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" Problem konsfyfucyjny Pos. Piłsudski o trudnościach swej misj 
+ We wczorajszym telefonie spotka: 

liśmy oświadczenie p. Jana Pilsudskie- 

go, że nie widzi innego wyjścia, jak 

rozwiązanie Sejmu i nowe wybory. 

Musi być istotnie sytuacja zupełnie 

„rozgrywkowa”, skoro człowiek tak 

ostrożny w słowach, spokojny i realny, 

jak p. Jan Piłsudski taką djagnozę po 

stawił. Ale zapytajmy się, czy nowe 

wybory i nowy Sejm mogą dopomóc 

w tej sprawie, którą wszystkie rządy 

pomajowe uznały za sprawę kapi.tal- 

ną, zasadniczą, programową, t. j. w 

sprawie konstytucji? — Naszem zda” 

niem nic tu nowy Sejm nie pomoże. 

Dla zmiany konstytucji trzeba tam bę- 

dzie już większości 2/3 głosów po- 

słów i senatorów, 'a takiej większości 

Bija zmiany konstytucji na lepsze przy- 

> se wybory nam dač nie mogą. Dlate- 

go tež, nowy premjer, naszem zdaniem, 
o ile chce realizować program konsty- 

tucyjny powinien inną drogę wybrać, 

niż drogę wyborów. 

Powinien wytłumaczyć się ze swo” 

jego programu już przed innem cia- 

tem niż przed Sejmem. Rozumiem że 
może powiedzieć mniej więcej to, co 

następuje: $ 

„Przychodzę, aby ratować parla 

mentaryzim w Polsce. Tak jest, aby 
ratować parlamentaryzm w kraju, ma” 

jącym jeden ze starszych Sejmów w 
Europie, ale też i doświadczenie od- 

powiednie i rozbiory i półtorasta lat 
niewoli narodu. Aby uratować  parla- 

mentaryzm w Polsce potrzebna jest 

zmiana ustioju, i to w dwuch kierun- 

kach formalno-prawnym i  polityczno- 

obyczajowym. Jeśli chodzi o ten pier” 
wszy kierunek, o zmianę samego pra- 

wa, w r. 1926 „prezydent Wojciechow* 

ski ustępując, motywował swoją rezy” 

gnację: „nie mogę nadal zgodnie z 
przysięgą piastować urzędu”. Dziś 

Prezydent Mościcki może conajmniej 

powiedzieć, że jest mu trudno piasto- 

wać swój urząd zgodnie z przysięgą. 
Jakże to! W przysiędze znajduje się 
obietnica a przestrzeganiu ustawy kon- 

stytucyjnej i są jednocześnie wyrazy 

„dobru powszechnemu Narodu ze 

wszystkich sił wiernie służyć, wszelkie 

zło i niebezpieczeństwo od Państwa czuj 

nie odwracač“.Dziš kiedy konstytucja 

17 marca przez kompetentny Sejm zosta 

ła uznana za wymagającą zmiany 

(uchwała o przystąpieniu do rewizji 

konstytucji), a kiedy nie można się 

pogodzić co do kierunku tych zmian, 

bo jedni ciągną do Sasa, inni do lasa. 
— dziś doprawdy Prezydent Mościcki 

jest w trudnem położeniu. Bo oto wia- 

domem jest, że załatwienie problemu 

konstytucyjnego drogą aktu arbitralne- 

go kraj przyjąłby z ulgą, naród @ 

wdzięcznością, zagranica z uznaniem. 

Bo oto wiadomem jest, że swoi i obcy 

mają dosyć tego czasu wyczekiwania i 
niepewności, który to czas mieści w 
sobie zarazki wzrastającej powszech= 

nie zaciętości i zdenerwowania. 

„Nie przesądzajmy jednak jaką dro- 

gę Pan Prezydent obierze, który po 

party przez autorytet Marszałka Pił- 

sudskiego będzie miał bezwzględny 

posłuch w kraju. Ale formalno.prawna 

zmiana ustroju to nie wszystko. Będzie 
bardzo dużo jeżeli zbuduje się w Pol- 

sce władzę Naczelnika Państwa mo- 

żliwie silnie, możliwie długotrwałą i 
stałą, miożliwie ponadpartyjną i ela- 

% styczną, ze względu na te wielkie pro- 
blemy polityczne, które Polskę czeka” 

ja, jeżeli pamiętamy o sprawie naro- 

dowościowej i religijnej, jeśli pamięta- 

my o problemach w polityce zagranicz 

nej. Ale ta władza to nie wszystko. 

Trzeba w społeczeństwo same wszcze- 
pić poczucie odpowiedzialności za 

* państwo. 

Problem konstytucyjny da się załąt- 
wić albo dzogą przez Sejm i to ten, a nie 

przyszły, bo tamten nie będzie już 

miał tych ułatwień, albo drogą oktro- 

jowania. Jeśliby jakiś rząd polski po- 
szedł na oktrojowanie konstytucji, to 
miałby jeszcze tę zasługę, że spowodo- 
wałby konsolidację stronnictw w Pol 
sce; byłoby to zawsze plusem, zawsze 

wartością nową, chociażby to konsoli 
dacja miałaby stanąć przeciw rządowi. 

Bo im większe stronnictwo, tem więk- 

sze jest poczucie odpowiedzialności za 

państwo. Należy stwierdzić, że dziś w 

Polsce nienia partji, któraby poczuwa” 

ła się do odpowiedzłalności za pań. 

stwo. 
Dla uratowania parlamentaryzmu 

w Polsce trzeba więc dwuch rzeczy: 

1) formalno prawnej naprawy ustroju, 

w kierunku dania ustrojowi parlamentar 

nemu regulatora w postaci ponadpar- 

tyjnego Naczelnika Państwa, 2) kon- 

solidacji partyj, która dopiero może 
tym partjom zaszczepić poczucie od- 

powiedzialności za państwo. Byłoby 

ogromną zdobyczą w Polsce gdyby na- 

przykład te tezy licytujące stronnictwa 
radykalne, jak Wyzwolenie, Stronni- 

otwo Chłopskie i P.P.S. związały się 

razem i przekształciły się na stronni- 

ctwo o typie Labour Party, to znaczy 

stronnictwo radykalne, lecz nie wpro- 

wadzające do swoich programów rze- 

czy niepożytecznych, nieosiągalnych, 
rzeczy, które przekonać mogą tylko 

analabetów i to w stanie wyborczego 

podniecenia. 

Należy przypuszczać, że stronni- 

ctwoa wielkie, bardziej odpowiedzialne, 

mniej zależne od powodzenia lokalne 

go i konkurencji. z głośniej krzyczą 
cym sąsiadem — w każdej sprawie za” 

jęłoby stanowisko bardziej z interesem 

państwa i zdrowym rozsądkiem zgod- 
ne. 

Natomiast trudno sobie wyobrazić 
stan, przy którym problem  konstytu- 
cyjny nie byłby naprawiony ani przez 

Sejm obecny, ani drogą odwołania się 

o zaufanie do Narodu przez Prezyden” 
ta, a choroba naszego parlamentu po- 
legająca na małych partyjkach skłó- 
conych między sobą i organicznie nie 
zdolnych do przejęcia się myślą pań: 
stwową — choroba ta trwać miałaby 
nadal. W stanie prowizocjum i podnie- 
cenia trudno jest załatwiać nawet bie- 
żące sprawy państwowe, 'a Polska sta- 
je przed wielkiemi problemami, z za- 

łatwieniem których może wkroczyć na 

macarstwową drogę, a bez ich załat- 
wienia stoczyć się może do tego po” 
hańbienia i upokorzenia, z którego 
wyszła niedawno. Cat. 

WARSZAWA. 28.III. (Tel. wł, „Słowa”). Pos. J. Piłsudski przybył dziś, 
przed południem do Sejmu i odbył w lokalu klubu B.B. kolejne konferencje 

jeszcze wczoraj [nieprzewidziane z prezesem  Ch.-D. pos. Chacińskim 

przedstawicielem Piasta pos. Dembskim, przedstawicielem Wyzwclenia pos. 

Rogiem oraz reprezentantem N. P. R. prawicy pos. Jankowskim. 

Konferencje te miały posłowi Piłsudskiemu wyjaśnić stanowisko cen- 
trum wobec jego misji, gdyż deklaracja wspólna całego centrolewu nie dawa-- 

ła mu całego obrazu sytuacji. W rozfhowach z przedstawicielami centrum 
poseł Piłsudski nie krył wcale swego pesymizmu 

wyniku jego misji, wskazując, że zwołanie Sejmu jest,. jego zdaniem, za 

sadniczem i demonstracyjnem utrudnianiem sformowania rządu. 

W godzinach popołudniowych poseł Piłsudski konferował kolejno z 
premjerem Bartlem a następnie po kolei ze wszystkimi ministrami rządu 

Dr. Bartla. Po tych konferencjach poseł Piłsudski przyjął dziennikarzy, 

którym oświadczył, że napotyka na ,olbrzymie przeciwieństwa ze strony 

opozycji sejmowej jednakże pomimo budzącego się w nim zwątpienia po- 

stanowił kontynuować pracę nad stworzeniem rządu, nadzieję jednak utwo- 
rzenia gabinetu traci z godziny na godzinę. т 

Zachowanie się opozycji a szczególnie odezwa P. P. S. kolportowana 

dziś po południu w fabrykach i na ulicach Warszawy podziałały na posła 
Piłsudskiego, według jego oświadczenia, szczególnie deprymująco. 

__PPS przygotowuje demonstracje uliczne 
Odezwa o której wspomina poseł Jan Piłsudski jest tylko fragmentem 

wielkiej akcji PPS organizowanej w Warszawie. W związku z sobotnim 

posiedzeniem Sejmu na ulicach Warszawy rozdawano dziś kilka Gulotek 

Р. Р. 5. wzywających robotników Warszawy do przygotowania się w so- 

botę do przyjścia z pomocą Sejmowi wobec zapewnień klubu BB iż nie 

dopuści on do odbycia posiedzenia Sejmu. Demonstracje robotnicze przy- 

gotowuje PPS na sobotę na godzinę 2 gą po południu i ma zamiar pro- 

wadzić pochody pod Sejm. 
Zbyteczne jest powtarzać jak bardzo tego rodzaju akcja wynoszenia 

polityki na ulicę młędzy najszersze masy przyczyni się do zaognienia sytu- 

acji i tak zaostrzonej do maximum. W tym stanie rzeczy posłedzenie s0- 

botnie Sejmmu stać się może prawdziwą sensacją nie tyle jednak sensacją 

polityczną ile kryminalną. 

Konferencja Marszałka Piłsudskiego z premjerem Bartlem 
WARSZAWA, 28— Il. PAT. Dziś o godz. 13.30 przybył do Prezydjum Rady Mi- 

nistrów p. Marszałek Polski Józef Piłsudski. Konferencja p. Marszałka Polski z p. 
premjerem Bar tlem trwała pół godziny: 

BETA SKB 

Trzeci proces niewinnie skazanego Jakubowskiego 
BERLIN. 28.111. Pat. Dziś w delszym ciągu przed sądem w 

Neu Strelitz zeznawało szereg świadków, podtrzymujących twier- 
dzenie, iż oskarżony August Nogens przy różnych okazjach wy- 
raźnie mówił o zupełnej niewinności Jakubowski :go. 

Zderzenie pociągów na moście 
SOSNOWIEC, 28—III. PAT. Dziś o godzinie [8 rano na moście Szobienickim, 

wskutek złego nastawienia zwrotnicy, zderzyły się dwa pociągi (towarowe, przyczem 

lokomotywa oraz dwa wagony zostały uszkodzone. Ofiar w ludziach nie było. ;Stra- 
ty wynoszą około 18 tysięcy złotych. 

  

Dookoła przesilenia © Niemczech 

na temat ostatecznego - 

Konferencje Hindenburga z dr. Brueningiem 

BERLIN. 28,111. Pat. Z kół parlamentarnych donoszą: Dziś przed po: 
łudniem prezydent Hindenburg przyjmie przewodniczącego frakcji centro- 
wa dr. Brueninga, któremu ma powierzyć misję utworzenia nowego ga- 

netu. 
W nowym rządzie stronnictwo socjal-demokratyczne nie będzie repre- 

zentowane. Gabinet Brueninga opierać się będzie na stronnictwach Środka. 
Pozatem Bruening dążyć będzie do pozyskania dla swegó rządu części 
stronnictwa niemiecko narodowego. W kołach parlamentarnych mówią o 
tem, że w nowym rządzie były minister Schiele otrzymać ma tekę ministra 
rolnictwa. Bruening zmierzać też będzie do pozyskania do nowej koalicji 
rządowej partji gospodarczej i chrześcijańsko narodowej. 

Stosunek liczebny przedstawiać się będzie w sposób następujący: 
większość absolutna wynosi 247; centrum, niemiecka partja ludowa, demo: 
kraci, bawarska partja ludowa mają razem 148 mandatów, razem z partją 
gospodarczą, która ma 23 mandaty, chrześcijańsko-socjalną wspólnotą —22 
oraz z drobnemi partjami nacjonalistycznemi—14, gabinet rozporządzałby 
większością 207 mandatów. Do absolutnej większości potrzebowałby zatem 
jeszcze 40 mandatów niemiecko-narodowych. . 

W sprawie poparcia nowego rządu mialo juž dojšč do porozumienia 
między stronnictwami, mającemi utworzyć nową koalicję rządową. Mimd 
to, szanse utworzenia większości parlamentarnej przez Brueninga oceniane 
są w kołach parlamentarnych niebardzo korzystnie. O ileby gabinet Brue-. 
ninga nie zdołał pozyskać w parlamencie większości, załatwienie najpilniej- 
szych spraw prograrzu finansowego musiałoby nastąpić przez zastosowa* 
nie art. 48 konstytucji niemieckiej. 

Nowy kanclerz niewątpliwie próbować będzie załatwienia programu 
finansowego w drodze parlamentarnej. W kołach parlamentarnych liczą się 
z utworzeniem rządu już w sobotę. 

Dr. Bruening tworzy rząd 
BERLIN, 28. IILSPAT. Hindenburg powierzył Brueningowi 

misję tworzenia gabinetu. 

Hindenburg nie uważa za wskazane opieranie rządu o 
koslicję parlamentarną 

BERLIN, 28. III. Pat. Prdzydent Hindenburg powierzając misję two: 
rzenia nowego rządu przewodniczącemu irakcji centrowejej Reichstagu dr. 
Brueningowi, zaznacza, iż ze względu na trudności sytuacji parlamentarnej 

nie uważa za rzecz wskazaną, aby tworzenie nowego rządu oparte zostało 

na dotychczasowym systemie koalicji parlamentarnej 

Powrót Curtiusa do Berlina 
„BERLIN, 28—III. PAT. Bawiący w Locarno minister spraw zagranicznych Cur- 

tius niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o podaniu się rządu do */dyświsji przer- 
wał urlop i wyjechał z powrotem do Berlina, dokąd przybył dziś rano. 3 

” 

Jaki będzie skład nowego rządu? 
BERLIN, 28 IIL. Pat. Utworzenie nowe- 

go rządu jest przedmiotem ożywionych ko- 

mentarzy w kołach parlamentarnych: Do 

tej pory brak jednak jakichkolwiek pozy- 

tywnych danych © stanie rokowań między 
dr. Brueningiem a poszczególnemi osobi- 
stościami świata politycznego. Naogół szan- 
se formowania nowego gabinetu przez dr, 

Brueninga oceniane są dość optymistycznie 
W kołach parlamentarnych przypuszczają, 
Że dr. Bruening w ciągu sobcty utworzy 
listę nowego rządu: Szczególne zaintereso+ 
wanie budzi kwestja, czy poseł Schiele 
istotnie otrzyma w nowym gabinecie tekę 
ministra wyżywienia. Poseł Schiele przyjęty 
został dziś o godzinie 4 po południu przez 

prezydenta kiindenburga. Również dr. Brue- 

ning pozostaje z nim w stałym kontakcie. 
W związku z tem miał być również przyję- 
ty przez prezydenta klindenburga przywód- 

ca stronnictwa niemiecko-narodowego Hu“ 
genberg. W sferach niemieckiej partji ludo- 

wej zaprzeczają kategorycznie wiadomości, 
jakoby minister Curtius nie miał należeć 
do nowego gabinetu. Niemiecka partja lu- 
dowa z całą energją żądać będą, aby obaj 
dotychczasowi jej ministrowie, Custius i Mol- 
denhauer, weszli do gabinetu Brueninga. Z 
wielkiem zainteresowaniem omawiana jest 
również sprawa, czy do nowego rządu wej- 
dą także ministrowie, nie należący do par- 

lamentu, mimo, iż dotychczas, oprócz mi- 

nistra Reichswehry Groenera, nie wyinie- 
niają żadnego kandydata z pozą Reichstagu. 

Co do składu nówego rządu, to—jak przy- 
puszczają koła parlamentarne — centrum 
otrzymać ma 4 miejsca a mianowicie oprócz 

kanclerza tekę spraw wewnętrznych otrzy» 
mać ma Wirih, tekę sprawiedliwości—Gue= 
rard i tekę pracy—Stegerwald, Demokra= 
tów reprezentować będzie dr. Dietrich, jako 
minister gospodarstwa, bawarską partję lu= 
dową—dr. Schaetzel, jako minister poczt 
itelegrafów. Ministrem Reichswehry pozo- 
stać ma gen. Groener. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DQ« 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

Na Zamku 
WARSZAWA. 28.III, Pat. Pan Pre- 

zydent 'Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym laureaikę nagrody 
wileńskiej poetkę Kazimierę Iłłako- 
wiczównę (audjencja ta podobno po- 
zostaje w związku z przyznaniem p. 
Iłłakowiczównie nagrody literackiej 
m. Wilna). 

ж 

WARSZAWA. 28.lll. Pat. Dziś o 
godz. 11.30 Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przyją! p.p. Adolfa Bnińskie- 
go i ks. Ludwiczaka, którzy zaprosili 
Pana Prezydenta na jubileusz Towa- 
rzystwa Oświatowego w Wielkopolsce, 
Jubileusz ten odbędzie dnia 18 maja 
b. r, w Poznaniu. 

