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P. Coty a zamach 
stanu 

: Paryż, 24 marca. 

Ma Francja „aferę Coty". Chodzi o 

sławnego periumiarza paryskiego, p. 

Franciszka Coty-ego, którego prawdzi- 

we nazwisko brzmi Spoturno i który 

jest pochodzenia włoskiego. Twórca 

perfum „Or* lub „Origan** jest czławie- 

kiem niezwykłym. Jego ojciec był ro- 

botnikiem dystylarni alkoholu. On.sam 

rzucił się do fabrykacji parfum dopie- 

ro w roku 1913. Pracowicie i pomysto- 

wo reklamował swoją markę. Chodził 

np. do poczekalni wielkich hoteli pa- 

ryskich, upuszczał na dywan flakonik 

swych perfum, rozlewał je podnosząc, 

a potem dawał portjerowi „Iudwika“ 

szepcząc mu parę słów na ucho. Za 

chwilę przechodzi elegancka Amerykan 

ką. Zatrzymuje się i wącha szukając 

, źródła zapachu: 
— To perfumy Coty'ego, rzuca por 

tjer jakby od niechcenia... 

W czasie wojny fracuski przemysł 

perfumeryjny przechodził ciężki kryzys. 

Większość wielkich firm ratowała się 

wynajmując swoje budynki i urządze- 

nia rządowi celem fabrykacji... amuni- 

cji. Ale fabryczka Coty'ego była zbyt 

mała, robił więc nadal perfumy. Po 

skończonej wojnie miał p. Coty w sto- 

sunku do swych konkurentów ten atut, 

że był gotów. Szybko wzrastać zaczęły 

jego produkcja i zamożność. A wraz z 

bogactwem zjawiają się ambicje poli- 

tyczne. 
r W roku 1920 kandyduje p. Coty na 

Korsyce do Senatu, ale — pomimo du- 

żych.sum na agitację — jest pobity. W 

roku 1922 uzyskuje większość 'akcyj 

Figara, wpływowego dziennika prawi- 

cowego, pomimo oporu jego ówczesne- 
go redaktora, p. Ludwika Latzarus'a. 

Ten ostatni do dziś dnia nie darował 

mu wysadzenia go z fotelu redakcyj- 

nego i świeżo ogłosił przeciwko p. Co- 

ty'emu książkę (Un ami du peuple, 

nego swieżo oggłosił przeciwko p. Co- 

ubiega się po raz drugi o mandat senac 

ki i zostaje wybrany 8 lipca, ale Senat 

unieważnia jego wyb ór wobec licz- 

gych przekupstw wyborców, jakie mu 

'udowodniono. 

Coraz większe zyski z perium osta- 

, dzają jednak panu Coty'emu jego nie- 

„ powodzenia polityczne. Dzięki kampa- 

nji „Figara* Angija zniża cło na fran- 

cuskie parfumy, a w końcu 1923 roku 

firma Coty otwiera wielki sklep w Lon- 

dynie. Jednocześnie zakłada p. Coty fa- 
brykę perium w Stanach  Zjednoczo- 

nych i przedsiębiorstwo to odrazu da- 

je mu dochody. P. Coty staje się boga- 

czem. W Rzymie konferuje z Mussoli- 

nim, w Londynie śniada z sir'em Au- 

stenem Chamberlain'em, w Paryżu ła- 
je lub chwali ministrów francuskich na 

łamach Figara. W roku 1925 pismo to 
świetnie szła pod redakcją p. Lucjana 

Romier'a, ale ten wykwintny pisarz 

zbyt wielką był indywidualnością, aby 

długo z p. Coty'm współpracować; po- 

zatem nie był w oczach p. Coty-ego' 
dość „na prawo”, więc w początkach 

1926 zastąpił go p. Andrzej Chaumeix, 

dotychczas współpracownik  Jowenal 

des Debałs. 
Chętnie popierał p. Coty i inne dzien 

niki prawicowe, jak  monarchistyczną 
Action Francaise, oraz przez parę mie- 

* ыесу м 1926 roku istniejący dziennik 
faszystowski Nouveau Siecle. Ten ostat 

ni prowadził p. Jerzy Valois, księgarz 
z zawodu; laury Mussolini'ego spać mu 

nie dawały, frank spadał i kartel lewicy 

był u władzy p. Valois myślał że wybiła 
jego godzina; zerwał więc z monarchi- 
stami za co go potem „tępił” bezlitos- 

nie p. Karol Maurras, ich utalentowa- 

ny wódz... Pan Coty przez pewien czas 
się wahał i subwencjonował zarówno 

monarchistów jak i faszystów. Ale w 
końcu 1926 r. przestał go interesować 
ruch pana Valois, wobec czego Nouve- 
au Siecle został zamknięty a p. Valois 

* szybko stał się... republikanem i to ra- 
dykalnym; pisuje dziś na łamach Vo- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

'na chleb. Jest to najlepszy dowód, 

ECHA STOLICY 

Powrót Prezydenta Mościckie- 
go do Warszawy. 

WARSZAWA, 2 4. Pat. W dniu 
dzisiejszym w godzinach rannych po- 
wrócił do Warszawy ze Spały p. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
Mościcki, 

  

Konferencja Prezydenta Mo- 
ścickiego z premjerem Bartlem 

WARSZAWA, 2 4. Pat. Dziś oko- 
ło godziny 1-ej odwiedził p. prezesa 
Rady Ministrów prof. K. Bartla w je- 
go apartamentach prywatnych Prezy- 
dent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
Mościcki, Konferencja Pana Prezyden- 
ta z Panem Premjerem ;trwała około 
półtorej godziny. 

Wypuszczenie Ulitza za kaucją 
10,000 zł. 

Z Bytomia donoszą, że w sobotę 
w południe b. komisarz pruskiej po- 
licjj w Poznaniu w czasie przedwojen- 
nym a po wojnie „prezes katowickie- 
80 „Volksbundu”, poseł na sejmik 
województwa śląskiego i (jak to ogło- 
sił p. Stresemann w Genewie), „przy- 
wódca* ; mniejszości niemieckiej na ° 
Górnym Śląsku, Ulitz—został wypusz: 
czony. z aresztu Śledczego na wnio- 
sek obrońcy. d-ra Libermanna, posła 
Sejmu: warszawskiego - za kaucją 70 
tys. złotych. Powodem uwolnienia za 
kaucją miało być zakończenie šledz- 
twa. Kto dostarczył obronie fundu- 
Szów na złożenie kaucji, depesze nie 
donoszą. Twierdzą tylko, że po wy- 
puszczeniu £. aresztu Ulitz był przed- 
miotem „serdecznych objawów sym- 
patji* ze įstrony „wschodnio-gėrno- 
šląskiej niemczyzny“. 

Na fundusz dyspozycyjny mini- 
stra Spraw wojskowych. 
WARSZAWA, 2 VI. PAT. Starosta w 

Wysokiem Mazowieckiem zawiadomił p. 
wojewodę białostockiego, iż na posiedze- 
niu wydziału powiatowego, odbytem pod 
jego przewodnictwem, zapadła jednogłośna 
uchwała dobrowolnego opodatkowania się 
rzez wszystkich mieszkańców powiatu 
ysokiego Mazowieckiego w wysokości 

10 gr. od osoby na rzecz funduszu dyspo- 
zycyjnego p. ministra spraw wojskowych. 
Gminy wiejskie i miejskie zaliczą zgóry 
przypadające na ich mieszkańców sumy z 
funduszów własnych, poczem zbiorą wpły- 
wające datki od interesowanych. Uchwała 
została przez mieszkańców miasta Wyso- 
kie Mazowieckie z entuzjazmem przyjęta. 

Strach ma wielkie oczy. 

  

    

  

„W Moskwie i większych miastąch ro- 
syjskich wprowadzono od paru tygodni kartki 

sa + że w 
Bolszewji po 10-ciu latach od „wielkiego 
pazdziernika” dzieje się coraz lepiej, zbliża 
się bowiem Rosja znowu do tego czasu 
kiedy rewolucja była w stanie najwyższe- 
go napięcia. Kartki na chleb, jako wyraz 
pomyślnej sytuacji gospodarczej, dobroby- 
tu i zadowolenia mas to dopiero zdobycz, 
to rekord najwyższy „socjalistycznego bu- 
downictwa* w państwie proletarjątu. 

„Zabornyja kniżki* tak się bowiem na- 
zywają kartki na chleb w Bolszewji nie 
ratują sytuacji, typowa fdla wszelkich kry- 
zysów gospodarczych panika aprowizacyjna 
Ogarnia coraz szersze koła potulnych oby- 
wateli sowieckich. Wszyscy robią nagwałt 
zapasy mąki, cukru, a to sprawia; że arty- 
kuły te znikają z lad sklepowych. Ceny 
idą w górę, spekulacja kwitnie. || 

„Te nastroje paniki: aprowizacyjnej ilu- 
stagię przytoczona wyżej karykatura „izwie- 

stji“. ю 
Panika aprowizacyjna, jak wynika z 

intencji karykatury, ma być owem „Sstra- 
chem, który ma wielkie oczy”. Że jest to 
bardzo optymistyczny pogląd o tem $wiad- 
сга  najdobitniej.. „zabornyja kniżki* i 
stały wzrost cen na artykuły spożywcze. 

Z ZA KORDOKOW 

Zamknięcie kościołów na Białornsi. 
Z Mińska donoszą, iż nasku- 

tek ogólnej antyrelieijnej kam- 
panjijjaka się w ostatnich cza- 
sach rozwinęła na całym terenie 
Sowieckiej Białorusi, zamknięto: 
szereg kościołów katolickich, 
przeznaczając je na kluby komu 
nistycznej młodzieży. 

Эт 16 tys. przedsiębiorstw 
W Litwie 

Według ostatnich danych statysty- 
cznych Ministerstwa Skarbu Łitwa 
ma obecnie . 18.200 „przedsiębiorstw 
przemysłowych. 

Sprawa korespondenta  „„Jannakas 
29 

* ` Linas 
„Liet. Żinios” donoszą, iż onegdaj zosta- 

ła ostatecznie rozstrzygnięta sprawa kores- 
pondenta pisma łotewskiego: „Jaunakas Zi- 
nas“ w Litwie p. J.. Pałeckisa, który w try- 
bie administracyjnym został ukarany grzyw- 
ną w kwocie 2.000 lit. z zamianą na 2 mies. 

więzienia. ы 
Niezadowolny z tego wyroku p. Palec- 

kis złożył zażalenie na ręce Prezesa Mini- 
strów Obrony Krajowej prof. Woldemarasa, 
który jednak karę zatwierdził,. | : 

- „Polskie głosy”. 
Kowieński „Liet. Aidas“ nie może wciąż 

jeszcze zapomnieć ujemnego wrażenia, ja- 
kie uczyniło w litewskiej opinii publicznej 
zawarcie traktatu handlowego z Niemcami. 
Winę za to urzędówka, oczywiście spędza 
na Polaków. Polacy, gdy przed wojną roz- 
począł się litewski ruch odrodzeniowy, ob-. 
wieścili, że jest on dziełem rosyjskich żan- 

darmów, skierowanem przeciwko Litwinom. 
Polacy, gdy powstała niepodległa Litwa, ogło 
sili światowi, iż jest ona dziełem Niemców 

przeciwko Polakom. Pisano i pisze się o tem, 
w prasie polski ej i obcej, przeważnie fran- 
ais którą się udało przekupić bądź o- 

Szukać. Obecnie Polacy usiłują prowadzić ta 
ką samą propagandę również w prasfe li- 

tewskiej. Za ich pieniądze wydawane jest pi- 
smo „Pirmin“, ktore"okupowaną Litwę na- 
zywa juž Polską. Wydają niewiadomo gdzie 
wychodzące pisemko „Łajswas Žodis“, na 

pierwszej stronie którego jest zamieszczony 

w żałobnej obwódce artykulik o tem, iż trak- 

tat handlowy z Niemcami oznacza koniec nie 

podległej Litwy. (3 : 

Wszystko to nie dziwi do wszystkiego 

przyzwyczajonych już Litwinów. Dziwnem 
jednak jest, iż argumenty Polaków, ogłoszo- 
ne w ich prasie, znajdujemy również w, na- 
szej prasie opozycyjnej — „Rytasie“ i po 
części „L. Ž:“. Co to oznacza? Przypad- 
kowa jednomyślność zdań czy też pokrewień 
stwo myśli wynikające ze wspólnego prag- 
nienia obalić obecną władzę? Argument dla 

"propagandy obrano najbardziej absurdalny: 

układ handlowy z Niemcami jest niebezpie- 

czeństwem dła niepodległości Litwy, ponie- 

waż Niemcy pono będą mogli kolonizować 

Litwę. 
W dalszym ciągu swych wywodów urzę- 

dówka zaznacza, że Polska sama z najwięk- 
szą chęcią podpisałaby taki układ z Nielnca- 
mi, jaki zawarła Litwa, tylko Niemcy nie zga 
dzają się dać Polakom tego, co dali Litwi- 
nom. 

Wskazując na pokrewne argumenty Po- 
laków i naszej opozycji, urzędówka zazna- 
cza, że poruszając ten fakt, nie ma zamiaru 
jego wyjaśnić. Niech sama opozycja powie, 

jak ona rozumie tę jednomyślność politycz- 
nych argumentów. W końcu „L. A." pisze: 

„Nie wiemy, czy Polacy zauważyli komicz- 

ność swej sytuacji, gdy pragną się wyda- 

wać obrońcami niepodległości Litwy, nasi 
opozycjoniści zaś swój tragizm w tem, że 
mają z Polakami wspólne idee, a być może, 
stali sie wspolpracownikami?“ 

Rozszerzenie sgsiemu ceł M Litwie, 

BERLIN, 2.IV. PAT. „Berliner Ta- 
geblatt* donosi z Kowna, że rząd 
litewski ma zamiar rozszerzyć swój 
istniejący obecnie system ceł ochron- 
nych, mianowicie podnieść istniejące 
cła i utworzyć nowe cła ochronne na 
cały szereg towarów, nawet niewyra- 
bianych dotychczas na Litwie, w tym 
celu, by zachęcić przedsiębiorców do 
tworzenia nowych gałęzi przemysłu. 
Pozatem mają być podwyższone cła 
na wszelkie rodzaje towarów luksu- 
sowych. 

Stosunki łotewsko-polskie w oświetleniu 
prasy. 

RZYM, 2 IV. PAT. W korespondencji z 
Rygi „Lavoro Fascista* porusza sprawę 
stosunków ekonomicznych łotewsko-pol- 
skich, nawiązując przytem do ostatniej mo- 
wy ministra Balodisa. Dziennik podkreśla 
doniosłość dla obu stron a zwłaszcza dla 
Łotwy, zawartego już traktatu handlowego 
i podaje jako bardzo prawdopodobne głosy 
opinii państw bałtyckich, twierdzące, że i 
itwa zmierza ku zmianie swego stanowi- 

ska względem Polski, co byłoby dowodem, 
iż Woldemaras zaczyną odstępować od 
swego nieprzejędnanego stanowiska wobec 
żywotnych konieczności swego kraju. „La- 
voro Fascista“ kończy uwagą, iż należy się 
spodziewać zwycięstwa istotnych potrzeb 
„ekonomicznych Litwy nad jej demagogicz- 
nemi dogmatami szowinizmu. ' 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
SARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk "| 7NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskegu 

NOWOGRODEK — BŁENIAKONIE — Bufet. kolejowy. 
".N. ŚWIĘCIANY — BRASŁAW — Księgarnia T-wa' „Lot“, $ 

DĄBROWICA « (Polesie) — Księgarnia K.. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. U 

= — Ka Zaakoca, cana ror 
ROD. — garnia "T-wa. ch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiIDA — ul Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy | 
oraż nadesłane rnilimetr 50 Kronika 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miejsta. Terminy druku mogą   

Spotkanie Chamberlaina z Mussolinim 
RZYM, 2.1V. PAT. Agencja Stefaniego donosi z Florencji: 

Dziś o godzinie 11 rano odbyło się spotkanie między Chamber- 
lainem i Mussolinim. W ciągu dłuższej rozmowy, uirzymanej w 
tonie serdecznym, obaj mężowie. stanu, po rozpatrzeniu ogólnej 
sytuacji politycznej. stwierdzili raz jeszcze serdeczność siosun- 
ków, łączących Anglię i Włochy oraz istnienie porozumienia obu 
rządów co do najważniejszych kwestyj politycznych, dotyczących 
obu krajów. Po tem spotkaniu Mussolini podejmował šniada- 
niem w ścisłem gronie Chamberlaina i jego małżonkę. 

