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Właściwie moglibyśmy nie żegnać 

premjera Bartla, gdyż kilka dni temu 

podnosiliśmy jego zalety, jak ofiarność, 

„pracowitość i energję. Swoje wady 

wykazał najlepiej p. premjer Bartel w 

artykule |pożegnalnym, ogłoszonym 

między innemi także i w „Kurjerze 

Wileńskim". Prof. Bartel jest uczonym 

ale artykuł ten podkreślał, że jego 

specjalność nie leży blisko -dziedziny 

nauk państwowych, a uczeni często 
zamykają swe myśli w ramy swojej 

specjalności. Tem się tylko mogą tłu- 

maczyć te wybitne niekonsekwencje, 

które zawiera artykuł prof. Bartla, 

gdzie w jednem miejscu oświadcża się 
raz za demokratycznym ustrojem, a 

w innem oburza się na tupet niewy- 

kształconych. posłów, ośmielających 

się krytykować poważnych urzędników 

resortowych. Bądźcobądź w. ustroju 
demokratycznym jest nie do uniknię- 

*cia to, co czasami nazywamy kultem 

niekompetencji. Min. Bartel napisał 

swój artykuł w kilka dni po artyku- 
le Marsz. Piłsudskiego,: którego uwa- 

ża za swojego moralnego szefa i dla- 
tego znowuż niekonsekwencją są zda- 

nia o „pełnem prawie Sejmu do kon- 

troli budżetowej i finansowej gospo- 

darki rządu”, podczas gdy znane jest 

powiedzenie Marszałka o tem, że 

chciał „zgwałcić* min. Czechowicza, by 

sprawy funduszów inwestycyjnych nie 

przekazywał Sejmowi. Wygląda jak- 

gdyby prof. Bartel nie czytał artykułu 
Marszałka. Tem niezrozumialszą staje 
się wiadomość, którą zaprzyjaźniony 

z p. Bartlem kolega-dziennikarz umie- 

% ścił w „llustr. Kurjerku Codziennym”, 

że artykuł p. Bartla został ogłoszony 

w liberalnych organach BB. i „łlusir. 
Kurj. Codziennym“ za aprobatą Mar- 

szałka Piłsudskiego. Coś tu się nie 

klei, może nie tak jest powiedziane, 

albo nie wszystko jest powiedziane. 

Ale pomińmy te wszystkie kwestje, 

skoro p. Bartel odszedł i w swoim _ar- 

tykule nawet trafnie scharakteryzował 

dlaczego odchodzi: 
Jeżeliby także wśród decydujących 

czynników pozasejmowych utrwaliło się 

przekonanie o bezowocności cierpliwej tak- 

;tyki obliczonej na dalszą metę celem wy- 
uskania prawdziwego polskiego parlamen- 

taryzmu z obecnych czy to poczwarko- 

wych, czy to zwyrodniałych form, a nato- 

Zmiany personalne i organizacyj- 
ne w biurze personalnem M. S. 

Wojsk. 
W związku z objęciem stanowiska 

szefa Biura personalnego min. spraw. woj- 
skowych przez płk. Prystora, zajdą poważ- 
niejsze zmiany w obsadzie personalnej Biu- 
ra. W bliższym czasie «puszczają swe sta- 
nowiska i przechodzą do innego działu 
służby m. in.: zastępca szefa biura, ppłk. 
Młynarski. szef wydziału mjr. Pasella, kie 
rownik referatu dla podoficerów, kpt. 
Munkiewicz. Razem około 15 oficerów z 
biura personalnego M. S$. Wojsk. przejdzie” 
do innego działu służby. 

Referat odznaczeń, który wchodził do- 
tychczas w skład biura personalnego M. 
$. Wojsk., został przydzielony organizacyj- 
nie do gabinetu ministra spraw wojskowych 
Kierownikiem referatu odznaczeń, które 
załatwia wszelkie sprawy odznaczeń kra- 
jowych i zagranicznych dla armii, jest mir. 
Drewnowski. 

Projekt jednolitych paszportów 
zagranicznych. 

W. związku z projektem obniżenia opłat 
za paszporty zagraniczne omawiana jest 
wśród czynników miarodajnych koncepcja 
wprowadzenia jednolitych paszportów za- 
granicznych* 

Zniesiony zostałby podział na paszpor- 
ty normalne i ulgowe. Paszporty bezpłatne 
emigracyjne zostałyby utrzymane. Projekt 
taki musiałby przejść przez ciała ustawo- 
dawcze, jako nowela do przepisów o pa- 
szportach zagranicznych. 

Międzynarodowa konferencja ka- 
lejowa. 

Prowadzone w Min. Komunikacji kon- 
ferencje kolejowe Polski, ZSSR i Czecho- 
słowacji ustalić maią zasady tranzytu to- 
warowego z ZSSR i krajów Dalekiego 
Wschodu do krajów środkowo-europej- 
skich. Zawarta ma być konwencja regulują” 
cą ruch bezpośrednich pociągów towaro- 
wych między temi, krajami. 

Przyjazd posła polskiego w Hi- 
szpanii do Warszawy. 

WARSZAWA, 13 IV. PAT. Do Warsza- 
wy przybył służbowo poseł polski w Ma- 
drycie p. Perłowski. 

Pożegnalny obiad z posłem 
: Maionim. Aj 

WARSZAWA, 13 IV. pAT. W sobotę 
dnia 13 kwietnia wieczorem, minister spraw 
zagranicznych p. August Zaleski podejmo- 
wał obiadem pożegnalnym ustępującego 
posła Italji w Warszawie p. Maioniego. 

Nagroda za dzialalność naukową 
WARSZAWA, 13 IV. PAT. Komitet, za- 

rządzający kasą im. Mianowskiego, przy- 
znał sumę 5 tys. zł. przeznaczoną przez 
p. ministra W. R. i O. P. ńa nagrodę 74 
wybitną działalność naukową p. St. Zarę- 
bie: profesorowi uniwersytetu Jagiellońskie- 
go w Krakowie. 

ZA | PRZEGIW. 
  

Pożegnanie premjera Bartla. 

WARSZAWA, 13. IV. PAT. Dziś 
o godzinie 1-ej w południe, w wielkiej 
sali Prezyjum Rady Ministrów, odby- 
ło się pożegnanie ustępującego _pre- 
zesa Rady Ministrów proi. K. Bartla 
przez urzędników Prezydjum. Rady 
Ministrów i urzędników bezpośrednio 
Prezydjum Rady gMin. podległych. W 
imieniu zgromadz. urzędników przemó- 
wił do p. premjera szef biura praw- 
nego p. Piętak, przedstawiając donio- 
słe zasługh p. premjera w ciągu jego 
trzyletniej niestrudzonej pracy nad 
podniesieniem i udoskonaleniem — па]- 
ważniejszych dziedzin życia państwo- 
wego. W odpowiedzi na to p prem- 
jer prof. Bartel podziękował zebra- 
nym urzędnikom. za współpracę i 
wyraził przekonanie, że mogą on! 
stanowić pod każdym względem wzór 
obowiązkowości kompetencji i zupeł- 
nie bezinteresownego oddania się 
sprawom państwa. 

B. premjer Bartel otrzymał urlop 
poselski ‚ 

WARSZAWA, 13-IV. PAT. Ustępujący 
p. prezes Rady Ministrów prof. K. Bartel 
zwrócił się w dniu dzisiejszym dó p. marszał- 
ka Daszyńskiego, zawiadamiając go o ори- 
szczeniu stanowiska prezesa, Rady Ministrów. 
Jednocześnie p. prof. Bartel prosił p. marszał- 
ka Daszyńskiego o udzielenie mu urlopu po- 
sełskłego, w związku z wyjazdem zagranicę. 
W. odpowiedzi na to p. marszałek Daszyń- 
ski wystosował do prof. Bartla list, udzielają- 
cy-mu urlopu. iz 

Žycinrys desygnowanego premiera 

Dr. Kazimierz Świtalski urodził się w r. 
1886 w Sanoku, gdzie też ukończył gimna- 
zjum. Studja filozoficzne odbywał na uniwer- 
sytecie lwowskim. W 1908 roku uzyskał sto- 
pień doktora filozofji. Od 1904 roku dr. Świ- 
tałski pracował w szkolnictwie jako profesor 
gimnazjalny we Lwowie. Od wybuchu wojny 
walczył w szeregach pierwszej brygady le- 
gjonów polskich. W roku 1917 został wyda- 
lony za agitację przeciwko przysiędze. Po- 
wraca do Lwowa na opuszczone stanowisko 
w. gimnazjum. W grudniu 1918 r. zostaje po- 
wolany do adjutantury generalnej Naczelnika 
Państwa. Do końca urzędowania Naczelnika 
Państwa pełnił w randze majora obowiązki 
referenta spraw politycznych w adjutanturze. 
W roku 1925 na własną prośbę zostaje prze- 
niesiony do rezerwy. W czerwcu 1926 roku 
dr. Świtalski obejmuje urząd zastępcy szefa 
kancelarji cywilnej Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Postano. wieniem Pana Piezyden- 
ta Rzeczypospolitej z dn. 25 października 
1926 r. p. dr. Świtalski zostaje mianowany 
dyrektorem departamentu politycznego w Mi 
nisterstwie spraw wewnętrznych. W dn. 27 
czerwca 1928 r. p. dr. Świtalski jest mini- 
strem wyznań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego w gabinecie pana premjera Bartla, 
do którego wchodzi na miejsce ustępującego 
ministra p. dr. Dobruckiego. Na tem  osta- 
tniem stanowisku pozostaje do dnia dzisiej- 

„ szego. 

Misję tworzenia rządu otrzymał min. Świfalski 
WARSZAWA, 13-IV. PAT. Pan Prezydent Rzeczypospolitej, przychy- 

lając się do prośby p. prezesa Rady Ministrów prof. dr. Bartła, udzielił mu 
dymisji wraz z całym gabinetem. Jednocześnie Pan Prezydent powierzył mi- 
sję utworzenia nowego gabinetu p. dr. Świtalskiemu. 

Projektowana lista nowego gabinetu 

WARSZAWA. 13-IV (tel. własny „Słowa*). Dekrety dymisyjne rządu 
dr. Bartła zostały dziś przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej podpisane, 
jednakże opublikowanie ich nastąpi dopiero jednocześnie 
go rządu. Przypuszczano ogólnie, iż stanie się to już w godzinach popołud- 
niowych dziś, jednakże sprawa przeciągnęła się i do godzin wieczornych 
w dobrze poiniormowanych kołach politycznych kursowała tylko lista ga- 
binietu, która miała być podobno przez dr. Świtalskiego już zestawiona osta- 
tecznie i przesłana Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej do nominacji. 

' Lista ta, „wyglądała następująco: Premier dr. Świtalski, Min. Spraw 
Wojsk. Marszałek Piłsudski, Min. Spraw Zewn. Zaleski, Min. spraw Wewn. 

'geń. Składkowski i pułk. Pieracki, jako wice-minister, Min. Skarbu pułk. 
wski, Min. Komunikacji inż. Kiihn, Min. Sprawiedliwości p. Car, 

Min. Robót Publ. p. Moraczewski, Min. Przemysłu i handlu inż. Kwiatkowski, 
Min. Pracy pułk. Prystor, Min. Poczt i Telegrafów pułk. Boerner, Min. Rol- 
nictwa Jan Rudowski, Min. Reform Rolnych prof. Staniewicz, Min. Oświaty 
pozostać ma w rękach dr. Świtalskiego. 

Da późnych godzin wieczornych urzędowe potwierdzenie. prawdziwo- 
ści tej listy nie nastąpiło. 

List otwarty marszałka |Daszyńskiego 
WARSZAWA, 13 IV. (tel. wł. „Słowa”") Marszałek Sejmu p. Ignacy 

Daszyński doręczył dziś przedstawicielom prasy do opublikowania list 
otwarty do premjera dr. Bartla, w którym pod tytułem: „Jak wychowujemy 
polski parlament" daje wyraz swemu niezadowoleniu, iż po zamknięciu 
urzędowo każdej sesji Sejmu nad głową Sejmu i wszystkich posłów rozpę- 
tuje się jakaś burza obelg, wyzwisk, gróźb i t. d. W tym ustępie swego 
listu marszałek Daszyński najwyrażniej polemizuje ze znanym artykułem 
Marszałka Piłsudskiego i daje wyraz przekonaniu, że metoda tego rodzaju 
nie jest metodą wychowawczą, gdyż w ten sposób „nietylko nie wychowu- 
je się swego syna, ale nawet swego psa”. Dalej marszałek Daszyński przy- 
tacza szereg dowodów na to, że różne czynniki rządowe usiłowały po- 
pchnąć Sejm w kierunku odrzucenia budżetu. Jednym z dowodów ma być 
iakt obecności w kuluarach, pódczas ostatecznych debat budżetowych, pe- 
wnego wyższego urzędnika politycznego, dyrektora 
„zaklinał posłów, aby głosowali przeciw budżetowi”. Marszałek Daszyński 
dotyka również sprawy min. Czechowicza i zarzuca premjerowi Bartlowi, iż 
gdyby wniósł da Sejmu ustawę o kredytach dodatkowych, to niktby p. Cze- 
chowicza do odpowiedzialności nie pociągnął, a ustawę o kredytach dodat- 
kowych — zdaniem marszałka Daszyńskiego — mógł premjer przedstawić 
«Sejmowi „sto razy”, a dlaczego nie uczynił tego o tem wszyscy mają podo- 

bo —-zdaniem- marszałka Daszyńskiego wiedzieć. W* końcu fistu' marszałek jakiejś klęste. Tezę, że rządy lewicy 
Daszyński daje wy: raz swemu przekonaniu, że premjer dr. Bartel ustępuje 
pod naciskiem jakiejś anty-parlamentarnej grupy rządo 
dności na terenie parlamentu. 