Wymiana depesz z okazji 100-lecia 
niepodległości Grecji 

WARSZAWA, 28 III. Pat. Wymiana de- 
pesz z okazji stulecia niepodległości Grecji. 

j. E. Pan Prezydent Republiki Helleń- 
skiej, Ateny. Z okazji stulecia niepodległo= 
ści Grecji, wskrzeszającego w pamięci naj- 
większe chwały narodu Hellenów oraz wal- 
ki bohaterskie o jego wyzwolenie, pragnę 
zapewnić Waszą Ekscelencję, jak wspomnie- 
nia te są drogie dlą narodu polskiego, 
z którym łączę si w obchodzie tej wieko- 
pomnej rocznicy, składając Waszej Eksce- 

Jencji życzenia szczęścia osobistego oraz 
coraż wzrastającej pomyślności dia szla= 
chetaego narodu greckiego. 

(—) IGNACY MOŚCICKI. 
J.E. Pan Ignacy Mościcki, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Głę- 

boko wzruszony tak serdecznemi uczuciami 
wyrażonemi przez Waszą Ekscelencję z 

okazji stuletniej rocznicy niepodległości 

Grecji, proszę Waszą Ekscelencję, by ze- 
chciał przyjąć najwyższe nasze podzięko- 
wanie oraz wyrazy szczerej wdzięczności 
ludu Hellenów, który zawsze odczuwał naj- 
głębszą sympatję dla narodu polskiego: 

Wzrost bezrobocia 
Ilość bezrobotaych w Polsce wy nosiłą 

na dzień 1 marca r. b. 282,68, wobec 
249,462 na 1 lutego r. bs, a tylko 12.494 na 
2 marca 1929 roku. Tak duży wzrost liczby 
bezrobotnych tłumaczy się silną redukcją 
w niektórych gałęziach przemysłu. 

Stan bezrobocią w poszczególnych ga- 
łęziach przedstawiał się na dzień LI r. b. 
następująco (cyfry w nawiasie na LII r. b: 
górnicy 5.821 (3735), hutnicy 2.008 (1.599), 
metalowcy 19602 (17.143), włóniennicy 
33 717 (33.771), pracownicy budowlani 43 786 
(40.134), pracownicy umysłowi 15.748 (14817) 
inne zawody i niewykwzlifikowani 161.620 
(138 263). į 

Pozatem liczba r racownik6w zatrudnio 
nych mniej niż 6 dni w tygodniu, wynosiła 
na dzień 1 "marca 117.973 wobec 16.554 
częściowo zątrudnionych na początku mar: 
ca r. ub. co stanowi wzrost przeszło 
siedmiokrotny, a 88.712 na 1.Il 1930 r. 

Na dzień 1 marca r. b. pracowało przez 
1 dzień w tygodniu 491 robotaików (na 1.1I 
r. b.—448), przez 2 dni 7,843 (7,933), przez 
3 dni—43.281 (33 196), 4 dni—42.228 (33,692) 
5 dni 24.140 (13.443). 

komitet pumocy powodzianom 
w Południowej Francji 

WARSZAWA, 28—III. PAT. Pod pro- 
tektoratem p. Prezydentowej Mościękiej i 
z inicjatywy p. ministrowej Zaleskiej odbyło 
się posiedzenie komitetu, mającego na ge- 
lu przyjście z doraźną pomocą ofiarom po- 

wodzi na południu Francji. Komitetjzdecy- 

dował przystąpić bezzwłocznie do zbiera- 

nie ofiar na powyższy cel, licząc, że akcja 

Jego rodzaju znajdzie żywy i przychylny 

odźwięk w społeczeństwie. 

Powrót Prezesa Banku Polskiego 
WARSZAWA 27—III. PAT. Prezes Ban: 

ku Polskiego dr. Władysław Wróblewski 
powrócił 26 bm. z zagranicy: i objął urzę- 
dowanie. 

  

[ENARCINIE BLEU 
j NAJLEPSZE PERFUMY 
1WODY KOLOŃSKIE 

   <> 

    

Przystąpienie lidańska 

do polsko-niemieckiej umowy 
handlowej - 

Dowiadujemy się, że Senat w. m. 
Gdańska oświadczył już swe przystą- 
pienie do poisko:niemieckiej umowy 
gospodarczej z dnia 17g0 marca, w 
myśl! postanowień art. 104 Traktatu 
Wersalskiego ozaz postanowień Kon: 
wencji Paryskiej. 

Zagadnienia osiedleńcze między 
Gdańskiem a Niemcami będą nadal 
regulowane na zasadzie obustronnych 
przepisów autonomicznych. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komurikaty. oraz 
„ Kronika reklamowa miimietr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz. z prowincji 

j. Ogłoszenie cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie nunieru dowodowego 28 groszy. 

o 25.proc. drożej. 

| ECHA STOLICY 774 KORDONÓW 
  

Ljazń xacjal - demokratów litewskich 
KOWNO, 28 III. Pat. W dniu dzisiej” 

szym nastąpiło otwarcie zjazdu delegatów 
partji socjalno-demokretycznej. Za czasów 
Woldemarasa partja socjelno-demokratycz- 
na została na mocy zarządzenia administra- 
cyjnego uznana za nielegalną. Obecnie na 
mocy orzeczenia sądu najwyższego partji 
zostały przywrócone dawne prawa. Jeden 
z mówców podkreślił, że znaczna ilość so” 
cjalnych demokratów w chwili obecnej 
znajduje się w więzieniach, przyczem žad- 
nemu z nich nie został doręczony akt 
oskarżenia. 

Imiara na stanowisku posła łotewskiego | 
w Warszawie 

RYGA. 28.II1. Pat. Prezydent pań- | 
stwa łotewskiego podpisał nominację | 
dotychczasowego posła łotewskiego 
w Warszawie p. Nuksy, który zajmo* 
wał także stanowisko upełnomocnio- 
nego przedstawiciela Łotwy przy rzą: | 
dach rumuńskim i austrjackim, na | 
stanowisko posła łotewskiego w | 
Stokholmie. Placówkę warszawską 
obejmie dotychczasowy poseł Łotwy 
w Helsingforsie p. Grotswald, pod- 
czas gdy posłem w ;Helsingforsie zo: 
stanie mianowany były minister spraw 
zagranicznych Balodis. 

Niesłychane rozolucj hakatystów gdsńckich 
GDAŃSK, 28.111. PAT. Partja nie | 

miecko-narodowa w. m. Gdajska uchwa | 

liła następującą rezolucję: W imieniu | 

partji _ niemiecko.narodowej i innych 

prawdziwych Niericów, mieszkańców | 

Gdańska, którzy wbrew swej woli i || 
przy złamaniu danych obietnic oderwa 

ni zostali od kraju macierzystego na 

mocy traktatu wersalskiego, podnosi- 

my ponownie stanowczy protest prze- 
ciw hańbie Wersalu i przeciw niewol. | 

niczym umowom haskim. My, Niemcy | 

zagraniczni, myślimy tak samo, jak ma: | 

si brącia z Rzeszy. Nie uznamy ani tra | 

ktatu wersalskiego, ani planu Younga, 

ani też umowy likwidacyjnej z Polską. | 

w dalszym ciągu będziemy prowadzili 

wszystkiemi środkami walkę o przy. 

wrócenie wolności Niemcom aż do 

        

P
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dnia, w którym będziemy się mogli złą | 

czyć z naszą niemiecką ojczyzną. W a 

odpowiednim czasie pociągniemy do | Ff 
odpowiedzialności winowajców hańby, 
jaka spadła na Niemcy. SW

 

    

    

     

     
    

  

     

    

    

   
   

     

  

   
   

     

  

     

    

    

  

    

        

20 Polska Państwowa Loierja Klastwa 
5-ta kłas4—20-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 

20000 zł. wygrał nr.: 6508. ' 
Po 3.000 zł. wygrały — п-гу: 67726 

się zo ł ły 133392 166767 o 2.000 zł, wygrały п-гу: 92 16674 
179072 199602. * = 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 3562 39307 — 
49443 51627 99838 135096 145009 168719 | 
174181 184414 202414, 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 6320 14585 
29471 30304 63579 79729 84580 01992 
108659 109164 130369 144101 147723 191667 | 
204722. LN 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 4952 7782 — 
10794 12594 15073 22137 24614 33643 34079 | 
35231 35978 40803 41260 45094 49170 49795 | 
52999 54327 58092 65621- 66188 60834 77538 
19003 88020 91227 97279 98803 100564 | 
102475 108760 109588 110660 111508 118220 
118232 119433 119488 120100 121559 125559 
126164 126903 133032 134382 135580 136344 
141025 143067 143420 143812 143987 145953. 
148023 156930 157462 159278 164057 168166. 
168700 169316 169508 171874 173162 174194 
176397 178318 182805 183526 191745 196372 
199818 201824, 

Po przerwie 

5000 zł. wygrał nr. 7198. z 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 44506 44732 

149551 : : 
Po 2.000 zł. wygrały n-r;:52363 171747 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 5408 31173 

58945 71752 77450 88600 97114 103 62 13801 
137834 14432 170406 171918 186967 194124 
202902 208443 й 
„„„Po 600 zł. wygrały  n-ry: 2884 18386 

51064 76901 135733 155282 150308 168201 
183988 205039 : 

Po 500 zi. wygrat; n-ry: 249 2040 9583 
16755 29551 30820 37322 37326 381:6 388 
39652 40147 41913 51287 58110 63256 7:9 
80186 80195 80199 81953 83739 83762 907 3 
90998 94622 98240 100349 104329 105113 
106612 110980 113534 11-051 114336 117276 
121018 12/510 124265 125057 125321 130210 
136508 126783 157128 139056 133689 14444 
144803 146226 147900 153688 154536 155359 
158396 163647 164636 166549 174828 1764! 
178679 181584 181863 183913 184618 18474 
187126 196123 198194 199641 201950 20624: 
2068(2 209642 209490 A 

Komu posłużył los? й 
ъ 

WARSZAWA, 28—1II. PAT. ;Dziś w 20 
dniu ciągnienia 5 klasy 20 Polskiej Pań-. 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze wy! 
grane padły na numery następujące: 75 ty 
zą.—nr. 75.412, po:15 ty8, zł, —58.057,162.95: 
156.520, po 10 tys.—71.542, 91.488, po 5 
ysięcy zł.—8.805, 165,169, ^ 

 



ECHA KRAJOWE 
Lisf ciwarty 

Ds JWP Marjana Jankowskiego Starosty 
pow, Dziśnieńskiego i Przewodniczącego 
Komitetu Obchodu lImienin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 

Panie Starosto i Przewodniczący 
Komitetu! 

W roku 1928, a więc podczas 
pańskiego starostowania w powiecie 
Dziśnieńskim, zostałem wybrany 
przez Sejmik do Rady 4 Wojewódzkiej. 

Od tej daty jestem stałym Świad- 
kle ignorowania mnie, jako przedsta- 
wiciela powiatu w samorządzie Il in- 
stancji, przy obchodach dnia 19 miar- 
ca, odbywających się w powiecie, 

ie pozbawia to mnie, rzecz Octy- 
wista, sposobu brać udział duchowy, 
który może być nawet wznioslejsy, 
niż oficjalaa asysta, wreszcie, jako 
mieszkaniec województwa mogę ха- 

wsze skorzystać z uprzejmego ob: 
wieszczenia Wojewódzkiego ;ĘKomitetu 
Obchodu, jednak każdy urząd, przed: 
stawicielstwo lub pełnomocnictwo na: 
kłada na piastującego go pewne obo: 
wiązki 

Z tych względów, że tak powiem, 
urzędowych muszę wystąpić w obro: 
nie godności i powagi zaszczytnego 
przedstawicielstwa Ę samorządowego i, 
licząc siebie za uprawnionego, po 
wyczerpaniu innych Środków, które 
miały miejsce w roku ubiegłym, dro- 
gą publiczną podkreślić, że Władzę 
stojącą na przynależnej jej wysoko- 

ci, obowiązują rownież pswne kon- 
мепсопате w Świecie europejskim 
rzyjęte przepisy. 
Вр Piotr Józefowicz 

Członek Rady Wojewódzkie 
od powiatu Dziśnieńskiego 

Dane fyczące się budżefu Sj: 
miku Święciańskiego 

/ Dnia 13 ub. m. Sejmik Święciański na 
plenarmem swem posiedzeniu uchwalił bez 
zmian opracowany przez wydział powiato 
wy budżet na rok 1930 — 31. Budżet ten 
jest niższy ód o oc o sumę 100 
tysięcy złotych, co tłumaczyć należy kryzy- 
sem gospodarczym, a łącznie z tem skurcze 
niem się źródeł dochodowych samorządu, 
osłabieniem siły podatkowej ludności i znacz 
ną zniżką cen na produkty rolne. 

Stąd też osią obrad wszystkich komisyj 
sejmikowych, a więc: rolnej, drogowej, OŚ- 
wiatowej, opieki społecznej i sanitarnej oraz 
debat wydziału powiatowego było zagadnie 
nie osiągnięcia przy minimum wydatków 
maksimum efektywnych wyników, zwłasz- 
cza, że chodziło o niezmnieszanie zakresu 

- prac samorządu. 
Za cel postawiono sobie opracować bud 

żet możliwie najwięcej realny, to jest taki, 
który mógłby się zamknąć w granicach o- 
siągałnych wpływów i gwarantować w stu 
procentach wykonanie zamierzonej pracy. 

Przeciwnie wszystkie pozycje budżetu 
zmniejszone zostały od 12 do 16 proc. 

Przyjęty preiiminarz tak po stronie wy 
datków i dochodów zamknięty został w gra 
nicach 528,298 zł, gdy zeszłoroczny wyio- 

” sił 628,548 zł. 
Działami budżet sejmiku Święciańskiego 

przedstawia się następująco. wydatki: Dział 
1 — koszty administracji ogólnej z wydat 
kami rzeczowemi wynoszą 68,277 zł. gdy 
w roku ubiegłym wynosiły 87,465 z. W 
dziale tym uwzględnione zostały  przewi- 
dziane wydatki, związane z projektem przy 
jazdu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na 
teren powiatu. 

W dziale Il majątków komunalnych wy- 
datków nie preliminowano. 

W dziale III Przedsiębiorstw /komunal 
nych preliminowano 10.000 zł. na Komunal- 
mą Kasę Oszczędności w Święcianach, cze 
go w r. ub. nie było. , 

W dziale IV obejmującym długi z lat u- 
biegłych, zaciągnięte na dr ogi, rzeźnie i be- 
toniarnie preliminowano 32,539 zł, gdy w 
roku ub. 31,354 zł. 

W dziale У — ma drogi preliminowano 
209,899 zł. gdy w r. ub. 211,440 zł. 

W dziale VI — wydatki na oświatę pre 
liminowano 11,180 zł, gdy w r. ub. 14,260 
zł., Zmniejszenie tej ycji jest tylko po- 
zorne, gdyż w roku bieżącym nie prelimino- 
wano w tym dziale pozycji na stypendja, któ 
re wypłacone będą z wpływających zwro 
tów od b. stypendystów. 

  

W dziale VII kultury i sztuki prelimi- 
nowano 600 zł. 

W dziale VIII —na zdrowie publiczne 
preliminowano 36,654 zł, gdy w roku ub. 
48,883 zł. Zmniejszenie tej pozycji pozostało 
w wyniku przeprowadzonej reorganizacji 
służby zdrowia. 

W,dziale Opieki Społecznej preliminowa- 
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20 świata siarych kobiet 
Na marginesie sztuki Zofji Nałkowskiej: 
„Dom kobiet“. Nakład Gebethnera i 

; Woliia. Warszawa. 

Pierwsza sztuka Zofji Nałkowskiej, 
wystawiona obecnie w teatrze Polskim 
w Warszawie, przyjęta została z wiel 
kiem uznaniem przez wytrawną kryty 
kę stołeczną. 

Trudno jest pisać a tej sztuce z 
punktu widzenia teatralnego nie wi- 
dząc jej na scenie, kiedy naprawdę żyje 
i bezpośrednio przemawia. Tutaj cho 
dzi przedewszystkiem o zagadnienia, o 
to, jaki problemat chciała autorka roz- 
wiązać, dając mu oprawę dramatu. 

Główną przyczyną zwycięskiego 
pokonania trudności, jakie się piętrzą 
przy przerzucaniu się z jednego rodza- 
ju literackiego do innego, w tym wy: 
padku najtrudniejszego — jest to, że 
Nałkowska zachowała całkowicie swo 
ją dotychczasową postawę w stosunku 

„ do przeżycia artystycznego. Jest tak 
samo bliska prawdy życiowej, jak w 
powieściach. Tylko tam wiele rzeczy 
wymagało subtelnych omówień, reflek 
syj; — tutaj wszystko się zwiera w dia 
logu, który ułatwia widzowi, a nawet 
czytelnikowi bezpośredniość doznania. 

L 

„ Zagadnienia w tej sztuce są oczy- 
wiście nie nowe. Wiecznie rozstrząsane 

no 19,948 z., gdy. w r. ub. 43,540 zł. Ró 
żnica ta powstała zgodnie z przepisami 0 
budżetowaniu, bowiem preliminowany  wy- 
datek jest netto, wówczas gdy w r. ub. 
był brutto. 

W dziale X — na popieranie rolnictwa 
preliminowano 100,256 zł, gdy w r. ub. 
144,231 zł. Zmniejszenie znaczne tej po- 
zycji nastąpiło wskutek przekształcenia mę- 
skiej. Szkoły Rolniczej w Święcianach  ńa 
żeńską Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego i 
wyłączenia z budżetu gospodarki w majątku 
Druściany, co obniżyło wydatki o 30.000 zł. 

W dziale XI na popieranie przemysłu i 
handlu preliminowano 17,619 zł, gdy w r. 
ub. 35,376 zł. 

Oszczędności powstały wskutek zlikwido 
wania Żeńskiej Szkoły Zawodowej (krawiec- 
czyzna) w Nowo Święcianach, której sejmik 
nie był rzekomo w stanie dalej utrzymać, nie 
mając żadnej na ten cel pomocy ze strony 
instytucyj do tego powołanych, jak Izba 
Przemysłowo - Handlowa, i Izba Rzemieślni 
cza w Wilnie. ! 

W dziale XII — na bezpieczeūstwo pu 
bliczne preliminowano 2,000, gdy w r. ub. 
4000 zł. 

W dziale XIII — a świadczenia na rzecz 
innych związków komunalnych 15,983 zł. 
gdy w r. ub. 2.000. 

Wreszcie w dziale XIV — różnych wy- 
datków preliminowano 4,159 zł. gdy w r. 
ub. 2,480 zł. 

