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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ai. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. . 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Poiesie) -— Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
ŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
RODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

HORODZIEJ —- Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, k wce*rms 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mi haiskiegn. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 1-wa „iłuch*. 
OSZMIANA — Księgarria Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia + ziska — St. Bednarski, © 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, w.. uickiewiezs 12 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Pułk. Sławek premjerem 
(Teletonem z Warszawy) 

Zagadkowość, ta główna cecha ta- 

ktyki Marszałka Piłsudskiego, ujawii 

ła się w całej pełni podczas ostafhiego 
przesilenia. Przychodzi artykuł imieni" 

nowy Marszałka, będący  najostizėj- 

szym, niepohamowanym w radykalize 

mie wyrazów atakićm na Sejm. Zaraz 

potem przychodzi misja p. Szymańskie 

go, który mówi o. zgodzie. 'Szymański 
zostaje wycofany, przychodzą „wa 

runki“, jednocześnie Klub B. B. zapo” 

wiada obstrukcję przeciwko posiedze- 

niu Sejmu, dając do tej obstrukcji jed 

nocześnie preludjum i ilustrację na po- 

siedzeniu komisji budżetowej. Potem 

przychodzi p. Jan _ Piłsudski, który 
znów mówi o pacyfikacji, ale znów ul 

tymatywnie traktuje zwołanie  olenar- 

nego posiedzenia Sejmu: W tym  na* 

stroju posiedzenie plenarne przez ma:- 

skiego do prasy 
WARSZAWA, 29.11. PAT. O godzinie 

I min. 45 p. marszałek Daszy przyjął w 

swoim gabinecie przedstawicieli prasy, któ- 

rym na wstępie oświadczył, iż pragnie po- 

dzielić się z nimi kilkoma uwagami, które 

uważa za konieczne. aby wyjaśnić to, CO 

było i zapobiec komentarzom, może. zupełe 

nie niepożądanym. — Odbycie dzisiejszego 

posiedzenia Sejmu — oświadczył „marszałek 

s— nie było ani „rewolucją antypaństwową , 

ani nie wywołało takiego sprzęciwu, który 

miałby charakter opozycji. Muszę zwrócić 

uwagę — ciągnie marszałek, įž opozycja «а 

każdego państwa, a zwłaszcza dla tak mło 

dego, jak nasze, musi być uważana za ciężką 

chorobę z dwóch względów: po pierwsze 

dlatego że opozycja zwycięska jednych то- 

dzi z matury rzeczy w tem położeniu próby 

opozycji przez drugich tak, że jest to począ 

tek fałszywej drogi, która niewiadomo do- 

kąd może państwo doprowadzić, w każdym 
razie mieści w sobie wielkie niebezpieczeń 

stwo dla państwa, po drugie zaś opozycja, 

wyłączając parlament, zmusza ludność do 

szukania rozstrzygnięcia gdzieindziej, czyli 

na ulicy — form , które mogą być niezmier 

nie drastyczne, bo nie są niczem normowa- 
nej, jak tylko przemocą policyjną. To też 

zwołując dzisiejsze posiedzenie, marszałek 
liczył się ze zmysłem państwowym wszystkich 

stronnictw. ER 

Muszę dodać, że przedstawiając 

   

   

Panu 

Zakończenie przesilenia rządowego 
Poseł Jan Piłsudski zrezygnował z misji tworzęnia rządu 

WARSZAWA, 29. II. PAT; W sobotę, w 'kilka minut po 12-ej, desy- 
gnowany szef rządu p, Jan Piłsudski, po odbyciu dłuższej konferencji z 
Kenis Prezydentem Rzeczypospolitej, zrzekł się misji tworzenia ga- 

etu. : $ 
‚ ©О godzinie 12. min. 30 po pol pos. Jan Piłsudski przybył do Pre- 

zydjum Rady Ministrów, gdzie złożył następujące oświadczenie dla prasy: 
Zrzekłem się misji tworzenia rządń, ,nie widzę bowiem warunków, 

któreby dawały możność zrealizowania moich zamierzeń wobec stanowiska, 
zajętego w ostatnich dniach przez stronnictwa opozycyjne. 

Powierzenie - miej] pik Sławkowi 
WARSZAWA, 29, III. PAT. Pan ezydent Oce 

rzył misję tworzenia rządu prezesowi Bezpartyjnego |Błoku Wsp 
Rządem Waleremu Sławkowi. # 

Sklad Nowego rządu 
* WARSZAWA, 20.III. Pat. W dniu dzisiejszym o godz. 19 Pan 

Preżydent Rzeczypospolitej podpisał następujący dekret: 
Do Pana Walerego Sławka, wa do Sejmu Rzeczypospoli- 

tej w Warszawie. a 
Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów. 

wnłosek Pański mianuję: i 

Henryka Zaleskiego, senatdja spraw wewnętrznych. 

powie- 
pracy z 

Równocześnie na 

Augusta Zaleskiego, senatofa — ministrem spraw  zagra- 

  

Osfafnie posiedzenie Sejmu 
WARSZAWA. 29.111 PAT. 86 posiedze- 

nie Sejmu. — Marszałek Sejmu otworzył po- 
siedzenie dzisiejsze o godz. 11 min. 5. Ode 
słano do komisji regulaminowej wnioski są- 
dowe o wydanie posłów Burdy i Dworcza- 
nina. Marszałek zawiadamia Izbę, że man 
dat posła Arona Spitzberga zostanie unie- 
ważniony. Następnie ślubowanie poselskie 
złożył pos. Górczak. Przystąpiono do porząd 
ku dziennego, który obejmował tylko jeden, 
punkt, a mianowicie sprawozdanie komisji 
regulaminowej 0 zmianach  zaproponcwa- 
nych przez Senat do ustawy skarbowej i pre 
liminarza budżetowego na rok 1930—31. 

Sprawozdawca poseł Wyrzykowski 
(Wyzwolenie) prosił o przyjęcie wszystkich 
wniosków komisji budżetowej co do przyję- 
cia lub odrzucenia poprawek Senatu. 

GŁOSOWANIE NAD USTAWĄ SKARB. 
Izba przystąpiła do głosowania nad usta 

wą skarbową. Przyjęto wszystkie wnioski 
komisji budżetowej, z wyjątkiem jednego. 
Mianowicie: Senat proponował skreślenie 
punktu, przyznającego kwotę 10  miljonów 
zł. jako dodatkowy kredyt dla Ministerstwa 
robót publicznych na budowę dróg. Komisja 
budżetowa sejmu wniosła o odrzucenie tej 
poprawki Senatu, lecz Izba wniosku tego 
komisji nie przyjęła. Przystąpiono do głosa 
wania nad preliminarzem budżetowym. Przy 
resortach Prezydjum Rady Ministrów, Mini 
sterstwa Spraw Zagranicznych, Wewnętrz- 

nych, Skarbu, Prz emysłu i Handlu, Komu 
nikacji i Rolnictwa przyjęto wszystkie wnio- 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniace dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20. groszy. 
  

2 ULCHWALENIE BUDŻETU (zy gen. Kullepow żyje? 
Rewelacyjne oświadczenie szefa 

irancuskiej policji p: Perriera, stwier 
dzające porwahie i wywiezienie gene 
rała Kutiepowa oraz obietnica dalszych * 
rewelacyj, skupia na nowo uwagę opi 
nji publicznej Europy dokoła tej zagad 
kowej sprawy. Porwanie  Kutiepowa 
jest nietylko niesłychanie bezczelną afe 
rą kiyminalną, ma ono również nie.» 
zmiernie doniosłą rolę polityczną i za 
ważyć może na dalszym stosunku Fran 
cji do Bołszewji. W Paryżu coraz częst 
sze rozlegają się głosy domagające się 
zerwania stosunków dypłomatycznych 
z państwem, które organizuje na ob- 
cem terytorjum rozbójnicze porwania. 
Szef francuskiej policji ogłaszając swo 
je oświadczenie niewątpliwie zdawał 
sprawę ze znaczenia politycznego tej 
enuncjacji i niewątpliwie tego nie uczy”. 
nił na własną rękę a działał w poro- 
zumieniu z decydującemi czynnikami 
politycznemi Francji. 

Porwanie Kutiepowa może się stać 
powodem zerwania, przyczyn bowiem 
w ciągu ostatnich lat zebrało się nie 
mało a najważniejszą z nich jest dzia 
łalność Kominternu we Francji oraz 

szałka Daszyńskiego zostaje zwołane Ё : łe : й ż c ь Ва ; Sa 
na godzinę ii me o bodziaie 10 min. Prey łom wach o wa skle kasę. nicznych, ! ЁЁ :(ЦОЁПЁЁЬЁ‚ЁЗЁЁОЩ‚Ё‚ЁЩ"5“&;3 ay. zdam I kp ay AE 

5 › + posiedzenia, kałe onstye Р # 1 ER В лее ke S 3  przedwojennych. Jeżeli nawe e: 
tucyjnem stańowiskiem Pana Prezydenta. Marszałka Polski Józefa Pilsudskiepo—ministrem spraw woj EA gc Rady PR: wania stosunków Francji z Sowietami 30 posłowie z B. B. gromadzą się w 

westibuju sejmowym, skąd z  galerji 

powiewa ku nirm dowcipny kolega 

dziennikarz chorągiewką z. czerwonym 

krzyżem. Jeden z posłów żydowskich 

zapowiada, że pisze testament. Posło 

Pan Prezydent ani jednem słowem nie zajął 
stanowiska, antykonstytucyjnego. Dalej mar 
szałek podkreśla, że uchwalenie w terminie 
preliminarza budżetowego na rok 1930—31, 
ustala jego moc prawną, co dla państwa jest 
rzeczą pierwszorzędnej wagi, albowiem gdy 
by nie dopuszczono do ustalenia budżetu 
przez Sejm, to obrażonoby . dwa artykuły 

   

  

skowych, 
Stanisława Cara, adwokata —ininistrem sprawiedliwości. 
Dr. Sławomira Czerwińskiegó - ministrem wyznań religijnych 

1 oświecenia publicznego, ! 

Dr. Leona Janta.Polczyfskie: 
Inż. Alfonsa Kuehna—ministftem komunikacji, 

- ministrem rolnictwa, 

kwoty 2 miljony złotych na fundusz kultury 
narodowej.* Odrzucono natomiast zwiększe- 
nie funduszu propagandowego Ministerstwa 
spraw zagranicznych o 2 miljony. W budże 
cie Ministerstwa wyznań religijnych i oświe- 
cenia publicznego przyjęto wszystkie wnio- 
ski komisji. W budżecie Ministerstwa robót 
publicznych również przyjęto wnioski komi 

nie dojdzie, jeżeli dyplomacji sowiec- 
kiej uda się w jakikołwiek sposób za 
łagodzić ten niebywały skandal, 
sam fakt porwania na obcem teryto- 
rjum pozostawi na dalszych  stosun- 
kach skazy, które nie będą mogły być 
zatarte. wie idą na salę i w ostatniej chwili konstytucji — art. 35 4 art. 25. Takie nieza” sji sejmowej, między innemi utrzym w 
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kwestjonowania ustawowej mocy konsekwencyj politycznych porwania 
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dujemy się, że misję tworzenia gabine Budżet uchwalony dzić przez Sejm_nie E : CE ak a 3 00 tua zu bzorobyy Szczegółów: sprawy, . . zaiateresowinie ' Inż. Ignacego Boernera—miqistrem poczt I telegrafow, zmniejszono dopłaty do funduszu bezrobo- Ooójne koncentruje się głównie dokoła 
tu otrzymał pułkownik Sławek, czyli 

wyraziciel zdecydowanego programu, 
który całkowicie podzielamy. 

Są to istotnie zygzaki i niespodzian 

ki doprowadzające własnych ludzi Pił- 

sudskiego do skrajnej depresji. Ale na 

to brzmi zawsze jedna i ta sama od- 
powiedź, że taktyka Piłsudskiego. ni- 
gdy nie była inna. Jest ta odpowiedź 

ciągle ta sama. Jest to odpowiedź je- 

dyna i — mimo wszystko — jest te 

odpowiedź wystarczająca: Pamiętam 
swój własny artykuł jeszcze z 1926 r. 

zatytułowany „Trzy genjalne głup 

stwa”. Pierwszym z tych  genjalnych 
głupstw omawianych wtedy, było 

odrzucenie przez Marszałka. Piłsud- 

skiego stanowiska premjera, które mu 

cały Centrolew proponował na kilka 

dni przed zamachem majowym. Pił 
sudski odrzucił tę propozycję i wszy- 
scy jednogłośnie orzekli, że był to błąd. 

Nie upłynęły dwa tygodnie i wszy- 
scy zrozumieli dlaczego Marszałek Pił- 
sudski tej oferty przyjąć nie chciał i 
przyznali mu rację. 