Przed zamknięciem rokowań renparacylnych 
Dwa projekty aljantów 

BERLIN, 13.IV. PAT. Prasa berlińska zapowiada w dłuższych 
depeszach z Paryża na dziś decydujące posiedzenie konierencji 
reparacyjnej, przytaczając, z powołaniem się 
ryskie, że rzeczoznawcy aljanccy mają przedłożyć dziś dwa pro- 
jekty rozwiązania kwestji reparacyjnej. 
zmiennych — przewidywać ma początkową wysokość rat niemiec- 
kich w sumie 1700 miijonów, to zn. 900 miljonów na pokrycie 
należytości armerykańskich, 100 miljonów na amortyzacje i opro- 

ie z nominacją nowe- 

departamentu, 

wej, a nie przez tru- 

na dzienniki 

Pierwszy projekt—rat 

naszego pisma. Oczywiście, wszystkich 

w.Polsce zaskoczyła wiadomość, że 
pułk. Matuszewski ma objąć właśnie 

skarb, ale kto się zetknął z pułk. 

Matuszewskim, ten wie, že to jest Oso- 

bistość o wyjątkowej inteligencji i sil- 

nym charakterze. Gdy się będzie czuć 

niekompetentnym, to ofiarowywanej 
teki nie przyjmie. Jeśli ją przyjmie, 

to będziemy samą  niespodziewaność 

tego wyboru za dobre poczytywali 

omen. 

Twierdzimy zawsze i zawsze. 
Tylko rozkład władzy powoduje utra- 

tę władzy. Władza nie. powinna się 
obawiać niczego, jesli sama w sobie 

jest zdecydowana, energiczna, wie 

czego chce. Dlatego zygzakowata linja 

p. Bartla i jego sprzeczne z' sobą 

oświadczenia budziły w nas uczucia 

zbliżone do paniki. Obecnie p. Świ- 
talski jest człowiekiem zdecydowanym. 

Przeciwnik jego jest bardzo słaby. 

Lewica straszy awanturami, ale zapo- 

wiada te awantury albo w dzień 

oktrojowania konstytucji, albo w 1у-; 

dzień potem, albo w miesiąc później, 

(artykuł p. Niedziałkowskiego w „Ro- 
botniku"). Nie straszna jest taka re- 

wolucja na .raty! Przeżywaliśmy įro- 
syjskie rewolucje, widzieliśmy je pier- 

wej w powszechnych nastrojach, po- 

tem na ulicach "w twarzach tłumów, 

a potem dopiero na papierze. Papie- 

rowe rewolucje p. Niedziałkowskiego 

mogą przestraszyć tylko jego linoty- 

py. Lewica, prócz tych obietnic rewo- 

lucjonizowania na raty, od czasu do 

czasu próbuje szantażować  bolszewi- 

zmem. To także nie jest słuszne. 

Bolszewizm może przyjść tylko po 

są zabezpieczeniem od bolszewizmu, 

że kompromis z lewicą jest ochroną 
przed bolszewizmem uważam za naj- 

bardziej opaczną ze wszystkich tez. Nie 

mam pod tym względem krakowskiej 

psychologji politycznej. Dość przejść 

się po Sejmie, stwierdzić, jak te wszy- 

stki partyjki lewicowe są rozbite, aby 

być spokojnym i życzyć p. Šwitalskie- 
mu, aby to wszystko jak „raki z 

saka“ powyjmował. Cat. 
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obrać p. Bartla na Marszałka Sejm i i Óry terminu ponownego zebrania się konferencji. o a imu niemieckich. Usiłuje on bronić zgóry „Deutsche Aligemefne Zeitung" w bardzo obszernych depeszach z Paryża, powo- 14143 15808 15911 17608 18304 18773 19619 
Był 06 B wszystkich posłów tym Obecny traktat niemiecko - litew. łując się we wszystkich informacjach na „Temps'a”, zarzuca rzeczoznawcom aljanc- 3222 33473 33362 34359 39822 36136 31324 zaciekłym pogromcą parlamentaryzmu, a M ai ski w ten sposob, že twierdzi,iž — к, 18 nie wchodzą oni z założenia gospodarczego, lecz z politycznego i że nie 39189 40286 40460 41015 42146 43808 4446. 

О ь „DIE i $ j Niemiec. Dzienni iadcza, że z chwilą, gdy się to z całą wyrazistością j zalecają prowadzić najświeższe uchwały na traktat zawarła swojego cza. płatniczej Niemiec. Dziennik oświadcza, że z „ OE 3 49204 49379 49558 40706 50854 52644 54252 Przyznać, przez ten rok p. Bartel ani partyjne i instrukcje rządowe. Powódź pa- su stokroć gorszy. W dalszym okaše, „javai Si w całej p oo osc. koweredzialni będą 2a alesbyt po. 55308 50960 59196 60062 © 557 61380 66137 
razu, mówiąc do Sejmu, swego tonu pierowa, groźniejsza niekiedy od prawdzi. ciągu przytacza ogromne str aty myślny przebieg obrad. Dziennik stwierdza dalej, że strona niemiecka zawiodła się w 69488 69924 76078 76078 76 20 79392 81438 

Е nie przyjęła w raju sowieckim zastraszają- s Е. к > Seimas = + i ienni| _ 92215 97837 99961 101581 101945 — 102042 wyższał, p. Bartel stał się czemś w ce rozmiary. Walka jednak z biurokratyz. Stały z prawa emisji papierowych _ drugich. Po stronie aljanckiej istnieje iront ed O ios sie Wawza. 102742 104371 104536 105559 107699 111771 dedi ioła: opieki ją. mem rozpoczęta zgórą przed rokiem w pieniędzy na terenie Litwy co Zostanie utrzymany dzięki wielkim Ok © ć dziś przedłożone na posie. 112951 116706 118059 118864 121637 122731 
rodzaju anio: P niczego paria- Rosji nie przyniosła dotyczas oczekiwanych kosztowało Litwę dziesiątki mil- jem. Dziennik. podkreśla, że memorandum, в у е 123218 124106 124782 126364 128509 129012 

S bi : 2 i : igki iė będzie ono miało charakteru ultimatum ; i : które potykają się wszystkie zarządzenia płaciły do wszystkich delegacyj, Dzięki temu nie 1 140501 142282 144409 144534 144758 dowodzący niesłychanej słabości na- Mryjj ; rządu. Wystarczy dla ilustracji przy. Litwie papierowemi pieniędzmi. zwróconego tylko do Niemiec. 100499 150610 150951 151410 152186 153405 szej opozycji, naszej lewicy. W każdej toczyć, że Robotniczo-Chłopska inspekcja które następnie zginęł: odczas 153675 154557 _ 154903 158598 159074 
REPO jest 166 : о:’ш rodzaju nowej Izby Kontroli pań- inflacji ы i lag k į i POCIE OLC 102585 102921 cdwil gotowa ona Jest AE pod skrzy” su "oyzywnme Jet pah DE Niemieckie memorandum rozbrojeniowe. са 

a Opiekuńcze p. Da! 0- wszystko odpisy. Każdą bowiem instytucja . 1 
\ю…& й . розі)аіцс do jakiejś innej instytucji papier NYCh tylko kwitów rekwizycyj- b. е 1 ro- 

З : sd uważa za swój obowiązek przesłać Robot- nych zachowało się na Litwie jenia twierdzi, iż redukcja i ograniczenie zbrojeń powinny dotyczyć zbrojeri | GERRUNRUSINPTIUIS OSI 
Pan Świtalski przychodzi jako czło- PWRC a zai sprawy na sumę 40 miljonów marek; jstniejących już w czasie pokoju oraz proponuje redukcję kontyngentów 

wiek, który wie, co ma robić. Z jego deki Ožka te tworza setki i ace Niemcy wywieźli z Litwy mienia rocznych, czasu trwania służby wojskowej i materjałów. Pozatem memo- 

zł bi Biurokratyzm w Bolszewji jest, jak owa cje. Za lasy wywiezione z Litwy zapasów w magazynach których maximum powinno być określone. Daiej istości cie bę- i p MZ > с РЕ : ate niewie pak ęncy Mau” аца Mamos el, žaplacė, paliora menoradam roze satan wol icz, o, Pady O : 2 » : miijarda mare otem, gdyż wy- czenia w wojnie lotniczej. ofńcu memorandum proponuje, > 
szewski, Szef służby wywiadowczej, rąbano ogólnie licząc 1/5 obsza- tarjusze mogli wnieść skargę o wyłamanie się z tych przepisów przed ko- 
potem dyrektor departamentu w Min. ru. leśnego. Za wszystkie te nie- misją, złożoną z członków komisji rozbrojeniowej, przy możliwości odwo- . LECZY 

zliczone dobra, płacono gotów: łania się do trybunału haskiego. 
ką, którą aicpodobnė I i ka w Gruzii 
nazwać jak „fałszywemi. weksla- NY Rewolucja antysowiecka į \ 

GENEWA, 13.1V. PAT. Według wiadomości, otrzymanych z Batumu - OI"Y/JI 2 y 

dapeszcie. W r. 1926 ogłosił szereg 

jonali iski i fakcki niemośli Po 600 zł. Prasa nacjonalistyczna nazywa z naciskiem projekt Faljancki niemożliwym do 40448 42180 45647 48407 54907 72526 73616 

opinjj poselskiej rysował rok temu i 

du wzrastających wciąż wpływów _ dojść do odroczenia sprawy, korespondent uważa za rzecz konieczną wyznaczenie 3285 4570 9310 9761 12110 12223 12948 

Przez rok czasu, chociaż trzeba to biurokratyzm, z którym nieustaaną o opozycja, która obecnie napada uwzględniają oni dėtychczas w swoich rozwažaniach sytūacji gospodarczej i zdolności 44832 45142 45600 45661 46530 40978 47779 

nie obniżył, przeciwnie, stale go pod- wej powodzi rozianych wód rzecznych istot- Litwy. W ciągu ośmiu lat korzy- swoich nadziejach wygrania interesów jednych państw aljanckich przeciwko interesom 83134 85576 86698 87571 88559 88752 89804 

mentaryzmu. Jeszcze jeden argument rezultatów. „Bumagi* nadal tworzą zwały, jonów marek w złocie dzeniu plenarnem, bynajmniej nie jest zwrócone pod adresem Niemiec, lecz niejako 129015 129396 130999 133474 133855 139030 

stwa zasypywana jest papierami. Są to milionów marek w złocie Jed- 163263 168133 168597 169184 172305 17428U 

GENEWA, 13. IV. PAT. Memorandum niemieckie w sprawie rozbro- 

przyjściem gabinet cały otrzymuje papierów rządowych, których urzędnicy nie Państwowego i prywatnego na randum proponuje ograniczenie zapisów dla zawodowych wojskowych. Co 
| zdecydowany charakter. Najciekawszą Mają czasu nawet przeczytać, dziesiątki tysięcy marek w zło- się tyczy materjałów, memorandum twierdzi, że redukcje winny dotyczyć OSŁABIENIE 

Spr. Zagr., dyplomata, poseł w Bu- 

artykułów w „Głosie Prawdy", arty- mi“. Tymczasem podówczas lu-   j kuły te były Świetne, była w nich ca- Visa DogAA O. Nod V u 2 rządu Ikie k Gruzji wybuchła rewolucj tys i „|! warli układ anulujący wszelkie przez gruzińską agencję prasową, w SZA a antyso- ła psychologia A ASA aa. J straty i za miljonowe dobra Ika śióra: sosdóiu wywołana ciąglemi aresztowaniami w związku z za- zi! wartości", która powii naszem $ LANOW* Niemcy zapłacili Litwie pożyczką kazem noszenia zasłon na twarzy przez kobiety muzulmańskie. Powstańcy społeczeństwie nastąpić, skoro wy szło Sw! ski ekg 110 miljonową w pieniądzach zgromadzili się wpobliżu granicy tureckiej i przygotowują się do decydu- © ® 
z niewoli, a otrzymało własne i duże { papierowych, których wartość jącej walki przeciwko armji rosyjskiej, równie silnej liczebnie, którą skon- 

centrowano na granicy. Sowiety usiłują wszcząć z powstańcami rokowania. (dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). równa się zeru.
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RAJOWE 
  

