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W HOLI 
(Mowa prof. Witolda Staniewicza, 

wygłoszona na uroczystej Akademji U. S. B. w dniu 19 marca). 

„Miłe miasto, rzędem biegną mu- 

ry, pagórki otoczone zielenią pieszczą 

mury. Mury tęsknie na pagórki spo- 

glądają... 

Miłe miasto. Gdy na który z pagór- 

ków się wejdzie, ku niemu przez 

mgłę oparów błyszczą do góry wie- 

żyee, wieżyczki, na których gdy 

dzwony dzwonią, niewiadomo, czy się 

skarżą, czy o łaskę proszą, czy tęskny 

tylko głos do nicba wznoszą .. 

Mile miasto... Miasto symbol na 

szej wielkiej kultury, państwowej on- 

giś potęgi. Dynastja Jagiellonów, co 

mad wieżycami Krakowa i wieżami 

Wilna potężnie ongiś panowala. Wil- 

mo Stefana Batorego, co uniwersytet 

zakładał i mieczem nowe granice wy- 

bijał. Wielcy poeci i wieszcze, co na- 

ród pieścili słowem i w czar zakuwa- 

nemi słowami życie narodowi dawali... 

Miłe miasto — jedno z najpiękniej- 

szych miast w šwiecie...“. 

Jakżeż wielką jest miłość ku ro- 

dzinnemu miastu, która ten rapsod 

przecudny wyśpiewała, jakżeż potęż- 

mą, gdy odwalić zdołała przytłacza ją- 

cy go kamień grobowy. dające mu 

wbrew Światu całemu i własnej ma- 

łości dwukroinie wolność i zmart- 

wychwstanie. 

Jłakżeż wiełką za to winna być 

miłość i wdzięczność współobywateli 

tego umiłowanego grodu. 

Gdy przypadło mi dziś w udziale 

to wielkie szczęście przemawiania na 

akademji, którą zwyczajem dorocznie 

święconym w dniu Imienin swego 

Wskrzesiciela i Wielkiego Protektora 

urządza nasza Alma Mater, darujcie 

mi, dostojni państwo, żem zaczął od 

słów Marszałka, tego żywego świa- 

dectwa Jego z Wilna pochodzenia i 

pozwólcie mi myślami cofnąć się 

wstecz, ku latom dawno minionym, 

gdy w murach tych „pięknie wołają- 

cych do Boga uczył się w szkole 

rosyjskiej mały Ziuk Piłsudski. Nie 

była ta szkoła dla niego, jak i dla tylu, 

tyłu pokoleń, źródłem wiedzy i praw- 

dy. jeno miejscem udręki i katuszy, 

gdzie baūbiono i poniewierano to 

wszystko, co w sercu swem młodem 

wyniósł z zacisza litewskiego dwóru, 

eo kochać uczyła Go matka, a czeić 

i uwiełbiać ojciec. 

  

W te czasy, gdy miasto i kraj cały 

dokoła tych murów dostojnych, był 
jednem wielkiem cmentarzyskiem, po 

w morzu krwi bohaterskiej zgaszonem 

powstaniu, i tylko na zgliszczach tu 

ongiś bujnie kwitnącego życia rozłe- 

gał się głos zwycięzcy „biada zwycię- 

žonym“ — skazując wszystko, co by- 

ło lepsze, wźnioślejsze i uczciwsze w 

narodzie na bezlitosną zagładę, by za- 

pewnić triumf małości, podłości i 

tchórzostwu. Gdy nieco później sym- 

bolem epoki stał się pomnik kata, tu 

w domu jego ofiar niewinnych wznie- 

siony, który miał wołać żyjącym: 

„Lasciate ogni speranza'* 
Jeżeli przywołuję tę zmorę upior- 

mą, co tylu pokołeniom zaglądała do 

kolebki i radość gasiła w. młodości, 

to by podkreślić radosne dzisiaj i 

stwierdzić, że brutalna przemoc za- 

borcy była tą siłą fatalną, co 

wiecznie pragnie zła, 

a zawsze stwarza dobro, 

co zdusić pragnęła w piersiach Po- 

laków wszelką myśl o wolności, a 

wznieciła w sercu pacholęcia zarzewie 

buntu, który rozpalił się potem w pło- 

mienny słup ognisty, co naród nasz 
wywiódł z nocy niewoli ku słońcu 

zmartwychwstania. 

