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PRZEDSTAWICIELSTWA 
— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk BARANOWICZE 

BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 

KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. GŁĘBO.| 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 

- KLECK — Sklep „jedność” 
ŁIDA — ul. Suwalska 13, 5, Matecki. 
MOŁODECZNO —- Księgarnia ©-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spėtdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksiegarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejsk:. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWĄ — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch*. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY. OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 3: Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro: 

żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

oszenia cyfrowe i tabrelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Artykuł spóźniony o zwycięstwie min. Zaieskiego w Genewie 
Artykuł ten jest spóźniony, bo 

mam pisać o wypadkach, które się 
gożegrały w przeszłą środę i czwar- 
tek, dnia 6-ego i 7-eg0 marca w Ge» 
newie na 54 sesji Rady Ligi Narodów. 
Wypadki te dały zwycięstwo Polsce,— 
widoczne, wyraźne zwycięstwo Polsce. 
Od trzech lat jestem Świadkiem obrad 
Rady Ligi Narodów i Zgromadzenia 
i chętnie przyznaję, że nie widziałem 
jeszcze tak zupełnego zwycięstwa po- 
lityki Polski, tak samo jak nie było 
takiego zwycięstwa w latach poprzed- 
nich. Należy więc zdać sobie sprawę 
na czem to zwycięstwo polega, i co 
było przyczyną, że Polska mogła zwy- 
ciężyć. 

„Na czem polega zwycięstwo 
Polski. 

W Lugano, na poprzedniej "sesji 
Rady, p. Stressemann, bijąc pięścią w 
stół, zapowiedział postawienie na po- 
rządek dzienny Ligi sprawy wyjaśnie- 
nia kompetencji Ligi w sprawach 
mniejszościowych. Intencje Stresse- 

manna szły oczywiście w kierunku 
rozszerzenia tych kompetencyj. W Pol- 

sce zamieszkuje dużo Niemców i 

Stressemann, chcąc rozszerzyć © opie- 

kuńcze kompetencje Ligi, chciał jedno- 

cześnie szerzej roztworzyć tę мке 

przez którą Niemcy, jako członek Ra- 

dy, mogłyby wkraczać do Spraw 

wewnętrznych Polski, no i zapobiegać 
państwowemu asymilowaniu się Niem- 

ców polskich z państwem * polskiem. 
t'an Stressemann znalazł w tych dą- 

żeniach wyraźnego sympatyka i chęt- 
nego pomocnika, którym był p. Dan- 
durand, przedstawiciel Kanady, + row- 

nież zasiadający w Radzie Ligi. Dla 

człowieka nieobeznanego z dziwnym 
ustrojem imperjum brytyjskiego było ., 

„zagadką, jak w sprawie mniejszości 

na terenie Ligi Kanada może upra- 
wiać inną politykę, a minister brytyj- 

__ ski inną politykę. A jednak tak było. 

" patje 

Wszystko, co mógł dziennikarz polski 
w Genewie zaobserwować, wskaz ywa- 
ło, że p. Dandurand (Kanada) i p. 
Chamberlain (Anglja) uprawiają pod 
tym względem zupełnie inną politykę. 
Mówiono, że*p. Dandurand jako Fran- 
cuz (w Kanadzie duża część rdzennej 
ludności jest francuskiego pochodze- 

nia, są to potomkowie francuskich 

kolonistów, którzy przybyli do tego 

kraju jeszcze przed Anglikami) sam 
się uważa za rodzaj mniejszości i 
stąd ma sympatje abstrakcyjne dla 
sprawy mniejszościowej, a więc sym- 

niezwiązane niczem z taką 
czy inną grą mocarstw pomiędzy So- 

bą. Mówiono także, że p. Dandu- 
rand jako minister parlamentarny 
bardzo jest czuły na opinję swoich 
wyborców, otóż podobno wyborcy- 
Ukraińcy dużo znaczą w jego okręgu. 
Nie wiem, czy to prawda, ale faktem 
jest, że Ukraińcy Stanowią w Kana: 
dzie zorganizowane społeczeństwo, 
dzielące się na kilka partyj, wśród 
których  nienajsłabszą. jest  partja 
ukraińskich qmonarchistów, dążących 
do restauracji hetmaństwa  dziedzicz- 
nego w wolnej, od bolszewików swo- 
bodnej Ukrainie. W każdym razie p. 
Daadurand o tyle na rekę szedł p. 
Stressemanowi, że w swoich planach 
ogromnie zwiększał nietyłe może 
kompetencje Ligi, ile—- powiedzielibyś- 
my—intensywność Ligi w interesowa- 
niu się sprawami mniejszości. Stres- 

semann popierał Danduranda i na tem 

polegała jego, Stressemanna, ofensywa 
przeciw Polsce. . 

Ofensywa ta została odparta. Pro- 
gram Danduranda nietyłko nie: został 
przyjęty, o czem wogóle nie było mo- 

wy, lecz komisja, do której został 
odesłany, została uformowana nie tak 
jak sobie życzył p. Stressemann, lecz 
właśnie tak, jak tego sobie życzył p. 
Zaleski. Pan Stressemann chciał, ab 
komisja ta składała się z pięciu osób 
i aby tam wchodził Dandurand i ama- 
śtor niemieckich pochwał, tak zwany 
Apollo Ligi Narodów p. Prokope. 
Tymczasem, komisja utormowała się 
tak, jak tego sobie życzył p. Zaleski 
to jest p. Adatci, jako referent i 
w charakterze pomocników pp. Cham- 

berlain i Quinones de Leon. 
Pan Quinones de Leon był kandy- 

daturą Polski. Nasz minister sympa- 
tyzuje bardzo z tym wybitnym mężem 
stanu, który niedawno powrócił do 
genewskich zajęć i niewątpliwie przy- 
jemnie odczuje, że nie stracił wśród 
swych kolegów tego miru, którym 
się cieszył od pierwszych lat istnienia 
Ligi. Pan Chamberlain natomiast mu- 
si być dla nas sympatyczny po swej 
mowie, którą wygłosił i w której o 
różnych rzeczach pouczył Stresse- 
manna. Mowa Brianda była piękną 
retorycznie, każde jej zdanie 
mi jeszcze do tej chwili w uszach, 

miała to do siebie, że łatwo dawała 
się zapamiętać, jak każda ze srebne- 
go kruszcu odlana sztuka retoryczna. 
Chamberlaina mowa oczywiście pod 
tym względem nie dorównywała prze- 
mówieniu Brianda. Anglik mówił tak, 
jakby mu było wszystko jedno, czy 
kto go słucha, czy nie słucha, nie 
starał się bynajmniej ująć sobie 
ani. rady, ani sali. Lecz Anglik mówił 
przedewszystkiem lojalnie. 1 ta lojal- 
ność bezwzględna byla pięknem 
mowy Chamberlaina. Powiedział 
kilkakrotnie, że „mniejszości powinny 
tu przychodzić z czystemi rękam'* 
rozumiejąc przez to, że. mniejszości 
powinny dążyć do zasymilowania swo- 
ich interesów z interesami państwa, w 
którem zamieszkują -tak samo, jak mó- 
wił o tem, że państwa lojalnie po- 
winny zapewniać mniejszościom ich 
rozwój narodowo-kulturalay. Sądzę, 
że taki program powinni Polacy przy- 
jąć i na jego gruncie stanąć i zachę- 

ECHA STOLICY 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 16 III. PAT. Dnia 16 b.m. 

pod przewodnictwem p. prezesa Rady Mi- 
nistrów prof. Bartla odbyło się posiedze- 
nie Rady Ministrów, na którem załatwiono 
szereg bieżących spraw państwowych. Mię- 
dzy innemi Rada Ministrów przyjęła pro- 
jekt ustawy o opiece nad osobami psychi- 
cznię choremi, projekt ustawy wprowadza- 
jącej pewne zmiany i uzupełnienia do usta- 
wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i * 
ich rodzin oraz szereg projektów ustaw 
ratyfikacyjnych. . 

Są marszałkowski w sprawie 
Langer—Towarnicki. 

; , WARSZAWA, 16 li, PAT. W.dniu-dzi 
siejszym odbyło się pierwsze posiedzenie 
Sądu marszałkowskiego w sprawie Zarzu- 
tów, poczynionych przez pos. Langera po= 
słowi Towarnickiemu. W skłąd sądu mar- 
szałkowskiego wchodzi, jako superarbiter 
wicemarszałek  Czetwertyński oraz -posto- 
wie Jędrzejewicz i Diamand. Po zatatwie- 
niu formalności sąd ograniczył się na dzi- 
siejszem. posiedzeniu do przesłuchania po- 
słów Langera i Towarnickiego. Jednocze- 
Śnie sąd powziął postanowienie przesłu- 
chania całego szeregu świadków, w tej 
liczbie ministra przemysłu i handlu. 

Rada Portu Gdańsku zabiega 0 
nową pożyczkę 

Rada portu w Gdańsku czyni przy- 
gotowania do uzyskania nowej pożycz- 
ki na rynku międzynarodowym. Konie- 
czność zaciągnięcia tej pożyczki moty- 
wowana jest nieodzownem zrealizowa- 
niem rozszerzenia inwestycji i urządzeń 
technicznych w obrębie portu gdańskie 
go. Chodzi mianowicie, o to, że obec- 
ne zarządzenia techniczne portu przy- 
stosowane są do przyjmowania i nada-- 
wania wielkich ładunków masowych, 
jak węgla, rudy, drzewa, cukru. 

Rada 'portu, w zgodzie zresztą ze 
stanowiskiem delegacji polskiej i gdań- 
skiej w Radzie, jest zdania, że należy 
przystosować port da przyjmowania 
również ładunków drobnicowych. Na 
ten cel zaciągnięta ma być pożyczka w 

wy 'sokości ponad 10 milj. guldenów. 

Q powzięciu decyzji co do zaciygnięcia 

tej pożyczki Rada portu zawiadomi 
rząd polski. 

Zapowiedź” expose premjera p. 
Bartla w sprawach gospodarczych 

W związku z wnioskami poselskiem 
natury gospodarczej, na jednem z najbiiż- 
szych posiedzeń Sejmu wygłosi w Spra- 
wach gospodarczych państwa dłuższe expo- 
se prezes rady ministrów p. Bartel. 

Skark Państwa zwróci kolejom 
Z5 miljonbw zlofych 

Uchwała Rady Ministrów "z' dnia 
13 b. m. o tem, że skarb państwa wy- 
płacić ma przedsiębiorstwu polskich 
kolei państwowych kwoty, które zosta- 
ły wpłacone przez koleje na dochód 

Y skarbu państwa w roku 1928—-29, mo- 
tywowana jest tem, że w okresie dłu- 
gotrwałych mrozów i zamieci śnieżnych 
dochody kołei spadły przy równocze- 
snem bardzo zńacznem podniesieniu się! 
wydatków. kolei. 

