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. R0250, W sprzedaży detal. cena poje 

Qyiory parlamentarne 
w Angijl 

Najcharakterystyczniejszą 

programu angielskiej partji konserwa- 

tywnej jest ide a prohibicji ekonomicz- 

nej, wynikająca z głoszonego przez 

konserwatystów poglądu, że robotnik 

angielski nie może konkurować z ro- 

botnikami innych krajów. Z tego zało- 

żenia wychodząc, domagają się konser- 

watyści angielscy stosowania wyso- 

kich ceł ochronnych wobec wyrobów 

przemysłu zagranicznego, który, ko- 

rzystając z taniej siły roboczej, sprze- 

dawać może swe produkty po cenach 

daleko niższych, niż przemysł angielski. 

Dalszą charakterystyczną cechą pro- 

gramową konserwatystów angielskich 

jest propagowanie polityki „pełnej swo 

body dla dominjów*, jako też jaknaj- 

ściślejszej współpracy Anglji z domin- 

jami i kolonjami na rzecz wzajemnego 

podnoszenia dobrobytu domagają się 

przeto konserwatyści angielscy umoc- 

nienia dotychczasowego kursu w sto- 

sunku do dominjów i kolonij, zmierza- 

jącega do ułatwienia wymiany towa- 

rów, do popieiania emigracji z Anglji 

do zamorskich części imperjum brytyj- 

skiego i td. 

W dziedzinie polityki zagranicznej 

domaga się angielskie stronnictwo kon- 

serwatywne popierania poczynań Ligi 

Narodów, równocześnie jednak głosi 

konieczność utrzymania floty angiel- 

skiej na takim poziomie, który zape- 

wniłby Anglji należyty prestige u in- 

nych narodów świata. 

Głównym postulatem konserwatys- 

tów angielskich w dziedzinie polityki 

wewnętrznej jest redukcja obciążenia 

podatkowego przemysłu. Obecny rząd 

"amgielski przystąpił już do realizacji 

tych haseł, przyznając przemysłowi i 

rolnictwu cały szereg dość dalekoidą- 

cych ulg podatkowych. W jakim stop- 

niu polityka ta przyczyni się do podnie 

'sienia zdolności konkurencyjnej bry- 
tyjskiego przemysłu, trudno narazie 
przewidzieć. W każdym bądź razie kon 

serwatyści twierdzą, że redukcja po- 

datków przemysłowych jest z punktu 

widzenia rozwoju gospodarstwa naro- 

dowego zarządzeniem pożytecznem, u- 
móżliwiając poszczególnym jego gałę- 

ziom skuteczną walkę z konkurencją za 

graniczną. 

Program, z jakim do przyszłych 

wyborów pójdzie angielska partja ro- 
botnicza (Labour-party), obejmować 

będzie głównie trzy następujące 

punkty: rozszerzenie ustawodawstwa 

społecznego, uregulowanie  kwestji 

długów panstwowych, zaprowadzenie 

kontroli narodowej w przemyśle. Re- 

forma ustawodawstwa społecznego 

przeprowadzona ma być—według po- 

stulatów laburzystów —w ten sposób, 

że utworzone być mają nowe fundu- 

szy z wpływów podatkowych. W dzie- 
dzinie finansów państwa projektuje 
partja robotnicza zaprOwadzenie ta- 

cechą 

- kiego systemu opodatkowania lud- 

ności, który wyszedłby ma korzyść 
instytucji ubezpieczenia społecznego 

* i umożliwiłby równocześnie odpowied" 
- nie zmniejszenie długu państwowego. 
Ewentualny rząd robotniczy przyczy- 

_niłby się do zmniejszenia długu pań- 
stwowego również drogą Odpowied- 

_ niego uregulowania kwestji długów re- 

paracyjnych,; przeprowadziłby w mia- 
rę możności anulowanie niektórych 

gów międzysojuszniczych, a w dzie- 

_ dzinie wymiany towarów z innemi 
państwami świata zniósłby wszelkie 

ograniczenia, realizując w całej pełni 

hasło wolnego ' handlu. 
у Zasadniczym postulatem  angiel- 

/skiej partji robotniczej jest zaprowa- 

„dzenie w kraju swego rodzaju kon- 
 troli publicznej nad przemysłem. Sta- 
"ry socjalizm państwowy, według któ- 
rego kontrolę wykonywałyby władze 

- państwowe centralistyczne, uważać na- 

leży za definitywnie pogrzebany. An- 

_ gielska partja robotnicza domaga się 
'hadto przeprowadzenia rewizji całego 
_ szeregu ustawodawstw publicznych, 

Jako to ustawodawstwa o instytucjach 

użyteczności publicznej, stoczniach, 
' portach i innych  przedsiębiorstwach, 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-cj] 
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ECHA STOLICY 
— 

Przyczyny ustąpienia min. Gze- 
chowicza. 

B. minister p. Czechowicz udzielił 
współpracownikowi jednej 'z agenc 
prasowych następujących wyjaśnień: 

-- Jakie były istotne przyczyny 
ustąpienia p. ministra? 

Poźredniefwo Drummonda i Su- 
gimury. 

yi BERLIN, 91IIl. PAT. Biuro Wolifa 
donosi w depeszach z Genewy 0 po- 
ufnych rokowaniach, toczących się 
rziędzy. delegacją polską a niemiecką 

— Nie uważam za możliwe pogo- 74 PoŚredniciwem sekretarza general- 

dzić obowiązku czynnego ministra "ego Ligi sir Eric Drummonda i wi- 
skarbu z rolą człowieka zmuszonego cesekretarza generalnego Sugimury w 
do obrony w związku z wytoczonym Sprawie zapowiedzianej na dziś dysku- 
mu procesem. Sji o aresztowaniu pos. Ulitza i po- 

łle słuszności jest w rozsiewa- zestałych skargach. mniejszościowych 
nych pogłoskach, że rząd obecny nie Z Polskiego i niemieckiego Śląska. 
chce się wyrachować ze swych wyda- Sir Eric Drummond i Sugimura 
ikow? wdbyli wczoraj wieczorem od godz. 

Niema żadnej słuszności, gdyż 'О do 11 i pół w nocy konierencję z dopiero rząd obecny w ciągu dwu Tin. Stresemannem, poczem udali się 
ostatnich lat wyrachowuje się z wyda- natychmiast do „min. Zaleskiego, z 

tków. Technika pracy w ministerstwie Którym prowadzili dalsze rokowania. 
skarbu usprawniona została do takie- PO wizycie u min. Zaleskiego, trwają- 
go stopnia, że nietylko sporządzone <€i 20 min. sir Eric Drummond i Su 
zostało sprawozdanie rachunkowe za £!Mura jeszcze raz powrócili po pół- rok 1926-27 i 1924-28, lecz nadto "Ocy do min. Stresemanna, aby go 
sporządzone zostały sprawozdania za Poinformować o rozmowach z min. 
lata poprzednie, poczynając od 1923 Zaleskim. — ‚ 
roku. Sprawozdanie za rok ubiegly Jak donosi biuro Wolifa, po tei 
1927 28 otrzymala najwyžsza izba kon- drugiej konierencji powstało przeko- 
troli państwa przed paru tygodniami. Tanie, że sprawa Ulitza znaidzie roz- 
Najwyższa izba kontroli państwa jest Wiazanie. w którem stanowisko nie- organem sejmowym i w związku z mieckie znajdzie swój wyraz, nie pro- 
tem wyrachowanie* się przed najwyż- wadząc do rozbicia rokowań. Biuro 
szą izbą kontroli równoznaczne jest. Woliia zapowiada, że min. Zaleski 
z wyrachowaniem się przed sejmem. Zł0ży OŚwiadczenie, na które min. 

— Jak p. minister ustosunkowuje Stresemann w odpowiedzi swej Spre- 
się do wczorajszego przebiegu komisji cyzuie stanowisko niemieckie i w ra- budżetowej? zie potrzeby poda powody, dla kto. 

— Proszę wziąć pod uwagę, že rych Niemcy będą się „musiały po: 
poczucie taktu uniemożliwia mi odpo- WStrzymać od głosowania przy uchwa- 
wiedź? na to pytanie. Mogę tylko ję- laniu rezolucji, 
dno panu oOŚwiadczyć, co ze Sprawą WUUUMUNIUNWNIEKU xcWWWWWWANY 
obrad nie ma nic wspólnego, iż inior- : 
macje prasy o mojem tak niezwyklem i i iš 
wzruszeniu, są niesłuszne. Informacja Wyrok W sprawie gpirytaso ie) „R 
zapewne pochodzi z tej przyczyny, ża | Namy . 
cierpię na dotkliwą chrypkę, która 2 
utrudnia mi niesłychanie głośne prze- Z Kowna donoszą: 8 bm, wieczo- 
-mawianie i nadaje memu głosowi nie- rem ogłoszono: wyrok w. procesie. 
normalną wibrację. słynnej spirytusowej „panamy“, w 

— Czy ustąpienie p. ministra nie którym rząd wystąpił z powództwem 
stoi również w związku z t. zw. prą- cywilnem na sumę 10.000.000  litów. 
dami etatystycznemi, niepokojącemi ste Główny oskarżony Judasin i kilku 
ry gospodarcze? innych zostali uniewinnieni. Reszta 

— Upewniam pana, że «dymisja skazana na więzienie na terminy nie 
moja nie ma nic wspólnego z tą kwe- dłuższe do 4 miesięcy z zaliczeniem 

stją. aresztu prewencyjnego. Powództwo 
2 : > rządu zostało uwzględnione zaledwie 

Pożegnanie min. Czechowicza * w sumie 150.000 litów. Proces trwał 
WARSZAWA. 9.3. (PAT). W dniu dzi- 10 dni. 

siejszym odbyło się w ministerstwie Skarbu 

Powtómy sąd nad Kedisem. pożegnanie ustępującego ministra  Gabrjela 

Z Kowna donoszą: Jutro Sąd wo- 

Czechowicza. W imieniu licznie zebranych 
wyższych urzędników ministerstwa i podle- 
głych mu instytucyj i urzędów przemawiał | ® kierownik ministerstwa podsekretarz stanu jenny przystąpi do rozważania drugiej 
Grodyński. dając w gorących słowach wyraz sprawy Kedisa, który zostaje obecnie serdecznym uczuciom sympatji, jakiej zazna- oskarżony o należenie do organizacji 

Pleczkajtisa i szykowanie napadu na 
Litwę. Wraz z Kedisem pod tym sa- 
mym zarzutem zasiądą na ławie oskar- 

wał wśród urzędników skarbowych ustępu- 
jący minister oraz wyrażając żal z powodu 

żonych socjal: demokraci Sawickis i Pa- 
włauskas. 

ustąpienia szefa, który wymagał wiele lecz 
najwięcej wymagał od siebie. P. Grodyński 

Ulżenie ciężaru podatkowego W po- 
szkodowanych okręgach. 

podniósł wielkie zasługi p. Czechowicza w 
dziedzinie gospodarki tinansowo - skarbowej 
w Polsce, zaznaczając, że nazwisko ustępu- 
jącego ministra związane jest ze stabilizacją 
wałuty i równowagą budżetu polskiego. Da- 
lej stwierdził mowca, że ustępujący minister 
miał zawsze pełne zrozumienie dla potrzeb 
urzędników skarbowych. W końcu życzył p. 

Z Kowna donoszą: W związku z 
ostrem przesileniem gospodarczem w 
powiatach dotkniętych nieurodzajem, 
Departament Podatkowy powziął po- 
stanowienie poczynienia, wielkich ulg 
płatnikom podatków w pomienionych 
powiatach. Ulżenie ciężaru podatkowe- 
go będzie polegało na tem, iż poda- 

Czechowiczowi w imieniu zebranych powo-“ 
dzenia w dalszych pracach i poczynaniach. 

tnicy będą mogli spłacać podatki ra- 
tami w ciągu kilku lat. 

W odpowiedzi p. Czechowicz przedstawił 

W Estonjl—7 ministrów. 

wiceministrowi położenie w Polsce każ- 
dego urzędnika skarbo. wego od sekwestra- 
tora do ministra skarbu włącznie których pra 
ca ofiarna dla państwa nie znajduje właści- 

Z Rewla donoszą: Parlament estoń- 
ski w ostatecznej formie przyjął usta- 
wę o organizacji rządu i ministerstw; 
Według tej ustawy, gabinet ministrów 

wego — poza nieznacznem gronem świat- 
łych ludzi — zrozumienia w szerszych kołach 

będzie się składał z 7 osób. 

społeczeństwa. P. minister wezwał wszyst- 
kich urzędników skarbowych do dalszej wy- 
tężonej pracy dla dobra państwa i szukania 
uznania za nią we własnem sumieniu i poczu- 
ciu dobrze spełnionego obowiązku, oraz do 
niepoddawania się trudnościom,  wynikają- 
cym bądź to z niewyrobienia należytego w 
społeczeństwie pod względem oceny pracy 
urzędni ków skarbowych, bądź to z trud- 
nych warunków materjalnych, w jakich u- 
rzędnicy skarbowi się znajdują. 

Zaprzysiężenie ministra Grodyń- 
skiego. 

WARSZAWA, 9.III. Pat. W dniu 9 
b. m. odbyło się na Zamku złożenie 
na ręce Pana Prezydenta Rzeczypo- 
Spolitej uroczystej przysięgi służbo- 
wej przez nowomianowanego kierow- 
nika Ministerstwa Skarbu dr. Ta- 
deu sza Grodyńskiego. 

Depesze między prezydenfami 
Polski i Stanów Zjedn. 

WARSZAWA. 9.III, Z racji obję- 
cia przez prezydenta Hoovera urzędu 

odbyła się między Prezydentem Rze- 
czypospolitej Ignacym Mościckim a Układ handlowy z Polską w komisji 
prezydentem Stanów Zjednoczonych 

. ., Z Rygi donoszą: Wczoraj na po- r z 

aoi e. siedzeniu sejimu łotewskiego zostały 
przesłane do komisji spraw zagranicz- 

KOECIYAPCAENYWZNZ ZOTAC YZACZYCZTEROOCJ nych i handlowo-przemysłowej układ 

Przy licznych dolegliwościach kobiecych, handlowy i konwencja kolejowa Łotwy 
naturalna woda gorzka „Franciszka-Józefa” z Polską. 
sprawia znakomitą ulgę. Świadectwa klinik 

Frakcja włościańska wniosła do 
parlamentu projekt ustrwy, przewidu- 
jący zmniejszenie diet poselskich. We- 
dług tego projektu, członkowie parla- 
mentu będą otrzymywać pobory tylko 
za czas trwania sesji, za urlop i prze- 
rwy między sesjami pobory nie będą 
im wypłacane. W .ciągu roku diety 
powinny być wypłacone nie więcej, jak 
za sześć miesięcy. 

chorób kobiecych stwierdzają, że woda Fran- 
ciszka-Józefa, jako łagodnie działający śro- 
dek czyszczący, jest stosowany z doskona- 
łym skutkiem zwłaszcza u położnic. żądać w 
aptekach i drogerjach. 

Zmwiejszenie diet poselskich W Eu 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE * — uk Szsptyckiego — A. Łaszuk ` 
BIENIAKONIE —. Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Kiriegarnis T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA fPolesie) — Księgarńia K. Malinowskiego, - 
DUKSZTY — "Bufet kołejowy. "5 
GŁĘBOKIE —. ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
GORODZIEį — Dworzec kolejowy — K. Smarżyński. 
IWIENIEC -— Sklep tytemiowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „jedneść" 
UDA — ul. /Suwałska 13, $. Mauevki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-vra „Ruch”. 
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 NIEŚWIEŻ — at. Ratuszowa, Księgarnia Jażwinskicz *. 

NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*.. 
OSZMIANA-— Księgarnia Spółdz. Naucz: ё 
PIŃSK — Księgamia Polska: — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolmej. . 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. | — 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewiczą 24 Е. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
"WOŁKOWYSK. — Księgarnia T-wa „Ruch”. | 

SWARIDCAGAPIEĄ A AE NASA STREET TROSAI KS AIA SDA SATA SU PS NVS IIS T ° o" 
KENY, WGLOSZEN: wietsz milimetrowy jednoszpałtowy па str. 2-ej i 3-eį 40 groszy. Ża tekstem 15 groszy. Komunikaty. 
oraż. uskiesiane milimetr 50 Kronika reklamowa 
żej.Zagraniczne 50% drożej. 
miejsc 

$prawa Ulitza przed forum Rady Ligi 
GENEWA. 9.3. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu Rady przyjęto bez żadnej dy- 

skusji 5 raportów Adatciego w sprawie mniejszości górnosiąskiej, w tej liczbie 3 skargi 
polskie. Wszystkie te skargi nie wzbudziły większego zainteresowania, to też Rada przy- 
jęła do wiadomości wyjaśnienia zainteresowanych rządów. 

RAPORT SPRAWOZDAWCY. 

koniec przedpołudniowego posiedzenia przy dużym napływie publiczności i 
y sprawozdawca odczytał swój raport w sprawie skarg Volksbundu co do 

nia Ulitza. Ostateczna redakcja raportu ustalona została dopiero wczoraj po 
jo porozumieniu się z zainteresowanymi członkami rządu. i 

wca powołuje się na wyjaśnięnia rządu polskiego, zawierające oświad- 
żekaresztowanie Ulitza gi'alo miejsce przy. zastosowaniu przepisów kodeksii. kar- 

    

    

    

   

nego, iązującego na Górnym Sląsku i że jest przedmiotem normalnego postępo- 
wania Są! 40, wyraża przekonanie, że władze sądowe zrobią wszystko, co do nich. 

należy, żeby nie przewiekać procedury w tej sprawie. 