Br. Schacht o rokowaniach reparacyjnych 
: BERLIN, 2 4.. Pat. Prezydent Banku. Rzeszy. Schacht. upoważnił, agen- 

cję Wolifa do ogłoszenia następujących swych uwag о pracach rzeczo- 
znaw. reparacyjnych. Rokowania toczyły, się w atmosierze zupełnie przy- 
jaznej, Ważność przedmiotu rokowań, którym jest finansowe uregulowanie 
stosunków międzynarodowych na okres lat kilkudziesięciu oraz- Ostateczna 
likwidacja wojny, pozwala jednak przewidywać sporo trudności, + jak rów- 
nież Głuższy okres rokowań. Z uwagi wszakże na dobrą wole. obu stron 
dojścią do porozumienia i zachowanie niezbędnej dozy. sprawiedliwości w 
trudnych rokowaniach żywić należy pełną nadzieję osiągnięcia pozytywnych 
wyników rokowań, 

Przemysł niemiecki wpłacił pierwszą ratę odszkodowań. 

: ‹ „BERLIN, 2 4. Pat. Pierwsza spłata półroczna w wysokości 150 mil- 
jonów! marek, z tytułu odszkodowań, obciążająca przemysł niemiecki, któ- 
rej termin płatności przypadł w dniu 1 kwietnia, została. wpłacona gene- 

„ralnemu agentowi odszkodowawczemu. 

"Inkorporacja państewka Waldeck do Priis 
BERLIN, 2.IV. PAT. W pierwszy dzień Świąt wielkanocnych odbyło 

się uroczyste przejęcie przez ministra Spraw wewnętrznych  Grzesinsky'ego 
władzy w niezależnem dotychczas państewku niemieckiem Waldeck. Pań- 
stewk6 to, na mocy traktatów specjalnych z Prusami, zóstało całkowicie 
przyłączone do Prus i stało się częścią państwa pruskiego. 

Choroba kanclerza Miillera 
BERLIN, 2.IV. PAT. jak donosi „Acht-Uhr Abendblatt", niedyspozy- 

cja kanclerza jest poważniejszej natury, niż się dotychczas wydawało. Jest 
rzeczą pewną, że kanclerz przed upływem tygodnia nie będzie mógł objąć 
urzędė wania. 

Plań pomocy gospodarczej tdla ferenów okupo- 
wanych w Niemczech 

BERLIN, 2.IV. PAT. Mińister spraw wewnętrznych Sewering, który 
po dymisji ministra Qiuerarda zarządza także ministerstwem terenów Oku- 
'powanych, przedłożył Reichstagowi memorjały rządu pruskiego, bawarskie- 
go, saskiego, badeńskiego i oldenburskiego o ciężkiej sytuacji terenów 
a anych. Memorjały te mają być wstępem do wielkiej dyskusji, na 

dla terenów okupowanych i terenów pogranicznych. 

Krwawe walki w Meksyku 
Kięska armji Callesa 

NOWY-YORK, 2. IV. PAT. Wiadomoćci otrzymane z nad granicy 
meksykańskiej podają, iż powstańcy odnieśli dy. 31 marca pod Escalon 
wspaniałe zwycięstwo nad armją gen. Callesa. 

Według tych informacyj, wojska związkowe miały 400 zabitych. 1500 
żołnierzy dostało się do niewoli. Ogromne spustoszenie w szeregach armii 
związkowej siały samoloty powstańców. Dotychczas brak „potwierdzenia 
tych wiadomości ze źródeł meksykańskich. 

1 

Wojska rządowe po uporczywej walce zdobywają 
* miasto liminez. 

WIEDEŃ. 2.4. (PAT). Dzienniki donoszą z Nowego Vorku iż meksykański gen. Al- 
mazan, wierny rządowi, zaatakował w niedzielę miasto Jiminez, gdzie znajdowała się 
główna kwatera rewolucjonistów. Na trzy mile przed m. Jiminez wojska rządowe mapot- 
kały trzy linje ogromne powstańców. Ciężka artylerja wojsk rządowych przez kilka go- 
dzin ostrzeliwała pozycjaje powstańców poczem gen. Aimazan wydał rozkaz do szturmu. 
Po rozpaczliwej obronie pozycje powstańców zostały zajęte. Straty po obu stronach du- 
że. Przyczółek mostowy pod miastem dopiero w południe przeszedł w ręce wojsk rzą- 
dowych. W mieście doszło do gwałtownych walk ulicznych. e 
żołnierzy utworzyli barykady oraz ostrzeliwali wojska rządowe z dachów i wież kościel- 
nych. Sprawozdania ministra spraw wojskowych, podają, że ulice miasta zasłane były 
rannymi i trupami. Część mieszkańców uciekła Z miasta, a część pochowała się. Pod 
wieczór wojska rządowe zdobyły dzielnicę północną miasta a część pochowała się. Pod 
stronach brały udział w walkach samoloty bombowe. Jeden z samolotów bombowych zo- 
stał zestrzelony. Ё 

MEKSYK. 2.4. (PAT). Według nadesłanych tu wczoraj wieczorem wiadomości, 
wojska związkowe rozbiły powstańcze pod Limon w stanie Sinalosa. W bitwie tej 
powstańcy stracili 100 zabitych, wojska rządowe zaś 20. 

Sytuacja w Afganistanie 
Amanullah nie wyrzekł się walki 

NEW-DELHI, 2. IV. PAT. Liczbę wojsk, któremi rozporządza Ama- 
nullah, obliczają na 7 tysięcy, Będzie on usiłował zawładnąć tronem w 
Kabulu i usunąć Habibullaha. Wałory wojsk obu armij są dość wątpliwe, 
Zdaje się być prawdopodohnem, iż da się zapobiec zetknięciu się armij, 
o ile przybędzie na czas z Europy Nadir-Khan, będący już w drodze do 
Aiganistanu. Nadir-Kkan posiada duży wpływ w Afganistanie. Zwoła on 
radę narodową, mającą orzec, który z kandydatów ma większe prawa do 
tronu. ' 

Marszalek Jofire chory 
PARYŻ, 2 4. Pat. Marszałek Jofire wskutek upadku dostał wysięku 

stawowego i nie opuszcza mieszkania. Ogólny stan marszałka nie wzbudza 
jednak żadnego zaniepokojenia. 

25-lecie brytyjsko-francuskiej Enientfe Cordiale 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Cannes. 

CANNES, 2.IV. PAT. Odbyły się tu uroczystości irancusko-brytyjskie 
z okazji 25-lecia Entente Cordiale. Rozwinął się pochód, który ruszył pod 
pomnik poległych żołnierzy, gdzie goście angielscy złożyli wieńce, następ- 
nie zaś pod bogato udekorowany flagami i kwiatami pomnik Edwarda 
VII, przed którym książę Connaught przyjął defiladę marynarzy francuskich. 
Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 25-lecia irancusko:angielskiej 
entente cordiale książę Connaught zabrał głos, podkreślając z  wzrusze- 
niem inicjatywę dyplomatyczną swego brata, która wywarła tak głęboki 
wpływ na historję obu narodów. * 

Sojusz francusko-brytyjski warunkiem polityki lokarneń- 
skiej. 

i PARYŻ, 2. IV. PAT. Omawiając uroczystości francusko-angielskie, jakie odbyły 
się w Gannes w obecności księcia Connaught, ,Le Journal pisze, iż polityka lokar- 
neńska możliwa jest jedynie pod warunkiem utrzymania sojuszu francusko -brytyjskie- 
go celem powściągnięcia nadziei odwetowych. Oto dlaczego po 25 latach entente 
cordiale posiada nadal pełną żywotność. 

ВЛЕОЫТЕЗНЕЛОИРТЫ DART. 

jednoszpaltowy na str. 2-ej.i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunik: 
% reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. 

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

której zostałby opracowany wielki plan pomocy - gospodarczej. 

w liczbie 5 tys. , 

kiosk St. Michalskiego. 
Ksiegarnia T-wa“ „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
„POSTAWY — Księgarnia Peli. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

"ST, ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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lonte prowadzi kampanję _przeciwko- 

PP.. Coty'emu i Maurras'owi, oraz wy- 

daje przeciw nim książki (jego właśnie, 

księgarnia wydała pamflet p. Latzaru- 

s'a przeciwko Coty'emu). 

Czy p. Coty subwencjonuje nadal | 

Action Francaise — nie wiemy. Wiemy 

natomiast, że pokrywa deficyty Journal 

des Debats, organu konserwatywnego, 
"ale niewątpliwie republikańskiego i 

wszelkim zamachom stąnu przeciwne- 

go. Pozatem ma p. Coty cztery własne, 

dzienniki: w Figarze posiada 30.000 

akčyj na 40.000, w Gaulois — 37.000 

na 50.000; dwa Ami du Peuple, ranny i 

wieczorowy, stanowią jedno przedsię-. 

biorstwo hańdlowe, ale mają różne re= 

dakcje. Te dwa ostatnie dzienniki pow-_ 

stały w róku 1928 i biją razem okoła: 

: Cała. 
„Wielka prasa'* paryska toczy z nimi za. 
jadłą walkę, bo cena dziennika: parys-- 

kiego wynosiła dotąd 25 centynów, kie-. 

„miljona egzemplarzy dziennie. 

dy Ami du Peuple kosztuje tylko 10. 
« jest więc dziś p. Coty czynnikiem: 

z- którym trzeba się we Francji liczyć, 
do którego trzeba się jakoś ustosunko- - 

wać. Jego prasa wywiera bezsprzeczny | 
wpływ na prawicową opinię francuską * 

Ale czego chce p. Coty? Jaki jest jego 

„program? Z tem ma on zdaje się naj- 

większą biedę. Jest to niewątpliwie typ 

przedsiębiorcy, któremu się udało za- 
robić dużo pieniędzy i który przypisuje ° 

to, wyłącznie swemu genjuszowi; pa- 

trzy więc z pewną pogardą na „polity- , 

kierėw“ i innych „budżetożerców *, ba - 

jest przekonany, że lepiejby rządził niż 

oni. Skoro mu się nie udało dostać do * 

Senatu drogą... normalną, to być może, т 

iż chodzi mu po głowie wejście na dro- 
gę... niezwykłą... Ale, aby się tego ro- 
dzaju przedsięwzięcia udawać mogły, - 

trzeba mieć za sobą wygraną wojnę i 

historyczne zasługi w dziele odbudowa 

nia Ojczyzny (jak Marszałek Piłsudski) 

lub żoryańizowaną partję (jak Musso- 
lini). Ani jednego, ani drugiego nie | 

ma p. Coty, a w dodatku brak mu jesz- 

cze czegoś, co istniało w roku 1922 we 

Włoszech i w roku 1926 w Polsce, a 

mianowicie zły stan finansów i gospo- 

darki, ogólne niezadowolenie i pożą- 

danie zmiany. Francji natomiast nigdy 

od czasu wojny lepiej się nie powodzi- 

ło. 

Dła Republiki Francuskiej p. Coty 

groźnym nie jest. 

Kazimierz Smogorzewski. 

PWYALEŻZIWEACPYRRPRENEZKAE POTTRZOO OT ERO 

Prasa sowiecka a marszałek Foch 
Zgon marszałka Focha wywołał w 

opinji sowieckiej dość słabe zaintere- 
sowanie. Prasa sowiecka 
śmierci generalissimusa wojsk koali- 
cyjnych bardzo mało uwagi wychodząc 
przytem, jak się zdaje, z założenia, że 
nie byłoby zbyt dobrze i dyplomatycz- 
nie pisać o człowieku, który, jak organy 
sowieckie przyznają, był zdecydowa- 
nym przeciwnikiem Rosji bolszewickiej. 

Bardzo znamienna dla stosunku so- 
wietów do zmarłego marszałka jest cha 
rakterystyka Focha, podana przez mo- 
skiewskie „Izwiestja“. Urzędówka mo- 
skiewska po skreśleniu krótkiej biogra- 
fji marszałka pisze, że Foch był jednym 
z najszczerszych i najgroźniejszych wra 
gów państwa sowieckiega. W roku 
1919, — piszą „Izwiestja”, — był on 
jednym ze zdecydowanych zwolenni- 
ków interwencji zbrojnej, propagując 
konieczność rozgromienia republiki so- 
wicckiej. Ale i po okresie interwencji 
Foch niejednokrotnie powracał do myś- 
li o zlikwidowaniu władzy sowieckiej 
drogą akcji zbrojnej. Niezmiernie szcze 
re i otwarte wystąpienia marszałka Fo- 
cha w tej materji nieraz zwracały na 
siebie uwagę prasy światowej. 

O wojennych zasługach marszałka 
Focha „Izwiestja* piszą niewiele, ogra 
niczając się do stwierdzenia, że marsza 
łek Foch miał pewne prawo uważać się 
za człowieka, który w dziele sukcesów 
wojennych Małej Ententy pod koniec 
wojny światowej położył . wyjątkowo 
wielkie zasługi. 

  
RO } 

KRAJOWE MI BARWNIMA MI 

poświęciła - 

   



Spisek na życie 
Opinja turecka już od dłuższego 

czasu ledzi z niezwykłem zainteresowa- 
niem przebieg śledztwa przeciwko spis 
kowcom którzy planowali zamach na 

życie prezydenta Turcji, Kemala - pa- 

szy. Pisma tureckie codziennie przyno- 

szą coraz to nowe szczegóły, dotyczące 

działalności spiskowców. Większość u- 

czestników sprzysiężenia znajduje się 

już pod kluczem, a organy śledcze są 

przekonane, że niebawem już cała spra- 

wa zostanie całkowicie wyjaśniona. Na 

czele spisku stała, jak wynika z dotych- 

cząsowych wyników śledztwa, kobieta, 

niejaka Kadrie - hanum, która, jak się 

zdaje, wzięła też na siebie rolę dokona- 

nia zamachu na Kemala - paszę. W tym 

celu dwa razy wyjeżdżała z Konstan- 

tynopola do Angory, mimo iż nie posia- 

da na to pozwolenia (wyjazd z Kon- 

stantynopola do nowej stolicy Turcji 

możliwy jest jedynie za specjalnem ze- 

(ASSR OK INRI EO 

Bilans kampanji wyborczej W TSS. 

Kampanja wyborcza do sowietów miej- 

skich i wiejskich w ZSSR jest już na ukończe 

' ólnych okręgach wyborczych 

nowe sowiety już się ukonstytuowały, w in- 

nowe sowiety już się okonstytuowały, w in- 

nych odbywa się w przyśpieszonem tempie 

obliczanie głosów i przydzielanie mandatów 

Na podstawie znanych już wyników wybo- 

rów, można dać przybliżoną charakterystykę 

tegorocznej kampanji _ wyborczej do so- 

wietów. Najściślejsze informacje 

o przebiegu wyborów nadeszły dotychczas 

do Moskwy z Ukrainy, Białorusi i z autono- 

micznych republik południowo - wschodnich. 

Na Ukrainie przeprowadzono wybory 0- 

gółem do 9.000 sowietów. Aktywność wybor- 

ców ukraińskich była daleko większa, niż pod 

czas wyborów zeszłorocznych. W roku bie- 

żącym wzięło udział w akcie wyborczym 

64,5 proc. ogólnej liczby osób, uprawnionych 

do głosowania, w roku ubiegłym zaś głosowa 

ło na Ukrainie zaledwie 51,6 proc. ogólnej 

liczby wyborców. Do nowych sowietów we- 

szło również znacznie więcej kobłet, niż do 

sowietów zeszłorocznych. Udział kobiet w so 

wietach ukraińskich wyraża się obecnie cyfrą 

17,5 proc. ogólnej liczby członków sowietów 

podczas gdy w roku ubiegłym udział ten wy- 

nosił zaledwie 12,5 proc. Członkowie partji 

komunistycznej stanowią w nowych sowie- 

tach ukraińskich 16,7 proc. ogólnej ilości ra- 

dnych. ; ох 

-"Na Bialorusi sowteckiej aktywność wybor- 

ców była stosunkowo słaba. W akcie wybor- 

czym wzięło udział wszystkiego 59 proc. ogól 

nej ilości osób, uprawnionych do głosowania. 

Wielki wpływ na wynik wyborów wywarły 

kobiety białoruskie, które często głosami swe 

mi decydowały o charakterze nowych sowie- 

tów. Również liczba kobiet, wybranych do 

sowietów, jest na Ukrainie bardzo znaczna i, 

jak z dotychczasowych wyników wyborów 

wynika, sowiety białoruskie pod względem u- 

działu w nich kobiet stoją na drugiem miejscu 

wśród wszystkich republik związkowych. w 

porównaniu z rokiem ubiegłym liczba radnych 

kobiet wzrosła na Białorusi w roku bieżącym 

prawie trzykrotnie. Organizowani komuniści 

stanowią 17,3 proc. ogólnej ilości członków 

nowych sowietów białoruskich. _ | 

liość kobiet, wybranych do sowietów, jest 

jeszcze większa w miastach białoruskich, 

gdzie kobiety stanowią 23,6 proc. ogólnej iloś 

ci radnych. W ten sposób kobiety stanowią 

ua Białorusi prawie czwartą część ogólnej 

ilości członków sowietów miejskich i miej- 

skich. 
Na pierwszem miejscu pod względem u- 

działu kobiet w składzie sowietów stoi wśród 

wszystkich republik związkowych republika 

Uzbekistańska, gdzie do sowtetów wybrano 

26,4 proc. ogólnej ilości radnych. 