A dlugą i beznadziejną była ta 

ezarna noc, długiemi czerwone zorze, 

€0o raz wraz się zapalały i znowu ga- 

sły ma widnokręgu, długą wreszcie 

krwawa jutrznia, po której weszło 

zbawienia słońce. 

Ciężką i ciernistą była droga mło- 

dzieńca i męża. Wiodła ona przez 

męki więzień, przez tajgi i puszcze sy- 

birskie, udręki bezdomnego życia, 

przez wszystkie połskie pobojowiska, 

znaczone krzyżami mogił żołnierskich, 

serdecznych druhów i przyjaciół. 

Wiodła ona przez ugory piasków jało- 

wych duszy współczesnego pokolenia 

i błota okrutnej polskiej rzeczywisto- 

ści. W trudzie krwawym hartowała 

się wola i kształtował charakter, roz- 

wijała się zdolność poświęceń i hez- 

graniczna osobista bezinteresowność, 

powstawał dar przewidywania i traf- 

nej oceny sytuacji i umiejętności po- 

sługiwania się ludźmi, rosło poczucie 

obowiązku i odpowiedzialności wraz 

z gorącą miłością ku narodowi i jego 

wyrazowi — państwu, które wszak 

sam On zbudował od nieśmiałem o nie 

podległości marzeniu ku potężnej Pol- 

sce mocarstwowej. 

„Romantyzm celów — a pozyty- 

wizm środków był Mu w tej ciężkiej 

drodze busolą, a lekkość chodu pozwa- 

lała kroczyć nie grzęznąc po rodzi- 

mych, polskich bajorach, mocną ręką 

usuwając zapory na drodze swych 

wielkich przeznaczeń. 

Aż wreszcie dotarł do bram zwy- 

cięstwa i wiełkości, niosąc Ojczyźnie 

zmartwychwstanie, wolność i potęgę. 

Jakżeż szczęśliwem jest pokolenie 

dzisiejsze, co wołać nie potrzebuje, jak 
On niegdyś w męce serdecznej wołał: 

„Wielkości, gdzie Twoje imię* 

bo imię to zna, bo dzieje narodu wy 

kuły je śpiżowemi głoski w sercach 

Polaków, bo dziecko polskie uczy się 

je niemal z ojczystą mową i pierwsze 

mi wyrazy, powtarzając wraz z ro- 

dzicami, że wolności jego sprawca to 

Pierwszy Marszałek Polski, Józef Pił- 

sudski. Gdy młode pacholę na lekcji 

dziejów ojczystych ze wzruszeniem 

słucha, iż sto lat temu, gdy naród po- 

wstawał orężnie mieliśmy świeże tra- 

dycje niepodległości i walk o nią, mie- 

liśmy własną organizację państwową 

i bitną armję z osiwiałemi w służbie 

Wielkiego Cesarza żołnierzami i ge- 

nerałami, skarb z genjalnym. Lubec- 

kim, zabrakło jednak Wodza Narodu 

i udziałem naszym stała się klęska. 

A sto lat potem niespełna, gdy 

myśl o własnem państwie i niepodleg- 

łości zda się całkowicie zanikła w u- 

myśle i sercach Polaków. gdy brak 

nam 
państwowej, a poza garstką szaleń- 

ców, legjonistów i peowiaków,  roz- 
proszonych po szerokich przestwo- 

rzach od brzegów Murmanu po skały 

Karstu, nie mieliśmy własnego woj- 

ska, a żołnierz i oficer polski w ob- 

cych szeregach uczył się nienawidzieć 

wałki orężnej, bo była ona dlań wszak 

bratobójczą; gdy żołnierz ten, zanim 

stanął pod ojczystemi szłandary, mu- 

siał przeżyć klęskę i rozkład armij za- 

borców. przechodząc ciężką tragedję 

osobistą, Opatrzność wówczas zesłała 

nam Wodza, który wszystkich sku- 

pić zdołał w jedno polskie wojsko, 

walczące o Polskę, którego udziałem 

stało się wielkie zwycięstwo i mieczem 

wykułe granice, Opatrzność zesłała 

nam wielkiego męża stanu, który za- 

iste nazwany być może organizatorem 

chaosu, gdy w pamiętne dni listopa- 

dowe ocalił Polskę od zalewu żołdac- 

twa niemieckiego, zapobiegł przewro- 

tom, przywrócił prawo i ład, wywo- 

dząc Polskę na szeroki gościniec jej 

wielkich przeznaczeń dziejowych. 

