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Ostatnia reduta. 
Jeszcze doniedawna endecja spra- 

wowała u nas rządy dusz niepo- 

dzielnie. Od pierwszej chwili, gdy 

po czterdziestoletnim letargu w r. 

1905 społeczeństwo polskie w na- 

szym kraju uzyskało względną swo- 

bodę i możność jawnego organizo- 

wania się, obóz narodowo-demokra- 

tyczny rozwinął energiczną działal- 

ność i wysunął się na czoło społe- 

czeństwa, jako zwarta i karna grupa 

o wyrażnem, zdecydowanem obliczu 

ideowem i wyrobionych metodach 
działania. 

Złożyło się na to kilka przyczyn. 

Jedną z nich, może najważniejszą, 

było dłuższe istnienie w Wilnie za- 

konspirowanej organizacji narodowo- 

demokratycznej, która, jak na ów- 

czesne warunki prowadziła dość 

żywą pracę oświatową, przyciągając 
do siebie najbardziej ofiarne i uspo- 
łecznione jednostki, W swej działalno- 

ści nielegalnej nie miała żadnych po- 

„ważnych konkurentów, gdyż socjaliści 

z którymi musiała prowadzić już wte- 

dy wytężoną walkę na terenie Kon- 
gresówki, na naszym gruncie nie 
potrafili stworzyć większej siły, 

Zresztą wobec różnolitego składu 

narodowościowego mas ludowych 

na Litwie i Białorusi ruch 'socjali- 

styczny z komieczności musiał przy- 

brać tu charakter ogólno-krajowy, 

zarówno pod względem ideowym, 

jak organizacyjnym i w środowisku 

polskiem nie miał prawie wcale 
oparcia. Konserwatyści zaś, w oba- 

wie represyj, wogóle unikali wszel- 

kiej polityki. Jedynym więc obja- 
wem żywotności społeczeństwa pol- 

skiego była skromna praca oświa- 

towa, na czele której 'stał nieliczny, 

lecz dobrany zespół działaczy o 

ideologji wszechpolskiej, pozostający 

w ścisłym kontakcie z kierownict- 

wem partji narodowo-demokratycz- 

nej w Warszawie i Galicji. 

To też, kiedy rewolucja w 1905 
roku otworzyła szeroko wrota wię- 

zienia, w którem przebywało tak 

długo społeczeństwo i gdy gorączka 

czynu ogarnęła elementy najbardziej 

spokojne i zrównoważone, grupa 

demokratyczno-narodowa, już wów- 

czas przezywana popularnie skró- 
conem mianem endecji, dzięki swym 

dawnym stosunkom oświatowym 
i ścisłej współpracy z klerem, po” 
trafiła bez wielkiego trudu skupić 

w swych szeregach „wszystkie te 
żywioły, którym w pierwszym rzę- 
dzie chodziło o wyzyskanie względ- 
nej swobody dla  restytuowania 

i rozwoju zatamowanego życia kul- 

turalno-religijnego. 

Ani obóz zachowawczo-ziemiań- 

ski, ani demokracja bezprzymiotni- 

kowa, ani stronnictwo Konstytucyj- 
no-Katolickie, organizowane przez 

biskupa Roppa nie potrafiły podwa- 
żyć cokolwiek głębiej wpływów 
krzykliwego nacjonalizmu ani wśród 
szerokich mas drobnomieszczańskich 
w samem Wilnie, ani wśród ducho- 
wieństwa, ani nawet w kołach inte- 
ligencji wiejskiej i miejskiej. 

_ Najdobitniej ujawniła się prze- 

waga endecji podczas wyborów do 
Il Dumy w r. 1907, gdy jej kandy- 

dat ks.Maciejewicz odniósł imponują- 

ce zwycięstwo nad popieranym 

przez żywioły postępowo-demokra- 

tyczne i konserwatywne kontr-kan- 

dydatem—znakomitym mówcą i pra- 
wnikiem Tadeuszem  Wróblew- 
skim. I podczas powtórnych wybo- 
row do IV Dumy próba przeciwsta- 

wlenia demokratycznej kandydatury 
znanego adwokata Bronisława Krzy- 
żanowskiego temuż ks. Maciejewi- 
czowi całkowicie się nie powiodła. 
A gdy zwalczający stale ideologję 

- wszechpolską „Kurjer Litewski“ ska- 
 pitalował wobec rywalizującego z 
nim „Dziennika Wileńskiego", zga- 
dzając się na fuzję pod faktycanem 

kierownictwermm redaktora tego 
ostatniego—triumf endecji nie miał 

jej popularności 

rosyjska 
Nic zaszkodziła 

ani jaskrawa orjentacja 

podczas wojny, ani gromadna uciecz- 

ka całego niemal sztabu partyjnego 

do Moskwy, ani chłodne i dwu- 

znaczne stanowisko przywódców 

wobec legjonów, do których lud- 

ność wileńska po uwolnieniu z bol- 
szewickiej opresji zapałała szczerym 

sentymentem. Dowiodły tego wybo- 
ry do wileńskiej Rady Miejskiej w 

r. 1919. 
Po wojnie naogół wpływy en- 

decji u nas nie tylko nie osłabły, 

lecz raczej się spotęgowały na tle 

wzmocnienia nastrojów  reakcyj- 

nych i nacjonalistycznych wśród 

warstw posiadających. Endecja przy- 

tem umiała zawsze zręcznie zdyn- 
skontować na własne conto takie 

nawet fakty i wydarzenia, do kto“ 

rych w głębi duszy odnosiła się nie- 

chętnie. Mając rip. wiele zastrze” 

żeń względem akcji gen. Żeligow- 

skiego i utworzenia Litwy Środko- 

wej, potrafiła jednakże w Sejmie 

Wileńskim uzyskać stanowisko do" 

minujące. 

Z wyborów do Sejmu Ustawo- 

dawczego i następnego, chociaż 

spotkała się poraz pierwszy z po- 

ważną rywalizacją rozmaitych par” 

tyj ladowych, w pierwszym rzędzie 

„Wyzwolenia* — na wsi, jednakże 

wyszła zwycięsko i w dalszym cią” 

gu miała prawo uważać się za pra- 

wowitą reprezentantkę społeczeń - 

stwa polskiego w Wileńszczyźnie. 
Pierwszy cios, i to najzupełniej 

niespodziewany, bo bezpośrednio 

niemal po uprzednich sukcesach, 

otrzymała endecja, w międzyczasie 

przekształciwszy się na Związek 

Ludowo-Narodowy, podczas wybo- 

rów do obecnej Rady Miejskiej w 

r. 1927. Porażka niezmiernie dot" 

kliwa, gdyż obalająca dotychczaso- 

wą hegemonję endecji w mieście 

nie opamiętała jej i nie zawróciła z 

raz obranej drogi. Metody działania 

pozostały te same: skrajna dema- 

gogja i schlebianie niewybrednym 

gustom wszelkiej kołltunerji. 

Widocznie jednak przejadło się 

i sprzykrzyło nawet potulnym Jó- 

zefuowoczkom i Kaziukom wileń- 
skim monotonne powtarzanie okle- 

panych frazesów bogoojczyżnianych, 

bezustanne szczucie i podsycanie 

wašni narodowošciowych i wyzna- 
niowych, a przedewszystkiem odsą- 
dząnie na każdym kroku swych 
przeciwników od czci i wiary, sko- 
ro, wybory do Sejmu obecnego 

przyniosły endecji druzgoczącą klę- 
skę. 

Nie poskutkowało wszakże i 
powtórne ostrzeżenie. Tracąc wpływ 

na masy, coraz bardziej obojętnie- 

jące względem wszystkiego, co nie 
ma bezpośredniego związku z po- 
prawą ich bytu materjalnego, głów- 
ny nacisk poczęła kłaść endecja na 
uratowanie swego autorytetu wśród 
inteligencji, występując ostatniemi 

czasy w roli gorącej obrończyni 

Konstytucji i praworządności. Naj- 

większem powodzeniem wszakże 

cieszyła się ideologja reakcyjno- 
nacjonalistyczna wśród młodzieży 

uniwersyteckiej, której reprezentacja 

stale spoczywała w ręku organiza- 
cji wszechpolskiej. Było to zjawisko 
dziwne i niezrozumiałe, źle wróżące 

o przyszłości społeczeństwa. 

Ale wreszcie przyszedł kryzys i 

w tej dziedzinie. Onegdajsze wy- 

bory do Bratniej Pomocy, chociaż 
formalnie unieważnione. przez Se- 
nat, świadczą jednak wymownie o 
pomyślnym zwrocie w nastrojach i 
poglądach młodzieży. Wyłamanie 

się również jej z pod wpływów 
wszechpolskich pozwala żywić na- 

dzieję, że upadek ostateczny po- 
tężnej doniedawna u nas twierdzy 

wstecznictwa jest nieunikniony i 

przesądzony. 
Jeżeli endecja utrzymuje się je- 

szcze na powierzchni życia politycz- 

  

Trocki o sytuacji Sowietów i kontrrewolucji. 
WIEDEŃ, 16. III. (Pat). „Neue Freie Presse" donosi, że Trocki — 

różnicę poglądów istniejących między nim a Stalinem określił w nastę- 
pujący sposób: Stalin wierzy w możliwość państwa narodowego komu- 
nistycznego pomiędzy państwami kapitalistycznemi, podczas gdy Trocki 
zaprzecza możliwości istnienia takiego odosobnionego państwa komu- 
nistycznego. 

Nadzieja pewnych grup rosyjskich co do rychłego upadku rządu 
sowieckiego nie spełni się. — Zdaniem Trockiego, gdyby przyszło do 
kontrrewolucji, to będzie ona miała charakter faszystowski. Z dotych- 
czasowych reform bolszewickich utrzyma się napewno uregulowanie 
sprawy własności ziemskiej. 

Aresztowanie emigrantów rosyjskich w Berlinie. 
BERLIN, 16, III. (Pat). W związku z wykryciem bandy fałszerzy 

dokumentów, policja berlińska dokonała dalszych rewizyj i aresztowań. 
Aresztowanych zostało dalszych 8 emigrantów rosyjskich. Wśród nich 
znajduje się były rosyjski radca stanu Humański i współwłaściciel wy- 
"dawnictwa rosyjskiego „Jermak* Artur Bay. : 

Grecko-jugosłowiański pakt przyjaźni. 
WIEDEN, 16. III. (Pat). Dzienniki donoszą z Genewy, że ostatnia 

trudność, która przeszkodziła podpisaniu paktu przyjaźni między Grecją 
a Jugosławią została wczoraj usunięta tak, że podpisanie układu została 
wczoraj usunięta tak, że 
dzielę przed południem. 

podpisanie układu zostało wyznaczone na nie- 

Ratyfikacja protokółu Litwinowa przez Estonię. 
MOSKWA, 16. III. (Pat). Minister pełnomocny Estonji p. Seljama 

złożył dziś rządowi sowieckiemu akt ratyfikacji protokółu Litwinowa. 

W Chinach głoduje 16 miljonów ludzi. 
NANKIN, 16.III. (Pat). Ministerstwo zdrowia publicznego wysłało 0- 

statnio do Honan, Szensi i Kanscu delegację w celu dokonania inspekcji 
w tych prowincjach i złożenia rządowi centralnemu sprawozdania o sy- 
tuacji w związku z panującym tam głodem. Stwierdzono, iż w prowincji 
Honan cierpi głód 7 i pół miljona ludzi, w prowincji Szensi — 4 miljo- 
ny, w prowincji Kanscu 2 i pół. Ogółem klęska głodową dotkniętych jest 
przeszło 16 miljonów ludzi, 

Nowe wystąpienie emigrantów litewskich. 
Memorjał Komitetu Ocalenia Republiki. 

GENEWA (A. T. E). W sferach 
politycznych żywo. komentowane 
jest wystąpienie litewskiego Komi- 
tetu Ocalenia Republiki, działają- 
cego na emigracji do Ligi Narodów, 
w czasie ostatniej sesji. 

Delegat tego komitetu wręczył 
przewodniczącemu Rady Ligi Na- 
rodów. Scialoi sensacyjny memorjał, 
wymierzony przeciwko obecnemu 
rządowi idyktatorskiemu Woldema- 
rasa. Litewski komisarz Komitetu 
Ocelenia Publicznego stwierdza na 
wstępie, iż obecny rząd litewski ob- 
jął władzę w drodze nielegalnej, 
rozwiązując parlament i zawieszając 
działanie konstytucji i rządzi krajem 
w drodze żelaznego teroru. 

Na poparcie tego twierdzenia 
memorjał przytacza, że czterokrotnie 
czynione były próby obalenia rządu 
Woldemarasa za pomocą zamachów 
stanu. 

Zamachy te świadczą, iż rząd 
Woldemarasa niema oparcia moral- 
nego w kraju i traktowany jest 
przez naród jako rząd uzurpator- 
skiej tyranji. 

Obecnie do tych zbrodni rząd 
litewski dołączył nową. Podpisany 
30 października w Berlinie traktak 
handlowy nie dając niczego Litwie, 
oddaje ją na łup kolonizacji, nie- 
mieckiej, przyczem w szeregu arty- 
kułów traktat ten gwałci suweren- 
ność narodową Litwy. Traktat ten 
został potępiony przez cały naród 
litewski i wszystkie partje politycz- 
ne litewskie na ostatnim kongresie 
w styczniu r. b 

Memorjal oświadcza, iż bezpraw- 
ne ratyfikowania tego traktatu przez 
prezydenta Smetonę naród litewski 
musi uznać za zdradę narodową. 

Traktat ten będzie uznany za 
nieważny przez każdy rząd litew- 
ski, który obejmie władzę po obec” 
nym dyktatorze. 