    

Bardzo znacznie wzrosła aktywność wy- 

borców w republikach południowo - wschod 
nich. Jest to w wielkiej mierze wynikiem pre- 
sji, stosowanej przez władze centralne w sto- 

- sunku do ludności kresowej. Udział kobiet w 
akcie wyborczym wzrósł w republikach połu- 
dniowo - wschodnich trzykrotnie. 

Kampanja przeciwko trockistom, połączo- 
na z generalną „czystką”, która miała miej- 
sce w okresie przedwyborczym, wywarła Sil- 
ny wpływ na przebieg kampanji wyborczej. 
Już dzisiaj nie ulega najmniejszej wątpliwoś- 
ci, że w nowych sowietach „staliniści* będą 
mieli przeważającą większość. 

NA PFOGZTÓWKACH. 
1. A gdy sfopniały obeliski z lodu... 

Oslo, 25 marca. 

Przepiękna to była uroczystość!.. 
Trafiłem na nią przypadkiem. Oto 
szczypta wrażeń naocznego Świadka. 

Po raz pierwszy od sześcirset lat 
witała stolica Norwegji własną 
następczynię tronu. Z jakimże entuz- 
jazmem! Spokojne zazwyczaj, arcypo- 
ważne miasto, wyraziłbym się: wyszło 
z siebie. Te tłumy... te wiwaty!... A 
na ulicach— proszę sobie wyobrazić— 

* obeliski ułożone z potężnych kwadra- 
tów lodu, sięgające prawie do drugie- 

go piętra kamienic, pooświetlane z 
nastaniem zmroku różnobarwnemi ref- 

lektorami. 
Coś bajecznego! Takiej „dekoracji” 

jeszcze oczy ludzkie nie oglądały. 
Przytrafił się i nadprogramowy 

epizod. Wilją ślubu księcia Olafa, na- 
stępcy tronu, z księżniczką Marthą, 
wieczorem, w momencie kiedy narze* 
czeni z orszakiem i eskortą zajeżdżali 
we wspaniałych karetach przed gmach 
Teatru Narodowego gdzie miał odbyć 
się spektakl galowy, a kiedy <niezli- 
czony tłum właśnie był zaintonował 
strofę hymnu narodowego „La vi 
elsker detto landef" (Miłujemy my ów 
kraj!), wybuchł olbrzymi pożar, po- 
krywając łuną niebo nad miastem. 
Płonął—i spłonął doszczętnie — naj- 
większy w Norwegji magazyn w typie 
paryskiej Belle Jardiniere, 

Ile, że ofiar w ludziach nie było, 
wypadek nie zachmurzył fety — odświę- 
conej niezmiernie wystawnie. : 

Prastary kościół Zbawiciela cały 
wewnątrz w chryzantemach białych i 
liljach. Tren u sukni panny młodej 
na cztery metry, Tuż zanią u ołtarza 
stoi ojciec, książę Karol szwedzki 
zwany „niebieskim księciem”, od 
wiecznie niebieskiego munduru, który 
nosi. Tuż za panem młodym jego 
„Swat“ książe Yorku. Obyczajem sta- 

Kemala Paszy 
zwoleniem władz). Po raz pierwszy u- 
dało jej się zmylić czujnośc policji i 

tym czasie Kemala nie było. Kiedy jed- 
nak przybyła do Angory po raz drugi, 
została aresztowana i poddana dokład- 
nemu badaniu. Wzięta w ogień pytań 
krzyżowych, Kadrie - hanum do wszy- 
stkiego się przyznała i wyjawiła cały 
szereg okoliczności, które sędziemu 
w wielkim stopniu ułatwiły prowadze- 
nie dochodzenia przeciwko spiskowcom 

Organy policyjne stwierdziły wkrót- 
ce po aresztowaniu Kadrie - hanum, 
że spiskowcy zbierają się w mieszka- 
niu pewnego ormiańskiego dentysty na- 
zwiskiem Kalfajan, który brał czynny 
udział w ruchu  nacjonalistyczno-or- 
miańskim. Również drugi spiskowiec 
Murat, był Ormianem i członkiem or- 
miańskiego komitetu rewolucyjnego. 
Wybitną rolę wśród spiskowców odgry 
wał jeszcze niejaki Mustafa Ferdi, de- 
zerter z armji tureckiej. Mustafa Ferdi 
dowiedział się zawczasu o akcji poli- 
cji i zbiegł zagranicę (do Węgier). Dal 
szy spiskowiec Osman Wasit usiłował 
skryć się na terytorjum Rumunji został 
jednak przez władze rumuńskie schwy- 
tany i oddany do dyspozycji władz tu- 
reckich. W opinii tureckiej wielkie po- 
ruszenie wywołał jednak fakt, że sędzia 
śledczy pozostawił Osmana Wasifa po 
przesłuchańiu na wolnej stopie W spis- 
ku brali udział również mąż i brat aresz 
towanej Kadrie - Hanum, którzy znaj- 
dują się już w rękach policji. Jak z do- 
tychczasowego śledztwa wynika, nie- 
którzy spiskowcy utrzymywali Ścisły 
kontakt z zagranicą, skąd otrzymywali 
pomoc materjalną. 

Choć śledztwo w sprawie sprzysię- 
żenia przeciwko prezydeńtowi republi- 
ki tureckiej nie jest jeszcze ukończone, 
zdaje się już dzisiaj nie ulegać wątpli- 

wości że inicjatorami całej tej akcji są 

reakcjoniści tureccy, którym nie na rę- 

kę jest działalność reformatorska Kema 

la Paszy. Pisma tureckie uważają jed- 

nak, że spiskowanie przeciwko prezy- 
dentowi nigdy nie doprowadzi do po- 
myślnych wyników, gdyż prawie. cała 

opinja turecka solidaryzuje się z dyk- 

tatorem i okazuje mu w dziele moderni 

zacji tureckiej życia publicznego swe 
szczere i czynne poparcie. 

Owies 
„Złoty HESZEZ” z Śryzinai. 
Niewybredny, wczesny, krzewiący się, 

niewylegający, zaaklimatyzowany dla 

surowego klimatu, z lichwą opłacający 

silne nawożenie, po 45 gr. klg. 

loco maj. Male Hranicze 
poczta Krašng nad Uszą 

  

Siewniczki i wypielacze ręczne 
PL AN E Tule 

Świetne narzędzia ' amerykańskie, 
niezbędne przy uprawie rządowej wa- 
rzyw Oraz roślin pastewnych jak bu- 
raki, marchew i t. p. 

poleca 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 112 G611-1 

  

ro-norweskim / podprowadzają — 40 
ołtarza pannę młodą ojciec, książę 
Karol szwedzki, a pana młodego 
przedstawiciel angielskiego domu *pa- 
nującego książę York. 

Księżna Ingeborga, matka panny 
młodej wciąż jeszcze nietylko -piękna 
lecz jakże młodo wygląda! I co za 
koligacje! Ależ to istna belle-me- 
re'a całej Skandynawii! Siostrą jest 
przecie króla duńskiego i siostrą kró- 
la norweskiego, teściową belgijskiego 
następcy tronu a teraz teściową następ- 
cy tronu norweskiego. Drużek—ośm; 
jedna od drugiej Śliczniejsza; wszyst- 
kie w bladoniebieskich sukniach tiu- 
lowych; chyba jednak najpiękniejsze 
wśród nich: księżniczka  Ingerid 
Szwedzka i córka Fridtjofa Nansena. 
Cztery szwedki, cztery Norwegki. 

A gdy kapłan od ołtarza zapytał 
donośnym głosem: „Pytam ciebie, 
Olafie nastepco norweskiego tronu, 
w obliczu Boga i w obecności przy- 
tomnych tu osób, czy chcesz pojąć za 
żonę stojącą w tej chwili przy tobie 
księżniczkę Marthę?* — również na 
cały kościół słychać .było jak odpo- 
wiedział . potrzykroć książę Olaf: 
„Tak - tak - tak!“ 

Dziś - kiedy to piszę — iluminacje 
pogasły, obeliski z lodowych brył po- 
woli topnieją na jakby już wiosennym 
wietrze; miasto przybrało codzienny 
wygląd... 

Lecz, że feta była i imponująca 
piękna—tego nie rychło ludzie tutejsi 
zapomną. 'A i dzieciom jeszcze opo- 
wiadać o niej będą. 

Esquire. 

IL. Ku słońcu. 

Na pokładzie parowca „La mori- 
ciere“, w lutym. 

Dzień cichy, spokojny, słońce za- 
lewa wybrzeże. Zbocza gór i skał, 
Marsylja cała Spowita jeszcze we 
mgły, przez które przedziera się przy 
naszym odjeździe okazała katedra i 

У ‹ ® М ° 

Turcja ratylikowała profokuł Lifwinowa 
„ANGORA, 2. IV. PAT. Izba przyjęła ustawę w sprawie przystąpienia 

> jej « et Turcji do paktu moskiewskiego oraz iratyfikowała w pierwszem czytaniu 
opuścić niepostrzeżenie Angorę gdzie w turecko-węgierski traktat o neutralności, rozjemstwie i pojednaniu. 

Hugo Gibson delegafem 
na 6 koferencję 

Stanów Zjednoczonych 
rozbrojeniową 

„WASZYNGT ON, 2. IV. PAT. Ambasador Stanów Zjednoczonych w 
Belgji Hugh Gibson mianowany został delegatem amerykańskim na 6-tą 
sesję komitetu przygotowawczego konferencji rozbrojeniowej. 

Uniwersyfefy powinny być poświęcone fylko 
sprawom szerzenia wiedzy 
Oświadczenie Primo de Riwery. 

MADRYT, 2. IV. PAT. Przewodniczący akademji zwrócił się do Pri- 
mo de Riwery z pismem, w którem podkreśla szkody, wyrządzone pod 
względem intelektualnym i moralnym studentom przez zamknięcie wyższych 
uczelni. 

Pismo domaga złagodzenia zarządzeń podjętych w stosunku do uni- 
wersytetów. Gen. Primo de. Rivera odpowiedział, że uznaje zupełnie słusz- 
„ność wysuniętych zarzutów i jest zdania, że rząd powinien przyczyniać się 
do rozwoju życia naukowego i kształcenia młodzieży, jednak pod warun- 
kiem, że uniwersytety poświęcone będą wyłącznie sprawom szerzenia wie- 
dzy. Z chwilą, gdy szkoły wyższe stają się ośrodkiem zaburzeń niepoko- 
jących iższkodliwych dla interesów państwa, rząd — oświadczył Primo de 
Rivera 
cyj karnych. 

powinien powziąć postanowienia w sprawie odpowiednich sank- 

Czany-kai-Szek maszeruje na Hankou 
SZANGHAJ, 2.IV. PAT. Według oświadczenia głównej kwatery Czang- 

Kai-Szeka, wojska rządowe zajęły wczoraj Hwan-Szou, położone w odleg- 
łości 20 mil ang. od Hankou i posuwają się szybko w kierunku na Har- 
kou, biorąc po drodze do.niewoli: licznych 
Kwan zakomunikował, iż trzy kanonierki rozpoczęły wczoraj 

nieprzyjatielskich w Yango. W dniu 
eskadra wyruszy do Hankou w celu odcięcia wojskom prowincji 
bardowanie pozycyj 

odwrotu przez rzekę Yang-Tse.- 

Admirał Szen-Szao- 
rano bom- 
jutrzejszym 

Wuhan 

jeńców. 

„Rząd nankiński opanował sytuację. 
WIEDEŃ, 2.1V. PAT. Donoszą z Londynu, że rząd centralny w 

Nankinie jest panem położenia w Chinach. Wobec ultimatum  Czang-Kai- 
Szeka, powstańcy opuścili prawie całą prowincję kantońską, która obecnie 
obsadzona jest przez wojska rządowe. Wojska rządowe maszerują w kie- 
runku Hankou. Prasa angielska donosi dalej, że doradcą wojskowym 
Czang-Kai-Szeka jest niemiecki pułkownik Bauer. 

Gwaliowna burza iw Sf. Zjednoczonych 
11 osób zabitych — miljonowe straty 

, NOWY YORK. 2.4.«(PAT). Gwałtowna burza, która szalała wczoraj. nad wschod- 
nio- środkowemi i zachodniemi stanami, spowodowała śmierć 11 osób oraz wyrządziła 
szkody sięgające kilku tysięcy dolarów. 

Kwietniowa ofensywa chłodów 
Śnieg w południowych Niemczech—Orkan nad Berlinem 

BERLIN. 2. 4. (PAT). W czasie świąt wielkanocnych w Berlinie znacznie obniżyła 
się temperatura. Z południowych Niemiec nadchodzą wiadomości iż s) śnieg.. 
mym Berlinie w pierwszy dzień świąt i w nocy z 1 na 2 kwietnia EE kim ki 

W sa- 

óry po- 
szkody przewracał przy nowo bbudujących się domach. 

Wybuch granalu w komisariacie policji 
PARYŻ. 2.4. Pai. „Petit Parisien* donosi, iż w Halluin, pod Lille, nieznany 

Sprawca rzucił granat przed gmachem komisarjatu policji. Wybuch na szczęście nie 
pociągnął za sobą ofiar w ludziach i wyrządził nieznaczne tylko szkody. 

Czytajcie My 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

REDAKCJĄ a ADMINISTRACJA 

Poznań, Gieszkowskiego 9. 

CAR KAVA 
prześliczna, na wysokiej skale, góru- 
jąca nad miastem i portem Nótre 
Dame de la Garde. Okazały i ładny 
pomnik dla poległych przytyka do 

  

. morza. „La moriciere* majestatycznie 
pruje lazurowe morze. Oglądamy z 
boku ciekawą wyspę Frioul z zam- 
kiem d'lf, gdzie więzienie średniowie- 
cza i rewolucji francuskiej, tu siedział 
Mirabeau, tu w zamku d'lf, czerpał 
podobno natchnienie Al. Dumas do 
„Monte Christo”. Beznadziejnie strasz- 
nie wygląda ten zamek d'lf. Dalej na 
całej wyspie ze skał, bez jednego 
listka, bez jednego krzaczka olbrzy- 
mie, ponure gmachy kwarantanny, dla 
podróżnych ze wschodu w razie epi- 
demii; przerażające swem odcięciem 
od świata. ” 

Powoli ginie z oczu Marsylja i po- 
nura wyspa Frioul i jesteśmy na peł- 
nem morzu! Przestajemy rozmawiać. 
Wchłaniamy w siebie to cudowne 
powietrze orzeźwiające i podniecające 
i w cichości mówimy sobie, razem z 
copp e: „laisse—moi contempler tes 
flots.. 6 Mediterranće!" 

Czy może być coś bardziej rozkosz- 
nego, jak podróż morzem, jeżeli ono 
jest spokojne, statek dobry, towarzy* 
stwo interesujące. 

A morze ciągle jakby wyczarowa- 
ne, jakby wyśnione z bajki majesta- 
tyczne, lazurowe. 3 

Oscar Wilde powiedział gdzieś: 
„że morze zmywa wszystkie rany, — 
koi ból, pamięć usypia, kołysze zwąt- 

pienie!“ : 

` Tak, to prawda, ogarnia uczucie, 
"jakiegoś załagodzenia wszystkich rys 
na sercu! jakby jakiś balsam kładzie 
się na zmęczoną duszę ludzką! 

Wieczorem stoły ukwiecone, obiad 
wytworny, panie strojne, smockingi, 
ale nie tańczą. r 

W nocy o 3-eį mijamy wyspy 
Balearskie. 

Wschód słońca niezrównany oglą- 
dam z okna mojej kabiny. O 6-ej ra- 
no telegr. iskrowym dano znać do 

Lota НОИ 

  

Algieru, że „La moriciere" przybije o 
1-ej w poł. do portu w Algierze, a 
ranne dzienniki już © 7-ej podały tę 
wiadomość oczekującym mieszkań: 
com. 

