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Pracowite budowanie cent: 
mm 002 Franc]! 

Paryż, 21 marcą 

Nazajutrz po wyjściu radykałów z 

„jedności narodowej” (listopad 1928) 

zaczęły się w kołach politycznych ży- 

we rozmowy na temat wzmocnienia Śro 

dka stronnictw republikańskich. Gdzie 

jest ten środek i jakie są jego części 

składowe? Nie zapominajmy nigdy о 

tem, że wbrew temu, co się dzieje w An- 

glji organizacja polityczna Francji jest 

„trzypiętrowa', Kiedy w Anglji mamy 

| tylka ciało wyborcze i partje politycz- 

ne, to we Francji jest ciało wyborcze, 

są partje krajowe i kluby parlamentar- 

ne, przyczem liczba klubów jest dwa 
razy większą od liczby partyj. Przyjrzyj 

my się zbliska każdemu z tych „pietr“ 

Francja liczy 9 miljonów wyborców 

wśród których. rozróżniamy trzy wiel- 

kie masy o równych mniej więcej siłach 

(po 3 miljony głosów): katolicy róż- 

nych odcieni, republikanie mniej lub 

więcej radykal izujący, oraz obóz so- 

cjalistyczno - komunistyczny. Katolicy 

w olbrzymiej swej większości już pogo- 

dzili się z Republiką i głosują przeważ- 

nie na republikan umiarkowanych; ma- 

sy robotnicze stanowią wspólną klien- 

telę wyborczą dla socjalistów i komu- 

nistów pomiędzy temi dwiema masami 

stoją wyborcy radykal .izujący, zwolen- 

nicy utrzymania ustaw „świeckich', nie 

chcący ani reakcji, ani rewolucji... 

Na prawicy niema we Francji stron- 

nictwa katolickiego, któreby wszystkich 

wyborców katolickich organizowało. 

Powstanie takiego stronnictwa jest na- 
wet ze względów rozbieżności społe- 

czńych niemożliwe. Jest natomiast Fe- 

deracja Republikańska p. Ludwika Ma- 

rin'a, partja najbardziej tym wybor- 
com odpowiadająca. Na lewicy istnieją 

dwa stronnictwa rewolucyjne (socja- 

listyczne i komunistyczne), jedyne we 

Francji stronnictwa zdyscyplinowane; 

podczas ostatnich wyborów socjaliści, 

liczący 100.000 członków „płacących 

składki otrzymali przeszło półtora mil- 

jona głosów. komuniści liczący 50,000 

członków, zebrali miljon głosów. Ww 

ośrodku, pomiędzy  rewolucjonistami 

„ dwu odcieni a umiarkowanymi republi 

kanami (0 monarchistach jako o sile 

wyborczej, mówić nie warta), mamy 

dwie zorganizowane partje t.zw. Aljans 

Republikański i Stronnictwo Radyka- 
no - Socjalne. Pierwszy jest pod wzglę 

«dem wyznaniowym tolerancyjny i po- 
litycznie ciąży na prawo; drugie jest 
antyklerykalne i zezuje ku socjalistom. 

Kiedy na drugiem „pietrze“, to jest 
w kraju, mamy właściwie tylko pięć 

_ stronnictw reprezentujących jakąś si- 
, łę wyborczą, to na „pietrze“ trzeciem, 

w Parlamencie, klubów jest dziesięć, a 
niektóre z nich (jak naprzykład „lewica 
radykalna") nie mają żadnego odpowie 
dnika w kraju. Radykałowie mają je- 
den klub wspólny, ale posłowie z Aljan 
su Republikańskiego zasiadają aż w 
czterech różnych klubach  „centro- 

wych*. Gdyby ci wszyscy posłowie, 
którzy stoją pomiędzy radykałami, a 
zwolennikami Federacji _ Republikań- 
skiej stworzyli jeden klub — stanowili- 
by blok liczący bezmała 200 głosów, 
bez którego poprostu niesposób byłoby 
rządzić. 

Wielu ludziom środka idea ta się 
uśmiecha i prowadzą w: tym kierunku 
agitację. Ale tuswchodzi w grę polity- 
ka i ambicje poszczególnych jednostek. 
Jaka jest sytuacja obecna? Cała prawi- 
ca, oraz prawie całe dwie setki posłów 
„Centrowych“ głosują dziś za rządem 'p: 
Poincar'ego, Ponieważ radykalowie 
wraz z socjalistami większości w Izbie 
nie mają, większość ta mogłaby rządzić 
aż do przyszłych wyborów, co skazy- 

wałoby radykałów na trzyletnią jesz- 
cze opozycję. Czy jednak większość 0- 
becna jest trwała? Jej lewe skzydło — 
„lewica radykalna" p. Loicheura — 
boi się dłuższego sojuszu z przyjaciół- 
mi p. Marin'a, a im bliżej wyborów, 

„tem mnieį pewny to dla prawicy par- 
tner; niektórzy działacze z Aljansu Re- 
publikańskiego (pp. P.E. Flandin. Yves 

ECHA STOLICY 

Choroba premjera Barfla. 

WARSZAWA, 26.III. PAT. Prezes' 
Rady Ministrów prof. Bartel zapadł 
na anginę i od dwóch dni nie opu- 
szcza łóżka. Przebieg choroby jest 
łagodny. 

Następza prezesa” Moginiekiego. 
Na miejsce Prezesa lzby Karnej Sądu 

Najwyższego p. Ałeksandra Mogilnickiego, 
który został przeniesiony w stan spoczynku, 
prezesem tej izby ma być mianowany sę- 
dzia Sądu Najwyższego p. Michaelis. 

Święta w urzędach państwowych 
Z powodu świąt Wielkiejnocy, urzędo- 

wanie w ministerjach i urzędach państwo- 
wych kończy się w dn. 29 b. m. o godz. 
13-ej, w dniu zaś 30 o 12-ej. Dni 31 i 1— 
jako świąteczne—wolne są od zajęć. Nor- 
malue urzędowanie rozpocznie się we wto- 
rek dn. 2-go kwietnia r. b. 

2 Rady Kanku Gospodarstwa 
Krajowego. 

Jutro i pojutrze obradować będzie 
Rada Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go nad opracowaniem planu finanso- 
wego tej instytucji na drugi, trzeci i 
czwarty kwartał bieżącego roku. 

Zgłoszono na Radę szereg donio- 
słych wniosków, które uwzględniają 
w zamierzonej działalności Banku po- 
trzeby kredytowe i obecną sytuację 
gospodarczą państwa. 

Flaga żałobna nad Uniwersyfe- 
fem z pa e" marszałka 

ocha. 

Wobec śmierci Marszałka Focha, 
który jak wiadomo był doktorem ho- 
noris causa Uniwersytetu Warszaw- 
skiego, wywieszono żałobne flagi na 
Głównym Gmachu Uniwersytetu, a 
Jego Magnificencja Rektor wysłał 
pismo kondolencyjne na ręce J. E. 
Ambasadora Francji. 

W nabożeństwie żałobnem* Uni- 
wersytet nie mógł, niestety, wziąć 
udziału wobec nieprzyznania w Ka- 
tedrze Senatowi Akademickiemu 
miejsc, odpowiadających Jego god- 
ności. 

Należy dodać, że Uniwersytet War- 
szawski jest, jak dotąd, jedyną insty- 
tucją, która wywiesiła flagi żałobne, 
maniiestując w ten sposób żal z po- 
wodu zgonu Marszałka Francji i Pol- 
Ski— wielkiego Wodza Focha! 

ZR | PRZEGIW. 

„Burkor * inaczej Misfer Trocki 
W prasie sowieckiej inaczej się teraz nie 

pisze o Trockim jak o .,burkorze* czy też z 
tytułem „mistter”, co ma podkreślać jego rze- 
komo burżuacyjny charakter. B.. czerwony 
generalissimus otrzymał tytuł „burkora“ 7 
powodu zamieszczenia jeg sensacyjnych 
wynurzeń o ustroju sowieckim i sytuacji w 
Bolszewji, w pismach angielskich i amerykań- 
skich. Dialkmejius omawiając pierwszą po- 
lemikę Trocki— jarosławski o powodach, któ- 
re skłoniły centralne władze partji do przer- 
wania tego miłczenia jakiem deportacja Tro- 
ckiego z granic Rosji była otoczona. Sensa- 
cyjne artykuły Trockiego malujące obecny 
stan w Rosji, jako coś przejściowego, co dłu- 
go nie potrwa, nie sprzyjają zabiegom so- 
wieckich ekonomistów i dyplomatów do uzy- 
skania potrzebnych kredytów zagranicznych, 
bez których nie może być mowy o złagodze- 
niu ciężkiego kryzysu gospodarczego w ja- 

kim się Bolszewja znajduje. Artykuły pole- 

miczne Jarosławskiego w „Prawdzie* oma- 
wiające wystąpienia Trockiego są na pozio- 
mie włecowym i jako takie ic ciekawego 

  

  

  

„do polemiki mie wnoszą, oskarżając w dema- 
gogiczny sposób Trockiego o zdradę, przej- 
ście na „żołd burżuazji” i t. p. Trocki „Bur- 
kor* (korespondent burżuazyjny, podobnie 
jak są w Bolszewji korespondenci robotniczy 
i chłopscy), sprawia władcom Kremiu wiele 
kłopotu nietylko na terenie zagranicznym. Z 
artykułu Jarosławskiego można wywniosko- 
wać, że wśród setek pism, potępiających Tro- 
ckiego, jakie rzekomo nadchodzą do redakcji 
„Prawdy*, znajdują się dziesiątki listów w 
obronie Trockiego, słowem ferment, który od 
chwili odsunięcia się Trockiego od władzy a 
następnie wykluczenia z partji powstał, trwa 
w dalszym ciągu i bynajmniej nie zanosi się 
na uspokojenie, 

wa uiszczona ryczałtem. Spłata ži 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia ząstrzeżeź so do rozmieszczania ogłoszeń, 

Z ZA KORDONÓW 

Wywiad pisma. niemieckiego z prof. 
Woldemarasėm, 

W tych dniach proi. Woldemaras 
udzielił wywiadu , współpracownikowi 
pisma kłajpedzkiego „Memeler Allge- 
meine Zeitung“, któremu oświadczył, 
że pogłoski, jakoby biskupi litewscy 
nosili się z zamiarem wydania do 
ludności odezwy, nawołującej do nie- 
płacenia podatków, są płodem fanta- 
zji i niewątpliwie pochodzą z obozu 
chrześcijańskich demokratów, 'dla któ- 
rych podobna odezwa byłaby bardzo 
pożądana. W każdym razie podobny 
krok nosiłby cechy przestępstwa kry- 
minalnego i zdaniem proi. Woldema- 
rasa, żaden ksiądz litewski nie odwa- 
ży się opublikować i rozpowszechniać 
takiej odezwy. 

O położeniu , obecnej opozycji 
premjer zaznaczył, że dla wszystkich 
jest widoczny jej upadek, W obozie 
opozycyjnym znajduje się coprawda 
kilku upartych, wpływ ich jednak jest 
niewielki. Wśród laudininków daje się 
zauważyć dążność do zajęcia neutral- 
nego stanowiska w stosunku do rządu. 

„Lietuvos Žinios“ 6“ stosunkach polsko- 
lik, 

„_ W. numerze wczorajszym „Lietuvos 
Žinios“ piszą: i 

„Krox po kroku, czyniąc ustępstwo 
po ustępstwie Litwini zmuszeni są 
trafić w  ztęcznie rozstawioną przez 
przez Polskę matnię. "Podpisanie w 
Berlinie układu o ruchu lokalnym 
faktycznie i prawnie jest początkiem 
normalnych stosunków między Polską 
a Litwą. Obecna propozycja rządu 
dotycząca uregulowania wymiany to- 
warów między Litwą a Polską z ła- 
twością może doprowadzić do zawar- 
cia układu handlowego. W ten sposób 
nie upłynie i całych dwuch lat od dnia 
przyjęcia rezolucji Ligi Narodów z 10 
grudnia 1927 r., a znajdziemy się w 
takiem położeniu w stosunku do Pol- 
ski, że zostanie tylko nawiązać stosun- 
ki dyplomatyczne i konsularne. 

Reorganizacja banku litewskiego 
Z Kownasdonoszą: Rząd litewski za- 

'mierza zmniejszyć liczbę dyrektorów ban- 
ku państwowego z 5 do 3. W banku zo- 
staną tylko kierownik i 2 dyrektorów, 
przyczem jeden žalios będzie pełnił obo- 
wiązki naczelnego buchaltera. 

Opozycja komunistyczna żąda ziemi 
dla małorolnych. 

RYGA, 26 III. Z Moskwy dono- 
szą, iż oficjalny organ partji komuni- 
stycznej „Prawda* ogłosił rewelacje 
o zamiarach prawego skrzydła opo- 
zycji komunistycznej. Opozycja ta żą- 
da, aby ziemie uprawiane przez śre- 
dniozamożnych i małorolnych włościan 
były uznane za ich własność prywatną. 
Ządania te podtrzymują także zwolen- 
nicy Trockiego. „Prawda” domaga się 
aby zarząd partji wypowiedział z tego 
powodu bezwzględną walkę opozycji. ' 

Wywiad z gen. Lajdonerem, 

TALLIN. 25.3. Pat. Gen. Lajdoner, 
który już przed tygodniem złożył 
oświadczenie o usunięciu się z dzia- 
łalności politycznej, w wywiadzie: z 
„Waba Maa", zakomunikował, że jest 
on głęboko rozczarowany działalnoś- 
cią parlamentu estońskiego. System 
pracy parlamentarnej — według gen. 
Lajdonera—zawiera wiele błędów. Nie 
jest potrzebny jakikolwiek przewrót, 
konieczna natomiast jest ewolucja 
obecnego ustroju. Następnie generał 
sprostował pogłoski, jakie się ukaza- 
ływ prasie socjalistycznej O rzeko-. 
mych „zamiarach odegrania przez nie- 
go w Estonii roli Piłsudskiego". 

(ASTRA TAN DIANA TEST RI Z TYWIRZOY EEEE O -- 

zresztą z apetytami na teki; natomiast 

poseł Paweł Reynaud i sen. Leon Be- 
rard reprezentują w łonie Aljansu od- 
cień prawicowy, zdecydowanie antyso- 
cjalistyczny. 

W tych dniach właśnie odbył się.w 

Dijon kongres Aljansu Republikańskie- 
go, na którym zwalczały się te dwa kie- 
runki. Zwyciężyli zwolennicy utrzyma- 

nia większości obecnej, co zupełnie ja- 

sno wynika z uchwały przyjętej. 17 bm. 
Aljans zgadza się na „koncentrację“, 

ale nie na współpracę z socjalistami, 

oraz z ich sojusznikami (czytaj: rady- 

Reynaud: p. Tardieu odbuduje gabi- 

net na tych samych podstawach... Do- 

dajmy, że gdyby dał jeden partiel p. 

Flandin'owi, a drugi p. le Trocguer'owi 

= postąpiłby zręcznie. 

Po kongresie w Dijon sytuacja po- 

lityczna wyjaśniła się o tyle, że jas- 

nem jest iż większość obecna jest je- 

dyną w tej izbie większością trwałą. 

Jeśli się ją ze względów osobistych lub 
partyjnych rozbije — to wejdziemy w 
okres małych i chwiejnych większości, 
oraz krótkotrwałych gabinetów, co mo- 
że w krótkim czasie doprowadzić do 

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

Kronika reklamowa milimetr . 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
Oztoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Spisek komunistyczny w Bułgarji 
WIEDEN, 26.111. PAT. Dzienniki donoszą z Sotji, że policja polityczna 

wykryła w ostatnich dniach spisek komunistyczny, którego celem było do- 
konanie w Bułgarji przewrotu. Przywódcy tego ruchu byli poszukiwani od 
trzech lat przez policję. Skoniiskowano broń, „amunicję oraz liczną litera- 
turę propagandystyczną, 

Walki religijne w Rumunii 
WIEDEN. 26.3. Pat. Dzienniki donoszą z Bukaresztu, że spór o 

ostateczne ustalenie terminu świąt wielkanocnych doprowadził do krwa- 
wych starć we wsi Gagis. Między zwolennikami Synodu i jego przeciwni- 
kami doszło do walki, w przebiegu której 12 osób poniosło ciężkie rany. 
Policja poczyniła wiele aresztowań. 

Primo de Rivera zrzeknie się władzy? | 
PAPYŻ. 26.II..PAT. „)оигпа!“ donosi z Madrytu, że w tam- 

.tejszych dobrze poinformowanych kołach panuje pogląd, iż po 
otwarciu wystaw w Sewilli i Barcelonie Primo de Rivera zrzek- 
nie się władzy. ! 

_ Skazanie hb. ministra w Rydze 
RYGA, 26.III. PAT. Wczoraj ogłoszony został wyrok w sprawie by- 

łego ministra Goldmana, oskarżonego o przywłaszczenie sobie cudzych 
obligacyj. Oskarżony skazany został na rok więzienia. 

