pienia złagodzi.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie kupca war-

szawskiego. Wczoraj na dworcu
osobowym Wilno władze śledcze
zatrzymały kupca z Warszawy,
Lubelskiego Wulfa, poszukiwane-
go przez sądy warszawskie za
dokonanie szeregu oszustw i mal-
wersacji, sięgających sumy 200000
złotych.

Różne.
— Sprostowanie: Do notatki „W

sprawie  postu*—zamieszczonej w
Nr. wtorkowym wkrądło się kilka błę-
dów, mianowicie: po słowach: „postu w
ścisłem tego słowa znaczeniu” — na-
leży dodać „w archidjecezji Wileńskiej".
W.ll-tym wierszu od dóry zamiast „po-
stów* czytać „potraw“; w 15-tym wier-
szu zamiast „w soboty" czytać „w
piątki i soboty"; wreszcie wiersz 27-my
czytać następująco: „o ile post lub wi-
gilja wypada w święta..."

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohuiance.

Dziś L. Franka „Karol i Anna", ilustru-
jąca z całą dokładnością i grozą prze-
życia w okresie wielkiej wojny świa-
towej. 2

— Teatr Miejski w „Łutni'.
Dziś W. Smółskiego „Błędny bokser”.

— „Krakowiacy i Górale". Jutro w
sobotę po cenach najniższych na przed-
stawieniu popołudniowem w Teatrze na
Pohulance „Krakowiacy i Górale".

— Niedzielne przedstawienia po-
południowe. W nadchodzącą niedzielę
odbędą się w obu Teatrach Miejskich
przedsławienia popoiudniowe po cenach
zniżonych. W Teatrze na Pohulance
„Broadway*, w Teatrze Lutnia „Miłość
czy pięść".

- występy jerzego Leszczyń-
skiego. przyszłym tygodniu rozpo-
czynają się w Teatrze Miejskim: Lutnia
PY znakomitego artysty scen war-
szawskich Jerzego Leszczyńskiego. Ulu-
bieniec publiczności wystąpi w świetnej
komedji W. Rapackiego „Czarujący
emeryt".

— Występ K.Krukowsk'ego w Lu-
tni. Znakomity artysta TeatruQui proQuo
Kazimierz Krukowski wystąpi raz jeden
w Teatrze Lutnia we wtorek najbliższy
8 b. m. w otoczeniu wybitnych sił war-
szawskich: Z. Pienińskiej (śpiew), M. Ka-
mińskiej i Stanisława Cywińskiego (ba-
let), A. Rapackiego (piosenki).

— Najbliższe koncerty Wil. Tow.
Filharmonicznego. W czwartek 10 bm.
w Teatrze na Pohulance odbędzie się
koncert Stowarzyszenia Miłośników da-
wnej muzyki z Warszawy. W środę
23 b. m. w Teatrze Lutnia odbędzie się
ostatni koncert znakomitego pianisty
Claudio Arrau. Bilety w kasie zama-
wiań

— Występ Teatru Wileńskiego
do Grodna. Zespół Teatru Wileńskiego
wystawa w Grodnie w poniedziałek naj-
bliższy nieśmiertelną komedję Fredry
„Dożywocie" poprzedzoną przemówie-
niem dyr. A. Zelwerowicza.

— Koncert prof. Wielhorskiego.
Przypominamy, że jutrzejszy Koncert
Kompozytorski prof. Aleksandra Wiel-
horskiego przy współudziaie p. Swię-
cickiej, zacznie się punktualnie o go-
dzinie 8 mej.

Resztę biletów nabyć można w księ-
garni Gebethnera i przy wejściu na Kon-
cert w Sali Konserwatorjum, Domini-
kańska 3, od g. 7-mej.

POLSKIE RADJO WILNO.
F ała 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 4 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.

“ Aleksandra Likmara,

17,15. Audycja dla dzieci, „Cudowny
książę* Oskara Wilde'a.

17,45. Koncert popołudniowy wyko-
nawcy |. Klaudja Ottowicz-Stańska (so-
pran) Jerzy Kropiwnicki (akomp.)

18,45. A. Bohdziewicz „Wychowaw-
cze i społeczne znaczenie” transm.
z życia.

19,10. Audycja poetycka. Urwory
własne przeczyta Jerzy Wyszomirski.

20,05. Pogadanka muzyczna, koncert
symfoniczny.

CO NOWEGO W RADJO.
Dzjsiejsza skrzynka pocztowa
została odwołana z powodu wyjaz-

du dyr. progr. p. Hulewicza,
skrzynki usłyszymy ciekawy odczyt p.
Bohdziewicza, speakera radjostacji p. t.
„Wycbowawcze li spoleczne znaczenie
transmisyj z życia” (g. 18,45).

Warto pesłuchać
dzisiejszy recital (g. 17,45) p. Klaudji

Ottowicz - Stańskiej. W programie arje
i pieśni rosyjskie.

Jutro zaś o godz. 16,15 kon-
cert pieśni białoruskich E. Dziewulskiego,
w wykonaniu p. St. Grabowskiej,

oraz o godz 21,15 suiłę symfo-
niczną Rimskiego-Korsakowa p. t. „Sze-
cherezada”.

Iv Niedziela,kameralna
organizowana przez P. Radjo w po

rozumieniu ze Zw. Literatów i Tow.
Filharm. odbędzie się dn. 6 kwietnia
o godz. 20,30 z udziałem prof. M. Ki-
monit, prof. Sołomonowa, M. Szabsaja,
oraz prof. Tchorza i Sa!nickiego. W pro-
gramie muzyka słowiańska.

Wzstawa krótkófałowa. |
We wtorek o g. 19-tej nastąpi uro-

czyste otwarcie w salonach wystawy
Philipsa, Mickiewicza 23, |-szej wystawy
krótkofalowej. Otwarcie transmituje się
przez radjo.