W konkluzji litewski Komitet 
Ocalenia Republiki prosi przewod- 
niczącego RLN,, aby wydał polece- 
nie sekretarjatowi generalnemu, by 
na wypadek zgłoszenia przez sfery 
zainteresowane tego nielegalnego 
traktatu do rejestracji sekretarjat 
Ligi odmówił jego zarejestrowania. 
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Pomoc dla ludności rolniczej województw póła.-wschodn. 
3.500.000 zł. dla dotkniętych klęską nieurodzaju. 

W związku z klęską nieurodzaju 

w północnych powiatach wojewódz- 

wa wileńskiego oraz niedoborem 
nasion zbóż jarych w południowych 

powiatach woj. wileńskiego i w woje- 

wództwie nowogródzkiem, oraz czę- 

ściowem wymarznięciem kartofli na- 

siennych — Państwowy Bank Rolny 

przeznaczył kwotę 3.500.000 złotych 

na wiosenną pomoc kredytową dla 
ludności rolniczej województw pół- 

nocno-wschodnich. Z. pomienionej 

kwoty przydzielone zostało zł. 

2.750.000 dla województwa wileń- 

skiego i zł. 750.000 dla wojew. no- 

wogródzkiego. 

Kredyty wyasygnowane przez 

Państwowy Bank Rolny będą wy- 
korzystane w dwojaki sposób: a) 

na zakup i rozprowadzenie nasion 
w naturze i b) na pomoc rolnikom 

w gotówce, przyczem ta ostatnia 

forma będzie zastosowana wyłącznie 

w północnych powiatach woj. wi- 
leńskiego. 

Kredyt powyższy zostaje udzie- 

lony na termin do dnia | marca 
1930 roku z tem że 50%/, tego kre- 

dytu winno być spłacone do dnia 15 

grudnia 1929 roku zaś pozostałe 500/, 
do dnia | marca 1930 roku. Opro- 
centowanie kredytu pobierane bę- 

dzie według normalnych stawek pro- 

centowych Państwowego Banku 

Rolnego przewidzianych dla insty- 
tucji drobnego kredytu i spółdzielni 

rolniczo-handlowych. 

, Nalka ze spodziewaną powodzią, 
W ubiegły piątek odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie 

komitetu społecznego do walki z powodzią. Komitet wyłonił trzy sekcje: 
finansową, żywnościową i ratunkową. W pierwszym rzędzie omawiany 

był szczegółowo plan pomocy ewentualnym ofiarom powodzi. Postano- 

wiono uruchomić w mieście szereg punktów żywnościowych. Cała akcja 

ratunkowa, w myśl powziętej uchwały, spoczywać będzie w rękach wi- 

leńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. 

  

nego, zawdzięcza to jedynie popar- 

ciu kleru, który nie może dotąd zro- 
zumieć, że interesy katolicyzmu w 

kraju o tak różnolitym składzie na- 

rodowościowym nie dają się pogo- 

ciasnego szowinizmu i skrajnej nie- 

tolerancji. Ta ostatnia reduta wszch- 

polska będzie się zapewne _bro- 

niła najdłużej, ale kiedyś i ona ru- 
nie. 

dzić w żaden sposób z propagandą aaa, Derewniczy. 
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Polsko-litewska wymiana więźniów. 
(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

W. dniu 8, 9 i 10 b. m. w Kownie trwała konferencja przedstawi- 
cieli polskiego i litewskiego Czerwonego Krzyża pod przewodnictwem 
dr. ernera, delegata Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 
Omówione zostały warunki wymiany więżniów politycznych, przyjęte 
przez delegatów polskiego i litewskiego Czerwonego Krzyża. Delegaci 
przedstawią obu rządom warunki te do zatwierdzenia, 
wymiana więżnów politycznych. 

Sąd marszałkowski nad Sprawą 
Towarnicki-Langer. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy), 

Pod przewodnictwem p. wicemarsz. 
Czetwertyńskiego odbyło się pierw- 

sze posiedzenie sądu marszałkow- 

skiego w sprawie Towarnieki - Lan- 

ger. W sądzie uczestniczyli arbitro- 
wie pos. Diamand i pos. Jędrzeje- 
wiez. Po ustaleniu fomalności. sąd 
przystąpił do przesłuchania stron. 
Zeznawali kolejno pos. Langer i To- 
warnicki. Postanowiono przesłuchać 

szereg świadków, między innymi 

ministra przemysłu i handlu inż. 
Kwiatkowskiego, dyrektora Polminu 
Bernera, sen. Miklaszewskiego; pos. 

Rosmarina i innych. 

Echa pastwienia się 6. P. U. 
nad obywatelką polską. 

WAPSZAWA, 16.III. (Pat). Zarząd 
związku syndykatów dziennikarzy 
olskich uchwalił następującą rezo- 
ucję: 

„W dniu 16-go marca prasa pol- 
ska podała wiadomość o niesłycha- 
nie brutalnem dokonaniu rewizji o- 
sobistej przez władze G. P. U. Z. 
S.S.R. na st. Niegorełaje w stosunku 
do p. Stefanowej Stokowej, małżon- 
ki korespondenta Polskiej Agencji 
Telegraficznej w Moskwie, członka 
organizacji dziennikarskiej w Polsee. 

Zarząd związku  Syndykatów 
Dziennikarzy Polskich widzi w tym 
fakcie zastosowanie najgorszych me- 
tod earskich i wobee tego wyraża 
głębokie oburzenie i domaga się sta- 
nowczo, ażeby czynniki powołane 
udzieliły poszkodowanej pełnej sa- 
tysfakcji". 

Zgon b. wojewody wołyńskiego 
Mecha. 

(Td, ed wł. kor. z Warszawy.) 
Wczoraj w Warszawie zmarł po 

dłaższej chorobie na grypę dyrek- 
tor Państwowego Zakładu Ubezpiecz. 
Pracowników Umysłowych i były 
wojewoda wyłyński Mech. 

poczem nastąpi 
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Rewizja Konstytucji poza sesją 
parlamentarną. 

(Tel. od wł, kor. z Warszawy.) 

Wobec wielkiego zainteresowa- 
nia, jakie wywołał zgłoszony przez 
klub B. B. do laski marszałkow- 
skiej wniosek o odbywanie posie- 
dzeń komisji konstytucyjnej w 0- 
kresie odroczenia lub zamknięcia 
sesji sejmowej, celem. rozpatrywa- 
nia wniosków o rewizji Konstytuejj, 
wasz korespondent zwrócił się do 
byłego marszałka Sejmu pos. Rata- 
ja z prośbą o wyjaśnienie, czy mo- 
žliwa jest taka zmiana dotychcza- 
sowej praktyki. 

Zdaniem pos. Rataja nie do- 
puszczalne jest odbywanie jakich- 
kolwiek posiedzeń komisji po odro- 
czeniu czy zamknięciu sesji parla- 
mentarnej, gdzie byłoby to naru- 
szeniem prerogatyw Prezydenta, któ. 
ry orzeka, kiedy prace Sejmu mogą 
się rozpoczynać i kiedy kończyć. 

Innego zdania jest pos. Piasecki, 
który ewentualnie obrady komisji 
konstytucyjnej nad rewizją Konsty- 
tucji uważa za rzecz dopuszczalną, 
zważywszy, że sama rewizja Kon- 
stytucji przez obecnie obradujący 
Sejm nosi charakter nadzwyczajny, 
co naprowadza na myśl, że i ko- 
misja obradująca nad rewizją Kon- 
stytucji nabiera charakteru nazwy- 
czajnego. 

Zdaniem pos, Piaseckiego odpo- 
wiednie w tym kierunku uchwały— 
Sejm nie naruszałby prerogatyw p. 
Prezydenta, gdyż jest to tylko kwe- 
stja wykładów nadzwyczajnego re- 
gulaminu. 

Kronika telegraficzna. 
= Wojenny okręt linjowy „Elzas* otrzy- 

mał rozkaz udania się na morze, by udzie- 
liė pomocy 4 okrętom, uwięzionym w lodzie, 
wśród których znajduje się także polski 
okręt „Tczew*, W ciągu necy linjowiec „El 
zas" zdołał wyprowadzić okręty na wolne 
morze. 

= Bank hiszpański zniżył stopę dyskon- 
tową z 5'/ą na 5%, poczynając od dn. 19 bm. 

= Stan zdrowia marszałka Focha nagle 
e pogorszył. Chory jest bardzo przygnę- 

jony. 
= Senat rumuński uchwalił protokół 

Litwinowa, pozatem senat uchwalił ratyfi- 
kację paktu o rozjemstwie i nieagresji mię- 
dzy Grecją i Rumunją. 

== Wskutek wylewu Missisipi w mieście 
Elba śmierć peniosło 5 osób, a pozbawio- 
nych dachu nad głową zostało 1500 osób, 
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Obchód imienin Marsz. Józefa Piłsudskiego. 
Odezwa do społeczeństwa. 

Zarówno w mieście Wilnie, jak 

i we wszystkich miastach i gminach 

na terenie województwa wileńskie- 
go opublikowana została następu- 
jąca odezwa: 

Do ludności województwa wileń- 

skiego. Obywatele! Od chwili od- 

zyskania przez Polskę Niepodległo- 
ści dzień 19 marca był i jest dniem 
hołdu i czci dla Wielkiego Twórcy 

tej Niepodległości Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Rok rocznie w tym 

dniu, w dniu imienin Wodza Narodu 

i niestrudzonego Budowniczego na- 

szej potęgi państwowej łączymy się 

w powszechnym wyrazie najżyw- 

szych dla Niego uczuć, manifestując 

je radośnie i uroczyście. Ale 19 

marca jest nie tylko dniem rozpa- 

miętywania przez ogół niepożytych 

zasług i historycznych czynów Jó- 

zefa Piłsudskiego, nie tylko dniem 

zbiorowego hołdu dla jego osoby, 
będącej wcieleniem tego wszystkie- 
go co w duszy narodu jest najczyst- 

sze, najgłębiej dla Ojczyzny ofiarne, 

najbardziej wobec świata dumne, — 

19 marca, święto Jego imienin jest 

również przeglądem sił moralnych 
społeczeństwa, па których On bu- 

duje przyszłość Rzeczypospolitej, 

jest zadokumentowaniem naszej 

ufności i wiary w jego nieustające 

dla Polski trudy. Ziemia Wileńska, 
która szczyci się mianem Jego zie- 
mi rodzinnej, ta ziemia, której On 
składa ustawicznie tyle dowodów 
swej serdecznej troski, przedew- 
szystkiem musi odczuć podniosłe 
„znaczenie tego dnia. 

Obywatele ziemi Wileńskiej ze 
szczególną wdzięcznością zogniskują 
w tym dniu swe myśli i najlepsze 
życzenia dokoła postaci Dostojnego 
Solenizanta. 

W roku bieżącym specjalna szta- 

feta Związku Strzeleckiego zaniesie 
z Wilna Marszałkowi życzenia 
mieszkańców ziemi Wileńskiej, Na 
tym pamiątkowym akcie znajdą się 
podpisy wszystkich pragnących wy- 
razić swe uczucia dla Marszałka. 

Wzywamy was obywatele by 
miasta i wioski w naszem woje- 
wództwie otrzymały w tym dniu 
wygląd odświętny. Wzywamy aby 
na nabożeństwach, eraz akademiach, 
na defiladach i przedstawieniach 
organizowanych przez społeczeń- 

stwo z okazji imienin Marszałka 
Piłsudskiego znaleźli się wszyscy 
pragnący okazać Mu swą cześć i 
miłość. 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzecz- 
pospolita! 

Niech żyje Marszałek Józef 
Piłsudski! 

Komitet obchodu imienin Józefa 
Piłsudskiego. 

W dniu 19 marca 1929 w Wilnie. 

Prezydjum: Władysław Raczkie- 
wicz — wojewoda, Abramowióz Wi- 

told — senator, J. E. Biskup Włady- 
sław Bandurski, Bochwie Lucjan — 
prezes Sądu Apelacyjnego, D4q)- 
Biernacki Stefan — inspektor armii, 
Falkowski Czesław—rektor U. 5. B., 
Folejewski  Jóżef — prezydent m. 
Wilna, Zitwinowicz Aleksander—ge- 
nerał, Mokrsecki Stefan — generał, 
Meysztowicz Aleksander — prezes, 

Piłsudski Jan—poseł, Pogorzelski Ste- 
fan — kurator, Szymański Juljan — 
marszałek, Sławiński Kazimierz — 
profesor, — Żeligowski Lucjan — ge- 
nerał. 

Następują podpisy 175 członków 
Komitetu Obchodu. 

Wyjazd deputacji ziemi Wileńskiej 
do Warszawy. 

w Niedzielę dnia 17 b. m. póśpiesznym 
pociągiem o godz. 10 min. 35 wyjeżdża do 
Warszawy deputacja, która dokona wręcze- 
nia Panu Marszałkowi Piłsudskiemu w Bel- 
wederze adresu ziemi Wileńskiej. W skład 
tej deputacji wchodzą: Wicewojewodzina 
Janina Kirtiklisowa, marszałek prof. Juljan 
Szymański, generał Mokrzecki, pułk. Jan 
Kruszewski, dr. Wiktor Maleszewski, Czesław 
Makowski, inż. Borek-Borecki, p. Ślizień i 
Maksymiljan Rok. 

W akcie wręczenia adresu weźmie udział 
również drużyna strzelecka, która wymasze- 
rowała dnia 4 marca z Wilna i przybędzie 
17 bm. do Warszawy. 