WYJAŚNIENIA MINISTRA ZALESKIEGO. —* 

Po sprawozdawcy zabrał glos minister Zaleski, który zaznaczył, że przyjmując ra- 

port jap dego członka Rady w sprawie Ulitza nie może nie dodać ponad to, co rząd 
golski uważał za stosowne sformułować w swoich wywodach na temat petycji Volks- 

bundu w idaiu 13 lutego. Omawiana sprawa znajduje się w rękach władz. sądowych, jcst 

przeto rzęczą oczywistą, że niemożliwa jest żadna interwencja ze strony rządu polskiego, 

ani też żadnej organizacji międzynarodowej w stosunku do czynności. polskiego wymiaru 
sprawiedliwości. Tak saimo, jak sprawozdawca minister jest przekonany, że polskie wła- 

dze sądowe tyn razem, jak zwykle poprowadzą tę sprawę we właściwym tempie, że 
proceuurą zastosowana tutaj będzie miała charakter jawności, przewidziany przez pra- 
wo, że w żadnym wypadku nie będzie mogła być zrozumiana przez mniejszość, ‚аКо 

odnosząca się do niej. 

$ DEKLARACJA STRESEMANNA. 

Po qrzemówieniu ministra Zaleskiego. zabrał glos minister Stresemann, odczytując 
deklaracijų: następującej treści: „Panie Prezydencie! W sprawie, która nas tu interesuje, 

przyjętemyśdo wiadomości, zawarte w raporcie pana sprawozdawcy, jak również oświad- 

czenia, które właśnie usłyszeliśmy z ust szanownego przedstawiciela Polski. Wnioskuję 
z tego, że proces przeciw dyrektorowi centrali niemieckiego Volksbundu w Katowicach 
ma być wadzony troskiiwie oraz w szybkiem tempie i że przedstawiciel Poiski 
uznał za możliwe zapowiedzieć zarówno gwarancję, zawartą w jawności postępowania 
jak i gwarancję na to że nie chodzi tu o proces przeciwko p. Ulitzowi z tytułu jego cha- 
rakteru jako przywódcy mniejszości. ‚ 

” Jężefi przywiązuję do tych twierdzeń wagę, to czynię to, ponieważ sam przedsta- 

wiciel Połski. na sesji grudniowej Rady zwrócił «wagę opinji publicznej na tę sprawę, 
wskazując, iż p. Ulitz pozostaje w stanie oskarżenia i że tylko dzięki nietykalności, 

przysługującej mu z tytułu mandatu poselskiego, przebywa na wolności. 
Czynię bezwarunkową zaszdę niezawisłości normalnego wymiaru sprawiedliwości 

i mam zrozumienie dla mnie fakt, jako odnośnego przeciw p. Ulitzowi oskarżenia. Obok te 

go jednak istnieje dla mnie fakt, że mniejszość niemiecka sama uważa aresztowanie swe- 
go przywódcy za cios świadomie przeciw niej skierowany i że wskutek tego ogarnęło ją 
wielkie wzburzenie. Z uwagi na te fakty nie mogę uważać sptawy za ostatecznie załat- 
wioną przez zawartę w sprawozdaniu i złożone przez przedstawiicela Polski oświadczenia. 

„Ponieważ przedstawiciel Polski sam oświadczył, że wyrobienie sobie ostatecznego sądu 

možliwe będzie dopiero wówczas, gdy po zakończeniu postępowania okaże się, czy wy- 

powiedziane w rozmaitych dekłaracjach oczekiwania zostały faktycznie spełnione, muszę, 

więc, nie występując formalnie przeciw sprawozdaniu, ale i również nie wyrażając wy- 

raźnej zgody na nie, zastrzec sobie w razie potrzeby możność powrotu raz jeszcze do 
tej sprawy przed forum Rady Ligi, po załatwieniu postępowania sądowego. 

Przyszła sesja Rady bigi odbędzie się w Madrycie 
GENEWA. 9.lll. Pat. W końcu dzisiejszeco posiedzenia 

publicznego Rada uchwaliła przyjąć zaproszenie rządu hiszpań- 
skiego, by oabyć tegoroczną sesję czerwcową, rozpoczynającą 
się w poniedziałek dnia 3 czerwca w Madrycie, 

Demonstracja hitlerowców w Berlinie 
BERLIN. 9.3. (PAT). O godzinie 11 wieczorem w dniu wczorajszym doszło w 

północnej dzielnicy Berlina do starcia pomiędzy policją a uczestnikami zgromadzenia 

demonstracyjnego hitlerowców. 
Hitlerowcy pragnęli utworzyć pochód w związku z tem zaatakowali policję, która 

musiała użyć pałek gumowych. Aresztowano 50 osób. 

Śledztwo w sprawie fałszerzy dokumentów 
BERLIN. 9.3. (PAT). Komunikat policji berlińskiej o dochodzeniu przeciwko fał- 

szerstwu dokumentów w Berlinie stwierdza, że aresztowany radca Orłow przyznał się 
do szeregu fałszerstw w chwili, gdy mu je udowodniono. 

Natomiast dotychczasowe dochodzenie nie znalazło podstaw do oskarżenia Orłowa 
o fałszerstwo t. zw. listu Zinowjewa i o jakimś bliższym kontakcie z rozstrzelanym przed 
dwoma łaty w Rosji Drużyłowskim. 

Watykan sprzeciwia się zarejestrowaniu układu 
laterańskiego w Lidze 

PARYŻ, 3. Ill. „Excelsior* dowiaduje się z kół Ligi Narodów, że Watykan sprze- 
ciwia się zarejestrowaniu w Lidze ukłądu w sprawie ugody rzymskiej. 

Według tego pisma, w oficjalaych kołach Ligi Narodów zaznączają, że układ 
laterański dopiero wtedy może nabrać znaczenia międzynarodowego, kiedy zostanie 
złożony w Sekretarjacie Ligi. W związku z tem przypominają, że nawet Stany Zjed- 
noczone, nie należące do Ligi Narodów stale przesyłają Lidze wszystkie zawarte 
układy z innemi narodami 

Wyjazd metropolity Sapiehy do Palestyny 
KRAKÓW, 9. lll. PAT. Ks. Metropolita Sapieha wyjechał w dniu 7 b. m. do 

Ziemi Świętej, aby tegoroczny Wielki Tydzień spędzić u grobu Chrystusa. Pobyt iks. 

metropolity w Ziemi Świętej potrwa około miesiąca. 

„Pogrzeb* wrażliwego na obelgi sowieckie 
dyplomaty japońskiego 

MOSKWA. 9.ż3. (PAT). Wczoraj odbyła się kremacja zwłok tragicznie zmarłego 
attache morskiego ambasady japońskiej w Moskwie p. Kayanahi. W żałobnej uroczystoś- 
ci wziął udział prawie cały korpus dyplomatyczny. Obecny był również szef protokółu 
dypłomatycznego Florinskij ze swoim zastępcą oraz przedstawicielem rewolucyjnej rady 
wojennej. Honory wojskowe oddawał oddział krasnoarmejców. W dwóch krótkich prze 
mówieniach, wygłoszonych w języku japońskim, żegnali zmarłego kolegę członkowie 
ambasady japońskiej. 

Dwa wypadki tragiczne: nad i pod ziemią 
NANCY. 9.II1. Pat. Podczas lotu próbnego aeroplanu wojskowego na- 

stąpiło uszkodzenie motoru. W rezultacie aeroplan spadł ze znacznej wy- 
sokości na ziemię i rozstrzaskał się zupełnie. Trzech lotników zostało 
zabitych, jeden ciężko ranny. 

BUKARESZT. 9.III, Pat. Przy wierceniu szybu naitowego w okolicy 
Mereni nastąpił wybuch kotła, wskutek czego 9 robotników i jeden inży- 
nier angielski zostali zabici, a 8 robotników ciężko rannych. 

Ś: milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- - A 
п głoszenia cyfrowe i tabrelaryczne o 56% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co @0 

sca. Terminy druku mogą być przez Adininistrację zmieniane dewoinie. Ża dostarczenie numęru dowodowego 20 groszy. 

mających przejść pod zarząd samo. 

rządów gminnych. Co się tyczy wiel- 

kiego przemysłu, to laburzyści do- 

magaja się, by poszczególne jego ga- 

łęzie otrzymały administrację, skła- 

dającą się z dyrektorów, będących 
niejako mężami zaufania robotników, 

w dąnem przedsiębiorstwie zatrudnio- 
nych. 

Angielskie stronnictwo liberalne 

głosi.w pierwszym rzędzie koniecz- 

ność prowadzenia takiej polityki, któ” 

ra drogą popierania działalności wszy 

stkich gałęzi gospodarstwa narodo: 

wego ząpewniałaby państwu ogólny 

rożwój narodowy. Liberali mają w 
swym programie dalekoidącą rozbu- 
dowę sieci dróg bitych i mostów, 
przeprowadzenie powszechnej elektry- 
fikacji kraju, prac  meljoracyjnych i 
t. p. Polityka przemysłowa liberałów 

angielskich jest polityką złotego środ- 
ka. Partja liberalna nie uważa za po: 
żyteczne zbyt dalekoidące mieszanie 
się: państwa do' spraw przemysłu. Nie 
wierzy też w zasadzie w nacjonaliza- 
«cję. Podkreśla, że państwo winno 
brać na siebie jaknajmniejszą odpo- 
wiedzialność za kierowanie rozwojem 
przemysłu krajowego. Jedynie w obli» 
czu konieczności państwowej może 
rząd sprawom tym poświęcać bacz- 
niejszą uwagę, ale niezwłocznie po. 
znormalizowaniu stosunków powinien 
pozostawić wolną rękę czynnikom 
powołanym. 

« Partja liberalna jest zwolenniczką 
zasady wolnego handlu. Parija ta go- 
towa jest bez zastrzeżeń poprzeć za- 
początkowaną przez Ligę Narodów. 
akcję na rzecz realizacji rezolucji Świa-' 
towej konferencji gospodarczej z roku 
1921. W dziedzinie ; polityki zagranicz. 

  

«nej głoszą liberałowie. pogląd, że ° 
wzmożone zbrojenia stanowią grożne 
niebezpieczeństwo dla pokoju pow: 
szechnego, którego najlepszą rękoj- 
mią może być tylko stały wzrost po- 
tęgi i prestige'u Ligi Narodów. Dla- 
tego też naczelnem hasłem liberałów 
w dziedzinie polityki zagranicznej jest. 

usilne popieranie Ligi Narodów. 
‹ R. H. 

MORA DATY OCAREWA OCZNE DOW ESOACYRĄWZEC | 

OBRADY SENATU 
DYSKUSJA BUDŻETOWA. 

WARSZAWA. 9.3. (PAT). Na posiedze- 
niu dzisiejszem Senatu przystąpiono do pre-. 
liminarza budżetowego Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Spra- 
wozdawca sen. ks. Albrecht wspomina o re- 
organizacji Ministerstwa i zaznacza, że bud- 
żet tego Ministerstwa, jest wybitnie perso- 
nalny. Sprawozdawca omawia dalej kwestję 
naukę 84 proc. dzieci w wieku szkolnym a w 
szkolnictwa, zaznaczając, że ogółem pobiera . 
najbliższych latach obejmiemy całe 100 proc. 
Dalej mówca wskazuje, że w dziedzinie wy- 
znań konieczne jest wydanie przepisów wy- 
Rosawczych do konkordatu i przepisów, do- 
tyczących innych wyznań, niż _ katolickie. 
Wreszcie w „zakończenie wnosi imieniem ko- 
misji senackiej szereg poprawek do prelimi- 
narza zarówno w wydatkach jak i w docho- \ 
dach. 

Ks. Longin (BB) uwaža zarzut, jakoby 
rząd jest wrogiem kościoła, za niesłuszny. 
Mówca apeluje o większe respektowanie ka- 
tolickiej ideologji, ludności górnosląskiej i 
wyraża zdanie, że nie nadszedł czas na roz- 
szerzenie konkordatu z Watykanem. Nale- 
żałoby dążyć do powstania ambasady prz 
Ojcu Świętym i powołania kardynała kuriai 
nego. 

szkolnictwa powszechnego. Ubolewa, że prze 
szło ćwierć miljona dzieci nie chodzi do szkół 
w samej Warszawie zaś 10 tys. i przestrzega 
że przy ciągłym przyroście już za 5 lat sy- 
tuacja będzie bardzo poważna. Apeluje prze- 
to o pieniądze na szkolnictwo i prosi o przy- 
wrócenie owych 10 milj. na budowę szkół 

Po przerwie toczyła się dalsza dyskusja 
nad budżetem Ministerstwa Oświaty. Prze- 
mawiał min. Switalski. Mówca oświadcza, 
że jako minister oświaty nie ma zamiaru 
szerzyć wiary w żadną grupę, gdyż wpro- 
wadzałby przez to czynnik polityczny do 
szkoły. Natomiast uważa, że ma prawo sze- 
rzyć wśród młodzieży entuzjam dla Marszał- 
ka Piłsudskiego, co do którego i Sejm uchwa- 
li, że „dobrze się zasłużył Ojczyźnie”, Czy- 
niąc to minister jest w zgodzie z sumieniem 
pedagogicznem. 

Z kolei Jzba przystąpiła do budżetu Mini- 
sterstwa Spraw Sk teks który zrefe- 
rował sen. Gliwic. dyskusji zabierał głos 
sen. Lubomirski, omawiając sprawę mniej- 
Szości narodowych.  Oświadcza, iż obrony 
gwarancyj mniejszości narodowych trzeba. 
szukać w dobrej woli narodu polskiego, któ- 
ry nauczony doświadcze niem własnem czuje 
wstręt do wszelkiego ucisku. Załatwienie 
sprawy mniejszości jest dla każdego polity- 
cznie myślącego Polaka pilną troską i czy 
traktaty mniejszościowe istnieć będą, czy | 
przestaną, wymaga tego polska racja stanu, 
polskie sumienie społeczne, poczucie sprawie- 
dliwości i leżące nam na Sercu dobro mniej- 
SZOŠCi. 

Z kolei Izba przystąpiła do budžetu Mini- 
sterstwa Robót Publicznych. Budżet ten prze 
dstawił sen. Dąmbski (BB). Po krótkiej dy- 
skusji przystapiogć do budżetu Ministerstwa 
Komunikacji. Sprawozdawca sen. Przybylski 
(BB) podkreśla, że koleje polskie dopiero od 
roku 102 stały się samowystarczalne. Na 
tem debatę budżetową odroczono. 

Sen Nowak (BB) podkreśla duży rozwój | 
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ECHA KRAJOWE 
  

Brak porozumienia... 
Bywając na różnych zjazdach, zebra- 

niach, oraz spotykając się z niektórymi dzia- 
laczami społecznymi — zauważyłem, że 
wszelkie zło, jakie panuje u nas na prowin- 
cji, powstaje wskutek niezrozumienia u osób, 
od których dobro załeży. 

Nie mam tu oczywiście na myśli zła o 
cechach przestępczych, jak: zabójstwo, pod- 
palenie, kradzież i t. d., jeno zło takie, które 
nie pozwała rozwinąć się pracy społecznej, 
a które musi być usunięte. 

Faktem bowiem jest niezbitym, że mię- 
dzy nauczycielstwem a samorządem istnieje 
u nas coś w rodzaju chińskiego muru. 

O tem mówi się głośno na wszelkich 
zjazdach, pisze się obszernie i ciągle w nau- 
czycielskiej praste zawodowej. 

Niekompetentny obywatel odpowie nam 
na to w ten sposób: 

Ha, nauczycielstwo domaga się budowy 
szkół, mieszkań prywatnych, ziemi dla wła- 
snego użytku i t. p. świadczeń. Samorządy 
zaś, nie mając na to wszystko funduszów, 
gdyż nie chcą (biorąc pod uwagę ubogi stan 
ludności) podwyższać podatków — więc wy- 
pływają stąd różne nieporozumienia i t. d. 

Zapewne jest w tem część racji, .zwła- 
szcza, gdy chodzi o budowę szkół. Któż zaś, 
jeśli nie nauczyciel pomyśli o tem? Są to 
święte postulaty dla dobra całego narodu. Na 
ostatnią ankietę w sprawie budowy szkół, 
umieszczoną w  „Głosie*  Nauczycielskim“ 
wypowiadały się setki osób ze świata wyso- 
ce społecznego, ludzie o wysokiem poczuciu 
obywatelskiem, dbający o przyszłość pan- 
stwa. 