W nominacji pułkownika Sławka 
jest jedna okoliczność wybitnie podno- 
sząca na duchu. Oto jeszcze w roku 

„1926 i w roku 1927 słyszałem, że wio- 

- mima chaosu 

'sną 1930 r. ma przyjść gabinet pułkow 

nika Sławka. Tułała się w mej pamięci 
ta zapowiedź i to się chowała przed fak 
tami, które mi linję naszej polityki za” 
ciemniały, to znów w chwilacir otuchy, 
występowała naprzód. Dziś konstatuję, 

że cztery ląta temu słyszana — гаро- 
wiedź realizuje się najdokładniej, po- 

faktów tak przedziw- 
nych. Stoimy więc wobec kunsztow= 
nego na lata obliczonego planu. 

O stosunku naszym do pułkownika 
Sławka czytelnicy nasi są „poinformo- 
wani dokładnie. Napisaliśmy szereg ar 
tykułów, podnoszących tę postać. 

Pułkownik Sławek powołał  zpo- 
*vrotem: na stanowisko ministra spra- 
wiedliwości p. Cara, utrzymał na sta 
nowisku ministra Pracy i Opieki Spor 
łecznej pułk. Prystora. Obie te zmiany 
nadają gabinetowi pułkownika Sławka 
wyraźnie „rozgrywkowy* charakter. 
Czekaliśmy na tę rozgrywkę długo. 
Zdaje się, że mamy prawo powiedzieć, 
ŻE teraz nadchodzi ona ostatecznie. 
Znajdzie nas jako wyraźnych jej zwo- 
lenników i entuzjastów. Cat. 

> Bójki pomiędzy posen Botnycintko Gus 
barskim incydent polityczny: Rzecz się tak 
miała. Posiedzenie już było skończone, a 

trzeba pamiętać, że wbrew zapowiedzianej 
ukcji posiedzenie to odbyło się w kom- 

pletnej ciszy, bez najmniejszego szmeru ze 
strony Klubu B. B, Przy wychodzeniw po. 
słów, poseł Dobrzański z B. B., mijając posła 
Rybarskiego, BR go, czy też był przez 
niego potrącony. Posłowie Klubu Narodowe 
go podnieceni i zdenerwowani oczekiwaniem, 

-talnie rozbrojono strony: Poseł 

jest deficytowym, albowiem skreślono dwie 
pozycje: 10 miljonów na drogi i 9 miljonów 
na bezrobocie, razem 19 miljonów. | Więc 
deficytu niema. Przy głosowaniu okazało się, 
że Sejm równowagę budżetową respektował. 
Następnie marszałek wywodzi, iż przebieg 
dzisiejszego posiedzenia dowiódł, iż wszy- 
stkie bez wyjątku stronnictwa i grupy sej 
mowe uznały zwołanie Sejmu. na dzień dzi- 
siejszy za rzecz konieczną ! zgodną z pra- 
wem. Niema żadnego wyjątku į nie bylo žad 
nego zastrzeżenia. Jest to jawnym, publicz 
nym dowodem, że wszystkie « stronnictwa 
uznały zwołanie Sejmu na dzień dzisiejszy 
za legalne i koniecznę. 

50 protestów wyborczych 
w Sądzie Najwyższym pozostało | 

jeszcze do załatwienia 

lzba dla spraw wyborczych Sądu 
Najwyższego rozpatrywać ma jeszcze 
około 50 protestów wyborczych. 

Na poniedziałek dn. 31 b. m. wy- 
znaczono załatwienie dwóch prctestów 
z okręgu 53 Stanisławów i jednego 
protestu z okręgu 31 Torvń. 

Poza tem Sąd Najwyższy ogłosi 
swoją decyzję w sprawie skargi wy- 
borców listy Nr. 18 (ukraiūcy) z okrę- 
gu tarnopolskiego. 

Jak wiadomo, w okręgu tym za: 
grožony jest mandat posta Bezpartyj- 
nego Bloku, Wojewody, którego 
utrata spowodować może również 
unieważnienie „mandatu prof, Kozłow- 
skiego z listy państwowej B. B. 

Pefkiewicz przyjechał do kraju 
po tryumfach w Ameryce. 

* WARSZAWA, 29.lll. PAT. W sobotę o 
godz. 7,10 rano przyjechał, pociągiem  po- 
śpiesznym z Gdańska najlepszy długodystan- 
sowiec polski Stanisław Petkiewicz. Pietkie- 
wicz przebywał przez 4 miesiące w Stanach 
DNA A.P., gdzie startując w sied 

miu biegach z elitą zawodników amerykań- 
skich, 6 razy odniósł zwycięstwo. Na dwor- 
cu powitało znakomitego biegacza a 

ubo- najbliższych znajomych i kolegów 
"wych. у 

Natychmiast po przybyciu  Petkiewicza 
do Warszawy przedst. prasy uzyskał chwilę 
rozmowy, w której świetny biegacz między 
innemi pocz a nałożo. 
na przez Międzynarodowy Związek Lekko- 

atletyczny, oma mnie w ok inten- 
.sywnego przygotowywania mistrzostw 
amierykańskich. W tej chwili miałem starto. 
wać na jedną i pięć mil. Ze zrozumiałych 
względów dyscypliny sportowej nie korzy 
stałem z prawa startu, przyznanego mi przez 
najwyższy) sąd stanowy i postanowiłem na- 
tychmiąst wrócić do kraju. Согабет mojem 
życzeniem jest jakriajśpieszniejsze wyjaśnie. 
nią tej sprawy, w której uderza fakt, iż za 
ańtykut porównywujący rozwój sportu pol. 
skiego i łotewskiego, wydrukowany w grud- 
niu 1928 roku, zostałem zdyskwalifikowany 
dożywotnio przez łotewski Związek Lekko. 
atletyczny dopłero w marcu 1929 roku, kie- 
dy byłem już obywatełem państwa polskie- 
go. Obecnią — zakończył rozmowę Petkiet 
wicz — czuję się dobrze. Nie jestem nawet 
zmęczony dwutygodniową podróżą morską. 
Odczuwąm tylko brak treningu". 

rzucili się na posła Dobrzańskiego, w obro- 
nie którego stanął poseł Idzikowski. Momen 

roz Rybarski 
posłał świadków posłowi Dobrzańskienu, Go 
czego ma zupełne prawo, ałe jax można z 
jednej i tej samej sprawy robić incydent 
honorowy i wielki incydent polityczny. 

Nieprawdziwą jest wiadomosć, jakoby 
bezpośrednio przed posiedzeniem Sejmu mia 
ło miejsce w gabinecie bibljotekarza p. Ko 
łodziejskiego, $patkanie. pomiędzy pułk. 
Sławkiem a marszatkiem Daszyńskimi. 

   

oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu Ignace- 
mu Matuszewskiemu, posłowi ni jdzwyczajnemu I ministrowi peł 

nomocnemu przy królewskim rządzie węglerskim I Ministerstwa 
Przem. i Handlu— inż. Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, posłowi 
na Sejm Rzeczypospolitej. ROCA 

'Prezydent Rzeczypospolitej (-) Ignacy Mościcki 
Prezes Rady Ministrów (—) Walery Sławek. 

Równocześnie Pan Prezydent" Rzeczypospolitej podpisał od- 
powiednie dekrety nominacyjne dla poszczególnych ministrów 

oraz kierowników ministerstw. | ||| 
O godz. 19.15 odbyło się, na Zamku zaprzysiężenie nowego 

gabinetu. 

Antyrządowe demonstracje socjalistyczne 
WARSZAWA, 29 III. (Tel. wł. „Słowa”) W oczekiwaniu obstrukcji 

Klubu BB na posiedzeniu Sejmu "warszawska organizacja PPS zorganizo- 
wała na godziny popołudniowe wiece i demonstracje robotnicze. Wobec te- 
go, że do obstrukcji Klubu BB na posiedzeniu S<jmu nie doszło, demon- 
strację wyładowano przeciwko nowozamianowanemu rządowi pułk. Sławka. 

Na ulicach śródmieścia w różnych punktach zbierały się od 50 do 300 
osób liczące grupy demonstrantów socjalistycznych, którzy pod wodzą kil- 
ku młodszych posłów P.P.S. maszerowali wznosząc wrogie pod adresem 
rządu i wojska okrzyki. Większe zgromadzenia rozproszyła policja przy 
ul. Wareckiej pod redakcją „Robotnika, gdzie patrol policyjny aresztował 
jednego z najgłośniej zachowującychisię demonstrantów. Zebrani rzucili 
się na posteruukowych usiłując odbić aresztowanego, jednakże liczniejsza 
rezerwa policji do ekscesów nie dopuściła i demonstrantów rozproszyła. 

Pochody ukazały się również na ui. Sienkiewicza i na pl. Napoleona, 
gdzie także policja zmuszona była: interwenjować. Ulicami Mazowiecką 
i Królewską przeszedł w godzinach wieczornych niewielki po hód demon- 
strantów, złożonych z endeckiej młodzieży akademickiej, Tutaj wznoszono 
okrzyki na cześć spoliczkowanego w Sejmie posła Rybarsk ego, który jest 
profesorem ekonomji na uniwersytecie warszawskim. | tę grupę policja 
rozproszyła, poczem do demonstracji już nie doszło.. 

Zamknięcie sesji Sejmu i Senafn 
WARSZAWA, 29, Ill. PAT. Pan Prezydent Rzeczypospolitej, podpisał 

następujące zarządzenia: 

Na podstawie art. 25 konstytucji zamykam z dniem dzisiejszym sesję 

zwyczajną i budżetową Sejmu. Warszawa, dnia 29 marca 1930 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (-—) I. Mościcki, Prezes Rady Ministrów 
() W. Sławek. | - : : 

Na podstawie art, 31 konstytucji zamykam z dniem "dzisiejszym sesję 
zwyczajną i budżetową Senatu. Warszawa, dnia 29 marca 1930 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) 1. Mościcki, Prezes Rady Ministrów 
(—) W. Sławek. : 

Rzad kanclerza Brueninga 
BERLIN, 29. III. PAT. Dziś o godzinie 7 wiecz. dr. Bruening przyjęty 

został przez prezydenta Hindenburga, któremu złożył sprawozdanie z prze- 
biegu dotychczasowych pertraktacyj w sprawie tworzenia nowego "rządu. 
Według ostatnich iniormacyj lista gabinetu, jaką dr. Bruening przedstawi 
prezydentowi Rzeszy, zawierać będzie następujące kandydatury: kanclerz — 
dr. Bruening (centrum), sprawy zagraniczne — di. Curtius (niemiecka par- 
tja ludowa), sprawy wewnętrzne i tereny okupowane — dr. Wirth (centrum) 
finance — Moldenhauer (niemiecka partja ludowa), sprawiedliwość — dr. 
Bredt (partja gospodarcza), gospodarstwo — dr. Dietrich (demokrata), 
praca — dr. Stegerwald (centrum), wyżywienie — Schiele (niemiecko-naro- 
dowy), komunikacja — von Guerard (centrum), minister Reichswehry — 
Groener (bezpartyjny), poczta Schaetzel (bawarska partja ludowa), minister 
bez portielu — Trewiranus (niemiecko-narodowy). 

Hugenberg nle wypuszcza z pod opieki 
pogranicza wschodniego 

. BERLIN, 29 Ill. Pat. Frakcją niemiecko-narodowa z posłami Hugenbergiem, 
Schielle i Oberfohrem na czele zgłosiła w Reichstagu interpelację, która powołując 
się na katastrofalny stan rolnictwa, domaga się wprowadzenia całego szeregu nadzwy- 
czajnych zarządzeń poinocy dla wschodnich obszarów Rzeszy, między innemi Ogłosze- 
nia moratorjum dła rolnictwa wschodnio-niemieckiego. Interpelanci żądają ponadto 
uchwalenia stałego kredytu rocznego, w wysokości 200 miljonów marek na przeciąg 
lat 5 na cele pomocy dla rolnictwa: 

cia o 9 miłjonów złotych. Następnie przyję 
to wszystkie wnioski w sprawie * budżetu 
Ministerstwa reform rolnych i Ministerstwa 
poczt i telegrafów. — Następnie odczytano 
ostateczne cyfry budżetowe zawarte w pier- 
wszych trzech artykułach ustawy skarbowej. 
Nadwyżka dochodów nad wydatkami, wo- 
bec ostatnich uchwał wynosi 97.814.707 zł. 