Pawilon Ziemianek i Włościanek na wysfawie 

Maj—Wrzesień 1929. 
Ziemianki poznańskie przed rokiem 

powzięły ważną decyzję przedstawie- 
nią swego dorobku na Wystawie Po- 

znańskiej i to w dziedzinie produkcji, w 

zakresie kulturalno - artystycznym, a 

szczególnie społecznym, pragnąc do- 
wieść swemi wykresami, czem jest 

Dwór Polski. jeżeli swe zadanie i obo- 

wiązki rozumie. Złączyliśmy się z wło- 
ściankami gdyż jesteśmy śiostrami w 

zaw odzie, z tą różnicą, że my im kul-' 

turę dajemy, a one ją od nas biorą — 

są więc świadectwem naszej pracy. De- 

cyzja powzięta była bardzo poważna i 
należy się uznanie naszej przewodni- 
czącej ziemianek p. Brzezinie, że myśl 

tę podjęła pomimo piętrzących się tru- 
dności, i zorganizowania tej pracy się 
nie obawiała. Czyn ten znalazł  od- 
dźwięk w całej Polsce. Rada Naczelna 
Ziemianek w Warszawie zamiarom na- 
szym przyklasnęła i je poparła, to też 
Polska cała wzięła się ochotnie do pra- 

cy, bo we wszystkich ziemiankach za- 
drgała ta nuta tego nigdy dosyć doce 
nionego szczęścia iż możemy pracować 
wspólnie i pierwszy raz jako ziemianki 
z całej Połski zaznaczyć nasz soli- 
darny wysiłek. | 

Nie osobiste lub kastowe względy 
kierowały inicjatorami Pawilonu Zie- 
mianek i Włościanek, kierowała niemi 
troska o swoje warsztaty, oraz myśl zo 
brazowania wraz z włościankami pra- 
cy tej części społeczeństwa, która z 
ziernią zrosła a przedstawiając 75 proc. 
ludności w Polsce, winna się znaleźć 
wśród produkcji swoich / warsztatów 
rolniczych, bo gdy mąż pracuje na zie- 
mi, to żona jest potężnym czynnikiem 
w tej pracy, więc miejsce jej obok nie- 
go. 
“ Pawilon Ziemianek i Wtošcianek bę 
dzie, tak, jak cała Wystawa, rachun- 
kiem sumienia przed nami samemi, a 
egzaminem przed Narodem, przed Euro 
pą, poniekąd przed światem. Niech eg- 
zami ten wypadnie dosko- 
nale, niech wysiłki i zabiegi rozpoczę- 
te przed rokiem zdwoją się i potroją. 
Przez te wspólne wysiłki poznałyśmy 
się, i poznajemy coraz więcej od Kre- 
sów do Kresów. Zaczynamy się rozu- 
mieć, wzajemnie oceniać, po stu pię- 
dziesięciu latach rozdarcia. Niech te 
nowo zadzierżgnięte węzły utrzymują 
nas w scisłym zespole codziennej pra- 
cy ku pożytkowi i chwale naszej u- 
kochanej Ojczyzny. 

Pawilon już stoi pod dachem, wy- 
kańcza się zewnętrznie i wewnętrznie. 
Oba dżiały tak Ziemianek jak Włościa- 
nek pracują intensywnie tak w Warsza 
wie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu jak 
w Grodnie w Wilnie, Nowogródku, Ba- 
ranowiczach, Wołyniu. Panie nie usta- 
ja w zabiegach, by gromadzić ekspo- 
naty: muszę jednak zaznaczyć, że lwi 
ciężar pracy ak. umuluje się tu w Pozna 
niu w rękach Przewodniczących Sekcji; 
i to przew. Sekcji Społeczno Wycho- 
wawczej p. Wandy Chłapowskiej, hr. 
Wiktorowej Szołdrskiej przew. Sekcji 
Kulturalno - Artystycznej, hr. Myciel- 
skiej przew. Sekcji Ekonomicznej, p. 
Wandy  Niegolewskiej przew. Działu 
Włościanek. Praca tych Pań jest bar- 
dzo ciężka, jak również niełatwe są 
zabiegi skarb. p. Sczanieckiej w cią- 
gł ej trosce, by nam środków finanso- 
wych starczyło. Sekcja Propagandowa 
z panią Julją Pugetową na czele nie u- 
staje w pracy, by razpowszechniać wia 
domości o Pawilonie w kraju i zagra- 
nicą. 

Wszystkie Ziemianki i Włościanki 
bardzo gorąco prosimy o dalszą po- 
moc o współpracę i życzliwość, w tych 
ostatnich tygodniach, które stanowić 
będą o wyglądzie naszego Pawilonu, 
Idźmy za przykładem Kresów, gdzie 
mimo zrujnowanych warsztatów, złych 
dróg i wielkich przestrzeni do .przeby- 
cia, ziemianki wraz z włościankami gor 

liwie gromadzą eksponaty wprost im- 
ponują nam swoim rozmachem, scisłoś- 
cią cyfr, jednem słowem energicznie 
współpracują z nami. 

Poza Pawilonem wynajęł yśmy w. 
Dziale Bazarów Wielkiej Wystawy ob- 
szerne stoisko, gdzie panie ziemianki 
będą mogły spieniężać swoje produkty 
i wyroby tych eksponatów, których pró 
bki będą znajdowały się w Pawilonie, 
będzie ta początkiem ułatwienia zbytu | 
naszej produkkcji z zakresu gosp. dom. 
wego. Poznawszy teraz dobrze pole 
działania naszej pracy, mam głębokie 
przekonanie, że prócz dorobku mater- 
jalnego — dorobek moralny, który nam 
da Wystawa, jest nieobliczalny w do- 
datnich skutkach, roztworzy przed na- 
mi szerokie horyzonta dla wytwórczo- 
ści poszczególnych ziemianek i włoś- 
cianek w swych gniazdach, 'naznaczy 
wyraźnie braki nasze, a podkreśli jasno 
wszelkie zdolności dodatnie -naszych 
warsztatów kobiecych, które w wielu 
wypadkach drzemią jeszcze, pomimo 
że na nie codziennie patrzymy—a prze 
konamy się, że możemy być potężną 
dźwignią w bilansie naszego kraju i do- 
łożyć spoistą cegłę do rozwoju budowy 
i potęgi Polski. 

Franciszkowa Kwilecka. 

@ : B 
TELEGRAM! 

Pierwsze transporty nowości ma- 
terjałów na ubrania, palta etc. na 
sezon wiosenno-letni już nadeszły, 

Wielki wybór 

Znane niskie ceny 

(nistaw Molenda i 57M 
Fabryki sukna w Bielsku istnieją 

od roku 1850. 

Własny skład fabryczny na całą zie- 
mię Wileńską, Nowogródzką i Poleską 

Wilno, ul. Wielka 56. 
tel. 949. 

WYDZIERŻAWIĘ 
zaraz majątek obszaru około 320. ha 
dobrej gleby z łąkami i budynkami, 
od Wilna częsciowo szosą 23 klm. 
Warunki dzierżawne do omowienia 
x kuratorem tegoż majątku, ulica 
Konarskiego 9 m. 7, od g. czwartej 
po południu. -Z 
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    Polski Przemysł (umowy T.A.Grudziącz. 
MARKA FABR.     

WKRÓTCE UKAŻE SIĘ_W_DRUKU PODRĘCZNIK 

(polecony przez Departament Szkola. Zaw. 

inż. WACŁAW JACYNA 

„ВН 00 (yczenia МОН 
PRZY STUOJACH, BUDOWIE I UTRZYMANIU . 
DRÓG ŻELAZNYCH, 

WYDANIE 5 (l-e polskie) 
Zawierający: 

12 tablic zasadniczych. - Tablicę 

Minist. W. R.i O. P.) 

SZOS I KANĄŁÓW 

  

zboczeń magnet. w 92 punktach 
Polski. — Tablice matematyczne. — Wzory (przewaźnie oryginalne) 
oraz uwagi praktyczne do zastosowania w polu i w biurze 

OKOŁO 460 STRON 1/32 

Dla zamawiających u autora (inż. WACŁAW JĄCYNA, Wilno. ulica 
Mickiewicza 43, m. 3) do 15>maja b.r. cena egzemplarza w oprawie 
płóc. zł. 15, licząc i koszta przes. po wpłaceniu na konto P. K. O. 
Nr. 81369. Większość egzemplarzy została zamówiona u autora przez 
Ministerstwo Komunikacji. M-wo R. P. M-wo W. R. i O. P. i in. 

  

  

w ciągu trzech dni od 

Umysłowych. 

  
jako sumy ubezpieczeniowej 

męża i ojca naszego Ś» p. Władysława Mecha, dyre<tora Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 

Niniejszym wyrażamy nasze serdeczne podziękowanie Towarzystwu Akcyjnemu 

Ubezpieczeń „VITA%* w Warszawie (ul. Fredry Nr. 2) za wypłacenie nam 

daty złożenia dokumentów kwoty 

Zł * 20.000. "> (dwadzieścia tysięcy złotych) 

z polis Nr. Nr. 10727, 10749 

Warszawa, dnia 27 marca 1929 r. 

(— ) Wanda t Ewa Mechowe. 
Żoliborz, ul. Śmiała 64. 

i 12466 na ubezpieczenie ы 
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Przed wiosennym Konsysterzem Papieskim 
Najbliższy konsystorz papieski bę- 

dzie pierwszym po podpisaniu trakta- 
tu laterańskiego, to też nic dziwnego, 
że poprzedza go okres niezwykłego za- 
interesowania sprawami, które będą na 
nim omówione i załatwione. Należy 
przypuszczać, że Ojciec św. w alloku- 
cji swojej w uroczysty sposób da wy- 
raz zadowoleniu z powodu rozwiąza- 
nia prawie sześćdziesięcioletniego kon 
fliktu między Kościołem a państwem 
włoskiem. 
„W związku z tym  konsystorzem 

przewidywane jest uzupełnienie nowy- 
mi członkami św. kol egjum Kardyna- 
łów. W chwili obecnej kolegjum to li- 
czy 58 kardynałów, w tem 26 Włochów 
i 32 cudzoziemców, do pełnej zatem li- 
czby 70 członków Senatu Kościoła bra- 
kuje 12 purpurantów. Według panu- 
jącej powszechnie opinji, Papież uzu- 
pełni ten brak, nie zachowując istnie- 
jącej dotychczas przewagi Włochów. 
Ma to odpowiadać zamiarowi Ojca św., 
by właśnie teraz stworzyć w kolegjum 
przewagę Niewłochów, celem podkreś- 
lenia wobec całego Świata uniwersal- 
ności i ponadnarodowości również i w 
najwyższem kierownictwie Kościoła. 
Jeże li przewidywana * nominacja oś- 
miu kardynałów nastąpi istotnie — 
czterech Włochów i czterech cudzo- 
ziemców — wówczas stosunek narodo 
wościowy będzie taki: 30 Włochów i 
36 Niewłochów, a zatem 5 do 6 z ро- 
śród kandydatów niewłoskich najwię- 
cej szans mają, jak się zdaje, arcybi- 
skupi z Dublina, Valencji i Buenos Ai- 
res, oraz, jako czwarty, jakiś arcy- 
biskup francuski, ałbo, jak przypusz- 
czają w amerykańskiej kolonji w Rzy- 
mie, biskup ze Stanów Zjednoczonych. 
Z pośród Włochów brani są pod uwa- 
gę arcybiskupi z Palermo (Msgr Lavi- 
tarno) i Genui (Msgr Minoretti), oraz 
sekretarz Propagandy Wiary, Msgr 
Marchetti - Selvaggiani i asessor Kon- 

Ddkrycie 2 aeroplanu zaginionego miasta 
Żegluga napowietrzna wykazała 

obecnie, że może być bardzo pożytecz- 
nia również i w archeologji. Niedawno 
iotografom pewnego angielskiego aero- 
planu wojskowego, który przelatywał 
nad Norwich na wysokości 720 m., uda 
ło się rozpoznać wśród pól jęczmien- 
nych runy murów i ulic starożytnego 
miasta rzymskiego. Miasto to nie było 
dotychczas znane absolutnie nikomu. 
Nikt z pośród orzących to pole jęczmie 
nne nawet nie przeczuwał jego: istnie- 
nia. ' 

Oglądane z góry linje ulic zaryso- 
wują się bardzo dobrze, a resztki sta- 
rożytnych siedzib mieszkalnych wyraż- 
nie rzucają się w oczy. Gdy na polach 
falują zboża, miasto to można rozpo- 
znać z łatwością. Tłumaczy się to tem, 
że kamienie Caistoru — tak się nazy- 
wało miasto — leżą tak płytko pod po- 
wierzchnią ziemi, że tam, gdzie niegdyś 
znajdowały się ulice i domy, nie mogą 
się rozwinąć żadne rośliny. Te właśnie 
rośliny, mające pod swoimi korzonkami 
kamienne resztki osiedla ludzkiego, ró- 
żnią się wyglądem od innych roślin i 
doskonale wskazują plan zatopiońego 
miasta. Widziane zbliska, miejsca te, 
obsiane drobnem nierozwiniętem zbo- 
żem, wydają się jakimś labiryntem. Ale 
zato z góry dostrzega się kontury ulic 
i budowli z taką wyrazistością, że od- 

kopanie tego ważnego niegdyś miasta 

rzymskiego, nie będzie przedstawiało 
poważniejszych trudności. 