Po stronie dochodowej preliminarz przed 
stawia się następująco: 

Dział I — Majątek komunalny zł. 3,813 
złotych, 

Ii — Przedsiębiorstwa komunalne 0,35 zł. 
Ill — Subwencje i dotacje 35,650; IV 

zwroty — 24,937 zł.; V — opłaty za korzy- 
stanie z urządzeń i zakładów dobra publicz 
nego —20,360 zł.; МИ — doplaty—5,000; 
VIII udział w podatkach państwowych — 
209,000 zł.; X. Podatki samoistne — 209,402 
zł. XI — Różne 0,51 zł. 

Podając bezstronnie powyższe dane, nie 
możemy nie wyrazić na tym miejscu żalu 
z powodu zmniejszenia pozycji na ošwia- 
tę kosztem stypendjów, których wypłacenie 
stanęło ze względu na wątpliwe wpływy od 
b. stypendystów pod znakiem zapytania i ©- 
szczędności wskutek zniesienia męskiej szko 
ły rolniczej i żeńskiej szkoły zawodowej. 
Czyż sejmik įstotnie nie miał tu żadnego 

wyjścia. (w) 

BARANOWICZE. 

— Posiedzjenie Komitetu Budowy Pomni- 
ka śp. pułk. Boula, W dniu 23 marca rb. w 
sali Klubu Kresowego pod przewodnictwem 
p. starosty Przepałkowskiego odbyło się po- 
siedzenie Komitetu Budowy Pomnika śp. 
pułk. Boula. Е $ : 

Po przyjęciu protokułu ostatniego posie- 
dzenia sprawozdanie z dotychczasowej dzia 
łalności przedłożył pułk. Szalewicz. 

7е sprawozdania wynika, iż pomnik Z0- 
stał zamówiony w Warszawie, koszt wyko- 
nania takowego wyniesie 7000 zł. dotych- 
czas wpłynęło ofiar około 6000 zł., z których 
oficerowie i podoficerowie 9 DAK-u  zożyli 
3200 zł., resztę z rozsprzedaży cegiełek i o 
fiar. Charakterystyczne, iż po przeczytaniu 
w prasie o budiowie pomnika z ofiarami zgła 
szają się byli podkomendni śp. pułk. Boula, 
jedeń z takich listów b. kanoniera ówczesne 
go 8 DAK-u (obecnie 9), a obecnie posterun- 
kowego PP Wólkiewicza, podajemy dla cha 
rakterystyki w całości bez zmian: 

Maniewicze, dn. 7. 
J.W. Panie. Dowódco! 

Ośmielam się skreślić parę słów z prośbą 
o łaskawą informację. W dniu 5. HI. 30 r. w 
gazecie nr. 59 II. K. Codz. dowiedziałem się, 
o apelu który wzywa b. podkomendnych Śp. 
ppułk. Boula Artura Dcy 8 Dyw. Art. Kon- 
nej, o dołożenie się w składkach pieniężnych 
na cześć bohaterskiej śmierci śp. ppułk. Bou- 
la Artura, Ja jako b. kanonier wywiadu 2 ba- 
terji 8 DAK-u staję na wezwanie i ze swych 
poborów szczupłych ofiaruję na ten cel do 
niosły sumę 5 zi miesięcznie. Teraz proszę 
JWPana Dowódcę o łaskawą informację, czy 
datki potrzebne jednorazowo i czy ja będę 
mógł wpłacać tak jak opisałem t.j. miesięcz- 
nie w przeciągu czasu tego, kiedy plan bę- 
dzie zrealizowany. Pod dowództwem ś. p. 
pułk. Boula Artura znajdowałem się w prze- 
ciągu około 3 miesięcy na odcinkach Płońsk, 
Ciechanów, Mława, Chełm, Białe - Pole, Hru- 
bieszów, Kryłowo - Mieniany. 

Po otrzymaniu odpowiedzi posterunkowy 
Wėlkiewicz zadeklarował narazie cegiełkę 
50 zł., obiecując dalsze ofiary następującym 
listem: $ 

os. Maniewicze, dn. 15. III.“ 
JW. Panie Dowódco! 

W dniu 14. III. 30 r. otrzymałem pismo za 
L. 13, za któte najserdeczniej dziękuję, jak 
również z którego jestem dumny, że ja bę- 
dę mógł wziąć udział w tak doniosłym dziele. 
Obecnie tem mam zaszczyt prosić o zapisa- 
nie na moje nazwisko cegiełkę w sumie tym 
czasem 50 zł. którą sumę będę spłacał w 
miesięcznych ratach, a po spłaceniu tej sumy 
zakupię drugą cegiekę, a może j trzecią, aż 
do czasu zrealizowania planu. 

Już to świadczy o tem, iż śp. pułk. Boul 
był lubiany i zasłużył się sprawie dobrze. 

iPodajemy jeden tylko z* listów, których 
otrzymano sporą ilość. 

W dalszym ciągu Komitet uchwalił zorga 
nizować 7 trójek dla rozpowszechnienia ce 
giełek i ofiar, oraz ustalił tekst odezwy do 
społeczeństwa. 

II. 30 r. 

i wiecznie žywe. Interesujący jest prze 
dewszystkiem sposób podejścia da 
nich. Nałkowską, jak wszędzie tak i tu- 
taj, interesują przedewszystkiem kwe 
stje psychołogiczne. Wysuwa więc na 
plan pierwszy rzecz bardzo znaną, o- 
czywistą, stwierdzoną. Jest nią jedno z 
zasadniczych i elementarnych praw 
psychologicznych: subiektywizm prze 
żyć psychicznych. To właśnie sprawia, 
że świat ludzki jest zawsze i wszędzie 
tajemniczem, kłębiącem się mrowiskiem 
konfliktów, burz i niedopowiedzen. 
Nikt nie potrafi innemu człowiekowi 
zademonstrować swych przeżyć  we- 
wnętrznych, tak jak doświadczenia w 
dziedzinie świata fizycznego. Może spo 
rządzić opis, ale doznanie tego opisu 
przez innego człowieka będzie czemś 
zgoła innem, niż przeżycie. Są to rze 
czy niezwykle jasne, pozornie proste, 
naukowo uznane. Ale właśnie, może 
dlatego mało się ludzie nad tem zasta 
nawiają, w życiu potocznem. Nie do- 
cierają do źródeł tysiącznych konilik 
tów, nie starają się zapobiec ich mno 
żeniu. To są prawa życia, którym wszy 
scy bezwiednie ulegamy. Z któremi nie 
podobna walczyć. 

Zdarzenia życiowe, bliskie rzeczy- 
wistości realnej, pojęte są i przeprowa 
dzone w specjalnej płaszczyźnie. 

Jest tu jakby dalekie echa skandy 
nawskich mistrzów dramatu. Natural- 
nie, bardzo dalekie. Człowiekiem rzą- 
dzą prawa nieubłaga ne, siły kosmi 
czne, którym bezwzględnie musi się 
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Dockoła przesilenia w Niemczech 
Dążenie dr Brueninga 

BERLIN, 28.lll. PAT. Dąženia dr. Brueninga do oparcija nowego rządu, 
między innemi również o pewne ugrupowania prawicowe, napotykają dotych 
czas na trudności, zarówno ze względu na politykę żagraniczną, jak i wewnę- 
nętrzną. Największe trudności nastręcza polityka zagraniczna. Przyszły rząd 
kancierza Brueniaga zmuszony byłby bowiem bronić przed parlamentem do: 
tychczasowego kursu polityki zagranicznej, o ile nie zachce zerwać planu 
Younga. Nowy kanclerz będzie musiał wystąpić w Reichstagu również w obro 
nie umowy likwidacyjnej z Polską. Na wypadek wstąpienia przedstawicieli 
prawicowych do rządu musieliby oni zatem przyjąć odpowedzialność da po“ 
litykę, którą dotychczas zwalczali bezwzględnie. 

Życiorys kanclerza Rzeszy 
BERLIN, 28 -IIL PAT. Desygnowany na stanowisko kanclerza Rzeszy dr. klen- 

ryk Bruening pochodzi z Westfalji. Liczy on lat 45. Studia odbył w Monachjum, 
Strassburgu i Bonn nad Renem. Po wybuchu wojny dr. Bruening zgłosił się jako 
echotaik do armji niemieckiej Do Reichstagu został wybrany w roku 1924 z ramie- 
nia partji centowej. W grudniu roku ubitgłsgo dr. Bruening objął stanowisko prze- 
wodniczącego frakcji centroweł w Reichstagu. !Nowy kanclerz cieszy się również za- 
ufrniem prezydenta Hindenburga. z którym w ostatnich czasach, bezpośrednio przed 
wybuchem kryzysu rządowego, odbywał stale konferencje. 

  

  

  

Konierencja morska 
iDalsze narady członków delegacyj mocarstw 

LONDYN, 28. Ill. PAT. Dzisiaj odbywały się dalsze narady członków 
delegacyj mocarstw z doradcami technicznemi konisrencji morskiej. Radzo- 
no nad szeregiem spraw z punktu widzenia ich znaczedia politycznego. W 
ponłedziałek odbędzie się posiedzenie delegatów głównych. na którem sy- 
tuacja ogólna konfereacii ma być omawiana obszernie. Ne posiedzeniu ple- 
narnem konferencji, które wyznaczono na piątek przyszłego tygodnia wy- 
niki tych narad oraz sprawozdanie komisji rozpatrzone bądą ponownie. 
Dzienniki podają, że uwaga główna delegacji francuskiej, która powiado- 
miona już została o stanowisku zdecydowanie przeciwnem Stanów Zjed- 
noczonych i niechętnem W. Brytanii wobec projektu paktu konsultacyjnego, 
pocjągającego za sobą zobowiązania natury wojskowej na wypadek wojny 
skupiona jest obecnie na postaci gwarancyj, płynąch z art. 11 i 16 paktu 
Ligi Narodów. 

Sprawą tranko-angielskiego paktu bezpieczeństwa 

LONDYN, 28. Ill. PAT. Briand I Henderson przeprowadzili 
rozmowę w sprawie możliwości zawarcia franko-angfelskiego 
paktu bezpieczeństwa, któryby usprawiedliwiał redukcję zbrojeń 
morskich Francji, 
rannem. 

powierzoną ekspertom na posiedzeniu po- 

hiberali wobze ustawy węglowej 
Lloyd George nie popiera Mac Donalda, lecz również 

„nie chce upadku rządu Labour Party 
LONDYN, 28. lil. PAT. Wczoraj 

nego klubu stronnictwa liberalnego, na 
odbyło 'się posiedzenie parlamentar" 
którem omawiano narady . prowa- 

dzone przez przedstawicieli klubu z ministrem przemysłu i handlu Graha* 
mem na temat projektu rządowego ustawy węglowej. 

W wyniku tych narad stronnictwo liberalne zdecydowało się nie wy- 
suwać własnych i nie popierać zgłoszonych przez inne stronnictwa popra- 
wek do billu węglowego. 

Ponadto stronnictwo postanowiło w zasadzie powstrzymanie się od 
głosowania w trzeciem czytaniu projektu ustawy. Tym sposobem przejście 
ustawy w lzbie Gmin jest zapewnione. 

Wzamian za to stanowisko wobec ustawy rząd poczynił w niej pewne 
ustępstwa na rzecz żądań liberalnych. 

NQgnłowa prėba gablneiu Tardieu 
skończyła się zwycięsko 

PARYŻ. 28.IIl. Pat, Gabinet Tardieu wystawiony był wczoraj na praw- 
dziwą ogniową próbę. Zrana w lzbie rozpoczęto dyskusję nad ratyfikacją 
planu Younga. Po południu Senat przystąpił do dyskusji nad udzieleniem 
kredytów dla nowych ministerstw i podsekretarjatów stanu. W jednym i 
drugim wypadku Tardieu wyszedł zwycięsko z ostrej walki, jaką. zmuszo- 
ny był stoczyć. 

Nie ulega wątpliwości—pisze z tego powodu w dzienniku 
indywidualność 

Francuzi nie posiadają instynktów masowych, 
Emil Bure, że potężna jego 

„L'Ordre“ 
panuje nad stronnictwami. 

które—jak w Niemczech— 
pozwalają kierować tłumem, jak stadem baranów. Dla przeciętnego Fran- 
cuza pewna idea musi być wcielona w pewnego człowieka, aby go porwa- 
ła. Tardieu wydaje się może masom francuskim jeszcze dość daleko, ale 
stworzony jest, by się im podobać. Gdy ujrzą go zbliska, 
gresach rolniczych, ocenią wówczas według właściwej wartości 
rzy go zasadniczo zwalczają, chociaż stoją o wiele niżej 

n. p. na kon- 
tych, któ: 

od niego pod 
wszystkiemi względami i kierowani są jedynie żądzą władzy, której nie by- 
liby w stanie wykonywać. 

  

Echa rozruchów w lndjach 
Rząd anglalski skazał 33 hindusów ma „karę Śmierci 
HAOI. 28.lll. Pat. W procesie przeciwko sprawcom rozru- 

chów w Yenbay zapadł dziś wyrok, skazujący 39 oskarżonych 

na karę śmierci, 33—na dożywotnie ciężkie roboty, 9-na 20 lat 
więzłenia, 1—na 5 lat więzienia I 5-na deportację. 

podporządkować: miłość i śmierć. Zy- 
cie, traktowane na płaszczyźnie tych 
praw, nie może być brane powierzcha 
wnie. Wszystko jest wydobyte z naj- 
bardziej mrocznej głębi, wszystko ma 
podkład tragiczny. 

Subjektywizm przeżycia wewnętrz 
nego w zastosowaniu do praw rządzą 
cych człowiekiem, układa się w każdej 
jednostce w pewne indywidualne nor 
my. Jest to „nieumyślna tajemnica ka- 
żdego człowieka. Między miłością i 
śmiercią jak ogniwo pośrednie, leży 
cierpienie. Cierpienie nie należy do 
praw kosmicznych. Jest ono sprawą 
wtórńą, czynnikiem wytworzonym w 
stosunku między ludźmi. Wynika bez- 
pośrednio z charakteru prawa psycho: 
logicznego. „Natura cierpienia" — mó 
wi Nałkowska — „natura miłości — 
wszystko co jest od człowieka do czło 
wieka, tą jest już tylko ciemność". 

+ 

Uprzytomnienie sobie tej ciemnoś- 
ci, właściwe zbliżenie się do niej, 
zawiera nastawienie tragiczne. Istotą 
tego tragizmu jest  względność. W 
„Niedobrej miłości* rozwiązała autor- 
ka problem względności charakterów. 
Tu jest ciąg dalszy tej sprawy, prowa 
dzący wgłąb. Nie wiemy nic a ludziach. 
Każdy sąd o nich jest względny. 

Il. 

W jednym z wywiadów udzielonym 
na łamach jednego z pism literackich, 
powiedziała Nałkowska, że może na- 

  

pisze powieść p.t.: „Kim był Krzysz 
"tof?'' W tem pytaniu właśnie kryje się 
owa względność poznania innego czło” 
wieka. Pewne rzeczy muszą być wypo- 
wiedziane, jak stwierdziła słusznie au- 
torka „Domu kobiet'. Ale one mroków 
tajemnicy nie rozświetlą. Mogą najwy 
żej zwrócić uwagę na siebie, zaintere 
kę Powinny nawet. Ale to i wszyst 

0. 
Kim był Krzysztof? Ów świeżo 

zmarły człowiek, którego wizja snuje 
się po domu kobiet i, choć niedostrze- 
galna, przykuwa uwagę widza. Pozna” 
jemy go narazie takim, jakim go wi 
dz* żona Joanna i bratowa jej Tekla. 
Zamęczony pracą, prawy, szlachetny, 
oddany żonie i dziecku. „To był czło- 
wiek żelaznej woli, surowy zarówno dla 
siebie, jak dła innych. To był charak- 
ter!'* — mówi Tekla. Przez całe dwa 
akty jesteśmy pod urokiem takiego 
Krzysztofa, raczej takiego mniemania 
o Krzysztofie. Gdyby nie ujawniła się 
tajemnica Ewy, dom kobiet nie dowie- 
działby się, że Krzysztof miał także in- 
ne oblicze. Od Ewy dowiadujemy się o 
Krzysztofie nawet dużo. Ale © poznaniu 
Krzysztofa nie może być mowy. Teraz 
jest on bardziej niezrozumiały, bardziej 
tajemniczy, niż przedtem. W wyzna- 
niach Joanny kryły się już pewne za- 
gadki w postaci Krzyszota. W tem dzi 
wnem zmęczeniu, które tłumaczono pra 
cą, w uporczywem wilczeniu. Ale spo- 
wiedź Ewy rzuca na tę postać jeszcze 
większy cień. Teraz zjawia się moc 

"gotowania do' rozpoczęcia 

W dziesięć dal naokoło Świata 
W Europie i w Stanach Ziednoczonych 

toczą się ożywione dyskusje na temat udo- 
skonalenia zamorskiej komunikacji lotniczej 
Już w najbliższym prawdopodobnie с 
dyskusje te zostaną sfinansowane : w 
wyniku do' wiadomości publicznej podane 
zostaną konkretne projekty otwarcia regu- 
larnej komunikacji samolotowej na całym 
szeregu linij powietrznych, dzięki czemu lu- 
dz'om, którym specjalnie zależy na czasie 
umożliwi się szybkie i dogodne podróż 
nie w samolotach, względnie sterowcac 

Stopniowo powstał już nawet w s 
głównych zarysach generalny pian rc 
nia problemów technicznych i kom cyj 
nych, związanych z planem zo:ganizowania 
dalekcoystansowych przelotów na zamor 
skich hnjach powietrznych. р 

Na podstawie teoretycznych rozważań i 
praktycznych doświadczeń porozunuano się 
w kołach miarodajnych, co do tego, że loty 
transoceaniczne odbywać się muszą w wiel 
kich sterowcach, bowiem s+moloty metalowe 
narzzie jeszcze potrzebom tai 1 

  

    

   

    

   

   
   

   

    

   na linjach tranocean: 
mają olbrzymie sterowce, kt 
stanie oprócz załogi i poczy į 
pasażerów. 

Komunikacja zamorska przy pomocy ste 
rowcćw ma być jednak tylko prowizoryczna, 
najwąbitniejsi fachowcy uzaają bowiem d 

« jdealnych środkiem transocean 
koru:rikacji powietrznej Бу!убу w'elkie с 
moliety metalowe. Dlatego też w kołach fa 
chowych czynione są stale gorączkowe p 

ddowy ołbrzy- 

  

   

    

     
   mich piatowców, które zarówiuo pod wzę 

d:m swych rozmiarów, jak i 
swej zdolności przewozowej przewy.. y 
daleko możliwości komunikacyjne aparatów 
używanych dzisiaj. 