M: Daszyński stwierdził, iż bud 
żet zostąż w ten. sposób-ostateczuie uchwaló 
ny i staje się prawomocną ustawą. Uważa- 
jąc dzisiejsze posiedzenie za ostatnie w tej 
seji, marszałek życzył wszystkim posłom we 
sołych świąt, poczem zamknął. posiedzenie. 
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20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
5-ta klasa—20-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
wygrały, n-ry: 58057 

10.000 zł. wygrał n-r: 71842 
5.000 zł. wygrał n-r: 16599 
Ed = Sz i ž po 3 

o 2. zł' wygrały n-ry: 37117 105599 
128915 197668; - Ši 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 3499 6171 
6190 20161 38994 44933 80718 104517 106076 
147665 175005 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 5326 11653 
27238 38319 39230 52430 61612 75383 76088 
103412 117580 164,51 173992 181861 183567 
201882 ; 

Po przerwie 
15.000 zł. wygrał nr 75412 
15.000 zł. wygrał nr. 156520 
10.000 zł. wygrał nr: 91483* 
5.000 zł. wygrał nr. 8805 
Po 300 zł. wygrały n-ry: 23103 77836 
Po 2000 zł wygrały n-ry: 138912 79271 

191803 209072 . 
Po 1000 zł. wygrały n-ry: 27472 32974 

55093 127351 135811 141855 169783 173344 
202 83 204233 204233 > 

„Po 600 wygrały n ry: 2476 3043 36101 
38922 44252 55899 82896 112748 122044 
130316 134253 138282 139744 153541 154764 
rd 18111 190662 196738 200577 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 357 2976 5669 
7163 99:2 14922 21454 25792 27877 30141 
30440 32884 374 0 37554 9325 42 80 42871 
48043 49595 53621 57205 57233 60633 70585 

pytania czy porwany generał żyje. 
Pod tymr względem ciekawe są in- 

formacje pisma „Der Tag*. Gen. Ku 
tiepow — pisze dziennik — znajduje 
się w Rosji. W miarodajnych kołach 
Berlina wiedzą o tem dawno ale ze 
względów. politycznych wiadomości te 
nie były ogłaszane. Ze źródła miarodaj 
nego wiadomo, że porwany przez agen 
tów sowieckich Kutiepow w tymże dniu 
dostawiony był na wybrzeże normand 

to 

skie i na poziomie Trouville, w stanie 
bezwładnym przewieziony został na 
pokład statku sowieckiego „Spartak*. 

„Spartak* poprzednio znajdował 
się w Havrze i odpłynął stamtąd do 
Antwerpji dokąd przybył z  opóźnie- 
niem, które w swoim czasie odnotowa* 
ła prasa francuska. Kapitan okrętu 
wbrew przyjętym zwyczajom nie zako 
munikował władzom portowym przy” 
czyn opóźnienia ani wogóle nie nawią- ^ 
zał z niemi jakiegokolwiek kontaktu, 
odpływając niebawem na północ. 

Po przybyciu „Spartaka* do Pe 
tersburga gen. Kutiepowa niezwłocznie 
przewieziono do Moskwy i zamknięto 
w więzieniu wewnętrznem G. P. U. na 
Łubiance. 

17-go lutego, na skutek specjalnej 
decyzji Politbiura, gen. Kutiepow przy 
zachowaniu nadzwyczajnych ostrożno 
ści przewieziony został na dworzec Kar 
-zański, skąd pod silną chroną czekistów 
w specjalnym wagonie odwieziony. zó- 
stał do Suzdalu. Do wagonu niesiona 
generała na noszach, ponieważ nie 
mógł on iść o własnych siłach. Dokład + 
nie niewiadomo, w jakiem więzieniu 
znajduje się Kutiepow, najprawdopo © 
dobniej jednak iż został on osadzony 
w klasztorze Spaso'Jefimiewskim, gdzie 
poprzednio byli osadzani skazańcy za 
przestępstwa przeciwko prawosławiu. 

Nowe powikłania morskie 
LONDYN, 29. Ill. PAT. Wźkołach konferencji krążą pogłoski, niepo: 

"wierdzone zresztą z żadnej strony oficjalnej, że rokowania angielsko-fran- 

cuskie w sprawie paktu bezpieczeństwa śródziemnomorskiego, które odby- | 

wały się dziś rano, wytworzyły sytuację najzupełniej bez wyjścia. W  ko- 

łach francuskich panuje pesymizm, podczas gdy angielskie koła odmawiają 
jakichkolwiek wyjaśnień. 

Senaf Sf. Zjednoczonych przeciwko pakfowi konsulfacyjnemu į 
WASZYNGTON. 29.1ll Pat. Demokrata Swanson, najstarszy 

wizkiem członek komisji spraw zagranicznych Senatu, przyłączył 
się do zdania sen. Boraha i innych członków komisji i wypo: 
wiedział się przeciwko przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do 
projektu paktu konsultacyjnego, wysuniętego w Londynie, 
oświadczając, że jest to zbyt wysoka cena, jaką trzeba zapłacić 
za pakt morski 5 mocarstw. Prezydent Hoover dotychczas zacho- 
wuje całkowite milczenie w tej sprawie. 

    

ZAKŁAD KRAWIECKI 

$T. KRAUZE 
|| ul. Wileńska Nr. 32 m. 2, I piętro : 

Poleca w wielkim wyborze materjaly krajowe i angielskie na sezon 
wiosenny i letai oraz przyjmuje wszelkie zamówienia jak ze swych tak 

i z powierzonych materjałów, я 
CENY PRZYSTĘPNE!! 
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/. mieznośne. Muzyka taka jak z głośnika 

  

SŁOWO 

PER CRUCEM AD LUCEM 
„O Chryste, cóś pasterza siwego od 

«śmierci wybawił, 
jakże mi-dziś umierać, gdy mię nikt 

nie pobłogosławił... 
Odjęli mi Twój Krzyż 
Odieli mi katy 
Kapłańskie moje szaty.. 

J.K. iiłakowiczówaa: 
(„Opowieść o Moskiėwskiem Meczenstwie“). 

Od kilku miesięcy — od ostatniego 

oiędzia papieskiego zwłaszcza — nastą 

  

Ks. Prałat Konstanty Budkiewicz: 

pił pewien zwrot, pewne 

wśród ogółu chrześcijańskiego Europy 
— u nas w Polsce bardzo wyraźny. 

Zdano sobie bodaj nakoniec sprawę z 

tego, że owo „niszczenie Boga, jakie 

odbywa się od lat dwunastu za naszą 

wschodnią granicą, nie jest tylko jakąś 

wewnętrzną moskiewską / pugaczew- 

szczyzną czy inną tego rodzaju ekstra 
wagancją, ale jest ruchem głęboko ob 

myślanym, zdecydowanie agresywnym, 

dążącym planowo do  zapuszczenia 

swych macek potwornych pod cywilizo 

waną powierzchnię całego naszego. świa 

ta europejskiego, aby go stoczyć i 

unicestwić. 

Gdy więc niebezpietczństwo grożą- 

ce podstawom i duchowi całej naszej 

dwudziestowiekowej kultury tak jest 
bliskie, gdy wiemy, iż w psychice na 

__szej-narodówej tkwi niebezpieczeństwo 

" największe — owa skłonność do lekce- 
ważenia wszelkich niepokojących о- 

znak i zbywania ich przysłowiowem pol 

skiem „jakoś to będzie" nigdy nie. 

dość jest nawoływać do czujności i 

wskazywać na owe groźne, nadciąga 

jące "ad wschodu chmiuty. A w pamięt 

nym dniu dzisiejszym w'rocznicę imę 

„Budkie 
„wicza warto i naležy odwrócić wzrok' 

wstecz ku niemu i jego kolegom w mię 

<czeństwie, warto porachować ciosy, ja* 

@ kie ręka wraża zdążyła juž. Košeiotowi 

w osobach tylko sług najbliższych za 

dać M й I 
Oto mamy przed sobą listę dwudzie 

stu czterech: pamordowanych przez: bol 

szewików księży, — tych, 0 których 
wieść kordon przekroczyć zdołała: A 
iluż z nich zginęło śmiercią niegłośną, 

"Kino dzwiękowe bije na głowę ki 
nieme. W Warszawie coraz to ja- 

'kieś wielkie kino redukuje orkiestrę i 
instaluje megafony. Za rok, dwa najda 

- lej tylko na przedmieściu będą jeszcze 
_ wegetować staromodne pudła, prowim 
cja oczywiście również się ucywilizuje: 

ziwna jest ta pasja ludzi do no 
wości. Obecne dźwiękowce są bez: 
przecznie w 90 procentach wstrętne i 

   

  

radjowego: pełno zgrzytów, szmerów, 
_ syczeń — w najlepszych razach cichy 

- warkot, * ańaszyna idaje znać o sobie, 
— riie Sposób: jej: nie *odczuwać. › Szpetna, 

z. nają się lędzenia dopieróż: 

aka niezrozumiałe słowa padają po 
woli — przez ten czas zdążyłoby się 
odczytać 10 napisów — uszy bolą od 
_chrapliwego myczenia. 

_" l za te przykrości tylko od czasu 
do czasu rekompensata. Są momenty 
naprawdę pierwszorzędne, , niektóre 

dźwięki są świetnie odtwarzane. War- 
śmigła aeroplanowego,  kulomiot, 

(Wobkówa, gwizdanie, manite. 
nie owiec — m na 

wst”ząsnienie— 

ix: a od Piłata: do Heroda. 

muzyka to jeszcze drobnostka — gdy” 
0° 

. Tabalne głosy bełkoczą po an“ 

nikomu nieznaną, z trudu, głodu i psy- 

chicznego wyczerpania — ilu z nich 

„unieszkadliwionych'* przez system so 

wiecki, w lochach i na Sołowkach pędzi 

dni w sposób w niczem na nazwę „ży- 

cia“ niezastugujący ?... 

Oto ten spis — Polaków,  Niem- 

ców, Białorusinów — bez różnicy naro 

dowości: 

Z archidiecezji Mohyl wskiej: 

1) ks. Eugenjusz Swiatopełk-Mirski 

2) ks. Jan Bikszis, 

3) ks. Ksawery Marcinian, 

4) ks. Franciszek Grabowski, 

5) ks. Paweł Birnik, 

6) ks. Konstanty Budkiewicz, 

7) ks. Józef Biełohołowy. 

a 

Z diecezji Saratowskiej: 

8) 
9) 

10) 
11) 

12) 

13) 

14) 

Teofil Berac, 

s. Wajsenburgier, 

„. Jan Hoffman, 

s. Jakób Kajzer, 

. Jan Dukart, 

. Józef Baumtrof, 

„ Mikołaj Krait. 

Z diecezji Żytomierskiej: 

15) ks, Andrzej Fedukowicz. 

Z diecezji Łomżyńskiej: 

ks. Franciszek Kołomyjski, 

ks. Pędzich z Ostrołęki. 

16) 
17) 

Z diecezji Wileńskiej: 

ks. Dyakowski, 

ks. Ryszard Knobelsdorf, 

ks. Jan Weber, 

ks. Antoni Radziuk, 
ks. Władysław Klamm. 

ks. Hajduk 

ks. Michał Buklarewicz. 

18) 

19) 

20) 

2%) 
22) 
23) 
24) 

Są to same nazwiska. Szczupła to 

napozor garstka dwudziestu czterech 

jednostek wobec dziesiątków i setek 

tysięcy ofiar zakatawanych wśród naj- 

wyszukańszych tortur — umęczonych 

za pochodzenie z klas uprzywilejowa 

nych, za posiadanie minimąłnego do” 

brobytu, za inteligencję, za wolność 
przekonań, ża osobistą obrazę dygnita- 

rzy sowieckich. za opór nieludzkim i 

niemoralnym zarządzeniom, za niepo 

słuszeństwo, za narodowość... Zdawa 

łoby się, że w olbrzymiem morzu krwi 

roztopić się musi ta drobna niemal li- 

czebnie ofiara z pośród sług Kościoła. 

  

A jednak tak nić jest. Śród tej po 
wodzi męczeństwa ofiary księży ka” 

toliekičh odcinają się kształtem, odręb- 
nym, świecą blaskiem nieznanym gdzie 
indziej i nezatartyim., Bo kaźda z tam 
tych nezliczonych ofiar wnosiła jednak 
do „walki za idee: „chociaż nieznaczną, 
choćby minimalną, nawet nieuświado* 

mióną: dobrzć —— szczypteczkę osobi- 
stego bądźcobądź interesu, 'w najszia * 

Ghetniejszem bodaj żnaczeniu — egoiz- 

  

mu: czy; egotyzmu... ; $ 

Tylko ich ofiara == kajśkkęSY, kato 

lickich == rozbłysła na chwałę:i chlu 

ulec złudzeniu, że, słyszy się te rzeczy, 
"uaprawdę. „Widocznie ówdć” są fotoge 
-niczne, hałasy innych zwierząt wypd-, 
dają nienaturalnie i mętnie, a -na bek. 
tych owiec przybiegłby każdy, baran. 
Ale te rzadkie momenty nię odkupują 
tych długich chwil antypatycznego har 
mideru, 

Nadprogramy, są najgorsze. Wyłazi 
jakiś grubas we Maku i ryczy. Zapew, 
niają, że to Tittu Bulio, zy inna sława 
bardzo być może, temniemńiej głos ję, 
go okropny — głośniki robią” swoje. 
Grubas odśpiewuje arję i kłańią się— 
ręce składają się mimowali do oklas- 
ku, takiego zdawkowego oklasku p 
którym żywy artysta! ucieka za kuli 
a widzowi robi się lżej na: duszy —nie 

   

stety tutaj nic nie pomoże klaskanie-ani' 
nawet 
śpiewa znow, znowu wychodzi, znos 
Wu Śpiewa. 