Uczeni wiedzieli, że starożytne mia- 

sto Caistor, które posiadało 20.000 mie 
szkańców, leżało wpobliżu dzisiejsze- 
go Norwich, ale nigdy nie usiłowali 
ustalić dokładnie miejsca jego położe- 
nia, ponieważ prace wykopaliskowe i 
badania pociągały za sobą zbyt wiele 
wwysiłków i związane były z wielką 
odpowiedzialnością. 

Odkópywanie Caistoru ma być po- 
djęte w najbliższym czasie, a archeolo- 
gowie sądzą, że uda im się wydobyć na 
światło dzienne wiele drogocennych 

+ przedmiotów ż epoki rzymskiej. 

gregacji Konsyljum, Msgr Roshi. Jako 
przyszłego arcybiskupa Medjolanu, wy 
mienia się opata benedyktynów od św. 
Pawła przed murami 
fonsa Schustera który z pochodzenia 
jest Niemcem. Arcybiskup z Toledo kar 
dynał Seguta Saeuz otrzyma w czasie 
konsystorza kapelusz. 

W kołach kompetentnych liczą się 
poważnie z tem, że w czasie konsysto- 
rza ogłoszone zostanie zwołanie sobo- 
ru powszechnego. Za możliwością tą 
przemawia cały szereg ważnych fak- 

Rzymu ks. Ilde-: 

*tów, jak stosunki w okresie powojen- | 
nym, nowe polityczna - religijne ob- 
licze Europy poswojnie światowej, kry- 
zys Kościołów dysydenckich, dążności 
unjonistyczne Ojca Piusa XI, wre szcie 
porozumienie Kościoła z państwem wło 
skiem. Wiadomo także, że zwołanie so- 
boru powszechnego było gorącem pra- 
gnieniem Ojca św. od początku jego 
pontyfikatu. : 

Według obiegających a niespraw- 
dzonych pogłosek, konsystorz wiosen- 
ny odbędzie się w ostatniej dekadzie 
maja. Wówczas konsystorz tajny przy 
padłby na poniedziałek 20 maja, a pu- 
bliczny na czwartek 23 maja lub na dz. 
poprzedni. 

jj "mamona za 

Z Persji powróciwszy 
przeprowadziłem  Kursa dywanów 
oryginalnych perskich oraz smyrneń- 
skich, w których wzięło udział 249 
pań i panów Zamknięcie kursów na- 
stąpiło 23 marca 1929 r.lecz na ogól- 
ne żądanie pań, które bądź to przez 
mrozy, bądź to Święta i przepełnienia 
ostatnich Kursów wziąść udziału nie 
mogły. Powróciłem do Wilna w celu 
orzeprowadzenia jeszcze jednego 
Kursu na które zostaną przyjęci pa- 
nie j panowie. By dąć możność kaź- 
demu wzięcia udziału w tak szia- 
chetnych i pięknych pracach, których 
w Polsce przemysł stwarzamy, całość 
kursu 14 dniowego po 2 godziny 
dziennie tylko 10 zł. Wpisy oraz infor- 

B macje włącznie tylko do 17 b. m. 
Zaznaczam że bezwlocznie i bezpo- 
wrotnie dnia 2 maja wyježdžam do 
Małopolski w celu przeprowadzenia 
dalszych Kursów. Wpisy oraz infor- 
macje włącznie do 17 b. m. Łotne | 
Kursa dywanów Karola Litwinowicza 

a Wilno, Wielka 56 m. 3. = sg 
BZ omen zwan wne GROW EDC KDM 

    
CHOROBY PŁUC 

Stosowany przez p: p. Doktorów 
.„Balsam Thiocolan Age“ 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 

i ułatwia wydzielanie się piwocihy, 
wzrnacnia organizm | samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam ihiocolan Age" 
Wy apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

| waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-lpog Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
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i WŁOS ń W yzpzśenie, tupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa“ į 
i „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
8 Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
B seckiego, ul. Fretą Nr 16. 
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KARTKI Z PODRÓŻY 
Paryż, Wielki Czwartek 1929 r. 

Z Sahary — do stolicy Światu! 
Z wiełbląda — na bal ambasady! 
Z balu ambasady — na pogrzeb 

Maiszałka Foch'a. 
To są kontrasty w tak wielkim sty- 

lu, impresje tak silne, że jeszcze nie 0- 

chłonęłam z wrażeń. 
Dwa tygodnie i dwa dni w Paryżu 

przeleciały niespostrzeżenie: pierwsze 
wrażenia miłe, serdeczne, lekkie, estety 
czne przeszły w wielkie, głębokie, nie- 
zwykłe, podniasłe, a wszystkie nieza- 
pomniane! : 

Pogoda — kilka dni ledwie +10 С. 
dalej tydzień od +18 C. do +22 C., w 
letnim kostjumie było za gorąco; po- 
mimo tego ciepła, drzewa i krzewy ani 
drgnęły, szare lub czarne jak węgiel 
zwłaszcza platany na Champs des Ely- 
sćes myślałam, że wymarzły całkowicie 
przez te straszne mrozy. Dąpiero na 
Kwietną Niedzielę krzewy ruszyły i lek 
ko pozieleniały. ! 

Pierwsze spotkanie się z Polakami 

na przemiłym tive'ie w gościnnym do- 

mu dyrektora Polskiej Agencji Telegra' 

ficznej u pp. Kleczkowskich gdzie i na- 

szą Litwę (Mickiewiczowską — nie Ko 

wieńską) i Białoruś jakże przyjemnie 

mnie było spotkać. \ 
Bal ambasady 19. III. z powodu 

imienin Marszałka Piłsudskiego zgro- 
madził elitę towarzystwa polskiego; 
nasz korpus dyplomatyczny i misja woj 

skowa bardzo wytwornie też się przed- 
stawia: panowie dystyngowani, dobrze 
wychowani dobrze ubrani, mile rozma- 
wiający, panie ładne, tualety śliczne, 

ładnie tańczą. Misja wojskowa z pułk. 
. Błeszyńskim doskonale reprezentuje na 
szą armję. Z powodu nieobecności am- 
basadora pułk. Błeszyński wraz z uro- 

czą swą żoną, panią Jerzową Błeszyń- 
ską z wielką gościnnością i nieporów=" 
nanym wdziękiem czynili ūonory balu. 
Wśród zgromadzonych gości dużo daw 
nych znajomych odnajduję. 

Program artystyczny choreografi- 
czny był godny Pa ryża i naszej amba 
sady: zachwycili nas pp. Fartunato z 
„Grand - Opera“, czarowala nas prze- 
dziwna Gisella Mifatti, ładnie dopełnia 
ły program pp. Hryniewiecka i Popiel- 
ska z Warszawy. 

Przedziwnie uprzejmy dr. Ludwik 

Gorecki przedstawił mi całą moc osób 
wybitnych i interesujących ze świata li 
terackiego, i kiedy dłuższą chwilę ro- 
zmawiałam z panem o mądrych i drwią 
cych oczach, wyraziłam życzenie do dr. 
Goreckiego który stał obok, że pragne- 
łabym poznać jeszcze Korab - Kuchar- 
skiego, oczy mądrego pana uśmiechnę- 
ły się, ukłonił mi się grzecznie, właś- 
nie dłuższą chwilę rozmawiałam z re- 
daktorem Korab - Kucharskim( tym wy 
bitnym i zdolnym współredaktorem 
„Matin* paryskiego). Przyjemnie mi też 
było poznać p. Włoszczewskiego redak 
tora „Gazety Polskiej" (Tygodnik wy 
chodzący w Paryżu), oraz przemiłą je- 
go żonę. 

Tańczono ochoczo da 4-ej rano, 
zakończono dziarskyn mazurem, jak na 
Paryż, to niezwykłe, gdzie się bale o 
1-eį lub 2-ej kończą. Bufet obiity 
elegancki, szampana diseretion. 

I tak zaraz nazajutrz, żałobna wieść 
o śmierci tego wielkiego człowieka Mar 
szałka Focha, wstrząsnęła całym Pary- 
żem, całą Francją! Poruszyła cały 
świat cywilizowany. 

Francja zdaje się, że stała się bied- 
niejszą od chwili gdy zgasło to piękne 
życie. 

Ostatnie tygodnie wszyscy byli po- 
ruszeni chorobą Marszałka Focha. Ka- 
go nie było, kto się nie zapisał w hal- 
Fu pałacyku na rue de Grenelle. Królo- 
wa rumuńska bawiąc jeden dzień: w 
Paryżu od rana do wieczora, przebyła 
całą godzinę u marszałkowej Foch na 
kilka dni przed śmiercią. 

A te cetemonje pogrzebu były 
wprost niebywałe w swem dostojeńst- 
wie, uczciwości, patrjotyzmie Francu- 
zów i obcych. Hołd składano niezwyk- 
łemu bohaterowi. 

Francja i świat nie zapomnieli że 
kiedy marszałek Foch odniósł to wiel- 
kie zwycięstwo kiedy popularność mar- 
szałka była wszechmocną, była niepo- 
dzielna, entuzjazm i wiara w niego by- 
ła taka, żeby chciał mógł zostać dykta- 
torem, powiem więcej, mógł zostać cę- 
sarzem! 

On najskromniej powiedział, że speł 
nił swój żołnierski obowiązek i obowią 
zek wodza i usunął się w zacisze pracy 
codziennej, żmudnej. : 

Mieszkał już Marszałek Foch w pa- 
łacyku ha rue de Grenelle, był jeszcze 
zdrów a często panią marszałkową spot 
kać było. można z klasycznym czarnym 
woreczkiem ceratowym, szła rano 0- 
sobiście na rynek po prowizje! Mar- 
szałkowa Francji, Anglji i Polski! 

Donacje pieniężne Anglji bardzo po 
ważne odrzucił, olbrzymie sumy ofia- 
rowane przez Amerykę też odrzucił, za- 
dowolnił się żoł. dem francuskim. Gdzie 
Są teraz takie typy, w naszem zmaterja- 
lizowanem społeczeństwie? 

Koła 350.000 ludzi odwiedziło zwło 
ki na rue de Grenelle. Drugie tyle zapi- 
sało się w halłu, zapisałam się i ja z ser 
deczną sentencją i przy podpisie „Wil- 
no - Pologne'* kład ę. Kolejka nawie- 
dzających stała przez dwa dni wzdłuż 
rue de Grenelle, przecinając rue Con- 
stantine aż do Esplanade des Invalides. 

W Niedzielę Kwietną pod I'Are de 
T1iomphe śliczny dzień słoneczny, 500 
tys. ludzi złożyło hołd Marszałkowi, 
'Ku place d'Etoile wszystkiemi ulicami 
płynęły i płynęły fale głów przez cały 
dzień do późn'ego więczoru. 

A w dzień pogrzebu podobno miljo- 
ny ludzi brało udział w ceremonji. Mie- 
liśmy pyszne miejsca w dniu pogrzebu 
na Esplanade des Invalides, zawdzię- 
czam je uprzejmości pana dyrektora 
PAT'a Kleczkowskiego, gdzie byłam ra 
zem z p.p. Zaćwilichowskimi (on adju- 
tant Prezydenta Rzeczypospolitej). Ca- 
ły obchód żałobny najdoskonalej oglą- 
dali i podziwiali. 

Piękna gwardja republikańska na 

koniach ładnych otwierała pochód. Mo- 
że najwspanialej wystąpił książę Walji 
z licznym i wspaniałym oddziałem swej 
angielskiej gwardji królewskiej, bogato 
złotem szemerowane czerwone mundu- 
ry, te olbrzymie czarne futrzane czapy 
i sami żołnierze chłop w chłopa olbrzy- 
my. Oddział Szkotów w narodowych 
strojach w pledach i z nagiemi kola- 
nami też etektownie się pr ezentował. 

Włosi przysłali swych strzelców al- 
pejskich, dzielny i spory oddział. Kolo- 
nje francuskie, afrykańskie wysłały 
dwa liczne oddziały „Spahisów*, Arabi 
w swych malowniczych strojach, bia- 
łe burnusy, białe turbany i na białych 
koniach, tworzyli prześliczną kawa- 
lerję. 

Oddział oiicerów niosący sztanda- 
ry, rozbitych lub rozformowanych puł- 
ków, niektóre wprost strzępy, te mo- 
cno tragiczne robiły wrażenie. 

Jakże w tej świetnej reprezentacji 
cudzoziemskich armij, brakło naszych 
pięknych ułanów. Zrobiliby duże wra- 
żenie 'a tak nas Polaków prawię nie 
było, prawie się nie spostrzegli i to py- 
tanie: „Ou sont leś Polanais* było nad 
wyraz nieprzyjemne. Bo jeden generał, 
kilku oficerów i kilku posłów z War- 
szawy ginęło w tym świetnym tłumie. 
Nasz ambasador w mundurze, kulał 
mocno, ledwie szedł, noga-mu doku- 
czała. 