Przypadkowa transmisja sceny
bestjaiskiego mordu.

Tygodnik niemiecki „Rundfunk* do-
nosi w korespondencji z Fiorydy, że w
czasie transmisji z radjostacji w Palm
Beach, nawprost grnachu radjosłacji,
rozegrała się ohydna scena lynchu, do-
konanego przez rozwścieczony tłum
nad bezbronnym 'murzynem. Speaker
radjostacji tej, widząc scenę przeż okno,
otworzył je chcąc prawdopodobnie za-
alarmować policją. Dzięki tej okolicz-
ności wrzask rozwścieczonego tłumu
i przedśmiertne jęki jego ofiary, sły-
szane były przez radjosłuchaczy tej
stacji w bardzo rozległej okolicy. a na-
wet w kilku oddalonych miastach Sta-
nów Zjednoczonych. Dzika ta scena,
słyszana przez ludzi z oddalenia za po-
średnictwem radja, wywołała głosy obu-
rzenia i liczne artykuły w dziennikach,
piętnujące samosąd, jako urągający wy-
sokiej kulturze i cywilizacji amerykań-
skiej.

Z sali sądowej.
6 sfałszowanie testamentu.

w lipcu 1921 r. grupa nie-
bieskich ptaków na gruncie Wi-
leńskim umyśliła zawładnąć w
oszukańczy sposób majetnošcią
niejakiego Jana  Fiedorowicza
właściciela folwarku „Czarnica“
w gm. rudomińskiej.
W tym celu w mieszkaniu

niejakiego Władysława  Łapurki
przy ul. Portowej Nr. 19 zebrało
się całe zgrane towarzystwo w
osobach osławionego już z prze-
stępczej działalności Stanisława
Wołejszy, Antoniego  Mikoszy,

Józefa i
Stanisława Fiedorowiczów, Ottona
Rokickiego i Piotra Rudzińskiego.

Według ułożonego zgóry pla-
nu, gospodarz lokalu Łapurko
sporządził testament w imieniu i
jakoby ze słów spadkodawcy Ja-
na Fiedorowicza, podpisując go,
jako za niepiśmiennego. Rudziń-
ski położył na sfabrykowanym do-
kumencie swój podpis w zastęp-
stwie niepiśmiennego spadkoda-
wcy, zaś Likman, Rokicki i Mi-
kosza, podpisali ten akt jako
świadkowie przy sporządzaniu te-
stamentu.

Po pewnym czasie, Łapurko
zaświadczył u rejenta Zypaczyń-
skiego odpis tego testamentu, a
następnie wręczył oryginał i kopję
jego Wołejszy, jako wykonawcy
woli testatora.

Dopiero w styczniu 1927 r.
Stanisław i Józef Fiedorowiczo-
wie jako spadkobiercy wystąpili
do Sądu Okręgowego o zatwier-
dzenie sfałszowanego aktu, z któ-
rego wynikało, że 'całą swą ma-
jętność Jan Fiedorowicz zapisuje
Józefowi i Stanisławowi Fiedoro-
wiczom.

Jednakże prawdziwość tego
testamentu została zakwestjono-
wana, okazało się bowiem, że
rzekomy spadkodawca w czasie

zamiast *
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niono całą występną grę i wszyst-
kich uczestników sfałszowania
testamentu, prócz zmarłego.w
międzyczasie Rudzińskiego, posta-
wiono w stan oskarżenia.

Zasiedli oni ostatnio na ławie
oskarżonych przed Ill-im wydz.
karnym Sądu Okręgowego, któ-
remu przewodniczył p. . sędzia
Sienkiewicz. *

Po skrupulatnie przeprowadzo-
nym przewodzie sądowym co
trwało aż do późnego wieczora,
wczoraj ogłoszony został w tej
sprawie wyrok, którego mocą
sąd uznał wszystkich podsądnych
za winnych i skazał na osadzenie
w domu poprawy: Rokickiego i
Mikoszę przez 1 rok, a po zasto-
sowaniu amnestji przez 6 miesię-
cy każdego, Likmana przez 1!
roku, a Wołejszę i obu Fiedoro-
wiczów przez 2 lata każego.

Czterem ostatnim skazanym
na zasadzie amnestji sąd zmniej-
szył wymiar kary o trzecią część.

Uwzględniając akcję cywilną,
sąd sporządzony podstępnie te-
stament Jana Fiedorowicza uznał
za nieważny. Kos.

L obrad Komitetu Walki 1. Żedrac-
twem i iłóczęgostwem.

Onegdaj w lokalu Magistratu
m. Wilna odbyło się doroczne ze-
branie Komitetu Społ. Pomocy
Biednym i Walki z Zebractwem
oraz Włóczęgostwem.

Zebraniu przewodniczył na-
czelnik wydziału Opieki Społecz-
nej Urzędu Wojewódzkiego p.
Jocz.

Działalność Komitetu za czas
od 19 marca 1928 r. do 19 stycz-
nia 1930 r. zreferował szczegó-
łowo wiceprezes ks. kanonik Ku-
lesza.

Ze sprawozdania dowiadujemy
się, iż w wzmiankowanym okre-
sie Komitet zarejestrował 758 że-
braków.

Z liczby tej, 81 żebraków ulo-
kowano w przytułkach miejskich,
resztę uznano za włóczęgów i
przez starostwo i policję ścigano.
Wielu z żebraków opuściło samo-
wolnie teren miasta, innych wy-
siedlono do miejsc zamieszkania.

Z zarejestrowanych żebraków
kilku okazało się właścicielami
posiadłości na przedmieściach
miasta.

14 żebraków odmówiło pójścia
do przytułków, oświadczając, iż
nie chcą tracić dobrych zarob-
ków.

Naogół ostatnio plaga żebrac-
twa i włóczęgostwa w mieście
znacznie zmalała.