Te prawdy wielkie, prawdy histo- 

ryczne coraz lepiej, szerzej są rozu- 

miane. Pokolenie nowe, którego oczy 

nie były zaciągnięte bielmem niewoli, 

lub które wyrosło i dojrzało na po- 

było jakiejkolwiek organizacji 

lach walk polskich, widzi je coraz le- 

piej i jaśniej. I stąd coraz większa 

miłość do Komendanta, coraz większe 

zrozumienie Jego i poparcie Jego dą- 

żeń i zamierzeń. 

Tylko małości polska, tyś tego ni- 

gdy nie rozumiała i rozumieć nie 

chciała. Ciskałaś głazy Wodzowi Na- 

rodu pod stopy, Ściągałaś Go z jego 

podniebnych wzlotów ku wielkim Na- 

rodu przeznaczeniom, wdół, ku cuch- 

nącym bagnom własnej niemocy. 

Mroziłaś, niby przymrozki jesienne te 

cudne kwiaty marzeń, które wykwi- 

tały z Jego duszy o drogach, po któ- 

rych wieść pragnął swój naród, gdy 

wybiła dlań wielka godzina dziejowa 

i z chaosu wyłaniała się znowu pro- 

mienna idea jagiellońskiego braterst- 

wa ludów. Poiłaś Go piołunem gory: 
czy i serce wielkie zatruwałaś jadem, 

aż mu zmąciłaś radość zwycięstwa i 

tego wielkiego artystę słowa zmusiłaś 

do mowy tobie właściwej 

miałej. 

A jednak zabić w Nim wiary w 

naród i wielkość jego przeznaczeń nie 

mogłaś. Ten wielki człowiek, który 

w czasach najcięższej niewoli potrafił 

contra spem sperare i wiarę swą roz- 

palił w tysiącach serc ludzkich, wy- 

szedł i z tej wałki, co Mu małość pol- 

ska wydała, również zwycięsko. Zdo- 

  

był władzę i raz jeszcze Polskę ura: 

tował od katastrofy. Tylko że wzrok 

swój coraz bardziej odwraca od po- 

kolenia, zrodzonego w niewoli, szu- 

kając wiary w przyszłość narodu w 

dzieciach i młodzieży. którą nade- 

wszystko ukochał. To też troską Jego 

największą było i jest, jak zrąb moc- 

ny założyć pod ten dom polski, w któ- 

tym przyszłe pokolenia żyć będą, jak 

go uczynić odpornym na burze i hu- 

ragany, które go może w przyszłości 

jeszcze czekają, a którym się musi 

ostać zwycięsko. Stąd wielka troska 

Marszałka o ustrój państwa, który ma 

mau zapewnić moc i spójnię wewnętrz- 

ną zarówno w dobrych, jak i w złych 

godzinach, gdyż wówczas armja zwy- 

cięska, przez niego stworzona i w je- 

go twardej szkole wychowani wodzo- 

wie ten dom polski od wszelkieh wro- 

gów. obronić potrafią. 

To też w dniu dzisiejszym, gdy na 

dalekiej wyspie Wielki Samotnik. du- 

ma nad odwiecznem zagadnieniem, 

jak pogodzić sprzeczność dwóch za- 

sąd: wolności jednostki z posłachem 

nakazowi pańsiwa, z którem Wszak 

związana jest Moe jego, pragnę gorą- 

co, by z drogiego sercu Marszałka 

Wilna doszedł ten głos, żeśmy ten pro- 

blem rozwiązali już w sumieniach na- 

szych, a tem rozwiązaniem jest auto- 

ryłet Wodza. któremu dobrowolny a 

karny posłuch: przywrócił nam to, co 

jest najistotniejszym warunkiem roz- 

woju jednostki — wolność. Że lata 
długie doświadczeń przyniosły nam 

świadomość głęboką, że bez karnego 

posłuchu wolność jednostki jest za- 

grożona i popada ona w ciemną nie- 

wolę. To też wdzięczni Mu za to do- 

świadczenie, które otworzyło nam 0- 

czy na niejedną złudę, nie chcemy о- 

barczać Jego jednego trudem formu- 

łowania zasad przyszłego ustroju Pol- 

ski, sami je w ciężkim trudzie i znoju 

szukać będziemy, podporządkowując 

je jednak w każdej chwili wielkiemu 

autorytetowi Wodza. 