Na godzinę przed przybyciem wi- 
dać już brzegi Afryki i Algier, mia- 
sto, prześliczne, zabudowane w krąg 
dużej zatoki na zboczu wysokich gór. 
Na dole nowe miasto całkiem nowo- 
żytne francuskie, niby Nizza, czy 
Marsylja: eleganckie magazyny, samo- 
chody, tramwaje elektryczne. Na górze 
stare miasto arabskie, z jednej stro- 
ny dzielnica biedńa, z drugiej strony 
dzielnica  arystokratyczna. „Mustafa 
Superieur“: Śliczne wille i pałace w 
gajach palmowych, mimozy,  pinie, 
cedry, cyprysy, magnolje i pełno kwia- 
tów. Ładny pałac gubernatora Algieru 
we wspaniałym parku. W dzielnicy 
francuskiej możnaby zapomnieć, że 
się jest w Afryce, ale co krok Araby 
w białych burnusach i białych turba- 
nach, kobiety pokazują tylko Oczy, 
często bardzo ładne—oczy gazelli i 
gołe nóżki w pantofelkach i branso- 
letkach na stópkach. Na każdym kro- 
ku widać, że Francuzi tu wykonywują 
lekką lub inteligentną pracę, a Arabi 
ciężką. IKabel z Marsylji do Algieru, 
łączy i zbliża Afrykę do Europy. Po- 

wietrze jakieś inne, pomimo, że się 
jest nad morzem, widać, że musi już 
działać i powiew z pustyni. 

HL. Na pustyni. 

Biskra oaza na Saharze, — luty 
1929 r. 

[ż Wchodzę do pociągu, którym mam 
jechać z Algieru na Saharę do Biskry: 
na długi wagon, w jednem coupe, ja 
Sama, w 2:im coupe—Arab, wielki, 
ogromny, niemłody, robi minę dostoj- 
ną, ale z oczu mu niemile patrzy! — 
„mam cykorję*=czy mnie w nocy nie 
udusi i nie zrabuje. 

, Ratuje sytuację młoda, ładna pa- 
nienka-baletnica, je kiełbasę i jaja na 

    

   
   

A CCK SEP TAE ZYTEEPT JEJ KY EORCZEBCECIE WARCE 

Akademików Warszawskich 
Sobota, 6 kwietnia. Sala Hotelu Georges'a. 

  

Miss Elropa 1 przed” stu laty Wywiezione kosztowności, ofiarowana po 
& moc krewnych umożliwiły tej arystokratycz- 

я 3 nej emigrantce życie i i ia- 

Miało to miejsce akurat sto lat temu. W la wykorzysta © tej Aa ZE 
Paryżu byli podówczas w modzie emigranci ubogiem życiem innych wychodźców ŻĘ: 

włoscy, walczący o niepodległość swego kra- mieszkała w mansardzie w dzielnicy laciū- 
ju. Ci nieszczęśni wychodźcy, prześladowani skiej Paryża, gdzie Thierry obierał dla niej 
w Italji, znalezli schronisko w gościnnej i kartofle a Heime rozbijał jajka omletu zn 
w Francji, gdzie TRE tańczyli, gra- jej skromirej kuchence. | przy 

i na scenie, zachwycali gastronomów potra- Pot: ю šalmo iais ча 
…ЗЁЩЁ‹ wloskiemi, sprzedawali na ulicach świe- zattieliiać e ae” a aa Z 
c a. 8 ь i „ paratkę nieopodal pryncypalneį ulicy Made- 

W szeregach emigracji włoskiej była je- laine. Dom jej stał się ośredkie i is dna bogini, przed którą zginał kolana i sam towego, artystycznego i politycznego Paryża 
Balzac. Odrywał się dla niej od pracy i dla "Ta kobieta niezwykła, przez WSzystGR 

spotkania się z nią wędrował z miasta, co kochana, lecz dla nikogo niedostępna, za- 
przy swej korpulentności nie było dla niego płaciła w końcu haracz miłości, gdy nastała 
rzeczą łatwą. Była to kobieta, którą nie- właściwa pora. Będąc już niemioda, zakocha- 
nawidziły kobiety, ale tem silniej kochali ją się w swym sekretarzu Gate Stali 
mężczyźni, wielbili, ubóstwiali: I to nie byle z tą miłością splótł się CE o zi i 

jacy: Alfred de Musset, Chopin, Lafayette, a E 
Augustyn Thierry, Wiktor Cousin, Henryk 
Heine. Ten ostatni pisał o niej: 

Powiedzcie jej że całuję jej ręce, że jest 
najdoskonalszą istotą, jaką zdarzyło mi się 
spotkać w życiu. Przed spotkaniem się z nią 
kobiety, podobne do niej, obdarzone tak 

hojnie wybitnemi cechami fizycznemi i du- 
chowemi, wyobrażałem sobie tylko w baj- 
ce. Obecnie wiem, że ideał nie jest pustą 
marą, że rzeczywistość może niekiedy prześ- 
cignąć naśmielsze marzenia. 

Tylko ucziicia przyjaźni, 
tkliwość, mogły podyktować Heinemu te sło- 
wa. Również Thierry poświęcił tej. kobiecie 
kartki pełne zachwytu. jej imię nie dało spać 
Meternichowi i Hartigowi, namiestnikowi łom 
bardzkiemu, bo wszystkie nici spisków, ak- 
tów terorrystycznych doprowadziły szpiclów 
austrjackich do mieszkania tej czarującej ko+ 
biety, kobiety „o ciele żeńskim i duchu: mę- 
skim”, jak wyrażał się o niej jeden z wiel- 
bicieli filozof Wiktor Cousin. 4 

limę jej bylo Chrystyna Trivulcio. Byla 
świetną pianistką, uczenicą Belliniego, posia- 
daczką wspaniałego dramatycznego Sopra- 
nu, uczenicą znakomitej Pasty, wysmukła, 
bardzo szczupła, o bardzo smagłej twarzy, 
ogromnych czarnych, płonących oczach, „któ 
re podbijały i nie dawały o sobie zapomnieć* 
W dodatku była świetną mówczynią, ma- 
tematyczką,  znawczynią literatury klasycz- 
nej, starożytnej i współczesnej, inspiratorką 
i duszą włoskiego ruchu . wyzwoleńczego. 

Nie była już panną, lecz żona księcia Bel- 
gioso. у 

* Posiadała zresztą także znaczną dozę а- 

  

   
  

САБр tymi: aoi | tednik 
PODZIEMNA RZEKA W CZECHOSŁOWA- 
Cji PRZENIESIONA DO NOWEGO KORYTA 

Na Morawach znajdują się, jak: wiado- 
mo wspaniałe groty podziemne, będące przed 
miotem intensywnych badań ze strony cze- 

uszanowanie i Skosłowackich uczonych. W ciągu ostatnich 
kilku lat zbadano cały szereg nowych okolic 
w podziemiach tego t.zw. „Morawskiego Kra- 
su, przyczem odkryto, liczne nowe groty, 
odznaczające się niezwykłą malowniczością. 
Ostatnio „jednak prace około badania grot 
morawskich trzeba było przerwać, gdyż po- 
dziemna rzeczka Punkwa, po której badacze 
w łódkach posuwali się naprzód w pewnem 
miejscu prowadziła tuż pod potężną skałą, 
wabec czego niespósób. było. przedostać się 
do groty, znajdującej się po drugiej stronie 
tej skały. Wybitny uczony czeski, profesot 
Absołon, wypracował na skutek tego śmiały 
plan przeniesienia rzeki Punkwy do nowego 
koryta, daleko głębszego od jej koryta pier- 
wotnego. W tych właśnie dniach specjalna 
ekspedycja techniczna z profesorem Absolo- 
nem na czele i w towarzystwie wybitnych u- 
czonych i techników udała się do podziemi 
„Morawskiego Krasu", by plan ten wykonać. 
2 zapartym oddechem obecni czekali na wy- 
buch dynamitu, którym ściana odgradzająca 
rzekę Punkwę od nowego koryta, wysadzo- 

na byč misis A powietrze. W określonej go- 

wanturniczości. Ale i jej awanturniczošė by- zie wybuch nastąpił, a w tej samej chwili 
ła wysokiego KANIA Mając lat szesnaście, SA a + rzeczce Punkwie zaczął szyb 
wyszła zamąż za „najbardziej czarującego i SSA EE na rzeka płynęła już 
hulaszczego w całej Europie szaławiłę” księ- 7. i orytem, umożliwiającem swą 

cia Belgioso, a mając lat 18 została tylko ano głębokością przedostanie się na dru- 
fikcyjną żoną swego męża, gdyż ten ją za- Sie skały. Poziom wody w Punkwie 
niedbywal. Był to czas przesiąknięty roman- pP у A o cztery metry, profesor Abso- 
tyzmem. Gdy tedy młoda żona dowiedziała 0), erze jednak, że w najbliższym czasie 
się o zdradzie męża, ukazała się na najbliż- A PO Z obniży się o dalsze cztery me- 
szem widowisku w_„Scali” medjolańskiej w a „owolne opadanie wody w rzeczce do- 
głębokiej żałobie. Był to efekt niezwykły i Sgź” aa BA JEs0ią Absolona, że za 
podówczas nie trącący śmiesznością. Ale mło- 7 kie SC ują się liczne podziemne jeziora, 
da żona dalej żyła z mężem pod jednym da- į Ni I woda stale przedostaje się do rze- 
chem, w swym wspaniałym pałacyku medjo- *!- че da REC że niebawem po- 

lańskim. Małżonków wiązała miłość ku 0j- ti te wody na Punkwie ustabilizuje się dzię- 
czyźnie zapał rewolucyjny i gotowość do ł Re z najbliższym będą mo- 
ofiar. Ale gdy przyszł o do działania, to skła zd RAE dalsze badania tajemniczych 
dała ofiary i sama padła ofiarą tylko księżna. EE Biekiiych grot podziemnych „Moraw- 
pierwsze wystąpienie rewolucyjne młodej ŠKICGO Nrasu „Profesor Absolon chwili tej 

ltalji zrealizowało się dzięki poparciu ma- Žas aaa oczekuje i jest przėkonany, 
terjalnemu księżny Belgioso, która uczestni- #© i jego uwieńczone zostaną pełnem 
czyła w tajnych zebraniach karbonarów i by- EA Zaznaczyć wypada, że dzięki 

ła wtajemniczona w plany kierowników tego P lębieniu koryta Punkwy, groty morawskie 
powstania, które się tak smutno. skończyło. udostępnione zostały turystom, który dotych 

Księżna musiała umknąć z Medjolanu. Do CZ35 2 powodu wysokiego p oziomu: wody 

Paryża przyjechała prawie bez pieniędzy. Ca- 5 leb płynącej tuż pod skałami, nie mogli 

ły jej majątek, pałace, dobra, rząd austrjac- zbyt głęboko do grot tych zapuszczać się. 
ki skonfiskował. ; 
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<ODZIENNIE w ŹWIEŻY TOWAR. 
Czekolada zdrowia 

fabryki 

A,PIA$SECKI 
w KRAKOWIE 

jest bardzo smaczna 

„ | pożywna dla dzieci. į 

Žądač wszędzie. 
KARTE REIK RASA KI ETO 

Wlasny sklep ; 
Wilno, Mickiewicza 10. 
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twardo w sposób barbarzynski ale ne, po nich niekiedy mkną automobil 
uwielbiam ją za takt, że jedzie razem ekskursje bardzo ładne siose aso 
częstuje mnie winem, piję za pomyśl- carami przez te drogi szosowane. 
ność jej występów w  Constantinie. Od Batry doliny żyźniejsze, są łąki, 
Zjawia się jeszcze wesoły, elegancki pastwiska,. klimat i - 
marynarz, Z dziwnie tragiczną miną sujące. Mi ru 
Korsykanin, zaczyna się osobliwy l wpadamy do El-Kantara — wro- 
flirt, ja na tem zyskuję, cała kanapa 
dla mnie; wszystkie pledy na moje 
usługi, częstują mnie swemi zapasa: 
mi, jadę jak królowa, Śpię wyśmieni- 
cie—niektóre moje ciotki przewracają 
się w grobie! to trudno — jestem w 
Afryce i nie dostałam sleeping'u. 

Część Afryki północnej przejecha- 
łem w nocy; o Świcie zmieniam po. 
ciąg i kierunek w El.-Guerrah i su- 
niemy wprost na południe ku Saha- 
rze, mijamy fermy arabskie i .francu- 

ta pustyni! Przecudne miejsce, zwane 
też „la gorge de Sahara": Wśród skał 
wysokich i gór strzelistych najfanta- 
styczniej splecionych, splątanych mię- 
dzy sobą, efekty linji i Światła wprost 
cudowne w dolinie rwie górski szero- 

Iki potok, a gaj palmowy — sto ty- 
sięcy palm  daktylowych zdobi tę 
przecudną oazę. 

Dużo turystów przyjeżdża, by w 
Al-Kantarze parę dni przebyć, nasycić 
się tym przedziwnym, nadzwyczajnym 

skie i większe gospodarstwa rządu widokiem. 
„francuskiego; pola dopiero przygoto- Odrazu zmienił się klimat, dzień 
wują, zrzadka coś posiane, przeważ- upalny, suchy, pociąg pośpieszny 
nie jęczmień, zaczyna wschodzić. Ob- 
razek przez Okno wagonu: w biedną 
dwukółkę zaprężono parę wołów, w 
lejsz parę mułów, na przodzie trzeci 
muł (oryginalna piątka) Arab w bia- 
žym burnusie i turbanie ładuje z 
ilegmą nawóz na wysoką biedę, a 
drugi arab na koniu'w niebieskim bur- 
nusie (niższa ranga) stoi jak zaklęty 
i pilnuje tej intensywnej _ roboty. 
Osły, muły, woły, konie i wielblądy 
przy robocie z wielką nonszalancją, 
pasują do nich leniwe Araby. Mijamy 
wydłużone doliny, wśród wzgórz na- 
gich, beznadziejnie smutnych, doliny 
dobrze, starannie uprawiane; dalej pa- każdy rwie do siebie, boję się O ca- 
smo gór coraz wyższych, ale zawsze łość walizek i neseserów moich. Ara- 
nagie, skaliste, widok smutny naokół bi są natrętni, dokuczają, nie można 
ani drzewka, ani krzaczka, ani listka, odpędzić wołam „belek* „„belek* — 
teren uprawy biedniejszy, lecz zawsze (idź do djabła!) tyle umiem po arab- 
starannie eksploatowany. sku i docieram do hotelu Terminius. 

Trochę dalej szereg gór pokrytych Janina Falewicz. 
smutnemi, malemi karlowatemi So- 

przeładowany, oficerowie „francuscy 
i Araby dążą na wyścigi do Biskry. 

Brudne Araby wsuwają się bez 
ceremonji do 1 i Il klasy, nikt nie se- 
greguje publiczności, ani kontroluje 
biletów. Wyścigi wszystkich entuzjaz- 
mują, raz do roku, zniżki kolejowe o 
połowę z całego Algieru i Tunisu 
humor, wesołość, jadą jak na. Bal- 
festyn wielki. 

Znów jedziemy przez pustynię, ani 
trawki ani krzaczka, ale humory złote. 
Jesteśmy w Biskrze o 1-ej w dzień 
— upał. Na stacji chyba dziesięciu 
Arabów rzuca się na moje rzeczy, 

„senkami. Krajobraz zawsze przygnę- 
biający. Ogromne stada owiec bia- 
łych, czasem stada kóz, nadto marne 
krówki. я 

Drogi szosowane bardzo porząd- 
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„KUKIEA G05PODAN( 
Akcja przysposobienia 

województwa 
Akcja, przysposobienia rolniczego 

młodzieży wiejskiej na terenie woje- 
wództwa wileńskiego pierwotnie pro- 
wadzona była dorywcza i bezprogra- 
mowo nie mogła przeto dać pożąda- 
mych rezultatów, tembardziej, że prace 
w tej dziedzinie nie były koordynowa- 
ne względnie nie były osnute na uzgod- 
nionym planie. Dopiero z końcem roku 
ubiegłego dojrzała myśl o konieczności 
oparcia całej akcji na pewnym przemy- 
ślanym programie z jednoczesnem wcią 
gnieciem do pracy wszystkich zaintere- 
sobwanych czynników. Ze względu na 
doniosłość przysposobienia rolniczego 
młódzieży wiejskiej zwróciliśmy się do 
p. inž. J. Czerniewskiego z prośbą, o 
poinformowanie o zadaniach i przebie- 
gu akcji przysposobienia rolniczego na 
terenie woj. Wileńskiego. 

Przysposobienie rolnicze młodzieży 
wiejskiej, wyjaśnia nam p. Czerniewski 
osnute jest na praktycznem i teoretycz- 
nem przygotowaniu do zawodu  rolni- 
czego. Konkursy rolnicze odgrywają tu 
rolę bodźca, a polegają na tem, że pe- 
wne zespoły młodzieży przerabiają okre 
ślone zadania np. wychów prosiaka, 
<ielaka, uprawa ziemniaków etc. 

Zadania, które przyświecają idei 
przysposobienia rolniczego są następu- 
ące: ! 