Dzień ciepły, cichy, nad całym Pa- 
ryżem rozpościerał się tuman czarny, 
jakby z krepy żałobnej i tak wisiał kil- 
ka godzin. W jednym punkcie tarcza 

słoneczna silnie się przebijała i zupeł- 
nie niez” wykłe zjawisko atmosferycz- 
ne, ani kropli deszczu, pa kilku godzi- 
nach ciemny obłok się rozpłynął po 
niebie. AA 
,_ Nie sposób wyliczyć tego imponu- 
jącego, niez. wykłego i niezapomniane- 
go orszaku, niech mi wolno jeszcze 
wspomnieć „„Akademje  niešmiertel- 
nych*, w swych oryginalnych irakach, 
bogato zielonym haitem szamerowa- 
nych, jakby za życia laurem zdobieni! 
— lzba deputowanych, Senat, * Magi- 
strat, Sąd (wszyscy w togach). Naj- 
bardziej uroczyste, wszyscy  wdzieli 
mundury i szli, i szli, zdawało się, że 
nigdy nie skończy, i skończyć się nie 
może ten pochód dostojny! Ale kiedy 
nas mijała ta skromna, bez! jednego 
kwiatka trumna, taki majestat promie- 
niał w tej prostocie, że wszystkie gła- 
wy kornie się pochyliły, oczy łzami za- 
szły i serce się śŚcisnęło — „Francja 
stala się biedniejszą!“ 

Co bardzo charakterystyczne, nie 
było nakazów, dekretów, rozporządzeń 
radnych i cały Paryż, pięciomiljonowe 
miasto, zamarło w dzień 26 marca, jak 
jeden mąż, wszystkie biura, instytucje, 
magazyny, banki, wszystkie narado- 
wości, wszystko umiikło. 

Tylko kupcy i reprezentanci 
Skwy stanowili smutny wyjątek — 
Francja im tego nie zapomni. | 

Janina Falewicz. 
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$ p. Arcybiskup Metropolita Mobglowski ks. Wincenty Kinczgóski. 
%V środę nadchodzącą odbędzie 

się w Wilnie uroczyste złożenie do 
grobów Biskupów . Wileńskich w Ka: 

<tedrże zwłok Ś.p. ks. Wincentego Klu- 
/ czyńskiego, Arcybiskupa — Metropolity 
Mohylowskiego zmarłego w 1917 r.w 
Ałupce (na Krymie). 

W roku ub. powstał komitet w 
składzie: J.E. J.E. ks. Arcybiskup R. 
Jałbrzykowski, Biskup K. Michalkie- 
wicz, Minister Niezabytowski, Woje- 
woda W. Raczkiewicz, Prezydent J. 
Folejewski, ks. kan. S. Maciejewicz, 
ks. Fr. Rutkowski (b. sekretarz i wy- 
konawca woli Zmarłego) oraz płk. W. 
Kluczyński d-ca 69 p.p., który poczy- 
nił starania, ażeby zwłoki wielkiego 
szermierza sprawy kościelnej i naro- 
dowej, stosownie do jego ostatnich 
życzeń; złożyć na wolnej ziemi pol- 
skiej, w ukochanem Wilnie. 

We wtorek o godz. 5 po poł. zwło- 
* kiązostaną przewiezione z dworca ko- 

lejowego do Bazyliki aMetropolitalnej, 
a w środę po nabożeństwie żałobnem 
(o godz. 9 m. 30) i castrum doloris 
nastąpi uroczyste złożenie trumny do 
grobów Biskupów Wileńskich w Ka- 
tedrze. 

* 

Sp. ks. Arcybiskup Wincenty  Klu- 
czyński urodził się w Szarkowszczy- 
źnie pow. dziśnieńskiego, dnia 30 
września 1847 r. z Ojca Adolfa i 
matki Franciszki Korsakówny. Osie- 
rocony wcześnie wychowywał się w 
domu p. Kłoczkowskich w Dyneburgu. 
W 1865 roku wstępuje do Seminar- 
jum Duchownego w Wilnie. Był. to 
dla seminarjum tego ciężki okres. 
Grono profesorskie reprezentował je- 
den profesor, ks. Dauksza, słuchaczów 
jedyny kleryk — Kluczyński. Od 1867 

4871 studjuje w Akademji Duchow- 
nej w Petersburgu, dokąd wysłany 
został przez władze diecezjalne. 

dniu 23 października 1871 
otrzymuje w Kownie święcenia kapłań- 
skie, mając już za sobą tytuł magi- 
stra šw. teologji, a 25. XI. 1871 po- 
wołany zostaje na prof. Semin. Du- 
chownego w Wilnie. Tutaj w ciagu 
8 lat "wykłada kolejno Dogmatykę, 
Teologję Móralną i Pismo Święte, po- 
czem zostaje profesorem Akad. Du- 
chownej w Petersburgu, lecz z racji 
choroby pozostał w Wilnie. W lipcu 

1883 mianowany jest honorowym 
kanonikiem Kapituły Wileńskiej. 

Działalność sśp. ks. Arcybiskupa 
Kluczyńskiego na polu religijno-spo- 
łecznem wydała obiity plon. 

Powstają stowarzyszenia, sierociń- 
ce, internaty. Działalność ta wychodzi 
poza obręb Wilna, czego dowodem 
powstanie w Mińsku nowej placówki 
p. n. „Labor“. 

Zbožna ta praca trwala až do 
marca 1893 r; kiedy to z rozporzą- 
dzenia biskupa Zwierowicza wyjeżdża 
do Petersburga na stanowisko aseso- 
ra Kolegium Duchownego. 

Dekretem papieskim z dnia 7. IV. 
1910 roku mianowany zostaje arcybi- 
skupem  mohylowskim. Konsekracja 
odbyła się w kościele św. Katarzyny. 
Nowy arcybiskup objął rządy diecezji 
rozciągającej się od oceanu Lodowa- 
tego —na północy Europy, aż do oce- 
anu Spokojnego na Dalekim Wscho- 
dzie. 

Lata największej walki polityczno- 
religijnej w Rosji (1910 1914) są 
jednem pasmem zmagania się Zmarłe- 
go z rządem. 

Nie sposób tu wspomnieć bodaj 
o ważniejszych etapach, tyle ich było. 

Po odbyciu podróży do Rzymu, 
udał się Arcypasterz na wizytację ka: 
noniczną diecezji mińskiej. 

Pod koniec 1913 roku znużony i 
wyczerpany pracą prosi Ojca św. o 
zwolnienie go z obowiązków metro- 
polity, wysyłając jednocześnie list do 
rządu rosyjskiego, w którym podaje 
powody, które go do rezygnacji skło- 
niły. 

Odpowiedź z Rzymu przychodzi 
dopiero w lipcu 1914 roku, a w sier- 
pniu agendy diecezjalne przyjmuje 
zmarły już biskup-sufragan Cieplak. 

W końcu tegoż roku Stolica Św. 
mianuje arcybiskupa Kluczyńskiego 
tytularnym arcybiskupem Filippopol- 
skim. ; 

Dla poratowania zdrowia wyježdža 
do Piatigorska, a następnie przewie- 
ziony zostaje do Ałupki, gdzie i zmarł 
11 lutego 1917 roku. 

Ciało Zmarłego przewiezione zo- 
stało do kościoła parafjalnego w Jał- 
cie, gdzie spoczęły w bocznej kaplicy 
kościoła, a następnie przewiezione 
zostały do Petersburga. 

Prmygotowania do obchodu 10-lecia oswobodienia Wilna 
Osoby cywilne, posiadające odznakę za 

wyzwolenie Wilna, proszone są o podanie 
si wych adresów w Magistracie, pok. ławni- 
„ka p. Łokuczewskiego w godzinach urzędo- 

» wania, ewentualnie telefonicznie Nr. 13—47 
nia później aniżeli do. 16 kwietnia r. b. Adre- 
sy te potrzebne są komitetowi obchodu 
10-lecia oswobodzenia Wilna.. 

* * : 
Stowarzyszenia i instytucje społeczne, 

związki zawodowe i t. d., pragnące wziąć 7 
czynny udział w obchodzie 10-lecia oswobo- 
dzenia Wilna, jeśli z jakiejkolwiek .przyczy- 

ny nie otrzymały osobnego zawiadomienia, 
proszone są o wysłanie swych przedstawicieli 
we wtorek, dnia 16 b. m. godz. 16-ta do 
sali obrad Rady miejskiej na posiedzenie se- 
kcji komit organizującej obchód. 

* : 
W uzupełnienie łisty Komitetu  Wyko- 

nawczego obchodu 10-ej rocznicy wyzwole- 
nia Wilna, umieszczonej w prasie w dniu il 
b. m. Komitet zawiadamia, iż omyłkowo nie 

stały podane nazwiska p. p. J. Malowie- 

iej, inż. Łaguny i p. Tymowskiego, co ni- 
niejszem prostuje się. 5 

  

W sprawie oswohodzenia kościoła 
-Franciszkańskiego. 

Jak się dowiadujemy, w  najbliž- 
szych „dniach zostanie sporządzony 

akt kupna nieruchomości T-wa bibljo- 
teki im. Wróblewskich przez przed: 
stąwicieli Min. W. R.iO. P., pieniądze 
zaś zostaną wypłacone T-wu dopiero 
w lipcu r. b. t. jj. po upływie 3-ch 
miesięcy od zgłoszenia hipoteki. Jed- 
nak roboty budowlane będą mogły 
rozpocząć się zaraz po zawarciu aktu 

Dziś w Reducie 
o godz. 5.15 pp. 

kupna, o ile nie zajdzie jakiej prze- 
szkody co do formalności z przeka- 
zaniem przez Min. robót publicznych 
Wileńskiej dyrekcji robót publicznych 
kredytów, asygnowanych w prelimina- 
rzu na archiwalne roboty budowlane. 
Również z Min. rob. publicznych ocze- 
kiwane jest zatwierdzenie szkicu prze- 
budowy gmachu przy ul. Teatralnej 
na lokal Archiwum państwowego. 

WWWYWWWYWWWWWWYWYWWYWYWY 
Symfoniczny Koncert 

BB poświęcony twórczości M. Karłowicza w 20-tą rocznicę jego zgonu sg 

na wpisy dla uczni gim. A. Mickiewicza. 

  

Dla uruchomienia PRZEDZIĘBIOR- 
STWA przemysłowego z wyrabioną 
marką fabryczną POSZUKUJE SIĘ 

udziałowca z kapitałem 30-40 tysięcy 
złotych zabezpieczonym ruchomością 
tegoż przedsiębiorstwa. Zgłoszenia 
pod litery „L. K.* do biura ogłoszeń 
J. Karlin, Wilno, Niemiecka 22, -0 
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Dlbrzymia afera leśna 
Skarb państwa poniósł miljonowe st aty 

Władze śledcze po dłuższej obserwacji wykryły wielką aferę leśną, sięgającą mi- 

ljonów. złotych. W związku z tem onegdaj aresztowano i osadzono w więzieniu. na Łu- 

kiszkach referenta gospodarczego, dyrekcji lasów państwowych Juljusza Langamera, 
oskarżonego o dokonanie nadużyć. Afera zatacza szerokie kręgi, w związku z tem 
przewidywany jest jeszcze areszt kilku urzędników. Według dotychczasowych danych 

Langamer w porozumieniu z kilku kupcami leśnymi naraził skarb państwa na 50 -milj. 

złotych straty. Ostatnio ustalono, że jeden tylko kupiec żyd, naraził skarb państwa na 

5 miljonów straty, z czego zwrócił skarbowi 60 tysięcy dołarów. Władze wpadły na 

trop afery, ponieważ Langamer prowadził życie hulaszcze, nabywając. kosztowności 

i wydając ogromne suuny pieniędzy. Dochodzenie ukończone zostanie zapewne w dn. 

15 b. m. Lane szczegóły tej sensacyjnej afery trzymane są w tajemnicy. 

Sprawca zamachu na cerkiew św. Trójcy 
zbiegł do Mińska ' 

Przed kilku dniami zbiegł z, Wilna do Mińska student uniwersytetu wileńskiego 
niejaki Mitrofanow, były wybitny członek białoruskiej „Hramady”. Mitrofanow brał 
czynny udział w akcji wywrotowej, zacierając za sobą sprytnie ślady. Jak się okazało 
był on ajentem t. zw. „Osobotdietu“ G. P. U. Widząc że jest zdemaskowany zdołał 
uciec do Mińska. Według krążących pogłosek, Mitrofanow był sprawcą głośnego w r. 
1925 projektu wysadzenia w powietrze cerkwi i klasztoru św. Trójcy. Znałezione 
wówczas w piwnicach cerkwi materjały wybuchowe, zdolne były do wysadzenia nietylko 
cerkwi, ale i przyległych domów. Dozorca cerkiewny zmałazł dynamit przypadkowo i w 
ten sposób uniknięto strasznej katastrofy. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Metereołogji . 5. В. 