Do Zakładu 
Pogrzebowego 

Akademja w Kuli Kolumnowej 

Uniwersytetu. 
Program uroczystej Akademji w dniu 

19 b. m. we wtorek o godz. 12 m, 30 jest 
następujący: 1) Zagajenie przez J. M. rektora 
uniwersytatu ks, Czesława Falkowskiego, 2) 
Przemówienie płk. dypl, Wacława Stachiewi- 
cza w imieniu wojska, 3) Przemówienie ks. 
prof. Bronisława Żengołłowicza w imieniu 
uniwersytetu Stefana Batorego, 4) Przemó- 
wienie przedstawiciela ' młodzieży akademi- 
ckiej, 5) Produkcja chóru „Echo* i orkie- 
stry. 6) Przemówienie prezydenta miasta 
Józefa Folejewskiego. Akademja odbędzia 
się jak wiadomo w Auli Kelumnewej (.S.B. 

W. P. „A KACZYŃSKA” w Wilkie, ul. Areeaalska 4. 
Niniejszem stwierdzam, że zwłoki mojej córki zostały dowie- 

zione szczęśliwie i nadzwyczajnie prędko, pomimo złej drogi i 
śnieżycy, za co Zakładowi i eskortującemu przesyłam podziękowanie, 

4. Ш. 29 r. | 
m. Andruszowce kolo Szczuczyna. 811 Witold Moraczewski. 

  

    

  

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
  

  

   

  

   

    

   

    

poleca: 

Ceny zostały zniżone. 

  

Współcześni Anglicy. 
7е wszystkich narodów euro- 

pejskich, oczywiście wyśpiarze mo- 
gli najdłużej zachować swą odręb- 
ność, kształtować ją bez wpływów 
obcych, bez nacisku najeźdźców, 
których nie miewali w swym kraju, 
bez tego wpływu ras i kultur sąsie- 
dnich, z jakiemi się zlewa rozwój 
każdego kraju, narodu i państwa, 
odgredzonego od innych jeno ifik- 
cyjną granicą polityczną, 

Z tych warunków rozwoju wy- 
nikły dla Anglika rzeczy dodatnie i 
ujemne, przeważnie jednak doda- 
tnie. Już Faine w połowie przeszłe- 
go wieku, (1861), stwierdzał, że An- 
glicy mogli sobie wypracować libe- 
ralną i silną konstytucję i zebrać 
wielki kapitał, dzięki temu, że woj- 
ny wszelkie byli od nich dalekie, 
oraz wyrobić sobie żelazny charak- 
ter, oparty na niezachwianej pew- 
ności siebie, wiary w swe prawa i 
instytucje, miczem od wieków nie 
wstrząśnięte. 

Kraj, w którym przez setki i set- 
ki lat żadne przewroty. wojny ani 
najazdy nie niszczyły domów, nie 
paliły dokumentów i dzieł sztuki, 
nie burzyły tradycyj, który wszelką 
zbywającą w domu energję wyła- 
dowywał w dalekich „Dominions*, 
a do macierzy tego gniazda garnął 
pieniądze i chwałę, taki kraj musiał- 
by jak mucha w bursztynie zasty- 
gnąć i skamiemieć, żeby nie właśnie 
ów odpływ i przypływ energii z 
zewnątrz. 

JÓZEF KŁODECK 
Zawiadawia Sz. Klijentelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, | 

Mae — 

  

ZAMKOWA Nr 17 
(Obok keścieła Św. Jana) 

Telefon 926. 

PŁÓTNA bieliźniane, BIELIZNĘ damską i męską, WEŁNY 

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

Wielki wybór wszelkich towarów. 

i alia al 

Možna by paradoksalnie twier- 
dzić, że charakter potęgi angielskiej 
stworzyły kolonje. Tam bowiem po- 
trzebni byli wciąż i wciąż ludzie 
energiczni, bezwzględni, przezorni, 
handlarze i żołnierze zarazem. Więc 
brać ich trzeba było z wszystkich 
sfer społecznych. byle ich siły fizy- 
czne wytrzymywały zabójcze klima- 
ty Afryki i Indyj, a głowy dawały 
rady uspakajaniu ludów kolorowych 
1 ciągnięciu z nich zysków. Oba te 
zadania spełniali z zupełnem powo- 
dzeniem równie synowie mieszczan, 
jak bogatych lordów, którzy młod- 
sze rodzeństwo ordynatów musieli 
wysyłać w świat lub żenić z amery- 
kańskiemi posagami. 

I jeszcze jedna cecha specjalna: 
od połowy zeszłego wieku Anglja, 
stawszy się krajem kopalniano-fa- 
brycznym, bankierskim także, wchła- 
nia za te wytwory swego przemy- 
słu produkcję rolną reszty świata. 
Swoich kolonij w pierwszym rzędzie 
oczywiście, sprzedaje zaś również 
na cały świat wyroby swych warsz- 
tatów, wskutek czego nie istnieje 
tam sprawa agrarna, natomiast ilość 
robotników fabrycznych przewyższa 
procentowo ilość tychże w krajach 
kontynentu i kwestja Labour Party 
jest zawsze jedną z najżywotniej- 
szych. 

Po ostatniej wojnie zaszły w tem 
państwie wyśpiarzy nie zwykłe choć 
oddawna przygotowujące się zmia- 
ny. Przedewszystkiem „Domimona“, 
t. j, zaeuropejskie posiadłości An- 
glii zarządały i otrzymały miezależ- 
ność stawiającą je na równi z me- 
tropolją. Poza tem uzyskała niepo- 

L26 RJ E R W POGTBZN Sak I 

Wyrok w sprawie Hromady. 
Zmniejszenie kary wszystkim oskaržonym. 
Po jedenastodniowej rozprawie 

i dwudniowej przerwie, zarezerwo- 
wanej sobie przez sąd na sformuło- 
wanie wyroku, wczoraj zostało ogło- 
szone orzeczenie sądu apelacyjnego 
w sprawie Białoruskiej Włościań- 
sko-Robotniczej Hromady. 

Punktualnie o godz. 9-ej rano 

komplet sądu apelacyjnego w skła- 
dzie pp. wiceprezesa wydz. karn. 
Dmochowskiego,  Bądzkiewicza i 
Jundziłła wyniósł wyrok, który w 
pustej formalnie sali (grupę obroń- 
ców reprezentował jedynie mec. 
Petrusewicz) odczytał przewodni- 
czący. 

Zredukowanie kary b. posłom do 6 I. e. więzienia. 

Mocą tego wyroku wszyscy 
czterej b. posłowie na Sejm, a 
więc: Bronisław Taraszkiewicz, 
Szymon Rak-Michajłowski, Piotr 
Miotła i Paweł Wołoszyn, ska- 
zani zostali na osadzenie w 
ciężkiem więzieniu po 6 lat, 
łagodząc tym samym wyrok 
sądu okręgowego o połowę. 

Również po 6 lat ciężkiego 
więzienia sąd apelacyjny wy- 
mierzył Maksymowi Bursewi- 
czowi i Fabjanowi Okińczyco- 
wi, których sąd okręgowy ska- 
zał po 8 lat. 

Wszystkim innym uznanym 
za winnych sąd apelacyjny rów- 
nież złagodził znacznie karę. 

Zmniejszenie wymiaru kary pozostałym podsądnym. 

Z sześciu skazanych przez sąd 
ekręgowy po 6 lat cięż. więz. sąd 
apelacyjny pięciu podsądnym a 
więc: Janowi Kužmiczowi, Klaudji 
Choćce, Wincentemu Suszkiewiczo- 
wi, Bazylemu Szkodziczowi i Szy- 
monowi Sawańcowi zmniejszył karę 
do 3 lat, zaś szóstemu z tej grupy 
Mikołajowi Jakimowiczowi do 2 lat 
więzienia, zam. dom poprawy. 

Z pośród 10-ciu skazanych po- 
przednio po 5 lat ciężkiego wię- 
zienia, sąd apelacyjny trzech pod- 
sądnych, a mianowicie Pawła Dra- 
guna, Józefa Potapczuka i Pawła 
Jakubczyka — uniewinnił; pięciu, a 
więc: Konstantego Łabunkę, Ale- 
ksańdra  Antonowicza, Ignacego 
Szaćkę, Michała Jefimowicza i Ser- 
gjusza Siniaka skazał po 2 lata, zaś 
dwóch: Jana Giełdę i Marcina Ko- 
zicza — po 3 lata więzienia, zamie- 
niającego dom poprawy. 

Z 9-ciu zasądzonych przez sąd 
okręgowy na osadzenie w czężkiem 
więzieniu po lat 4-y każdego, sąd 
apelacyjny trzech uniewinnił (Paweł 
Białomyzy, Józef Balicki i Aleksan- 
der Zdaniuk); trzech — skazał po 
3 lata (Stefan Kulina-Kalinowski, 
Jan Kot i Michał Kołpak) zaś trzech 
po 2 lata więzienia (d. p.) (Win- 
centy Sałyga, . Anatol Daniłowicz 
vel Kolago i Michał Nikiforowski), 

Pozatem czterem osądzonym na 
ciężkie więzienie po 3 lata, a więc 

Aleksandrowi Marczykowi, Włodzi- 

mierzowi Charkiewiczowi, Aleksan- 

drowi Potockiemu i Stefanowi Jan- 

kowskiema złagodzono wymiar ka- 

ry do 2 lat domu poprawczego. 

Wreszcie Stefana Szczyglińskiego 

na | rok więzienia — sąd apela- 

cyjny uniewinnił. 

Powtórne uniswinienie Ant. Łuckiewicza, Rad. Ostrowskiego. 

Podsądnych w tej sprawie: Ra- 
dosława Ostrowskiego, Antoniego 
Łuckiewicza, Józefa Sznarkiewicza, 
Antoniego Sokołowskiego i Micha- 
ła Szawiela—uniewinnionych przez 
sąd pierwszej instancji, a co do któ- 
rych urząd prokuratorski wniósł 
skargę apelacyjną, domagając się 
ich ukarania — sąd apelacyjny, po- 
dzielając orzeczenie sądu okręgo- 
wego, skargę tę oddalił, zatwier- 
dzając poprzedzi wyrok. 

Perówsanis z wyreż. Sąd. Oxręg. 
Porównując wyrok w tej sprawie 

zapadły w sądzie okręgowym i o* 
statni sądu apelacyjnego należy 
stwierdzić, że: 

Przed sądem okręgowym stanę- 
ło 56 podsądnych, z pośród któ- 
rych skazano 37 osób na kary, kto- 
rych łączna suma wynosi 205 lat, 
resztę podsądnych w liczbie |9-tu 
sąd uniewinnił. 

Wobec skarg apelacyjnych wszy” 
stkich skazanych i protestu proku- 
ratorskiego w stosunku do 5-ciu u- 
niewinnionych, sąd apelacyjny roz- 
patrywał tę sprawę w stosunku już 
tylko 42 podsądnych, którym w re” 
zultacie wymierzył kary, wyrażające 
się w ogólnej ilości 94 lat. 

Z pośród wszystkich podsądnych 
sąd apelacyjny uznał za niewinnyc 
I2-tu. l4-cie osób nakazano zwol- 
nić z aresztu, gdyż odcierpieli już 
wymierzoną im karę. Innym skaza- 
nym sąd apelacyjny złagodził od 25 

o 66 proc. nie biorąc pod uwagę 
korzyści dla skazanych, wypływają- 
cych z zamienienia im ciężkiego 
więzienia, które pozbawia wszyst- 

dległość katowana od lat tylu Irlan- 
dja. W dziedzinie przemysłu i han- 
dlu musieli się również Anglicy zor- 
jentować w nowej sytuacji. Olbrzy- 
mi eksport angielskich towarów zna- 
cznie się skurczył. Republiki połu- 
dmiowo amerykańskie zapatrują się 
w towary w Stanach Zjednoczonych, 
Chiny ałabiej reagują, centralna Eu- 
ropa organizuje się po asłem sa- 
mowystarczalności, rynek rosyjski, 
bardzo ebecnie skurczony zagarnęły 
skwapliwie niemieckie firmy. Wskutek 
tych i wielu innych przyczyn ilość 
bezrobotnych wzrasta w Anglji stale 
i z wszystkich problemów tego kra- 
ju, brak pracy jest może najgroż- 
niejszy. ‚ 

W świecie znów parlamentarnym, 
do dawnych wielkich partyj arysto- 
kratycznych Whigów i Thorysów, 
przybyła potężna Labour Party i z 
niej wyłaniają się mężowie stanu, 
co jest w tradycjonalizmie angiel- 
skim radykalnym wyłomem, od da- 
wna rorpeczętym, ale rozszerzają- 
cym się dziś w tempie przyśpieszo- 
nym. ; 

Na tych podstawewych zmia- 
nach zewnęetrzaych ekonomiczno-po- 
lityczmej matury, kształtują się zmia- 
my psychiczne. W literaturze obja- 
wia się zuchwałość w drwinach z 
każdego auterytetu, nienawiść kon- 
wenansu i utartych formułek. Zanik 
poczucia hierarchji w rodzinach, oj- 
ciec ta wszechwładna głowa rodu, 
nie jest już słuchanym tyranem roz- 
bujałej młodzieży. Niezależność 
chłopeów i dziewcząt jest zupełna, 
sami sebie budują życie i wszelkie 
są potemau oznaki. že na innych niż 

Wszystkim oskarżonym po 2 la- 

ta sąd apelacyjny zaliczył dwuletni 

areszt prewencyjny, a wobec tego 

nakazał zwolnić ich z więzienia. 

Skazanym po 3 lata sąd zmie- 

nił środek zapobiegawczy t. j. bez 

względny areszt na kaucje po 300 zł. 

Wszystkim skazanym na większe 

kary zaliczono areszt prewencyjny 

po 14 miesięcy każdemu. 
     