Redaktor nacjonalistycznego „Vidowdana” zabójcą 
BIAŁOGRÓD. Policja aresztowała w Nowym Sadzie naczelnego redaktora dzien- 

nika nacjonalistycznego „Vidowdan*, którego rysopis odpowiadaźrysopisowi jednego z 
zabójców redaktora naczelnego pisma „Nowosti* Schlegela. 

BIAŁOGRÓD, 25.111. PAT. Aresztowany tu został robotnik nazwiskiem Metesi 
pod zarzutem uczestnictwa w zamachu na „dziennikarza Schlegelą. W wyniku śledztwą 
policyjnego poczyniono także i w Zagrzebiu w dn. dzisiejszym kilka nowych aręsz- 
towań. 

Zmarł najwybitniejszy współczesny poeta czeski 
PRAGA, 26.111. Wczoraj o godzinie 11.36 przed południem zmarł w Ja- 

romierzycach na Morawach największy współczesny poęta czeski Ottokar Brze- 
zina. Brzezina urodził się 13 września 1808 w południowych Czechach, był 
przez pewien czas nauczycielem w szkole powszechnej, później w wydziałowej. 
Znane są jego dzieła liryczne i esseistyczne, W roku bieżącym przyznana mu 
zos ała jubileuszowa nagroda państwowa literacka w sumie 100.000 koron, 
której ok nie przyjął, przeznaczając ią w całości na wdowy ;po literatach 
czeskic! 

Splonigcie wielkiego okrętu pasażerskiego 
Przyczyną pożaru krótkie śpięcie — Akcja ratunkowa — 

Nieszczęścia północno-amerykańskiego  Lloydu. 
BERLIN, 26-11. PAT. W jednej z największych stoczni niemieckiej, mianowicie 

stoczni Bloehm 6: Boss w porcie hamburskim wybuchł nad ranem we wtorek, na naj- 
bardziej nowoczesnym okręcie pasażerskim niemieckiego Lloydu północnego, który 
ochrzczony był uroczyście wobec ambasadora niemieckiego nazwą „Europy“, pożar, 
który zniszczył niemal całkowicie okręt, prawie już wykończony. O godzinie 3-ej nad 
ranem w czasie przerwy w pracy, przy wykończeniu bowiem pracowało trzy tysią- 
ce robotników na dwie zmiany, zauważono pożar, który odrazu zaczął się szerzyć w 
kilku miejscach. — Zaalarmowana straż ogniowa stoczni spostrzegia po przybyciu, 
że nie zdoła sama opanować ognia i wezwała wszystkie oddziały straży ogniowej 
hamburskiej na pomoc. Jednocześnie zaalarmowano ratunkowe łodzie przeciwpożarowe. 
Ze wszystkich stron zaczęto naraz akcję ratunkową, która jednak nie zdołała powstrzy- 
mać szalejącego żywiołu. — Płomienie, które szalały wewnątrz, rozpaliły metalową po- 
włokę zewnątrzną do czerwoności a nawet do białości. — Na tle nocy okręt pałał, 
otoczony kłębami pary, unoszących się.z kilkudziesięciu lanych na niego strumieni 
wody. Poszczególne oddziały przedostały się na pokład i stamtąd pompowały wodę do 
wnętrza okrętu; po kilku godzinach pracy, koło gódziny 10 rano, okręt zaczął się po- 
chylać, groziło mu niebezpieczeństwo, że się przewróci. — Zaalarmowani ratownicy, 
znajdujący się na pokładzie, musieli szybko porzucić okręt. — Po godzinie jednak okręt 
znów powrócił do dawnej pozycji i akcję ratunkową prowadzono dalej. Na szczęście 
do popołudnia dnia dzisiejszego nie było strat w ludziach. Kilkunastu strażaków jedy- 
nie zatruło się dymem. Nie grozi im poważniejsze niebezpieczeństwo. Okręt do wie- 
czora płonął. — Straty materjalne są olbrzymie. Przyczyna pożaru dotychczas  nie- 
wiadoma. — Ogólnie przypuszczają, że miało nastąpić w kilku iniejscach krótkie spięcie. 
Krążą również pogłoski o sabotažu. „Europa“, ktora prawdopodobnie spłonie całkowi- 
cie tak, że pozostanie tylko zwęglona powłoka stalowa, była okrętem o 46 tys. tonn i 
miała być trzecim olbrzymim transoceanicznym statkiem północno-niemieckiego Lloydu, 
który miał umożliwić regularną komunikację tygodniową z Ameryką. — Okręt zbudo- 
wany był z największym przepychem i miał być ostatniem słowem techniki. — Koszt 
dotychczasowej CY, wynosił 50 miljonów marek, ponieważ zaś okręt był ubez- 
pieczony na 44 miljony marek, więc stocznia poniesie duże straty. — Towarzystwo 
również poniesie szkody wskutek tego, że utraci cały szereg dochodów, któreby uzy- 
skało w razie podjęcia komunikacji przy pomocy „Europy“. — Koszty asekuracji po- 
niesione zostaną prawdopodobnie przez cały światowy rynek asekuracyjny, ponieważ 
nie było ani jednego towarzystwa asekuracyjnego, któreby wyłącznie i samodzielnie 
mogło objąć tę asekurację. — System asekuracyjny i reasekuracyjny obejmuje więc 
prawdopodobnie wszystkie wielkie towarzystwa asekuracyjne Europy. Strata poniesio- 
na obecnie przez północno-amerykański Lloyd jest tylko ostatnim z całego szeregu 
wypadków, które to towarzystwo prześladują. — Przed niedawnym czasem bowiem 
jeden z parowców tego towarzystwa zderzył się z innym okrętem, drugi zaś parowiec 
zatonął na wodach wschodnio-azjatyckich. С i 

Ugaszenie požaru. 
HAMBURG, 26 3. Pat. Dopiero późnym wieczorem udało się połą- 

czonym wysiłkom wszystkich oddziałów straży ogniowej w Hamburgu opa* 
nować i ugasić pożar na okręcie Europa. Jak się okazało, pomimo olbrzy- 
mich rozmiarów pożaru, przednia część okrętu mniej więcej ocalała. Nato- 
miast hała maszyn, środek i tylna część okrętu zostały zniszczone prawie 
zupełnie. Szkody jednak mają być mniejsze, niż początkowo przypdszcza: 
no. W każdym razie wskutek pożaru : około 6 tys. robotników zajętych w 
ostatnich tygodniach przy wykończeniu „Europy* zostanie bez pracy. 

Z Hiszpanii do Brazylii aeroplanem. 
BUENOS-AIRES, 26 II. PAT. Pisma donoszą, że nad Natalem (Brazylia) wi- 

dziano aeroplan, o którym przypuszczają, że jest to samolot „Jezus del Granpoder*, 
na którym lotnicy hiszpańscy Jimenez i Iglosias dokonywują przelotu z Hiszpanii do 
Brazylji. Aeroplan widziany był podobno nad Natalem o godzinie 2 min. 36 i kierował 
się wtedy na południe. 

Aresztowanie zuchwałych bandytów. 
Bandyci w roli arystokratów. 

POZNAŃ, 26-II1. PAT. Prasa donosi o ujęciu przez policję poznańską dwóch 
bandytów, sprawców głośnego napadu na ambulans pocztowo-osobowy na przestrzeni 
'Rozwadów—Dębica w dniu 16 b. m. Są to 26-letni Edward Bedełek, były telegrafista 
kolejowy i 24-letni Czesław Staropolski. Bandyci, dokonawszy rabunku przeszło 100 tys. 
zł. wyjechali do Ostrowia Wielkopolskiego i Poznania, gdzie pod przybranemi nazwi- 
skami hr. Jerzego Potockiego i Zdzisława Staszewskiego ieszkali w pierwszorzęd- 
nych hotelach i rozpoczęli wystawne życie. Kupili sobie dwa auta, sprawili wielką ilość 
nowych ubrań i przebywali w pierwszorzędnych lokalach rozrywkowych. Rozrzutny 
tryb życia zwrócił uwagę policji na obu młodzieńców, wobec czego przystąpiono do aresztowania ich. Śledztwo wykazało w pełni winę ich obu, zresztą sami się do niej 
przyznali. Znacz,ną część zrabowanych pieniędzy odebrano. Również odebrano areszto- wanym bogatą ich garderobę oraz obydwa auta. : 

Podwyżka płac w gorniciwie 
KATOWICE. 26.3, Pat. Zgodnie z wnioskiem komisarza demobiliza" 

cyjnego, minister pracy i opieki społecznej podpisał w dn: 25 b. m. roz 
porządzenie o nadaniu mocy obowiązującej od dnia 1 marca 1929 roku 

  

Pogrzeh marszałka Focha 
Żałoba w Paryżu. 

PARYŻ. 26 3. Pat. Od wczesnego 
ranka Paryż przybrał wygląd żałob- 
ny. Ołbrzymie tłumy paryżan i osób 
przybyłych z prowincji oraz z zagra- 
nicy gromadzą się na ulicach, które- 
mi ma przechodzić kondukt pogrzebo- 
wy. Wzdłuż ulic posuwają się oddzia- 
ły wojskowe tworząc szpaler. Na gma- 
chach publicznych i domach prywa- 
tnych powiewają żałobne chorągwie. 
Latarnie ulicząe przysłonięte są czar- 
ną krepą. Sklepy, banki, urzędy, szko- 
ły są zamknięte. Wiele miast prowin- 
cjonalnych urządza dziś miejscowe 
ceremonje żałobne. Pisma poświęcają 
całe kolumny szczegółom ceremonii 
pogrzebowej, przybyciu delegacyj róż- 
nych państw i ogłoszeniu oświadczeń 
ambasadorów i ministrów  pełnomoc- 
nych państw Sprzymierzonych i za- 
przyjažnionych- 
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PARYŻ. 26.3. Pat. Po nabożeń- 
stwie w katedrze Notre Dame orszak 
żałobny skierował się przez ulicę Ri- 
voli, plac Zgody, pola Elizejskie i 
most Aleksandra III ku domowi Inwa- 
lidów. Orszak żałobny otworzył od- 
dział grenadjerów, za którym  postę- 
powały inne oddziały francuskie, a 
dalej delegacje zagraniczne w 'nastę- 
pującej kolejności: Belgja, Ameryka, 
Anglja, Włochy, Polska, Portugalja, 
Rumunja, Jugosławja, Czechosłowa- 
cja, Boliwja, Chili, Danja, Hiszpania, 
Estonja, Grecja,  Japonja, Łotwa, 
Litwa i Peru. Potem przeszły dele- 
gacje związku byłych uczestników 
wojny i niesione były sztandary ,puł- 
ków rozwiązanych po wojnie. Bezpo- 
średnio 'za wojskiem postępowalo 

* duchowieństwo z kardynałem Dubois 
na czele. Przed samą trumną _niesio- żę 
no ordery i odznaczenia oraz prowa- 
dzono wierzchowca marszałka, okry- 
tego krepą. Obok trumny szli trzej 
marszałkowie Francji, 4 marszałków 
angielskich, minister wojny  Painlevć, 
generał amerykański -Pershing. Za 
trumną szli członkowie rodziny, a tuż 
obck prezydent republiki Doumergue, 
przedstawiciele zagraniczni z księciem 
Walji i księciem Flandrji na czele, 
członkowie rządu, korpus dyploma- 
tyczny, członkowie parlamentu  fran- 
cuskiego i wiele rozmaitych delegacyj. 
O godz. 10.15 wśród ciszy i ogólne- 
go wzruszenia trumna umieszczona 
została na lawecie armatniej, zaprzę- 
żonej w 7 koni i przykrytej trójkolo- 
rowym sztandarem. Rozległy się ża- 
łobne głosy dzwonów i ostre dźwięki 
trąbek gwardji republikańskiej, a w 
chwilę potem orszak ruszył naprzód 
przez wypełnione tłumem , ulice. Po 
wejściu na plac Zgody orkiestry woj- 
skowe zaczęły grać Marsyljankę, a 
artylerja oddała 21 strzałów armat- 
nich. Nad konduktem przez cały czas 
krążyło 60 samolotów wojskowych. 

Po dojściu orszaku na plac przed 
domem Inwalidów, gdzie we wszyst ) 
kich oknach, na balkonach i drzewach 
roiło się całe mrowie ludzi, zawisła 
nad Paryżem mgła zaczęła się roz- 
wiewać. Armata polowa, koń marszał- 
ka oraz podoficerowie, niosący odzna 
czenia i ordery zmarłego zostali usta- 
wieni pomiędzy dwiema trybunami, na 
których zasiadły osobistości urzędo- 
we z prezydentem Doumergue na cze- 
Je. Po prawej stronie prezydenta za- 
siedli książęta Walji i Flandrji. Człon- 
kowie związku byłych , uczestników 
wojny ustawili się przed  trybunami. 
Po mowie premjera Poincare'go i de- 
filadzie trumna na lawecie armatniej 
wprowadzona została do wnętrza do- 
mu Inwalidów, dokąd weszli tylko 
członkowie rodziny, prezydent Dou- 
mergue, książęta Walji i Flandrji, am- 
basadorowie i ministrowie pełnomocni 
marszałkowie Francji oraz kilkunastu 
przedstawicieli duchowieństwa i  naj- 
bliższych przyjaciół zmarłego, Wrota, 
wiodące do domu Inwalidów, zostały 
zamknięte. Przed ostatecznem umiesz- 
czeniem obok grobu Napoleona trum- 
na umieszczona została tymczasowo 
w grobowcu. CGubernatorskim. Nad 
trumną odśpiewano kilka pieśni żało- 
bnych i odprawiono modły. : 

Podziękowanie Prezydenfa Dou- 
mergue'a 

WARSZAWA, 26. 1Il. PAT. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej  Igaacy fMościcki 
otrzymał następującą depeszę od prezy- 
denta republiki francuskiej: 

„Jego Ekscelencja Pan Prezydent Mo- 
ścickię Warszawa. Dowody serdecznej sym- 
patji, które Wasza Ekscelencja składa nam 
w swojem i państwa polskiego imieniu w 
okropnej żałobie, która nes spotkąła, głę- | 
boko nas wzruszyły. W imieniu Francji dzię- 
kuję Waszej Ekscelencji z całego serca. 

(--) Gaston Doumergue, 

      
orzeczeniu komisji pojednawczej i arbitrażowej z dnia 18 marca 1929 roku 
w sprawie 5 proc. podwyżki płac dla robotników zatrudnionych w gór- 
nictwie na górnośląskiej części województwa Śląskiego. 

le Trocquer, de Fels i inni) pragrią, kałami). A co się stanie, jeśli p. Poin- 
współpracy z'radykałami, co łączy się care ustąpi? Odpowiedział na to pos. 

kryzysu parlamentaryzmu we Francji. 

Kazimierz Smogorzewski. DIE — 
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— Zmiana granic powiatów woj. Wileń- 
skiego. W myśl rozporządzenia władz cen- 
tralnych poczynając od 1 kwietnia rb wpro- 
wadzone zostaną pewne zmiany granic po- 
szczególnych powiatów W myśl tego rozpo- 
rządzenia z gminy Kozłowszczyzna w pow. 
Postaw. wyłącza się wsie: Polelejki Mołonica 
Ladniki, folwarki: Karolinowo, Ostrów — 1 
włącza się je do pow. Dziśnieńskiego. 

Z gminy Norzyca w pow. Postawskim 
wyłącza się wsie: Wołkowszczyzna, Dzier- 
kowszczyzna, Sturowszczyzna, Zaozierze, 
Borysowszczyzna, Olchowiki, folwarki: Wo- 
łokowsżczyzna, Dzierkowszczyzna, Hołubo- 
wo, Nowopole, zaścianek Bliznie — i włą- 
cza się je do pow. Dziśnieńskiego. 

Z gminy Wierzchnie w powiecie dziśnień- 
skim wyłącza się wsie: Moczuliszcze, Dulin, 
Adamowce, Murzy, Jaryzyn, Żaborze, Wiera- 
cieje Małe, Hubin, folwarki: Hruzdowo, Ró- 
żanpol, Mazuryn, Petrynowo,” Borek Il, Mi- 
chalinowo, Hubin, Wieracieje, Lubianiszki, 

zaścianki: Spokojność, Krukowszczyzna — 
i włącza się'je do pow. Postawskiego. 

Z gminy Jody w powiecie brasławskim 
wyłącza się wieś Proszki, folwark Stanisła- 
wowo, Dębowo, Ewelinowo, zaś z gminy 
Nowy Pohost w -tymże powłecie wsie: Ostro 
wlany, Kozaki, Nowinka, kolonje: Halinowo, 
Kułaki, Mały Obrąb, Podrzeczki i włącza się 
je do pow. Dziśnieńskiego. 

Z gminy Bienica w powiecie mołodeczań- 
skim wyłącza się wsie: Mickiewicze, Cha- 
usty, Jagodna, Rudnia, Ordzieja, folwarki: No 
we Pole, Burlaczek, zašcianki: Marjampol, 
Polanka, Studzieniec, Bielkowo, Okuszkow- 
szczyzna — i włącza się je do pow. wilejskie 
go. 

