
    

  

     
  

„.oCyrulik" warszawski jest niewą- 
pliwie jednym z najkulturalniejszych 

—. Najdowcjpniejszych pism. humorysty- 
gd tych w Europie. Kiedyś widzia- 

„M m W piśmie paryskiem przegląd ka. 
| Vu z pism _ humorystycznych 

3 ;"'щсп ze sprawą Sacco i 
at | anze lego. Sprawa ta poruszyła 

s] SY glob: ziemski i oczywiście plon 
JJ Pomysłów humorystycznych musiał 

73 Ус odpowiednio obfity. Doprawdy 
sa llepsze były dowcipy „Cyrulika* na 
ia temat. Ale nie dlatego, aby kom- 

gp, Sntować wydawnichwo  warszaw- 
Skie zabieramy tu głos. Te dwie ka- 
‚ bay dwa obrazki pochodzące 

id Oski artysty, z wesołego a prze- 

ae * SWObodnego objektywizmu apoli- 
‚ "ш‘;"ЮЕ'О rysownika, określają i ošwie- 
mis, 10Skonale ostatni nasz kryzys 
л nisterjalny. Można ten kryzys na- 

ać kryzysem, którego: nie było, bo 

o dotychczas niema zmian żadnych 
a die, prócz ustąpienia min. Cze- 
К ‚…Чі- Karykatury swobodne lepiej 

„Przedstawiają rzeczywistość niż ga- 
 .,- OpOzycyjne, które twierdzą, że 

+ Nad Poniósł porażkę w walce z opo- 
< 'У‹іц‚ niż gazety rządowe... 

l, „Całe nasze zaniepokojenie polega 
i by la tem, żeby ostatni kryzys, 

J Polsj, OY Odem wzmocnienia w 
PH, opozycji czy lewicy.  Po- 
d way stale, że nie boimy się 
И doc Marszałka z lewicą. Gdybyśmy 
# „i. | depesze, że dajmy na to Za- 
я = Dąbrowieckie podburzone przez 

dalistów stanęło w ogniu, że w So- 
ok i PPS. urządziło strajk kolejo- 

tra 4 na Śląsku p. Korfanty strajk 
i] po Walowy, tobyśmy byli tylko radzi. 

r dzieibyśmy „chwała Bogu, zbli- 
ki, się godzina walki, godzina rozgryw- 

4 wpro dziną zwycięstwa”. Wierzymy 
JĄ rg, St absolutnie w słuszność twie- 

nia, że każda władza upada tylko 

jej Tozkład władzy,. że pryncypy 

Upadku mieszczą się w niej samej, 
IeWOlucja, występująca do walki z 

szna, 4 zdrową i silną, jest niestra- 

            

  

      

Г | Ę boimy się p. Liebermana i p- 
„A źnickiego, Nie boimy się partyj 

M p. Owych. Natomiast zachowanie się 
„ Ministra Czechowicza wzbudzało 

35 może nie obawę, bo . byłoby 
Teślenie zbyt silne, lecz zanie- 

Olenie, Min. Czechowicza : oczywiś- 
Uniewinni trybunał stanu, oskar- 

nych, O przestępstwo nie ma jurydycz- 
{ Podstaw, tutaj demagogja Sejmu 

Ta panewce. Ale treścią wystąpień- 
że a. P. min. Czechowicza było, 

zrobił Sam nie chciał tego robić, co 
tego » a p. premier Bartel jego do 

Moralnie przymusił. (Patrz kary- 
p UIĘ pierwszą). Tak min. Czechowicz 

RB Powinien był zachowywać się. Min. 

icz był najlepszym naszym 

lego т m skarbu, przynajmniej okres 
naje Tzędowania przypada na okres 

Rajporz ch wyników skarbowych i 
Чаг Myślniejszego rozwoju gospo- 
jak 4 Narodowego—jak to niedalej, 
ae; 081 udówodnił p. Bartel w 

į Der, Świetnej mowie, wygłoszonej na 
Sny W Sejmie. Lecz minister 
ы howicz nie powinien był nikomu 

| mi Pować, jeśli go zmuszano do roz- 
i „Ania się z jego zdaniem, a. jeśli 

| qę. Ozminął się z własnym  poglą- 
4,” Okazał pewną miękkość charak- 
to, która nie jest zaletą u ministra, 
LTA powinien był tej historji re- 

"Wač przed komisją budżetową. T 
| a 

cię 4 

ministre, 

JESt zupełnie jasne. Rewelowanie 
litykę znoŚci poglądów rządu na po- 

Wobec Sejmu wskazuje bowiem 
braki w rządzie, których boimy 

alwięcej, o wiele więcej, niż re- 
* :ЁХЬНГУКасі po miastach, strej- 

nych po wsiach, —wskazuje 

j RY załamywanie się, niepew- 
m. wewnątrz samego rządu. 

1 daj enuncjacje p. Czechowicza 

Y.się opozycji, były ewene- 

  

du, Zob korzystnym dla wrogów rzą- 
Biej, jak aczcie na karykaturze dru- 

Pp. Lieberman i Woźnicki 

Р 

a „7 
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. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

"Prawda w beztrośce humórysty. 7 zAkonzoniu pogrzeb marszałka Focha 

ROK Will Rr. 70 (1930) 

оМО 
„Niedziela 24 marca 1929 r. 

za 4, otwarta od $ do 3. Telefony: redakcji 243, ndministrzcj RZE, Orukarni 268. 

KARYKATURY CYRULIKA. 

  

Obrazek ten nosi tytuł „tamten“. Widzi- 
my tu min. Czechowicza, jak wskazuje na 
p Biera Bartla, który ma minę niezadowo- 
oną. 

  

Ta karykatura nazywa się „Dobryś Ga- 
bryś". Panowie Lieberman i Woźnicki głasz- 
czą p. Czechowicza, który wygląda jakby po 
zdenerwowaniu przychodził do siebie. 

sympatycznie na p. ministra spoglą- 
dają! : 

Powiadam: czytajcie „moje pierwsze 

boje“ Jėzefa Piłsudskie « ! Jest taka 

śliczna książka. Taki Śli. -.1__ heroizm, 

jakby najpiękniejszy sen maiudzieńca, 

śniącego o boju i zwycięstwach. Coś 

jakby Sienkiewicz wpleciony w realizm 

1914 r. Jak tam opisuje Piłsudski 

swój pochód ze Strzelcami przez la- 

sy! Ale są i aktualja tej książki. Mar- 

szałek szedł na ten swój pierwszy bój 
z całą swoją skoncentrowaną uwagą. 

Chciał swoją garstką zdobyć dla Pol- 

ski wszystko. I jak tam swoim  pió- 

rem wskazuje nam na zasługi swo- 

ich współpracowników, podkomend- 

nych. jak podnosi zasługi takiego 
Rydza Śmigłego. To wszystko odbija 

się echem w wielu późniejszych enun- 

cjacjach Marszałka, kiedy mówił i wy- 

mawiał: „wy chcecie wszystko na jed- 

nego człowieka zwalić”. Panowie człon- 

kowie rządu nie powinni sądzić, że 

dlatego, iż zasiadają na Radzie Mini- 

strów w koleżeństwie Marszałka» więc 

każda ich wina, zaniedbanie, błąd za- 

mieniać się będzie w pojęciu opinii 

publicznej w złoto, tak jak król Midas 
zamieniał wszystko w złoto swojem 

dotknięciem. Nie! Nawet w państwach 

absolutystycznych, gdzie monarcha 

bierze odpowiedzialność za swoich 

ministrów, najwierniejsze tronowi ga- 
zety często krytykowały ostro tych 
ministrów. U nas zaś Marszałek od- 

stąpił p. Bartlowi rządy ze znanych 

motywów i teraz p. Bartel i jego mi- 
nistrowie są za!'to odpowiedzialni, aby 

nie zepsuć tego świetnego dziedzictwa, 

które im Marszałek zostawił. 

Powtarzamy więc raz jeszcze: nie 

wierzymy w siłę opozycji lewicowej w 

Polsce, jakkolwiek endecka polityka 
robi co może, aby lewicy utorować 

drogę do rządu. Nie boimy się ani 

lewicy, ani sejmowej demagogji, ani 

tych papierowych barykad, któremi 

nas straszą. Nie boimy się nawet i ba- 

rykad prawdziwych, owszem właśnie 

przed ich profilem zaszłyby, zdaniem 

naszem, pomyślne dla Polski wypadki. 
Ale boimy się słabości samego rządu, 

błędów samego rządu. Nie uprawiali- 
śmy nigdy strusiej polityki i dziś 

przyznajemy wyraźnie, że błędy te w 

sprawie min. Czechowicza popełnił i 
sam oskarżony minister i p. premier 

Bartel. Cat. 
  

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 

do domu lub | Lo)“ Opłata pocztowa 
czękowe P.K.U. Redakeja z ych nić zwraca. Administracja 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
RARE A ui. Szeptyckiego — A, Łaszuk 
NIAK! — jet kolejowy. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. | 
Rima (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Butęt kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep. tytoniowy: S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA —. ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetro: 
oraz tadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

  

Ratyfikacja traktatu z Polską 
RYGA. 23.3. (PAT). W dniu wczo 

rajszym na posiedzeniu sejmu łotew- 
skiego ratyfikowane zostały jednogłoś- 
nie polko - łotewskieu mowy handlowa 
i kolejowa. 

RYGA. 23.3. (PAT). W dniu dzisiej 
szym Polski charge d'afaires w Rydze 
Łubieński przyjęty został przez mini- 
stra spra w zagranicznych Bałodisa. W 
czasie 'audejncji dokonano wymiany not 
w psrawie wprowadzenia w życie z/dn. 
1 kwietnia polsko - łotewskiej konwen- 
cji kolejowej. 

Etha wypadków ( lutego w Kownie 
Z Kowna donoszą: wczoraj sąd wo- 

jenny w Kownie rozpoznawał sprawę 
b. oficera armji polskiej por. Szeligow- 
skiego, oskarżonego o służbę w wojsku 
polskiem. Sprawa była już raz na wo- 
kandzie. Sąd jednak postanowił dodat- 
kowo wyjaśnić czy istniała niepodległa 
Litwa w chwili, gdy Szeligowski wyje- 
chał z Litwy do Polski i wstąpił tam do 
wojska. Szeligowskiego bronił b. po- 
seł na sejm, mecenas Robinson. Sąd wo 
jenny uniewinnił Szeligowskiego. 

„Pan Tadensz w Kownie 
Z Kowna donoszą: Wkrótce ma być 

wyświetlany w Kownie film „Pan Ta- 
deusz* podług nieśmiertelnej epopei 
Adama Mickiewicza, Dla opracowania 
tekstu litewskiego posłuży przekład li- 
tewski „Pana Tadeusza*, którego jak 
wiadomo dokonał obecny minister 0Ś- 
wiaty inż. Szakienis. 

Pisząc o tem „Lietuvos Zinios”* dodaje od 
siebie, że należy mieć nadzieję, iż w filmu te- 
go w drodze nie požre žaden wilk“ lub „nie 
skopie żaden: biały koń*,  tembardziej, że 
tłomacz „Pana Tadeusza* min. Szakienis de- 
cyduje o jego demonstrowaniu, zaś wyświe- 
tlanie tego filmu w Kownie byłoby bardzo 
pożądane". (Jak wiadomo organizacje szowi- 
nistyczne „wilk* i „biały koń* kilkakrotnie 
dewastowały kina, w których wyświetlano 
filmy polskie). 

Potajemny skład broni w Wojszwidowie, 
Z Kowna donoszą: W tych dniach po- 

licja poniemuńska otrzymała wiadomości, 
iż zamieszkały we wsi Wojszwidowie gmi- 
ny Poniemuńskiej Złatorowicz przechowu= 
je w swem mieszkaniu wiele broni. Zarzą- 
dzona w związku z temi wiadomościami 
rewizja wykazała; iż Złatorowicz trzyma u 
siebie 7 rewolwerów, 3 karabiny wojskowe 
i moc nabojów. Broń uległa konfiskacie, Zła- 
torowicz zaś został oddany do dyspozycji 
komendanta m. Kowna i pow. Kowień- 
skiego. 

Glošna sprawa powstania w Tanrogach. 
Z Kowna donoszą: Od 23 kwietnia 

do 8 maja wyjazdowa Sesja sądu wo- 
jennego będzie rozważała Sprawę po- 
wstańców w Taurogach. Na ławie oskar- 
żonych zasiądzie 58 osób oraz zostanie 
powołanych 153 świadków. Wobec braku 
„miejsca w lokalu sądu szawelskiego 
proces odbędzie się w gmachu starego 
więzienia szawelskiego. 

Por. Szeligowski mniewinniozy 
Z Kowna donoszą: Demonstracja 'studen- 

tów 15 lutego br., podczas której doszło do 
zatargu z policją 20 bm. znalazła oddźwięk 
w Sądzie Uniwersyteckim. Przewodniczył 
sądowi doc. W. Stakiewicz, za stołem sądo- 
wym zasiadło 5 profesorów i 6 studentów. 
na ławie oskarżonych 33 studentów. 

Prezes sądu zaznajomił oskarżonych z ma 
terjałem dowodowym. Odczytane zostało pi- 
smo Ministra Oświaty który na podstawie 
komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych 
żądał surowego ukarania niektórych studen- 
tów wymieniając ich nazwiska. Zbadanie tej 
sprawy powłerzono prorektorowi Uhiwersy- 
tetu, który doszedł do wniosku, iż nie słusz 
nem jest oskarżać pomienionych w piśmie 
studentów, ponieważ winę za niepokoje i de- 
monstrację ponoszą wogóle wszyscy jego u- 
czestnicy-studenci, którzy zasługują na ostrą 
naganę. Pozatem jednak pochód nie miał nic 
złego na Celu i nie nosił bynajmniej charak- 
teru politycznego. у 

W toku obrad sądowych wyjašnilo, že stu 
denci, aresztowani podczas demonstracji, po- 
niesli już i tak zasłużoną karę, gdyż wypad- 
ło im przesiedzieć w areszcie 4 - 5 dni, a bę- 
dącym na służbie państwowej stracić stano- 
wiska. 3 

O godz. 11 i pół sąd udał się na naradę. 
O godz. 12 i pół został ogłoszony wyrok, 
wyrażający publiczną naganę 5-ciu stu- 
dentom. 

spłonął młyn Plechowicza 
Z Kowna donoszą: W tych dniach w 

Skodach spalił się młyn, należący do gen. 
Plechowicza. W związku z tem kilką osób 
zostało aresztowanych 

CITES VERTĖS SS 

Przy otyłości, artretyzmie i chorobie cu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka- 

Józefa” wzmacnia czynności żołądka i kiszek 
oraz ułatwia trawienie. Badacze chorób prze- 

miany materji stwierdzają świetne wyniki, 

otrzymane przy stosowaniu wody Francisz- 
ka-Józefa. żądać w aptekach i drogeriach. 

z Kronika reklamowa 
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PARYŻ. 23.3. (PAT). Pan Ambasador Chłapowski był dziś przyjęty 
przez prezydenta Doumergue'a, któremu imieniem Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Mościckiego złożył z powodu śmierci marszałka Focha. Dziś rano 
przybył z Warszawy gen. Romer. Gen. Romer, w towarzystwie przydzielonego 
do jego osoby tnajora Kopańskiego, złożył hołd zwłokom marszałka Focha, 
a następnie złożył wizyty ministrowi wojny i komendantowi miasta Paryża 
gen. Góuraud, Zwłoki marszałka Focha, prezd któremi defilują niezliczone 
tłumy do trumny, przy której leżą buławy marszałkowskie: angielska, polska 
i francuska. Jutro rano nastąpi przeniesienie zwłok pod Łuk Tryumialny, 
gdzie wystawione będą przez dwa dni. Wogóle pogrzeb marszałka Focha no- 
sić będzie charakter olbrzymiej maniiestacji narodowej, w której, oprócz 
oiicjalnych przedstawicieli państw sojuszniczych oddziałów wojskowych an-. 
gielskiego i belgijskiego garnizonu miasta Paryża i t.d., wezmą udział szyst- 
kie warstwy społeczeństwa francuskiego. Zarząd Związku b. wojskowych o- 
caotników polskich we Francji, którego marszałek Foch był prezesem honoro 
wym, uchwalił wysłać swego prezesa p. Baryłę w celu złożenia zwłokom hoł- 
du oraz wzięcia udziału w pogrzebie. 

20.000 osób 

PARYŻ. 23.3. (PAT). Dzienniki obliczają, iż około 20 tys. osób prze- 
defilowało przed trumną marszałka Focha. Następnie trumna przeniesiona bę- 
dzie do katedry Notre Dame, gdzie we wtorek o godz. 8.30 odbędzie się nabo- 
żeństwo żałobne, poczem orszak żałobny. przeciągnie przez Rivoli i plac 
Zgody, .pola Elizejskie i most Aleksandra Iil do samego domu Inwalidów. Nad 
grobem przemawiać będzie jedynie Poincare. : 

Clemenceau nie przybędzie 
PARYŻ, 23. III. PAT. Na list premjera Poincare'go,  zapraszający Clemenceau 

na pogrzeeb marszałka Focha Clemenceau odpowiedział, że stąn zdrowia jego zmu- 
szą go z żalem zaproszenie to odrzucić. 

Londyn w czarnych chorągwiach 
W dzień pogrzebu marszałka Focha na wszystkich gmachach urzędowych Lon- 

dynu będą powiewały czarne chorągwie. 

Delegacja Sejmu i Senatu Polski 

WARSZAWA.23.3.PAT. Dziś wieczorem wyjechała do Paryża na po- 
grzeb marszałka Focha delegacja Sejmu i Senatu w składzie następującym: 

Wicemarszałek Sejmu ks. Czetwertyński oraz posłowie Dębski, Polakie- 
wicz i Graliński z ramienia Senatu przewodniczący komisji spraw zagrani- 
cznych i wojskowych ks, Lubomirski. 
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Wielka podróż Zeppelina. * 
BERLIN, 23 III. PAT. Sterowiec „Hr. 

lantycką do 
Zeppelin“, który odbywał podróż transat- 

mieryki, ma wystartować do nowej wielkiej podróży o północy 25 mar- 
ca. Marszruta lej podróży prowadzić ma ponad Bazyleą i Francją, ponad Londynem 

dó Marsylji, stąd na Rivierę, a następnie przez Rzym, Korsykę i Sardynję „Zeppelin“ 

uda się do wybrzeży afrykańskich, skąd skieruje się ku Krecie i następnie do jero- 
zolimy. Jednakże o lądowaniu w Jerozolimie mowy niema, ponieważ władze angiel- 

skie nie rozporządzają tam dostateczną ilością żołnierzy, którzyby ułatwili „Zeppeli- 

nowi* lądowanie. Dalsza marszruta „kir. Zeppelina* prowadzić ma poprzez Małą Azję, a 
następnie Koństantynopol, Bukareszt, lub też ponad Salonikami, Grecją i Białogrodem 
Dalej „Zeppelin“ przeleci nad Budapesztem i Wiedniem. Jako podróżni sterowca we- 

zmą udział w locie prezydent Reichstagu Loebe, były centrowy minister komunikacji 
Goerard, premjer wirtemberski Bolz, prezydent parlamentu wiirtemberskiego i przed- 

stawiciele innych władz Rzeszy i krajów 
sterowca hr. Brandenstein Zeppelin. 

niemieckich, oraz jedyna córka twórcy 

OBRADY 
WARSZAWA. 23.3. (PAT). 18 posiedze- 

nie Senatu z dnia 23 marca 1929 roku. 
Przed porządkiem dziennym marszałek 

wygłosił przemówienie, poświęcone pamięci 
zmarłego marszałka Focha. 

Następnie marszałek Senatu zawiadomił 
o śmierci senatorą Mikłaszewskiego poczem 
odczytał pismo marszałka Sejmu o uchwale 

Wybory członków 
Następnie Izba przystąpiła do wyboru 

dwóch członków Trybunału Stanu. W glo- 
sowaniu zarządzonem nad 6 postawionemi 
kandydaturami głosowało 86 senatorów. O- 
trzymali głosów: p. Adolf Suligowski 45, 
Artur Sliwiński 41, Stanisław Thugutt 41, 
pozostali kandydaci mniejszą ilość głosów. 
Wobec tego wybrany został do Trybunału 
Stanu p. Adolf $uligowski. Ponieważ pp. Sli- 
wiński i Thugutt otrzymali równą ilość gło- 

Poprawki Senafu w 
WARSZAWA 23,3. (PAT). Na_ dzisiej- 

szem posiedzeniu komisja budżetowa Sejmu 
obradował a pod przewodnictwem wicepre- 
zesa pos. Wyrzykowskiego. 