Wchodzą tu w grę sprawy inne, nie wy- 
magające ani grosza z kas samorządowych. 
Np. w wiosce znajduje się nieco zniszczony 
duży dom po byłej szkole rosyjskiej. Ni stąd 
ni z owąd, niemal w dniu ostatnim dowiadu- 
je się nauczyciel, że budynek ten ma być 
zlicytowany. Cóż czyni nauczyciel? Oto pi- 
sze niemal błagalny list do starosty, by w 
jakikolwiek sposób licytację tę wstrzymał, 
gi w budynku tym zamierza on założyć 

Ludowy, na co (np. na częściowy ге- 
mont) posiada z przedstawień paręset zło- 
tych. Wraca umyślny posłaniec z ustną od- 
powiedzią, że p. starosta zatelefonuje do 
gminy o wstrzymanie licytacji (domu rządo- 
wtego gminnego). 

W kilka dni potem zgłosił się jednak do 
nauczyciela nabywca z dokumentami kupna 
budynku i po pewnym czasie nastąpiła jego 
rozbiórka. 

Albo: nauczyciel na płaczliwe prośby 
wieśniaka skreślił podanie do włądz, za co 
nie wziął żadnego wynagrodzenia. Ktoś jed- 
nak doniósł o tem. Przybyła policja, bada- 
jac nauczyciela służącą, oraz wszystkich 
tych, którym nieszczęsny pisał podania. W 
rezultacie, Sąd Pokoju karze go na 5 zł., 
jednak Sąd Apelacyjny wyrok ten unieważ- 
nia. 

Albo: gmina nie dostarczyła opału, więc 
nauczyciel podczas silnych mrozów, ratując 
siebie od niechybnej śmierci (wraz z rodzi- 
ną) wyłamał kilka desek z przeciwległej 
szopy: rządowej, należnej szkole. Dowiady- 
je się o tem starosta, zarządza liczne i ostre 
dochodzenia, wreszcie grozi nauczycielowi 
sądem. Dopiero na skutek pewnych „porozu- 
mief“ z władzą szkolną, starosta mięknie i 
sprawę łagodzi w tym sensie, by nauczyciel 
przeprowadził w oznaczonym terminie re- 
mont „zniszczonej szopy”. 

Faktów podobnych (za które jestem cał- 
kowicie odpowiedzialny) można przytoczyć 
tysiące, gdyż pomijam tu wybryki niektórych 
p. wójtów w stosunku do nauczycielstwa. 

Na podstawie powyższych faktów łatwo 
zrozumieć każdemu istnienie owego muru 
chińskiego między szkołą a gminą, między 
szkołą a niekiedy władzą administracyjną. 

Niektóre fakty te należą do smutnej już 
przeszłości, niektóre są jeszcze świeże, a są 
nawet... dzisiejsze! 
"__ Chciałoby się jednak, by wszystkie one 
należały do przeszłości, by się nigdy nie po- 
wtarzały, wszak tempora mutantur. 

Tak — czasy są zmienne, dziś na pod- 
stawie okólnika pana ministra Składkowskie- 
go winniśmy wszyscy zająć się pracą spo- 
teczną; kto jest na to obojętny, niechaj nie 
piastuje urzędu, niechaj nie leży kłodą pod 
nogami dla tych, którzy chcą iść za głosem 
p. ministra, za głosem własnego sumienia. 

W pracy społecznej wszyscy są równi. 
Przykład ów idzie u nas ż góry, doświadczy- 
łem tego osobiście, o czem, choć z przykro- 
ścią (ze względu na posądzenie mię o auto- 
rekląmę i t. d.) piszę Śmiało. 

ódz Narodu — Marszałek Piłsudski po 
zameldowaniu mię przez Jego adjutanta por. 
Jabłonowskiego oderwał się od pracy, (czy- 
tał „Listy Napoleona") rozmawiając ze mną 
przeszło pół godziny o sprawach społecznych 
i gospodarczych kraju. 
innemi zdanie Marszałka (nieznane dotych- 
czas nikomu — drukuję je po raz pierwszy) 
o szkolnictwie: 

„Nauczycielem być nie mógłbym, gdyż 
kocham zbyt dzieci"... 

Na pamiątkę naszej rozmowy, 
mi p. Marszałek autograf: 

Józef Piłsudski. 
Autograf ten służy mi jako talizman w 

pracy społecznej. 
° А ileż to razy przyjmował mię w 

ścinnych swych apartamentach nestor, c 
ba naszego piśmiennictwa — redaktor i pre- 
zes Syndykatu Dziennikarzy, Czesław  Jan- 
kowski, służąc mi zarazem  drogocennemi 
wskazówkami w życiu społecznem. 

Nie wahał się też nawiązać ze mną sto- 

sunków b. kurator okręgu szkolnego wileń- 

skiego, dr. A. Ryniewicz, życząc mi listow- 
nie owocnej pracy w życiu społecznem. 

Oto żywe przykłady, oto wielkie zrozu- 
mienie sprawy, oto słodycz, która łagodzi 

"Pan Maginot, francuski minister 

kolonii, odbywa obecnie podróż po 

Afryce; onegdaj dotarł ondo Nigru. Nad 

brżegiem olbrzymiej rzeki jest maleń- 

ka Osada Kė- Massahareb -taka  So- 

bie wioszczyna z kilkudziesięciu cha- 

łup zaledwie złożona, przez samych 

murzynów zamieszkana. Już ЮЮ ОКО- 

lice Nigru nie należą do przyjemnych 
—brussa i brussa bez końca; nić tam 
nie rośnie przyzwoitego i co gorsza 

nie nie chce rosnąć—zbyt wielka po- 

sucha, zanadto pali słońce, za mało 

wody i wilgoci w ziemi. To też Euro- 

pejczyków tam trzeba szukać jak igły 

w stogu siana — setkarni kilometrów 

oddaleni są jedni od drugich, ot w 

takim Kć - Massahareb mieszka trzech 

białych, procentowo wypada na nich 

85.000 czarnych. 
Kiedy przybyła karawana Samo: 

chodów ministerjalnych murzyn! wy 

legli jak jeden mąż na główną droge, 
zaczęli już nawet krzyczeć i bić w 

tam - tamy ale uspokojono ich prędko: 

„minister jest ciężko chory, potrzebu- 

je spokoju” oświadczyli tłómacze. 

„lstotnie gorliwego dygnitarza, żądne- 

wręczył 

    

Znamienne między į 

wszelkie przeszkody w życiu społecznem. 
Bez zrozumienia tego, bez słodyczy tej 

praca nie pójdzie. 
Słyszałem -np. że na zjazd nauczyciel- 

ski w Lidzie przybył p. starosta ze swym re- 
ferentem i z miejsca załatwiał sprawy. . Czyn 
taki zasługuje na ogólne uznanie. Czyny po- 
dobne złamią zapėwne wszelkie „mury“ na- 
stanie wówczas wzajemne zrozumienie dla 
dobra społecznego. Nie będzie wówczas go- 
ryczy między zawodami, w jednej, wielkiej 
rodzinie. 

W tym celu proponuję rzecz jakby no- 
wą: wprowadzenia u nas tak zwanych go- 
dzin społecznych, to znaczy, by każdy szef 
urzędu, (biura) każda osoba, zajmująca sta- 

в ‹ Ф М ч 

LWÓW, 9 lil. PAT, Dziś o godzinie 

Ukraińcy uczcili zbója lisfonoszowego 
15 przed bramą budynku medycyny sądo- 

wej zebrał się tłum Ukraińców z posłem Leszczyńskim na czele celem wzięcia udzia- 
łu w pogrzebie zabitego bandyty Lubowicza, który przed kilku dniami dokonał za- 
machu na listonoszą przy ul. Grodeckiej. Po skonstatowaniu, że pogrzeb odbył się 
już uprzednio o goozinie 13, tłum udał się w kierunku cmentarza Łyczakowskiego 
celem urządzenia manifestacji na grobie Lubowicza. 

Mimo zabiegów ze strony policji, udato się grupie manifestantów wtargnąć na 
cmentarz pod osłoną kilku odbywających się w tym czasie pogrzebów, reszta zaś 
tłumu pozostała przed bramą cmentarza. 
rozproszyła obie grupy manifestantów. Nad 

Na polecenie starosty grodzkiego policja 
grobem Lubowicza usiłowano wygłosić 

przemówienia an ypaństwowe i śpiewać apiypaństwowe pieśni. Tłum składał się z 80 
proc. młodzieży szkolnej i wyrostków. W ciągu pół godziny policja przywróciła zu- 
pełny spokój, a kilkunastu policjantów aresztowano. Będą oni przekazani 
sądowym za opór właezy. 

władzom 

  

nowisko społeczne, wyznaczyli (do własne- * 
go uznania) godziny, dnie i miejsce na przy- 
jęcie osób w sprawach społecznych. Miałoby 
to doniosłe znaczenie zwłaszcza na prowin- 
cji, gdzieby nastąpiło ogólne i wzajemne po- 
znanie się, (np. nauczycielstwa ze starostą i 
t.d.) z czego skorzystałyby sprawy kultural- 
no-oświatowe, społeczno-gospodarcze i t. d. 
a czego nie. zawsze można poruszać w go- 
dzinach urzędowych. 

Podajmy więc sobie dłonie, dla pracy 
społecznej! Jan Hopko. 

DAUGIELISZKI p. Święc. 

— „Doktór* - samazwaniec. Jest anek- 
dota że za czasów caryzmu pewien osob- 
nik będąc w wojsku rosyjskim, otrzymał ty- 
tut felczera ale bez prawa praktyki (zwy-. 
czajny żołnierz który przeszedł kilkomiesię- 
czny kurs sanitarny). Powróciwszy do domu 
na wieś ów jegomość rozpoczął nielegalną 
praktykę lekarską. Powołany do chorego 
krawca, który jednak miał dobry apetyt na 
szynkę, przypisał mu jeść conajwięcej tego 
przysmaku. Chory wyzdrowiał. Doświadczo- 
ny poprzedniem, ów felczer przypisuje i cho 
remu szewcowi także jeść szynkę, ale po- 
nieważ ostatni nie miał wcałe apetytu, więc 
kazał karmić go szynką pod przymusem. Nie 
borak umiera. Wówczas felczer notuje swoje 
spostrzeżenia: że szynka jest bardzo pożyte- 
czna dla krawców, ale śmiertelna dla szew- 
ców. 

Coś podobnego dzieje się u nas w Daugie 
liszkach pow. Święciańskiego. Zamieszkały 
w Starych Daugieliszkach Stanisław Mali- 
nowski, otrzymawszy «w wojsku rosyjskim 
nazwę felczera (ale też bez prawa prakty- 
ki) służył na kolei konduktorem, a powró:ciw 
czy do kraju wziął się2za leczenie a właściwie 
kaleczenie ludzi. Korzystając z tego, że do 0- 
statnich czasów nie było tu lekarza, Malinow 
ski miał bardzo wielką praktykę i wyrobił u 
okolicznych włościan sławę bardzo wielkie- 
go i praktycznego „doktora'. We wrześniu 
roku ubiegłego mieszkan. wsi Piekaryszek U. 
Bukowska wywichnęła rękę w ramieniu. 
Nasz pan „doktor wziął się za łeczenie, wma 
wiając chorej ,żeby nie zwracała się do le- 
karza, bo to pochłonie jej ostatnią krówkę, a 
on wyleczy i prędko i taniej weźmie za le- 
czenżć. Tak leczył ją przez 5 miesięcy, aż 
u nieszczęśliwej zaczęła puchnąć ręka. Wów 
czas biedaczka pojechała do Święcian do 
szpitala, ale tak zastarzałego kalectwa tam 
naprawić nie mogli i skierowali ją do uni- 
wersyteckiej kliniki w Wilnie. Niewiadomo 
czy i tam uda się naprawić to, co narObił 
p. Malinowski, może nieszczęśliwa kobiecina 
zostanie kaleką, aż do Śmierci. Biedna wdo- 
wa nie tylko nie ma za co leczyč się, ale nie- 
ma czem przekarmič swe 6-cioro dzieci. 

Należałoby zwrócić uwagę na to aby po- 
dobnym typom w rodzaju Malinowskich za- 
bronić kaleczenia ludzi. Możeby lekarz :po- 
wiatowy zwrócił uwagę i zainteresował się, 
co to za „kolega* pracuje u niego w SA |   

  

Najlepsze wirówki 

„BALTIC“ 
maślnice, wygniatacze, naczynia, oraz 

różne narzędzia i przybory mie- 

czarskie. 

Poleca 

Lygnini Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

„BIABÓLO” Tania wyprzedaż 
wirówek 
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Poleca 

Lygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. ff-a. 

Żądać cenników.   

  

go zapoznania się ze wszystkiemi te- 
rytorjami swego wydziału, spotkała 
niemiła przygoda: dostał porażenia 
słonecznego. 

Straszne jest to słońce z nad Nig- 
ru. Od 5-tej rano do T-mej wieczór 
nie można bezkarnie zdjąć kapelusza, 
nie można przez minutę nawet pospa- 
cerować z Odkrytą głową — udar go- 
towy. Tylko murzyni prażący się od 
dziecka w promieniach tego wściekłe- 
go słońca, mogą sobie pozwolić na 
podobny luksus - nic im nie będzie, 
są przyzwyczajeni, zahartowani. 

Otóż minister nie bacząc na prze- 
strogi i przykład tuziemców zdjął w 
samochodzie swój biały kask: było 
mu gorąco, pragnął się odświeżyć 
przyjemnym wiatrem, zresztą czy nie 
przesadzają ci mądrale miejscowi... I 
okazało się, że wcale nie przesadzają 
— po paru godzinach minister miał 
gorączkę, wieczorem był prawie nie- 
przytomny. 

Złożono go tedy w najpiękniejszej 
chacie Kć - Massahareb, ustawiono przy 
łożu dwie hebanowo czarne Kć - Mas- 
saharebianki z ogromnemi liśćmi palm 
w ręku by go wachlowały i odpędza- 
ły moskity a całe towarzystwo roz- 

P. 
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   Aus owocowa sznur owocowe. 

Daje energję, 

radość Życia 

fo rozkosz podniebienia 

I rozkwit organizmu. Wł
as
ny
 

sk
le
p 

— 
Wi
ln
o,
 

ul.
 
Mi
ek
le
wi
ez
a 

10
. 

  
  

  

| ЕМ ОЛ 
Najlepszy 

r 
| 

Nafuralny 

855 0 

  

JÓZEF KŁODECKI 
Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). Tei. 928. 

Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 
poleca: 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i piuszowe, 
płótna bielizniane, bieliznę damską i męską 

wełny na suknie i płaszcze, JEDWABIE. CHODNIKI, DYWANY. 

Ceny zostały zniżone. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 
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Blałorusko - Polski Słownik Podręczny 

obejmuje 15.000 słów kiałoruskich. 
OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 
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Redakcja członka Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewicza 

Ё CENA zł. 7 za egzemplarz. ` 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otrzymujący ze składu głównego 

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z ratątu* 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wiieńskie — Wilno, 

ul. Kwaszelna Nr 23. 

ao. AT rr ds ал ьа 

biegło się po wiosce i okolicach. 
Okolice to rzeka. Nią żyją mu- 

rzyni, z nią tylko mają do czynienia. 
Cóżby robili zresztą w suchej, kolcza- 
stej, nieprzyjemnej brussie? Nic tam 
niema do jedzenia, żadnego zwierząt- 
ka nie można tam wytropić, Zato w 
rzece pełno ryb, rybek i mięczaków. 
Byle sieci mieć dobre, byle nie bać 
się krokodyli i hipopotamów— to 
zawsze wraca się z pełnemi rę- 
koma. 

„ Na brzegu, na ślicznej z drobniut- 
kiego piasku plaży, leżą powywracane 
dnem do góry długie, wązkie pirogi. 
Są leciutkie, dwóch ludzi unosi jedną 
z łatwością w górę i spuszcza na wo- 
dę. Starszy, doświadczeńszy siada z 
tyłu, drugi na czubie. Mają w rękach 
lekkie wiosła pegaye, prędko, jedno- 
cześnie zanurzają je w wodę— piroga 
mknie, jak jaskółka. ) 
„ Tylko, že wywrotne są te pirogi 
ogromnie, Wystarcza niezręczny ruch, 
gwałtowniejsze pochylenie — wszystko 
jest już w wodzie; a krokodyli pełno, 
czyhają tylko złośliwe bestje na jakiś 
żer, na jakąś smaczną porcję czarne- 
go mięsa. Murzyni opowiadają mnóst- 
wo historjj 0  krokodylach, są po- 

prostu niewyczerpani na ten temat. 
Bohaterem jest stary Baumako bez- 
nogi, miał on ponoć taką przy- 
godę: 

Jako młody chłopiec wpadł do 
wody, nim zdążył się ocknąć uczuł 
straszny ból w lewej nodze—to ogrom- 
ny kaiman chwycił ją w paszczę, Kro- 
kodylidło było jednak znać nasycone, 
bo nie pożarło natychmiast swego 
łupu ale zawlekło go do nory. Wodne 
te płazy wygrzebują sobie przy brze- 
gu coš w rodzaju groty; dostęp do 
tej dziury jest pod wodą, wewnątrz 
jednak jest sucho—tam przesiaduje 
krokodyl, gdy mu się znudzi pływać 
po rzece. Otóż biedny Baumako do- 
stał się właśnie do takiego mieszkan- 
ka. Gdy oprzytomniał bo zemdlał 
—nic nie mógł zrozumieć, ciemności 
nieprzeniknione wokoło, jakieś rzę- 
żenie w kącie. Aż nagle... nagle po- 
sypała mu się ziemia na głowę, za- 
majaczył w górze jakiś błysk Światła. 
W tem błysku Baumako ujrzał coś 
niby nogę jakiegoś zwierzęcia, coś na- 
wet trąciło go w głowę. Uchwycił się 
kurczowo obiema rękami za tę nogę wy- 
bawicielkę, odepchnął się silnie i frunął 
pod sufit. Przerażone zwierzę szarpa- 

Jak Hoover" 31-szy prezydeni Stanów, objął władzę 
4go marca odbyła się zmiana 

miejsc w Białym Domu, Hoover ze 
zwykłego, śmięrtelnika stał się oficjal- 
nym prezydentem Stanów, a tem samem 
bodaj, że najpotężniejszym  człowie- 
kiem na Świecie - Coolidge zeszedł z 
piedestału na którym stał przez 7 lat 
z powrotem w tłum. Ceremonia ta 
odbyła się zgodnie z przyjętym ry- 
tuałem. 