Jemu zaś składamy dzisiaj gorące 

życzenia, by rząd dusz, który Bóg dał 

Mu w ręce, był coraz pełniejszy, by 

kiedyś przyszły historyk Polski podzi- 

wiał tak posłuch narodu dla swego 

Wodza, jak podziwiał Komendant po- 

słuch społeczeństwa polskiego w 1863 

roku dla bezimiennej pieczątki Rządu 

Narodowego i gdy podziw ten przy- 

wrócił Mu wiarę w wielkość Narodu. 

i zrozu- 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

Zdrowie Marszałka Piłsudskiego 
znacznie się poprawiło. 

FUNCHAŁ. 21.IMI. Pat. Zdrowie 
Marszałka Piłsudskiego, dzięki poby- 
towi ma Maderze i zupełnemu odpo- 

ezynkowi od wszelkich obowiązków 
społecznych, - znacznie się poprawiło. 

Dwa pojedynki na tle politycznem. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przed paru tygodniami podczas mowy 
posła Galicy z klubu B. B. w Sejmie, przy 
budżecie Min. Spraw Wojsk. doszło do bu- 
vzliwego ineydentu. Gdy poseł Galica przy- 
pomniał, iż rozwiązanie Legjonu Wschodnie 
go było dziełem obozu Narodowego, poseł 
Kawecki z kłubu Narodowego krzyknął: 
„bo nie chcieliśmy słażyć Niemeom*. Ok- 
rzyk ten wywołał żywiołowy protest posłów 
klubu BB. i wiełką wrzawę na sali. Pod 
adresem posła Kaweckiego padło szereg 
przykrych dła niego epitetów. Między inne 
mi poseł Kosydarski krzyknął: „pan jest 
sauja“. Inny znów okrzyk pod jego adre- 
sem rzucił wicemarsz. Polakiewicz. Na tem 

tle powstały dwie sprawy honorowe: po- 
między posłem Kaweckim z jednej strony, 
a wicemarsz. Polakiewiczem i posłem Ko- 
sydarskim z drugiej strony 

Przed dwoma tygodniami miał miejsce 
pojedynek na pistolety między posłem Ka- 
weckim, a wieemarsz. Polakiewiczem, któ- 
ry zakończył się hezkrwawo a honorowo 
dla stron obu. 

Dziś o godz. 2 w jednej z sał Warszawy 
odbył się drugi pojedynek posła Kaweckie- 
go z posłem Kosydarskim. Pojedynek na 
szabłe skończył się również honorowo dla 
obu stron. 

Lai iusios 

Anschluss gospodarczy Niemiec 
i Austrii. 

Komunikat wiedeńskiego Biura Korespond. 
WIEDEŃ. 21.1. Pat. — W sobo- 

tę po południu ogłoszony został przez 
Wiedeńskie Biuro Korespondencyjne 
komunikat w sprawie porozumienia 
gospodarczego _ austro-niemieckiego, 
w którym między innemi jest powie 
dziane: : 

„Podstawą rokowań jest zachowa 
nie pełnej suwerenności i niezawis- 
łości zainteresowanych państw. W li- 
njach wytycznych, stanowiących pod 
stawą dla rokowań, jest warunek ten 
pod każdym wzgłędem zachowany. Li 
nje wytyczne są w treści swej nastę- 
pujące: ohydwa państwa mają uło- 
żyć taryfy celne, którehy mogły być 
zmieniane tylko na podstawie wzaje 
mnego porozumienia. Obrót towaro 
I między  obydweoma paūstwami 

być zasadniczo wolny, jednakże 
obydwa rządy porozumiały się eo do 
tego, że dla ruchu towarów konieez 
ne będzie zaprowadzenie ceł przej- 
ściowych. Obroty wzajemne odnośnie 

do opodatkowania obrotu towarowe 
go takich towarów, dla których ist- 
nieją monopele lub opłaty Konsum- 
eyjne, będą osobno uregulowane. Ad- 
ministracja celna pozostanie niezależ 
na. Dochody celne będą rozdzielane 
według osobnego klucza. Każdy z rzą 
dów hędzie miał prawo zawierania z 
państwami trzeciemi traktatów hand 
lowych, przytem jednak będzie miał 
na względzie to, by traktaty te nie po 
zostawały w sprzeczności z trakta- 
tem, mającym być zawartym między 
obu rządami. Przy rokowaniach ma 
być uwzględniona o ile możności ko- 
operacja. Obydwa rządy gotowe są 
rozpocząć rokowania z każdem in- 
nen: państwem europejskiem, które 
zgodzi się na podobne uregułowanie 
sprawy. Obydwa rządy są przekona- 
ne, że uzgodnienie interesów gospo- 
darczych Europy zabezpieczy pokój 
powszechny*. 