Pos. Byrka referował poprawki Senatu do 
preliminarza budźetowego . Preliminarz w 
myśl uchwał Sejmu zamykał nadwyżką 29 
miljonów. Uchwały Senatu pogorszyły go 0 
22 miljony złotych tak, żę nadwyżka wynosi 
już tylko coś ponad 7 miljonów zł. Zmiany 
przeprowadzone przez senat dotyczą głównie 
trzech resortów: w budżecie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Senat powiększył wy- 
datki o 6.450 tys, w czem główną pozy- 
cję tworzy fundusz dyspozycyjny —6 miljo- 
nów, w budżecie Ministerstwa Skarbu Senat 
zmniejszył dochód z. podatku majątkowego o 
25 miljonów, a dochód z monopolu spirytu- 
sowego o 2 miljony; w Ministerstwie Komu- 
nikacji Senat zwiększył wydatki rzeczowe 
przeszło 13 miljonów oraz zmniejszył do- 
chody o 9 miljonów. Łącznie Senat pogor- 
szył budżet 0:56 milj. To jednak Senat kop- 
pensuje, zmniejszając wydatki w budżecie Mi 
nisterstwa Rolnictwa o 2 mili. w Min. Oś= 
wiaty o 14 milj. i w Min. Robót Publicznych 
o 4 milj. a w Min. Reform Rolnych o 13 i 
pół milj. Razem 34 miljony. W ustawie skar- 
bowej Senat upoważnia ministra skarbu do 
dalszej podwyżki uposażenia 'o 15 proc. a 
więc db 30 proc. Senat idzie więc dalej, ani- 

Pos. Langer postąpił 
WARSZAWA. 23.3. (PAT). Sąd 

, marszałkowski w składzie superarbit- 
ra Czetwertyńskiego i arbitrów posła 
Dimanda i posła Jędrzejewicza, rozpa- 
trzywszy sprawę zarzutów,  uczynio- 
nych przez posła Langera na komisji 
przemysłowo - handlowej, a skierowa- 
nych przeciwko posłowi Towarnickie- 
mu wydał orzeczenie, w którem uznał 

SENATU 
Sejmu pociągnięcia do  odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu b., ministra skarbu 
Czechowicza oraz pismo prezesa Sądu Naj- 
„wyższego o zrzeczeniu się przez p. Oswalda 
Balcera mandatu członka Trybunału Stanu. 

Następnie Izba przystąpiła do głosowania 
nad rezolucjami, dotyczącemi budżetu 

ROK ZOO: POWA a WWI ówna ZA 

Trybunału Stanu 
sów i sprzeciwiono się losowaniu, przeto mar 
szałek zarządził ściślejsze wybory między 
tymi dwoma kandydatami. Wynik głosowania 
był następujący: p. Śliwiński otrzymał 35 gło 
sów, a p. Thugutt 45, wobec czego ten ostat 
ni wybrany został do Trybunału Stanu. 

Jednogłośnie przyjęto ustawę o ratyfika- 
cji t.zw. protokółu moskiewskiego o wpro- 
wadzeniu w życie paktu Kelloga, 

komisji budżefowej 
żeli najdalej idące stronnictwo Sejmu, któ- 
re proponowało tylko 25 proc. Wydatek ta- 
ki, w myśl upoważnienia Senatu wymagałby 
280 miljonów, na co Senat daje ew. rezerwę. 
tylko 7 milj. jako nadwyżkę budżetową. 

Przy budżecie Ministerstwa Spraw Wiewź 
nętrznych pierwsza poprawka Senatu doty- 
czyła przywrócenia funduszu dyspozycyjnego 
Pos. Trąmpczyński oświadcza, że Klub Na- 
rodowy w Senacie przyznał, że fundusz dy- 
spozycyjny jest potrzebny i również oświad- 
czył że nie ma zaufania do obecnego mini- 
stra, ale w konsekwencji wskutek, nieporo- 
zumienia wstrzymał się od głosowania i tem 
umożliwił przejście poprawki Senatu. Mów= 
ca wypowiada się przeciwko powierzeniu 0- 
becnemu ministrowi funduszu dyspozycyjne- 
go będzie administrował według wniosku Sej- 
mu i podnosi szereg zarzutów pod adresem 
ministra spraw wewnętrznych. Pos. Pola- 
kiewicz prosi o zaprotokółowanie, że przed- 
mówca proponuje, ażeby funduszem dyspo- 
zycyjnym dysponował Sejm, co jest Świa- 
dectwem o pojęciu praworządności. Zastrze- 
ga się przeciwko tonowi, w jakim pos. Trąm 
pczyński mówi o polskim. ministrze. Popraw 
ki Senatu w budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych., jako też wszystkie popraw- 
ki w budżecie Ministerstwa Skarbu odrzu- 
cono. 

WYSOCE lekkomyślnie 
posła Towarnickiego niewinnym czynu 

karygodnego, nielicującego ze stanowi 
skiem posła sejmowego, a' natomiast 
stwierdził, że postępowanie posła Lan- 
-gera pomimo, iż było podyktowane 
przez najlepsze chęci i kierowane czy- 
stemi pobudkami, było wysoce lekko- 
myślne. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiegn. 
NOWOGRÓDEK — kiosk. St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Navcz. 
PIŃSK —— Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pei. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — -ul. Rynek. 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

arnia T-wa „Ruch“. 

  

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. dro- 

loszenią cytrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. | 

Zmarły wielki Marszałek ! Francji 
był może najtragiczniejszym Marszał- 
kiem Francji. Wydarł dziejom zwy- 
cięstwo w największej z wojen i 
patrzał na jego zmarnotrawienie. 

Tradycje i ambicje sławy wojen- 
nej Ludwika XIV przetrwały we Fran: 
cji monarchję. Wiara w marsz zwy- 
cięski naprzód przeżyła Napoleona. 
Foch był niewątpliwie jednym z tych 

, oficerów francuskich, które wierzą, że 
poza mdłą i szarą republiką, praw- 
dziwa dusza Francji rezyduje w zło- 
tejod sławy, czerwonej od krwi bo- 
haterskiej armji francuskiej. Foch ot- 
rzymał zwycięstwo z rąk Painlevė 
małego, śmiesznego lewicowego poli- 
tykiera, który potem napisał o tem 
nadętą. książkę: „Jak _ mianowałerr 
Focha i Petaina“. Foch zajął swe 
miejsce dowódcy wojsk Świata z uczu- 
ciem, że to właśnie jest jego, oficera 
francuskiego, miejsce. Ci ludzie za- 
patrzeni są w piękne sztandary, wi- 
Szące w kościele Inwalidów, dla nich 
żywy jest jeszcze związek z tą Fran- 
cją, która była pierwszą potegą mili- 
tarną, Jako uczony wojskowy znał: 
doskonale te kompanje, które wojsko 
francuskie spędziło w pokonanych. 
Niemczech. Jako młody człowiek wi- 
dział upokorzenie i klęskę Francji w 
1870 r. Te wspomnienia łączyły się 
w jedno, w chęć odbudowania potęgi. 
Francji siłą zwycięskiego miecza, Nad- 
renja dla Francji, Prusy powalone na 
kolana, rozbita jedność niemiecka. 
Gdy waliły się plany  Ludendorifa, 
gdy tępy heroizm niemieckiego żoł- 
nierza i stalowa dyscyplina pękły pod 
razami zadanemi francuską, genjalną 
ręką wodza — Foch myślał, że chwi- 
la się zbliża, gdy trzecia Republika da 
Francji blask zwycięstwa, równy ambi- 
cjom Ludwika XIV. 

Przyszły deklaracje Wilsona, ofer- 
ta amerykanina Roberta Lansinga 
poczyniona Niemcom. Ameryka, Lloyd 
George nie znał, nie rozumiał ambi- 
cji Focha, gdyby je znał, to tembar- 
dziejby się im przeciwstawił. Foch nie 
chciał zawieszenia broni. Uważał je 
za przedwczesne. Nie chciał wstrzymać 
zwycięskiego pochodu. Chciał słyszeć 
stuk kopyt własnej kawalerji na mo- 
stach nad Renem. Ale wódz był tylko 
wykonawcą rządów państw sprzymie- 
rzonych. Foch musiał słuchać. Dnia 
11 listopada 1918 r. przyjechali do 
niego Erzberger i hr. Oberndorif. 

Foch w towarzystwie gen. Wey- 
ganda, admirała angielskiego Wemgs- 
sa i swojej Świty, powitał - №ет- 
ców, w swoim wagonie salonowym 
zimno i wyniośle. 
/_ Powiedział do swego tłumacza: 

„Proszę się zapytać tych panów, 
czego sobie życzą. 

Na to ten nieznośny gaduła i po- 
zer, rodzaj niemieckiego Kiereńskiego, 
jakim był Erzberger, obpowiedział: 

„Przyjechaliśmy tutaj, aby otrzy- 
mać propozycję mocarstw sprzymie- 
rzonych odnośnie do zawieszenia bro-* 
ni na morzu, na ziemi i w powietrzu” 

Foch oberwał krótko: 
_ „Proszę powiedzieć tym panom, 
że nie mam żadnej propozycji do 
uczynienia”, 

I podniósł się z miejsca, aby wyjść 
z wagonu. Pertraktacje o zawieszenie 
broni zawisły na włosku. Niemcy 
przyjechali tu, aby ratować kraj od 
klęski kompletnej. 

Hr. Oberndorii nerwowo, 
stoł, bez żadnej etykiety, zawołał do 
Focha po francusku. 

„Panie Marszałku, chwila jest zbyt 
ważna, abyśmy prowadzili dyskusję o 
słowa. Jak Pan sobie życzy, abyśmy 
się wyrażali. Jest to nam zupełnie 
obojętne". 

Foch wzruszył ramionami. 
. Po zawarciu rozejmu rad Focha 

nie słuchał rząd francuski. Pomiędzy 
Clemenceau a Fochem wynikły zaraz 
nieporozumienia. Marszałek był brus- 
que Clemenceau, jak pisze historyk 
traktatu Wersalskiego, również nie 
bał się scen, raczej je prowokował. 
Foch dawał nawet prasie wywiady 
przestrzegając przed złą polityką wo- 
bec Niemiec. Uwagi jego dzisiaj wyda- 
ją się słuszne. Francja nie wykorzysta - 
ła zwycięstwa, a raczej korzyści ze 
zwycięstwa otrzymała małe. 
orły chwały pokrywają tylko świat 
cieniów. W rzeczywistości bladonie- 
bieskie Światełko na grobie Żołnierza 
Nieznanego pod wielkim Napoleoń- 
skim Łukiem oświetla irancuską rze- 
czywistość, którą są reparacje nie- mieckie, długi ciężkie, lichwiarskie a 
niespłacone, sojusze niepewne, ko- 
nieczność układów z pobitym, a bez- 
czelnym Michałkiem. 

9 Wielki Foch — uosobienie więcej 
niž genjuszu militarnego Francji, uoso- 
bienie zamiłowania do wojny, naj- 
piękniejszego, najszlachetniejszego z 
zamiłowań. Cat. 

przez. 

Złote . 
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ECHA R 
— Do krytyków i pionerów kuitury bra- 

sławskiej. jednoroczne szkoły rolnicze, zakła- 
dane w powiatach przez samorządy, mają 
bardzo ciężkie zadanie do przezwyciężenia. 
Z jednej strony narzeka  płatnik-inteligent, 
dowodząc, iż podatki, które na te szkoły wy- 
płaca, to — pieniądze wyrzucone na marne, 
z drugiej strony narzeka chłop, który przy- 
wykł wierzyć w to, co może ująć ręką, nie- 
uinie traktując wszystko, co wymaga ujęcia 
głową. Sama szkoła, jako instytucja -nowa, 
zaledwie toruje przyszły program, którego 
żądna teorja nie-jest w stanie zastąpić, a za- 
ledwie dać może życie. A tymczasem tego 
życia „co kot napłakał* — całego państwa 
dwa lata, a więc skąd tu czerpać doświad- 
czenia? Poniżej umieszczamy korespondencję 
wychowanka szkoły rolniczej w Opsie, jako 
nader ciekawe oświetlenie, podrastającego w 
nowej Polsce intellektu z własnej szkoły po- 
wszechnej i rołniczej. Uderza nas z tej ko- 
respond y zapał i wiara w przyszłość, 
które też należy wziąć pod uwagę w sądach 
o niższem szkolnictwie rolniczem. (Przyp. 
red.). 

W roku 1927 z inicjatywy p. Starosty 
Januszkiewicza, została założona jednoroczna 
szkoła rolnicza w maj. sejmikowym w Opsie, 
a z końcem lutego r. b. mamy 56 uczni, któ- 
rzy szkołę tę w przeciągu dwuch lat ukoń- 
czyli. Szkoła ma na celu podniesienie kultury 
rolnej w powiecie, t. j. takie wychowawcze 
nastawienie aby uczniowie wracając na swo- 
je gospodarstwo wynikami swej nauki, pra- 
cując na własnem gospodarstwie przekony- 
wali ludność wiejską. Tak minimalna liczba 
uczni opuściła tę szkołę, a i nie wszyscy 
uczniowie wrócili na swe gospodarstwo, bo 
kilku z nich wcale go-nie posiada, kilku po- 
szło na praktykę rolną do wzorowych go- 
Spodarstw. A nawtet tym, którzy wrócili na 
swe gospodarstwa i czasu nie było na roz- 
winięcie „„promienia twórczego”, że. tak po- 
wiem działania, a i rok zeszły każdemu wia- 
domy jaki był niesprzyjający. A już, słyszy- 
my ze wszystkich stron powiatu i od sąsia- 
dujących potępienie, że ta szkoła nie wywie- 
ra pożądanego wpływu w powiecie, czyli in- 
nemi siowy „drogo to nas kosztuje i korzy- 
ści jeszcze nie mamy”! 

Wielkim wrogiem naszym była i jest cie- 
mnota, brak nauki, a szczególnie nie zrozumie 
nie jej potrzeby wści się na każdym kroku 
na nas. Bo wszędzie daje się słyszeć na wsi: 
„poco nam szkola“ „moj bačka i rašpisacca 
nie umieu, a chleba boli mieu, jak ja ciapier“ 
i tak nawet mówią, że za moskala żadnych 
szkół nie było, a chleba „było..o". 

Nie dziwię się tym, którzy to mówią nie 
rozumiejąc do czego doprowadziła wojna 
światowa prawie że wszystkie narody, a Od- 
syłam ich do teraźniejszego moskala, niechaj 
się przyjrzą jak tam bez szkół i bez Boga 
czy „jość chleba”. Dziwią mię jednak bardzo 
ci, którzy wiedzą o tem, lecz tylko przez ego- 
izm i pesymizm gadają, że szkoły nie trzeba 
i nawet odmawiają od niej nowo-przybyłych 
kandydatów i w ten jedynie sposób chcą 
znieść istnienie tej szkoły. Pragnąłbym bar- 
dzo, aby im Bóg dał takie natchnienie, żeby 
oni jeszcze raz dobrze zrozumieli, ważność 
tej tak ideowej sprawy i sami się wzięli do 
pracy nad uświadamianiem naszej, dotych- 
czas zaniedbanej wsi w  Braslawszczyžnie. 
Bo czeka na nas praca! Bo jej dla Skoła- 
tartej Ojczyzny jest tyle, że wszyscy, którym 
krew w żyłach krąży, muszą zakasać ręce 
po łokcie i wziąć się do pracy! 

Bo my we wszystkich dziedzinach życia 
Raapodaicėgo posiadamy wielkie braki i 
uki. 

Bo stuletnia niewola nasza sprawiła, że 
pola nasze urodzajne pozarastały chwastami 
a samiśmy staczali się mimowoli w przepaść 
której dno było zalane cuchnącem bagnem 
ciemnoty. 

Dziś trzeba zacierać ślady niewoli naszej. 
Trzeba tworzyć nowe życie, nowe warunki 
i kuć jasną przyszłość dla narodu. Bo pracy 
tej jest tak wiele, że wprost lęk ogarnia, czy 
podołamy temu wszystkiemu, czy damy radę 
pociągnąć za sobą wszystkich słabych du- 
chem, wątpiących i zobojętniałych. jeżeli to 
wszystko rozumiemy i tylko to robimy przez 
zazdrość pesymistycznie, to i cóż nam z te- 
go przyjdzie? Spojrz pesymisto na życie 
wsi naszej, a zobaczysz jak „twój brat” gi- 
nie w ciemności: i pomyśl sobie czy nie je- 
steš „ty“ sprawcą tego w teraźniejszej do- 
bie? Powiesz, że nie! Lecz biorąc pod uwa- 
gę wszystkie twoje postępki, wynika stąd, że 
i ty jesteś sprawcą tego zła. 

lluż to teraz pracuje uczonych ludzi nad 
ulepszeniem rolnictwa, hodowli, higieny życia 
codziennego, a mimo tych tak wielkich wy- 
siłków, nie widzimy większych zmian w go- 
spodarstwach, dobrobycie, lub kulturze wsi 

RÓŻNE SPRAWY. 
Co mówił marszałek Foch o 

szansach Niemięc podczas woj- 
ny. a o czem nikt po jego śmier- 
ci nie wspomniał. — Brak sensa- 
cyj aktualnych... lecz tylko pozor- 
nie.—Rewoiucja w Monaco. Za- 
bójstwo hrabiego zu Stolberg- 
Wernigerode. — Obierana do o: 
statniej nitki madame de Zubków 
пёе princesse Schaumburg-Lip- 
pe.—Słodko-kwaśne powitanie w 
Budapeszcie „najpiękniejszej z 

ET Niepowodzenie w 
Wiedniu „rozwodowej* sztuki 
Hasenclevera „Małżeństwa zawie- 
rane Są w niebie", 

Niech i ja cośniecoś dorzucę do 
formalnej p biograficzno-anegdo- 
tyczno-rewelacyjnych wiadomości, co 
ze szpalt prasy całego Świata zwaliła 
się—na trumnę marszałka Fóch'a. 

O ile mogłeni przebić się przez te 
zaspy, nie widzę aby ktokolwiek 
wspomniał o wcale głośnym swojego 
czasu —a tak niedawnym — inteviewie 
udzielonym przez nieboszczyka mar- 
szałka Francji, Anglji i Polski kore- 
spondentowi wszechświatowej agencji 
London General Press, d-rowi Reve- 
szowi. 

Wywiad był ogłoszony jednocześ- 
nie w kilku najpoważniejszych orga* 
nach prasy wszechświatowej, a zawie- 
rał wynurzenia marszałka Foch'a, do- 
prawdy bardzo, bardzo interesujące— 

    
   

    

  

   

  

i nieoczekiwane. 
Dr. Revesz rozmawiał ze zwycię- 

skim wodzem Koalicjj w Paryżu 25 
lipca roku ubiegłego. Zadał mu jedno 
pytanie—lecz zaiste mocno dražliwej 
natury. 

_ — Czy Niemcy mogły wygrać 
Wielką Wojnę? SA 

Marszałek Foch, oczywiście kon- 
tenansu nie stracił, tylko pomilczał 
przez dłuższą chwilę. I wreszcie rzekł, 
ważąc każde słowo gdyż wiedział 
dobrze, dla jakiego użytku prowadzo- 
na jest z nim rozmowa. 

/ 

RAJOWE 
Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeden bu- 
duje,a drugi psuje. Bo łatwiej jest zepsuć, 
niż naprawić. 

I przez to jedynie słyszymy, że szkoły 
nie promieniują i są nic nie warte. 

A my pierwsi nie zrażajmy się tem 
wszystkiem, pracujmy dalej „bo zdajemy so- 
bie sprawę”, że postęp narówni z rozwojem 
życia odbywa się niepostrzeżenie i może nie 
my, ale następne pokoleni. dopiero korzyści 
czerpać będą. I nie zatamuje: - go zacofanie 

iejskie, które nam rzuca zapory pod nogi 
nasze. 

Bo wy pionerzy wiecie, że wielką po- 
mocą, w szerzeniu umiejętnej i dobrej go- 
spodarki, oraz pierwszorzędną szkołą pracy, 
są te nasze szkoły rolnicze niższe, a szcze- 
gólnie średnie. Są one jakby te szparki, przez 
które promień światła przeciska się do wiej- 
skiej ciemnoty, budząc śpiącego naszego rol- 
nika. I rzecz jasna, że,im więcej będzie tych 
żywych płomyczków, tem jaśniej będzie w 
kraju. A czy my dużo mamy w swym po- 
wiecie tych płomyczków?... z niższem wy- 
kształceniem fachowem, a szczególnie ze 
średniem?! 

$ Wiec zupeinie niema czego się dziwić i 
krytykować, posądzać, zrażać się tem, że ci 
uczniowie, którzy opuścili szkoły tak odrazu 
nie działają dodatnio i nie przeobrażają wieś 
na inny tryb życia. Chociaż ich z wielkiem 
naprężeniem uczono w tej szkole, jednakże 
przez jeden tylko rok oni nie mogli posiąść 
całej wiedzy rolniczej, bo ona nie ma kresu, 
ani granic. Aby uczniowie ci mogli w pręd- 
kim czasie podnieść kulturę rolną i duchową 
— za mało, do tego mają przygotowania. 