: a) wciągnięcie młodzieży do pracy 
nad podniesieniem rolnictwa i gospo- 
darstwa domowego, 

b) nauczenie młodzieży wprowadza 
nia w życie rzeczy poznanych przez li- 

_ teraturę i wykłady, 
c) pobudzanie solidarności społecz- 

nej i współdziałanie w rodzinie, wsi i 

przez pracę z określonym celem, ^ 
d) wyrobienie zamiłowania do za- 

wodu rolniczego i życia na wsi. 
Akcja przysposobienia ma doniosłe 

znaczenie z jednej strony wychowa- 
wcze, z drugiej — dla podniesienia rol- 
nictwa. 4 : 

bia się społecznie, nabiera hartu ducha 
w dążeniu do celu i przezwyciężaniu 
przeszkód, uczy się zawodu rolniczego, 
który da jej lepszy byt. Młodzież wyra- 
bia w sobie siłę woli, samodzielność, 
zaradność, dociekliwość, inicjatywę, 
zdolność tworzenia, wiarę w siebie i 
wiedzę. 

Zacofany stan rolnictwa, stały przy- 
rost ludności, wynoszący w Polsce 
400.000 osób rocznie), niezrównoważo 
ny bilans handlowy, zahamowany ro- 
zwój przemysłw i kultury z powodu za= 
cofania rolnictwa — jest to motyw, że 
rolnictwem musimy się zająć b. poważ- 
nie. | : 

Dzięki przysposobieniu rolniczemu 
wprowadzamy przygotowanie do za- 
wodu rolniczego, uspołeczniamy i orga- 
nizujemy, wieś, młodzież przerabiając 
praktycznie pewne zagadnienia z dzie- 
dziny techniki rolniczej sama się uczy a 
rodzice widząc dobre wyniki u młodzie- 
ży, dzięki użyciu lepszych środków 
Produkcji jak nawozy sztuczne, nasiona 
szląchetne, należyta uprawa roli etc. sa 
mi zastosowują ulepszone metody upra 
wy, zaczynają korzystać z nawozów 
sztucznych i t. d. ‚ 

Słowem przysposobienie rolnicze 
„| lest najlepszym propagatorem kultural 

najskuteczniejszym sposobem oświaty 
Pozaszkolnej, gdyż opiera się na samo- 
dzielnem przerabianiu przez uczących 
Się tego czy innego zadania. 

Prócz tego przysposobienie rolnicze 
Wyrabia pionerów kultury rolniczej, 

Órzy później wywierają wpływ na 
©toczenie i służą pomocą nielicznemu 
personelowi agronomicznemu w pracy 
nad podniesieniem rolnictwa. 

W woj. Wileńskiem dla fachowego 
| kierownictwa przysposobieniem rolni- 
|<zem, powstały komisje powiatowe i 
województwa. Komisje te złożone są z 
Przedstawicieli organizacyj rolniczych 
1. j. Wileńskiego Towarzystwa Rolni- 
Czego i Związku Kółek i Organizacyj 
olniczych, przedstawicieli młodzieży 

(Związek Młodzieży Polskiej i Zwią- 
DATA TI RZDRÓNAYSZA DAD KOED RORERRRZTNK JZK 

INFORMACJE. 
„_— Rejestracja zapasów miąki pszennej. 

| Starostwo Grodzkie przypomina o obowiązku 

głaszania zapasów mąki pszennej wszelkich 

gatunków, znajdujących się w sklepach jak 
urtowych tak i detalicznych. Najbliższa reje- 

Stracją mąki dotyczy tych zapasów, które się   ajdują w sklepach w dniu 2. 4. tb. Zapasy 

należy zgłosić w dniu 3. 4. rb. do zwią- 

ów względnie stowarzyszeń kupców i prze 
Mysłowców bezwzględu na to czy dany Ки- 

jeee do tego związku lub stowarzyszenia na- 

ży. Nie zgłoszenie zapasów karane jest w 

dze administracyjrtej. w wysokości do 3.000 

względnie do 6 tygodni aresztu. 
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SPRAWIE WYWOZU POLSKIEGO LNU 
DO NIEMIEC. 

N; Len nawpół przerobiony, eksportowany do 
т lemiec z Polski, a przedewszystkiem z ОКо- 
G Wilna, Wilejki, Bohdanowa, Hoduciszek, 
ułębokiego, Olechnowicz i Postaw, wiązany 

St słomą żytnią zamiast materjalem Iniar- 
„M. Utrudnia to w znacztiym stopniu pra- 
nijłową pracę przędzalni i z tej przyczyny 

ętnie jest przez te ostatnie nabywany. 

lawą powyższa poruszana była już przez 
Miecki związek handlujących lnem we 

Im Ocławiu a ostatnio przez Pozelstwo Nie- 
ckje w Warszawie. ZK 4 

ależy przypuszczać, że Ministerstwo Rol- 
wa w porozumie niu z zainteresowanemi 
Mnikami nie omieszka przesięwziąć kroki 

Jekg usunięcia tych usterek, „utrudniających 
Dort polskiego Inu. Z drugiej strony sami 
„ucencj i handlujący Inem winni zwrócić 
© ge na tę sprawę. 
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ict: 
Czy, 

rolniczego na terenie 
Wileńskiego 

zek Młodzieży Wiejskiej). i Wydziału 
Rolnictwa i Weterynarji Urzędu Woje- 
wódzkiego. Na czele wojewódzkiej ko- 
misji Przysposobienia Rolniczego stoi 
naczelnik wydziału rolnictwa i wetery- 
narji p. Wacław Szaniawski. 

Na posiedzeniu wojewódzkiej komi- 
sji w dniu 20-III rozpatrzono zgłoszenia 
„konkursowiczów*. Na terenie 4-ch po- 
wiatów t. j. Wileńsko-Trockiego, Świę- 
ciańskiego, Brasławskiego. i Oszmiań- 
skiego stanęło do konkursów 949 osób, 

[EM WICAODNICH 
do 4-ch tematów: uprawa ziemniaków 
336 uczestników, uprawa buraków pa- 
stewnych 250, kapusty — 263, wychów 
prosiąt 100. 

Od 24-1I1 do 29-NIIl odbyły się po- 
siedzenia powiatowych komisyj, na któ 
rych załatwiono szereg spraw aktua|- 
nych oraz wyznaczono kursy dla przo- 
downików zespołów: 

W  Brasławiu 12, 13-.i 14 
kwietnia, Święcianach 13, 14 i 15 b. m. 
Oszmianie 14, 15 i 16 b. m., Bukiszkach 
(szkoła rolnicza pow. Wil.-Trocki) 15, 
16 i 17 kwietnia. Podczas tych kursów 
odbędą się posiedzenia powiatowych 
komisyj (h). 

S TIK E SAS T STT MRIPTITAIN TA TTT TT SESI TE TRSNKSTESO 

Pożar na ul. Sfarej. 
Niejednokrotnie już podnosiliśmy spraw- 

ność nąszej straży ogniowej, która dzięki 
uzyskaniu taboru automobilowego mogła 
zjawiač szybko na pomoc. 

Tak było dotychczas to też z niema- 
łem zdziwieniem dowiadujemy się o nastę- 
pującym fakcie. 

W pierwszym dniu świąt o godz. 1 po 
północy wybuchł pożar przy ul. Starej (na 
Zwierzyńcu). Ząwezwana Straż przybyła do- 
pierożpo 35 minutach na koniach, 

: * Go słychać 
„Spodziewane ruszenie lodów dzię- 

ki silnym przymrozkom „wstrzymane 
zostało” na jakiś czas. Przypuszczać 
należy, że powodzi, w całem tego 
słowa znaczeniu, nie będzie * wogóle. 
Poziom wody zmniejszył się do 316 
centm. tj. 80 .cntm. ponad poziom 
normalny. Poziom ten zmienia się 

a co- 

najdziwniejsze bez wody. Zanim znalezio- 
no wodę ogień rozszerzył się i strawił za- 
budowania. Jakoby niezbyt szybkie przyby* 
cie nieliczebnego oddziału straży wywoła- 
ne zostało tem, że jednocześnie był pożar 
i w innym punkcie. jeżeli tak nawet było 
to, po pierwsze trudno przypuszczać aby 
wysyłano odrazu cały tabor, a po drugie 
w niczem nie usprawiedliwiałoby to posy= 
łanie pustych beczek. 

nad Wilją? 
dość często, a drobne odchylenia wy- 
nikają z oderwania się większej iloś- 
ci lodów w górnej części Wiljia 

Przygotowania do akcji ratunko- 
wej są już ukończone, co pozwala 
przypuszczać, że nawet w wypadku 
szybkiego ocieplenia się uda się za- 
pobiec katastrofie. 

Ranny koń powodem samobójstwa 
t.p. uprzyjemnienie życia młodzieży. 

Młodzież pracując wspólnie wyra-. 

Tragiczny wypadek podczas ćwiczeń policyjnych 

Policjant konny Bieniewicz Juljan Nr. 429 około godz. 2 pp. pojechał na objazd w 
rejonie rzeźni miejskiej. Chcąc wypróbować rewolwer, Bieniewicz ujechał na stronę w 
uliczkę Wąwozy, gdzie zaczął strzelać, W pewnej chwili koń przestraszył się, szarpnął, 
Bieniewicz nie zdążył cofnąć A i strzymać az” i kula ugrzęzła Kai = wiej 
czy, kładąc trupem ma miejscu. Przerażony policjant w pierwszej cl а! z nie 
siodio i uzdeczkę, po chwili bojąc się wiedzialności, jak również przejęty 
żalem po klaczy, która mu wiernie służyła 4 lata, zmierzył z rewolweru w skroń i strze- 
lił, trafił jednak poniżej skroni, przyczem kula została w głowie. Jak dowiadujemy 
się w c stan Bieniewicza jest bardzo ciężki. Zachodzi obawa, że łewe oko 
będzie uszk: 

nych środków produkcji rolniczej, jest . 

  

Kronika 
|"ŚRRDA 7 

3 wa 

Ryszarda 

jutro 
Izydora i 
— 

Wschód sł. g. 4 m. 51 

Zach. .sł. o g. 17 m. 55 

meteorologiczne 

Meteorologii U. S. B. 
;z daia 1 — LV .51925$r. 

Ciśnienie J 7 
średnie w m | 03 

Temperatura J 
«rednia | 

Opad za do- | 
bę m. m. 

+ 40C 

Wiatr В przeważający 1 wschodni 

Uwagi:  półochmurno! 

Minimum za dobę — 79C. 

Maximum na dobę -1- 19C. 

Tendencja barometryczna: stan stały. 

Ul WA. 
— Nowy rozkład godzin urzędowania. Po 

czynając od I bm we wszystkich urzędach 
państwowych zajęcia trwać będą od 8 do3 

po południu. а 
— Odciąženie policji, Z dniem 1 kwietnia 

nastąpiło formalne odciążenie policji od fun- 
kcyj nie mających nic wspólnego z bezpie- 
czeństwem. Na przyszłość zaiatwianie wszel- 

kich korespondencyj od władz sądowych i 

innych jakto sciąganie grzywien, będzie 

uskuteczniane przez same zainteresowane u- 

rzędy we własnym zakresie i własnemi Si- 
łami. Odciążenie organów policji od funkcyj 
ubocznych pozwoli na podniesienie stanu 
bezpieczeństwa. : 

MIEJSKA 
— ZM agistrata. Z dniem wczorajszym 

wydział przemysłowy Magistratu przeszedł 
pod kierownictwo ławnika p. Kruka. 

— Choroby zakaźne w Wilnie. Według da 
nych wydziału zdrowia Magistratu w ubieg- 
łym tygodniu zachorowało w Wilnie: na ty- 
ius brzuszny 9 (zmar. 2), nieokreślony 4, 
płonicę 2, błonicę I, gruźlicę 14, krztusiec 1, 

drętwicę karku 1, odrę 2, ospę wietrzną 5, 
grypę 3, różę 2, zarazem 53 osoby, z których 

2 zmarły. 
- POCZTOWA. 

— Teleion w Berdowce. W agencji pocz- 
towej Berdówka pow. lidzkiego zaprowadzo- 
na została służba tełegraficzna i telefoniczna. 

* 

SAMORZĄDOWA. 
— Zjazd lekarzy powiatowych woj. Wi- 

leńskiego, W dniach 5 i 6 bm. odbędzie się w 
Wilnie zjazd lekarzy powiatowych woj. Wi- 
leńskiego, na którym omawiane będą spra- 
wy zdrowotne”powiatów i całego wojewódz- 
twa. M, in. poruszona zostanie sprawa akcji 
przeciwdurowej w gminach zagrożonych tą 

straszną chorobą. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

—- Strajk krawców rozszerza się. Trwają- 

cy od 10 dni strajk krawców damskich roz- 
szerzył się ostatnio. 

Przed samemi świętami miało już nastą- 
pić porozuntienie jednak na skutek interwen- 
cji komitetu zawodowego przy związkach 
rzemieślniczych rokowania nie doprowadziły 
do niczego. Ч 1 

Robotnicy postanowili strajk zaostrzyć. W 
dniu wczorajszym, na znak solidarności, po- 
rzucili: pracę krawcy męscy: 

AKADEMICKA. 

— Sobótka w ognisku. dn. 6 bm. od- 
będzie się w Ognisku Akademickiem (Wiel- 
ka 24) pierwsza w bieżącym sezonie sobótka. 

Początek o godz. 22-ej Wejście 2.50 i 1.50 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„— Odczyt Kadena Bandrowskiego. Do 

najbardziej poczytnych i popularnych pisarzy 
i publicystów należy bezprzecznie obecnie Ka: 
den Bandrowski. 

W niedzielę 7 bm о godz:- l-ej' w: po* 
łudnie Wilno będzie miało rzadką sposobność 
usłyszenia jego odczytu na temat „Faszysta 
czy komunista". Odczyt na który bilety już 
są do nabycia w kasie Teatru Polskiego, od- 
będzie się w sali „T.atru Polskiego“. 

Zainteresowanie ogromne. 
— Że związku Oficerów Rezerwy. W dn. 

10 i 24 marca odbyły się dwa walne zgroma- 
dzenia Koła Wileńskiego Związku Oficerów 
Rezerwy. Wobec unieważnienia wyborów z 
dnia 10 marca, ostatecznie skłąd Zarządu Ko- 
ła przedstawia się jak następuje: kol. kol.: 
dr: Góra Edward, kpt. rez. - prezesem, Mir- 
ski Witold, ppłk. r. i Gaponak Władysław 
ppor. r. — wice - prezesami Świerczyński 
Józef, Nowina - Przybylski Wiktor, Skup Bo- 
lesław i Walczykowski Wacław, ppor. - re- 
zerwy. Komisja rewizyjna — kol. kol. Do- 
mański Bronisław płk. p.r. Profic Stanisław 
mjr. rez. i Pożaryski Kazimierz por. R t 

Zastępcy w zarządzie kol. kol.: Rogow- 
ski Czesław por. r. Tomaszewski Romuald 
ppor. i Bejnar Aleksander por. r. a 

Jednocześnie Zarząd Koła podaje do wia- 
domości powszechnej, iż wzmianka, która u- 
kazała się w „Dzienniku Wi leńskim,, z dnia 
26 marca br. i która wywarła niepożądany 
ferment w życiu Związku, była umieszczona 
bez zgody Zarządu Koła i za takową zarząd 
konsekwencyj nie ponosi. 

KOMUNIKATY 
— Statystyka przemysłowa Przypomina- 

my, że sprawozdania o statystyce przemysło- 
wej za rok 1928 należy nadesłać do główne- 
go Urzędu Statystycznego w terminie od 5 do 
25 kwietnia rb., zeleżnie od poszcze gólnych 
rodzai wytwórczości. 

Obowiązkowi przedkładania sprawozdań 
o statystyce przemysłowej za 1928 rok pod- 
legają wszystkie zakłady przemysłowe, które 
wykupiły na rok 1928 świadectwa przemysło- 
we od I do 7-ej kategorji włącznie, niezale- 
żnie od liczby zatrudnionych w tych zakła- 
dach robotników. ` 

— Kurs dła lekarzy szkolnych. Od kiero- 
wnictwa kursów otrzymujemy informacje, że 
.3-ci i ostatni trymestr kursu trwać będzie od 
20 kwietnia do 7 czerwca rb. Program wy- 
kładów przed 20 kwietnia znajdować się bę- 
dzie w wydziale szkolnym Magistratu, wzglę- 
dnie zostanie ogłoszony w prasie. Po zakoń- 
czeniu kursu odbędzie się ogólne zebranie 
słuchaczów dla wysłuchania sprawozdania 
naukowego, finansowego oraz informacyj o 
zakresie i technice egzaminów.  Egzamina 
przewidują się pod koniec czerwca. Przed- 
mioty, z których trzeba będzie wykazać się 
wiadomościami są następujące: opieka higje- 
niczno - lekarska, wychowanie fizyczne, 
antropolegja i antropometrja, konstytucje bio 
logiczne, epidemjologja wieku szkolnego, gru 
źlica, statystyka sanitarna, higjena szkolna 
(wentylacja, oświetlenie, utensylja), higjena 
nauczania, nauczanie higieny szkolnej 

RÓŻNE 
, — Komitet odbudowy kościoła po - Try- 

nitarskiego na Antokolu prosi nas o zazna- 
czenie iż w sprawozdaniu z posiedzenia or- 
ganizacyjnego komitetu, zamieszczonem w nr 
68 „Słowa”, zostały opuszczone nazwiska 
osób, które powołano do tej zbożnej akcji 
społecznej: mianowicie członka komitetu ho- 
norowego szefa duszpasterstwa OK III ks. 
dzickana Kaz. Suchcickiego, członka kom. 
wyk. mjr. „Bol. Sawickiego i członka kom. 
rewiz. sędziego Czesława Sienkiewicza. 