  

z ania 15 V, 1929 r 

Ciśnienie | -g 
średnie w m. | 

. 4 

Temperatura 4 500 
średnia 22 
Opad za do- 
bę m. m. \ 

Wiatr ||| Cisza. 
przeważający : 

Uwagi: pogoćnie 

Minimum za dobę — 23C, 

Maximum na dobę -1-10'C. 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 
spe 

NABOŻEŃSTWA 
— Wiadomości kościelne, We wtorek 16 

kwietnia, o godz. 8 rano w kościele po-Ber- 

nardyńskim rozpocznie się pierwsza „No- 

wenna“ uroczysta do św. Antoniego. 

MIEJSKA 
— (o) Posiedzenie komitetu rozbudowy 

m. Wiłra. We wtorek, dnia 16 kwietnia, ca- 

będzie się posiedzenie komitetu rozbudowy 

m. Wilna. Na porządku dziennym =prawv o 

udzielenie pożyczek na drobne remonty do- 

mów. { 

— Kolonje letnie w Leoniszkach.. W r0- 

ku bieżącym Magistrat nie wydzierżania .olw. 
Małe Leoniszki, gdyż zamierza urządzić tam 

kolonie letnie dla dzieci, szkół powszechnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Rada Stowarzysz. Techn. Polskich w Wil- 
nie niniejszym podaje do wiadomości człon- 
ków Stowarz., że we wtorek dnia 30 kwiet- 
nia 1929 r. w lokalu Stowarzyszenia „ul. Wi- 
leńska 33 o godz. 19 odbędzie się doroczne 

walne zgromadzenie członków, które to ze- 

branie w myśl par. 24 statutu Stowarzysze- 
nia będzie prawomocnem niezależnie od iloś- 

ci uczęstników zgromadzenia. 
Po-ządek dnia zebrania, sprawozdania zą 

do obejrzenia w sekretarjacie Stowarzyszenią 

nia na r. 1929, zgodnie z par 24 statutu, są 

d> obejrzenia w sekretarjacie Stowarzyseznia 
Walne zebranie członków Towarzy- 

stwa Dobroczynnego pod nazwą „Dom Serca 

Jezusowego” odbędzie się 24-go b. m. o g. 
5-ej po poł. w mieszkaniu J.W. Pani Marii 
Jeleńskie' przy ul. Ad. Mickiewicza pod Nr. 

19 m. 2. Proszeni są członkowie, i rzeczy- 

wiścię i honorowi, o łaskawe przybycie. 

-— U Techników. W dniu 14 b.m. o godz. 
21 ww lokalu Stow. Techników Polskich w 
Wilnie odbędzie się Zebranie Towarzyskie— 
urozmaicone przedstawi eniem rewjowem 
Nr. 3 pod tytułem „To komentarzy nie wy- 
maga” z udziałem całego zespołu kabaretu 

n., po ktėrem, jak z wykle — za- 
а zna. 
— Z T-wa Pedjatrycznego. Dnia 17 b. 

m. o godz. 20-ej w lokalu Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem Nr. 1. Wielka 46, odbę+ 
dzie się posiedzenie Wileńs Oddziału 
Polskiego T-w Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: dr. M. Moszyński: W 
sprawie rozpoznawania przepuklin pachwino- 
wwych u dzieci, dr. ]. Zienkiewicz: Leczenie 
kiły wrodzonej u dzieci w poradni przeciw- 
kiłowej w Wilnie, dr. ). Muraszko: spostrze- 

żenia nad epidemją ospówki i jej stosunek do 
półpaśca. 
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Przy wyborze motocykla należy brać pod uwagą 

trwałość konstrukcji. wydajność silnika, wygodne 

siedzenie i wytworny wygląd przy umiarkowanej ce- 

nie. Połączenie tych zalet stanowi idealny typ ma- 

tocykla. 

Wszystkim tym warunkom odpowiadają w zu- 

    I 
pełności ostatnie modele motocykli HARLEY-DAVID- 

SON na rok 1929, które są w użyciu ARMJI POL- 

SKIEJ. POLICJI PAŃSTWOWEJ i POCZTY. 

  

GENERALNE 
PRZEDSTAWICIELSTWO 

NA POLSKĘ 

    AUTO:SERVICE: WARSZAWA 

NOWY ŚWIAT 9 TEL.141-07:14157 
ADRES TELEGRAF.AUTOSERVIS 

HARLEY-DAVIDSON MOTOR Go.. MILWAUKEE. U. S. A, 

— Dnia 12 b.m. w małej sali konferen- 
cyjnej wileńskiego urzędu wojewódzkiego 
pod przewodnictwem wicewojewodziny p. 
Janiny Kirtiklisowej odbyło się zebranie wo- 
jewódzkiego Komitetu Wystawy Pracy Ko- 
biet na Wystawie Powszechnej w Poznaniu. 
Ze sprawozdań kierowniczek poszczególnych 
sekcyj wyjaśniło się, że materjały, dotyczące 
pracy kobiet na Wileńszczyźnie zostały już 
wysłane do Centralnego Komitetu w War- 
szawie. Wojewódzki Komitet wileński w 
chwili obecnej przystępuje do intensywniej- 
szej rozsprzedaży żetonów. Termin przyjmo- 
wania do bazaru wszelkich wyrobów. kobie- 
cych, jak również przyjmowanie eksponatów 
na wystawę przedłuża się do dnia 20 kwiet- 
nia r. b. Wszelkich wskazówek w tym dzia- 
le udziela p. Broniewiczowa, Bernardyński 
zauł. Nr. 8 od godz. 11 do 1-ej. 

KOMUNIKATY 
—Kursy dia matek i wychowawców. Sta 

raniem Towarzystwa Wychowania Przed- 
szkolnego odbędzie się cykl wykładów z 
dziedziny pedagogiki i higjeny dzieci w wie- 
ku przedszkolnym. 

Kursy:te będą obejmowały tematy będą- 
ce w związku z tematami poruszanemi na 
kursach zeszłorocznych, (które odbyły się 
w dniach 20-go kwietnia do 20-go maja ur). 
i wzbudziły wówczas duże zainteresowanie 
wśród matek. й ЗЕ 

Karta wstępu na cyki, obejmujący 24 wy 
kłady w cenie zł. 10 do nabycia w Liceum 
Filomatów, Żeligowskiego, codziennie od 
5 - 6. Informacje tamże. Szczegóły w prog- 
ramach. Wstęp na pojedyńczy wykład zł. 1 

Początek wykładów 19go kwietnia br. o 
godz. 5-tej pp. Zakończenie wykładów 15 
maja. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Połski. W niedzielę Teatr Pol- 

ski czynny będzie trzy razy. o godz. 3-ej pp. 
(punktuajnie), grana będzie pełna grozy i 

głębokich. wzruszeń sztuka Langera „Przed- 
mieście" (Periferje), która w tryumfalnym 
pochodzie. „obiega wszystkie. wielkie. sceny, 
Sztuka ta mie jest odpowiedniem widowi- 
skiem dła młodzieży szkolnej. Ceny od 20 
groszy. : 

O godz. 5.30 pp. grana będzie pelna naj- 
przedniejszego humoru komedja rewja „Dwaj 
panowie B", która się cieszy na wszystkich 
scenach w Polsce powodzeniem niezwykłem, 
zupełnie wyjątkowem, spowodowanem dow- 

cipem tej komedji i świetnem i sytuacjami oraz 
inscenizacją. 

O godz. 8.45 (wyjątkowo) nastąpi odlot 
„Samolotu S.P. N. 13“ — J. Marynowskiego, 
który również odłeci z tej samej sceny w po- 
niedziałek ale o godz. 8. 30. wiecz, bez wzglę 
du na pogodę i pasażerów. 

— „książe Józef Poniatowski". Staraniem 
Komitetu obchodu 10-lecia oswobodzenia Wil 
na w dn. 19-go, (piątek), 20-ga (sobota) i 
2łgo (niedziela) kwietnia odbędą się przed- 
stawienia uroczyste w Teatrze Polskim sztu- 
ki historycznej Jana Adolfa Htertza „Książe 
Józef Poniatowski". 

Instytucje i grupy (młodzieży 
życzące sobie: nabyć większą ilo: 
biłetów, proszone są o zgłoszenie się 
niej do administracji teatru, tel. 224. 

— Koncert i przedstawienie amatorskie w 
gimnazjum O.O. Jezuitów na wpisy dla nie- 
zamożnych wychowanków gimnazjum urzą- 
dza Komitet Rodzicielski w dniu dzisiejszym 
o godzinie 17-ej w sali popisowej gimnazjum. 

— Reduta na Pohulance. „Złota kaczka* 
Dziś, po raż trzeci oryginalne, barwne wido 
wisko dla dzieci, młodzieży i dorosłych p. t. 
„Złota kaczka” — pióra H. Zakrzewskiej, 
autorki przepięknych powieści dla młodzieży. 

„Włamanie*. Wieczorem o godz. 20-ej 
„Wlamanie“ A. Grzymały-Siedleckiego w 
premjerowej obsadzie. 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią zespołu Reduty będzie kontedja T. Ritt- 
nera p. t. „Lato“. Premjera w przyszłym ty- 
godniu. 
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P.P. 16.45—17.10: Audycja dla dzieci 
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SEE. 
z KŁOCZKOWSKICH 

BUGENIA WOŁŁOWICZOWA 
Obywatelka ziemska gub. Mohylowskiej pow: Sieński lego, Wice-pre- 

zeska Apostolstwa Modlitwy przy kościele św. Kazimierza. 
Po ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła w dniu 

12 kwietnia 1929 r. 
Nabożeństwo za spokój jej duszy odbędzie się 15 kwietnia o godz. 

9 rano w kościele Św. Ducha (po Dominikańskim), poczem nastąpi po- 
grzeb na cmentarz Bernardyński, o czem zawiądamiają stroskani 

Górka, syn, siosfry i rodzina 

  

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

Ś. + P. 

Andrzeja Tupalskiego 

  

generala W, P. 
Odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele po-Bernardyńskim dnia 16 
kwietnia o godz. 10 rano, O czem zawiądamia życzliwych pamięci zmarłego 

ob O:N=A 
  

  

Wszystkim znajomym i przyjaciołom ś. p. inżyniera 
WACŁAWA POPŁAWSKIEGO, którzy raczyli oddać 

ostatnią usługę przy pogrzebie w dniu 13 kwietnia 
serdeczne podziękowanie wyraża RODZINA. 

  

— Reduta na prowiacji. Dziś, w Krze- 
mieńcu komedja A. Słonimskiego p. t. „Mu- 
rzyn warszawski" ze Stefanein Jaraczem w 
postaci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójstwo. Wczoraj w godzinach 

popołudniowych w celu samobójczym napi- 
ła się jodyny i esencji octowej 26-letnia Filo- 
mena Szumska (Obozowa 3). Zatrutą w sta- 
nie ciężkim ułokow» ano w szpitalu św. Ja- 
kóba. Powód targnięcia się na życie ustala 
policja. 

— Ostrzeżenie. Proszeni jesteśmy © 
ostrzeżenie naszych czytelników przed osobą, 
podającą się za Jadwigę Zabiełłównę, która 
obchodzi prywatne mieszkania, powołując 
się na wybitne osobistości i wyłudza pienią- 
dze pod pozorem swojej choroby i nędzy. 
Zauważyć należy, że wymieniona fałszuje bi- 
lety wizytowe przez wpisywanie na nich 
opinii o sobie. 

W czasach ostatnich odwiedziła cały 
szereg osób i dopiero ostatnio ujawniło się, 
że jest ona szantażystką. 

RADJO. 
Niedziela, dn. 14 kwietnia1929 r. 
10.15—: Transmisja pabożeństwa z Ka- 

tedry Poznańskiej. 11.56-12.10: Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny: 12.15 — 14.00: Koncert 
orkiestry dętej 1 p.p. Leg. 14.00 — 14.20: 
Tr. z Warszawy: „Szczepienie drzew owo- 
cowych*— odczyt. 14.20—14.40: Tr. z Kato- 
wic „Uprawa ziemniaków*— odczyt. 14,40 
15.00: Tr, z W-wy: „Najważniejsze wiado- 
mości i wskazania rolnicze”. 15.15—17.30: 
Tr. z W-wy: Koncert symfoniczny z Filhar. 
Warszawskiej. 17.30 — 17.55: Tr. z. W-wy: 
'Odczyt dla maturzystów. 17.55—18.20: Kro- 
nika życia młodzieży”. 18.20 — 19.00: Tr. z 
Warszawy. Audycja żołnierska. 19.00 19.20: 
Przerwa. Tr. z W-wy: „O górach, kwia- 
tach i zwierzętach Japonji* odczyt. 19.45 
—19.55: Przerwa. 19.55 — 20.00: Sygnał 
czasu z Warszawy. 20.0 —26.25: „Kukułka 
wileńska". 20.30—22.00: „Spacer detektoro- 
wy po Europie*—retransmisja stacyj zagra- 
nicznych. 22.00 : Tr. z W-wy: komunikaty 
P.A.T. policyjny. sportowy i inne, oraz 
muzyka taneczna. 