Koleje państwowe wpłaciły skarbo- 
wi państwa w bieżącym ruchu budże- 
towym nadwyżkę dochodów nad wy- 

datkami w wysokości około 25 miljo- 

nów złotych. Ta suma ma być W myśl 

projektu ustawy, przedłożonej sejmowi 

przez rząd wypłacona kolejom. 

Projekf ustawy przeciw 
synekurom. | 

W prezydjum rady ministrów Opraco- 

wany został projekt zarządzenia, mocą 
którego funkcjonarjusze panstwowi, Zasia- 
dający w radach nadzorczych, ciałach kon- 

trolujących banków, przedsiębiorstw 1 mo- 

nopole państwowe mają -pobierać wyna- 

grodzenie z tego tytułu tylko do pewnej 
wysokości, któraby nie przekraczała ich 

sji. Projekt powyższego zarządzenia w 

dniach najbliższych wejdzie pod obrady 
ady ministrów. 

cać nasze mniejszości, aby na taki pro- 
gram zgodziły się. 

Nasza formuła Ligi Narodów. 

Sądzę, że formuła, którą głosimy 
o Lidze Narodów pomimo zwycięstwa 
Polski, nadal jest aktualną. Twierdzę, 
że słuszność tej formuły nadal da się 
kompletnie obronić. Nasza formuła 
brzmi: polityczną treścią. politycz- 
ną istotą instytucji Ligi Narodów 
jest uzależnianie interesów wszy- 
stkich państw europejskich od in- 
teresów Anglii, Francji i Niemiec. 
Twierdzę, że formuła ta wytrzymała 
próbę ognia i podczas ostatniej, po- 
niekąd dla niej krytycznej, sesji Ligi 
Narodów. Ale owe zwycięstwo Polski 
miało jednak coś zagadkowego w So- 
bie, zwłaszcza z owemi tendencjami 
poświęcania interesów Polski dla przy- 
jaźni z Niemcami, które tak. dobitnie 
ujawnił p. Briand podczas ostatniej 

Aresztowania komunistów na Łotwie, 
RYGA, 16 3. Pat. Ryska poljcja 

polityczna zaskoczyła centralny 
komitet nielegalnej partji komu- 
nistycznej na Łotwie w chwili 
gdy w pełnym komplecie odby- - 
wał konspiracyjne posiedzenie. 

Policja aresztowała 7 obecnych 
na posłedzeniu osób oraz skon- 
fiskowała szereg dokumentów, 
między innemi nade»łane nieda- 
wno instrukcje sekcji łotewskiej 
Kominternu, jak również rozra: 
chunki, dotyczące funduszów pro- 
pagandowych. Wśród sresztowa- 
nych znajdują się dwaj emisa:ju- 
sze Kominternu, którzy wysłani 
zostali na Łotwę z falszywemi 
paszportami,—jeden radny miej: 
ski, jeden urzędnik sowieckiego 
przedstawiciclstwa handlowego. 
Rewizje przeprowadzone w miesz 
kaniach poszczególnych członków 
centralnego komitetu doprowa. 
dziły 
Jak podaje prasa, wśród komuni. 
stów panuje panika, 

Głód na Litwie. 
Z Kowna donoszą, że głód w 

północnych powiatach Litwy 
przybrał katastrofalne rozmiary. 
W okolicach Szawel i Janiszek 
notowanych jest szeręg wsi. któ- 
rych mieszkańcy za jedyne po- 
żywienie używają plew zbożo- 
wych rozrobionych w wodzie, 
W gminach Żemiele, Pokrojsk i 
innych wybuchła epidemia tyfu- 
su głodowego. We wsiach oko- 
licznych chłopi posprzedawali 
wszystek inwentarz żywy, żywiąc 
się obierzynami kartoflanemi. 

roźna syfnacja w. Inflantach. 
Nieurodzaj i powódź wyrządziły. 

dotkliwe szkody w wielu powiatach 
na Łotwie. Szczególnie krytyczne po- 
łożenie daje się zauważyć. w Latgalji, 
gdzie otwarcie mówi się o braku żyw- 
ności paszy i nasion i gdzie skupia-* 
ją się dziesiątki tysięcy ludzi, potrze- 
bujących natychmiastowej pomocy ód 
Rządu. 

Przedstawicieldynaburskiego „Dzwo- 
nu' zwrócił się w tej sprawie do 
posła Wilpiszewskiego, który oświad- 

czył: ' 
„Muszę stwierdzić, że rząd łotew- 

Ski zdaje sobie całkowicie sprawę z 
grożnej sytuacji w okręgach dotknię- 
tych klęską nieurodzaju i powodzi. W 
miarę posiadanych środków materjal- 
nych, rząd stara się nieść pomoc po- 
szkodowanej ludności. Pomoc rządo- 
wa idzie w kilku kierunkach i obej- 
zwie rozmaite rodzaje potrzeb ludno- 
ci. : 

'Przedewszystkiem zwrócić należy 
uwagę na pomoc żywnościową, którą 
stosuje się do ludności, pozbawionej 
przez nieurodzaj i powódź Środków 
żywności. Pomoc żywnościowa odby- 
wa się w formie 
wania mąki w ilości 6 kilogramów 
miesięcznie na głowę. | A 

W marcu r. b. korzystać będzie z 
pomocy żywnościowej na całej Łotwie 
81.370 ludzi a z tej liczby w Latgalji 
56.975 osób. Pomoc trwać będzie aż 
do nowych urodzajów. Rząd wystąpił 
z żądaniem wyznaczenia na ten. cel. 
dodatkowych kredytów. 

DIE 
1 

do dalszych aresztowai.. 

bezpłatnego wyda- .- 

swej działalności. | sądzę. że przyczy- 
ny tego zwycięstwa dziś jeszcze uchwy- 
cić dziennikarz nie może. Raczej wyli- 
czyć szereg półprzyczyn. Wśród tych 
półprzyczyn . pierwsze niewątpliwie 
miejsce zajmuje decydujące, męskie 
posunięcie Polski z tą notą z dnia 27 
lutego. Nota ta, zawierająca nietylko 
zdecydowanie samodzielne stanowisko, 
lecz i rodzaj grożby pod adresem wiel- 
kich mocarstw, niewątpliwie zrobiła 
swoje. '|- 

{ ktaty o mniejszościach zgadzały się dotych- 5) Państwa, które podpisały traktat o 

Nota z 27 lutego 1929 czas na taką procedurę tylko przez czystą mniejszościach nie zgadza się na żadńe zmia-  - 
š в S m R ь ny swoich zobowiązań, a specjalnie na ich | 

2) Również jest przeciwny duchowi tra- : 
„ Podamy tu tę notę in extenso, 
jakkolwiek była to nota tajna, która 

ak. z opornem stanowiskiem 
francuskiego rządu, wreszcie nota, 
tóra ujrzała Światło, dzienne. tylko 

dzięki czyjejś niedyskrecji. Ukazała się 
małym  druczkiem w dzienniku La 
Suisse, zdementowana przez Polskę 
ani przez nikogo nie była, ale też 

przedrukowywana, o ile wiem, 
nie była. 

Nota ta brzmi: 

także szościowych. Przyjęcie takiego postępowania 
stanowiłoby precedens niebezpieczny dla 
wszystkich państw, i ten sposób nie może być 

z ; ъ przyjęty, chyba że będzie równorzędnie sto- 
Rządy Grecji, Polski, Rumunji, Jugosła- sowany do wszystkich państw, nawet do 

wji i Czechosłowacji po zbadaniu, w chara- tych, które nie podpisały traktatów o mniej- 
kterze sygnatarjuszy traktatów o mniejszo- szościach. 
ściach, sprawy mniejszościowej jako proble- 
mu przedstawionego Lidze Narodów — do- szościach nie zależy wyłącznie od większości 
szły do następujących wniosków: : Rady Ligi Narodów. Zgoda państwa mniej- 

1) Obecna procedura komitetu trzech szościowego jest tu konieczie, gdyż Ib 
jest niezgodna z literą i duchem traktatów o tych traktatach główne państwa sygnujące 
mniejszościach, które przewidują interwencję zobowiązały się do nie odmawiania zgody na 
Rady tylko na podstawie żądania jednego z zmiany, które będą postanowione przez Radę 
jej członków i na jego odpowiedzialność in- Ligi to druga strona zobowiązania takiego 
dywidualną. Państwa, które podpisały tra- nie dała. 

powiększenie, ani też na żadną nową insty- 
ktatów fakt, że Liga Narodów uważa za mo- tucję procedury Wez tego, aby system ochro- 
żliwe przyjmowanie petycji od rządów ob- ny mniejszości stał się prawem ogólnem dla - 
cych, specjalnie od rządów krajów, z które- wszystkich państw bez wyjątku. 
mi dana mniejszość związana jest przez rasę. Ę 52056 Z : 6) Jeżeli Rada uchwali nowy rodzaj pro- 

3) Sprzeciwia się systemowi traktatów cedury, to państwa, które podpisały traktaty 
o mniejszościach, a specjalnie ich myśli prze- o mniejszościach wyjdą z dotychczasowej 
wodniej aby usunąć możliwość 
do wewnętrznych spraw kraju, że państwa nia procedury 
mogą na podstawie art. 11 i 
wnieść na radę jakąś sprawę mniejszościową sprawą mniejszości inaczej jak tylko na żą- 
opierając się na przepisach trakt atów mniej- danie formalne jednego ze swoich członków, 

interwencji swojej rezerwy i zażądają ścisłego stosowa- 
rzewidzianej w traktatach, 

ustępie 2-im według której Rada nie może się zajmować 

przedstawionego pod jego odpowiedziałno- 
šci indywidualną. 

Nota powyższa jest ostra w tonie. 3 
Czy Trocki uzyska prawo azylu w Niemczech? Syykie ona dotychczasowy sposób 

załatwiania spraw mniejszaściowych i 
_ BERLIN. 16.3. Pat. „Vorwarts* donosi, że wedle oświadczenia Troc- jak widzimy w swoim punkcie 5 grozi 

kiego otrzymać on miał od posła socjalistycznego do Reichstagu dr. Ro generalizacją opieki nad mniejszościami 
sentefda wiadomość, że sprawa jego przyjazdu do Niemiec nie została do- jest to nie do przyjęcia dla nikogo z 
tychcząs załatwiona przez gabinet, jednakże prośba jego ma pewne szanse wielkich państw, lecz dzisiaj specjałnie 
pomyślnego załatwienia. Trocki miał prywatnie przyrzec dr. Rozenfeldowi, nieprzyjemne dla Francji. Prawda, pra- 
iż zobowiąże się w razie udzielenia mu zezwolenia na pobyt w Niemczech sa francuska oburza się, jeśli ktoś na- 
powstfzymać się od wszelkiej działalności tak agitacyjnej jak i politycznej. zywa Alzatczyków mniejszością naro- 

  

i 

oświadczył, że jeżeliby nie otrzymał 
stara | 
jacych mi Stalinem określił Trocki w następujący sposób: 
mo; 
Rose gdy Trocki zaprzecza możliwości istnienia takit..o 

'omanistycznego.. — Nadzieja pewnych 
du sowieckiego nie spełni się. — Zdaniem Tr 

Sensacyjne oświadczenie Trackiego 
Kontrrewolucja w Rosji będzie miała faszystowski 

: ‘ charakter 

WIEDEN, 16-Il. PAT „Neue Freie Presse“ donosi z Konstyn : 
pozwolenia na pobyt w Niemczech, wówczas po- 

RY na pobyt w Norwegji lub Holandji. — Rono REM istnie- 
y nim a tai 

dową, lecz faktem jest, że walka o ję- 
zyk w Alzacji istnieje i faktem drugim, 
że-już na dworcu w Strassburgu czasa- 
mi trudno dogadać się po francusku. 