—Repartycja subsydjów pomiędzy żydow 
skie organizacje. Na odbytem ostatnio zebra- 
niu gminy żydowskiej dokonano podziału su- 
my 15 tys. złotych przeznaczonych dla sze- 
regu” instytucyj -społecznych. Sume tę po---- 
dzielono w. sposób następujący: CKO otrzy- 
mało 6000 zł., Tarbuth — 4200, Waąd - 
Hamenchud — 1600, Jawno 2400, Szulkult— 
800. Sumy te wydano w wekslach gminy ży- 
dowskiej podpisanych przez trzech człon- 
ków zarządu: A. Kruka, A. Zajdsznura i Z. 
Klejnsztejna. 

SŁOWO 

to zdarzyło się w Wilnie podczas 
świąt. 

Święta tegoroczne jeśli chodzi o wypadki 
wypadly „imponująco“. Dość powiedzieć że 
zanotowano aż 29 rozbitych głów i nosów nie 
licząc innych mniej dotkliwych i widocznych 
uszkodzeń. Pozatem miał miejsce wypadek 
który zakończył się tragicznie. Na moście 
przez Wilenkę koło majątku Markucie 3 o- 
sobników wrzuciło do wody przechodzącego 
przeż most 26 letniego Kazimierza Gustow- 
skiego ze wsi' Żodziszki gminy rzeszańskiej. 
Gutowski narazie upadł na wystający w tem 
miejscu brzeg, lecz widząc, że napastnicy nie 
dają. za wygraną i chcą go zatrzymać rzucił 
się do wody chcąc przedostać się na drugą 
stronę. Nie umiejąc pływać, Gutowski uto- 
nął. Zwłoki jego wydobyto dopiero po pew- 
nym czasie. Sprawców zdołano ująć. Są to 
Feliks Siawrys (Subocz 86) Aleksander Bez- 
macer (Zarzecze 1-2) i brat jego Władysław 
szeregowy 13 puł. uł. 

Wszyscy byli pijani. 
Również po pijanemu kierowca taksów- 

ki 14451 jądąc ulicą Zawalną wpadł na do- 
rożkę P. Tareckiego (Kałwaryjska 11). Koń 
uległ poranieniu. Szofer zbiegł. Podobny wy- 
padek spotkał szofera taksówki 14494 jadąc 
traktem Batorego na 6.klm. od Wilna rozbił 
samochód i sam zbiegł. Krew na rozbitym 
samochodzie nasuwa przypuszczenie że pa- 
sążerowie odnieśli rany. 

Podczas świąt zanotowano kilka zama- 
chów samobójczych: Stefanja Downarówna 
(Kalwaryjska 107) napiła się esencji, Sta- 
nisław Wołodźko, (Zwierzyniecka 33) usiło- 
wał utopić się w Wilji. Nieszczęście również 
dotknęło p. Modzelewską której spalił się 
dom (Stara 7) i rodzinę Grzybowskich (Obo- 
zowa 38) u których wybuchł nabój. kara- 
binowy rozbijany przez 14-letniego chłop- 
ca. Rannego z urwanemi palcami ulokowano 
w szpitalu. Podczas wybuchu ranną została 
w nogę jego siostra 20-letnia Apolonja Grzy 
bowska. 5 

Złodzieje też nie próżnowali: między in- 
nemi okradźiono sk ład firmy „Konkurencja 
warszawska” (Kwiatowa 7), gdzie wywie- 
ziono skóry na sumę 7 tys. zł. 

` i 

— węgieł Jak dowiadujemy się 
z miarodajnrych źródeł, koncerny węglowe z ° 
dniem 1 kwietnia podwyższyły cenę węgia 
około 4 zł. na tonę. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dziś przezabawna farsa 
„ Hennequina „Hulaka”, na której publiczność 
bawi się wybornie. 

— „Dwaj panowie B“. Marjan Hemar, do- 
tąd znany. publiczności warszawskiej tylko 
jako kompozytor i popularny autor przezaba- 
wnych i dowcipnych sketczów i piosertek, 
produkowanych w teatrzyku „Qui pro quo*, 
stał się odrazu sławnym. Nastąpiło to po 
premjerze jego pierwszej i jak dotąd jedynej 
3-y aktowej komedji „Dwaj panowie B“, ktė-. 
rą miesiąc, mniej więcej, temu wystawił Te- 
atr Polski w Warszawie, a która stała się naj 
popularniejszą i najbardziej kasową sztuką, 
jakie się ukazały w ostatnich latach, słowem 
DEO i najciekawszym wieczorem 
teatralnym. Wtedy to najbardziej złośliwi kry 
tycy warszawscy znależli uśmiech wielozna- 
czący dla młodego autora, zachęcający go 
do dalszej pracy nad rodzimą twórczością ko 
medjową. Lecz najwymowniejszą zachętą dla 
młodego pisarza jest publiczność, która tłu 
mem codzłennem wypełnieniem widowni, о- 
raz entwzjastycznem przyjęciem sztuki, naj- 
wymowniej świadczy o swym zachwycie i 
sympatjach: * 7 as r I 

„Dwaj panowie B* ukażą się w Teatrze Pol 
skim .po rąz pierwszy w sobotę; zobaczymy 
Ei Marjah 'Hemar, tak jak w Warszawie, 
całkowicie 'zawładnie zazwyczaj zimną i po- 
wsciągliwą publicznością wileńską. 

—Reduta na Pohulance.  „Przyjaciele“. 
Dziś komedja Al. hr. Fredry — salas 
Postač panny Robine odtworzy J. Zielinska. 
Pozatem obsada premjerowa. Początek o g. 
20-ej. 

— „Włamanie*. Prace przygotowawcze 
do jutrzejszej premiery głośnej sztuki A, Grzy 
mały - Siedleckiego p.t. „Wlamanie“ dobie- 
gają końca. . 

Bilety do nabycia w Orbisie. * 
— Reduta dla dzieci. Zespół Reduty I 

gotowuje dla najmłodszych słuchaczy baśń H. 
Żakrzewskiej p.t. „Złota kaczka”. 

Premjera w niedzielę, dnia 7 bm. 
— Koncert T-wa Filharmonicznego. Dnia 

8 bm. odbędzie się koncert kameralny, poś- 
więcony twórczości Czajkowskiego, w wy- 
konaniu Kimont - Jacynowej, Katza i Soło- 
monowa. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Wołko- 
wysku komedja A. Słonimskiego p.t. „Murzyn 
warszawski, ze Stefanem Jaraczem w posta- 
ci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
PE, 

— Samobójstwo sierżanta KOP. W dn. 
2 bm. w Niemenczynie wystrzałem z rewolwe 
ru usiłował pozbawić się życia, sierżant KOP 
(21 b.) Kazimierz' Osiepa. Ulokowano go w 
szpitalu. Stan jego ciężki, Powody targnięcia 
się na życie narazie nieustalont. 

— Zwolnienie za nadużycia. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów dążąc do wyplenienia na- 
dużyć w urzędach wydaliła ze służby urzęd- 
nika 10 st. sł. Mieczysława Bazaka co* do 
którego stwierdzono że działał na szkodę 
skarbu. 

— Pożar. We wsi Wajśnie gminy bienia- 
końskiej w zabudowaniach Anny  Jeleckiej 
wybuchł pożar, który zniszczył zabudowania 
i inwentarz martwy. Straty znaczne. 
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RADJO. 
Środa, dn. 3 kwietnia 1929 roku. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat *meteorolo- 
giczny. 14.25 — 1450: Tr. z W-wy. Odczyt 
dla maturzystów. 1510—15: Tr. z W-wy: 
Odczyt dla maturzystów: „Griinwald i Be- 
resteczko“. 16.00 — 16.16. Odczytanie pro- 
gramu dzien. repertuar. teatrów i kin i 
i chwilka litewska. 16.20—16.30: Komunikat 
Związku Mł. Polskiej. 16.30—16 55: Audycja 
literacka. 17,55—18.50: Transmisja z War- 
szawy. Koncert. Orkiestra Polskiego Radja. 
18.50—19.15: Audycja niespodzianka. 19.15— 
19 30: Muzyka z płyt gramofon. 19.30— 
1955: „Morze* Odczyt ostatni z cyklu „Ży- 
cie ziemi”. 19.55 -20.00: Sygnał czasu z 
Warszawy. 20.00— 20,10: Program ną dzień 
następny i komunikaty. 20,10 20.35: Tran- 
smisja z Warszawy. Koncert solistów. 21.35 

- 2200: Literacki występ autorski z War- 
szawy. 22.00: Transmisja muzyki tanecznej 
z restauracji „Oaza“. | х 

  

P: 

Jannia IldszewiczÓówna 
uczenica | oddz. Gimna”jum S,S. Nazaretanek, po długich i ciężkich 
cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w cogu w dniu 

; 1 kwictnia 1929 r. w wisku lat 8 i pół. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się © godz. 9 rano dnia 3 kwietnia w ko- 
Ściele Wszystkich Świętych, a eksportacja zwłok z domu żałoby (W. Pa- 
hulanka d. 22 m.1) o godz. 15 dnia 3 kwietnia, poczem nastąpi pogrzeb 

na cmentarz Rossa. 
`О zgonie ukochanej córeczki powiadamiają krewnych, koleżanki, przyja- 

ciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

Rodzice. 

NADESŁANE. 

  

BU gazecie „Epoka* Nr. 79 z dn. 21 marca rb., oraz w nowopowstałym dzienniku 
„Wieczór Wileński”, zostały zamieszczone artykuły, dotyczące firmy „Zakłady Przemy- 
słowe A. Mozer i Ś-wie w Nowej Wilejce", podające wiadomości niezgodne z rzeczy- 
wistością i wysoce uwłaczające czci współwłaścicieli tej firmy. 

Ze względu na to, że osoby te znam od dość dawna, gdyż jako starszy asystent 
Zakładu Chemji Technicznej USB i konsultant firmy mam stałe z nimi do czynienia «w 
Sprawach technicznych drożdżowni i że nie jest mi obce tło zatargu uważam za swój 
moralny obowiązek sprostować mylne informacje. 

Ponadto upoważnia mnie do tego fakt, że i we wspomnianych pismach zabierają 
głos osoby trzecie — niezainteresowane, w sporze między firmą Mozer i S-wie, a maj- 
strem firmy p. Kowalskim. 
. /.. Artykuły umłeszczone w powyższych pismach, zarzucają, że władze skarbowe wy- 
kryły w fabryce Mozera w Nowej Wilejce nadużycia na szkodę Skarbu Państwa, 

‚ że Zarząd drożdżowni w Nowej Wilejce skrzywdził majstra fabryki p. St. Kowal- 
skiego na sumę 147880 zł., $ 

że pp. Arnold Mozer, Kowalew i Afanasjew są obcokrajowcami. „geszefciarzami“, 
a p. Afanacjew Paweł ponadto — komunistą. 

. Na skutek denuncjacji zarządzona była rewizja i, jak wiadomo z ogłoszonego w 
dziennikach pisma Urzędu Skarbowego z dnia 28. III. 1929 r. L. 2861 o wynikach, doko- 
nanej rewizji ksiąg zakładów — władze skarbowe żadnych nadużyć w wymienionej fa- 
bryce: nie stwierdziły. ё 

Istota zatargu pomiędzy p. St. Kowalskim, a zarządem drożdżowni jest następująca: 
W 1926 r. pp. Afanasjew i St. Kowalski Os wspėlnie z Ministerstwa Škar- 

bu koncesję na otwarcie fabryki drożdży w Nowej Wilejce, przyczem p. St. Kowalski miał 
wejść jako wspólnik, wnosząc kapitał w sumie zł. 100.000. Że Z na to, że obie- 
canego wkładu p. Kowalski nie uskutecznił, p. Mozer nie mógł go traktować jako wspól- 
nika i; mając na, względzie okoliczność, że władanie częścią koncesji może wywołać nie- 

„ porozumienia w sprawach, dotyczących własności fabryki, zaproponował mu zrzeczenie 
się swej części koncesji. P. Kowalski zrzekł się dnia 2 
na rzecz p. P. Afanasjewa i objął w drożdżowni posadę majstra. 

‚ ‚ Jako majster fabryki p. Kowalski zawarł z zarządem drożdżowni umowę, którą wi- 
działem, a jeden z punktów której głosił, że zarząd fabryki ma prawo wymówić p. Ko- 
walskiemu miejsce w każdej chwili. 

Fabrykę uruchomiono dopiero 26 listopada 1926 r. 158 
; P. Kowalski niektórych punktów umowy nie dotrzymał, ponadto w oczach zarządu 
dróżdżowni nie zasłużył na miano, dobrego specjalisty, przeto miejsce: zostało mu wymó- 

+ wione w styczniu rb. 
Wiadomem mi 

lepszenia ich jakości, p. 
miesięczny w roku 1927. 

Opuszczając .drożdżownię p. Kowalski musiał zostawić kt 
zwykle przy fermentacji prowadzi, a które nie mogą stanowić 
tylko szczegóły prowadzenia poszczególnych ferme 
tych i znanych w podręcznikach. Zresztą produkcja drożdży od roku 1927 
dzona podług patentu, nabytego przez zarząd fabryki w Niemczech. Z 

jest, że ze względu na małą wydajność fabrykacji drożdży i dla po= 4 
lozer sprowadził majstra z zagranicy na okres jedno czy dwu-.,-. 

była prowa- 

„| Roszczenia p. Kowalskiego nie mają uzasadnienia moralnego, ani też prawnego i 
nie mogą być uwzględnione przez zarząd drożdżowni w granicach pretensyj p. Kowal- 
skiego. O ile mi wiadomo, sprawa ostatecznego rozrachunku między stronami pozostaje 
otwartą. 

PP. Mozer i Kowalew są obcokrajowcami: P. Arnold Mozer jest obywatelem szwaj- | 
carskim, a p. P. Kowalew — łotewskim. Sam fakt obcego obywatelstwa nie może chyba 
stanowić przestępstwa i dłatego zupełnie 
obrazy. 

+ Muszę zaznaczyć, że w danym wypadku, taki „obcokrajowiec”. 
może większym krajowcem, niż niejeden z Wiłnian. 

Syn Polki, katolik, wychował się w 
dości, a jaka to była praca i jakie jej rozmiary! Toć 

nie rozumiem rzucenia tych słów z intencją 

Wileńszczyźnie, pracówał od wczesnej mło- 
zaczął od ręcznego warsztatu ko- 

ronkarskiego, a w roku 1914 była już znana fabryka koronek, zatrudniająca 1500 osób. 
Po powrocie z Rosji, w 1919 roku zastał p. Mozer fabrykę przez Niemców zrujnowa- 

ną. Mając wenę przemysłową, nie może siedzieć bezczynnie choć ma możność po temu, 
gdyż posiada kapitały zagraniczne. 
i warsztaty dla budowy fabryki 

Ściąga więc tu kapitał, uruchamia odlewnię żelaza 
własnej i okolicznych. Otwiera coraz to nowe 

rodzaje produkcji, więc pralnię garnizonową z wydajnością 250.000 komletów bielizny 
miesięcznie, zakład krawiecki, zatrudniający około 500 osób 

* W roku 1926 uruchamia drożdżownię, 
łen 'energji i wiary w postep. 

i t.p. 
obecnie planuje nowe fabryki — zawsze pe- 

Jako dowód, że p. Mozerowi nie chodzi wyłą cznie o wyniki finansowe, może słu- 
żyć fakt, że zwraca się stale do Zakładu Chemji Technicznej USB z prośbą © rozstrzy- 
gnięcie różnych zagadnień przemysłowych z punktu widzenia naukowego, zwłaszcza ta- 
kieh, które mogą mieć widoki rozwoju na Kresach Wschodnich. 

Tacy ludzie są pożytecznemi członkami społeczeństwa, potrzebni w każdem pań- 
stwie, a tembardziej w Polsce. 

Nie wolno zniechęcać podobnych jednostek do naszego kraju i utrudniać im i tak 
dziś niełatwą drogę przemysłowca w Polsce! 