Należy żywić nadzieję oświad-
czył ks. kanonik Kulesza, iż w
ciągu b. r. z ulic miasta znikną
wogóle żebracy i włoczęgi.

Następnie złożono sprawozda-
nie kasowe zbiłansowane w su-
mie około 25 tysięcy zł.

Saldo komitetu wynoszące
939 zł. 62 gr. musiałoby być
większe o 1650 zł, gdyby nie
zdefraudował tej sumy b. kwe-
starz i kierownik wydziału Opieki
Społecznej Magistratu m. Wilna
Kiejzik. S

Dalej -omėwiono sprawę pro-
pagandową werbowania nowych
członków. W chwili obecnej Ko-
mitet liczy z górą 635 człon-
ków. >

Na zakończenie zebrania przez
aklamację powierzono nada! peł-
nienie obowiązków. poprzedniemu
zarządow$ który składa się z
prezesa — p. Głowińskiego, wice-
prezesa ks. kan. Kuleszy i skarb-

"wego pociągu niema,

 

W sprawie kalei

Kobylniki--Święciany
Otrzymaliśmy pismo treści na-

stępującej:
W związku z artykułem umiesz-

czonym w „Dzienniku Wileńskim"
Nr. 35 z*dn. 12.lFrb. pod tytułem:
„Wiązanka wrażeń", proszę o
umieszczęnie w poczytnem Pań-
skiem pismie następującego spro-
stowania:

Od kilku lat kolejka wąskoto-
rowa Kobylniki—N. zwięciany, o
której w artykule wspomina autor,
nie przynosi żadnych dochodów
Skarbowi, a tylko deficyt.

Od 1.X. 1927 r. do stycznia
1929 r. wobec wyrębu lasów przy
st. Kobylniki 1 w związku z tem
przewozami ładunków, była moż-
ność uruchomienia drugiej pary
pociągów mieszanych dzienną
porą. W styczniu 1929 r. prze-
wozy te ustały, więc Dyrekcja
zmuszona była ograniczyć ruch
pociągów dziennych do jednego
razu na tydzień w dni targowe.
Ponieważ frekwencja podróżnych
w tych pociągach była nieznacz-
na (od 4 do 7 osób), kursowanie
tych pociągów odwołano, pozo-
stawiono tylko nocne pociągi,
kursujące jak następuje: dla prze-
wiezienia podróżnych przybywa-
jących do N. Święcian ze strony
Wilna pociągiem normalnotoro-
wym odchodzi pociąg wąskotoro-
wy o godz. 20 m. 10 i-przybywa
do Swięcian o godz. 20 m. 43 i
do Łyntup o godz. 21 m. 32, da-
lej, tj. do Kobylnik, podróżnych
z wymienionego normalnotoro-

albowiem
byłaby to dla nich okólna droga,
a więc końcowym punktem dla
tego pociągu jest st. Łyntupy.

Dla pasażerów jadących do
Kobylnik, przybywających do
Lyntup o godz. 2 i 2 m. 5 ze
strony Wilna i ze strony Kró-
lewszczyzny, pociągami normal-
notorowemi, odchodzi o.godz. 2
m. 15 pociąg wąskotorowy, który
przybywa do Kobylnik o godz.
4 m. 31. Zaznacza się przytem,
że podróżni z pomniejszych osiedli
do większegó, jakiem jest Wilno,
zazwyczaj przyjeżdżają ranną po-
rą, a wracają wieczorem, więc i
komunikacja ta jest dla nich do-
godna.

Odcinek N. Swięciany—Łyn-
tupy wymienionej kolejki, jest
własnością prywatną i sprawa
wykupu jeszcze niezdecydowana,
więc wydatki na tak poważne in-
westycje, jak budowa nowego
dworca w Swigcianach, šcišle
związana jest z wykupem tej ko-
lejki. Doprowadzenie do stanu
możliwego budynku stacyjnego
w Swięcianach, Dyrekcja już wy-
dała zarządzenie.

inż. K. Falkowski
Dyrektor Kolei Państwowych

ETPA TSRSATS

Ruch wydawniczy.
Fakt, že znakomita powiešcio-

pisarka, jaką jest Zofja Nalkow-
ska, w poszukiwaniu wyrazu arty-
stycznego dla swej. twórczości,
zwróciła się do formy dramaty-
cznej, wzbudził wielkie zaintere-
sowanie wśród licznych zwolenni-
ków jej talentu. Zainteresowanie
to jest tem większe, że sztuka jej:
„Dom kobiet", zawierająca role
wyłącznie kobiece, ukazała się je-
dnocześnie na scenie teatru Pol-
skiego w Warszawie i w wydaniu
książkowem.

Wybitne walory literackie sztu-gony" Sofoklesa. Przedstawienie
odbędzie się w gmachu gimn. im.

Wyznań Religijnych nagrodę w
wysokości 5 tys. złotych ofiaro-

sporządzania fałszywego aktu był
w śwym folwarku, a wobec tego,

12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny. nika—pułk. Piaseckiego: ki, zapewnią jej nietylko powo-

kr. Zygmunta Augusta (Mała Po- waną przez ministra Czerwin- 2o ów: „Hur nie mógł dyktować swej woli w Do komisji rewizyjnej należą* dzenie na scenie, ale i zasłużoną
hulanka 7). Początek o godz. 7:ej. skiego za prace związane "V 16,15. Muzyka lekka. mieszkamiu Łapurki. JE. ks. biskup Michalkiewicz, p. poczytność. (Nakład Gebethnera
Ceny biletów od 1 do Ż złotych. z przygotowaniami do zwoła- * 17,00. Komunikat L. O. P. p. W wyniku dochodzenia, ujaw-  Bądzyński i Gorzuckowski. (d) i Wolffa). |

„Renė Pujol. - 13 — Jestem raczej.uparty. Nie lubię ustępować, mogli jej wyjaśnić, dopóki nie poznamy pobudek — Gazów trujących?
ke „+“ to mnie drażni. Mamy dwa trupy... zbrodni. ž  — Zdaje się... Dowidzenia panom, musimy

Krz k Z rzestrzeni — | będziemy je«mieli dalej. Nie możemy — Będziemy długo czekali... iść dalej
y p * nawet się dowiedzieć, co to za jedni... — Zabijają z zemsty, z chęci zysku, z miłości, — Powodzenia! — krzyknął Sempóć, puszcza-

— Mam przeczucie, że zbrodniarze sami nam przez nieostrożność.. Z którą z tych pobudek jąc w ruch maszynę.Przekład autoryzowany lzy Glinki.
| (Przedruk wzbroniony).