Z gminy Zośna w powiecie postawskim 
wyłącza się wsie: „Domosławice, Mostowiki 
zaścianki: Mostowe, Mostowe Cerkiewne, 
Zauhol — i włącza się je do pow. Wilejskiego 

— Subsydja dla zakładów opieki społe- 
cznej. Z powodu nadchodzących świąt i kry- 
tycznej- sytuacji materjalmėj niektórych za- 
kładów na terenie Wileńskiego woj. p. wo- 
jewoda delegował do Warszawy Naczelnika 
wydz. P. i O. S. Jocza celem uzyskania od- 
powiednich sum na subsydja. Instytucje, 
znajdujące się w najbardziej krytycznych wa- 
runkach tak w Wilnie i w powiatach zo- 
stały w miarę możności przez p. Wojewodę 
uwzględnione przy rozdziale kredytów. 

  

  

  

  

— Interes zaś idzie... Skończyły się cza- 
sy otwartego panowania sacharyny używanej 
zamiast cukru przez lud wiejski, czy biedo- 
tę miejską — którzy zatruwali swą krew za 
tanie pieniądze. Rząd dbając o zdrowie pod- 
władnych, zabronił fabrykowania tejże, a 
szmuglerzy pociąga do odpowiedzialności. 

Sacharyna stała się tylko... lekarstwem, 
które otrzymać mogą w aptece chorzy na cu- 
krzycę, za receptą lekarską. I tu właśnie... 
sęk. Oto - albo takiej recepty otrzymać nie 
można zgodnie z uznaniem lekarza, lub też 
apteka jej nie posiada. 

Atoli zaś „żle tak niema*! — Sacharyny 
starcza u nas poddostatkiem, dla wszyst- 
kich chcących. Kto zaś chce ją nabyć, zechce 
się przenieść, na wieś, po której krążą prze- 
kupnie z koszykami (wileńscy) oraz i swoi 
tutejsi, biorąc przy tej sposobności na wy- 
najętą furmankę beczkę śledzi i handel idzie 
aż miło... Chcesz Sz. Czytelniku sacharyny 
więc szykuj po 40 gr. lub 2 jajka za pu- 
dełeczko — a dostaniesz jej do licha. Pocóż 
więc lekarz, recepta, przedewszystkiem zaś 
cukier i t.d. Dostaniesz ile zechcesz i na ile 
Twój budżet starczy, tylko przywdziej chło- 
pski kożuch i „poprostu* zamów żeby Cię 
nie poznano żeś inteligent — .bo to osoba 
niebezpieczna, gotowaby jeszcze nie zapła- 
cić spytać czy wołno i t.d. 

Handlarzy tych  domokrąžnych jest po 
wsiach nasżych pełno. I czy nie dziwnem wy- 
daje się ich swobodne poruszanie się po te- 
renach wsi i swobodńy handel tym artyku- 
łem? Czy nie natknęła się nigdy na nich wła- 
dza bezpieczeństwa i nie zainteresowała się 
ich towarem? A może r bo gdyby tak, to 
z pewnością wykrytoby według zasady,, po 
nitce do kłębka cały magazyn tej „słodyczy* 
mieszczący się z pewnością w Wilnie , z któ 
rego szmuglerzy biorą towar, dający im zre- 
sztą wcałe pokaźny zysk. 

Jak będzie w przyszłości, trudno prze- 
widzieć — lecz jeśli tak pójdzie dalej, to 
wkrótce nabywać będziemy mogli na wsi 
opjum, kokainę, morfinę a co zatem idzie, 
wieś nasza może zażyć, „rozkoszy* Chin- 
czyków, czy kryjących się w ciemne spe- 
lunki Paryżan. 

A „owoc' zakazany zwykle ponętny by- 
Wa... Obserwator. 
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— Jak Wileńszczyzna obchodziła imieniny 
Marszałka Piłsudskiego. Jak długa i szeroka 
ziemia Wileńska, tak iołowo w tym roku 
zamanifestowała swe szczere oddanie Mar- 
szałkowi w dniu Jego imienin. Listów z opi- 
sami obchodu, które otrzymaliśmy od ko- 
respondentów i przyjaciół naszego pisma star 
czyło by na kilka pełnych numerów Słowa, 

    

" a już mowy być nie może o sprawiedliwym 
względem korespondentów  Zužytkowaniu 
całego materjału w skromnie wydzielonej 
rubryce „Ech krajowych*. Oto są miejsco- 
wości, które nadesłały nam opis uroczystoś- 
ci: Rymszany pow . Brasławskiego, Podbro- 
dzie, Łyntupy i Komaje pow. Święciańskiego, 
Postawy, Duniłowicze, Sautki, Jakimowicze, 
Mosarz, Miadzioł, Wolkolata, Latyhol, p. 
Postawskiego, Raków i Bubrowa pow. Mo- 
łodeczańskiego, Wojstom, Cielaki, Spiablica, 
Kasuty, Swinki, Krzywe Sioło, Łokacze, Da- 
niuszew, Kołowicze, Uzdryhołowicze, Iwja p. 

' "Wilejskiego, wreszcie Głębokie. 
Dzień Imienin Marszałka, który ze wzglę- 

dów atmosferycznych, a więc fatalnych roz- 
_ topów i kompietnego bezdroża nie nadawa się 
na zjazdy, najdosadniej potwierdzał przysło- 
wie: „iż nie ma złej drogi" — gdy chodzi 
o „haspadara” kraju. W Postawach rynek, 
na którym pod tablicą wmurowaną ku czci 
Marszałka odbywała się zbiórka, był tak za- 
tłoczony jak rzadko kiedy w dnie jarmar- 
czne. Okoliczne wioskkzbiegły się na obchód 
pieszo i konno, a licznie reprezentowana mło 
dzież przez Stowarzyszenia Mł. Polskiej i Zw. 
Strzelca stanowiła imponujący widok. Otrzy- 

maliśmy jednocześnie szereg wierszowanych 
opisów obchodu, które o ile pozostawiają du- 
żo do życzenia pod względem wartości poe- 
tyckiej, świadczą jednak o szczerem i nie- 
kłamanem uznaniu i popularności Marszałka 
Piłsudskiego wśród wiejskiej ludności naszej 
wsi, bez względu na narodowość i religję. 

Obchodów imienin Marszałka Piłsudskie- 
go przez ludność wiejską jednego z tych wo- 
jewództw Wschodnich, w którem się koncen- 
truje kwintensencja myśli mocarstwowej Pol- 
ski, powinna otrzeźwić sfery warszawskie 
wszelkich odcłeni, by przetarłszy oczy i spoj- 
rzawszy trzeźwo na Stan rzeczy  odróżniły 
plewy od ziarna i małe rzeczy od wielkich. 
Chyba świadomie dążycie do małej Polski, 
która da pole do popisu wielkościom nacjo- 
nalistycznym marnie wegetującym w atmo- 
sferze dla nich obcej? M. O. 

BIENIAKONIE. 

— Róbcie, bo on chce! Tutejszy urząd 
pocztewo - telegraficzny od 1926 r. urzęduje 
jednorazowo w godzinach od 8 do 15 z czem 
było i jest każdemu bardzo wygodnie, gdyż 
trzeba zważyć, że wszelkie urzędy. miejsco- 
we jak: urząd gminy, posterunek PP, dwo- 
rzec kolejowy i inne urzędują też w tym cza- 
sie. 

Nie podobało się to jednak panu K. M. 
który dla własnej ambicji postanowił zmie- 
nić rozkład godzin urzędowania w tut. urzę- 
dzie pocztowym na urzędowanie dwurazowe 
tj. od 8 do 12 i od 15 do 16, nie licząc się 
zupełnie z warunkami miejscowemi oraz z 
tem, że personel pocztowy. też ząsługuje na 
odpoczynek po pracy i należałoby mu też 
dać możność odetchnąć kilka godzin dzien- 
nie świeżem powietrzem. 

Ale czego się nie robi dla „ambicji'*? Na- 
wet „żebraninę”,o ile skutek chce się osią- 
gnąć. Więc też I ten pan M. przechodził od 
domu do domu zbierając podpisy dla jego 
zachcianki, wmawiając w ludność, iż robi tę 
„dogodność* kierownikowi tut. urzędu pocz- 
towego, z którym nawiasem mówiąc jest od 
maja ub. r. na wojennej stopie. 

Ludność zaś wierząc w jego słowa, utwo 
rzyła sznur podpisów, nieświadomie żądając 
od Dyrekcji Poczt —— na wskutek wprowadze 
nia jej w błąd, swej niedogodności. 

Spodziewać się jednak chcemy, gdyż zda 
je się żyjemy w tych czasach, gdzie stanowi 
nie własna ambicja jednostki — by postawić 
na „swojem' lecz interes i. dobro ogółu! 

Tutejszy. 

DUNIŁOWICZE p. Post. 

— śmierć ks. prob. Bobieła Stanisława. W 
nocy z dnia 19 na 20 marca br. zmarł w Duni 
łowiczach tut. proboszcz ks. Bobel Stanisław 
w wieku lat 40' tu nabawając się w swojej 
pracy zawodowej tyfusu płamistego, z której 
to choroby po kiłkodniowtj męczarni roz- 
stał się z tym światem. 

Znany działacz społeczny, organizator licz 
nych instytucyj o celach społecznych i oś- 
wiatowych na terenie tut. gminy, poświęca- 
jąc się jedynie dla swoich parafjan do ostat- 
niej chwili, umierając z myślą o nich. Osta- 
tnie jego słowa pisane, kiedy już przestał 
miówić czując, że odchodzi do Tego; który 
Go posłał — były: „Żegnam was w Bogu 
mili parafjanie“. : 

Sam żył całe życie skromnie, odmawiając 
sobie najniezbędniejszych wygód nawet w 
czasie choroby ostatniej chwili najskrom- 
niejszego pogrzebu. Wszystko to posiadał 
oddawał tym, którzy potrzebowali ocierając 
niejednej rodzinie łzy i niejednemu dziecku 
dając kawał ek chleba. Dlatego śp. ks. prob. 
Bobel nie pozostawił żadnego majątku po 0- 
płaceniu kosztów leczenia: i pogrzebu oraz 
innych drobnych wydatków. 

Pogrzeb odbył się w dniu 23 III br. w 
obecności licznie zebranego duchowieństwa, 
przedstawicieli wszystkich urzędów i insty- 
tucyj dla których tak ofiarnie pracował oraz 
dzieci 

  

  

   elstwem na e. Kościół był formalnie 
przepełniony ludnością, jak w czasie najwię- 
kszych uroczystości. 

W mowach pożegnalnych było często 
słychać o Jego cnotach i zasługach nietylko 
dla parafji ale i dla innych, gdzie poprzednio 
pracował. Mowy te były przeplatane bardzo 
często płaczem osieroconych parafjan, któ- 
ry pochodził tylko z serca. Pewnem jest, 
że nifejedne serce, które mu za życia wyś- 
wiadczyło bardzo liczne przykrości w tym 
dniu, jeżeli nie zewnętrznie plakalo, to Z pe- 
wnością wewnętrznie, a może wyczuło i wy- 
rzuty że jest pośrednią przyczyną Jego śmier 
Ci. 

Społeczeństwo Duniłowickie straciło w 
swoim proboszczu bardzo wiele, odczuwając 
głęboko stratę. ю 

Cześć Jego pamięci. A. N. 

  

POW. MOŁODECZAŃSKI 

— Działalność Ziemianek. Starantem Zje- 
dnocz. Ziemianek pow. Mołodeczańskiego zo 
stały założony w m. Porzecze u pp. Puciatów 
kursa kroju, szycia i guzikarstwa — kursa 
trwały trzy miesące. t 

Trudno w początku było instruktorce p. 
B. Filipowskiej zorganizować i' wytłumaczyć 
dziewczynkom wiejskim, że to dla ich dobra 
się robi, nie zaś dla „pana”. 

7. Ш. м obecności pań z sąsiedztwa i lu- 
stratorki przemysłu ludowego p. W. Bronie- 
wiczowej odbył się egzamin. 

Oglądano roboty ręczne, niektóre z nich 
były ładne i starannie zrobione, poczem ucze- 
nice spiewały, deklamowały. 

Pani W. Broniewiczowa znająca dobrze 

    

psychoło* gję miejscowych dzieci, przemówiła 
do nich znie i pouczająco. 

W końcu zrobiona była wspólna foto- 
grafja. 

Na Boże Narodzenie staraniem tej samej 
instruktorki odegrana była Romedyjka „Je- 
sienią“ J. Swiderskiego. Jak artyści, tąk też 
i publiczność przez cały czas trwania przed- 
stawienia była rozentuzjazmowaną. 

Zemianka. 

zkolnych zć swoim kierownikiem i na- 

Gorący dyplomata 
Nóż jako argument. 

WIEDEŃ, 26 IIL. (ATE). Wczoraj wieczorem wydarzyła 56 w „Grand-Hotel'u“ 
niewytłumaczona awantura, która nastąpiła 
nem na cześć sekretarza poselstwa hiszpańskiego Villaverde, 
stanowisko dyplomatyczne, 

zaraz po przyjęciu pożegnalnem, urządzo- 
przeniesionego na inne 

Na obiedzie znajdowali się: poseł Brazylji i jego syn, poseł Chili, radca posel- 
stwa hiszpańskiego, sekretarz poselstwa angielskiego i wielu innych dyplomatów. 
Obiad przeciągnął się do późnego wieczora w nastroju niezwykle ożywionym. Około 

„godziny 12 min. 45 w nocy większość zebranych opuściła hotel, podczas gdy 6 ucze- 
siników uczty pożegnalnej, między innymi poseł chilijski i syn posła brazylijskiego 
udali się do hallu hotelowego. Tam z niewiadomych powodów wybuchł pomiędzy 
dyplomatami ostry spór. Portjer nocny Schrok, który poza swojem zajęciem uprawia 
również działalność literacką, podszedł do 
prosił zebranych, aby liczyli się ze słowami 
wencja Schroka zakończyła się dla niego 
prawą dłoń i uderzeniem w głowę. Kiedy portjer próbował się bronić, 

nich i w jaknajbardziej uprzejmej formie 
ze względu na spóźnioną porę. Inter- 

fatalnie, mianowicie, uderzeniem noża w 
przyciśnięto 

go do ściany i z tego przykrego położenia oswobodzili go inni goście. Policja spisała 
Ścisły protokuł z przebiegu zajścia, które wywołało wielkie *vrażenie w towarzyskich 
kołach wiedeńskich. Zapewne będą wszczęte kroki dyplomatyczne ze strony austrjąc- 
kiej u tych rządów, 
„Grand-Hotel'u*. 

których przedstawiciele uczestniczyli w przykrem zajściu w 

Wiosna kruszy okowy lodów 
Wisła spokojna 

WARSZAWA, 26. III. PAT. Dzis w godzinach popołudniowych ruszyły lody na 
Wiśle. Stosunkowo niski stan wody powoduje, że płynącą kra zatrzymuje się na mie- 
liznach. W dole rzeki pod Bielanami utworzył się zator. Dotychczas niemą obaw o 
zalaniu niżej położonych miejscowości w granicach Warsząwy, które zabezpieczone są 
«d tego nawet przy poziomie 6 i pół metrów. Stan wody, jak dotąd, waha się około 
2 i pół metra. 

Wylew Sanu 
PRZEMYŚL, 26. Ill. W nocy z poniedziałku na wtorek został wysadzony przez 

saperów groźny zator, jaki się utworzył w poniedziałek wieczorem pod Tarnową w 
powiecie Liskim, wskutek czego lód spłynął z pod Tarnowy i zatrzymał się na 21 
kilometrze od Przemyśla. Na zatorze tym lody spiętrzyły się do wysokości 5 metrów. 
Spowodował on ponowny wylew Sanu pod Babicami, przyczem trzy domostwa zostały 
zalane. 

Dniestr nie budzi obaw 

TARNOPOL, 26. III. PAT. Dziś ruszył w powiecie zaleszyckim Dniestr. Sytuacja 
obecna nie budzi narazie większych obaw. 

T IN NSI KC 

OGLOSZENIE. 
  

i Ambulatorjum Kliniki Chirurgicznej U. S. B. będzie 
į Z w okresie świątecznym od dn. 28.III do 

n. 5.IV włącznie. 
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REDAKCJA 

jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

i ADMINISTRACJA 

` Poznań, Cieszkowskiego 9. 

  

—0 

Mocarstovą: 
SE 

HURTOWNIA SPÓŁDZIELCZA 

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

poleca specjalnie na święta szynki 

- 
Duży wybór, ceny konkurencyjne. 

' pierwszorzędnej jakości własnej produkcji. 

oraz wszelkiego rodzaju wędliny 

© 
11960 

Większe zamówienia z dostawą na miejsce własnym samochodem. 
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Il-gi kwartał. 