Wobec powyższego widzimy, że  bra- 
sławscy krytycy i pesymiści, nie siejąc, pra- 
gną obfity zbierać plon. 

„Ziemia nasza nie chce rodzić, 
Trzeba po niej z głową chodzić”. 

Lecz niestety, dla takich, którzyby chcieli 
pracować brak na dalsze nauki środków ma- 
terjalnych i taki młodzieniec ginie w ciemno- 
ści, chociaż i wyjątkowe poś$iada zdolności. 
Więc radziłbym, ażeby władze samorządowe 
zasubsydjowały takie jednostki i wysłały je 
do szkół średnich rolniczych. Nawet i księ- 
żom trzeba pewne składki zbierać na'ten cel 
isamym parę groszy ofiarować. Tylko trze- 
ba nam zwalczać to, by synowie nie rolni- 
ków nie cisnęli się do naszych szkół rol- 
nych, bo ja wiem dobrze, że z nich wyjąt- 
kowo z którego będzie mieć pociechę spo- 
łeczeństwo, z tego „mamusi synka”. Bo on 

i jł się z wsią, nie zna bolączek nasze- 
go wieśniaka, bo sam ich nie przeżył” i on 
na to wszystko patrzy nieufnie. 

On nie chce poznać wieśniaka, jego wad 
i zalet, bo są w duszy jego różne skrytki i 
tajniki, które niedostępne i zamiknięte są dla 
oczu takich apostołów. 

Natomiast ci, którzy z sobą razem obco- 
wali i razem za bydłem nawet w pole cho- 
dzili, bezwzględnie potrafią to wszystko zbo- 
rykać. Bo do takiego będą mieć zaufanie i 
każdy ulegnie wpływom jego bez żadnych 
uprzedzeń i obawy, pewny, iż go „swój nie- 
zwiadzieč“. 

Władze samorządowe i księża! waszą 
troską musi być znalezienie najskuteczniej- 
szego sposobu, któryby Ojczyźnie ukochanej 
przygotował promienne jutro. 

Podaję te uwagi i rzucam parę myśli w 
nadziei, iż na temat przeze mnie poruszony 
wywiąże się dyskusja, rezultatem której bę- 
dzie*to lub inne zaradzenie złemu. 

Fr. Łahun 
Absolwent Szkoły Rolniczej w Opsie. 
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„Baniusia“, .Złofa” 
i „Owocowa, 

fabryki 

A.BIA$ECKI 
w KRAKOWIE 

Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 
 (AZGŁAGEA ROOSYSEE ЕЛБ РОН ROCKER WYRA 
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Gukiernie RUDNIGRIEGO 
Trocka 1 — Mickiewicza i 
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Stoliki ze święconem dla dzieci od 
120 gr. Jaja czekoladowe i cu- 
krowe oraz smaczne torty, mazur - 
ki, sękacze i doskonałe baby. S 
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— Tak! Niemcy mogly wygrač 
wojnę. A nietylko na początku kom- 
panji lecz jeszcze na wiosnę 1918-go 
roku. Jeśliby—dodał marszałek — do- 
skonałe niemieckie plany strategiczne 
były należycie wykonane pod wzglę: 
dem technicznym. 

I w krótkim lecz treściwym i Ściśle 
faktycznym wywodzie, uzasadnił wódz 
Koalicji tak zaiste sensacyjny pogląd. 

Więc primo: wkroczywszy do Bel- 
gii (plan generała hr. von Śchlieffen) 
należało, jak generał Schlieffien nie- 
ustannie zalecał, wzmacniać i wzmac- 
niać prawe skrzydło aby mogło do- 
trzeć aż do francuskiego wybrzeża 
Kanału la Manche i zająć conajmniej 
Boulogne. Tymczasem prawe skrzydło, 
z racji niepodtrzymania go wszelkie- 
mi siłami, nie mogło tego rozstrzy- 
gającego manewru wykonać. Z tej też 
racji została armja Klucka odepchnię- 
ta—z pod samego Paryża! Prawe 
skrzydło było za słabel 

Powtóre. Prawda, że z racji zmu- 
szenia armji Klucka do cofnięcia się, 
siły zbrojne niemieckie znalazły się 
po bitwie pod Marną w sytuacji wca- 
le ciężkiej, gdy utworzyła się luka 
między armją Biilowa i armją Klucka, 
ale naczelne dowództwo niemiecki 
popełniło nieprzebaczalny błąd naka- 
zując pośpieszne cofanie się z nad 
Marny na całej linji... Dobre wykona- 
nie planu—to grunt! Ważniejsze to 
nieraz od samego planu. Cała oien- 
sywa niemiecka na froncie zachodnim 
była znakomicie uplanowana; nie do- 
pisało tylko jej wykonanie. 

Po trzecie. Nawet po oiensywie 
generała Mangins'a, 18 lipca 1918 r. 
jeszcze położenie Niemiec nie było 
rozpaczliwe. Nie mogę pojąć—mówił 
marszałek Foch —dlaczego generał Lu- 
dendori nie nakazał 20 sierpnia 1918 
generalnego coinięcia się na linję 
Metz - Bruksella - Antwerpja! Byłby 
jeszcze rok przetrzymał... a w ciągu 
roku może się na wojnie dużo, dużo 
wydarzyć... ; 

A wreszcie nawet jeszcze w listopa- 
dzie roku 1918-30 należało cofnąć się za 

  

Katastrofalny wylew Missisipi 
Alabama 

Missisipi swym dorocznym zwy- 
czajem przybrała obecnie w rozmia- 
rach zastraszających. Sniegi stopnialy 
gwałtownie i woda podnosi się z go- 
dziny na godżinę. Sytuacja przedsta- 
wia się najgorzej w Stanie Alabama, 
tamy nie wytrzymały naporu i pękły 
—woda zalała setki mil. Rzeka Tea, 
dość duży dopływ Missisipi, również 
wylała—przedwcześnie połączone wo- 
dy obu rzek utworzyły istne morze. 

. Miasto Elba licząca kilkadziesiąt 
tysięcy mieszkańców, zostało zasko- 
czone znienacka. Była noc —wszyscy 
spali spokojnie, gdyż wieczorne ko- 
munikaty donosiły pomyślne wiado- 
mości z frontu tamowego. | nagle, 
około 2-iej w nocy pierwsza fala za- 
lała ulice. Woda podnosiła się z fan- 
tastyczną szybkością, w przeciągu 
trzech kwadransów, dwumetrowa war: 
stwa pokrywała ulice. 

Mieszkańcy w popłochu chronili się 
na dachy. Wprost z łóżka, w koszu- 
lach i pyjamach gramolili się na naj- 
wyższe kondygnacje. A zimno było 
porządnie—parę stopni ciepła zale- 
dwie, a w dole po brukach i chodni- 
kach, dosięgając już niemal okien 
pierwszego piętra, pędził gwałtowny 
strumień brudnej, obrzydliwej wody. 
Biedni mieszkańcy dygotali ze strachu 
i chłodu, co będzie jeśli woda pod- 
myje mury, jeśli kamienice zaczną sie 
walić? 

Na brzegach czuwano. Zorganizo- 
wano pomoc. Łodzie motorowe, sta- 
tki, aeroplany—wszystko puszczono w 
ruch. Ale dotrzeć do Elby i wiosek 
okolicznych nie było łatwo. Wściekły 
prąd znosił motorówki momentalnie, 
najsilniejsze nie były w stanie posu- 
nąć się przeciw prądowi. 

Aeroplany woltyżowały wprawdzie 
nad zatopionemi domami ale mało 
było z nich korzyści. Lotnicy rzucali 
bochenki chleba i konserwy: część 
wpadała do wody, część dostawała 
się jednak nieszczęśnikom. 

Większe statki mogły podpłynąć 
dopiero po 24 godzinach gdy prąd 
Stał się mniej bystry. Zabierano całe 

Zalecane przez Stację Doświad- B 
czalną w Bieniakonach 

(Tyg. Roln. Nr.Nr. 11—12 z r. b.) 

NA Rychlik Trybańcki, 
* Zėlty Lochowa, 

Findling, 
Sobieszyński, 
Zwycięzca IL 

poleca ` 

Wileński Spółdzielczy Syndykat 
Rolniczy | 

Wilno, ul. Zawalna 9, tel. 323. 
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pod wodą. 

partje mieszkańców i odwożono na 
ląd. 

"le ludzi zginęło dokładnie 
wiadomo, w każdym razie paręset z 
pewnością. Sporo domów zawaliło 
się, inne są poniszczone i remont ich 
będzie kosztował prawie tyle co wy- 
budowanie nowych. Oprócz Elby naj- 
więcej ucierpiały miasta Genewa (w 
centrum woda dosięgła poziomu 6-ciu 
metrów!), Puston i Wisconsin. 

Korzystając z zamieszania i pani- 
ki bandy rabusiów plądrowały sy 

skła- spokojniej po mieszkaniach i 
dach. Przybywali ci apasze na: ło: 
dziach pozorując na robotników i wy- 
bawców powodzian. Ale miast šcią- 
gać skostniałych ludzi z dachów, ścią- 
gali z niezalanych jeszcze lokali, co 
się tylko dało. Nim policja zwróciła 
na nich uwagę i nim znalazła odpo- 
wiednie środki pościgu, złodziejaszki 
obłowiły się porządnie. + 8. S. 

ВЕНО НО ОЛ 

Pisarza prowenfowego — 
pomocnika gospodarczego 
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į praktycznie i gruntownie znającego 
gospodarstwo podwórzowe, dozór i 

į prowadzenie rachunkowošci spichrza 
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i magazynu, kontrolę żywienia in- 
wentarza, tylko z poważnemi re- 
ferencjami poszukuje gospodarstwo 
rolne hodowlano-nabiałowe. Oferty 
i zgłoszenia osobiste składać do kie- 
rownika ydziału _ Hodowlanego 

Wil. Tow. Roln. Zawalna 9. 
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RADIO 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i salektywności 

zastępuje 5 — 6 lampowy. 

Ekonomiczny, tani i łątwy w 
obsłudze. 

Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska 38. 00Z10 

OTŁABIENIE 
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OBUWIE. 
Bufallo odd RD 

Słoń, Galanterja 

> Bielizna 
damska 
męska 
  

L. ZALKIND 
UL. WIELKA 47. 

Ren i przejść do ogólnej deiensywy. 
Przed forsowaniem tej linji byłaby się 
Koalicja zawahała... a w każdym ra- 
zie byłaby się wojna  przeciągaęła — 
na korzyść Niemiec. 

Marszałek Foch mówił z czysto 
militarnego punktu widzenia. Co do 
tego zastrzegł się nawet parokrotnie. 

Odpowiedział mu, niebawem po- 
tem; w wiedeńskiej ,„Neue Freie Pres- 
se“ z 19 sierpnia r. ub. a z politycz- 
nego punktu widzenia znakomity po- 
lityk i dyplomata, historyk i pubłicy- 
Sta, głośny wydawca i redaktor cza- 
sopisma „Preussische  Jahrbūcher“ 
prof. Hans Delbriick (*). 

— Pomijam - pisał Delbriick - żeś- 
my walczyli z przeciwnikiem siedm 
razy Od nas silniejszym (w materjał 
ludzki i zasobność materjalną). Nie 
wykonanie naszego planu było złe, 
lecz sam plan był zły. Stary Moltke 
miał plan wojny na dwa fronty i trze- 
ba było trzymać się planu starego 
Moltkego: defensywa na Zachodzie i 
najgwałtowniejsza ofensywana Wscho- 
dzie! Przeciwnicy tego planu obawiali 
się, że nas Rosja—jak Napoleona— 
pociągnie w bezkreśne swoje obsza- 
ry. Lecz mybyśmy bynajmniej nie 
potrzebowali parć się aż do Moskwy! 
Poco? Wystarczyłaby jedna kapitalna 
wiktorja odniesiona nad Rosją, jedno 
zwycięstwo... co się zowie! A zaraz 
po niem: wskrzeszenie Pol- 
ski niepodległej pod berłem 
którego z arcyksiążąt austrjackich i... 
zaproponowanie Rosji pokoju kom- 
promisowego. Taka Polska pod Hab- 
sburgiem, połowicznie tylko niepod- 
legła byłaby stokroć dla Niemiec wy- 
godniejszą niż bezpośrednie sąsiedziwo 
z rosyjskim kolosem. No, i groźna 
potęga tego kolosu byłaby złamana... 

|-—-nie trzeba nam było przez Bel- 
gię iśćl.. Jeślibyśmy Belgji nie byli 

*) Pod koniec zeszłego roku święcił ca- 
ły naród niemiecki niezmiernie uroczyście 80- 
tą rocznicę urodzin Delbriicka, nad którym 
zdaje się starość mocy nie mieć. Wygłosił 
podczas uroczystości jedną z najświetniej- 
szych swoich mów! 

„tyczniejszych 

CODZIEŃ 
NOWOŚCI! 
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tknęli, Anglja palcemby nie ruszyła. 
Tak, tak... Zawsze polityka 

musi iść w parze ze strategją; 
bez mocnego podkładu politycznego 
najlepsza strategja militarna djabła 
warta. Ludendori i Tirpitz parli bez 
pamięci i nie licząc się z niczem do... 
zwycięskiego pokoju. O innym 
słuchać nie chcieli nawet w _najkry- 

momentach. To nas 
zgubiło! ‚ 

Marszałek Foch ma rację, że mo- 
gliśmy nawet jeszcze na wiosnę 1918 
r. wybrnąć z fatalnych tarapatów—lecz 
był do osiągnięcia nie żaden pokój 
zwycięski tylko pokój kompromi- 
sowy. Trzeba go było zapropono- 
wać Koalicji jeszcze na wiosnę 1918 
r. — jednocześnie obowiązując się 
wycofać z  Belgji niezwłocznie i 
zapłacić pełne odszkodowanie za wy- 
rządzone spustoszenia. Wówczas, na 
kompromisowych konferencjach po- 
kojowych możebyśmy nawet jakąś 
część kolonij odtargowali... 

„A teraz : a teraz... 
Prof. Delbriick pisał to wszystko 

na całe miesiące przed rozpoczęciem 
się w Paryżu tak zwanej Konierencji 
Rzeczoznawców. Dziś niewątpliwie ma 
dokładne o niej relacje. Wie dobrze 
jakie chmury miljardów— choćby roz- 
łożone na 31 lat—gromadzą się nad 
Niemcami. 

Nieboszczyk marszałek Foch głę- 
boko „boche”*ów nienawidził. Po- 
biwszy ich, już żadnych komend bu- 
ławą swoją marszałkowską nie wy- 
dawał, tylko zdaleka pomrugiwał do 
panów rzeczoznawców paryskich, czy- 
niąc raz po raz znany gest z igrzysk 
starorzymskich: odstawionym od pięś- 
ci pierwszym palcem wciąż pchał w 
dół, w dół, w dół... 

Tem znamienniejsza i ciekawsza 
była jego opinia, którą przypomnie- 
liśmy w paru słowach. 

* 

Skończyły sięg mrozy - niebywałe, 
niesłychane. 

Zapanowała w prasie panika. Ta- 

nie 

„E 

Pomnik poległym uczestnikom E Kornusu Wojśt 
‚ Polskich na wschodzie 

Pomnik wykonany w gipsie, oddany już do odlewni. 

Jeszcze w roku bieżącym stanąć ma 
na bulwarach nad Wisłą w Warszawie 
wspaniały pomnik poległym dowborcz$ 
kom. Pomnik ten dłuta artysty rzeźbia- 
rza majóra Michała Kamińskiego, bę- 
dzie posiadał wysokość 8 i pół metra 
zaś sama figura 4 metry, odlana będzie 
z bronzu. We wrześniu rb. pomnik we- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 
będzie już gotów. Stanie on, jak się 
rzekło, nad Wisłą nawprost wylotu uli- 
cy Karowej. Krążą pogłoski, że komisja 
artystyczna Warszawy oceniała go ja- 

| WĘGIEL i KOKS | 
i wagonowo oraz tonnowo | 

    

w plombowanych wozach 

M DEUbb, w Wilnie 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 14-46. 
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ki temat! Tyle szpalt zalewało się le- 
ciutko temi horendalnemi chłodami. 
Depesze ze wszystkich stron Europy 
—i już! Zadnych nie potrzeba było 
wywodów, poglądów, konsyderacyj... 
A teraz co? O Lidze Narodów pub- 
liczność już za żadne skarby czytać 
nie chce, Magistrat robi, co może. Na 
wiosnę wszystko rośnie, to jakżeby 
podatki nie miały ulegać temu prawu 
natury? 

O czem pisać? 
Naiwne, nieopatrzne pytanie! A 

przecież proszę spróbówać pierwsze- 
mu lepszemu znajomemu spotkanemu 
u Sztralla albo na ulicy, zadać pyta 
nie: „Kto dziś panuje w Monaco?" 
(Nie w Marokko jecz w Monaco) —co 
odpowie? Ręczyć można, że całkiem 
naopak odpowie. Albo wyjedzie — z 
Albertem I-szym. 

Tymczasem w Monaco panuje da- 
wno już jego syn, urodzony 7 lady 
Douglas-Hamilton, książę Ludwik II-gi, 
liczący obecnie 59 lat. Do dziś dnia 
jest bezżenny. Chodziły słuchy, w ro- 
ku zeszłym, że zaręczył się z córką 
Pierponta Morgana lecz do sakramen- 
tu nie doszło. Natomiast jeszcze w 
1919 r. przyznał książę Ludwik Il-gi 
za swoją najautentyczniejszą córkę 

oficjalnie— panienkę urodzoną w 1898 
gdzieś w Algierze. Na imię jej Char- 
lotte. Nietylko książę przyznał ją za 
swoją córkę lecz tytuł jej nadał księ- 
żniczki de Valentinois i ogłosił ją... 
spadkobierczynią monakijskiego tronu. 
Owa następczyni tronu monakijskiego 
poślubiła księcia Piotra de Poignac, 
który się w Monaco naturalizowa! a 
w prezencie od teścia otrzymał tytuł 
księcia Monaco. Księciu i księżnie Mo- 
naco urodził się pięć lat temu syn. 
Dano mu imię Rainer. 

Otóż poczciwi obywatele księstwa 
Monaco, niepłacący, jak wiadomo, ani 
giosza podatku, którym chyba tylko 
ptasiego braknie mleka, gdy sensacyj- 
ne chłody wszędzie usta.y, zafundowali 
światu nową aktualną sensację: « ewolu 
cję w Monaco! 

Rewolucję?! A imże co się stało? 
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ko jeden z najładniejszych pomników 
w Polsce. Miasto zaofiarowała mark 
i granit b. soboru z płacu SaskiegO- —° 

W Wilnie ukonstytuował się Kom! 
tet Budowy Pomnika w składzie nast 
pującym: 5. 

Prezes honorowy — wojewoda M 
leński Wł. Raczkiewicz członkowi 
komitetu Mieczysław Bohdanowicz; p 
zes Zarządu Głównego Stow. Dowbo” | 
czyków, Właaysław Smilgiewicz — 
zes okręguWileńskiego i Stefan WiŚ 
wski — członek Zarządu Głównego: 
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CHOROBY PŁUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów, 
„Balsam Thiocolan Age 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się  piwociny» 
wzmacnia organizm i samopoczucie U, | 

chorego, powiększa wagę ciała. 