Powietrze stawało się coraz chłodniejsze, słoń-
„e było blade jak srebrna moneta. Zżółkłe liście

/ Żkręciły się na wietrze i opadały na drogę, pełną
błotnistych kałuż. Już w drugiej połowie września
czuć było zbliżającą się zimę...

Thewenin i Chapotard szli szosą, popychając
przed sobą rowery. Obaj byli zamyśleni i posępni.

— Musimy stwierdzić—odezwał się komisarz—
że ponieśliśmy kompletne fiasko.

— To prawda--przyznai Chapotard—śledztwo
nie posunęło się ani na krok naprzód.

Kręcimy się wciąż na tem samem miejscu.
Mało tego, że nie wiem nic, ale nawet nie orjentuję
się w samej sprawie. Nikogo nie podejrzewam,
nie mam żadnego planu... Doprawdy, mam ochotę

— |djota — mruknął Chapotard. Z takiem
życzeniem człowiek może być pewny pecha na
cały dzień.

— Jest pan przesądny?
— Tak, naczelniku!
Przeszli kilkaset metrów w milczeniu, wreszcie

odezwał się Thevenin:
— Ci dwaj Paryżanie są bardzo mili, ale dzia-

łają mi na nerwy. Nie wtrącam się do ich spraw...
Czemu oni wtrącają si do naszych?

— Zabawiają się w detektywów — odpowie-
dział Chapotard. Skutki lektury Conan Doyle'a.
Laury Sherloka Holmesa nie dają im spokoju.

— Są niedyskretni, widać ich wszędzie...
Ich manja przeprowadzania śledztwa na własną
rękę obudziła z pewnością czujność zbrodniarzy.

— Bądźmy sprawiedliwi, naczelniku. Bez nich
nie znaleźlibyśmy tego umrzyka w lochach. -

mamy do czynienia?
— Gdybyśmy mogli. stwierdzić tożsamość

ofiarl—westchnął Chapotard. — Ale i tu nic. Zad-
nej wskazówki... Niema nawet znaków na guzi-
kach ubrania.

Skrzek kłaksona przerwał policjantom posęp-
ne rozważania. Obejrzawszy się, spostrzegli inży-
niera z przyjacielem, którzy już zatrzymali auto.

Dokąd to panowie?—zapytał Sempć.
— Idziemy do Roquefort—odpowiedział The-

venin. — Chcą tam skorzystać z naszej obecności
w .okolicy w celu przeprowadzenia dochodzeń
w sprawie spalonych młynów.-

Wracamy właśnie stamtąd. Byliśmy na-
wet dalej, bo w Boussens.

— No, i widzieliście tam co ciekawego?
— Niewiele.
Inżynier wskazał ręką cztery wysokie kominy

wpadną w ręce.
— Musieliby się o to specjalnie starać, zwła-

szcza ci, którzy zamordowali mężczyznę w lochach,
co się musiało stać w jakimś czerwcu...

— Jak twierdzi doktór Garbet, ale coprawda
powątpiewam trochę w jego wiedzę.

— A historja z telefonem? Przecież także nie
dowiedzieliśmy się niczego. <

— Czy pan wie, naczelniku, že początkowo
a podejrzenie na Givraca?—przyznał się Cha-
otard. 8

P — Ja także. Wydawał mi się niepewny od
pierwszego dnia, choć jest niewinny jak nowonaro-
dzone dziecko... To nie on posługiwał się telefo-
nem. Zresztą w jakim celu? Nie zna nawet.nikogo
w okolicy.

— Małgorzata także, zresztą jest za głupia.
Poczta pana Givraca i jego gospodyni była

 
zebrać manatki i wracać do Tuluzy. starannie przeglądana przez komisarza, ale Theve- fabryczne, których wierzchołki widać było ponad — Możliwe, ale przez tego trupa tracimy

l — Poczekajmy jeszcze trochę, naczelniku. nin. zadawał sobie tylko niepotrzebną robotę odkle- drzewami. | ; czas napróżno. Wciąż mi się zdaje, nie umiem so-

— Czekać? Na co? jania kopert. Przychodziły rachunki ze sklepów, — Chcieliśmy zwiedzić tę fabrykę, ale nam bie zresztą wytłumaczyć, dlaczego, że są to dwie
różne sprawy.

— Różne czy też nie,
ne—westchnął Chapotard.

się nie udało. Okazało się, że trzeba mieć spe-
cjalne pozwolenie. Jest to fabryka chloru.

— ..i gazów.

że wreszcie katalogi, gazety, zresztą żadnych listów.
— Tajemnica nie wyjaśniła się nawet w czę:

ści — rzekł zamyślony komisarz. — | nie będziemy

— Nie wiem, ale przeczuwam,
nam się uda coś odkryć.

— Jesteś optymistą, mój drogi.
pozostają niewyjaśnio-

(D. c. n.). 



Z KRAJU.
Wielkie pożary.

„Życie Nowogródzkie" donosi, że we wtorek dnia 1 b. m. nad

ranem w Wielkiej Łotwie, gminy lachowickiej, pów. baranowickiego,

powstał nagle groźny pożar w zagrodzie Romana Jakobca, którego

pastwą padły 32 domy mieszkalne, oraz około 100 budynków gospo-

darczych ze zbiorami, inwentarzem martwym i t. p.