Fakty powyższe stwierdzają, ponad wszelską wątpliwość, pożyteczność społeczną 
p. Mozera i, gdy się u nas tyle pisze o ściągnięciu kapitałów zagranicznych do Polski 
to chyba nie można mieć za złe, że ten kapitał tu umieszczono, a tembardziej nie można 
z tego tytułu robić zarzutów. 

Co do osoby p. Afanasjewa, to jest on obywatelem polskim, na froncie polsko - 
bolszewickim, jak mi wiadomo, nie był nigdy, nie mógł więc: 

O jakichkolwiek wystąpieniach jego przeciw państwowości polskiej, 
„Kropić polską białą armię”. 

nigdy nie sły- 
szałem, — zresztą są to sprawy, który najlepiej wyjaśni sam p. Afanasjew przez proces 
sądowy. 

Wilno, dnia 29. III. 1929 r. 
Dr. Kazimierz Monikowski. 

-Z SĄDÓW. 
KARA ZA NIEWŁAŚCIWE ODEZWANIE 

SIĘ O PREZYDENCIE RZPLITEJ. 

„Wyrokiem sądu okręgowego w Wilnie 
niejaki M. Łapidus skazany został swego cza 
su na pięć lat ciężkiego więzienia za dzialal- 
ność wywrotową. Polegała ona na tem, że 
Łapidus przysłany został do Wilna przez kom 
partję dla organizowania roboty komunisty- 
cznej. 

Zdawało by się, że tak surowa kara po- 
winnaby wpłynąć na uspokojenie niesforne- 
go, a tymczasem Łapidus nie przejął się zbyt 
nio karą i zachowywał się w więzieniu wy- 
zywająco. Pewnego razu będąc w jednej z 
sal więziennych gdzie znajdowała się więk- 
sza ilość więzniów Łapidus zaczął miotać 
przekleństwa na rząd polski i odezwał się w 
wysokim stopniu obraźliwie o Prezydencie 
Rzplitej. Pociągnięto go za to do odpowie- 
dzialności karnej. W dniu wczorajszym sąd 
okręgowy po rozpoznaniu sprawy skazał go 
na sześć miesięcy więzienia. Niestety kara 
ta jako mniejsza od poprzedniej nie ma zna- 
czenia realnego, gdyż pokrywa się poprzednią 

SPORT. 
Pierwszy mecz piłkarski. 

Pierwszy mecz piłkarski rozegrany w 
poniedziałek przez drużyny Ogniska i Ma- 
kabi nie dał, licznym dość widzom, cieka-- 
wych momentów, uwidocznił natomiast, że 
w sezonie zimowym rożluźniłą się dyscy- 
plina wśród graczy Ogniska. 

Obydwie drużyny wystąpiły do walki w 
osłabionych składach. Pierwszy kwadrans 
gry prowadzony był pod znakiem przewagi 
Ogniska, w którego barwąch wystąpił po 
= pierwszy Godlewski skaptowany z 

u. 
Po bezskutecznych zabiegach obu ate- 

ków Makabi uzyskuje pierwszą bramkę ze 
strzału prawego łącznika po centrze Beno- 
nera. Po przerwie Ognisko wyrównywuje 
po efektownej solowej akcji Godlewskiego. 
Makabi uzyskuje znów prowadzenie z kar- 
nego za nastrzeloną rękę. 

Przy końcu gry widać wyraźne zdener- 
wowanie obu drużyn. Następuje szereg fa- 

uli, a kiedy po jednym z nich (Aścik-Birn- 
bach i vice-versa) sędzia usuwa  Aścika z 
boiska następuje przykra scena. Publicz- 
ność gwiżdże, a obrażony Aścik nie chce 
zejść z boiska. Zaczynają się targi, w re- 
zultacie których Aścik schodzi z boiska ze 
zrozumiałym żalem do sędziego, który nie 
uznał za wskazane ukarać Birnbacha. 

. Zdenerwowanie graczy, a nawet i SĘ- 
dziego rośnie. Przynosi ono niczem nieuza- 
sadnione usunięcie z boiska Zienowicza. 
Ognisko mimo, że traci dwuch graczy usi- 
łuje wyrównać. Godlewski podjeżdża pod 
bramkę i tu zostaje brutalnie siaulowany 
przez obrońcę. Sędzia odgwizduje karny. 
Zdenerwowany strzelec chybia pozbawiając 
drużyny wyniku remisowego. 

W rezultacie wynik zostaje 2:1 dla 
Makabi. 

T. Sędziował p. Emil Katz. 

Mecze piłkarskie w Warszawie. 

W Warszawie odbyły się podczas świ 
nastepujące spotkania piłkarkie: az 

Varsovia - Gwiazda 1:0 (0:0). Drużyna 
Varsowji po ciężkiej walce uzyskał: - 
cięstwo nad benjaminkiem klasy A. W wsad. 
mieczu Varsovia Il - Gwiazdu II wynik był 
remisowy 2:2, 

Makabi—Samson 5:1 (0:1). "Makabi po- 
konała Samson w stosunku dość wysokim, mając jednak przewagę dopiero po przer= 
wie. Bramki zdobyli Erenberg (2), Blumau, 
Heling III i Bromberg I. W przedmeczu Ма 
kabi II bije Samson il 7:0 (1:0). 

Legja Ib—Warszawianka Ib 6:0 (1:0). 
Bardzo ładna gra rezerw  Legji, przyczem 
bramkami podzielili się Materski i Rost- 
kowski. W przedmeczu Legja Il bije War- 
0 II 10:1, W sobotę Legja Ib—Me- 
teor 9:0. 

Polonja gra z Vasasem na remis 
4:4 (1:2). 

W drugim dniu Świąt Vasas (Buda- 
peszt) rozegrał mecz z Polonią i tym ra- 
zem zaprezentował się. znacznie lepiej, niż 
na spotkaniu z Legją, osiągając wynik re- 
misowy 4:4, a prowadząc do przerwy 2:1. 
W pierwszej połowie przeważa Vasas, któ- 
rego napad gra o klasę lepiej niż w nie- 
dzielę. 

Pierwszą bramkę zdobywa Puchniarz 
w min. dla Polonji, Vasas wyrównywa 

sierpnia 1926 roku swych praw .. 

  

siążki fabryczne, jakie się żre 
s tajemnicy, gdyż zawierają... 

ntów według wzorów ogólnie przyję- || 

„jak p. Mozer jest 
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* 

. 
przez Jelinka, a na 2 min. przed przerwą 
Toth zdobywa drugi punkt dla Vasasu. 

Po przerwie zaraz w pierwszej minucie 
Loth IV wyrównywuje, a w 5 min. Krygier 
zdobywa trzecią bramkę dla Polonii. Od 

tej chwili Vasas zaczyna wyraźnie ptzewa- 

żać i Jelinek strzela wyrównywując bram- 

kę. Natępnie Ałaszewski strzela 4-tą bram- 

kę dla Polonji, ale na 10 min. przed koń: 
cem gościom udaje się przez Totha wy- 

równać. 
Vasas przeważał Polonię pod względem 

technicznym lecz ustępował pod względem 

szybkości i siły. Z Polonii najlepsi byli 

Seichter i Jelski. 

GYRK 
Otwarcie turnieju zapaśniczego. 

W niedzielę odbyło się otwarcie cyrku 

„Colosseum“. Poza programem widowi- 

Skowym nie przedstawiającym zresztą wiel- 

kiej atrakcji nastąpiło otwarcie międzyna - 

rodowego turnieju zapaśniczego. ` 

Do turnieju zgłosiło się wielu pierw- 

szorzędnych atletów świata, jak Garkawien- 

ko, Pooschoft, Bryła, Petrowicz, Wolke, 

Kohler, Szczerbiński. Największą sensację 

m słynny murzyn z Abisynji Reginald 

iki. 
Jako arbiter wystąpil, znany już w'Wil- 

nie z zeszłorocznego turneju, sędzia p. Jó- 

zef Brański z Warszawy. JK 

Pierwsze dni zapasów dąły wyniki na- 

stępujące: ż 

W niedzielę, Niemiec Kohler w 11 min. 

pokonał znanego już Wilnu łodzianina Gór- 

skiego. Walka ulubieńca publiczności 

Szczerbińskiego. z niekulturalnym Czechem 

Motyką nie dała rezultatu. Publiczność wy- 

gwizdata niemiłego Czecha. Potężny Petro 

wicz (Rosja) w 17 m. pokonał Vogtmana 

(Tyrol ы 
Poniedziałek. Motyka w 7 min. poko- 

nał Sznajdra (Katowice). Walka Szczerbiń 

skiego z Kohlerem po 20 min. rezultatu 

nie dała. Mistrz świata Garkawienko w 12 

min. pokonał Vogtmana. | 

Dziś w 4 dniu turnieju w środę wal- 

czą: Pooschoff — Vogtman, Motyka Petro- 

wicz, murzyn Siki—Marko i Garkawienko 

Górski 

© Kronika radjowa 
* „AUDETIO SINE QUA NON". 

W drugi dzień Wielkiejnocy, czyli w ponie 

działek dn. 1 kwietni a. Rozgłośnia Wileńska 

nadaje kilka audycyj © charakterze „prima- 

aprilisowym', z których wieczorńa transmi- 

towana będzie na wszystkie stacje. Audycja 

ta nosząca tytuł „Auditio sine qua non“ ma 

byč podobno bardzo wesoła — ale że to „pri- 

ma - aprilis" więc nic nie wiadomo. To jed- 

no możemy przyrzec, że w audycji wezmą u- 

dział najweselsi członkowie Zespołu Drama- 

"tycznego Rozgłośni Wileńskiej. i й 

Drugą niespodzianką tego dnia będzie 

„Kukułcze jajko wielkanocne“, ktėre zostanie 

zniesione przez, „Kukułkę Wileūską“, a že 

* niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc z pe- 

wością,, Kukułcze jajko wielkanocne" utrzy- 

ma wesołe i zajmujące tradycje swej mamy- 

kukułki. ё 

* WINSZOWANIE PANIENKOM. 

Taki tytuł nosi słuchowisko które nadane 

będzie w pierwsze święto Wielkiejnocy przez 

Rozgłośnię Wileńską. : 

uchowisko to, oparte na materjalach Zė- 

branych przez docenta USB dr. Cezarję Ehren 

kreutzową, świetną znawcżynię tradycyj, zw 

czajów i obydzajów "udowych i szlacheckie 

aa Wileńszczyźnie, odmalije w barwnych 

obrazach dawne tradycje, i zwyczaje Wiel- 

kanocne w dworku wiejskim na Wiłeńszczy- 

žnie. 

KĄCIK.DLA PANÓW. 

Jak równouprawnienie, to już pod każdym 

względem. Mają panie swój kącik, ba nawet 

3 kąt, dlaczego więc panowie nie mogą 

znaleźć w programach wileńskich przytułku. 

Kukali, kukali, aż wykukali „Kącik dla pa- 

nów”. Zrazu pogadanki dla „uciśnionych” wy 

głaszał p. St. Czaplicki. Tematy pomyślane 

były dobrze, styl barwny, jedynie ujęcie 

miało poważne, oraz głos... nieradjofoniczny. 

To też „Kącik* znikł na czas pewien, by 
odżyć dopiero przed paru tygodniami. 

Tym razem ster pogadanek powierzono 

utalentowanemu artyście i reżyserowi Teatru 
_ Polskłego w Wilnie p. Karolowi Wyrwicz - 
Wichrowskiemu. 

P. K. W. wychodząc ze słusznego zało- 
żenia, iż zdziczenie powojenne zatarło formy 
towarzyskie, przejeżdżając się w sposób wan 
dalski po konwenansie, ba nawet zabijając 
elemantarną grzeczność, postanowił to przy- 
najmniej w środowisku wiłeńskiem naprawić. 

_„_ Dlatego już czwarty kącik wypełnia wy- 
Jdad „Bontonu* według systemu Vauban'a. 
Uważam, iż w czasie kącika winno się zna- 
ieżć przy słuchawkach bardzo wielu słucha- 
czy a przedewszystkiem radjopajęczarzy. 
RB +2 ‹ — 

APARAT DO ODBIERANIA ZAPACHÓW. 

  

Problem przesyłania filmów i obrazów na 
odległość nie jest całkowicie rozwiązany, po- 
mimo licznych prac, przeprowadzonych w 
tym_ kierunku. A 

Zbyt skomplikowana aparatura takich od-- 
biorników i ich wygórowana cena, nie po- 
zwala na szersze zastosowanie w świecie 
radjoamatorów. 

Tymczasem przesyłanie zapachów drogą 
radjową — kwestja która nie zajmowała dó- 
tychczas nikogo w świecie naukowym, zo- 
stała rozwiązana niedawno przez fizyka Sy- 

dney w Australji. 
Przy pewnych badaniach naukowych nad 

powstawaniem zapachów zauważył on, że mi 
MID bardziej reaguje na zapach, niż na 
głos. 
To spostrzeżenie pozwoliło mu skonstruować 
aparat, którym mógł przesyłać zapachy z 
jednego domu do drugiego, znajdującego się 
w innym punkcie miasta. 

Po wielu próbach i pó powiększeniu swej 
SE M wych RODZ na którą dany za- 

p mogi c wysłany została Z0- ос do 10000 kam. \ tala doprowadzo: 

Dalsze badania uprościły do tego stopnia 
@ odbiornik zapachów, że jest dA BS dla 
każdego radjoamatora i pozwala np. określić 
rodzaj perfum jakich używa dana Śpiewacz- 
ka, produkująca się przed mikrofonem. 

CIEKAWY EKSPERYMENT. 

„ Ciekawy eksperyment przeprowadziła sta- 
cja Radio - Toulouse. Stacja ta nadawała 
pewnego wieczoru wyjątki z oper: „Luize” i 
„Werter”, śpiewane przez p. Ninon  Vallin; 
poczem te same arje wykonane zostały na bis 
z płyt gramofonowych, naśpiewanych przez 
tę samą śpiewaczkę. Publiczność nie była w 
stanie rozróżnić tych dwóch produkcyj. 

  

ZE ŚWIATA 
ZAMIŁOWANIE BRIANDA DO PRASY. 

Zdaniem francuskiego ministra spraw za- 

granicznych Brianda, umysł ludzki najlepiej 

pracuje z samego rana. To też Briand budzi 

się codziennie o 5-ej, w łóżku czyta książkę. 

O 6-ej wnoszą do sypialni ministra poran- 

ue wydania dzienników. Okiem wytrawnego 

dziennikarza Briand przebiega pisma, od- 

czytując przedewszystkiem zagraniczne tele- 

gramy, następnie artykuły, dotyczące prze- 

polityki zagranicznej, wreszcie — kronikę i 

wypadki bieżące. Najulubieńszy dział ministra 

mininstra stanowi kronika naukowa i wiado- 

mości w rodzaju cielątka o. dwuch łbach, ш- 

kazanie się meteora i t.d. O 7-ej rano Briand 

ubiera się i spożywa śniadanie, a gdy na 

śsmą zjawia się sekretarz z paką depesz i 

wycinków pod pachą, dowiaduje się ku swe- 

mu zdziwieniu, że minister wie już o wszyst- 

kiem... z prasy porannej.v R 

Gazety odgrywają w życiu Brianda po- 

ważną rolę. Codzienie o pewnej godzinie mu- 

si on przeprzeć pisma wieczorowe, niezależ- 

nie od tego, gdzie i w czyjem „towarzystwie 

przebywa. Wyjątek stanową pisma zagrani- 

czne, gdyż Briand słabo włada językami ob- 

cemi. W tym wypadku musi się posługiwać 

sporządzaniem dlań tłumaczeniami bardziej 

ciekawych artykułów angielskich,  niemiec- 

kich lub włoskich. 

CO CZEKA GWIAZDY FILMOWE ZA 
10 LAT? 

Gwiazdy filmowe pobierają olbrzymłe ho- 

norarja, są piękne, młode i dzięki swym znacz. 

nym dochodom korzystają z wszelkich dobro- 

dziejstw życia, Czy mają jeszcze jakiekol- 

wiek życzenia? Pewne pismo amerykańskie 

zwróciło się do szeregu znanych artystów fil- 

mowych z zapytaniem, jak chcieliby ułożyć 

sobie warunki Życia za lat 10. M 
John Gilbert nadesłał odpowiedź: „Za 10 

lat będę liczył 41 rok. ejst to wiek, w któ- 

rym odechcewa się już wwpadać w cudze Si- 

dła, lub chwytać kogokolwiek w swoje. 
Chciałbym wówczas stać na czele pierwszo- 

rzędnego przedsiębiorstwa filmowego — oto 

jest mój ideał PE Dolores del Rio 

pragnie zerwać z filmem. „Chciałabym*, po- 

wiada „zostać aktorką dramatyczną. Wiem, 

że nadaję się do tego; czułabym się na sce 

nie jak w domu. Żyć z kapitału? Nie życzę 

sobie tego.ani teraz, ani za fat 10". Richard 

Dix prezwiduje, że w ciągu 10 lat film mu 
się przykrzy, a i on znudzi się publiczności, 

Zamierza więc wrócić na scenę, która mu da 
więcej zadowolenia, 

NAJDROSZA DZIELNICA ŚWIATA. 