Godgz. 20.30: „Spacer detektorowy po 
Europie" (retransm. stacyj zagranicznych) 
na wypadek złego odbioru: transmisja 
z Warszawy. Około godz. 21.15: Pierwsza 
transmisja z turnieju walk zapaśniczych w 
cyrku „Colosesum* w Wilnie. 

Poniedziałek, dnia 15 kwietnia 1929 r. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 15.35: Tr. z W-wy: Odczyt 
dla maturzystów p. t. „Rok 1795 w dzie- 
jach Polski". 16.00 - 16.20: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatrów i kin i 

chwilika litewska. 16.20 — 16.30: Chwilka 
strzelecka. 16.30—16.45: Komunikat L. > 

i mło- 
dzieży. 17.1017.35: Koncert Orkiestry Rozgł. 
Wileńskiej. 17.35 — 18,00: „Muzyka współ- 
czesna* — odczyt. 18.00 — 18.40: Koncert 
Ork. Rozgł. Wileńskiej. 18.45— 19.20: Mu- 
zyka z płyt gramofonowych. 19.20—19.45. 
Audycja wesoła. 19.45 — 20.00: Odczytanie 
programu na dzień następny, komunikaty i 
Sygnał czasu z Warszawy. 20.00 — 22.00: 
Koncert międzynarodowy z Wiednia. Po 
transmisji: Komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

  

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

Składy prowincjonalne: 

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

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

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

DLA PROWINCJI—SPECJALNE ULGI. 97Z1-S 
  

TALETRK CHLIUSKA 

Nawóz | 

Azofowy 

   

   

  

  

CYRK 
Rekordowe zwycięstwo 

Sztekkera. 

‚ 13-у dzień turnieju, ze względu ną 
pierwszą walkę mistrza Polski Sztekkera, 
ściągnął tłumy publiczności. ? 

Walka czekolądowego Siki z Niemcem 
Volke, jak zwykle, niezbyt po wersalsku 
atakował swego przeciwnika. 

‚ МНа niespodziankę zgotował nam 
Sztekker, rzucając swego przeciwnika 
Vogtmana, w rekordowym czasie, bo juź 
м 50 sekundzie. Mistrzowi Polski zgotowa- 
no gorącą owację. 

Niemniejszą sensacją było pokonanie 
w 4 min. Motyki przez zdobywającego 50- 
bie coraz większe uznanie fenomenalnego 
studenta Stibora. ; 
„ Szezerbifski przez 23 min. w decydu- 
iącem spotkaniu opierał się przeważającej 
sile Pooschoffa, aż wreszcie legł przytło- 
czony ciężarem frankiurczyka. 

+ Dziś w niećzielę, walczą: decydująca 
Motyka - Pooschoff, Petrowicz — Woike, 
RS: i Sztekker—murzyn 

iki. 
Ze względu na wielkie zainteresowanie 

walkami, wileńskie radjo będzie dziś o 
godz. 9 min. 30 wiecz. transmitować pre- 
zentację atletów i walkę Motyka — Poos- 
choffa. 

— Mikrofon w cyrku. Dzisiaj, w niedzie- 
ię, o godz. 21.15 — radjosłuchacze wileńscy 
usłyszą pierwszą w dziejach polskiej radjofo- 
nji transmisję turnieju wałk francuskich z tu- 
tejszego cyrku. W projekcie jest nadanie na 
antenę sensacyjnej walki potężnego Frank- 
furczyka Poschoffa z pełnym swoistego tem- 
peramentu Czechem Motyką. Walkę, która 
prowadzona będzie do rezultatu, objaśniać 
będzie przy mikrofonie mistrz Polski i Nie- 
miec, znakomity atleta nasz Teodor Sztekker, 
w rozmowie ze speakerem radjostacji. 

Polskie Radjo prosi wszystkich słucha- 
czy, a przedewszystkiem znawców i milošni- 
ków sportu zapaśsiczego — o nadesłanie do 
Skrzynki Pocztowej szczegóło „wych  spra- 
wozdań z odniesionych wrażeń; dyrekcja 
Rozgłośni Wileńskiej pragnie z tych zdań 
wyciągnąć wn co do celowości podo- 
bnych transmisyj. 

  

  

OTRZE 5NI PRACOWNICY—PANIE 
i PANOWIE, zdolni, inteligentni i 

elokwentni, z referencjami — do 
pracy propagandowej w dziale kultu- 
ralno-oświatowym - (les ćditions) — 
na dobrych warunkach, we wszy- 
stkich miejscowościach województw 
Wileńskiego i Nowogródzkiego. Praca 
stała. Zdolnym — gwarancja szybkie- 
go awansu. Niekompetentni zapozna- 
ni zostają z pracą szybką metodą 
amerykańską. Okres próbny płatny. 
Zgłoszenia pisemne: Wilno, Kalwa- 
ryjska 15-38. Biuro P. Z. — „M. I. 
N.* — lub osobiście, w dni po- 
wszednie, w godzinach 12—16. —o 

  

    

Chore kobiety otrzymują przez użycie na- 
turalnej wody gorzkiej Franciszka - Józefa 
łekkie wypróżnienie, przyczem połączone to 
jest nieraz z nadzwyczaj dobroczynnem dzia 
łaniem na chore organy. Autorzy klasycz- 
nych dzieł o chorobach kobiecych twierdzą, 
iż pomyślne działanie wody Franciszka - Jó- 
zeia potwierdzają rezultaty ich badań. 

Drzewo opałowe 
dębowe, brzozowe, sosnowe, świer- 
kowe, osikowe i olchowe kupuje w 
większej ilości tak w Wilnie, jak i 

na prowincji 

Gazownia w Wilnie 
UL. CICHA 5. 

różn. 
Piece kąpielowe "syst: 

własnego wyrobu 
oraz kompletne 

urządzenia 
kąpielowe 

sat „METAL“ 
p. z*ogr. odp. 

Warszawa, ul. Prze- 
chodnia 10, tel. 325-54, 

68211 
ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Rkumulafory Dra POLLAKA 
radjowe, samochodowe i inne. 

Wymiana starych bat. akumul  ano- 
dowych 1а dopłatą na nowe gwa- 
rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. 

produkcji 1929 r. 
Fachowe ładowanie i naprawa. 

MIGHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8, tel. 16-72. 1497 

  

  

6bp10 

    

   

| 

„Prawo jazdy 
najprędzej otrzymasz na kursach 

Prylińskiego 
gdzie otoczą cię opieką i dądzą 
mieszkanie. Warszawa, Aleje jerozo- 

limskie 27. -0 

 



  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim złotym medalem 

— Toodolii, 
  

Najlepsze Z 
astrolabje, instrumentų gonjometry, 

GEODEZYJNE: at 

  

powszechnie znanej firmy 

Stał HLTDE, DrOZN, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 

i PRZYBORY KREŚLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN" sma. 
Dominikańska 17, telefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku)   
    
| OBUNZEWRZSWEZ ZBONEKIUBONOZSSNANE 

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

Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- 

kszych fabryk fortepianów i pianin w Polsce 

i zagranicą: Arnold Fibiger, A. Drygas, B. Sommerield, 
Pleyel—Paris etc. 

Sprzedaż i wynajęcie, i 
SRURBGBEACUGZNAKAGKNAEDAUADPIGAKUDZKNAGENA| 

  

CHLUBA TECHNIKI! 

„CHEVROLET 
demonstrujemy. 

i
ż
:
 

M 
%d
ii
s 

BE
 

-0 „AUTO-GARAŽE“ 

  

na własnej ziemi 
Chcąc doścignąć tego, nabywaj parcele 

w Jabłonnie - Legjonowej 

w Towarzystwie Ubezpieczeń na 4/5 ceny. sprzedażnej 

Tow. Ubezpieczeń składki — w ten sposób w razie Śmierci 

cego przed całkowitem opłacenieni należności 

będzie zwolniona od wpłacenia pozostałych jeszcze rat, 

otrzyma zwrot wpłaconych już rat. 

m. 2, tel. 129-31, w godzinash od 9 — 13i 16 —.17i pół. 
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Po cią- 
gówek— CLETRĄC— 
pracuje we wszyst- 

kich częściach 
światła. 

00 
   

® 
й 1382 

  

  

referencją Zgłosić się w Wilnie do Biura Ogłoszeń S. MWAWA WE 

LSS DAS ITS T S K TE L ITS i KISS 

P LD T GOP PE KO $ ЕЕ В й 9 ЕЛЕ AP RAA AP LEA r 

Epokowy 6-cio Cylindrowy 

Wilenska 26 tel. 13-61. 

A < ll D I 

POD WŁASNYĄ BACHEĄ 

Oto jest cel i dążność każdego zdrowo myślącego obywatela. 

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

gów na dobę, śród pięknych lasów sosnowych, sucha miejscowość 

elektryczność i telefony, kolej, poczta i telegraf w miejscu 

Sprzedaż na raty miesięczne płatne w ciągu 2-ch lat 
UWAGA: Każdego nabywającego działkę Zarząd Dóbr ubezpiecza 

dziąłki i w ciągu 

dwóch lat, t. j. do czasu spłacenią całkowitej należności, opłąca należne 

jego rodzina nie. tylko 
lecz w dodatku 

Informacji udziela Zarząd Dóbr Jabłonna w Warszawie, Ul. Ujazdowska 22 

  

TER WÓDZ KARTZDCN 

SŁOWO 

  

SEGBENAZARZENZECAEGZO 

Motory 10000 „PERKU 44 Krajowe, do 

młocarń, 

młynów i t. p. od 3 i pół. sił do 60 znane powszechnie jako 

trwałe, ekonomiczne, niezmiernie prostej konstrukcji i tanies 

Najbardziej rozpowszechniony u nas. 

Kilkadziesiąt motorów sprzedanych przez nas na Wileńszczyz- 

nie jeszcze przed wojna pracuje dotychczas jaknajlepiej. 

Roczny kredyt. 

Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę posiada* 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

jw 
Jost. czasów caratu: 

Dziś dramat 

budzącej się miłości 
KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Mikołaja ll, jego dwór, t k 4 dzialaczy bolsz. oraz romantyczne przygody wielk. 
Michała. Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe! Sensacyjne wydarzenia; 
przepych wystawy. Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. 

„DBZIEWCZĘCY RAJ 
W rolach głównych: piękny. LIVIO PAWANELLI, czarująca MARJA PAUDLER i dowcipny GEORG 

ALEKSANDER. Akcja rozgrywa się w wytwornych salonach, i na tle przepięknych krajcbrazów. Początek 

seansów o godz. 3.20, Ost. 10.25. 

oraz bohater obrazów „Aniół ulicy* i 
i 3 „Siódme Niebo* CHARLES FARRELL 

roli Wielk. Ks. Michałą w wstrząsającym dramacie „TANCERKA*. Obraz ilustruje szereg postąci histor. 
ks. 

(NOWOCZESNA 

PANNA) 

  Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna 9, telef. 323, telegr. „Rolnicze“. 

TOSEDOWZSZESAKEZEWNEE kino „Picadilly” 
  

twórcy „Siódmego Nieba* „Anidi ulicy 

Dziśl Dawno oczekiwana premiera! Najgenjalsza i najpopularniejsza para artystów JANE 

CHARLES FARRELL, znane z filmu „Siódme Niebo* w nowem olśniewejącem arcydziele Franką 
«« dramat erotyczny w 12 akt. Film, pełny nastrojowego 

" czaru i poetyckiego polotu. Fllm, ilustrujący dzieje nie- 
szczęśliwych dziewcząt, zmuszonych przez fatalny los i skrajną nedzę do kupczenia swem ciałem. Film dla 

GAYNOR 
borzage'a 

  

  

„Miłość i krew 
zdobyczy technicznych. W rolach gł: RICHARD BARTELMERS i MOLLY ODAY. 

cała armja amerykańska przy 

Dzis! Największe arcydzieło 1 raz w Wilnie, jedyny film, który ukazał się w Polsce pod protektoratem posła 
meryki. Największe odzwierciadlenie, zniszczenia potęgi niemieckiej na lądzie i morzu NAJWIĘKSZY: 

66 potężny niebywały dramat w 12 akt. w którym udział bierze 
zastosowaniu najnowszych 

  

przy ul. Rudnickiej Nr 3. 

aj WIELKA 42. Joka i dla serca. 

i Polska fabryka fajansów į к 

в „Р ków” i Wanda” || s = „Wanda“ | TRyUME ŚWIATA 
a 39 a c y L W U Wielka 30. Czyli 

a otworzył swój skład fabryczny į 

  

     
PROSZEK 00 BOŁU'GŁOWY,DL A DOROSŁYCH 

240211 A         
    

i Calel 
        

  

dż? 

ST FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
ю „AP.KOWALSKI wapszAwa 6 | 

  

     

Potrzebni ajenci w gminach 
dla rozpowszechniania przedmiotu niezbędnego każdemu 

rolnikowi. Pożądani ludzie piśmienni, energiczni, z dobrą 

  

DOKTOR 

  

      

  

NOZ 

firanki, portjery, dywany. 

DOKTOR Do wynajęcia 

b. GINSBERE villa pod pensjonat 

  

    

AFTER YET FREY FTA WOTA YW TE AO YTY PATTY TYT ° 

ul. Niemiecka 1o Ž 

teleion 890. 