Zaalarmowane 4 sąsiednie straże pożarne w Lachowiczach,: De-

rewnie, Puszkowcach i Raczkanach przybyły natychmiast na miejsce

pożaru, przystępując do akcji ratunkowej. Mimo jednak wysiłków

udało się tylko niektóre domy wyratować. Straty wyrządzone poża-

rem wynoszą przeszło 350.000 zł.

dotychczas ustalić.

Przyczyny pożaru nie udało się

Tegoż dnia wybuchł pożar we wsi Ostrejki, gminy lachowickiej

w domostwie Zabielly, który mimo ratowniczej straży swojatyckiej,

koniuchowskiej, domaszaskiej, zarobkowickiej, strawił 7 gospodarstw,

wartości około 30.000 zł.

Konferencja graniczna polsko-iitewska.
W dniu wczorajszym Staro-

stwo pow. wileńsko-trockiego ro-
zesłało zaproszenie do naczelni-
kówpow. litewskich koszedarskie-
go, olkienickiego i wiłkomierskie-
go na mającą się odbyć w pierw-
szych dniach przyszłego tygodnia
na granicy polsko-litewskiej spe-
cjalną konferencję, na której
omówiona będzie sprawa wpro-

Zlikwidowano w ciągu mie-
siąca sześć band szpie-

gowskich.
Wiadze K. O.P. na pograniczu

polsko - sowieckiem w miesiąsu

ubiegłym zlikwidowały 6 afer

szpiegowskich, których czlonko-

wie prowadzili antypaństwową ro-

botę na pograniczu oraz w mia-

stach kresowych.

Podczas likwidacji aresztowa-

no 29 osób, które osadzono w

więzieniu.

Napad zbrojny na trakcie
- lidzkim.

Wczoraj na trakcie lidzkim w
pobliżu zaścianka Puszno gm.
rudomińskiej na przejeżdzającego
kupca Lejzera Buzmana zam. w ,
Wilnie przy ul. Beliny 46—1, na-
padł uzbrojony w karabin i nóż
bandyta, który pod groźbą śmier-
ci zrabował Burmanowi 750 zł.
gotówką. Bandyta po obrabowa-
niu kupca zbiegł do lasu.

Poważne nadużycie w ko-
operatywie wołkowyskiej.
W Wołkowysku ujawniono wiel-

kie nadużycie popełnione przez
kierownika spółdzielczej koopera-
tywy kolejowej Wł. Lechowskie-
go. Nadużycia sięgają 250 tys. zł.

Z rozporządzenia władz pro-
kuratorskich policja opieczętowa-
ła 3 sklepy Spółdzielni, oraz za-
brała do kontroli księgi buchalte-
ryjne Spółdzielni.

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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KULTURALNO-OŚWIATOWY Prawdziwe szcze-
re arcydzieło

filmowe

Dziś i dni następnych. Superfilm kinematografji
światowej obra/, aozparoao! świat p. t.:

nu IWAN MOZZUCHINŃ, oraz przepiękna CARMEN BONI.

wadzenia w życie królewieckiego
polsko litewskiego układu o t.zw.
małym ruchu granicznym.

(lmowa ta, jak wiadomo, zo-
stała podpisana w ub. roku w
Królewcu przez min. spraw zagr.
Polski p. A. Zaleskiego i b. pre-
mjera i min. spraw zagr. Litwy
Woldemarasa. (d)

Odwołanie odczytów J. Ka-
den - Bandrowskiego.
Oddawna już były  zapowie-

dziane na Wołyniu odczyty dla
młodzieży p. J. Kaden-Bandrow-
skiego.
W tej sprawie wydał okólnik

do duchowieństwa i wiernych J.E.
Ks. Biskup Szelążek. Pasterz die-
cezji Łuckiej. Wobec zapowie-
dzianego bojkotu odczytów ze
strony społeczeństwa polskiego
na Wołyniu, odczyty te zostały w
ostatniej chwili odwołane.

Pożar w pow. Postawskim.
W dniu wczorajszym we wsi

Wiszuny gm. miadziolskiej pow.
postawskiego wybuchł groźny
pożar.

Ogień w szybkim czasie objął
kilka zabudowań gospodarskich.

Pomimo akcji ratunkowej pa-
stwą pożaru padło mimo tego 9
gospodarstw. Straty wynoszą
przeszło 40,000 złotych. Przyczy-
ną pożaru było nieostrożne obcho-
dzenie się z ogniem.

Pożar we wsi Jarmolicze.
Onegdaj, we wsi Jarmolicze,

gm. wiazyńskiej spłonął dom
mieszkalny należący do Moroza
Aleksandra. Następnie ogień prze-
rzucił się na sąsiednie budowle
przyczem spłonęły dwa domy
mieszkalne, 3 stodoły, spichrz i
2 chlewy, zboże i narzędzia rol-
nicze, należące do Silistrowicza
Teodora Moroza Szymona i Gry-
nazana Aleksandra. (d).

Od dnia 2 do 4 kwietnia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

mik. Nad program: 1) Lasy—Skarbnica Polski w 1 akcie.

olajjaty w móśoteczkach
W obecnym czasie podziału

terytorjalnego obszarów Rzeczy-
pospolitej na jednostki admini-
stracyjne wiele wsi i osad pod-
niesionych zostało do znaczenia
miast, a nawet miast powiatowych.
Nie wszystkie jednak miasta po-
wiatowe posiadają właściwe urzę-
dy, bowiem dwa powiaty sąsied-
nią posiadają nierzadko jeden
Urząd Skarbowy, jednego budow-
niczego, weterynarza, komisarza
ochrony lasów, urzędujących w
dwóch jednocześnie powiatach.