„Balsam Thiocolan Age 
sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginainem opako” 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO W 
o-1499 Warszawie, ul, Leszno 41+ 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. /* 
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A stało się... Oto — podobno—kSI2 
że, pod nieobecnošč „parlamentu“ (107 
wych wyborów książę jak nie naznó” ! 
cza, tak nie naznacza!) takie zapro (af 
dził w księstwie Monaco porządki, 12“ | 
czej nieporządki, że... napływ złotodaj. | 
nych cudzoziemców zaczął zmniejsz” i 
się, bodaj czy nie z dnia na dzień” | 
Okropność! Obywatele, wyczerpawSZY ; 
wszystkie z księciem uktady i pertfa“ ° 
tacje, zmusili go — abdykowač | 
rzecz, wspomianego wyžeį dzieciątk2' 
pięcioletniego księcia Rainera. | я 

Jest to jednak — czysto monakijsk 
— abdykacja warunkowa a raczej PF 
bna. Jeżeli małoletni nowy książę, į 
właściwie działająca w jego  imiem 
regencja, nie zaprowadzi w ci48“ | 
sześciu miesięcy tych reforMi 
których ludność żąda, wówczas r 
być i ten małoletni książę złożony z HO. 
nu i ma być w Monaco ogłoszona — *, 
publika. с 

Zagorzali jej wyznawcy spodziewał 
się, że wówczas dopiero cudzóziefi ч 
pchać się będą do księstwa Mona | 
jak na odpust! / 

O sancta, s af Cha simpl” : 
citas! ś 

4; 
* # # 3' 

Albo ta świeżutka historja o zamo” st 
dowaniu magnata hrabiego. Eberhard © 
zu Stolberg - Wernigerode! Aresztow, ° 
ny jego rodzony najstarszy syn, 28 IE 
ni, przyszły ordynat... aresztowana "w | 
na zabitego hrabiego. Strzał dany. | 
głowę z tyłu, z fuzji stojącej w hrabi“ | 
go pokoju, nabitej kulą dum-dumt.-- 

__ Wielka sensacyjna sprawa. 
Albo też najaktualniejsza pod SK 

cem skandaliczna afera z wyzuwa Kė 

ze znacznej fortuny, poprostu z © zej 
daniem rodzonej siostry  teraźniejs”, 
małżonki qks-cesarza Wilhelma pra 
jej godnego męża Zubkowa i je80.2 
przyjaciół! й 

Nieszczęsna księżniczka Wik 

m 

tora | 
Schaumburg - Lippe, licząca, nie$ tet — 

ь ja” 
sporo już wiosen, rozkochała się W ai 

kimś z pod ciemnej gwiazdy „emigf 

cie“ rosyjskim, Aleksandrze Zubko 

Ciężko gdy się było księżniczką
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Dwa tygodnie temu na plenarnem 
posiedzeniu Senatu wybitny znawca 
naszych stosunków gospodarczych se- 
Nator Jan Zagleniczny wygłosił spra- 
Wozdanie o budżecie ministerstwa prze 
mysłu i handlu. O sprawozdaniu tem 
prasa codzienna, z wyjątkiem gospo- 
darczej bliższych szczegółów nie poda- 
wała, jakkolwiek z treścią jego należa- 
ło społeczeństwu zaznajomić się jaknaj- 
dokładniej. Zwłaszcza cenne są uwagi 
sprawozdawcy, dotyczące systemu pro- 
Wadzenia przedsiębiorstw  panstwo- 

Wych, uwagi, które zaliczyć można da 
Najbardziej rzeczowych i trafnych od- 
Powiedzi na zakusy naszych etatystów. 

Senator Zagliniczny analizuje na- 
samprzód system prowadzenia przed- 
Siębiorstw przez państwo, przytacza 
literaturę w tym przedmiocie i stwier- 

dzą ostatecznie, że badania przedsię- 
lorstw państwowych dokonane przez 

Wybitnych przedstawicieli naukowej 
Organizacji, wykazały tu następujące 
Zasadnicze wady: 

1. brak programu na dłuższy okres 
Czasu; 

2. brak bilansu; 
"3. brak bodźca do podniesienia gor- 
_ liwości i brak nagrody za oddane usługi 

4. brak odpowiedzialności. 
_ Są to stałe wady wszystkich przed- 

Siębiorstw państwowych. „,Taką jest 
Natura państwa, konkluduje sprawo- 
Zdawca, że nie jest ona w stanie pro- 
Wadzić dobrze przedsiębiorstw zarob- 
KOwych” i stąd wyprowadza wniosek, 

że jeżeli nawet prowadzenie przedsię- 
biorstw zarobkowych przez państwo 
Jest nie wskazane, jest sprzeczne z za- 

Sadami naukowej organizacji, to tem 
Więcej nie wskazane jest prowadzenie 
Przedsiębiorstw zarobkowych produ- 
Cyjnych przez ministerstwo, które z 

założenia swego jest opiekunem produ- 
€ji prywatnej. ь 
Tymczasem u nas jest odwrotnie. 

Społeczeństwo wybudowało Instytut 
ierodynamiczny, organizuje lotniska i 

Szkoły pilotów. a Aeroklub — instytu- 
Šia prywatna — egzaminuje tych pilo- 
tów. Natomiast rząd prowadzi przed- 
Siębiorstwa lotnicze. Chemiczny Insty- 

Badawczy, instytucja prywatna pro- 

Wadzi badanie dla fabryki azotu, dla 
»Polminu“ i dla kopalń węgla. Rząd 

4$ prowadzi odpowiednie instytucje 
Zarobkowe. Komitet Normalizacyjny 
OSiądający niesłychanie poważne za- 

Ania otrzymuje 53290 zł. subsydjów 
Iządowych a 50090 zł. subsydjów pry- 
atnych. Najmniej otrzymuje instytut 

odejmujący tak ważne zagadnienia ra- 
<lomalizacji, któremu inne państwa po- 

Więcają miljonowe fundusze, mianowi- 
Cie Instytut Naukowej Organizacji Pra- 
J, otrzymujący zaledwie 3.000 zł. sub- 

jum rządowego. W innych pań- 
stwach instytucje takie prowadzone są 

aśnie przez rząd a inicjatywa pry- 
atną prowadzi przedsiębiorstwa za- 

Iobkowe, 
Powyższe uwagi uzasadnia sen. Za- 

Śleniczny przykładem państw obcych: 
Wszędzie widzimy jako cel zasadni - 
€wy peparcie produkcji i handlu prywa- 

S TS OIS 

bratę przygotowawcze -do wyborów 
db 1 Rzemieślniczej w. Wilnie. 

d Podpisane zostało przez p. wojewo- 
i Zarządzenie ustanawiające główną 
o piSJĘ wyborczą dla przeprowadzenia 
„borów do Izby Rzemieślniczej w Wil 

Izh, Komisja ta obejmująca cały okręg 
dzy (woj. Wileńskie) składać się bę- 
węg; Z przewodniczącego (inż. Zdroje- 
zj о$ niu członków i tyluż zastęp- 

ice. Przedstawionych przez osiem naj- 
mięgieiszych w okręgu zawodów rze- 
zę, pniczych a młanowicie: krawiecki, 
fr Wski, kowalski, piekarski, stolarski, 
Vzjerski, rzeźni cki i cholewkarski. 

nia gody te obowiązane są do 7 kwiet- 
'b. wydelegować swoich członków 

w wk przeprowadzenia wyborów w 
ilnie ustanowione zostały cztery 

o wodowe komisje wyborcze: pierwsza 
gk | ująca m. Wilno i pow. Wil. Tro 
dy drugą — pow. Święciański i Bra- 

AWski, trzecia— pow. Dziśnieński, Po 
"WSki i czwarta — pow. Mołodeczań- 

J, Wilejski i Oszmianski. 

Každa z tych obwodowych komisyj 
nic orcz. składać się będzie z przewod- 

ter CCgO (z urzędu będzie nim szef 
torjalnie właściwej dla siedziby ka 

4 li władzy przemysłowej I instancji) 

czyj anowanych przez p. Wojewodę 
datę Ów i 4 zastępców z pośród kandy 

niejęw, przedstawionych przez 4 najlicz- 

SĘ w każdym obwodzie wybor- 
stag Zawody rzemieślnicze. Na pod- 
Cznięj, Statystyki ustalono, że do najli- 
nych Zych zawodów w poszczegól 
wę ; obwodach należą: |-krawiecki, sze 
kowz,piSKarski i fryzjerski, Il-krawiecki 
wiecki i, szewcki i piekarski, "ll-kra- 

raj, owalski, szewcki i piekarski i 
karski. iecki, kowalski, szewski i pie- 

gą Członkami komisyj wyborczych mo- 

Członkć mowie i piśmie. Kandydaci na 
Pracach Łu7b7 nie mogą brać udziału w 

rmi omisyj wyborczych. 

Na 2 z "R wyborów wyznaczony został 
€rwcą rb. 

Skin osoby wiadające įęzykiem pol- a 

  

tnego. Rezultat? — wzmaganie się siły 
państwa i systemu obrotowego i pod- 
noszenie dobrobytu szerokich sfer oby- 
wateli. „Trzeba bezwzględnie zejść z 
organizowania przedsiębiorstw pań- 
stwowych a wejść na poparcie przed- 
siębiorstw prywatnych. Praktyka wy- 
kazuje, że żadna z zasad, dla których 
ma się prowadzić przedsiębiorstwo pań 
stwowe, nie wytrzymuje krytyki. Trze- 
ba pamiętać, że politykę gospodarczą 
prowadzi się nie po to, ażeby wypro- 
dukować większą ilość produktów, ale 
w tym celu ażeby drogą wzmożenia 
produkcji krajowej dostarczyć dobro- 
byt szerokim masom obywateli. Trzeba 
zawsze pamiętać o tym zasadniczym 
celu — dobrobycie szerokich warstw— 
i pamiętać, że prowadzenie przez pań- 
stwo przedsiębiorstw do tego celu nie 
prowadzi, bo jak powiedział Vander- 
velde „L'Etat patron — ouvrier dou- 
blement esclave“. 

Jednem słowem nie prowadzenie 
przedsiębiorstw ale opieka nad produ- 
kcją stanowić powinna © zadaniach 
polityki gospodarczej rządu. Tezę tę 
sen. Zagleniczny uzasadnił z mistrzow- 
stwem niezrównanem, dając jednocze- 
śnie wyraz stanowiska sfer gospodar- 
czych. H—ski. 

° 

INFORMACJE. 

EKSPORT LNU Z LITWY ZMNIEJSZA SIĘ 

W roku 1927 eksport Inu z Litwy wy- 
nosił 18350 tonn, w następnym roku spada 
do 9480 tonn. Siemie Iniane wykazuje je- 
szcze większe zmniejszenie się w eksporcie 
mianowicie: z 25018 tonn na 6993. Również 
znaczne zmniejszenie się wywozu dotyczy 
pakuł, których w r. 1927 wywieziono 5256 
ton, natomiast w r. 1928 tylko 3524 tonn. 

ZRZESZENIA LOKATORSKIE PRZECIWKO 
PROJEKTOWI PODWYŻSZ. KOMORNEGO. 

Zjazd zrzeszeń lokatorskich, który obra- 
dował przed kilkunastu dniami w Warszawie 
w sprawie znanego projektu ustawy o popie- 
raniu budowy tanich mieszkań, wypowiedział 

Bro wo 

KURJER G0SPODNACZY ZIEM WSCHODNICH a. 
Prowadzenie przedsiębiorstw czy opieka nad 

produkcją 
się przeciwko stwierdzając, że wprowadzenie 
tego projektu w życie musi pociągnąć za 
sobą wstrząs całego życia gospodarczego. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) Preliminarz budżetowy m. Wilna 
na rok 1929—30. Pod względem struktury, 
preliminarz wzorem lat poprzednich dzieli się 
na: 1) preliminarz zarządu administracyjne- 
go (po 16.578.643 zł. w dochodach i wydat- 
kach i 2) przedsiębiorstw miejskich (po zł. 
8.486.547). 

Ogólne zestawienie wydatków, zarówno 
zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, przed- 
stawia się jak następuje: 

1) administracja ogólna — 2.019.000 zł. 
2) majątek komunalny —694.430 zł. 3) przed 
siębiorstwa komunalne 1.457.976 zł. 4) Wy- 
płata długów — 3.483.800 zł. 5) drogi i pla- 
ce publiczne — 1.077.450 zł. 6) Pomiary i 
plany rozbudowy — 50.400 zł. 7) oświata — 
2.664.900 zł., 8) kultura i sztuka — 196.700 
zł. 9) zdrowie publiczne — 870.000 zł. 10) 
opieka społeczna — 3.098.000 zł. 11) Popie- 
ranie rolnictwa — 667 zł. 12) popieranie 
przemysłu i handlu 95.000 zł. 13) bezpieczeń- 
stwo publiczne — 757.850 zł. 14) Różne — 
32.900 zł. razem — 16.578.643 zł. 

Jak widać z wyżej przytoczonych cyfr, 
miasto łoży największe sumy na administra- 
cję ogólną, spłaty długów, oświatę i opiekę 
społeczną. ы 

Ogólne zestawienie dochodów zwyczaj- 
nych przedstawia się jak następuje: 1) ma- 
jątek komunalny — 602.330 zł. 2) przedsię- 
biorstwa — 2.521.814 zł. 3) subwencje i do- 
tacje — 50.000 zł. 5) opłaty administracyjne 
— 211.600 zł. 6) opłaty za korzystanie z 
urządzeń i zakładów dobra publicznego — 
456.500 zł. 7) dopłaty (opłaty specjalne) — 
40.000 zł. 8) udział w podatkach państwo- 
wych — 550.000 zł. 9) dodatki do podatków 
— 3.432.400 zł. 10) podatki samoistne — 
2.061.700 zł. razem 10.549.574 zł. Ra M 

Dochody nadzwyczajne przedstawiają się 
następująco: 1) subwencje i dotacje — 
267.477 zł. 2) pożyczki — 4.157.760 zł. 3) 
dopłaty (opłaty specjalnej) — 327.000 zł. 
4) podatki inwestycyjne — 118.250 zł. 5) ró- 
żne — 1.158.642 zł. razem 6.029.129 zł. 

Ogółem dochody zwyczajne i nadzwy- 
czajne wynoszą 16. 578.643 zł. : 

Preliminarze budżetowe przedsiębiorstw 
miejskich zamykają się sumą 8.486,547 zł., z 
czego przelew na rzecz kasy "miejskiej wy- 
nosi 2.521.814 zł. Poszczególnie w dochodach 
i wydatkach przedstawia się to jak następuje: 

1) Elektrownia miejska — 4.815.346 zł. 
2) wodociągi i kanalizacja —1.870.341 zł. 3) 
rzeźnia — 508.260 zł. 4) apteka — 178.000 zł. 
5) kinematograf — 466.000 zł. 6) betoniarnia 
— 60.500 zł. 7) zakupy (opał, pasza i inne 
artykuły) — 370.500 zł. 8) wydział budowla- 
ny 50.000 zł. 9) teatr — 78.000 zł. razem 
8.486.547 zł. 
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Kowarski, Himelfarb i Fejgin 
Wilno, Szopena 8, tel. 562. 

Składy prowincjonalne: 

DUKSZTY. DRUJA, WIDZE, BRASŁAW, 
GŁĘBOKIE, WOŁOŻYN, HODUCISZKI. 

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

koniezynę i tymotkę 
we wszystkich gatunkach w Wilnie oraz ze składów prowincjonaln. 

DLA PROWINCJI—SPECJALNE ULGI. -1 
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A JÓZEF KŁODECKI 
A Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). Tel. 928. 

B Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

a 
poleca: 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, 
płótna bielizniane, bielizne damską i męską 

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

Ceny zostały zniżone. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 
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HALETRA CHILIISKI 
Najlepszy 

Nafuralny 

Nawóz 

£101-8 

Wilno, Niemiecka 22, 

Bank Dewizowy 
Inkaso dokumentów i weksli 
Przekazy 
Kupna i sprzedaż walut I czeków zagranicznych 
Przyjmuje wkłady 

na warunkach bardzo dogodnych. 

Spółka Akcyjna w Poznaniu 

od 1 worka. 

aki B e Anis Adi, i al, L bobiko Ga śm Budka 

Azotowy 

  

Telei. 937, 938, 

WILNIE ul Slowackego 27. 

w magazynach Tow. Polski Lloyd 
Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 
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SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 

Ka udka odd dżdżu ad Kd La L s A : ŚWI ET A 

Księgarnie o: 

obejmuje 15.000 słów hiałoruskich. 
OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 

Redakcja członka Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.kryszkiewiczą 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
trzymują rabat. Nabywcy, otrzymujący ze składu głównego 
conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabątu' 

ul. Kwaszelna Nr 23. 
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-_ Maratów Folograficznych 
NIE DECYDUJCIE SI 

PRZED OGLĄ NIĘCIĘM wielkiego wyboru 

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

„PTTK RUBIN 
WILNO, 

„Najstarsza firma w kraju 
egzyst. od r. 1840 

ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

NA KUPNO aparatu fotograficznego 

  

BEBEBEKNEEME о051 WYDAWNICZE 
(Pod redakcją Cz. Jankowskiego). 

OD ADĄINI$TRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów o 

abonamentowych do 

oraz o przedpłatę na 

  

— E. de Henning — Michaelis, generał 
wojsk polskich: „Burza dziejowa”. Pamiętnik 
wojny światowej 1914—17. Dwa tomy. Str. 
246 i 228. Warszawa. Gebethner i Wolff 1928. 

Z wiełką prostotą i szczerością żołnierską 
opowiedziane osobiste dramatyczne przeży- 
cia — na tle rozległego horyzontu wielkich 
historycznych wydarzeń. Dużo pierwszorzęd- 
nego materjału dla przyszłych historyków 
wiekopomnych czasów, których byliśmy sami 
uczęstnikami. W chwili wybuchnięcia wojny 
zajmował autor wysokłe stanowisko w armji 
rosyjskiej komendanta twierdzy w Dęblinie 
(Iwangrod) pełniąc jednocześnie obowiązki 
dowódcy brygady ośmnastej dywizji piecho- 
ty. Pamiętnik swój kończy słowami: 
lata przeszło spędziłem wśród ciężkich walk 
orężnych, szerzyłem zniszczenie i śmierć, drę- 
czyłem samą ziemię; stale jednak nosiłem w 
sercu wiarę, że z dziejowego kataklizmu wy- 
łoni się jednak lepsza przyszłość dla Połski. 
Przestałem naturalnie spodziewać się czego- 
kolwiek dobrego od bolszewickiej Rosji, pe- 
wny jednak byłem ostatecznego zwycięstwa 
Koalicji, dla której niepodległa Polska była 
koniecznością. polityczną — i z tą wiarą roz- 
począłem nowy okres pracy już w mundurze 
PORE Oo zc: i 

— Imont: „Niepotrzebny czio- 
wick“. Powiešč filmowa. Warszawa. Tow. 
Wyd. Rój. 1928 r. 

— Karin Michaelis: „Spowiedź kobiety”. 
Powieść. Warszawa. Tow. Wyd. Rój. 1928. 

— „Im Westen nichts neues*, Tak brzmi 
wzorowany na oficjalnych biuletynach Wiel- 
kiej Wojny albo i na historycznem. „Na Szip- 
kie wsio spakojno”, tytuł powieści najbardziej 
dziś w Niemczech popularnej. Bo też i napi- 
sany z nielada talentem! Autor jej, Erich Ma- 
rie Remarque, jest faktycznie debiutantem na 
niwie literackiej. Powieść jego to wierny — 
a przerażający — obraz wojny. Pod wzglę- 
dem świetnej plastyki, spokoju, naracji i 
wstrząsającego wrażenia, które wywiera, 
przewyższa słynne „Le feu" i „Clartć* Bar- 
busse'a, „Les croix de bois* Rolanda Dorge- 
les, „Vie des martrys* Duhamela. 

— Bolesław Szczepkowski: „Niedźwiedź, 
Powieść. Warszawa. Gebethner i Wolff 1928. 

Nowy, niepowszedni talent beletrystycz- 
ny daje znak życia o sobie i zapowiada — 
wiele. 

Rzecz dzieje się w Rosji, tuż przed 
samą wojną, w czasie wojny oraz na począt- 
ku rewolucji, a rozgrywa się około osoby 
emigranta—Polaka, kowala  wioskowego, 
oraz jego przyjaciela, ułaskawionego nie- 
dźwiedzia puszczy. Kapitalne, pełne humoru 
i zacięcia sceny z życia wsi rosyjskiej, z całą 
jej bezdenną głupotą i zabobonem chłopów, 
wyraziście narysowane typy „urjadników*, 
popów, „starszyn”, sama postać kowała — 
nowoczesnego Longinusa Podbipięty, przemi- 
łe dziewczę polskie, Marusia — wszystko to 
kipi życiem i wraża się trwale w pamięć i 
serce czytelnika. 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT 
ROLNICZY w Wilnie, 
Zawalna 9. tel. 323. 

PORE ECH 
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Koniczynę czerwoną gwarantowaną, B 
bez kanianki, o wysokiej ją 
czystości i kiełkowaniu, 
w workach zaplombowa- B 
nych i atestowanych przez |Ę 
Stację Oceny Nasion, B 

B 
B 
8 
B 

3 a © 2 = © 

Raigrasy i inne trawy pastewne, 

„ a я ю 2. b 

Nasiona warzyw. 

Wszystkie nasiona z gwarancją czy- 
stości i siły kiełkowania. £ELI-€ B 

   ч — 
POLECA NA ŚWIĘTA 

formy do Bab -„LUX* tortu, twaro- 
gu, baumkuchenu, nakrycia stołowe 

Ceny zniżone. 

Stanisław KRAKOWSKI 
WILNO. Wielka Nr. 49. 

„Trzy | 

Tel: 1436. 

ЕЕЕа ера dh > akį 

Wiejskie Szynki i Kiełbasy, 
Balerony, Salami i Polędwice 
sprowadzone z najlepszych znarych 
majątków. 2 
Mąka luksusowa 

Migdały, Rodzynki, Figi. 
Owoce w cukrze i Cykaty 
Puder cukrowy 
Czekolada łom „exra, 
Szafran, ` , ki 

i Olejki do ciast 
Świeże Masło deserowe. 
Herbata z kwiatem aroniatyczna, 
Kawa świeżo palona. 