Słynna dzielnica nowojorską, miljonerów, 

posiada najdroższe zakupy, czynione. przez 

żony lub córki miljonerów, składające się np. 

z pary pantofli, pończoszek, perfum i innych 
kosmetyków, pociągają za sobą wydatek 4 

do 5 tys. dolarów. Do dobrego tonu na 5 

Avenue należy kupować nie to, co się podo- 
ba, lub co żest dla danej osoby stosowne, ale 

to co najdroższe. Dla lustracji przytaczamy 
niektóre ceny, pobierane przez. luksusowe 
sklepy nowojorskie: para srebrzonych pan- 
tofelków, wysadzanych. prawdziwemi perła- 
mi japońskiemi, kosztuje tysiąc do tysiąca 
pięciuset dolarów, para cieniutkich jak paję- 
Czyna. pończoszek,, ręcznie utkanych, koSz- 

tuje od 500 do 800 dolarów! Flakon perfum 

200 — 300 dol., damska papierośnica — 2 do 

3 tysięcy dol. Oczywiście jest to papierośnica 
szczerozłota z monogramem ze szlachetnych 
kamieni. Bogate damy Nowego Jorku prześ- 
cigają się naprawdę wysokością płaconych 

OFIARY. 
Zamiast wizyt świątecznych na schro- 

nisko izolacyjne im. Jędrzeja Śniadeckiego 
dla dzieci gruźlicznych od urzędników Dyr. 
Rob: Publ. w Wilaie. 

Sita Nowicki 
A. Przygodzki 
S. Kubilus 
W. Markiewicz 
S. Kietczewski 
M. Szulc 
W. Laskowski 
inž. F. Szczygoj 
inż. Jar. Girin 
S. Sobolewski 
A. Szumiński 
P. Wojciechowski 
Podpis nieczytelny 
Potabszewicz 
Przypiecki 
Rozwadowski 
S. Płonczyński 
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AA Razem Zł. 48. 
ы 5Сушп'кэі‹п Justyn dla najbiedniejszych 

„ Major Jerzy Zawisza Komitetowi „Chleb 
Dzieciom* zł. 10. — 

Zamiast wizyt i powinszowań świątecz- 
nych prezes Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich p. Czesław Jankowski składa na 
rzecz instytucji „Chleb Dzieciom* zł. 10.— 

„W. P. Kosobudzki, Dla ludności do- 
tkniętej klęską nieurodzaju zł. 1.— 

i oi wiet cit RUS 
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Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

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

chorego, powiększa wagę ciała. 
RARE Thiocolan Age“ 

ają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w ory inatdetn i baškos 
waniu apteki Ą, ECK 
0-ip9$ Warszawie, ul, Anais $ 

S I re он 

  

GIEEDA WARSZAWSKA 
1 kwietnia 1929 r.! 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85, 124.16, 123,54 

Budapeszt 155,40 155,80 155,— 

Holandja 357,50 358,48 356,60 
Londyn 43,28, 43,38 43,17,5 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryź 34,85, 34.94, 34.73 

Praga 26,40,5 26.47, 26.34 

Szwajcarja 471,50 171.93 171.07 

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

wiedeń 125,31, 125.62 125,— 

Włochy 46,67 46,70 46.55 

   
Dbajcie o Swoje zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA" 

: (z marką „Kogut“ V stosowane prz, 

* chorobach _ ZOŁĄDKA, „KISZE 

: OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 

: WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIĘ 

: ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 

= środkiem  przeczyszczającym, _Ша- 

: twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 

: WIENIA i działającym przeciwko 
OTYŁOŚCI. — 1155—0 

Wilnie, Zarzecze 30—7. : Skład w 

  

p | | | | | | 

Migdały 
Rodzynki 

Orzechy, 
Czekoladę, 

Szafran ; 
i Wanilję 

Mąkę luksusową 

Puder cukrowy, 
Cykatę 

i inne dodatki do ciast 

Szynki 
Wiejskie ` 

Kielbasę 
litewską, 

krakowską, 

podhalańską, 

Boczek, Polędwicę i Karkowinę. 

Wyborowe 

wina owocowe, 
winogronowe, 

lecznicze, 
stołowe, 

deserowe, 
koniak, 

wódki, 
likiery. 

fzagraniczne i krajowe 

КОНОМ 
ul. Trocka 3, fel. 7-57 

ZWRBEDUWEE ZA ZI AA AGA SRB ZA ALA AA 

Bukiernia HEMPLA, 
WILEŃSKA 16, 

Poleca na święta: | 

wielki wybór jaj czekoladowych i cu- 

krowych, baranki, stoliki dziecięce, 
torty, torty pralinowe, mazurki, baum- 

kucheny, babki, owoce smażone i 

inne dodatki do ciast. 

Ceny konkurencyjne: ! 
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WILEŃSKIE' T-wo HANDLOWO- 
ZASTAWOWE 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dniu 9 i IO kwietnia 
1 b. o g. 5-ej po poł. odbędzie się 
licytacja w lekalu Lombardu (plac 
Katedralny, ul. Biskupia 12) zastawów 
we właściwym czasie nieprolongowa- 

nych. Od Nr. 4405 do Nr. 28293, 

a p i й л i щ 

Zanim kupisz towar zagraniczn 

— Obejrzyj towar krajowy. 

Kowarski, Himelfarb i Fejgin 
Wilno, Szopena 8, tel. 562. 

Składy prowincjonalne: 

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

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

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

DLA PROWINCJI--SPECJALNE ULGI. 

| si w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

9721-S 
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Kino-Teatr 

„HEL 105 
Wileńska 38. 

Dziś! Tryumfalny 

Film Narodowy HURAGAN haterskiego 
(ROK 1863). Potęžna epopea płomiennej miłości i bo- 

poświęcenia. Koncert gry aktorskiej. 
ZBYSZKO SAWAN, Aleksander ZELW я 

nata RENEE, Robert VALBERG, JONAS TURKOW i wiele in, oraz cały no S amas, 
NIEMA w POLSCE człowieka, którego nie olśni i nie wzruszy to arcydzieło. Początek seansów o godz. 4-€j. 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

  

KINO-TEATR 

„ POLONIA” 
1) TANGERKA ORCHIDEA 
wspaniały dramat w 12 akt. W roli tytułowej: 
zespół gwiazd filmowych RICARDO CORTEZ, 

DZIŚ PODWÓJNY PROGRAM! ' 

XENIA DESNI i LUIZA LAGRANGE. 
Mickiewicza 22. Dla młodzieży dozwolone. 

2) * Djabelska przełęcz 
porywający dramat stepów amerykańskich 

z udziałem najlepszego jeźdzca Świata 

KENA MAYNARDA 
Początek seansów o g. 4ej. 

  

Dziś! Wielkie Święto Twórczości Polskiej: Najnowszy film ze złotej serji 1929 r. 

Kimo „Piradilly“ 
WIELKA 42. 

12 wielkich aktach na tle 
przejmujących przeżyć miłośnych 
Zdrada! Zbrodnia! Strzał z zasadki.. 
Marszałka Piłsudskieg: go. 

Drzewka 1 KrZ6Wy 
jabłonie, grusze. śliwy, czereśnie, 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miej: 

SKIE przy KOLONII 

WILNO, ZAWALNA 

Ceny pr.zystęp 

porzeczki, maliny, oraz ozdobne. 

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

WILEŃSKIEJ 

OWOCOWE 
wiśnie, agrest, 

scu w szkółkach. 

6—2. 

n e. 0 

  

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

umaroaeitinepaanienAnzAae na, | go” KULIKOWS$KIEGO 

WIELKA 13. 

Wielki wybór materjałów, ubrania gotowe i na obstalunek. 

  

Pleyel—Paris etc. 

GBZBASUKUWNASUNUCUNGH ZUAERZRERABZNIĘSERAM 

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

Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- M 
kszych fabryk fortepianów i pianin w Rb 

i zagranicą: Arnold Fibiger, A. Drygas, B. Sommerfeld, 

Sprzedaż i wynajęcie, 
BORBSNEGUSASZE m й 

  

  

Termin wykonani: 

Sprzedaż uskutecznia się na diugotei 

Dostawa wszelkich maszyn 

na ropę i gaz ssany 

) Budowa i przebudowa 

Przyjmuje budowę i urządzenia swoimi I 
materjałów* 

Bluro Techniczno-Handlowe 
i Robót Inżynieryjnych     

KECHKSEDZACEEZE 

Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści, 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 

nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 
dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gahinet Roentgena 
i Elektro-leczniczy. 

Leczenie. promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

  

Czopki he- sę kngutki 
moroidalne „Varicol aa Ból, 
krwawienie, Pyka” 

zmniejszają guzy aki). 3 
Sprzedają aitoki składy apteczne. 
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     ОР оа 
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WARSZAWA: 
      

* 

Mieszkanie 
į 4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 

raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 

Laila a a sn o zam 

  

Dogodne warunki, spłaty na raty. 
CZAS ZAMAWIAĆ 

Turbiny wodne 
SYSTEMU 

FRANCISA 

[Turbin wodnych, Kamieni sztucznych, Motorów spalinowych 

oraz Maszyn Parowych. 

Instalacja światła elektrycznego. 

* Instalacja mleczarń i olejarń. 

St. Sfoberski 
Wilno, ul. A. Mickiewicza 27, tel. 12—47. 

a 12-14 tygodni 
rminowe raty. 

młyńskich: 

młynów 
udźmi i ze swoich     
8 LEKARZE p 
BAWAWAM 

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych. od 9 
—1, od 5-8 wiecz. 

    

Kobieta-Lekarz | 

Br. Toldowiczowa 
Kt RIECE, WENE- 
R' CZNE, NARZĄ- 
Dr W  MOCZOW. 
od 12--2 1 Od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

TV za Nr. 182 

„DOKTOR: 
"L. GIŃSBERE 

choroby weneryczne 
sytilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon '567. Przyjmuje 
о4 8 40 1 i od4 do8. 

  

  

DOKTOR 

‚ Rawryłkiewiczowa 
przywgie od 11—12 

od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
„sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1. 
ё W.Z.P. 71. 

Dokidr.Medycyny 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
piciowe, Elektrotera- 
pis, słońce górskie 
diatermja. Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5—8. 

P 43, 
p 

Dr. 6. WOLFSOŃ 
weneryczne,  moczo- 

lowe i skórne, ul. 
leńska 7, tel. 1067. 

—LLIS 

  

DOKTOR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9 113 — 8. 
(Telef. 921). 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li 0a 
5-—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
8LIS _ №.2.Р. 

Ś mi 
== 

Aknszerka Smialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, kt. 
rzajki, wypadanie wło- 
= Miżkiewicza 46. 

m. 6. — 

RAWWAWAW 
KOPRO | SPRZEDAŻ 

РОИ stanie natyche i R stanie natych- 
miast okazyjnie sprze- 
dam niedrogo. Jakó- 
ba Jasińskiego (I! Por- 
towa) 17, m. 2. —0 
—————— 
„ Kamienicę 
dochodową w 
centrum miasta o 

| 23  mieszkaniach 
sprzedamy natych- 
miast dogodnie 
D H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. | A), 

SRĄAJĄTEK pod 
Wilnem, ładnie 

położony, obszaru 
około 95 ha. z za- 
budowaniami, dom 
mieszkalny o 4 
pokojach. — 5ргхе- 

damy zaraz 
D. H.-K. „Zachęta“ 

Mickiewicza + 
tel. 9-05. = 97 

u 
D o 2 mieszka- 
niach placu 300 
sążni . sprzedamy 
za 6500 _ złotych 
D. H.-K. „Zacł.ęta” 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, —0 

—
 

  

  
  |   

O M drewnianyS   
  

Ochmistrzyni 
pracowita, pod kaź- 
dym względem , su- 
mienna, poszukuje 
posady. Zna „się na 
gospodarstwie. — Ту- 
zenhauzowska 25 —16. 

Potrzebna 
służąca do wszystkie- 
go z dobrem praniem. 
Zgłaszać się od godz. 
9—11. Wiosenna 6, 
m. 4. R 

T IL] 

LOKALE 3 
Mieszkania 

do wynajęcia 6 po- 

  

  

"koi i 3 pokoje z wy- 
godami, centralne 
ogrzewanie, Gdańska 
6, Spytąć dozorcy, 
informacje: tel. 9-61. 

z9z1—0 

"Garaż 
do wynajęcia. Mickie- 

wicza 43—17. — 

RÓŻNE 
  

  

Kia sumę go- 
tówki w dola= 

rach, rublach, zło- 
tych obiegowych 
„lokujemy najsolid- 
niej „te mocną 

iwarancję 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. 
  

Łaskawy udział bierrze 1 

9521-0 
— 

JADWIGA SMOSARSKA, JERZY MARR, KAZIMIERZ JUSTJAN i in. w potężnym dramacie współczesnym w 

„Tajemnica starego rodu” 
Szal zazdrości... 

w/g  scenarjusza 
Kiedrzyńskiego. 

Pułk 
Miłość! 

szwolezerów im. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Antoni Sitarz zamieszkały w Wilnie przy ul. 
św. Michalskiej 8, zgodnie z art.. 1030 UPC, 
ogłasza iż w dniu 6 kwietnia 1929: roku 6 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Mieckie- 
wicza Nr. 36 (gmach sądów) odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku rucho- 
mego pozostałego po zmarłym Adolfie Zma- 
czyńskim składającego się z urządzenia biu- 
rowego oszacowanego na sumę 68ł zł. 

Komornik sądowy 
A. Sitarz. 

OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
ma na swych składach w Wilnie materjał 
budowlany suchy w okrągłym stanie. Sprze- 

A 
Zgłaszać się należy do Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Wilnie ul. Wielka 66, po- 
kój Nr. 11 od godziny 9 do 15 codziennie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
4 w Wilnie. 

— ——— —— — SE 

TELEGRAM 
Dnia 31 marca 1929 r. 

| . Na ogólne żądanie Szanownej 
į Klienteli powrócę do Wilna w Gall 

przeprowadzenia jeszcze jednego Kur 
su dywanów oryginalnych perskich 
oraz smyrneńskich, ną które zostaną . 
przyjęte panie i panowie. By dać 
możność każdemu wzięcia udziału 
w tak szlachetnych i pięknych pra- 
cach, których w Polsce przemysł 
stwarzamy, całość kursu 14 dniowego 
po 2 godz. dziennie tylko 10 zł., po- 
czątek kursu 7 IV. 1929 r. Wpisy oraz 
informacje od 5 1V 1929 r. Kursa dy= 
wanów Karola Litwinoxicza Wilno, 
Wielka 56 m. 3. Zaznaczam, że kur- 
sa są Ostatnie, przeprowadzone па 
specjalne żądanie pań, które z powo- 
au przepełnienia kursów poprzed- 

mc" wziąć udziału nie mogły. 

  

   
   

ŚWIATOWEJ SŁĄWY ® 
Akumulatory O ra POLLARA 

rądjowe, samochodowe i inne. 
Wymiana starych bat: akumul. ano- 
dowych za dopłatą na nowe gwa- 
rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. 

produkcji 1929 r. 
Fachowe ładowanie i naprawa. 

MICHAŁ GIROA 
Wilno, Szopena 8, tel. 16 72. Igz14 

I GRANULKI 

aj 

RR U 

    

       

NOŚCI i CHRYPKI 
a A LTU 

Pod Wilnem przy st. Porubanek 
oddaje się 

dzierżawa folwarku 
14 hkt. 
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TI TM ZU WIO SED ЕНЕ LOD ОВ СУ ЕН ЧЕЛ СЕ УЕН 
W h 4] 5 ū wypadnie: łupież, 

sienie usu 

„Esencja Chinowo ż Ghalełowa” i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają aptehi, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
š 0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

  

pod mocne gwa- SERIO OS A WANIE 

rancje RA i, 
> “ wojskową wyd: 

D. H.-K. „Zachęta ko Ka 

Mickiewicza 1 . a mia P; я —, IWilno, na imię Piotr 
tel. 9-05. ILZI—0 |Dołożenko,  roczni 

71901, unieważnia się” 
— 

  

  

— 

Goió wKĘ 
lokuje najkorzyst- 
niej u osób so- 

  

lidnych dzona, unieważnia si D. H.-K. „Zachęta” ja, unieważnia się” 

Mickiewicza 1, 
-1     tel. 9-05. 

  

  

ydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto. Tw sume iii KO «e __ Drukarmia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23, 
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Stefana , 

4 

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

u dozorcy. 8zzl -6 8 

-
 

  

      
   
   

  

    

„Mi ZGUBY 

  