Punktualnie o godzinie 10 minut 
55 długi sznur samochodów wyruszył 

  

  

Hoover — nowy prezydent Stanów Zj. 

z przed Białego Domu w stronę Ka- 
pitolu. W pierwszym aucie jechali 
ustępujący i nowoobrany prezydenci, 
w następnym zajęły miejsce szanowne 
małżonki. W Kapitolu wszyscy udali 
się do sali senatu, gdzie odbywało się 
czysto formalne, ostatnie pos* ie 
senatu. Trwało to jednak dłu- 
go. Wreszcie o godz szej minut 
7 Hoover wstąpił 'na <stradę, znaj- 
dującą się przed gmachem na dworze 
i powoli powtórzył za Taitem, mini- 
strem sprawiedliwości, przysięgę. Po- 
tem wygłosił krótkie przemówienie, 
które podobnie jak przysięga były 
nadawane przez radio na całą Ame- 
rykę. Uroczystość była skończona. 

Deszcz lał jak z cebra, zimny, 
przenikliwy deszcz, mimo to około 
300.000 ludzi zapełniało plac i przy- 
ległe ulice— chcieli ujrzeć nowego pre- 
| ius i 

Papieskie ordery rycerskie 
Mimo zaboru państwa kościelnego w r. 

1870 ordery w liczbie sześciu, które istniały 
za czasów Piusa IX, zachowały się do dzi- 
siaj. Przywrócenie państwa watykańskiego 
przyczyni się niewątpliwie do ożywienia ich 
roli społecznej. Są one następujące: Najwyż- 

„szy order Chrystusa, order Złotej Ostrogi, 
order Piusa 1X, order św. Grzegorza. Wiel- 
kiego, order św. Syiwestra i order Grobu. 

Najwyższy order Chrystusa, założony 
przez Jana XXII w r. 1319 ma tylko jedną kl. 
Należy on do rzędu tych, do których wstęp 
jest wydarzeniem niezmiernie rzadkiem. Zna- 
kiem jego jest krzyż łaciński w różowej ema- 
lji z białym krzyżem w środku. 

Order Złotej Ostrogi, albo Złotej Milicji, 
pąchodzący z Czasów Konstantyna Wielkie- 
go, jest wyrazem pewnej tradycji. Zniesiony 
niegdyś, przywrócony został przez Piusa X 
dn. 7 lutego 1905 r. Posiada on także tylko 
jedną klasę dia stu rycerzy. 

Order Piusa IX, założony przez papieża 
tego imienia, posiada trzy klasy: wielkiego 
krzyża, komandorów z gwiazdą i bez gwia- 
zdy oraz rycerzy. Z dekoracją tą łączy się 
szlachectwo dziedziczne dla komandorów i 
bez dziedziczenia dla rycerzy. . 

Order św. Grzegorza Wielkiego, ufundo- 
wany przez Grzegorza XVI w r. 1831 po- 
siada trzy klasy osób dekorowanych, woj- 
skowych i cywilnych: wielkiego krzyża ko- 
mandorów i rycerzy. Wśród wojskowych je- 
dynym posiadaczem wielkiego krzyża jest 
generał Weygand. : 

Order św. Sylwestra założony został 
przez Grzegorza XVI w 1841 r. a zreformo- 
wany przez Piusa X w r. 1905. Ma on kla- 
sy wielkfego krzyża, komandorów i rycerzy. 

Order Grobu Świętego z czasów wojen 
RORY Przywrócony został przez Piu- 

sa IX, a zreformowany przez Piusa X w dn. 
3 maja 1907 r. Składa się on z klas wielkiego 
krzyża, komandorów z gwiazdą, albo wyż- 
szych oficerów i komandorów bez gwiazdy, 
wreszcie z rycerzy. Wielkim mistrzem orderu 
który dzieli się na kapituły narodowe, jest 
Ojciec św. 

Ordery te są uznane przez większość 
państw, a dekoracje ich. odznakami mogą 
być rejestrowane w odnośnych urzędach 
państwowych. Nałeży dodać, że oprócz tych . 
orderów papieskich istnieją jeszcze medale, 
ustanowione przez Piusa VII, zw. „Beneme- 
renti', i krzyże „Pro Ecclesia et Pontifice, 
utworzone przez Leona XIII. Otrzymują je 
osoby zasłużone wobec Kościoła w ofiarnej 
pracy dla dobra parafji lub diecezji. 

ło się z całej siły, otwór powiększał 
się szybko, po chwili Baumako był 
na powietrzu. Okazało się, że krowa, 
przechadzająca się nad brzegiem rze- 
ki, przebiła tylnią nogą otwór do no- 
ry krosodylej — wyciągnęła tą nogą 
więźnia z jego grobowca. Baumako 
pielęgnował krowę troskliwiej od swej 
matki—ucięto mu lewą nogę, bo była 
zgangrenowara, ale na tej pozostałej 
wciąż się uwijał w poszukiwaniu pa- 
szy dla zacnego bydłęcia-wybawiciela. 

Przy brzegu piorą murzynki. Co 
one tam mają do prania? Jakieś gał- 
ganki, trochę mniejsze od naszych 

serwetek. Ale uważają to za tak wiel- 
ką uroczystość, że, aż rozbierają się 
całe do naga. Pluszczą się godzinami 
w ciepłej wodzie, chlapią i tłamszą. 
Nieszczęsna serwetka — szorowana 
piaskiem lub jakimś specjalnym ka- 
mieniem, tanie zastąpienie mydła, bo 
tanie, ale niebardzo praktyczne, strzę- 
py się jeno zostają po dwóch, trzech 
takich praniach. 

Biali zbiegli się tłumnie do praczek, 
stoją i patrzą bezczelnie—a murzynki, 
nagie, wspaniale zbudowane, O moc- 
nych, muskularnych ramionach uśmie- 
chały się serdecznie poprzez wielkie, 

zydenta, chcieli powiwatować na jego 
cześć. ; 

Hoower wraz z ogromnym orszą: 
kiem, składającym się z posłów, 
natorów, korpusu dyplomatycznego, 
gubernatorów i przedstawicieli wszyst- 
kich 48 Stanów, generałów i byłych 
ministrów—wrócił do Białego Domu. 
Wszystkie samochody, z racji ulewy 
miały budy podniesione tylko misteri 
mistress Hoower  stoicznie jechali w 
oiwartym—nowy prezydent co chwila 
zdejmował cyiinder nie zważając na, 
istae wiadra wody, jakie wlewały mu 
się za kołnierz. Ogłuszające wiwaty 
tłumu świadczyły, że umie on ocenić 
tę grzeczność prezydenta. i 

A tymczasem Coolidge prosto z 
Kapitolu udał się z żoną na dworzec 
kolejowy. Wyruszyli do swego skrom- 
nego domku w Northampton w stanie 
Massachusetts, gdzie spędzą zapewne 
dłuższy czas. 

Kiedy Coolidge wprowadzał sią da 
Białego Domu cały jego dobytek 
mieścił się w 8 pakach, podczas swej- 
prezydentury otrzymał tyle najprze- 
różniejszych podarunków, że zdołano 
je załadować zaledwie w 150 ogrom- 
nych pakach, a na przewiezienie ich do 
Northampton trzeba było całego po- 

ciągu. b. D. 

likwidowanie organizacj ananthi- 
stycznej w Warszawie AF. P. 

W toku długotrwałych wywiadów, wła- 
dze bezpieczeństwa zebrały wiele ciekawych 
danych o tworzeniu się w Warszawie wielkiej 
centrali wywrotowej o podkładzie wybitnie 
anarchistycznym. 

Wielokrotnie już czyniono próby zagrani- 
cą zorganizowania w Polsce „A. F. P. (a- 
narchistycznej federacji polskiej). 

Asumptem do tego był ostatni rozłam w 
czerweu 1928 r. w KPP (komunistyczneį“ 
partji polskiej i w ZMK (związku młodzieży 
komunistycznej). Znaczna wówczas część 
odpadłych sekcyj dostała się pod wpływ a- 
narchistycznych zrzeszeń. W ten sposób po- 
wstały pierwsze kadry AFP. Dyrektywy, in- 
strukcje, gotówka i literatura napływały ob- 
ficie z jednego z państw Zachodniej Europy. 

W strukturze organizacyjnej Ściśle prze- 
strzegano zasady decentralizacji i całkowitej 
niezależności co wypływa zasadniczo z sa- 
mej „ideologji”. 

Lokalna, na gruncie warszawskim stwo- 
rzona „AFP“, miala tendencje anarcho - syn- 
dykalistyczne i obejmowała 12 grup, liczą- 
a ogółem około 130 „członków - burzy- 

cieli“. 
Prowodyrami, a zarazem czlonkami rady 

delegatów byli — jak to już obecnie zostało 
ustalone Izrael Neyman, pseudo „Piotr“ i 
przyjaciel jego „duchowy* Binem Wohnan,; 
pseudo „Pawel“. 

: W związku z przypadającą obecnie rocz- 
nicą śmierci Piotra Krapotkina, reżyserzy a- 
narchistyczni urządzili odczyt p.t. „Lessing, 
jako poeta i człowiek”, w wynajętej na tenę 
cel sali w lokalu niezależnej socjalistycznej 
partji pracy przy ul. Leszno, 

Odczyt ten jednak był jedynie parawanem 
dla nielegalnego zebrania, które w rzeczy- 
wistości było akademją ku czci Krapotkina. 

Cotheil ukazał się na trybunie i zaczął 
przemawiać. Mówił kwieciście, szu mnk i 
bombastycz nie. Zapowiadał „przewrót w 
dziejach świata”.. Wielkie zamierzenia, 
wielkie plany. 

„pewnym momencie jakiś młody „wi- 
chrzyciel“ przecisnął się przez tłum i zbli- 
żywszy się do trybuny podsunął pleregen- 
towi jakąś karteczkę, wzywającą go do roz- 
poczęcia: uroczystego aktu. 
„W chwili, gdy zmienili się prelegenci 

miejsce Gotheila zajął miejsce jeden z „pe- 
zesów anarchistycznych*, na salę wkroczył 
sztab funkcjonarjuszy oddziału I policji po- 
fi tycznej. . ? 

Na sali powstał zamęt i tumult. Jeden « 
uczestników obchodu podniósł ręce do góry 
i zawolal““. ы 

— Towarzysze! Rozwagi! 
Lecz policja przystąpiła już do legity- 

mowania zebranych i rewizji osobistej. W rę- 
ce policji wpadło kilkadziesiąt bloczków 
„MDPR“ („mieždunarodnoje obszczestwo po 
moszczi rewolucji") i kilkadziesiąt kwitarju- 
szy anarchistycznych na robotni.czy fun- 

dusz prasowy (na wydanie w języku polskim 
książki znanego anarchisty Bakunina p.t. 
„Bóg a państwo", ponadto znaleziono kilka 
plik egzemplarzy „Młodego anarchisty* i „Mło 
dego rewolucjonisty* dziesiątki rozmaitych 
bloczków, rękopisów, okólników, „cyrkula- 
rzy wywrotowych*, tez, dezyderatów, refe- 
ratów i t.p. 4 

Równocześnie przeprowadzono rewizje 
w mieszkaniach zatrzymanych. | Ujawniono 
wiele silnie obciążających i znamiennych do- 
wodów niektóre z nich należą do sekretar- 
jatu i biura koncentracyjnego. 

JW liczbie zatrzymanych przeważa mło- 
dzież żydowska od 17 do 24 lat. 

ŚEARBUJCIE OBUWIE 
I INNE WVWROBY SKÓRZANE 
'KRAJOWEMI BARWNIKA MI 

KOLORY T 
biale zeby, niezawstydzone zgola. Cze- 
go się wstydzić? Czyż słoń, lew lub“ 

byk- wstydzą się swego ciała, a prze- 
cie człowiek jest takim samym zwie-. 
rzęciem! ' 

Wieczorem gdy słońce zaszło, ca- 
ła osaga grzmiała radością, zapomnia- dl 
no o chorym ministrze, O nakazanej 
ciszy - wszyscy oddali się uciesze i 
Szalonej zabawie. W ogromne koło, 
wśród widzów siormowane, raz wraz 
wstępowała jakaś para murzynów iw 
takt przenikliwych piszczałek, dudnią- 
cych tam-tamów, skowyczących obser- 
watorów, dalejże wywijać dzikie ho- 
łupce, fantastyczne skoki i koziołki. 

Ten i ów z białych gości spróbo- 
wał też pokazać co umie, podrygiwał 
charlestona, przebiegał fox-trotowym 
pas, ale żaden nie mógł dorównać 
czarnoskórym, bo żaden nie miał ich 
temperamentu, ich zdrowia, ich swo- 
bodnej siły, ich beztroskiej duszy. 

               

    

Karol. 

ЗАМЫйЬ 
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KURJER GOSPODARCZY ZIEN WSCHODNICH 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie. 1 

| ; Celem ujęcia w określone ramy 
wysiłków społeczeństwa na polu go- 
spodarczem i zawodowem stworzone 
zostały samorządy. Mamy już Samo- 
rządy terytorjalne (sejmiki, powiatowe 
związki komunalne) i zawodowe (lzba 
Lekarska, Rada Adwokacka). Obecnie 
znajduje się w stadjum organizacji 
trzeci typ samorządu, a mianowicie 
samorząd gospodarczy, którego cen- 
tralą u nas będzie organizująca się 
Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Rozporządzeniem Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. 
powołane zostały do życia Izby Prze: 
mysłowo - Handlowe działające jako 
stałe reprezentacje interesów gospo- 
darczych przemysłu ! handlu. Cały 
obszar Państwa podzielony został na 
okręgi i w ten sposób Wilno stało 
się centrem okręgu obejmującego te- 
rytorjum czterech województw. 1 VIII. 
1928 r. rozpoczęły się prace Głównej 
Komisji Wyborczej. Rozpisane zosta- 
ły wybory radców Izby z tem, że 35 
radców wybierają poszczególne zrze- 
szenia, 25 wchodzi z wyborów ogól- 
nych, 6 wchodzi do Rady drogą ko- 
optacji i tyluż drogą nominacji (o ile 
tego zajdzie potrzeba) przez Minister- 
stwo. 

t'o wspólnem porozumieniu 
przemysłu i kupiectwa polskiego 1 › 
dowskiego z całego teienu okrę, 
Izby (woj. Wileńskie, Nowogródzkie 
Białostockie i Poleskie) wybory nie 
odbyły się, gdyż 21 X. 28 r. złożono 
jedną wspólną listę kandydatów na 
radców i zastępców. 

Do sekcji przemysłowej Izby wy- 
brani zostali na radców: 

Z I okr. wyborcz. w kurji I pp. 
Bohdanowicz Mieczysław, Gordon 
Adoli, Cytarzyński Jerzy Józef (Gro- 
dno), Trylling Maksym (Białystok). 

Z Il okr. wyborcz, w kurji Il pp. 
Wojewódzki Witold, Czertok Gdala 
(Lida). 

Z II kurji wyborcz. pp. Oskierko 
Jan (Wilejka), Trocki Saul, Żukowski 
Antoni, Taub Michał, 

Do sekcji handlowej Izby. 
Z l okr. wyborcz. w kurji I pp. 

Ruciński Roman, Załkind Abram, Na- 
grodzki Zygmunt, Lifszyc Jakób (Bia- 
łystok), Kognowicki Stanisław, Rozen- 
tal Saul, Zakrzewski Piotr, Zajdsznur 
Mojżesz. 

Z II okr. wyborcz. w kurji II pp. 
Rachmielowski Józef (Brześć n-B.), 
Pożeżyński Noach (Brześć n-B.). 

Z li kurji wyborcz. pp. Proiic Sta- 
nisław, Kroszkin Eljasz, Bednarski 
Stefan (Pińsk), Fried Anatol. 

Po szczęśliwem załatwieniu wybo- 
rów ogólnych przystąpiono do wybo- 
rów w poszczególnych zrzeszeniach. 
Prace te jakkolwiek prowadzone od 
dłuższego czasu nie zostały * jeszcze 
<ałkowicie zakończone. 

W myśl wspólnego porozumienia 
Stowarzyszenie kupców i przemasłow- 
<ów chrześcijan w Wilnie otrzymało 
osiem mangatów i po przeprowadze- 
niu wyborów delegowało do sekcji 
handlowej sześć osób (pp. Karkliński, 
Kowalski, Materski, Zalisz, Žejmo i 
Marcicowski) oraz do sekcji przemy- 
słowej dwa (pp. Wodzinowski i Bo- 
rek-Borecki). * 

Wileński Związek kupców żydów 
w Wilnie otrzymał trzy mandaty do 
sekcji handlowej (pp. Spiro, Kaweno- 
ki i J. Cholem). 

