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Wielki Tydzień
CITTA DEL VATICANO 25.3.

Dziś rano w kaplicy Sykstyńskiej
odbyły się uroczystości  wielko-|

czwartkowe. przeciwieństwie ido|
lat ubiegłych Ojciec święty nie
wziął w nich udziału, oszczędzając

siły na dzień Wielkiej Nocy, kiedy

w Watykanie
celebrować będzie uroczystą Mszę
św. w: Bazylice św. Piotra.

Na nabożeństwie, kitóre celebro-

wał kard. Doyen, obecni byli człon-
kowie korpusu dyplomatycznego,
20 kardynałów i przedstawicieli
władz włoskich.

 

Katastrofa kolejowa
5 osób zabitych, 46 rannych

WARSZAWA 25,3, Dnia 25-go
marca r.b. o godz. 8 min. 5 pociąg
motorowy nr. 206, zdążający z Kato:
wic do Warszawy, na stacji Rudniki,
koło Częstochowy najechał na ko-
niec pociągu towarowego nr. 272. Z
powodu śnieżnej burzy blokada sta-
cyjna była uszkodzona, {

Motorowy był uprzedzony  roz-
kazem szczególnym, wydanym na
stacji Częstochowa o nieczynnej blo-
kadzie stacyjnej. ;

Według tymczasowych danych
katastrofa nastąpiła na skutek nie-
właściwego nastawienia zwrotnicy

na stacji Rudniki,
W katastrofie ponieśli śmierć

trzej pracownicy kolejowi, t. j. mo-
torowy Grochowski i pomocnik Ig-
licki oraz konduktor pociągu towaro
wego Ostromecki. Poza tym zostal

 

ciężko ranny kierownik pociągu mo-
torowego.

" Z podróżnych zostało ciężko ran
nych 5 osób, a 20 osób odniosło lżej-
sze obrażenia. Pociąg ratowniczy z
pomocą lekarską przybył z Często-
chowy.
WARSZAWA 25,3. Według do-

datkowych danych wys katastrofie
zabitych jest 5 osób, wszyscy pra-
cownicy kolejowi, ciężko rannych 6
osób, lekko rannych 40. Na. miejscu
bawi komisja dyrekcji warszawskiej
na czele z wice-dyrektorem kolei
inż. Widawskim.

Ciężko rannymi są z pośród pa-
sażerów: płk. Piasecki, Wolberg Al.
z Częstochowy, Konarski M. z Czę-
stochowy, St. Krysicki — dyrektor
banku z Częstochowy oraz 14-letni
J. Dziesiączek.

 

Wycieczka filologów polskich we Włoszech
Przybyła do Wienecji wycieczka: zwiedzeniu zabytków weneckich,

31 polskich filologów profesorów u-| goście polscy podejmowani byli śnia
niwersytetów i gimnazjów z prof, U-| daniem. Goście polscy wyjechali do
niwersytetu Stełana Batorego Gost-| Florencji, a dnia 25 bm. przybędą do
kowskim na czele. Wycieczkęgovi: Rzymu, skąd dnia 3 kwietnia odjadą
„łał red. Scarpa, wiceprezes s owa- | do Neapolu..
rzyszenia polsko - włoskiego. Po

Zajścia w Wyszonkach w apelacji|
| | Uniewinnienie 15-tu narodowcėw

|
Znane zajścia w ,Wyszonkach,

pow. wys.-mazowieckiego zakończy-

|ły się w grudniu ub. r. skazaniem

|9-ciu h członków Str. Nar.
jna kary od 15 do 6 mies, więzienia.

|8-miu oskarżonych, młodych rolni-
|ków, sąd okręgowy w Łomży unie-
! winnił,
| Od wyroku tego zaapelowała
lobrona w stosunku do wszystkich
|skazanych, prokurator zaś zaapelo-

| wał tylko w stosunku do osk. Skrze-
|szewskiego Stanisława, b. więźnia

| Berezy, Sprawa znalazła się we wto-
jrek na wokandzie Sądu Apelacyj-

| nego w Warszawie.

Oskarżeni odpowiadali za nocne
najście Wyszonelk z art. 163, za u-
Ra w zbiegowisku, które dopuści-

|ło'się zniczczenia mienia żydowskie-

jgo przez zdemolowanie kilkudzie-
|sięciu domów żydowskich i zniszcze
|nie kilkunastu żydowskich sklepów,

| wybicie 400-stu szyb itp. Oskarżeni
| poturbowali poza tym kilkunastu

| żydów i usiłowali rzekomo dokonać

zabójstwa post. P, P. Sąd lacyj-

| ny sądził w składzie: sędzia Keller—
| przewodniczący, oraz sędziowie:

Hermanowicz i Łuński. Oskarżał
prok. Izdebski, obronę wnosili: w
imieniu osk. :
| Zbigniew Stypulkowski, w imieniu
osk. Skowrońskiego — adw. Żół-
kowski i w imieniu pozostałych osk.
adw. Konrad Borowski,

W I-ej instancji występowali z
powództwem cywilnym w. imieniu

poszkodowanych żydów adwokaci-
żydzi, w apelacji jednakpowództwa

cywilnego nikt nie popierał, W Są-

dzie Okr. zostało ono od skazanych

zasądzone w wysokości symbolicz-

nej złotówiki, ;

Prok, Izdebski w częšci przemó-

wienia gdzie dowodził udziału w zaj-
ściach osk. Skrzeszewskiego pod-

kreślił fakt, że w czasie zajść w

Wyszonkach nie było rabunku, że

kierownicy zajścia wydawali komen

dę: „Niszczyć, ale nie wolno rabo-

wać”, Zajściami musiał więc, zda-
niem prok. Izdebskiego, kierować

inteligent, a był nim Skrzeszewski.

Z tego prok. Izdebski wyciągnął
wniosek, że łud polski jest zdolny

do rabunku, a powstrzymać go może

od rabowania tylko inteligent,
To wystąpienie prok. Izdebskie-

go spotkało się z żywą realkcją mec.

Stypułkowskiego, który w świetnym

przemówieniu stwierdził z oburze-

niem, że takie postawienie sprawy

krzywdzi lud polski. Jest on zdrowy

moralnie, może manifestować prze-

ciw żywiołowi żydowskiemu, nisz-

cząc mawet jego mienie, ale nie zdol

ny jest nigdy do rabunku, Aby to so-

bie uświadomić, lud nasz nie potrze-

buje mieć na swym czele jednostek

o wyższym cenzusie naukowym, czy

wyższej kulturze. .(Osk, Skrzeszew-
ski jest — jak wiadomo — młodym
ziemianinem, _ właścicielęm maj.

Kierznewizna i ppor. rez.).

Po krótkiej naradzie Sąd Apela-

cyjny ogłosił "wyrok, mocą którego

7-miu oskarżonych zostało 'uniewin-
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nionych, w stosunku zaś do dwóch,
tj. Wyszyńskiego Władysława i Ja-
na Rybaka zatwiertdzonyj został wy-
rok l-ej instancji (po 15 miesięcy
więzienia), Powództwo cywilne ży-
dów zostało oddalone.

Nr. 84
 

Łącznie więc z uniewinnionymi w
1-ej instancji, z 17-tu marodowców
oskarżonych o udział w zajściach w

Wyszonkach, uniewinnionyich zosta-
ło 15-tu!

 

Oświadczenie p. Wład. Zawidzaieg0
'WARSZAWA 25.3. Były, mini-

ster skarbu, p. Władysław Zawadz-

iki wystosował dzisiaj list do mar-

szałka Sejmu, p. Cara, w sprawie

przemówienia posła Dębickiego na

ostatniem posiedzeniu Sejmu w dy-

skusji nad ustawą skarbową. Pos.

Dębski ostro wówczas krytykował
4-letnią gospodarkę min. Zawadz-

kiego oraz b. premiera p. Kozłow--

skiego, dowodząc, iż w czasie urzę:

dowania p. Zawadzkiego waluty i
złoto odpływały zagranicęa zadłu-

żenie państwa bardzo wżtośło: P.
Dębicki oświadczył wówczas, że
gowinienby postawić wniosek. o po-

ciągnięćiu p. Zawadzkiego do. о4-
powiedzialności konstytucyjnej, nie

stawia jednak tego wniosku, ponie-

waż nie chce robić sensacji w mo-

mencie konsolidacji narodu itd.
P. Wład. Zawadzki .w liście do

p. Cara oświadcza, iż zarzuty poz.
Dębickiego nie zostały „dokładnie

wyrażone, wiycofanie zaś żądania o

postawienie p. Zawadzkiego przea
Trybunałem Stanu jest  niedo-
puszczalne zarówno ze . wzglę-
du na interes jego osobisty jak i na

interes publiczny. o PA
P. Zawadzki prosi marsz. Cara o

zakomunikowanie jego listu Sejmo-

wi i o oświadczenie, iż nie tylko nie

uchyla się od postawienia go przed

Trybunałem Stanu, ale nawet

prosi o to, do czego w myśl

Konstytucji potrzebny. jest wniosek,
podpisany przez jedną czwartą
członków obu Izb. Gdyby wniosek
(taki nie został zgłoszony, będzie 4-
| ważał, iż zarzuty nie mają żadnego
znaczenia, a wystąpienie p. Dęb-
| skiego będzie traktował jako nie-

' wzasadnione i złośliwe.

Usunięci z Uniwersytetu
(leletonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA 25.3. Specjalna
ikomisja- dyscyplinarna dla spraw

izwiązanych z listopadową blokadą

Uniwersytetu warszawskiego, wy-
dała orzeczenie, na mocy którego
student Barański Jan został usunię-
ty z U. W. na zawsze, Zadzierski
Edmund relegowany) na 3 lata, Bo-

rowski Witoli na 2 lata, Zygmunt

Stermiński i Stanisław. Kopeć na 1

rok.

Orzeczenie komisji dyscyplinar-
nej wywołało zrozumiałe wrażenie

zarówno wśród młodzieży, jaki

starszego społeczeństwa. Od orze-

czenia specjalnej komisji dyscypli-

| narnej podobno niema odwołania,

| Rewizje u narodowców
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA 25.3. W. środę w
nocy z makazu urzędu śledczego
przeprowadzono rewizję w miesz-

kaniu studenta W. Borowskiego, b.

więźnia Berezy, w poszukiwaniu

„nielegalnej bibuły''.
Rewizja, trwająca 1 i pół godzi-

ny, idała wynik negatywny,

Również we środę w godzinach

wieczornych przeprowadzono bar-

|dzo szczegółową rewizję w miesz-

|kaniu p. Jana Bajkowskiego, publi-

cysty pism narodowych. Rewizja

| aja dała wyniku.

w WarszawieObfity Śnieg
"WARSZAWA 25.3. Dzisiejszej no-

cy'w Warszawie i okolicy spadł ob-

fity śnieg. Przy kilka stopniach cie-

pła tający śnieg utworzył na ulicach

miasta 20-to centymetrową warstwę| zakładu oczyszczania miasta,

 

na przeszkdiy ma zacinających się
zwrotnicach.
Wegodzinach rannych wyruszyły

| na miasto liczne drużyny sprzątaczy
by usu

błota. Kómunikacja w mieście była |nąć utworzone w wielu miejscach

z tego powodu dość utrudniona zwła
szcza ruch tramwajowy  napotykal

wzagpy.
oło godz. 9-tej śnieg przestał

padać.
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Bezwątpienial... =
Najelegantszy płaszcz demisezonowy od zł. 36—, najmodniejszy dzisiaj nieprzemakalny

płaszcz „Chevalier” od zł. 26—, najmodniejsze koszule od zł. 4,90, krawaty od zł. 0.90

nabędzie w wielkim wyborze ELEGANCKI PAN
w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ul. ZAMKOWA Nr. 9 tel. 6-46
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Zakupy na Święta— tylko u Polaków!

Ech „pełard”, rewizji, aresztowań...
 

PRASA WILEŃSKA O SPRAWIE
PETARD

Zainteresowanie . sprawą petard
w Wilnie i w prasie wileńskiej
znacznie osłabło. Ogólnie przeważa
ton, że nic dokładnego w tej spra-
wie nie wiadomo. Nawet „wszystko-
wiedzący „Kurier Wileński* spuścił
z tonu, Widocznie i on doszedł do
przekonania, że należy sprawę po-
zostawić właściwym czynnikom, tj.
organom bezpieczeństwa  pubłicz-
nego.

„Słowo wystąpiło z dłuższym
artykułem, częściowo skoniisko-
wanym, domagającym się wykrycia
sprawców zamachów. części,
która nie uległa konfiskacie „Sło-
wo' cytuje obszerniejszy ustęp z
naszego opisu wypadku niedzielne-
go, ale pomija istotne zdanie uza-
sadniające, dlaczego nie może być
mowy o bombie (wybuch spowodo-
wał przecie tylko nieznaczne a-
leczenie sprawcy i mnie wywołał
zniszczenia lokalu), natomiast woli
rozumować w sposób mastępujący:

Oświadczenie to wkracza w kolizję,

ale już z innemi powszechnie znanemi iak-

tami. Z iaktami istnienia u nas poważnych

władz bezpieczeństwa, urzędów śledczych,

fachowców, pirotechników policyjnych, czy
wojskowych. Zdawałoby się (znów „na

oko") cóż prostszego, przy dzisiejszej tech-

nice policyjnej, jak odróżnić wybuch i sku-

tek tego wybuchu, pudełka „żabek* z cali-
chloricum, od prawdziwej, czy chociażby
amatorskiej bomby, (zawierającej istotnie

groźne materiały wybuchowe! — Wierzyć

-się nie chce w tak daleko zaniedbane

śledztwo, któreby mogło pomylić dwa zja-
wiska: dziecinne wykroczenie od poważ-

nego przestępstwa. — I w dalszym ciągu:

kolizję z oświadczeniem „Dziennika Wil*

potwierdza fakt ponownego aresztowania

poprzednio wypuszczonych osób, Tudziež,
zgoła już poważne posunięcie, na miarę
polityczną — zamknięcie działalności Stron
nictwa Narodowego na terenie Wilna i po-

wiatu,

Wyjaśnienie motywów działania
władz bezpieczeństwa nie należy do
nas, ale jeśli idzie o skutki wybu-
chu niedzielnej bomby”, to każkiy
naocznie może się przekonać, że
nawet szyby zewnętrzne sali, gdzie
zdarzył się wybuch, są w całości.