Takcówha 

    

Nadeszły modne materjały „.,„ wiosenny i letni 
wełna, jedwab, kamgarny. szewiofy e. f. e. 

akuku iki AukikAs A AAA A A nio Ak A A kn An bd ns a ao Akis doda Ada Adak 

  

  

Jutana, ul. Niemiecka 4. -Z i 5 ' 

и L 21] B B awryłkiewiczowa choroby weneryczne pod Wilnem. Miejsce i e NE 
d 1-12: gyflis i „Ford sprzedaje się w 

B B przyjmuje o sylilis i skórne. Wil- Urocze Wiadomość: jorym stanie, Po- mzmacewm awa 
SAVATAS od 5—6. Choroby no, ul. Wileńska 3, tę- Biuro „Reklamowe įocka “r 4 m. 12. -8 

Oa! i skórne, leczenie wło- lefon 567. Przyjmuje Grabowskiego,  Gar- nm 
| g'oszenie, > sów, operacje kosme“ od %_do_1 i od 4 do. Baka 6 S WINIA Student s 

Firma „Electrolux* w Wilnie ul. AR SOCZI YE e za ati i ° i może natychmiast wy- 

į Zamkowa 2, przyjmie od zaraz kilku B a S pelno " Dr. ©. WÓLFSOŃ 2 pokoje:i:*ei angielskiej jechać BA ies że 
A inteligentnych ludzi w charakterze 7. ZEŁDOWIEZ W.Z.P. 77 weneryczne, moczo- rasy, dzone do- korepetytor. _ Oferty 

|| g a warunki: pensja i chor. weneryczne, | płciowe i skórne, odl umeblowane z wygo- BETA A SE do Aki „Słowa* pod 

ь leńska T. dami do  wynajęcia.“ = : » ŽV- „Akademik“. —o 

W 4 Zgłaszać się w godzinach: od A Ms Na ZEL —LLIS : Pańska ia Ва 15 Pdów Pajo ho 

10-ej do 2 p. p. i od 5—7 wiecz. —1, od 5-8 wiecz. 1“ 2 a 

Š AL Roi po: choroby skórne, we- DOKTÓR й "іггі‘‚‘;;‘ 59"“8"” SIĘ, Fra ncuzka 
Kobieta-Lekarz |neryczne i  moczo- Pokój ul. Połocka 20-5. -Orodowita - paryżanka 

A płciowe. Elektrotera- R k DO WYNAJECIA nc» z dY DOMENIE UnIWėr“ 

m Dr. ZeldoWICZOWA -| pia, słońce górskie, пА оо syteckim, w wieku 
KOBIECE, WENE- | diatermja.  Sollux. Chorobv weneryczne, “| Ss Fortepian zawo średnim _ poszukuje 

W RYCZNE, NARZĄ= Ailen 12 zde syfilis i skórne, = edycih A dobry posady 4 miescie: > 
Dow MoczoW. | Та lej 9—2i5— © Ь п) па wyjazd, ul. Mickie- 

5 od 12-21 od 4-6, wz.e «. Wielka 21. Pokój stanie do sprzedania. wiczą 22 m. 36. - — © 
ul. Mickiewicza 24, Od 9 113 — & no WYNAJĘCIA A AC SSE 

RES tel. 277. PSA Ог Kanusowicz (Telef. 921). 7" Jakóbska 10 - 2. pianino mało używa- pc: 

—Та 152° Ordynator Szpitala EZR (EA ne w najlep-P uje pracy w    Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, . go- 

Dr. POPILSKI  dziny przyjęć 5—7 pp. 
choroby skórne i we- Zamkowa Le- 
neryczne. Przyjmuje czenie światłem: Soi- 
od godz. 10 do li odlux, lampa Bacha 
5—7 p.p. W.Pohulan- (sztuczne słońce gór- 

„ka 2, róg Zawalnej skie)i elektrycznością 
8LIS— W.Z.P. (diatermja)) O8IS - 

(z kogutkiemj = 
usuwają ból, 

„ swędzenie, pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i skłądy apteczne. 

Czopki h и 
шъ‹:":›іёы:; „Varicol 
krwawienie, 

  

` › 

  

  

Ważne dla młynów na prowincji!! 

WALCE AŁYŃSKIE 
refluje sumiennie i tanio na najlepszej zagranicznej maszynie 

nn Br. Kinkulkinów i Br. Brancowskich 
Wilno, ul. Pona rska Nr. +. telef. Nr. 2-78. -2 e 

nabywają- 

  

    

1445-1 

I © 

Tanio do sprzedania 
HUD3ION torpedo 7-niio osobowe, Model 1925 rok. 

HUDSOĄ torpedo 7-mio osobowe, Model 1928 rok, specjalnie 
budowany i karosowany. 

ESSEX torpedo 6-cio cylindrowy, 5-cio osobowy, Model 1925 rok. 
Przedstawicielstwo samochodów „CHEVROLET* 
„AUTO - GARAŻE* WILEŃSKA 26, TEL. 13 - 61. 

  

  

W KAŹDEM BIURZE 
powinna znajdować się najlepszą 
amerykańska maszyną do pisania 

UŃDERWOQGD" э 

a także szwedzka 
maszyna do liczenia 

„DRIGINGL-ODKNER" 
i angielski powielacz 

„Ebb A MSA” 
do robieniaddużej ilości odbitek z jednego oryginału 

Jen. Repr GERLACH--Warszawa. nl. Osolńskieh 4, 

‚ 12 K. M. 

20 к. м. 

30 «x w 

  

      

Światowej sławy amerykań- 
skie ciągówki gąsienicowe 

„CLETRAC* dla przemysłu i rol- 

nictwa wyrobu The Cleveland Trac- 

tor Co., Cleveland, Ohio U. S. A., mo- 

dele 1929 r., urzędowo wypróbowane 

na uniwersytecie w Nebraska — tanie 

w kupnie i eksploatacji poleca przed- 

stawicielstwo na Polskę i m. Gdańsk. 

GÓRNOŚLĄSKIE 
TOWARZYSTWO 
 PRZEĄY$SŁOWE 

"Warszawa, Sewerynów 3, Telefony: 221-44, 2471-54, 2471-66. skr. telegr. Getepe. 

PRZEDSTAWICIELE REJONOWI POSZUKIWANI. 

KOCOWANNIWALNKE 

w. 

K. M. 
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4-pokojowe 
mieszkanie ze wszel- 
kiemi wygodami do 

| Lennnzeoamygcy ] 
ННЕ EN S sis Si za 
Lekarz-Dentysta Dowiedzieć się 

MARYA dozorcy. 

Dżyńska-Śmolska 
Choroby jamy. ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym M 
się zniżka. Ofiarna 4 

„5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

az 

BB  AKOSZERAI 

ktuczerka$miałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6 Rz 
Us ių Liemia 
8 POSADY i rze przy stacji do 
Ё jj sprzedania. Infor- 
BEDE TINKA ASTA A Wielkie Solecz- 
Potrze- niki, Apteka Czer: 

a SPUŻĄCO Esee: -0 

do wszystkiego z do- 
bremi poleceniami. M Sprzedonia 
Wiadomość w. adm. gwą domy na Zwie- 
„Słowa" pod K. L.rzyńcu, ul. Stara 13. 
Zgłaszać się między —0 
godz. 9 a 10 rano. — MUROWANY 

Ekonoma Dom w śródmieściu 
z długoletnią prakty- Z ogrodem sprzedam; 

RWYAWAW 
KOPHO | SPRZEDAŻ 
WAWAWAYW 

Kilentin | ła | 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 
20, dom. własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: | 
jadałnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

  

  

3665 metr kw. 
w Czarnym Bo- 

  

    

  

  

szym stanie okazyjnie Prywatnych ' domach, 
do sprzedania. 
Stefańska 19 m. 11. 

Fortepian z bardz 
ułądnym tonem oka- 

— 0 zyjnie niedrogo sprze- 
dam. Sawicz 11 m. 2, 
ой 10—12 1 4- 6. 

  

blisko centrum, z 
ogrodem warzyw- 
nym i owocowym 

8.000 zł: 
Wil. Biuro  Komi- 
'sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152 0 

  

OLWARK 0 ła- 
dnem położeniu 

od st. kol. 5 klm. o 
obszarze około 75 
ha ziemia bardzo 

rówka, zabudowa- 
nia w dobrym sta- 
nie, sprzedamy za- 

raz dogodnie 
D. H.-K. „Žac ęta* 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 

$ 

Herby 
POLSKIE gotowe, 
ną onyksie, krwą- 
wniku i t« p. od 
45 zł. ze złotym 

pierść. artystycz- 
nie wykonanym 

od 85 zł. (przy- 
słać miarę w zgię- 
ciu palca), wysyła 
za zalicz. Maga- 
zyn jubiler. p. f. 
„Preciosa*, War- 
szawa,  Marszal-   ką rolną i lasową po-Za „3000 _ dolarów 

lex AE dora: BD „Rolkomis* Gdańska 6 
nisław _ Chądzyński, 0 
W. Pohulanka 19. -3 ; 

ретет! —м"іп D A Majjel iawentarzami 
3 ha. hmiast 

inteligentna Francuzka go SE NE 

poszukuje kondycji 
na wyjazd do majatku, 
Zna polski język i 
muzykę. Warunki do- 
godne. Oferty składać 
do adm. „Słowa* dla 
M.E -z 

B LOKALE @ 
o 

byle w dobre ręce Zlub3pokojeżca" 25 m 
z kuchnią do wyna- bulterjer. Cena 50 zł. 
jęcia, Dąbrowskiego Ul. Świętego Jacka 
Nr 3 m. 1. —0d. Nr 7 

  

  

„Rołkomis* Gdańska 6 

o RAA O 
| duży i 3 DOMY 
dl ładnie położone 

nad Wilją sprzedamy 
niedrogo razem lub 
każdy dom z placem 
oddzielnie _ „Rolko- 
mis*, Gdańska 6. -0 

  

  

Sprzedaje się 

m. 1 —0 

wydzierżawienia . > 

kowska 106. +$8-L 
— 

          m į 

wiLPSZEWSKI 
Wino WieLkAj 

    
    

  

V V IELOLTNI KUPIEC posiadający duże doświadczenie fa- 
chowe w branży towarów żelaznych i artykułów technicznych 
dobrze wprowadzony u dostawców i odbiorców: instytucjach 
państwoowych i prywatnych posiada odpowiednie 

PITĄLISTÓW urzadzenia POSZUKUJE KĄ 
lokale i 

celem założenia w Wilnie hurtowego składu towarów želaz- 

nych i artykułów technicznych. 
Poważne oferty skierowac: Biuro ogłoszeń 

WILNO NIEMIECKA 22. 
1. KARLIN, 

D OM drewniany 

sprzedamy za 

  

  

dobra, las papie- | 

zai p 

  

u ważnia się. 

M.szyje palta i sukienki 
damskie i dziecięce, 
Zawalna 3-14.  -0 

gabinetowy „p 5 i 

Nauka 
pisania na maszynachs 

»ul. Orzeszkowej 11 
„m. 16, od g. 1 6-ej. 

| Solidnie 
„| przepisujemy 

NA MASZYNACH 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
„Mickiewicz. 21, 
tel. 152. 0 

Oszczędności 
jswoje ulokuj na 12 
i proc. rocznie. Gotów- 
ika twoja jest zabęz- 
* pieczona złotem, STe- 
ibrem i drogiemi ka- 
mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 

skupia 12, wydaje po- 
życzki pod zastaw 
złota, srebra, brylan- 

jtów, futer i różnych 
| towarów 20£170 

ENIĄDZE na 
, £ oprocentowanie | 

1р м każdej kwocie { 
ij lokujemy solidnie, | 

na absolutnie pew- | 
ne gwarancje |! 

Wil. Biuro Komi- ł 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 215. 
tel. 152.  16£1—0 
Lm 

| Ё h ы Ё 

| Lodujemy 
KAPITAŁ pod gwar 
rancje wekslowe i 

hipoteczne 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza ъ 
tel. 9-05. ISPI-O 

FIMUCUZKO 
tutynowana  nauczy- 
cielka poszukuje kon- 
dycji na lato do ma- 
jąteu. Oferty składać 
do adm. „Słowa* dla 
L. Ciaudin. 
— 

Nauczycielkę 
įęzyka  irancuskieg 
(z konwersacią) i m 
zyki poszukują na 
wyjazd do dziewczyn 
ki dziesięcioletniej. 
Zgłaszać się 19-go i 

2.-go b. m.: hotel 
Bristol, pok. Nr 10-ty 
od godz.. 10-ej do, 

il-ej rano.  9lpl—Z 

  

    

e 
  

| ZGUBY 
gubioną książkę 

Z wojskową, wyd. 
na imię Włady- 

sława Horbacza, roqz- 
nik 1901, wyd. przez 
P. K. U. Lida, unie- 

  

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23% 

Dziś! Sensacyjny superfilm! Największa sława ekranu, niezrównana DOLORES DEL RIO T 

TANCERKA Z A4OŚKWY 
Ё 

i 

 