       

kich praw stanu. na dom popraw- 
czy, który tylko w prawach tych 
ogranicza czasowo. Ka—er. 
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przedwojenne zasadach i z innemi 
ideałami, Najbardziej znamienną ce- 
chą współczesnej młodzieży angiel- 
skiej, to znacznie osłabiony pęd do 
kolonizacji i wyjazdów awauturni- 
czych lub choćby nawet urzędni- 
czych do krajów egzotycznych. Duch 
Kiplinga i Stanley'a nie ożywia mło- 
dych graczy w golfa i footbal, dok- 
torów Cambridge i Winchester Col- 
lege. Po co? Home w kraju jest sto- 
kroć przyjemniejszy od jakiegoś bun- 
galow otoczonego żółtą febrą i brą- 
zowymi zbójami. 

Przy tem wszystkiem, mimo iż 
zuchwałość mowy i pisma jest obec- 
nie znacznie większa, a ireniści an- 
gielscy ostrza swej satyry kierują na 
wszystkie strony życia społecznego, 
w zwyczajach swych, w tradycjach, 
często dziecinnie naiwnych, nie chce 
się Anglik zmienić ani na jotę. Po 
awnemu Życia uniwersytetów jest 

takie jak za czasów Byrona i daw- 
niejj po dawnemu w College'ach, 
czyta lektor pacierz po łacinie, w 
wielkich gotyckich jadalniach, a w 
dni świąteczne chór żaków, utrzy* 
mywanych przez kolegium, śpiewa 
ymny. 
Zawsze Lord Major Londynu u- 

iera się w strój z czasów królowej 
Elżbiety, a w parlamencie orator 
musi wkładać perukę i suknię po- 
włóczystą. A przed otwarciem sesji, 
na pamiątkę” „konspiracji prochów” 
z przed lat... 300, delegacja człon” 
ków z wożnymi i lampami idzie ba- 
dać podziemia W estminsteruł 

W wojsku, w rodzinie, w całem 
społeczeństwie, w stosunku do kor- 
poracji panującego pór roku i ob” 

  

Do naszych gości. 
W związku ze zjazdem Związku 

pracy „społecznej kobiet, który roz- 

poczyna swe obrady w dniu dzisiej- 

szym, otrzymujemy od A. Makow- 

skiej zasłużonej działaczki na niwie 

oświatowej, poniższą odezwę powi- 

talną. 

Szanowne, a wielce oczekiwane 
panie! Niech w barwnym kilimie, ja- 
ki rzuca wam dziś na powitanie 
Wilno, nie zbraknie iszarej nici tła 
wspomnień. Kobieta nasza na wszy- 
stkich polach była zawsze obecna, 
na każde zawołanie Czasu, czynem 
odpowiada: jestem. Więc dziś śmia- 
ło może powiedzieć: polskość tej 
ziemi — toja. Gdy rusyfikacja przez 
szkołę, wojsko i urzędy wnikała 
wszędzie, kobieta stanęła na progu 
domu swojego i dom ten stał się 
Letą, która dawała zapomnienie ze- 
branych po świecie dźwięków mo- 
wy obcej i obcego obyczaju. Na 
progu tego domu mąż, syn, brat, 
uczeń, żołnierz, „czynowniczek* 
strząsał, wraz z pyłew przydrożnym 
słowa i obyczaje obce. Witała go 
matka, żona, siostra mową może 
nie zbyt poprawną, może mało ma- 
jącą wspólnego z językiem Mickie- 
wicza, ale i nic zupełnie z językiem 
Puszkina. 

jakąś 
sąsiada 

Ona to zawsze wynalazła 

tajną szkółkę, dla swojej i 
dziatwy, ona za sklepikiem, który 
miał mało towaru, ale dużą gro- 
madkę do wyżywienia, dawała nie” 
raz przytułek takiej szkole przygod” 
nej. Z nią nawet sam pan prystaw 
mówił „dikim jazykom”*, bo wiado- 
mo, nie uczona. Ona to wyklęczała, 
wymodliła u Ostrobramskiej cud 
swobody dla ziemi swojej i cud da* 
ru bożego dla syna tej ziemi, któ- 
ry stał się jej marówni z tą ziemią 
umiłewanym. 

"Ona nie odeszła miasta swojego 
w żadnej złej doli. Przeżyła z nim 
wszystkie bóle i wszystkie radości, 
Wygłodzona, nędzna snuła się po 
dalekich drogach, by na własnych 
plecach przynieść pożywienie dla 
zgłodniałej rodziny.  Oszukiwała 
Niemca by skarb swój przed 
drapieżneścią uchronić. Lecz, gdy 
wszedł ten oczekiwany, ten wyma- 
rzony żołnierz polski, powitała go 
„babą wielkanocną”. 

Ona umiała biec pod sam front, 
gdy bolszewicy uderzali na Wilno, 
by swym obrońcom nieść kęs chle- 
ba, dzban wedy i słowa zachęty: 
„brońcie nas, bracia". Ona piele- 
gnowała rannych, do trumienek na 
wieczny sen układała poległych. 
Ona to wychowała syna — žolnie- 
rzyka, który z litewsko - białoruską 
dywizją, wrócił do domu, nie ba- 

OD ADMINISTRACJI 
Dnia 24 marca b. r. ukaże się pierwszy 
numer Świąteczny naszego pisma p. t.: 

„Gdzie czynić zakupy świąteczne” 
Ogłoszenia przyjmuje codziennie Administracja 
„Iurjera Wileńskiego” od 9—3 pp. i od 7—9 w. 

oraz wszystkie biura ogłoszeniowe. 

CENY OGŁOSZEŃ ZWYKŁE. 
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rzędów, ta sama mieporuszona tra” 

dycja, częstokroć wyglądająca na- 
iwnie, śmiesznie lub zbytecznie 
krępująco obcokrajowca. Jednym z 
objawów tego tradycjonalizmu to 
przywiązanie do rodziny królewskiej 
i zainteresowanie się wszystkiem, 
co się do niej odnosi. Temu uczu* 
ciu ulegają najzupełniej nawet człon” 
owie opozycji jak np. inż. Ramsay 

Macdonald, który w przemówieniach 
dziękował Begu w imieniu swych 
towarzyszy i swojem, za powrót do 
zdrowia: monarchy, nie widząc w 
tem żadnej dworzackiej uniżoności 
że się członkewie narodu angiel- 
skiego cieszą polepszeniem stanu 
zdrowia króla, obywatela, należące” 
go do narodu, przewodniczącego 
mu, który ten zaszczytny obowią- 
zek z godnością i korzyścią dla Oj- 
czyzny spełnia. 

Przydałby się taki punkt widze- 
nia niektórym naszym hurrapatryjo- 
tom! Dwór jest zawsze dla tłumów 
żródłem wzruszeń i uwagi, tłumy 
zatrzymują się na widok królewskiej 
wnuczki jadącej na spacer, tłumy 
zbierają się po wiadomości o zdro- 
wiu króla Jerzego, każdy gest pięk- 
nego (i upartego w celibacie). księ- 
cia Walji jest szeroke komentowa- 
my. Po dawnemu, dwa razy na rok 
„debiutantki”, t. j. panny ze zna” 
nych redzin, gdy skończą lat 18, u- 
bierają się w suknie białe z ogrora- 
nemi trenami, upinają im na gło- 
wach wual, djadem i trzy białe, 
ogromne strusie pióra, i tak ustro- 
jone jadą prezentować się z bukie- 
tem w ręku, u tronu. Ponieważ jest 
ich tysiące, meżna sobie wyobrazić, 

jego . 

Nr 64 (1409) 

Uszkodzenia telefoniczne wskutek 
oczyszczania dachów ze Śniegu. 

Z dyrekcji poczt i telegrafów do- 
wiadujemy się, że początek wiosny 
w mieście Wilnie najbardziej dot- 
kliwie odczuła centrala telefoniczna, 
Wskutek wydanego przez p. staro- 
stę grodzkiego zarządzenia rozpoczę- 
to przed dwoma tygodniami zrzuca- 
nie z dachów lodu i śniegu Podczas 
tej operacji, przeprowadzanej jedno- 
cześnie w całem mieście, zostało u- 
szkodzonych b. wiele przewodów 
telefonicznych. Powstałe wskutek te- 
go masowe uszkodzenia z trudnoś- 
cią, moźna było naprawiać w porę, 
gdyż zrzucanie lodu i śniegu utrud- 
niało aaprawę, 

nieg zrzucano r dachów na jed- 
nej i tej samej ulicy, i to po jed- 
nej i tej samej stronie w różnym 
czasie, przez co uszkodzenia prze- 
wodów biegnących tą ulicą notowa- 
no niemal codziennie. Pracę telefo- 
nistek w centrali ustawicznie za- 
kłócały fałszywe sygnały, pochodzą- 
ce od spowodowanych zwarć na u- 
szkodzonych linjach. 

W ostatnich dniach liczba uszko- 
dzeń, spowodowanych przez zrzuca- 
ny.z dachów śnieg, dochodziła do 
150 linij abonentowych dziennie. 
Oczyszczanie dachów jeszcze trwa, 
więc abonenci muszą zachować nie- 
co cierpliwości, gdyż wymienione 
wyżej uszkodzenia powstają nie z 
winy zarządu poczt i telegrafów, a 
z winy warunków atmosferyczny ch. 

Aresztowanie „pociągowego 
występowicza ', 

s 

Policja ujęła dawno poszukiwa- 
nego za liczne włamania a między 
inuemi i okradzenie szpitala woj- 
skowego na Antokolu dezertera 77 
p. p. Józefa Zaniewskiego, u które- 
go podczas rewizji znaleziono zapas 
eteru jakiego Zaniewski używał do 
usypiania proba w pociągach. 
Z Zaniewskim aresztowano i jego 
kochankę Aleksandrę  Olszewską, 
która była bardzo pomocna pod- 
czas jego „pociązowych* występów, 

JANBULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska %, telefon $68, przyjmuje od godz. 9—6 
0 0 2 

  

  

cząc na żadne dyplomatyczne u" 
kłady. 

Szarą jest ziemia nasza, szarym 
jest mundur największego jej syna, 
więc szarych wspomnień wiązankę 
przyjmcie dziś na powitanie. 

4. Makowska, 

ТЕА АН JIMI    
  

co się w taki dzień dzieje w oko 
licach pałacu i jakie tłumy stoją by 
oglądać przepych klejnotów i zbiór 
ładnych twarzy. 

Ale przecież życie arystokracji 
się zmienia. Z jednej strony skur- 
czyły się dochody, posprzedawane 
za dług historyczne pałace na wsi 
i w mieście na hotele i sklepy, z 
drugiej strony zakres znajomych się 
rozszerzył. Dziś ma bale i obiady 
zapraszają w Londynie do Claridge, 
Berkeley czy innej modnej resta- 
uracji lub do klubu. Zabawy, roz- 
rywki i przyjemności zdemokraty- 
zowały się. Od popołudnia sobot. 
niego do niedzieli wieczór, okolice 
Londynu roją się od turystów ja- 
dących „na trawkę”. Przyczynia się 
to jeszcze bardziej do transfuzji sił 
z jednej klasy do drugiej. Istotnie 
wielką przezornością Anglji było 
zawsze zasilać nowemi pierwiastka” 
mi swój rząd i parlament. 

Nie urodzenie, ale zasługa sta- 
nowiła o karjerze. Dochodzili do 
tytułu lordów i wysokich stanowisk 
dziennikarze, fabrykanci mydła, ży” 
dzi jak Liorn Beakonsfield Disraeli i 
inni. Zamiast sobie je dawać wy- 
dzierać, arystokracja ustępowała 
swych przywilejów w czasie odpo- 
wiednim. Dziś bez różnicy klas, każ- 
dy pracuje, znikły przesądy odnoś- 
ne do zajęć i wszystkie karjery są 
dla wszystkich otwarte. Mimo po" 
zorów odporności i tradycjonalizmó, 
Anglicy mają dar przystosowania 
się do okoliczności i prądów czasu, 
ito stanowi ich siłę. 
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"WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
BOLĄCZKI OSZMIANY. 

(Dokończenie). 

A teraz druga „bolączka” p. Pe....O.: 
„sprawa wyniesienia targu z centrum miasta”. 

Tutaj p. Pe....O: dał już pełną wodzę 
swojej wybujałej fantazji nietylko „wszy- 
stkie wówczas (w czasie targu) ulice przyle- 
gające do centrum są zapchane furmankami“, 
ale nawet „ile już było nieszczęśliwych wy- 
padków z racji takiego stłoczenia wozów, 
koni, ludzi w tak ograniczonej przestrzeni"... 

Jestem rodowitym  oszmiańczukiem. Ca- 
łe swoje życie spędziłem w Oszmianie—nie 
przypomnę sobie jednak ani jednego „nie- 
szczęśliwego wypadku* w okropnem „stlo- 
czeniu targowym* w naszem mieście. 

Zresztą o ile p. P....O. nie jest swieżym 
przybyszem do nas, mógł się przekonać, że 
zarówno stała ludność miasta, jak i przyjez- 
dni włościanie dokładają wielkich starań dla 
utrzymania odpowiedniego porządku i zaimpo- 
nować mogą niejednemu swoją dyscypliną i 
zrozumieniem wymogów zbiorowego życia. 

P. Pe... O. ma czelność — perfidnie dy- 
skredytując zaufanie do władz miejscowych— 
zwracać się w swoim artykuliku do p. woje- 
wody aby „kiedykolwiek wpadł znienacka 
w któryś ze czwartków do Oszmiany po- 
między g. 12 a 15-tą";... ręczę— ciągnie dalej 
p. Pe... 0.—że wówczas nie przejechałby do 

centrum miasta". 
Przypomnę tutaj, że akurat we czwartek, 

w czasie targu, „wpadłznienacka* samocho- 
dem do Oszmiany minister spraw wewnętrz- 
mych gen. Składkowski właśnie w towarzy- 
stwie p. wojewody. 

