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SŁOWO PRZEDS 
SARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 

"* JMENIAKONIE — Bufet. kolejowy; ° ; w 
«BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
„DĄBROWICA (Polesie) —-, Księgarnia K. Malinowskiego. 
*DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
„GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierów. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

„ „HORODZIEĮ — Dworzec kolėjowmy -— K. Smarzyaski, 
"IWIENIEC — Skiep tytoniowy 5, .Zwierzyński. 
„KLECK — Skiep „Jedność 

CIELSTWA 
IWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 

TAWI 
NIES 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA: — Księgarnia: Spółdz. Naucz. — „;' 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia .Pol. Macierzy Szkolret. ' 
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STOŁPCE — Księgarnia T-wą „Ru 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 5, N. 
WIŁEJKA POW.— uł. Mickiewiczą 24 F. ju 
WARSZAWA — T-wgo Ksiąg. Kol. „Ruch“: 
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@ Ogłoszony został urzędowy tekst Ц- 

mowy „Laterańskiej* zawartej między 

rządem włoskim i Stolicą Apostolską. 

Umowa zawiera 27 paragrafów — któ- 
rych zasadnicze punkty mają, w scisłem. 

streszczeniu, następującą omowę: 

Zaraz w. paragrafie pierwszym stwie. 

rdzają Włochy (nie rząd. włoski, lecz 

„Italia“) że religją państwową 

we Włoszech jest religja rzymsko - ka- 

tolicka. jest to wznowienie pierwszego 

artykułu Konstytucji włoskiej z dn. 4 

marca 1848 r. Drugi zaraz paragrai u- 

mowy zawiera uznanie przez Włochy 

w zasadzie. suwerenności Stolicy 

Apostolskiej — jako, że należy się jej 

suwerenność zarówno z przyrodzenia 

jak z tradycyj tudzież ze względu na 

misję wszechświatową, którą pełni Sto- 

lica Apostolska. W trzecim paragraiie 

przyznają Włochy Stolicy Apostolskiej 

"pełną i niepodzielną władzę suweren- 

ną w obrębie Citta del Vatica- 

no, którego tó Miasta Watykańskiego 
plan, dołączony jako aneks da umowy, 

miesięczna ; odniesieniem do domu lub z 
атсе 7 zł. Konto czekowe P.K.U. 

sprzeaży detal cena pojedynczego Nr. 20 gr. 

Citta del Uulicnno e"A SToLcY 2 żA KoRÓDA 
<Sprawa. prot. Horhaczowskiega w. Konie 

Redukcja | Adminintracja ul. Ad, Miekiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Teleiony: reczkcji 243, admiejstracji 520, 
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Międzynarodowa grupa ban- 
kierska dla polskiego kredytu 

rolnego—utworzona. 

Powrócił do Warszawy” jeden z 
uczestnikówi rokowań paryskich w 
sprawie kredytu długoterminowego 
dla rolnictwa, radca ministerstwa škar- 
bu p. Broniewski. 

Jak się dowiadujemy, rokowania 
paryskie toczą się pomyślnie. . 

Według ostatnich wiadomości, zo-. 
Stała już utworzona w Paryżu mię- 
gzynarodowa grupa bankierska dla 
spraw kredytu długoterminowego, któ- 
ra będzie lokować na rynkach zagra- 
nicznych nasze listy kredytowe ziem- 
skie. 

Ośrodkami operacji banków fran- 
cuskich, angielskich i amerykańskich 
są wszystkie banki i domy bankowe, 
które brały udział w pożyczce stabi- 
lizacyjnej. Na czele banków, które 
emitowały pożyczkę stabilizacyjną na 
na rynku angielskim stoi Dom Ban- 
kowy Lazar (prezesem tego banku 
jest sir Robert Hinterfley), z którym 
współpracować będzie Bank Hambro- 
sa. Współdziałanie tych dwóch ban- 
ków oznacza wzmocnienie naszej po- 
zycji na rynku angielskim. 

urukarai 52... 
    

Spłata pocztowa uisreronz ryczsiiem. * 
Redszeja i$xoginów mezamówionych nie źwióra. AAMNMIACJA* 4 

sie uwzgiędoia astrzężti oq Go razwieszctania ogłoszeń. |. 
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Z Kowna donoszą: W tych-dniach 
sędzia pokóju w' Kownie rozważał 
ciekawą sprawę prof. Herbaczewskie- 
go, którego pociągnięło do odpowie- 
dzialnošci b. pismo „Lietuva“ za nie- 
zapłacenie awansu w wysokości 100 
litów. Po wysłuchaniu prof. Herba- 
czewskiego sędzia -postanawił nie ścią: - 
gać od niego żądanych przez „Lietu- 
vę* pieniędzy. W ten' sposób. prof. 
Herbaczewski wygrał: sprawę. 

Przedstawicie! angielskiej. firmy - drzew- 
nej w Litwie 

Przybył do Litwy dyrektor wielkiej 
firmy Calders Ltd. w Londynie, aby 

się zapoznać z materjałem drzewnym 

przeznaczonym na eksport. Wczoraj 

udał się on specjalnym pociągiem z 

*Kowna do*Żośl, aby obejrzeć znajdu- 
jące się tam dęby ria eksport. Towa: 

rzyszy mu przedstawiciel firmy Calders 

Ltd. p. Szefer. 

Mgła śmieć posła | 

stos 

41 
ŁADA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. t ‚ WOŁKOWYSK — 
„MOLODECZNO — Księgarnia T=wa „Ruch“. 2 О 

|. CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedaoszpaltowy ma str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 
Ž a 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji 0. 25 į 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 6. do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 

oraz oadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 
% 

4 Komisja tranzytowa bigi Narodów 
, Dwa komitety dla zbadania stosunków polsko-litewskich 

4 GENEWA. 28,3, Pat. Podkomisja specjalna, powołana przez 
dóradczą komisję tranzytową Ligi Narodów dla zbacania stanu 

unków polsko litewskich poleciła dwum swoim członkom 
pp. Haroldowi i Guerrero utworzenie dwóch komitetów dla 
szczegółowego zbadania strony praktycznej i prawnej tego ża- 
gadnienia. 

| Koniarencja reparacyina BŁ 

>) PARYŻ, 28 3. Pat. W toku dzisiejszego posiedzenia konferencji repa-- 
račyjnej delegaci czterech głównych mocarstw Francji, Anglji Belgji'i Włoch 
przędłożyli oświadczenia, formułujące żądania tych państw. « Oświadczenia 

(te;nie zawierają, jak w kołach konierencji podkreślają z naciskiem, żadnych 
o tylko wywody zasadnicze co do tego, po jakiej drodze można byłoby 
najlepiej dojść do porozumienia w sprawie wysokości zobowiązań repara: 
cych. W ciągu dnia dzisiejszego propozycje te zostały stormułowane na 
piśmie i zakomunikowane wszystkim delegatom tak, że będą oni mogli zba 
deć te propozycje w czasie feryj wielkanocnych. 

„ Zamknięcie , Domu Polskiego” w Ameryce. 
"._, Ustawa prohibicyjna nie przebiera w środkach. 
„, NOWY YORK, 28-II1. PAT. Nowa administracja przystąpiła z . nadzwyczajną 

enėrgją do stosowania ustawy prohibicyjnej. 4000 podróżnych, powracających z: No- 
wego Yorku do Florydy, a więc w normalnych warunkach nie podlegających rewizję 
cefnej, poddanych zostało osobistej rewizji na przystani nowojorskiej. Urzędnicy znale- 
Źli kilkaset butelek trunków, starannie ukrytych w kieszeniach mężczyzn i pod suknia- 
mi kobiet. Podróżni musieli zapłacić po 5 dolarów grzywny od butelki. Urząd prohibi- 
cyjny miasta Nowego Yorku wytoczył proces 30 resturacjom za bezprawny wyszynk 

trunków, a między innemi polskiemu Domowi Narodowemu. Wszystkim tym restaura- 
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Księgarnia qT=wa „Ruch* 
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20 groszy. 
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papieski pragnie ograniczyć obywateli 

watykańskich do minimum. ‚ 

Rząd A gwarantuje absolutną | 

swobodę i niefaruszalność wszelkiej ko 

respondencji między Watykanem i świa 

tem i vice versa, nawet w razie 

pozostawania Włoch z tem lub owem 

państwem na stopie wojennej.. Rów- 

nież ręczy rząd włoski za wolny zaw- 

sze dojazd do Watykanu biskupów z 

całego świata. Rząd włoski reprezento- 
wać będzie przy stolicy Apostolskiej 

ambasador, a w Krywinale reprezento- 

wać będzie Stolicę Apostolską nun- 

cjusz, honorowany jako „doyen“ (dzie- 

°Кап) ciała dyplomatycznego. Nawet w 

czasie wojny mają papiescy dyplomaci 

i kurjerzy watykańscy gwarantowaną 

nietykalność w obrębie Państwa Włos- 
kiego. 

Paragrat trzynasty oddaje Stolicy Apo 

stołskiej w pełne posiadanie Bazyliki 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore i San Paolo wraz ze wszyst- 

kiemi naležącemi do tych bazylik budo- 

wlami. Dotacje rządowe tych bazylik 

(wypłacane przez włoskie ministerstwo 

oświaty) będą nadal obowiązywać rząd 

włoski. Przechodzą dalej na własność Włochy aprobują i zatwierdzają. Na rynku francuskim na czele EE ejom grozi zamknięcie eciąg roku. Zamknięci iego D. i ь i * A Z Kowna donoszą: 27 w Kłajpedzie, g ni na przeciąg roku. Zamknięcie polskiego Domu Narodowego jest с/ . SZA : 2 
Na terenie Citta del Vatica“ grupy stanąt Banque deParis et Peys -y lokalu sejmiku Slejakdzkicśa: aks dla Polonpi nowojorskiej niemal katastroją, jest to bowiem jedyny większy lokal, w Stolicy Apostolskiej pałace San Cali- 

no żadna nie może mieć miejsce inge- Bas, : zmarł poseł narodowej partji demokra- "tó'ym zbiera się Polonia i gdzie może korzystać z dobrej polskiej kuchni. "sto i Castel Gandolfo oraz Villa Barbe- 
rencja rządu włoskiego, żaden nie może 

na tym terenie istnieć autorytet poza 

” autorytetem Stolicy Apostolskiej ($ 4). 

Paragrat 6-ty traktuje o połączeniach 

telegraficznych, telefonicznych, poczto- 

wych, radjotelegraficznych i radjotele- 

fonicznych Watykanu ze światem. Co 

zaś dotyczy kursowania watykańskich 

aut © i samolotów na terytorjum Ita- 

lji, sprawę tę uregulują specjalne uzgod 

nienia i regulaminy. Przelatywać nad 

terytorjum Citta del Vaticano'nie wołno 

żadnym aeroplanom. ; 
Rząd włoski zobowiązuje się ($ 7) 

nie wznosić żadnych budowli, ani też 
żadnych budowli kasować, jak również 

nie wolno mu żadnych zaprowadzać 

zmian w kierunku ulic „w otoczeniu Wa 

tykanu“ "np. wpobližu. Kolumnady na 

placu šw. Piotra lub na Piazza Rusti- 
guzzi. 

W $ 8-ym czytamy: „Wszelkie za- 
machy na osobę Papieża jako też 
wszelkie obrazy mu wyrządzone w ob- 

_ rębie Państwa Włoskiego będą karane 

narówni z zamachami i obrazami go- 

dzącemi w osobę króla włoskiego". 

Wszyscy stali mieszkańcy Mia- 

sta Watykańskiego podlegają bezapela 

cyjnie władzy i zarządzeniom suweren- 
В т ь Е i a w r. 1920 podczas ofenzywy Żeligowskiego. 123 ! Е skiej | y Stolicy Apostolskiej Obywate Sąd marszałkowski w sprawie zarzutów „ „ 2) urządzić pochódy prasowe w Kownie Skradziony worek pocztow dy obciążane Stolicy Apostolskiej przy | 
watykański tracący swoje  obywatel- podniesionych przez pos. Jędrzejewicza prze- i gdzieindziej, аКя / у ° У. Ar sługuje prawo wszystkie te kościoły i | 

V WIEDEN, 28-III. PAT. W czasie swej nocnej podróży nad Wiedniem į stwo a nie zaliczony do obywateli in- 

nego jakiego państwa, ma być ipso fa- 

cto uważany za obywatela Iltalji. Oby- 

watel Citta del Vaticano nie przestaje 
nim być znajdując się na terytorjum 
państwowem włoskiem. 

Włochy przyznają Papieżowi ($ 12) 
prawo utrzymywania przy Watykanie i 
akredytowania póselstw (prawa czyn- 
ne i bierne). Przebywającym na tery- 
torjum państwowem ltalji posłom ob- 
cych państw, akredytowanym przy Wa 
tykanie, przysługuje prawo eksterytor- 

jalności i nietykalności jakby znajdowa 

liby się w obrębie Citta del Vaticano— 
nawet jeżeli są posłami przy Watykanie 

Jak się dowiadujemy tuž po šwię- 
tach rozpoczną się w Warszawie i 
Paryżu szczegółowe rokowania, po- 
święcone statutowi Banku Centralne- 
go dla spraw kredytu długoterminc- 
wego dla rolnictwa. 

Dwaj kandydaci na stanowi- 
sko posła St. Zjednoczonych 

w Warszawie. 
Dotychczasowy poseł Stanów Zje- 

dnoczonych p. Hettson w najbliższym 
czasie ma być odwołany. Na jego 
miejsce upatrzony jest płk. Albin Bar- 
ten Barber, były szef misji amerykań 
skich doradców technicznych w Polsce 
i były doradca ministerstwa komuni- 
kacji w Warszawie. Płk. Barber, za- 
przyjažniony z prezydeniem Hoove- 
rem, jest szczerym przyjacielem Pol- 
ski, czemu dawał niejednokrotnie wy- 
raz zarówno podczas pobytu w Pol- 
Sce, jak 1 następnie w Ameryce. W 
kołach politycznych i społecznych War- 
szawy płk, Barber cieszy się dużą 
sympatją. 

Drugim kandydatem na stanowi- 
sko posła amerykańskiego w War- 
szawie jest płk. Bar Backer, jeden z 
doradców prezydeata Hoovera, dyrek- 
tor akcji żywnościowej w Europie, w 
czasie wojny, pod kierownictwem obe- 
cnego prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Sąd Marszałkowski. 

    

ciw pos. Woźnickiemu, obradował w składzie 
arbitrów p. p.: Ziemięckiego (ze strony oskar 
żonego) i Podoskiego (ze strony oskarżycie- 
la), oraz b. marszałka p. Rataja, jako super- 
arbitra przez dwa ubiegłe dni. Wczoraj o 
9 wieczorem Sąd zakończył przesłuchiw. 
świadków i zajął się ustaleniem ostatecznej 
decyzji. Po godzinie narad ustalono główne 
punkty orzeczenia, poczem pos. Podoski opu- 
Ścił gmach sejmowy, posłowie zaś Rataj i 
Ziemięcki obradowali jeszcze blisko godzinę. 

Wyrok ostateczny zostanie wydany dziś 
przed południem, poczem natychmiast będzie : 
opublikowany. 

ZA 1 PRZEGIŲ. 
- Mily sąsiad. 

Niezbyt dużo wody upłynęło w rzekach 
od czasu podpisania protokułu Litwinowa 
wprowadzającego w życie pakt Kejloga po- 

  

     

  

   

  

„ stacji do dyspozycji prasy, 

tycznej — Spangel. 

Represje przediwła łotewskiemu ien: 
aikarzawi 

Z-Kowna donoszą: Jak się oOsta- 
tecznie wyjaśniło, grzywna, którą zo- 
Stał ukarany korespondent „Jąunakas 
Zinas* Palecki nie zostanie ,umorzo- 
na. Przed Paleckim, który został uka- 
rany za umieszczenie w „„Jaun. Zinas“ 
nieścisłej wiadomości o Litwie, stoi 
dylemat: albo zapłacić grzywnę albo 
zostać zesłanym do obozu koncentra: 
cyjnego w Worńiach.*'%%% + 

Woda w Niemnie wciąż przybiera 
Z Kowna donoszą: Ubiegłej nocy 

woda w Niemnie znów podniośła się 
o 7 cent., przyczem pozióm do rana 
wyniósł 1 mtr. 87 cent. Niebezpieczeń- 
stwo powodzi może się stać grożnem, 
jeżeli nadal potrwa dżźdżysta pogoda. 