Doskonałość manewru polskiego, 
_„ połega, mojem zdaniem właśnie na tem, 

Trocki żę nota 27 lutego została wręczona 
lecz potem dyskretnie o niej zapomnia- 

lin wierzy w no.Widmo generalizacji wywołane, lecz 
się o 

żność państwa. narodowego komunistycznego pomiędzy państwami kapitalistycznemi, nie tak, aby „spowodować konkretny 
ionego paris ł atak przeciw tej generalizacji. 

RZ as 3 Nota zrobiła wrażenie i należy jej 

— Z dofychczezo: ych refon Mik trzyma e apei Kesko ор adata) Aenean 

- Rumunia ratyfikowała profokuł Lifwinowa 

bolszewic- przypisać główną prżyczynę naszego 
R AMNEPS = T G S 

° *sSłyszałem także zarzuty przeciwko 
tej nocie. Kogoś raził bardzo łej ton, że 
niby w czasie, kiedy sprawy mniejszo- 

BUKARESZT. 163. Pat, Dzienniki donoszą, iż senat uchwalił proto- Šciowe są modne, my w tak ostrych 
kuł Litwinowa, pozatem senat uchwalił ratyfikację paktu o rozjemstwie wyrazach wypowiadamy się przeciw 
i nieagresji między Grecją i Rumunią. 

- Straszliwe rozmiary klęski głodowej w Ghinach. 
NANKIN, 16 III. PAT Ministerstwo zdrowia publicznego wysłało ostatnio 

do Hanon, Szensi i Kanscu delegację w celu dokonania inspekcji w tych pro- 
wincjach i złożenia rządowi centralnemu Sprawozdania o Sytuacji w związku 

tym mniejszościom. Zarzut ten jest zu- 
pełnie nieuzasadniony, pochodzi z po-. 
mieszania dwuch kategoryj: polityki 
wewnętrznej, a zewnętrznej. W polity- 
ce wewnętrznej i my jesteśmy za libe-- 
ralną polityką wobec mniejszości, na- 
tomiast tam, w Genewię, to że dysku- 

z pauującym tam głodem. Stwierdzono, iż w prowincji Honan cierpi głód 7 sja toczyła się na temat naszego sto- 
i pół miljona lodzi, w prowincji Szonsi—4 miliony, w prowincji Kanscu 2 i pół. 
Ogółem klęską głodową dotkniętych jest przeszło 16 miljonów ludzi. 

sunku do mniejszości nie miało właści- 
wie nic do rzeczy. Mniejszości nie sta- 

CHERRY ZCWNOK R WRO RZE DZA TETRA ROR ZEOOZEKCKEG nOWiły tu meritum sprawy. Meritum to 

Odezwa Komitefu Ohchodu Imienin I. Pilsudskiego 
Do ludności województwa wileńskiego. 

OBYWATELE! 
Od chwili odzyskania przez Polskę Niepodległości dzień 19 marca 

ieżało w tem, że Stressemann nas ata- 
kował i że owa ostra, daleko idąca no- 
ta była istotnie energiczną kontroten- 
sywą na atak Stressemanna. 

Inny zarzut słyszałem od pewnego 
staruszka Polaka, z którym spotkałem 
się w wagonie i który specjalnie kochał 

był i jest dniem hołdu i czci dla Wielkiego Twórcy, tej Niepodległości, Mar- historję Polski XVII w. Temu panu, 

szałka Józefa Piłsudskiego. Rok rocznie w tym dniu, w dniu imienin Wo- 

dza Narodu i niestrudzonego Budowniczego naszej potęgi państwowej łą- 

czymy się w powszechnym wyrazie najżywszych dla Niego uczuć manife- 

stując je radośnie i uroczyście. Ale 19 marca jest nie tylko dniem rozpa- 

który z zamiłowania wydał mi się ra- 

czej historykiem niż politykiem nie po- 

towarzystwie Greka, Rumuna i Czecha. 
Mój staruszek twierdził, że w XVII w. 

miętywania przez ogół niepożytych zasług i historycznych czynów Józefa Włoch, Grek nie był pewnym kontrahen 

Piłsudskiego, nie tylko dniem zbiorowego hołdu dla jego osoby, 

wcieleniem tego wszystkiego co w duszy narodu jest najczystsze, najgłę- 

biej dla Ojczyzny ofiarne, najbardziej wobec Świata dumne, — 19 marca, 

będącej tem, a Czechów wogóle nie lubił. Taki 

zarzut wydał mi się jednak bardziej 
impresjonistyczny niż polityczny, nato- 
miast znowuż za polskie zwycięstwo 

święto Jego imienin jest również przeglądem sił moralnych społeczeństwa, należy uważać, że na Radzie p. Titu- 

na których On buduje. przyszłość Rzeczypospolitej, 

niem naszej ufności i wiary w Jego nieustające dla Polski trudy. 

Wileńska, która szczyci śię mianem Jego ziemi rodzinnej, ta ziemia, której 

On składa ustawicznie tyle dowodów swej serdecznej troski, przedewszyst- 

kiem musi odczuć podniosłe znaczenie tego dnia. 

Obywatele ziemi Wileńskiej ze szczególną wdzięcznością zogniskują 

i najlepsze życzenia dokoła postaci Dostojnego n:y atak niemiecki upatrywałbym w nie 
w tym dniu swe myśli 

Solenizanta. 
W roku bieżącym specjalna sztafeta Związku Strzeleckiego zaniesie 

'z Wilna Marszałkowi życzenia mieszkańców ziemi Wileńskiej. 

miątkowym akcie znajdą się podpisy wszystkich pragnących wyrazić swe taki chwiejący się minister nie może nic/ 

uczucia dla Marszałka. 
Wzywamy was, obywatele, by miasta i wioski w naszym województwie 

jest zadokumentowa- lercu, bardzo wyraźnie swoją sulidar- 

Ziemia ność z Polską w tej sprawie podkreślił. 

jak sen, to jednak jak taki sen, do któ- 

rego pamięć wraca. 

Inna przyczyna. 2 

Inną przyczynę, dlaczego odparliś- 

pewnej sytuacji samego Stressemanna. 

Obserwując zjazdy' międzynarodowe i 

widząc jak złą pozycję ma minister, któ 

Na tym pa- ry jest u siebie zachwiany w domu, jak 

„dobrego zrobić dla swego "państwa, 
miałby mój młody genialny -przyjacieł 
polityczny p. Adolf Bocheński, cudow- 

otrzymały w tym dniu wygląd odświętny. Wzywamy aby na nabożeństwach, -., „© wy argument przeciw rządom 

oraz akademjach, na defiladach i przedstawieniach organizowanych przez 

społeczeństwo z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego znaleźli się wszyscy 

pragnący okazać Mu swą cześć i miłość. 3 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita! 
Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski! 

KOMITET OBCHOÓDU IMIENIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
w dniu 19 marca 1929 r. w Wilnie 

Prezydjum: Władysław Raczkiewicz —Wojewoda, ‹ i 

„wicz Witold -senator, J. E. Biskup Władysław Bandurski, Roch- daje się nikomu prezentów. Liga nie | 

parlamentu w polityce zagranicznej. 

Istotnie rządy chwiejne, parlamentarne, 

to klęska polityki zagranicznej. Stre- 

ssemann jest. zachwiany, może nawet 

z jego ustąpieniem zmieni się kurs po- 

lityki niemieckiej na bardziej amery- 

kańsko-sowiecki, a mniej Locarno, to 

jest ligowo-francuski. Pan Stresse- 

Abramo- mann jest także chory, ale w L'dze nie 

wic Lucjan—prezes Sądu Apelacyjnego, Dąb-Biernacki Stefan— mogła dać p. Stressemannowi prezentu 
inspektor armii, ks. Falkowski Czesław rektor U.S.B., Folejewski w postaci sprawy mniejszościowej tyl- 

"Jozei—-prezydent m. Wilna, 
Mokrzecki 

Litwinowicz Aleksander—general, ko dlatego, že jest chory i zachwiany w 

Stefan —generał, Meysztowicz Aleksander - prezes, ministrowaniu. Pan Stressemann to ro- 

Piłsudski Jan- poseł, Pogorzelski Stefan—kurator, Szymański zumiał a właściwie był bardzo miękki 

Juljan—marszałek, Sławiński Kazimierz —profesor, Żeligowski Lu- w atakowaniu. To mi się także wydaje 

cjan —general. bardzo istotną przyczyną. 

4) Ewentualna zmiana traktatów o mniej ' 

dobało się to, że notę podpisaliśmy w , 

Nota z 27 lutego chociaż więc przeszła, - 

&



Niezwykla sprawa 
Sąd kowieński w najbliższym cza- 

sie będzie miał niezwykle trudną spra- 
wę do rozwikłania, która pokrótce 
przedstawia się jak następuje: 

Panna N.. studentka uniwersytetu 
liiewskiego mieszkała w Radziwilisz- 
kach i słynęła z urody, wdzięku i 
temperamentu. Garnęli się przeto do 
niej młodzi ludzie jak muchy do mio- 
du, formalnie nie mogła się opędzić 
od natrętnych adoratorów. 

Pewien młody człowiek zamiesz- 
kały w Kownie formalnie szalał za 
nią z miłości, wpatrując się godzina- 
mi całemi w fotograiję swej boh- 
danki. 

Lecz oto doszły go hiobowe 
wieści: panna N... doszła ponoć do 
porozumienia z pewnym porucznikiem 

r ZÓBIEW 

Wynalazki w dziedzinie 
mówienia 

Film mówiący — Trudności reży- 
„serskie i aktorskie — Przypusz- 
czaliiy zmierzch gwiazd dotych- 
czasowych Kompanja wyborcza 
przez telefon — Radjosłuchacze 

będą radjogadaczami. 

Jeżeli film mówiony nie zyskał;so- 
bie jeszcze prawa obywatelstwa, to 
nie z powodu jakichś _ wadliwości 
technicznych lub niemożliwości zasad- 
niczych, bynajmniej, jedynym powo- 
dem jest nieumiejętność artystów a 
zwłaszcza reżyserów. Cała trudność 
polega bowiem na zharmonizowaniu 
odpowiednich zdjęć z odpowiedniemi 
dźwiękami. 