Czy przyjezdni goście nie przejeżdżali 
samochodami przez centrum miasta? Gdzież 
pana parol, panie P... O., „że wówczas nie 
przejechałby do centrum miasta"? 

Również i w sprawie targów, jak uprzed- 
nio w sprawie szkoły powszechnej, osiodłał 
znowuż p. P.. O swego bojowego ogiera 
i wystrzelił z grubej Berty w interesy Żydów, 
tym razem już nie nieboszczyków: 

„Wyniesienie targów na t. zw. wygon 
jest nie na rękę wszystkim Żydom, którzy 
mając swe sklepiki w centrum miasta, stra- 
ciliby dužo na tem przeniesieniu“.,. 

Otėž po pierwsze ježeli naprawdę na 
przeniesieniu targowiska mieliby stracić 
wszyscy Żydzi oszmiańscy stanowiący znacz- 
my edsetek ludności — należałoby bardzo 
poważnie zastanowić się nad kwestją pou- 
peryzacji tych ludzi i zrujnowania doszczęt- 
nego handlu w Oszmianie. 

Panie P...O. chyba trudno byłoby zrobić 
z tych wszystkich Żydów ze względu na 
brak odpowiedniego przygotowania npkłd 
urzędników państwowych. Może o wiele 
łatwiej, posługując się naiwnie zrozumianym 
narodow. interesem, trącącym myszką rządów 

endecji, można byłoby zasilić tymi ludźmi 
rzeszę bezrobotnych w kraju... 

O co Panu chodzi Panie P... O? 
Ale pomińmy tendencje antysemickie 

p. P... О. Czy ostatecznie targ w mieście 
powiatowym jest cercle'em włościanskim, 
gdzie w atmosferze wzajemnej adoracji od- 
bywa się wymiana wytworów poszczególnych 
gospodarstw wiejskich? 

Przykro, że pisać trzeba o rzeczach tak 
elementarnych, że podaż wiejska, rolna żąda 
popytu miejsko-przemysłowego, że właśnie 
ta wymiana „centrum* z „wygonem* z rolą— 
decyduje o znaczeniu targów. 

Cały szereg nowych kultur, jak npkłd. 
uprawa lnu, dostępnych gospodarce włoś- 
ciańskiej tylko w b. drobnym zakresie—do- 
chodzi do skutku właśnie dzięki organizacji 
targów tygodniowych w centrum powiato- 
wem, gdzie szereg agentów pośredników 
nietylko skupuje przywiezione artykuły, 
ale dzięki dyferencjacji cen i stawianych 
wymogów podnosi odnośną gałęż produkcji 
wiejskiej, a różnorodność przywożonych 
przeez poszczególnych gospodarzy artykułów 
stanowi dla oddzielnego włościanina poży- 
teczną wystawę, żywą szkołę ulepszeń tech- 
nicznych w zakresie jego gospodarki i t. d. 

Wątpliwą też wdzięczność otrzymałby 
p. P... O od przyjezdnych na targ włościan, 
którym zaproponowałby zaopatrywać się 
w niezbędne dla nich towary „kramne* na 
pustym wygonie. 

Nie przypuszczam też, aby ułatwiło ta 
kwestję zaprowjantowania miasta, gdyby 
miejskim gosposiom trzeba było odbywać 
podróże na podmiejskie wygony po nabiał 
i inne produkty. 

Tak to wygląda sprawa targowiska, 
Panie P... O, co do której patetycznie Pan 
wykrzykuje: „Lecz kiedyś ztem trzeba skoń- 
czyć!” 

Pisze Pan, Panie P... O, o sobie, że 
jesteś rodowitym oszmiańczukiem. Niestety 
ukrywając się pod pseudonimem, nie daje 

pan możności tego stwierdzić, a treść pana 

artykuliku zadaje wyraźny kłam pana 
twierdzeniu. 

Panowie z obozu opozycji wobec władz 
samorządowych, panowie z pod znaku do- 
nosicielstwa na władze miejscowe, panowie 
z kahorty podżegaczy do waśni narodowo- 
ściowych, wichrzycieli i burzycieli prawdzi- 
wej pracy twórczej—zdobędcie się choć na 
tyle odwagi, aby odważnie występować pod 
własnym nazwiskiem ze swojemi zarzutami... 

Apeluję w tem miejscu do całej prasy 
polskiej w Wilnie, aby przerwała z tradycją 
umieszczania brudnych anonimów pod pła- 
sżczykiem korespondencji z prowincji. 

4. Strugacz. 

Likwidacja bandy szpiegowskiej. 
(Telefonem od własn. koresp, z Baranowics). 

W związku z aresztowaniem w Baranowiczach Jana Bartosza, oskar- 

żonego o szereg napadów bandyckich — dowiadujemy się, iż przepro- 

wadzone dochodzenie ujawniło, iż aresztowany bandyta zajmował jedno 

z przodujących stanowisk w bandzie szpiegowskiej, działającej na rzecz 

Rosji sowieckiej na terenie kilku województw wschodnich. W związku 

z tem władze bezpieczeństwa, po dochodzeniu wstępnem, poczyniły szereg 

aresztowań. Ogółem aresztowano 13 osób. 

Perypetje zbłąkanego obywatela polskiego. 
Daia 14. b. m, mieszkańca wsi Brawkole Władysław Dzinowioz; prae- 

chedząc w pobliżu granicy litewskiej zmyłił drogę, skutkiem czego zna- 

lazł się na terytorjum litewskiem, gdzie został aresztowany. Dzinowicza 
osadzono w strażnicy położonej w pobliżu granicy polskiej. W nocy are- 

sztowanemu udało się zmylić czujność strażników i zbiec. Za zbiegiem 

dano szereg strzałów. Mimo postrzału Dzinowiez zdołał przekroczyć gra- 
nicę polską. 
WEZ ZZS LEE. WOREK DZ RIO лоа о рна он 

Ma marginesie wyborów do „Bratniej Pomocy” pol. mł. akad. V. S. В. 
Jak w roku ubiegłym—tak 1 о- 

becnie, po zebraniu walnem „Brat- 
niej Pomocy" U. S. B., należy spro- 
stować cały szereg nieścisłości i świa- 
domych kłamstw, jakie umieszcza 
anonimowy sprawozdawca „Dzien- 
nika Wileńskiego", młodzież wszech- 
polska innych już sposobów niema 
jak podnoszenia nastroju wśród 
swoich przy pomocy insynuacji. Cóż 
—tonący chwyta się brzytwy. Ta 
> chyba tlomaczy mlody obwie- 

pol. 
Przyjrzyjmy się teraz  zbliska 

temu elaboratowi. Na wstępie spra- 
wozdawca dzieli zebranych na grupę 
narodową i naturalnie — „lewicowo- 
sanacyjną". Do jednej zalicza więk- 
szość korporacyj, medyków, koła 
prowincjonalne i innych. Do drugiej 
„odrodzenie"*, młodzież demokra- 
tyczną i socjalistów. 

istocie sprawa przedstawia 
się nieco inaczej, po stronie domo- 
rosłych narodowców stanęło koło 
medyków opanowane już przed dwu 
laty przez wszechpolaków (chodzi 
o zarząd tego koła) i dwie korpo- 
racje. Reszta to młodzież wszech- 
polska. 

Jej tendencja—to zasada: dobrze 
jest w samopomocy, bo ona jest 
naszą i tak powinno być nadal. 
Żadnych reform. Przeciwstawia się 
temu większość kół naukowych, 
wszystkie stowarzyszenia ideowe, 
cech św. Łukasza, klub włóczęgów 
i ogromna ilość ludzi dobrej woli, 
którzy doskonale sobie zdają sprawę, 
że dotychczasowy stan rzeczy musi 

ulec zmianie, że reforma życia sa- 
mopomocowego jest gwarancją ukru- 
cenia rozpolitykowania zarządu i 
usunięcia tych wad, które wyraźnie 
podkreśliła komisja Rewizyjna i Spe- 
cjalna na walnem zebraniu. 

Jeśli chodzi o korporacje, to 
prawie wszystkie dały swym człon- 
kom w głosowaniu wolną rękę. 

Tak wygląda ta „wolność korpo- 
racyj“ przez „Dziennik Wilenski“ 
wspomniane. Kola prowincjonalne, 
ma które powołuje się „Dziennik“ 
wogóle ew officio nie występowały. 
Więc i tu dowodzenie „Dziennika* 
jest bezpodstawne. 

" Wogóle zaznaczyć należy, że ci 
wszyscy, którzy przeciwstawili się 
młodzieży wszechpolskiej, cała ta, 
jak nazywa to „Dziennik Wilenski“— 

„lewicowo-sanacyjna* młodzież, nie 
była ze sobą złączoną żadnym ukła- 
dem politycznym, a występowała 
żywiołowo, świadoma błędów i wad 
dotychczasowej struktury życia sa- 
mopomocowego. 

Ciekawą jest rzeczą, że wszelką 
krytykę zarządu — „Dz. Wil.* na- 
zywa „demagogją". Czyżby prawda 
aż tak oczy kłuła, że i tu się trze- 
ba bronić specyficzną dla „Dz. Wil.* 
metodą — insynuacją i kłamstwem? 

Jeśli chodzi o „sprzeczność z 
samym sobą* u przewodniczącego 
komisji rewizyjnej, p. Skórki, — to 
tu mamy znowu rozbieżność ze 
stanem faktycznym. Potwierdza to 
fakt, iż p. Skórko po postawionym 
mu zarzucie rozbieżności na zebra- 
niu, odczytał oświadczenie całej ko- 
misji rewizyjnej, z którego wynika, 
iż we wszystkich swych wywodach 
zawsze się opierał na protokóle re- 
wizji. 

Najwyrażniej występuje świado- 
me kłamstwo sprawozdawcy „Dz. 
Wil." w ustępie, gdzie zarzuca się 
p. Zabielskiemu powołanie się na 
rzekomą opinję p. prof. Bossow- 
skiego co do możliwości desygnacji 
prezesa. Otóż stwierdzić należy że 
|) nie rzekomo ale istotnie p. prof. 
Bossowski taką opinję wydał na rę- 
ce p. J. Święcickiego; 2) p. Zabiel- 
ski powoływał się na tę opinię, za 
zgodą p. prof. Bossowskiego wyra- 
żoną p. więcickiemu, zupełnie 
niezależnie i oddzielnie od innych 
słów dotyczących możliwości uzy- 
skania mandatu poselskiego przez 
niepełnoletniego posła (słowa te 
zresztą były potem cofnięte). 

więc świadome połączenie 
tych dwóch ustępów przemówienia 
w jedną całość — jest celową ro- 
botą sprawozdawcy „Dziennika Wi- 
leńskiego* w myśl stale w „Dzien- 
niku Wileńskim" praktykowanej za- 
sady: „cel uświęca środki* — dla 
efektu, dla podniesienia „nastroju 
narodowego”. В 

Przy cierpienach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apo- 
plektycznych, naturalna woda gorzka „Fran- 
ciszka Józefa" zapewnia łagodne wypróż- 
nienie bez nadwyrężenia się. Naukowe spo- 
strzeżenia kliniczne przy chorobach naczyń 
krwionosmych dowiodły, że osobom w star- 
szym wieku woda gorzka Franciszka lózefa 
oddaje nieocenione usługi. 

KUR OFE R 

Po decyzji Sonata Uniwersyteckiego. 
Wczoraj zapadła ostateczna de- 

cyzja Senatu uniwersyteckiego na 
złożone przez prezydjum zebrania 
walnego członków Bratniej Pomocy 
U. S. B. zažalenie co do unieważ- 
nienia wyborow do Br. Pomocy 
przez p. kuratora tej instytucji posla 
prof. W. Komarnickiego. Decyzja 
negatywna, zatwierdzająca stano- 
wisko p. posła prof. Komarnickiego. 
Motywy odmowy, któremi się kiero- 
wał Senat uniwersytecki, są narazie 
nam nieznane i mają być podane 
do wiadomości ogólnej w czasie 
najbliższym. 

Zażalenie, o którem mowa, skła- 
dało się z całego szeregu argumen- 
tacyj, ściśle prawnych, które jasno 
wykazywały te motywy i przesłanki, 
jakiemi się kierowali wnioskodawcy, 
składając wniosek o desygnacji na 
stanowisko prezesa Bratniej Pomocy 
p. H. Dębińskiego. Z braku miejsca 
nie przytaczamy tych motywów, od- 
syłając zainteresowanych do specjal- 
nego artykułu umieszczonego w 
„Słowie” z dnia 16 b. m. 

Stwierdziė jednak należy, że za- 
równo decyzja p. posła prof. Ko- 
marnickiego jak i stanowisko mło- 
dzieży wszechpolskiej pokrywa się 
ze sobą całkowicie i nie ulega naj- 
mniejszej wątpliwości, że są one ze 
sobą powiązane. 