I TO TEŻ NIEPRAWDA...
Wizorajsze „Słowo podaje! wia-

domość, iż w środę „z polecenia
władz administracyjnych dokonana
została rewizja Iksiąg i akt wydaw-
nictwa ' „Dziennika Wileńskiego.
Rewizja ta rzekomo „trwała czas
dłuższy i wyniki jej zoostały zapro-
tokutowane“,
RALIAUSTASIERRAASTAkas

Cera a wiosna
Delikatna cera kobieca reaguje silnie

na wszelkie zmiany atmosferyczne. Ledwo
barometr wskaże zbliżającą się wiosnę, już

spostrjzec się dają pewne usterki: cery,

"mniej widoczne podczas mrozów i zimna.

Póki jednak współczesna kosmetyka

rozporządza tak wspaniałym kremem do

twarzy jak od lat znany Crćme Simon, tros

ka o utrzymanie świeżej nieskazitelnej cery

nie istnieje.

Krem Simon, o którym mowa, wespół
z doskonałym, przylegającym, o subtelnych

zapachach pudrem Simon, stoją na straży

cery kobiecej i nadają jej puzy systematycz

nej pielęśnacji, piękno godne podziwu i za-

zdrošci,

Nic podobnego. Żadnej rewizji
ksiąg i akt naszego wyfjiawnictwa
mie byłło. Była normalna, trwająca
kilka minut, lustracja książki zamó-
wień drukarni, jak to się zrósztą
dość często odbywa we wszystkich
drukarniach. 1 żadnego protokułu
też nie było.

Poco się pisze niejprawdę,
wiadomość łatwo sprawdzić?...
REWIZJA, KTÓREJ NIE BYŁO.

„Wilner Radio“ podaje (zresztą
podobnie do „Słowa”), że w. środę
wieczorem przeprowadzono  grun-
towną rewizję w „Dzienniku Wileń-
skim” z mudziałem prokuratora i
wyższych _ funkicjonarjuszy policji.
Rewidowano głównie buchalterię
„Dziennika Wileńskiego". Rewizja
według pisma żydowskiego miała
się przeciągnąć do godziny 11 wiecz.

Nikt z współpracowników naszej
redakcji nic o tej rewizji nie wie.

JUż BARDZO ZADOWOLENI.
„Owent Kurier“, omawiając

skoro

Р. А. Т. komunikuje:
„Trwające od dnia 21 bm. šledz-

two w sprawie wybuchu petardy. w

lokalu Stronnictwa Narodowego
przy ul. Mostowej 1 doprowadziio
do ujęcia wielu sprawców podiože-
nia szeregu petard w Wilnie,

W| konsekwencji tego dochodze-
nia, decyzją władz sądowych, zo-

stali osadzeni w więzieniu na Łu-

kiszkach:
Waldemar Olszewski,

prawa U. S. B.,
Świechowska — nauczycielka о-

chroniarka z Lublina,
Olszewska — matka Waldema-

ra Olszewskiego,
Ostanówko — członek Zjednocze-

mia Zaw. „Praca Polska”,
Albert Kropiwnicki, student

Szkoły Nauk Politycznych i prezes

Młodzieży Wszechpolskiej tejże u-

czelni. :

Przebywający w szpitalu Nabo-

rowski, któremu musiano amputo-

wać zdruzgotane palce u rąk, zo-

stanie przewieziony do szpitala wię-

ziennego, jak tylko na to pozwoli
stan jego zdrowia.

Wszyscy wymienieni przyznali

się do winy. :

student

władz administracyjnych zdjęte zo-

stały pieczęcie z opieczętowanych

przed paroma dniami lokali Stron-

nictwa Narodowego w Wilnie i w

pow. Wileńsko-Trockim.

Zdjęto również pieczęcie z lo-

kalu Zarządu Grodzkiego Stronnic-

twa przy Mostowej 1. Inwentarz i

lokal oddane zostały pod opiekę se-

kretarzowi, p. Br. Jungnikielowi.

Ponieważ z rozporządzenia wo-

jewody zabroniona została działał-

ność Stronnictwa, w lokalach tych

oczywiście nie mogą się odbywać 
KDEISK TENST PAT T ZOO BK ORAZ OCZ

REWIZJE U DOSTOJNIKÓW KOŚCIELNYCH
w Niemczech

BERLIN 25.3. W związku z od-
czytaną ostatnio z ambon kościołów
katolickich w Niemczech enćykliką
papieską, krążą tu pogłoski, iż taj-
na policja państwowa czyni wysiłki,
aby dojść, gdzie encyklika ta była
drukowana, przypuszczają bowiem,|
iż tekst jej wydany został w Niem-
czech, a lGochodzenia iść mają w kie
runku przypuszczeń, iż druku doko-
nano na prowincji. Równocześnie o-
bielgają pogłoski, iż u szeregu do-

stojników kościelnych ma terenie

Rzeszy przeprowadzone być miały

w tej sprawie skrupulatne rewizje.

| W szerokich kołach ludności kato-
lickiej Rzeszy odczytanie, encykliki

| wywołało duże poruszenie.
Encyklika nie została opubliko-

| wana w żadnym piśmie niemieckim i
nie stanowi też tematu analizy żad-
|nego dziennika niemieckiego.

| Pakt między Włochami a Jugosławią

 

wczorajszy przegląd prasy żydow-
skiej w „Dzienniku Wileńskim”, pi-
sze:

„Endelcka prasa chce sugerować
swym czytelnikom, że więcej niż
ktokolwiek zainteresowani są žy-
dzi ze względu na akcję bojkotową.
Chcą więc ratować się przy pomo-
cy antysemickiego konika. Jest
jednak — pisze pismo żydowskie —
bordzo wątpliwe, czy tym razem
żyjdowski konik wyciągnie endecki
wóz z głębokiego błota, w którem
len wóz ugrzązł'.

Żydzi są bardzo pewni siebie.

INTERPELACJA GMINY
ŻYDOWSKIEJ

Jak podaje „Owent Kurier", na
skiutelk uchwały zarządu gminy ży-
dowskiej w piątek ma się udać do p.
wojewody specjalnie wybrana idele-
gacja gminy żydowskiej, ma czele z
prezesem dr. Wiygodzkim, w celu 

 

Porozumienie w sprawie Belgii
LONDYN 25.3. W związku z wi- Belgia zobowiązuje się do obrony

zytą króla Leopolda belgijskiego w|własnego terytorium oraz do bez-

Londynie, korespondent dyploma-|zwłocznego informowania mocarstw

tyczny, „Morning Post" twierdzi, że o jakimikolwiek pogwałceniu tego

między W. Brytanią, Francją i Bel- terytorium, nie wyłączając wypad-

gią osiąśnięte zostało porozumienie |ków przekroczenia granicy belgij-

w pen niepodległości| skiej przez obce samoloty.
Bełgii. zamian za tę gwarancję :

 

interwencji iw sprawie ostatnich wy-
buchów petardowych.

Osadzeni w oięzieniu na Łukiszhach
Śledztwo zatacza coraz szersze

kręgi. Ujawniono dotąd większą
ilość gotowych do użycia bomb-pe-
tard, części składowych do petard,
materjałów wybuchowych, mecha-
nizmów zegarowych do bomb, lonty,
broń palną krótką i długą.

, Spodziewane jest dalsze osadze-
nie w więzieniu szeregu osób zpo-
śród zatrzymanych”.
 

5 Ponadto, jak się dowiadujemy z
innego źródła, osadzeni zostali na
Łukiszkach Gołębski, Nanowski,
Zienkowicz i Wład.. Wiśniewski.

ZWOLNIENI Z ARESZTU
CENTRALNEGO

Wczoraj po zbadaniu bądź przez
sędziego śledczego bądź w urzędzie
śledczym, kilka osób z pośród za-
trzymanych zostało zwolnionych.
Między innymi zwolnieni zostali
studenci W, Świerzewski, St, Ło-
chtin, Kosciów. :

PONOWNE ARESZTOWANIA
„„ Dzisiejszej nocy zostali zatrzyma

ni i przeprowadzeni do aresztu cen-
tralnego pp. Janina Pacanowskai
Tadeusz Korycki. >

Zdjęcie pieczęci zlokaliStton, Narod:
W dniu wczorajszym z ie | narazie zbiórki i zebrania, które

mogłyby być wznowione po znie-
sieniu zaboru.

Od decyzji wojewody, wydanej

na podstawie rozporządzenia o gra-

nicach państwa, przysługuje odwo-

łanie. Z prawa tego władze Stron-
nictwa naturalnie skorzystają i będą

się starały o wznowienie jego dzia-

łalności. +

Spełnione żądanie
radiosłuchacza

ODBIORNIKI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ

WSZYSTKIM WYMAGANIOM = AKU-
STYCZNYM.

Sledząc za wymaganiami szerokich
rzesz  radiosłuchaczy, stwierdzić należy
fakt niezaprzeczalny: wymagania ich stale
wzrastają. Dawniej oceniano wartość od-

biornika według ilości odbieranych stacyj,

następnie wymagano, by odbiorniki były se-

lektywne, ż kolei żądano, by brzmienie głoś

nika było czyste.

W bieżącym sezonie przybyło nowe żą-
danie: przecięnty radioamator wymaga, aby

odbiornik był „muzykalny”.  Radioamator

szuka odbiornika, odtwarzającego maximum

uchwytnych dla ucha ludzkiego tonów w
brizmieniu najbardziej naturalnym,

To nowe żądanie radiosłuchaczy ma

swoje uzasadnienie. Dzisiejsza technika przez

skontrouwanić słynnej  superheretodyny

695 wykazała, iż budowa odbiornika, któ-

ryby odtwarzał wszystkie dostępne dla u-
cha ludzkiego tomy*(to znaczy od 30 do
8000 drgań na sekundę) jest możliwa,

Każdy, kto interesuje się kupnem no-

wego odbiornika i pragnąłby posiadać apa-

rat naprawdę nowoczesny — ten ma moż-

ność zaspokoić swe wymagania. Słynne su-
pery Philipsa 695 są sprzedawane na dogod ne raty miesiędzne,

 

 

 

Ataki wojsk tządowych odparte
ŻOŁNIERZE BRYTYJSCY W. WOJ STARCIA VAWALENCJI
SKACH RZĄDOWYCH I AMUNI- SALAMANKA 25,3. Wekiług ой-

CJA Z ZAGRANICY cjalnego  ikomunikatu, podanego

LONDYN 25.3, Havas donosi: iż | przez radio,wczoraj wieczorem па са

do Londynu przybył z Hiszpanii 0-|łym froncie w dalszym ciągu panuje
chotnik angielski Knight, który wai-| niepogoda. Ataki wojsk rządowych

czył po stronie rządowej w batalio- na Tajuna zostały odparte z wielki-
nie Saklatvala. Oświadczył on przed| mi stratami. Podobno odparto rów-

stawicielom prasy, iż w chwili, głły| nież ataki nieprzyjaciela na las Ro-

został włączony do szeregów w ba:| sas
talionie tym znajdowało się tysiąc
żołnierzy brytyjskich, 12-go lutego
ubyło już z szeregów 300 żołnierzy
zabitych i rannych. |
RZYM 25.3. Agencja Stefani do-

nosi, że od 1 do 20 marca wojska rzą

dowe w Hiszpanii otrzymały nastę-

pującą pomoc: 1300 ochotników mię

dzynarodowyjch, 120 karabinów ma-

szynowyich, 10 czołgów, 225 ton amu

nicji, 180 ton artykułów żywnościo-
wyich, 350 samochodów ciężarowyłch
50 samolotów francuskich, 35 czecho
słowackich, 10 rosyjskich i 4 holen-

derskie.

Pakt między Włochami a Jugosławią
BIAŁOGRÓD 25.3. Z okazji wi- czy. Pakt polityczny składa się #

zyty włoskiego ministra spr. zagr.|7-iu artykułów. Charakterystyczne

hr. Ciano w Bialogrodzie, został dziś|jest dlań użycie tytułu cesarzaEtio-

podpisany, pakt polityczny, którego| pii, co świadczy o uznaniu przez Ju-

uzupełnieniem jest pakt gospodar:| gosławię de jurę obecnego stanu

prawnego w Abisynii

Wyrok w sprawie zajść antyżydowskich
ŁOMŻA 25.3. Dziś po dwudnio-| 29 października r. ub. w Sniadowie

wej rozprawie w. sądzie! okręgowym |pow. łomżyńskiego, zapadł wyrok,

w Łomży, przeciwko 26 oskarżonym| na pddstawie którego skazano 17 o-

o udział w rozruchach przeciwiży-|skarżonych na karę po 6 miesięcy

dowskich w czasie jarmarku w dn,| więzienia, w tym 10-ciu z zawiesze-

niem, 9-ciu zaś uniewinniono.

W. Walencji doszło w ostatnich
czasach do gwałtownyich starć z po-
wodu dekretu, rozwiązujące batalio-

ny syndykalistów. Federacja anar-
chistyczna nie poddała się temu roz
kazowi a wojska, które miały być
rozwiązane skoncentrowały się w

pobliżu Walencji. Po zaciekłej walce

rząd: Walencji był zmuszony do cof-
nięcia rozkazów, wydanych w celu

rozwiązania kolumny anarcho - syn-
dykalistów.

MieszkowskiWiosnal
Nowy kapelusz z f. 
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WIOSNA i MODA...to:
bluzki jedwabne, haftowane, apaszki gazowe, poń-

czoszki, rękawiczki, torebki, bielizna damska i męska

krawaty — OSTATNIE NOWOŚCI sprowadzone przez finnę

J. KŁODECKI *ersz"

  

 

   
0 święcone„dla akademików

Zarząd Bratniej Pomocy U. S. B. sytuacji materialnej pozostających

zwraca się do społeczeństwa wileń- akademików.

skiego z prośbą о przyjście z po- Ofiary czy to w produktach czy

mocą w urządzeniu święconego dla| też pieniądzach przyjmuje Bratnia

pozostałych w Wilnie, a w ciężkiej Pomoc (Wielka 24) i Miensa Akade-

micka (Góra: Bouffałowa).