Opiera šwieci pustkami. Już nawet 
za flarmowemi biletami nie chcą cho- 
dzić. Tutaj skażonego głosu jakiegoś 
matołka amerykańskiego słuchają wszy 
scy w. skupieniu. Chrapliwe skrzekota 
nie Timy Dzina czy Puka Bulby 0 któ 
rych nikt nie nie wie, których umiejęt- 
ności stoją pod. wielkim znakiem zapy 
tania, ma większe powodzenie niż naj- 
CZ jstszy śpiew Gruszczyńskiego 

  

   

bę Kościoła naszego odbarwieniem z 

najlżejszego chociażby cienia osobiste 

go zainteresowania. Bronili Boga — i 

niczego więcej. Za Niego padli wszy 

scy na: posterunkach swoich —. śmier- 

cią swą zarówno jak życiem budując: i 

umacniając miezłomną wiarę. w tych, 

których przewodnikami tutaj Bóg ten 

im być nakazał. 

I dlatego nie godzi się, ażeby to 
ich poświęcenie ofiarne zostać mogła 

zapomniane, aby tak bezcenny kapitał 

uwielbienia godnego przykładu i za” 

sługi marnować się miał nikomu nie 

znany, jak ów ewangieliczny talent w 

ziemi. Niech pamięć o nich brzmi gło” 

śno — imiona ich niech będą na ustach 

wszystkich wierzących katolików, by 

przypomniały im na każdym kroku, że 

  

inicjatywę wślad za niemi w-ciągu nie 

spełna paru tygodni stanęły i 4 inne — 

ks. Jana Bik szisa, ks. Pawła Birnika, 

ks. Antoniego Radziuka i znowuż dzie* 

kana mohylewskiego, ks. Józefa Bieło 

hołowego. 

Więc, gdy najbliższe już pielgrzym 

ki w modlit'wie gorącej i rozmyśla- 

niach nad męką Zbawiciela miną Ce 

dron święty i do Ciemnicy zstąpią, a po 

tem śladami Umęczonego wlec się będą 

od Piłata do Heroda i znów od Heroda 

do Piłata, — zastąpią im drogę te krzy 

że nowe, wysokie, krzyże — symbole 

tych najwierniejszych Boskiego Mistrza 

uczniów, co iść za Nim potrafili aż do 

końca, do męki i śmierci własnej za 

tryumi Prawdy nad mocami złemi. Po- 

stawią im przed oczy mądrą, dostojną 

Krzyż ks. Konstantego Budkiewicza. 

wiarę swoją nietylko ustami, lecz o 

fiarą z własnej rozrywki, dobrobytu, 

wesela — szczęścia nawet i życia 

stwierdzać jesteśmy obowiązani. Niech 

cześć tych męczenników idzie  pomię” 

dzy lud nasz prosty, lud ciemny, któ 

rego głowy tak dotąd głuche bywają, 

na wszelkie nauki rozumu i utylitarys- 
mu społecznego, jakiemi panowie wol 

nomyśliciele radziby religię zastąpić, 

ale których serca otworem stają głoso” 

wi Boga i kapłana. 

To też wśród ludzi dobrej woli po 

wstała inicjatywa ufundowania każde- 

mu z tych męczenników krzyża ku ich 

pamięci a zbudowaniu i przykładowi 
wiernych w miejscu, gdzieby najlicz 

niejsze zastępy mogły przychodzić 

cześć im oddawać, a wspomnieniem ich 

poświęcenia krzepić i podnosić w sobie 

ducha. | « 

Miejscem: takiem jest: Kalwaria, . ta 
"dobrze znańa wszystkim Kalwarja pod 

Werkami, cel niezliczonych  pielgrzy- 

mek całego ludu katolickiego dawne 
go W. Księstwa Litewskiego „— kędy 

co roku,od wczesnej wiosny do późnej. 

jesieni do 300.000 wiernych: w modlit- 

wie gorącej i płaczu skruchy się prze 
wija. Ta Kalwarja, — pomnik wdzięcz 

ności narodu za 'wyswobodzenie z pod. 
moskiewskiego jarzma, pod jakiem Wil 

no i jego ókolice w ciągu lat siedmiu : 
od 1654 do 1661 r. — jęczały, 

niech się: wzbogaci szeregiem krzyžy- 

pomników dalszego męczeństwa, ponie 
sionego za wiarę ód tegoż Wschódu, 

śwe szpony ku nam wyciągajačėgo. 
I oto pierwsze stanęły 2 krzyże — 

pamięci ks. prałata Budkiewicza i dzie. 

„kana Mohylewskiego ks. Eug. Swiato | 

półk > Mirskiego. A że-miasto nasze 
śwrażliwe jest i-będzie na tego rodzaju 

lub Dygasa о których się wie, że są 
mistrzami gardła. Ćała rzecz w tem, 
że tych się słyszy dzięki nieudoskońa 
lonej jeszcze maszynie, a tamtych bez 
pośrednio, ;ci są Polakami, 'a tamci cu 
lzoziemcami. Ta wystarcza. , Ludzie, 
którzy w życiu nie kupili biletu za dwa 
złote na koncert i którzy wyszliby e 
wentualnie usnęli na nim odrazu teraz 
zapłacili 4 złote i nabożnie słuchają po- 
rykiwań maszynowych. 

Niema dziś kultu sztuki, zastąpił go 
kult mechaniki. 

Konserwatorjum istnieje nadal i po 
dawnemu jest przepełnione. / Nie jest 
drożńćm, iż tylu młodych ludzi uważa 

Się ża zykajnych, niech sóbie -— mo: 
że rzeczywiść mają uszy w porządki, 
kąrygodtem=jestyże: większość:;z nich 

  

gwiz danie -— grubas wraca; pód''wżgłędefii "iiilansow ym: stof" fatal 
nie i liczy na poprawę bytu dopiero po 
ukończeniu studjów. Narazie naciągają 
rodziców, korzystają ze stypendjów... 

Co za nonsensa. Z chwilą wystąpie 
nia z konserwatorjum zaczną naprawdę 

biedować, zechcą zarabiać i okaże się, 
że ani rusz. Kto dziś żyje z koncertów, 
z produkowania się? Można policzyć 
na palcach: paru powodzi się świetnie 
— Paderewski, „Rubinsztėin,  Kiepura, 
paru żyje nieźle — Dygas, Dobosz, 

Gruszczyński, kilkunastu ledwo. „Zipie— 

  

postač ks. Konstantego „Budkiewicza, 

nieugiętego, spokojnego obrońcy praw 

Kościała, po okropnej męce nikczemną 

kulą w tył głowy obalonego... Niech 

słowa przewodnika odtworzą im obraz 

wiezionego śród ciemnej. nocy za mia 

sto autem ciężarowem . na rozstrzela- 

nie pierwszego Polaka, pierwszej ofiary 

czerezwyczajki — ks. Światopełk - Mir 

skiego, jak to jeszcze na tym karawa- 

nie śmiertelnym spowiada, rozgrzesza 

i na duchu umacnia współtowarzyszy 

męczeństwa. Niech przed ich oczyma 

stanie ohydna wizja mordu przed ołta- 
rzem w kościele neuterańskim ks. Mar 
ciniana, — i tyle obiecująca, 

ć Krzyż! ks. 

podrzędne stanowiska w operze, człon 
kowie orkiestry Filharmonji,” reszta — 
ńiema 0 cżejn mówić, jąkieś „2 dnia па 
dzien“. 

Można być znanym, prawie 
nym, a nie mieć z tego ani grosza. Ta 
ka Stanisława Korwin - Szymanowska 
daje końcerty przy NH sali, 
otrzymuje kosze zielska, pudła * 
nek, jeździ zagranicę — ma pieniędzy 
wbród gui myśli każda peńsjonar ka. 
Akurat! Tyle ma ile zarobi na lekcjach 
śpiewu. Udziela ich grubym żydówkom 
zamożnym kabotynom. Koncerty tyle, 
że nie są deficytowe. Jak się daje jeden 
na pół roku to trudno by zabrakło zna- 
jomych — wypełnią "salę ale nie kie 
szeń artyst: ki. O! zagranicy lepiej nie 
mówić: MSZ aranżuje, subsy djuje, re- 
klaimuje. Gdyby nie dołożyła coś ze 
swego diw'a podróżowałaby trzecią kla | 
są na stojaka. I Korwin Szymanowska 
jest jedną z najlepszych, należy do ex- 
tra klasy, do tych co wypłynęli. 

Mam paru kolegów — kandydatów 
na wirtuozów śpiewu. Biorą drogie tek 
cje u niedoszłych sław, pija śmietankę 
kubełkami, połykują tuziny surowych 
jajek, nie tezmawiają na ulicy inaczej 
ja k na migi, nie myją szyi zimną wo” 

drwią z Kiepury i Szalapina. Są 
zarozumiali. pełni różo 

MAYA šis       
     

Eugenijus Swietpele Mirskis 

sław”: 

*landry-. 

  

REWELACJA w DZIEDZINIG AUTOMOBILIZMU! 

  

Luksusowy samochód najwyższej 
klasy, 

'z niezrównaną precyzją, o przeszło. 80:konnym jego motorze, o.nie-Ę 
zwykłej akceleracji, o artystycznych liniach i barwach oraz o każdym 
innym szczególe, począwszy od świetnych hamulców, aż do niepęka- $ 
jącei szyby... : 

Słowa jednak nie wypowiedzą wszystkiego! Trzeba usiąść  same- 
memu przy kierownicy lub we wnętrzu niesłychanie wygodnej i kom- 

karoserji, by się przekonać o wysokich wartościach 
jednego z najbardziej luksusowych wozów, który dzięki uruchomieniu E 
montażu w kraju jest sprzedawany dziś w Polsce po niezrównanie 
niskich cenach. 

W 1929 r. 6-cylindrowy Hudson z fabryczną karoserją 

W .1930 r. 8.cylindrowy Hudson: z - fabryczną karoserją 

| Toi 5. оэоЬопа 
Luksusowa limuzyna. 
5-osobowa „Brougham* Dol. 2. 115. — 
Luksusowa limuzyna 
T-osobowa . . . 

„a SBROCK-MOTO R“, Wilno, piapalcty 25. | 
Żądać . ilustrowanych katalogów. || 5:3 

wcześnie zabita chluba i dziecko rze 

mieślniczego Wilna — postać ks. An 

toniego. Radziuka... 

1 dalej, po tej drodze krzyżowej, 

niech pielgrzymom towarzyszą te krzy 

że tych najlepszych ma niej przewodni 

ków. Bo wszyscy oni, ci korni, cisi ka” 

płani Chrystusowi winni mieć swoje 

krzyże pamiątki tu, w kraju swych oj- 

ców, których ciała w niepoświęconej 

ziemi, we wspólnych, zadeptanych do 
niepoznania dołach gdzieś spoczęły. 

Niech tę krzyże sciągną im nietylko 

cześć i wspomnienie, ale i serdecznie 

wyszeptany , „Wiecźny odpoczynek", 

tak bardzo duszy każdej potrzebny. .l 

niech żaden nie zostanie pominięty — 
nikogo: tu nie powinna zabraknąć. | 

Cate Wilno, kraj cały powinien 
wziąć udział w tem dziele pobóżnem i 

przed Avietapas 

di 

    

wych, nadzieję. fiicznaśńi. Pokazują: wy 
cińki z gazet gdzie tuż za sprawozila- ” 
"niem 0 bójce w knajpie .pod Karasiem 
4 na koncercie dobro- „@ 

dzieci: 
dozdrców domowych wystąpią gościn. 
'nie panowie X; Y, Z —= nazwisko kóle 
"gi podkreślońe. czerwonym: ałówkiem.. 
Oprócz samych: kandydatów na wirtuo | 

jest «wzmianka, że 
czynnym na rzecz nieprawych « 

  

  zów wszyscy się domyślają ich dalszej, 
BE prżepętają się jeszcze ' parę 
lat po dobroczynnych wieczorkach i 
ten w biurze, ten Ww kancelarįi, ów w 
więzieniu życia: dokończą. Najzdolniej- 
si, a raczej najsprytniejsi będą dawali 
lekcje śpiewu, będą naciągali, tak. jak 
ich naciągano, młodzież naiwną zape- 
wniając, że głos jest, warunki są, przy 
szłość czeka. i tylko dalszej szkoły po 
trzeba na gwałt. 

Przy, dzisiejszej technice zapotrze- 
bowanie a muzyków i śpiewaków ma- 
leje ustawicznie. Orkiestry w kinach 
zatrudniały paruset grajków w Warsza 
wie, obecnie dźwiękowce powodują zu 
pełną redukcję. Co im pomoże zwią: 
zek, wspólny protest, wrzask. Nie mo- 
żna zabronić właścicielom zainstalowa 
nia za kilkanaście tysięcy: dolarów ma 
szynerji, która w przeciągu roku się 
zamortyzuje. Jedna dobra orkiestra na 
świecie pe wystarczy — bedzie 

dostępny dla wszystkich! 