Jeśli chodzi o stanowisko p. prof. 
posła Komarnickiego to przypusz* 
czać należy, że jeśli dopuścił on do 
głosowania nad, jego zdaniem, sprze- 
cznym ze statutem wnioskiem (jed- 
nak mógł tego nie robić) — to tak 
samo jak i młodzież wszechpolska 
był przekonany, że wniosek ten 
nie przejdzie, że obóz narodowy 
jak zwykle „tradycyjnie“ odniesie 
walne zwycięstwo narodowe. Stało 
się inaczej. Wszechpolacy ponieśli 
zdecydowaną klęskę poraz pierwszy 
od wielu wielu lat. Oczywiście kon* 
sternacja całkowita w „obozie naro- 
dowym* i szybka prośba do p. prof. 
posła W. Komarnickiego o poradę 
i oświecenie. Podobno nastąpiła 
niemniej szybka odpowiedź: „Nie 
bójcie się, wszystko będzie dobrze". 
Wobec takiego pocieszającego za- 
pewnienia, choć zwyciężeni, ale 
niemniej dumni wszechpolacy о- 
puszczają demonstracyjnie salę. 
ich ślady idzie zaufane prezydjum. 
Na sali pozostaje z obozu przeciw- 
nego część zasmuconego ustępują” 
cego zarządu i co ciekawsze niedo” 
bitki. Zostaje również p. prof. po- 
seł W. Komarnicki, który przysłu- 
chuje się dalszym obradom, wybo- 
rom i przyjmuje od pozostałych na 
sali gorące oklaski przy wniosku 
nadającym mu tytuł członka hono- 
rowego Br. Pomocy, przemawia do 
tej młodzieży, dziękując jej i za” 
pewnia o swej chęci współpracy z 
młodzieżą akademicką. 

W kilka godzin potem unieważ- 
nia uchwały wyborcze, no i jest 
wszystko w porządku. Młodzież 
wszechpolska choć sromotnie zwy- 
ciężona—cieszy się. P. poseł prof. 
W. Komarnicki spełnia swój obo- 
wiązek kuratora i przytrzymując się 
ścisłej i suchej interpretacji statutu 
unieważnia to, czego był sam świad- 
kiem i poniekąd przez sam fakt 
swojej obecności na sali, milcząco 
akceptował. 

Motywy większości zebranych 
mic p. prof. posła W. Komarnickiego 
nie obchodzą. 

Zwyciężyła sucha litera prawa, 
idąc po linji życzeń mniejszości ze- 
branych członków Br. Pom. przeciwko 
większości, przeciwko tym wszystkim, 
którzy podchodzili do spraw Br. Pom. 
nie z punktu widzenia jednego odłamu 
młodzieży o aż nadto wyraźnym 
politycznym charakterze, a ponad 
partyjmie i fachowo. — Konieczność 
życiowa przekreślona została jedno- 
stronną decyzją nieobjektywnego 
p. kuratora. — Decyzję p. prof, W. 
Komarnickiego zatwierdził Senat 
Uniwersytecki. Czy mógł nie zat- 

wierdzić i wywołać konflikt wew- 
nętrzny?  Prościej i łatwiej było 

trzymać się tej samej linji wytycz- 

nej, co p. prof. W. Komarnicki, to 
znaczy suchego brzmienia statutu i 
zatwierdzić decyzję p. kuratora 
Bratniej Pomocy. — Decyzja Senatu 
Uniwersyteckiego jest nieodwołalna 
i oczywiście młodzież akademicka 
przyjmie ją z całym spokojem. 

ermentować tylko będzie wew- 
nątrz świadomość krzywdy, no i 
oczywiście wzmacniać przekonanie, 
że reforma Życia samopocowego 
jest jednem z najbliższych zadań, ja- 

kie ogół ponadpartyjnej polskiej 
młodzieży akademickiej oczekują. 

I dziś nic innego nie pozostaje, 
jak przygotowywać się do nowego 
walnego zgromadzenia, które powin- 

no raz jeszcze wykazać, że interes 
instytucji samopocowej jest wyższy 
niż interes partyjnych wszechpola- 
ków i ich serdecznych ga 

оь 
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OFIARY. 
— Tysiąc zł. na najbiedniejszych. Prezes 

gminy staroobrzędowców p. Arsenjusz Pi- 
monow złożył na ręce pani wojewodziny 
Raczkiewiczowej 1000 (tysiąc) złotych na naj- 
biedniejszych dzieci w województwie. | 

— Miłosierdziu społeczeństwa. Oficer re- 
zerwy znajduje się w bardzo opłakanych 
warunkach — bez mieszkania, sparaliżowany— 
zwraca się tą drogą do ofiarności społe- 
cznej. 

— Do oflarności społeczeństwa.  Na- 
uczycielka zostająca bez posady z dwoma 
małemi dziećmi, prosi o natychmiastową 
pracę, lub pomoc materjalną na wyjazd w 
Poznańskie i wyekwipowanie dzieci w ciepłe 
ubranie. 
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"KRONIK P 
z Dziś: Józefa z Ar. HARCERSKA 

Niedziela Jutro: Cyryla 6 
17 — Wojewódzkie koło przyjaciół 

Wschód słońca—g. 5 m. 49. _ harcerstwa. W piątek 15 b. m. od- 
Marca | Zachód —, g. 17 m. 38. « było się w mieszkaniu J. E. ks. Bi-   

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. $. B.z dnia 16/II1—1929 reku. 

Ciśnienie Į 
średnie w 713 
milimetrach 

Temperatura 
średnik | RE 
Opady w į у 
milimetrach 
Wiatr 
A i iiass Pėlnocny 

Uwagi: Pėlpochmurno 

Minimum: — 139 C. 

Maximum: — 5C. 
Tendencja barometr.: Stan stały. 

KOŚCIELNA 
— Rekolekcje w kościele św. Jana. 

Rozpoczynają się w niedzielę 17-go 
marca po nieszporach o godz. 6-ej 
wieczorem. 

Trwać będą przez trzy dni: po- 
niedziałek, wtorek i środę. 

Porządek ćwiczeń duchownych w 
ciągu tych dni następujący: 

Q godz. 7-ej rano msza św., o 
godz. 7 min. 30 — nauka i wieczo- 
rem o godz. 7 min. 15 nauka. 

Spowiedź odbędzie się we środę 
o godz. 6. We czwartek o godz. 7 
—msza św., komunja, przemówienie 
i Te Deum laudamus 

URZĘDOWA 

— Przyjęcie u p. wojewody. 
W dniu 16 b.m. w sobotę p. woje 
woda wileński przyjął panie wice- 
wojewodzinę Kirtiklisową i dyrekto- 
rowę Siła-Nowicką, które przybyły 
prosić p. wojewodę o objęcie pro- 
tektoratu nad balem, urządzanym 
w dmiu 6 kwietnia przez Polski 
Biały Krzyż. Następnie przyjęty był 
przez p. wojewodę delegat minister- 
stwa spraw wewnętrznych, naczelnik 
dr. Palester, który powrócił z objaz- 
du powiatów województwa wileń- 
skiego, celem dokonania sanitarnej 
rewizji, i. powraca w dniu, dzisiej- 
szym do Warszawy. Przyjęty był 
wreszcie starosta powiatu wilejskie- 
go p. Witkowski w sprawach tego 
powiatu. 

MIEJSKA 

— Lustracja sanitarna nabiału. 
W ubiegły piątek na rynkach miej- 
skich dokonano lustracji sanitarnej 
nabiału. 

Stwierdzono, iż szereg mleczarek 
sprzedawalo  falszowane mleko. 
W związku z tem sporządzono sze- 
reg protokółów. 

— Lustracja sanitarna domów 
zajezdnych. Specjalnie wyłoniona 
komisja przeprowadza obecnie lu- 
strację sanitarną domów zajezdnych 
m. Wilna. в 

PRAWY OLNA 

— Akademja ku czci ś. p. Mon- 
twiłła. W dniu 18 marca 1989 roku 
o godzinie 18 ej w sali szkoły pow- 
szechnej M 14 odbędzie się akade- 
mja ku ezci Patrona szkoły M 14 
6. p. Józefa Momtwiłła, na której 
między innemi zostanie odegrana 
sztuka p. t. „Polska już welna* — 
przez uczniów tejże szkoły. 

Bilety w cenie od 60 gr. do 2zł. 
przy wejściu. Dochód przeznaczony 
na wyeleczkę do Poznania. Dla u- 
ozącej się młodzieży 50 proc. zniżki, 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Przedłużenie pomocy doraźnej 

dla bezrobstnych. W dn. 15 b. m« 
minister pracy i opieki społecznej 
podpisał w porozumieniu z mini- 

strami skarbu i spraw wewnętrznych 
zarządzenie w sprawie przedluže- 
nia państwowej pomocy  dorażnej 

dla bezrobotnych robotników sezo- 

nowych na 2 tygodnie, czyli do 
końca marca r. b, ' 

LITERACKA 
— Wieczėr poetycki. W czwartek 

21 marca o godz. min. 15 w 

sali gimnazjum im. Mickiewicza od- 
będzie się wieczór poetycki Wandy 

Dobaczewskiej, Witolda Hulewicza, 
Tadeusza Łopalewskiego i Jerzego 

Wyszomirskiego, których utwory 

recytować będą artyści Reduty ze 
Stefanem Jaraczem na czele. Pro- 

gram obejmuje szereg niedrukowa- 
nych poezyj wymienionych autorów. 

„, powstać 

skupa Bandurskiego zebranie człon- 
ków kół przyjaciół harcerstwa. Na 
zaproszenie j. Е. stawiło się blisko 
70 osób, które z zainteresowaniem 
wysłuchały referatu komendanta cho- 
rągwi męskiej p. Grzesiaka o naj- 
pilniejszych zadaniach Kół Przyja- 
ciół, W toku dyskusji uchwalono 
powołać do życia wojewódzkie koło 
pryjaciół harcerstwa, którego zada” 
niem będzie opieka materjalna i 
moralna nad ruchem harcerskim i 
młodzieżą, pracującą w drużynach 
na terenie województwa wileńskiego. 

Organizację koła powierzono zło- 
żonej z przewodniczących wszyst- 
kich czynnych kół przyjaciół przy 
drużynach harcerskich miasta Wilna 
i delegata zarządu oddziału. Pierw- 
sze posiedzenie komisji odbędzie 
się w piątek 22 b. m.o godz. |7-ej 
w mieszkaniu J. E. ks. Biskupa 
Bandurskiego. Podobne koło ma 

również na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego, 

— Udział Wilna w zlocie harcer- 
stwa w Poznaniu. W związku z Pow- 
szechną Wystawą Krajową w Pozna- 
niu odbędzie się zlot harcerzy z te- 
renu całej Rzeczypospolitej w dn. 
12—13 sierpnia. Reprezentowane 
będą wszystkie ośrodki harcerskie 
w państwie w ogólnej liczbie 7000 
harcerzy i harcerek. 

Z Wilna i województwa wileń- 
skiego i nowogródzkiego projekto- 
wany jest wyjazd na zlot około 
200 osób młodzieży harcerskiej, na 
pokrycie kosztów związanych z o- 
bozem zlotowym, który ma zobra- 
zować przed ogółem metody pracy 
harcerskiej i tężyznę życia harcer- 
skiego, zarząd oddziału wileńskiego 
Z. H. P. urządza szereg imprez. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wykład publiczny prof. Tadeu- 

sza Zielińskiego rozpocznie się w 
niedzielę dnia 17 b. m. punktualnie 
© godzinie 7-ej. 

NADESŁANE 
— Na rzeczbiednej dziatwy. Prag- 

nąc zasilić fundusze swoje Komitet 
Rodzicielski przy publicznej szkole 
powszechnej Ne 22 „Świt* przystę- 
puje do zorganizowania loterji fan- 
towej i w tym celu zwraca się do 
czułych serc wilnian z uprzejmą 
prośbą o łaskawe składanie ofiar w 
postaci fantów. Składając najdrob- 
niejsze nawet datki ofiarodawcy 
przyjdą z pomocą dla biednej uczą- 
cej się dziatwy. 

Fanty na loterję przyjmuje kie- 
rownietwo szkoły, Mała Pohulanka 
Ni 8 w godzinach ой 9 do 14 i od 
16 do 18. 

— Podziękowanie. Zarząd T-wa 
„P. Z. P.* składa najgorętsze wyra- 
zy wdzięczności J. В. ks. biskupo- 
wi dr. Bandurskiemu za zł. 100 
(sto) na dom wychowawczy dla sie- 
rot im. Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go na Antokolu. 

— Ze związku inwalidów woj. 
Okręgowe Koło związku inwal. woj. 
R. P. w Wilnie wzywa wszystkie 
swoich ezłonków do wzięcia udzia- 
łu w nabożeństwie uroczystemi, de 
filadzie w dniu 19 b. m. jako w 
dniu Imienin 1-go Marszałka Polski 
i Jej wielkiego Budowniczego. 

Zbiórka w lokalu związku (Ostro- 

bramska 19) o godz. 8 m. 80 rano, 
— Sprawa dokształcania młodocia- 

nych.Insp.prący posiada, injormacje iż 
wbrew przepisom dotyczącym  do- 

ksztaleania, młodociani zatrudnieni 
w przemyśle, rzemiośle i handlu na 

terytorjum m. Wilna albo nie uczę- 
szczają zupełnie do szkół zawodo- 
wych dokształcających albo uczęsz- 

czają bardzo nieakuratnie. Przypo- 
minam, iż w myśl wspomnianych 
przepisów, młodociani obowiązani są 

do uczęszczania na naukę dokształ- 

cającą i winni posiadać książeczkę 
obecności, w której zarząd szkoły 
oznaeza obecność młodocianego na 

nauce, pracodawea zaś winien kon- 

trolować regularne odbywanie przez 

młodocianego nauki, sprawdzając 
książeczkę obecności i stwierdzając 
kontrolę swym podpisem. 

3 

Zwracam uwagę, że również i w 
myśl przepisów prawa przemysto- 
wego uczeń, ubiegający się 0 dopu- 
szczenie go do egzaminu na czelad- 
nika musi posiadać Świadectwo 
szkolne z ukończenia nauki w szko- 
le dokształcającej, bez takiego świa- 
dettwa nie może być on wyzwolo- 
nymna czeladnika. Niewykonanie obo= 
wiązku szkolnego pociągnie ża sobą 
karę grzywny, a nawet aresztu. 