Qcena kół niemieckich. 
BERLIN. 21.11. Pat. — Według 

oceny kół poinformowanych, unja 
celna niemiecko-austrjacka już z 
chwilą wejścia w życie obejmować 
będzie przeszło 90 proc. wszystkich 
pozycyj taryfowych. Pod względem 
konstrukcji prawno-państwowej unja 
oparta zostanie na zupełnie nowych 
podstawach. Nie zostanie natomiast 
wprowadzony wspólny departament 
celny. Samodzielność obu państw w 
dziedzinie polityki handlowej będzie 
zatrzymana z tem zastrzeżeniem, że 
rokowania handlowe z innemi pań- 
stwami, zarówno Niemiec jak i Au- 
stri prowadzone być mają na zasadzie 
wzajemnego porozumienia. Umowa 
będzie mogła być przez obie strony 
wypowiedziana dopiero po upływie 
trzech lat z terminem wypowiedzenia 
jednorocznym. Wypowiedzenie nastą- 
pić może tyłko za zgodą parlamentu. 
Minister spraw zagranicznych Rze- 
szy Curtius zakomunikował przedsta 

   

wicielom krajów związkowych Rze- 
szy i przywódcom stronnictw, poli- 
tycznych, że treść umowy niemieeko- 
austrjackiej podana będzie do wiado 
mości rządów wszystkich państw, 
sąsiadujących z Niemcami i z Austrją 
Rokowania w sprawie ostatecznego 
zawarciu paktu unji podjęte będą 
przez rządy niemiecki i austrjacki 
niezwłocznie po świętach Wielkiej- 
nocy. Wyniki, osiągnięte w dotych- 
czasowych negocjacjach, pozwałają o 
czekiwać, że podpisanie umowy na- 
stąpi w ciągu dwóch wzlędnie 3 
miesięey. Po ratyfikacji umowa bę- 
dzie mogła wejść w życie z począt- 
kiem następnego roku. Konieczne jest 
przytem, aby traktaty handlowe, za 
warte przez Niemcy i Austrję z in- 
nemi państwami zostały między so- 
bą wźajemnie uzgodnione. Stać się to 
ma w ten sposób, że Austrja w zasa- 
dzie będzie się starała wejść w orbi- 
tę działań traktatów niemieckich. 

    

    
     

  

Śmierć pod gruzami samolotu. 
WARSZAWA. 21.11 Pat. — W dniu 21 

b m. pe południu wydarzyła się katastrofa 
lotnicza. Ofiarą jej padł inżynier Zygmunt 
Palawski, konstruktor Państwowych Żakła- 
dów Lotniczych, lecący na aparacie własnej 
kousirukeji typu „Amiibja*. Aparat spadł 

KRW З 

    

Życzymy Mu, by powtórzył się ten 

cud przedziwny, gdy jednomyślność 

polska stała się rzeczywistością i Ko- 
mendantowi I-ej Brygady, a więźnio- 

wi z Magdeburga pierwszy suwerenny 

Sejm Polski, przez tegoż Komendanta 

zwołany, jednogłośnie powierzył naj- 

wyższe godności w Państwie: godność 

Naczelnika Państwa i Wodza Naczel- 

nego wraz z nieograniczoną władzą. 

A wówczas Naród w jedności wy- 

zwoli z siebie tak wielką siłę moralną, 

że odleci nas wszelki mały lęk o jutro, 

pokonamy wszystkie trudności i na- 

szem będzie w przyszłości zwycięst- 

wo. 