B-ty jubilensz pracy Iiewskiej, 
Na walnem zgromadzeniu dziennikarzy 

kowieńskich 21 b. m. obrano specjalną ko- 
misję w składzie p. p. Brażasa, Biczunasa, 
Dajlide, Obolewicza, „Ruskckasa i Szalczusa 
dla opracowania projektu obchodu 25-go ju- 
biłeuszu prasy litewskiej, który mija 7 maja. 
Komisja uchwaliła zaproponować następuja- 
cycy program obchodu. ' 

1) wydać w dniu rocznicy wspólny nu- 
mer, jak to już raz pisma litewskie uczyniły 

3) ogłosić cały miesiąc „młesiącem sze- 
rzenia prasy”. + + 

4) wydać almanach prasowy, 
5) zwrócić się do radjostacji z prośbą, 

aby w dniu rocznicy oddano program radjo- 

  

6) zorganizować przynajmniej w głów- 
niejszych ośrodkach odczyty o prasie i na 
prelegentów zaprosić dziennikarzy, 

7) opracować memorjał do rządu w spra- 
wie cenzury i amnestji. 

Na posiedzeniu komisji wyrażono rów- 
/czenie, aby dzień rocznicy prasy prze- 

ono z 7 na 9 maja, na Ziełone Świątki.        
  

Wysepka Rumoe ma Bałtyku. 
Tegoroczny nieurodzaj pogrążył w nę- 

dzę wysepkę Runoe. Ze Szwecji wydelego- 
wano ekspedycję pomocniczą do tej posia- 
dłości „estońskiej zamieszkałej przez ludek po- 
chodzenia szwedzkiego, od tysiąca , lat pra- 
ktykującego komunizm w najczystszej jego 

Jak dyplomaci przewożą trunki? 
WASZYNGTON. 28.3. Pat. Associated Press donosi, że celem uniknięcia nie- 

przyjemności z 'dowozem trunków dla poselstw zagranicznych, poselstwa te postano* 
wiły, że na samochodzie ciężarowym, wiozącym trunki z sąsiedniego Baltimore, znaj- 
dować się zawsze powinien jakiś dyplomatyczny attache, w takim wypadku bowiem 
pocia nie ma prawa kwestjonować transportu. W tych dniach dokonano pierwszego 
ze transportu, a samochodem ciężarowym kierował jeden z młodszych dypia- 

matów. : 

Koncentracja wojsk sowieckich na granicy Afua- 
nistanu. 

WIEDEŃ, 28-II1. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Londynu za 
„Daily Teleggraph“, który podaje wiadomość tę z Peshawiaru, że Sowiety 
koqcentrują wojska nad północną granicą Afganistanu. Aby zataić ruch 
wojsk, władze sowieckie zakazały przekraczania granicy sowiecko+aigańskiej 

Konserwatywne powstaniz w Persji 
Przeciwko europomanji wiadz.. 

TEHERAN, 28-III. PAT. — W Persji wybuchły rozruchy wśród kurdów 
podobno w związku z podjętemi przez . władze perskie zarządzeniami w 
Sprawie zmodernizowania kostjamów i uczesań. Obiega niesprawdzona do- 
tychczas pogłoska, iż naczelny dowódca wojsk został zabity. Dla zapewnie- 
nia bezpieczeństwa w północnej części Persji skoncentrowane zostały ' od- 
„działy wojskowe w sile 4 tys. ludzi. й 

Walki w Ehinach. 
WIEDEŃ 28-II. PAT. „United Press* donosi z Szanghaju, że walki wojsk na- 

cjonalistycznych z t. zw. grupą Wuhan rozpoczęły się w całej pełni. Rząd  nankiński 
wydał polecenie stłumienia powstania Wułhan.. Wojska rządowe liczą 60 tys. żołnierzy. 

dl-iednogodzinny lof Zeppelina. 
FRIEDRICHSHAFEN, 28-II. PAT. „Zeppelin* wylądował tu o godz. 

10.17 po dokonaniu lotu, który trwał 81 i pół godziny. ; 

zrzucit „Zeppelin“ worek pocztowy. Dziś rano znaleźli dwaj robotnicy w 
pobliżu Wiednia próżny worek, którego zawartość została skradziona 

Primo uć Rivera w Barcelonie 
BARCELONA, 28-III. PAT. Agencja Fabra podaje: Przybyły tu gen. . 

Primo de Rivera wraz z towarzyszącymi mu ministrami witany byt entuzja- 
stycznie przez wszystkie klasy społeczne. Serdeczny charakter przyjęcia za- 
„przecza kategorycznie wszelkiego rodzaju tendencyjnym pogłoskom rozpo- 
wszechnianym zagranicą o sytuacji w Hiszpanii. 

Kaiastroia loinikėw belsijskich 
BARCELONA, 28. Ill. PAT. Lotnicy belgijscy, którzy odlecieli z Brukseli w celu 

dokonania lotu do Kongo, z powozu defektu motoru spadli wpobliżu Barcelony. (Je- 
den z lotników jest ciężko ranny drugi lżej, aparat został strzaskany. ' 

Wyjazd min. Składkowskiego. 

rini (wraz ze wszelkiemi atynencjami), 

dałej pałac św. Agnieszki i pałac św. 

Andrzeja (San Andrea delia Valle), ja- 

ko też pałac San Carlo ai Catinari, na- 

tomiast pałace gdzie rezydują: kance- 

larja papieska, Propaganda Fidei, Wi- 

karjat papieski, pałac Konwertytów i 

cały szereg innych jeszcze budowli, za- 

jętych przez różne kongregacje i biura 

watykańskie zostają na terytorjum stoli 

cy Włoch lecz rżąd włoski gwarantuje 

im — oraz tym gmachom, które na te- 

rytorjum włoskiem w przyszłoś- 

ci będą, zajmie Watykan dla swoich 

instytucyj i biur — pełną nietykalność 

narówni z poselstwami zagranicznemi. 

Podobna nietykalność ma przysługiwać 

wszystkim w lItalji kościołom gdzieby 

Ojciec Święty odprawiał nabożeństwa | 

niedostępne dla ogółu wiernych łub 

świątyniom gdzieby specjalne jakie na- 

bożeństwa papież odprawiać polecił. 

Nie mogą być nigdy wywłaszczone | 

— oprócz wymienionych świątyń i gma - 

chów: Uniwersytet Gregorjanski, In- 

stytut Biblijny, Instytut Wschodni, Se- 

minarjum Ruskie, Instytut Archeologi- 

czny, pałac Apollonaria oraz pałac prze 

znaczony dla ćwiczeń duchownych. Ża- 

dnemi też podatkami nie mają być nig- 

gmachy przebudowywać — bez zno- 

szenia się z rządem włoskim. 

Skarbnice Sztuki i Nauki znajdują- 

ce się w obrębie Citta del Vaticano ma- 

ja być dostępne dla zwiedzających: 

wszelako Watykan reglamentuje zwie- 

dzanie i korzystanie z tych zbiorów. 

Dyplomaci, posłowie watykańscy, 

goście Watykanu nie potrzebują žad- 
nej wizy rządu włoskiego. Wszelkie to- 

wary i przesyłki nadchodzące z zagra- 
nicy dła Watykanu wolne są od opła- 
ty celnej. 

Wszystkim kardynałom bez wyjąt- 

ku mają przysługiwać we Włoszech ho- 

nory i przywileje książąt panującego 

domu (książąt krwi). takich państw, które przedstawicielst- między Bolszewją z jednej strony a Polską, A : ь Ч 
ld „Rd jcznego ° rzy Kwirynale Rumunia i państwami bałtyckiemi z drugiej. formie. Oddalona o 100 kilometrów od Rygi, „, WARSZAWA, 28-III. PAT. W dniu wraz z wojewodą warszawskim inż. Na życzenie Stolicy _ Apostolskiej yplomatycz przy Kwirynalė šwieže są jeszcze w pamięci wywody prasy leżąca w zatoce ryskiej wyspa jest zaledwie dzisiejszym drogą przez Modlin—Za- Twardo, udając się do terenów, za- przestępstwa popełnione w obrębie Ci nie mają. 

' Rozplakatowane na terytorjum Cit- 
ta del Vaticano obwieszczenie kardyna- 
ła Gasparri'ego dają najwyrazistsze po 

  

sowieckiej domagającej się jaknajszybsze: 
go załatwienia: propozycji Litwinowa. Publi- 
cyści sowieccy szeroko rozwodzili się wów- 
czas na temat znaczenia, jakie będzie posia- 
dał protokuł Litwinowa wnosząc do atmosfe- 
ry stosunków sąsiędzkich polsko-sowieckich 

  

   

5 kilometrów długa a 3 kilometry szeroka. Na 
27 folwarkach żyje 300 osób w najzupełniej- 
szej równości i opierając jeszcze na obycza- 
jach utrzymanych od czasów Wikingów. Nie 
ma w całym tym kraiku służby z wyjątkiem 
jedrtego mężczyzny i jednej kobiety pełnią-    

kroczym wyjechał min. Składkowski grożonych powodzią. 

Min. Kwiafkowski w Poznaniu. 
POZNAŃ, 28.11. PAT. Dzisiaj ra- rządu. W odpowiedzi wygłosił pan 

tta del Vaticano mogą podlegać sądonį 
państwowym włoskim ($'22). 

Na mocy $ 26-go uznaje Stolic 
Apostolska definitywnie i nieodwołalni jęcie o obywatelstwie watykańskiem. ejement w jemsced Rumię, który jest nie- cych jako służbę hoascówa, opiekę ia g0- no przybył do Poznania pan minister minister dłuższe przemówienie, w któ- ESR L 

Zarz. ie ujmuje je w następujace zbędnym czynnikiem przy ułożeniu dobrych Spodarstwem _ szwedzkiego / proboszcza. i к i LT i i i i ; westję rzymską“, Za ostatecznie u- adzenie ujmuje je w następujące CÓW sąsiedzkich. Propozycja Litwino- Oprócz sukien broni i osobistych drobiazgów przemysłu i handlu inż. Kwiatkowski. rem między innemi stwierdził, że rząd » 4 punkty: 
1) Na terytorjum Watykanu mogą mie- 

szkać tylko osoby, które prawo zamieszka- 
nia otrzymają ex novo, w związku z 
przyszłemi potrzebami nowego państwa. 

Wszelkie „dawniejsze uprawnienia tracą SWO- 
ją ważność; 2) z osobami temi mogą zamie- 
szkiwać terytorjium watykańskie tylko najbliż 
si krewni o ile nie posiadają żadnej własnej 

. rodziny; 3) z terytorjum watykańskiego u- 
  

   

wa stanowiąca ich zdaniem poważny etap na 
drodze pacyfikacji stosunków w Europie 
Wschodniej miała zapoczątkować nową erę 
w stosunkach polsko-sowieckich. Przyjrzyj- 
my się tedy jak ta nowa era przedstawia Się 
w” praktyce codziennej. Wystarczy przejrzeć 
kilka z rzędu numerów urzędowej ptasy so- 
wieckiej, aby jeszcze raz się przekonać, że 
obietnica sowiecka to jedno a czyny drugie. 

Oto kilka tytułów informacyj o sprawach 
lub wydarzeniach w Polsce zaczerpniętych 

       

pajęcie własności jest nieznane. Gdy na jed- 
nym folwarku zamało jest rąk do pracy, de- 
legują inną rodzinę do współżycia i do współ- 
pracy na tej fermie. Nie istnieje pojęcie sprze 
daży ziemi, bo rzekomy właściciel ma tylko 
„prawo żyć na niej, uprawiać ją i używać jej 
inwentarza. Łąki i lasy są własnością wspól- 
ną. Każdy sąsiad chętnie udziela drugiemu 
pomocy przy adaptacjach, rozbudowie etc. 
Pieniądze uzyskane z połowu lub z akcji ra- 
towniczej dla zagrożonych statków są rów- 

  

udzieli pełnego poparcia wystawie. W 
szczególności zaznaczył, że  asygno- 
wanie sumy 1200 tys. złotych jako 
drugiej części udziału rządu w kosz- 
tach generalnych wystawy jest defini- 
tywnie akceptowane i w dniach naj- 
bliższych kwota ta będzie wystawie 
przekazana. Następnie udał się pan 
minister wraz z przybyłymi z nim 

Po śniadaniu w sali recepcyjnej dwor- 
ca odbyła się w sali. konferencyjnej 
dyrekcji Powszechnej Wystawy Kra- 
jowej konferencja, w której, prócz p. 
ministra i jego otoczenia, wzięli u- 
dział: delegat rządu do spraw wysta- 
wy p. minister Bertoni, p. wojewoda 
poznański oraz członkowie zarządu i 
dyrekcji PWK. Pana ministra powitał 

regulowaną i rozwiązaną, uznaje pano- 
wanie w Italji dynastji Sabaudzkiej, u- 
znaje  Rzym za stolicę Państwa Wło 
skiego. Nawzajem ltalja uznaje abso- 
lutną suwerenność rzymsko - katolic- 

kiego Papieża w państwie niepodleg- 
łem zwanem Citta del Vaticano. Tak 
zwane Prawa Gwarancyjne ż 1871 r. 

A 

/ 

£ 

` 

suni stan s i ieszkają- А A p Rad, SME, 3 į į 2 A BezpfaWie IAB, FRA day z „Prawdy”: „W królestwie białego terroru", nież wspólną własnością i dzieli się je spra- naczelny dyrektor dr. Wachowiak, któ- urzędnikami Ministerstwa w towarzy- p;zestają istnieć. 4 
4) udzielenie komuś obywatelstwa wat „Białogwardyjski razguł w Polsce”, „Potok ZOE he VYR Gajai ry w obszernym reieracie przedstawil stwie zarządu i dyrekcji PWK na te- Układ: Laterański ia Być W.G4PÓR У 
skiego nie uprawnia bynajmniej równo: koi obok zej" „Masowe areszty wobofnę; оК si ы _‹"'!:‚]ГіУ'…!юГ\›_; = Edis stan spraw przygotowawczych, zwią- ren wystawy, gdzie zaznajomił się . . ECA y Pabiežii 
nie do pozostania w lokalach, dotąd zamiesz- KOW“, „Žnęcanie się nad mniejszości idzie również do rozdziału. Prawa wyspy są Zanych z wystawą i prosił p. ministra szczegółowo ze stanem prac. miesięcy ratyfikowany przez Papieża i 
kiwanych; administracja papieska zastrzega 
sobie prawo zamiany „mieszkań i wyznacze- 
nia innych lokali. 

Konsekwencją tego obwieszczenia bę 
_ dzie konieczność wyprowadzenia się z 

terytorjum watykańskiego całego szere- 

TYG. : 
Trzeba dodać, że większość tych infor- 

macyj całkowicie jest zmyśloną, wszystkie 
natomiast podlane są obficie sosem komuni- 
styczno-demagogiczneį frazeologji. 

Nie można powiedzieć, aby droga, jaką 
wybrała prasa sowiecka była najlepszą dro- 

pisane i ustnie przekazane. 

  

    

FARBU      
     

o dalsze życzliwe poparcie wystawy u 

Pierwszy zjazd artystów polskich. 
WARSZAWA, 28-1II. PAT. Dziś o godz. 11 m. 30 odbyło się w Teatrze 

Narodowym uroczyste otwarcie pierwszego walnega zjazdu delegatów zwią- 

króla włoskiego. 

Taki jest w najtreściwszem ujęciu 
ów układ. -. ) ' 

Konkordat, stanowiący jakby 

drugą część Układu Laterańskiego, 0- 

bejmuje 45 paragrafów. Postaramy się gą dla uskutecznienia nawiązania normalnych NE W. 4 i k : kozi 10 lelia isinioni c 2 
mieszkacożw:ni (EE stosunków sąsłedzkich pomiędzy Polską а ВАБ ROB A j zku Artystów Scen Polskich z okazji 10-lecia istnienia Związku. Przybyli na a: я <а ы 

sh aapów (ie podpadających pod Sowietami. Droga i metody prasy sowieckiej  PLŚSŁSKĄ ATAKI IAAJLZLANĄ uroczystość przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dyrekto- W najbliższem czasie dać i o nim wyo- ; żaden z wyszczególnionych warunków. 
Z zarządzeń tych widać jasno, że rząd 

(dalszy ciąg na szpalcie Gej) 

  

raczej są ubocznem. potwierdzeniem, że pro- 
pozycja Litwinowa była tyjko manewrem 
dyplomatycznym nic wspólnego nie mając z 
istotnemi celami polityki sowieckiej. 

     

RAE     KOLO. rowie teatru, artyści wszystkich scen stołecznych oraz liczni delegaci. Prze- 
wodniczył Mieczysław Frenkel. W godzinach popołudniowych 'w  lokału 
Z.A.S.P. rozpoczęły się właściwe obrady żjazdu. 

brażenie na podstawie urzędowego tek- | 

stu ogłoszonego łącznie z tekstem uma- 
wy. Jacz



2 

ECHA KRAJOWE 
PARAEJANÓW, (pow. Dziśnieński). 

— Kulturalny ośrodek. Kto się nie 
boi smutku, niech tu przyjedzie i niechaj 
popatrzy. We wsi stoją niskie chałupy. A 

„przez maleńkie Okienka zaledwie wdzie- 
ra się światło, aby pokazać całą nędzę jej 
wnętrza. Podłoga w nich najczęściej z gli- 
ny udeptanej. Plącze się kupka dzieci w 
łachmanach, w kącie małej izby łóżko 
przykryte jakąś brudną płachtą. 