Stowarzyszenie handlowców i prze- 
mysłowców (żydów) w Wilnie —dwa, 
do sekcji przemysłowej (pp. B. Epstejn 
i J. Szeskin) i Związek przem. leśnych 
4żydów) w Wilnie — dwa, do sekcji 
przem. (pp. Parnes i Coch). 

Przed dwoma dniami odbyły się 
wybory radców od Zw. wielkiego 
przemysłu w Białymstoku oraz 7м. 
przemysłu chemicznego w  Warsza- 
wie, Zw. elektrowni polskich w War- 
szawie i Zw. Stow. Kupców Polskich 
w Warszawie. Dokładnych informacyj 
© wynikach tych wyborów brak jeszcze. 

W dniu 10 bm. dokonane zosta- 
ną wybory od Zw. Spółdzielni Pol- 
skich w Wilnie, oraz Zrzesz. przem. 
leśnych w Warszawie, Zw. -młynarzy 
polskich w Warszawie i Centrali drob- 
nego handlu i przemysłu (żydowskie- 
go) w Warszawie, a 11 bm. Zw. kup- 
<ów żydów w Grodnie. 

Po zakończeniu tych wyborów 
Główny Komisarz Wyborczy poda do 
wiadomości wyniki ich i wówczas 
zrzeszenia zainteresowane będą mogły, 
(w terminie 7 dni od daty ogłosze- 

ię 

(im) składać reklamacje do Min. Handlu p. 
i Przemysłu. 

Nastąpi nominacja sześciu radńych, 
kooptacja w razie potrzeby, poczem 
pierwsze plenarne posiedzenie wybie- 
rze prezydjum. 
>. Zanim przystąpimy do zaznajomie- 
nia czytelników z przebiegiem dotych- 
czasowych prac organizacyjnych, wy- 
jaśnić musimy, że jakkolwiek War- 
szawa nie należy terytorjalnie do okrę- 
gu lzby Przem.-Handlowej w Wilnie 
to jednak cały szereg zrzeszeń będą- 
cych centralami, a mających swoje 
oddziały na terenie Okręgu Izby bę- 
dzie miało Swoich przedstawicieli co 
„om im utrzymywanie stałego 
ontaktu oraz posiadania pewnych 

wpływów na terenach przez nich obsłu- 
giwanych. 

Jak to już zaznaczyliśmy, wybo- 
rów t. z. ogólnych nie przeprowadza- 
no, gdyż już w połowie września r. 

ub. nastąpiło porozumienie zrzeszeń 
gospodarczych polskich i żydowskich 
z Wilna. Zawarta została umowa pa- 
rytetowa, w myśl której 50 proc. 
mandatów uzyskały zrzeszenia pol- 
skie i tyleż żydowskie. 

W pierwszych dniach października 
odbył się w Wilnie pierwszy zjazd 
zrzeszeń wszystkich czterech woje- 
wództw. Nastąpiło ogólne porozumie- 
nie, a w wyniku jego powstała Komi- 
sja Organizacyjna, która wyłoniła de- 
legację. Delegacja ta udała się o p. 
Ministra, zaznajomiła go ze stanem 
spraw, omówiła plan działalności, o- 
"pracowała budżet na 1928 r. (począt- 
kowo przypuszczano, że lzba zacznie 
prace jeszcze w 1928 r.). 

Pan Minister zaakceptował posta: 
nowienie i projekty komisji; poczem 
powołał do życia „Tymczasową Ko- 
misję Organizacyjną do spraw orga- 
nizacji Izby Przemysłowo Handlowej 
w Wilnie" pod przewodnictwem p. R. 
Rucińskiego. 

Zadaniem tej Komisji jest opraco- 
wanie i przedłożenie Ministerstwu 
wniosków dotyczących spraw  struk- 
tury lzby w okresie przed jej ukon- 
stytuowaniem się Oraz projektu II 
częšci statutu Izby i regulaminu orga- 
nizacji biur Izby. 

Izba posiada osobny statut, które- 
go pierwsza część zawiera regulamin 
vyborczy, druga zaś bliższe postano- 
enia organizacyjne. 
Ta część statutu została już przez 

Tymczasową Komisję opracowana i 
jak się dowiadujemy przyjętą przez 
prywatne zebranie radców. Jedynym 
purktem spornym. nieuzgodnionym 
dotychczas jest kwestja czy prezydjum 
(zarząd) та się składać z 5 czy 9 
osób. Opracowany też został projekt 
regulaminu obrad plenum i komisji 
oraz projekt statutu urzędniczego. 
Prace przygotowawcze trwają nadal i 
z chwilą zwołania lzby będzie ona 
mogła przystąpić do pracy twórczej, 
będąc zupełnie do pracy tej Przygo- 
towaną. 

Kiedy nastąpi otwarcie Izby trud- 
no powiedzieć konkretnie, przypusz- 
czać należy, że w połowie kwietnia 
rb. a biuro jej mieścić się będzie przy 
ul. Trockiej Nr. 3. 

Na zakończenie kilka słów o za- 
daniach lzby, gdyż nieraz podczas 
rozmów ujawnia się, że nie wszyscy 
uświadamiają sobie jej zadania. 

Zasadniczem zadaniem Izby jest 
reprezentowanie interesów gospodar- 
czych przemysłu i handlu przez: obra- 
dowanie i stawianie wniosków oraz 
udzielanie władzom na ich żądanie 
lub z własnej inicjatywy spostrzeżeń 
i wiadomości, wyrażanie opinji o pro- 
jektach ustaw i ważniejszych rozpo- 
rządzeniach, przedstawianie  postula- 
tów z zakresu traktatów handlowych, 
przyczynianie się do ułatwiania  wa- 
runków rozwoju życia gospodarcze: 
go, zakładanie i prowadzenie (we 
współpracy z władzami oświatowemi) 
Szkół „zawodowych, delegowanie 
przedstawicieli do organów _dorad- 
czych (państwowych), wydawanie za- 
Świadczeń o pochodzeniu towarów, 
dotyczących obrotu handlowego firm 
it. p., zbieranie danych statystycz- 
nych oraz składanie Min. Przemysłu 
i Handlu kwartalnych sprawozdań o 
stosunkach gospodarczych swego 
okręgu. 

Zakres działalności Izb Przem.- 
Handiowych jak widzimy z tego jesj 
ogromny, to też powstanie takiej 
lzby w Wilnie odbije się niewątpliwie 
na życiu gospodarczem, będącen u 
nas niestety w nader opłakanym sta- 
nie i warunkach. Ww. T. 

INFORMACJE. 
— Wybory radców Izby Przemysłowo - 

Handlowej w Białymstoku. Naczelnik Wydz. 
Przemysłowego Urzędu Wojewódzkiego p. 
Sławiński, który jest jednocześnie wybor- 
czym komisarzem wyborczym przy wybo- 
rach do Izby Przemysłowa - Handlowej wy- 
jechał do Białegostoku aby przewodniczyć 
zebraniu przedstawicieli wielkiego przemysłu 
białostockiego zwołanego dla dokonania: wy- 
borów radców Izby. 

— Konierencja w Ministerstwie Rolnic- 
twa w sprawie klęski nieurodzaja w Wileń- 
szczyźnie. Jak się dowiadujemy odbyło się 
wczoraj w Min. Rolnictwa zebranie zwołane 
przez p. Min. Niezabytowskiego w celu na- 
radzenia się nad sposobami skutecznego i 
zorganizowanego przyjścia z pomocą dot- 
kniętym klęską nieurodzaju powiatom Wileń- 
szczyzny. Ma powstać ogólnopolski komitet 
pomocy Wileńszczyznie w celu poparcia akcji 
wileńskiego komitetu pomocy ludności dot- 
kniętej klęską nieurodzaju. Z ramienia komi- 
tetu wziął udział we wspomnianym posiedze- 
niu' prezes Uniechowski. 

  

Snecjalna „komisja 

W celu zbadania stanu robót oko- 
ło odczyszczenia malatur ściennych w 
kościele Ostrobramskim św. Teresy, 
malatur w parlatorjum Klasztoru PP. 
Wizytek i malaiury w  krużgankach 
klasztoru po-Bernardyńskiego (gdzie 
mieści się wydział Sztuk Pięknych U. 
S. B.) przyjechał do Wilna z War- 

który 
konserwatorem generalnym 

szawy prof. 
wraz z 

Jan Rutkowski, 
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KOšCIELNA. 
— Rekolekcje dla nauczycieli szkół po- 

wszechnych. JE. ks. Arcybiskup Jałbrzyko- 
wski zarządził aby następujący księża urzą- 
dzili rekolekcje dla nauczycieli szkół powsze- 
chnych najbliższych. rejonów, a mianowicie: 
w Wilnie ks. dr. M. Sopoćko, w. Lidzie ks. 
WŁ. Kisiel, w Oszmianie ks. P. Dabulewicz, 
w Wilejce pow. ks. Potocki, w Głębokiem ks. 
Zienkiewicz, w Dziśnie ks. S$ yczewski, w 
Hermanowiczach ks. dr. Ildefons Bobicz, w 
3rastawiu ks. Sawicki, w Postawach ks. 

Wł. Sadowski, w Święcianach ks. Siekierko 
we Świrze ks. Żamejć, w Trokach ks. Po- 
trzebski, w Bieniakoniach ks. Al. Bebko, w 
Eejszyszkach ks. Bol. Moczulski, w Wasili- 
Szkach ks. Jan Matulewicz, w Sokółce ks. 
A. Bokszczanin, w Dąbrowie xx. Salezjanie 
i w Knysznie ks. Zalewski. W pow. Świę- 
ciańskim dla pp. nauczycielstwa litewskiego 
ks. Karol Gumbaragis i ks. Nikodem Wojszu- 
tis. 

Rekolekcje powinny się odbyć pomiędzy 
24 i a 27. marca, e. 

Kuratorjum Dosh Szkolnego Wileńskie- 
go wysłało pismo okólne do pp. inspekto- 
rów szkolnych w którem poleca udzielić na- 
uczycielstwu urlopów dla wzięcia udziału w 
ćwiczeniach rekolekcyjnych od godz. 12 dnia 

23 marca rb. 
URZĘDOWA 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym przyjął p. Wojewoda na audjen- 
cji przedstawiciela zespołu Reduty pp. dyr. 
Osterwę, Chmielewskiego i Zielińskiego przy 
byłych w celu poinformowania p. wojewody 
o dotychczasowej działalności i zamierzeniach 
na przyszłość teatru Reduta oraz delegację 
korporacji „Viłnensia”, złożona z prezesa Ro- 

bada sfan malafur ściennych 
„ kościołów 

prof. Remerem i konserwatorem wi- 
leńskim dr. Lorentzem zbadali szcze- 
gółowo i ustalili staa robót. Sprawo- 
zdanie o tych pracach i o programie 
dalszych robót zostało przedstawione 
J. E. ks. Arcybiskupowi Jałbrzykow- 
skiemu na * specjalnej _ konierencji, 
Program prac uzgodniono również z 
właścicielami zabytków. 

NIKA 
ka i członków, prezydjum Litwińskiego. De- 
legacja przybyła aby prosić p. wojewodę 

przybyc na solenny konwent, który od- 
będzie się w dn. 10 bm. o godzinie 16 w 
lokalu Konweńtu przy ul. Bonifraterskiej, ja- 
ko też na sobótkę tejże korporacji w dn. 16 
bm o godz. 20 w tym samym lokalu. 

—Debaty Komit. Pomocy Akademików w 
sprawie wisk letnich. W dniu 8 bm od- 
było się w sali konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego posiedzenie Wydziału Wykonaw 
czego Komitetu Pomocy Akademików w Wil- 
nie. Przewodniczył p. wojewoda Raczkiewicz. 
Głównym tematem obrad była sprawa budo- 
wy akademickiej kolonji letniej w Legacisz- 
kąch. Przedstawiony został program budowy 
i kosztorys wyrażający się w cyfrze 96 tys. 
zł. Ponieważ Komitet dysponuje tylko kwotą 
33 tys., jako pozostałością kasową, uchwa- 
lono zwrócić się o subsydjum do Minister- 
stwa W.R. i O.P. i Pracy i Opieki Społecz- 
nej. Uchwalono wystąpić na wałnem zebra- 
niu, (mającem się odbyć 8 kwietnia) z wnio- 
skiem o upoważnienie Prezydjum do, zacią- 
gnięcia pożyczki na budowę kolonji w wii 
ciszkach. Ponieważ wątpliwem jest, czy bu- 
dowa wspomnianej kolonji będzie mogła być 
w roku 1929 wykończoną na czas, dysku- 
towano nad sprawą wydzierżawienia jeszcze 
na rok bież. majątku Nowicze w pow. Świę- 
ciańskim, gdzie mieściło się dotąd uzdrowi- 
sko akademickie, zwinięte z powodu sprze- 
daży Nowicz władzom wojskowym. Posta- 
nowiono zwrócić się do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z prośbą o wydzierżawienie No 
wicz na sezon 1929 roku. Komisję budowy 
kolonji w Legaciszkach tworzą: inż. Przy- 
godzki, inż. Niewodniczański, inż. Łastowski, 
prof. Jakowicki i prezes Bratniej Pomocy Ba- 
bicki. 

— Jeźdnie nowoczesne. Magistrat zamie- 
rza przystąpić na wiosnę br. do budowy je- 
zdni nowoczesnych. Wobec rozbieżności zdań 
w sprawach: 1) jakie nadają się najlepiej 
dla Wilna bruki: asfaltowe czy kostkowe i 2) 
co do kolejności robót gdyż jedni proponują 
rozpocząć roboty od dworca kolejowego, inni 
zaś od ul. Mickiewicza, dla rozstrzygnięcia 
tych kwestyj będzie w najbliższym czasie 
zwołana narada z udziałem specjalistów. 

— Powołanie dyrektora Komunalnej Kasy 
Oszczędności m. Wilna. W piątek dnia 8 mar- 
ca, odbyło się posiedzenie Rady Kasy Oszczę 
dności m. Wilna, na którem powołano na 
dyrektora kasy p. Antoniego Illinicza, na 
wice - dyrektora inż. Anatola Frieda. 

AKADEMICKA. 
— Z koła prawników USB. Dn. 1. III 29 

odbyło się walne zebranie Koła prawników 
studentów USB. Zebrani jednomyślnie uchwa 
lilo_wyrazić podziękowanie Kuratorowi Koła 
prof. dr. Komarnickiemu za troskliwą opiekę 
1 żywe zainteresowanie sprawami koła, oraz 
Radzie Adwokackiej za hojną ofiarę w sumie 
550 zł. na wydawnictwa Koła, co umożliwi- 
ło wydanie najniezbę dniejszych podręczni- 
ków. Następnie walne zebranie dokonało wy 
boru nowych władz. 

u 

Dnia 15-go marca br. o godz. 7 pp. w 
lokalu włąsnym koła Prawników Studentów 
USB Zamikowa 11 w podwórzu naprawo, kol. 
Michał Turło, wygłosi referat p.t. „Próba kry- 

tyki rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej (z dnia 6. Il. 28 r. Dz. Ust. R.P. Nr. 12 
poz. 93) p. t. „Prawo o ustroju sądów po- 
wszechnych*. Goście mile widziani! 

SZKOLNA. 
— Termin ieryj świątecznych w zakładach 

naukowych. W myśl rozporządzenia Mini- 
sterstwa ferje  swiąteczne (wielkanocne) 
trwać będą dla szkolnictwa powszechnego 
i średniego od 27 bm. do 7 kwietnia, dla 
wyższego — 25 bm — 10 kwietnia. 

— Gdzie należy nabywać druki szkolne 
i świadectwa szkolne. W myśl rozporządze- 

Wymordowanie rodziny chłopskiej pod Druskie- 
nikami. 