  
  

    

W. licznych kołach technicznyca wierzy 
się, Žž: przy lotach zamorskien całometalowe 
ар 

  

aty mogłyby być stosowane z niemnicį- 
powodzeniem, jak ste'>wce, a p:; 

atki, związane z ich budową, utrzyma 
. remontem, byłyby daleko n “r 

d kosztów budowy, utrzy nania i remontu 
wców. Oczywiście nie brak wśród tech- 
w i przeciwników tej tezy. Z.wolennicy 

sterowców utrzymują, że aparaty cięższe od 
powiefiza nigdy nie będą się na NE 
przewożenia większej ilości pa 
jedvnem polem działania płac 
w przyszłości tylko komunik 
taina, przybrzeżna i międz; »va. 

А jednak postępy tecar 1e, исгуп`опе 
w czasach ostatnich na poiu awjacji, pozwa. 
lają przypuszczać, iż obecze formy komuni- 
kacji lotniczej w niedalekiej już przyszłości 
ulegną wielkim zmianom. W jakim kierunku 
zmiany te pójdą trudno narazie przewidzieć, 
gdyż właśnie w dziedzinie lotn'ctwa niespo 
dzianki wszelkiego rodzaju bardzo są możli 
we. Może uda się skonstruować zupełnie 
nowy typ samolotu, który bytby czemś po- 
średniem między płatowcem a sterowcem? 
I to przecież nie jest wykluczone. 

iFakt, iż w warunkach dzi 
najodpowiedniejszy środek komuaikacj 
oceanicznej uważany jest sterowiec, byr 
mniej nie pomniejsza znaczen.a piatowca, 
ko środka komunikacji lotniczej. Płato 
nadaje się bowiem bodajże lepiej od sterów 
ca do komunikacji kontynentalnej, tedy do 
przelotów, ROA się wyłącznie nad 
lądem stałym. To też w Ameryce, gdzie ko- 
munikacja międzymiastowa samolotami bar 
dzo szybko się rozwija, płatowce oddają 
transportowi powietrznemu wielkie usługi 

Znaczenie płatowców wzrośnie jeszcze 
bardziej z,chwilą, kiedy uruchomios1e, zostaną 
pierwsze sterowce transoceaniczne. Główne 
porty powietrzne (w Ameryce San Francisko 
i New Yorku) otrzymają wtedy połączenie 
samolotowe w całym kraju, przyczem na 
tych linjach pomocniczych kursować będą 
nowoczesne olbrzymie płatowce, obliczone 
na przewóz około 50 pasażerów, a rozwija- 
iące szybkość około 130 mil na godzinę. 

W praktyce podróżowanie dokoła świa- 
ta przedstawiać się będzie w przyszłości, 
mniej więcej jak następuje: przypuśćmy, że 
pasażer swą podróż rozpocząć zamierza w 
San.Francisko. Wsiądzie on tam do wielkie- 
go kontynentalnego Z którym prze- 
leci do New Yorku. Tam przesiądzie na ste- 
rowiec transoceaniczny „North Atlantic, któ 
2 dowiezie go, — powiedzmy, do Berlina. 

/ Berlinie ponowne przesiadanie: tym ra- 
zem do powietrznego „wagon-lit", t. j. po 
tężnego płatowca z kabinami sypialnemi, któ 
ry kursować będzie między Berlinem a Ja 
ponją. A z Japonji ponad Wielkim Oceanem 
L EC się będzie znów sterowcem do Ame- 
ryki. į 

Jeżeli zaś pasażer, który sterowcem 
transoceanicznym przybył z New Yorku do 
Londynu, zechce udać się do Paryża, to w 
Londynie przesiądzie do płatowca mniejsze- 
go, którym ewentualnie mógłby przelecieć 
jeszcze dalej, — powiedzmy, — do Szwaj- 
carji, lub Italji. O ileby następnie zapragnął 
obejrzeć sobie Egipt, mógłby w jednym z 
portów powietrznych na wybrzeżu morza 
Śródziemnego wsiąść do wielkiego samolotu, 
utrzymującego stałą komunikację między Eu 
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KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO+ 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIATKA JEZUS! 

wątpliwości w stosunku do tego czło- 
wieka o podwójnem obliczu. Dlaczego 
był taki? Dlaczego nie porzucił Joan- 
ny dla matki Ewy? Autorka wspomina 
wprawdzie o jakiemś stanowisku, ale 
jakie ono była — nie wiemy? A może 
kochał Joannę, a kwestję tamtej ro 
dziny uważał za obowiązek. Mgliste 
wyznania Joanny nasuwają i tutaj ty“ 
siące przypuszczeń. | wreszcie za spra- 
wą trzeciej kobiety, wyziera ku nam 
trzecia twarz Krzysztofa, człowieka u 
wikłanego w sieć namiętności. Im wię- 
cej wiemy o Krzysztofie, tem mniej go 
znamy. Ciemność, między jego wizją a 
widzem, narasta. grubemi warstwami. 

III. 

Sprawa Krzysztofa, która warunkuje 
konieczność prawa psychologicznego, 
stanowi podstawę dramatu. Ale są też 
kwestje uboczne najzupełniej nie bła- 
he. W sztuce Nałkowskiej jak zwykle 
zresztą u tej autorki przedstawione 
jest to, co jest. Autorka unika tenden- 
cji, jaka takiej. Wytrawny jej artyzm 
osiąga rezultat w sposób inny. Stosur 
nek do życia Nałkowskiej przebija się 
w jej twórczości bezpośrednio, a jak- 
gdyby bezwiednie. 

A więc, jakby niechcący, staje się 
autorka orędowniczką swojej płci. 
Wprowadza na arenę życia kilka sta 
rych kobiet, które, jak same twierdzą, 
są już wzięte poza nawias świata, są 
nikomu niepotrzebne. Jedyną treścią 

s kim celu sprzedawszy je raz za 95 tysięcy 

    

ropą a Kairem natomiast bez jakiekkojwi Y 
trudności mogłyby przelecieć do Australji, a 
stamtąd wielkim sterowcem tranoceanicznym 
mógłby się udać w podróż powrotną do 
Ameryki, 

iFachowcy zajęci są właśnie układaniem 
rozkładu lotów transoceanicznych. Według 
rozkładu tego podróż dookoła Świata trwała - 
by około 14, dni, jednakowoż przypuszczać 
należy, iż po pewnym czasie możnaby było 
czas trwania takiej podróży zredukować do 
dziesięciu dni. 

Haszyjuik arcyksiężnej Marji Teresy 
łZK) Wspaniały naszyjnik składający się 

z 47 dużych brylantów cudownie szlifowa- 
nych w pięknej złotej oprawie, roboty znako- 

stał się obecnie przedmiotem głośnego pr 

` 

mitego jubilera z epoki napoleońskiej Nittie gp | 

cesu w Ameryce. 
Naszyjnik ten ofiarował cesarz Napoleon 

I-szy żonie swej Marji Ludwice w roku 1811 
po urodzeniu syna. Naszyjnik przeszedł w 
drodze spadku na arcyksiężnę  austrjacką 
Marję Teresę. Wspaniały ten klejnot jest o» 
szacowany obecnie na 10 miljonów franków 

Macja-Teresa poruczyła sprzedać naszyj 
е nik w Ameryce, angielskiemu pułkownikowi 

Karolowi Towsend, który przedstawił się jej 
za ajenta tajnego departamentu  minister- 
stwa angielskiego. : 

‚ 
Trzynastego lutego Towsend przysłał ar- 

cyksiężnie wiadomość, że sprzedał naszyjnik 
za sumę 60.000 dolarów. czyli 1,500,000 tran 
ków, ale ponieważ koszta jego i wydatki 
połączone z podróżą i sprzedażą były nad 
zwyczaj wygórowane, przeto przesyła arcy- 
księżnie przypadającą jej sumę, po potrące 
niu tychże kosztów i swojego honorarj, um. 
Jak widać sprytny ajent niezgorzej oszaco- 
wał swoją fatygę, gdyż czek wysłany arcy- 
księżnie opiewał zaledwie na 7,200 dolarów. 

Arcyksiężna, która odrzuciła poprzednio 
ofiarowane jej za naszyjnik 7 miljonów iran- 
ków, czując się pokrzywdzoną przez sprytne 
go oszusta, postanowiła pociągnąć go do od 
powiedzialności za nadużycie zaufania. Upeł 
nomocniony przez arcyksiężnę adwokat w 
Nowym Jorku, odnalazł naszyjnik w W. 
cu jubilera 5 avenue, i rozpoczął w imie 
swojej mocodawczyni, dochodzenie sądowe, 
celem odzyskania klejnotu. 

„Jubiler twierdzi że nabył naszyjnik za 60 
tysięcy dolarów. Policji udało się odnaleźć 
adwokata Beresona z Bostonu, który twier- 
dzi, że przed miesiącem był posiadaczem te- 
go naszyjnika, który nabył od innego jubile 
ra Harry Winstona za 95.000 dolarów z za- 
strzeżeniem, że zobowiązuje się zwrócić go 
sprzedawcy za tę samą cenę. Pan Berenson 
OE pa kiłku dniach zwrócił naszyj- 
nik Winstonowi. Ale w ostatnich dniach od 
wiedził pana Berensona mężczyzna, który 
przedstawił mu się jako angielski pułkownik 
Karoł Towsend i zapewnił że odkupił — па- 
szyjnik od jubilera za 95.00 tysięcy dolara. 

„Jak dotychczas cała sprawa prze 
wia się mocno zagadkowo, w jaki sp 
udało się Towsendowi wywieźć klejnoty z 
Austrji i przeszmuglować do Ameryki, w ja 

      

dolarów, odkupywał je potem za tą sama ce- 
nę, by powtórnie odsprzedać za 60.00 dol. 
Dalsze dochodzenia trwają i zapewne wyjaś- 
nią zagadkę, ale narazie najważniejszą rze 
czą jest odnalezienie pułkownika Towsenda 
RA zniknął, nie pozostawiając za sobą šla 
ów. ‚ 

п__-_н 

UBEZPIECZENIA M ŻYCIE 
BEZ BADANIA LEKARSKIEGO 

w P. K, O. 
Korzystne warunki, udział w zyskach 
podwójna wypłatą w razie śmierci 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
wypłata złotych w złocie, składki 

miesięczne począwszy od 3 złotych. 

. Zgłoszenia przyjmują i informa- 
cyj udzielają: Oddział P. K. O. w 
Wilnie (ul. Mickiewiczą 7), wszystkie 
urzędy pocztowe oraz upełnomoc- 

galisi zastępcy. 

ajgtstowniejsze ubrania męskie 

męskie 

nabyć można w znanej firmie 

NOWOŚCI SEZONU! 

DłaSZCZEżE, 
P. Loncman 

AEGEE RTC ABY 

lafnie 

GOTOWE i na ZAMÓWIENIE 

Wilno, Wielka 56. 

NOWA OTORA OCE O AGCO 

  

ich życia są wspomnienia, jest to wy- 
łączny ich pokarm duchowy. Te ko- 
biety, wprowadzone do dramatu, jako 
pewne tło psychologiczno - dekoracyj: 
ne, stanowią ciekawą galerję typów, 
wspaniale ze sobą kontrastujących. A 
więc Julja, sentymentalna,  rozpiesz- 
czona, mająca mnóstwo dziwaąctw na 
tle swego zdrowia, gadatliwa, ale dość 
powierzchowna i dlatego pogodna; Te 
kla, przedwcześnie zgorzkniała, przy 
gnieciona nieszczęściem, surowa, b 
względna i kostyczna. Między niemi 
stoi Marja, poważna, zapracowana, 
przejmująca się wszystkiem, zapobie- 
gliwa. Dwie siostry Róża i Joanna sta 
nowiące młodsze pokolenie wśród tych 
starszych kobiet, też się ogromnie ze 
sobą różnią. Nad niemi wszystkiemi gó 
ruje postać Babki, wiekiem, doświad 
czeniem, mądrością życiową. Ze wzgię 
du na charakter sztuki — są to salė 
wdowy. Szkoda, że Nałkowska nie 
wprowadziła typu starej panny, choć 
trzeba przyznać, że zbliża się do niego 
znacznie kreacja Julji. 

Otóż tym kobietom, które same już 
na siebie wydały wyrok, że są niepo- 
trzebne, chce autorka powiedzieć, że 
to nieprawda. Jakkolwiek ich życie m 
że się wydać bezcelowe, to jednak w 
docznie możę się na coś przydać skoro 
żyją. Nie można w tem upatrywać żad- 
nego optymizmu autorki „Domu  ko- 
biet'. Zwłaszcza po tem, o czem się 
nadmieniło uprzednio. Ale jest to jakby 
pociecha, jakby zachęta dla wszystkich



KJ 

] 

KRONIKA 

  

SOBOTA KR św. baca, godz. 6 = Msza 
Ło a: św. cicha, godz. 7 — Prymarja, godz. 

29 DZIŚ NOK LO Msza św. bla, godz. 9 : Mm y 
Eustazego Zachód sl. g. 5 m,53  tana, godz. 10 — Msza šw. uczniowska, g. 

Jutro 11 — suma, godz. 17 — Nieszpory й 
N 4 Šrodop . — (k) Nieustanna adoracja Prątnaj” 
в ы świętszego Sakramentu. Dnia 30 marca w 

kościele w Grodnie (kościół pod wezwaniem 
św. Krzyża) dnia 31 marca w kościele w 
Nowym . Dworze (djecezji dąbrowskiej). 

— (k) Rekolekcje. Dnia 28 marca roz- 
poczęły się rekolekcje dla S. M. P. męskiej 

Spostrzeżtnia Zaxładu Meteorologji 
U.S b. w Wilnie 

2 dnia 27 — Ill 1930 r 

Ciśnienie \ 
я 154 arafji św. Rafała, odprawiane są w sali pa- 

średnie w mm } Raine? każdego dnia o godz. 7.30 wiecz. 
“ 1 W sobotę 29 marca spowiedž. 
Temperatura | +15C W niedzielę wspólna Komunja św. Re- 

średnia J kolekcje prowadzi ksiądz Antoni Bachurzew- 
2 26 ski. 

Teirperutura najwyzsze: - 3°С. 
„, Temperaturz najniższa: — 196 a + URZEDOWA 

й smaili koki { 
EE a — у) Końfereacia w sprawie udziału 

Wileńszczyzny w wystawie turystyki i komu 
nikacji. W dniu dzisiejszym o godz. 18 w 
Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódz 
kiego pod przewodnictwem wicewojewody 
St. Kirtiklisa odbędzie się kolejne posiedze 
nie Komitetu udziału Wiłeńszczyzny w mię- 
dzynarodowej wystawie komunikacji i tury- 
styki w Poznaniu. Zainteresowanie udziałem 
w wystawie organizacje zechcą zwfacać się 

— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. do sekretarza Komitetu p. N. Halickiego, 
Katedra. Godz. 6 — Prymarja w kaplicy św. Urząd Wojewódzki, pok. Nr. 77. я 

Kazimierza, godz. 8.30 Msza św. z suplika- 

cjami, godz. 9.30 wotywa, godz. 10.15 — su — (y) Nowe przepisy | mełdunkowe. 

ma, celebruje ks. prałat Lewicki, kazanie wy Wiadze centralne administracji ogólnej opra 
głosi ksiądz kanonik Cichoński, godz. 15.30 cowują projekt nowych przepisów, dotyczą- 

— wykład z Pisma św, godz. 16 — uro- cych meldunków i ewidencji osób oraz ru- 
czyste nieszpory. Kazanie ks. Sopoćko. chu ludności, i przewiduje wprowadzenie 

dokładnej rejestracji wyjazdów. 
Gmina miejska (magistrat) poprzednie 

  

funty \ 
zrzeważający | Wschiadai 

Tendencja barometryczna: spadek 
Uwagi: pochmurao, desecz Ze śniegi M. 
  

ue Е „MABOŽENSTWA 

Kościół św. Jana, Godz. 6 — Prymarja, 

godz. 9 — Msza dla dzieci, godzina 10 — go miejsca zamieszkania nadsyłać będzie - 
Msza św. akademicka recytowana z kaza- gminie, do której udał się na dłuższy czas 

niem, godz. 10 — Msza Św. uczniowska, podróży dokładne dane o jego personaljach 
k 11 — suma, godz. 16.30 — wykład z it. p. 
isma św., godz. 15 — nieszpoty. 3 8 

. 0) Z posiedzenia Okręgowej Komi. 
Kościół po Bernardyński. Godz. 6 — Pry- sli Ziemskiej w Wilnie. Dnia 26 i 27 marca 

marja, godz. 8 — Msza cicha, godz. 9 — pod przewodnictwem prezesa O. U.Z. p. St. 
Msza św. uczniowska, godz. 11 — *** Łączyńskiego odbyło się posiedzenie Okrę 
— suma, po sumie odbędzie się droga krzy gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
żowa z udziałem kapłana, godz. 16.30 W pierwszym dniu posiedzenia 
nieszpory i wykład z Pisma św. w czasie wiono m. in., sprawy następujące: : 
Wielkiego Postu, co sobota będą odprawia 1) sprawa wznowienia postępowania w 
ne uroczyste komplety o godz. 5 p. p. z ka» przedmiocie uwłaszczenia na rzecz spadko- 
zaniem. bierców j. Januszewskiego ziemi z zaścian 

Kościół św. Ducha. Godz. 7 — Prymarja ka Podjeziory, gm. Rudziskiej, pow. Wileń- 
godz. 8.30 — wotywa, godz. 11 — suma, sko-Trockiego, własność Witolda Kucewicza 
godz. 15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 została załatwibna odmownie. 
— nieszpory. Dnia 1 kwietnia o godz. 4 p. p. 2) po rozpatrzeniu sprawy ze 
odprawione będą uroczyste komplety z wy- odwoławczej na orzeczenie komisji uwła 
stawieniem Przenajświętszego Sakramentu i szczeniowej na powiat Wileńsko-Trocki w 

przedmiocie uwłaszczenia na rzecz Kiwiń- 
skich gruntu z majątku Girja, gm. Rzeszań 

Kościół św. Rafała. Godz. 6 — Prymarja, skiej, własność Jana j; Michała Tyszkiewir 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 czów, Komisja Okręgowa postanowiła skar- 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma gę powyższą oddalić i orzeczenie Komisji 
św. godz. 17 Nieszpory uroczyste, komplety uwłaszczeniowej utrzymać w mocy. 
odprawione w piątek o godz. 5 p. p. 3) sprawy ze skarg odwoławczych: a) 

Kościół św. Jakoba. Godz. 6 Prymarja, na orzeczenie komisji uwłaszczeniowej na 
godz. 9 — Msza Św. uczniowska, godz, 1l pow. Wileńsko Trocki w przedmiocie uwła- 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma szczenia na rzecz S. Lisowskiego gruntu pod 
św., Komplety co święto będą odprawiane o nazwą „Karczma* przy .  Załamanka, 
goaz. 6 p. p. Gorzkie żale o godz 5 p. p. _ gm. Solecznickiej, własność Karola Wagne- 

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. ra i b) na orzeczenie komisji uwłaszczenio- 
Goaz. 7 — Prymarja, godz. 10.30 suma, g. wej na pow. Oszmiański w przedmiocie 
15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 — Nie. uwłaszczenia na rzecz W. Alchimowiczowej 

szpory. Zaraz po sumie będzie obcho- gruntu przy wsi Bielkiszki, gm. Polańskiej, 
dzona Droga Krzyżowa. We wszystkie sobo własność skarbu państwa, — zostały z róż 
ty Wielkiego Postu o godz. 6 wiecz. będą nych powodów formalnych odroczone. 
odprawiane uroczyste nabożeństwa pasyjne , 4) w sprawie ustalenia wynagrodze- 

*z kazaniem i odśpiewaniem suplikacyj. nia za przejętą na rzecz państwa ;nierucho- 
.  mość ziemską Bojarele vel Biały dwór, gm. 