Upełnorolnieni włościanie mają 5 ha 
ziemi, przeważnie jałowego piasku. I ten 
chłop pracuje rok cały, ale trudem swym 
nie zdobędzie nawet środków, aby wyżywić 
swą rodzinę, częściowo zatem głodować 
musi. Na tle tej nędzy grasuje gruźlica nie- 

„raz w groźnych rozmiarach. laaczej być nie 
„może, boć gruźlica nawiedza tych, gdzie 
niedostatek. jakież pyszne żerowisko dla 
bakcyla- organizmy ludzkie bezbronne: w 
chacie zimno (w zimie: woda zamarza), 
ciemno. wiłgotną (w.jesieni, gdy większe 
opady, przeż ściany i sufit do izby woda 
czlapie) brudno wszędzie i jedzenie i odzież 
i spanie, wszędzie, wszędzie... i nadewszy- 
stko głód gnębi. To też człowiek w takich 
warunkach żyje jak zwierz w, beznadziej- 
nem borykaniu się, w upodleniu i ciemno- 
cie. Czy on ma jakieś radości? jego dzień 
szary, podobny jeden do drugiego i wsku= 
tek tego wydaje mu się, Że lata całe to 
jedna chwila, nie zdaje sobie sprawy Z mi- 
nionego czasu, aby się o tem przekonać 
posłuży tu dowód psychologiczny, wystar- 
czy zapytać go co było w przeszłości, 
nie potrafi nic powiedzieć, nawet co było 
miesiąc temu, będzie najwyżej pamiętał ja- 
ka była np. zima, może mu krowa padła, 
zresztą nic. W duszy jego zupełna głusza, 
zabiła ją wyłączna myśl, aby nie być głod- 
nym, to jest jego cel, do którego jednak 
nie dochodzi. Ale właściwie duszy to nie 
zabiło, bo ona się jeszcze nie zarodziła. 
On żadnych potrzeb kulturalnych nie od- 
czuwa. Aż nadto prawdzive jest powiedze- 
nie białoruskie: „Kab ja carom byu sało s 
satom jeuby, dy na saiomie spauby”. l cóż 
w tem dziwnego, jeśli wroga nam propa- 
ganda szepcze mu do ucha wywrotowe* 
hasła, że on zrywa się na barłogu i wie- 
rzy, że będzie miał pełną miskę kartofli 
Czy jest iaki ratunek? Niema bo jego 
obrońcy, niby adwokąci z urzędu, zawodo- 
wi demokraci już dali mu go, tylko że ten 
ratunek stął się ratunkiem dlą tych, którzy 
go dawali a nie dla tych, którzy mieli do- 
stać. Bo ci „zawodowi demokraci" nie ma- 
ją w sobie nic z demokratyzmem. Demo- 
kratą nie jest tak łatwo być, musi to być 
człowiek wyższy, który czuje silnie własną 
jaźń, wtedy dopiero odczuje jaźń innych 
(Wenie'ugor), musi to być człowiek dobry, 
nączelną zasadą demokratyzmu— to Dobro. 
Dlą „zawodowych demokratów* idea jest 
rzemiosłem, jeden robi guziki, drugi buty, 
trzeci jest posłem i nazywa się demokratą, 
wszystkie reemiosła są równe. Ale to nie 
jest demokratyzm. Dać komuś 5 ha i iść 
spać, bo rzecz zrobiona, to głupstwo, to 
tak jakby komuś dać ul a nie dać pszczół. 
Niech z tego miód ma. 

% 

Wśród tego morża nędzy, brudu i ciem- 
noty oocina się wysepka jedną — to Para- 
fjanów i otaczające go wsie. Majątek, ten 
największy „wróg ludu", którego zwalczają 
i chłopi i ich opiekunowie, „zawodowi de- 
mokraci“, pospieszył jednak na ratunek, i 
ten ciemiężca ulżył doli cięmiężonych. 
Straszny paradoks, a jednak nie paradoks. 
Majątek nie przez to tylko pomaga w bie- 
dzie, że daje możność zarobkowania po- 
trzebującym, to byłoby mało, ale majątek 
sięgnął głębiej: do źródła zła. Przedewszy - 
stkiem majątek działa jako ośrodek kultu- 
ralny: chłopi uczą się uprawy roli i hodo- 
wli bydła. 1 to nie tylko przez przy- 
glądanie się, nie, każdy kto ciekaw 
może przyjść do majątku zasięgnąć rad i 

- bezpośrednio zetknąć się czy to z żywieniem 

. „Litwę”*, Mikołaja II 

Bo    

inwentarza czy z jakim innym działem rol- 
nictwa. Często urządza się pogadanki: 
schodzą się chłopi, odpowiedni specjaliści 
kierują zebraniem, każdy tu pyta, co go 
najwięcej interesuje. Ot, wczoraj, naprzy- 
kład, było zebranie radnych w gminie. Po- 
prosili Oni sami aby majątek urządził dla 
nich pogadankę. Jak zwykle nie odmówio- 
no im, i konferowali ci chłopi całe popo- 
ludnie až do wieczora.na temat aktualnycii 
zagadnień rolniczych. Nauką nie idzie na 
marne: chłopi ci nauczyli się tak dobrze 
żywić swój inwentarz o czem nie ma po- 
jęcią wielu bardziej wykwalifikowanych. 
Zaraz podniosła się produkcja mleka, na- 
wet tak dalece, że do zorganizowanej w 
Parafjanowie mleczarni napływa dziennie 

_ 4000 litrów. „jest to. największa młeczarnia 
w województwie wileńskiem. Zaznaczyć tu 
warto, że tak świetnie prosperująca mle- 
czarnia nie jest czemś  przypadkowem, ale 
istotnem następstwem rozrostu nietylko 
gospodarstw hodowlanych ale i dźwignięcia 
sposobów uprawy roli i łąk. Dowodem tego 
jest to, że w tem samem województwie, 
gdzie takie mleczarnie nie miały organicz- 

nego związku z całokształtem rozwoju 50- 
spodarczego, innemi słowy, gdzie nie było 
kulturalnego ośrodka, który wppłynąłby na 

„44“ 
Czterdzieści cztery!.. Boże wielki! 

Tyle już się mówiło i pisało, a tem- 

bardziej uporczywie i  beznadziejnie- 

bezcelowo myślano na ten temat, że 

zdawałoby się, nikt już nie zechce 

zabrać głosu w kwestji tajemniczych 

słów ks. Piotra. 

Któż nie był opatrznościowym mę 

żem 44! Od Adama Mickiewicza, póź- 

niej księcia A. Czartoryskiego przez 

Towiańskiego, Napoleona *Il, „Lud”, 
(tak, tak!), po 

przez setki innych osób znanych, mniej 

znanych lub poniewierających się w 

Tworkach i podobnych zakładach, aż 

do marszałka Piłsudskiego i znów.do 
samego Mickiewicza; cóż za  galerja 
wybawców Ojczyzny! | cóż za strasz- 

ne zarysowuje sie czasem ubóstwo 

myśli autorów, „jedynie i wyłącznie 

rozumiejących poetę! 
Historja literatury przeszła już do 

porządku dziennego nad zagadką 

„44, widząc w wizji ks. Piotra jedno 

z przeobrażeń duszy poety, lecz nie 

szukając wyraźnej, tak wymaganej 

przez głupców, kropki nad Z 

„Z matki obcej”... Aha, więc matka 

Mickiewicza nie była Polka!.. l oto 

powstaje (i ginie, chwała Boga) , 

ukowa” literatura. o żydowskiem po- 

chodzeniu Barbary  Mickiewiczowej. 

„Lud ludów", „trud trudów", „trzy 

korony" etc.—cóż za wspaniałe dają 

pole do popisywania się dowcipem, 
intuicją, pseudo-mądrością!.. 

   

  

podniesienie wytwórczości i dał tem samem 
realną podsiawę mleczarnig - wszędzie tam 
nie mogły się one osiać wobec braku 
mleka. 

Przychodzą teraz ci chłopi do majątku, 
jak do przyjaciela. Nie czują się już potę- 
pieńcami, smaganymi głodem — czują się 
obywatelami Majątek np. sprowadza  in- 
strustorkę drobiu, jeździ ona po ” wsiach, 
organizuje hodowlę urobiu, wzbudza wszę- 
dzie zainteresowanie, czego wyrazem może 
być charakterystyczna wdzięczność z ich 
strony, chcieli ją bowiem obdarzać masłem, 
jajami i t. p. 

Tak tedy majątek sprawił podniesienie 
się dobrobytu materjalnego. Nie na tem 
koniec. Majątek zapragnął jeszcze rozbu- 
dzić życie kulturalne. | taką świeżą, zieloną 
gałązką, zwiastującą wiosnę duszy jest 
teatr ludowy — г 

Tu będzie ogniskować się życie, lud bę- 
dzie się tu bawił, uczył, uszląchetniał. | 
trzeba widzieć zapał z jakim. się garną do 
tego teatru aby zrozumieć jego Znaczenie. 
Stąd rozchodzi się kultura polska i swoją 

sugestją przyciąga wrogi element bialoru* 
ski, tu nauczą się kochać Słowo Polskie, 

Widać, że idzie wielka robota, trzeba 
przyklasnąć tej pracy. Zawdzięczać to mo- 
Żna majątkowi Parafjanów, temu majątko- 
wi jako kuliuralnemu ośrodkowi. Wygląda 
może, że przemawiam tu jako skrajna kon- 
serwa, nie. ja jestem zawodowym demo- 
kratą, czuję człowieka, i dlatego. dbam o 
jego prawdziwe dobro. Ale rozumiem zna- 
czenie kulturalnego ośrodka i widzę w 
tem jedyne wyjście dla tych biednych 
„upełnorolnionych*.  Poprawę niesie on 
dzięki inicjatywie prywatnej i dlatego tak 
jest skuteczna. Nie takby było, gdyby tu 
wkroczył zgubny etatyzm. 5ezmyslne tę- 
pienie kulturalnych ośrodków należy do 
wielkich błędów reformy rolnej, dotkli- 
wie odczuwanych przez całe społeczeństwo. 
Chodzi tylko o to, aby inni „obszarnicy* 
naśladowali Parfjanów, a jeśli oni tego nie 
zrobią to przeklnę ich wszystkich razem. 
I spełni się moje przekleństwo, bo w ich 
własnym interesie leży, aby chłop roz- 
winął się duchowo i stał dobrze materjal- 
nie, bo inzczej ich samych, wcześniej czy 
później, djabli wezmą, i kiedyś taki ob- 
szarnik w łachmanach będzie siedział przy 
drodze a chłop z jego wioski, drugi nę- 
dzarz, będzie częstował go machorką: 

— „Może zakurysz, panoczek? 
I wcale ich żałować nie będę i nie dam 

im jałmużny. 
W. N. 

jj mum m 

d BURAKI  Eckendorfy żółte i czer- 
8 wone 

Ё Mamuty, 
Pėlcukrowe. 

a MARCHEW białą z zieloną główką, 
St. Valery, 
żółto-pomarańczowa. 

„Najwcześniejszy Nie- 
" mierczański 

© ® m n 

znanej hodowli nasion „K. Buszczyf- 

ski i Synowie* £8I1—1 

£SII-0 posiada na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 
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KAPELUSZE 
Borsalino, Habig, Hiickel i in. od 9 zł. — 

M. MIESZKOWSKI 
Mickiewicza 22. 

2$ę$e*$*>$9$$2 
Kapelusze i czapki 

BIELIZNĘ męską i. damską, 
KRAWATY, 

RĘKAWICZKI 

WYROBY SKÓRZANE i TRYKOTOWE, 

POŃCZOCHY, 
SKARPĘTKI, 

LASKI, 
PARASOLE 

Poleca firma 

©, KAUICZ 
Wilno, Zamkowa 8. 

o0z1-0 _ CENY NAJNIŻSZE 

S$OŁ*P+6P28$090 

Dzisiaj czy są aktualne te docie- 
kania? Proroctwo ziściło się w rzeczy 
najistotniejszej. Polska zmartwychpow- 
stała! A jednak tajemniczy mąż — 44 
wciąż nie daje spokoju niektórym 
osobom. 

W ostatnim numerze miesięcznika 
„Co czytać”, wydawanego przez Ge- 
bethnera i Wolifa i redagowanego 
przez d-ra Adama Bułaąkowskiego, w 
rubryce p. t. „Żądajcie ostatnich no: 
wości!'* znajdujemy wzmiankę o dzie- 
le p. Steckela „O /// cz. „Dziadów* 
A. Mickiewicza ze szczególnem uw- 
zględnieniem widzenia x. Piotra. 
Rozwiązanie kwestji „Czterdziesci 
cztery”. 

Książka ta nie jest znów tak wiel- 
ką nowością, gdyż autor własnym na- 
kładem wydał ją w roku zeszłym „ku 
uczczeniu 130 rocznicy urodzin wiesz- 
cza 1798—1928". Miejsce wydania: 
Kołomyja. Gdyby nie reklama w cza- 
sopismie Gebsthnera i Wolfia, niktby 
zapewne nie zauważył skromnej bro- 

szurki i nie dowiedziałby się kilku 

ciekawych rzeczy. 
Pierwsze odkrycie p. Steckela do- 

tyczy snu Ewy. To, na co dotychcza- 
sowi badacze wskazywali z wielkim 
umiarem: wyróżnienie przez Ewę ró- 
ży, w czem możnaby było domyślać 
się bardzo delikatnej aluzji do uczuć 

zę—to właśnie podkreśla p. Steckel 
w sposób zdecydowany. Czytamy u 
niego (str. 30). 

„Ewa Ankwiczówna odznaczała się 
nadzwyczajną religijnością i nawracała 
żarliwie poetę do życia katolickiego, 
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ZWRACAJCIE UWAGĘ NA ZNAK FABR. 

      

   

„ uchronisz się 

przed 

, przeziębieniem 
'nosząc 
naj= 

„praktyczniejsze 

  

PODSZEWCE TRYKOT 

  

    

Dorarsiwową 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

Lytajcie IyŚ 

  

FIRANKI, 

  

  

Oto jest cel i dążność każdego 

  

  

E Na Święta polecany EP I W O 
BROWARU 

$ZOPEŃ” В [Й +» _ 
  

do ścisłego odbywania praktyk reli- 

gijnych. / 

A z twoich ust koralu 
Wylatują promieniem 
Iskierka po iskierce: : 2 

Czy taka światłość jest twojem pie- 
niem? 

W słowach tych wyraża Ewa za- 
chwyt dła twórczego genjuszu poety. 

Według opisu Ignacego Domejki, 
przyjaciela poety z czasów uniwersy- 
teckich, miał tenże rzeczywiście usta 

koralowe". 
Odkrycie. Rewelacja. Róża — to 

Mickiewicz. Wątpliwości być rie mo- 

że. Pan Steckel z Kołomyi mówi wy- 
raźnie: „Zwracam uwagę na formę 
rocatiri w 85 wierszu „róża zamiast 
„różo”. Formy takiej używa się na 
Litwie, co ma nas tu naprowadzić ha 
litewskie pochodzenie „róży miłej”. 

Czyż to nie jest prawdziwa sen- 
sacja i zupełnie nowa — interpretacja 
snu Ewy?—Dziewczynie Śnią się usta 
poety, pięknego młodzieńca  „litew- 
Skiego pochodzenia“!. To takie jasne i 
dziw, że nietylko historycy, literatury, 
ale nawet aniołowie, Świadkowie snu, 
niewiele się orjentowali w sytuacji! 

Rzucając mimochodem szereg cen- 
nych i rewelacyjnych uwag, za które 
uczeń kl. VII niezawodnie oberwałby 

na- samego poety, mającego w herbie ró- dwóję, podchodzi p. Steckel do kwestji 
najciekawszej, do 44. | oto dowodzi, 
że 44—to—Adam Mickiewicz. W tem 
„odkryciu* niema nic nowego. Prof. 
T. Sinko, który zebrał wszystkie do- 
tychczasowe hypotezy, dotyczące „44“ 
(„Przegłąd Powszechny* r. 1917, str. 

REDAKCJĄ i ADMINISTRACJA 

„Poznań, Gieszkowskiego 9. 

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

Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

poleca: 

OBRUSY, KOŁDRY watowć i pluszowe, 
płótna bielizniane, bielizne damską i męską 

wełny na suknie i płaszcze, JEDWABIE. CHODNI 

Ceny zostały zniżone. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 
  

POD WŁASNYĄ DACHEM 
na własnej ziemi 

Chcąc doścignąć tego, nabywaj parcele 

: w Jabłonnie - Legjonowej 
prawie w stolicy, bo 30 minut koleją od Warszawy, kilkadziesiąt pocią- 

gów na dobę, śród pięknych lasów sosnowych, sucha miejscowość 
elektryczność i telefony, kolej, pocztą i telegraf w miejscu 

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

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

L68—1 

  

  

zdrowo myślącego obywatela. 