Posiedzenie Komisji Urbanistycznej
W. tych dniach. odbyło się posie- demonstrowali plastyczne modele

dzenie Komisji Urbanistycznej przy| rozwiązania architektonicznego pl.

zarządzie Miasta, Na porządkuob- | Katedralnego oraz domków robotini-

rad znałazły się sprawy, regulacji wy| czych pojedyńczych i bliźniaczych.

brzeża Wilii w rejonie ul. I Baterii,|Ośrodkiem zainteresowania była

pl. Katedralnego oraz posesji na Po-| sprawa pl. Katedralnego. Bliższe

pławach. Na posiedzeniu architekci szczegóły oraz fotografie modeli po-

z miejskiego biura urbanistycznego dane będą wprasie. Е

Ukonstytuowanie się władz akadem.
Koła P. M. S. w Wilnie

Wybrane na walnem sprawozdaw-|nik imprez i doch. niestałych—Wa-

czo - wyborczem zebraniu władze| cław Głouszek, członkowie: Laura

akademickiego koła Polskiej Ma-| Pytlówna, ZygmuntRuszczyc.

cierzy Szkolnej ukonstytuowały się Komisja rewizyjna: Przewodni-
następująco: czący — Maria Sajdowska, członiko-

wie: Aleksander Drobniak, Halina

Krzyszkowska, Marian Siwiak, Jó-

zef Narkiewicz.
Kuratorem Koła jest prof. dr. Sta-

nisław Hiller.

Zarząd: prezes — Jan Worowski,
wice-prezesi: Józei Nowogródzki i

i Marian Niedźwiecki. Sekretarze:

Henryk Szypowski i Mikołaj Praw-

ko, skarbnik — Masiutowicz, kierow

Podziękowanie

Zarząd Herbaciarni dla bezrobotnej in- na i Leopold Lejknerowie 10 zł., na ręce p.

teligencji (Dobroczynny 2) serdecznie dzię- Mackiewiczowej 55 zł, Domański 1 zł, Mic

kuje, za składki, które w okresie zimowym kiewiczówna 3 zł, Zdrojewska 3 zł, H.M.

i Świątecznym przesłali łaskawie w gotów-| 3 zł, inż. Skutkiewicz 10 zł, M. Szachno

«e: Jego Ekscelencja Ks. Biskup  Michal-| 2 zł, N.N. 2 zł, ks. Bielewski 3 zł, M. Gło

kiewicz 25 zł., Bank Gosp. Kraj. 10 zł, Bank gowska 12 zł., Umiński 5 zł, czytelnicy

Handlowy 50 zł, Bank Wźl. Ziemski na rę- „Słowa” 8 zł, Zapaśnikowa 2 zł, Stanisław

ce p. Paszkiewiczowej 40 zł. 90 $r., p. Stolle| Kulikowski 5 zł, T.O.D. 3 zł, Zofia Buj-

(Huta „Niemen”) 20 zł. i szkła, czytelnicy| nicka 2 zł, za wysłuchanie koncertu Kie-

„Dziennika Wileńskiego”, 35 zł, czytelni-

cy „Słowa” 75 izł, czytelnicy „Kuriera Wil"

10 zł, p.p. H.P. 2 zł, słożone na ręce p.

Białaszyckiej 5 zł. 50 śr., N.N. dla uczcze-

nia Ś$. P. W. Burhardta 5 zł., bezimiennie

9 zł, prof. Karaffa - Korbut 20 zł, Br. Bo-

rowska 90 zł, K. Borowski 10 zł., zamiast

odzieży 11 zł. 50 gr., Mejerowa 2 zł, Buł-

hakowa 3 zł, T,T. 2 zł, Rusięcka 2 zł, An- pury przez radio p. Muszyńska 2 zł, Li-

sowscy 2 zł, Wiład. Mickiewicz 5 zł, Cha-

rytonowiczówna. 1 zi. Błażejewiczowa Ma-

ria 5 zł, na ręce p. Hejmowskiej 5 zł, na

ręce. p. Pereszczakowej 10 zł, N.N. 6 zł.,

p. Malecka Emilia 10 zł, p. Niedziałkow

ski 5 zł, p. Strawińska 3 zł. na ręce p. Du

dziny 14 zł, p. Olechnowicz 3 zł. p. Kier-

snowska 5-zł, p. Rymszyna 5 zł., p. Stra-

wińska 5 zł, p. Bułhakowa 3 ai, -я



 

DZIWNA
PROPAGANDA
„Wychodzący w Gdyni tygodnik

„Torpeda'* szeroko omawia „wyczyn'”

Związku Strzeleckiego, tym razem z

dziedziny wydawniczej.

Oto w urzędowym organie „Cen-

tralnego Instytutu Wydawniczego

Związku Strzeleckiego” ukazało się

bardzo charakterystyczne zestawienie

większych majątkow niemieckich na

zachodzie Polski. „Całość tego zesta-

wienia — pisze „Torpeda“ — sprawia

wrażenie, że cały gospodarczy rozwój

Poznańskiego i Pomorza wiąże się nie-

rozerwalnie z gospodarką niemieckie-

go ziemiaństwa. Kilka opisów dwo-

rów polskich w wielkiej serii zesta-

wień niemieckich wytwarza smutny i

rażący kontrast".

Takie ujęcie roli stanu posiadania
niemieckiego na naszych ziemiach za-

chodnich, nie tylko nie odpowiada
rzeczywistości, ale, co gorsze, idzie

po linii propagandy niemieckiej usiłu

jącej wszelkimi sposobami dowieść,

że polski zachód jest właściwie tylko

»— niemieckim wschodem.

Dość przypatrzyć się mapom z za-

kreślonymi specjalną linią granicami

dawnego zaboru prutkiego, dość przej

rzeć chociażby tytuły licznych ksią-
żek i broszur wydawanych w Rzeszy

i usiłujących wykazać, że cała cywi-

lizacja i pomyślność gospodarcza na-

szych ziem zachodnich jest dziełem

Niemców, aby zrozumieć, że podobna
publikacja jak omawiany numer
Strzelca" mimowoli przyczynia się
do poparcia tych usiłowań.

Sprawa nabiera specjalnego posma

ku i znaczenia jesli zważyć, że obec-
nie przystąpiono do energiczniejsze-
go wykonywania reformy rolnej kosz-

tem większej własności niemieckiej 4

że wszyscy oczekujemy, że przynaj-

mniej w pasie granicznym ziemska

własność niemiecka przejdzie w ręce
osadników polskich.
- Jest to ważny postułat obrony na-
rodowej, mówiąc nawiasem, znacznie
donioślejszy i rzeczowy niż wszelkie-
go rodzaju manifestacje i deklaracje.

Jest rzeczą znaną, że majątki nie-

mieckie wspomagane finansowo z Rze
szy objęte są szeroką, chociaż dy-

skretną akcją organizacyjną, która
nosi cechy wojskowe i nadaje dwo-

rom niemieckim specyficzne znacze-

nie.

Widzieliśmy jak umiejętnie w pierw
szych miesiącach wojny / wyzyskał
sztab niemiecki podobne placówki we

Francji, Belgii i Rosji. Byłoby lekko-
myślnym sądzić, że na wypadek no-

wej wojny będzie inaczej.

' Dlatego też zerwanie z dotychcza-
sową praktyką parcelacyjną, która
ostrze reformy rolnej zwracała prze-
de wszystkim przeciwko dworom pol-
skim, oszczędzając majątki niemiec-

kie, jest bardzo słuszne i nienależy
utrudniać tej akcji przez wystąpie-

nia podobne temu o jakim pisze gdyń-
ska „Torpeda.

Nazywa ona wystąpienie to „skan-
dalem" tym bardziej, że -zamieszczo-
ny w „Strzelcu* katalog majątków
niemieckich poprzedzony jest szere-

giem portretów dygnitarzy państwo-
wych i aforyzmami o obronie kraju
wybitnych przedstawicieli armii oraz

obozu rządowego.

Z kolejnych cyierek administracji
wydawnictwa umieszczonych pod ar-
tykulikami wykazującymi w sposób
przesadny znaczenie majątków nie-

mieckich w życiu gospodarczym na-
szych ziem zachodnich, wynika, że o-
pisy te są płatnymi reklamami właści

cieli tych majątków.

Wiadomo, że prasa i wydawnictwa

obozu rządoweśo oparte są w znacz-
nym stopniu o zdobywane różnymi

sposobami subwencje. Powszechnie

znani są wyorderowani akwizytorzy

nachodzący wszystkich, którzy mają
cokolwiek wspólnego z życiem gospo-

darczym i domagają się na podsta-
wie wszelakiego rodzaju rekomenda-

cji — ogłoszeń. ‚

Ale wszystko musi mieč swoje gra-

nice. Przekraczając nawet dopusz-  

7 m ёka PLZ —^ я

0 NATURĘ KRYZYSU
Na kryzys gospodarczy, rozpoczę-

ty wielkim krachem gieidowym w r.
1929, byly i są dwa poglądy. Jedni
sądzą, że jest to kryzys długotrwały,
wynikający z zasadniczej przemiany
będącej zakończeniem okresu,
rozpoczętego odkryciem Ameryki
przez Krzysztofa Kolumba, inni są-
dzą natomiast, że jest to zwykły cy-
kliczny kryzys, konieczny i natural-
ny przy współczesnej gospodarce ka-
pitalistycznej. Zwolennicy pierwsze-
śo poglądu zapowiadali kryzys dłu-
gotrwały; wyrażali opinię, že sto-
sunki dawne już nie powrócą, że
idziemy do radykalnego przeobraże-
nią w stosunkach gospodarczych na-
szego świata.

Skończyły się tłuste lata dla naro-
dów europejskich — mówili zwolen-
nicy tego poglądu, — lata wyzysku
nowych lądów przez ludy naszego
kontynentu, trzeba będzie powrócić
do gospodarki na terytorium ograni-
czonym, a więc i do metod gospodar-
czych i do teoryj gospodarczych, pa-
nujących przed Kolumbem...

Zwolennicy teorii kryzysu  ko-
niunkturalnego drwili z tych „e
naukowych poglądów” i zapowiadali
rychłą poprawę, bo tak było zaw-
sze dotychczas...

I istotnie, ujawniła się poprawa
położenia gospodarczego. Najprzód
w Anglii, potem w Stanach Zjedno-
czonych. Mówiono o niej nawet w
ubożuchnej i zacofanej Polsce, która
jest tak daleko poniżej poziomu eu-
ropejskiego, že już nic jej dotknąć
nie może,

I oczywiście „szarymi” były wszel-
kie teorie, a „zielonym“ doświad-
czenie życiowe. To doświadczenie
zaczęło dawać argumenty „uczo-
nym“ ekonomistom i prorokom ry-
chłego zakończenia kryzysu świato-
wedo,

A jednak! A jednak coś się zaczy-
na psuć w tej „naprawie stosunków
gospodarczych. Dochodziły o tym
głuche wieści. Obecnie przemówił
głośno specjalista od spraw gospo-
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darczych i finansowych w dzienniku
„Le Temps", p. Fróderic Jenny, któ-
ry cieszy się zasłużoną. opinią eks-
perta i znawcy.
W swej tygodniowej kronice z dn.

22 marca pisze on takie oto rze-
czy:
rz „Nieskoordynowane ruchy cen
głównych surowców, ożywiły obawy,
które już były się ujawniły poprzed-
n'o co do ewentualności niezdrowego
„boomu'* za którym przyszedłby w nie
długim czasie nowy kryzys gospodar-
czy.
Ta możliwość jest przewidywana z

coraz większymi obawami w Nowym
Jorku i w Londynie, gdzie pochlebia-
mo sob'e do ostatnich dni, że dzięki
zastosowaniu metod gospodarki pla-
nowej, będzie można uniknąć zarówno
ekscesów, które miały. miejsce w la-
tach 1928 ; 1929, jaki depresji, z któ-
rej świat nasz zaledwie zaczął wycho-
dzić.

Czynn*ki odpowiedz'alne zarówno w
Ameryce, jak w Wielkiej Brytanii są
zaniepokojone, Zostały one zaalarmo-
wane pewnymi zjawiskami, które u-
znano jeśli nie za niepokojące, to
przynajmniej za zasługujące na uwa-
$ę i na ścisłą obserwację. Za Atlanty-
kiem wzbudza niepokój niezdrowe о-
żywienie na giełdzie, w Londynie są
ludzie zaniepokojeni" ożywieniem ©-
brotėw, które wydaje się niezbyt
trwałe... aa)
— „Wszystkie takie objawy, jak

nieuzasadniona zwyżka cen surowców.
w szczególności metali i kauczuku,
spekulacja walorami ruchomvmi, po-
drożenie wszystkiego, wywołały wy-
raźny niepokój..,  

„Zbadanie, nawet powierzchowne
międzynarodowego położenia gospo-
darczego, prowadzi do wnosku, że
różne wyrażane dotychczas obawy.
nie mogą być uważane za przesadzone.

Bo wydaje się, że ewolucja stosunków
taka, jaka się zarysowuje obecnie, ma
tendencję do wywołania nowego braku
równowagi...” —
Ożywienie gospodarcze przypisuje

p. Jenny dwom czynnikom: nagroma-
dzeniu zapasów, któremu sprzyjały
różne „manipulacje monetarne“, 0-
raz .przyśpieszonym i powiększonym
zbrojeniom. I to i tamto nie jest na-
stępstwem zwiększonego  zapotrze-
bowania konsumentów. „Można po-
wiedzieć — pisze p. Jenny — że...
źródłem powiększenia obrotów i
zwyżki cen są nie tylko czynniki
sztuczne, lecz wprost antygospodar-
cze”.
Nie posiadamy kompetencji do

krytycznej oceny wywodów eksper-
ta wielkiego dziennika francuskieś».
Sygnalizujemy jednak te wywody о-
pini g arczej w naszym kraju.
Jedno bowiem wydaje się nam nie-
wątpliwe — uderzenie na alarm
spokojnego i zrównoważonego pisa-
rza ekonomicznego nie jest wynikiem
teoretycznych rozważań, lecz na-
stępstwem stwierdzenia niewątpli-
wych faktów z dziedziny współcze-
sneóo życia gospodarczego. A gdyby
te fakty zostały stwierdzone, gdyby
rozwój stosunków szedł w kierunku
wskazanym przez nie, to op'ymizm
wyznawców „kryzysu koniunktural-
nego" okazałby się przedwczesny i
nie oparty o rzeczywistość.