Bank Dewizowy 
Inkaso dokumentów i weksli 

Kupno i sprzedaż wałut i czeków zagranicznych 

a warunkach hardzo dogodnych. 
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Genera! meksykański. 
'Autentyczna historja z obecnej 

Inżynier francuski Fozbin prowa- 
dził roboty kanalizacyjne w różnych 
miasteczkach meksykańskich. Przed 
niespełna rokiem zatrzymał się prze- 
jazdem w Sambiro — coś w rodzaju 
naszej Mejszagoły. 

"Zatrzymał się w hotelu bardzo na- 
wet przyzwoitym jak na tak podłą 
mieścinę i przebył tam parę dni. Za- 
uważył wkrótce, że lokajczyk kory- 
tarzowy nie jest zwykłym gamoniem: 
w jego sposobie pucowania butów, 
podawania wody do mycia, strzepy- 
wania płaszcza i przyjmowania na- 
piwków była pewna dystynkcja, pew- 
ne poczucie swej. godności. 

Chyba nie zawsze usługiwałeś po 
hotelach — zapytał się razu pewnego 
Fozbin niezwykłego lokajczuka. 

„O nie! Bywałem i ja na górze dra- 
biny społecznej. 

Na samej górze? W tak młodym 
wieku zaznałeś już takich zmian for- 
tuny, czemże byłeś dawniej? — zainte- 
resował się inżynier. s 

Byłem generałem— odparł dumnie 
posługacz. | opowiedział jak dowo- 
dził w ostatniej wojnie domowej całą 
armją, jak zdobywał miasta i jak wy- 
grywał wielkie bitwy — „mam nadzieję, 
że jeszcze wybije godzina mego wy- 
zwolenia, oświadczył na zakończenie, 
a narazie trzeba żyć, więc pracuję 
tutaj”. 

No, generale, nie zapomnij o mnie 
gdy będziesz ''znowu na górnym 
szczeblu, pamiętaj byś mnie nie roz- 
strzelał wtedy przez roztargnienie. 

į Niech pan będzie spokojny, potra- 
fię się odwdzięczyć za hojne napiwki. 

Upłynęło 10 miesięcy. Fozbin za- 
pomniał już dawno o posługaczu z 
Sambiro, wciąż przebiegał Meksyk z 
końca w koniec w interesach Towa- 
rzystwa, w którem pracował. W mia- 
steczku Aledino ugrzązł na parę dni. 
Wojska rewolucyjne wypierały właśnie 
stamtąd rządowe, tor kolejowy był 
uszkodzony i pociągi nie kursowały. 
W nocy strzelanina była tak okrutna, 
że człowiek nieznajomy stosunków 
meksykańskich byłby: pewien, że ani 
jeden mieszkaniec nie dożyje ranka. 
Kulomioty trzeszczały, rozlegały się 
salwy karabinowe, pukano. z rewol- 
werów niemal z każdego okna. Ale 
Fozbin nie przejmował się tem wcale. 
Wiedział doskonale, że strzelający są 

bezpiecznie ukryci i walą naoślep w 
ulicę albo poprostu w górę, wie 
dział również, że każdy mieszkaniec 
uważa za punkt honoru strzelać 
z okna - byle gdzie (byle nie w okna 
sąsiadów z przeciwka. Obserwował 
tedy z uśmiechem właściciela baru ho- 
telowego, który podawszy mu jajecz- 
nicę uchylił drzwi na ulicę i łupnął 
sobie parę razy z mauzera. Inni go- 
ście między wychyleniem jednej szklan- 
ki a drugiej również dawali folgę swe- 
mu wojennemu temperamentowi, strze- 
lano z pełnem zadowoleniem i poczu- 
ciem obowiązku. 

" To też nad ranem w całem mia- 
steczku były tylko dwa trupy: chudy 

„wieprz i stary osiół— widocznie jakiś 
nieostrożny gospodarz wypuścił swój 
inwentarz bydlęcy z chlewiku. Wojska 
rządowe niewiadomo dlaczego uciekły 
z Aledino. Z biciem w bębny i , gło: 
śnemi zwycięskiemi krzykami wkracza- 
ły wojska powstańcze. 

Na czele bezładnie, maszerującej 
bandy w  różnokolorowych strojach 
maszerował wspaniały generał w wiel- 
kich po kolana butach, w wielkim ka- 
peluszu na głowie, z wielkim amaran- 

Wielki _ przemysłowiec. samochodowy 
W nędzy. 

Wielcy przemysłowcy amerykańscy, 
nawet ci, których się uważa za wybrań 
ców fortuny zaznają nieraz jej przy- 
krych grymasów. I tak Dawid Buick 
twórca firmy wypuszczającej dziś ty 
siące automobili i prosperującej dosko- 
nale umarł niedawno w New-Yorku w 
skrajnej nędzy. Starzec 74-letni musiał 
pracować niemal do ostatniej chwili— 
na kawałek chleba; łatwo się domyślić, 
jak źle była wynagradzana praca bez- 
silnego staruszka. A przed jego oczyma 
— po ulicach przewijały się setki wspa 
niałych aut — firmy Buick, jego firmy! 

W 1910 r. z powodu złego stanu 
zdrowia był zmuszony zrzeć się kiero- 
wnictwa fabryki i leczyć się wytrwale. 
Niefortunne operacje giełdowe zrujno- 
wały go doszczętnie — sprzedał. akcje 
swej fabryki — miał ich 70 proc. I po- 
woli staczał się coraz niżej. ВВ 

rewolucji. 

towym płaszczu na ramionach i ogrom 
"nem szabliskiem u boku. Przechodnie 
zwracali mało uwagi na zwycięzców— 
każdy śpieszył do swoich interesów. 
Fozbin przystanął, by podziwiać gene- 
rała — on również spostrzegł inży- 
niera. Nagle zatrzymał cały swój od- 
dział i podbiegłszy do Fozbina zawo- 
łał: „He! Cammarado, nie poznajesz 
mnie?“ 

— Nie przypominam sobie—jęknął 
zdumiony Francuz. 

+-- A posługacz hotelowy z Sam- 
biro, a napiwki— pamiętasz. 

— Ah, więc jesteś pan znowu na 
górze drabiny społecznej — winszuję, 
z całego serca winszuję — mówił ści- 
skając mu rękę Fozbin. 

Przez trzy dni generał podejmo- 
wał go serdecznie w swym „sztabie 
generalnym". Potem wyruszył na no- 
we podboje, a inżynier wyjechał do 
Mexico. 

Takich generałów jest mnóstwo — 
bodaj nawet czy nie więcej niż posłu- 
gaczy hotelowych. Miłe są te wojny 
w Meksyku, sympatyczne są te stosu- 
neczki. K...1. 

WESTERN 

Wygrane loterji państwowej 
18-tej Pań- 

padły następujące  wy- 
W 17-tym dniu ciągnienia 

stwowej loterji 
grane. 

15.000 zł. wygrał Nr. 309.* 
10.000 zł. «wygrał Nr. 35105 

Po 5.000 zł. wygrały N-ry; 2220 54586 
139836. 

32855 Po 3,000 
170403 

Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 88483 94187 
112820 115763 146222 151026 153003 

Po 1000 zł, wygrały "N-ry: 422 1035 
2027 5290 16841 43207 57281 58102 80553 
84634 112455 122083 129381 142495 
169386. 

Po 600 zł wygrały N-ry. 4001 8543 
32224 36583 44284 45675 55254 59668 63247 
69701 70583 91046 103240 103315 110842 
113778 114851 127462 131364 133066 133940 
136980 142446 153350. 

Po 500 zł. wygrały N ry: 256 4041 4595 
5915 8764 9589 12781 13190 14482 14572 
15380 15785 17002 17381 18986 20267 21018 
21200 21367 22624 25323 27018 28225 28588 
28841 30195 30451 32311 35285 35526 35888 

"37284 81459 38073 39896 40461 41341 44602 
47065 49816 50127 50316 50928 53657 55493 
58648 58711 59212 60509 63226 64113 64833 
55597 60904 70106 73257 73842 76470 79538 
82091 82953 83503 84803 87767 87854 83030 
88772 89570 90503 9082091436 93805 95571 
97027_ 97919 98080 98763 99209 100527 
101517 102243 102818 105117 105003 105753 
107016 107 49 105229 110628 114306 114477 
115216 115506 120297 120353 121264 122583 
123647 131522 131540 131973 134147 134863 
136656 138446 142692 143762 145754 146375 
146745 143717 150443 134196 155136 156222 
156612 156624 156962 157839 158472 160811 
163916 164594 165254 165861 166078 166188 
169100 169878 172224 172651. 

zł. wygrały N=ry: 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYKOYKAT 
ROLNICZY W Wilnie 
Zawalna 9. tel. 323. 

P'O'L E CZ 

Koniczynę czerwoną gwarantowaną, 
bez kańianki, o wysokiej 
czystości i kiełkowaniu, 
w workach zaplombowa= 
nych i atestowanych przez 
Stację Oceny Nasion, 

Tymotkę, 
Rajgrasy i inne trawy pastewne, 
Seradelę, 
Nasiona warzyw. 

Wszystkie nasiona z gwarancją czy= 

stości i siły kiełkowania. ££|1-0 

TYSIĄCE KOBIET 
używa códz 

r. 

      

Zatwierdzone przez M. S. W. 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 

w Wilnie 

ul. Garbarska 1. Tel. 82. 

Przyjmuje NEKROLOGI 
i wszelkie OGŁOSZENIA 

do „SŁOWĄ%* i innych 
pism na warunkach 

SPECJALNIE ulgowych. 
   

    

FELIETON AKTUALNY 
Nie o Sejmie, ani nie o posiedzeniu 

samych panów Radnych miasta — choć 
to bardzo ciekawe, nikt tega nie chce 
czytać. 

Nawet nie o zabójstwie hrabiego 
Weringerode ani nie o zwycięstwie jene 
iała Czeng Kaj Szeka w Chinach, -czy 
jenerała Aguirra w Meksyku. I daieko, 
i znać nie mieliśmy przyjemności. Na- 
wet nie o Reducie, bo któż tam bywa? 

  

  

wow ® 

Ё Koncerty muzyki historycznej czę- 

sto gromadzą wielu amatorów i znaw- 

ców snuzyki. Jednakże koncert dla u- 
tworu muzycznego mniej więcej to sa- 
mo, co muzeum dla rzeźby lub obrazu. 
Qwszem. Rzeźba w muzeum jest zaw- 

sze dob:ze oświetlona, zabezpiec”0i:a 
p:zeć deszczem, mrozem, zębem czasii, 
nawet przed złodziejem; i czasami na- 
wet stoi na chytrej maszynce, pozwaia- 

jacej ja obracać wkoio i oglądać ze 
sświe*;em i pod światło. 

  

  

Ale ja, profan, woie * zawsze wi- 
Gzieć je. w innem, muli „specjalńem * 
środowisku. Napewno więcej mi 
ona powie, gdy ją zobaczę gdzieś w 
wiejskim pałacu, na skręcie monumen- 
talnych schodów. — niż kiedy ją wi- 
dzę „zakonserwowaną“ w muzeum. Fa 
mietam dužy czerwony salon — w kto 
rym na šcianach byt tylko įeden obraz 
— „Stańczyk* Matejki. Nie wiem, co 
się z nim stało.. Wisi gdzieś pewnie w 
jakiemś muzeum, stłoczony pomizdzy 
złoconemi-ramami innych arcydzieł. 
Wolę go już nie widzieć, by nie przy- 
głuszyć tego wszystkiego, co mi powie- 
dział wówczas, gdy był sam jeden na 

wielkiej, czerwonym adamaszkiem kry- 
tej scianie. Utwór muzyczny - pieśń 
religijna, czy bojowa, czy miłosna, 
pieśń stworzona do tego by ją odbija- 
ły sklepienia Katedry, — lub by w wol 
nem polu dzwoniła w fanfary trębaczy. 
wśród huku kopyt, lub by płynęła z 
gitary o księżycu — pieśń żywa z ser- 
ca płynąca — jest w sali koncertowej 
zawsze czemś, jak obraz w muzeum, 
jak ptak w klatce. 

Kto chce posłuchać najpiękniejszej 
nuty, na jaką zdobył się chorał grego- 
rjański — niech idzie do Katedry na 
Ciemną Jutrznię i niech posłucha. Nie 
polifonicznego grzmiącego „„Miser ere““ 
Piękne — ale znane. Niech posłucha 
solowego śpiewu lamentacji Jeremia- 
sza: „lncipit lamentatio Jeremiae Pro- 
phetae 

„Jefuzalem, Jeruzalem, convertere'* 
Śpiewać je będą w tym roku naj- 

lepsze głosy z chóru Seminarjum. Bę- 
dzie to pieśń spiewana we własnem 
naturalnem, „żywem środowisku, nie 
„odtworzona* ale przeżyta. 

Swego nie znamy. Nasze własne pol 
skie uczucie religijne w swoiste wyla-,' 

ło się formy. Nigdzie już na świecie nie 
pozostało wspomnienia po starożyt- 
nych agapach chrześcijańskich — u 
nas tyłko, w Polsce, zachowało się 
wspomnienie dawnej „Fractio panis'* w 
obyczajach Bożego Narodzenia. 

Swoistym naszym obrzędem jest 
wystawienie Najświętszego Sakramen- 
tu w Wielki Piątek — w specjalnej, 
często naiwnej nieraz ubogiej dekoracji 
„Grobu*. Wojskowi trzymają straż. 
Jest w tem jakiś sens. Gdy chrześcijań 
ska niby Europa Ziemię Świętą oddaje 

niechrześcijanom, my — straż trzyma-, 
my u Grobu Zbawiciela. Tłumy wier- 
nych obchodzą kościoły. Tłumy ludzi 
prostych. Ale i najwyższe umysły za- 
wsze coś znajdą dla siebie gdy się w 
sobie zagłębia wobec Chrystusa Pana 
w Najświętszym Sakramencie. 

Do Oberammergan zjeżdża się świat 
cały, by widzieć odegrywane tam Mi- 
sterja Męki Pańskiej. Mówiono mi kie- 
dyś, że ciekawszą znacznie rzeczą niż 
samo Misterjum, są tłumy — temu Mi- 
sterjum się przyglądające. Tłumy na- 
sze, wileńskie, można widzieć W roz- 
modleniu w noc z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek w zupełnie fantasty- 
cznej dekoracji, w świetle pochodni, na 
tle sosnowych lasów, wśród wzgórz 

Kalwarji. Cała ogromna, czasem 5 - 6 
tysięcy licząca pielgrzymka obchodzi 
drogi Kalwarji. Skąd, jak powstał ten 
zwyczaj — niewiadomo; były czasy że 

rosyjska policja sporo z nim miała kło- 
potu; przez długi okres walki z nocna 
wielkopiątkową pielgrzymką nie zdoła- 
no.jej wykorzenić z obyczajów ludu. 
Przy pierwszej możności obyczaj odżył. 
Kto go nie zna — nie zna jednego z 
najbardziej ciekawych przejawów ży- 
cia naszego miasta. a 

* * * 

  

Czuje już, jak mi mówią: podkre- 
ślasz tylko zewnętrzną, estetyczną stro- 
nę tych obrzędów, nie mówisz nic o 
ich treści. Owszem. Robię to rozmyśl- 
nie. Treści nie potrafiłbym należycie 
opowiedzieć. Zrozumie ją ten, kto przyj 
dzie i zobaczy. 