Kościół Antokolski, godz. 6 — Prymarja Kiemieliskiej, pow. Święciańskiego, b. wias 
godz. 11 — suma, godz. 17 — Nieszpory ność Antoniny  Sieczyńskiejj 0 obszarze 
przed Nieszporami wykład z Pisma św. Na- 518.54 ha, komisja ustaliła wynagrodzenie w 
bożeństwa pasyjne — Gorzkie Żale, zaczy- wysokości 49817 zł. 44 gr. 

na się o godz. 16 pp. 5) sprawa ustalenia wynagrodzenia za 
‚ Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. przejętą na rzecz państwa nieruchomość 

Godz. 6.30 — Prymarja, godz. 9,30 — wo. ziemską Nowopol, gm. Duniłowickiej, pow. 
tywa uczniowska, godz. ll suma, godz. 16.30 Postawskiego, b. własność Wiktorji Eleono 
wykład z Pisma św. godz. 17 — Nieszpoty. ry Szymańskiej, nie została ostatecznie zde- 
i Litanja do Najśw. Serca Jezusowego _ cydowana. i я 

šilkas В 6) Zatwierdzono kiłkanaście spraw za- 
„ Kościół Misjonarski. Godz. 6 — Prymar- twierdzenia projektów scalenia na gruntach 
ja, godz. 7 — Msza św. cicha, godz. 8 — poszczególnych wsi, położonych w pow. Wi 
ola godz. 11 — suma, godz. 16 nieszpo |eńsko-Trockim, Święciańskim, Oszmiańskim 
y. i Brasławskim. 

Kościół Wszystkich Świętych, godz. 5 — в 

załat- 

skargi 

odpowiednią nauką pasyjną. 

   

    

i 
с W drugimi dniu posiedzenia Komisja 

Prymarja, godzž 6 — Wotywa, godz. 11 — Okręgowa powzięła m. in, następujące 
suma, godz. 15.30 — wykład z Pisma św. uchwały: 
godz. 16 — Nieszpory, zaraz po Nieszporach 1) po rozpatrzeniu skarg odwoławczych 
będą śpiewane gorzkie żale. W każdy cŽwar a) M. Milchensztejna na orzeczenie komisji 
tej o godz. 5 p.p. będą odprawiane urocz kom uwłaszczeniowej na pow. Wileńsko-Trocki w 
plety z kazaniem, we wszystkie piątki Wiel przedmiocie uwłaszczenia gruntów z mająt 
kiego Postu o = 16 będą odchodzone w ku Powidaki (Karczma-Ka ak), gminy Rze- kościele stacje Męki Pańskiej. szańskiej, własność Stefanji Burnosowej, i b) 

Н św. jerzego. Godz. 6 — Pry- na orzeczenie komisji. uwłaszczeniowej na 
_„ marja, godz. 9.30 — Wotywa uczniowska, pow. Oszmiański w przedmiocie uwłaszcze 

" godz. 1l — Msza św. czytana z kazaniem. nia na rzecz K. Stefanowicza gruntu w obrę- 
bie nt. Oszmiana, stanowiącej sporną wias- 

: КЁЪ[‘_ św. Ignacego. Godz. 8 — Msza ność Marji Gilowej i K. Tomiałojcia, komi- 
si w. Pa Chrystusa - Króla, godz. 9 — sją okręgowa postanowiła powyższe skargi 

sza św. dla wejska, godz. 12 — Msza św. oddalić i orzeczenia komisyj uwlaszczenio- czytana z kazaniem, wych utrzymać w mocy. | ._ Kościół św. Stefana, Godz. 6 — Prymar _ 2) Komisja Okręgowa zatwierdziła pro- ja, godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. jekty przymusowego zniesienia służebności 
w Suma, g. 16 nieszpory i wykład z Pisma do obciążającej dobra ziemskie: 

5 ES) TAU a) Konwaliszki, gm.  Dziewieniskiej 
| Kościół Boniiratrów. Godz. 6.30 — Pry Oszmiańskiego, WARE Janiny Zofii Ua: marja, godz. 8 — Msza Św. cicha, godz. 10 stowskiej-Milewskiej, na rzecz wsi Wielkie -— suma, godz. 17 — Nieszpory i litanja, Lepie, i b) Józefpol, gm. Bienickiej, pow. Kościół św. Anny. Godz. 10 — Mszą św. Molodeczańskiejgo własność Aleksandra Tał 

  

czytana. | L kowskiego i innych, na rzecz wsi Treski. 
Kościół św. Michała. Godz. 10.30 —Msza a tebe posiedzenie odbędzie się w dn. 

św. czytana. 19 i 20 mnaja r. b. 

starych i opuszczonych kobiet. Niejed- ono czemś zupełnie indem, niż. było 
na z nich, ukryta na widowni, ujrzy przedtem. Zrnienność wspomnienia 
siebie na scenie i pomyśli, — jeśli kie. jest regulatorem zmienności człowieka. 
dy miała co do tego wątpliwości, — Ewolucja Człowieka, która dokonywa że każde życie posiada jakiś sens, choć się w każdej minucie jego życia, jest 

SŁO 

ži 

— (y) Poborowym i rezerwistom ku 
uwadze. Komendant P.K.U. Wilno miasto po 
daje do ogólnej wiadomości, że we wszyst 
kich podaniach skierowanych do władz woj 
skowych, a w szczególności do P. K. U. ma- 
1 obok dokładnego adresu petenta poda- 
wać również urząd pocztowy, do którego 

iejscowość należy. 

POCZTOWA 

— (y) Zmiany na stanowisku kierowni 
ka oddziału P. K. O. Dowiadujemy się, że z 
końcem bież miesiąca opuszcza swe stanowi 
sko organizator i dotychczasowy kierownik 
Oddziału Pocztowej Kasy Oszczędności w 
Wilnie p. Jan-Łucjan Szczudło, na skutek 
odwołania go do Centrali P.K.O. w w: 
wie. Kierownictwo _ Wileńskiego 
P.K.O. obejmie p. Marjan Biernacki. 

Oddział P. K. O. w Wilnie w ciągu trzy 
miesięcznej swej działalności ma już 600.000 
zł. wkładek oszczędności, dokonane przez 
Oddział wpłaty czekowe przekroczyły już 
1 miljon zł. Oddział załatwił w inkasie wek 
słowym 500 sztuk oraz załatwił czterdzieści 
kiika ubezpieczeń różnego rodzaju na około 
100.000 zł. : 

— (y) Nowe agencje pocztowe. 
dniu 10 kwietnia r. b. otwarta będzie agen- 
cja pocztowa Sławatycze koło Słonima w: 
pow. Wołkowyskim, woj. białostockiego. 

W Butrymańcach, pow. Lidzki, woj. no 
wogródzkie otwarta będzie 31 marca r. b. 
agencja pocztowa. 

        

UNIWERSYTECKA 

Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 29 b. 
m. o godz. 13 w Auli Kolumnowej 
sytetu odbędzie się promocja p.  Marjana 
Ignacego Reszki na doktora wszechnauk le 
karskich. Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 

- — Z Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. 
Zarząd Syndykatu powziął w dniu 28 uchwa 
łę następującej treści: 
: „М%р;;‹?эіе{іиепіц Rady Miejskiej m. Wił- 
na w dniu 27 b. m. zaszedł następujący, 
godny ubolewania fakt: wiceprezydent m. 
Wilna p. Witold Czyż w toku dyskusji użył 
pod adresem dziennikarzy wysoce obelży- 
wego zwrotu, a następnie, zaintėrpelowany 

w o 

wojskowa. puma Świafła znaczy, gdzie są zakopane skarby 
niesamowita legenda o ukrytem w ziemi złocie 

Я Od dłuższego już czasu wśród mieszkańców okolic Zdołbunowa tak po tej jak 
i po tamtej stronie granicy krążyły głuche wieści, że gdzies w okolicy usryte są skar- 
by w postaci ziotych monet. Podawana z ust do ust legenda o skarbie mówiła, że 
podczas wielkiej wojny odstępujący sztab armji rosyjskiej ukrył pod jakimś drzewem 
kilkanaście pudów złota, które wobec kataklizmu dziejowego i niemożności zebrania 
potrzebnych szczegółów od uczestników i świadków ukrycia złota — oficerów sztabu 
armji, pozostaje nadal w ziemi. Oficerowie ci gdzieś zaginęli. Żołnierze rosyjscy, któ- 
rzy w tym cząsie byli przy sztabie, a którzy pochodzili z pobliskich okolic po skoń- 
czonej wojnie mimo prób natrafiemia na miejsce, gdzie ukryto złoto nic nie wskórali 
Mimo tych niepowodzeń legenda o skarbach nie poszła w zapomnienie i wielu ludziom 
spędzała sen z oczu. 

: Tak przetraaia ona aż do roku obecnego. Dopiero w styczniu mieszkańcy ©- 
siedlą Marjanówka pod Zdałbunowem poczęli opowiadać, że co noc „widzą nad drze- 
węm stojącem samotnie w polu w pobliżu osiedla łunę nadziemskiego światłą. która 

arsza- Pajprawdopodobniej wskazuje miejsce gdzie złoto jest ukryte" Wojazliwsi z trwogą 
Oddziału Sljali miejsce gdzie rośnie drzewo, najbardziej zdecydowani poczęli przemyśliwać o 

dostaniu upragnionych skarbów. Jednym z pierwszych któremu przyszła myśl wyko 
pania złota był kolonista niemiecki Rudolf Fryske który w' tajemnicy przed sąsiada- 
mi udał się pewcej nocy marcowej w miejsce gdzie rośnie drzewo i przystąpił 
pracy. 

do 

Czy znslazł co niewiadomo do3ć że w chwili gdy inni mieszkańcy zauważyli że 
ziemia koło drzewa jest razkopana wszczęli alarm że skarby zrabowano. 

Skutek tego był ten że całą tą niesamowitą sprawą zajęła się policja która 
zdołała odszukać poszukiwaczą skarbów Fryske'go i poddać go badaniom. Fryske 
przyznał się do wszystkiego lecz wyjaśnił że żadnego złota nie znalazł, Mimo tego 

W wśród ludności krąży pogłoska, że Fryske wykopał 8 pudów złota i 
miejscu jemu tylko wiadomem. (c) 

ukrył go w 

Bandę fałszerzy dolarów ujęto w pow. posfawskim 
" Od dłuższego czasu ną terenie Postaw i powiatu pojawiły się w obiegu fałszy- 

*%%e banknoty dolarowe dość udatnie wykonane. Narazie, mirao skrzętnych poszukiwań 
wianych fałszerstwa nie zdołano ująć jak również nie było możności stwierdzenia, 
kto trudni się puszczaniem w obieg falsyfikatów. 

Dopiero przed kilku dniami policja w 

siępnie okazało się fałszywych. 

Hruzdowie zatrzymała pewnego żyda naz« 
Uniwer- %iskiem Lewin, u którego podczas rewizji znaleziono większą ilość dolarów, jak na- 

Po nitce do kłębka stwierdzono, że aresztowaay trudnił się fałszerstwem łącz- 
nie z trzema innymi osobnikami, których również aresztowano. W mieszkaniu Lewina 
ujawniono wszystkie potrzebne do fałszowania pieniędzy przyrządy, farby i kamienie. (y) 

— „Krakowiacy i górale". jutro w tea- 
trze na Pohulance na przedstawieniu popo- 
łudniowem ukaże się po cenach  zniżonych 

po raz ostatni malownicza opera narodowa 

„Krakowiacy i górale", | / 

— Teatr Miejski Lutnia. Ostatnie przjed- 
stawienia komedji „Miłość czy pięść”. Dziś i 

jutro ostatnie dwa razy grana będzie pełna 

; Kom itetu Organizacyjnego 

w tej sprawie, złożył oświadczenie, że „sło- pogodnego humoru komedja „Fijałkowskiego 

wa jego nie dotyczyły czasopism wileńskich j Dunin Markiewicza „Miłość czy pięść” z 
z wyjątkiem „Dziennika Wileńskiego", a Ści udziałem wybitniejszych sił zespołu i dyr. A. 
śle mówiąc jednej osoby”. Poniewąż z cha- Zelwerowiczem na czele. Z 

rakteru dyskusji w Radzie Miejskiej wynika, — Poniiedziałkowe przedstawienie dla 

że wyraz obelżywy rzucony został pod adre- wszystkich. Drugie przedstawienie dla wszy 
sem członka Syndykatu Dziennikarzy Wileń- stkich odbędzie się w Teatrze Lutnia w _po- 

skich, zarazem członka komisji rewizyjnej niedziałek najbliższy o godz. 8 wiecz. Pro- 
Syndykatu red. Piotra Kownackiego z powo gram wypełni przemówienie dyr. A. Zelwe- 
du wykonywanych przezeń obowiązków rowicza oraz komedja A. Fredry „Dożywo- 

dziennikarskich, Zarząd Syndykatu Dzienni- cie* w wykonaniu wybitnych sił zespołu, 
karzy Wileńskich na posiedzeniu w dniu 28 Opera „Jaś i Małgosia" w Teatrze 
b. m. postanowił z łożyć kategoryczny pro- Lutnia. Dziś o godz. 3.30 p. p. na scenie 

test przeciwko obrażającemu zawód dzien- Teatru Lutnia wystawioną zostanie efektow 
nikarski wystąpieniu p. wiceprezydenta Czy- na opera Humperdincka „Jaś i Małgosia”. W 

ża i wyrazić ubolewanie, że p. Czyż nie z0- wykonaniu tej pięknej opery biorą udział 
stał przez p. przewodniczącego Rady Miej. soliści i chór wileńskiego zespołu operowego 
skiej przywołany do porządku. Zarząd Syn- pod kierownictwem artystycznem Z. Dołęgi 
dykatu postanowił przesłać powyższy swój! i prof. A. Ludwiga przy współudziale L. Wir 
protest do wiadomości p. prezydenta m. Wil nogradzkiej i zespołu tanecznego. Efektowne 

na Józefa Folejewskiego, p. p. przewodniczą dekoracje wykonane pod kierunkiem inż. W. 
cych kłubów radzieckich, Związku Syndyka- Małkowskiego. Ceny miejsc zniżone. Akade 

tów Dziennikarzy Polskich w Warszawie j micy i uczniowie korzystają ze zniżek bile- 
red. p. Piotra Kownackiego.* «ta wych. 

— Zarząd Wileńskiego Oddziału Ligi 
Morskiej i Rzecznej podaje do wiadomości, 
że w niedzieię dn. 30 marca o godz. i2 w 
poł. w sali Kina Miejskiego przy ul. Ostro- 
bramskiej Nr. 5 będzie wyświetlany film 
propagandowy Rady Portu i Dróg Wodnych 
w Gdańsku p. t. „Port Gdański* . Dla człon. 
ków Ligi została zarezerwowana pewna ilość 
bezpłatnych kart wstępu, które otrzymać 
można u członka zarządu p. Władysława 
Szumańskiego ul. Mickiewicza Nr. 1. 

  

r 
Więiki koncert pieśni r€ligilnej i ра- 

tejotycznej pod protektoratem ]. E. ks. arcy- 

biskupa R. Jałbrzykowskiego metropolity wi- 

leńskiego z okazji V zjazdu delegowanych 

jeńskiego w niedzielę, dnia 30 marca r. b. o 
godz. 8. min. 30 wiecz. punktualnie odbę 
dzie się wielki koncert „Pieśni religijne i 
patrjotyczne“ choru „Echo“ pod batutą p. 
prof. Wł. Kalinowskiego. Wykonane będą 
utwory Moniuszki, a ROC 

> е a ._„(.. Vittorja, Nowowiejskiego, Kawnowskiego i 
— Do wiadomości młodzieży rzemieślni žie gen a ilość biletów jest 

czej m. Wilna, W niedzielę dnia 30 marca O qo nabycia wcześniej w Sekretarjacie Gene- 
godz. 15 (3 B: p.) punktualnie w sali Chrze ralnym związku młodzieży polskiej przy ul. 