 

Święła zapasem! Już czas kupić

WÓDKI i LIKIERY"

„Raktyfikacji Warszawskiej”

(o pokazano ministrowi rumuńskiemuwe Lwowie?
 „Diło” suggeruje ministrowi Angelescu nowy kurs polityki z

na rzecz Ukraińców w Rumunii |

W dniu wczorajszym buwił we Lwo | przeszli do świetlicy gimnazjalnej,
wie członek rządu zaprzyjaźnionej
Rumunii, minister oświaty w Buka-
reszcie, p. Angelescu. Gość rumuński
przyjmowany był z należnymi mu
względami w Warszawie, w której
zwiedził polskie urządzenia szkolne,
zwiedził także Kraków i — przy koń-
cu swojej podróży — Lwów. We Lwo
wie gospodarzem, przyjmującym min.
Angelescu, był p. minister Święto-
sławski. Razem tedy p. ministrowie
zwiedzili kliniki uniwersyteckie, dwa
gimnazja i dwie szkoły powszechne.
Zaszczytu tego dostąpiło państwowe
gimnazjum żeńskie im. Król. Jadwigi
i państwowe gimnazjum męskie z ję-
zykiem wykładowym ruskim. Tak sa-
mo idealnie podzieliły się zaintereso
wania wysokich gości AZ szkoły
powszechne: zwiedzono polską szko-
łę męską im. Marii Magdaleny i ru-
ską szkołę męską im. Markijana
Szaszkewicza. .

„Dito“ podaje doktadny opis poby-
tu obu pp. ministrow w ruskim gim-
nazjum przy ul. Sapiehy. Uczniowie
oczekiwali wysokich gości ustawieni
w szpaler na korytarzu. Jeden z ucz-
niów wygłosił krótkie przemówienie
w języku francuskim (dlaczego nie
np. także po polsku? — przyp. red.),
a jedna z uczennic wręczyła obu p. mi
nistrom kwiaty. Następnie wszyscy

 

przybranej —jak „Diło” pisze — „u-
kraińskimi sztandarami (proporamy)
i kilimami“. Chór uczniowski przy a-
kompaniamencie orkiestry odśpiewał
utwór „Chór kozaków” i kilka pieśni
ludowych. Po tym krótkim programie

wysocy goście opuścili zakład i udali

się do szkoły im. Szaszkewicza, gdzie

pobyt ich i przyjęcie miało taki sam

mniej więcej przebieg, jak w gimna-
zjum. W obu zakładach min. Święto-
sławski żegnał się z młodzieżą w ję-
zyku ruskim.
Z tych niezwykłych odwiedzin wy-

ciąga  „Diło* wnioski polityczne.
Twierdzi ono, iż oprowadzenie rumuń
skiego ministra oświaty po szkołach
właśnie ruskich we Lwowie logicznie
należy rozumieć jako delikatną aluzję
rządu polskiego prd adresem rumuń-
skiego sojusznika. Rzekomo czynniki
polskie sądzą, że antyukraińska poli-
tyka wewnętrzna w Rumunii nie doda

je siły ani wartości wewnętrznej so-

juszowi polsko - rumuńskiemu. „Di-

ło” kończy swoje uwagi suggestią, iż
teraz chyba min. Angelescu przywró-

ci na Bukowinie szkoły ruskie, zało-

żone tam niegdyś przez Austrię, a zli

kwidowane przez władze rumuńskie.
Społeczeństwo polskie we Lwowie

nie jest zachwycone ani wyróżnieniem
szkół ruskich przed polskimi, ani „u-
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czalue granice smaku, nie można
posuwać się aż tak daleko, aby odda-
wać za pieniądze łamy wydawnictwa
propagandzie wyraźnie sprzecznej z

naszymi interesami narodowymi.

Wszak chodzi tu o rzeczy tak oczy-

wiste i tak proste jak wymagania ob-

rony państwa, z których uczyniono o-

statnio oś życia politycznego kraju i

śłówne hasło polityki urzędowej.

„l czyż nie wygląda na krwawą i-

ronię losu — pisze „Kurier Poznań-
ski“ — že Związek Strzelecki, które-

go organ oficjalny tak postępuje, na-

leżał do tych organizacji, które pierw

sze zgłosiły akces do nowego obozu
prorządowego, t. z. Obozu Zjednocze-
nia Narodowego, w imię „wzmożenia

obrony państwa" i „podciąśnięcia Pol
ski wzwyż"  
 

Lwów, 23 marca,

kraińskimi" barwami i francuszczyzną
w tych szkołach. Tak samo „Chór ko
zaków”nie jest chyba reprezentacyj-
nym utworem, który ma śpiewać mło-
dzież w polskim państwowym gimna -
zjum w obecności rumuńskiego i pol-
skiego ministra. Tradycja Zaporoża
nie może być łącznikiem między Pol
ską i Rumunią. :
Społeczeństwo polskie nie może też

zrozumieć, dlaczego odwiedziny nie
objęły także polskiego gimnazjum mę

MU.И

 

skiego. Wydaje się, že przede wszyst-
kim polska mtodziež powinna byč wy-
chowywana w duchu przymierza pol-
sko - rumuńskiego. Co zaś dotyczy od-
wiedzin w ruskiej szkole powszech-
nej, która jest najlepiej wyposażona
ze wszystkich państwowych szkół
owszechnych we Lwowie, to byłoby

Bardzo źle, gdyby to wysokie wyposa-
żenie szkoły upoważniało ją do roli
reprezentacyjnej we Lwowie.
A wreszcie powszechne jest we

Lwowie przekonanie, że wizytaru -
muńskiego ministra weLwowie nie mo
że być wyzyskiwana przez miejsco-
wych polityków ukraińskich do mie-
szania się w wewnętrzne sprawy Ru-
munii.

Oczywiście nikt nie może mieć nic
przeciw pokazywaniu ruskich szkół
gościom cudzoziemskim. Skoro te szko
ły utrzymujemy, nie mamy powodu
ich ukrywać. Zdarzyć się zresztą mo-
że, iż gość cudzoziemski sam zechce
te szkoły obejrzeć. Chodzi jednak o
to, iż we Lwowie trzeba specjalnie u-
ważać, aby zdarzenie samó w sobie
zwyczajne nie natrało charakteru je-
dnostronnej demonstracji politycz-
nei,

. OBS.  

PRZEGLĄD PRASY
ROZKŁAD Z.Z.Z.

Odrywanie śląskich  organizacyj
ZZZ. od ich centrali warszawskiej
dokonuje się z rozmachem i konse-
nweucją, K.ore świadczą, że za całą
tą akcją stoi czynnik i zręczny i po-
tężny. ZZZ. bez Śląska staiby się
orfanizacją bez większego znaczenia,
a gdyby i robotnicy z fabryk pań-
stwowych ulegli podobnej „meta:

mortozie“ co ich śląscy koledzy, 15
twór pp. Moraczewskiego i Szuriga
przestałby wogóle istnieć. Powstał
on bowiem dzięki poparciu różnych
„miarodajnych“ czynników i wbrew
nim utrzymać się nie może, W naj-
bliższych dniach zapewne wyjaśni
się, czy Śląsk odpadnie od ZZZ. i
dostarczy materiału dla  „sektoru
robotniczego” obozu p. Koca.
Omawiając obecne śląskie trudno=

ści ZZZ., twierdzi w „Robotniku” p.
Niedziałkowski, że ich źródłem jest
brak wielkiej idei, która jedynie mo-
że wykuwać charaktery. Twierdze-
nie to jest oczywiście prawdziwe.
ZZZ. nie był organizacją ideową. Po*
wołała go do życia sanacja dla osła-
bienia PPS. Jednak dalsze twierdze-
nie p. Niedziałkowskiego, że ową
wielką ideą, wykuwającą charakte-
ry robotników, jest socjalizm, zosta=
ło obalone właśnie przez ostatnie
wypadki na terenie robotniczym.
Przecież ZZZ. składa się z socjali-
stów, którzy opuścili socjalistyczne
zawodówki, by pójść za p. Mora-
czewskim!... Socjaliści dostarczają
dziś w całej Europie materiału ludz-
kiego — swoim przeciwnikom: hitle-
rowcom, faszystom, komunistom.
Mussolini był socjalistą i to czoło-

wym. Podobnie Cachin, dziś komuni-
sta, Doriot, dziś antymarksista, Mac-
donald, dawniej Briand, Millerand
i inni, O polskich ekssoojalistach,
którzy daleko odbiegli od czerwo-
nych sztandarów (zwłaszcza po roku
1926), już nie wspominamy,

Socjalizm jest ideą, ale ideą fałe
szywą. Porywał głównie swą dyna-

miką opozycyjną, swym nastrojem
bezwzględnego protestu. Czasy te się
skończyły. Dziś socjalizm jest ko-
munizmem w połowie drogi, jeśli
chodzi o program; demokracją pacy-
fistyczną, jeśli chodzi o mistykę, a
niepewnością, brakiem orientacji i
bezradnością, jeśli chodzi o jego sta-
.nowisko wobec aktualnych wielkich
problemów, We Francji idzie z ko-
munizmem, gdzieindziej z konserwa*
tywnymi ruchami chłopskimi,tu u-
derza w ton rewolucyjny, tam zno*
wu grzęžnie w oportunižmie, jak to
było np. w Niemczech przed prze-
wrotem hitlerowskim. Socjalizm już -
nikogo nie wychowuje, ani charak
terów nie wykuwa. Trzyma się siłą
bezwładności. Prądy narodowe zli-
kwidują go ostatecznie. Mówiono,
że socjalizm ma dwa skrzydła: ro-
botników i młodzież. Jedno już od=
padło. :

„METODY ODDZIAŁYWANIA"

Pisząc o kruszeniu ZZZ. na Śląs-
, zwraca się p. Niedziałkowski

m. in .do wojewody śląskiego:

у i 'nien zrozumieć:
ot) igieł aaa oddzialy-

wania, których my wszyscy w Polsce
— bez różn'cy przekonań — mamy.
powyżej uszu.
Tu kropka. narazie",

Paradne jest to „powinien zrozu*
mieć" i ta groźna, brzemienna pio<
runami, „kropka”,

SEJM A PRASA

Jeśli ktoś zniesławi parlament, wi-
nien być pociągnięty do . odpowie-
dzialności, To jest jasne. W tym ce-
lu — pisze prof. Stroński w „Kurie«
rze Warszawskim” — ;

„ustawa daje możność ścigania znie-
sławienia w dziennikach w drodze
sądowej. Ale nie daje izbom ustawo=
dawczym, ani ich marszalkom, ža»
dnych bezpośrednich uprawnień kar-
nych lub Sooerzych w tym za»
kresie. I słusznie, gdyż inaczej zby,
które muszą podlegać nadzorowi spo-
łeczeństwa, mogłyby same, jako t. zw,
sędzia w sprawie własnej, tłumić
wszelką ocenę ujemną,A to jest spra-
ae iej wagi ustrojowo -politycze

To co jest słuszne dla :1 prof. Stroń*
skiego, który dla uzasadnienia swej
opinii powołuje się aż na Esmein'a i
ierre a, na praktykę we Francji i

Anglii, nie jest widocznie słusznym
dla p. Cara. Prawdy są bowiem
względne.. Pascal pisał, że co za
Pirenejami jest prawdą, uchodzi cza”
sem za nieprawdę z tej strony Pire*
nejów. Dlaczegóżby więc i u nas to, -
co jest prawdą np. na Krakowskim
Przedmieściu, musiało być prawdą
za ul Wiejskiej? -
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Wizyta u gen. Weyvganda
skim Komitetem Narodowym, którycenione prace naukowe o charakite-„Słowo Pomorskie" zamieściło

imteresujące sprawozdanie p. Eryka
Hallera (syna gen. J. Hallera) z wi-
zyty u wielkieiśo przyjaciela Polski,
gen. L. M. Weyganda.

Znany na całym świecie generał
francuski Ludwik Maksymilian Wey
gand urodził się w Brukseli dnia 21
stycznia 1867 roku. Idąc za głosem
powołania poświęcił się karierze
wojskowej.

Wi okresie wielkiej wojny, od
września: 1914 r. sprawował funlkcje
szefa sztabu marszałka Focha, póź-
niejszego zwycięskiego wodza koa-
licj. Był jego długoletnim, najbliž-
szymi 'współpracownikiem i najbar-
dziej oddanym przyjacielem. Wspa-
małe zwycięstwo armii koalicyjnych
jest w, dużej mierze wynikiem har-
monijnej współpracy tych dwu ludzi,

Jalko szef sztabu generalnego ar-
mii francuskiej i wojsk koalicyjnych
gen. Wfieygand zetknął się wcześnie
ze sprawą polską, zaznajomił się z
nią dokładnie i przejął się gorąco
sprawą odrodzenia naszej Ojczyzny.
Popierał też wydatnie wszellkie wy-
siłki, zmierzające |do wskrzeszenia
niepodległości Polski.

Pomagał i współpracował w two-
rzeniu polskiej armii ochotniczej rwiel
Francji, nawiązując w tym czasie
bliskie i serdeczne stosunki z Pol-  

rządy alianckie uznały oficjalnym i

jedynym  przedstawicielstwem jesz-

cze nie odrodzonej Polski. Zaprzy-

jaźmił się z prezesem Komitetu Na-

rodowego Romanem Dmowskim i z

wodzem tworzącej się (we Francji
armii polskiej gen. Józefem Hallle-
rem.