WÓDKI gatunkowe i czyste. 

KONIAKI, RUMY i LIKIERY. 

OLBRZYMI WYBÓR WIN OWOCO- 

WYCH ranicznych gronowych” 

zawsze najprzedniejszych ga- 
tunkach 

oraz Miody staropolskie. 

Wszystkie towzry w najlepszych ga- 
tunkach CENY NISKIE 

poleca 

A. /ANUSZEWICZ 
Zamkowa 20-a, tel. 8 - 72,   
BEM ojej а а он 
Г 1 ва ОЛЕ Р CEDC ORO 

į Mieszkanie | 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 

Ą raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 8 
й kait. p.) w śródmieściu lub na: 

Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowe*, 

—3 każą J. M. 
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Mniejszość niemiecha 6 Polsce 
"i „Stały nasz współpracownik” p. Wła- 
"dyslaw Studnicki prosił nas o zamiesz- 
czenie następującego artykułu, przed- 
tem już drukowanego w gazecie Iwo- 

«*»*wskiej „Wiek Newy” w charakterze 
77 lista otwartego dó iedakcji tego pisma. 

„Niemieć mający osiadłość we Fran- 
cji, Polsce lub Ttalji jest wszędzie nie 

: lojalnym obywatelem - tego * R 

  

szkaticėm, będącymi na służbie żawrot- 
nej idei panowania nad „światem: czy- 
tamy'w artykule ,,Groźba przed mniej- 
sžoščią“, artykule wymierzonym prze- 

mniejszości niemięckiej „w. Pol- 
- Tymczasem niema narodu, którego 

człońikowie w obcem państwie: odzńa- 
czaliby Się tak znaczhą : lojalnością 
względem tego państwa, Potęgę Rosji 
stworzyli Niemcy od.Piotra. Wielkiego 
do: Ałeksandra głupiego; „gdyż: głupim 
należałoby nazwać Ałeksandra' lil. Ge- 
nerałowie, którzy zdobywali dła. Rosji 
całe kraje, administratorzy, którzy 9r- 
ganizowali życie publiczne i-gospodar- 
cze: Rosji, przemysłowcy, którzy: two- 
rzyli jej przemysł, wszystko to. byli 
Niemcy. Lecz. przyszedł car „Aleksander 
II, uwažający się za prawdziwego Ro- 
sjańint pousuwał "Niemców + Z wyż- 
szych stanowisk, wytworzył  ańtago- 

— nizm, państwowy. rosyjsko-niemiec- 
ki, politykę Rosji oparł. na Francji, któ- 
ra Sama oporu potrzebowała. Rezulta- 
ty owej polityki poniosła Rosja w woj- 

" nie światowej, w klęskach, i zawaleniu 
się gospodarczem. Połska, trzeba to 
stwierdzić, wbrew utartej opinii, / bar- 
dzo dużo zawdzięcza Niemcóm w Pol- 
sce. Oni dali nam rzemiosła, ustrój miej 
ski, „oparty: na prawie Magdeburskiem, 
wsie siedzące'na: prawie niemieckiem, 
wielki przemysł. We wszystkich' dzie- 
dzinach znaczny procent wybitnych lu- 
dzi, którymi szczyci się Polska, byli 
pochodzenia niemieckiego. Lelewel, 
Pohl, Smooka, Brandt i t. d. byli po- 
chodzenia niemieckiego. Żelazna, opan- 
cerzona pięść niemięcka, rozbiła Rosję, 
co było warunkiem naszego wyzwole- 
nia i chociaż to zróbili nie dla nas, kaž- 
de serce, które w ciągu wielu lat biło 
mocniej na myśl. niepodległości, nie 
może nie odežimyač "dla nich wdzięcz- 
ności. 

W obcych państwach Niemcy nie są 
pasożytami, żywionemi przez. te pań- 
stwa, lecz niemal z reguły ważnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego i 
kultury wogóle. W Stanach Zjednoczo- 
nych: zaliczają imigrację niemiecką do 
pożądanej. + 

* Politechniki i uniwersytety amery- 
kańskie powołują na swe katedry pro- 
fesorów Niemców: wśród dyrektorów 
wielkich przedsiębiorstw przemysło- 
wych spotykamy w Ańreryce znaczny 
procent Niemców. Wpływy niemieckie 
w Stanach Zjednoczonych ustępują tyl- 

  

kó wpływom W. Brytańji, przewyższa- 
ją; zaś wpływy wszystkich innych na- 
rodów europejskich. Niemiecki. prze- 
mysł, niemieckie zdolności organizacy i- 
ne i ich znajomość Europy imponuje 
Amerykanom, dlatego. to kapitał amie- 
rykański idący do Europy idzie: prze- 
wążnie do Niemiec, a do państw mniej 
znanych i popularnych w Ameryce mo- 
że iść przez Niemcy lub przy ich po- 
parciu. 

Trudności kredytowe Polski są prze- 
dewszystkiem wywołane naciągniętemi 
stosunkami polsko-niemieckiemi. 

° Dla,ostania się w międzynarodowej 
walce ekonomicznej Polska , potrzebuje 
olbrzymich inwestycyj: budowy kolei, 
kanałów, elektryfikacji, modernizacji 
swych maszyn. Przemysł niemiecki jest 
nastawiony na inwęstycje; znaczny pro 
cent wywozu niemieckiego uwarunko- 
wany jest inwestycjami z zagranicy. Ro t 
zwój inwestycyj w środkowej Europie 
odpowiada interesom gospodarczym 
Niemiec. Możliwe są dwie linje inwe- 
stycyj przy kooperacji niemiecko-ame- 
rykańskiej na wschodzie Europy: Pol- 
ska, Rumunja Turcja — oto jedna linja, 
RER — druga. Pierwsza linja przesu- 

stosunek sił na naszą korzyść, dru- 
2 na korzyść Rosji. Pierwsza — to 

; kooperacja gospodarcza polsko-nie- 

Mh ia 110 \ПШШШУ 
POLECAMY: 

Palta (lamskie najnowszych francuskich modeli 

Garsonki, swetry, rękawiczki, torebki, pończochy, 

bielixnę i wszelką ap, ky damską. 
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Palta męskie wiosenne i 

wincyj. My tembardziej winniśmy się 

Wełny płaszczowe wieców i letnie—bluzkowe i sukniowe 

Jedwabie sukniowe, popeliny, welwety i 

wszelkiego rodzaju podszewki pod płaszcze. 

Kołdry wełniane, watowe i bajowe w wiekim wyborze, 

Poduszki oraz bielizna pościelowa. 

Krawaty, koszule oraz wszelka galanterja męska. 

— Ostatnie nowości. — 

letnie oraz garnitury 

gotowe i na poon 

— Bracia Jobłkoscy kt 
z , Mickiewicza 18. 
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sce, może być bardzo pożytecznem i 
ważnem ogniwem. Odłamki jednego 
narodu, będącego mniejszością, mogą 
być albo czynnikiem antagonizmu, albo 
błoną łączną. W interesach naszych le- 
ży, aby antagonizm zlikwidował się 

a 
u 
в 
@ 

miecka, w której Niemcy osiedli w Pol- į 
a 
m 
в 
a 

kich, nie mamy bowiem zamiaru żad- 

Czas najwyższy dawać „głoszenia świąteczne! 
Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednich wydawnictwach 
umieszczone mogą przynieść ogłaszającym korzyści. Z ogłoszeniami 

= 
a 
m 
me 

należy zwracać się bezwarunkowo do ludzi fachowych w tym zawodzie | 

a 
m 
B 
m Warunki bardzo dogodne. 

  

przy zachowaniu granic polsko-niemiec © 

nych zdobyczy na państwie niemiec- 
kiem, chcemy tylko zachować 
guo granic. 

Antagonizm polsko-niemiecki jest 
dla nas niebezpieczny, gdyż mamy do 
czynienia z sąsiadem wielokrotnie sii- 
niejszym, powiemy więcej — najsilniej 
szem państwem w Europie. Niemcy bo- 
wiem posiadają wszelkie pierwiastki 
siły. Liczebność półtora razy większa в 
od Francji i dwa razy większa niż Pol- | 
ski. Gęstszą sieć kolejową o przeszło 
20 proc. od francuskiej i niemal trzy- 

krotnie większą od polskiej, największy 3 
rozwój lotnictwa w Europie, najznacz- & 
niejszy przemysł chemiczny i maszyno- Ę 
wy, sprężystość administracji. Te czyn- & 
niki siły Niemiec zmuszają Francję dą= į 
żyć do zbliżenia z Niemcami. Holandja į 
Szwecja, Norwegja, Szwajcarja, Au- 
strja i Węgry — oto szereg państw bę- 
dących pod silnym wpływem Niemiec. 

Przegraliśmy sprawę litewską wsku- 
tek tego, że Litwa ma poparcie Nie- 
miec. Najważniejszem zadaniem w po- 
lityce zewnętrznej Polski jest złagodze- 
nie, zlikwidowanie antagonizmu pol- 
sko-niemieckiego, tymczasem nasza 
polityka, nasza prasa dolewa wciąż 
oliwy do ognia. Usuwanie optantów, 
likwidacja własności niemieckiej w 
Polsce przenosi trudności polityki we- 
wnętrznej na zewnętrzną. W interesie 
Polski leży danie Niemcom w Polsce 
swobodnego rozwoju cywilizacyjnego. 
Niech mają szkolnictwo wszystkich 
stopni, Dorpacki uniwersytet póki był 
niemieckim, oddawał Rosji olbrzymie 
usługi: Profesorowie Dorpackiego Uni- 
wersytetu z natury rzeczy stawali się 
obrońcami interesów rosyjskich w 
Niemczech. Wobec tego, że utworzenie 
niemieckiego uniwersytetu w Polsce, 
byłoby w danych warunkach niemożli- 
wem, jestem zdecydowanym zwolenni- 
kiem Instytutu Naukowego Niemieckie- 
go w Polsce, jak mamy już Instytut Na- 
ukowy Francuski. W instytucji nauko- 
wej niemieckiej odbywałyby się 

i 
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stale i 
wykłady germanistyki oraz seryjne wy- | 
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i 
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kłady niemieckich uczonych z różnych 
"dziedzin wiedzy. Instytut ów byłby pe- 
whym centrem umysłowym Niemców w 
Polsce i byłby czynnikiem sprzyjające 
go nam prądu w Niemczech. 

W naszej polityce względem Niem- 
ców w Polsce popełniliśmy szereg błę- 
dów, jednym z tych błędów było zro- 
*bienie wojewodą na Śląsku p. Grażyń- 
skiego, b. szefa sztabu powstania ślą- 
skiego. Nie umiał on przejść od polity- 
ki wojny do polityki pokoju, bardziej 
czuje się szefem sztabu powstania ślą- 
skiego, niż wojewodą śląskim. 

Swą polityką jątrzącą zwiększył on 
o 70 proc. liczbę głosów niemieckich. 

Potrzebną jest zmiana w całej ta- 
ktyce politycznej w stosunku do Niem- 
ców w Polsce i do Niemiec. 

Lojalność oklaskiwana przez wszy- 
stkich członków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, przemówienie posła 
Willa wskazują że ich lojalność dla pań 
stwa polskiego tkwi wśród Niemców 
łódzkich. Winniśmy pamiętać, że Niem- 
cy śląscy, poznańscy i pomorscy nie 
odrazu mogą przejść do psychologji 
Niemców łódzkich. „I wy macie Ojczy- 
znę, — pisał w orędziu król pruski do 
Sejmu poznańskiego”. Wkrótce potem 
ta prowincja ponownie przyłączoną by- 
ła do Prus. Rachując się z Królestwem 
Kongresowem oraz z psychologją świe- 
żo przyłączonego kraju, rząd pruski 
szedł na koncesje narodowe tych pro- 

rachować tak z państwem niemieckiem 
jak i z psychologją tych, którzy nieda- 

wno utracili przynależność do swego 
narodowego państwa. 

Władysław A: 

  

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

Pod kierownictwem sił wykwalifikowanych 
Poleca swoje usługi. 

Dnia 24 marca 1929 roku odbędzie się Ls 

WIELKA LOTERJA FANTOWA @ 
я 
« 

10110 

Wykonanie bardzo solidne. 

  

na rzecz kolonji letnich dla uczni gimn. im. A. Mickiewicza 
Moc pożytecznych fantów. Cena losu 50 groszy. 0 
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Prawie w stolicy, bo 30 minut koleją od Warszawy, 

gów ną dobę, śród pięknych lasów sosnowych, sucha miejscowo ść 

elektryczność i telefony, kolej, poczta i telegraf w miejscu 

Sprzedaż na raty miesięczne płatne w ciągu 2-ch lat 
Informacji udziela Zarząd Dóbr Jabłonna w Warszawie, Ul. Ujazdowska 22 

m. 2, tel. 129-31, w godzinach od 9 — 13 i 16 — 17 i pół. 

5 Zwiększona produkcja mojej wytwórni 
wina po cenach dostępnych z zachowaniem zalet 

profesora Chrząszcza, 
naj poważniejszych wytwórni polskich. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 

DROŻDŻY! 
DROŻDŻE są jedynym 
naturalnym środkiem, który 
czyni pieczywo pulchnem, 
smacznem, lekkostrawnem, i 
zawierają najwięcej niezbęd- 
nych dla życia witamin. 

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW DROŻDŻY 
Sp. z ogr. odp. 

WARSZAWA, ul. Zielna 21. 

  

na własnej ziemi 
"Oto jest cel i dążność każdego zdrowo myślącego obywatela. 

Chcąc doścignąć tego, nabywaj parcele 

w Jabłonnie - Lesjonowej 

Wina krajowe pierwszorzędnej jakości 

W. Osmotowski, Wilno 
Do wiadomości Sz. Klienteli 

smaku, mocy i odżywczej wartości. 

Jak wynika z zestawień 103-ch analiz różnych win krajowych 
dokonanych przez Uniwersytet Poznański i opublikowanych w książce 

w szeregu najlepszych win wino moje stoi 

Żądać wszędzie. 

EL 
DOM BANKOWY 

T. BŪNIMOWICZ 
Wielka 44, In 6 

przyjmuje ubezpieczenia od 
wylosowania amortyzacyjnego 

obligacji 4 proc. prem. pożyczki inwest. z r. 1928 
mającego się odbyć dnia 1 kwietnia r. b. 

TOALETOWE. 
DRALLEGO 

PERFUMY | 
1217 

kilkadziesiąt pocią- 

daje mnie możność sprzedaży 
dobrego wina: 

£POI—0 

WYROBY 
FABRYKI PERFUM / 

ś Uznana w eałej Polsee za najlepszą 

HERBATA 

н 4 KOPERNIKIEM 
Skład Główny 

WARSZAWA—BRACKA 23. 
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ 

A. Dlugokęcki — W. Wrześniewski — Sp. Akce. 
Przedstawiciel—St. Zatorski, Wilno, ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 1. 

i |МУ Mocarstyową 
jedyny organ mtodego konserwatyzmu w Polsce. 

NA NADGHODZĄCE ŚWIĘTA 

WIELKANOCY 

Używojcie do Gypiehu tylko 

Zm a EJ 

POD WŁASKYŃ DACHEŃ 
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rozpowszechnione 
na semi kuli ziemskiej. 

"stanowczo przeciwko 

Artykuł d 
Dla ujawnienia swego poglądu na 

rozwój życia politycznego i społeczne- 
go Polaków na Łotwie, redaktor Dyne- 
burskiego „Dzwonu* p. K. Leczycki, 
pomijając własne pismo, użył łamów 
wileńskiego „Słowa' (Nr. 55 z dn. 7-1Il 
r. b.) i w artykule „Spec od polskošci“ 
nie oszczędził obecnym działaczom in- 
flanckim takich zarzutów, które bez- 
względnie stanowią poważne narusze- 
nie ich czci. 

Obserwując życie Polaków na Ło- 
twie od wielu lat, mam prawo sądu bo- 
daj większe, niż bawiący w tych stro- 
nach od wczoraj p. Leczycki i dlatego 
poczuwam się do obowiązku wystąpić 

jego oskarże- 
niesłusznie do 
wysoko cenię za 

niom, skierowanym 

osób, które szanuję i 
ich pracę społeczną. 

  Pan K. Leczycki pisze: Wszyst- 
ko, co jest żywsze b. energiczne i 

* przedsiębiorcze, emigruje do Polski. 
Żywioł najbardziej idealistyczny wy - 
wędrował w latach 1919—1920, a naj- 
bardziej kulturalny wyniósł się z Łotwy 
na skutek reformy agrarnej. Jest „brak 
ludzi”, a ponieważ w społeczeństwach 
polskich ludzi ambitnych nie brakowało 
nigdy, więc i z masy osieroconych sza- 
raczków szybko się wysunęły nowe fa- 
milje (?), a jako że praca społeczno- 
polityczna jest też tachem, więc miej- 
sce czołowe w liczbie neo-Polaków za- 
jał narazie „Spec od polskošci“. „Spec 
od polskošci“ jest typem fachowca, 
który przed powstaniem Polski polsko- 
ścią głowy sobie nie zawracał, 'a pra- 
cowicie i systematycznie robił karjerę 
w Rosji. Kiedy Rosja się skończyła a 
zaczęła się Polska, wówczas i „Spec“ 
sobie o tej polskości przypomniał. 

Z oświadczeń powyższych wynika, 
że w zrozumieniu p. K. L. na Inflan- 
tach pozostały same szumowiny. Ele- 
mentem najgorszym, według jego zda- 
nia, są ci, którzy zamiast szukać . w 
Polsce milszej, no i łatwiejszej pracy, 
woleli pozostać na swej ojczystej in- 
flanckiej ziemi, wśród „osieroconych 
szaraczkow“ i ujawniają troskę o losy 
swego społeczeństwa. Pan Leczycki ma 
im to za złe, — chciałby, żeby siedzieli 
bezczynnie i czekali, aż z młodego po- 
kolenia wyłonią się przywódcy i obej- 
mą „rząd dusz”. Twierdzi bowiem p. K. 
L., że dzisiejsi działacze mają sumienie 
nieczyste, coś ukrywają ze swej prze- 
szłości, że ich rzetelność narodowa jest 
wątpliwą, bo pracują bez idei, tylko dla 
ambicji własnej, jako fachowcy. Pod- 
stawę dla tych twierdzeń p. K. L. upa- 
truje w „mieszaninie cywilizacyjnej”, 
w małżeństwach z Rosjankami i w tem, 
że działacze ci byli dawniej urzędnika- 
mi carskimi. 

Śmiem twierdzić, że „mieszanina cy- 
wilizacyjna* na naszym Śląsku, w Po- 
znańskiem, na Pomorzu jest o, wiele 
więcej jaskrawą, niż na Inflantach, a je- 
dnak wytykać to działaczom tych dziel- 
nic byłoby czynem wprost nieładnym. 

A ileż to rodzin polskich ma w 
swym składzie krew nietylko niepol- 
ską, ale nawet nie chrześcijańską, lecz 
nikt nie wątpi o ich przywiązaniu do 

WT WATA ZANE? WATT TT TNT ATA WATA 
HURTOWNIA: 

CECHU RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY 
w Wilnie, Mickiewicza 49, tel. 14-73. 

poleca specjalnie na święta' szynki orąz wszelkiego rodzaju wędliny 

pierwszorzędnej jakości własnej produkcji. 

Większe zamówienia z dostawą 
4 

$02005000505$0 
Kapelusze i czapki 

BIELIZNĘ męską i damską, 
* KRAWATY, 

i RĘKAWICZKI 
WYROBY SKÓRZANE i TRYKOTOWE, 

POŃCZOCHY, 
SKARPETKI,; 

LASKI, 
PARASOLE 

Poleca firma 

0. KAUICZ 
Wilno, Zamkowa 8. 

CENY NAJNIŻSZE    

      

CZ 
GbOWLA NAION POLECAJĄ W/ŁORO 

KGIONANARZĘDZIA ROŚLINY: 
CENNIKI NA ZĄDANIE- WARIZAWA * ZGODA - 8 - 

      

   

  

   

    

       

Duży wybór, ceny konkurencyjne. ` 1— 

yskusyjny 
polskości. Ile również ministrów i mę” | į 
żów stanu dzisiejszej Polski służyło | 
dawniej w urzędach państw zaborczych 
obecnie ich wiedza i doświadczenie fa- 
chowe oddają najlepsze korzyści Oj; 
czyźnie i nikt nie odważy się stawiać ) 
im z tego powodu zarzutów. Co się, TYJĄ 
czy inflanckich „eks-urzędników*, 10 kon 
przecie sam p. K . L. oświadcza, że 
„Trzeba jednak oddać sprawiedliwość 
specom od polskości, że pracują do- 
brze'*. Więc a cóż mu chodzi? 