Ścijańskiego Domu ludowego przy ul. Metro- Metropolitalnej 1, tel. 7—83, a w dniu kon- 

politalnej Nr. 1 odbędzie się ogólne zebra- certu przy wejściu ma salę. I 

nie miodziežy ERA a Mi ma 
którem zostaną wygłoszone dwa referaty е j ' 
р. & 1. „O cechach šredniowiecznych w Pol co GRAJĄ w. KINACH? 
sce* wygłosi p. Henryk Dembiński, prezes Hollywood — Współcześni Judyta i Ho- 
Koła Akademickiego Odrodzenie. 2. „Znacze lofernes. к 
nie i potęga organizacji“ wygtosi kierownik Heljos — Cagliostro. 
organizacyjny Patronatu Stowarzyszenia Mio Lux — Ponad śnieg. 
dzieży Polskiej Rzemieślniczej jm. św Kazi- Światowid — Córka Zorry. 
mierza p. Bronisław Jewsiewicki, redaktor „  Wanjla — Pat i Patachon jako gaze 
Polskiego Przemysłu Budowlanego. oiarze, A у 

Po referatach nastąpi część artystyczna, — Dziedzictwo krwi. 7 
oraz przedstawienie os wykonane | O (Najmłodsza cór- 
p ków Ko 'cznego nas przez członków Koła Dramatycznego nasze Kino Miejskie — Nibelungi. 
go stowarzyszenia. a i r 

Na powyższem zebraniu nie powinno Ognisko — Płomień miłości, \ 
zabraknąć licznych pržedstawicieli organiza- M 
cyj rzemieślniczych. Wejście bezpłatne, WYPADKI | KRADZIEŻE. 

zap (e) Wypadki w ciągu doby. W cza» 
sie od 27 do 28 b. m. do godz. 9 rano za- 

RK ‚ КОМЕ 

— (y) Woj. Komitet „Tygodnia Emi. notowano w Wilhie ogėlem tūžnych wypad 

ta— Polaka“. W Wilnie powstał woje. ków 57. W tej liczbie było: kradzieży 3, za- 
wódzki komitet „Tygodnia Fimigranta—Po- kłóceń spokoju publicznego i nadużycia al 
laka". Zebranie organizacyjne zagaił maczel koholu 6, przekroczeń administracyjnych 40. 
nik wydziału pracy i opieki spółecznej p. Resztę wypadków podajemy w skróceriti w 
K. Jocz. nz Po: zapro. tel samej rubryce. 
szony pułk. kurator Pogorzelski. Po refera- RSE 
cie p. Stanisława Wielocha, inspektori emi- i © Ujęci dec ANR 
ga SE AE Emigracyjne czerwca toku ubiegłego na ul. Zygmuntow- 

go, który przybył jako delegat RE skiej znaleziono przebitego kilkakrotnie szty 
»aSOCNIA i letem średnich lat mężczyznę leżącego na 

fezdni w kafuży krwi, w stanie nieprzytom- 
nym. Rannegó w stanie* beznadziejnym шо 
kowano w szpitału. W chwili odzyskania 
przytomności, chory zeznał, źe nazywa się 
Antoni Dubicki zamieszkały przy ul. Wiłko- 
mierskiej 62 i że krytycznej nocy będąc zu 
pełnie pijanym znalazł się na ulicy Żygmun- 
towskiej w towarzystwie nieznanych mu 
osób. Co potem było Dubicki nie mógł sobie 
przypomnieć, gdyż wskutek nadużycia al. 
koholu stracił zupełnie przytomność. Ranny 
mimo chwilowej poprawy ńie przeniósł cięż 

przemówieniu ks. superiora Rzymełko wy 
brano Komitet Wykonawczy w skład które- 
go weszli: p. kurator Pogorzelski — prezes 
ks. Rzymiełko — wiceprezes, p.p. Lichtaro- 
wicz, Głowińska i Waik członkowie i Lep 
kowski — sekretarz. Komitet wykonawczy 
upoważniono do prawa kooptacji członków 
poszczególnych SAY komitetu. 

— do W.W.P.P. rzemieślników m. 
Wilna. Patronat Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej Rzemieślniczej zwraca się z prośbą 
do W. W. P.P. tzemieślników m. Wilna o 

  

Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej związku wi. 

SPORT 

Pierwsze mecze piłkarskie. 

Dziś w sobotę 29 będziemy mogii 
obserwować pierwszy mecz piłkarski w tym 
sezonie. 

Będzie to spotkanie piłkarskie mistrza 
okręgu Ogniska z wicemistrzem Makabi 
Obydwie drużyny wejdą na boisko bez 
wielkiego przygotowania, gdyż trudno było 
o trening po Śniegu. 

Makabi wystąpi z Bienbachem, który 
po próbach przeniesienia się do Grodna 
iub Lwowa zdecydował się zostać. W 
Ognisku zadebiutuje nowy nabytek. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, 
że 5 i 6 kwietnia Makabi grać będzie w 
warszawie z Legją i możliwe, że z Makabi 
warszawską. Wówczas w ataku Makabi 
zagrałby Szwarc, przebywający w stolicy 
na specjalnym kursie piłkarskim. Takie dwa 
mecze niewątpliwie przyniosą naszej dru- 
žynie niemałą korzyść treningową. (y) 

Dziś przybywają bokserzy 
warszawscy. 

Jak już podawaliśmy, dziś odbędzie się 
w Wilnie mecz bokserski Warszawa - Wilno, 

Pięściarze warszawscy: Staniszewski 
(1МСА) — waga kogucia, Orlicz (IMCA)— 
waga piórkowa, Wolski il (Polonia) -waga 
lekka, Gago (Skra) — waga średnia i Ko- 
strzewa (Skra) — waga półśrednia przyby- 
wają pociągiem rannym. 
„ Wilno wystawia na te zawody następu= 
jący skład: Łukmin, Markowicz, Pilnik, Mie 
ronowski i Wojtkiewicz.Ę 

Sądząc ze składu ćrużyny warszawskiej 
mecz ten powinien zakończyć się zwycię- 
stwem wilnian. (y) 

  

Walasiewiczówna zaćmiła sławę 
Konopackiej. 

Do niedawna jeszcze cały świat spore 
towy olśniony był wynikami osiąganemi 
przez czołową naszą lekkoatletkę, mistrzy= 
nię olimpijską, Halinę Konopacką. 

Sezon ubiegły wypadł już dla p. Kono- 
packiej gorzej z racji nieznacznego spadku 
formy, a obecnie już zagranica zaczyna po- 
woli zapominać o niej mając coraz to no- 
we, rewelacyjne wiadomości o drugiej za- 
wodniczce polskiej bijącej rekordy świato- 
we z lekkością wprost nieprawdopodobną. 
Jest nią Stanisława Walasiewiczówna (wiel- 
ka szkoda, że występująca na bieżniach 
Ameryki pod pseudonimem Stelli Walsch) 
zwana pospolicie „królową szybkości”. 

Walasięwiczówna zyskuje zwycięstwa 
na wszystkich waźniejszych zawodach bijąc 
elitę światową. | 

Ostatnio ustanowiła ona dwa nowe 
rekordy światowe w hali, na 40 yardów w 
czasie 5,2 sek. oraz 220 yardów—26,1 sek: 

Prasa amerykańska zamieszcza entuzja- 
styczne artykuły o Walasiewiczównie oraz 
jej fotografje przepowiadając jej karjerę ja- 
kiej nie zrobiła dotąd żadna zawodniczka. 

Ta właśnie sława Walasiewiczówny za- 
ćmiła zupełnie blask Konopackiej. (y) 

woda. | 
kolońska 

4. 0.mitym*i 
często ukryty. Do tych starych kobiet nader ważnym przyczynkiem do Oce- Przypomnienie swych czeladnikom i  ucz- 
należy przeszłość. A przeszłość jest ny miary ciemności jaką powstaje mię wartością realną, wobec względności dzy ludźmi i zawisa nieprzebytym mro* czasu. Taki czas jest pusty, „przemija, kiem niepoznawalności zjawisk. 
idzie obok nas i nic nie zmienia”. Ka- “= żda z tych kobiet cierpiała w życiu i 
cierpi mając dla siebie tylko wspomnie- 
nia. Więc życie ich musi mieć jakieś 
znaczenie. 

  

. Rozwój napięcia dratiatycziego 
jest w sztuce zmatowany i powściągli 
wy. Zewnętrznie rzecz biorąc, przepro- 
wadziła autorka stopniowanie akcfi, bez 
żywiołowości, bez temperamentu dra- 
maturga. jakby trochę intelektualisty" 

į „IV. 

„ Z powyžszem zagadnieniem, z оге 
downictwem 'autorki w kwestji  star- 

niom, iż w niedzielę dnia 30 b. it. o godz. 
15-ej (3 p. p.) punktualnie w sali Chtz. Do- 
mu. Ludowego przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 
odbędzie się ogólne Żebranie młodzieży tże- 
mieślniczej miasta Wilna wszystkich zawó- 
dów, na którem! zostańią wygłoszone dwa 
referaty p. t. 1. O cechach średniowiecznych 
w Polsce, 2. Znaczenie i potęga organiza- 
cji. Po referatach nastąpi część artystyczna 
urozmaicona niespodziankańńi. 

Patronat prosi gorąco W.W.PP, 
mieślników o jaknajhczniejsze przybycie, 

Wejście bezpłatne. a 

— Zarząd Oddziału Zw. Pracy ObyW: 
Kobiet w N.-Wilejce składa serdeczne podzię 
kowanie wszystkim osobom, które przyczy” 

rze” 

szych kobiet, łączy się pewien  misty- 
cyzm, za pomocą którego wkraczamy 
znów w dziedzinę rzeczy niepoznawal 
nych. Stare kobiety oddalają się z ko- 
nieczności od życia, a zbliżają ku śmier 
ci. Z życiem wiążą ich tylko wspomnie- 
nia, — do śmierci przybliżają groby 

cznie. Można jednak w podglebiu na- %iły się do urządzenia zabawy w dniu 
warstwiań opanowania siebie i tematu 
doszukać się podskórnych źródeł @0° wi za bezpłatne udzielenie 
znań uczuciowych. Są one zawsze w sali, Kołu Dramatycznemu 85 
Nałkowskiej utajone. Punktem kulmi- granie komedyjki, 
nacyjnym ekspresji dramatycznej, jest 

p.p. ża ode i 

nia rzecz ochronki im. biskupa Bandurskie- miejsce tragiczny wypadek. Roz ; 
go, 2 w szczegėlaošci p. Arnoldowi Mozero gonetka wskutek mieodpówiedniego zahamó 

udekorowanej wania przechyliła się całymi ciężarem na Łók 

„Czar munduru”, paniom botnika Władysława 
oficerowym 85 p. p. ża ofiarowane na bufet @ EPNAI В 70 zł., p.p. Jerzemė Afanasjewowi, Łoba- uległ bardzo ciężkim obrażenió i po wyż 

kiej operacji i na trzeci dzień zmarł. Policja 
dłuższy czas prowadziła dochodzenie celem 
ujawnienia sprawców zabójstwa, lecz nic nie 
wskórała. W rezultacie sprawa poszła w ża- 
pominienie. Dopiero teraz na skutek wiado= 
fiości uzyskanych drogą wywiadów zdoła 
nó wpaść na ślad pewnego osobńika, do- 
bfego znajomego zmariego. Istnieją poważne 
pószlaki że to on napadł na przyjaciela i po 
zadaniu mu kilku ciosów sztyletem zabrał 
jego portfel, Narazie wobec gromadzenia 
prez policję dowodów jego winy wstrżymu 
jemy się od podania nazwiska aresztowa- 
nego. : i 

— (c) Wypadek podczas robót ziem.- 
rych. Wczoraj w dzień podczas przewoże, 

  

1.111 nia żieńić z ulicy Tartaki ńa brzeg Wilji miał 
Rozpędzona wa 

przy gniotła I: tuż: przy torze ru 
ika, 2а 

ernardyńskiej 6 Ni 
     

  

go przy ul. częśliwy* 

*ublelnym 
e ŁapPachu    PJ ldai 

  

„, = (c) Wypadek na przejeździe fko- 
lejowym. Przedwczoraj w dzień na prze” 
jeździe kolejowym w pobliżu Mołodeczna 
wpadł pod pociąg KE w tym 
czasie pusztor Lejzer Najfeld mieszkaniec 

., Wskutek wypadku Najfeld poniósł 
śmierć na miejscu. Fura którą jecitał u- 
legła zupełnemu rozbiciu. 

— (c) Nagła Śmierć. Wczoraj rano na 
podwórku synagogi Klovos przy ulicy 
Niemieckiej zmarła nagle ` 
Метез, znana w Wilnie umysłowo-chora 

- Lebiedziewa. 

strawych kapeluszach i zączępiająca stale 
pficerów. 

letnia Róża —230.10. W 

moment, w którym Ewa, mająca wiarę ziewowi i Żebrykowi za czynne o" Papiery, procentowe: 

Z SĄDÓW 
Inżynier powiatowy skazany na 

trzy lata więzienia 

  

Sąd Okręgowy w Wilnie obradu 
jąc na sesji wyjazdowej w  Głębo- 
kiem rozpoznawał przez dwa dni 
zawikłaną sprawę z oskarżenia o 
defraudację sum skarbowych  prze- 
znaczonych na robotv drogowe trzech 
urzędników: b. inżynierów  powiato- 
wych w Głębokiem  Śmiecińskiego, 
Felicjana Chojnackiego oraz drogo- 
mistrza Kamińskiego. : 

Do sprawy powołano szereg 
Świadków oraz biegłych. Po zaznajo- 
mieniu się z okolicznościami sprawy 
i zorjentowaniu się w danych rachun- 
kowych, co właśnie zajęło tak dużo 
czasu Sad uznał b. inżyniera powia- 
towego Śmiecińskiego winnym popeł- 
nienia inkryminowan$ch przestępstw 
i skazał go na osadzenie w więzieniu 
zamieniającem dom poprawy na okres 
trzech lat. Pozostali oskarżeni: inż. 
Chojnacki i Kamiński dła braków 
dowodów winy zostali całkowicie 
uniewinnieni. 

Sprawa wzbudziła żywe zaintere-. 
sowanie miejscowego społeczeństwa i 
zgromadziła licznych słuchaczy. 

Skład Sądu tworzyli: p.p. Sienkie- 
wicz (przewodniczącycy), Miłaszewicz * 
i Brzozowski. (y) 

Sprawa ks. M. Jastrzębskiego w 
Sądzie Najwyższym 

W dniu wczorajszym Sąd Najwy- 
ższy rozpoznał skargę kasacyjną Su: 
perintendenta kościoła ; ewangelicko- 
reformowanego ks. „Michała Jastrzęb- 
skiego skazanego jak wiadomo, przez 
Sąd Okręgowy i Apelacyjny w Wil- 
nie na karę trzech miesięcy (z zawie- 
szeniem) za udzielenie Ślubu księdzu 
katolickiemu Janowi Choroszuchowi 
oraz za niewpisanie do metryki "šlub- 
nej uwagi, że Choroszuch jest ka- 
płanem katolickim. 

Sprawa ta powstała na skutek 
skargi wileńskiej kurji djecezjalnej 
złożonej do urzędu prokuratorskiego 

W trakcie rozprawy prokurator 
przychylił się częściowo do skargi 
kasacyjnej domagającej się uchylenia 
wyroku, wnosząc Oo uchylenie wyroku 
w części, skazującej, za danie ślubu 
osobie nieuprawnionej, za które to 
przestępstwo oskarżony skazany był, 
jako urzędnik stanu cywilnego, nato- 
miast zążądał utrzymania w mocy 

wyroku, skazującego ks. Jastrzębskie- 
go za Świadome niewpisanie do me- 
tryki Ślubnej wymaganych danych. 

Sąd Najwyższy umorzył sprawę 

zgodnie z wnioskiem obrońcy moty- 

wując to brakiem cech :przestęp- 
stwa. (y) 

i Grand hotel „Sa | 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Wyszedł z druku tom VIII wydawnictwa 

p.t. „Ustawodawstwo Polskie z lat 1917 — 
1928*. Tom ósmy obejmuje wszystkie przepi 
Sy prawne, ogłoszone w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., z wyjąt 
kiem konwencyj, umów i innych aktów pra- 
wa międzynarodowego, które po ukończeniu 
opracowania ustawodawstwa wewnętrzne” 
go wydane zostaną w oddzielnym zbiorze. 

Przepisy prawne, objęte wydawnictweni 
przytoczone są z zachowaniem układu chro 
nologicznego Dz. U.R.P.; każda więc pozy- 
cja w wydawnictwie odpowiada odnośnej. po 
zycji Dziennką Ustaw. Tekst jednak każde- 
go przepisu przyłaczany jest tylko o tyle, o 
ile obowiązuje, z uwzględnieniem zmian i w 
zupełnień, wprowadzonych późniejszemi prze 
pisami do dnia 1 marca 1930 r., przyczem 
zmiany zaszłe po wyjściu z druku poszcze 
gólnych tomów, przytaczane są w suple 
mentach do tomów nastzpnych. Teksty prze 
pisów, które uznano za nieobowiązujące, są 
pominięte; pod odnośnemi pozycjami zacyto- 
wane są jedynie tytuły tych przepisów oraz 
umieszczone uwagi, wyjaśniające„ przyczy- 
ny utraty przez nie mocy obowiązującej. 
" Dla ustalenia, czy i w jakich częściach 
daity przepis obowiązuje, stosowano w mią 
rę możności, niezależnie od wyraźnych wska 
zówek zawartych w tekstach, zasady ogól 
ne, przyjęte w tej mierze w teorji. 

Wydawnictwo przeznaczone jest przede 
wszystkiem dla potrzeb praktycznych; og- 
rom materjału ustawodawczego, zawartego 
w oficjalnych zbiorach prawa polskiego, czy 
ni ten materjał mało dostępnym dla osób, 
poszukujących w urzędowym zbiorze odpo- 
wiedniego przepisu prawnego.  Wydawnict- 
wo niniejsze, podając teksty prawne w ich 
właściwej postaci, ma na celu przez udostęp 
nienie materjału ustawodawczego zapobiec 
trudnościom związanym z korzystaniem 
ze zbiorów oficjalnych. 

  

że- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 28 marca 1930 roku. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8,89 — 8,91 — 8.87. Franki fran 

cuskie 34.92 i pół — 35.01 — 34.84. Szylin- - 
g austrjackie  125.66— 125.97 — 125.35. 

elgja 124.37 — 124,68 — 124,06. Gdańsk 
173.51 — 173,94 — 173.08. Holandja 357,75 
— 358.65 —— 356,85. Kopenhaga 238.85 — 
239.45 — 238.25. Londyn 43.37— 43.48 -— 
43.26. Nowy York — 8.904 — 8.924 — 8.884 
Paryż 34.0] — 35.00 34.82. Praga 26.3/4-— 
26.49 — 26,36 i pół. Szwajcarja 172.58 — 
173.01 — 172.15. Stokholm 239.70 — 240.30 

leń 125.66 — 12597 — 125.35. 
Włochy 46.75 i pół — 46.87 — 46.64, Beriin 

   

   
zkując* gędówka chodząca po ulicach miasta w ja w obrotach prywatnych 212,86. 

i 
a 

w umarłego ojca, uświadamia sobie, že 
ten człowiek kłamał. Scena, w której 
Joannie odsłania się nieznana dotąd 
twarz Krzysztofa, przeprowadzona jest 
z maestrją. J. W. P. 

drogich, ze wspomnieniami związanych 
osób. Pomimo to, śmierć w ich życiu 
nie jest najważniejsza. Sugestywność 
wspomnienią może przezwyciężyć po 

с Smierci, właśnie dlatego, że prze- 
iwstawia jej prawa życia. Potęga 

wspomnienia może być tak wielką, że 
właściwie nie człowiek żyje wspomnie 
niem, ale wspomnienie jest życiem w 
człowieku. Dlatego, że za każdym ra- 
zem, kiedy się do niega powraca, jest 

zabawy i loferji. 