Wynika to z oszczędności
budżetowych. Natomiast każdy
starosta nowego miasta powiato-
wego, każdy burmistrz magistratu
nowopowstałego miasta, licząc
się z brakiem funduszów na ja-
kiekolwiek inwestycje miasta, a
zarazem pragnąc wykazać przed

* swemi władzami swoją aktywność,
a przed ludnością swą troską o
jej dobrobyt, występują z wnio-
skiem przed władzami o utworze-
nie w miasteczku urzędu Nota-
rjusza, któremu wszak ani Skarb
Państwa, ani samorząd żadnych
poborów nie wypłaca. W ten
sposób powstają w różnych za-
kątkach kraju nowe kancelarje
notarjalne.

Okólnik Ministerstwa Spra-
wiedliwości Nr. 124z dnia 2 grud-
nia 1918 r. (Dz. 'll. 13. 1918) wska-
zuje pragnienie Ministra Sprawied-
liwości podniesienia notarjatu do
wysokości, na jakiej stać powi-
nien zgodnie z dawnemitradycja-
mi. Wbrew tym” pragnieniom
jednak notarjat zostaje spaupery-
zowany, a najlepszym dowodem
tego jest, że nierzadkie bywają
wypadki, iż po objęciu stanowi-
ska nowomianowany  notarjusz
porzuca je, a na niektóre nowe
wakanse brak jest kandydatów.

Szczególnie dzieje się to na
ziemiach wschodnich. | nic dziw-
nego, bowiem okazuje się, że
Ministerstwo Sprawiedliwości, nie
badając samo miejscowych wa-
runków i potrzeb ludności nowo-
powstałych miast, miasteczeki
osiedli, polega na opinji władz
administracyjnych, opartych na
wnioskach starostów i burmistrzów
i otwiera nowe wakanse notarjal-
ne w miejscowościach napozór
zaludnionych, a w rzeczywistości
bezludnych.

Nie można bowiem miastecz-
ka, lub osady, liczącej 3—5 ty-
sięcy ludności, uznać za odpo-
wiednie dla utworzenia urzędu
notarjusza, gdyż po odliczeniu
licznej rzeszy nieletniej młodzie-
ży, tak właściwej każdemu pro-
wincjonalnemu osiedlu, ludność
z 5 tysięcy spada do tysiąca o-
sób, posiadających zdolność praw-
ną do działań, a że istnieją po-
wiatowe miasta, liczące nie wię-
cej ponad 3 tysiące ludności, a
po odliczeniu dziatwy, nie wię-
cej ponad trzysta osób do dzia-

„W ogniu i potokach krw
haterskich walk o niepodległość. W rolach głównych: Rudolf Klein, Leo Hansen, Anna Lutś Ii Irena Nó-

2) Republika dziecięca komedja w 2 aktach.
/Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „DOLORES*.

„$5tudencekKi fiirte
W roli głównej urocza BEBE DANIELS wielokrotny mistrz świata CHARLES PADOCK i znakomity JAMES HALL.

Nad program: GROTESKA.

«Adjutant» (Zamach na cara)

 

12 aktów. Dramat miłosn
adjutanta cara. W rolach głównych; mistrz ekra- Jądnia.

Początek o godz. 5 w niedzielę o g. 4.

łań prawnych zdolnych, przeto
wynika, że nie we wszystkich na-
wet powiatowych miastach może
utrzymać się notarjusz, a tem
mniej, im z dalszych zakątków da-
nego powiatu ludność posiada
bliższą łub dogodniejszą komuni-
kację do innych kancelarji no-
tarjalnych, choćby w innych po-
wiatach położonych.

Utworzenie etatu notarjusza w
miejscowościach, gdzie nie istnie-
je Sąd, urząd komornika, Kasa
Skarbowa, Urząd Ziemski -i inne
państwowe urzędy staje się naj-
częściej bezcelowem, bowiem lud-
ność, załatwiając swe interesy w
tych urzędach, zawsze pominie
samotną kancelarję  notarjusza,
istniejącą w odległej od tych u-
rzędów okolicy, i dochód z takiej
kancelarji nigdy nietylko nie da
utrzymania notarjuszowi, lecz na-
wet nie pokryje wydatków na u-
trzymanie samej kancelarji, któ-
ra. wszak wymaga lokalu, opału,
światła, pomocy kancelaryjnej, u-
sługi, ksiąg, druków,  materjałów
piśmiennych, prenumeraty pism
urzędowych, oraz uiszczenia po-
datków skarbowych, a co pochła-
nia, licząc skromnie, miesięcznie
kilkaset złotych.

Niska taksa notarjalna, obo-
wiązująca etyka, niepozwalająca
rozwijać niezdrowej i szkodzącej
całej korporacji notarjuszy kon-
kurencji, poniesione wydatki na
osiedlenie się i urządzenie kan-
celarji, brak lokali i towarzystwa
uniemożliwiają wówczas notarju-
szowi stanąć na wysokości. na
jakiej stać powinien on zgodnie
z dawnemi tradycjami polskiemi,
o których wspomina wyżej cyto-
wany okólnik Ministerstwa Spra-
wiedliwości.

O tych faktach winni pamię-
tać wszyscy kandydaci, ubiega-
jący się o stanowiska notarjuszów,
aby po niewczasie nie żałować,
że opuścili może chwilowo mało
płatne, lecz zato pewne, a głów-
nie zaszczytne stanowiska sę-
dziów i prokuratorów w niezawi-
słych sądach Rzeczypospolitej
Polskiej. K. K.

 

Sport.
Harcerskie zawody strze-

leckie.
W dn. 5 i 6 b. m. odbędą się

w Wilnie Doroczne Zawody Strze-
leckie o mistrz. Chorągwi Wileń-
skiej M. w 1930 r.

Otwarcie zawodów nastąpi dn.
5 b. m. o godz. 13 na Górze
Boufałowej, gdzie również odbę-
dzie się strzelanie z broni mało-
kalibrowej.