WI r. 1920 kiedy ziemie polskie,

niszczone już kilkakrotnie w czasie

wielkiej wojny przez obce wojska,

jeszcze raz były grabione przez

wischodnią dzicz bolszewicką, na żą-

danie Polski wysłała Francja na te-

ren wallk jako doradcę wojskowego

jednego z najlepszych i najtęższych

swoich generałów, L. M. Wieyganda.

Bytność jego w Polsce w roku 1920

przyczyniła się do wznowienia i za-

cieśnienia serdecznych węzłów, ja-

kie łączyły go z przyjaciółmi polski-
mi z czasów wielkiej wojny:

Po powrocie do Francji generał

Weygand został mianowany guber-
natorem francuskim w Syrii, a po

dwu latach powołany na stanowisko

szefa sztabu armii francuskiej. W r.

1931 mianowany został generalnym

inspektorem armii i wiceprzewodni-

czącym Najwyższej Rady Wojennej,
t zn. przewidzianym na ek

wojny naczelnym wodzem wojsk.

francuskich. Jego wybitne i wysoko

BRAIT KISSUDETTEITIET ORCO

Nałożenie obowiązku parcelacyjnego
Orzeczeniami wojewody wileńskie- na rzecz położonych w gminie wsi

go z dn. 18.2. 1937 r. i 10.3. 27 r. zo- | Raczków, Kioniuchy, Scholin i Poło-

stał nałożony: obowiązek rozparce-| czany.

lowania: 1) 34,5 ha z majątku Doro-

szkowicze (własność Adriana Kopy-

łowa), położonego w śminie mikoła-

jewskiej, pow.. dziśnieńskiego, na

rzecz .19 uczestników scalenia wsi

Kosobuki I i Buazowo i 2) 84,16 ha

z maj. Raczków i 16,06 ha z maj, Ja-

chimowszczyzna (własność Zofii, Ka

rola, Anny i Marii Świętorzeckich i

Eweliny ze Świętorzeckich Bełdow-

skiej), położonych w gminie poło”

czańskiej, pow. mołodeczańskiego,

IWylkonanie obowiązków parcela
cyjnego winno nastąpić przez sprze-
daż omawianych gruntów  wskaza-
nym w. orzeczeniach uczestnikom:
scalenia lub też przez sprzedaż tych
że gruntów Państwowemu Bankowi
Roinemu w terminie 4 miesięcy, li-
cząc od daty doręczenia orzeczeń za
opatrzonych klauzulą prawomocnoś-
ci, w przeciwnym wypadku może
być zastosowany przymusowy wy-
kup tych gruntów.
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W Barway, w Anglii, woda zerwała tamę i uniosła ciężkie barki, napeł-

nione żwirem.

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„Adły i pazury
— Dziwna rzecz,  inspektorze,

ale ci, którzy najwięcej rozprawiają

o honorze, najmniej

robią. Właśnie talkim okazał się mój

mąż. Błagał, żebym w razie zako-

chania się w innym, powiedziała mu

to otwarcie — on postąpi tak samo

i jakoś to rozstrzygniemy. Ach, pro-

szę pana, nie mampeiwności,ale

zdaje mi się, że sprzeniewierzył mi

się już w drodze ma Wschód — na

okręcie — w sześć miesięcy po! ślu-

bie.
Podniosła nagle oczy, jakby się

dopiero teraz spostrzegła, że zrobi-

ło się późno. Słońce zapadło za wid-

nokrąg, złote smiugi na jej twarzy

stały się czerwone. Podzwrotnikowy:

zmierzch trwał zaledwie minuty. Od

nocy dzieliło nas kilka chwil, Dokto-

rowa klasnęła głóśno w szczupłe

rącziki. :

— Musicie się panowie napić —

rzekła. — Już późno. — I podnosząc

głos zawołała: — Boy, bava dua

stengah!
Z cienia wynurzył się służący z

tacą, szklankami i karafką.

sobie z niego |.
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— Ayer blanda, tuan? — zapy-

tali dolał wody do whisky.

Garahan rzekł cicho:

— Rozumiem panią. Od początku

przelkonała się pani o miewierności

męża.

— Od samego początku. Ale je-

szcze pan nie rozumie, inspelktorze.

Na Borneo byliśmy jakiś czas szczę-

śliwi. Zbyt szczęśliwi, bo pozbyłam

się podejrzeń. Przez pierwsze ty:

godnie, rozumie pan, dręczyłam się

bezustannie myślą o tym, co zaszło

na okręcie. Myślałam, że mąż na-

prawdę zakochał się w tej kobiecie

iz dnia na dzień oczekiwałam, że

mi to powie, stosownie do naszej

ugody. Gdy się to nie stało, zaczę-

łam w siebie wmawiać, że się 8;

że go nie słusznie podejrzewałam...

Znów urwała. Było już dobrze

ciemno. Słyszałam, jak Garahan po-

pijał ze swojej szklanki.

W tym czasie odszedł nasz

boy, zabierając z sobą żonę, która

pracowała u nas jako ayah. Żona

nowego boya nie miała pojęcia o

obowiązkach pokojówki, wobec cze-

 

rze wojskowym  („Turenne“ 1929,
j „Le marechal Hoch“ 1929, „Mangin“
|1930, „Le 11 n6vembre'' 1932) wpro
| wadziły go do Akademii Francuskiej
jna miejsce zmarłego w roku 1931
marsz. Jolfre'a.

Wobec przekroczenia 60-go roku
žylcia — pisze p. Е. Haller — gen.

| Weygand został przeniesiony w stan
| spoczynku. ugrywa jednak nadal
| wybitną rolę w życiu rwojskowym;
| politycznym i intelektualnym Fran-
cji. Pozostał również nadal i wier-

|mym. przyjacieiem Polski, o czym
miałem możność przekonać się oso-

| piście 'w czasie mej u niego wizyty.

| Mieszkanie generała Wieyganda
| znajduje się w pobliżu Łuku Tryum-

|falnego (Arc de 'Triomphe), wznie-

|sionego na cześć Napoleona L.

Gen. Weygand pokazuje mi w

swoim gabinecie mnóstwo pamiątek

z Polski, Opowiada o nich wzruszo-
nym głosem. Pokazuje mi staropol-

|ską karabelę, oliarowaną mu przez
miasto Warszawę, dalej piękny dar

Polek — miniaturę postaci Chrystu-

sa sprzejd kościoła św. Krzyża w

Warszawie i wreszcie z prawdziwą

| dumą wskazuje ma umieszczony w

| gablotee krzyż „Virtuti Militari”.

wspominając |chwilę, w której przed

odjazdem z Polski został nim udelko-

rowany przez generała Hallera.
„Krzyż ten jest mi tym więcej drogi,

że poprzednio zdobił pierś wielkiego

patrioty i żołnierza, jakim jest Pań-
ski ojciec” — powiada generał.

Wi pośrodku tych wszystkich pa-
migtek z Polski umieszczony jest

szczeroztoty ryngrai Matki Boskiej

Częstochowskiej. Jest to najdrožsza

z Polski pamiątka dla generała

Weyganda, wierzącego i praktyku-
jącego katolika, który przejął się na-

bożeństwem i kultem Polski [dla
Matki Boskiej Królowej Polskiej

Korony. Będąc sam świadkiem cu-

dowinego zwycięstwa polskiego orę-

ża pod Warszawą, generał przypisu-

je Opatrzności Bożej cudownezje-

dnoczenie narodu, ożywionego wolą

zwycięstwa.

Generał 'Wieygand jest niskiego
wzrostu, szczupły, energiczny w ru-

chach i mowie. Bije z jego postaci

szczerość i jasność charakteru oraz

siła i przyzwyczajenie do rozkazy:
wania. Jest to wielki patriota fran-

cuski, który rozumie, że Francja

może być silna jedynie 'w oparciu o

Polskę narodową .i katolicką, jak

również i Polska może być spokojna

w oparciu o Francję narodową. To

też marzeniem iżycia generała jest

przyszła Francja narodowa.
W, obecnej chwili grozi Francji

bordzo poważne niebezpieczeństwo
komunistyczne, Wi przełomowej
chwili miebezpieczeūstwa nacjona-

liści francuscy szykują się do walki
o narodową przyszłość swej wielkiej

i wspaniałej ojczyzny. Obóz narodo-

wy t. zw. partia socjalno-radyikalina,
dawniejsza organizacja „Croix de

Feu“ pułkownika de la Rocquea,

mimo stawianych jej przeszkód gro-

madzi i jednoczy coraz większe i

liczniejsze zastępy prawdziwych pa-

triotów, gotowych w razie potrzeby!

do walki z komunizmem. :

Moralnym protektorem  puikow-

nika de la Roque jest nasz przyja-

ciel generał L. M.'Weyganii.
 
go musiałam sobie szukać innej.

Nasz kulki dał znać z kuchni, że ma

krewną, znającą trochę język angiel-

ski, którą by chciał polecić. Ucie-

szyłam się, lbo nie umiałam po ma-
lajsku.

Nowa ayah okazała się prawdzi-

wym klejnotem, znała się na robo-

cie, uprzedzała moje kaprysyi speł-

niała swoje obowiązki bez zarzutu.
Coś nadzwyczajnego, jak tutejsza
służba potrafi się uczynić niezbędną.

Dzień w dzień przysłuchiwałam się

paplaninie mojej Malajki o domo-

wych sprawach, o drobnych wyda-

rzeniach w ikompongu, nie wiedząc,

że wyczuła moją samotność i że chce
mnie rozerwać. |

Dowiedziałam się wszystkiego o

jej rodzinie. Odkryłam, że jej ojciec

był hadżim.*) Przed niedawnym cza-
sem sprowadzili się z Labuanu, a
jeszcze przed tym mieszkali w Ku-
chingu. Święty hadżi skazał rodzinę

na koczowniczą egzystencję. Wy-

wiózł ich poza Menado do Arose, a
raz nawet poza Maurauki, Prawdo-
podobnie będą się obijali po całym
Wschodzie.

Powoli ustosunkowałem się do

męlża normalnie. Niemal. zapominia-

*) Hadżi — tytuł pielgrzyma mahome-

tańskiego, który byłwMekce. (Przyp tłum.) 

O Elizie Orzeszkowej
szcze nie pisano i nie mówiono tak
wiele jak obecnie. Jest coś zdumie-
wającego w zwiększeniu się jej po-
pularności, w. wszechstronnym do
miej nawrocie. Dzieje się to może
dlatego, że dopiero dziś, w okresie
wielkich cyklów powieściowych, za-
czynamy w pełni doceniać šwiet-
ność artystyczną jej „powieści —
rzek”, ich mocno 'ciosaną budowę,
zawsze interesującą fabularność, za-
dziwiająco bogatą wiedzę o człowie-
ku i człowieczych sprawach. Jak
nigdy dotychczas, jesteśmy dziś
wrażliwi na czysty ton społeczny, na
głębię i nie przestarzałą mądrość jej
społecznikowstwa. Jak pisze Jaro-
sław Iwaszkiewicz w przedmowie do
I tomu Pism E. Orzeszkowej, które
ukazują się u Gebethnera i Wolifa:

„Poszukiwania w ludzie źródeł nowego

życia dla zagubionej ojczyzny, stosunek O-
rzeszkowej do zagadnienia pracy stanowią

o jej nowoczesności. Można odnaleźć w: jej

poglądach nie tylko jasne określenie po-

trzeb narodowych, ale także i przeczucia

współczesnych myśli państwowych...

Jest ona naszym  „współtowarzyszem

podróży”, jak może żaden inny pisarz XIX

wieku. Jak my, tak i ona pragnęła tylko

jednej rzeczy: nowej, lepszej Polski”.

Dobrze się więc stało, że 30-to-
mowe wydanie Pism znajdzie się na
rynku i że dzięki szczególnej tanio-
ści i warunkom spłaty w subskrypcji

Minister spraw wewnętrznych u-
|dzielił Związkowi Dziennikarzy RP.

| pozwolenia ma ustanowienie i uży-
wanie odznaki w kształcie okrągłej
tarczy z metalu białego oksydowa-
nego na tle emalii biało czerwonej
widnieje symboliczne pióro gęsie z

metalu oksydowanego. Wokół emalii
napis: „Związek Dziennikarzy R. P.“

 
Michał

 

„Miatin” donosi, powołując się na

informacje ze sier miarodajnych, że

otwarcie wystawy paryskiej ulegnie

opóźnieniu. Ma na to wpłynąć proś-

ba delegacji architektów i pracowni-

ków, zatrudnionych przy pracach

związanych z wystawą, którzy. po

prostu nie mogą wykończyć gma-

chów na czas. Delegacja ta zapro-

ponowała rządowi otwarcie wysta-

wy mniej więcej pod koniec maja.

Francuski minister gospodarki

Bastid stwierdził w rozmowie z

przedstawicielem „Echo de Paris“,

że falktycznie wysunięty został pro- 
łam 0 jego okrętowym flircie, a

przynajmniej  przebaczyłam mu.

Przeprowadzał jakieś badania. Je-

den pokój zajął na laboratorium. Kil-

ka dni w tygodniu przepędzał po-

południe 'w domu i sama jegobli-

skość podnosiła mnie na duchu.

Znów umilkła i spojrzała na

szklankę Garahama.
— Jeszczeby się pan napił, ш-

spektorze?
— Nie, dziękuję pani.

Doktorowa zaczęła znów swoją

opowieść w taki sposób, jakby za-

pomniała o głównym wąjflku.

— Na placówce w Borneo było

nas tylko cztery białe kobiety —

cztery białe kobiety na dwustu męż-

czyzn. Naturalnie były: i inne.Rezy-

dent miał Japonikę, drobne, urocze

stworzenie, którą my, Angielki, mu-

siałyśmy grzecznie traktować. Po-

dejrzewam, że inni mężczyźni, ka-

walerzy, też dawali sobie radę.