Młodzieży ukochana, nie mogę za- 

kończyć, by słów paru nie powiedzieć 

do Ciebie. W tych murach ongiś prze- 

piękne kwitło życie, tak bujne, że gdy 

po walce nieszczęsnej złamane odrzu- 

cono miecze, z tych murów właśnie 

wbrew gasicielom ducha, zabrzmiały 

harfy złotostrunnej poezji, która krze- 

w pobliżu kościoła na Ochocie. Lotnik po- 
niósł śmierć ma miejseu. Przyczyna kata- 
strofy nie została jeszeze ustalona. Prawdo- 
podobnie jednak wypadek został spowodowa 
ny przez fałszywy manewr lotnika. 

   

  

pila naród przez długie lata niewoli 

i stąd właśnie wydała mściciela. Za 

Jego sprawą przybytek ten ognisku 

wiedzy i kultury polskiej został przy- 

wrócony, tu na nowo wytrysnął zdrój, 

skąd czerpiecie obficie wiarę w praw- 
dę i piękno. To też, jak wielką winna 
być. wdzięczność wasza ku Temu, któ- 
ry miejsce udręki na źródło uniesień 
wzniosłych przemienił. Słyszę w tej 
chwili bijące zgodnym taktem mło- 
dzieńcze serca wasze, widzę tę wielką 

ku wskrzesicielowi tej starej wszech- 
nicy miłość, której za chwilę skromny 

wyraz dacie. Lecz miłość ta tem żyw- 

szą, pełniejszą i bardziej twórczą się 

stanie, im lepiej poznacie to życie nie- 

zwykłe i drogowskazy na przyszłość 

w Jego słowach i pismach zawarte, 

a wówczas rozgorzeje na nowo w tych 

murach ten święty płomień zapału, 

który ogrzeje naród cały i ciepłem 

swem skruszy głazy graniczne, bu- 

dząc dokoła wiosnę miłości i brater- 
stwa ludów. 

Cena 20 groszy. 

2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

9—3i7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. № 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

III, IV, V, VI-—-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
Dla poszukujących pracy 30*/, zniżki. 

PZSDCENEE 

Życzenia imieninowe 
dla Marszałka Piłsudskiego. 

FUNCHAL. 21.111. Pat. — Marsza 
łek Piłsudski otrzymał 31 worków 
pocztowych z życzeniami imieninowe 
mi, wysłanemi mu ze wszystkich 
stron światła. Prócz tego wiele takich 
worków miało być dostarczonych Mar 
szałkowi, lecz Marszałek zwrócił się 
do miejscowych władz pocztowych, 

„by worki te przesłane zostały na pok- 
ład „Wichru”, tłumacząc, że nie ma se 
kretarza, któryby zajmował się kores 
pondencją. _„Wieher* spodziewany 
jest w Funchalu za jakieś 2 dni. Wi- 
zyta „Wichru* nosić będzie charak- 
ter nieoficjalny. 

Wyjątkowo ani jednego 
wyroku śmierci. 

LWÓW 21.III Pat. — „Chwila“ 
donosi z Czortkowa, iż w. czwartek 
późnym wieczorem zapadł tam wy- 
rok w procesie ukraińskiej organizacji 
wojskowej. Na zasadzie werdyktu 
przysięgłych 3 oskarżonych skazana 
na kary po 4 lata ciężkiego więzienia, 
trzech oskarżonych po roku ciężkiega 

więzienia i trzech po 7 miesięcy cięż- 
kiego „więzienia. Dwóch oskarżonych 
uniewinniono. 

oO 

Painieve—kandydatem lewicy 
na prezydenta. 

PARYŻ -24.Hk Pat. — Z inicjaty- 
wy deputowanych Herrita i Borela od 
było się wcząraj zebranie grup par- 
lamentarnych, należących do lewicy, 
łącznie z t. zw. grupą socjalistyczną 
francuską. Socjaliści, należący do II 
Międzynarodówki i stanowiący najli- 
czniejszą grupę lewicową, w zebraniu 
tem udziału nie wzięli. Celem zebrania 
było omówienie sprawy. przyszłega 
kandydata ńa stanowisko prezydenta 
republiki wohec obiegającej  wiado-- 
mości, że Briand kandydatury tej się 
zrzeka. Zebranie obrało swego kandy- 
data, znakomitego uczonego byłego 
ministra Painleve. Kandydatura ta nie 
spotkała się z życzliwem przyjęciem 
ze strony socjalistów. 

Rowy gabinet Fintandji. 