Panu Leczyckiernu nic do tego, że 
sponiewierani przez niego „ojcowie“ , 
którzy nie mieli szkoły polskiej i któż 
rym zabraniano mówić po polsku, dziś 
walczą nieustannie o szkoły polskie i R. 
zapełniają je swemi dziećmi. „Žv 

Pan Leczycki nie wie tego, że jE7 lp 
szcze tak niedawno na Inflantach wy= 0 
jawianie polskości nawet w życiu pry= Jfdx 

        

watnem nietylko nie zaspakajało jakich a 
kolwiekbądź ambicyj, ale pociągało za Ab 
sobą poważne przykrości. AŻ 

Dalej mówi on, że jutro nie należy Boro 
do speców, bo — „walka 
młodym Polakiem i starym lita 
„rząd dusz* nad mniejszością polską | 
na Łotwie, walka młodych i starych» 
jest tutaj moralną koniecznością”. "Zaz. 
pewniam p. Leczyckiego, że żadnej 
walki nie będzie, ponieważ starzy z ta% 
dością oddadzą Ster ze swoich strudzo” 
nych dłoni w ręce młodych, jak tylko CH 
nabiorą sił do tej pracy. Zaręczam teży 
że młodzi inaczej oceniają pracę sta” 
rych i żywią dla nich uczucie szczere 
go uznania, prawdziwej wdzięczności i 
najgłębszego szacunku.  „ DŁ 

Ą 

pomiędzy iw 
specem ° А 

  

Kończąc to zobrazowanie wyWO7 a 
dów p. Leczyckiego, nie mogę nie Wy“ | $ 
razić mojego głębokiego zdumienia 2 A 
powodu tak bezwzględnego sądu jego 
o ludziach. — Musimy się cieszyć z te” yz, 
g0, że kultura polska wykazuje żywot , 
ność tak wielką, iż ani wychowanie W 
szkołach rosyjskich, ani też żony Ко- @ 
sjanki nietylko nie potrafią wykorzeni 
w nas ducha polskiego, lecz przeciwńie» Up 
praca tych żon—Rosjanek na terenić ką 
polskości, jak np. Szanowanej przeż 
wszystkich, nie wyłączając p. Leczyć” 
kiego, dyrektorki polskiego gimnazjum 
w Rzeżycy p. Olgi Talat- -Kiełpszowej+ 
może służyć wzorem dla wielu stopro” 
centowych Polaków. Musimy się Cie“ | 
szyć, że ci, do których p. K. . chce p 
stosować swoje zarzuty, pracują dla | , 
polskości z taką energją, pošwigcenieit | 
i požytkiem. 

      

M. Świerzbiński ŻA - 

Konsuł R. P. w Dynebu    

   

  

Oryginalna 
Woda ziołowa 
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na miejsce własnym samochodem. 

  

| SIEWNIKĖ 
rzędowe, rzutowe i do nawozów 

sztucznych 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ui. Zawalna 1l-a. 

  

    
     

Mickiewieza 7, fal. 971 
OGROMNY WYBÓR 
Ceny najtańsze 

ODDZIAŁ HURTOWY: 
Wielka 58, tel. 392. d 
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| Sprawca zahėjsfua na ulicy M. Siefanskiei 
aresziowany 

  

p 
„strzelony przy ul. M. Stefańskiej Gen- 

Ę 6 | po dokonaniu operacji wyjęciu kuli 
„cz stan jego jest nadal bardzo ciężki. 
prz wyrażają małą nadzieję utrzymanić 
Ona „yciu. Sprawca zabójstwa Geller po 

ję Atiu zamachu i ucieczce trapiony niepo- 
aj! Wyrzutami sumienia biąkał się cały 

1 „?9 Peryferjach miasta i dopiero wieczo- 
ky T. ujęty koło mostu kolejowego na 
| są ugowej w chwili gdy usiłował do- 

do środmieścia. Aresztowany Odrazu 
4 Się do usiłowania zabójstwa i od- 

łegnia уег — narzędzie zbrodni. Jedno- 
' Potwierdził on podane przez nas po- 

гпа 

  

4 ;ч Związku z ujawnieniem wypadków za- 
sko 3 na dur plamisty w miejscowościach 

kd og ptożonych od m. Wilna i powstająca 

R do AWą, iż choroba ta zostanie zawleczo- 
ypomy ta, wileńskie starostwo grodzkie 

lm wyja o obowiązku zgłaszania o każ- 
wy gpadku zachorowania. W myśl tej u- 

` Могоу; owiązek zgłaszania wypadków za- 
у аша па dur plamisty obciąża w pier- 

Tzędzie lekarzy, kierowników zakła- 
Czniczych, dezynfektorów i dozorców 
Nych, akuszerki, felczerów, płelęgnia- 

  

EV lų 
Uitar; 

      

\| k DZIELĄ 

k Dry: Wschód sł. g. 5 m. 21 
Almow 
| 3 Zach. St. o g. 17 m. 30 

„Ireny i 

Wtrzężenia meteorełogiczne Zakłada 
Meteorologii U. S. b. 
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Potudniowy. 

Pogodnie. Rano i wieczorem 
gęsta mgła. 

Za dobę — 6:C. 
UM na dobę -1- 4 ;; 
"ia barometryczna: spadek cišnienia 

L] 

В Е KOŚCIELNA. 
Jak ks, biskup Michalkiewicz ma się le- 

„cejeq „5 dowiadujemy w chorobie jego 
Oyj 3! nastąpił stnowczy przełom, który 

p,,,Wróżyć rychły powrót do zdro- 
Puszczą Inie jednak w święta Wiel- 

ego cy a zony, będzie nie opuszczać 
ieSzkania. 

POD URZĘDOWA. 
® wąciestracja cudzoziemców. Na podsta- 

| rozpoz zącego w życie z dniem 27 mar- 
ag ną Adzenia o cudzoziemcach, przepro- 
„stw za Zostanie rejestracja obywateli 

Е `Щц8піёше$2\(а1усн w Polsce bez względu 
10: em czasu zamieszkiwania. Wszyscy 

 |edach CY bedą obowiązani stawić się w 
| dnia 30: oŚciŃskich. Rejestracja potrwa 

k Czerwca rb. 
i l przedswiąteczny. Godziny ot- 
Ч py. Pów w okresie przedswiątecznym 

' в‚-‘ецдш_п_:опе o 2 godz. t.j. do godz. 
M od ziś w niedzielę sklepy mogą być 
ec, godz. 1-ej po połud. do godz. 6 

Pos; MIEJSKA 
+ ośuędzenie miejskiej Komisji  kultu- 

ta, od agtowej W poniedziałek, dnia 15 
i kulę ędzie się posiedzenie miejskiej Ko- 
innym 2190 - oświatowej. Na porządku 

ielgy, Projekt podziału 10000 zł. dla nau- 
a Szkół powszechnych żydowskich. 
ay Obowiązujące o księgach sani 
a dy dkowych. Na ostatniem posie- 

sy si miejskiej uchwalone zostały 
Wow Wiązujące o księgach sanitarno- 

o Edłu 
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ych nieruchomości m. Wiina. 
tych przepisów w każdej nieru- 

kaglko „madame de Zubkow'... lecz 

denięp "SZEJ gdy mąż — za przepro- 
г "— puści kantem i rozbija się 

bw, _ Afyżu, zaś jego przyjaciel Iwa- 

  

pu i Zyga Y generalną  plenipotencję 
| elis ; kowej, dyskontuje na własny 

  

nigąję! weksle, albo wypiera się, że 
ogocej Nie wziął dla sprzedania jej 
ti guEBO djademu... A no, trzeba 
atakų.) Pogodzič. Ten szelma Alo- 

SĘ A trzję cznie miły! 
no wa czytać opisy jak przyjmo- 

Udapeszcie wracającą z Pa- 
„Miss Europa“ pannę Simon! 

Stolicy, Palili oracje przedstawicie- 
Rema; p Z6d dworcem na trybunach 
ies, 211 delegaci społeczeństwa. 
Mdczysę ję SAŃska powitała heroinę 
‘Ч hymnem narodowym 
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OŚCI 

„b UE było śmiało zagrać Hatyk- 
b ni ) Narodowy żydowski... Jeżeli 
tak 77 niono to tylko ze względu 
wiej ix. Mocno niedobry humor 

avis Madziarów który dopiero te- 
: * Юшде‘і się jakiej jest najczyst- 

dzy 8 H dowości panna; która, jako 

|| Mato Ungarja“ figurowała na mię- 
owym konkursię paryskim. 

Pe ząg! Na tym aktualnym epizodzie 
Ak Otą Ymujemy się dłużej. 

„em „dawno we Frankfurcie nad 
! Чтуіщу’*іа\міопо sztukę Hasencleve- 
sq „ Waną „Małżeństwa zawiera- 
tyjk, fiebie*. Sztuka okazała się 
("liter (7 żadnej wartości jako u- 
lejsze, Ki lecz wykpiwała bez naj- 

M katoli taktu i smaku zarówno świę 
Śzeni ckich jak katolickiej religji 

е tradycje. Jak sam tytuł 
WA — ła też w grze sprawa Toz- 
"EBO „pu inożną sobie wyobrazić z 
z OdCząę ta potraktowana. 

Na zAOŚć u. z" kiurckiej premiery pu- 
jen, ztdZiła wrogą manifestację; 

ь i Przedstawieniu rzucano już 
"Erą zdja, | Safetydą. Sztukę Hasen- 

Nią Prógowąo z afisza. : 
m. Dam R Ją przerzucić do Wied- 

fe „zimnym teatrze. In der 
SoŚci akurat trupa Rein- 

02 
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wody zamachu na žycie Gendelmana zazna- 
czając jednocześnie że porzucił pierwotny za- 
miar zabicia również i Płodzińskiej, ponieważ 
nie miał sił podnieść rękę na tę którą napraw- 
dę kochał. Zamiar zabójstwa powziął on 
w pdzeddzień gdy spotkał Gendelmana i Pło- 
dzińską na wspólnym spacerze. Zdawało mu 
się wówczas że Gendelman spojrzał na nie- 
go ironicznie a jednocześnie zwycięsko, co 
tak dałece wywarło na nim wrażenie, że po- 
stanowił go zabić. Geliera po zbadaniu ode- 
słano do dyspozycji sędziego śledczego I ok- 
ręgu. 

„dn asirožaošti z powodu aaura wypadków duru płamistego 
rzy, głowy rodziny i osoby na pieczy których 
znajduje się chory i wreszcie każdego kto 
wie o wypadku choroby. 

Ogłoszenia należy uskuteczniać na piśmie 
lub ustnie do sekcji zdrowia magistratu m. 
Wilna. Zgłoszenia w drodze pocztowej w 
przepisanej formie i telegraficznej są wolne 
od opłat. Winni uchylania się od wskazanego 
obowiązku będą karani grzywną do 1000 zł. 
lub aresztem do 3 miesięcy przyczem kary te 
moga być zastosowane jednocześnie. 

KRONIKA 
chomości położonej w obrębie m. Wilna po- 
winna znajdować się księga sanitarno - po- 
rządkowa według wzoru ustalonego przez Ma 
gistrat do której funkcjonarjusze nadzoru sa- 
nitarnego i policji będą wpisywać wyniki 
oględzin, adnotacje o zauważonych brakach 
sanitarnych, oraz zarządzenia o usunięciu 
tych braków we wskazanym terminie. Wszel- 
kie zarządzenie, umieszczone w księdze sani- 
tarnej uważa się za obwieszczenie właścicie- 
lowi nieruchomości w dniu wpisania do księgi 

Winni przekroczenia tych przepisów bę- 
dą pociągnięci do odpowiedzialności karnej. 

— Zatrudnienie bezrobotnych. W wyko- 
naniu uchwały Rady Miejskiej Magistrat w 
dniu wc zorajszym zatrudnił 100 osób bez- 
robotnych na okres tygodnia przedswiątecz- 
nego. 

— Z miejskiej komisji finansowej. W d. 
22 marca komisja finansowa przystąpiła do 
rozpatrzenia preliminarza budżetowego na r. 
1929 - 30. Następne posiedzenie budżetowe 
odbędzie się we środę dnia 27 marca. 

UNIWERSYTECKA 

— Z uniwersytetu. Rekolekcje dla mło- 
dzieży akademickiej rozpoczną się w ponie- 
działek, dnia 25 marca w kościele św. Jana. 

Konferencje wygłosi O. Pawelski Т. J. 
w poniedziałek i wtorek o godzinie 19-ej, w 
środę o godzinie 18-ej. Spowiedź w środę po 
konferencji Komunja św. w Wielki Czwartek 
podczas mszy św. o godz. 9-ej. 

AKADEMICKA. 
— Kurs lotniczy akademickiego aeroklu- 

bu. Zarząd Aeroklubu Akademickiego w Wil 
nie podaje do ogólnej wiadomości, iż w 
końcu kwietnia uruchamia się I turnus w 
szkole lotniczej, dla przygotowania kadr pi- 
lotów - sportowców. Kurs składa się z wy- 
kładów teoretycznych, praktyki warsztato- 
wej oraz szkolenia prakty cznego. Na kurs 
teoretyczny przyjmują się członkowie Aero- 
klubu Akademickiego bezpłatnie. 

Po zakończeniu kursu teoretycznego, od- 
byciu praktyki warsztatowej, złożeniu egza- 
minu przed specjalną komisją oraz zbadaniu 
lekarskiem, słuchacze będą dopuszczeni do 

odbycia szkolenia praktycznego. 
łuchącze którzy odbędą z wynikiem do- 

datnim Kltrs praktyczny, otrzymają stopień 

pilota. 
Czas trwania kursu teoretycznego około 

8 tygodni. A 
Wykłady prowadzone przez siły fachowe 

będą się odbywały 3 razy tygodniowo po 2- 
2 i pół godz. dziennie. 

Żapisy przyjmuje do dnia 24. 4. 28 r. i 
udziela szczegółowych informacyj sekretarjat 
A.A. Wilno codziennie od godz. 15 - 16. W 
lokalu A.A. (Zawalna 1.L.O.P.P.). 

Liczba miejsc ograniczona. 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt ks. Wałerjana Meysztowicza. 
Dnia 24go b. m. punktualnie o godzinie 6-ej 
wieczór w sali gimn. im. Jul. Słowackiego 
wygłosi ks. profesor dr. Walerjan Meyszto- 
wicz odczyt „O pojęciu honoru”. Żyjemy w 

hardt. On sam bawi w Ameryce. Zastę- 
pca Reinhardta rozpoczął próby i sztu- 
ka „rozreklamowana” dzięki irakiurc- 
kiemu skandalowi... może akazać się 
kasową! Na zapowiedź atoli takiego wi 
dowiska kardynał-arcybiskup Wiednia 
dr. Pifil zabrał głos podczas uroczyste- 
go zamknięcia kongresu pisarzy katoli- 
ckich i wspaniale wymownemi słowy 
założył w imieniu ludności katolickiej 

Wiednia protest przeciwko wprowadza 

niu na scenę takiej sztuki jak Hasencle- 

vera „Ehen werden im Himmel ge- 

schlossen“. 
Najdodatniejsze może, a przynaj- 

mniej najpowszechniej „ dodatnie 

wrażenie w przemówieniu Jego Eksce- 
lencji wywarł passus który brzmiał: 

„Nie chcę dać wiary aby sztuka, która 
wywołała protesty wszędzie gdzie ją 
wystawiono, sztuka, która nietylko 
obraża tuczwcia rzeczywi 
stych wyznawców religji 
katolickiej ale też i obra- 
ża dobry smak oraz takt 
każdego człowieka przy- 
zwoitego, aby taka sztuka mogła 
wejść na scenę któregokolwiek z teat- 
rów wiedeńskich*). 

Skończyło się, właśnie przed paro- 

ma dniami, na tem, że Reinhardt, wra- 

cający z New Jorku do Europy zarzą- 

dził, telegraficznie — zaprzestanie prób 

ze sztuki Hasenclevera. Wystawienia 

jej w Wiedniu zaniechano. 

DIE 

*) Ilustracje w monachijskim „Simplici- 

ssgimusie nieraz są nawet wcale impertynen- 

ckie w stosunku do tego, co świętem jest 

dla wierzącego chrześcijanina; sztuka Mol- 

nara „Liliom* przenosi na deski sceniczne 

niebo etc. Lecz smak, takt i artyzm stoją 

niejako na straży broniąc tego rodzaju wybry 

ki od bezapelacyjnego potępienia. Co nader 

subtelnie przypomniał mimochodem ks. ar- 
cybiskup wiedeński. 

cz. J. 
` 

  

ве мо 

  

Ferdynand Xiqże RADZIWIŁŁ 
urodzony w Nieborowie 27 marca 1911 roku zmarł po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami 

i specjalnem błogosławieństwem Ojca Św. Piusa XI w Pszczynie w dzień Św. Józefa, 

o czem zawiadamiają w ciężkiem strapieniu pogrążeni rodzice, bracia i siosfra. 

Złożenie zwłok w podziemiach Kolegjaty Św. Trójcy w Ołyce odbędzie się we wtorek 26 marca. | 

Tegoż dnia odbędzie się 

(po-Karmelickim) o godzinie 1i-ej. 

Osobie zawiadomienia o zgonie rozsyłane nie będą. 

okresie etycznego chaosu i średniowiecznych 

samosądów i oszczerstw, wielka więc aktual- 

ność tematu zgromadzi niewątpliwie liczne 

zastępy słuchaczy starszych i młodszych. Ca- 

ły dochód z odczytu przeznaczony jest na 

niezamożnych uczni gimnazjum. Bilety do 

nabycia przy wejściu w cenie od 50 gr. - 

do 2 zł. 
— Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 

Tow. Ginekologicznego odbędzie się we wto- 

rek dnia 26-III o godz. 20 w lokalu Kliniki Po- 

łożniczo Ginekologicznej U. S. B. : 
Porządek dzienny: 1. pokazy chorych i 

preparatów ze szpitali św. Jakóba, Żydow- 

skiego i Kolejowego oraz z Kliniki Poł. Gin. 

U. S$. B. 2. dr. Helena Bujwidówna „Próby 

sprawności serca przed zabiegan.i operacyj- 

nemi.“. 
— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie podaje do 

wiadomości wszystkich członków, iż na sku- 

tek starań, Ministerstwa spraw wewnętrznych 

zezwoliło na przedłużenie godzin handlu w 

tygodniu przedświątecznym do godziny 9-ej 
wiecz. Jednocześnie nadmieniamy że w osta- 

tnią niedzielę t. j. w dniu 24 sklepy mogą 

być otwarte od godz. 1-ej do 6-ej. 

— Walne zgromadzenie stow. kupców i 
przemysłowców chrześcijan. W piątek wieczo 
rem odbyło doroczne walne zgromadzenie 
członków stowarzyszenia kupców i przemy- 

słowców chrześcijan pod przewodnictwem p. 

S. Kognowickiego. Po wysłuchaniu sprawo- 
zdania dyrektora Stowarzyszenia p. Jutkiewi- 
cza ora referatu p. Żejmy dotyczącego budże- 

tu stowarzyszenia przystąpiono do wyborów. 
Wobec ustąpienia dotychczasowego pre- 

zesa p. R. Rucińskiego sprawozdanie p. Jut- 

kiewicza zilustrowało działalność stowarzy- 

szenia w przeciągu trzech lat, kiedy to na 
czele jego stał p. Ruciński. 
Podczas wyborów zostali wybrani do zarządu 
pp. M. Brzostowski, S. Ješman, J. Rochowicz, 
Rodowicz, K. Rutkowski i K. Zapolski. Do 
komisji rewizyjnej weszli Ol. Kulesza, Pro- 
fic, Mieczkowski, Węcewicz, Wysocki i Za- 
wadzki. 

KOMUNIKATY 
— Ubezpieczenie obligacyj. Posiadacze 0- 

bligacyj Państwowej 4 proc. premjowej po- 
życzki inwestycyjnej celem uniknięcia strat— 
winny ubezpieczyć swoje obligacje od wy- 
losowania amortyzacyjnego, mającego się od- 
być dnia i kwietnia rb. Ubezpieczenia przyj- 
muje do dnia 31 bm. Dom Bankowy T. Bu- 
nimowicz w Wilnie. 