W końcu dodaję, że szkoły za- 
wodowe dokształczające w Wilnie 
mieszczą się: przy ul. Biskupiej 12, 
Wileńskiej 10, Trockiej 14, Kopani- 
cy 5, Subocz 19, Połockiej 2, Wiel- 
kiej 15. 

Inżynier P, Wrześniowski Inspek- 
tor Pracy 62 obwodu na m. Wilno. 

CZŁOWIER 
SMIECHU 

w$:>Victóra Hugo A OSOZ s 

' CONRAD VEIDT 
JUTRO uroczysta premjera 

as W KE „P olonja“. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Judasz“. Dziś „Judasz* z niezró- 
wnanym Jaraczem w postaci tytułowej. 

Początek o godz. 20-ej. 
— „Adwokat i róże”. Dziś popołudniu 

komedja J. Szaniawskiego—,„Adwokat i ró: 
že“ z Stefanem Jaraczem w postaci tytulo- 
wej. Początek o godz. 16-ej (4-ej). Bilety 
do nabycia rano w „Orbisie* i od godz. 
14-ej w kasie teatru. 

REDUTA (na prowincji). 
— Dziś w Słenimie styłowa komedja J 

Korzeniewskiego — „Wąsy i peruka*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 
— „Dokrze skrojony frak*. Dziś o g. 

8 m. 30 wiecz. „Dobrze skrojony frak*. 
— Popołudniówka. Dziś o g. 3-ej p. p. 

po raz ostatni „Kwadratu koła*. 
— Dzisiejszy koncert Wagnerowski w Te- 

atrze Polskim. Dziś o g. 5 m. 15 p. p. Wi- 
leńskie Towarzystwo Filharmoniczne urzą- 
dza wielki koncert ku uczczeniu Ryszarda 
Wagnera z udziałem orkiestry symfonicznej 
pod dyr. Adama Wyleżyńskiego. | 

— Jutrzejsza premjera. Jutro pokaże 
nam Teatr Polski włoską komedję Signorini 
t.p. „Pochwała kradzieży”. 

Koncert na rzecz niezamożn. uczennic, 
Staraniem Komitetu Rodzicielskiago w 

niedzielę 17 b. m. o godz. 6p. p. w sali 
Śniadeckich odbędzie się koncert przy ła- 
skawym udziale utalentowanych sił artysty= 
cznych. 

Dochód przeznacza się na niezamożne 
uczennice szkoły Zawodowej im. św. Józefa 
w Wilnie. 

  

     
    

     

  

Koncert religijny. 
W niedzielę 24 b.m. Wil. T-wo Muzyczne 

„Lutnia* organizuje w sali Śniadeckich 
U.S.B. (Ś-to Jańska 4). Koncert religijny z 
udziałem solistów oraz chórów i orkiestry 
pod dyr. J. Leśniewskiego. W programie 
„Reguiem“ Muzarta. 

Początek o g. 8 wiecz. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 16 marca 1929 r. 
10.15.—11.45 Transmisja nabożeństwa z 

Katedry Poznańskiej. 11.56—12 10: Transmisja 
z Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.16 — 14.00. Poranek 
symfoniczny z Filharm. Warsz. 14,00—14.20. 
„Uprawa okopowych* (dz. rolnictwo). 14.20— 
14,40. „Jak się zaznacza postęp w gospo- 
darstwach małych*. 14.40 — 15.00. „Najwa- 
żniejsze wiadomości | wskazania rolnicze". 
15.10 - 17.30. Koncert symfoniczny z Filhar- 
monji. 17.30—17,55. Odczyt dla maturzy- 
stów p.t. „Krasicki“. 17.55—18.20. „Boczna 
antena". 1820- 18.45. Audycja dla dzieci 
„Księżniczka złoty pączek*-—bajka japońska. 
18.45—19.05. Odczyt w języku litewskim wy- 
głosi J. Kraunajtis. 19.05—19.55, Przerwa. 
19.55 —20.00., Sygnał czasu z Warszawy. 
20.00—20.25. Kukułka wileńska (mówiona 

/ tygodnik humorystyczny). 20.30—22.00. Kon- 
cert popularny. Po koncercie około godziny 
22-ej komunikaty: P.A.T., policyjny. spor- 
towy i inne, oraz muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK dn. 18 marca 1929 r. 

11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15.10—15.35. Odczyt dla maturzystów p. t. 
„Unja Jagiellońska". 15.35 — 16.00. „Ceł 
istnienia* odczyt. 16.00—16.20. Odczytanie 
programu dziennego, chwilka litewska i 
repertuar teatrów i kin. 16.20—16.30. Chwilka 
strzelecka. 16 30— 16.45. Komunikat L.O.P.P. 
16.45—17.10. Audycja dla dzieci „Bajki*. 
17.10—17.35. Koncert. 17.35— 18.00. „Muzyka 
skandynawska*—odczyt. 1800—18 40. Kon- 
cert. 18.40—19.05. Odczyt prof. dr. Tadeusza 
Zielińskiego. 1905—19.30. „Wspomnienie z 
r. 1919* — odczyt. 19.30—22.00. „Flet za- 
czarowany*— opera międzynarodowa. Komu= 
nikaty: P. A.T., policyjny, sportowy i inne, 
oraz muzyka taneczna. 

    

  

  

Ludwisarska 4 w godz. 2—3   

Kasa Chorych 
przy Stow. Wzajem. Pom. Stud. Żydów 

U. S. B. w Wilnie poszukuje odpowied- 
nich budynków mieszkalnych (łącznie w 

przybliżeniu 15 pokojów) w okolicy Wil- 

`па na urządzenie akademickiej Kolonii 

letniej. Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat 
p. p. 

Zarząd Kasy Chorych 
Stud. Żydów U. $. B. 

  

Właściciele B-CIA OLKIENICCY, 

otworzyła FILJĘ   
  

    

    

tel. 14-46. 

  

WĘGIEL i koss 
lombowa- 

WADODOWO OTAŻ (OMMOWO "nych wozach 

IM.DeulxWilnie 
JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, 

  

przepisu lekarzy-okulistów. 

SK 

815 

Gwoli wygodzie Sz. Publiczności, firma 

OPTYFOT"' ue Wielka 66 
33 

okulistyczna w całej okolicy 

przy ul. Mickiewicza, 11-a 

Akuratne wykonanie okularów według 

PRZYBORY I APARATY FOTOGRAFICZNE 
PADJO-APARATY I RADJO-SPRZĘT. 813 

  

ad Mebli Wyrobów Stolarskich i Tapicerskich 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Uprzejmie zawiadamia Sa. Klijentelę, że Skład Mebli zostanie przenie- 

- siomy z dniem 19 marca b. r. 

z ulicy Mickiewicza na WILEŃSKĄ Nr 23 mao 

   
    

  

(najstarsza R firma optyczno- 

  

         
            



# 
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KINO LUDOWE DZIŚ OTWARCIE 
8 Ceny miejsc: ; 

Ludwisarska 4, 30, 50 i 80 groszy. 

WILLE ŃSK l 

W LASACH POLSKICH 
Dła młodzieży dozwolone, Początek 6 godz. I ponoł, 

Nr 64 (1409) 

Monumentalny film 
w I2aktach podług 
głośnej powieści 

J. OPATUSZA Bilety do nabycia w kasie Teatru'Ludowego. 
  

Melodramat w 8 akt. W rolach głównyeh: REGINALD GRAEPOAOODACEEEA 
i Od dnia 15 do 19 marca ię ее 

k i :zarując i M KENT a 5 

fo MIEJSNIE| Seżzta zez też Nieznany OjEIBO... o ads zd dci za” | LEKARZE 
WYROBY 

ZABEAOMSTOABDEZE 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 

0 i ® Groteska w 2 akt. Kasa czynna od g. 3 m. 30, 

ad progtasy Gogo łapie złodziei ; Początek seansów od *codalny: ofi 

Następny program: „PRAWO SZPADY i KRWI* 

kuituralno- oświat. 

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

Reżyserował 
Fred Newmeyer. 8 
W dniu 19 marca r. b. początek płatnych seansów od godz. 6-ej. 
  

DZIŚ ostatni dzień! 

  

KINO - TEATR Superfilm kinematografji Światowej! Obraz, ы : Oras OZNA FABRYKI PERFUM 
& | Ktory Garusżyi światl Niezrównany Mistrz Ekranu iwan Mozżuchin CARMEN BONI w czą 2 

f rującym duecie miłości, roz- 40 r” L ės przechwał naj- CHOROBY WENERY- 

” UMI ep ry. „ LAMAGN Na GAFA. zzz żacy Fimo TOALETOWE CZNE i SKÓRNE 
Wileńska 38. którym mówić będzie całe Wilno! Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początek seans. 0_g, 4, 6. 8110.15. DRALLEGO Elektroterapja, Diater 

ż mia, Słońce górskie, 

KINO-TEATR; DZIŚ ostatni dzień! 6-ty przebojowy film z grupy „Wielkich Gwiazd Ekranu! Wytwórni „United Artists” p. t. Sollux, 625 
Pikantny salonowo-erotyczny komedjodramat. W roli głównej: Mickiewicza 12 

róg. Tatarskiej. * 
Przyjmuje 9 —215—7. 

DOKTÓR 

=== |). ZldoWiCZ 
choroby weneryczne, ву- 
fiis, narządów moczo- 
wych, od 9—1, od 5— 8 

wiecz. 

Kobiete-Lekarz 

li. Zeldowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 оё 4 — 6 

ТОЛа 
DRĄLLEGO 

pełna wdzięku 
i urody Georinne Griffith, 

Rzecz dzieje się współcześnie w Wiedniu, Budapeszcie i w 
Monte Carlo. Przepych wystawy. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.25. 

-„BLUKF Rajski Ogród 
Kino POLONJA| Jutro UROCZYSTA PREMJERA największego filmu świata! 

Przepiękne arcydzieło roman- aaa: CZŁOWIEK ŚMIECHU 
łosna z za kulis intryg i rozpusty dworów królewskich w-g nieśmiertelnej powieści WIKTORA HUGO 

”HOMME QUI RIT). znana z obrazu s mistrz 
ж W rolach glėwn.: Mary PHI LB l N, „Upiór w operze", Conrad Vejd maski, 

Oiga Bakłanowa, un; George Siegmann, Cezare Gravina ore: tysiące statystów 
Wykonanie powyższego arcydzieła kosztowało ponad 3.000.000 dolarów amer. i Dyrekcja, nie bacząc na wy- 

  

  

  

sokie koszty wynajmu, chcąc umożliwić wszystkim obejrzenie tego arcyfilmu, cen za bilety wstępu nie pod- ul. Mickiewicza 24. 

wyższyła. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. н №. Zdr. Nr 152. 

NO DZIŚ j naj j 1 naj jniejszej kreacji jako bohat ACE w swej najnowsze, najsensacyjniejszej kreacji jako bohater 
Ki T sz H A R RY PEE L wielkiego dramatu salonowego w 12 aktach p. t BLUMOWICZ 

Piradillų Sf ł ° | “ d Ožsnlasiiajasy z» AU ejeAnieasabatų bohaterskich o: 
nieustającego napięcia i miljona niespodzianek. Zaż arta 

” a szowane ml jar y wałka z międzynarodową bandą fałszerzy bankno tów. pł T 

Wielka 42, Film, który bierze, wzrusza, porywa, zaciekawia, intryguje, zajmuje, bawi i rozśmiesza. Ceny niepodwyžsz one, Wi lk 21. z 27 ielka 21. 
KINO Dziś! Najgłośniejsza sensacja świata! Film, jakiego nie było i jaki prędko nie zostanie stworzony. Dziś! LN 04 9 Pi 

(g R b6t I ° ° ° h? ЕВ оВ 
ji Ro nżenieryjnych (Telef. 921). epos wschodu w 10akt. W roli głównej naj- 629 

większy arty- Złodziej z Bagdadu :: piltLis PAIRBANKS 
Praecudne widoki wsohodu! Niewidziana wystawa! Genjalna gral Frapująca treść! Dla młodzieży dozwolone. 

średniowiecznego poematu NOC MIŁOŚCI isis: 
Początek o godzinie 5:ej popołudniu, 

WSE TOARZZITOZZZZYRE RC PIPE BCC 

ST. STOBERSKI 
Wilno, uł. A. Mickiewicza 27, tel. 12-47.) 

EDI TNA 

LUX 
Miekiewieza 11. Dr.Kenigsberg 

CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karskie. Przyjmuje 9-12 

i 48, 2996 

Mickiewicza 4 

Kino Kolejowe (Jus primae noctis) na tle 

OGNISKO 
(obok dworca 

Dziś i dni następnych! 

Upajający dramat miłości 
w 10 aktach 

W rolach głównych najpiękniejsza para amantów 

  

kolejowego). Vilma BANKY i Ronald COLMANN W. niedziele i Święta 0 4-ej popołudniu. Jako dowód energicznej fachowej I sumiennej pracy, oraz terminowej dostawy ogłasza Spiss Turbin tel. 1090. w. Z. P. 73. 
ю Wodnych, sprzedanych, zmontowanych i uruchomienych w 1928 r. wraz z transmisjami i maszynami. - - Ido a 28: 

KINO-TEATR Od dziś do 18-go b. m. włącznie mistrzynia w zawieraniu występuje w 10 akt, pełnym pikan- > NOEEROEECECEENEE 
‚ «| małżeństwa a la minute urocza, pełna wdzięku i powabu LR PARRY terjii brawurowego humoru filmie « 1. Stanisław Dziatlik, Nr. 14. Anna Obuchowiez, е 
8“………… Т k t у d sa я ы Życie zakulisowe dzisiejszych, Fwadzowiese, st. Postavys R ILS "rave Akuszerki 

2 a... ora O I T 10WIC nie I | 10Ze. m. AR maj. Zameczek, p. Wilno. ojej p. Krewo, st. Horodzki. EM 
= Leopold Samojłowicz, „ 16. Mojżesz Słouszczer, Akuszerka 

Miekiewieza 9. Oprėez słynnej LEE PARRY bierze udział znany ulubiony GUSTAW FROELICH. Honorowe bilety nieważne. > 
p. Radoszkowicze, st. Olechnowieze. 
Abram Berman, 
p. Leonpoł, st. Druja. 
Adam Tuszyński, 
p. Czarny Bór, maj. Karczówka. 
Stefan Krupski, 
p. Zasule, st. Stołpce. 