„bkdi 
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KWRJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 

A 

| RYNEK 
Wydawany przez Instytut badania 

konjunktur gospodarczych i cen miesię- 
cznik „Konjunktura gospodarcza, obe- 
cną sytuację na rynku pracy charaktery 
zuje następująco: : 

Podczas gdy normalnie w Polsce zi 
mowy wzrost bezrobocia trwa do sty- 
cznia, a w lutym pozostaje już ono na 
niezmiennym poziomie, w bieżącym ro- 
ku liczba bezrobotnych szybko wzrasta 
ła przez cały styczeń i luty. Na rynku 

pracy nastąpiło więc w tych miesiącach 
znaczne pogorszenie: gdy w grudniu by 
ło jeszcze o 40 tys. bezrobotnych mniej 

niż przed rokiem, w początku lutego już 
tylko o 15 tys. mniej, a w początkach 

marca o 5 tys. więcej. Przyczyniły się 

do tego przedewszystkiem mrozy, ha- 

mujące w wyższym niż zwykle stop 

niu roboty budowlane, jak to wykazuje 
następujące zestawienie zmian w sta- 

nie zatrudnienia: 

Wzrost (+-) lub spa- 
dek (—) liczby zatru- 
dniowych w przemyśle 

Gałęzie przemysłu w ciągu stycznia 

  

1929 1928 
Przemysł przetwórczy ogó- 
žem (poza cukrowniami) — 18477 — 415, 

Budowlany — 10586 — 2192 

Mineralny — 6376 — 1078 
Spožywczy — 1525 — 078 

Spożywczy ad ЛЕ 809 

Drzewny prócz tartaków — 1525 + 101 

Odzieżowy —.1083 —- 339 

Chemiczny — 1055 + 1594 

Metal. w ścisłem znacz. — 851 — 381 

Poligraficzny a> (379 B 
Skórzany — 364 — 2 

Papierniczy — 10 + 354 

Maszynowy i elektrot. -- — 721 2535 

Wiėkienniczy + 1145 + 1029 

"Tartaki + 3521 + 3122 
Hutnictwo + 721 -- 2053 

Górnictwo -- 2940 — 1681 

Jak widać, dziedziną, która zdecy- 

dowała o zmniejszeniu zapotrzebowa- 

nia na pracę, było budownictwo: prze- 

mysły budowlany,i mineralny, które w 

samych tylko zakładach z 20 i więcej 

robotnikami (objętych statystyką) 

zmniejszyły poziom zatrudnienia o 17 

tys. robotników (w 1928 r. tylko o 3 

tys.) Stosunkowo mniejszą rolę grają 

redukcje pracy w innych gałęziach; se 

zonowy wzrost zatrudnienia był w sty- 

czniu w tartakach, a to w związku ze 

wzmożonem zapotrzebowaniem na wę- 

giel i w górnictwie. ‘ 

'. Jeżeli jednak stwierdzamy, že za- 

sadniczym czynnikiem w rozwoju sto- 

Nine na rynku pracy było zahamo- 

wanie ruchu budowlanego, to z drugiej 

_ strony trzeba podkreślić że przytoczone 

Pierwsza wzzpolste Spółdzielnia  Prze- 
tworów Grzybów. 

! Wobec podania w komunikacie ra- 
 djowym wiadomości o powstaniu po- 

_ wyższej Spółdzielni na terenie wojewó- 
" dztwa Wileńskiego zwróciliśmy się o 

>
,
 аО
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bliższe informacje w tej sprawie do Zw. 

Kółek i Organizacyj Rolniczych ziemi 

Wileńskiej, gdzie p. Kierownik Związku 

udzielił nam uprzejmie następujących 
wyjaśnień: m 

i „Myśl zorganizowania spółdzielni 
dla przerobu grzybów i jagód leśnych 

_ powstała w łonie naszego Związku już 
| parę lat temu, lecz dopiero obecnie mo- 
| gła być zrealizowaną. I tak, zawdzięcza 

( jąc inicjatywie i pracy Związku Kółek 
(i Organizacyj Rolniczych ziemi Wileń- 

skiej, parę tygodni temu powstała we 

| wsi Rudnia, powiatu Wileńsko - Troc- 
/ kiego Spółdzielnia dla przerobu grzy- 
| bow i jagód leśnych, która jest pierw- 
| szą spółdzielnią tego rodzaju w woje- 

Miejscowość, w której została zało- 
| żona, specjalnie nadaje się do jej razwo 

ju, gdyż leży wśród obszarów leśnych, 

/ nych z obfitości najbardziej cennych 
grzybów borowików, oraz jagód leś- 

| nych. Poniewąż ziemie orne są bardzo 

| 
| 

wództwie, a nawet Polsce. 

sięgających przeszło 60.000 ha i zna- 

_ liche, przeważnie suche piaski, to też 
_ głównym zajęciem podczas lata, oraz 
 Źródiem dochodu tamtejszej ludności 

_ jest zbiór grzybów, które skupują liczni 
_ pośrednicy, a nawet agenci firm zagra- 

nicznych, oczywiście po cenach nie wy- 

<en rynkowych. Przy bliższem oblicze- 
niu tylko jedna wieś Rudnia gdzie obe- 
<nie zorganizowano spółdzielnię, w ro- 
ku 1928-tym na sprzedaży grzybów po- 
średnikom „straciła około 20.000 zł. Ww 
tych warunkach powstanie spółdzielni 

d
n
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po cenach znacznie wyższych od płaco- 
nych dotychczas przez pośredników, 
jest dla tamtejszych terenów 'sprawą 
pierwszorzędnej wagi, mającą ogromne 
znaczenie gospodarcze. Rozwijając ini- 

j <jatywę w tym kierunku, będziemy 
zinierzali do opanowania przez Spół- 

ielnię całego rejonu grzybowega 
"przez założenie szeregu filij. Przeroby 
Spółdzielni w postaci grzybów suszo- 
nych, marynowanych oraz mączki grzy 
bowej mają zapewniony zbyt zagrani- 
ca. 

s
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BROWARU В 
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OPRZE ITK     

ższych jak 30 - 50 proc. faktycznych. 

któya stwarza możność zbytu grzybów 4 

  

— Na Święta polecamy 

„SZOPEN“ tolo. 5-44, 145. 

PRACY. 
w tablice liczby wskazują na pewne 
objawy zatrzymania się wzrostu prze- 
mysłu; w całym szeregu gałęzi, które w 
zeszłym raku powiększały o tej porze 
zatrudnienie, w tym roku nastąpił spa- 
dek: tak w przemyśle chemicznym, pa- 
pierniczym, odzieżowym, drzewnym (po 
za tartakami.) (—). 

INFORMACJE. 
MINISTERSTWO KOMUNIKACJI PRZEWI- 
DUJE ROZSZERZENIE ULG KOLEJOWYCH 

DLA JADĄCYCH. 

W związku z ostatnim pobytem w Pozna- 
niu i Zbąszyniu p. Ministra Komunikacji Ku- 
hna, który badał możliwości daleko idących 
udogodnień Lomunaoipycė dla osób i 
grup udających się na Powszechną Wysta- 
wę Krajową, dowiadujemy się, że w Mini- 
sterstwie Komunikacji rozważany jest pro- 
jekt przyznania 66 proc. zniżki kolejowej dla 
robotników i wycieczek organizowanych na 
ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej — zni 
żki, które przyznane zostały ostatniem za- 
rządzeniem inisterstwa omunikacji dla 
grup wycieczkowych młodzieży szkolnej. 

Dalej Min. Komunikacji pragnąc przyczy- 
nić się do wzmożenia ruchu turystycznego w 
całym kraju nosi się z zamiarem wydania о- 
krężnych biletów kolejowych (2 miesięcz- 
nych i 2 tygodniowych), które upoważniały- 
by do 33 proc. zniżki. W płaszczyźnie rozwa- 
żanych udogodnień kolejowych przewidziane 
jest również przyznanie roszczenia do osob- 
nego wagonu kolejowego dla grup wyciecz- 
kowych, złożonych z 35 osób a do osobnego 
pociągu dla grup wycieczkowych obejmują- 
cych 450 osób. Wycieczki takie musiałyby 
być zgłoszone najpóźniej na 4 tygodnie przed 
wyjazdem do swych Dyrekcyj Kolejowych, 
oraz do centralnych biur wycieczkowych, u- 
rzędujących jedno — w Min. Komunikacji, 
drugie — w Poznańskiej Dyrekcji Kolejowej. 

ROZBUDOWA MIAST I INWESTYCJE KO- 
MUNALNE. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwró- 
ciło się do województw z wezwaniem o zlece 

nie magistratom miast przygotowania szcze- 
gółowych sprawozdań z działalności komite- 
tów rozbudowy za 1928 r. Sprawozdania po- 
wyższe winny zawierać dokładne dane, w 
jaki sposób rozdzielono otrzymane kredyty 
między gminę, spółdzielnie mieszkaniowe, in 
stytucje humanitarno - społeczne, wreszcie 
osoby prywatne. Prócz określenia wysokości 
pożyczki, przyznanej przez komitet rozbudo- 
wy, nizbędne jest wyszczególnienie ilości 
mieszkań i izb, które mają być wybudowane 
za przyznane kredyty. Ponadto winien być 
podany koszt budowy zarówno poszczegól- 
nych budowli, jak i oddzielnych izb, oraz me- 
tra sześciennego. Niezbędne jest też wyraże- 
nie w metrach sześciennych przeciętnego wy- 
miaru izb. Prócz wyszczególnienia miesięcz- 
nego komornego mają być podane zasadnicze 
podstawy kalkulacji komornego. Sprawozda- 
nia powyższe miały być nadesłane w terminie 
do dn. 4 marca. Mają one dostarczyć Mini- 
sterstwu niezbędnego materjału informacyj- 
nego na którego podstawie opracowane będą 
wytyczne polityki kredytowej Rządu w dzie- 
dzinie rozbudowy miast. 

Jednocześnie wojewodowie nadesłać mają 
wykaz najniezbędniejszych zamierzeń inwe- . 
stycyjnych, które w najbliższym okresie mu- 
szą być przez związki komunalne dokonane. 
Na pierwszym planie uwzględnione być win- 
ny inwestycje już rozpoczęte przedewszyst- 
kiem zaś inwestycje rentujące się, których 
wykończenie ze względu na wzmożenie do- 
chodów gminy posiada specjalne znaczenie. 
Wykaz powyższy umożliwi Rządowi opraco- 
wanie planu inwestycyj komunalnych. 

  

NOWE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 15 z dna 
16 marca 1929 r. * 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
25 lutego 1929 r. w sprawie ceł wywozowych 
na drzewo (poz. 126); 

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu i 
Handlu z dnia 1 marca 1929 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 
ustalenia wysokości i pobierania opłat za 
złożenie presyłek i ładunków w państwo- 
1%), hangarach portowych w Gdyni (poz 
128); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu,i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
14 marca 1929 r. w sprawie częściowej zmia- 
ny taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. 
(poz. 127). 

  

  

KRONIKA 
"ŚRODA 
27 Dzis 
Jana Dam. 

jutro 
Syxtusa. 

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 26 — III. 1929r. 

Cišnienie J 
średnie w m | 

Wschód sł. g. 5 m. 05 

Zach. „sl. o g, 17 m. 45 

168 

Temperatura 404 © 
średnia 

Opad za do- J 4 
bę m. m. i Е 

Wiatr i: przeważający 1 Połu niowa 

Uwagi:  Pochmurno, rano ćrcbny Śnieg 

Minimum za dobę — 10C, 

Maximum na dobę -I- 19C. 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— Początek nabożeństw w kościele ka- 

tedralnym. W środę 27 b. m. o gdz. 5 p. p. 
„Ciemna jutrznia”. 

/ artek 28 b. m. o 10 rano msza 
święta, święcenie olejów i umywanie nóg. 

О 5 p. p. „Ciemna jutrznia“. 
W piątek 29 b. m. o 9 rano „Msza Prae- 

sanctificetorum ". 
* 05 p. p. „Ciemna jutrznia“. 

W sobotę 30 b. m. o 8 rano święcenie 
ognia i wody, msza i święcenie subdjako- 
nów i djakonów. 

O 8 wieczorem — Rezurekcja. 
— Stan archidiecezji wileńskiej. Stan 

metropolji wileńskiej, podług katalogu diece- 
zjalnego przedstawia się następująco: 

. Archidiecezja obejmuje obszar woj. wi- 
leńskiego a częściowo nowogródzkiego i bia- 
łostockiego podzielona jest na 28 dekanatów 
obejmujących 411 parafij. 

Ogólna liczba parafian wynosi 1.236.174 
osób. 

Ogólna liczba kleru 
archidiecezji wynosi 445 
z obcych diecezyj 56. 

Klasztorów męskich jest 11 z 121 za- 
konnikami, żeńskich 16 z 236 siostrami za- 
konnemi. 2 Ё 

J. E. ks. arcybiskup R. Jałbrzykowski 
jest 71 /m z kolei Pasterzem na tej stolicy. 

— Zarząd Okręgowy P. Z. K. tradycyj- 
nym zwyczajem wzywa członków swych i 

wogóle kolejowców na Rezurekcję do ko- 
ścioła O. O. Misjonarzy w Wilnie, w sobotę 
30 marca o godz. 19. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym pan wojewoda Raczkiewicz 
przyjął profesora Radziwiłłowicza i d-ra Ru- 
zińskiego w sprawie budowy szpitala psy- 

chjatrycznego. Następnie były u p. wojewody 
w imieniu Tow. Opieki nad więźniami panie: 
Jundziłłowa i Wróblewska w sprawie wieczo- 
ru na rzecz dzieci więźniów, który ma się 
odbyć w dniu 13 kwietnia. Z raportem przy- 
byli do p. wojewody p. p. starostowie 
oszmiański Kowalewski i wilejski Witkowski. 

— Z pobytu p. wojewody w Warszawie. 
W dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkie- 
wicz powrócił z Warszawy i objął urzędowa- 

nie. ; 

   

przynaležnego do 
osób; duchownych 

   

  

   

  

Podczas pobytu w Warszawie pan Wo- 
jewoda załatwił szereg spraw służbowych. 
Pan wojewoda przyjęty był przez pana mi- 
nistra przemysłu i handlu, któremu zobrazo- 

wał ciężki stan przemysłu, handlu i rzemiósł 

PIWOR 

  

  

  

na terenie Wileńszczyzny, w związku z me- 
morjałami złożonemi ostatnio przez wileńskie 
koła gospodarcze. Pozatem był w minister- 
stwie pracy i opieki społecznej, gdzie omó- 
wił sprawę dodatkowych kredytów niezbęd- 
nych dla przyjścia z pomocą ludności do- 
tkniętej klęską nieurodzaju i uzyskał przyrze- 
czenie życzliwego poparcia tych postulatów. 
W związku z tem wydane zostało zarządze- 
nie do starostów przedstawienia odpowied- 
nich danych cyfrowych z powiatów. Wreszcie 
wziął udział w posiedzeniu komisji, której po- 
ruczone zostało wydanie opinji co do wnio- 
sków w sprawie odznączenia (w związku z 
dziesięcioleciem Niepodległości), osób zasłu- 
żonych przy formowaniu armji polskiej na 
wschodzie. simas 

` MIEJSKA 
— (0) Jezdnie i chodniki. Magistrat ma 

przystąpić do ułożenia bruku kostkowego w 
rynsztokach na ul. Mickiewicza od Placu Ka- 
tedralnego do gmachów sądowych i do uło- 
żenia asfaltowej jezdni. Na ten cel wstawio- 
no do budżetu 15.000 zł. 

Na ułożenie nowych betonowych chod- 
ników 33,333 kwadr. metrów wstawiono do 
budżetu 1000 zł. 

— (0) Remont domów miejskich. W ro- 
ku bieżącym Magistrat przystąpi do grunto- 
wnego remontu domów miejskich. Na ten cel 
wyasygnowano 37.000 zł. Oprócz tego wy- 
asygnowano 20.000 zł. na kapitalny remont 
b. Ratuszu i 30.000 na remont Hal miejskich. 

— (0) Zyski przedsiębiorstw miejskich. 
Czysty zysk przedsiębiorstw miejskich w ro- 
ku budżetowym 1928—29 wynosił: z elektro- 
wni miejskiej 1.348.378, wodociągów i kana- 
lizacji 650.610, rzeźni 160.560, apteki 20650 
i kina 104800 zł. 

, — (0) Choroby zakaźne w Wilnie. W 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie na 
tyfus brzuszny 3, plamisty 5, płonicę 2, bło- 
nicę 2, krztusiec 6, ospę wietrzną 2, różę 1, 
grypę 7, odrę 1, gruźlicę I ( zm. 1), razem 
29 osób, z których 1 zmarła. 

— Wyrąb posuszu. W roku bieżącym 
przewiduje się do wyrąbania w lasach miej- 
skich posuszu około 1000 festmetrów. 

— (0) Auto reprezentacyjne. Magistrat 
wstawił do budżetu na rok 1929— 30 12.000 
zł na kupno auta reprezentacyjnego. 

‚ — (о) Ostatni terrhin odbioru kart rze- 
mieślniczych. Wydział przemysłowy  Magi- 
stratu ogłasza, że z dniem 30 marca zostanie 
ostatecznie zamknięty odbiór kart rzemieślni- 
czych. Winni nieodbioru we wskazanym ter- 
minie ulegną karze. 

: WOJSKOWA. 
— Zmiany w garnizonie Wileńskim. W 

myś! ostatniego rozkazu MSW przewidziane 
są przesunięcia personalne wśród oddziałów 
garnizonu wileńskiego. 

Przedewszystkiem zwolnieni zostali z zaj- 
mowanych stanowisk z przeniesieniem do 
rozporządzenia Okr. Korpusu: mjr. Wł. O- 
woc z 6 pp. leg., rtm. T. Hawliczek z 23 p. 
uł, rtm. Zawistowski przydzielony ostatnio 
do DOWar. i mir. Seidel z 3 pac. Ponadto 
nastąpią przeniesienia. ppłk. dypl. K. Drucki 
Lubecki z 13 uł. na stanowsko dowódcy 
2 p. Szwol., ppłk. ]. Filipowicz na stanowisko 
dowódcy 3 DAK, ppłk. K. Myrek 2“ 15 pac 
do DOWar. 