S9LI-P 

  

1270-1 

telef, 5-44, 14-65. BJ 

346), przychodzi właśnie do tego prze- 
konania i umiejętnie i subtelnie pod- 
kreśla pierwiastki duszy Mickiewicza, 
tkwiące w Mężu z wizji ks. Piotra. 

Pan Stęckel o tem nic nie wie. Po- 
dana przeż niego na wstępie bibljo- 

graija, obejmuje aż... dziesięć pozycyj! 
Nic więc dziwnego, że nie znajdziemy 
tam najbardziej podstawowych rzeczy 
i zauważymy przedewszystkiem brak 
literatury, dotyczącej zadadnienia 44. To 
ma zwiększyć efekt słów badacza z Ko- 
lomyi. Ale efekt i tak byłby wielki. Spo- 
sób, w jaki p. Steckel rozwiązuje zagad- 
kę, jest całkowicie oryginalny i dopraw- 
dy zbyteczne są ostrzeżenia „Przedruk 
wzbroniony. Wszelkie prawa autorskie 
zastrzežone“,—žaden plagjator nie po- 
trafi z taką siłą i zapalem  przema- 
wiać do czytelnika, bo... nikt oprócz 
kolomyjskiego mędrca nie będzie mógł 
przejąć się wspaniałemi pewnikami. 

Dla p. Steckela niema tajemnic. 
Wszystko jest tak jasne, jakgdyby 
Mickiewicz pisał pod dyktando p. Ste- 
ckela lub przynajmniej po dłuższej 
naradzie z nim. 

„Z matki obcej"... Matka poety 
nazywa się Barbara, więc mistrz tyl- 
ko przetłumuczył na polskie „grecki, 
względnie łaciński" wyraz „Barbara”. 

„Krew jego—dawne bohaterzy”... 
Jasne jak słońce: Ojciec poety miał 
na imię Mikołaj. „Imię to pochodzi z 
greckiego Nikolaos, co znaczy—zwy- 
cięscy ludzie, albo zwycięscy wojow- 
nicy"... Zresztą nietylko imię ojca, lecz 
i nazwisko poety da się wyprowadzić 
z wyrazu Nikolaos: Mikołaj, później 

- widok: 

" Hrabicz opowiedział, 

Tajemnica zam 
Kto zabił hrabiego Eberh 

Morderstwo dokonane w tak za: 
gadkowych okolicznościach wyjaśnia 
się powoli. Na podstawie zeznań šwlad- 
ków zrekonstruowano następujący 
opis wypadków: 

O świcie 11 marca do gajowego 
Bejera, mieszkającego wpobliżu — а- 
nowitzkiego zamku, przybiegły dwie 
kuchty z okropaym wrzaskiem—„mło- 
dy hrabia leży nieprzytomny w dom- 
ku ogrodnika". 

Gajowy pobiegł czemprędzej do 
pałacowego ogrodu i na podłodze w 
przedpokoju ogrodniczego domku na- 
tknął się rzeczywiście na ciało hra- 
biego Christiana. Leżał nieprzytomny, 
z czerwonemi pręgami na szyi — wy- 
dawał się zaduszony. Jednak serce 
biło mu jeszcze — kuchty zajęły się 
tedy cuceniem, a Bejer poszedł do 
pałacu powiadomić rodzinę o wy- 
padku. 

Zastał matkę i siostrę Christiana 
—obie zauważyły już jego zniknięcie 
i były mocno zaniepokojone. Wraz z 
gajowym udały się natychmiast do 
pokoju starego hrabiego, by zasięgnąć 
jego rady. Gdy weszli do gabinetu 
oczom ich przedstawił się Straszny 

z fotelu zwisał bezwładnie 
hrabia, głowę miał przestrzeloną na- 
wylot. strumień krwi zakrzepł na je- 
go policzkach. Na kolanach leżała 
jeszcze otwarta książka, którą wi- 
docznie czytał w chwili gdy spadł 
zbrodniczy strzał. 

"W pobliżu leżała strzelba myśliw- 
ska—z niej prawdopodobnie wystrzel. 

Tymczasem hrabiego Christiana 
ocucono. Przybyła policja. Poczęto 
indagować wszystkich domowników. 

że wieczorem 
idąc z gabinetu ojca do domku ogrod- 
nika uczuł nagle jak czyjeś ręce 
Schwyciły go szyję i mocno šcisnęly 
—co dalej było nie wie. 

Ponieważ stosunki między synem 
i ojcem były zawsze jaknajlepsze, 
przeto nie podejrzewano go zgoła. 
Policja zaczęła natomiast snuć do- 
mysły o przypuszczalnej winie żony 
hrabiego Wernigerode. Liczne bada- 
nia i manipulacje miały na celu wy- 
kazanie, iż ona właśnie dopuściła się 
zbrodni. I tak pozamykano wszystkie 
drzwi w zamku, poczem wystrzelono 
w gabinecie denata—okazało się, że 
strzał słychać w najbardziej oddalo- 
nych pokojach, jakże to pogodzić z 
oświadczeniami hrabiny, która zezna- 
ła, iż siedziała cały wieczór w salo- 
nie, ale nic nie słyszała. 

Nagle po kilkunastu dniach Chri- 
stian przyznał się, że to on zastrze- 
lił ojca. Podobno manewrując nie- 
ostrożnie strzelbą wypalił w głowę. 
ojcu. Przerazony uciekł i... schwyciły 
go owe ręce. 

  

Pofężny koncern amerykańskich fahryk wozów osobowych 

ku Janowifzkiego. 
arda Sztolberg-Wernigerode. 

Że młody: hrabicz zabił ojca przez 
nieostrożność, to istotnie całkiem moż- 
liwe. Ale czemu w takim razie zwle- 
kał tak długo z wyznaniem, czemu 
pozwalał na żmudne, denerwujące 
matkę i siostrę dochodzenia? Co zna- 
czą owe ręce, których Ślady kuchty i 
gajowy ponoć widzieli? Jak wytłuma- 
czyć, że hrabina nie słyszała wy- 
strzału? 

Sprawy majątkowe Wernigerodów 
są bardzo zaplątane i naogół nie- 
świetne. Rodzina żyła w  jaknajprzy- 
kładniejszej zgodzie. Nie natrafiono 
na najmniejszy Ślad obcej interwencji 
lub przemocy. Zatem? Zatem sprawa 
przedstawia się w dalszym ciągu za- 
gadkowo i prawdopodobnie pozosta- 
nie taką na zawsze. и 

WARSZAWSKI ODDZIAŁ 
FABRYCZNY 
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aa nadchodzące Święta 
Najwytu orniejsze 

Gzekoladki — Marcepany — 
Karmelki 

wortyment CZOKOlAdOWyCh asortyment 

JAJEK 
z niespodziankami 

KURZYCH SKORUPEK 
napełnionych czekoladą 

įadaliych. marcepanowych 
i święconych 

WIELKI WYBOR 

Galanterji Świątecznej 
Oraz pięknych banbonierek 

Poleca 

  
Niezrównanej jakości 

Herbatę firmy „KIĄGHTA” 
or wę Arabia“ 

Sklep otwarty do godz. 10 wiecz.     
  

  

„RĄTUJ mnie na miłość 
Boska—jestem šcigany“.. 

HMURAGAN 
Zbyszko Sawan — A. Zelwerowicz- 

Renata Renee 

wkrótce w kinie „HELIOS* 

  

  

  

HUDSON-ESSEX MOTOR GAR GO. DETROIT 
oraz wielka nowoczesna fabryka samochodów 

ciężarowych 

BROGKWAY MOTOR TRUGK 
GORPORATIONCORTLANŃD, NEW-YORK 

zawiadamiają, iż w dniu 30 b. m. w Wilnie 

przy ul. Mickiewicza 23 

nastąpi otwarcie 

SALONU SAM OCHODOWEGO 

dla sprzedaży ich wyrobów. 

ESSEX 
— 
HUDSON 

montowany w kraju 
  

  

  BRockwaY|   

zdrobniałe Miciek lub Mićko, 
Mickiewicz. 

„Na trzech stoi koronach, a sam 
bez korony“... Tak łatwo się domy- 
Śleć, o co chodzi. Są to korony: „1) 
Korona wiary, szermierstwa Chrystu- 
stusowego na tem padole ziemskim, 
2) Korona męczeństwa w otchłani 
pielgrzymstwa narodowego i 3) wa- 
wrzynowa korona triumfu i sławy na 
niebie poezji polskiej"'!. Pan Steckel, 
przypuszczając, że ma do czynienia z 
ludźmi posiadającymi, jak i on sam. 
lotny umysł, nie wdaje się w ttumacze- 
nia, w jaki sposób można stać na 
koronie wiary, męczeństwa lub sławy. 
Komentarze rzeczywiście są zbytecz- 
ne, bo każdy łatwo się domyśli, że po 
włożeniu korony cierniowej lub. wa- 

wrzynowej w każdej chwili przecież 
można stanąć na głowie, a tem Sa- 
mem i na koronie! Któżby to zabro- 
ni! Mickiewiczowil. | 

Niesłychanie łatwo, z imponującą 
pewnością siebie rozwiązuje p. Steckel 
wszystkie zawiłe określenia, charakte- 
ryzujące Męża, aż staje wobec zagad- 
ki największej: skąd się wzięłą liczba 
44. Może ta zagadka jest nie do roz- 
wiązania? Gdzie tam! 

Ks. Piotr mówi o Herodzie, na 
gnębienie młodzieży polskiej zapatru- 
je się Mickiewicz jako na rzeź niewi- 
niątek, musimy więc uświadomić so- 
bie (jak to „niezawodnie uświadamiał 
sobie Mickiewicz), iż kościół katolicki 
obchodzi pamięć niewiniątek, „dzień 
św. Młodzianków* 28 grudnia!.. Proszę 
pamiętać! Teraz: na pamiątkę wszyst- 
kich Świętych, a więc i wszystkich 

+ 

  

a stąd 

    

   

męczenników ustalił kościół pierwszy 
dzień listopada („calendae novembris“)! 

Cóż z tego? Ale niech zabierze 
głos sam p. Steckel. 

„A od dnia św. Młodzianków do 
dnia Wszystkich męczenników (28-12 
do 1-Il) upływają dokładnie 44 tygo- 
dnie! Ta więc liczba 44, wyrażająca 
łączność między obydwoma temi smu- 
tnemi dla pobożnych katolików dnia- 
mi, jest i pozostanie wiecznym sym- 
bolem mąk i cierpień Adama Mickie- 
wicza, a zarazem i całego narodu 
polskiego“!.. : 

Pan Steckel podaje nawet formulę 
matematycz 1ą, zapomocą której moż- 
na obliczyć iiość tygodni, dzielących 
dwie uroczystości kościelne, nie tłu- 
maczy jednak, dlaczego trzeba  obli- 
czač właśnie tygodnie, a nie miesiące, 
godziny lub "minuty i dlaczego trzeba 
zastanawiać się nad czasem od 28.XII 
do 1.XI, a nie naodwrótl... 

Ale tó są drobiazgi! Faktem jest, 
że „nasz wieszcz doszedł do swej 
liczby apokaliptycznej „44“ w calkiem 
odrębny sposób, nawskroś Oryginal- 
ny, oparty par excelence li tylko na 
ideologji polskiej i katolickiej"... 

Nieznany i daleki mistrzu z Koro- 
myi! Chciałbym poznać cię kiedyś, 
aby móc uścisnąć szlachetną prawicę! 
Dziś, w czasach tak zdecydowanie. 
obcych wszelkiej poezji, któżby się 
entuzjazmował zagadnieniem 44, któż- 
by zechciał ofiarować parę tysięcy 
złotych na wydanie własnym  nakła- 
dem najnowszych, najgłębszych, bez- 
apelacyjnych dociekań „naukowych*? 
Proszę mi wybaczyć ten ironiczny
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AUKJEA GOSPODARCIY ЛЕМ МЗСНОВНСИ ° 
Zarządzenia reglamentacyjno-celne w zakresie 

Obowiązujące obecnie przepisy cel- 
ne i reglamentacyjne w zakresie obrotu 
zagranicznego zbożem, mąką i paszą 
zostały ustalone w jesieni 1.ub. i regu- 
lują tę sprawę w bieżącym okresie go- 
spodarczym przeważnie do 31 lipca rb. 

Dla zobrazowania całokształtu sy- 
tuacji prawnej tego obrotu przytoczy- 
my obowiązujące obecnie przepisy we- 
dług poszczególnych artykułów: : 

Przywóz pszenicy obłożony jest cłem 
przywozowem w wys. zł. ll do 100 

„kg. Cło wywozowe określone zostało 
rozporządzeniem Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z 
dn. 10 grudnia 1928 r. („,Dz. Ust. RP“ 
Nr. 99, poz 886) bez określenia preklu- 
zyjnego terminu obowiązywania. Za po 
zwoleniem Ministerstwa Skarbu psze- 
nica może być przywożona bez cła. 

Obowiązuje również cło wywozowe 
na pszenicę w wys. zł. 20 od 100 kg. 
na podstawie rozporządzenia Ministrów 
Skarbu, Przem.. i Han. oraz Roln. z dn. 
26 września 1928 r. (,,Dz. Ust. RP." Nr. 
85, poz. 754). Cło wywozowe na psze- 

nicę obowiązuje do dn. 31 lipca rb. Roz 

porządzenie przewiduje możność zwol 

nienia od cła wywozowego za pozwo- 
leniem Ministra Skarbu. 

Żyto podlega cłu wywozowemu w 
wys. zł. 11 do 100 kg. na podstawie 
rozpgrządzenia Ministrów: Skarbu, 

Przem. i Han. oraz Roln. z dn. 9 paž- 

dziernika 1928 r. („Dz. Ust. RP. Nr. 

91 poz. 801). Za pozwoleniem Minister 

„ stwa Skarbu żyto może być sprowadza 

ne bez cła. Cło obowiązuje beztermino 
wo. ! 

Cło wywozowe na żyto obowiązuje 

w wys. zł. 15 od 100 kg. na mocy roz- 

porządzenia Ministrów: Skarbu Przem. 

i Han. oraz Roln. z dn. 15 stycznia 1927 

1. (Dz. Ust. RP.“ Nr. 4 noz. 22), do 

dnia 31 lipca 1929 r. Rozporządzeniem 
z dn. 26 stycznia 1929 r. („Dz. Ust. R. 

P.* Nr. 9, poz. 79) wprowadzona z0- 

stała częściowa zmiana poprzedniego 

rczporządzenia na mocy której może 

być żyto wywożone bez cła za pozwo- 

leniem Ministra Skarbu. : 

Mąka pszenna podlega  zakazowi 
przywozu na mocy rozporządzenia Ra- 
dy Ministrów z dn. 21 września 1928 
1. („Dz. Ust. RP.* Nr. 85, poz. 747). 

„ Zakaz ten obowiązuje narazie do 31 

marca 1929 r., przedłużony jednak zo- 

stanie do dnia 31 lipca rb. Zakaz nie 

przewiduje możność zwalniania pew- 

nych ilości mąki pszennej do wolnego 
"przywozu. Wywóż mąki pszennej nie 

podlega ani zakazowi, ani cłu wywogo- 
wemu. 

Analogicznie, jak mąka pszen- 

na, zakazowi przywozu podlega rów- 

nież mąka żytnia na podstawie rozpo- 

rządzenia Rady Ministrów z d. 21 wrze 

nia 1928 r. („Dz. Ust. RP.“ Nr. 85 poz. 

747). Wskutek upływu terminu tego za 

kazu w dn. 31 marca rb. przedłużony 
on zostanie w najbliższych dniach do 

dn.. 31 lipca r. b. Zwalnianie mąki ży- 
niej od zakazu przywozu nie jest prze 
widziane. 

Wywóz mąki żytniej jest ograniczo- 
ny cłem wywozowym w wys. zł. 15 od 

100 klg. na mocy rozporządzenia Mini- 
strów: Skarbu, Przem. i Handl. oraz 

Roln. z dn. 15 stycznia 1927 r. („Dz. 
Ust. RP.* Nr.-4 poz. 22), przedłużone- 
go następnie rozporządzeniem z dn. 
26 września 1928 r. („Dz. Ust. RP.* Nr 
85, poz. 753) do dnia 31 lipca 1929 r. 
„ Obowiązuje również zakaz przywo 
zu kaszy jęczmiennej do polskiego 0b- 
szaru celn. na podstawie rozporządze- 
nia Rady Ministrów z dn. 25 września 
1928 r. („Dz. Ust. RP.* Nr. 85 poz. 
748), przedłużony następnie rozporzą- 
dzentem Rady Ministrów z dn. 26 paż- 
dziernika 1928 r. („Dz. Ust. RP.“ Nr. 

produktami rolnemi 
91 poz. 797) do dn. 31 lipca 1929 r. 
Rozporządzenie przewiduje możność 
zwolniania kaszy od obowiązującego 
zakazu przywozu. 