Nie będzie marszu sziakiem
Batorego.

W dniu wczorajszym odbyło
się w małej sali konferencyjnej
urzędu wojewódzkiego posiedze-
nie prezydjum Wileńskiego Woje-
wódzkiego Komitetu W.F. iP. W.,

na którem pomiędzy innemi zde-
cydowano nie organizować mar-
szu szlakiem Batorego.
W związku z nowemi przepi-

sami, prezydjum oczekuje powo-
łania przez P. (U. W. Z. iP. W.
nowych członków wojewódzkiego
komitetu W. F. i P. W. d

Przed końcem turnieju gier
sportowych. -

W sobotę i niedzielę zakończy się,
trwający już sześć tygodni, turniej gier
sportowych, za parę więc dni usłyszymy
nazwiska zwycięskich zespołów.

Tegoroczny turniej, spełniający do-
skonale zadanie propagandy gier spor-
towych, obfitował w cały szereg niespo-
dzianek, to też zainteresowanie po każ-
dych rozgrywkach wzrastało, dobiega-
jąc aż do końca turnieju. Dziś jeszcze
nie możemy powiedzieć, kto zwycięży,
wiemy tylko, że walka będzie bardzo
zażarta o każdą piłkę, o każdy punkt.

W koszykówce bralo udział siedem
zespołów, które podzieliły się po pierw-
szych grach na dwie grupy: W pierw-
szej znalazły się drużyny, pretendujące
do zajęcia pierwszego i drugiego miej-
sca; Ognisko, A. Z. Ś, 3 p. sap., w dru-
giej grupie kroczy Makabja i szary ko-
niec 1 p. p. leg., Strzelec, Z. A. K. S.
Niedzielny finał o pie'wsze miejsce
rozegra się między zespołem rosłych i
pełnych zapału, graczy Ogniska a dru-
żyną A. Z. S. Zwyciężyć dobrze może
jak Ognisko, tak i A. Z. S. — wynik ka-
że czekać na siebie, aż do ostatniego
gwizdka sędziego.

W piłce siatkowej gra też siedem
zespołów, ale też kolejność jest trochę
inna, A. Z. S. i 3 p. sap. mają równą
ilość punktów, dalej znajduje się Ogni-
sko i Z. A. K. S., a na końcu: 1 p. p
leg., Makabi i Strzelec. Drużyna A. Z.S
po pamiętnym, historycznym swym me-
czu z Saperami, schodząc z boiska
bezkonkurencyjnie, a jednak w przegra-
nej czekała tylko, by Saperzy przegrali
również z jakąś inną drużyną i los tak
chciał, że jedna z najsłabszych drużyn
zespołów bije Saperów i ci mają równą
ilość punktów co i A. Z. S$. To też oba
te zespoły (Saperzy i A. Z. S.) rozegra-
ją decydujący mecz w niedzielę. Nie-
Spodzianka może być zawsze, ale Fka-
demicy postarają się chyba wygrać ź
Saperami dosyć „czysto* po zaciętej i
ostrej walce.

U pań sprawa przedstawia się bar-
dzo blado, tak blado, że aż wstyd, na-
wet kompromitująco bezbarwnie grają
wszystkie nasze panie, jedna tylko dru-
żyna Makabistek coś niecoś zaczyna
kombinować, ale jeszcze dużo, dużo
upłynie wody, nim się poprawi trochę
technika gry. Szkoda wielka, że R.Z. S.
nie wystawił ai koszykówki, ani siat-
kówki. Dlaczego? Zdaje się, że A. Z. S.
ma dosyć dużo pań.

W sobotę rozgrywki rozpoczynają
się o godzinie 5, w niedzielę punktual-
nie o 10 g. Po zawodach rozdanie dy-
plomów zwycięskim zespołom.

Wejście na „trybunę* do sali I zł,
na galerję 50 gr.

Zawody odbywają się w sali Ośrod-
ka W. F., Ludwisarska 4.

Wyjazd bokserów do Poznania.

Wczoraj wyjechali nasi bokserzy na
mistrzostwa Polski do Poznania  Mi-
strzostwa odbędą się 5 i 6 b. m. w We-
stybulu reprezentacyjnym. Łukmin wsl-
czyć będzie w wadze lekkiej, Wojtkie-
wicz w średniej, a Mironowski w pół-
średniej.

Zebrania w Warszawie.

6-go kwietnia odbędzie się sejmik
wioślarski w lokalu W.T.W. (Foksal 19)
godzina 10, a dnia 13 kwletnia, o godz.
10, w lokalu Związku Związków (Wiej-
ska 11) odbędzie się ogólnopolski zjazd
prasy sportowej.

Ja. Nie.

 

44 dramat w 10 ©
aktach z bo- |

Porywająca buńczu-

medja w 10 aktach.

2 klm. od st. Gieladnia dom pod
o 2 ubikacjach. Pokoje widne po 5 okien. Opał,
wszelkie produkty na miejscu. Zwracać się: Kło-

Y nieny do Władysława Wojciukiewicza, poczta Gie-

Oszczędność przedewszystkiem|
Nagrumad © e rzec.y

oddawać d> przerobienia do „Zródła Pracy*—
Trocka 19, lako do jedynej pracowni trykotar-
skiej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do
najdroższych pończoch.
nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu
jemy. — Robota wykonuje się solidnie pod

czną wesołością ko- | klerownictw=m wykwalfikowanej Instruvtorki

trynotowe proszę

jak również robotę ka
| cia nad

rację,

—190 g'

letnisko

cenasie
|—_sg Pan wie—o tę małą nie-

10 50 Gokladnosė w podpisie
nem na wek: 

 

 

: Kursy Kierowców Samochodowych
| Stowarzyszenia Techników Polskich w, Wilnie |

į ui. Helendernia 12 Gmach Państwowej Szkoły Technicznejtel. 13-30.
4 Przyjmują zapisy do grup: XLIX Zawodowej z nauką 2 ', miesięczną
| I do grupy L amatorskiej dla Pań i Panów z nauką 5 tygodniową. |

od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia. W specjalnie urządzo-
nej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie praktyczne
regulowanie silników, karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO*
i „DELCO”. Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na czte-

Początek zajęć w dniu 7 kwietnia r. b.
| Dła łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy są silniki
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AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5.
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SKŁAD MEBLI
ZJEDNOCZENI STOLARZE wWilnie,

Trocka 6.