- Wiele możnaby mówić o nowym. Wielkim Hudsonie, 

. 

wykonanym 

tego, į 

kosztował Dol. 3.875.— 

kosztuje Dol. 2.490,— 

Dol. 2.490.-- | 

„ . Dol. 2,850, —   
Niech krówni i znajomi zatroszczą 

się o jednych, koledzy lub' współziom 

kowie *o* innych. Może katolicy + Niem 

cy uczcić zechcą męczenników roda- 

ków z Saratowskiej gub.; niech każda 

instytucja, bank, sejmik czy szkoła ас 

pała szlachetną ambicją . ufundowania 

krzyża * pamiątki jednemu :ż tych, co 

śmiercią” swoją stwierdzili niezbicie, że 4 

są potizeby wyższe od doczesnych, że 

wiara: jestmocniejsza niż przyrodzony 

insty ūkt życia nawet, . że głód Boga 

może być siłniejszym niż głód chleba, 

wody i czystego powietrza. x 

Tym kapłanom, którzy w walce z 

się potęgą rozpasanego materjalizmu 

nie ugięli sztandaru Ducha, a do skar- 

bnicy. zasług Kościoła katolickiego, no. 

we.tak wielkie dołączyli wartości. 
' „Kościół też cały, wszyscy Jego sy- 

nowie winni oddać cześć, — a pamięć 

ich uczynić wzorem swego życia. 

* * * 

„и2а$ М kraju włoskim był powiat bar 
dzo žyzny w oliwę i ryż, ale niezdrowy, bo 
latem przychodziło nań powietrze zwane ma- 
laria, które febrę śmiertelną przynosi. 

„Ludzie ówego powiatu, jedni kadzili w 
domach. swych, łożąc wielkie gi“ na 
kadzidło, drudzy. budowali parkany O Zd 
chodu, skąd mór przych innt dka w 

niezdrową porę, aż wsz ymarli, i stał 
się powiat ten pusty, a po " gajach oliwnych 
i poląch ryżowych chodziły dzikie świnie. 

„I przyszła malaria do drugiego powiatu, > 
i zaczęli znowu ludzie kadzić się i uciekać, aż 
znalazł się człowiek mądry i rzekł im: 

„Złe powietrze rodzi się daleko od was, 
w: bagnie o mil pięćdziesiąt stąd, pójdzie 
więc, osusžcie bagno, Spuszczając wodę; a 
jeśli sami od złego powietrza pomrzecie, zo 
staną dzieci wasze w dziedzictwie waszem, i 

powiat „was błogosławić b 
„Ale owi ludzie lenili się 

  

zi     
  

    

e. 

daleko, i oba 
„wiali się śmierci, więc wkrótce pomarli w 
łożach swych. Złe powietrze idzie dalej : * 
zajęło już dziesięć powiatów. - 

„Bo kto nie wyjdzie z domu, aby zło zna- 
leżć i z oblicza ziemi wygładżić, do tego żło 
samo przyjdzie i stanie przed obliczem jego”. 

(A. Mickiewicz: Księgi Narodu Pol 
+, skiego i. Pielgrzymstwa „Polskiego IX) 

  

° *) 7а cenę 60 zł. „Zaklad stolarsko - 
mechaniczny Michala Oszurki —— Ludwisar 
ska 8" przyjmuje. wykonanie pojedyńczego 

z wiasnych materjałów wraz z prze- 
wiezieniem*i ustawieniem w Kalwarji w po. 
Melanii. z. miejscowym proboszczem. 

  

  

"SiĘ" ją słyszało na Alasce i nad Kongo. 
Pateion, radio, gramofon — poco 

cho gdziekolwiek słuchać byle ko 
W sklepie ogląda się płyty: Fali- 

Saski 5 zł. —— to dla kucharek, Ord 
nówna 9 zł. — stary kawał, co roku w 
ptasie "gwałt: „nasza nieoceniona, nie- 

zastąpiolia, niezrównana. „do podpisuje/ 
kontrakt z Wiedniem czy Folies - Ber- 
geres; w Qui Pro Quo nad“ kasą na 
pis: „z powodu wyjazdu zagranicę Han 
ka Ordonówna nie bierze udziału... A 
tymczasem wiadomo że nieoceniona i, 
niezrównana występuje dziś w Nieświe' 
żu, jutro w Równem, pojutrze w Koło 
miyi. 9 zł. — niech kupuje mauva iston. 
'Wereszczyński 24 zł. — znać, że cudzo 
ziemiec, tego warto posłuchać, 24.zł.! 
Najlepszy jednak Kiepura — ajajaj 40 

zł. drogo, ajajaj, ale kto zaprzeczy, że 
mistrz? Czyż. byłyby tak drogie jego 
płyty gdyby był fuszerem. Więc > ku 
puje i słucha wieczorem. 

Radia też wystarcza. Raz wydać 30035 
zł.i spokój — ma się Rubinszteina, Adę 
Sari i kwartet murzyński w domu, a na 
dodatek można usłyszeć pozawczoraj- 
sze wiadomości polityczne i niepra- 
wdopodobny przebieg pogody w dniu 
jutrzejszym. 

Dėcidėment le mótier 
plus sen homme. 
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Pan Prezydent Rzeczynospolitej praybędzie do Wilna 
15-g0 czerwca 

Jak wiadomo z poprzednich doniesień p. Wojewoda Raczkiewicz pod- 
czas ostatniego swego pobytu w Warszawie był na audjencji u Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Mościckiego w związku z zamierzonym  przyjaz- 
dem Pana Prezydenta do Wilna. O przebiegu tej audjencji dowiadujemy się 
następujących szczegółów: Pan Prezydent Mościcki zamierza przybyć do 
Wilna w dniu 15 czerwca b. r. i zabawić na Wileńszczyźnie dwa tygodnie. 
Część pobytu swego spędzi Pan Prezydent w samem Wilnie, część zaś na 
terenie powiatów woj. Wileńskiego. W związku z ustaleniem powyższej 
daty przyjazdu Pana Prezydenta, p. wojewoda ma zamiar zwołać w naj: 
bliższych dniach posiedzenie komitetu obywatelskiego przy udziale przed- 
stawiciell powiatów województwa. Komitet będzie mia! za zadanie zorgani: 
zować godne przyjęcie Głowy Państwa na ziemi Wileńskiej. 

* Podczas pobytu w Warszawie p. wojewoda Raczkiewicz złożył wizytę 
p. prezydentowej Mościckiej, aby złożyć Jej, jako wysokiej protektorce Ko- 
mitetu Pomocy ludności Wileńszczyzny dotkniętej klęską nieurodzaju go- 
rące podziękowanie za tak skuteczną akcję społeczną ku ulżeniu doli lud- 
nożci ziemi Wileńskiej. P. wojewoda prosił również Małżonkę Pana Prezy- 
dehta o odwiedzenie Wilaa i Wileńszczyzny. P. prezydentowa  przyrzekła 
przybyć tu na kilka dni w okresie pobytu Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. (y). ` 

Ustalenie terminu otwarcia Il Targów Półdocnych w Wilnie 
W dniu wczorajszym Magistrat otrzymał odpowiedź z Min. Przemysłu 

i Handlu, że wniosek Komitetu wykonawczego w sprawie urządzenia Il 
Targów Północnych w Wiinie w terminie od dnia 14 do 28 września r. b. 
został uwzględniony i że odpowiednie zezwolenie zostało przesłane do wo- 
jewody wileńskiego. (0) 

W sprawie uczczenia 500-letniej rocznicy 390nu 
Wielkiego Księcia Lifewskiego Witolda 

We wtorek dnia 1 kwietnia, odbędzie się w Magistracie posiedzenie 
tymczasowego Komitetu Obchodu w Wilnie 500 letniej rocznicy zgonu 
Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda.3 

„Maca” wileńska do Sowietów 
W związku ze zbllżającem się świętem „Paschy“, miejscowi żydzi po- 

<zynili odpowiednie starania by swych wiernych pozostających w Rosji i 

, 

pozbawionych możności nabycia na miejscu obowiązkowej „macy“  swią- 
tecznej zaopatrzyć w ten artykuł. 

Ekspedycję przesyłek przyjął na siebie rabinat wileński, który już 
zdołał wysłać tysiąc zgórą paęzek wagi około 5 tysięcy kilogramów. . 

W związku z akcją rabinatu komunistyczne związki żydowskie w 
Mińsku w większości należące do organizacji „Bezbożnik* wszczęli akcję w 

* kierunku uniemożliwienia dostarczenia adresatom przesyłek i odesłania ich 
zpowrotem. 

Jak głoszą nadesłane do Wilna wiadomości komsomolcy żydowscy 
mieli nawet wiec w tej sprawie na którym uchwalono zwrócić”się do władz 
sowieckich z żądaniem wstrzymania tego rodzaju przesyłek. (c) 
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osobowe - clężarowe 

° Матема! pierwszerzędny! 
Najlepsze resorowanie świata! 

(Przy ciężarowych podwoziach wszystkie 3 osie ruchome 
używane są w wojsku, jako wozy terenowe). | 

Nadają się najlepiej ma autobusy! 
WARSZAWA: Salon wyst, Al. Jerozolimska 14, tel. 409-22 

Dyrekcja Warszt., Czćrniakowska 2051207 
tel.: 213 69,: 292 42 i 175-32. 

/ZASTĘPSTWO 

Inż. Roman Antonowiez Nino, a. tębrowdiego 10. 
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Z PŁASZCZE i KURTKI 
E A UNIEPRZEMAKALNE 

Marka Teba 

ERA ES ES EA E ES EADS E ZAR ES EE EA DES EEA RES 
JózEr KŁODECKI. 

ZAMKOWA Nr 17 (obok kościoła Św. Jana) TEL. 928 
'Zawiadamia Sz. Kllentelę, że na nadchodzący sezon wiosenny 

4 przedświąteczny - - pobe ć ai! В 
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 

KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE 
R _ płótna bieliźniane, bieliznę damską i męską i pościelową 
EB WEŁNY NA SUKNIE i PŁASZC:E оП2 
EZ OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI 

GALANTERJA' MĘSKA i DAMSKA 
sa Ceny zniżone Wielki wybór wszelkich towarów 

I ROR KA EJ EO EO EBRO EO DOES EO EJ EOĘÓŻ DO EO EO DEO EZEZEZEWEGEGEZ EG
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Tajemniczy frup na Unji granicznei 
Nocy onegdajszeį na linji greniczneį w rejonie Wielkich Hutor znaleziono zwlo- 

ki zamordowanego mężczyzny, na ciele którego było kilka ran od kul które jak na- 
stępnie okazało się są pochodzenia rosyjskiego. Przy zabitym nie znaleziono żadnych 
dokumentów któreby mogły stwierdzić jego 
stał rówaież on ohrabowany. Jest to najprawdopodob niej zbieg z Rosji 

tożsamość. Niewykluczonem jest że zo- 
ktėry usilo- 

wał przekroczyć granicę i został zauważony przez straż sowiecką która do uciekają- 
cego dała sałwę kładąc go trupęm na miejscu. (c) 

katastrofalne załamanie się famy na ieziorze 
‚ Nocy wczorajszej koło wsi Rejonpol w rejonie Drui położonej po stroniej so- 

wieckiej zerwała się tama na tamtejszem jeziorze powodując wiełką katastrofę. 
Tamią pękła z powodu wielkiego naporu wód. Woda wyswobodzoną z uwięti 

zalała cały pobliski teren w promieniu kilku kilometrów. 
również wymieniona wieś Rejonpol mieszkańcy której 

Pod wodą znałazła się 
zmuszeni byli uciekać do 

miejscowości wyżej położonych. Dobytek ich częściowo uległ zniszczeniu. Czy są ja- 
kis ofiary w ludziach narazie niewiadomo bowiem komunikacja z zalanemi miejsco» 
wościąmi uległa zupełnemu przerwaniu. (c) 

KR 
NIEOZEILA 
30 ozis Wschód sł. g.5 m 35 

N 4 Środop. Zachód sł. g. 5 m.53 
Jutro 3 

Balbiny 

Spostrzeżenia Zażładu Meteorologji 
U. S 8. w Wilnie 

z dnia 29 — Ul. 1930 r. 

Ciśnienie | 
średnie w mm | 164 

Temperatura | 
kenia / +14C 

Temperatura najwyższa: 4- 2*C. 

Temperaturs najaitsza: — 29C 

Opad w milimet ach: 1,10 

Wiatr \ przeważający | Północny 

Tendencja barometryczna: stan stały 

Uwagi: pichmurao, w nocy Śnieg 

URZEDOWA 
— (y) Akcja doszkalania  nauczycjeli 

prywatnych szkół powszechnych.  Minister- 
stwo zezwoliło Kuratorjum na organizowa- 
nie komisyj egzamin nych dla: nauczycieli 
czynnych, a niewykwalifikowanych prywat 
nych szkół powszechnych. Okręg wileński 
związku polskiego nauczycielstwa szkół pow 
szechnych chcąc dopomóc wymienionym w 
uzupełnieniu kwalifikacyj organizuje” w lip- 
cu 1930 roku miesięczne kursy, przygoto” 
wujące do egzaminu z poszczególnych grup. 
Podanie wraz z opłatą w sumie 50 zł. należy 

— (y) Nominaqja podrabinów wileńskich 
P. minister W. R. i O. P. na zasadzie prze 
pisów o organizacji gmin wyznaniowych ży- 
dowskich zatwierdził na stanowisku podrabi 
nów wileńskiej żydowskiej Gminy Wyzna- 
niowej rabinów: Chaima Owczer Grodzień- 
skiego. Henocha Eigesa, Samuela  Frieda, 
Abrama-Jakóba Kagana, Mejera Batina i Cha 
ima-Szymona Topa. Na zasadzie tych sa 
mych przepisów p. minister W.-R. i O. P. 
zatwierdzii Szmuela Płotkina na stanowisku 
rabina gminy wyznaniowej w Smorgoniach. 