Wiadomo, {а są urządzone do-

my na Wschodzie. Żyje się po pro-

stu na oczach ludzkich, na Borneo

więcej niż tutaj. Nasz dom nie miał

wcałe drzwi. Służba kobieca i mę-

ska wchodziła i wy a, nie

zwracając najmniejszej uwagi, czy

państwo są ubrani czy nie. Nie

wiem... 

migdy je-

Renesans Orzeszkowej
(już od 6 zł. miesięcznie) udostępnio=
ne zostało najszerszym warstwom.
Wydanie to zapowiada się wręcz
rewelacyjnie. Przedewszystkiem u-
Ikazuje Orzeszkową jakiej nie zna-
my. Dla większości bowiem Polaków
Orzeszikowa to w pierwszym rzędzie
autorka „Pana Graby*, „Rodziny:
Brochwiczów” i t. d. powieści sła-
bych, dydaktycznych i powiedzmy
nudnych. Najlepsze jej utwory od lat
kilkudziesięciu mnie wznawiane, są
nieznane nawet baldaczom literatury.
Obecne wydanie wysuwa je na czo-
ło, dając pierwociny: tyllko w takim
zakresie, jaki jest konieczny, aby
nie zatracić charakterystyki etapów
rozwoju pisarki i jej i

Wiydanie to jest rewelacyjne i z
innego względu: po raz pierwszy: po-
daje teksty autentyczne, uwolnione
od licznych zniekształceń i wypa-
czeń, narzuconych przez cenzurę ro-
syjską i gorszych od niej anonimo-
wych „poprawiaczy“. Jak gruntow-
ne i liczne były te wypaczenia,
świajdczy o tym fotografia umieszczo
na w interesującym prospekcie sub-
skrypcji Pism. Pokazuje ona stroni-
cę — pierwszą lepszą— ostatniego

|wydania „Chama”, z poprawkami
redaktorów prof. Drogoszewskiego i

L. B. Świderskiego, odtwarzającymi
tekst autentyczny: według rękopisu:

jest ona od góry do dołu upstrzona
zmianami, skreśleniami jak i uzu- 

 

pełnieniami bardzo istotnymi.

 

Odznaka dziennikarska
i zarys stronnicy: gazetowej. Na od-

wrocie numer kolejny i nazwa mia-
sta będącego siedzibą Syndykatu

Dziennikarzy. Odznaka może być u-

žywana jako odznaka członkowska
do noszenia na klapie ubrania zgod-
nie z regulaminem odznaki Związku

Dziennikarzy, R.P. Wydawanie
znaki stowarzyszenia osobom nie

dącym jego członkami jest zakazane. 
AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘT
W NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE .

Girda|
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

Reperacja i ładowanie akumilatorów, słuchawek i radioodbiorników

FACHOWO, TANIO I SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.

Opóźnienie otwarcia wystawy
paryskiej

 

jekt przesunięcia otwarcia wystawy
parysikiej mniej więcej o trzy ty-
godnie, na razie jednak rząd podtrzy;
muje konieczność utrzymania termi-
nu otwarcia wystawy w (dniu 2 ma-
ja t. b:

Zauważyć należy, že wiadomość
o zamierzonym przesunięciu termi-
nu otwarcia wystawy spotkała się °
Anglii z przychylnym przyjęciem, a
to z uwagi na to, że zarówno przed-
stawiciele rządu, jak i społeczeństwa
zajęci będą do połowy maja przygo-
towaniami do koronacji króla Jerze-
go VI, wyznaczonej, jak wiadomo,
na dzień 12 maja r. b.

AS INTO NOSEOTAKAS TI IT IT IISSTSKSS

Urwała, zawahała się i ciągnęła
z przymusem:
— Nie wiem, jak to panu powie-

dzieć, Wstyd mi mówić — to takie
wstrętne... Mąż nawiązał romans
z ayah pod naszym dachem...
— I mówiła dalej cicho i mono-

tonnie: .
— To było w okresie chińskiego

Taun Bahru. Pan wie, że Malajczy-
cy i inni tubylcy święcą chiński No-
wy Rok jak własne święto. Nawet
biali się przyłączają, radzi z okazji
do odpoczynku.

Wi naszym klubie zaprojektowa-
no turniej telnisow:y. Miałam grać w
parze mieszanej. Śpieszyłam na kort
rykszą, kiedy nagle spostrzegłam, że
zostawiłam w domu daszek. Wróci-
łam i zastałam męża z moją ayah.

Nie usłyszeli mnie. W teniso-
wytch pantoflach idzie się, po macie
bez szmeru. Zobaczyłam ich przez
drzwi sypialni.
Garahan wyprostował się. W gło-

sie jego zabrzmiało niedowierzanie.
— Z córką hadżiego?
— Z córką hadżiego.
—Ależ to...
— Tak — niesłychane, wiem. Je-

żeli hadżi dowie się, cios krissu nie-
unikiniony... Alle wtedy jeszcze nie
wiedział. a(D: <. a.).



Kronika
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda о zachmurzeniu zmiennym,

miejscami przelotne opady.

Temperatura w ciągu dnia kilka stop-
mi powyżej zera.

Umiarkowane

chodnich.
wiatry z kierunków za-

WIADOMŚCI KOŚCIELE.
— Rezurekcje w kościołach wi-

leńskich. Rezurekcje w kościołach
wileńskich zostaną odprawione w
następujących godzinach: w koście-
le św. Jana w sobotę o godz. 11
wiecż., w Ikošc. ss. Wizytek w so-
botę o godz. 6 m. 30 wiecz., w kośc.
po-Bernańdyńskim (św. Franciszka)
w sobotę o godz. 10 wiecz., w kośc.
św. Józefa (Dobroczynności) w so-
botę o godz. 6 wiecz., w kość: Naj-
świętszego Serca Jezusowego (przy
ul. Wiwulskiego) w niedzielę o godz.
5 rano, w kośc. św. Ducha (po-Do-
minikańskim) w sobotę o godz. 11
wiecz., w kośc. św. św. Jakuba i Fi-
lipa w niedzielę o godz. 6 r., św. Te-
resy (Ostrobramski) w niedzielę o
„godz. 6 r., w kośc. Wszystkich Świę-

wileńska
w Gnieździe o gadz. 17.30. Po Rezu-
relkcji tradycyjne dzielenie się jaj-
kiem w lokalu Gniazda,

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Ogólne zebranie szewców czł,

Chrz. Zw. Zaw. w Wilnie odbędzie
się we wtorek 30 marca 1937 r. o
godz. 17-ej w lokalu Związku przy
ul. Metropolitalnej 1. Sprawy ekono-
miczne, zawodowe i organizacyjne.

SPRAWY AKADEMICKIE.
-— Herbatka Akademickiego Ko-

ła Wilnian. Akademickie Koło Wil-
nian we Lwowie i w Warszawie u-
rządzają w dniu 29 marca 1937 roku
o godz. 21-ej herbatkę w Salonach
Związku Oficerów Rezerwy — Orze
szkowej 11. Wistęp—zł. 1.50 i zł. 2.00
Zaproszenia Sztral i Rudnicki. 26.3
37 r. — godz. 18—20 oraz 29,3. 37 r.
godz. 12 —14.

ZABAWY.
—Dlaczego? Całe młode Wilno

czeka dlatego tak niecierpliwie na
sobotę 3 kwietnia, bo właśnie w
dniu tym odbędzie się w hotelu
Tradycyjny Wiosenny Dancing A.
„S-u.tych w sobotę o godz. 9 wiecz., w|Z, S

kośc. św. Rafała w niedzielę o godz.
6 r., w ikośc. Niepokalanego Poczę-
cia N. M. P. (na Sołtaniszkach) w

, niedzielę o godz. 7 r, w kośc. św.
Jerzego (Seminaryjny) w niedzielę o
godz. 7 r., w Ikošc. oo. Bonifratrów
w niedzielę o godz. 6 r., w kościele
św. Kazimierza (oo. Jezuitów) w: so-
botę o godz. 7 m. 30 wiecz. (chór
św. Kazimierza wykona pienia reli-
śijne), w kośc. oo. Franciszkanów w
sobotę o godz. 9 wiecz., w kość. św.
Bartłomieja (na -Zarzeczu) w nie-
dzielę o godz. 6 r., w kościele św.
Michała w sobotę o godz. 7 wiecz.,
w kościele św. Trójcy w sobotę o
godz. 6 wiecz., w ikościele św. Kata-
rzyny 'w sobotę o godz. 6 wiecz., w
kośc. św. Ignacego (Garnizonowy) w
niedzielę o godz. 7 r, w. kość św.
Miikołaja w niedzielę o godz. 6 r., w
kość 00. Misjonarzy w niedzielę o

‚ 6 г., w kośc. św. św. Piotra i
Pawła w niedzielę о godz. 6 r, w
kośc. św. Stefana (ul. Stefańska w
niedzielę o godz. 6 r. (m)
— J. E ks. biskup Gawlina

przybył onegdaj do Wilna. Ks. Bi-
skup złożył Arcypasterzowi wizytę
i po 2-dniowym pobycie, wyjechał z
Wilna. (m)
— Oratorium Wielkotygodniowe

w kościele po-Bernardyńskim. W
Wielki Piątek dnia 26 b. m. o godz.
19-ej chór „Hasło” pod dyrekcją
prot. Jana Żebrowskiego, z udzia-
łem solistów w kościele po-Bernar-
dyńskim, wykona Oratorium Wiel-
kotygodniowe.

Szczegółowe programy  Orato-
rium, za złożoną © y  najmniej-
szą oliarą na rzecz Ochronki Dzien-
nej przy ul. Dar 6, będą rozdawane
przy wejściu do kościoła. :

Z MIASTA.
— Godziny urzędowania. W. о-

kresie przedświątecznym we wszyst
kich urzędach państwowych godziny
urzędowania ustalone zostąły na-

A Go: w Pak % godz. 13-ej,
a w sol do „12-ej. $

SPRAWY MIEJ:
— Prawo budowlane. W. myś!

art. 52 prawa budowlanego wszel-
kie akty kupna parcel budowlanych
na obszarze Wielkiego Miasta Wil-
na dokonane bez pozwolenia Zarzą-
idu Miejskiego nie mają mocy praw-
nej. Daleko idące sankcje zostały
przewidziane w tym celu, aby sa-
Ie a miejski mógł koordynować
c proces zabudowiy! miasta ме-

dług ustalonych zasad racjonalnie
przemyślanych przez powołane w
tym celu Biuro Urbanistyczne za-
rządu miasta.

POCZTA I TELEGRAF.
— Urzędowanie Poczty w okre-

sie świątecznym, W okresie świąt
Wielkiejnocy, urzędy i agencje pocz-
towe będą czynne: w. dniu 27 mar-
ca do godz. 16-ej, w dniu 28 marca

zewnętrzna służba pocztowa dla

publiczności oraz służba doręczeń
przesyłek pocztowych ustaje, z wy-

jątkiem doręczania paczek żywno-
šciowych,  pošpieszn przesyłek

zwyldych i poleconych bez pobrania
oraz zawi ień o nadejściu prze-
kazów  pośpiesznych i telegraficz-
nych, jak również paczek zwykłych
z żywymi zwierzętami. W] dniu 29
marca urzędy i agencje pełnią służ-
bę zewnętrzną od godz. 9 do 11, a
ponadto odbędzie się jednorazowe

doręczanie wszystkich przesyłek
owych.

Godziny urzędowe w telegrafie i
telefonie ostają bez zmiany.

2ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Gniazda Sokolego w

Wilnie komunikuje, że Rezurekcja
dla członków ie się w sobo-

„ 18-ej w kościelebm.
žinoi „ Wileńska), Zbiórka

RÓŻNE.
Sprawozdanie z Kwesty.

Na mocy uzyskanego pozwolenia ze
Starostwa Grodzkiego Rada Central
na Stow. Pań Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo zorganizowała kwe-
stę uliczną dnia 21 marca 1937 r. na
rzecz najbiedniejszych wymienione-
go Stowarzyszenia.

Rezultat kwesty: przychód 419
zł. 90 gr, rozchód 7 zł. 05 gr. Netto
412 zł. 85 gr.

Zarząd Rady Centralnej.
WYPADKI

— Przejechanie dziewczynki. Na ul,
Giedeminowskiej autobus prowadzony przez

szofera Adamowicza, najechał na 7-letnią

Borkowską, która przechodziła przez jezd-
nię. Pogotowie przewiozło dziewczynkę do
szpitala św. Jakuba. Ma ona złamane pod-
udzie oraz doznała ogólnego potłuczenia i
wstrząsu mózgu.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

z powodu świąt Wielkiego Tygodnia—teatr
nieczynny,

—- Teatr Muzyczny „Lutnia* z powodu
Wielkiego Tygodnia Teatr „Lutnia* — nie-
czynny. h

Z za kotar studio
Abonent 750.000 przed mikroionem.

Dzisiaj o godz. 20,50 odbędzie się w

studio Rozgłośni Wileńskiej uroczyste wrę-

czenie upominków abonentowi nr. 750.000

p. Zenonowi Sawickiemu i jego małżonce.
Tym razem los uśmiechnął się do wil-

nianina, cholewkarza z zawodu. Dyrektor

Petry wręczy p. Sawickiemu złoty zegarek
z odpowiednim napisem, p. Sawicka zaś o
trzyma porcelanowy serwis stołowy.

Pieśni o Męce Pańskiej przez radio.

W audycjach Wielkiego Piątku zwra-

ca uwagę koncert chóru alumnów semina-

rium duchownego, obrządku łacińskiego i

solistów ze Lwowa, który nadany zostanie
o godz. 15.05. Wykonana będzie Pasja do

słów św. Jana; w języku łacińskim usłyszą

radiosłuchacze historię Męki Pańskiej. Tea

sam charakter co audycja lwowska nosi rów

nież koncert z Katowic o godz. 19,40, Pieś-

ni 6 Męce Pańskiej opracowane przez J.

Langmana wykona chór męski.

© godz. 20.10. znany organista z Kato-

wic Fritz Lubrich odegra utwory organowe

Liszta o charakterze kościelnym:

Ciemna jutrznia. Nabożeństwo pasyjne dla

radiosłuchaczy.