TEATR I MUZYKA 

poparcie kysz z opresji został odwieziony: dą szpi 
ala św. Jakóba. Mizik doznał zgńiecemia klat 

ki piersiowej. 

— (c) Aresztowanie cygankł W 
— Teatr Miejski ńa Pohulance Dziś i Oszrianie ' aresztowano cygankę Reginę 

nej fascynującej sztuki amerykańskiej „Broad 
way”, która wywołuje na widowni wstrząsa 
jące wrażenie. 

— „Karol « Anna* Na repertuar Teatru 
Miejskiego na Pohulance wchodzi 
sztuka wojenna L. Franka Na Anna“ w NS cięZarowy wosd! 16 !etni у 
opracowaniu reżyserskiem A. Zelwerowicza. Markiewicz (Stalowa) który desztrał kilka kalhy. Požar d. 3 78.5 ilp Premjera zapowiedziana na środę najbliższą. kilka dotkliwych obrażeń głowy £ х УРОНН ardų A ае 

jutro dwa ostatnie przedstawienia sensacyj- WYSocką podejrzaną o kradzieże 
Wysocka iłegitymowała się fałszywym 

dowodem osobistym pochodzenia któr be i "p powa wa: p *go obchodzenią się 2 ognieni powstał pożar w 57.25. 8 pro 
zabudowa 

_ — (с) Ofiara nałogu, Koło Postaw £ 
rėžški Užlaka wydobyto trupa Jakóba Kor- 
bacza, który jak stwierdzono, przed kilku 
tygodhiarni wracając do domu w stanie pi- 

Pożyczka inwestycyjna 125.50 — 124.50 
Premjowa dolarowa 75. 5 proc. końiwefsyjna 
a 8 MACY Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln., 

jącym przechodząc przez rzeką wpadł pod $325_ 5 proc, TK. Przem. Polskiego Al 28 
16d i'ufon 4 proc. ziem: 45. 4 i pół procentowe 5450 |||, 

cx (c) Pożar. Z powodu nieóstrożnego 8 proc. zie e 76. 5 proc. ' warszawskie 
V wskie 76 — 76.35. 10 

h Bolesławz Romancewicza proc. Lublina 80.25. 5 proc. Łodzi 68.50. 

  

  

   
      

— (c) Przejechany przer wóz. Pod we wsi Koncypole gminy twereckiej., Pa- 
głośna przejeżdzający przer ulicę W Pobulanka stwą płomieni padła 'stodoła ze zbiorami, 

Stanisław obora 7 inwentarzem žywem ? dom miesz- 

róg. straty. 

Akcje: 

Bank Polski 168 — 167.75. Spół. Zar. 
24.25. Pocisk 2.25— 2.30. Stra 

čhowice 20.50 — 20 — 20.25. Borkowski 5. к лн 
 



    

SLO OWO 
  

RADJO 

Sobota, dn. 29 marca 30 r- 

11.58 — 12.0: Sygnał czasu z Warsz. 
12.05 — 13.10: Muzyka z plyt gramot. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteor. z W. 
15.00 — 15.45: Tr. z Warsz. Odczyty 

dła maturzystów: 1) „Polska a Kozaczyzna“ 
(prof. H. Mościcki) 2) Mickiewicz (prof. 
4. Górski). 

15.45 — 16.00 Tr. Z Warsz. Kącik arty- 
styczny Ligi Samowystarcza:ności  (iospo” 
darczej. 

16.00 — 16.05: Program dzienny. 
16.05 — 16:15: „Co nas boli?" przeciiadz 

ka Mika po mieście. 
16.15 — 17.00: Muzyka z płyt gramof. 

Koncert życzeń. 
17.00 — 17.15: Kom. Wil. 

Rolniczych. 
17.15. — 17.35 W świeile rampy" prze» 

gląd nowości teatralnych wyg'. Tadeusz Ło- 
palewski. 

17.30 — 17.45 — „Chwila poezji”. Wier- 
sze Marji Pawlikowskiej recytuje Zbign. 
Ziembiński art. Teatrów Miejskich. 

17.45 — 18.45: Tr. z Warsz. Słuchowisko 
dla dzieci. > 

j18.50 — 19.15: „O karności! odczyt o1g. 
przez Tow. Wychowania  Przedszkolnego, 
wygłż. Wanda Mackiewiczowa. 

19.15 — 19.40: Program 
dzień. 

19.15 — 19.40: Program na następny tyż 
dzień. 

19.40 — 19.50: Rozmaitości. 
19.50 — 20.15: „Z szerokiego świata” naj 

ciekawsze zdarzenia tygodnia omówi Henryk 
Tokarczyk. O godz. 20.00 — Sygnał czasu. 

20.15 — 20.30: Tr. z Warszawy. Feljeton. 
20.30 — 22.15: Tr. z „Radjo i Swiatlo“ 

Philips w Wilnie. Koncert uczenic i uczniów 
oh Kružanki, 

1. 20.30 — 21.00: 1) Moniuszko — Dum- 
ka jadwigi z op. „Straszny Dwór' wys. E. 
Klaczkinówna, 2) Vehry — „Letni wieczór'* 
wyk. Z. Gawrinówna, 3) Moniuszko — „O 
matko moja* wyk. A. Kowarsk, 4) Rubin- 
sztejn — arja z op. „Demon“ wyk. A. Ko 
warski. 5) Bemberg — pieśń hinduska (z 
wioloncz.) wyk. A. Asówna (sopr.) i A. 
Lichtson (wioloncz.) 6) Saint Sacns — arja 
z op. „Samson i Dalila" wyk. A. Asówna 
(sopran) j A. Lichtsen (wisioncz.) 7) Deli- 
bes — duet z op. „Lacme* wyk. R. Karpow- 

Tow. Kółek 

na następny 

"aa i A. Asówna. 
Cz. Il. 21.00 — 21,25: Pogaduszki mej 

szagolskie* monolog regjonalny wygł. Leon 
Wołłejko. 

Cz. IH. 21.25 — 22.15: Dalszy ciąg kon 
certu: 1) Biliński — „Rozmowa* wyk. 
Klizorowicz. 2) Moniuszko — arja z _ op. 
„Straszny Dwór* wyk. Elizerowicz, 3) Broch 
— Wariacje Wz R. Karpówna — „Jasna 
Lednica“ wyk. D. Kacówna, 6) Szymanowski 
-— „Pieśń szalonego muezina* wyk. D. Ka- 
równa, 7) Moniuszko — kołysanka z op. 
„Halka“ NE D. Kacówna, 8) Bizet — kwar 
iet z op. „Carmen* wyk. S. Klaczkinówna, R. 
śKarpówna, A. Asówna, E. Trocki i B. Eli 
zerowicz przy fort. Zofja Trocka. 

22.00 — 23.00 Tr. z Warsz. Feljeton i ko- 
munikaty. - 

23.00 — 24.30: Muzyka z plyt gramoi. 
wodzenia. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 

Z dnia 28 maca 1930 roku 

Papiery progerttowe: 

4 proc. Premjowa Pożyczka Inwestycyj 
na w złotych  124,1/4. 

CENY W WILNIE 

z dnia 28 marca 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 33—34, żyto 19 
— 20, jęczmień na kaszę 19—20, browarowy 
21—22, owies 18—19, gryka 25—30, wyka 
29—30, otręby pszenne 17—18, żytnie 13— 
15, ziemniaki, 7—8, siano 8 — 10, koniczy. 
na 12—13, słoma 7—8, makuchy lniane 35— 
36, słonecznikowe 25—26. Tendencja wycze 
kująca. Dowóz i zapotrzebowanie słabe. 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. ł 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250. wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 

tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 kig. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600 — , solone 500 — 550. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) SZ 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 Sztuk, cebula 40 — 50, 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 
— 450, szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 
350 — 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), Śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 
— 400, wąsacze żywe 500 — 550, śnięte 

350. węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 
— 3.80, śnięte 2.50 — 2.80, stynka 1.70—200 

B. płocie 2.00 — 2.20, drobne 80—1.00. 
Nasiona: koniczyna czerwona 180, bia- 

ła 250, szwedzka 250, łubin, seradela 25—26 
Len: Len włókno surowe I gat. 18—20 

zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię lniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

UFIARY, 
M. Z. na remont sal w Domu Dzieciątka 

Jezus zł. 10. 
M. M. na Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W WILNIE 

(uł. Wielka 66 tel. 1253) 
OGŁASZA Iż POSIADA DO SPRZEDANIA 

1) Dłużyc i kloców sosnowych 15.000 
m3 na stacjach: Mosty, Rybnica, Olkieniki, 
Zalesie N. Święciany, Lida i innych. 

2) Klacow i owych sosnowych 
(bloków) 1.000 m3 na stacjach Kiena, Pod- 
brodzie, Nowo - Święciany, Landwarów, Ju- 
raciszki. 

3) Dłużyc i kloców swiarkowych Zz od- 
ziomkami 15.000 m3 oraz 2.500 m3 bloków 
świerkowych w długościach od 4 m. i šre 
dnicy w cienkim końcu od 30 względnie 25 
cm. na stacjach: Mosty, Marcikańce, Rudzi- 
szki, Orany, Landwarów, Jaszuny, Juraciszki, 
Usza, Wilejka, Nowo - Święciany, Nowo 
Wilejka i innych. 

4) Słupów francuskich sosnowych 5.000 
sztuk na stacjach: Marcinkańce, Druskieniki, 
Rybnica, Jaszuny, Podbrodzie i innnych. 

5) Szwel Ek: ych sosnowych 
30.000 sztuk na stacjach: Usza, Mołodeczno, 
Mosty, Stołpce, Lida, Skrzybowce, Zalesie i 
innych. 

6) Kopalniaków sosnowych 20.000 m3. 
na stacjach:  Sanowo, 'Druskieniki, 
ki, Marcinkańce, Jaszuny, Olkieniki, Orany, 
Stołpce, N. Święciany, Wilejka, Usza, Nowo- 
Wilejka, Juraciszki i innych. 

7) Podkładów normalnotorowych 60.000 
sztuk (typów Dyrekcji kolei). 

8) Bindry dębowej 1.100 lag podwójnych 
na stacjach: Mosty, Horodžki, Juraciszki, Za 
bi Landwarów i innych. 

9) Olszy i tartacznej 11.000 
m3 na stacjach: Mosty, Marcinkańce, Dru- 
skieniki, Sanowo, Jezory, Porzecze, Rybnica, 
Jaszuny, Stasiły, Olkieniki, Juraciszki i innych 

10) Brzozy fornferowej i tartacznej 1.300 
m3 na stacjach: Marcinkańce, Olkieniki, Jura 
ciszki, Jaszuny, Mosty i innych. 

11) Osiki zapałczanej krajowej i ekspor. 
towej 3.000 m3 na stacjach: Juraciszki, Usza 
Hoduciszki, Marcikańce, N. Święciany, Smor 

Down i innych. 
Drewno opałowe wszystkich gatun- 

ków 40.000 m.p. na stacjach: asai Sta- 
sity, Rudziszki, Olkieniki, Orany,  Zėrwiny, 
Nowodruck, Wilejka i innych. 

Oferty pisemne na kupno wymienionych 
sortymentów, uprasza się składać do dnia 15 
kwietnia 1930 roku. 

W ofertach należy wymienić cenę loco 
place kolejowe przy stacjach łub torach 
szględnie franco wagon stacja załadowania 

z podaniem bliższych warunków tranzakcji. 
Wszelkich informacyj udziela _ Wydział 

Handlowy DLP. 
Tranzakcje będą zawierane w miarę zgła 

szania ofert. Ž 

Państwowa Szkoła Techniczna im. 
Marszałka Józcia Piłsndskiego 

w Wilnie powiadamia, że niedziela 
wywiadowcza odbędzie się 30 III. rb. 
o godzinie 12 min. 30, *na którą za” 
praszą wszystkich rodziców i opieku- 
nów uczniów szkoły, 

  

  

  

  

  

  

а 

ь WER Od dnia 28 marca do dnia 1 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany monumentalny film, 

um | -N IBELUNG I“ MIE ĮSKA 53 
Dram*t w 10 aktach. W rolach głównych. Krymhilda— MAŁGORZATA SCHOEN; Brunhilda— 

ul. Qstróbramoka 5. HANNA RALPH, Zygiryd—PAWEŁ RYCHTER. Zwiększony zespół orkiestry. lllustracja muzyczna 
osnuta na motywach RYSZARDA WAGNERA. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od g. 4-€j. 

KINO-TEATR "Dziś Arcydzieło wszechŚwiatowej sławy! Tryumtalny przeboj sezonu. rAŁACE! Sai ZUBIENICA 
L pokowy film ilustrujący 

HELIOS" „„HRABIA CAGLIOSTRO cieży największego awant 
95! nika świata. Reżys. genialny RICHARD OSWALD, Wykonawcy ról gl6wnych: HRABINA RINA de LIGNORO, 
Wileńska 38. RENEE: HARIBEL, JAN STUWE, KOWAL SAMBORSKI, ALFRED ABEL, ZUZANNE BLANCHETTI. Nie» 

zwykle frapująca treść! Kilka części obrazu w naturalnych kolorach! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. 

Monumentalny arcyfilm osnuty namiłości, intrycze i nienawiści p. t. 

KINO-TEATR 

„HKOLLYWOCD* 
Mickiewicza 22. 

2 epoki: Starożytna i 
Gspółczesni „JUDYTA | EHEGLOFERNES$* | 

0 nowoczesna. 
W rol. gł. najpiękniejsza kobieta świstą 

Początek o 2 godz. 4, 6, 8 i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna. 

i uosobienie 
męskości i siły UA RUSKAJA MAGISTE. 

  

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SADU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

w dniu 25.1 1930 r. 
442, 1. B. „Esbrock — Motor, Spółka z ograniczoną od. 

powiedzialnością*. HandlowodKomisowa sprzedaż samochodów 
i artykułów tej branży. Siedziba w Wilnie, ul. Mickiewicza 23. 
Firma istnieje od 1 Stycznia 1930 roku. Kapitał zakładowy 
18,000 zł. podzielonych na 100 (udziałów po 180 zł. każdy, cał 
kowicie wpłacony w gotowiźnie. Zarząd spółki stanowią zam. 
w Wilnie: Albert vei Abram Etingin — przy ul. Żeligowskiego 
10 i Stefan Szostakowski — przy ul. M. Pohulanka 14. Podpisy 
wanie w imieniu spółki, plenipotencji, prokur, czeków, weksli i 
innychł zobowiązań pieniężnych, zawieranie i podpisywanie 
wszetkich tranzakcyj, umów i RWE. aktów, oraz zastępowanie 
«półki we wszystkich instytucjach sądowych;  administracyje 

ych i innych u wobec osób prywatnych należy pod stemplem 
liimowym do zarządcy Alberta vel Abrama Etingina. Do podpi 
"ywania korespondencji nie zawierającej zobowiązania, do oc- 
sioru wszelkiego rodzaju pocztowo-telegraficznej  koresponden 
„Й nie wyłączając pieniędzy; do odsyłania i odbioru wszelkiego 
oodzaju kolejowych i innych przesyłek oraz do reprezentowania 
spółki w instytucjach administracyjnych wystarcza podpis jedne 
40 zarządcy pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną 
dpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Janem Buyko, notarjuszem w Wilnie w dniu 28 grudnia 1929 
roku za Nr. 5007 na czas nieokreślony. 3742 — VI 

1458. Il. A. „Stołow, Abram*. Przedsiębiorstwo zostało 
ziikwidowane i wykreśla się z rejestru. 3746 — VI 

1745. il. A. „Tow. — Grekopol — Fania Ancelewicz i 
Spółka". Spółka została zlikwidowana i W at z U 

‘ 3141 — 

w. dniu 1341 1930 roku. 
5686. II. A. „Reprezentacja i Składy Komisowe fabryk, 

_lekstylnych Aleksander Ferman'- Firma: „Reprezentacje i skła 
dy komisowe fabryk tekstylnych Aleksander Ferman i Spółka, 
spółka firmowa'* zmienia Się na: „Aleksander Ferman — Ке- 

prezentacja i składy komisowe fabryk włókienniczych*  Wy- 
lącznym 'właścicielem jest Aleksander Ferman, zam. w Wilnie, 

sul, Wielka 13. Wspólnik Ilja Hurwicz zbył swój udział na rzecz 
Aleksandra Fermana i wystąpił ze spółki. 3748 — VI 

w dniu 14.1 1930 roku. 
6439. Il. A. „Spadk, ]. Papirmejstra — Browar i tartak. 

Spółka firmowa w Lidzie". Wspólniczka Lubow  Malewiczowa 
zmarła. Do czasu zatwierdzenia spadkobierców *w / sprawach 
spadkowych po zmarłej Lubowji r k D zastępuje zmar 
ią w spółce nieletnia Marja Małewiczówna z Lidy z zakresem 
uprawnień przysługujących zmarłej. Kuratorem nieletniej Marji 

* Malewiczówny jest Izaak Kantor — Reches, zam. w Lidzie, ul. 
3749 — VI Suwalska 44. 

: w dniu 29.1. 1930 roku. 
475. Il. A. „Bunimowicz Josel*. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowuie i wykreśla się z rejestru. 3750 — VI 

658. VIII A. „Dom Handlowy Bracia Cholem*. Oddział 
spół ki w Warszawie został zlikwidowany. Prokura  Eljasza 
Sejfera wygasła. ; k 3551 — VI 

w: driiu 30.1 1930 roku. 
827. Il. A. „Elsztejn Chaim. Właściciel przedsiębiorstwa 

Chaim Elsztejn zmarł. Czynności przedsiębiorstwa zostały za- 
wieszone. 3752 — VI 

w dniu 29.1 1930 roku. 
1159. II. A. „Rabinowicz Aron*. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. „ 3753 — VI 

Dział B. w dniu ł0.II 1930 roku.* 
446. I. B. „Towarzystwo — Frydwor — spółka z ograni 

czoną odpowiedzialnošcią“ Handel kolonjalnemi, chemicznemi i 
jnnemi towarami. Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 32. Przedsię- 
biorstwo istnieje od 1 stycznia 1930 roku. Kapitał zakładowy 
18.000, podzielony na 100 udziałów po 180 zł, każdy, całkowi 
cie w gotowiźnie wpłaceny. Zarząd Spółki A zam. w 
Wilnie: Dawid Frydkowski przy ul. Piwnej 6 i Berko Dworzecki 

przy ul. Piwrej 7. Zawieranie i podpisywanie w imieniu 
spółki wszelkich tranzakcyj, weksli, zobowiązań i innych aktów 
i dokumentów oraz zastępowanie spółki we wszelkich instytu- 
cjach i wobec wszystkich osób należy do każdego członka 
zarządu z zosobna pod stemplem firmowym. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego 
przed Sewerynem Boguszewiczem notarjuszem w Wilnie-w dn. 
30 grudnia i929 roku za Nr. 7653 na czas nieokreślony. 