Pierwszym warunkiem flmu mó- 
wiącego jest absolutna cisza w atelier. 
Nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza 
przy scenach zbiorowych, gdy setki 
ludzi udają wojsko lub.  apaszow. 
Dekoracje muszą być odpowiednio 
zmienione, niepodobna przedstawiać 
szturmu do murów— z tektury i sta- 
rych desek, można oszukać oko ma: 
ło krytycznego widza ale ucho ro- 
zezna doskonale głuchy ton walenia 
w twardy przedmiot od pustego dźwię- 
ku uderzeń w tekturowe pudło. 

Trudno jest też uchwycić na taś: 
mis . wszystkie ruchy wywołujące 
szmer. Widać jak ktoś wchodzi do 
pokoju i słychać jakiś tupot—aparat 
nie uchwycił nóg aktora i dlatego 
dźwięk jego kroków sprawia nieprzy- 
jemne i niezrozumiałe wrażenie, widz 
nie może się połapać .co to znaczy, 
skąd to pochodzi. Wogóle wszystkie 
szmery i zgrzyty, których źródło nie 
jest widoczne detonują widza i psują 
cały efekt. Maszyny . rejestrujące 
dźwięki są tak czułe, że chwytają na: 
wet szmef fałdującej się sukni i sta- 
łówki biegnącej po papierz — pokazać 
zaś wszystko na taśmie jest nader 
ambar4sowne. : 

Niemniejszą trudnością są artyści. 
Dotychczasowe gwiazdy mogły być z 
powodzeniem  głuchonieme, sztóka 
mówienia jest znacznie trudniejsza od 
bezmyślnego  przewracania oczyma. 

„Wszystkie Fairbanksy,  Pickwordy, 
Garby, Negry, Iwanseny, Janningsy i 
Mozżuchiny nie mają pojęcia o płyn- 
nej dykcji, © umiejętnym modulowa- 
niu głosu. Trzeba będzie szukać no- 
wych mistrzów, kreować  nowę 
gwiazdy. ! 

Wszystkie te trudności sprawiają, 
że Obecni reżyserzy i artyści są zde- 
cydowanemi przeciwnikami mówiącego 
filmu. Hollywood nie chce słyszeć o 
nowych próbach i wymaganiach. Nie 
przeszkadza to innym _ pracować a 
kiedy osiągną pożądane wyniki—za- 
cznie się masowa detronizacja starych 
tłomoków ekranowych. 

"w 

Pewien kandydat na posła w Anglii 
wpadł na oryginalny pomysł miano- 
wicie wyszukuje w książce telefonicz: 
nej numery wyborców i dzwoni do 
każdego zosobna przedstawiając mu 
w krótkości swe zasady i poglądy. 
Dziennie prowadzi on kilkadziesiąt 
rozmów, ma nadzieję w dwa miesią- 
ce zjednać sobie 3000 głosów — co 
nie jest drobnosiką. 

Ale ileż się on namęczy i jak wie- 
łe czasu straci przy obecnej koniecz- 
ności łączenia się oddzielnie z każ- 
dym poszczegółnym abonentem. No- 
wy wynalazek niemiecki stworzy w 
tej mierze znaczne udogodnienie. 

Wymyślili tam coś w rodzaju kom- 
binacji teletanu i radja - aparat przy 
pomocy którego będzie możria połą- 
czyć się z kilkudziesięcioma abonen- 

* tami równocześnie. 
Posiadacz takiego aparatu korzy: 

stając z możliwości stwarzanych przez 
radjo odbiorcze a zarazem nadawcze 
nietylko będzie słuchał ale w odpo- A 
wiedniej chwili będzie mógł również 
sam głos zabrać i być  słyszanym 
przez wszystkich abonentów. 

Wynalazek ten zyska wielkie zna- 
czenie w bankach, wszelakich ajencjach 
prasowo - giełdowych, urzędach poli- 
cyjnych i t. p. gdzie jedno i te same 
rozporządzenie ewentualnie informacja 
musi być powtarzane nieskończoną 
ilość razy przy każdorazowem polą- 
czeniu się z nowym aparatem. 

Referaty i komunikaty radjowe tak 
denerwujące dzisiaj ponieważ nic nie 
można powiedzieć tępemu nieraz i 
głupstwa bredzącemu prelegentowi czy 
speekerowi stałyby się z pewnością 
bardziej zajmujące i lepiej oprącowa- 
ne natychmiastowa krytyka zmusza- 
łaby gamoni do liczenia się ze swemi 
enuncjacjami, K....1. 

sądowa w Kownie 
w Radziwiliszkach, który jej bardzo 
asystował. Młody człowiek nie mógł 
się pogodzić z tą myślą i postanowił 
działać. 

Panna N... otrzymała nagle depe- 
Szę od rzekomo chorej siostry, by 
przybyła do Kowna. W Kownie na 
dworcu spotkał ję adorator, błagając 
o randtkę. Po krótkiem wahaniu zgo- 
dziła się. Umówiono się w hotelu Ge- 
dymina, gdzie on zarezerwował dla 
niej numer, Panna N... przybyła i cze- 
kała cierpliwie. Ktoś zapukał. Weszło 
dwuch panów pytając o dowód oso- 
bisty i inne dokumenty. Na pytanie 
oświadczyli, że są ajentami — policji 
obyczajowej i że ona, p. N... podej- 
rzana jest o uprawianie prostytucji, 
wobec czego zabierają jej dokumenty 
i wzamian dają „żółty paszport". 

Prośby, zaklęcia, błagania i zapew- 
niania o swej niewinności przerażonej 
panny N., nie skutkowały. 

Czyż niema żadnego wyjścia, bła- 
gała ich dalej panna N. 

„„Panowie ci oświadczyli wreszcie, 
że jest tylko jedno, jedyne wyjście— 
mianowicie, gdyby panna N. zaprezen- 
towała im natychmiast mężczyznę, któ- 
ry stwierdziłby, że chce się z nią oże- 
nić i ożeniłby się z nią rzeczywiście 
w tejże chwili. l... właśnie w tej chwi- 
li zjawia się młody człowiek z najnie- 
winniejszą miną pod słońzem i Oczy- 
wiście zgodził się na natychmiastowy 
ślub. Ślub się odbył rzeczywiście. 

Dopiero w parę dni później praw- 
da wyszła na jaw. Cała historja była 
machinacją przebiegłego, a zakocha- 
nego młodego człowieka. Rzekomi 
ajenci byli jego kolegami. 

Panna N. wytoczyła proces swemu 
małżonkowi. Oskarża go o oszustwo 
ij podstęp. Niewątpliwie racja jest po 
jej stronie, ale temniemniej Ślub jest 
najformalniej w świecie zawarty w ko- 
ściele katolickim. 

Jaki będzie wynik tej oryginalnej 
sprawy? Jak się odniosą do niej wła. 
dze świeckie, a jak kościelne?.. K...l 

Wyotane lotecji państwowej 
W dziewiątym dniu ciągnienia 18-ej 

państwowej loterji padły następujące wy- 
grane: ; 

20.000 zł. wygrał nr. 70340. 
Po 10.000 zł. wygrały n-ry: 35562, 118756 

138292, 143014. 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 55557, 110804 

129885. 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 269, 78199, 

103092, 119062. 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry:. 19465, 29210 

50203, 89921, 128283, 140056,145032, 156482. . 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 17326, 17802, 

23866, 49215, 55881, 61748, „71188 74988, 
71379, 88522, 100900, 106224, 114330, 134049 
166976, 167905, 168325, 170535, . 

„Po 600 Zi. wygrały n-ry: 5779,. 9411, 
23672, 20362, 30922, „33929, 42682, «51047, - 
54220, 67854, 68093, 85253, 91703, 97164, 
101963, 117816, 120303, 123367 133374 
145371, 153233, 172902. 

Po 500 zi. wygraty n-ry: 332, 2804, 6610 
6720, 7541, 7688, 7709, 8061, 8396, 8658, 8952 
10614, 12761, 13399, 14505, 14529, 14576, 
15034, 16363, 16817, 18314, 19187. 19538, 
20687, 20727, 22102, 22650, 23396, 26013, 
28630, 29161, 33133, 33590, 34150, 34949, 
36610, 37195, 39066, 39123, 39466, 41457, 
41596, 41754, 48365, 50025, 50424, 51259, 
51366, 51625, 53717, 53884, 54533, 54602, 
56827, 64657, 64805, 65141, 66792, 68599, 
68843, 69099, 69412, 70322, 70453, 71966, 
72978, 74621, 74974, 75189, 75383, , 77310, 
78874, 80161, 81080, 86105, 86851, 87367, 
89564, 89865, 81120, 94350, 94427, 94476, 
94511, 84999, 95824, 97516, 101959, 103594, 
104153, 105451, 105584, 105982, 106059, 
108709, 110208, 110558, 114656, 114931, 

115960, 117968, 119284, 121432, 122978, 

123144, 125799, 126116, 126347, 129062, 
129822, 130435, 130551, 133742, 134337, 
135982, 137176, 134710, 139591, 140913, 
140933, 143066, 144273, 145447, 146033, 
147974, 148403, 148577, 149504, 149682, 
157313, 158254, 158621, 160194, 161060, 
161722, 162726, 168449, 168449, 168560, 
171844, 173485, 174278, 174935. 

FARBUJLIE OBUWIE 
I INNE WYROBY SKÓRZANE 
KRAJOWEMI BARWNIKA MI 

KOLORY T 
       

  

    

      

a pierwsza Wieńskagy. Win 
$. 1 А. LUBKOW$CY н 

WILNO, Piłsudskiego 2. 

k 

   
poleca Szanownym odbiorcom znane ze swej dobroci, nagro- 

dzone wieloma medalami na Wystawach w kraju i zagranicą 

  

Е 

bateryj anodowych marki „T. V T A N“ pomimo ich wybitnych zalet 
RE Do nabycia w pierwszorzędnych składach radjowych. 

Przedstawicielstwo w WILNIE: A. GOTIEB, Wilno W. Pohulanka 14, 

apa Bs B a Deo D D a D a a D D D D i a ap a 

s 

Zuchwały napad na aufohus pocztowy 
PRZEMYŚL 16. III. PAT. O godz. 9 rano dokonano napadu rabunkowe- 

go na ambulans pocztowy Nr. 146, kursujący przy pociągu osobowym na prze- 
strzent Rozwadów Dębicą Mianowicie, niedaleko st. K 'chanówka obok Dębni- 
cy w czasie chwilowego zatrzymania się pociągu wszedł do ambulansu funkcjonarjusz 

w mundurze kolejowym pod pozorem dokonania jakiejś naprawy. Za tym rzekomym 

fankcjonarjuszem wdarł się drugi osobnik cywilny z rewolwerem w ręku. Steroryzo- 

wawszy dwóch funkcjonarjuszy pocztowych, jadącpch ambułansem, bandyci  związali 

ich i wyrzucili na tor kolejowy, poczem zrabowali worek z pieniędzmi, w którym znaj- 

dowało się około 75 tys. zł. oraz kilka innych mniejszych worków z, zawartością łączną 

około 15 tys. zł. Gdy pociąg zajechał na stację w Dębicy urzędnicy pocztowi, którzy 

wyszli odebrać materja, zastali ambulans zamkniętym. Wobec tego wywarzyli drzwi i 
wtedy okazało się, że ambulans jest pusty. Za bandytami wdrożono pościg. 
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KALOSZE 

*PEDEGE 
NA PODSZEWCE TRYKOT. 