Nocy onegdajszej we wsi Dubno, położonej wpobliżu Druskienik, dokonane 
bestjalskiego mordu. Na krańcu wsi mieszkał gospodarz nazwiskiem Halko, który 
uchodził za najmożniejszego z całej wsi. Gdy onegdaj rano jeden z sąsiadów zajrzał 
do mieszkania Halko, oczom jego przedstawił się okropny widok. Tuż przy drzwiach 
leżały okropnie oszpecone zwłoki Mikołaja Halko zaś z łóżka zwisały ciała jego żo- 
ny Teodory lat 60 i córki Hanny lat 14. Oględziny miejsca zbrodni stwierdziły. że 
morderstwa dokonano najprawdopodobniej w celach rabunkowych. Sprawcy po wy- 
łamaniu okien dostali się do mieszkania i zaskoczyli rodzinę Halków we śnie. Świąd- 
czą o tem wyłamane ramy i wytłuczone szyby. Całe mieszkanie zostało splądrowane 
Niewykluczone jest, że mordercy pochodzą z Litwy, dokąd też po dokonaniu zbrodn 
obawiając się policji zbiegli. nia Min. WR i OP księgarnie stow Naucz. Polskiegosi Polskiej Macierzy Szkolnej ирга- BRIEF ASA OT GKS TIK RODY OROCZOOZH KRA REOWARE ЛНАа wnione zostały jedynie w Wilnie do sprze- 

daży świadectw szkolnych i druków szkol- 
nych wykonanych w drukarni Państwowej 
RODE wzorów ustalonych przez Minister- 
stwo, ; 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie Koła księży abstynen- 

tów. Na odbytem ostatnio walnem zebraniu 
Koła abstynentów archidiecezji wileńskiej 20- 
stało przyjęte sprawozdanie ustępującego za- 
rządu, któremu udzielono absolutorjum. Do 
nowego Zarządu zostali powołani ks. kanonik 
Karol Lubianiec —prezes, ks. kan. Adam Ku- 
leszo — skarbnik, ks.'prob. z Wasiliszek, Je- 
rzy Matulewicz — sekretarz. Postanowiono 
rozwinąć szerszą działalność w celu krzewie- 
nia idei Koła do której to akcji zarząd zapra- 
sza wszystkich PPWW.  Konfratrów z ar- 

chidiecezji. + 
—-Stowarzyszenie Właścicieli. Nierue' mo 

Ści miasta Wilna zwołuje doroczne * ę- 
branie dnia 10-g0 marca rb. o godzi „е 5-ej 
PP. w sali Kresowej przy ulicy Zawalnej 

r. 1 m. 2 

KOMUNIKATY 
— Komunikat, Zarząd Związku Drobnych 

Kupców Chrześcijan m. Wilna powiadamia, 
że wobec zarządzenia p. starosty Grodzkiego 
wszelka ilość mąki pszennej, która będzie 
znajdować się w dniu 11 bm w sklepach spo- 
żywczych, kolonialnych, detalicznych mącz- 
nych i we /wszystkich innych sklepach, gdzie 
maka pszęnna može się przechowywać winna 
być podana ze wskazaniem procentowości 
przemiału do biura-Związku Żawalna 1 m. 
4, gdzie rejestracja będzie odbywać się co- 
dziennie od 11 do 17 bm. od godz. 10 do 
215 - 7/wiecz. 
Za niewykonanie przewidziana jest kara i mą 
ka może być skonfiskowana. 

„ — Wycolane banknoty. Bank Polski za- 
wiadamia, że wymianę wycofanych, z obie- 
gu biletów bankowych I emisji po 50, 20 i 10 
zł. z datą 28 lutego 1919 r. uskutecznia od- 
dział główny w zastępstwie skarbca emisyjne 
go Banku Polskiego w Warszawie do 31 li- 
pca 1929 r. Prowincjonalne oddziały Banku 
nie załatwiają obecnie wymiany tych biletów, 
ani nie pośredniczą w przesyłce ich do skar- 
bu emisyjnego Banku. Po 31 lipca rb. wyco- 
fane bilety tracą wszelką wartość pieniężną. 

' RÓŻNE 
— Generalny konserwator bawi w Wil- 

nie. Bawi w Wilnie generalny konserwator 
prof. Jerzy Remer. Pobyt p. prof. Remera 
związany jest z opracowaniem działu pań- 
stwowej opieki nad sztuką dla Powszechnej 
"Wystawy (Krajowej w Poznaniu. Prace doko- 
nywane są w specjalnych kreślarniach utwo- 
rzonych przy oddziale sztuki Wil. Urzęd:. 
Wojewódzkiego. 

— Gość z Paryża. Wczoraj bawiła w 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejszy koncert D. Smirnowa w Te 

atrze Polskim. Dziś odbędzie się w Teatrze 
Polskim drugi i ostatni koncert znakomitego 
artysty o sławie wszechświatowej Dymitra 
Smirnowa. W koncercie weźmie udział po 
powrocie do zdrowia świetna śpiewaczka Li- 
dja Smirnowa. Artyści wykonają arje z oper 
S Dalėuiože z zachodu*,  „Sadko“, Toska“ 
„Poławiacze perel“, „Mefisto“, „Borys Go- 
dunow“, oraz piešni Counoda, Rachmanino- 
wa, Chopina, Tosti'ego, Greczaninowa, Glin- 
ki, Czajkowskiego,  Mascagni'ego i inne, Ww 
językach włoskim, francuskim, hiszpańskim 
i rosyjskim. Akompanjament objął dyr. Rafał 
Rubinsztejn. Koncert wywołał wielkie zainte- 
resowanie. Początek o godz. 8.30 wiecz. Po- 
zostałe bilety nabywać można od g. 11-ej 
rano w ciągu całego dnia. 

„Laleczka z saskiej porcelany". Dziś o @. 
3-ej pp. ala dzieci i młodzieży wystawioną 
zostanie po raz ostatni „Laleczka z saskiej 
orcelany“ — baśń M. Gerson - Dąbrowskiej 
arwne to widowisko urozmaicają produkcje 

taneczne zespołu A. Rejzer - Kapłan. Przed- 
stawienie to gorąco polecić należy młodzieży 
szkolnej. Ceny miejsc najniższe od 20 gr. . 

— „Dobrze skrojony frak*, jako popołu- 
dniówka. Pełna humoru i zabawnych sytua- 
cyj, krotochwila Dregelli „Dobrze skrojony 
frak' ukaże się dziś po raz ostatni na przed- 
stawieniu popołudniowem o godz. 5-ej pp. Ce 
ny miejsc najniższe od 20 gr. 

— Najbliższa premjera. Ju 
działek 11 bm. odbędzie się prem 
sztuki jednego z najwybitniesi 
turgów czeskich Franciszka | 
„Przedmiešcie“ („Periferje“). Ak 
wa się w zaułkach przedmiejskica 3: w 
dancingu i w ciągu 14-tu obrazów bar- 
wny i fascynujący kalejdoskop zycia dzi- 
siejszego. W sztuce bierze udział cały zespół 
dramatyczny pod reżyserją H. Szletyńskiego. 

— Reduta na Pohulance, „Murzyn War- 
szawski*, Dziś o godz. 15.30 przedstawienie 
popularne dla najszerszych warstw publi- 
czności — znakomitej komedji A. Słonimskie- 
go — „Murzyn Warszawski* z udziałem 
Stefana Jaracza w postaci Hertmańskiego. 

Cena biletów od 50 gr. 
— „Adwokat i róże”. Dziś o godz. 20-ej 

komedja Jerzego Szaniawsktego — „Adwo- 
kat i róże”, ze Stefanem Jaraczem w postaci 
mecenasa. 

„Judasz*. We wtorek dnia 12 bm. prem- 
jera wielkiego dzieła scenicznego Kazimierza 
Przerwy - Tetmajera — „ Judasz”. Postać Ju 
dasza'kreuje Steian Jaracz. W przedstawie- 
niu bierze udział cały zespół Reduty. 

Bilety już do nabycia w biurze Orbis. 
— Alfred Hoehn w Reducie. Wileńskie 

T-wo Filharmoniczne urządza w poniedziałek 
dnia 11 bm koncert słynnego pianisty Alfreda 
Hoehna. Alfred Hoehn w programie swoim 

v' ponie- 
głośnej 

   

  

Wilnie i znajomiła się z miastem p. Kamilla między innemi wykona Barcarolę Fis-dur, z Drevet, członek międzynarodowej ligi kobiet opery 60 — Chopina, Karnawał op. 9 — pokojų i wolnošci (Ligue internationale dės 
emmes pour la paix et la liberte). Przyby” 

ła do Wilna przez Łotwę. W Warszawie ma Sonatę cis - moll op. 27 (Mondschein 

Schumanna, La Campanella Liszta, Hom- 

wygłosić odczyt i zawiązać scislejszy kontakt ethovena, oraz Walc op. 39 Brahmsa. 
z miejscowemi organizacjami kobiecemi o 
podobnych tendencjach. Mieszka stale w Pa- 
ryżu i zbiera się zwiedzić Rosję Sowiecką. 

magie a Rameau i Feu d'art fice Debuss; ego, 
e- 

+ Wobec takiego świetnego układu pro- 
gramu spodziewać się należy, że miłośnicy 
muzyki pośpieszą usłyszeć tak znakomitego 

— Znowu zwłoka, a czas upływa. Jak się wykonawcę, jakim jest Alired Hoehn. 
dowiadujemy, sprawa kupna domu przy ul. Alfred Hoehn występował przed wojna w 
Teatralnej dla Archiwum państwowego, co naszem mieście i już wówczas zyskał po- 
jest związane z oswobodzeniem kościoła wodzenie. Bilety do nabycia w Orbisię. Po- 

Franciszkańskiego, przewleka się z tego po- Ćzątek o godz Ż0-ej. 
wodu, że. pełnomocnik komitetu Bibljoteki — „Przyjaciele* na dzień więzniów. 
im. Wróblewskich, mec. Sadkowski zachoro- Na dzień więzniów - 20 marca 
wał. 

Min. Oświaty w każdej chwili jest 
towe zapłacić komitetowi umówioną sumę za W.P. Rudnickiego, 

w Reducie odegrani będą „Przyjaciele* Fre- 
go- dry. Dziś można OE bilety w cukierni 

Ji ckiewicza 1 w godz. 
kamienicę 1 opłacić koszta związane z tą tran 11 - 14 oraz 17 - 22. 

zakcją, jednak z powodów trudności porozu- 
mienia się z komitetem sprawa się przeciąga. 

— Wieczór autorski. Sekcja Twórczości 
Oryginalnej Koła Polonistów wystąpi dn. 14 

— Podziękowanie. Oddział Pan Miłosier- marca 1929 w Sali Śniadeckich z wi eczorem 
dzia $-go Wincentego a Paulo przy parafji 
ś-go Ducha, składa 

szeć po raz wtóry i ostatecznie podbiła serca 
słuchaczy, zarówno znakomitą szkołą wyko- 
nania jak też i walorami głosowemi p. Szelą- 
żance - Pławskiej, sława której jest już usta- 
ioną w spiewie oraz p. Lutowiczównie za 
akompanjament i p. Kowzanowi za deklama- 
cię. 

Bezinteresowność wykonawców _koncer- 
tu w dniu 3 marca br. dała możność otarcia 
niejednej łzy nędzy. 

: „Bóg zapłać”. 

;- Odznaczeni woj towie. Ostatnio do- 
wiadujemy się, że wójt gm. Worniańskiej 
Jóezt Czarniecki został odznaczony srebr- 
nym Krzyżem Zasługi za pracę na polu spo- 
łecznem i wójt gm. Śolecznickiej Józef Rym- | 
po — bronzowym Krzyżem Zasługi za pracę 
nad podniesieniem drobnego rolnictwa. 

Wymienieni dzisiaj wyjeżdżają do Warsza 
wy celem otrzymania odznaczeń z rąk Pre- 
zydenta Rzeczypóspospolitej. a 

— Posterunek policji przy gimnazjum 
białoruskiem. Od dn. 5 bm. koło domu Nr. 
9 przy ul. Ostrobramskiej gdzie mieści się 
gimnazjum białoruskie, stoi posterunek P.P. 

_— Podwyższenie ryczałtów pocztowych. 
Niedawno pisałem o tych chwytach gimna- 
styczno-ekwilibrystycznych, które wobec 
braku najprymitywniejszych utensylejów kan 
celaryjnych, a więc stołów, piór, światła it.p. 
zastosowywać musi interesant, którego sto- 
sunki ze Światem zmuszają na pocztach na- 
szych prowincjonalnych załatwiać jakiekol- 
wiek sprawy. Dziś mogę pocieszyć nieszczę- 
snych dotąd męczenników radosną nowiną, 
iż źródło dawnych niewygód, tak zwany ry- 
czałt kancelaryjny, oddający interesan- 
tów na łaskę i niełaskę urzędnika pocztowe- 
go — został zmieniony. A mianowicie z do- 
tychczasowych 20 punktów podwyższony do 
40 punktów Cześć i chwała p. ministrowi 
Miedzińskiemu, — a wam szanowna publicz- 
ności — uwaga, byście energicznie w imię 
dobra kraju i honoru Najjaśniejszej wszędzie 
domagali się, aby ów ryczałt przeznaczony 
na opał, światło, przybory kancelaryjne, wy- 
dał swój skutek, ogrzewając zatwardziałe 
serca i ośwłetlając umysły wszystkich kiero- 
wników urzędów pocztowych. 

Eks—pocztowiec. 

— Rewia Filmowa (2 i 3-01). Ukazał 
się niedawno w Wilnie następny zeszyt te- 
go pisma; jest podwójnej objętości (nr. 2 i 
3 razem) i zawiera interesujący materjał 
treściowy oraz ilustracyjny. 

nienie" (A. Pobóg), „Kinematograf* (Sław), 
„Charić Chalapin* (Zuza), „Fotomontaż* 
(Senk) i inne. 

Doskonały jest wiersz F„Kino* A. Va- 
th'a, bardzo żywy, bardzo ekspresyjny! zdrą- 
dzający niepośledni /talent autora i 
znaczne opanowanie formy poetyckiej. 

: 1 da najgorętsze podziękowa- 
nie p. Lutomierskiej - Mianowskiej, która ja- 
ko nowa siła na terenie Wilna dała się sły- 

autorskim swych członków, na którego pro- 
gram obok autorecytacyj kolegów: W. Arci- 
mowicza, T. Bujnickiego, Z. Falkowskiego, 
K. Hałaburdy, St. Jędi ychowskiego, W. Ko- 
rabiewicza i Z. Landfisza złoży się występ 

chóru akademickiego pod kierownictwem p. 
WI. Szczepańskiego. Począte k o godz. 8 w. 

"WYPADKI I KRADZIEŻE 
„  — Między siostrami. Podczas sprzecz- 

ki z siostrą Janiną, Anna Rusakówna (Po- 
narska 51) zadała jej 10 ran nożem w gło- 
wę i piersi. 

— Aresztowanie poszukiwanego ko- 
niokrada. Na rynku przy ul. Ponarskiej 
policja ujęła zawodowego koniokrada Mi- 
chała Kozłowskiego, który był poszukiwa- 
D za dokonanie całego szeregu kradzieży 
oni. 

— Przejechanie staruszki, Na prze- 
PoS przez jezdnię na ul. Zawalnej 64 
letnią Ludwikę Mirynowską (Młynowa 12) 
wpadły sanki prowadzone przez Władysła- 
wa Konadora (Zawalna 53). Poturbowaną 
odwieziono do domu i oddano pod Opiekę 
rodzinie: 

„Tydzień Kobiet w "Wilnie", Ko- 
munistyczny „Tydzień Kobiet* rozpoczął się 
w Wilnie 8 b, m. zupełnie spokojnie, żad- 
nych wystąpień w postaci demonstracyj lub 
pochodów nie było. Jedynie na gorącym 
uczynku rozrzucania ulotek 'o treści ko- 
munistycznej aresztowano dwóch kolpor- 
terów. | * 

„ Akcja propagandystyczna komunistów 
skierowaną jest w tym roku w kierunku 
stopniowego „uświadamiania* kobiet, które 
jak wiadomo są bardzo odporne na wszel- 
kie hasła o podłożu wywrotowem. Jak na- 
leży tę akcję prowadzić wyjaśnił specjalny 
okólnik C. K. K. P. P. wydany do wszy- 
stkich komitetów tuż "przed „Tygodniem“. 
Okólnik wyraźnie mówi, że bez kobiet 
akcia komunistyczna nie może dać porzą- 
danych rezultatów co wiano spowodować 
wzmożenie wysiłków i stałej systematycz- 
nej wśród nich pracy. 

  

Mistrz ekranu 

4 MOZ ŻUCHIN. 
W -FILMIE 

„ADJUTANT 
      
    

E wkrótce w kinie „Helios“ h 
———— Z artykułów zwracają uwagę: „Wspom- | 

OFIARY. 
P. Nienartówna otrzymane za udział w 

przedstawieniu operowem pięćdziesiąt zło- 
‹ ciorgiem dzieci. + 8 
jego tych (50) składa dla biednej wdowy z pię- 

Chwil tych nie zapomnę nigdy! 

# jako syn tej ziemi 

„Hramada“ przed Sądem 
Apelacyjnym 

Ośmy dzień rozpraw. 

W dalszym ciągu :swego przemó- 
wienia obrończego, zajmuje się mec. 
Petrusewicz osobami następnych swo- 
ich mocodawców: Łuckiewicza, Tarasz- 
kiewicza, Rak-Michajłowskiego i Mio- 
tły, omawiając odnośne punkty moty- 
wów Sądu Okręgowego oraz zatrzy- 
mując się dłużej na zeznaniach Św- 
Guryna i Babicza. Poddając surowej 
krytyce ich zeznania jako nie wzbu- 
dzające zaufania, prosi w konkluzji o 
całkowite ich uniewinnienie, bowiem 
żaden z nich nie należał do KPZB. i 
nie udowodniono mu, aby trudnił się 
szpiegowstwem. 