SAMORZĄDOWA 
— (0) Posiedzenie wydziału powiato 

wego. W poniedziałek, dnia 31 marca odbę 
dzie się posiedzenie wydziału powiatowego 

wilensko-trockiego. Ną porządku 
dziennym, m. in., sprawy następujące: 1) re 
gulamin, ustalający sposoby współpracy 'šėj 
miku z wiłeńskiem T-wem organizacji Kółek 
Rolniczych i 2) rozpatrzenie  preliminarza 
budżetowego - międzykomunalnego 
budowy zakładów „opieki społecznej. 
wnosić w' terminie do 10 maja 1930 roku 
pod adresem okręgu, Wilno, 3 maja 13 m. 7. 

KOMUNIKATY. 

— Bank Spółek Zarobkowych, Mickiawi- 
cza Nr. 18 poczynając od dnia 1 kwietnia 
or. przesunął godziny urzędowania o pół go 
dziny wcześniej, a więc czynności biurowe 
i załatwianie klienteli rozpoczyna się od go- 
dżiny 8.30, a nie jak dotychczas od. 9 tej. 

— Do wiadomości lzieży, rzemieślni 
czej m. Wilna. Zarząd Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej Rzemieślniczej  niniejszem 
przypomina iż w dniu dzisiejszym 0 godz. 
15 (3 p.p.) w sali Chrz. Domu Ludowego 
przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 odbędzie się 
Ggólne zebranie rzemieślnicze, na  ktorem 

   

  

  

    

związku 

  

"zostaną wygłoszone dwa referaty p. t „O 
cechach średniowiecznych — м Polsce" i 
„Znaczenie i potęga organizacji”. 

Po referatach nastąpi część ystyczna 
urozmaicona niespodziankami. Wejście bez. 
Płatne. 
ERN ERÓ zada S 

    

  

U ludzi z osłabionem działaniem serca, 
szklanka naturalnej wody gorzkiej Francisz- 
ka . Józefa stosowana codziennie zrana nacz 
czo powoduje lekkie wypróżnienie: Lekarze 
specjaliści chorób sercowych twierdzą „že 
nawet przy ciężkich wadach. serca 
Franciszka - Jóżefa działa pewnie i bez żad 
nych komplikacyj. Żądać w aptekach i drog. 

  

  

  

  

« stanie tównież po raz ostatni 

jąca ta sztuka ukaż 

woda | 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
dwa przedstawienia. Po południu o godz. 
3.30. ukaże się barwna i melodyjna opera 
narodowa W. Bogusławskiego i J. Kamińskie 

  

+ go.„Krakowiacy i górale*. Ceny miejsc zni- 
żone. Wieczorem o godz. 8 wystawioną zo 

wzruszająca 
sztuka amerykańska „Broadway*, wywiera” 
jąca siłne wstrząsające wrażenie. 

— „Karol i Anna". Przeżycia wielkiej 

    

   

  

wojny iatowej odzwierciadlone zostały w 
ostatn sztuce Leonarda Franka „Karol i 
Anna", która wchodzi na repertuar Teatru 
na Pohulance w środę najbliższą. Interesu- 

  

ię w wykonaniu wy 
ych pod reżyserją A. 

Zelwerowicza. Nowe dekoracje według pro- 
jektów W. Małkowskiego. Zapowiedź 
ostatniej nowości scen europejskich « wywo- 
łala żywe zainteresowanie. 

— Teatr Miejski Lutnia, Dziś po 
ostatni doskonała komedja Fijałko i 
Dunin Markiewicza „Miło 
zdobyła olbrzymi rozgłos i zyskała ogólne 
uznanie. W sztuce tej obfitującej w kapitalne 
sceny pełne humoru i dowcipu zobrazowa 
ne jest życie dworu polskiego na Kresach 
Wschodnich.* W roli głównej występują dyr. 
A. Zelwerowicz w otoczeniu wybitniejszych 
sił zespołu. { 

    

    

bitnych sił artysty 

  

raz 

      

  

  

— „Błędny bokser*. We wtorek wchodzi 
na repertuar Teatru Lutnia oryginalna kro- 
tochwila z życia akademickiej młodzieży 
sportowej „Błędny bokser'* młodego utalen 
towanego autora akądemika „Władysława 
Smólskiego. Sztuka ta tętniąca życiem i wer 
wą niebawem równięż wejdzie na repertuar 
Teatru Letniego w. Warszawie.  Reżyserję 
sztuki prowadzi Z. Ziembiński. Autor już 
przybył dó Wilna i obecny będzie na premie 
rze swego utworu, . 

— Jutrzejsze przedstawieśie dla wszy. 
stkich. Jutro w Teatrze Lutnia drugie przed 
stawienie _ popularne dla niezamożnych 
warstw ludności miejskiej po cenach najniż 
szych od 25gr. do 80 gr. Wystawioną zo- 
stanie nieśmiertelna komedja Fredry „,Do- 
żywocie”, której wykonanie stoi na wysokim 
poziomie artystycznym. Słowo wstępne wy 
głosi, A. Zelwerowicz. 

TOWA 

— Dzisiejsza, opieła „Jas i Małgosia”. 
iš: 0 godz. 3.30 p.p. uka ię w Teatrze 

Miejskim Lutnia po cenach z nych barw 
na opera Humperdincka „Jaś i Małgosia” w 
wykonaniu wybitnych solistów i chóru wi- 
leńskiego zespołu operowego. Efektowne de- 
koracje według projektów W. Małkowskie 
go. Przedstawienie operowe wywołało wiel- 
kie zainteresowanie i cieszy się nadzwyczaj 
nem powodzeniem. Akademicy i uczniowie 
korzystają z zniżek. 

    

  

— Bezpłatne przedstawienie w Kole Pol 
Mac, Szk. im. T. Kościuszki przy ul. Tur 
gielskiej 12 odbędzie się dziś 30.III z pro- 
gramem: 1) „Jadą ułani" obrazek sceniczny 
i 2) „Biažek opętany* komedja. Początek 0 
godz. 7 wiecz. Wstęp wolny dla wszystkich. 
„„— Wielki koncert pieśni religijnej i pa. 

trjotycznej. Dziś w. niedzielę, dnia 30 marca 
z okazji zjazdu delegowanych stowarzyszeń 
młodzieży polskiej związku wileńskiego od 
będzie się w Sali Śn'adeckich U.S.B. koncert 
znanego dobrze Wilnianom chóru „Echo“ 
pod protektoratem ). E. ks. arcybiskupa Ro- 
mualda Jałbrzykowskiego, a batutą p. prof. 
WŁ. Kalinowskiego. W. programie dwa dzie- 
ły: I: koncert religijny, 2, koncert pieśni pa > 
trjotycznej z utworami tak wybitnych auto- 
rów jak: Moniuszko, Gounod, Gomółka, Vit- 
toria, Nowowiejski, Rybicki, Surzyński, Kali 
nowski i inni. 

Początek o godz. 8 min, 30 punktualnie. 

CO GRAJĄ W KINACH” 

Hollywood — Współcześni Judyta ; Ho- 
lofernes. 

Heljos — Cagliostro. 
Lux — Ponad śnieg. 
Światowid — Córka Zorry. 
Wanilia — Pat i Patachon jako gaze- 

oiarze. 2 
Sport — Dziedzictwo krwi, 
Picadilly — Anastazja (Najmłodsza cór- 

ka cara Mikołala II) 
Kino Miejskie — Nibelungi. 
Ognisko — Płomień miłości, 

    

  

  

  

СМ ЧА STR PTY ATW PTT PYT 
Czytamy, słuchamy, 

te mają swój bieg 

oszczędności i przezorności i dlatego 

nazwana Skarbnicą Narodu, 
jasnego sądu 0 oszczędzaniu 

a mianowicie: 

у 2) 
i rodziny 

10 

ksiąžeczki P. K. O, 
Odpowiedzi 

w Warszawie, Jasną 9. 
nościowe P. K. O. 

i „dowiadujemy się o wielu rzeczach i sprawach 
© których decydują czynniki państwowe. polityczne i gospodarcze. Sprawy 

я “ i swoje przejawy. W nich utrwala się historja, do- 
świadczenie i potęga Państwa, podobnie jak stal hartuje się w ogniu. 

Jedna ze spraw, o których się coraz więcej pisze i mówi, 

P. K. O. 
największa i najbogatsza instytucja oszczędnościowa w Polsce słusznie 

chcąc przyczynić się do rozpowszechnienia 
ogłasza ; 

KONKURS z NAGRODAMI 

należy jąsno i treściwie odpowiedzieć na 3 pytania: 
1) Dlaczego należy oszczędzać? 
RE znaczenie ma książeczka oszczędnościowa dla jednostki 

3) Dlaczego najdogodniej jest lokować swoje oszczędności w P.K.O ? 
Pomiędzy autorów najlepszych odpowiedzi i iel 29 nagród, według następującej koleldbedk? wiedzi będzie rozdzielonych 

za najlepszą odpowiedź przeznacza się I nagrodę 
w kwocie zł. 1000,— 

pozatem: 3 nagrody po zł. 500,— 
iż nagród |» » у 

2 » 
Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 30 kwietnia r. b. f 
W odpowiedziach należy podać: 

należy nadsyłać do Biura 
Każdy Urząd Pocztowy wydaje książeczki oszczęd- 

Nagrodzone odpowiedzi będą opublikowane. 

Eadduiak dia аЦЛЫй, гольй: ОЫАВЛЬ Ь, ооы Od kacka kadu 

i 

| 
‘з 
: 
з 
: 

jest cnotą 

аО0а 

imię, nazwisko, numep posiadanej, 

Ekonomicznego P. K. O. 8: 

  

WYPADKI ' KRADZIEŻE. 
— (c) Wypadki w ciągu dobły. W cza- 

sie od 28 do 29 b. m. do godziny 9 rano 
zanotowano w. Wilnie ogółem różnych wy. 
padków 53. W tej liczbie było kradzieży 10, 
zakłóceń spokoju publicznego i nadużycia 
alkoholu 13, przekroczeń administracyjnych 
К 

— (c) Aresztowanie złodziejki udającej 
handlarkę. Notowaliśmy nieraz o wypadkach 
okradania mieszkań przez włóczących się po 
domach różnych żebraków, „„rzemieślników'* 
proponujących swe usługi przy naprawie 
sprzętu domowego rzekomych domokrężnych 
handlarzy i t. d. Większość z nich są to za 
wodowi złodzieje mieszkaniowi, ktorzy jeśli 
nie przyszli na zwiady, to w każdym razie by 
coś ściągnąć. > 

Właśnie wczoraj policja aresztowała 
Sorę Adelson (Rydza Smigłego 36), która 
jak się okazało pod płaszczykiem handlu 
sta ą odwiedzała mieszkania i nie 
stawszy 'w. nich nikogo .okradała je. 

Adelson udowodniono kilka  krad; 
Złodziejkę cdesłano do dyspozycji wła 
dowych. 

— (e) Trzynasta włamywaczy ujęto 
podczas obławy. Wczoraj w nocy policja za- 
rządziła na całym terenie miasta obławę re- 
widując większe miejsca podejrzane i meliny 
złodziejskie, w których przyłapano 13 rzezi 
mieszków szykujących się widocznie do wyj 
ścia na miasto. Ponadto aresztowano kilka 
podejrzanych osób, których tożsamośći nie 
udało się dotychczas ustalić. 

— (c) Pożar w koszarach. Z niewyja- 
ionych przyczyn wybuchł pożar w ko 

ach 1 p.p. Leg. na Placu Broni (Snipisz- 
). Ogień powstał w kuchni żołnierskiej i 

zniszczył sufit i € iowo dąch. 
Pożar został szybko zlikwidowany przez 

miejską straż ogniową mimo to spowodował 
około 1500 zł. strat. 

— łc) Zatńzyjmanie złodziejki kieszon 
kowej. Na rynku drzewnym przy ul. Zawal 
nej ujęto na gorącym uczynku kradzieży 
kieszonkowej na szkodę Józefy Szyłajło (Ste 
fańska 25) niejaką Hapeport * zamieszkałą 
rzekomo przy ul. Wiłkomierskiej 79. 

RADJO 
Niedziela, dnia 30 marca 30 r. 

10.15 — : Tr. nabożeństwa z/Po- 
znania. 

11.55 — 15.00 Tr. z Warsz. Sygnał cza 
su, kom. meteorologiczny, koncert i odczyty 

rolnicze. ; 
15.00 — 15.20: „Uprawy wios 

wygi. Jan Jurkowski 
16.50 — 17 

y wierszyków s» 
sł 17.40: „Przejawy nerwowości u 

dzieci szkolnych** 15.ty odczyt n. przez 
Kurat. O.S. Wil. wygł. dr. Janina: Hryniewi 
czówna, 

17.40 — 19.00: Koncert z Warszawy or- 
kiestry reprezentacyjnej P.P. 