_ DAMSKIE... A. 10.— 

  

MĘSKIE .... » 11,30 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 

3 PEPEG 
ZWRACAJCIE UWAGĘ NA ZNAK FABR. ж 

ОТАВЕМЕ 
BLEDNICE; 

HEMOGEN 
: zfi 

KLAW.E 
KERNACZEMAKEENAS 

i ratai Onora 

      

ee 

Owies 
„Złoty dESZCZ” z ©ryginat. 
Niewybredny, wczesny, krzewiący się, 

niewylegający,. zaaklimatyzowany dla 

surowego klimatu, zlichwążopłacający 

silne nawożenie, po 45 gr. klg. 

loco ma. Małe Hranicze 
poczta Hpąśne nad Uszą | 

  

Ona 0DOCOWE 
Sklep detal. Wileńska 36, tel. 886. 

BATERJE ANODOWE 

„TYTAN staniały! 
- Radjo jest dla wszystkich 
Ą WIĘC MUSI BYĆ TANIE! 

W TEJ MYŚLI ZOSTAŁY к 

>< ZNIŻONE CENY ‹ 

Wyrok w procesie „Fłramady'. 
Posłowie skazani na 6 lat ciężkiego więzienia. 

Zgodnie z zapowiedzią ogłoszony został w dniu wczorajszym wyrok 
w procesie „Hramady“. > 

Zaraz po dziewiątej przybywają do Sądu członkowie rodzin oskarżo- 
nych i obroncy. Naogół niewiele osób. Zainteresowanie się ; publiczności 
znikome. ; 

Wchodzi Sąd i przewodniczący odczytuje wyrok, z którego dowiadu- 
jemy się przedewszystkiem, że Sąd Apelacyjny zmienił częściowo kwalifika- 
cję prawną, pozostawiając wprawdzie art. 102 K. K., ale zmieniającgczęść 
Il na I szą, oraz złagodził wymiar kary. 

Posłowie: Taraszkiewicz, Rak - Michajłowski, Wołoszyn i 
Miotła skazani przez Sąd Okręgowy na 12 lat c. więzienia otrzy- 
mują obecnie po sześć lat. Bursewicz i Okińczyc zamiast ośmiu 
lat otrzymali teraz sześć. Pozatem jedenastu oskarżonych, a więc: Kużź- 
micz, Hoćko Klaudja, Szuszkiewicz, Kołpak, Kot, Szkodzicz, Jankowski, 
Giełda, IKozicz, Sawaniec i Kulina-Kalinowski skazani zostali na 3 lata wię- 
zienia zwykłego przyczem jako środek zapobiegawczy w stosunku do tej 
grupy zastosowana została kaucja w wysokości 300 zł. od każdego. 

Trzynastu oskarżonych: Jakiinowicz, Poddubik, Charkiewicz, Potocki, 
Jefimowicz, Szaćko, Siniak, Marczyk, Nikiforowski, Łabuńko, Daniłowicz, 
Antonowicz i Sałygo skazani zostali na 2 lata więzienia zwykłego. Pozatem 
Sąd uniewinnił całkowicie siedmiu oskarżonych oraz pozostawił bez zmian' 
wyrok uniewinniający Sądu Okręgowego w stosunku do pięciu oskarżo- 
nych, co do których apelował prokurator. | 

Osk. Kulina-Kalinowski skazany przez Sąd Okręgowy za szpiegostwo 
został obecnie z oskarżenia tego uniewinniony. 

W stosunku do wszystkich zasądzonych Sąd Apelacyjny zaliczył 
14 mies. aresztu prewencyjnego. Zg! 

po 
odnie z tym wyrokiem jeden oskarżo- 

ny skazany przez Sąd Okręgowy na 6 lat. c. więzienia, dwóch po 5 łat i 
czterech po 4 lata zostali całkowicie 

Ogólnie. biorąc Sąd Okręgowy 
ciężkiego więzienia, a Sąd Apelacyjny 30—na 95 lat. 

Aresztowanie „WSYB 
W ostatnich czasach w pociągach od- 

chodzących z Wiłna do Warszawy lub innych 
miejscowości położonych w obrębie woje- 
wództwa wileńskiego zdarzały się częste okra 
dania podróżnych. Mimo energicznych wy- 

, siłków policji sprawców tych „kradzieży nie 
udało się ujawnić i grasowali oni w dalszym 
ciągu. Okoliczności tych kradzieży nasuwały 
podejrzenie, że złodzieje usypiali swe ofia- 
ry a „pa dopiero obrabo li, 

„Nocy wczorajszej funkcjonarjusze poiicji 
śledczej aresztowali na mieście podejrzanego 

uniewinnieni. 
skazał 37 oskarżonych na 208 lat 

a « ‚ 
iacza podróżnych. 
osobnika, którym następnie okazał się de- 
zerter z 77 p. p. Józei Zaniewski, poszuki- 
wany*za cały szereg przestępstw m. in. za 
okradzenie szpitala wojskowego na Antoko- 
lu. Podczas rewizji znaleziono przy Zaniew- 
skim eter, używany przez niego dia usypia- 
nia podróżnych. Prócz ran areszto- 
wano i kochankę jego, niekają Iszewską, 
która była mu pomocną w jego występnej 

Dobraną parę osadzono w areszcie do 
dyspozycji władz sądowych. 

„Wiosenne kłopoty stacji telefonicznej 
Zrzucanie śniegu z dachów uszkodziło przewody telefo- 

niczne. 
AE Dyrekcja Poczt i Telegrafów  komuni- , 

uje: 
Początek wiosny w mieście najbardziej 

dotkliwie odczuła centrala telefoniczna. Wsku 
tek wydanego przez p. starostę grodzkiego 
zarządzenia, rozpoczęto przed dwoma tygod- 
niami zrzucanie z dachów lodu i śniegu, pod- 
czas tej operacji, przeprowadzanej jednocze- 
śnie w całem mieście, zostało uszkodzonych 

+ b. wiele przewodów telefonicznych. Powsta= 
je wskutek tego masowe uszkodzenia z tru- 
dnością można było naprawiać w porę, gdyż 
zrzucanie lodu i śniegu utrudniało naprawę. 
Śnieg zrzucano z dachów: na jednej i tej sa- 

0 Wysiedlenie в Litwy 

mej ulicy, i to po jednej i tej samej stronie 
w różnym czasfe, przez co uszkodzenia prze- 
wodów biegnących tą ulicą notowano niemal 
codziennie. Pracę telefonistek w centrali usta- 
wicznie zakłócały sygnały, pochodzące od 
spowodowanych zwarć na uszkodzonych 
linjach. W ostatnich dniach liczba uszkodzeń, 
spowodowanych przez zrzucany-z dachów 
śnieg, dochodziła do 150 linij abonentowych 
dziennie. Oczyszczanie dachów jeszcze po- 
trwa, więc abonenci miiszą zachować nieco 
cierpliwości, gdyż wymienione wyżej uszko- 
dzenia powstają nie z winy zarządu Poczt i 
Telegrafów. У О 

Na dcinkii Rykonty-Nowe Troki władze litewskie wysiedliły 19-letniego 
ucznia gimnazjum polskiego w Wiłkomierzu Witolda Sajedko. Powodem wysie- 
dlenia było to, że wspomniany brał czynny udział w pracach społecznyc w 

kolonji polskiej. Jednocześnie na' odcinku Kołtyniany wysiedlono Krystynę Sza- 
lak z córkami Leonorą i Petronelą, byłemi nauczyci jelkami. ' 
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WZMACNIA, 

UODPORNIA 

iORGANIZM. 
  

4 Cudze chwalicie, swego nie zna- B 
cie, sami nie wiecie gdziežjadač 

a macie» | - ; B 

a Przecież Związek Kucharek im. B 
M Św. Zyty otworzył we własnym za- 
a kładzie jadłodajnię i wydaje codzien- B 
i nie zdrowe, smaczne i tanie obiady B 

tylko dła smakoszy, obiady z 3 dań 
@ 12. s0gr, z 2 dań | zł. Przyjdź B 
a zaraz, a staniesz się stałym gościem B 

nasze godło „Swój do swego po 
Ę swoje”. B 
a Zapraszamy: Związek Kucharek B 

im. Św. Zyty, zauł. Kazimierzowski 
5” 3 vis a vis Miejskiego Kina. a 

BLE 
Panis_ | 
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SMIECHU 

wg. Victora Hugo Liusi a sis 

CONRAD VEIDT 
JUTRO 

į uroczysta premjera 

   

w kiaie „POLONJA“.   
  

— Przy niedostatecznej funkcji przewodu 
0, katarze żołądka i kiszek, opu- 

chlinie i stanach zapalnych kiszki grubej, skło 
nności do zapalenia ślepej kiszki, naturałna 
woda gorzka „Franciszka - Józefa" szybko 4 |. 
usuwa objawy zastoinowe i bóle w podbrzu- | 
Szu. Wieloletnie doświadczenia  Szpitałne 
wskazują że stosowanie wody Franciszka-Jó- 
zefa doskonałe reguluje funkcje przewodu 
pokarmowego. Żądać w aptekach. 

    

Popierajcie L. 0. P.P. 

| 
| 
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| 17 Das 
„Męki Pańsk.| 
| jutro 
į Gabrjela 

Spostrzeženia meteorologiczne Zaktadu 

Meteorologii U. S. B. 

Wschód sł. g. 5 m. 32 

Zach. St. o g. 17 m. 22 

  

z omia 16  IIL 5929 z. 

„ Ciśnienie j 
średnie w m | 173 

Temperatura j о0г 
średnia _ } ЭЕ 

Opad za do KG 
bę m. m. ! 

Wiatr i 7 
przeważający | Północny 

(Uwagi: Półpochmurno. 
Miaimum za dobę — 1342 

Maximum na dobę — 547 

Tendencja harometryczna: Stan stały. * 
ROS 

KOŚCIELNA. 
— Rekotekcje w kościele św. Jana roz- 

poczynają się w niedzielę, 17 marca po nie- 
szporach o godz. 6 wiecz. Trwać będą przez 
trzy dni: poniedziałek, wtorek, i środę. Porzą- 
dek ćwiczeń duchownych w ciągu tych dni 
następujący: Rano: g. 7 — msza św. g. 7.30 
—nauka. Wieczorem: g. 7.15 — nauka. Bło- 
osławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Spowiedź św. we środę od godz. 6, We 
czwartek g. 7 — mszą św. Komunja. Prze- 
mówienie. Zakończenie. Te Deum laudamus. 