Sądzę, — kcńczy p. mecenas, że 
Sąd wydając wyrok weźmie pod uwa- 
gę w stosunku do moich klientów, że 
są to ludzie stojący na Świecznikach 
Wyrok powinien być łagodny, gdyż 
stosunek do „Hramady* uległ zmia- 
nie, a Rząd obecny przeprowadza obe- 
cnie rewizję poglądu stosunków do 
Białorusinów. Sam fakt skazania „Hra- 
mady* był dla mnie b. bolesny, gdyż 

nie mogłem być 
obojętny. : 

Następny mówca, obrońca Okiń- 
czyca oraz sześciu innych oskarżonych 
mec. Duracz rozpoczyna swoje prze- 
mówienie w ten sposób: „Sąd pierw- 
szej instancji w sprawie „Hramady*— 
skazał 37-miu oskarżonych na karę 
230 lat więzienia ciężkiego (przewod- 
niczący przerywa mówcy) ...Gidy pod- 
sumujemy karę poszczególnych oskar- 
żonych to wypadnie 230 lat, 

Po tym wstępie przechodzi do omó 
wienia społeczno politycznego progra- 
mu „Hramady“ jako organizacji jaw- 
nej i legalnej, poczem omawia oskar- 
żenie każdego z poszczególnych swo- 
ich mocodawców, zbijając « dowody 
świadczące przeciwko nim. 

W konkluzji prosi p. mecenas o 
uniewinnienie wszystkich sjego  klien- 
tów, bowiem byli „to zwykli kierowni- 
cy hurtków „Hramaay* legalnej i nie 
prowadzili robotę na terenie spisku 
antypaństwowego. 

„ła srebrnym ekranie 
„BOHATERKA WIELKIEJ WOJNY* 

Wielka Wojna dostarczyła wytwórniom 
kinowym niemało tematu do filmów. Reżyse- 
rzy wielu wytwórni stworzyli cały szereg 
wielkich fiimów wojennych, filmów wyma- 
gających kolosalnych nakładów, udziału 
wojsk i szeregu miesięcy mozolnej pracy. 

Widzieliśmy tych filmów wiele, to też 
ostatnie nie robią już wielkiego wrażenia 
i bodaj chętniej oglądamy jakiś „dramat o 
wielkich kurtyzanach'”, jakieś „„monumental- 
ne, epokowe arcydzieło z życia arystokracji 
rosyjskiej" niż krwawe walki pod Verdu u.. 
Wyświetlany obecnie w Miejskim kinemat - 
grafie Kulturalno - Oświatowym film , a ra- Е 
czej filmik. wojenny p.t. „Bohaterka Wielkiej | 
Wojny* nie m oże zaimponować jak „Wiel- 
ka Parada*, lub „Płonąca granica. Jest ° 
skromny i co zawsze ze skromnością w pas 
rze chodzi miły. В ‚ 

Dwie miłe paniene czki idą na front aby 
śmiesząc żołnierzy nieść ukojenie bółów. | 
Czy im się to udaje — zobaczycie sami, 
natomiast same przeżywają tragiczne momen 
ty. Jedna umiera ranna ciężko odłamkiem * 
granatu, druga wraca do domu bez ręki, ale | 
opierając się na ramieniu ukochanego mężczy 
zny, dzięlnego wojaka, zawsze pogodnego i. 
skłonnego spłatać figla. : х 

Nadprogramówka „Na połów rybek" to 
zwykła „bujda na resorach“ jakich tysiące. 
Piękna ona, dwóch matołkowatych konkuren 
tów złośnica teściowa i mułtum arcyweso- 
łych sytuacyj. W.T. 

  

BE Kino „POLONIA: 
Śpiszcie ujrzeć 

MIASTO CUDÓW 
Śwnej Douglas Fairhanks głównej 

Dla młodzieży dozwolone 
Początek o godz. 12-ej 

  

p RZ EGZ GIS OO EA a 

Do Zakładu Pogrzebowego 

W. B. „M. Kaczyńska” 
w Wilnie, ul. Arsenalska 4. 

Niniejszem stwierdzam, że '/ zwłoki 
mojej córki zostały  dowiezione 
szczęśliwie i nadzwyczajnie prędke, 
pomimo złej drogi i Śnieżycy, za co 
Zakładowi i ekskortującemu przesy- 
łam podziękowanie. 

Р Witold Moraczewski. 
4. III. — 29 r, 

M. Andruszowce, koło  Szczuczyna. RR
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CZEKOLADA ŚMIETANKOWA 
i MLECZNO ORZECHOWA 

  

fabryki 

A+PIASECKI 
w KRAKOWIE 

Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
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SPORT. 
Zawody narciarskie 19 dyw. 

piech. i 3 bryg. KOP.. 
W Krasnem nad Uszą odbyły się za- 

waw narciarskie. 19 dyw. piech. i 3 bryg. 
P. 
W pierwszym dniu odbyty się: 
Bieg indywidualny na 12 kim. 
Startowało zawodników 30. Ukofczylo 

bieg 30. 
1 miejsce uzyskał szereg. Chalasta z 10 

baonu KÓP w czasie 50 m. 10sek. Il miej- 
sce uzyskał plut. Frąckowiak z 86 p. p. w 
czasie 50 m. 52 sek. 

Bieg indywidualny 7 klm. z przeszko- 
dami. 

Startowało zawodaików 32. Ukończyło 
bieg 32. 

1 miejsce uzyskał kpr. Piechocki z 28 
baonu KOP w czasie 38 m. 55 s. Il miej- 
sce uzyskał sierż. Sidorowicz z 77 p. p. 

Jazda włókiem pojedyńczo i zespołami 
zą koniem. 

- Startowało 10 zespołów i 30 zawodn. 
W drugim dniu odbyły się następująe 

„konkurencje wojskowo-sportowe: 
Bieg patroli wojskowych ze strzelaniem 

na 23 klm. Startowało 10 patroli — ukoń- 
czyło bieg 8. 

I miejsce zajął patrol 10 baonu KOP 
z notą 32.700 punktów Il miejsce zajął 
patrol 77 p. p. z notą 31.942, 

Bieg obsług c. k. m. na nartach ji pło- 
ząch ze strzelaniem. Startowało 4 obsługi. 

I miejsce zajęła obsługa 85 p. p. w 
czasie 19 min. 30 sek. 

6. Bieg patroli telefonicznych z budo- 
wą linji telefonicznej na 1 klm. 

Startowało 10 patroli. 
I miejsce zajął patrol 85 p. p. w czasie 

9 m. 55 sek. . 
Il miejsce zajął patrol 28 baonu KOP. 

w czasie 10 m. 50 sek. 
Szczególnie cieszyły się wielkiem zaia- 

teresowaniem zawody uczniów szkoły: po- 
wszecunej w Krasnem, zorganizowane przez 
dowódcę 96 p. p. pułk. dypl. Bociańskiego, 
do których stanęło około 60 zawodników 
ną własnego wyrobu nartach. Trasa biegu 
około 1 i pół kim. Trzej pierwsi otrzymali 
piękne nagrody, jak kompletne narty, swe- 
try, trzewiki narciarskie. 

- Zainteresowanie się zawodami wśród 
mieszkańców Krasnego i okolicy bardzo 
duże i mimo silnego mrozu prawie przez 
cały dzień zawodów start i meta zgroma- 
dziły około 2 tysięcy widzów. 

Na przyjęcie zawodników i zaproszo- 
mych osób _ miastzeczko udekorowane Z0- 
stało flagami o barwach państwowych. 

  

      

       

     
„HOMICZ 

ÓbOWLA NAIION POLECAJĄ WYBOROWI 

(ONA,NARZĘDZIA ROfLINY| 
CENNIKI NA ZADANIE: WARSZAWA  ZGOŁA- 8- 4    

HOKEIŚCI POŁSCY NE JADĄ DO ŁONDY- 
U 

Reprezentacyjna drużyna Polski była za- 
proszona do Anglji na parę meczów. Wyjazd 
już był postanowiony aż oto zachorował Ada 
mowski. Róża nie jest groźną chorobą, tem- 
niemniej przed paru tygodniami niema mowy 
by mistrz krążka mógł grać. Wobec tego 
Polski Związek Hokejowy odwołał wyjazd 
całej reprezentacji nie chcąc ją narażać na 
ewentualne klęski. 

Związek postąpił bardzo roztropnie. W 
Szwajcarji, w Davos brak było jednego. Tu- 
palskiego i jakież wyniki osiągała nasza re- 
prezentacja? Horendalne porażki. 

Nie ulega kwestji, że w Polsce poza szó- 
stką mistrzów AZS-u warszawskiego nikt 
absolutnie nikt dobrze grać nie umie. Zastą= 
pić Krygiera, Tupalskiego,  Adamowskiego 
Kowalskiego czy Kułeja jest niemożliwością. 
Gdy któregoś 'z nich zabraknie powstaje 
luka której żaden rezerwowy zapełnić nie po- 
trafi. Nietęgo to świadczy o ilościowej klasie 
naszego hokeju. 

NOKAUT W 48 SEKUND. 
W Paryżu rozegrała się walka o tytuł 

mistrza świata w wadze muszej. Dotychcza- 
sowy mistrz Amerykanin Genaro (50 kilogra- 
mów) został znokautowany przez Francuza 
Pladnera zaraz w pierwszem starciu uderze- 
niem nieco powyżej pasa. Walce przyglądało 
się 15.000 osób. — szybkie zwycięstwo roda- 
ka tak zadziwiło widzów, że owacje rozpo- 
częły się dopiero po dobrych paru minu- 
tach. 

Genaro został zniesiony nieprzytomny z 
ringu. Cała jego pociecha to 270.000 franków 
które otrzymał (około 90.000 złotych) Kto 
ma zdrowie niech oblicza po czemu to wy- 
pada na jedną sekundę. 

Lp pr pepe peb: pepebr ia 
Wydział powiatowy Sejmiku 
Wileńsko-Trockiego w Wilnie 

Poszukuje lekarzy na subsydja do 
Mejszagoły i Niemenczyna 

Do obowiązków lekarzy subsydjowanych 
należy praca sanitarno-higjeniczna'w rejonie, 
prowadzenie Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem oraz udzielanie pomocy Iekar- 
skiej chorym. 

Punkty do objęcia od dn. 1-g0 kwiet- 
nia r. b. Warunki do omówienia w Biutze 
Wydziału Powiatowego, ul. Wileńska 12, 
dokąd też należy składać oferty. 

аРр 

Ogloszenie 
Każda inteligentna, o przyzwoitym wyglą- 

dzie osoba w wieku średnim (do lat 40) 

może znaleźć pewny zarobek „(pensja stała 

i prowizja) w Firmie „Electrolux* 
Zgłąszać się do biura „Electrolux* — Wil- 

no, Zamkowa 2. — od godz. 10 — 12 pp. 

w dniach 11, 12, 13,i 14 marca 1929 r. 

  

* ®# * 

KOMITET NADZORCZY TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO m. WILNA 

zaprasza p.p. Pełnomocników Towarzystwa na doroczne Zgromadzenie, które ma się od- 

być w środę dnia 10 kwietnia 1929 r. o godz. 7-ej pp. w lokalu T-wd przy ul. Portowej Nr 

4 z następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewodniczącego, 2) 

Sprawozdanie Zarządu, Komitetu Nadzorczego i Komisji Rewizyjnej na dz. 31. 127 

1929 roku, bilans i rachunek wpływów i wydatków. 3) Plan _ działalności Towarzystwa 

na rok 1929. 4) Zmiany statutu. 5) Preliminarz wydatków administracyjnych na rok 

1929. 6) Wybór dwuch członków Komitetu Nadzorczego i dwuch zastępców wzamian u- 

stępujących. 7) Wybór członka Zarządu i zastępcy wzamian ustępującego. 8) Wybór 

Komisji Szacunkowej. 9) Wybór Komisji Rewizyjnej. 10) Wolne wnioski. 

Uwaga: Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych ре 

nomocnikow (par. 74 statutu). 

st 

RADJO. 

Niedziela, dn. 10 marca 1929 r. 

10.15—: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Wileńskiej. 11.56 12.10: Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10 — 14.00: Po- 
ranek symfoniczny z Filh. Warsz. 14.00 — 
14.20: Odczyt p. t« „Wędrówki młodego 
rolnika“. 14:20—14.40: Tr.2 W-wy. O'czyt 
p. t. „Wiosenny odchów  prosiąt** 1440 — 
15.00: Tr. z W-wy. „Najważniejsze wiado- 
mości i wskazania rolnicze". 15.15—17.30: 
Transmisja z W-wy. Koncert z Filharmonji 
Warsz. 17,30 — 17,55: Audycja ola dzieci. 
17.55 — 18.20: Tr. z W wy: Odczyt „„Z 
przeżyć i dziejów narodu*, 18.20 — 18. 5; 
Przerwa. 18.35 19.00: Odczyt. „Jak grać 
na loterji*. 19.00—19.20: Odczyt w języku 
litewskim. 19.20 - 19.45: Tr. z W-wy. Od- 
czyt z cyklu „W krainach półksiężyc sfink- 
sów'i piramid”. 19,45—20.00: Odczytanie 
programu na pon edziałek, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy. 20.00 — 2025: 
„Co się dzieje w Wilnie* pogadanka. 
2030 22.00: Koncert religijny Chóru i Or- 
kiestry Ogniska Kolejowego w Wilnie. 
2200: Transmisja z Warszawy. Komunikaty 
PA.T. policyjny, sportowy i inne oraz mu- 
zyka taneczna. 

  

Poniedziałek, dnia 11 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
1500 — 15.35: Tr. z W-wy. Odczyt z cy- 
klu wykładów dla maturzystów". 
16:00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar steatralno-kinowy i chwilka 
litewska. 16.20 — 16.30: Chwilka strzelecka 
16.30 16.45: Komunikat L. O. P.P. 
16.45 — 17.70: Audycja dła dzieci. Bajki. 
17.10 — 17.35: Koncert Ork. Rozgł. Wil. 
17.35 — 13.00: Odczyt. Historja muzyki. 
18,00 — 18.40: Koncert Ork. Rozgł. Wil. 
18.40 — 19,00: Audycja recytacyjna. 19,00 
— 19.20: Muzyka z płyt gramofonowych 
19.20—19.45: Audycja wesołą „Jak. pani 
Niusia zmieniła służącą?  20.0U —- 20,25: 
„Proces ks. Dąbrowskiego. odczyt. 20.—30 
—22,00. Tr. koncertu z Katowic. 22,00 — 
Tr. z W-wy: Komunikaty: P . A. T., 
cyjńy, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z sali hotelu „Bristol“. 

[SŁUCHAWKIJ 
najlepiej i najtaniej naprawa 

KONCEŚJONOWANA WYTWÓRNIA 
RADJOTECHNICZNA. Skopówka 6 

HEMOROIDY 

    

Maść „MROŽOL“ Gąse- 

    

Ji Oimiożenie ckiego zapobiega , od: 
m; rażaniu się kończyn i goi ranki, Ais 
wstąłe od odmrożenia. Sprzedają 

apteki i składy. SPIS - 0! 

Potrzebny ekonom 
zaraz do majątku w średnim wieku, 

   

  

poli- . 

омО 

  

Od dnia 7 do 11 marca 1929 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Allejski Kinemajograf 
" Kukturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
al Ostrobrumska 5. 

Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: 
„NA POŁÓW RYBEK" komedja w 3 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

g. 4-ej. Następny program: „TALIZMAN ŻYCIA*. 

„Bohaterka Wielkiej Woj n 4€ film o miłości 
y i poświęceniu. 

VERĄ REYNOLD3 ! JULJA FAYE Nad program: 
Początek seansów od 

  

Kino-Tea ; : : 1 
o-Teatr Rim KOR Na E wrążenie. Film dla oka i dla serca. Niezapomniani bohaterowie obrazu 

e |„Siódme Nie о* 4: Arcydzieło, pełne czaru 
„H EL 10 S (GAvNoR i cHARLES ANIOŁ ULI cy uduchowionej miłości i 

FARREL, w superfilmie 29 poświęcenia. Film, który 
Wileńska 38. 

Dziś ost tni dzień! 

Seansy 0 g. 4, 6, 8 i 10.15. 
na długo pozostanie w pamięci zachwyconego widza. Nad program: Najnowszy dziennik „Gaumont*, 

  KINO-TEATR į Dziś przebojowy fum ŽŽ (GAUCHO) w roli głownej 
który  oczaruje A Aš € © && ulubieni ic i ki Gao padIBSTO CUDOW U; ac 

„POLONIA. 
Koy” LUPA VELEZ, Dla młodzieży dozwolone. 

Mickiewiczą 22. 

FAIRBANKS. W roli góralki zakochanej w „Gaucho“ pełna niesłychanego wdzięku 
na kolosal 

ognistego temperament 
jod . Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Nie Aris i B 

koszty obrazu, ceny miejsc normalne. Orkiestra powiększ.» spec, ilustr. muzyczna. Pocz. o g 12, 2,4,6,8 i 10.25.. 
ne 

  

Kino „Picradilly” 

  

Dziś! Wielki atrakcyjny film porywający 12 akt. GR o wielkich kurtyzanach i małych rewolucjach * 
osauty na tle detronizacji jednego z monarchów europejskich. W 

„NOWOCZESNA DUBARRY roli głównej szampańska MARJA KORDA, oraz Bolister filmu 

  

  

WIELKA; 42. „Moulin Rouge* JEAN BRADIN. Oszałamiający przepych wystawy. Szał i rozpasanie dancingó ic 
KOZA U Przegląd najnowszych toalet. Saluny miljarderów, Nad program: „MISS POLONIA” ZOE 

+ 
Kiko- “ Dziśl Najcuaowniejszy romans filmowy w]ę powieści Hr. LWA TOŁSTOJA (Najnowsze dani 
LAS „Nanda A N N A K A R E N I N A monumentalne epokowe arcydzieło w 12 akt z 4 ArystóknidNi 

Z й rosyjskiej, zrealizowane pod osobistem kierownictwem Hr. JL JK + 
Wielka 30. TOŁSTOJA syna wielkiego pisarza. W rol. gł. jako para najpiękniejszych kochanków GRETA GARBO į 

JOHN _ GILBERT. Wykonanie tego filmu stoi na niezwykle wysokim artystycznym poziomie. 
  