Ciemna Jutrznia jest to najpiękniejsze

i najbardziej nastrojowe nabożeństwo Wiel

kiego Tygodnia, Bierze w nim udział cale

duchowieństwo, śpiewając choraly grego-

riańskie. Po każdym odśpiewanym psalmie

gasi się jedną świecę w siedmioramiennym

świeczniku. Pieśni religijne przy tym obrzę-

dzie są pełne wymownej ekspresji. Po raz

pierwszy w dziejach polskiej radiofonii w te

gorocznym Wielkim Tygodniu odbędzie się

transmisja radiowa Jutrzni w Wielki Piątek

o godz. 16.00. .

Polskie Radio Wiino
Piątek. 25 marca 1937 roku.

115 Dzien. por. Program dzienny. Infor

macje. Muzyka por. 12.03. Koncert wil. or.

12,40. Dzien poł. 12.40. Kolorowe pisanki—

poś. 13.00. Muzyka. 15.05. „W Wielki Pią-

tek' chóralna aud, wielkopostna. 15.45. Roz

mowa z chorymi. 16.00. Ciemna jutrznia —

transmisja z Katedry Poznańskiej. 18.00.

Spalenie świątyni Jerozolimskiej — fragm.

18.10, C. Debussy — Męczeństwo Św. Seba=

stiana. 18.45. Jak spędzić święto? 18.50. Od

cinek prozy. 19.00. Nowe Wilno — pog.

19.10. Wieniawski — romans z koncertu.

19.20, Na pustyni — Z. Kossak Szczuckiej.

19.40. Pieśni o Męce Pańskiej. 20.10. Utwo-

ty organowe F. Liszta. 20.40. Dzien. wiecz.

20.50. 750.000 abonent Pol. Radio przed mi-

krofonem. 21.00. „Mesjasz — oratoriumG.

Haendia (płyty). 22.00. Pójdźmy za Nim —

kazanie pasyjne. 22.15. Dialog o grzeszniku i łascę Bożej, 22.45, Rezerwa.

Dnia 25 marca b. r. w gmachu
Faństwowej Szkoły Rzemiosł Bu-
dowilanych w Wilnie, przy ul. Kopa-
nica 5 odbyło się zakończenie roku
szkolnego oraz rozdanie świadectw
absolwentom Szkoły.

Szkoła Rzemiosł Budowlanych w
Wilnie istnieje od 1925 roku i w cią-
gu 12-letniej działalności przyspo-
rzyła krajowi blisko 500 wykwalifi-
kowanych cieśli i murarzy.

Zarówno program Szkoły, mają-
cy na celu skoordynowane teore-
tyczne i praktyczne przystosowanie
słuchaczy do wykonywania swego

2 błahej prz

Przy ulicy Żwirki i Wigury 61
posiada Rachmiel Dawid niewielką
knajpę. W dn. 31 maja r. ub. okot g.
23 wstąpił tu Aleksander Nawrocki
w towarzystwie Adolfa Sokołow-
skiego i Wilhelma Plasta. Po wypi-
ciu wódki i kolacji A. Nawrocki
wstał ой stolika uregulował rachu-
nek, poczem skierował się niepew-
nemi krokami do bufetu, wziął stąd
dwa jajka i wyszedł na ulicę. Na-
tychmiast za nim wyskoczyła na uli-
cę Szejna Dawidsonówna, a za nią
matka jej Rocha, które wszczęły
krzylk, nawołując pijanego Nawroc-
kiego, by zwrócił jajka, lub za nie
zapłacił.

Na krzyk żony i córki wybiegł z
restauracji również Rachmiel Da-
widson, który przy pomocy Izaaka
Bursztejna przemocą wciągnął Na-
wrockiego do loikalu. Córka jego tym

WILEJKA. Ostatnio w Wojsto-
miu, pow. wilejskiego, oldbyjwały
się t. zw. misje dla ludności katolic-
kiej z udziałem zamiejscowych ka-

Inspektor lekarski sporządził wy
kaz zachorowań i zgonów na choro-
by zakaźne i inne, występujące na-
gminnie w woj. wileńskim w czasie
od 14,3. do 20.3, rb, Zanotowano 159
(w tym 3 zgony) wypadków odry,
119 jaglicy, 38 (w tym 7 zgonów) gru
źlicy, 30 (w tym 2 zgonuj krztuśca,
20 (w tym 2 zgony) błonicy, 16 (w

Ofiary
złożone w Administracji „Dzien, Wil.*,

Na Żłobek im. Maryi w Dniu Jubileusza

20-lecia założenia go przez p. Jadwigę

Brensztejnową składa K, Moncewiczówna

zł. 15.

 

BEZ GOTOWANIA
1 FILTROWANIA KRUPNIK

в dzisz pomocy
m wawoc

Flakon 1 zł. wystarcza na 1—3
litry wódki

POLECA APTECZNY

Władysława Trubiłły
WILNO, LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiej),
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.

Choroby zakaźne w woj.

Marne świętabez Krupnikal į

Zakończenie roku szkolnego
w Państwowej Szkole Rzemiosł Budowlanych

w Wilnie
zawodu, jak też i warunki kształce-
nia — а)а możność zdobycia fachu
rzeczywiście najbardziej niezamoż-
nej młodzieży oraz zupełnym siero-
tom, kierowanym do Szkoły przez

| Opiekę Społeczną.
Internat, czynny przy Szkole, u-

możliwia jej pełnienie zadań wycho-
wawczo - społecznych, a jednocześ-
nie wychowankom swym wpaja po-
szanowanie dla pracy, gdyż w okre-
sie półrocznej praktyki na budowie,
w każdym roku szkolnym, słuchacze
własną pracą zarabiają na utrzyma-.

inie w internacie.

yczyny zabił
chrześcijanina

czasem udała się po policję. W. mię-
kzyczaói usadowiony na taborecie
A. Nawrocki podnióst się i skiero-
wał się do R. Dawidsona. Nie miał
przy sobie (żadnej broni, lecz Da-
widsonowi 'wytdało się, iż trzyma w
ręku nóż. Wyciągnął więc z kieszeni
rewolwer i dwoma strzałami poło-
żył pijanego Nawrockiego trupem.

12 października r. ub. Sąd Okrę-
gowy w Wililnie uznał, iż Rachmiel
Dawidson nadużył prawa obrony
własnej i skazał go na 4 lata więzie-
nia. Uwzględniając częściowo  po-
wództwo cywilne Sąd postanowił za
sądzić na rzecz rodziców zabitego
tytułem renty po 25 zł. miesięcznie
dla każdego. Sąd Apelacyjny, który
rozpatrzył tą sprawę, po zmianie
kwalifikacji przestępstwa  zmniej-
szył zabójcy karę do 1 roku więzie-
nia, w pozostałych zaś częściach wy
rok zatwierdził. (e).

 
Prawosławni przechodzą na katolicyzm

znadziejów. W rezultacie tych misji
kilka osób prawosławnych przeszło
na katolicyzm.

tym 2 zgony) róży, 12 nagm. zapal.
opon mózg.-rdzeniowych, 12 (w tym

,1 zgon) duru plamistego, 8 płonicy.

[6 grypy, 6 świńki, 5 zakażeń poło-
gowylch, 2 duru brzusznego, 1 poką-
sania przez zwierz, podejrzane ©
wściekliznę, 1 ospy wietrznej.

Przelot gęsi i żórawi

SLONIM. W: dniu dzisiejszym
przeleciały przez Słonim dzikie gę-
si i żórawie. Większa ilość ptactwa
osiadła na okolicznych polach, po
pewnym zaś czasie odleciała w kie-
runku północnym.
 

 

|Ochrona orła
GŁĘBOKIE. Zarząd głębockiego

oddziału Polskiego T-wa Krajoznaw
czego, agendy Delegatury Ochrony
Przyrody na powiat dziśnieński, na
posiedzeniu 22 b. m. postanowił
starać się u właściwych władz o u-
stanowienie ochrony na orła-bielika,

| występującego w lasach Zamoszań-
skich nad rz. Berezyną. Należyj za-
znaczyć, że w. ostatnich czasach
zdarzał się wypadek zastrzelenia na
tym obszarze jednego orła przez nie-
znanego sprawcę. —

Giełda warszawska
z dn. 25. 3. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.00 100.20
Amsterd. 289.70 288.30
Londyn 25.79 25.86
N. J. czeki 527*|+ 5285
Paryż 24.24 24.30
Praga 18.39 18.44

Akcje:

Bank Polski 99.00

Papiery:

3 proc. poź. Inw. 1 emisja 64.75
а » ” »__ 63.75

5 proc. konwersyjna 54,75
kolejowa 53.00
dolarowa 53.50 kupon 53.57
premj. dolarowa 44.25 44,50
stabiliz. 368.00 kupon 78.29
konsolid. 52.50 52.75
Walut y:3

Dol. amer.$528. 525 i pół
Marki niem. 123.00 120.00

Giełda zbożowo -towarowa
i Iniarska w Wilnie
Dnia 25 marca 1937 r.

Ceny za towar średniej handlowej ja-
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kę.

f-co wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun-
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej-

szych ilościach.

>
—
>
о
л

W złotych:

Żyto 1 stand, 696 g/l *) 23.75 — 24.25
Żyto II stand. 670 g/l *) 23.25 — 2375
Pszenica I stand. 730 &/1°) 30.00 — 30.50
Pszenica II stan. 710 g/l*) 28.50 — 29.00
Jęczmień I stand,

678/673 g/l 24.00 — 2450
Jęczmień II stand. 649 g/l 23.00 — 23.50
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 22.00 — 2250
Owies I stand, 468 g/l 22.25 — 2275
Owies II stand. 445 g/l 21.50 — 2200
Gryka 610 g/l 2950.— 30.50
Siemię lniane b. 90% £-00
wag. stoc., zał, = =
Len trzep. stand. Woło-
żyn b. I sk. 216.50 1680.00 — 1720.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b.I sk. 216.50 1850.00 — 1890.00
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 = =
Len trzep stand, Traby b.
I sk. 216.50 = =
Len czesany Horodziej b.
I sk. 303,10 1950.00 — 1990.00

Kądziel Horodziejska b. l
sk. 216,50 1520.00 —, 1560.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 960.00,— 1000.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają młyny wileńskie na żyto i psze-

nicę ceny loco Wilno kalkulują się 0 30—45

groszy taniej w odległościach powyżej 

 

  

еофеноооненоеенннныое\ —ЕКОМОМ
į  PRACA Żtonaty pałodyKR

FIAROW. letnią prakt i

Roza dobremi świadectwa-

п——— mi poszukuje posady,
na skromnych warun-INTELIGENTNA LSL Ale A. Bore

pani w wieku do lat

 

30 poszukiwana do kowski, p. Sużany
prowadzenia domu i folw. Lepołuty
wychowania 4-letn.
dziecka. , Zgłoszenia zaa 03
pisemne z podaniem $ RÓŻNE |
osobistych kwalifika-
cyj do „Dzien Wil.“, oostdnadniwnkii
pod „S. W.“. SEA Stroje-

POTRZEBNA ada
dziewczynka dla po- = forte-
sylek i usług pokojo- pianów
ZE mzi i pianin

| dowiedzie: się 0 / š

10 do 11-ej. S. Kirdejko,
b. majster tirmy
K. į Dąbrowska,į

   
   

   

 

   

TANIE ŹRÓDŁO POLSKIE

iwowiczK.
BAZYLIANSKA 9

Suknie, szlatroki, ubranka dziecinne,
paltociki, bielizna damska, i męska.

Wszelkiego rodzaju galanteria. Bogato

zaopatrzona manufaktura, į
WIĘKSZEJ DZIERŻAWY lub kup-
na ośrodka _ uprzemysłowionego
lub nadającego się do uprzemysło-
wienia, nad rzeką, poszukuję mając
25.000 zł. gotówki oraz własne in-
wentarze, Ofertyz warunkami, adre-
sem i szczegółowym opisem składać
w pod „Rolnik-hodowca“.

Adm. „Dziennika Wileńskiego'|do 1.

 

 

 
 

 

 

 

  

$ PRACA 4| mostowa 16 m. 23
= ię POSZUKIWų $|————————

MOTOR Ua A MIÓD LECZNICZY
= —--lnaturalny kg. 1,60

KOMUNIKAT i POMOCNIK Miód kopiec do picia
Ubezpieczalnia Społeczna w| gospodarczy — poszu-| but, 1,80, Wina ой 1

Wilnie podaje do wiadomości, P- P. zePow ARE zł, 40 gr. za but.
pracodawców, iż z dniem 31 marca jątku. Pocz Y |Wedliny wiejskieFie-‚ : м е k/Molodeczna. Poste-|dorowiczowej i @
rb. nie będzie przyjmować obliga- gestante 215. OMON (ALWE
cyj 60/0 Pożyczki Narodowej na po- Rajd7uabednia
krycie należności składkowych do|  OCHMISTRZYNI "pan jedynie w skła-
dnia 1 stycznia 1936 roku. | poszukuje pracy sa- dzie kolonialno-wód-

DYREKTOR: modzielnej do  nie- czan WŁ. CZER-
(A. Galiński) sdużego majątku, zna WIŃSKIEGO, Wileń-

: dobrze kuchnię, g0- ska 42 vis A vis pla-
51 A zró am Orzeszkowej.

į KUPNO SKLEP masła na sprzedaž.| M
NV. ia skromne|990494*60000504600000

į 1SPRZEDAŽ Įspožywezy sprzedamGalapiama35-190d Į
4020002000000002%0:00|natychmiast Legiona- godz. 10—3 pp ż NAUKA

= 26. 726 _ 2 O

00 НЕМ НЛ ЕЙд Pienė
dwa łóżka na kana-,, PRACOWNIK STUDENT U. S. B.
dyjskich siatkach z umysłowy z  długol. żowije У а
włosianemi  matera- $ DZIERŻAWY /Ž praktyką biurcwą — Przygotowuje m
cami, żelazne łóżko, 44 pisze na maszynie — Pie KASIĘ Erlos
zegar ścienny,a 00 b. felczer wojsk., Boca A RA
żerka,  tabure.t do, 7 7'7 7 7 (** beznany z rolnic-korepetycji 4 Sie
fortepianu, obrazy i ZAJAZD twem, poszukuje Ja:|sie Pó a, ®A
stalugi. Przewodnik w Bołtupiu Nr. 9 wy. kiejkolwiek posady. miekki, : Zgłoszenia
Katolicki za rok 35 i dzierżawię, działkę w Opinię posiada

i sprzedam
Mostowa 19,Wiłkomierska 1 m, 5

S ——;—M. Basiukiowiss,

36. Oglądać od 12 Bezdanach

m,6.

do- я
Фа „|do Adm. „Dz. Wil"brą.A Ru tas

   



 

Apteczne i perfume-
2ryjno-kosmetyczne 4

Skład Apteczny i Periumeryjny
— E KUDREWICZ —

ul. Mickiewicza 26, tel. 7-10.
Ogromny wyb. nowości. Ceny niskie.