Otręby wszelkie podlegają cłu wy- 
wozowemu w wysokości zł. 5 ód 100 
kg. na podstawie rozporządzenia Mini- 
strów: Skarbu, Przem. i Han. oraz Roln. 
z dn. 20 października 1928 r. („„Dz. Ust 
R.P.* Nr. 92, poz 812). Za pozwole- 
niem Ministerstwa Skarbu moga być 
wywożone bez cła otręby, z wyjątkiem 
otrąb żytnich i pszennych. Cło obowią- 
zuje bezterminowo. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przem. i Han. oraz Roln. z dn. 12 paź- 
dziernika 1928 r. (,,Dz. Ust. RP.“ Nr. 
89, poz. 784) wprowadziło cło wywo- 
zowe na miakuchy w wys. zł. 10 od 100 
klg. przyczem za pozwoleniem Mini- 
sterstwa Skarbu mcgą być wywożone 
makuchy bez cła. Rozporządzenie o cle 
wywozowem*na makuchy obowiązuje 
bezterminowo. 

Ze względu na brak treściwych pasz 
wprowadzone zostało rozporządzeniem 
Ministrów: Skarbu, Przem. i Han. oraz 
Roln. z dn. 29 września 1929 r. cło wy- 
wozowe na owies w wys.. zł. 10 od 100 
kg. (,„Dz. Ust. RP.* Nr. 87 poz. 768). 
Cła to obowiązuje do dn. 31 lipca 1929 
r. Rozporządzenie nie przewiduje pra- 
wą wywozu owsa bez cła. 

Wywóz siana podlega cłu w wys. 
zł. 15 od 100 kg. na podstawie rozpo- 
rządzenia Ministrów: Skarbu, Przem. i 
Han. oraz Roln. dn. 27 września 1928 
T. (502, Ust: RP: Nr: 85 p0Z.. 755). 
Cło wywozowe na siano obowiązuje do 
dn. 31 lipca 1929 r. Nie jest przewidzia 
na możliwość wywozu siana bez cła. 

Cłu wyWozowemu w wys. zł. 
5 od 100 klgr. podlega również 
ma zasadzie rozporządzenia „Mini- 
strów: Skarbu, Przeme i Handl. oraz 
Roln. z dn. 21 listopada 1928 r. słoma 
zbożowa wszelka, sieczka i plewy („Dz 
Ust: RP.“ Nr. 103 poz. 921). Cło to o- 
bowiązuje jak poprzednie — do dn. 31 
lipca 1929 r. („Pr. i H.“). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Ulgi dla 'małorolnych zniszczonych 

przez działania wojenne. Wojewódzka komi- 

st 

sja Odbudowy rozpatrzyła na ostatniem po- 
siedzeniu 175 podań małorolnych z powiatów 
święciańskiego i brasławskiego o umorzenie 
pożyczek, udzielonych im na odbudowę bu- - 
dynków zniszczonych wskutek działań | wo- - 
jennych. 

Z ogólnej kwoty pożyczki — 77.180 zł. 
zaopinjowano dla 73 poszkodowanych umo- 
rzyć 100 proc. pożyczki (wnioski zostaną 
przedłożone do decyzji władzom centralnym), 
oraz umorzono dła 20 — 50 proc. i dla 5 — = 

'maastyczne Makabi zaważyło na wyniku. 25 proc. a razem do umorzenia 58.459. zł., 
zaś 77 poszkodowanych, których warunki 
gospodarcze polepszyły się obciążono  dłu- 
giem w łącznej kwocie 18.722 zł. na dzłesię- 
cioletni okres po 4 proc. rocznie. 

INFORMACJĘ. || 
CŁO WYWOZOWE OD MASŁA. 

  

Powtarzające się fakty wysyłania bez żad- 
nej kontroli zagranicę fałszowanego masła i 
psucia w ten sposób opinii naszemu produ- 
ktowi — skłoniły czynniki miarodajne do za- 
jęcia się tą sprawą i wydania zarządzeń, u- 
niemożliwiających tego rodzaju eksport. 

W tym celu przystąpiono do opracowa- 
nia przepisów, wprowadzających  standary- 
zację masła. Ponieważ jednak nie nastąpi to 
zbyt szybko, a wywóz masła należy w jakiś 
sposób uregulować — Komitet 'ekonomiczny 
ministrów postanowił wprowadzić obecnie cło 
wywozowe od masła. Wynosić ono będzie 
zł. 600 od 100 К!е. brutto. jednak masło wy- 
wożone na zasadzie zaświadczeń instytucyj 
upoważnionych do wydawania takich zaświa- 
dczeń ustali minister skarbu w porozumieniu 
z min. rolnictwa oraz przemysłu i handlu. 

APEL DO WYSTAWCÓW POWSZECHNEJ 
WYSTAWY KRAJOWEJ. 

Zarząd Powszechnej Wystawy Krajowej 
anowił zwrócił się zapomocą prasy do- 

szystkich wystawców, aby nadsyłali ekspo- 
naty w zakontraktowanych i przewidzianych 
terminach. 

Niewątpliwie, że niebywałe mrozy zimy 
tegorocznej hamowały i u wystawców bardzo 
poważnie tempo pracy. Na to jest tylko jed- 
na rada, że obecnie trzeba podwoić i potroić 
wysiłki, aby wyrównać straty czasu, jakie 
wskutek zimy powstały. P.W.K. jest organi- 
zacją ogromną, prace wszystkie muszą być 
równoległe, jakiekolwiek opóźnienia po- 
ciągają za sobą wstrzymanie robót budowla- 
nych, instałacyjnych, drogowych i wszystkich 
innych przygotowań technicznych, nie mó- 
wiąc o stronie dekoracyjnej. Zarząd P. W. K. 
nie-może dopuścić, aby niepunktualność je- 
dnostek skompromitowała dzieło, które jest 
własnościa całego narodu. Stąd też wobec 
tych wystawców, którzy nie zastosują się 
do wyznaczonego terminu ostatecznego prze- 
syłki eksponatu, zarząd P.W.K. będzie mu- 
siał zastosować wszystkie rygory, jakie *'są 
przewidziane w ogólnych warunkach. 

post 
    

  

   

  

KRO 
| PIĄTEK 
' 90 ра Wschód sł. g. 5 m. 02 
4 

, Eustazego. ||| Zach. „st o g, 17 m. 47 
| jutro 

Anieli. 
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Meteorologji U. S. B. 
z dma 28 — III. 192641, 

Ciśnienie | 
średnie w m ] 166 

unerątura J 
średnia AE 

wad za do- | 7 
Fe m. m. t 

Wiatr orzeważający | Południowo-wschodni. 

Uwagi: Pochmurno, Śnieg. 

Minimum za dobę — 10C. 
Maximum na dobę -I- 250. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym przyjęci byli przez p. Wojewodę 
AE p. p. Adolf Gordon, Michał 

NIKA 
` 

i naczelnik Rudziński. w sprawach | szpitala 
psychjatrycznego w Kojranach, wreszcie u 
p. Wojewody był z raportem w sprawach po 
wiatu brasławskiego starosta Januszkiewicz. 

Osobiste. P. Wojewoda wileński Raczkie- 
wicz odwiedził w dniu 28 b. m. kuratora okr. 
szkolnego wileńskiego p. Pogorzelskiego i od- 
był z nim dłuższą konferencję. 

P. wicewojewoda St. Kirtiklis wyjechał 
w dniu wczorajszym na kiłkudniowy urlop 
wypoczynkowy. 

dant P. P. m. Wilna nadkom. L. 
Izydor *jechał w sprawach służbowych 
z Wilna i powróci za kilka dni. Zastępstwo 
objął komisarz Lewandowski. 

— Ferje świąteczne w urzędach pań- 
stwowych. Jak się dowiadujemy, we wszyst- 
kich urzędach i instytucjach państwowych 
urzędowanie kończy się dziś o godz. 1 po poł. 
jutro zaś o godz. 12-ej. W dniu 31 b. m. i 
1 kwietnia jako w dni Świąteczne urzędy bę- 
dą nieczynne. Normalne urzędowanie  roz- 
„cznie się 2 kwietnia. 

W Wielką Sobotę wszystkie urzędy ро- 
cztowe pracować będą normalnie. W pierw- 
szy dzień Świąt praca ulegnie całkowitej 
przerwie prócz służby doręczeń ekspressów 
i depesz. W drugi dzień Świąt t. j. w ponie- 
działek urzędy pocztowe czynne będą od 9— 

  

      

  

11 rano. Prócz tego czynna będzie służba 
doręczeń dla przekazów, listów  wartościo- 
wych i paczek. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie miejskiej komisji rewizyj- 

nej. Dnia 3 kwietnia odbędzie się posiedzenie 
aub i Saul Trocki jako przedstawiciele sfer miejskiej komisji rewizyjnej, które zwołuje 

handlowych i przemysłowych w sprawach się w celu zaopiniowania ministerjalnego pro- 
mającej powstać Izby Handłowo-Przemysło- jektu o organizacji i działalności komisyj re- 
wej. Następnie przybyli prof. Radziwiłłowicz 

cudzysłów: przyjmuję bez zastrzeżeń 
wszystkie twoje, Mistrzu, twierdzenia, 
nie zgadzam się tylko z wnioskiem 
ostatecznym. Tajeminicę ,„44"  posia- 
dam ja, tyłko jai. Ale nie jestem 
egoistą, nie szukam sławy, pragnę 
przedewszystkiem triumfu prawdy 
dlatego też nie zastrzegam praw au- 
torskich i nie wzbraniam przedruku i 
mówię wszem wobec: 44 jest to... Jan 
Jankowski... : 

Tak, tak! Ten zdrajca, nikczemnik, 
łotr—był uważany przez Mickiewicza 
za męża opatr: nościowego!... Dowo- 

dy? Proszę! „To dziecię uszło"... Tyl- 
* ko Jankowski wyszedł sucho z całej 
awantury. Nawet uniewinnieni iilareci 
znajdowali się« pod dozorem policji, 
on jeden sam trafił do policji rosyj. 
skiej, pono prystawem byłl.. 

„Z matki obcej”. Z Mazowsza Jan- 

kowscy wywodzili swój 1ód, natomiast 
matka Jana więcej w sobie miała krwi 

ruskiej, niż polskiej. 
„Krew jego — dawne bohatery“. 

Ojciec Jana w artylerjj Kościuszkow- 
skiej służył, sztyk junkrem był czyż 
to nie bohater?. 

„Trud trudów”, „lud ludów" it. p. 
wszystko jest w stosunku do Mickie- 
wicza. „Na” trzech stoi koronach". 

Przyjmuję i te korony: wiary, me: 

„czeństwa i sławy, ale do prawdy w 
odniesieniu do Jankowskiego lepiej 

„to wygląda. Jankowski podeptał ko- 

rony wiary, męczeństwa i sławy, 
zmiażdżył je, stanął na nich!.. 

Wreszcie—44. Czterdzieści cztery 
tygodnie pomiędzy dwiema datami 
kalendarzowemi można powiązać z 

losem każdego człowieka na kuli 
ziemskiej, a już każdy katolik z całą 
pewnością może być kandydatem na 
44, jest nim i Jan Jankowski, który 
w więzieniu siedział i w listopadzie i 
w grudniu, a w życiu swojem nieraz 
oglądał te dni. Mickiewicz jednak wy- 
raźnie zaznaczył, kogo ma na myśli. 
Proszę tylko obliczyć ilość liter w 
następujących wyrazach: „Jan syn 
Gabrjela Jankowski“. ;Wypadnie—23. 
Mickiewicz jednak pragnie jeszcze 
dokładniej zaznaczyć o jakiego Jana 
Jankowskiego chodzi, więc w sposób 
ukryty (tylko nie przedemną!) wska- 
zuje datę urodzenia Jankowskiego: 
30.VI. 1803 r. Proszę podsumować 
liczby tych dat: 3-6-1-84-3=21. 
Dodajmy to do sumy poprzedniej: 
23-121 i otrzymamy —44!!L.. 

Sensacja! Najobrzydliwsza postać 
studenta wileńskiego, człowiek - płaz— 
wybawcą narodu!. Jak to się stało?. 
Czy może sam Mickiewicz był szpie- 
giem rosyjskim? Może cała improwi- 
zacja Konrada:i więzienie .ks. Piotra p, 
—to prowokacja?.. 

Nie: powiem nic. Tylko dwaj ш- 
dzie na Świecie: p. Steckel i ja zna- 
my zawrotne otchłanie, wobec których 
może stanąć człowiek, który nie wie 
co to jest tajemnica! Za naszą lotną 
myślą nie nadąży nikt, chyba... przed- 
stawiciele  najpoważniejszej polskiej 
firmy wydawniczej, reklamujący arcy- 
dzieło pana Steckela z Kołomyi!.. 

W. Ch. 

„mn 

+ wizyjnych rad miejskich, oraz rozpatrzenie 
instrukcji o sposobie wykonywania kontroli 
przez komisje rewizyjne. 

— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 
finansowej. Dnia 27 marca odbyło się posie- 
dzenie miejskiej komisji finansowej, poświę- 
cone sprawom budżetowym. Dalszy ciąg roz- 
patrzenia preliminarza budżetowego odbędzie 
się po świętach. 

(o) Z posiedzenia Okręgowej Komi- 
sji Ziemskiej w Wilnie. Dnia 26 i 27 marca 
odbyło się, pod przewodnictwem prezesa O. 
K.U. p. Stanisława Łączyńskiego, posiedzenie 
Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

Na posiedzeniu tem, m. inn., zatwierdzo- 
no szereg projektów scalenia na gruntach 
poszczególnych wsi, położonych w pow. 
Oszmiańskim, Postawskim, / Dziśnieńskim, 
Święciańskim, Wilejskim i Brasławskim. 

Pozatem orzeczenie powiatowego urzę- 
du ziemskiego w Postawach, zatwierdzające 
projekt podziału i ustałenie wielkości udzia- 
łów we wspólnocie gruntowej „„Mech* zosta- 
ło uchylone. 

Następnie ustalono rozciągłości i grani- 
ce służebności pastwiskowej, obciążającej: 1) 
majątek Wysokie, pow. Mołodeczańskiego, 
własność Heleny Kożuchowskiej, na rzecz 
wsi Wierzchówka, i 2) folwark Przepoły, gm. 
Rzeszańskiej, pow. Wileńsko-Trockiego, wł. 
Józefa i Władysława Skarżyńskich, na rzecz 
zašc. Pr2epoly. 

Sprawa zatwierdzenia projektu przymu- 
sowego zniesienia służebności pastwiskowej, 
obciążającej dobra ziemskie Józefpoi, gm. 

   

  

     

Aleksandra Talkowskiego i innych, na rzecz 
wsi Treski, została ódroczona. 

, Następne postedzenie odbędzie się w dn. 
26 i 27 kwietnia. \ 

— Uporzadkowanie ulicy J. Jasińskiego. 
'Rozkopana i zanieczyszczona ulica  Jakóba 
Jasińskiego doczekała się nareszcie uporząd- 
kowania. Po przeprowadzeniu potrzebnych 
robót z dniem 5 kwietnia podjęte zostaną 
prace nad przyłączeniem do sieci kanaliza- 
cyjno-wodociągowej. Tak samo mają być na- 
prawione chodniki, które dotychczas były 
utrapieniem mieszkańców tej ulicy, 

WOJSKOWA. 
— Nowy zastępca komendanta. P. K U. 

Z Pleszewa (Wielkopolska)) został przydzie- 

  

ienickiej, pow. Mołodeczańskiego, własność P. 

owo 

SPORT. 
Drugi dzień Turnieju gier 

sp. Ošr. W. F. „Wilno“, 
W drugim dniu turnieju gier sporto- 

wych Ośr. W, F. Wilno odbyły się roz- 
grywki siatkówki drużyn męskich i żeń- 
skich, które dały następujące wyniki: 

Ognisko—Harcerki (zespoły żeńskie) 30:6 
Bezwzgledna przewaga drużyny Ogni- 

ska, górującej 
nem opanowaniem gry. Do porażki harce- 

rek przyczynił się niemało słaby serwis. 

Makabi—Siła (zespoły żeńskie) 30:10. 

" Lepsze przygotowanie i wyrobienie gi- 

A. Z. S$, — Siła (zespoły męskie) 30:9. 
Jak było do przewidzenia zwyciężył 

lepszy technicznie i taktycznie zespół A. 
S-u. Siła uczyniła w porównaniu z ro- 
kiem ub. znaczne postępy. 

| Ogniskoj— Sokół (zespoły męskie). 
Zwyciężył zasłużenie lepszy zespół 

Ogniska. Drużyna Sokoła posiada kilka 
słabych punktów i jest naogół słabo zgrana. 

у Uroczyste rozdanie nagród. 

W gmachu starostwa dziśnieńskiego od- 
było się. rozdanie nagród zwyciężcom w 
zawodach sportowych, w dniu imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego. Wręczenia nagród do- 
konął p. Starosta. Pierwszą nagrodę za 
bieg indywidualny otrzymał członek Źw. 
strzeleckiego, drugą — uczeń gimnazjalny. 