SZKOLNA. 
— Powrót do zdrowia kuratora Pogo- 

rzelskiego. Kurator okręgu szkolnego p. Ste- 
fan Pogorzelski powrócił już zupełnie do 
zdrowia i objął urzędowanie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Pomoc bezrobotnym. Magistrat 

wstawił do budżetu 357000 zł. na pomoc do- 
rażną lub zatrudnienie bezrobotnym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„— 0 odczycie księdza profesora dr. Wa- 

lerjana Meysztowicza. Dnia 24 bm. w sali 
gimnazjum im. Jul. Słowackiego odbył się 
odczyt księdza profesora Meysztowicza, O 
pojęciu honoru. Głęboko przemyślany, dosko- 
nale zbudowany i wygłoszony z tym spoko- 
jem cechującym każde przemówienie księdza 
profesora Meysztowicza, odczyt ten zrobił sil 
ne wrażenie na słuchaczach, składających się 
przeważnie z rodziców i młodzieży akademi- 
ckiej. Wielka szkoda, że dyrektorowie szkół 
i młodzież szkolna, choć zawczasu powiado- 
mieni, byli nieobecni. Temat wielce aktualny, 
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Wrażenia teatralne. 
Teatr Polski: „Hulaka' farsa w 

trzech aktach Hennequina. 

Rekolekcje wielkopostne Teatru 
Polskiego dobiegają końca. Po rewji 
warszawskiej, uraczono nas „Hulaką”. 
Już to nie można powiedzieć, by dy- 
rektor Rychłowski odznaczał się prze- 
strzeganiem reguł wielkotygodniowych. 

Ow „Hulaka“ Неппедшпа — bez- 
pretensjonalna komedyjka tem się 
odznacza, że nie pozuje i nie ma pre- 
tensyj do żadnych „walorow“ sce- 
nicznych. Dobrze zagrana może ba- 

-wić swoją bezpretensjonalnością i lek- 
kością, która się nie sili ani na dow- 
cip ani na humor. Oczywista, że jak 
na bliski koniec sezonu można uspra- 
wiedliwić ukazanie się „Hulaki* na 
scenie komedjowej, zwłaszcza, że gra 
artystów była dobra. Tyle chyba za- 
rzucić można, że wszyscy naraz mó- 
wią i wywołują chaos na scenie. 
Tempo zresztą dobre. Nie sposób 
wszystkich wykonawców W 

WP, 

P.S W sprawozdaniu z „wieczoru 
poetów wileńskich* żartobliwie powiedzia- 
łem, że o ile Wilno możną nazwać „mia- 
stem pod chmurami* o tyle z równem po- 
wodzeniem można określić Kopenhagę, czy 
Szwecję, jako „wyspę na chmurnej półno- 
cy". Nie spostrzegłem się, że użyłem ty- 
tułu książki Ferdynanda Goetla, opisują- 
cej wrążenia jego z pobytu w Islandji. 

. 
zagadnienie bardzo žy 
rzy wciąż stoją zed nierozwiąza- 
nym problemem co to jest honor. 

i dla ich wychowawców, którzy z tym mło- 
docianym honorem dużo mają nieraz kłopo- 
tów. Prelegent wypowiedział na wstępie swo 
je zdziwienie, że audytorjum składa się prze- 
ważnie z osób starszych, wówczas kiedy on 
miał mówić specjalnie dla młodzieży szkol- 
nej. 

    

sotne dla tych, któ- 

— We środę dn. 27 marca b. r. odbę- 
dzie się o godz. 4 m. 30 p. p. w lokalu Se- 
minarjum Historycznego zebranie naukowe 
Koła Historyków U.S.B. z fereratem gościa 
z Warszawy p. t. „Legenda a historja'. 

Goście wprowadztni przez członków 
miłe widziani! 

— Wybory władz chóru „Echo*. Na o- 
statnio odbytem zebraniu rocznem członków 
chóru „Echo* dokonano wyborów władz chó- 
ru, przyczem do zarządu weszli p. p.: prof. 
M. Józefowicz (prezes), R. Filipowicz (wi- 
ceprezes), S$. Domaszewicz (skarbnik), W. 
Pieciun (gospodarz) wszyscy ponownie oraz 
W. Cynk. (sekvetarz) i J. Suchocka (bibljo- 
tekarz). 

RÓŻNE 
— Na skreślony fundusz dyspozycyjny 

Ministerstwa spraw wojskowych. Zarząd Ko- 
ła wileńskiego stowarzyszenia rezerwistów i 
byłych wojskowych Rzeczypospolitej  Pol- 
skiej na posiedzeniu w dniu 23 b. m. w wy- 
konaniu odezwy zarządu głównego Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, za- 
początkował akcję na zbiórkę skrešlonego 
przez Sejm funduszu dyspozycyjnego _mini- 
stra spraw wojskowych Marszałka  Piłsud- 
skiego, wpłacając w dniu 25 b. m. do Zarzą- 
du Federacji kwotę 29 zł. złożoną przez 

   

członków zarządu Koła tytułem  jednorazo- 
wego datku. i 

Ponadto zarząd Koła uchwalił dobro- 
wolne miesięczr:e opodatkowanie się na cel 
powyższy, aż do czasu uzbierania skreślone- 
go funduszu i apelując do wszystkich rezer- 
wistów i byłych wojskowych, by w miarę 
swej możności materjalnej poparli zapocząt- 
kowaną akcję. 

Wszelkie składki na fundusz dyspozy- 
cyjny Ministerstwa spraw . wojskowych są 
przyjmowane przez Zar Koła Stowarzy- 
szenia Rezerwistów i b. skowych w dniu 
dyżurów t. j. poniedziałki, środy i soboty w 
godz. od 17 do 19 w lokalu Z. O. W. przy 
ul. Uniwersyteckiej Nr. 6—8. 

— Konierencja w sprawie domów Ro- 
zensona. Z inicjatywy Bundu odbyła się one- 
gdaj konferencja radnych żydowskich ugru- 
powań. Na konferencji omawiano przede- 
wszystkiem sprawę fundacji Rozensona skła- 
dającej si 16 domów zapisanych na cele 
dobroczynne, a administrowanych od 1919 r. 
przez p. Kruka. 

Z wyjaśnień p. Kruka ujawniło się, że z 
racji braku czasu przekazał on (bez wiedzy 
innych radnych) administrację domami p. p. 
Cholemowi i Mincowi. 

W wyniku dyskusji uchwalono wyłonić 
komisję celem sprawdzenia rachunkowości 
tych domów, należących w myśl intencji 
ofiarodawcy do. całego społeczeństwa. Ч 

Drugą sprawą poruszoną na konferencji 
było położente gospodarcze Wileńszczyzny i 
związane z tem sprawy podatkowe. Posta- 
nowiono wydelegować przedstawicieli do pre 
zydenta miasta dla poinformowania go w tej 
materji. й 

— Znaczny przyrost wody. Po chwilo- 
wej „ciszy“ na Wilji zanotowano wczoraj 
wyrażne podniesienie się poziomu wody. W 
przeciągu nocy wody podniosły się o 20 
cntm. (78 ponad poziom norma + ACZĘŚĆ 
lodów, naprzeciw ul. Antokolskiej od mostu 
do Zielonego mostu spłynęły i utworzyły za- 
tor naprzeciw więzienia. Przez cały dzień od- 
działy saperów wysadzały minami lód ochra- 
niając w ten sposób most strategiczny od 
ewentualnego rozbicia. 

‚ — Podziękowanie. Z urządzonych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szko- 
ły Technicznej w Wilnie imprez, na opłace- 
nie wpisów szkolnych za niezamożnych u- 
czniów, osiągnięto dochodu netto: 

1) Z wyświetlenia obrazów w Kinie Miej- 
skim w dn. 1 - 2 marca br. 534 zł. 

2) Z wieczoru „Czarnej Kawy” w Ognis- 
ku Kolejowem w dn. 9 marca 315 zł. i z lote 
rji fantowej 1.200 zł. Razem — 2.049. 

Tak znaczny dochód zawdzięc 
niestrudzonej działalności Prezesów 
wej dr. Wińczowej, Drozdowskiej, Gordzial- 
kowskiej, profesorowej Cywińskiej,,  Sie- 
wiczowej,  Misiewiczowej, Adamowiczowej, 
Ramaziewiczowej, Ławrynowiczowej, Bu- 
rzymskiej, Makrockiej, Rollowej i  Dru- 
szczowej, panów: inż. _ Szadziewicza, 
Worotyńskiego, Drozdowskiego, Trze biń- 
skiego i Niedziołko, za co Zarząd T-wa 
w imieniu własnem i niezamożnych uczniów 
składa tym wszystkim serdeczne „Bóg za- 
płać”. 

'  — Podziękowanie. Zarząd T-wa Prżyja- 
ciół P. Rzemieślniczo - Przemysłowej Szkoły 
w Wilnie składa serdeczne podziękowanie pp. 
sędzinie Ejdrygiewiczowej, inż. Łukaszewi- 
czowej Jedwidze, inž. Hoppenowej, inž. Da- 
ukszynie, inż. Przysieckiej, inż. Dąbrowskiej 
za łaskawe zorganizowanie zabawy tanecz- 
rej w dn. 4 lutego rb. w lokalu Stowarzy- 
szeaia Techników w celu zwiększenia fundu- 
szów T-wa. 

Zarząd T-wa Przyjaciół P. Rzemieślni- 
czo przemysłowej szkoły w Wilnie składa 
serdeczne podziękowanie właścicielowi Apteki 
p. Wysockiemu za łaskawe ofiarowanie nie- 
zbędnych leków dla uczni bursy. 

Zarząd T-wa. 
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Nominacja przewodniczących Dhwodowych 
Komisyj Wyborczych do izby Rzemieśjniczej 

W dniu wczoraiszym zostały podpisane 
nominacje na przewodniczących Obwodo- 
wych Komisy; Wyborczych do Izby  Rze- 
mieślniczej w Wilnie.  Przewodniczącymi 
tych komisyj mianowani zostali: na okręg 
I-szy obejmujący teren m. Wilna i powiatu. 
wilensko - trockiego prezydent m. Wilna 

Józef Folejewski, Il-gi obejmujący powiaty 
święciański i brastawski starosta Stefan 
Mydlarz, na lll-ci obejmujący powiaty po- 
stawski i dziśnieński starosta Wiktor Nie- 
dźwiecki i na IV-ty obejmujący powiaty 
oszmiański, mołodeczański i wilejski p. ©. 
starosty radca Witold Żórawski. 

ENEA PASKO WORKA TO A AKTAI TTT ITS AKTAI 

PALMOWA NIEDZIELA. 
Nie tylko w Wilnie ale w całej Polsce 

panuje zwyczaj sprzedawania „palm“. W 
wielu miejscowościach imitują palmę skromne 
gałązki z bażkami, zwiastunami święta wio- 
sennego —Wielkiej Nocy. Gdzieniegdzie pa- 

nuje (zanikający już zwyczaj) chłostania 

, Niedziela palmowa wnosi wiele ożywie- 
nia i publiczności spacerująca ulicami miasta 
ma wrażenie, że to jeszcze „Kaziuk** — tyle 
wszędzie straganów, ad hoc  skonstruowa- 
nych. 

  

się palmami przyczem bijący pówtarza wier- 
szyk zaczynający się od słów: „Palma bije, 
nie zabije“... : 

Wilenskie „palmy“ odznaczają się malo- 
wniczym wygladem. Umajone kwiatkami i zie 
lenią (z papieru lub tkaniny) przypominają 
raczej bukieciki podłużne. Kupione w nie- 
dzielę zdobią następnie wnętrza mieszkań lub 
groby zmarłych. 

Przed kościołami ruch. Tu sprzedają „pal-- 
ту“ 1 dewocjonalja. Gdzieniegdzie można je- 
szcze spotkać obwarzanki smorgońskie i sko- 
wronka z ciasta misternie wyrobionego. 

Palmowa niedziela jakkolwiek swiętem 
smutku jest i umartwienia wielkopostnego 
żywym swym wyglądem zapowiada radosny 
dzień Zmartwychwstania. 

Zuchwałe porwanie emigranfa lifewskiego. 
We wsi Mieliniszki, gm. Orańskiej pow. Wil.-Trockiego, położonej tuż przy 

granicy polsko-litewskiej nad brzegiem Mereczanki, 
emigrant litewski P. Wojtkiewicz. Co było przyczyną emigracji 

zamieszkał latem ub. roku 
jego, pozostaje 

tajemnicą, przypuszczano, że zmuszony on był uciekać z Litwy jako Socjal rewo- 
lucjonista. były nawet wersje na temat anonimów z pogróżkami, otrzymywanych 
przez Wojtkiewicza. 

dniu wczorajszym nadeszła do Wilna wiadomość o tajemniczem zni- 
knięciu Wojtkiewicza. Dochodzenie wstępne ustaliło, że został on uprowadzony. 
Wieczorem przyszło do niego dwóch nieznanych nikomu mężczyzn. O czem 
rozmawiali nie wiadomo, dość, że odeszli w stronę granicy. Po pewnym czasie 
usłyszano krzyk Wojtkiewicza, wołającego o posnoc. 

Od tego czasu Wojtkiewicz zginął. W sprawie tej prowadzone iest dalsze 
dochodzenie. 

Pożar na farfaku w Nowej-Wilejce V 
W tartaku należącym do braci Sorokinych w Nowej - Wilejce wybuchł w nocy 

groźny pożar. Zanim zdążono zorganizować akcję ratunkową ogień objął Szopę dre- 
wnianą. Szopa spąliła się, a w niej wagon Żyta, przeszło czterdzieści beczek smarów, 
pasza dla koni i różny sprzęt. Straty wynoszą 50 tys. złotych. 

Jak ustaliło dochodzenie poźar powstał z racji nieuwagi robotnika, 
cił niedopałek papierosa. 

który rzu= 

Lody pod Wilejką ruszają 
Wczoraj rano nadeszła do Wilna alarmująca wiadomość, że koło Wilejki 

lody na Wilji już ruszyły. Okazało się, że faktycznie w okolicy Wilejki powia- 
towej lód począł pękać i „niepokoić się*. 

Stancjonujące wpobliżu saperzy są w pogotowiu, w razie utworzenia się 
zatorów przystąpią natychmiast do ich rozsadzania. 

. 
— Z życia Stowarz. Dowborczyków 
W dniach 16—17 marca r. b. odbyły się 

w Warszawie Zjazd delegatów i Walne 
Zgromadzenie, na których został wybrany 
Zarząd Centralny Stow. Dowborczyków. 

W niedzielę, dnia 10 marca r. b. odbyło 
się w Wilnie dziesiąte, zwyczajne doroczne 
Walne Zgromadzenie, na którem został wy- 
brany Zarząd Okręgu Wileńskiego Stow. 
Dowborczyków w składzie p. p.: Meyszto- 
wicza Aleksandra, — prezes honorowy, Wła- 
dysława Smilgiewicza — prezes czynny, Bu- 
kowskiego Stanistawa — vice-prezes. 

P. Władysław Smilgiewicz — prezes 
Okręgu Wileńskiego korzysta z urlopu wypo- 
czynkowtgo na czas od 1 do 3 miesięcy, 
w czasie którego zastępować go będzie p. 
Stanisław Bukowski- — I-szy vice-prezes, 
zam. przy ul. Wielkiej 12 m. 40. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Dziś ostatnie przedstawie 

nie przed świętami; grany będzie po raz dru- 
gi „Hulaka” Farsa Hennequina, pełna humo- 
ru i zabawnych sytuacyj. Początek dzisiej- 
szego przedstawienia wyznaczono wyjątko- 
wo na g. 8-ą punktualnie wieczorem. ||| 

— Popołudniówki świąteczne. W niedzie- 

lę o godz. 5-ej p.p. grany będzie wyborny 

„Dobrze skrojony frak*. W poniedziałek o 
godz. 5-ej pp. „Kwadratura koła”. 

„Laleczka z saskiej porcelany". Ulega- 
jąc życzeniom małych widzów, „Laleczka z 
saskiej porcelany* grana będzie raz jesz- 
cze w poniedziałek o godz. 3-ej pp. z goś- 
cinnem wystąpieniu zespołu tanecznego A. 
Rejzer - Kapłan. 

— Reduta na Pohułance. ,„Judasz* Dziś, 
o godz. 20-ej ostatnie przedstawienie trage- 
dji Kazimierza Przerwy-Tetmajera p. t. „Ju- 
dasz* ze Stefanem Jaraczem, niezrównanym 
odtwórcą postaci tytułowej. 

Jest to ostatnia sposobność ujrzenia Ja- 
racza w jednej z najświetniejszych jego krea 
cyj, gdyż postacią Judasza zamyka on cykl 
swych występów w Reducie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zabójstwo podczas sprzeczki, Wczo- 

raj wieczorem koło rynku na ulicy Nowo- 
gródzkiej został zabity mieszkaniec wsi Ja- 
czany powiatu wileńsko-trockiego Łazarz So- 
kołow lat 40. Sprawca zabójstwa Jan Gro- 

mowski usiłował zbiec, lecz został areszto- 

wany. Sokołow wywołał na ulicy awanturę 
z Gromowskim w trakcie której ten ostatni 
wydobył nóż i nim Sokołow zdołał cofnąć się 
zadał nim cios w piersi. Ranny padł na cho- 
dnik brocząc krwią i mimo natychmiastowej 
pomocy lekarskiej po chwili zwarł, 

— Pożar. W mieszkaniu Hipolita Klima- 
szewskiego (Legjonowa 16) wybuchł pożar 
spowodowany wadliwošcią przewodów ko- 

minowych. Ogień straż ogniowa szybko uga- 
siła. Straty spowodowane pożarem nie są 
narazie ustalone. 