Uwaga: Kto nie może chodzić na nauki 
rano i włeczorem — wystarczy, jeśli przy- 
najmniej będzie uczęszczać na nauki wieczor- 
ne. 

— Dd. 20-go marca o godz. 4 p. p. w 
kaplicy przy gimn. S.S. Nazaretanek rozpo- 
czną się rekolekcje, prowadzone przez J. E. 
ks. biskupa Wł. Bandurskiego, dla wszy- 
stkich byłych wychowanek tegoż gimnazjum. 

` — N żeństwo żałobne za spokój du- 
szy Ś. p. |. Montwilia. jutro o g. 10 rano w 
kościele św. Trójcy (ul. Dominikańska) od- 
będzie się staraniem Tow. popierania pracy 
społecznej, nabożeństwo żałobne za spokój 
duszy ś. p. j. Montwiłła, wielkiego filantropa 
i niezrównanego działacza na społecznej ni- 
wie. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy- 
ją! na audjencji pp. wicewojewodzinę Kirti- 
klisową i dyrektorową Siła - Nowicką, które 
przybyły prosić p. Wojewodę o objęcie nad 
balem urządzanym w dn. 6 kwietnia przez 
Polski Biały Krzyż, delegata Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych naczelnika dr. Palest- 
ra, który powrócił z objazdu powiatów wo- 
jewództwa wileńskiego, celem dokonania sa- 
nitarnej rewizji, i powraca w dniu dzisiejszym 
do Warszawy, oraz starostę powiatu wilej- 
skiego p. Witkowskiego w sprawach tego po- 
wiatu. 

WOJSKOWA. 
— (0) Zmiany w K. O. P. Na miejsce 

« ustępującego dowódcy dywizjonu żandarme- 
rji przy 6-ej brygadzie K.O.P., rotm. Zakliń- 
skiego przybył z 5-ej brygady. kpt. Budzia- 

Nic aa 
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DZIEJE 

średniowieczne Malartwn w Polo 
Z 211 rycinami w tekście, 24 tablicami, 

tem barwnych 7 i 12 rotograwjur. 

Cena I. tomu brosz, zł. 29, opr. zł. 34. 
Dom iw) 

Ualarstijo W 

DRUK I NAKŁAD DRUKARNI 

NIKA 
nowski, który z dniem 17 obejmie 
urzędowanie. 

UNIWERSYTECKA 
— Dziekanat Wydziału Humanistyczne- 

go U. S. B. zawiadamia, że wykład publiczny 
prof. Tadeusza Zielińskiego rozpocznie się w 
niedziełę dnia 17 b. m. punktualnie o godzi- 
nie Tej. 

— Akademja w Auii Kolumnowej Uni- 
wersytetu. Program uroczystej akademji w 
dn. 19 b. m. we wtorek o godzinie 12 m. 30 
jest następujący: +) Zagajenie przez |. M. 

ktora Uniwersytetu ks. Czesława Falkow- 
skiego, 2) przemówienie płk. dypl. Wacława 
Stachiewicza w imieniu wojska, 3) przemó- 
wienie ks. prof. Bronisława Żongołłowicza w 
imieniu Uniwersytetu Stefana Batorego, 4) 
przemówienie przedstawiciela młodzieży aka- 
demickiej, 5) produkcja chóru „Echo” i or- 
kiestry, 6) przemówienie prezydenta miasta 
Wilna Józefa Folejewskiego.. Akademja od- 
będzie się jak wiadomo w Auli Kolumnowej 

marca 

     

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Akademja ku czci Józefa Montwiiła. 

W dniu. 18 marca 1929 r. o godz. 18-ej w 
sali szkoły powszechnej Nr. 14 odbędzie się 
akademja ku czci patrona szkoły Nr. 14 Ś.p. 
Józefa Montwila. 

Na program złożą się: 1. przemówienie; 
2. śpiew p. Hendrichówny i p. Ludwiga; 3. 
przez uczni tejże szkoły zostanie odegrana 
sztuka p. t. „Polska juž wolna“. 

Biłety w cenie od 50 gr. do 2 zł. przy 
wejściu. Dochód przeznaczony na wyctecz- 
kę do Poznania. Dla uczącej się młodzieży 
50 proc. zniżka. 

— Zebranie u |]. E. ks. biskupa Bandar- 
skiego. W ubiegły piątek odbyło się w mie- 
szkaniu ]. E. ks. biskupa Bandurskiego ze- 
branie członków kół przyjaciel harcerstwa. 
Na zaproszenie J. E. stawiło się około 70 
osób, które wysłuchały referatu komendanta 
chorągwi męskiej p. Grzesiaka 0 najpilniej- 
szych zadaniach Kół Przyjaciół. W toku dy- 

kusji uchwalono powołać do kżycia woje- 
wódzkie Koło Przyjaciół Ha ia) którego 
zadaniem będzie opieka nad ruchem harcer- 
skim. 

Organizację Koła powierzono komisji 
złożonej z przewodniczących wszystkich 
czynnych kół przyjaciół przy drużynach har- 
cerskich miasta Wilna i delegata zarządu od- 
działu. Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie 
stę w piątek 22 b. m. o godz. 17-ej w mie- 
szkaniu Biskupa Bandurskiego. 

    

   — właścicieli drobn. nierucho- 
mości i wiełołetnich dzierżawców. Dnia 17 b. 
m. w niedzielę odbędzie się w łokalu sekreta- 
rjatu Bezpart. Bloku Współpr. z Rządem przy 
ulicy  Zawalnej Nr. 1 m. 4 o godzinie 15 
zgromadzenie właścicieli drobnych nierucho- 
mości, wieloletnich dzierżawców i czynszo- 
wników oraz drobnych kupców, na którem 
zreferuje projekty ustaw: mieszaniowo-budo- 
wlanej i o uwłaszczeniu dzierżawców oraz 
BEE reformy konstytucji poseł z K lubu 
.B.W.R. mec. Mieczysław Raczkiewicz. 

Wstęp wolny. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Z posiedzenia komitetu społecz- 

nego pomocy powodzianom. W myśl okólni- 
ka Min. Pracy i Opieki Społecznej w sprawie 
zarządzeń na-wypadek' powodzi i w wyko- 
naniu pisma p. Wojewody wileńskiego w tej- 
że sprawie został zorganizowany przez Ma- 
gistrat komitet społeczny. pomocy  powodzia- 

w + <$> 
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Cena II. 
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| Zygmunt Mieczysław MOHL 
Student Politechniki Warszawskiej 

Urodzony 3 stycznia 1909 r. w majątku józefinowie powiatu Dyne- 
burskiego na Inflantach Polskich, syn * acława i Marji hr. Mohlów, 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony 

w Warszawie, w wieku lat 20. 
Pogrzeb odbędzie się w Warszawie na cmentarzu na Powązkach 

18 marca o godzinie li-ej. 
O modlitwę za spokój Jego Duszy proszą stroskani 

Rodziee, kraf, siostry i zięć. 

mi zmarł 5 marcab r. 

  

Zarząd Towarzystwa 

W poniedziałek 18 marca o godz. 10 rano z Okazji dnia imienin 

Józefa Montwiłła 
wielkiego działacza społecznego i niezrównanego 

filantropa, 

w kościele Ś-tej Trójcy przy ul. Dominikańskiej, za spokój du- 
szy Zmarłego odbędzie się nabożeństwo żałobne, 

zaprasza ' 

P: 

więtemi Sakramenta- 

   
       

     

  

na które 

plecznej.     Popierania Pracy Sp 
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Alina z Klimonf-Klimowiczów TOWGINOWA 
b. Ziemianka pow. Poniewieskiego na Litwie Kowieńskiej zmarła 
po długich i ciężkich cierpieniach dnia i5 marca 19290 roku w wieku 

lat 6! w Klinice Uniwersyteckiej na Antokolu. 
Eksportacja i pogrzeb z kostnicy 
tarż Rossa w poniedziałek o godz. 9 

klinicznej odbędzie się ua cmen- 
m. 30. Nabożeństwo żałobne 

we wtorek w kościele Św. Jana o godz. 9 m. 30. 
Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej. 

nom w skład którego weszli: prezydent mia- 
sta p. Folejewski, ławnicy Ł. Kruk i dr. Ma- 
leszewski, prezes Czerwonego Krzyża p. Unie 
chowski, starosta grodzki p. lszora, komen- 
dant placu w Wilnie pułk. lwo-Giżycki, pre- 
jes związku kupców żydowskich p. Szeskin, 
sekretarz Rady miejskiej p. M. Dziewicki, 
prezeska P. Z. P. p. H. Wilczewska, dyre- 
ktor Banku Polskiego p. S. Bialas, naczelnik 
wydziału opieki społecznej urzędu woje- 

wódzkiego p. K. Jocz i dyrektor Banku Gosp. 
Krajowego p. K. Szwykowski. 

Pierwsze organizacyjne — posiedzenie 
ESTE komitetu odbyło się w Ma- 
gistracie dnia 15 marca. Na posiedzeniu tem 
uchwalono zorganizować trzy sekcje: finan- 
sową, żywnościową i sanitarno-ratowniczą. 
Punkty żywnościowe będą uruchomione przy 
udziale Czerwonego Krzyża i władz wojsko- 
wych. Całą pomoc lekarską podejmie Czer- 
wony, krzyż, który uruchomi 2—3 punkty le- 
karskie. W Magistracie będą ustanowione 
dyżury dzienne i. nocne. 

RÓŻNE 
‚ — Wyjazd deputacji Ziemi Wileńskiej 
do Warszawy. Dziś, wieczorem wyjeżdża do 
Warszawy deputacja, która wręczy Panu 
Marszałkowi Piłsudskiemu w Belwederze 
adresu Ziemi Wileńskiej.W skład tej deputa- 
cji wchodzą: marszałek Senatu prof. Juljan 
Szymański, generał Mokrzecki, pułk. Jan Kru- 
szewski wicewojewodzina Janina Kirtikliso- 
wa, dr. Wiktor Maleszewski, Czesław  Ma- 
kowski, inż. Borek-Borecki, p. Ślizień, i Ma- 
ksymiljan Rok. 

W akcie wręczenia adresu weźmie udział 
również drużyna strzelecka, która wymasze- 
rowała dnia 4 marca z Wilna i przybędzie 
17 b. m. do. Warszawy. 

— Preżes gminy staroobrzędowców p. 
Arsenjusz Pimonow złożył na ręce pani wo- 
jewodziny Raczkiewiczowej 1000 (tysiąc) 
złotych na najbiedniejszych dzieci w woje- 
wództwie. 