3791 — VI 

w dniu 21.1 1930 roku. 
„1455. II. A. „Szwer Jankiel". Przedmiot: skład  cukru,. 

mąki i śledzi. Siedziba została przeniesiona na ul. Stefańską 10 
w Wilnie. 3754 — VI 

; w dniu 27,1 1930 r. 
1958. 1X. A. „Centralna Kasa Spółek Rolniczych — Od. 

dział Wiłeński*. Zastępcą k'erownika Oddziału w Wilnie zamiast 
Antoniego Kokocińskiego mianowano Edmunda S' rokowskiego 
zam. w Wilnie, ul. Jasna 3. i 3755 — VI 

w dniu 21.1 1930 roku. 
3612. IL. A. „Surowięc* Krupnik, Markman, Wuliowski i 

Spółka* Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru, 
‹ 3756 — VI 

w dniu 29,1 1930 r. 
3905. II. A. „Girszowski Abram*. Przedsiębiorstwo zosta 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 3757 — VI # 

w dniw 21.1 1930 roku, 
6310. II. A. „J. Szwec i J. Gelwan S-ka”. Spółka została 

zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. IA 1 

w dniu 29.1 1930 r. 
7415. IL. A. „Fabryka win owocowych i miodu — Mio 

dowin — Zelman Olkienicki“. Firma obecnie brzmi: „Miodowin 
— Żelman Herszman'*. Właścicielem obecnie jest Herszman Zel 
man, zam, w Wilnie, ul. Zakretowa 5. Na mocy aktu zeznanego 
przed Stefanem Przewłockim, pełniącym. obowiązki Juljana — 
Marcelego Korsaka Notarjusza w Wilnie w dniu 31 grudnia 
1929 roku za Nr. 4044 przedsiębiorstwo Zelmana Olkienickiego 
przeszło na własność Zelmana Herszmana. 3759 — VI 

w dniu 21.1 1930 roku. 
7567. Ill A. „Biuro Techniczno-Handiowe inż. Kiersnow. 

skiego 1 Krużołek i S-ka", Firma obecnie brzmi: „Biuro Technicz 
no-Handlowe Inżynierowie Kiersnowski, Krużołek i S-ka w Wil 
nie“. Siedziba w Wilnie, uł. Jagiellońska 8. 3760 — VI 

w dniu 14.11 1930 roku. 
8218. II. A. „Efim Mowsza Elkind, Lejba Morduchowicz i, 

Josiel Frydland S-ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla 
się z rejestru. 61,— VI 

7363. Il. A. „Gordon Lela*. Przedsiębiorstwo zostało zli- 
kwidowane i wykreśla się z rejestru. 3762 — VI | 

w dniu „3, l. 1930 r. 
11432. I. A. Firma: „Berchom Dwejra". Siedziba w Szar 

kowszczyźnie, pow. Dziśnieńskiego, Przedmiot — sklep Manu- 
faktury, Właściciel Berchon Dwejra zam. tamże. 31763—VI. 

11433. I. A. Firma: „Jungełson Morduch*. Siedziba w Głę- 
bokiem, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczą - 
galanteryjny. Właściciel jungelson Morduch, zam. tamże. | 

2 3764 — VL 

w dniu 13. I. 1930 r. 
11434. |. A. Firma: „Grekopol* — F. Ancelewicz i Z.. Mir- 

cewicz — S.ka“. Fabryka chałwy j cukrów. Siedziba w Wilnie, 
ul. Trocka 19. Spółka istnieje od 4 grudnia 1929 roku. Wspólni- 
cy zamieszkali w Wilnie: Fania Ancelewicz — przy ul. Wielkiej 
28 i Zdrawko Mircewicz — przy ul. Garbarskiej 1. Spółka za- 
warta na czas nieokreślony. Ža ad należy do obu wspólników. 
Weksle, umowy, zobowiązania i plenipotencje w imieniu spółki 
winny być podpisywane pod stemplem firmowym, łącznie, przez 
obu wspólników lub ich plenipotentów upoważnionych AOS? 
notarjalnemi plenipotencjami. 3765 — VI 

11435. I. A. Firma: „Stolow Owsiej Krawiec". Siedziba w 
Wilnie, ul. Wileńska 10. Przedmiot — zakład krawiecki. Firma 
istnieje od 1930 roku. Właściciel Stołow Owsiej IAA 

3766 — VI. 

у % 

11436. 1. A. Firma: „Dom Bankowy M. Ryndziuński i K. 
Kaufmans — Spółka firmowa". Dom Bankowy. Siedziba w'Wil 
nie, ul. Niemiecka 37. Firma istnieje od 1 stycznia 1930 roku. 
Wspólnicy zam. w: Wiłnie, przy uł. Żeligowskiego 5 i Mojżesz 
Ryndziuński i Kaufman Kaufmans. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn. 27 grudnia 1929 roku na czas nieokreślony. 
Zarząd należy do obu wspólników. Każdy ze wspólników, samo 
dzielnie ma prawo w imieniu firmy wydawać i podpisywać pod 
stemplem firmowym czeki i wszelkiego rodzaju zobowiązania, 
nie wyłączajac weksli i żyrowania takowych, zawierać umowy, 
podpisywać korespondencje i wszelkie akty, prowadzić sprawy ‹ 

w instytucjach sądowych ; administracyjnych i wydawać płe- 
nipoteńcje osobom innyfn na prowadzenie tych spraw, otrzymy 
wać pieniądze z przekazów bankowych i pocztowych, wszelkie- 
go rodzaju korespondencję zwykłą, poleconą, pieniężną i wartoś 
ciową, wpływającą na imię firmy i wszelkie należności z pokwi 
towaniem z odbioru i wogóle dokonywać jednoosobowo wszel- 
kich czynności związanych z operacjami bankowemi i repreżen- 
tować firnię bez żadnego ograniczenia. 3767 — VI. 
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$ w dniu 17. I. 1930 r. 
11437. I. A. „Ryska Fabryka Konserw — Atlantic — Aron, 

Bernsztejn i Pikus — Spółka firmowa". Prowadzenie fabryki 
konserw. Siedziba w Wilnie, ul. M. Stefańska 21. Firma istnieje 
od 10 lutego 1926 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Nochim 
Bernsztejn, Gierszon Pikus — obaj przy ul. W. Pohulanka 14 i 
Sora - Leja Aron — przy ul. Zarzecze 20. Generalnym pienipo 
tentem wspólniczki Sory „ Lei Aron jest Josel Aron, zam. w 
Wiłnie przy ul. Zarzecze 20. Spółka firmowa, przekształcona ze 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Ryska Fa- 
bryka konserw — Atlantic — Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością”, istnieje nadal na mocy aktów, zeznanych: przed 
Notarjuszem Siewiorkiem w Wilnie w dn. 8 lutego 1926 r. za 
nr. 626, przed Notarjuszem Murza - Murziczem w Wilnie w dn. 
28 maja 1926 r. za nr. 1911 i w dn. 2, 10 i 25 listopada 1927 
r. za Nr. Nr. 50,88, 5229 i 5479 oraz przed Notarjuszem Rožno- 
wskim w Wilnie w dn. 28 paždziernika 1929 r. za Nr. Nr. 5882 į 
5884. Czas trwania spółki — nieograniczony. Zarząd należy do 
wszystkich trzech wspólników. Wszelkiego rodzaju zobowiąza 
nia, weksle, czeki, żyro na wekslach, akty notarjalne i hipotecz- 
ne i wogóle wszelkie dokumenty, zawierające jakiekolwiek bądź 
zobowiązania podpisują w imieniu spółki dwaj wspólnicy pod 
stemplem firmowym.  Korespondencję zaś zwykłą, poleconą i 
wartościową, jak również pokwitowania z odbioru z poczty, 
kolei i instytucyj przewozowych listów, przekazów i przesyłek 
podpisuje w imieniu spółki każdy ze wspólników samodzielnie. 

3768 — VI. 

11438. I. A. „Ruwien Mysłobodski 4 S-ka, Spółka firmowa." 
Sprzedaż węgia i koksu. Siedziba w Wilnie, ul. W. Pohulanka 15 
Firma istnieje od 18 września 1929 roku, Wspólnicy zam. w Wil- 
nie: Ruwen Mysłobodski — przy ul. Stromej 5 — 5 i Bencjan 
Pasemanik — przy ul. Mickiewicza 17. Spółka firmowa zawar- 
ta na mocy umowy z dnia 2 sienpnia 1929 r. na czas nieo- 
kreślony. Zarząd należy do obu wspólników łącznie. Weksle, o- 
bligi i inne zobowiązania, czeki, akty notarjalne i pełnomocni- 
ctwa podpisują obaj wspólnicy. Korespondencję zaś pocztową, 
telegraficzną, zwykłą j wartościową i pokwitowania z odbioru 
przesyłek podpisuje oraz wszelkiego rodzaju czynności w urzę 
dach i na kolejach żelaznych załatwia jeden ze wspólników. 

3769 — VI. 
_____ £—————————————— 

11439. 1. A. „Szułman — Szulkin — Spółka”. Sklep surow- 
ców krajowych celem dalszej odsprzedaży takowych. Siedziba 
w Dołhinowie, pow. Wilejskiego. Spółka istnieje od 28 stycznia 
1929 roku. Wspólnicy zam. w Dolhinowie, pow. Wileiskiego: 
Jankiel Szulman, Josiel Szulkin, Michel Szulkin, Gutman Szulman 

Szmuel Gitelzon i Genia Alperowicz. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 28 stycznia 1929 roku na czas nieograni- 
czony. Zarząd należy do Jankiela Szulmana. Wszelkie zobo 
zania, umowy, czeki, weksle i pełnomocnictwa winny być zao- 
patrzone podpisami czterech wspólników, a w tej liczbie Jankie 
la - Szulmana. 3770 — VI. 

11440. I. A. „Futrowil — Zelik Bunimowicz i Spółka, spółka 
firmowa". Handel kapeluszami, futrzano - galanteryjny oraz 
czapkami. Siedziba w Wilnie, ul. Niemiecka. 22. Firma istnieje 
od 1 stycznia 1930 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Rachela 
Epel — przy ul. W. Pohulanka 14,-Zelik Bunimowicz i Sora Bu- 
nimowiczowa — dwaj ostatni przy ul. Niemieckiej 22. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 9 stycznia 1930 roku 
na czasokres do dn. 1 stycznia 1933 roku z automatycznem prze 
dłużeniem na termin trzyletni, o ile którykolwiek ze wspólników 
na dwa mies. przed upływem terminu nie zadeklaruje na pismie 
o chęci wystąpienia ze spółki ; jej zlikwidowania. Zarząd należy 
«do wszystkich wspólników. Wszelkiego rodzaju zobowiązania 
pieniężne, weksle czeki, żyra na wekslach, umowy, plenipotencje 
i inne dokumenty podpisują pod stemplem firmowym, Rachela 
Epel i Sora Bunimowicz łącznie lub jeden Zelik. Bunimowicz. 
Każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo podpisywać wszel 
ką korespondencję jak również otrzymywać z poczty, telegrafu, 
kolei żelaznych, komór celnych, banków i wszelkich instytucyj 
państwowych i prywatnych, korespondencję zwyczajną, pole 
coną, pieniężną, pieniądze w gotówce, przesyłki, towary i inne 
przedmioty. 371 — VI. 

11441. L. A. Firma: „Lewin Etka“ Siedziba w Drui, pów. 
Brasławskiego, Przedmiot — zajazd. Firma istnieje od 1920 r. 
Właściciel Lewin Etka, zam. tamże. 31122 — NE > 

11442, 1. A. Firma: „Amdur Mera" Siedziba w Drui, pow. 

  

Brasławskiego. Przedmiot — drobna sprzedaż artykułów Spo” 
żywczych i naczyń. Właściciel — Amdur Me, R A 

713 — VL 
/ 

11443. I. A. Firma: „Sawras Justyn“. Siedziba w Felikso 

wie, gm. Lebiodskiej, pow. Szczuczyńskiego. Przedmiot — sklep 

spożywczy i piwa. Firma jstnieje od 1926 roku. Właściciel — 

Sawras Justyn zam. tamże. 3774 — VI. 

11444, |. A. Firma: „Łowczymowski Feliks". Siedziba w 
Prozorokach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep różnych 
'łowarów. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel — Łowczynow 

ski Feliks, zam. tamże. ° 775 — VI. 

i VILMA BANKY. Akcja pełna dramatycznych momentów i emocji trzyma widzów w napięciu. Początek 
seansów o_g. 5, w dnie Świ:teczne o g. 4 p. p. 
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w dniu 18. I. 1930 r. 
11445. I. A. Firma: „Ksiegarnia Kola Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Postawach. Siedziba w Postawach. Przedmiot — 
księgarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Koło Polskięj 
Macierzy Szkolnej w Postawach. 3776 — VI. 

11446. I. A. Firma: „Iwieński Liejba". Siedziba: w Lidzie, 
ul. Zamkowa 7. Przedmiot — piwiarnia i sprzedaż wyrobów ty- 
toniowych. Właścicieł — Iwienski Lejba, zam. tamże. s 

47171 — VI. 

11447. I. A. Firma: „Iwieniecki Jankiel". Siedziba w Orli, 
pow. Lidzkiego. Przedmiot — sklep bakalejny i gałanteryjny. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Iwieniecki Jankiel, zam. 
tamże. ? 37178 — VI. 

11448. I. A. Firma: „Kondratowicz Antoni“. Siedziba w 
Jarszewiczach, gm. Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego. Przed- 
miot — sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — 
Kondratowicz Antoni zam. tamże. 3719 — VI. 

11449. I. A. Firma: „Mironowicz Julian“. Siedziba w Żo- 
łudku, pow. Lidzkiego. Przedmiot — detaliczna sprzedaż wyro- 
bów tytoniowych. Właściciel Mironowicz Juljan, zam. w 

Lidzie. 3780 — VI. 

11450. I. A. Firma: „Piakiewicz Jan“. Siedziba w Lidzie, 
ul. żeligowskiego 36. Przedmiot — sklep spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1928 roku, Właściciel — Pinkiewicz JERU AE 

1 — W. 
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11451. l. A. Firma: „Śledź Józef*. Siedziba w Dokszycach, 
pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep wódek. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel — Sledź Józef, zam. tamże. 

3782 — VI. 

11452. |. A. Firma: „Wasifiski Abel". Siedziba w Wasilisz- + 
kach, pow. Szczuczyńskiego. Przedmiot — sklep mięsa. Prze 
Właściciel — Wasiliski Abel zam. tamże. 1 

' ‹ 3783 — VI. 

11453. I. A. Firma: „Woro4 Stanislaw“. Siedziba we wsi 
Ogrodniki, gm. Lidzkiej. Przedmiot — sklep spožywczy i ty- 
toniowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Woroń Sta- | 
nisław zam. tamże. 3784 — VI. 

w dniu 31: I. 1930 r. ZA 
36. III. B. „Periumerje Costa — Spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnošcią“. Przedmiot: wytwórnią wyrobów perfumerjiś ko | 
smetyków pod firmą: „COSTA* oraz handel temi wyrobami. | 
Kapitał zakładowy podwyższony o 10.000 zł., obecnie wynosi 
17.200 złotych, podzielony na 344 udziały po 50 zł. każdy całko 
wicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Efroim 

„Prużan — przy ul. W. Pohulanka 14, Aleksander Liwszyc — 
przy ul. Wingry I i Nachman Jakobi vel Jacobi przy ul. Tartaki 
26. Każdy z zarządców władny jest samodzielnie prowadzić w 
imieniu spółki sprawy jej we wszelkich instytucjach i instan 
ciach administracyjnych u władz i we wszelkich urzędach, jak 
również prowadzić wszelkie jej Sprawy sądowe we wszystkich 
instytucjach i instancjach sądowych ze wszetkiemi. prawami 
stronie przysługującemi. Weksle, żyra, czeki, umowy, przekazy, 
pełnomocnictwa, prokury, akty notarjalne i hipoteczne oraz 
wszelkie zobowiązania winny być wydawane, zawierane i pod- 
pisywane w imieniu spółki pod stemplem firmowym przez dwóch 
którychkolwiek zarządców łącznie. Do otrzymania i podpisy” 
wania w imieniu spółki wszelkiego rodzaju korespondencji, nie 
zawierającej zobowiązań oraz podań i deklaracyj do władz i 
wszelkich urzędów, jak również pokwitowań z odbioru, na mocy 

wszelkich dokumentów i tytułów, wszelkiego rodzaju i wyso 

kości kwot pieniężnych, korespondencji zwyczajnej, poleconej, 

wartościowej i pieniężnej, przesyłek wartościowych i pod ban 

derolą, towarów i ładunków, od władz z depozytu sąduz kas 

sądowych i skarbowych, od komorników, z instytucyj państwo 
' wych, komunałnych i prywatnych, bankowych i kredytowych, 
'z urzędów pocztowych i telegraficznych, urzędów celnych, za” 
rządów i stacyj dróg żelaznych, urzędów morskich ; rzecznych, 
od firm handlowych i osób prywatnych oraz wogóle skąd tego 
zajdzie potrzeba — uprawniony jest każdy z zarządców samo- 
dzielnie pod stemplem firmowym. Czas trwania spółki — nie- 
ograniczony. 3784 — VI. 

LEICYTACYEKR ‘ 

Wileński bombard „KRĘSOWIA” 
WILNO, HETMAŃSKA 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722. ! 

Podaje do ogólnej wiadomości, że 7 i 8 kwietnia r. b. o 
godz, 4-ej p. p. odbędzie się w lokaju lombardu licytacja 
NIEWYKUPIONYCH i NIEPROLONGOWANYCH ZASTA- 

WOW od Nr 1 do Nr 63870. 

W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjaych UWAGA! 
lombard nie będzie przyjmować. 
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