W biegu narciarskim dwie pierwsze. 
nagrody otrzymali uczniowie gimnazjum, 
trzecią członek Stow. Mł. Polskiej. 

W strzelaniu pierwszym był uczeń gi- 
mnazjalny, wśród pań zaś czł. Zw. Strze- 
leckiego. 

lony do Wilna na stanowisko zastępcy ko- 
mendanta P. K. U. mjr. Józef Stopa. Dotych- 
czasowy zastępca komendanta P. K. U. mir. 
Ossowskiego mjr. Stanisław Kozakowski ptze 
rzedł do dyspozycji D. O. K. III. 

— Ochotniczy Zaciąg do czynnej sfużby 
wojskowej. Pan minister spraw wojskowych 
ogłasza na zasadzie art. 69 ustawy o powsz. 
obow. sł. wojsk. zaciąg ochotniczy do czyn- 
nej służby wojskowej. Я 

W charakterze ochotników mogą być 
przyjmowani w r. 1929 mężczyźni urodzeni 
w latach 1909,1910 i 1911. k 

Bliższych informacyj udziela zaintereso- 

wanym Powiatowa Komenda uzupełnień Wil- 
no Miasto, ul. J. Jasińskiego Nr.12-od 11—12. 

AKADEMICKA. 
— Ognisko Akademickie. Po przerwie 

wielkopostnej po raz pierwszy Ognisko Aka- 
demickie otwiera swe podwoje w sobotę dn. 
6-go kwietnia urządzając sobótkę akademi- * 
ck. 

-, Początek o g. 22-ej. Wejście 2.50 i 1.50. 
„— Walne zgromadzenie członków Woje- 

wódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej. W dniu 8 

kwietnia r. b. o godz. 6-ej wiecz. w  l-ym 

terminie, a o godz. 6 min. 30 wiecz. w 2-gim 
terminie w wielkiej sali konferencyjnej Wi- 
leńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie 
się zwyczajne walne zgromadzenie członków 

Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomo- 
cy Polskiej Młodzieży Akademickiej z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 1) Zagaje- 

nie. 2) Wybór prezydjum. 3) Sprawozdanie 

z działalności wydziału wykonawczego ‘га 

czag od-10-go czerwca 1927. r. do.dnia 1-go 

kwietnia 1929 r. 4) Sprawozdanie komisji re- 
wizyjnej. 5) Sprawa budowy akademickiej 

kołonji letniej w Legaciszkach i upoważnienie 

wydziału wykonawczego do podpisania umo- 

wy dzierżawnej. 6) Zatwierdzenie budżetu 
Komitetu na rók 1929. 7) Wybory nowych 

władz Komitetu: a) wybór wydziału wyko- 

nad Fiarcerkami technicz- 

LET IBA 

Wszystkim, którzy uczcili 

    

pamięć i wzięli udział w oddaniu 
ostatniej posługi najukochanszemu Koledze 

ś.p.Feliksowi Wieczffińskiemu 
urzędnikowi Wydziału Powiatowego 

w dniu 20 marca 1929 r. 
podziękowanie 

wyrażamy 

w Mołodecznie, tragicznie zginionemu 
niniejszem _ najserdeczniejsze 

KOLEDZY. 
  

Posiedzenie Grupy Regjonalnej BBWR. w Wilnie 
Dnia 28 bm. w lokalu Sekretarja- 

tu BBWR. w Wilnie przy ul. Zawal- 
nej 1 odbyło się pod przewodnictwem 
posła Jana Piłsudskiego posiedzenie 
członków Wileńskiej Parlamentarnej 
Grupy Regjonalnej, poświęcone w ca: 

łości. sprawom organizacyjnym. Nastę- 
pne posiedzenie dla omówienia zaga- 
dnień gospodarczych i samorządowych 
Wileńszczyzny wyznaczono na dzień 
6 kwietnia rb. w tym samym lokalu 
o godzinie 10 rano. 

dd 1 kwietnia wprowadza się bezpośrednią komunikację 2 Łotwą. | 
Wileńska Dyrekcja Kolejowa czyni już 

ostatnio przygotowania podjęcia bezpośred- 
niej komunikacji kolejowej między Polską 
a Łotwą. Jak wiadomo, na podstawie od- 
nośnych umów, podpisanych w miesiącu 
ubiegłym, od poniedziałku t. į. ой ата 1 
kwietnia podróż do Łotwy i z powrotem 
będzie można odbywać za bezpośredniemi 

biletami jazdy, przez co uniknie się kupo- 
wanie biletów ną stącji Żemgale, jak do- 
tychczas praktykowało się. Jednocześnie 
od dnia I kwietnia Dyrekcja Kolejowa bę- 

dzie przyjmowała bagaże, nadane bezpo- 
średnio do Łotwy. Tyczy się to również 
towarów przesyłanych za bezpośredniemi ' 
iistami przewozowemi. 

Dwie konierencje w Dyrekcji Dróg Wodnych. 
Onegdaj w Dyrekcji Robót Pablicz- 

nych miały się odbyć dwie konferencje" 
Jedna z nich poświęconą była sprawie spła- 
wu tratew na Wilji i jej dopływach oraz 
Dzwinie i jej dopływach — Dziśnie, Drui 
it. p. Konferencja ta nie odbyła się, gdyż 
nie przybyli na nią przedstawiciele zw. ku- 
pców leśnych. Prócz sfer rządowych re- 
prezentowani byli jedynie właściciele la- 
sów, z których spławiane będą tratwy. 

Druga konferencja poświęcona była 

omówieniu spraw związanych z uregutowa- 
niem ruchu stątków na Wilji. Webec tego, 
że właściciele poszczególnych  przedsię- 
biorstw eksploatujących statki nie deszli 
jeszcze do porozumienia, rozkład jazdy nie 
został ustalony definitywnie. 

Opracowaniem cennika zajmą się sami 
pizedsiębiorcy. jąk się dowiadujemy, jest 
tendencja zniżenia cen na bilety, a to w 
celu łatwiejszego konkurowania z autobusa- 
mi na linji Pośpieszki plac Katedralny. 

Tydzień „Mopru* w Wilnie 
Zakończył się w Wilnie t. zw. „Tydzień 

Mopru*, organizacji komunistycznej, utwo- 
rzonej w celu niesienia pomocy materjal- 
nej siedzącym w więzieniu komunistom. 
Mimo usilnej propagandy, po rozrzuceniu 
bibuły komunistycznej, żadnej działalności 
nie ujawnili. Tak samo akcja zbiórkowa 
przyniosła tak minimalne rezultaty, że or- 

ganizatorzy imprezy będą musieli dla uni- 
knięcia nieprzyjemności wpłacić z fundu- 
szów „dyspozycyjnych* potrzebne sumy i 
w ten sposób wykazać przed kim potrzeba 
„masowe* płacenie składek. W podobny 
również sposób przeszedł „Tydzień* na 
prowincji. Jedynie w gminie śKobylnickiej 
rozrzucono bibułę komunistyczną. 

Międzynarodowy aierzysta w Wilnie. 
CZŁOWIEK, KFÓRY OKRADŁ 1000 
DO WILNA. — „DZIENNIKARZ* I „FILANTROP*. — ARESZTOWANY © 

WYDANY ŁOTWIE. 

OSÓB. — Z JAPONJI PRZEZ RYGĘ 

Przed kilku dniami na żądanie Łotwy władze polskie aresztowały w Wilnie i 
przekazały policji łotewskiej niezwykłego, międzynarodowego  aierzystę, nazwiskiem 

Truboczyst+ ów Truboczyst przybył do Wilna w r. 1921 posiadając przy sobie sumę 
50 „ysięcy iuntów szterlingów, jednakże niefortunnie spekulując na giełdzie czarnej stra- 

cił wymienioną kwotę. Wówczas stał się dziennikarzem i pracował w redakcji tutejszej 
gazety żydowskiej „Tog”. W r. 1925 Truboczyst pojechał do Rygi, gdzie ukradł futro 
gronostajowe wartości 25 tys. tranków w złocie. Na skutek interwencji władz łotewskich 

rok w więzieniu wypuszczony. Wów- został tegoż roku aresztowany i odsiedziawszy 
czas staje się on działaczem filantropijnym żydowskich organizacyj dobroczynnych, a 
następnie wypływa jako współpracownik tutejszej gazety rosyjskiej „Nasza Żiźń*. Śle- 
dztwo prowadzone w międzyczasie przez policję polską i łotewską ujawniła dalsze prze- 

stępstwa Truboczysta. Okazało się, iż jest międzynarodowym aferzystą operującym głów 
nie na dalekim Wschodzie, mianowicie w Japonji i Chinach. Następnie przenosi się do 

Anglji i Rosji skąd przyjeżdża do Rygi. Oszust ten operował nie zwykle sprytnie ucho- 

dząc zawsze przed pościgiem policji Ostatnio Truboczyst podczas swego pobytu w 
Rydze pełnił jednocześnie funkcje ajenta G. P. U. Według zebranej przez władze łotew- 
skie statystyki, okradł od około 1000 osób. Władze łotewskie zebrawszy ten materjał za- 
żądały wydania Truboczysta. W tej chwili znajduje się on w więzieniu ryskiem. 

nawczego, b) wybór komisji rewizyjnej. 8) <RRzzmzwwwUz NW "RIENUIE ZSS CZK? WSZERZ IEA | 
Wolne wnioski. As 2 

"+. PRACA I OPIEKĄ SPOŁECZNA. 
1— Przedłużenie okresu uprawnienia bez- 

robotnych do Zdrada zasiłków. Minister- 

stwo Pracy i Opieki Społ. wydało rozporzą- 

dzenie w sprawie przedłużenia okresu upraw- 
nienia bezrobotnych do pobierania zasiłków. 

Dotyczy to bezrobotnych robotników, którzy 
do 30 kwietnia r. b. wyczerpią zasiłki z fun- 
duszu bezrobocia. Wymieniony okres prze- 
dłużony zostaje do 17 tygodni. Rozporządze- 
nie to dotyczy m. Wilna i pow. Wil.<Troc- 
kiego. 

KOMUNIKATY 

— Ku uwadze interesantow Banku 
Polskiego. Wobec zbliżających się Świąt 
kasy Banku Polskiego w dniu dzisiejszym 
t.j. w Wielki Piątek będą czynne od godz. 
10.30 zaś jutro tylko do godz. 10 rano. 

RÓŻNE 
— Komitet paraijalny pomocy głodnym 

Na Skutek odezwy .j. E. arcybiskupa metro- 
polity wileńskiego Romualda Jalbrzykowskie- 
go przy parafji Św. Filipa i Jakóba został 
wyłoniony Komitet w celu organizacji akcji 
pomocy ludności,, dotkniętej klęską głodową 
w powiatach: brasławskim i dziśnieńskim, 
postawskim i święciańskim. 

Ofiary w gotówce lub naturze przyjmo- 
wane będa w kancelarii parafjalnej codzien- 
nie od godz. 10—12 rano i od 6 — 8 po poł. 
Bis dat, qui cito dat“. 

— Podziękowanie. Ojcu Mirkowi za po- 
dniosłą i ofiarną pracę nad przeprowadzeniem 
ćwiczeń rekolekcyjnych dła nauczycielstwa w 
dniach od 23—27 marca wł. Zarząd oddz. 
okr. wileńsk. Stow. Chrz. Nar. Szk. Powsz. 
składa tą drogą serdeczne „Bóg zapłać! 

Towarzystwu chóru „Harmonja* i sza- 
nownemu kierownikowi p. P. Bojakowskiemu 
za piękne wykonanie śpiewów podczas mszy 
rekolekcyjnej w dn. 27-11] 29. — Zarząd Ko- 
ła m. Wilna Stow. Nar. Szk. Powsz. wyraża 
serdeczne podziękowanie. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”). Dziś w 

piątek i jutro w sobotę Teatr nieczynny. 
— Repertuar świąteczny. W niedzielę 31 

Teatr czynny dwa razy: o godz. 5-ej p. p. 
„Dobrze skrojony frak' — świetna  kroto- 
chwila w 4-aktach Dregelli. Ceny miejsc od 
20 gr. O godz. 8 m. 30 wiecz — ostatnia 
nowość repertuaru „Hułaka* — Hennequina. 

W poniedziałek Teatr Polski gra trzy ra- 
zy: o godz. 3-ej p. p. „Laleczka z saskiej por- 
celany“. — baśń fantastyczna 'w 4-ch od- 
słonach M. Gerson-Dąbrowskiej z gośc. wy- 
stępem zespołu A. Rejzer-Kapłan, o godz. 5 

. p. — satyra na stosunki bolszewickie — 
„Kwadratura Kola“ W. Katajewa. Ceny na 
oba widowiska popoludniowe od 20 gr. do 
2 zl. 50 gr. O godz. 8 m. 30 wiecz. „Hulaka“ 
— krotochwila M. Henrteguna. - 

— Reduta na Pohulance. Dziś i jutro teatr 
zamknięty z powodu uroczystości Wielkiego 
Tygodnia. 

W. niedzielę, t.j. w pierwszy dzień świąt 
Wielkiejnocy wieczorem barwne i pełne sty- 
lowego humoru widowisko. hiszpańskiego pi- 
sarza p. t. „Krąg interesów". 

W poniedziałek po południu komedja Al. 
hr. Fredry — „Przyjaciele a wieczorem dra- 
mat D. Merežkowskiego p. t. „Car Paweł I". 

Bilety na wszystkie przedstawienia świą- 
teczne są już do nabycia w: „Orbisie'. 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią zespołu Reduty będzie sztuka A. Grzy- 

Wielki: Ronkurs o nagrodę 100 2. 
Jakie wybitne zdarzenie będzie mia* 

ło miejsce w Wilnie w dn. 30 b. m.? 
W dn. 30 marca r. b. oczekuje m- 

Wilno nieląda sensacja, stanie się coś, 
co zelektryzuje szerokie rzesze jego 
mieszkańców, coś, co w ciągu krėt- 
kiego czasu podniesie poziom nasze- 
go miasta i zbliży go do wzoru innych 
dużych miast. : 

Redakcja „Słowa”, pragnąc zainte- 
resować swych czytelników „tem zda- 
rzeniem, postanowiła ogłosić konkurs 
na domyślność, a dla większej tego 
konkursu atrakcyjności, * postanowiła 
ufundować dwie cenne nagrody: 

1. nagrodę pieniężną — zł. 100. 
2. całoroczną prenumeratę „Słówa". 
Warunki konkursu są niezmiernie 

łatwe, wystarczy tylko dokładnie prze- 
czytać dzisiejszy wzgl. jutrzejszy nu- 
mer naszego pisma, ażeby wpaść na 
ślad rozwiązania. 

Odpowiedzi konkursowe nadsyłać 
należy do dn. 29 marca godz.11 wie- 
czór włącznie, w kopertach zaadre- 
sowanych: 

„Słowo”, Rozwiązanie konkursowe. 
Przyznanie wzgl. rozlosowanie na- 

gród nastąpi w nocy z dn. 29 na 30 
marca, a O wyniku powiadomieni zo- 
Staną czytelnicy w najbliższym nu- 
merze. 

mały-Siedleckiego p. t. „Włamanie* — grana 
ostatnio na scenie Peatru Polskiego w War- 
szawie. 
. . Próby ze współudziałem autora dobiega- 
ja końca. Premjera w pierwszych dniach kwie 
tnia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
| — Zwierze w ludzkiem ciele. W gmi- 

nie rudziskiej aresztowano pewnego ro- 
botnika kolejowego który dokonał gwałtu 
na dwóch dziewczynkach 11 i 13 flat. Le- 
karz badający te dziewczynki wyraził po- 
dejrzenie zarażenia ich chorobą wenerycz- 
ną. Zbrodniarza aresztowano i skierowano 
do sędziego śledczego. 

— Ubranie go zdradziło. Na ulicy 
Zawalnej aresztowano niejakiego Mowszę 
Rudańskiego, który paradował w skradzio- 
nem w 'roku ubiegłym ubraniu Izraela 
Josny (Piłsudskiego 43). Rudański mieszka 
w Wołożynie lecz przyjeżdża do Wilna па 
występy. В 

- Wypadek podczas zapalania 
„Primusu“. W mieszkaniu Giedrojciów 
przy ul. Adama Mickiewicza 43, podczas 
zapalania maszynki „Primus* zajęła się na- 
fta w butelce trzymanej przez Marję Gied- 
rojć. Płomień momentalnie zajął na niej 
ubranie co widząc obecni przy tem mąż i 
znajomy Antoni Maciejewski rzucili się ko- 
biecie na pomoc. Nim ogień zdołano zdu- 
sić wszyscy trzej ulegli dotkliwym popa 
rzeniom tak że musiano wzywać karetkę 
Pogotowia Ratunkowego w celu udzielenia 
poszwankowanym pomocy lekar skie 

) 
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„Biała Kawa"*akademików Iwowskich. 
Poczatek o godz. 22. += Q 

z HOMICZ Х 
й „NARZĘDZIA ROŚLINY 

CENNIKI NA ZĄANIE- WARSZAWA « ZGODA - 6 + 

€ Staraniem „Akademickiego 
Wilnian* we Lwowie odbędzie się 
dnią 1 kwietnia r. b. w sali George'a 

   
„Moskale idą „już hulają 

we wsi! Uciekajcie“! 