— Do.miniejszego numeru „Słowa za- 

Znaczny shadek poziomu wód na Wilii 
Wczorajszy i dzisiejszy mrozik zahamo- 

wał całkowicie dalsze topienie się lodu i spo- 
wodował wyraźny spadek poziomu wody na 
Wilji Gdy przedwczoraj rano wody podnio- 
sły się o 55 cmt. ponad poziom normalny, 
wczoraj notowano już tylko 44 cm. (280 cm.) 

Ilustracja niniejsza przedstawia właśnie 
jeden z fragmentów pracy saperów, budują- 
cych izbice przed zagrożonemi objektami, w 
tym wypadku przed posterunkiem policji rze- 
cznej. Przy pomocy pontonów skonstruowa- 
no pomost, na którym wre robota. Zanim nu- 

  

  

  

W przeciągu nocy kry lodowe powstałe od 
wybuchów spowodowanych przez saperów 
utworzyły niżej nieco jedną zwartą taflę. 
Ostry wiatr utrudnia w znacznej mierze pra- 
cę saperów, prowadzoną codziennie do 11-ej 
wiecz. 

mer ten dojdzie do rąk czytelników robota 
tej izbicy zostanie już zapewne ukończona i 
pontony przewiezione zostaną na inne miej- 
sce, gdzie ma być zbudowane wzmocnienie. 

2 Li jo iai L SS 4 

łączamy dla wszystkich naszych przedpłatni- 
ków zamiejscowych prospekt _ szwedzkich 
ciągówek (traktorów) „MUNKTELLS* па 
ropę naftową lub olej gazowy. 

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

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Połski (sala „Lutnia“). „Do- 

brze skrojony frak*. Dziś, o godz. 8 m. 30 
wiecz. raz jeszcze ukaże się po cenach zni- 
żonych przezabawna krotochwila Dregelli 
„Dobrze skrojony frak* z K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskim w Toli krawca—ministra. Ceny 
zniżone od 20 gr. 

— Popołudniówka niedzielna. Dziś, o g. 
3-ej p. p. po raz ostatni w sezonie grana bę- 
dzie „Kwadratura Kola“, krotochwila na sto- 
sunki bołszewickie, na której publiczność wy- 
bornie się bawi. Ceny miejsc zniżone od 
20 gr. 

— Dzisiejszy koncert Wagnerowski w 
Teatrze Polskim. Dziś, o g. 5 m. 15 p. p. 
Wil. Tow. Fiłharmoniczne urządza wielki 
koncert ku uczczeniu Ryszarda Wagnera z 
udziałem orkiestry symfonicznej pod dyr. 
Adama _ Wyleżyńskiego. W _ programie 
„Śmierć lzoldy*, uwertura z „Holendra Tu- 
łacza”, fragmenty z op. „Śpiewacy Z 
berscy"”, Marsz żałobny ze „Zmierzchu Bo- 
gów*, „łdyłla Zygfryda”, uwertura „Faust“ 
it. d. Bogaty ten program niewątpliwie przy- 
czyni się do powodzenia koncertu. Bilety w 
niewielkiej już ilości do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego od g. 11-ej r. 

Jutrzejsza premjera. Niezwykle cieka- 
wą, zakrojoną na zupełnie nowy. sposób pi- 
sania, pokaże nam Teatr Polski włoską ko- 
medję Signorini jutro p. t. „Pochwała kra- 
dzieży”. Komedja jest pełna dowcipów i pa-- 

radoksów, wprowadza ją na scenę reżyser K. 
Wyrwicz-Wichrowski. 

— „Ułani ks. Józefa". Uroczyste przed- 
stawienie „Ułanów ks. Józefa” — we wtorek 
19 b. m. rozpocznie się punktualnie 6 g. 8 
m. 30 wiecz. 

— Występy artystów warszawskich. W 
sobotę 23 i niedziełę 24 b. m. wystąpią w 
wieczorze humoru w Teatrze Polskim Giera- 
siński, Marjan Rentgen, Helena Korbut, Bo- 
lesław Kępiński i Irena Skwierczyńska. 

— Reduta na Pohulance. „Judasz*. Dziś, 
„Judasz“ z niezrównanym Jaraczem w posta- 
ci tytułowej. Początek o godz. 20-ej. 

— „Adwokat i róże”. Dziś po południu 
komedja ]. Szaniawskiego — „Adwokat i ró- 
že“ ze Stefanem Jaraczem w postaci tytuło- 
wej. 

Początek o godz. 16-ej (czwartej). Bi- 
lety do nabycia rano w „Orbisie* i od gódz. 
14-eį w kasie teatru. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Słonimie 
styłowa komedja }. Korzeniowskiego — „W3- 
sy i peruka”, В 

Zapowiedź Reduty. We wtorek, dnia 
19 b. m. w dzień imienin Marszałka Piłsud- 
skiego — wchodzi na repertuar jedna z naj- 
mniej znanych, a najmilszych komedyj Al. 
hr. Fredry p. t. „Przyjaciełe*, która przed 
kilkoma miesiącami obchodziła 100-lecie pier- 
wszego wystawienia w Warszawie (grana po 
raz pierwszy we wrześniu 1829 r. w Teatrze 
Narodowym). ' 

Komedję przygotowuje 5 T. Trzciński. 
Główne postacie odtworzą: Zofja — J. Ko- 
ssocka; Bobine — |. Mielęcka; Zdzisław — 
T. Białkowski; Czesław — Kazim. Knobel- . 
sdorff; baroń — p. Orłowski, Smakosz — L. 
Wołłejko; Wtorkiewicz — F. Żukowski; 
Krupkowski — K. Pągowski. . й 

Sztuka otrzyma nową oprawę i stylowe 

  

Siónumontalne dzieło 

PROF. D-RA FELIKSA KOPERY 

dostępne dla. 

AEA V. 
Z 313 rycinami w tekšcie, 52 tablicami, 
w tem barwnych 15 i 26 rotograwjur. 

tomu brosz. zł. 52, opr. zł. 58. 

Zalatstwo w Pokte w XA i M W. 
Z. 556 rycinami w tekście i 103 tablicami, 

‚Ф “ 

KRAKOW 1926 — 1929 

wśród których 
barwnych rotograwjur 36. 

Cena III. 

chromotypji i wielo- 

tomu brosz. zł. 96, 'opr. zł. 108. 

NARODOWEJ W KRAKOWIE 

Chcąc umożliwić każdemu interesującemu się sztuką ojczystą posiadanie tegó wspaniałego dzieła 

wielkiej wartości artystycznej, postanowiliśmy sprzedawać je 

na 12 rat miesiecznych 
za pośrednictwem wszystkich księgarń w Polsce. Wobec tego każdy może nabyć w najbliższej 

księgarni tudzież w Drukarni Narodowej w Krakowie, Wolska 19 

PROF. KOPERY „DZIEJE MALARSTWA W POLSCE” 
3 tomy w ozdobnej pięknej oprawie 

płacąc przy odbiorze dzieła pierwszą ratę w sumie zł. 24: , i obowiązując się do płacenia co miesiąc 

dałszych=11 rat po zł. 16'-, co uczyni łącznie kwotę zł. 200. Wszyscy więc, którzy dla sztuki polskiej 

zainteresowanie okazują i w jakimkolwiek do niej stosunku stoją, mają obecnie rzadką sposobność 

nabycia tego pięknego dzieła na niesłychanie dogodnych warunkach. 

Przeznaczamy tylko 500 kompletów 

do sprzedaży na tych warunkach, z powodu ograniczonego nakładu dzieła, i dlatego zwracamy 

uwagę P. T. Publiczności, iż kto zbyt późno zdecyduje się na nabycie „Dziejów Malarstwa" na raty, 

Żądajcie w każdej księgarni prospektów bezpłatnych 

DZIEJÓW MALARSTWA W POLSCE 

    

  

MALARSTWA © POLSCE 
wszystkich! 

może się spotkać z odmową. 

PROF. KOPERY 
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ubiory wykonane w pracowniach Reduty. 

— Koncert religijny. W niedzielę 24 b. 

  

m. Wil. Tow: Muzyczne „Lutnia organizu- = 

je w sali Śniadeckich U. S. B. (Św. Jańska 4) 
koncert religijny z udziałem solistów oraz 
chórów i orkłestry pod dyr. J. Leśniewskiego. 
W programie „Requiem* Mozarta. Początek 
o godz. 8 wiecz. 4 

— Komitet Rodziciełski przy żeńskiej 
szkole zawodowej im. św. Józefa w Wilnie 
orga. nizuje w niedzielę dn. 17 marca w Sali 
Śniadeckich U.S.B. o godz. 6-ej koncert w 
którym łaskawie biorą ud: ział p. N. Sosnow- 
ska i p. A. Potapowiczówna — śpiew p. Z. 
Lubowiczówna i p. A. Lipowik — fortepian 
p. A. Kisielewicz — deklamacja. 

Całkowity dochód z koncertu przezna- 
sza się na rzecz niezamożnych uczenic szkoły 

    

Kino Ludowe 
LUDWISARSKA 4 

DZIŚ OTWARCIE 
Ceny miejśc 30, 50 i 80 gr. V

A
P
 
P
A
P
 

RADJO. 
Niedziela, dn. 17 marca 1929 r. 

10.15—: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 11.56—12.10: Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10—14.00: Tr. z W-wy: 
Poranek symfoniczny z Filh. Warsz. 14,00 
14.20: Tr. z W wy: „Uprawa okopowych*. 
14:20—14.40: Tr. z W-wy: „Jak się zaznącza 
postęp w gospodarstwach małych* odczyt. 
1440 — 15.00: Tr. z W-wy. „Najważniejsze 
wiadomości i wskazania rolnicze* odczyt. 
15.15—17.30: Transmisja z W-wy. Koncert 
symfoniczny z Filharmonji Warsz. 17,30— 
17,55: Tr. 2 W-wy. Oaczyt dla maturzystów 
p. t. „Krasicki“. 17.55 — 18.20: Boczna an- 

  

SŁOWO 

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

Dla młodzieży dozwolone. 

PRZETARG. 
Wiłeński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 

Robót Publicznych) ogłasza piśmienny prze- 
targ ofertowy na urządzenie ogrzewania cen- 
tralnego i wentylacji gmachu Zakładu Anato- 
mji Opisowej USB w Wilnie. Przetarg odbę- 
dzie się w dniu 4 kwietnia 1929 roku o godz. 
13-ej w Dyrekcji Robót Publicznych w Wil- 
nie, przy ul. Magdaleny 2, pokój Nr. 78. Pi- 
śmienne oferty winny być złożone w tymże 
dniu do godziny ll-ej i pół w kancelarji 
Wydziału Budowlanego Dyrekcji pokój Nr. 
92 łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej 
na wpłacone wadjum przetargowe względnie 
złożone w inrrej przepisowej formie w wyso- 
kości 5 proc. zaoferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany: minimalny 
termin w którym firma podejmuje się wyko- 

   

   

Slejski Alnemaiograi 
Kuluralno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

"Ww LASACH POLSKICH 
Począfek o godz. 1 po poł. Bilety do nabycia w kasie teatru ludowego, 

  

Qa ania 15 ae 19 marca 1929 r. włącznie bęuą wyświetlane filmy: 

„Nieznany ojciec” 
Denny, czarująca „Miss Hollywood“ Barbara Kent i mała „owiazdeczka* jana La Verne. 
rował Fred Newmeyer. Nad program: „„GOGO ŁAPIE ZŁODZIEI" groteska w 2 аК1асп. Kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. W gniu 19 marca r. b. 

melodramat w 8 aktach. 