RÓŻNE 

— Grono pań z liczby 249 uczenie i uczni 
ukończonego dotychczas kursu dywanów 

perskich oraz smyrneńsńich, a w szczególno- 

ści panie ukończonego ostatniego kursu skła- 

dają Wielmożnemu Panu Karolowi Litwino- 

wiczowi profesorowi i kierownikowi kursów 
serdeczn.e podziękowanie, za dobre i dokład- 

ne wyuczanie, oraz za niestrudzoną pracę nad 

rozwojem przemysłu w Polsce tak po- 

trzebnego.  Uczenice kursów ostatnich 
Alksin  Anaelika ' Dęblin — Ambula- 

torjaum Kolejowe,  Baniewicz Aleksandra 
Styczniowa 5, Bińska Władysława Wiwul- 
skiego 29, Brukszo Targowa 27, Bujko Jani- 
na Królewska 5, Budkiewiczowa Anna Wiel- 
ka 3, Baranowska Józefa Tyzenhauzowska 2, 
Borkowska Władysława Zygmuntowska 48, 
Błażewiczowa Helena Mostowa 10, Bucz Je- 
ra Niemżecka 35, Chądzyńska Stefanja So- 
snowa 8, Chlebowska Eugenja Zacisze 4, Ce- 
purzyłowa Anna Antokol 68, Czarnocka Ste- 
fanja Mickiewicza 1, Dziedziak Jadwiga Pił- 
sudskiego 10, Drabińska Stefanja Konarskie- 
go 9, Dorniak Ewelina, Dorniak Zofja Gedy- 
minowska 39, Dubińska  Zofja  Lužki, 
szkoła powszechna, Dobaszyńska  Olimpja 
Bazyljańska 4, Firko Helena: Wielka 7, Głu- 
chowska Adela Jagiellońska 7, Gołowiecka Pe 
tronela Mostowa 4, Garine Eugenja Jasińskie- 
go 11, Grosberžanka Katarzyna Zaułek Ka- 
zimierzowski 3, Herman Irena Kalwaryjska, 
Jurewiczówna Anna Jerozolimska, Januszkow 
ska Marja, Targowa 21, Južkiewicz Eugenja 
Warszawski zaułek 30, Kamińska Weronika 

Konarska 54, Korbuszewska Emilja Mickiewi- 
cza 31, Kowalska Janina Dęblin, Karuso Ja- 

dwiga Sierakowskiego 12, Lutwiczówna Try- 
nopol, Markowska Janina Piłsudskiego . 67, 

Łiczko Marja Postawy szkoła powszechna, 

Malinowska Ostrobramska 12, Michałowska 
Zofja Popowska 9, Matysiewiczówna Sosno- 

wa 8, Okolicz Józefa Filipa 12, Paprocka Ma- 
ria Dabrowskiego 10, Benette Stanisława 
Tartaki 18, Pankiewicz Eleonora Mickiewicza 
46, Radońska Lola Wielka Pohulanka 29, 
Reiss Nusia Straszuna 15, Radziwillowicz Ale 
ksandra Zarzecze 13, Siuchta Weronika Ra- 
duńska 27, Szczepańska Barbara Podgórna 1, 
Syczewski Edmund Fiłarecka 29, Szyndlero- 
wa Ligja Syrkowskiego 23, Sztukówna Eugt- 
nja Ostrobramska 25, Śrviętorzecka Jadwiga 
Uniwersytecka 4, Sałamonowiczowa Janina 
Mickiewicza 46, Szefler Henryka Smoleńska 
3, Stankiewiczowa Helena Królewska 5, Sio- 
stra Getruda Hingówna Wielka 40, Terlecka 
Józefa Zawalna 16, Terlecka Marja Zarzeczna 
16. Wojtaszek Marja Raduńska 27, Wacława 
Orzeszko Piotrków Niecała 10, Wołkówna Ra 
chela Piłsudskiego 26, Werkelisowa Antonina 
Wielka 12, Żabielłło Jadwiga Bonifraterska 2, 
Żarnowska Sosnowa 8. 

— Strajkujący nauczyciele nie idą na u- 
stępstwa Strajk nauczycieli żydowskich trwa 

w dalszym ciągu. Próby gminy żydowskiej 
zlikwidowania zatargu i wypłacenia szkołom 

części subsydjów w wysokości 10 tysięcy 

złotych spełzły na niczem ponieważ strajku- 
jący domagają się stanowczo wypłacenia ca 

łego subsydjumw sumie 50 tysięcy złotych. 

Pogizeb 6. p. Stanisława ławrynowicza 
W dniu wczorajszym odbyła się. ekspor- 

tacja zwłok i pogrzeb zwłok zmarłego przed- 
wcześnie śp. Stanisława Ławrynowicza. Po 
eksportacji zwłok z dworca kolejowego do 
kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu odby 
ło się nabożeństwo żałobne poczem kondukt 
pogrzebowy ruszył na miejsce wiecznego 
spoczynku — cmentarz Antokolski, gdzie spo 
częły zwłoki. ž 

Nad świeża mogiłą przemówił p. wice- 
wojewoda Kirtiklis zastępujący nieobecnego 
wojewodę. W smut.nej tej uroczystości wzię- 
li udział przedstawicielee władz rządowych, 
samorządowych oraz liczni przedstawiciele 
społeczeństwa wileńskiego, wśród którego 
śp. St. Ławrynowicz cieszył się ogromną sym 

patją. 

Bp. 

  

PORTE TADA 

Zaznacza się tendencja rozszerzenia strajku 
na nauczycieli gimnazjów żydowskich i semi- 
narjów. 

  

  

AEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystę- 

py najznakomitszych humorzystów polskich. 
Artyści Teatrów „Qui Pro Quo' i „Perskie 
Oko'**z Romualdem Gierasińskim i Marjanem 
Rentgenem na czele, wystąpią dziś i jutro w 
Teatrze Polskim z niezmiernie ciekawym i 
wesołym programem, obejmującym najnow- 
sze skęł cze, piosenki-i tańce. Wieczory te 
mają hasło „Humor rządzi*. Oprócz wymie- 
nionych artystów wystąpią: Janina  Olenie- 
cka, i inni. 

Początek dzisiejszego 
czoru o godz. 8 m. 30 w. 

„ — Dzisiejsze popołudniówki w Teatrze 
Polskim. Dziś o godz. 3-ej p. p. grana będzie 
niezawodna krotochwila żołnierska „Ułani ks. 
Józefa”. , 

Dziś, o godz. 6-ej p. p. po raz ostatni 
w sezonie krotochwila na stosunki bolszewi- 
ckie W. Katajewa „Kwadratura Kola“, na 
której publiczność wprost się zaśmiewa. Ce- 
ny miejsc na oba widowiska od 20 groszy. 

— „Hulaka“ — Hennequina. We wtorek 
po raz pierwszy grana będzie jedna z najza- 
bawniejszych fars francuskich p. t. „Hulaka”. 
Będzie to jeden z najweselszych wieczorów 
w Teatrze Polskim. % 

— Pierwszy Wieczór Słowiański. Taki 
tytuł nosi pierwsza publiczna audycja radjo- 
wa, która odbędzie się jutro, w poniedziałek 
dnia 25 b. m. o godzinie 8 m. 15 w sali 
Śniadeckich U. S. B. Na program tego wy- 
soce interesującego wieczoru złożą się: pie- 
Śni polskie, białoruskie, ukraińskie, chóralne 
i solowe, w wykonaniu chóru słowiańskiego 
pod dyr. Teodora Matwijca i dwuch świet- 
nych špiewaczek — Zofji Bortkiewicz-W yle- 
żyńskiej i Heleny Zubowiczowej, oraz pro- 
dukcje artystyczne dwuch „Oszmianczukow““ 
znakomitego artysty dramatycznego, ulubień- 
ca radjosłuchaczy Leona Wółłejki, który dla 
swych „Kłopotów zjednał sobie serca wszy- 
stkich i Franciszka Ciechanowicza artysty — 
cymbalisty z pod Oszmiany, który na swym 
instrumencie odegra szereg melodyj ludo- 
wych. Akompanjować do śpiewu będą: prof. 

K. Gałkowski i l. Szabsaj. Biłety w cenie 3, 
2i1 zł. Nabywać można w Księgarni Gebet- 
hrtera i/Wolifa. Radjoabonenci, którzy przed- 
stawią kwit na opłacony abonament radjowy 
za marzec mogą nabyć 2 miejsca ze zniżką 
50 proc. od ceny biletu. 

— Koncert religijny w sali Śniadeckich. 
Wielce urozmaicony program dzisiejszego 
koncertu T-wa „Lutnia” zapowiada w drugiej 
części arcydzieło Mozarta p. t. „Requiem* w 
wykonaniu chóru mieszanego „Lutnia* orkie- 
stry oraz solistów: W. Hendrich, N. Peker- 
tówny, prof. A. Ludwiga i E. Olszewskiego. 
Połowa czystego zysku przeznacza się na 
rzecz Stowarzyszenia Młodzieży im. Piotra 
Skargi i Elizy Orzeszkowej. Akompanjuje 

prof. Gałkowski. Bilety nabywać można przy 

wejściu od godz. 5 wieczorem (17). Począ- 

tek o godz. 8 wiecz. (20). 

i jutrzejszego wie- 

— Reduta na Pohulance. Dzisiejsza popo- 
łudniówka „Judasza*. Dziś o godz. 16-ej prze 
dstawienie popu larne dla  najszerszych 

warstw publiczności — wstrząsającej tragedji 
K. Przerwy - Tetmajera p.t. „Judasz* z Ste- 
fanem Jaraczem, niezrównanym odtwórcą po- 
staci tytułowej. 

— „Przyjaciele*. Dziś o godz. 20-ej po 
raz szósty wesoła komiedja Al. hr. Fredry p.t. 
„Przyjaciele* — która cieszy się ogromnem 
powodzeniem. 

— Pożegnaine występy Stetana Įaracza, 
W poniedziałek wtorek i środę o godz. 20-ej 
tylko trzy pożegnalne występy Stefana Jara- 
cza w arcydziele Tetmajerowskiem p.t. „Ju- 
dasz'. Jest to ostatnia sposobność ujrzenia 
Jaracza w jednej z najświetniejszych jego 
kreacyj,. gdyż postacią Judasza zamyka on 
cyki swych występów w Reducie. 

łeduta na prowincji. Dziś w Białej - 
Podlaskiej k omedja Józefa Korzeniowskiego 
p.t. „Wąsy i peruka”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pożar w oddziale Kasy Chorych. W 
piątek przed północą w lokalu oddziału Kasy 
Chorych przy ul. Zygmuntowskiej 24 z nie- 
wyjaśnionych narazie przyczyn powstał po- 
żar, który został w czas zauważony i dzięki 
temu przez straż ogniową przed rozszerze- 
niem się na cały lokal — szybko ugaszony. 
Straty wyrządzone przez ogień nie są zna- 
czne. 

nabożeństwo żałobne fw Warszawie w kościele Św. Józefa 
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— Ujęcie „pajęczarza* i występowicza z 
Warszawy. Na gorącym uczynku kradzieży 
strychowej w domu Nr. 37 przy ul. Zawalnej 
zatrzymano Pawła Czerniakowa (Ogórkowa 
24) i Jozefa Waszczuka (Straszuna 9) 20- 
stał również zatrzymany Wincenty Skala z 
Warszawy który przybył do Wilna na goś- 
cinne występy. Zostanie on etapem odesła- 
ny do miejsca stałego zamieszkania. 

‚ — Szantaž. Do przejeżdżającego ulicą 
Wiłkomierską mieszkańca gminy rzeszańskiej 
Wincentego Suszko podeszło dwóch osobni- 
ków jakiegoś urzędu, zażądali opłacenia 10 
zł. kary grożąc aresztowaniem i t.p. niepržy- 
jemnościami. Kara została wymierzona za rze 
komo nielegalne wjechanie do miasta. Widząc 
ze Suszko ogłąda się za policjantem, oszuś- 
ci usiłowali zbiec lecz jeden z nich został 
zatrzymany. Okazało się że jest to niejaki 
Jerzy Wróblewski ze wsi Rusaki gm. mej- 
szagolskiej, dezerter z wojska. Osadzono go 
w areszcie do dyspozycji władz wojskowych. 

— Zginął chłopiec. Zaginął 17 letni Józef 
Kustow (Wolana 10). + 

— Z przesyłki kołejowej zginęła zawar- 
tość. Kazimierz Zacharkiewicz (Artyleryjska 
4) powiadomił policję że będąc w Warszawie 
nadał do Wilna przesyłkę kolejową z porce- 
laną wartości tysiąc złotych. Obecnie przesył- 
kę tę otrzymał lecz zamiast porcelany zawie- 
rała ona kamienie. Policja prowadzi docho- 
dzenie gdzie i kto dokonał tej kradzieży. 

  

Śpieszcie ujrzeć! 
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wstale od odmrożenia. Sprzedają 
apteki i składy. SpLS—0 

Za spokój duszy 

Józefy ŻUKOWSKIEJ \ 
We wtorek dnia 26 marca odbędzie się nabożeństwo żałobne 

o godz. 9 rano w kościele Boniiraterskim. 

O czem zawiadamiają MĄŻ i DZIECI, 
BENT PTS NSE STS TSRO I 

RADJO. 
Niedziela, dn. 23 marca 1929 T 

10.15—: Transmisja nabożeń: - 
tedry Wileńskiej. 11.56—12.10: Tasak 
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: „Pogadanka gospodyń 

wiejskich”. 14:20—14.40: Tr. z W-wy: „Bu- cw uli*. Odczyt (z działu Roinictwo). 1.40 — 15.00: Tr. z W-wy. „Najważniejsze 
wiadomości i wskazanią rolnicze odczyt. 
15.15 — 17.30: Transmisja z W-wy. Koncert symfoniczny z Filharmonji Warsz. 17,30— 
17,55: Tr.2 W-wy. Oaczyt dia maturzystów „Mickiewicz* 17.55 — 18,20: „Z dziejów i przeżyć narodu", 18.20 — 19.00 Audycja 
ludowa literacko-muzyczna. 19.00 — 19.02: 
Odczyt w języku litewskim wygł. Kraunajtis -19.20 19.55: Przerwa. 19,55—20.00: Sygnał czasu z Warszawy. 20.00 — 20.25: „Co się dzieje w Wilnie"? 20.30 — 22.00. *Tr. Z 
W-wy. Koncert wieczorny. Muzyka polska 
0 a Transmisja z Warszawy. as aty: P A. T. policyjny, sportowy i 

Poniedziatek, dnia 25 marca 1919 r. 
11.56 — 12.10: Tr. z Warszawy. 

czasu, hejnał z Wieży Mariackiej s! ži 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15.10—15.35: Tr. z W-wy. Odczyt dlą ma- 
turzystów „Reformacja w Polsce*, 16.00 — 
16.20: Odczytanie programu dziennego, re- 
pertuar teatralno-kinowy izchwilka litew- 
ska. 1620 — 16.30: Chwilka strzelecka. 
16.30 — —16.45; Komunikat L. O. P. P. 
16.45 17.00: „Kwadrans dla dzieci”. 
17.00 — 17.25: Tr. z W-wy. Odczyt dla 
maturzystów „Mickiewicz“. 17.25 -— 17.50: 
Koncert. Ork. Rozgł. Wil. 17.50 — 18.15: 
Muzyka zachodnio słowiańska* odczyt. 
18.15 — 18.55. Koncert Ork. Rozgł. Wil. 
19.00 19.25; Audycja  recytacyjna. 
19.25 — 19.45: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 19.45 — 20.00: Odczytanie programu 
na dzień następny, komunikaty i sygnał 
cząsu z Warszawy. 20.00 — 20.25: „O ku- 
lach ognistych* Odczyt. 2030 #21.30: 
Ж!!‹Еа%юг p e transmisji komu- 

y: . А. Т., policyjny, i PL policyjny, sportowy i 

RKZNZANKNURNACRURKKZNEKRNANNE 

Wiorane loterii państwowej 
W 15-tym dniu ciągnienia 18-tej Pań- 

stwowej loterji padły następujące. wy- 
grane. \ 

Po 10.000 zł. wygrał N-r: 148871. 
Po 5.000 zł. wygrały N-ry. 19730 170382 
Po 3,000 zł. wygrały N-ry: 11708 23747. 
Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 2085 16933 

29397 58732 78325 81976 107686 123283 
a Punia (0 163410, 

о 1, zł. wygrały N-ry: 5830 33595 
39154 44198 44481 7 26560 83325 95093 
100300 103487 103603 112577 113421 119835 
139957 163429 171401. u 

Po 600 zł. wygrały N-ry. 8433 18018 
21297 29679 34165 42298 43353 46632 51300 

AA AL 4 127898 13294; 
> Bt : a 

o 500 zł. wygrały N-ry: 184 584 1453 
1498 1653 2584 3054 3340 3575 3636 4282 
5015 5581 7285 13233 13960 17817 23293 
23649 24161 25133 26547 29315 29377 29608 
29783 30051 37876 37996 38296 40285 42100 
42200 42524 45473 46669 48568 48606 49994 
52441 52703 53675 54117 54194 57863 58520 
59384 63515 64712 65358 65374 66098 66544 
66785 68343 68421 70405 70862 70878 71738 
72702 73659 74082 74991 77138 78135 78569 
80125 81783 82478 83802 84232 85041 855] « 
85922 86657 89130 89169 90594 93237 99109 
99647 100167 100377 102998 103313 104269 
106501 107346 110388 111166 115666 116883 
120730 122206 124795 126628 127015 127033 
129103 132683 132961 133108 134486 135985 
139161 145279 147638 14:780 147954 151620 
155562 155551 155638 156604 156448 157758 
158647 160760 161112 162029 162359 163171 
163465 165739 169576 170879 172780 i 29764 
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| NADESZŁY MODNE MATERJAŁY na sezon WIOSENNY i LETNI | 
WEŁNA» JEDWAB, KAŃGARNY, SZEWIOTY ETC. 

Reiestr Handlowy 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

w dniu 24-I. 1929 r. dodatkowy. 
300. U. B. Firma „Warszawska Fabryka Octu K. Wiland 

w Wilnie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" zmienia się 

na: „OCET Polskich Zakładów Spirytusowych — spółka z ogra- 
“miczona odpowiedzialnošcią“. Zarząd obecnie stanowią: Juljan 

Laskowicz, zam. w maj. Piatkowszczyzna, pow. Lidzkiego i 

Henryk Maliszewski, zam. w Wilnie, przy ul. Zwterzynieckiej 16. 

Każdy z członków zarządu reprezentuje spółkę 1 kieruje jej 

sprawami samodzielnie i nieograniczenie z prawem samodziel- 

nego podpisywania za spółkę we wszystkich wypadkach. 
2975—VI 

w dniu 23-I 1929 r. dodatkowy. 
399. II. B. „POD GOŁĘBIEM — spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 

z rejestru. 2976—VI 

Dział A. dodatkowy 'w dniu 24-1 1929 r. 
715. II. A. „Gordon Szioma“. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2977—VI 

w dniu 23-I 1929 r. 

2815. III. A. „Balberiski Calel“. Plenipotentem firmy jest 

Abram Balberiski, zam. w Wilnie, przy ul. WY 12. 

6719. II. A. „Porecka Chaja". Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2984—VI 

Dział B. w dniu 22-I 1929 r. 

411. I. B. „PEPEGE — Polski Przemysł Gumowy, Towa- 
rzystwo Akcyjne — Oddział w Wilnie". Wyrabianie fabryka- 

tów z kauczuku oraz gumy, jako też kaloszy, obuwia gumowe- 
go, pneumatyków, obcasów gumowych i innych artykułów, w 
zakres przemysłu gumowego wchodzących. Siedziba Centrali w 
Grudziądzu, oddział zaś w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 22. 
Otwarto oddział 2 lipca 1928 roku. Oddziały w Warszawie, Ło- 
dzi, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Wąbrzeźnie i Białymstoku. 
Kapitał zakładowy 4.000.000 złotych, podzielony na 40.000 na 

okaziciela opiewających akcji, po 100 złotych nominalnej warto- 

ści każda. Zarząd spółki stanowią: Samuel Halperin, jako pre- 

zes oraz Adrien Desert, Fajtel Halperin i Jakób Bełous, jako 
członkowie — wszyscy z Grudziądza. Do zastępowania spółki 

i podpisywania w imieniu tejże są upoważnieni dwaj członko- 
wie zarządu, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, 
albo prezes zarządu samodzielnie, podpisy winny być położone 
pod stemplem firmowym. Udzielono prokury dla Centrali dy- 
rektorowi  Juljuszowi-Edwardowi  Kosterowi . z Grudziądza. 
Udzielono prokurę dla oddziału w Wilnie Tewelowi Salitowi, 
zam. w Wilnie, przy ul. Nowogródzkiej 18, z tem, że wa on 
prawo podpisywać tylko w sprawach dotyczących oddziału, 
podpisując samodzielnie wszelką korespondencję, czeki, kwity, 

pokwitowania pocztowe, kolejowe i t. d., natomiast przy jakich- 

kolwiek zobowiązaniach podpisuje za oddział łącznie z jednym 
członkiem zarządu. Spółka Akcyjna. Ustalenie umowy konsty- 
tucyjnej nastąpiło dn. 18 lutego 1923 roku. Uchwała Walnego 
Zebrania akcjonarjuszy z dn. 1 listopada 1927 r. zmieniono 
statut spółki. Statut jej, zatwierdzony postanowieniem  Mini- 
strów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dn. 31 grudnia 1927 
roku, opublikowany został w „Monitorze Polskim' z dn. 12 
stycznia 1928 roku za Nr. 9 oraz zmiany statutu i powiększe- 
nie kapitału zakładowego, zatwierdzone postanowieniem Mini- 
strów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dn. 25 kwietnia 1928 
roku, opublikowane zostały w „Monitorze Polskim" z dn. 2 
maja 1928 r. za Nr. 102. ® 2978—VI 

w dniu 23-I 1929 r. 
412. L. B. „Spółka Kresowa w Miorach, spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością”. Detaliczna sprzedaż towarów galan- 
teryjno-kolonjałnych i innych. Siedziba w Miorach, gm. tejże, 
pow. Brasławskim: Spółka istnieje od 21 sierpnia 1928 roku. 
Kapitał zakładowy 5.000 złotych, podzielony na 5 udziałów po 
1000 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Na czas jednego ro- 
ku licząc od dnia 21 sierpnia 1928 r. na zarządcę spółki powo- 
łano Stanistawa Czerniawskiego, oraz na zastępcę jego Józefa 
Rodziewicza, zamieszkałych w Miorach, pov” --'awskikgo. 
Wszelkie akta notarjalne i hipoteczne podpisze, iu spół 
ki pod stemplem firmowym zarządca łącznie z zastępcą lub z 
jednym z udziałowców Tadeuszem Krupko, albo Wincentym - 
Świderskim, albo Mikołajem Łatyszonkiem z Mior. Pełnomocni- 
ctwa, weksle, zobowiązania, prokury, umowy, czeki, pokwito- 
wania, rachunki i korespondencję podpisuje samodzielnie za- 
rządca lub jego zastępca. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością zawarta na mocy umowy aktu, zeznanego przed Roma- 
nem Kuchcińskim, Notarjuszem przy Sądzie Okrezówim w 
Wilnże w dn. 21 sierpnia 1928 roku. za Nr. 3315 na czas nie- 
ograniczony. 2979—VI 

Dział A w dniu 24-I 1929 r. 