HMURAGAN 
wkrótce w kinie „„HELIOS“ 

Wygrane lotorji państwowej 
2 Aa dniu clazuičojų 18-tej Pań- 

wowi erji pa j łe > padły następujące wy. 

Po 10.000 zł. wygrały N-ry: 41044, | 
Po 5000 zł. wygrały N-ry: 8669i 155312, 
pa p = wygrały N-ry; 31336. | 

„000 zł. wygrały N-ry: A — ygraly N-ry: 25688 29300 

о 1 zł. wygrały N-ry: 1574 9569 
46904 63936 86227 92071 107032 
146650 158669. , - 

Po 600 zł wygrały N-ry. 4486 5115 
14500 17714 208037 55950 38065 44384 40533 
65036 92542 93367 95864 99814 102859 
je A 159825 170712. 

o zł wygrały N-ry: 20 1580 30. 
4299 5942 7759 8482 11468 12860 13394 
14902 14902 14984 15157 16207 18412 18459 
20435 21095 21136 23373 23464 23993 24098 
24972 25051 27089 27552 28549 31356 32019 
33082 40468 42981 43821 48931 49759 54628 
54702 55980 56823 58855 59258 59461 60072 
61554 66165 66488 66508 67975 68331 70634 
70927 71633 71718 73064 74650 75333 75525 
83430 85218 86108 87793 90758 92748 92887 94599 ‚ 94924 95498 96868 97162 98501 
102824 104155 105634 108363 108896 116668 
117830 118759 119728 120788 121838 125409 
127224 128217 129360 130091 132158 133753 
134450 139039 139847 144720 149310 149507 
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Podróż do środka ziemi, 
Nie jest to bynajmniej tytuł nowej po- 

wieści fantastycznej naśladującej słynnego 
Verne'a. Wiele fantazyj tego niemal że pro- 
rocznego autora 'spełniło się już wobec ciąg- 
łych udoskonaleń technicznych. Ale przepro- 
wadzenie tunelu do środka ziemi pozostało 
narazie w Gziedzinie marzeń, trudniejsze je- 
szcze do zrealizowania, niż podróż na księżyc 

Ostatnie zdobycze techniki wskazują nie- 
jako na to, że łatwiej jest szybować przy po- 
mocy jakiejś rakiety we wszechświecie, łat- 
wiej docierać do dalekich światów, niż prze- 
niknąć do wnętrza planety na której żyjemy 
i umieramy. Mimo to nadchodzi z południo- 
wej Kalifornii wiadomość6, że na tamtejszych 
terenach naftówych udało się wywiercić tu- 
neł-głębokości trzech kilometrów w głąb zie- 
mi. jest to dotychczas największy otwór jaki 
udało się wykopać rękom ludzkim w skoru- 
pie ziemskiej.' Wspaniałe maszyny elektrycz- 
ne, służące 'do tego celu, mogą naprawdę być 
dumą tamtejszych techników. 

Ludzkość r. 1929 ma tu już o wiele mniej 
powodu do dumy, gdyż wobec olbrzymich 
wynalazków: technicznych w innych dziedzi- 
nach ów trżykilometrowy tunel wydaje nam 
się śmiesznie. maleńki; jest w stosunku do 
ziemi jakgdyby niewidomem  zadraśnięciem, 
które uczynił mikroskopijny owad w skórce 
jabłka. ‘ 

A, mimo to; nad owem „zadrašnieciem“ 
pracowano 1 1 pół roku z olbrzymim nakła- 
dem wysiłku. 

Dzieli nas 6380 kilometrów cały przekrój 
naszej planety wynosi bowiem 12.76Q kilome- 
trów. Twarda skorupa która chroni nas od 
ognistej lawy, wypełniającej wnętrze ziemi, 
mimo iż grubość jej wynosi 70 kilometrów, 
jest wobec całej kuli ziemskiej tem, czem naj- 
cieńsza skóreczka na dóżem jabłku a ów trzy 
kilometrowy wyłom nie stadowi nawet dWwu- 
dziestej jej części. Należałoby więc powię- 
kszyć siłę owych maszyn wiertniczych prze- 
szło dwadzieścia razy poto, aby przebić sko- 
rupę i stanąć na brzegu owego nieznanego 
nam tajemniczego oceanu ognistego. 

  

'Na brzegu którego opuszcza nas nietyl- 
ko nasza sprawność techniczna ale i nasza 
wiedza. 

Czy huczy tam ogniste morze lawy, któ- 
ra wylewa się niekiedy przez kratery wułka- | 
nów? Czy też w samej głębi ziemi, serce 
jej stanowią stałe ciała metaliczne? 

Nie wiemy! 
Ludzie żyjący w roku 1929 w obliczu ae- 

roplanów i radja, są jednak rozsądniejsi od 
swych przodków. Dzisiejsza ofiarodawczyni 
nie stawia tak wielkich wymaga ń jak jej po- 
przedniczka, bo wie, że porozumienie z plane- 
tami nie należy do rzeczy łatwych . 

Jej dar ma otrzymać ten, kto o włos po- 
sunie wiedzę w kierunku rozwiązania zagad- 
ki życia na innych planetach. 

ZE ŚWIATA 
— Dwór angielski przeciw krótkim su- 

kniom. Na wielkiem  dworskiem przyjęciu 
wiosennem w Londynie tak zwane debiutan- 
tki, czyli młode panny lub kobiety, wstępu- 
jące w świat, a nalćżące do wybitnych sfer 
towarzyskich, przedstawiane wedle tradycji 
królowi (tym razem chorego zastępują kro- | 
lowa i ks. Walji), będą miały znącznie dłuż» 
sze sukienki, aniżeli w roku ubiegłym. 

Może dlatego tak się stanie, że niektóre 
magazyny mód w Londynie oddawna już 
prowadzą kampanję w tym kierunku, by na 
dworze przynajmniej kobiety ukazywały się 
w bardziej pompatycznych tuałetach, wobec 
czego jest nawet możliwość, iż tren odzyska 

one pozbawione zupełnie wdzięku, zwłaszcza 

gdy noszące je kobiety mają składać głęboki 

ukłon dworski, — już dała aprobatę na 

szereg modeli sukien, stworzonych przez naj- 

bardziej znany magażyn w Londynie. Te 

wspaniałe toalety. są obecnie wystawione 

przez lorda — szambelana w jednej z sał pa- 

łacowych, gdzie w ciągu całego dnia przy- 

szłe debiutanki oglądają je dokładnie, by wie- 

dzieć, jak wyglądać 'ma ich suknia i jakie 

dać zlecenia swym krawcowym. 3 

Jedna z tych sukien jest podobno jedyną 

w swoim rodzaju na całym świecie piękno- 

ścią. Rzadki materjał, z którego jest zrobio- 

na, całkowicie podszyty jest złotem płynnem, 

rozprowadzonem na tkaninie przy pomocy 

„specjalnego rozpylacza. Samego tylko złota 

jest na tej sukni za przeszło 2500 złotych, a 

cała kosztuje 13 tysięcy złotych. ||| ; 

— Pies Hardinga. Władcy państw, mi- 

mo że mają ną głowie nieraz sprawy setek 

miljonów ludności swych państw, lubią zwie 

rzęta. Niejeden pamięta jeszcze psa króla Ed 

warda VII; zwierzę było tak przywiązane do 

króla, że rodzina pozwoliła na to, by pies 

miał udział w pogrzebie, to też lokaj Edwar- 

da VII prowadził go na smyczy za trumną. 

Obecny król angielski, Jerzy V, ma ulubio- 

nego psa i papugę, które z powodu stanu 

z drowia pana bardzo były zmartwione. Po- 

incare jako prezydent zawsze pamiętał o u- 

lubieńcąch swych — kocie sjamskim i do- 

skonałych psach. : 

Hoover zawsze występuje w towarzystwie 

psa, nie opuścił gó też obecnie, wskutek 

czego to zwierzę cenić się będzie jako jeden 

z uprzywilejowanych gości w białym domu. 

W białym domu za Hardinga słynął pies 

foksterjer, nie opuszczał on swego pana ani 

na chwilę. Harding jak wiadomo umarł nagle 

po śmierci pana iosterjer wpadł w straszną 

melancholję. Gdy trumnę ze zwłokami pre- 

zydenta złożono w mogile, toks siadt obok 

niej. Widząc to, wdowa po Hardingu kaza- 

ła jednemu ze strąży cmentarnej wziąć psa 

na ręce. + 
Mimo wszystko pies po skończonym po- 

grzebie nie chciał opuścić cmentarza i przez 

szereg tygodni pozostawał na mogile swego 

pana wyjąc żałośnie. Służba cmentarna, roz- 

czulona tą wiernością przynosiła biednej psi- 

nie jedzenie, by*nie zginęła z głodu. 

£535HEEBUE0CRYS05UNU40D35340003004
 

RADJO. 

Piątek, dnia 29 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 

kowie, oraz komunikat meteorologiczny* 

15.50—16.15: Tr. z Warszawy: Odczyt mi- 
syjny. 16.15 — 16.35: Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatralno-kinowy i 

chwilka litewska. 16.35 17.00: Pogadanka 
religijna dla dzieci. 17,00—17.25: Tr. z W-wy 

Odczyt z działu Higiena i Medycyna: „O 
bólu głowy”. 17.25-17.50: „Makryna Mie- 

czysławska* odczyt z dz. „Historja“. 18.00 - 

19.00: Tr. z Poznania. Koncert chóru Kole- 
gjaty Farńej. 19.00—20.00: Tr. z Krakowa: 
oncert religijny. Tr. z Kościoła Św. Anny. 

20.30 - 21.15: Tr. z Krakowa. Misterium 
Wieikanocne. 21.15 — 2200: „Na wzgórzu 
śmierci" -- poemat. 22.00—: Tr. z Warszawy: 
Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy 
i inne, > 

Na wzgórzu Śmierci. 

Wilno nadaje w Wielki Piątek na całą 
Polskę potężny poemat Jana Kasprowicza 
pod powyższym tytułem, z muzyką spe- 
cjalnie dla radja skomponowaną przez zna- 
nego muzyka wileńskiego p. St. Węsław- 
skiego. Będzie to trzecia z rządu transmisja 
z Sali Śniadeckich, użyczonej łaskawie Pol- 
skiemu Radju przez władze uniwersyteckie 

. 

OFIARY. 
W. P. Zofja Duczmanowa, słoninę i ser 

dla najbiednielszycb. 
Wiskont Helena. 

czycielek Weteranek 
Na Schronisko Nieuleczalnie 

Cacrych УО 
Zamiast życzeń świątecznych składam 

50 zł. na fundusz dyspozycyjńiy ministra spr. 
ZO Aleksander Myszkowski płk. 
dypl. 
RE P.P. Oficerowie i podoficerowie Dowó- 

dztwa Obszaru Warownego i Komendy Gar- 
nizonu i Placu w Wilnie, zamiast składania 
życzeń świątecznych przekazali na fundusz 
dyspozycyjny Ministerstwa spraw  wojsko- 
wych dwieście dwadzieścia złotych, które 
wpłacono na konto P.K.O. Nr. 19544. 

Na Schronisko Nau- 
zł. 10. - 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
: 28. marca 1929 r. 

Dewizy I waluty: 
„> Tranz. Sprz. Kupnn 

Dolary “8,90 8,92 8,8 
Belgja 123.85, « 124.16, 123,54 
Budapeszt _ 155,40 155,80, 155,— 

Holandja 357,50 358,40 _ 356,60 

Londyn 43.28, 43,38 43,17,5 
NHowysTork, 8,90 8.92 84 

Paryž 34,85, 34.94, 34,73 

Praga 26,40,5 26.47, 26.34 

Szwajcarja _ 171,50 17198 171.07 

Stokholm 238,26,5 238,68 237,66 

Wiedeń 125,31, 125.62  125— 
Włochy 46,61 | 46,19 ść,55 

g 777272 0 EA O A Sa 

  

  

    

  

Świetne amerykańskie | 

MOTORY NAFTOWE 
Massey-Harrisa | 

o sile 1 i 1/2, 3, 4i 1/2 i6 sił k. 

stałe i na wózkach 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr 11. 

Sprzedaż na dogodnych warunkach 
kredytowych. 9911 0 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
ma na swych składąch w Wilnie materjał 
budowlany suchy w okrągłym stanie. 
Sprzedaż detaliczna. 

Zgłaszać się należy do Dyrekcji La- 
sów Państwowych w Wilnie ul. Wielka 66, 
pokój Nr. 11 od godz. 9 do 15 codziennie. 
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Kino-Teatr e 

„HELIOS“ 

Wlieńska 

   R 
WIELKA 42. 

ho. „Bietadily | „0 
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Od dnia 31-go marca r. b, Wielki Świąteczny Tryumfalny Filmm Narodowy 

URAGARN пок 1вс5 | 
Potężna epopea plomiennei miłości i bohaterskiego poświęcenia. Koncert zry aktorskiej. ZBYSZKO SAWAN 
bohater filmu „Przedwiośnie*, Aleksander ZELWEROWICZ, Renata RENEE, Robert VALBERG, 
(TURKOW i wiele in., oraz cały zespół baletu Opery Warszawskiej. Film, który ł | Л ski łączy w 

grę aktorów i potężny rozmach techniki nowoczesnej oszałamiające tempo akcji i cichy romantyzm miłości 

JONAS 
sobie. przepyszna 

NIEMA w POLSCE człowieka, którego nie olśni i nie wzruszy to arcydzieło. Udział bierze 10.000 osób. 
Spieszcie wszyscy na 

  

Pierwszy film Papieski. 

ATYKARK““ 

ten superfilm Polski. Seansy o godz.'2-ej p, p. 

(ROK 

i Pawła. Arcydzieło sztuki. Starożytne katakumby i t. d 

Film wykonany pod protektoratem OJCĄ ŚWIĘTEGO p. t. 
„ŚWIĘTY w RZYMIE). Film, w którym widzimy JEGO ŚW. 

PAPIEŻA PIUSA XI. Pałac Watykański mieszcz. 11.000 sal i kaplic. 
Majestat ceremonii. Przyjęcia na dworze Pap. Bazylika ' Św. Piotra 

  

ytou= 

Wielka 30. 
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Rodzynki 

eatr „Wanda ) G eo 

jabłonie, grusze. śliwy, 

` porzeczki, maliny, oraz ozdobne. 

Orzechy, 
! Czekoladę, 

Mąkę luksusową 

Zwyczajem ubiegłych lat wyświetlamy tylko 28, 29 ig3U marca r. b. 

LGOTA (KRÓL KRÓLÓW) 
wielki misterjum religijne od NARODZENIA AŻ DO ZMARTWYCHWSTANIA. Ceny miejsc zniżone S0 gr. i SV) gr 

са ЗЕВЕ РО С САОБ НН 

e Drzewka i KTZEWY OWOCOW 
czereśnie, 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

NOWY WIELKI DOBRY WYBÓR, polecają 
na sezon wiosenny SZKÓŁKI MAZELEW- 

WILEŃSKIEJ 

WILNO, ZAWALNĄ 6—2. 
Ceny przystępne. 

BEREZDUKZEBEBNZCEBE 

st Popierajcie przemysł krajowy! 

Żądajcie tylko wyrób krajowy! 

przy KOLONII 

Światowej marki 

OBUWIE 
„SŁOŃ 

Żądajcie wszędzie! 

Polecany! 

  

1 
i 

Migdały 

Szafran į 
5 i Wanilję 

  

wiśnie, 

  

i 
E 

agrest, - z 

EB Ś Najlepsze gafunki. 
B 
B 

gatunku. 

    

taki plon 

    

Dbajcie o swoje zdrowie| 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut* są stosowane przy 
chorobach _ ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 

Firma filij nie posiada —:— 
(WSZ CY VAS ЧЕ WA GAY WW НО ЧВБ «ЕН ЧЕ МБ "Б II ES KW CY WAP UD 

Kupujcie tylko. PEWNE NASIONA, bo jaki siew 

Firma istnieje od 1860 r. 

SUATAAMAWYAWAW 
j DEKARZE ; KOPRO I SPRZEDAŻ 

Lukiernia Mojżesza Alperowicza Bo 
‘ ul. Wileńska 20. 
Poleca na Święta Wielkanocne 

TORTY, MAZURKI, BASKI i HERBATNIKI 
oraz wszelkiego rodzaju: wyroby 

DUŻY WYBÓR JAJ: CZEKOLADOWYCH. 