  

siano?

Wielki wybór
różnych MEBLI z

własnych warszta-

tów. Przyjmuje za-

mówienia na cał-

   

    
  

  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

   
      
    
   

 

  

być kupiec na siano.
— Na cóż wam. Mojsie, się rządcy z prowadze- leży.

— Bardzo potrzebne; czych z bardzo dobremi
ja zakiadam wielkie fa- świadectwami, kopje któ-

SPRZEDAŻ

Sprzednę się dzika sar- Ci. Posiadam świadectwa

  

POSZUKUJE

niem ksiąg gospodar-

 PR A

Pozzukuę pracy jako
wychowawczyni dzie=

 

  

 

LOKALE . | stępnej, Osziniana. Wod- |
na 10. 973—2

|
| ielki Sklep z miesz-Ww š

ul. Ostrobramska 18.

ležy, bo jak ona będzie

Mieszkania

 

ATabela wygranych Lili

W dwudziestym czwartym
dniu ciągnienia 5-ej klasy ZO-ej |
polskiej loterji państwowej, głów= 4
niejsze wygrane padly na nume-
ry nastepujące: 3

60.000 złotych na Nr. 191697.
Po 10.000 zł. na N-ry: 10992

95838 208369. E
Po 5.000 złotych na N-ry 123611 |

172560. :,
Po 3.000 złotych na N-ry 7667

.30371 38754 77094 151581 153832
160187. 2

Po 2.000 złotych na N-ry 33387 - I
47476 80713 154818 170368. +

Po 1.000 złotych na N-ry 323717
7549 11397 15930 17547 213334 |
383364 49600 62788 65409 77451
91475 91927 97414 98827 99219

  

103062. 138903 147134 166621
168608 171010 177665 185432
195000 200401.

Po 600 złotych na Nry 15379
24585 53230 56440 63175 82117

P
Y

83289 96802 105073 130373 137605
140427 143402 144177 147003 Į)
149273 165815 166193 165762 41
172258 175150 178187 179307 |
189006 193904 198269 201138
201513.

WARSZAWA, 3.lll. (Pat). W 43
25-ym dniu ciągnienia 5-ej klasy |
20-ej Polskiej Państwowej Loterji| |
Klasowej główniejsze wygrane pa- 1
dły na numery następujące: >

25 tysięcy zł. — Nr 34.385, po |E
10 tys. zł.—14.851 i 205.002 oraz ET
5 tys. zł. —7.288. =

4

GIEŁDA
WARSZAWA, 2.V. (Pal.)

Waluty i dewizy:

Belgja 124,45—124,76—124,14.
Londyn 43,39' ,—43,50—43,29.
Nowy York 8,907—8,927—3,887.
Paryž 34,91',—35,00—34,83.
Praga 26,413:,—26,49--26,35' ,.
Nowy Jork kabel 8.92—8,94—8,90.
Szwajcarja 172,65—173,08—172,22.
Stokholm 239,85—240,45—239,25.
Wiedeń 125,70—126,01 —125,39.

Papiery procentowe:

Pożyczka Premjowa dolarowa 74,50,
3% konwersyjna 55. 10%/, kolejowa 102,50.
8%, Ł. Z. B. G. K. i B. R, obl. B. G. K.
94, te same 70, 83,25. 8,7 L. Z. T-wa
Kred. Przem. Polskiego 81,75. 79/, ziem-
skie dolarowe 75. 4! , */. ziemskie 54,50.
5', warszawskie 58,25. 8”, warszawskie
71—17,25. 8, Częstochowy 66,75. 8'4
Łodzi 69.

Akcje:

Bank Polski 166—166,25—165. Cho-
dorów 143. Węgiel 54. Modrzejów 1235,

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeraię

na miesiąc KWIECIEŃ.
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OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika r“

Wileńskiego”. į
Na kościół Serca Pana Jezusa za- |

miast kwiatów na trumnę Ś. p. Marji
Kisielówny składa XXX 15 zł.

Dla najbiedniejszych |- G. I zł.
Dla Nauczyciela przy ul. Połockiej

H. P. 10 zł., Zofja Małachowska 5 zł.

E
O

Niki dom z ogro
dem po cenie do=

 

2niem do wynaję-
aje się na restau- |

i

niedekretowy  muro-
wany z wolnem mie-
szkaniem. Dochodo-

skład apteczny,

wość 10 proc. czyste- do
Ni k ł go. Cena 13.000

espokojny. | Dom H-K. „Zachęta”||
— Jak stoi, panie me- | Mickiewicza 1, tel. |

, moja sprawa — 9—05. —s0

slu.

|zeusy| 4
— Dotychczas jeszcze da

„po

— No niedobrze. Nu, €kradz. legit. urzędni-
niech ona za długo nie czą L. 851 1-29 r. wy- re

daną przez Izbę Skarbo-
bryke herbaty. rych nadsyłać  poczta Įežala, to ja będę sie- wą w Wilnie na imię
IEEE KOS0w Poleski skrzynka gzjął. Konstantego Kęstowicza

wk 1813-50 sagas 209. PIZy ul. Makowej 8uniewažnia się. 1846 D
KUPNO-

R + gubiony kwit lombar*
i pokoje Z dowy (Biskupia 12)

Nr. 64296 unieważnia się.
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