19.00 — 19.25 — „Kukułka 
mówiony tygodnik humorystyczi 

19.25 — 19.40: 41 lekcja ięzyka 
kiego, dr. Wł. Jacobi. 

19.40 — 20.00: Program na poriedziałejz 
sygnał czasu i rozmaitości, 

20.00 — 21.45: Tr. z Warszawy. Kwad 
rans literacki i koncert solistów. 

21.45 — 22.45: Audycja por 
ród* fragment z cz. IH scen hi 
J. hr. Cobineau p.t; „Odrodzeni 
A. Strzeleckiego, radjofon. i režys 
Hohendlingerówny, w wyk. Z 
głośni Wil."Tr. na wszystkie 

22.15 — 23.00: Tr. komuni 
szawy. i 

23.00 — 24.00: Muzyka 
„Bristol“ w Wilnie. 

Poniedziałek, dn. 31 marca 30 r- 
11.58 — 12.05: Sygnał czasu z W 
12.05 — 13.10: Muzyka popuiarna w w 

arkiestry go Radja: 1) Waidteufel— 
— „Ponad wszystko: walc. 2) Meu hu 
— uwert. „Hebrydy“. 3) Til — Ser 
4) Sarassate — Taniec hiszpański nr. 
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Jekka z rest. 
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Mascagni — fant. z op. „Rycerskość witś- 
niacza“. 

" 13.10 — 13.20: Kom meteorologiczny z 
Warszawy. 

15.00 — 15.45: Tr. z Warsz. Odczyty dla 
maturzystów: Rycerstwo średnioweczne 
(prof. H. Paszkiewicz) 2) „Polska a Francja 
(prof. H. Mościcki.) 

15.45 — 16.10: Opowiadanie cioci Hali 
dla dzieci. : 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Audycja gramofonowa po 

święcona utworom Edwarda Griega. 
17.00 — 17.15: Komunikat Akad. Koła 

Misyjnego. й 
17.15 — 17.40: „Rola krótkofalowców w 

rozwoju radjokomunikacji* odcz. wygł ma- 
jor, Karol Politawski. ' 

17.45 — 18.45: Pierwsza dyskusja nieprzy 
gotowana z cyklu „Rozmowy na czasie” ks. 
prof. Walerjan Meysztowicz, mec. Zbigniew 
Jasiński i dr. Witold Świda, dysputowač “bę 
dą na temat „Honor prawdziwy czy urojo- 
ny?“ .T ransm. z prywatnego mieszkania. 

18.45 — 19.35: Audycja literacka. Zradjo 
fonizowany fragment „Żywych kamieni" W. 
Berenta: „Jak żaki wędrowne znaleźli Gra- 
ala“ w wyk. Zesp. Dram. Rożgł. Wil. Słowo 
wstępne wygł. « Witold Hulewicz. 

„19.35 — 19.50: ,38>ma lekcja języka wło* 
skiego dr. ]. Rostkowska. 

19.50 — 20.05: Program na wtorek, sy- 
gnał czasu i rozmaitości. , 

20.05 — 20.30: „Polacy na Łotwie* od- 
czyt. wygłosi Kazimierz Leczycki. 

20.30 — 23.00; Tr. z Warsz. Operetka L. 
Falla „Rozwódka”, feljeton ; komunikaty 

23.00 — 24.00: Spacer detektorowy po 
Europie" w razie złego odbioru muzyka 'z 
plyt gramof. ‘ 2 

   
  

   

Buraki zzżie*e Eckendorfskie 
| żółte i czerwone, Mas 

muty, półcukrowe, 

pastewną białą z zie 
Marchew loną główką, St. Va- 
lery i żółto - pomarańczowa 

znanej hodowli nasion 

А. ВОМ 1 Sowie” 
posiada wyłącznie na składzie 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy - 

Wilno, Zawalna 9, fel. 323. 

pozostełe ;z licyta- Do sprzedania 2x7 2” taksówki, 2 й 
pianina, fortepjan 600 zł., kasy 
ogniotrwałe, opony samochodowe, 
kredens, 2 kandelabry bronzowe, 
różne żyrandole elektryczne, kilka 
pierścionków z brylantami, brosz- 
ka brylantowa, dywan, różne swet- 
ry i jedwabie. centryfuga, serwis 
z porcelany starożytnej angielskiej, 
i ow rok beletrystyki, 
różne palta ji garnitury używane, 

' LOMBARD - Biskupia 12, 
AAS DES Girios CAG KAD ORAS VIKI 

- ci osób zainteresowanych, 

WALCE 

| 

        KOPI      
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i : (INCYJ 
WŻOWECLOWE"JOLANC 
UDZIAŁY WODÓLECZNICZ 
BOŻUNY NATRYZKOWI 
ЛВОГ 
LEKI ROT EPAPELA 
HYDDOKGLĘEKIBO TEPALA 
 NHALA LOOP LUM 

  

   

  

     

    

    
   

  

     

|| h i dzierżawy folwarku 
OSZUKUJEMY oa 50 do 100 ha za 

udzielenie większej , pożyczki hi- 
potecznej. Mamy'do sprzedania du- 
ży dochodowy dom 'przy wpłacie 
do 10.000 dolarów Warunki kupna 
b dogodne. Mamy do ulokowania 
większe sumy na pierwszorzędne 
hipoteki miejskie. Ajencja — „Ро!- 
kres* Wilno, Królewska 3, tei. 17-80 

[ENARCISE BLEU я 
j NAJLEPSZE PERFUMY 

" 1WODY KOLOŃSKIE 

"Do oynajęcia 
różne wille i mieszkania w parku 

„nad jeziorem. 

    

   
  

  
Pałąc zdatny na sanatorjum lub 

pensjonat. 

Wiadomość w Landwarowie 
we dworze. 69011 
  

OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Wilna podaje do wiadomoś 
ż niniejszem ogło- 

szeniem uzupełnia końcowy ustęp ogłoszenia 
swego umieszczonego 244 z dn. 22. 
10. 29 r. w sprawie prz pienia dor sporzą 
dzenia planu zabudowania. (regulacyjnego) 
następującą treścią, a mianowic \ 
interesowane prawne i fizyczne będą magły, 

  

   

  

* "na zasadzie art. 26 Ust. budowlanej z.dn. 16 
11.1928 r. (Dz. ust. R. P. N. 23 poz. 202) 
punkt C, zgłaszać swcje wnioski, dotyczące 
planu zabudowania w się od 1. V. da 

1930 roku w Magistracie w Urzędzie 
Pomiarów i Regulacjj w godzinach urzędo 
wych. 

    

Szef Sekcji Technicznej: W, Czyż 
kierow. Wydz. Pomiarów: F. Walicki 

° - м-х St. Referenta ]. Wasilewska 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie * 
podaje do. wiadomości osób  zainterėsowa 
nych,.iż ma do sprzedania drzewo opałowe 
dobrej jakości przy następujących stacjach - 
kolejowych: 

Jaszuny, Rudziszki, Olkieniki, Orany, 
cznica Żerwiny, Stasiły, Nowodruck. 

Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja 
w dnie urzędowe, pokój nr. II, tel. 1257. 

НО Н НЕ НЕ В Н 19 2 О2 а ° 

Komunikat 
Wielka szczęśliwa kolektura 

I. Ninkowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 3-17 

: Oddział w Lidzie, Suwalska 28 

ptdaje do wiadomości 
iż nadeszły już 

szczęśliwe 10SY 
| Klūsų "iz as 
Zamieniamy stawki na rowe losy 

      

hu 

ią 

Możaa jeszcze nabyć w b: małej | | 
ilości losy 5 ej klasy 20-tej loterji 

Wypłicamy wszelkie wygrane 

'W kole szczęścia znajduje się s ia zn jeszcze J — 
liczne wielkie wygrane 3 

akc . 
Aojkortystaiej Kai as o 

U GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy różne nowości sezonowe w 
bławatach i galanterji, oraz pończochy 

i skarpetki modne. : 
ОМАСА! — WILEŃSKA 27, 

  

   
    

    

    
20     

EBK CNN ZW BCE 

u ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego ч 

p środka od odcisków — ? 

row, A, PAKA. 

НВа 

PAMIĘTAICIE G SIEROTACH Z DO+ 
ML DZIECIĄTKA JEZUS! ь 

             



SŁ O W © 
  

  

WITAMY nradchodzaca WIOŚN 
Nie bacząc na stagnację skład | nasz onatrzylikmy w wielki wybór 

= maferjafów wiosenno-lefnich = 
Kazimierz Rufkowski i Į. Domagała 

> + 

    

IA. 14-02. 
ZZKZENBE 

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNA 

p. R „Pierosza parodo-mechaniczna pralnia bieliznų“ 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Dla pp. Urzędników-czek. Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, Szeregowych, Policji Państwowej, 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

Centrala: Wilno ul. Cicha 3, obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14 72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne 
prosimy kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu. 

Wielka 47. 

    

  

  

  

„M. GORDON“ g. Ale. 
ul. Niemiecka 26. 

'Wielka przedświąłeczna S E и 
  

  

Od dnia 28 marca do dnia 1 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany monumentalny film: 

„NIBELU NGI* 
Dram't w 10 aktach. W rolach głównych. Krymhilda MAŁGORZATA SCHOEN; Brunhilda— 

HANNA RALPH, Zygfryd —PAWEŁ RYCHTER. Zwiększony zespół orkiestry. lilustracja muzyczna 
osnuta na motywach RYSZARDA WAGNERA. Kasa czynna od g. 3 m. 30, Pocz. seans. od g. 4-ej. 

SALA MIEJSKA 

ul, Ostrobramska 5, wyprzedaż resztekį 
i wysortowanego towaru | 

"MATERJAKY damskie i męskie, Kamgarny, Szewioty. Wełna, jelówak firanki, 
  

Dziś ostatni dzieńl Monumentalny arcyfilm osnuty namiłości, intrydze i nienawiści p. t 

gobeleny, plusz i portjery. O > Współczesni „JUDYTA 3 HHOLOFERNE$ 
Geny wyiątkowo niskie. Sprzedaž normalna odbywa się na рагіег:е. mMBITMLI ij ao Eterogias iaurės JA RUSIJA Lie, MACISTE. + 

Mickiewicza 22. WORA o godz. 4, 6, 8 i 10.75 Specjalna ilustracja muzyczna. 

JUTRO PREMJERA! 

DARA Po KRASKA 
Wspaniały dramat doby obecnej. , 

Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Szatańskie orgje i t. d. 
Režy: le głó ARLETTE MARCHAL, . 

| WILHELMA THIELE "9 kreuje Włodzimierz Gajdarow, Dia PallQ,  SENRYK GEORAR:” 
Specjalna lustracja muzyczna. Honorowe bilety na premierę nieważne. 

Początek seansów o Я. 4, 6, 8 i 10,25 w. 

  

  

KINO-TEATR 

„HOLLYWODD" 
Mickiewicza 22, 

Kursy Fkursy Kierowców Samochodowych | o 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ui, Holendernia 12, Gmach Państwowej 
Szkoły - Technicznej. Tel. 13 30. 

Przyjmują zapisy do grup: XLIX zawodowej z nauką 
2 i pół miesięczną i do grupy L amatorskiej dla Pań 

i Panów z nauką 5 tygodniową 
Początek zajęć w dniu 7 kwietnie r. b. 

Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się | 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani + silaików, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETG* i „DELCO*, 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu ' Odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochoców, bez ora” 
niczenia ilości godzin jazdy. Dla p. p. oficerów i P. D 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. 
Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzami- i now bez dodatkowej. opłaty. Ułatwia się otrzymanie Kino-Teatr posady za pośrednictwem Kursów. Zapisy. przyjmuje i : » informacyj. udziela sekretarjat kursėw. . codziennie od HELIOS" godz. 12-ej do 18«j, przy ul. Holendernia 12. Tel. 13-30. 33 

"Wileńska 38. Przy Kursach czynnę są warsztaty remontowe „dla „BABIA 

Ogłoszenie. 
Kasa Chorych m. Wilna podaje 0 wiadomości publicz- 

ności, co następuje: 

W ostatnich czasach ukazały się w niektórych pismach 

wileńskich informacje, dotyczące rzekomych „zarządzeń władz   Dziś ost. czieńl Arcydzieło wszechświat. sławy! Tryumf. przeboj sezonu. PAŁACE! KOCHANKI! SZUBIENICA 
„„HRABIA CAGLIO$TRO* Epokowy film ilustrujący 

cieży największego awant 

nika świata. Reżys. genialny RICHARD OSWALD, Wykonawcy ról głównych: HRABINA RINA de LIGNORO, 
RENEE HARIBEL, JAN .STUWE, KOWAL SAMBORSKI, ALFRED ABEL, ZUZANNE BLANGHETTI. Nie- 
-zwykle frapująca treść! A: części obrązu w naturalnych kolorach! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 W. 