1745. II. A. Firma: „GREKOPOL — Akim POZ zmienia 
się na: „Tow. — GREKOPOL — Fania Ancelewicz i S-ka". Wy- 
twórnia chałwy, marmelady i wyrobów cukrowych. Wspólniczki 
zam. w Wilnie, przy ul. Wielkiej 28: Chawa Szer i Fania Ance- 
lewicz. Na mocy aktu zeznanego przed Aleksandrem Rożnow- 
skim, Notarjuszem przy wydziale Hipotecznym Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie, w dn. 2 fistopada 1928 r. za Nr. 5560 Akim 
Poz zbył przedsiębiorstwo na rzecz Chawy Szer i Fani Ance- 
lewicz. Spółka firmowa istnieje na mocy umowy z dn. 7 grud- 
nia 1928 roku. i zawarta na czas nieokreślony. Żarząd stanowią 
obie wspólniczki. Umowy i wszelkie zobowiązania, weksle, 
plenipotencje podpisują w imieniu spółki obie wspólniczki łą- 
cznie pod stemplem firmowym lub osoba przez nie upoważ- 
niona specjalną plenipotencją. 2980—VI 

1816. II. A. „Bejnes Giliński*. Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykrešla się z rejestru. 2981—VI 

w dniu 24-I 1929 roku. 
6823. Il. A. „Ferder Szejna”*. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2985—VI 

7646. II. A. „SPÓLCHEM — Michel Winer*. Wobec 
przekształcenia firmy jednoosobowej na spółkę firmową przed- 
siębiorstwo wykreśla się z rejestru. 2986—VI 
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NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPU! 

jo. Stanisław Banel DE 
Wilno, Mickiewicza ŻA. Telefon 849 

j Poleca na Święta Wielkanocne po cenach najniższych 

   

   
    

  

Wina Z działu gastronomicznego 
Francuskie oryginalne z Owoce świeże i suszone 

j ‚ Węgierskie 5 Orzechy > 
2 Wtoskie 3 Migdaly ® 
-5 Hiszpańskie i „ Rodzynki $ 
= portugalskie o Cykaty > 5 

Miody stare 8, Czekolady i kakao 2 
© Whisky oryginalne B Biszkopty | 2 
= Koniaki z Kawa Brazylja, | 5 
5 Starki 3 stale świeża © 

4 © Likiery Ę Herbata R 
Rumy Wanilja i szafran 

  

| Mąka Świąteczna „B-cia Krausse'* w oryg. 

4 Niezrównanej dobroci W YNA OWOCOWE od.Zł. 2 
— za but. Kruszwickie H. Makowskiego i 

M „Zakrzemiec”' hr. A. A. Potockich i in. firm. 

R Dostawa do domów gratis Przy większych Žakupach rabat 

o | EM 
BABA 

BBEODUBAONEDONERANANANACZUBURUWNZSSNANANE 

a, Najwyżsże nagrody na Targach 
= Północnych w Wilnie —  LłOlę Medale 

K. Dąbrowska. 
Wielki wybór krajowych zagranicznych instrumentów, 

tylko gwarantowane jakości. Ceny reklamowe. 
AENUZAKUKBOGURDWUK u «5 , ARUDADZBNABUBCZANENA| 

woreczkach po 10 i 5 kg. 

Indyki tuczone. 

Fortepiany, pianina i fisharmonie 

$ m = 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

| Koc н 

twarogowe (na paschy) na 'baby i 

DS 

  

FORMY (rowe 
BLAGHY na placki i mazurki 

Młynki ds migdałów 
POLECA po cenach przystępnych 

$. El. KULESZA 
Wilno, Zamkowa 4. 
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Bank dla Handlu i Przemysłu 

w Warszawie Agentura w Wilnie przy ulicy 'wielkiej 

Nr. 66 podaje do wiadomości, iż w dniu 27 marca 

1929 r. o godzinie 10 rano odbędzie się się licytacja 

ruchomości biurowej, urządzenia i kas ogniotrwałych. 

    2 CE 
Gwoli wygodzie Sz. Publiczności, firma 

„OPTYFOT“ wiELKkA 66 
Właściciele Bracia Olkieniccy (najstarsza i największa) 

firma; optyczno-okulistyczna w całej okolicy 

otworzyła FILIĘ 
przy ul. MICKIEWICZA Nr. 11-a 

Akuratne wykonanie okularów 

według przepisu! lekarzy-okuli- 
stów. Przyboryźji aparaty foto- 
graficzne. Radjo-aparaty i Ra- 
djo-sprzęt. 

  

  

  

  
EPA CAPRI OT TYCZY ZO 

FABRYKA CHEMICZNOFTARMACEUTYCZNA 
„APKUWALSKI waRszawa @ ® 

  

SkładApt., „Farma“ 
dawn. J. B. SEGALL - 

przy ul. Zamkowej 26 tel. 10-23. 

Poleca po cenach reklamowych w dużym wyborze 
perfumerję i kosmetykę pierwszorzędnych firm oraz 

toaletowe i gospodarcze przedmioty. 
„Prosimy się przekonać - 

1   

   

OWO UWAGA 0077 
Na jwiększe zródło zakupu 

MĘSKICH RAPELUSZY 
NAJLEPSZYCH FABRYK 

oraz PALT GABARDINOWYCH 

  

  

НВ Klaematograi 
Knltiuraino-Ošwlatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska Šš. Aktów 10. 

|_W roli głównej: 

„Prado Szpady 
Qa dnia Ż0 do 24 marca 1929 r. włącznie DĘdzie wyświetlany film: 

I Krol" 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od @ # | 
Następny program: „Przygoda na lodowych szczytać „ 

` 

Ryszard Dix. 
    

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. (sta Eiman, 

= zd 

Dziel Atrakcyjny film światowej sławy! NOG Miłosna skazańca "OS esa. 
Potężny dramat miłosny pięknej arystokratki i oficera rywal. i 

i najpiękniejsza 
kobieta północy ! 

w Warszawie w najwytworniejįszem kinie „Filharmonja“. Najnowszy dziennik „Gaumont*. 

A 

t W rolach głównych ulubieniec kobie“ | 
Szalone napięcie. Pojedynek nerwów i siły. Tłumy, Karina Bell. ludzi. Film ten z 'ogrofiinem powodzeniem demonstro' iq 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

  

  
  

  

х Początek seansów o godz. 4, 6, 8'i 10.15. Wi 

DZIŚ! Przepiękne arcydzieło romantyzmu, potężna opowieść miłosna Z za kulis intryg d 3u króle i ы 
KINO-TEATR | według nieśmiertelnej powieści WIKTORA Człowiek ле h W ŻoBGhGWRKA mistrz MAJ) pr 

HUGO (L'HOMME QUI RIT) SIMIEGNU CONRAD VEID czarujące M) ц 
D | . „RY PHILBIN znana z obrazu „UPIOR w ORERZE* 4 ke 

„P LONI GŁOSY PRASY: „Najpotęźniejsza kreacja genialnego Conrada Veidta, który potrafił wiele uczucia iMP a 

włożyć w postać Człowieka Śmiechu. (London Times). Najmłodsza gwiazda ekranu MARY PHILBIN, jako Ś di 

Mickiewicza 22. | dziewczyna Dea, stworzyła kreację niepowszednią, porywającą czarem dziewiczości i siłą (N.Y. Daily MIT V 
ь Dyrekcja uprasza Sz Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4. 6 8, 10.20. M 

- $ 
Dziśl Wspaniałego, pełnego olśniewających momentów filmu! Wspaniała bajka „Z tysiąca i je 

k RIO 66 š £2*4 Dramat erotyczny wschodni w 12 w. aktach. W lach głó w В: ЗО 
Kino „Diccadill nocy!” „SZEJK Fazil Farreli bohater „Siódmego Nieba* i Anioła Ulicy*i czarująca  Grefa sy s 
WIELKA: 42. asa KUFÓŁE akcja tęczy GQ PAC właaców wschodnich! jeden z rajpiękniejszyc ra ` 

о , akcja ię wśró jemniczej przy i i 
i Paryża i Wenecji. ! URE т RE żyrafy. Wschodu! w wytwomycą k A k 

T k 
4 Lzis! Wielkie arcyazieło fiimowe! Wolna przeróbka słynnej powieści DOSTOJEWSKIEGO i 

= „Vanda (czyli TRAGEDJA ROSJI) Potężny dramat w 12 sina wszystkieg К 
„„IBDJOTA““ Se e W rolach głównych: nieporGwnan App d 

ы i , sławn, 1 — A 
Wielka 30. V CORTEZ i urocza BARBARA BEDFORD. ONA Р R E 

AZ A | 

Kino - Teatr Dzis! Rekord pikanterji! 
« mat ŚJ | 

$ т e « Rekord piękności i szyku! „Dama 2 rekordem światowym S 8 ki ) 
” …аш…п akt. z czarodziejsko piękną LEE SARRY. Kolosalne sceny zbiorowe. Przepiękne kobiety. Akcja rozgryW? *71 ! 

ul. Mickiewicza 9. | Berlinie, Paryżu, Wiedniu i Londynie. Miłość - sport — erotyzm. Wszechšwiatowy sukcėsą | 
a 

„Mmm SA mA mA m E AA — RRESIR EA Okazja dla znawców. usm wama0 4 

ia HEMPLA "err MD UEI Sprzevaje, si ' й Е“…Щ‘П,Ё 5 BB LEKARZE IT AKOSTERKŲ dg biurko wymiaru BĘ : 
g WILENSKA, 16. B E AS B metra na 1 metr, z ? p 

£ Poleca na święta: B BAWASACE Riemann: a: dębu, solid- Saememiee!" | , 

й wielki wybór jaj czekoladowych i cu- AB 22 a S Adas = POSTADAMY. Bo 

@ remas ва ао аее в— pokróR _ MNSTEIRAŚMIAŁOWSKA: z Jnkrasteję |do" wlosow] | 
g kucheny, babki, owoce smażone i B Ь. @! 8 oraz Gabinet Kosme- 9raz, takaż 32 różne sumy. 00 

inne dodatki do ciast. choroby weneryczne tyczny usuwa Zmat- 54 9, 2-3 PP 66 RE złotycj 
d Ceny konkurencyjne: B syfilis i skórne. Wil- szczki, piegi, wągry, «— NOE Sai Wil. Biuro Komi] 
EE : no, ul. Wileńska 3, te- łupież, brodawki, ku-. taigis i T 

GB UE WU EW CZY (MY WY WY KEY TY WJ BJ [efon "567. Przyjmuje rzajki, wypadanie wło- przedaje SIĘ| ša za A a 
TEO my Od 8 do liod4do8,sów. Mickiewicza 46. DOM z placem nal tel, 1524 | 

: ое EB m. 6. ! dwa fronty. Lwowska  -—— : 

Dziś a: dzień! i DOKTOR ppn d._Nr 31. 5 i 

trwać będzie iai & į я х 

Hawryłkiewiczowa g KORALE 4 Piekarnia 2: 
в Wysfawa i Sprzedaż. kilimów a przyjmuje od'11—12 z całem urządzeniem =="qz=""== V A 

© oraz pasiaków ludowych (dywany, @ į od 5—6. Choroby Pero" 7, dab A akcie Lokujemy, + 

serwety, narzuty od 5 zł. sztuka) skórne, leczenie wło* do wynajęcia, przy oszczędności ! p * 

w Lokalu Kasyna Garnizonowego, i 
i "_ ul. Mickiewicza Nr. 13. | 

Otwarte od g, 10—20-eį. 

EAEZESEWKZCZ ESKA CZEKA ZSEM IE 

ЫОГО — 
Nadlešnictwo Mostowskie 

podaje do wiadomošci, iž w dniu 16 kwie- 

tnia 1929 r. o godz. 12-ej w lokalu Leśni- 
ctwa Nadniemeńskiego przy st. kol. Mosty 

odbędzie się przetarg na sprzedaż 11.530 

m. p. opałowych szczap osikowych wyro- 

bionych sposobem gospodarczym w obrę- 

bie Mosty w 1928— 29 r. е 
Wykaz įednostek licytacyjnych i wa- 

runki przetargowe są do przejrzenia w 
Nadleśnictwie Mostowskiem osada Zapole 
oraz w Leśnictwie Nadniemeńskiem przy 
stacji kol. Mosty. 

Nadleśnictwo Mostowskie. 
£—Ł9IL 

PRE Pe] pepe Pepeo->ep] 

Czopki he- fan (Z kogutkiem) 
moroidalne „Varitol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

pa ao Na e 

ins sm 

i bižuterįi po cenie 

> W. JUREWICZ 

R, 

przystępnej | 

były majster firmy 

Szacunek kamieni - bezpłatny. 

    

poleca najlepsze zegarki, 
sztućce, obrączki ślubne | 
iinne rzeczy. Gwąranto- 
wana naprawa zegarków 

„Paweł Bure* | 

  

"Wilno, Ad. Mickiewicza 4; 

Tamże potrzebny pracownik 
zagarmistrzowski. 

we 

  

i Wh D 5 ń wypadanie, łupież, 
łysienie usuw a 

wyjazdu pitały na opr0 

  

sów, operacje kosme- Z powodu zbiegu Starej i Ge- sd) | 
tyczne i kosmetyka 4 dymi jej | towanie U. oi] 

оо оо оо ва ЕЛИ amino М žie 
ей5Ка „1. „cnp > + | Wil. Biuro al 

ska 85 о 7р т ма, wanną, water i DO sprzedania sowo - Handiošjij 

  

inne wygody. Zakre-DOM-—WILLA muro- MickiewicZ4 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   
    

    

    

  

pzm w towa 5-a, m.5. Oglą: papy, tel. 152. 1 
DOKTOR dać od Ž-5-8j- —0 Mangas V adm. S | 

D.ZELDOWICZ | pyYWAWAW Dzies22 eg] 
chor. Venersešns, s Do sprzedania | Sień ; pod 15 

ylilis, ządów pozostałe z licytacji: i jsolidaj 
moczowych, od 9 KuPio | SPRZEDAĆ Po S a dą SKIE tatejaśii 
—l, od 5—8 wiecz, w BU AT At bowy, nowoczesny zł Wii. Biuro 

GER ё dużą kanapą, pianino] sowo - Handlowyj 
Kobieta-Lekarz w dobrym stanie za ickiewicza u в a Mickiewi i 

Br. Lldoniauva Panas aus 11200 zi, 2 žyrandole| tel ia | 
KOBIECE, WENE- ||  WIIBBKIN 18-18 |;oży 10% Seca ——— 
RYCZNĘ, NARZA- || spółka z*ogr. odp. |maszyna do szycia Przepisujem o 
DOW MOCZOW. Wilno, ul. Tatarska | DOŻna, kasa ognio- ZYNAV; y 
a omal od szał 10, dom własny. | trwała. Lombard, Bi- No Ad Н, 
ul. kd omicza » || Istnieje od 1843 r. | Skupia 12. = Tachowo, al 

> 520% Fabryka i“ skladį-—— —— Wil. Biuro KOM] 
W. Zdr. Nr. 152 | . mebli: | Pianino w. dobrym| sowo - Handlowy] 
DOKTÓR jadalnie, sypialnie, stanie okazyj- | Mickiewicza | 

salony,  gabinety,jnie niedrogo do] tej, 152. у 
ВЦ]НЩШСЪ łóżka niklowane i į sprzedania. Ul. Jak6-——— -А 

BA: Bo 2 AO (II — 

Choroby wenefyczne, | SY, stoły, szaty |Portowa) Nr 17 m. 2. Г 
syfilis i skórne, | biurka, „krzesła | o pm Herb 

atu ębowe i t. p. Do-| + 1,500 dołarów j| POLSKIE gotoww| 
Wielka 21. godne warunki i| | golyark pod Wil- || na onyksie, Kg | 

Od 9 — 113 — 8. Ma TACY, m| nem przy samej |j wniku i te P- „gg 
(Telef. 921). = gaci kolejowej. || 45zł. ze „syd 

>, szaru przeszło ierść. af f 

Dr Hanusowicz SPRZEDAŽ | 90a. z lasem, || nie | wykoraę 
GH i PRZEDŚWI TECLNA D. H.-K. „Zachęta* j| od 85 zł. Ci 

ynator Szpitala l Mickiewicza 1, || słać miarę w 7 
Sawicz, choroby skór- | MI BCZARNIA tel. 9-05, —o0 || ciu palca) WYS 
ne, weneryczne, _go- m zą  zalicz. Mabi] - 
dziny przyjęć 5—7 pp. , FBTMa - bubow* ghją z. urządzeniemą zyp : jubiler. ” @ 
Zamkowa 7—1 Le- Gdańska 6 | składu aptecz-| Preciosa“, Wa 
czenie światłem: Sol- ans B nego do wynajęcia od| Szawa аг 
lux, lampa Bacha BS ala wyD się zaraz. Na życzenie | kowska 106. %% A 
(sztuczne słońce gór- WSŠlINY = wiejs: ce !možna kupić urzą- t. 
a RO an a e: dzenie oddzielnie.Do- dna zj 
iatermia O8IS— . —čuwiedzieč się: Biuro r 2 

Ogłoszeń J. Karlin, Oszczę > ® 
—oswoje ulokuj 

proc. rocznie: 
ka twoja jest 
pieczona Zło! 

Lokomobila Niemiecka 
Lanca 12 H. P. — 100 
atm. przewožna sprze- SEN O (EEE ) i 

+ ogiemi) brem i drogi 
daje się. Informacje: Ė 

Ё POSADY fi mieniami. Li 
CA] 

o Techniczne 
„ i ki S i aeneus ES Eanna Plac Katedralny; 

* skupia 12, wyd2 

22. Dr. POPIŁSKE 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohuian- 
ka 2, rėg Zawalneį 

Goli, 
zab 

            

łek*, Jagiellońska 8. 8LIG—- W.Z.P. WD 089 0 Rafynowany еа рой yczki po BUCHALTER, b. na* złota, srebra, DF 
Dr. © WOALFSONŃ uczyciel ludowy, Ztów, futer i FÓ 
weneryczne, . moczo- wieioletnią praktyką i towarów 8 
płciowe i skórne, ul. PIERO a 
Wileńska 7, tel. 1067. GE pd e posady. Pocztą Dzie- szmmapasese | 

wieniszki, w „pa. 1 m GU +9) 

p ) 

— LLIS 

EREBZERALEFEJ 
kańce,j Jan Kropa. -1 

  

В Potrzebny EKONOM. bi ks! П Кенииое РНО ) Zgłoszenia: O oai С ЗОЫОа 
Z Żorża* Nr 23 niedziela, rzez P+ 

g poniedziałek, pisemne ;; zpik 1 TS] Ia ania ra, Lida I8G я z odpisami świadectw imię Nik 
Lekarz-Dentysta i warunkami adres0- Rep;ęcja, zam. 6 

MARYA wać: Święciany Wil, wię koło ; Lidy: g. 
SA, Bżyńska-Smolska sk. p. Nr 13 Chabecki: Nwogródzka zk T 

Choroby jamy. ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
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