Chrześcijańska Drogerja
„LUDWIK“
ul. Zamkowa 12.

Ceny. niskie, Duży wybór.

Skład apteczny, pertumeryjny i kosmetyczny

WŁ NARBUTA
Wilno, Ś-to Jańska 11. Tel. 4-72

poleca artykuły świąteczne.

W. CHARYTONOWICZ
Apteczny Dom Handlowy

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 7 Tel 3-71,

Duży wybór artykułów świątecznych

Ceny konkurencyjne.

Bławat
TE ESI am Aa IEEE ZSZ
TKANINY FABRYK POLSKICH
JAN KOZIARA i S-KA

. Wilno, ul. Wielka Nr. 50.

Sklep Bławatny p. Ł „TKANINY TANIE"
wł. S. CISZEWSKIEGO
w Wilnie, ul. Wileńska 31

poleca na podarunki świąteczne piękne
i tanie materjały sukniowe, ' szlatrokowe,

koce i t. p.

DomHandlowy

JJ DUBICKA i S-KA
właśc. Januszewskich

ul. Wileśska Nr. 33
sprzedaje jak zwykle po cenach umiarko-
wanych bławat, wełnę, jedwabie i t. p.

 

 

Włodzimierz PIKIEL
SUKNA

FUTRA
BŁAWAT

Nowości zezonu — Niskie ceny.

Wilno, Wielka 7, tel. 11-55.

KAROL JANKOWSKI i SYN
FABRYKA SUKNA — BIELSKO

Poleca w dużym wyborze otrzymane no-

wości ma sezon wiosenny w materjałach

męskich i damskich.

Oddz. ul. Mickiewicza Nr. 21 Tel. 20-12
„ ul. Niemiecka Nr. 22 Tel. 20-11,

Rok założenia 1826.

Bezsprzecznie najtaniej kupuje się

w firmie

„Bławat Polski"
Wilno, ul. Wielka Nr. 28. Tel. 15-92,

Cukry
BSKt NNTOETEA IATA

Fabryka Cukrėw i Czekolady
A POŁOŃSKI
Wilno, Wileńska 42

poleca swe doskonałe_wyroby.

 

Sklep towarówii "Reprezentacja

FRANCISZEK FUCHS i S-WIE
Wilno, Wileńska 27. Tel. 12-63.

Poleca znakomite wyroby.

Futra
TESTEEEIRT DOSRZEZBA
FUTRA

LEON LOPUSZANSKI
Zamkowa 4

PŁASZCZE damskie modele
Wielki wybór. | Ceny niskie.

Farby
aa TS

UWAGA! Najlepsze farby, pokosty, pędzie
i szczotki oraz pasty podłogowe poleca

SKŁAD FARB

F RYMASZEWSKI
Wilno, ul. Mickiewicza 35, tel. 23-56,

Galanteria
MT ZETTRZY

Największy wybór bielizny
i pończoch damskich

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

Franciszek Frliczka
Zamkowa Nr. 9 Tel. 6-46.

—-JSKŁODECKYCG
Zamkowa 17, tel. 9-28,

ZOFJA JANKOWSKA
2 Wilno, Wielka 15

Wytworna bielizna, krawaty, trykotaże,
pończochy orazwszelka galanterja.

-_SkleplepGalanterii iTrykotaży
p £„L AURA*
UL Zamkowa Nr. 13.

Poleca ostatnie nowości sezonu.
Ceny najniższe,

 

—;— E. PAWŁOWICZÓWNA —:—

Św. Jańska 8
Galanteria damska, — — — Wykwintna

bielizna damska. Pasy, gorsety.
Własna pracownia,

Galanterja

„Źródło Polskie"
ul. Wileńska 29.

Pracownia gorsetów

„JANINA"
Wilno, Ś-to Jańska Nr. 2.

Wykonanie wykwintne. Ceny dostępne.

JEDYNY POLSKI SKŁAD KILIMÓW|
GLINIAŃSKICH I WYROBÓW

LUDOWYCH

=FRAWŁOSEWICZ=
Wilno, ul. WILEŃSKA 25

poleca w wielkim wyborze kilimy artystycz-
ne, wszelkie wyroby przemysłu ludowego,
przepiękne jajka wielkanocne oraz torebki

na święta dla eleganckich pań.

Wilno, ul. Trocka Nr. 6. Tel. 22-72
poleca wielki wybór mebli własnych war-

sztatów Wszelkie roboty w zakres stolar-
stwa i tapicerstwa wchodzące.

Materiały piśmienne
Materjały piśmienne

W BORKOWSKI
Mickiewicza 5.

Naczynia
Sklep naczyń kuchennych

i wyrobów żelaznych

WACŁAW KRAKOWSKI
Wilno, Zamkowa 24.

Ceny najniższe.

"PAWEŁ "BIAŁOMIEJSKI
Wilno, Zamkowa 7

SKLEP OBUWIA
damskiego, męskiego i dziecinnego.

Radio i elektrotachūika
SLS GORETA SET ET ISTAT

RADJO — najlepsze u nas
—— MŻEJMO ——

Wilno, Mickiewicza 24. — —

RADJO i GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
JAN SAŁASIŃSKI
Wilno, ul. Wileńska 25. Tel. 19-01.

Odbiornikiikiradjowe, głośniki, słuchawki,

akumulatory, baterje

M. GNIADKOWSKI
Wilno, ul. $-to Jańska 9, Tel. 16-06.

Sport
RAKIETY TENISOWE

P-I-L K I
PANTOFLE

KAJAKI - SKLADAKI
NAMIOTY
PLECAKI

LEKKO - ATLETYKA |
PILKA NOŽNA

UBRANIA SPORTOWE
etc.

NAJTANIEJ. — CENNIKI GRATIS.

D-H.LECH
Wilno, Wielka 24, tel. 400.

-_ Ubrania gotowe
POLSKI DOM ODZIEŻOWY

wŁ W KOŃCZY
Wilno, ul. Wielka 21, Tel. 22-46.

Gotowe ubiory damskie, męskie, uczniow-

: skie, dziecinne.

Wielki wybór. Ceny konkurencyjne.

 

 

K. RYMKIEWICZ
ul. Mickiewicza 9.

Miody, wina, wódki, zabawki, kalosze,

pantofle, chodniki, ceraty, rzeczy podróżne,

Sklep swój bogato zaopatrzony w wina,

wódki i towary spożywcze poleca na nad-|
chodzące święta

KWĘCEWICZ
Mickiewicza 7, Tel. 10-62. 

 

Informator firm chrześcijańskich
dlazakupów świątecznych

Winno-Kolonialne =
Galanteria — kołdry—bielizna pościelowa.| »

KONIAK stuletniej firmy A. Kaźmierski
w Chojnicach

poleca ZWIEDRYNSKI
Wilno, Wileńska 36. Tel. 12-24,

Skład win, wódek i towarów kolonjalnych

B JANUSZKIEWICZ
Wilno, ul. Ostrobramska 11

poleca duży wybór towarów świątecznych.

Ceny dostępne.

Masło po cenach hurtowych. Miód leczniczy.

Z BURACZEWSKA
Wilno, Lwowska 13,

Wyroby masarskie

M ŻYTKIEWICZ
„ / Mickiewicza 22. Tel, 15-14,

Wielki wybór wędlin i szynek świątecznych

Ceny przystępne,

   Jabryka kowunelyków

HEN RYK ŻAK: POZNAŃ

Na Swieta! "Wody mineralne—
Wytwórnia sztucznych wód mineralnych

° 1 napojów chłodzących

„Prow. E. TROMSZCZYŃSKI*
współw. W. WRZEŚNIOWSKI

Wilno, Piwna 7.

 

Meble Magazyn Wielka 50 vis-a-vis Ratusza

L>>2Las 4 5
B. LOKUCIEWSKI Wegiel

Wileńska 23, Г

Mebledužywybėr. — Cenyniskie,| KR ii oe
Skiad Mebli sprzedaż węgla, koksu i materiałów opało-

„ZJEDNOCZENI STOLARZE* wych.
Sp. z ośr. odp. Biuro: Wielka 16, tel. 24-10. Wilno

Bocznica: Rossa 9, tel. 24-63

Zakłady kraw.eckie
WEZZO.WT SESISNS TATTO,
—— ST KRAUZE ——

Wileńska 32 m. 2, tel. 15-51.

Św. Jańska 6, tel. 23-35.
Poleca stroje balowe i wizytowe
 

ul. Zamkowa 10,tel. 10-04.
Modne gotowe jesionki.

Zegarmistrze|
i jubilerzy
OO

TEODOR FILIPSKI
ul. Zamkowa 6, tel. 10-26.

JUBILER — GRAWER.

-WACŁAWANDIANDRUKOWCZ—
ul. Zamkowa 10.

ZEGARKI i BIŻUTERJA.

K. GORZUCHOWSKI
Zamkowa 9,

Zegarki, biżuterja, srebro — duży wybór.
Platery różne nowe fasony.

=0. MATKIEWICZ=
Wilno, Zamkowa 12, vis a vis Skopówki

oraz wyroby jubilerskie, Tamże solidna na-

prawa zegarków z pełną gwarancją.

xnóżne
ROZOWERZESZA. insTEST
Hurtowa sprzedaż wszelkich artykułów spo-

żywczo - kolonialnych. Zamiejscowym od-

biorcom specjalne rabaty,

HURTOWNIA
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan

Sp. z o. o.
Wilno, ul. Ostrobramska 25, tel. 10-17.

ZAKŁAD ZASTAWNICZY
Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna

(LOMBARD)
ul.

tel. 7-27.
| Udziela pożyczek pod zastaw różnych nie-

zastawów.

NASIONA poleca

W. WELER
gospodarstwo ogrodnicze

Wilno, Sadowa 8. Tel. 10-57,
RÓŻE i DALJE, Cenniki wysył. bezpłatnie.

„OKAZJA*
Wszystko kupujemy—wszystko sprzedajemy

Wilno, Wileńska 26.

Najtańsze źródło. rzeczy okazyjnych, meble

 dywany, porcelana, obrazy, futra.

Cukiernia i kawiarnia

KOWALSKIEGO
Wilno, ul. Ostrobramska 18

poleca świąteczne wyroby cukiernicze,

Doskonałe — tanie.

 

5. 
©KEENION

REKLAMAW „DZIENNIKU WILEŃSKIM"

JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM POWODZE-

Wykon. pierwszorzędne. Ceny przystępne,

—:W. DOWGIAŁŁO—:,

=MICHAŁ PIECH i SYN=JĘ

Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie)

| ruchomości. Przyjmuje przedmioty naprze-|
chowanie. Przeprowadza komisową sprzedaż.

w kinie

 
 

Rekordowa obsada:

'wan Mozżuchin,
Hary Baur,
i Marceile Chantal     

     

 

Świąteczny
program

0d"dnia 28 marca.
 

Polskie Kino 34

Światowid|
 

w monumen-

| Dwa dni
W ral u

Polski Film muzyczny pelen werwy, dowcipu
i niefrasobłiwego humoru. W rol. gi. ВОр
Fertner, Sielański, Grossówna i in.

 

w rewelacyjnym filmie
sensacyjno-romantycznym

Krew namorzu
GN it ch e vo”)

  

 

„HELIOS“  
 

"Królowa holikiego ekranu

Jadwiga |"smosarska
śm „Barbara Radziwiłłówna” Nad program

atrakcje

  "JAN FRLICZKA
WIELKA 11; tel. 19-69 WILNO — $-TO JANSKA 6 („JANUSZEK”)

połeca:
Wykwintną bieliznę damską | męską. Trykotaże, Bluzki, Swetry, Pulowery. Naj-

 

  

   

Radość Życia ..
ln) — to dobre wykorzystanie czasu,

=" (yli dobry zegarek
Najlepsze, gwarantowane poleca:

w. JUREWICZ azs-i5w winie
 

   kNasiona
gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze

ist. od 1860 r. W. Ww E LER tel. 1057

Wiino, Sadowa 8

Róże i Dalje
Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

PMD

IK. GORZUCHOOSKI|>
ZAMKOWA 9

Zegarki szwajcarskie wyregulowane.  Bižuteria, zloto, srebro,
Platery nowe fasony.

Reperacje zegarków z gwarancją.

 

Na sezon wiosenny I letni gustowne S

SUKNIE, BLUZKI. SP DNiCZKI, SZLAFROKI,
SWETERKI, BIELIZNA

wytworna Konfekcja, galanteria, trykotaże
Największy wybór

koszul, krawatów. skarpet, pończoch I t. d. NIA HANDLU  CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.
ROETSIIIBRU ORAIERA

PS“ W. NOWICKI iš.30
o DU La

 

poleca ZEGARY i ZEGARKI różnych firm| aowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartuszki szkolne

P a 0 cenach wyjątkowa najniższych|
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=|W. DOWGIAŁŁO

ul. Ś-to Jańska 6
tel. 22-35,

- Zakład Sc,

OO
iu

byaskieNiūs
Wileńska25,tel.16-54
wykonuje binokle i o-
kulary, ściśle według
recept p.p. lekarzy о-
kulistów. Poleca naj. nowsze modele.

Ai IIANAIkTNS III SAio ERRA

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, r odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo zł, 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25%/e drożej, Dla poszukującychpracy: 50% zniżki, Administracja zastrzega

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

Drukarnia A.Zwierzyńskiego Wilmo, Mostowa 1.

 
.  Ddpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.  