бепу umiarkowane. 
Przy cukierni otwarta kawiarnia: Codziennie 
herbata, kawa, mleko, czekolada, kakao i t.d. 
zawsze Świeże ciastka, herbatuikl najlepszego 

czekoladowe. 

  

   
      

Zakłady Ogrodnicze i Skład Nasion 

w. Welera 
Sadowa 8, telef. 10-57. — Zawalna 18. 

8 Zawiadamia szanowną kliętelę, iż otrzymano hy 

$ i ts 1 agraniczne 
„B Świeże has'ona fajowe 

B я Ceny konkurencyjne. — Cenniki na żądanie. 

= 

  

    2 В = IM 

POLECA NA ŚWIĘTA 
formy do Bab „LUX* tortu, twaro- 
gu, baumkuchenu, nakrycia stołowe. 

Ceny zniżone. 

Stanisław KRAKOWSKI 
WIŁNO. Wielka Nr. 49. 

Tel. 1436. $021-0 

AM 

    

Miron Miller i Bencjon Bużański, spółka iirmowa". Fabry 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

DZI: 
| wina owocowe, 

  

pożądany ogrodnik. Zgłaszać się 2 
kwietnia. Wilno, Ostrobramska 19 

  

   

  

      
    

   > |może być daną ząa- 

nanowo.. prawa obywatelstwa w sali tronowej. ` ZIOŁA* naturalnym łagodn 
Sama królowa Marja, która jest przeci- Dyrekcja Lasów Państwowych jj Puder cukrowy, A* są naturalnym łagodnym 

wniczką krótkich Sen Sie, że 237 San uguuas una us Danann As e w Wilnie. r | Cykatę m tinkcję ORGANÓW T BAWACAE FSAWATAW 

> į I i inne dodatki do ciast WIENIA i dziatającym  przeciwko E TTT on" е 
i į Ę Р szelką gotówkę w 
: ау ааЛ j s ki OTYŁOŚCI. , ILSS—0 DOKTOR | różnych walutach 

zę : : | Zynki Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. B.ZELNOWICZ | lokujemy „pod ol ak ž 

! swój udział na rzecz pozostałych wspólników Witolda Augu- $. Wiejskie chor. weneryczne, | Pieczenie . uipoteczne ! 

j й stowskiego, Antoniny Bielunasowej i Wiktora Charytonowicza i Kiełbasę żyłek: za AA TA ay, narządów : na majątki ziemskie i : 

š wystąpił ze spółki: następnie zaś Antonina Bielunasowa wy- *_ litewską mocrow'ch, Od omy bez kosztów | 

* ы stąpiła również ze spółki, przelewając wszelkie prawa i obowią- AOS Pod Wilnem przy st. Porubanek —1, ой 5 - 8 wiecz. ё“о/ЁіепРзПкУаСПбвкО]КОт!З 

Do Rejestru Handiowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- zki na pozostałych wspólników. 3098 — VI. ódhalańsk: oddaje się , : AT, p R | 
‚ gnięto następujące wpisy: ERY WANE LORNA GAR PERRY ASA OW аМ eh POCO PNĄ, a i ż i Į KobietarLekare i i dł i 

@ аОЫ Ido w dniu 8. Il. 1929 r. dodatkowy. Boczek, Polędwicę i Karkowinę. | ZIET awa 8 Warku ir Jeldnwt na ia: wiekszy || 

$ 2 ЗЫ х 680. П. A. „Burginó Sima“. Przedsiebiors 2 ! 3 Н Ai JĄTEK ZIEM- | 

0615. I. A. „ADRIATIC — Izaak Galperu, Jakob Pe a S Wyborowe je pkt Ski! na Pażcejege, „l 

serwów. "Siedziba w Wilnie, przy zauł. Mikołajewskim 7 
istnieje' od 1 stycznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Iza- 
ak Galpern przy ul. Dominikańskiej 11, Jakób Perelman przy 
ul. Niemieckiej 4, Miron Miller przy uleKolejowej 11 i Bencjon 
Bużański przy ul. W. Pohulanka 22. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 8 lufego 1929 roku na czasokres do dn. 
1 stycznia 1932 roku. Zarząd należy do wszystkich wspólników 
Weksle, umowy i wszelkie: zobowiązania w imieniu spółki oraz 
plenipotencje podpisują trzej wspólnicy łącznie pod stemplem. 
firmowym. Natomiast każdy ze wspólników samodzielnie ma 
prawo otrzymywać kotesponćoncję, wpływającą na imię firmy, 
zwykłą, wartościową i poleconą, przesyłać towary koleją żelaz- 
ną i podpisywać korespondencję z klientami firmy, niezawie- 
rającą zobowiązania. ` ŽŽ 4 

Dział B. 
wedniu 20. II. 1929 r. 

„416. L B. „W. Charytonowicz — Apteczny Dom Hurtowy 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Hurtowy skład apte- 
czny. Siedziba w Wilnie przy ul. Wielkiej 58. Firma istnieje od 1 
stycznia 1929 roku. Kapitał zakładowy 40.000 zł. podzielony na 
400 udziałów po 100 złotych każdy, z których 7.500 złotych 
wpłacono w gotowiznie, oraz 22.500 złotych w postaci osza- 
cowanych towarów, urządzenia sklepowego, zobowiązań dłuż- 
nych i akceptów; pozostałe 10.000 złotych winny być wpłacone 
w ciągu trzech miesięcy od dnia 28 grudnia 1928 r. Zarząd spół- 
ki stanowią: żam. w Wilnie Aleksander - Witold Augustowski — 
przy ul. Orzeszkowej 3 i Wiktor Charytonowicz przy ul. Wiel- 
kiej 58 oraz Władysław Plapas zam. w os. Niwka pow. Będziń- 
skiego woj . Kieleckiego. Plenipotencje, weksle, czeki i inne 
zobowiązania, akty, umowy  notarjalne i prywatne, żądania 
zwrotu sum z instytucyj kredytowych i pokwitowania z od- 
bioru pieniędzy podpisują w imieniu spółki dwaj zarządcy; na- 
tomiast korespondencję i pokwitowania z odbioru wszelkiego ro- 
dzaju korespondencji poleconej i telegraficznej, przesyłek, do- 
kumientów i towarów z kolei, żeglugi. komór celnych, oraz ze, 
wszystkich instytucyj rządowych i prywatnych podpisuje jeden 
z zarządców pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Janem Buyko, -Notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu 
Okręgowego w Wilnie w dn. 28 grudnia 1928 roku za Nr. 
5453 na czas nieograniczony. ю 3090 —-VI, 

* \ dniu 20. II. 1929 r. dodatkowy. 
„383, II. B. „Jan Gumowski i Adrjan Krzyžanowski — In- 
żynerowie — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zgło- 
szono likwidację spółki. Na likwidatora powołano inż. Gumow- 
śskiego, zam. w Wilnie przy ul. Mickiewicza 7. 3096—VI. 

Dział A. 
w dniu 13. Il. 1929 r. dodatkowy 

107. HI. A, Firma „Pierwsza Wileńska Spółka Przetworów. 
Ówocowych w Wilnie, Ludwik Nieciecki i S-ka* zmienia się na: 
„Pierwsza Wileńska Spółka Win i Przetworów Owocowych — 
Stanisława i Adam Łubkowscy*. Wspólnicy zam. w Wilnie, przy 
ul. Suwalskiej 7: Stanisława - Marja i Adam Łubkowscy. Udzie 
lona prokura łączna Leokadji Nietieckiej i Adamowi Łubkowskie 
mu cofa się. Ludwik Nieciecki zbył swe prawą do przedsiębior- 
stwa na rzecz Adama. Łubkowskiego i wystąpił ze spółki. 
Wszelkie dokumenty spółki podpisuje pod stemplem firmowym 
jedeń ze współników. 3 Iš 

w dniu 20. II. 1929 r. 
2825. II, A. „W. Charytonowicz i S-ka Apteczny Dom Han- 

dlowy w Wilnie". Siedziba spółki została przeniesiona na ul. 
Mickiewicza pod Nr. 7 w Wilnie. Wspólnikami obecnie są zam. 
7 Wilnię: Witold Augustowski przy ul. Orzeszkowej 3 i Wik- 
or Charytonowicz przy 'ul. Wielkiej 58. Ludwik Nieciecki zbył 

  

  

w dniu 7. Il. 1929 r.. 
7760. l. A. „C. Klibański i E. Epsztejn S-ka". Przedmiot— 

sprzedaż rękawiczek drobnemi partjami drobnym kupcom.. Sie- 
dziba została przeniesiona ną ul. 3 Maja 15 - 2.w Wilnie. 

1 * 3100 — VI. 

w dniu 20. II. 1929 r. 
8093. II. A. „PRZEMYSŁ GUMOWY* — ARDAL — M. 

Aronczyk, Br. H. i G. Czertoki, H. Kuszelewicz, L. Kuszelewicz, 
B. i Ch. £ande, M, Pupko, Br. M. i Z. Sztejnberg, S. Sawicki, 
M. Wiienczyk i S. Forman — spółka firmowa w Lidzie", Firma 
obecnie brzmi: „Przemysł Gumowy — ARDAL — M. Aronczyk 
H. Kuszelewicz, L/ Kuszelewicz, B. i Ch. Lande, S. Mełup, Br. 
M.i Z. Sztejnberg, M. Wilenczyk i S.. Forman, spółka firmowa 
w Lidzie”. Wspólnicy zam. w Lidzie: Mojżesz Aronczyk, Hirsz 
i Lew Kuszelewicze, Benjamin i Chaja - Rajna Łande, Mejer 
Sztejnberg, Zelman Sztejnberg, ; 'Morduch 
Wilenczyk i Salomon Forman oraz zam. w Warszawie, przy ul. 
Polriej 64 Salomon Mełup. Kierownikami obecnie są: Morduch 
Wilenczyk, Zelman Sztejnberg i Hirsz Kuszelewicz. Hirsz i Gda- 
lja Czerto ki, Szymon Sawicki i Mojżesz Pupko zbyli swe u- 
działy na rzecz Morducha Wilenczyka i wystąpili ze spółki: 
Mejer i Zelman Sztejnbergowie, Benjamin i Chaja-Rajna Łan- 
de, Hirsz i Lew Kuszelewicze zbyli część swych udziałów na 
rzecz tegoż Morducha Wilenczyka, który następnie zbył część 
swiego udziału na rzecz Salomona Mełupa.. 3101 — VI. 

w dniu 7. IL. 1929 r. 
9577. I. A. „Longin Kulikowski* w Wilnie, ul. Wielka 13, 

zakład krawiecki. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kuli- 
kowski Longin zam. tamże. 3102 Vl- 

9578. I. A. „Czurgielowna Aleksandra“ w Święcianach, Ry- 
nek 16. sklep kolonjalno - spożywczy. Firnfa istnieje od 1928 
roku. Właściciel Czurgielówna Aleksandra zam. w Święcianach 
ul. N. Święciańska 16. 3103 — VI. 

9579. I. A. „Dejcz Klara“ w šwiecianach, Rynek I, sklep 
spožywczy, kolonjalny, i galanteryjny. Firma istnieje od 1919 r. 
Właściciel Dejcz Klara zam. w Święcianach, ul. 3 Maja 2. 

3104 — VI. 

. 9580. I. A. „Dejcz Nochum:: w Niemenczynie, p. Wileńsko- 
Trockim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel Dejcz Nochum zam. tamże. 3105 — VI. 

  

9581. I. A. „Dembo Morduch* w Święcianach, ul. 3 Maja 1 
sklep materjałów piśmiehnych. Firma istnieje od 1915 roku. 
Właściciel Dembo Morduch, zam. w Święcianach, ul, Piłsudskie- 
go 13. 3106 — VI. ' 

9582 I. A. „Druc Dawid* -w Święcianach, ul. 3 Maja 36, pi- 
wiarnia i domowa sprzedaż wyrobów tytuniowych. Firma ist- 
nieje,od 1920 roku. Właściciel Druc Dawid, zam. tamże. 

3107 — VI. 

9508. |. A. „Druc Chana" w Święcianach, ul. 3 Maja 31, pi- 
wiarnia. Firma istnieje od 1921 roku. Właścicieł Druc Chana, 
zam. tamże. 3108 — VI. 

9584. I. A. „Druc Josel(* w Święcianach, ul. 3 Maja 25 sklep 
spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 
Druc Josel zam. tamże. 3109 — VI. 

9585. I. A. „Druc Sara“ w Swirze, pow. Święciańskim, her- 
baciarnia i piwiarnia ze sprzedażą chłodnych zakąsek. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Druc Sara, zam. tamże. 

3110 — VI. 

    
   

  

  

Žadaicie 
konserwy owocowe i marmolady 

„DA 
    

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

B. ZĄŁM 
ul. Zawalna 
  

'——— 0005 S ar A a 

Mieszkanie 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kai t. w p.) 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać 

„M. 
8: op пна аннн Й 

+ = 

    

Czopki he- l jegi” (Z kogutkiem) 
moroidalne „WÓLILÓ usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

  „Tel. 1-57   
TOKIERŃIA НЕМА wneoska 16. 

Poleca na święta: = 
Wielki wybór jaj czekoladowych i 
cukrowych, baranki, stoliki dziecię- 
ce, torty, torty pralinowe, mazurki, 
baumkucheny. babki, owoce smażone 

i inne DODATKI DO CIAST. 

wszędzie! 

ORA* 
оо 

    

           
ааиа 

    

Pisarza prowenfowego — 
pomocnika gospodarczego 
praktycznie i gruntownie znającego 

gospodarstwo podwórzowe, dozór i 
prowadzenie rachunkowości spichrza 
i magazynu, kontrolę żywienia in: 
wentarza, tylko z poważnemi re- 
ferencjami poszukuje gospodarstwo 
rolne hodowlano-nabiałowe. Oferty 
i zgłoszenia osobiste składać do kie- 
rownika „, Wydziału Hodowlanego 
Wil. Tow. Roln. Zawalna 9. — 8121-0 

ANSON  69%1-0 
21, telef. 895. 

Perlmuftera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

*złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

śródmieściu lub na 

do adm. „Słowa*, 

  

Ceny konkurencyjne. -0 

KNGEMEMZSEEEE 1 Dentysta kamionkovych 
: a 

PEBL: pe] bb bebe Lo Ls DEPO) 

BAUZRNNNNZNNANNZUNANNNUNABEE m 6 

ŻÓW. | iczka. Wilno, „Rolko- 

        

  

  

  

| winogronowe, u dozofcy. Bel В о4 4--6, | mis*, Gdańska 6. —Į 
lecznicze, 

cza 24, | 

stołowe, : a AA Aa 
: ajątek odl. od 

męża 132, st. kol. 4 klm. 
3 Ё '© obszarze około 

wódki, ‚ Во“ёё&иё 40 ha. Ziemia do- 
likiery „I. EU (GB p. atena» 

e. choroby weneryczne; kompletne. Sprze- 
[zagraniczne i krajowe sylitis i skórne. Wii- DAY. Jożodnie 

f-*(GOIĘDIOWSCJ 
ul. Trocka 

no, ul. Wileńska 3, te- | D. H.-K. „Zac! ęta* 

    
  

teton '557. Przyin Mickiewicza: 1, 
od8 do liod tel. 9-05. Ža 

DOKTOR 

HAWTPKIEWICZOWA | asm canon mams 
rzyjmuje od 11—12 Ž 

I ad 5—6. Choroby m E 

, skórne, leczenie wło- OREUBKUREMNUNEM 

sów, operacje Козте- .. Saka. 

tyczne i Kosmetyka J]"ia 2-g0 kwietnia r. 
lekarska. Wilno, Wi- 63, b: 0 godz. fl-tej 

ieńska 33 m. 1. odbędzie się na skła- 

W.Z.P. 77. dąch S. A. Ć. Hartwig 
w|m, Stefańska 29 
SPRZEDAŻ z LICY- 

KBOEMBEKAA TACJI | zastawionych 
anku wiązku 

z | LenAKZE Deary Į w 
Spółek Zarobkowych 
przez D.-H. Świt w|m 

L E - 5-ci skrzyń naczyń 
—© 

MARYA į 

Užynsk2-Smolska „ & 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by.. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

1 5. Przyjmuje: od 
š—1 i od 4—7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

Wiienkin i 5-44 
Me z ogr. odp. 

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

S mebli: 
jadalnie, sypialnie, £ 
salony, | gabinety, 
łóżka niklowane i 

| KP WOGREJ WONG) angielskie, kreden- 

towa A [niski ka 
BR AMUSZERKI GB) debowe i + p.Do-| 

godne warunki it 
EEE na raty. a 

  

Minszerkajmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 

tyczny usuwa Zzmąr- 
szczki, piegi, wągry» 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

szelkie oszczę- 
dności lokuje- | 

naįsolidniej 
pod mocne gwa- 
rancje wekslowe i 

hipoteczne ‹ 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza p 
tel. 9-05. —Į     

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. | Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytlo. | 

ы 2 : 
: ‚ ` 

ANT OSCOMO Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23. 
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