_ — Wybuch zapałnika. Podczas manipu- 
lowania zapalnikiem granatu został ranny 
13-letni Kazimierz Wejkszmis (zaułek Kawa- 
leryjski 6). Nierozważny chłopiec znalazł na 
polu zapalnik chcąc go rozłupać użył do te- 
'go siekiery. Naturalnie nastąpił wybuch, od- 
łamki zapalnika poraniły mu ręce i nogi. 
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— Taksówka wpadła do rowu. W ubie- 
gły poniedziałek o godzinie 23 i pół pędzą- 
ca ulicą Wielką taksówka Nr. 14330 koło 
gmachu Ratuszowego wpadła do rozkopane- 
go rowu kanalizacyjnego. Jadący samocho- 
dem generał i puikownik ulegli potłuczeniu. 
Taksówka również uległa uszkodzeniu. 

, ,— Rodzynkowy przemyt. Na odcinku 
Święciany zatrzymano dwóch przemytników 
z- Wilna, którzy usiłowali przetransportować 
przez granicę 450 klg. rodzynek. 

— Kradzieże. Karpiel Szejniuk (Wileń- 
ska 29) stwierdził kradzież z jego sklepu my- 
dła wartości 700 złotych. ! 

Okres przedświąteczny spowodował, że 
złodzieje na gwałt zaopatrują się w szyńki. 
Kiika takich kradzieży zanotowano wczoraj 
podczas targu na rynku Łukiskim, gdzie m. 
in. skradziono szynkę oddaną do oględzin le- 
karskich. Ponadto ze strychu domu Nr. 59 
przy ulicy Wiłkomierskiej na szkodę Wincen- 
tego Kalinowskiego skradziono 4 szynki i za- 
pas słoniny wartości 400 złotych. » 

WCTOBICZWYESEA 

KABELUSZE 
Borsalino, Habig, Hiickel i in. od 9. — 

M. MIESZKOWSKI | 
Mickiewicza 22. 
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ĖS6546544-66556 
Kapelusze i czapki 

BIELIZNĘ męską i damską, 

KRAWATY, 
; RĘKAWICZKI 

WYROBY SKÓRZANE i TRYKOTOWE, 
POŃCZOCHY, 

SKARPETKI; 
LASKI, 

PARASOLE 
Poleca firma 

©. KAUICZ 
Wilno, Zamkowa 8. ` 

9021-т — СЕМУ МА] 52Е 

ФФОФО#ФФФОФО&ЗФ. 
.—_——__н 

R Ofiarności Sz. Gzyfelników 
polecamy wdowę po pułkowniku arm. 

i ros. schorowaną i dlatego niezdolną 

opłakanych warunkach materjałnych. 
Łaskawe ofiary przyjmuje Adm. Słowa 

dla M. M. 

do żadnej pracy  Znajdującej się w 

| ZH |
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NOWOSCI WYDAWNICZE | 
(Pod redakcją Czesława Jankowskiego). 

— „Polska“. Je] dzieje i kultura od cza- 
sów najdawniejszych aż do chwili obecnej. 
Wiełkie zeszytowe wydawnictwo warszaw- 
skiej księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. 

Ukazał się zeszyt 27-my i zawiera skre- 
ślony piórem prof. uniw. Jagiellońskiego d-ra 
Sobeskiego obraz Polski na tle Wojny Trzy- 
dziestoletniej tudzież obraz planów  mocat- 
stwowych Władysława IV-go. Wśród całego 
szeregu ilustracyj zwraca  szczególniejszą 
SR mapa z r. 1653, teraźniejszego „Mo- 

rza Polskiego*, portret Władysława IV-g0 
według miedziorytu Falcka a wśród plansz 
przeznaczonych do dalszych zeszytów kopja 
starego sztychu wystawiającego bitwę  sto- 
czoną ze Szwedami pod Warszawą w 1704 r. 

— Wacława Gąsiorowskiego powieści 
historyczne obejmujące czasy od Samosierry 
do powstania Listopadowego ukazały się w 
nowem wzorowem wydaniu nakładem ruchli- 
wej imprezy wydawniczej warszawskiej Dom 

rowie gwardji*, „Księżna Łowicka” i „Bem“. 

SPORT. 
Pierwsze mecze ligowe. 

Warszawa: Ruch - Legja 2:1 (1:1). Sku- 
tek zimowej gry okazał się w całej pełni. 
Slązacy lepiej wytrzymali tempo i wygrali 
zasłużenie. „Wojskowi (7?) nie pokazali 
klasy — bramkę dla nich strzelił żydowin 
Steuerman., 

Łódz: Ż. K. S.—Polonja 4:2 (2:1) obie 
drużyny wykazały, że przez zimę gracze 
myśieli o wszystkiem prócz o piłce — bez- 
władna kopanina. 

Poznań: Warta -— juryści 7:1 (4:0) W 
zeszłym roku ostatni mecz Obu tych dru- 
żyn brzmiał 1:0 dla Łodzian i pozbawił 
Warty trzeciej decydującej rozgrywki z 
Wisłą o mistrzostwo. Poznaniacy zemścili 
się dotkliwie i wykazaii wspaniałą formę. 
Przybysz zdobył 4 bramki. 

Pozatem odbył się szereg meczy to- 
warzyskich w całym kraju. Wisła zremiso- 
wała z Garbarnią 2:2, Cresowia ogrzmociła 
B.B S.W. 7:1;— drużyny a — klasowe wart- 

LONDYN. W niedzielę na Temizie od- 

8 Ł O w U 

ZE ŚWIATA. 
NOWY REKORD LOTU NA WYSOKOŚĆ 

Wojskowy samołot angielski zdobył wyso- 

kość 14.000 m. w 20 minutach. — Rajd ten 

ma znaczenie praktyczne. — Tajemnica typa 

samolotu i jego motoru. || 

Z Londynu nadeszły ostatnio krótkie ale 

jakże sensacyjnie brzmiące wiadomości! 

Zbudowany tam został nowy typ samolo- 

tu i motoru. 
Samolot ten wykonał niebywale rekordo- 

wy lot, gdyż zdołał w ciągu 20 minut przebyć 

14.000 metrów w górę, przyczem potrafił 

jeszcze w najwyższych regjonach powietrz- 

nych zdóbyć się na szybkość 6 kilometrową 

na minutę. Dy, 2 

Pilot jechał sam Przy wylocie i powrocie 

pilota asystowali oficerowie 2 angielskiego 

min. obrony krajowej. Konstrukcja samolotu 

i motoru stanowi tajemnicę wojskową. Wed- 

le urzędowego komunikatu typ samolotu zo- 

stał skonstruowany dja celów -obrony Anglji 

przed atakami powietrznemi na wypadek 

  

„HELIOS“ 

Blejski Kinematograt 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA | 
ul. Ostrobramska 5. Aktów 10. 

W roli głównej: 

Od dnia 25 do 27 marca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Harry Peel. CARSKI GONIEC*. 

„Przygoda na lodowych szczytach 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 
Następny program: „ 

  

Kino-Teatr 

Wileńska 38. 

Dziś ostatni dzień! Wielki sałonowo'erotyczny dramat, 
według głośnej sztuki ARTURA SZNITCLERA p. t. 
EWELINA HOLT, znana Europie LILJANA GISH i mistrz ekranu BRUNO KASTNER. Przepiękne kobiety. 
Porywające momenty. Nad program: „Z CAŁEGO ŚWIATA*. Nowy dziennik „Gaumont*. 

„LATWA ZDOBYC 

Seansy o godz. 4, 6, 8-i 10. 

46—„AKTORKA* w 
rolach głównych 

  

KINO-TEATR 

9)& 698 
Mickiewicza 22. 
POLONIA“ 

Śpieszcie ujrzeć! 
Dziś ostatni dzień! 

Początek seansów o godz. 4. 6. 8, 10.20. 

CZŁOWIEK ŚĄAIECHU 
Plg nieśmiertelnej powieści WIKTORA HUGO. W rolach głównych: CONRAD VEIDT i MARY PHILBIN. 

  

Kino „Picradilly“ 
Dziš! Wspaniałego, pełnego olshiewających momentėw filmu! Wspaniała bajka „Z tysiąca i jedneż 

nocye „SZEJK Fazil“ Dramat erotyczny wschodni w 12 w. aktach. W rolach głównych: Charles 
Farreli bohater „Siódmego Nieba* i Anioła Ulicy* i czarująca Greta Nissem 

„| „Kulisy Нагетбм“. Fantastyczny przepych palaców władców wschodnich! jeden z najpiękniejszych dramatów 

  

  

(TRAGEDJA ROSJI) potężny dramat Ww 

Książki Polskiej prowadzonej znakomicie szawskie wyłegły wszystkie па boisko— wojny. A WIELKA 42. orjentalnych, którego akcja toczy Się wśród tajemniczej przyrody Wschodu i w yw. 
przez jej szefa p. Wacława Szelążka, który sezon piłkarski w całej pełni. Jeszcze kilka szczegółów związanych z lo- Paryża i Wenecii. . 
uprzednio stal przez E CA czele c brid bij Oxford tem. i ans i 
działu wydawniczego firmy Arcta. Są to po- ambricgze bije Oxford. Lotnik był odziany w strój nurka. sa- е т : RE 
мее „Huragan“, „Rok 1800%, „Szwóleże- molocie znajdowało się specjalne urządzenie  Kino- Wania" TYLKO DZIŚ! Nadzwyczajny podwójny program! Wolna przeróbka powieści DOSTOJEWSKIEGO 

э 
Powieści te są obecnie wręcz rozchwy- 

tywane. Świadczy to nietylko o nieprzemija- 
jących zaletach talentu ich autora lecz i o po- 
trzebie takiej lektury. A nietylko zajmująca 
to lektura lecz i bardzo pożyteczna, znako- 
micie popułaryzująca dramatyczne dzieje na- 
sze w okitesie wielkich wydarzeń, które do- 
brze znać jest naszym obowiązkiem. 

— Mieczysław Schinidt: „Młodzież z 
przed 50-ciu laty". Str. 31. Warszawa. F. 
Hoesick 1929, ‘ 

Jest to tylko drobna -pierwsza część 
wspomnień, których ogłoszenie autor zapo- 
wiada. Mała lecz ciekawa i cenna książecz- 
ka. Szereg obrazów i obrazków. Dwaj Po- 
jacy, delegaci uniwersytetu warszawskiego 
niosą potężny wieniec na pogrzebie Aleksan- 
dra ll-go, pierwszy bal studencki zakonspi- 
rowany w 1882 r., spoliczkowanie Apuchti- 
na w tymże 1882 « r. przez warszawskiego 
studenta Rosjanina, Żukowicza, oberpolicmaj- 
ster Buturlin wśród studentów  „zbuntowa- 

były się doroczne trądycyjne regaty wio- 
ślarskie pomiędzy ósemkami Oxfordu a 
Cambridge. Trasa biegła jak zwykle z Put- 
ney do Martlaka i wynosiła 6437 mtr. Zwy- 
cięstwo odniosła osada Cambridge w cza- 
sie 19:25 bijąc Oxford o 7 długości. Cam- 
bridge odniosł swe dziewiąte po' wojnie 
zwycięstwo, gdyż jedynie w roku 1923 zwy- 
ciężył Oxford, osiągając wtedy rekordowy 
czas 18:29. Regaty wczorajsze były regata- 
mi jubileuszowemi, gdyż pierwszy wyścig 
Oxford — Cambridgde odbył sięw roku 
1829. Odbyło się ogółem 81 spotkań. przy- 
czem Cambridge zwyciężył 40 razy. Oxford 
—40 razy, a raz obie drużyny kończyły 
bieg razem. Regatom przyglądały się kilku- 
settysięczne rzesze widzów. 

  

„Środa, dnia 27 marca 1929 r. 

elektryczne, które dostarczało lotnikowi cie- 

pła. Ponadto samolot był zaopatrzony w wiel- 

ką ilość flaszek z tlenem, ażeby umożliwić 

lotnikowi normalne oddychanie. Wedle au- 

tomatycznego zegara, lotnik przebywał na 

wysokości 14.000 metrów, a balony z załogą, 
zdołały nawet o kilkaset metrów wyżej je- 
szcze przedostać się. Czyż tych tysiąc kilka- 

set metrów więcej zdobytych ostatnio, ma 

mieć specjalne znaczenie?" 
Tak jest! Wszystkie dotychczasowe loty 

miały charakter sportowy, najwyżej „eksplo- 

racyjny. Ostatnia wyprawa miała Ściśle na- 

ukowe cele: zdobycia na stałe wyższych reg 

jonów powietrznych . przygotowana była 

odpowiednio pod względem technicznym. | 

Dlatego też powodzenie jej określone być 
musi jako — rekord. ы 

i nic tu nie szkodzi že armja angielska 
zachowuje tajemnicę konstrukcji motoru oraz 
nowego samolotu. й 0 

Tajemnica ta, jak wiele innych, stanie się 
nieaługo własnością ogółu, gdyż regjony po- 

Teatr 

Wielka 30. 

9 IBJOTA 

  

  

Wielki wybór win & 
Francuskich, Węgierskich, Hiszpańskich, Włoskich 

sprowadzanych wprost od producentów. | 

MIÓD STAROPOLSKI wystały. PIWO.PORTER kraj. i zagr. 

oraz duży asortyment win krajowych od Zł. 2.— do Zł. 5. 

Whdki, likiery, kaniaki i rumy firm krajowych 'i zagranicznych 

poleca DIH. LG WĘCEWIEZ 
Wilno, Mickiewicza 7, tel. 1062. 

DZIAŁ KOLONJALNY obficie zaopatrzony we wszystkie towary ko- 

  

  

10 aktach. W roli głównej LON CHANEY. 

(DRUT KOLCZASTY) psychologiczny dramat w 10 aktach. W roli głównej POLA NEGRI. 
2) Gehenna jeńców 

BARWNMIAUDOJAJ 
w O KOLORACH | 

+ 

  

nych“ zalegajacych ulicę Hr. Berga (dzisiej- "wietrzne zawsze będą służyły tylko ogó- 6 . т KĘ i dodatki do ciast, WĘDLINY i SERY ' 
szą Traugutta), areszty, deportacje, pokole- 5 ‚ lonjalne, jak to: MĄ E i 8 т ВС ; + ТЕЛЕ EDTA SRT ZA! nie młodzieży” popowstaniowe. cie Ulėga O zast at ZS Fywarszawy, Sygnał łowi - MIGDAŁY, ORZECHY, CUKRY, CZEKOLADĘ i t. p. ro ERP UGA nz 

> AA ь и 4 3 % u, : & у > - 
: dami przypomina, że Ta, co ie zginęła, п он Graz „Komunikat. meteorologiczny: WAEŚNIAK Szyi. KSIĘCIEM" S AS NASA į Mieszkanie chleį lub później do praw swych wrócić kd PSE: ŽAS icsi m Larsson, „książe Mo'igolji* opowiedział 4 lub 5 pokojowe poszukuję od zą- 

musi. Autor dużo pamięta, wiele wie i do- "SIZYS'OW „Batory - 10.00—16.20: Odczyta” 4 adis BiczGY kie arz B raz ze wszelkiemi wygodami (tazien= || 
brze, ze szlachetną prostota opowiada rzeczy, Mie Programu dziennego, repertuar teatral- niccawno przeć rich . wadach ien R 
które nie powinny wyjść z ludzkiej pamięci. 