JUTRO PREMJERA! Wielki przebój a 
Słynny amant, ulubieniec kobiet Jaque Catelain w silnym dramacie erotycznym 

„KWIATW$CEHIODU' 
z udziałem Claudji ji Vietrix Fascynująca treść i zajmująca nkcja — Emocjonujące sceny batalistyczne 

__ Niezwykle wystawowy bal wschodni | we naturalnych kolorach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 $ 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
. Wilefiska 38. 

centralnych* wskazujących na to, że Kasy Chorych nie 
mają żadaych środków egzekucyjnych do własnej dyspo- 

Й zycji. : 
у^ Wobec tego, że w myśl art. 53, 921102 ustawy o obo= 

wiązkówem ubezpieczaniu ną wypadek choroby z da. 19V. 
1920 r. tylko Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej może 
wydawać zarządzenia w powyższej kwestji” i że w całym 
szeregu okólników i wyjaśnień tegoż Ministerstwa podkre- 
$la się bezsporne prawo Kas Chorych utrzymywać własnych 
egzekutorów, należy uważać, iż powyższe informacje nie 
odpowiadają rzeczywistości. 

  

chodów iciącówek NE a CZARNE 

DULA RTAKIEWICZ 
  

Inż. K. Herfel 
  Komisarz Rządowy Wilno, Mickiewicza 9 Dziś i dni i. ; Kino ziś i dni 

į Otrzymano w wielkim wyborze: 2] OGNIS I następnych „P E © A i E R A ž E 28 $ € | lód 
CERATY stołowe i meblowe najnowsze rysunkiį i Współczesny dramat w 12 aktach. W rolach głównych para najpiękniejszych kochanków RONALD COLMAN Ul. Kolejowa Nr 19 

Początek (obok dworca 
kolejowego). 

Ś PIANINA | FORTEPIANY © 

LINOLEUM prawdziwy korkowy i chodniki rozmaite. ' 
Już nadszedł nowy transport letnich na' gumie. 

PANTOFLI bardzo ELEGANCKICH 
Ceny fabryczne 

i VILMA RENE Akcja pełna dramatycznych momentów i emocji trzyma widzów w napięciu. 
seansów o_g. 5, w dnie Świ teczne o g. 4 p. p. 2 

f POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Wielka 30. 
Tel 14-81. 

KOMI UROKI UD fg ma o i ns 
mm ALLE 

  

  

+ Daisl Pierwszy raz w Wilnie! Nazowiej film 1930 r, nigdzie dotychczas niewyświetiany 
PROSIMY na WESELISKO! PAT i PATACHON się ŻENIĄI A żeby godnie przyjąć zaproszonych, nasi ulubieńcy 

„PAT 1 PATACKON jako GAZĘGIARZE” Spd wostaciakć", qrwa szampańska komedja-farsa w 12 aktach. 
Hursgany śmiechu. Zapas wesołości na długo. 

„ Wykwintny ga- 
g Noble: binet  maho- 500-3.000 niowy, sypialnia dę- © 

a sławy R. ER (nie ma i =" nic _wspi megi о 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger), y PP OKOWEWSYSNĄ PLETEĖL: BE CHSTEIN, BLiiTHNER, DRYGAR, i BOA SOMMERFELD etc, Wytwórnia win i miodu |||“ 
K. Dabrowska ul. Niemiecka 3, m. 6, „M Ž © D o w E Nes 

SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE 
Wilno, ul. Straszuną 13 

  

    

„Tanio 

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

рт еа ! I a S MAL loda stycji a WOomośc w „dolarów 
£ najle p sze wina i miod y OUR SS iczerta Sajałowska Powśikujć ubrań są do Ero adm. „Słowa*.  —o ulokujemy zaraz na a. HUTA SZKLANA „„YETRUJĄCEE в po cenach konkurencyjnych. | - Lekarz-Dentysta ian kaka a posady gofica dej AI. 98. MPOLWARK  podS | hipotek miejskie 
a Wil 1. Krak ka 4 = Lo Raduńska- szczki, piegi, wągry, lat fona Wan. nių Wzorowe  warsztaty Wilnem, obsza- || D, H.-K. „Zachėta“ a no, ul. Krakowska 41 5 iNów ogródzka łupet, WOdIOKU Kaej pė a WT: wa „Pomoc Prący* | ru 65 ha, £ dobre. || Mickiewicza 1, 
4 wyrabia wszelkiego BUTELKI d i B po dlugoletniej. prak- TEAIki, wypadanie wio- Mość w adm. „Słowa”. W Wilnie. — ?ЗЦ?Ё'Ц%Ё::ЁД:' | tel 9-05. -0 
s rodzaju 0 wina 5 tyce w Paryżu i Bęr.S5w. Mickiewicza 46. й в отос{шут 7 POSZUKUJĘ 

„EA A nai aids e A rr a om zeaa, | poz po ua LITAR SARAS : : przy ul. Meklenicia g LOKALE g ukończyć kursy fa-| Spółka z ogr. odp.|| rzem żywym i | Zjemskim. Oferty pod 
44 m. 19. io koresponden- | Wilno, ul. Tatarskaj| martwym | |K, O. do administracji 

aż) summam wzmak cyjne profesora Se-| 20, dom własny. || Wil. Biuro: Komi- | Słowa. -0 
‘__ к“гошсн Warszawa, is od dł prada zee TOMAS . 

ы & Żórawia 42-H. Kursy| Fabryka i skła da ’ ub 
BK: m ai Kosmetyka BB Pokój wyuczają | listownie: „mebli: | tel. 152, t KJ DOLARACH 3 Postwawa Stdła Tecnica , $ Sekai ckunko| jan sale | Do sprzedanie | siem oe в ė . 3 a umeblowany, — tylko wości kupieckiej, ko-| salony,  gabinety,| DO sprzedania | ności na pewne 
a Marszałka Jóteia Piłsgd li dla mężczyzny samot-respondencji handlo-.| łóżka nikiowane i|na Antokolu posesją | zabezpieczenie u 
B= 3 BDO E Gabinet Rago, Jagiellońska 9 wej, stenografji, nauki | angielskie, kreden- | Obszaru 27.500 mt.ż,] osób znanych i 
a Wilnie powiadamia, że. niedzie m Racjonalnej Kosme- m — handlu, prawa, kali-| sy, stoły, szafy |4 y domy drewniane,| poważnych. Gwa- 
a wywiadowcza odbędzie się 30 Ill.rb. M tyki Leczniczej. ——grE. pisania na ma. | biurka, | Krzesłą|3-y fronty od ulic | rancja terminowe- 
m o godzinie 12 min. 30, Ena którą za M Wilno, D i szynach, towaroznaw= | dębowe i t. p. Do- | Antokolskiej Nr 115 i] go zwrotu abso- 
H prasza wszystkich rodziców i opiekus Mickiewicza 31 m. 4, DO Wynajęcia stwa, angielskiego, | godne warunki i|Mieszczańskiej — na|  lutnie pewna 
a nów uczniów szkoły. kobiecą kon-POkól z wygodami francuskiego, niemiec- na raty. da.e się do parcelacji. | Wileńskie Biuro 

: ШПЩ! serwuje, dosko- dla pań lub na biuro. kiego, pisowni oraž 8 m Jniormacje: ul. Dą | Komisowo - Handl. 
‹ nali, odświeża, usuwa Jagiellońska 8 m. 14. gramatyki polskiej. , browskiego 10 m 1.| Mickiewicza 25, 

L aunnannuunasaunannuunnna = ei skazy i, braki EO AA: świa” 5 Antonowicz, —2] tel. 152. _ 680171 | 
и = asaž twarzy i ciala ectwa. Ządajcie pro- i 1 1 ИаИа — $ prz zeczecze Mieszkania Greko, “ii pro Okazji let Oszczędności. 
= Nala WIÓŻKA iiomantką = lenie cery. Wypada- 3, „wszekkiemi kt ej CZE l ptr? sok | į dolary 
ž Przepowiada przyszłość, sprawy są- 5 nie włosów | kucha ża lo Pol 160 hektarów = 12- | wyżły niemieckie do ulokuj na proc. 

‚ m dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 5 - pe Malhowate do: Tartaki” 2 wg. k młod, A Sem i zabudowa. | sprzedania, W. Pohu.7ocznie. Gotówka radykalwe = m bycze kosmetyki ra- об & 4, spokojną i|-niem, przy samej i 43. twoja jest zabezpie- * = 10-ej do 7-mej wieczór. Adres; ul. s cjonalnej. 3 p. p. —0 czystą dziewczynę do | kolei, nad pięknem anka —0 czona złotem, sre- 

ооа L um оаНа Н mocy "w focpoda | 4 e" cgd” sai |puajią  oajaponiej Eta ATE KS О/ < s Krzyża, w bramie na prawo schody. ® 2 Р. ** mam W „80spodar-| my za 6.0 o 7 mieniami. LO 
*GETY ADM, Ё TIT : Uin i —— SF Ra ee Dom, HK. „Za- Dil szej wszech E аОМО ои : наннннидининикекЖиницения Z ковш‹:А LET At: romne. Wiadomość:| chęta"  "Mickiawi. |3Y |. fir myskupia 12. Wydaje zmarszczki Urodę, 05562 Św. Jańska 3-41.| Cza 1, tel. 9-05 0 |„Erard“ oraz Bettinga pożyczki pod zastaw 

doskonali, odświeża НЕНЕ И НЕЛЕ Н wam Basińska. sa < i K. i A. Fibigera, ztota, srebra, brylan- 
TSRS AS usuwa braki i skazy. ае оо A Ai tów, futer i t. d. 

В : Regulacje i trwałe i p > 3 028-0 
Hójgntowniejcze ubrania mętkie | пна brwi; Sao, kaca. grOdNIK Jin Duży, plac | kach. Kljowska аО: | T-000-130072000 | i Gabinet _ Kosme yki —5 pokoi, kuch- kwalifikowany wyko- | Miasta. Duży PE ach, G |10. | 1.000—1.500—2.1 

wiosenne Leczniczej „CEDIB“ nia, weranda, miej- nywuje wszelkie pra- | Skanalizowany SpiI—0 dolarów 
’ J.  Hryniewiczowej, S$owość urocza, Su-ce sezonowe. Adres] OSTÓd. NIĘZWYK- BYAYV "T ulokujemy na dob- 

letnie Wielka 18 m 9. Przyj. „cha, las, jezioro, ką- w adm „Słowa”. —I ŁA OKAZJA. Ce- re hipoteki na nis- 
* 10—1i pie ilna kann | DA Jolarów I ieoprocentowan > męskKIE węg 10 —1. 0‹1] 3‹1 ‘[„ kol. Naam D AK łacnęt RÓŻN 5 Wileńskie ' Biuro O Findling, Żółty Lochowa, 1 damskie w. z P. 26, par p! 2 ol e. t Mi blogai I Kamisowo: Eliade 

WSY Rychlik Trybańcki wiedzieć się: 2 AWAM a" Me -oIBAWASAMI| LSS 21 or marchijski GOTOWE i na ZAMOWIENIE waryjska 37 m. 10, SWIA tai 908. 0 Mickiewięsa а, 
Jęczmień rzędowy nabyć można w znanej firmie . sA iuo RUPNO I SPRZEDAŹ = E pia kg gr : 
Pszenieę Тага Suską | Mi | Letnisko | OLWARK Jebię | wersalną w ruchu, 27 (GB EB 9 . i Hildebranda pod Wilnem, plą- MAWAWAEG dobrej glebie | gziifierkę dwukońco- 

posiada 

  

  

P. Lineman 
    

pod Wilnem, cu 2 dzies. poroś- 

  

obszaru 60 ha, po- 
łożony nad jezio-     wą która może słu- 

dobra ziemia, łąki || niętego częściowo 2 "lżyć dla pił podwój- gubioną książkę leski Spółticzy: Syndykat wilno, Wielka 56 dwukośne Sprz. | lstem, sprzedamy | SERYWIS  |rem,£ sabudówa, |nochi*_ cyrkuamnych: ZJ, wojskowa rac ły ы damy lub wydzier- niedrogo porcelanowy ną 12 AA wanie Y |Oglądać od 9-4 po nik 1903,  wyde 
Rolniczy NOWOŚCI SEZONU! SBLI-Z į ы Н:,н‹піп%у A Wilsčakie. e osób i zegar szafko- | pom HK. zzacię. poł. Garbarska 2h, przez R. K. U. Nr 

I „ H.-K. „Zachęta omisow . | wy, orzechowy sprze- : echaniczny wars wiat, na imię Józe- 
Wilno, Zawalna Nr 9. Dogodne twaranki piaty Mickiewicza 1, tel. || Mickiewicza | 21, | daje się, ul. Piaskowa w EE K. Stempkowskiego., fa Stankiewicza, unie- 

9-05. —o |! tel. 152 —. STAZ —I waźnia się. © 1 m. 2/^ 
  -4     

  

` 

__. Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydylto. Nik gė TE Drukarnia „Wy iawnictwo Wileūskie“ Kwaszelna -23. - 
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