HELSINGFORS 21.11. Pat.  — 
Prczydent mianował nowy gabinet ko- 
alicji mieszczańskiej w składzie: pre- 
mjer — dr. Sunila (Partja Agrarju- 
szy), sprawy zagraniczne —baron Yr- 
joekoskinen Partja Związkowa). 
sprawy wewnętrzne — baron Born 
(Szwed), opieka społeczna — Solja 
(Part. Žw.), finanse — Yaeyinen (Par. 
Zw.), sprawiedliwość — Kiviamaeki 
(partja Postęp.). Podział ten dokonany 
został proporcjonałnie do liczebności 
partyj mieszczańskich — м gabinecie. 
Wszyscy członkowie rządu, z wyjąt- 
kiem trzech, są posłami. 

  

Powstanie w Gruzjł. 

GENEWA 21.11. Pat. — Gruziń- 
skie biuro prasowe przysłało tutaj z 
Tyflisu doniesienie o gwałtownych wy 
buchach buntu w rozmaitych okoli- 
cach Kaukazu w związku z przepro- 
wadzaniem kolektywizacji i wzrostem 
represyj. W Gruzji doszło do krwa- 
wych utarczek pomiędzy powstańca- 
mi a oddziałami G. P. U. Oczekiwane 
są wypadki bardzo poważne. 

Smutny koniec występów 
w Królewcu. ' 

BERLIN. 21.1. Pat. — W ezasie odjazda 
z Królewea do Berlina posła kitlerowskiege 
dr. Goebbelsa i księcia Augusła Wilhelma 
pruskiego, którzy brali udział w zgromadze 
niu publieznem narodowych socjalistów, 
800 hitlerowców urządziło na dworcu burz 
wą demonstrację. Policja przystąpiła do @- 
prėžniania dworca kolejowego, przyczem do 
szto do starć z manifestantami. Polieja me- 
siała zrobić użytek z pałek gumowych. W 
czasie starcia zostali pobiei de utraty przy- 
temności tak dr. Goebbels, jak książe Au- 
gust Wiłhełm. Ponadto trzech urzędników 
kolejowych odniosło ciężkie obrażenia. Are 
sztowano dwie osoby za stawianie oporu 

władzy. » 

Z Rosji. 
Akcja antyreligijna bezbożników. 

MOSKWA. 21.111. Pat. — Bezbożnicy roz 
poczęli już propagandę wielkanoeną. Pro- 
pagandą kieruje specjalny sztab. Na ulicach 
Moskwy rozpowszechniła się wiełka ilość 
transparentów i napisów © antyreligijnej 
treści. Witryny sklepowe zostały zamienio- 
ne na wystawy karykatur, ośmieszającycia 
religię, popów i księży. Osoba Papieża pe- 
wtarza się w karykaturach dość ezęsto. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 21. Pat. — 21 b. m. w ll-ne 

dniu ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery następujące: 20 tys. —— 
34.535, 5 tys. — 82.985, 145.648, 176.366, po - 
3 tys. — 25,928, 37.127, 41.670, 53.912, 71.653, 
80690, 98216 
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Zamknięcie sesji budżetowej. 
25-te posiedzenie Sejmu. 

WARSZAWA 21.III. Pat. — Na początku 
25 posiedzenia Sejmu poseł Niedziałkowski 
(PPS) wniósł o wstawienie na porządek 
dzienny 3 punktów, które spadły z wczoraj- 
szego porządku dziennego. Wniosek ten Iz- 
ba odrzuciła, poczem przystąpicno do spra- 
wozdania komisji budżetowej o nach Se- 
natu do ustawy skarbowej. Zmiany te refe- 
rował poseł Hołyński (BB) wnosząc o przy- 
jęcie wszystkich poprawek Senatu 2 