W rol. główn.: Reginald 

Reżyse- 

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

  

Kino-Teatr 

„Hi E L l D 5” Mistrz Ekranu 

Wileńska 33. 19 уА 

DZIŚ OSTATNI DZIEŃI Superfilm kinematogralji światowej! Obraz, który poruszył świat! 
Niezrównany Iwan MOZŻUCHIN oraz przepiękna C. 

rozgrywającym się na 
(ZAMACH NA CARA). Bez przechwał największy szlagier sezonu 
1929 r. Film, o którym mówić będzie całe Wilno! Uprasza się Sz. 
Publiczność © przybycie na początek seansów: o 4. 4, 6, Ri 10.15. 

ARMEN BONI w czarującym duecie miłości, 
tle cudownych białych nocy p. t. 
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Zawodowej im. św. Józefa. Bilety w cenie tena"—o najnowszych zdarzeniach w nauce nać objętą niniejszym przetargiem robotę. 2 Dziś ostatni dzień 6: = z ma r - — 4. 

od 3 zł. do 30 gr. do nabycia w księgarni i technice: J8.20 -18.45: Audycja dla dzieci. Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys KINO TEATR, atni dzień 6-ty przebojowy film z grupy wielkich SEE WÓC „UNITEO BEST pt 

św. Wojciecha, a w dzień koncertu przy wej- 1845 — 19.05: Odczyt w języku litewskim. otrzymać można w Dyrekcji Robót Publi- POLONIA 66 w и w SOA. M Jodramat, 
R = 0.05 55: h Wilnie, pokój Nr. 91. Т _ I] roli głównej: pełna wdzięku _i urody 
ściu do sali. 19.05 19.55: Przerwa. 19,55—20.00: Sygnał cznych w Wilnie, pokój Nr. 91. Tam ró- AS CORINNE ieje si a 

czasu z Warszawy. 20.00 — 2025: Kukułka wniež možna codziennie od g . 12-13-ej prze Mickiewicza 22. i iednii ARS, R GRIFFITH. Rzecz dzieje się współ 

WYPADKI I KRADZIEŻE  wileńska 20-30 - 22.00: Transmisja žr ses ogólne i techniczne S ORG, cześnie w Wieoniu, Budapeszcie i w Monte Carlo. Przepych wystawy. Pocz'tek_o_godz. 4, 6, 8 10.25. 

pr ROC, POD Aa yra robót ia aa Min. ROB: PG nz 
żę odzi: i około godz. 12-tej komunikaty: PA.T. poli- oraz ogólrre przej in. | „op ь 

mięsa. Onegdaj aa, ddr dE cyjny, sportowy i inne ab aaa targach które dla ołertanta są obowiązujące. Jutro uroczysta e au = я Największego filmu świata 
larety z mięsa uległa zatruciu rodzina Szczer- neczną z dancingu „Oaza*. rzą ojewódzki zastrzega sobie prawo m 

ów (Pioniers kia a si » wyboru ofertanta uzależniając to od iacho- ' 

PO al W atk) да ача аыы Poniedriatek, dala_18 marca 1920 r. _ wje i inanowych zdolności przeb. KINO-TEATR ZIOWIEK SsMIECNU 
a ia 7 ‚ dry Uz 11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał stwa oraz prawo zredukowania ilości robó ь 2 A 3 uw A ь 

;"'д‘:‘%';_1ЗЁЁЦЗ&ЁКХ'ЁЕЁПЁСЁЁШЁК ЦЁБЁ' ŠE cząsu, hejnał z Wieży Mariackiej s lub nawet zupełnego ich zaniechania. POLONIA” ze zcyżao romantyzmu, potężna opowieść miłosna zza kulis intryg i rozpusty dworów królewskich 
poważny, że należy ją skierować natychmiast Kowie, Oraz komunikat meteorologiczny: Za wojewodę dyrektor inż. | 29 według nieśmiertelnej Wiki H L'HOMME)J W rolach głównych 

da szpitala Św. Jakóba. Pozostałych zatru- 1510—15.35: Tr. z W-wy: Odczyt dla ma- (—) St. Siła Nowicki. MASZ © powieści ora Ugo OUI RIT mistrz maski Conrad Veidt 

Ц wozie postac. posóetawiono: w LARA ida Wosterowcja [ralgie | Zakład w. Wielucianachi (| czaruiaca Ма PKiIBN „uriOR'w ORERZE- Olga Baklanowa,  o*rutoy (egrge Siegman | 2 „00: » ienia* konferenc ijna akład w ielucianac ” * M ы 
— Przejechana przez dorožkę. Na ulicy dla radjostuchaczy. 16.00—16.20; Odczytanie poczta Nowa Wilejka poszukuje ° : 

św. Ignacego dorożka Nr. 44 przejechała Mi- programu dziennego, repertuar teatralno- р daik Cale Cravina oraz tysiące statystów. 
chalinę Kibortową, która uległa ogólnym obra kinowy i chwilka litewska. 16.20 — 16.30: nauczyciela - ogrodnika Wykonanie powyższego arcydzieła kosztowało ponad 3.000.000 dol. amer. i Dyrekcją nie bącz i 
EE Ianis eisi We EK sy PER IR 7 a ode Mila й Wymagane kwalifikacje ukończenia i koszty wynajmu, chcąc umożliwić wszystnim Ozście tego arcyfilmu t a iletiewatepii: nić soadikega, 

—Pożai. W domu Nr. 9 przy ul. Sado- „dzieci. Bajki. 17.10— 17.25: Koncert Ork. |] Wyższego lub średniego zakładu Początek seansów o gocz. 4. 6. 8, 10.20. 
; * х Rozei. W k 17.35 18,00: „M naukowego. Wynagrodzenie zależnie i 

we PE = ŚGRŁ w jed s. pepe 7 ua odczyt z uk paika od umowy. 9£01-Z 
w zapalii się Su w jedne z mieszkań. я а » 2 i 3 i = ° 

Van мн pgniowa gie suma, |" muzyki w przeklada” 1800 „cię Kon: a menas 5A ių „Pirtaily“ opó "lalszowane Millagdyć oe aaa eko рОр „wielkiego. Gramafa 
— Ujawnienie przem: / sklepie Cha- cert Ork. Rozgł. Wil. 15.40 —19,05: Odczyt Mm д8 z RE 2 р 

ima Błocha mieszczącego się przy ul. W. prof. dr. Tadeusza Zielińskiego, 19.05 —- Jeszcze fydzień tylko WIELKAG42. Šikai walka 2 międzynarodową bandą znał NY kooyzód nieustające e, 04 aa | a po ae 
Świętych 17 policja ujawniła 42 klg. sacha- 19.30: „Wspomnienia z r. 1918“ odczyt. trwać będzie kawia, intryguje, zajmuje, bawi i rozśmiesza... Ceny nie podwyższone. A ua ika аНО 
ryny w proszku i 133 pudełka sacharyny w 19.35-22.00: Transmisja międzynarodowa: : ' * 2 P y ne. 
krysztal. Znałsziona sacharyna jako poeho- „Piet zaczarówiay"- opera Ra £ Wysfawa i Sprzedaż Kilimów Dzis Wszechźwiatow ej Sawy ary ozieło DUMASAT Najnowszy 

ząca z przemytu uległa konfiskacie. jedno- wa. Po transmisji omunikaty: P. A. T., z, „E 2 * atowej 5 U cy OZIEŁO / а. SZ 
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' hulanki. Ziemi 

    

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie s - LLIG własnej około 

Rołniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — i A ma s SAS 
i z arz- Dentysta - H-K. „ 

wielkim złotym medalem $ n „Dr POPILSKI ART Miekiewicza 1. tel 
oroby s o ce 

ke x ` meryczne. « Przyjmuje Ożyńska-Smolska © ———— 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza przetarg 

na dzierżawę bufetów na st. Brzostowica, Gudogaj, Ного- 
dyszcze, Nowodruck, Olechnowicze, Raczki, Skidel, Staro- 
sielce, Świsłocz, Sienkiewicze, Ziabki, z terminem objęcia 15 

od godz. 10 do li od Choroby jamy ustnej. 

ka z oh Romani Las, KOIODIAD i w 
R 00 R ordinaro i złotewy do 

KONCERT. 
prawie no- 
sprzedania. 

  

Teodolity cu Majlepsze riwolatory, CHOR Wszelką gofówkę 
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wzmacnią organizm i samopoczucie » 5. Przyjmuje: odz oprodem  owoco- „Rolkomis* Gaańska 6 
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“ + Wilno, sprzedamy 
łupież, brodawki, ku-. Net su WE mis* Gdańska 6. ieź c zycielka władają 
rzajki, wypadanie wło- ааоа y PTVK RUBI г Wilno, 

  

  

  

Czopki he- ] “ (z kogutkiem) 3 iecka 4 ca polskim, udziela 
moroidalne arico usuwają ból, |] sów. Mickiewicza 46. W m 6901 3 lekcyj, konwersacji, 

Dominikańska 17, telefon 10-58 Skład mebli, wyrobów stolarskich i tapierskich krwawienie, swędzenie, pieczenie, || m ©- i Majątek 100 h. tłumaczy z polskiego, 
zmniejszają guzy (żylaki). . nad rzeczką, od Wilna poprawia — rękopisy. 

  

   
   

zazna acz MIOSZKONIE Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 ruku) Sprzedają apteki i składy apteczne. 14 klm., doskonała Wiłkomierska 3 m i,   
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pisania 
na maszynach 

i od 5—6. Choroby czarni przyjmę posa- 
skórne, leczenie wło- dę. Ukończyłam szko- EANAWAĆM KOPNO | SPRZEDA M 

p, lejowej o bardzo 
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EI A m Wykonywuje ubrania męskie, palta jesienne i zimowe. paros gotų od 9) pr Hanusowicz Potrzebny zu; okazyjnie 001 .D_H.-K. „Zachęta. wyn gimtasis, 
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Właściciele Bracia Olkieniccy (najstarsza i największa) 
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Wydawca Stamisław Mackiewicz. Redaktor odpawiedzialny Witold Woydylło. 

DOW MOCZO 
od 12—2i 0d 4-6, 

  

tefon "567. Przyjmuje Tatarskiej A 5—8. gospodarstwie, 
od 8 do 1iod4 do B. 

Potrzebny 
(sztuczne słońce gór- 

  

P 43. Nowoświecka 7-a—7 

Spółka z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

Łaskawego  znalazcę 
wadze Sz. 

  

Wileńska 15. 
  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23.