Fortepiany, pianina i fishąrmonie 
„N žsžė 4 d T. p aiw nocnSh © Wiimieć=o Dłote modale 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów. 
tylko ggwarantowane jakości. Ceny reklamowe. 

OURAGEZRUNECOGNĆŃ ‹ -- - GGABKASZGYAGCEKBNUKAKCH 

     

  

         

   

    

          
  

      

Br. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 40 11 оа 
5-7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
8ŁIS — w.Z.P. 

ERRIENR SME 

| ietize east | 

LOKALE 

Mieskanie 
z 2-3 pokoi lub 2 
pokoi z uzywalnością 
kuchni poszukuje nie- 
zwłocznie. Zgłoszenia 
do adm. „Stowa“ pod 
„Inžynier“. 9c6-0 

by. Wojskowym, u- rzędnikom i uczącym przyjezdny na miesiąz 
(albo «łużej). Łaska- 

RÓŻNE 
  

Posiadamy 
do ulokowania u 
osób 
Sumy pieniężne 

Wil. Biuro Komi- 

  

  

  

poważńych | 

| 
| 

sowo - Handlowe, 

4 PROSZEK OB ROLU GLOWY DLA DOROSEYCH » i 0 t DRE 21, 

i Do BUS )) GyNAJĘCIĄ 5 i 
Li LA B 3 PE 2 pokoje z niekrę- 

оа T) 4 : ' pującem | wejsciem. E 

sa 2 USUWA NAJSILNIEJSZE Ożyńska-Smolska Sierakowskiego 20-13. ACHA Ak 

1 : а’[ £ GŁ 141,4 Y Siomtżyanie | stw. TĘ r Gadanie. | # szybko 

AA A š KES a Aaa me KEM bez sa Pokoju A Saias 

UT TA fABRYKA (HEMICZNO-FARMACEUTYCZNA He asa i * щ? (może być wspólny), | Mickiewicza 21, © 

8 LN AE „AP,KOWALSKI wasszawa. * rony. uczne zę poszukuje. prelegent b 1e1.152. ZA 

  
OBEOZAYEK - ię zniżka. Ofi Ą 

Gwoli wygodzie Sz. Publiczności, firma pi 5. "Przjmaje:, 64 ЗОУ do Ukta EACH000 Wilno 8—Tiod4 7. „Slowa“ pod „kw.315*|- { 

0 P T Y r 0 1“ E Wydz. Zdr. Nr. 3 PRZEPISUJEMY 
” WIELKA 66 sė NA MASZYNACH 

ы - он il. Biuro Komi- 

Właściciele Bracia Olkieniccy (najstarsza i największa) fees Pokój sowo - Handlowe, 
firma  optyczno-okulistyczna w całej okolicy , % е +... | Mickiewicza 21, 

- DR ANOSZERKI BB gowskiego” "6 tz 32 2 
į otworzyła FILIĘ Vasa bowicczćć SIę U mRAWCOWA, była 

Lui ACZ - pracowniczka po- 
przy ul. MICKIEWICZA Nr. 11-a 

Akuratne wykonanie okularów NkaszerkaSmiałowska A WWAWAW 
według przepisu  lekarzy-okuli* 

stów. Przyboryji aparaty foto- 

graficzne. Radjo-aparaty i Ra- 

  

'| oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 

,szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 

КОРИО | SPRZEDAĆ 

ważniejszych firm w 
Warszawie przyjmuje 
do roboty kostjumy, 
płaszcze i suknie. Ce 
ceny przystępne. Wy 
konanie eleganckie. 
przyjmuje uczenice do 

djo-sprzęt. rzajki, wypadanie wło- i ią i i 
si nauki szycią i kroju, 

f sów. Mickiewicza 46. KU PĖ warunki dogodne 
-——-————57———— 5 —:————————————— ° . 6. l Skopówka 7—8, ostat- 

nie wejście. =» 

POUPEE KWAWAYE TyDSABYJ liczniki 
Ją LEKARZE | 
KAWAWAG 

i 
DOKTOR 

L. GINSBERG 
chorob; 
syfilis i skórne. Wil do 

Potrzebny 
energiczny 

weneryczne żonaty, 

no, uł. Wileńska 3, te- Dziśnieńskiego, 
lefon *567. Przyjmuje kilometra od 

R POSADY 
POSADA 

uczciw. 
gajowy m 

lat średnich 
pow. majątku 

pół 

stałego prądu 3—5: 
anperowych 220 wolt. 

„ Wileńska 23 2. >960 0! 

  

H. Wilenkin 5-48 
Spółka z ogr. odp. 

— 

Nauk 
pisania na maszynie. 

  

  

Ogród 

rzeszkowej 11 m. 16, 
: 1-6, sb 

  

sumienny, energiczny z poważną re- 

komendacją. Oferty pismienne z od- 

pisami świadectw — pocz. Dzisna, 

maj. Wianuża. „Fiedorowicz. 

OJŁABIENIE BLEDNICE: 
НЕМФ 
КЕА М/.Е 
п--—__—----н _ 

Karsy jęcyka lifewskiego 
Zapisy przyjmują się jeszcze do dnia 

15 b. m. w Gimnazjum Litewskiem 

przy ul. Filipskiej 12 od godz. 5 do 

6-ej m. 30 po poł. (w klasie lib.) @ 

[er L | 

pa : 

į Kilimów artystycznych | 
* 

Biuro Techniczno=Handlowe 
T Rohėfžiinžynieryinych : 

STOBERSK! 
fachowej i sumiemnej pracy, oraz termino_ 
Turbin Wodnych, sprzedanych, zimontowa 

wraz z transmisjami i maszynami: 

Nr. 14. Anna Obuchowicz 
p. Wojstom, st. Smorgonie 

„ 15, Piotr Lipnicki ‚ 
p. Krewo, st. Hiorodzkij 

„ 16, Mojżesz Słouszczer 

p. Radoszkowicze, st. Olech- 
nowicze. 

St: 
ako dowód energicznej. 

3 tawy ogłasza Spis 
+ :;сіьа‘:'цш{\шшюпусъ w 1928 r. 

«Nr. 1. Stanisław Dziatlik 

= 4 p. Mańkowicze, st. Postawy. 

2. A. Pimonow ` 

_g maj. Zameczek, p. Wilno. 

„ 3. Leopold Samojłowicz 

; p. Nowy-Dwór, St. Grodno. 

„ 4, J. Szutowicz i J. Mašnikow. 

> p. Smorgonie, Zalesie 

у 5. Włodzimierz Kabak 

: p. Iža, st. Wilejka pow. 

6. Bolestaw Lisowski 

ZW p. Szczuczyn, st. Różanka. 

„17. Abram Berman 
p. Leonpol, st. Druja 

„18. Adam Tuszyński : 
p. Czarny Bór, maj. Karczówka 

„ 19. Stefan Krupski 
p 7. Adolf Bernat aa 8 p. ide St. Rao Gostylla 

| emaliai nga wystawa i sprzedaż w lokalu 
„ 22 Romuald Brzeziński 

p. Melegjany, st. Hoduciszki 
„ 23. Mikołaj Kulbicki 

p. Woronowo, st. Bastuny 

„ 24. Walerja Kuniegielowa 
p. Wilno, st. Podbrodzie 

„ 25, 26. Hr. Józef Tyszkiewicz 
Duniłowicze, st. Woropajewo 

„ 27. A. Rubin i Lewinson 
p. Taboryszki, st. Jasz uny 

tow, st. RÓżanystok. 

p a K. *ryczkiewiczowa. 

p. R sań 

pd: WDK Ti Olechnowicze. 

12. Pi.tr Wojciechowicz i 

p. Poleckiszki, st: Bieniakonie 

13. Jan Korwin Pawłowski 

p. Plissa, st. Podswilje 

Kasyna Garnizonowego| 
ful. Mickiewicza 13. 

(dywany, narzuty, pasiaki). 

TL] 
”     SI S TBA GEA = - m 

Uznane za najodpowiedniejsze dla 

Wileńszczyzny nasiona zbóż produkcji 

miejscowej w czystych odmianach. 

DOwsy Rychlik Trybańcki, 
z maj. Trybańce 

p. Józefa Borowskiego 

KOMPLETNE; BUDOWY i PRZEBUDOWY MŁYNÓW i URZĄDZEŃ: 

W. Pan Hr. Hutten Czapski— Słonim, maj. Symkowicze 

„ Jan Korwin Pawłowski—Plissa, maj. Polesie. 

Romuald Brzezifiski—- st. Hoduciszki, maj. Polesie. 

  

stacji 
od_8_do_1 i od 4 do 8. kol. Parafjanów, obok 

miasteczko, kościół, 

DOKTÓR szkoła. Rekomendacja 
konieczna. Dam  do- 

BLUMOOICZ bre uposażenie, ciepłe 
mieszkanie, Ogrėd. 

Choroby weneryczne, Adress poczta Pa- 

| syfilis i skórne.  rafjanów, Siemaszko; 

warzywny Z inspekta- 
mi,,w punkcie han- 
dlowym do wydzier— 
żawienia. Może być z. 
mieszkaniem Adres w 
adm. „Słowa*. 656—0 

ilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i. skład 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane 1, 
angielskie, kreden- 

Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, i 
wzmącnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age* 
przedają apteki i składy apteczne. i 21i 22 marca będę 2 łem od 100 do 

Żądać Aiko w oryginalnem ao Wielka 21. w Wilnie w hotelu w zę: ył 1.500 dolarów do do- 

waniu apteki A. GĄSECKIEGO w |JOd 9 — 1 13 — &. „Bristol“. Tuż obok| buiów, ; , prpg.| chodowych interesów 
o-ip95 Warszawie, ul, Leszno 41. __ (Telef. 921). — oddaję w dzierżawę | dChowć e pi | potrzebni. Zgłaszać 
Skłąd w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 72 gg 7771117 3 włóki ziemi z bus] godne" wiriaa || sie; „Informator“ 

nen SESI SIS SR EEK AE Saros > Oakam ema ERY Jażellońska 8 m. 14, 
' iR 1 piętro. —© 

p zam ace ew nawa sz! ma awryłkiewiczowa Potrzebny _ Lokomobila ——" 
Ч NE. | fiszczędności go- 

k nie przyjmuje od 11—1ZEKONOM samotny Lanca [2 H. P. — 10 0 tówkowe loku- | 
l esz c | od 5—6. SE do niedużego BPO m PE: Sprze- | jemy na dobre 

Й & мо 3 рокуоне poszukuję od sa Azow. operacje kosne orstnę „ rekomer buro, Techniczne | ya ryski 1.56 

    

We z kapita= * 

  

sów, operacje kosme- poważne e 
tyczne i kosmetyka dacje. Zgłoszenia li- „Kiersnowski - Krużo- raz ze ai aa Lano A bez ryzyka u osób ‚ 

kait. p.) w śródmieściu lub na . ч = aż majętaych i odpu- 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). lekarska. Wilno, Wi-stowne z  odpisamiłek*, Jagiellońska 8. wiedzialnych 

    

  

      

  

а* leńska 33 m. 1. świadectw nadsyłać: „.098]p-.Re ° 
' A i ko go do adm. Sys W.Z.P. 77. Wilno, ul, Zawalna 8, ga 1.000 dolarów DAC 

W WRZ AREA MEZA ZE z | DOKTOR m. 3, Golimont. sv60 ŚM sprzedamy na- || gej. 9-05. 506 ob 
; ! З tychmiast dom dre- |-——— 

нна D.ZBLDOWIEZ 7 wniany o 4 mie- : 

…ш Mode! 19291 chor. weneryczne, Ekonoma pie m H b 

ia $ 3…1"' NOZ z długoletnią prakty- na tem ogród PÓŁ егоу 

RADIO 1, od 8" wiecz. |poncianka 5В ооа оо п onyksie, krważ 
$ к S dzyński. —# й ° iku itp. o 

izechlamiRówy gkranowy „oabiocnih Kobieta-Lekarz | PSSE T, aaa p 45:2 sa złotym : 
co do mocy zasięgu i salektywno: й ч ierść. artystycz- | 

zastępuje 5 — 6 lampowy. Dr. Jeldowiczowa Korespondenfka Le 285: 2 ŚiĆ *wdkónaten 

Ekonomiczny, tani i łatwy w KOBIECE, WENE- | angielsko - niemiecka D dania | 3 85 zł., (przy- |. 
obsłudze. DOW NOSZA ‚ w. pracy. Daje o sprzedania) słąc miarę w zgię” \ 

о * |#е% lekcje angielskie-pozostai jeytacji: | ciu palca), wysyła | 

Nileiska Pomoc Siła og Гаа ой zt |go. Otero sub MN Vokės olos de | 2a, alt. Made | 
Wilno, Wileńska 38. 1060 tel. 271. | OWE aanąccannó | „Preciosać,  War- 

  

; ацііц&‹)зпа‚рд, pianino waj - Marszał 
r Nr. zą 1.800 zł. w dobrym | Sza > W: Zar № 15% Buchalterka stanie, 2 żyraudole | kowska 106. pes L 

i RSA RAA NSU UGI SBE TRA WA SEAS zdolna, z kilkoletnią salon tatę ——— 

a JOKCÓCMEGYCYNY praktyką, szuka. BO" wy i Z 

B Wb D S ń W ab a. g A. BYMBLER S ni A einą do szycia nożna RR m UNI E EE 

Esencja Chinowo - Chmielowa“ į Šchoroby skórne, we- в wie, Ją kasą | ogniotrwalą. G 

i "Mydło Chinowo - Chmielowe* (z |Jaeryczne i  moczo- Pa Po ęłoszenia Lombard, Biskupia by 4 UBY 

        

Kozutkiem). Sprzedają apteki, skłądy p płciowe. Elektrotera- Dobrze poleco- АНО Е ПЛЕУЕ 1 
i Poco Główny skład Apteka Gą- | EB słońce R neje” c Biuro Eika 

seckiego, ul. Freta Nr 16. diatermja. Ilux- Ogłoszeń Metzia, Z bardów wit lom- 

'B 0-1666 Wydz. Zdr. Pubi. Nr 154, gi Mickiewicza 12, r08 Warszawa, Jasna 17. AS Biskudia 

   
Tatarskiej 9—2i5-8. | 

W.Z.P 43. 12), unieważnia się. 

gubioną legity- 
Ž mację akademic- 

  

  —на . ОЬЕ РОЙАЙ 
weneryczne, moczo- 

    

  

  

    

- 

į 4 

| 
» t ki p. Stołpce, maj, Zasule. || 

płciowe i skórne, Ul „czciwa słuśąch k ° 

» Ё:ееі:!';ч!‹ Pr ikowski- cz. Duniłowicze, maj. Darewo. Sobieszyfiski, Wileńska 7, tel. 1067. umiejąca dobrze o nad = oe, Wo 

: i 1. Feliks Zawadzki--p. Mejszagota, maj. Jody. Findling, ZLLIS  ——„—towač. Zgłaszać się z ważnia się- ‚ -° 

% f » Radosław Świacki— maj. Kamionka, pow. Grodno. Żóły. Lodhiiwa, » gi rekomenda e am u 

r E KAMIENNO BETONOWE: 4-rzedow Dr Hanusowicz -go Maja Nr 3 m. ———— 0 

| ZBUDOWANE SZLUZY KOMPLETN ю. i Jęczmień pęka ч ‘5 _ Ordynator  Szpitala 40 ZOdziny 6 wieczór. Przybłąkał się 

W. Pan Adam Tuszyński — pocz. Cz. Bór, maj. Karczówka. ai 
Sawicz, choroby skór: 

PIES dnia 8 marca 

. zPolecał : : ne, weneryczne, mięczy 4—5 p. p: Ta- 

и ` dzi jęć 5—7 pp. sy  setter, młody, 

wileński Spółdzielczy й- 4 (2 kogutkiem) || Zamkova 7—1 Le- Francuska bronżowo - biały, £ 

5 Uw ada: ** wiosenną budowę czas zamawiać turbiny. Syndykat Rolniczy moroidalne „I L „Usuwają б żę ania ei rodowita paucycaka obrożę. Do o kelius i 

, З "  Termin dostawy 12—14 tygodni. WA 9 tel 323, "= ziószją gu ży GIO. (sztuczne słońce gór- Przyjmuje ód Biż UA 2—4, 

z 4 е аатр maż + "Sprzedaj. i skie)i elektrycznością wiecz. Gimnazjalna r ilefskiej). — © 

| KIEMIENN TC OWNZAWTOZAOWAEZRWEWA LS os ŠA i i o i (distermia). o ORIS- m. 21. lo 

| Wydawca Stanisław Machiewiez. Redakter odpowiedzialny Witold Woydylie. © Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 28. 

у