20. 21. Ks. dr. Ludwik Gostylla, 
p. Dworzec. 

22. Romuald Brzeziński, 
p. Melegjany, st. Hoduciszki. 

23. Mikołaj Kulbicki, 
p. Woronowo, st. Bostuny. 

24. Walerja Kuniegielowa, 
p. Wilno, st. Podbrodzie. 

p. Nowy-Dwór, st. Grodno. 
1. Szutowicz i J. Maśnikow, 
p. Smorgonie, Zalesie. 
Włodzimierz Kabak, 
p. Iża, st. Wilejka pow. 
Bolesław Lisowski, 
p. Szczuezyn, st. Różanka. 
Adolf Bernat, 
p. Bohdanów, st. Bohdanów. 
Stefan Stelmak, 
p. Augustow, st. Różanystok. 
Hr. M. K. Tyszkiewiczowa, 
p. Landwarów. 
Aleksander Jagmin, 
p. Kamień, st. Olecehnowicze. 

  

17. 
  —   

Nagrodzone na I-ch Targach Północnych 
i Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 

w Wilnie—1928 r. 

Wielkim Złotym Medalem | 

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 8098. 529 

[ojojojojofojojojafojofojojcjojcj 

E INFORMATOR В 
E GRODZIENSKI & 
|ojojojojojojajojofofofofajajojcj 

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót 

Publicznych) ogłasza, piśmienny przetarg ofertowy na 
urządzenie ogrzewania centralnego i wentylacji gma- 
chu Zakładu Anatomji Opisowej U. S. B. w Wilnie. 
Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 1929 roku 
o godz. 13-ej w Dyrekcji Robót Publicznych w Wil- 
nie przy uł. Magdaleny 2, pokój 78. Piśmienne oferty 
winny być złożone w tymże dniu do godz. Il-ej i 
pół w kancelarji Wydziału Budowlanego Dyrekcji 
pokój Nr. 92 łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbo- 
wej na wpłacone wadjum przetargowe względnie 

18. 

19, 

  

  

e
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k > Najlepsze. Teodolity, S     

    

  

złożone w innej przepisowej formie w wysokości 12. Piotr Wojciechowicz, 25 26. Hr. Józef Tyszkiewicz, ь 

5% zaoferowanej sumy. . niwelatory, p. Poleckiszki, st, Bieniakonie, Duniłowicze, st. Woropajewo. M. Miszewską 

W ofercie winien być podany minimalny termin, trolabį 13. Jan Korwin Pawlowski, „ 27. A. Rubin i Lewinson, LEKARZ - DENTYSTA 

w którym firma Prównaj się e SĘ niniej- astrola je, p. Plissa, st. Podswilje. p. Taboryszki, st. Jaszuny. przyjmuje od g. 9 do 11 

szym przetargiem robotę. Ogólne warunki przetargu aa : od A da 5 : 

i Alyva kaetorje otezymać można w, Dyeskeji goniometry, KOMPLETNE BUDOWY I PRZEBUDOWY MŁYNÓW I URZĄDZEŃ: dóne WEJDE 
5 sza rotem 

' ia a A kada 

koców | eykoszaie. Tam Sbwaśók: możaś Laidiniai ° lanimet W. Pan Hr. Hutten Czapski—Słouim, maj. Szymkowieze 

od godz. 12 do 13 przejrzeć ogólne i techniczne wa- P Ty „ Jan Korwin Pawlowski-—Plissa, maj. Polesie. 

runki wykonania robót przez przedsiębiorców, pro- je dane oko. Śtółoca, Ma Gaudi - Polesie. Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne. Mocne. 

jekt robót, projekt umowy oraz ogólne przepisy Min. 
Rob. Publ. o przetargach, które dla ofertanta są obo- 
wiązujące. Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo 
wyboru ofertanta, uzależniając to od fachowych i fi- 
nansowych zdolności przedsiębiorstwa, oraz prawo 
zredukowania ilości robót lub nawet zupełnego ich 
zaniechania. 

812 Za wojewodę 

Czesław Pólikowski—pocz. Duniłowicze, maj. Darewo. 
Feliks Zawadzki—p. Mejszagoła, maj. Jody. 
Rodosław Swiacki—maj. Kamionka, pow. Grodno. 

ZBUDOWANE SZLUZY KOMPLETNE KAMIENNO BETONOWE: 
W. Pan Adam Tuszyński — pocz. Cz. Bór, maj. Karezówka. 
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| 
i etc. | 

| RIESKZNU L | 

| powszechnie | 

znanej firmy (std EE br, 
| również TAŚMY MIERNICZE i RULETKI w wielkim wyborze | 

| SKLAD FABRYCZNY w POLSCE į 

| 

| 
|     

   
Na wiosenną budowę czas zamawiač turbiny. Termin dosta- Dyrektor inż. (—) Siła-Nowicki. 
wy 12— 14 tygodni. 

Polskie Akumulatory 
Uwaga:        

  

        

      

      
  

    

     

     
    

          

    

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

66 2 syst. Dr. POLLAK OPTYK RUBIN Wilno r NIEDROGO 
anadowe, katodowe, samochodoweiinne, | | 99 э 2 J d lan | Pieni dze s 

przewyższają wszystkie wyroby zagraniczne. | Dominikańska 17, telefon 10-58 816 AWA ty AI ty ko kujscz a Ne Leśniczy MP wa 

Najwyższa nagroda w kraju i zagranicą. | | нна Kośi: dharzEja 4d Odo tokót л : : S S abazpikdžanta 1 ЗЕ0р samodzielny runkach i na raty. 

PRZEDSTAWICIELSTWO,FACHOWE | ajstars: rma w kraju (egZystū) b trwać będzie Wystawa i Sprzedaż Kili- solidnych. 777 kaGalan 38,137 Nadeszły nowości. 

ŁADOWANIE, NAPRAWA. | ton mum о mów oraz pasiaków ludowych (dywany, om. H-K_„ZACHĘTA 12 lat praktyki w więk- 209 
ЁТ h ik Mich + Gi d | serwety, narzuty od 5 zł. sztuka) w Lo- Mickiewicza 1, tei.9:05 | szych dobrach poszukuje r 

66! = = a 3 iraa. PROSZEK-00-BOLU/GLOWY DLA DOROSANON kalu Kasyna Garnizonowego, ul. Mickie- EZ . posady A A kwiet- Wy b O r 
wilno, Szopena 8. sos | A | ja wicza Nr. 13. W || | Gana AS 5 

“Telefon 16-72. __ Telefon 16-72. | r KOWAL A | \ W m Otwarte od g. 10—20-ej. 808 (M0 Cl | Leśna koto” Baratoież |... Emo 

SE я aa SC * PL AI CEA do i rma „Rabmii* dla leś- »! 

Žadajoie najlepezych szwedzkioh RO AT TA а ох potrzebni. "Wiadomość: niczego Teodora Sxokal. Jagiellońska 8/14. — о 
zr A : :P. jerwszej jakości, rolne, INFORMATOR" SES. “ 

Pl LAIKÓ ag „Oeberga“ ' A 3 BOŁE GŁ OWY PR NASIORA, traw, drzew, warzywne Jagiellońska 8/14,  768-0 ia kokone 3 Sprzedaje zy * 

Gwarancja za każdą sztukę. | 489-1 nei - ' ТЕЙ О Toni tas tka POWÓZ yk" jadłodajnię 
Otrzymać można we wszystkich lepszych STY Z A В 653 Bótsolją klady L. Jasińskieg0, od 1870 r. PoS K i gumech z uprzężą w b. z powodu wyjazdu, cena 

składach galanteryjno - żelaznych. L Li Ujemy dobrym stanie okazyjnie przystępna, klijentela wy- 
t i fa w ŁĘCZYCY, ul. Poznańska 30, tel.125, majątków: GóCspriGdaiA (A sprzedania, Mop robiona. Wiadomość: 

| pzm NE -- ее — w ŁODZI, ul. Św. Andrzeja10, tel. 68-56. $ lub dzierżaw. Wiadomość: 174 1. Od g. 10do 1. „INFORMBATOR“ 

| Każd ik 1 PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI ||  cennkiRozsyzaw są BezezarNie. $  .INFORMATOR" LO Jagiellońska 8/14. _ no 
a y techni | L U I E G się Jagiellodska 814. mao Uwądze Sz. Pań! ' eż 

| z ° | | s s _ Chrześcijank: KAWIARNIA z 
czyta i ogłasza swoją firmę . KULIKOWSK O DOM Przepisywania Gouna ye Ż KRÓLEWIANKA”   |     „Wadonócch UldWarzyczenia 
Techników Palskith W Mile“. 
Prenumerata: rocznie — 12 zł. 

„półrocznie — 6 , 

kwartalnie — 8 „ 

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. 

Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75. 

Administracja — Wilno, ulica św. Jańska I. 

Drukarnia „Znicz*. 

538 

  

Telefon 3-40. 

  

REDAKCJA ! ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Tel. 99. 

  

  

WIELKĄ 13. 181 
| || WIELK! WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA OBSTALUNEK. 

  

powodzeniem zastosowan 

nej wkładki — przyczem 

stałą i pewną posadę, 
robkowania. W rachubę 
ne zgłoszenia.   

poważnych i zdolnych zastępeów, celem wprowa- 
dzenia w Polsce nowego a zagranicą x kolosalnem 

ściowego — począwszy od 20-to groszowej dzien- 

bezpłatnie, oszezędnościową ozdobną skar 

OFIARUJEMY 

POWSZECHNY ZAKŁAD KREDYTOWY 
Lwów, plae Marjacki 6—7. 

ego systemu oszezędno- 

oszezędzającemu dajemy 
kę. 

znaczne możliwości za- 
wchodzą jedynie powaź- dwa domy 

na Zwierzyńcu przy 
ul. Dzielnej i Giedy- 

_ 7808 minowskiej,     

Popierajcie Ligę Morską i Rzeczą 

Czynne od maje SA 7 ; 

Dowiedzieć się: ulica 
Lwowska 12—4. 

MM 

  

| 
| 

   
    

     

  

Dom Handlowy 

H.Sikorski 
POLECA 

w wielkim wyborze 

MEBLE 
KOSZYKOWE 

z ogrodem owocow. 
nad Wilją za 2.000 
dolar. niezwłocznie 

sprzedamy. 806 
„Rolkomis“, Gdańska E. 

spożywezy 
Sklep przy vl, Troc- 
kiej, dający czystego zy- 
sku miesięcznie do 1.000 
złot. z powodu wyjazdu 
właściciela zagranicę, do- 
godnie tanio sprzedamy.       „Relkomis*, Gdańska 6. 

b valo ia ista oPrzedaji nonalter-bllans13 
dla wykonania ryczał- walnę 
towej pracy. Zgłosz.: 
Biuro S. Stoberskiego, z piecykiem. 
Mickiewicza 27. 

na maszynach, tłómacze- 
nia z obcych języków 
szybko, tanio, solidnie. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. 170-2 

Ela 
® Warszawy poszukuje 

posady wożźnego lub por- 

tjera. W.-Stefańska 23 
u szwajcśra, 0 

UDZIAŁ 
w omnibusach w ruchu, 
oraz koneesja do odstą- 
pienia. Wiadomość: 

„INFORMATOR* 
509 Tatarska |1—|. 804-2 Jagiellońska 8/14. zo ! 

MEREŻKI 
maszynowe. 

Mostowa 25-15. 

Potrzebna kasjerka 
Zgłoszenie do „INFOR- 

MATORA* Jagiellońska 

8—14, od godz. 5—6 pp. 
799—0 

Porlmuttera Oltramaryna 
Jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 
wapna i oelów malar- 
skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse- 
li, Medjolanie i Pary- 
żu złotymi medalami. 
Biuro Fabryki Ch. 
Perlmuttera, Lwów, 

Słoneczna 26. 
Wszędzie do nabycia. 

boty 

775-0 

    

Wilno, Królewska 9 
Zakąski zimne i go- 

rące. Piwo. Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety*,       
L.Z6UBY | 
Zgubiłem siega w: skową wEj- 
szyszkach z pieniędzmi, 
Kto znalazł proszę za- 
wiadomić. Adres: Piotr 
Kerszys wieś Pomerecz 
gm. Olkieniekiej powiat 
Wileńsko-Trocki. 788 

———— 

Popierajcie 

Ligę Morskąi Rzeczną 

; Redakėja Dyrektor wyć. przyj” S Ni a ei P a S T Ar a 
miesięcznie z odneczeniem do doma Jub proceyiką 

zB rum Wlk KM E ; 

  

        
     

    

  

I NC ER RM Po wem w tekście uk л М, У, za telstem—16 gr, kronika 

KC w. o ge ER kaze T6-eie buaowy" Atnictowago S mal ag 2 ion l i Ur 

Wi Su r ua: chi Ba kis U To Kaa ,       