  

Komunikat Zw. Mł. Polskiej. 16.35 17.00: я д 
: 4 „ „,. Audycja dla dzieci. Po data kadeci > wanfe, gdyż przeżycia biednego chłopca wiej- : konserwy owocowe i marmolady Oferty składać do adm. „Słowa”. Nr. 12 tygodnika „Bl - £ DANIS i ; : od J. M, „AT. A gygocnka „PAUSZGs o Drzynoś! mie” cza. 17.00—19.00: Tr. z Katedry Wileńskiej: skiego, który w młodości wyruszył do Chin Eo —3 

zmiernie interesujące artykuły: J. Krawczyń- Ciemna Jutrznia. 19.00 — 19.25. Kronika z i z rak'żyjącego Buddy w Urdze otrzymał ‚ вьсо“ь“ y REAL GEROS TMN EDS SDB SRS, 
skiej „Detronizacja feminizmu”. Z. lwaszkie- zycją młodzieży. 19.25 — 19,45: Przerwa. tytuł księcia Mongolji, oraz godnošė oficjal- e» 
wiczowej „O reformie szkoły średniej ogólno- 1945. 20.00: Odczytanie programu nadzień nego doradcy — przypomina zdarzenia z a BTWAWAAM sys GTEk ZLE 
kształcącej dla dziewcząt , piękne wiersze następny, komunikaty i sygnał czasu z balki. pl ® ме о 8 в MATEK ładnie - Kruszewskiej „Polpošcie 1 „Jarmark, no-. warszawy. 20.10 — 2130: Tr. z Warszawy: „„F. A. Larsson urodził się w r. 1870 w т LEKARZE B POZO 0 e Z. Reutt - RA Hagłerowej Koncert kameralny. 21.30—22.00: Wieczór wiosce Tillberga, a ponieważ marzył o da- Migdały B 8 RI ziemi z cał- 
dalszy ciąg noweli й YU ówny „Skła- autorski. 22.00 22.30: Komunikaty: P.A, T., lekich podróżach przeto wstąpił do szkoły mi- Rodzynki Р ' BAT owitemi „zabudo- 
SĘ R ,. Szereg A bo- policyjny, sportowy i inne. » syjnej, skąd został wysłany do Chin. Po pe- || odzynki AAB waniami i z mły- | 

R O ym oss pop za ale w Bon And || Orzecy. а mra: 2 S > 2 as żółtą Rzeką, która w tem miejscu stanowi Czekoladę, DOKT: ję 
roko uwzgiędniony dział aktualij. GIEŁDA WARSZAWSKA a Kotniedzy Chinami a Mongolją. Tutaj Szafran b GINSBERG B" natychmiast 

26 marcą 1929 r. też założył stację misyjną i stał się codzien- i Wanilję h 5b Mi HK. „Zachęta* 
2 8 BÓW Dewizy i waluty: nym niemal gościem pewnego księcia mongol : :у&': y saras WD tai ROR Т 

° 4 skiego, który pokazywał go swym przyja- Maki 1 ksusow i skėrne, i * i —o 
Tranz. Sprz. Kupno  cjołom, jako curiosum. аке lu ą no, ul. Wileńska 3, te- 

TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE NIEFORTUN- Dolary ||| 890 8,92 8,88 Podczas wojny bokserskiej w 1900 roku, || puder cukrowy AA 
„NEGO MAŁŻEŃSTWA. ; Beigja 123.84,5 124.15,5 123,53,5 nacjonaliści wkroczyli do Kalganu i napadli » od 8 do lio 4 do 8. teki macos gg 

. Antoni Dziadul i Genowefa. Kuleszówna Budapeszt 155,40 155,80 155— Larssona, oraz dwudziestu Europejczyków, Cykatę : 3 
po zawarciu związku małżeńskiego nie byli P " ad й 2 lecz wszyscy oni zdołali się schronić na jego i inne dodatki do ciast DOKTOR i LOKALĘ a 
szczęśliwem małżeństwem. On zarzucał jej Holandja 357,50 357,40 356,72  Stącji misyjnej. Obawiając się jednak pości- ` на Ш i я B 
zbytnią lekkość obyczajów — ona 3. atandul Londyn (4828, 48,29 148,18, — gu, udali się do Urgi Świętego miasta mon- | Szynki - i WryiKIeWICLOWa | EE asas am ans 
AO: WOOD AZ ZMIECIEDIWIO Nova York, 8,90 8.92 8.88  golskich buddystów. Podczas tej kampanii ieiski Przedstawicielstwo i skład fabryczny jmuj s 
ny mąż wyemigrował do Ameryki. Po kilku pat 34,865 34.95, 34.78. Larsson dał dowody niezwykłej odwagi, przy = B RZAEMANSON y przyimajć. m KSIĄDZ 

nastu miesięcach wrócił trawiony nostalgją. : tomności umysłu i wykazał wielką inicjatywę 2 * skórne, leczenie wło- poszukuje pi * 
Wrócił do kraju i do żony, która zamieszka- Praga 26,42,5 26.48,5 2636 qzięki czemu zyskał powszechne poważanie litewską, ul. Zawalna 27, telef, 895. sów operacje kosmieci ° Ь]е mieszkania 
la w tym czasie z matką i siostrą Filomeną. Szwajcarja 171,65 172.08 171.22 W r. 1913 przebywając jeszcze w Urdze, krakowską, ROSE TTT DCC WICKONZ CAE ZO SAAZKTR tyczne i kosmetyka w dola pokaż vy pato weak др , юк — 28265 268 żre | Lars pa vadi reason podlaska, bask. Wil: W poddagn„ gaga Z y r; i i 3 5 iński prezes z л į ь ŠU 
morza, znikła miłość żony, a pewnej nocy Wiedeń 125,36,5 125.67 125,06 p a "BE A który wał Boczek, Polędwicę i Karkowinę. f" "unnunonvngaPauunesunnnz leńska 33 RA 3 %по»„.з Gimnazjalna 
kobiety pobiły dotkliwie spiącego Dziadu- Włochy 46,72 46,84 46.60 sobie sprawę z wpływów Larssona, powierzył Wyborowe B WENTYLATORY 8 m. 3. —0 

la. Bojąc się śmierci zmuszony był prze- Marka niem. 211.59. mu misję medjatora pomiędzy . obu armjami. У в Jektryczne na a 
nieść się do swego domu. Nie na wiele to Larsson odbył konferencję z generałem mon- || wina owocowe, в ERY AB DOKTOR RKS E URI [I OR 
mu się zdało gdyż pewnego dnia znaleziono 47  golskim pod Kalganem, i nakłonił go, aby i K E wszystkie rodzaje a B ZELDOWICZ 

оао ca ona. HEPAORODDY c Szomos zona go TE || auc : adu. różnych ® | В. RÓŻNE 
Pi A RA в kinu, gdzie został podpisany pokój. Oprócz › a i i - BM | chor. weneryczne, 
rzędziem w głowę. Przy trupie znaleziony dre Ё : wiel odżnaczeń, ar: otrzymał z rąk po- stołowe, = ® …е…ш: EŃ sh ię E | syfilis, narządów Eros Gana na 
Many a» okrwawiony i rozbity na kilka SEAL ' tężnego żyjącego Buddy z Urgi tytuł księcia deserowe, mi 4 ОИ m | moczowych. о: @р z 
części. Wałek ten należał do żony zamordo- BN Mongolji poczem osżedlił się w Urdze, jako koniak m Mi > m | —1,0[ „|! jkorzystniej Vrenegėk : 7 a CZA ъъ kupiec, gdzie tež dotychczas przebywa. LBS a ieczysław ŻEJMO s | й 2 

alsze dochodzenie ustaliło że morderstwa . Książe Larsson gościł u siebie w Urdze wódki, в i B Koliu Lekarz | lokuje kapitały | 
dokonała żona zamordowanego  Genowela wielu wybitnych ludzi, m. in. słynnych pod- Alikiery в Wilno ij Mickiewicza 24. )с11-0_@ Į 1 pod mocne gw2- wraz z siostrą Filomeną. Aresztowano je i różników Śven Ibedna i Roy Chapmana And- a ian kino Dktalawe Basa: „Zi I. aldogiczowa rancje 3 
SR pod sąd. Sąd Okręgowy skazał mę- rewsa. Lecz najbardziej znanym z jego gości кк graniczne I KTAJOWE KOBIECE, WENE- || D. H.-K. „Zachęta“ 

0 jan ma: dy, młody Amerykanin, kóry mieszka a Las: || ot : е RSS AA || Miekiesičsa | RA A S a 1 stosowa re- sona w czasie, gdy budował kolej żelazną. й . 9-05. ° — 
stję i złagodził karę o jedną trzecią. Był to inż. Herbe Hoover, OWEGAĘ, A e ia ś Mleczarnia Parowa J. Hejbera OSL 6 R 22 LL 

г dent Stanów Zjednoczonych. Larsson oświad- Mickiewicza 9 j | ul. Mickiewicza 24, г 

OFIARY. ONAR UPON wadi! | Poleca najlepsze w Wilnie mieko i || | teuzn.  |- Tokujemy : R DR kle sy jczneg spos : A jen L — 557 ! i i ka- 
„ Zamiast kwiat6w na grób nieodžalowa- niu, głębokim umyśle i odznaczającego się I Trocka 3 Tal 1-57 A mle asi ch wi es W. Zdr. Nr. 152. r pana 
as S Lawrynowicza M. wybitną energją, oraz zamiłowaniem obo- ui da wadzonych „majątków “pod nadzorem towanie u osób | 
жа Юа wiązku. EEEE MEU weterynarzy, z maj. Trybańce W. P. Ez BRNA, najpoważniejszych; 

Г B m J. Borowskiego, z maj. Wielka Rz! Wil. Biuro Komi- 

no-kinowy i chwilka litewska, 16.20—16.35: 

    

gody na Dalekim Wschodzie. Opowiadanie to 
wywołało w całej Szwecji wielkie zaintereso- 

  

Rejestr Handlowy Bank dla 

  

   

  

  

  
Zalecane przez Stację Doświad- 

           
    

   

  

Żądajcie wszędzie! 

   

      

  

  

szą W. P. Z. RuSzczycą, z mai. Kwiet 
niew, W. P. S. Bozhwica, z maj. Kor 
wie W. P. J. Strumiłły oraz poleca 
swoje wyroby: śmietanę, twaróg, serki 

  

    
    
    

  

    

  

  

BR AKUSZEKAJ 
———5 

  

k 
BE 

kai t. p.) w śródmieściu 

  

tel. 152. 9rzr_0 

  

lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 

  

   

  

       

  

    

sowo - kiandlowe; 
Mickiewicza. 21, 

       

  

    

  

  

    

* i i kowe i świeże wyborowe ma- Dzierżawy | : a czalną w Bieniakonach REC. ! y ; prasowane. 3 ` k оее 
Jo Rejest'u Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w dniu 21-XII Handlu 1 Przemysłu E (Tyg. Roln. Nr.Nr. 11—12 z r. b.) Ё в с811-0 Z powažaniem J. Heįber. ` ЩЗШШШЕШМКЕ skieh I os . 

28 10ku pod Nr. 277 wciągnięto wpis dodatkowy: w Warszawie Agentura w Wilnie przy ulicy , Wielkiej i (WSJ: Rychlik Trybańcki, g“ au a Gabinet Kosme- "= aaa 
R. H.-Sp. il 277 „Spółdzielnia Rolni „ROLA* w Wil- ® i ŽAS, Ч . 3 yczny usuwa zmar- 2а г 

nie Z odpowaedziajnościj sdzialai Zarząd” obecni stanowia Nr. 66 podaje do wiadomości, iż w dniu 21 marca B 3 A i WE о Ео ааЕ ННия ;:;11‹:;” piegi OEM dod A zara. w ilnie: Wcaaysław RE ^ i е 1 i 3 ża 3 o IE „ brodawi ew, S э 
W łd Przegalińs RH sec ul. Pańskiej 19 i Sól aa REN sae e AO R R się się lcytacja B Sobieszynski, i W. JUREWICZ rzajki, wypadanie wło- OWE ži 
ski -— przy ul. K iego 18. Zarząd po uprzedniem zastą- ruchomości—biurowej, urządzenia i kas ogniotrwałych. B Zwycięzca 0—6611 i były majster firmy | sów. Mickiewicza 46.! tel. 152. +izi-0! 

ye woj aa JE ча poleca B ат . w. nabywać dla ce: s ni nieruchomości. $ 3 polecą najlepsze zegarki, | 
RE La) we AROSA O a ilońchi li ti i Do Keiestru įaugo nARRIĘE szko w Wilnie wciagnie- ' Wileński Spółdzielczy Spndykat Ę Tine aa, pionka A OI w 

: EET STI СОС IATA OT ITA NTT Rolniczy * wana naprawa zegarków tanio, szybko i 

Dzia: A. w dniu 7-11 1929 r. i B B i biżuteri. po. cenie fachowo 
96861. A. „Dymowsla Kazimo“ — BRASP AWIANKA gukiernia Mojżesza Alperowicza g Wilno, ul. Zawalna 9, tel. 323. g pi Ра WAWAWAU| Vi Biuro Komi- 

—w Brasawiu, ul. Piłsudskiego 52, restauracja z wyszyskiem. 
Firma istnicje od 1923 roku. Właściciel Dymowski Kazinierz 
zam. tamże. 

Szacunek kamieni — bezpłatny, 
Wilno, Ad. Mickiewicza 4, —ę 

Tamże potrzebny pracownik 

sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. _ cizia | 

Poleca na Święta Wielkanocne 

3044—V1 | TORTY, MAZURKI, BABKI I HERBATNIKI 

  

powodu wyjazdu 
sprzedam piekarnię 

urządzoną według no- 
  

              

           
9587. |. A. „Ejukora Leja“ w Mielegianach, pow. Świę- oraz wszelkiego, rodzaju wyroby czekoladowe. i | zagarmistrzowski. wych przepisów, v URI 

ciańskim, sklep spożywczo-bakalejny i galanteryjny. Firma ist- DUŻY WYBÓR JAJ CZEKOLADOWYCH. š erū t, noleui, B pełnym A ruchu, Su- ] 
JEGO 1026 roku Miiasciciet Ejhorn Lija, 228 ВАНО НО Y Najlepsze gafunki. _ _ Ceny umiarkowane. | g CHODNiKi, WYCIERACZKI i DY- g back 30. Gena dor m OSIADAMYCT 

9588. I. A.„Epszteja Abram“ w Świrze, pow. Święciań- Przy cukierni otwarta kawiarnia: Codziennie R WANY poleca w wielkim wyborze й PODAC а0° ulokowaśia. 
skim, sklep bakalejno-galanteryjny. Firma istnieje od 1524 r. herbata, kawa, mleko, czekolada, kakao i t. d. J Wildsztejn ооа różne sumy pie- 
Właściciel Epsztejn Abram, zam. tamże. 3046—v1 zawsze Świeże ciastka, herbatniki najlepszego 8 ° Ё a Pianina niężne od 1.000 
A R 2 A m m m hm 0 m m 5 — M 33 gatunku Ё Wilno, ul. Rudnicka 2, -j В pierwszorzędnych fa-| do 30.000 złotych 

* 9589. I. A. „Epsztejnowa Machla'* w Baksztach, pow. S Pirma ES AŻ d : - bryk. Sprzedaję ną Wil. Biuro Komi- 
ы ‘‹А{о!о.'/',УПЗ&‹п}тэ‚;!‹]ер spożywczy, galanterii i Želaza. ma 3 a UI nie posiada —: — —2 dogodnych  warun-| sowo - Handlowe, 

istnieje o 4 roku. Właściciel Epsztejnowa Machla, zam. eo" EJ GD sw ch. W.. Pol Mickiewicza 21, 
tamże. 3047—VI AKNTZNCONWSECEME Li gs: Pelenė tel. 152. —-2 

9590. I. A. „Feler Owsiej“ w Podbrodziu, pow. Świę- UWAGA Pisarza prowenfowega — \ 
ciańskim, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych krajo- pomocnika gospodarczego   

wego wyrobu, gotowych ubrań i galanterji. Firma istnieje od 
1912 roku. Właściciel Feler Owsiej, zam. tamże.  3048—VI 

: 3091. A. „Izaak Zinger“ w Wilnie, ul. Kijowska 4—11, 
skup zawodowy Surowców lnianych, pakuł i siemienia Inianego 
oraz eksport tychże zagranicę. Firma istnieje od 1929 roku, 
Właściciel Zinger Izaak, zam. w Wilnie ul. aji MZ 

9592. I. A. „Drobny bławat i galanterja — Stanisław Je- 

praktycznie i gruntownie znającego 
gospodarstwo podwórzowe, dozór i 
prowadzenie rachunkowości spichrza 
i magazynu, kontrolę Żywienia in- 
wentarza, tylko z powažnemi re. 
ferencjami poszukuje gospodarstwo 
'rolne hodowlano-nabiałowe. Oferty 

i zgłoszenia osobiste składać do kie- 
rownika Wydziału  Hodowlanego 

Czopki he- s (z kogutki 
Vanas „Varicol isę. To 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

Skład Apt., „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 

FON 

+2>29 
Uvica DOBRA 

|KOPJOWANIE 
p ddmyożenie IPLANOW” 

Ś WIĄTŁODRUKI 

— 
Maść „MROÓZÓL” Gąse- 
ckiego zapobiega od-    

  

zierski* w Wilnie, ul. Wielka 28, drobny bławat i galanteria. toaletowe i gospodarcze przedmioty. Wil. Tow. Roln. Zawalna 9.  8izl-£ e 3 PO i goi S) Е : l 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Jezierski Stanisław, zam. Prosimy si rzekonać wstałe od odmrożenia. Sprzedają 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 43. 3050—VI  WAGRZEYJY "OBEP AREZZO eten cal 22 EZESESEZEŚ Ka KA CSEGESEJESES k apteki i skład LE = | į 
  

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. = Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylto. ' (› V ya Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 

   