Następnie zabrał głos kierownik Minister- 
stwa Skarbu p. Matuszewski, który przede- 
wszystkim zaznaczył w budżecie wyraźniej 
niż w innych wypadkach daje się: odczuwać 
;zajemna zależni wszystkich dziedzin na- 

szej rzeczywistości i naszego prawodawstwa. 
Liczby budżetu naszego noszą charakter 

trojaki. Jedne z nich to tylko przewidywa- 
nia. Takiemi cyframi są wszystkie niemal 
dochody. Budżet nie stwarza tytułu praw- 
nego do jakichkołwiekbądź wpływów. Pod- 
stawy te tkwią w innych ustawach. Dru- 
ga grupa lie: to obliczenia. Zazwyczaj 
obliczenia dość ścisłe — to gros naszych wy 
datków, gdy przeszło dwie trzecie docho- 
dów państwa opartych jest na innych niż 
budżet ustawach. Wreszcie trzecia grupa — 
to upoważnienia. Poza więks: ą wydat- 
ków nakazanych państwu przez inne usta 
wy, budżet również stwarzał podstawy do 
zużycia pieniędzy na przewidziane ecłe, da- 

na to rządowi upoważnienie. W budże 
cie naszym wysokość rozchedó opartych 
na upoważnićniach, wynosi jedną trzecią 
część całego bu u, W rozchedach tych 
mieszczą się wszystkie, poza asobowemi, 
koszta uirzymania siły zbrojnej państwa. 
Z tebo widać, jak dał skrępowany 
is Rząd w popie 
dotyczacych ogranieze 

takich, których pods 
ja się istotnie w bud. 

Mówca stwierdza, 
budżetowej stronaiet opozycyjne  zgła- 
cych wysokość zewidzianych w budżecie 
Nie było nator wniosków „poprawiaj 
szały liczne po, 
dochedów. Prz у 
mowi, przyznał minister, że ohlicze 
chodów stanowi górną, maksymalną grani- 
<ę. Przy rozprawach w Senacie określił mi 
nister podobnie dełną. granicę wpływów. 
Między górną a, dolną, granicą dochodów 
jest różniea, wynoszfca około 300 miljonów 
zk oRóżnieę tę opozycja nazwała deficytem. 
Mizister, z „całą ostanówezością prostuje: to 
twierdzenie, niema. bowiem mowy 0 „defi- 
cycie w tej czy onej wysokości. Konsekwen 
€ją wytknięcia dolnej granicy możliwych do 
chodów "roku. przyszłego jest konieczneść 
zmniejszenia świąńczeń paóstwa ua rzecz 
poszczegółnych grup obywateli i konieez- 
ność pomnożenia źródeł dochodowych skar 
bu, a wobec tych niemiłych ewentuałności 
opozycja nie miala i nie ma odwagi stanąć 
twarzą w twarz. Rząd i obóz z nim współ 
praeujący ma tę odwagę i diutego równowa- 
ga budżetowa na rok pr: ły jest zapewnio 
na: skuteczniej, niż w tym reku, gdyż bud- 
žėt nie równoważy się na papierze — hud- 
żet zrównoważy sie w rzeczywistości. W bie 
żącym róku budżetowym budżet był na pa 
piecze nietylko zrównoważony, ale żamknię 
ty nadwyżką 79 mitjonów, w rzeczywistoś 
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ci zaś będzie defieytowy. ||| 
Mimo, iż rząd zmniejszył wydatki, prze- 

widziane w tym budżecie, prawie o 200 mil- 
jonów zł. równowaga budżetu zależy za- 
tem nietylko od liczby stojącej w docho- 
dach i wydatkach, lecz od dwóch innych 
czynników. Czynnikiem takim jest przede- 
wszystkiem wola rządu. Że wola taka jest 
o tem świadczy wynik budżetu tegoroczne 
go. Wpływy będą niższe od przewidzianych 
wpływów o 240 miljonów, mimo to deficyt 
będzie stosunkowo nieznaczny: pochłonie 
mniej więcej szóstą część naszych rezerw kasowych. Rząd szedł w myśl życzeń Marsz. Piłsudskiego, który umie wymagać napię- cia i który nauczał, iż ponad najbardziej 
palącą potrzebę należy umieć postawić ko- 
nieczność. Czynnik woli musi także przenik 
nąć ciała ustawodawcze. Ten czynnik wyraża 
nia woli w izbach ustawodawczych nastał razem z nastaniem większ. Niedość by byla 
większość, trzeba, żeby większość, któ- 
ra stanowi prawa, stawiała konieczność wy „żej, niż własne swoje wygody, niż własną 
popularność. 

Po przemówieniu min. Matuszewskiego pos. Langer (Kl. Chł.) zapowiada, iż klub jego nie mając zaufania do obecnego rządu i u- ważając obecny budżet za niewątpliwie defi- cytowy, za który nie może wziąć odpowie- dzialności, nie weźmie udziału w głosowaniu nad poprawkami Senatu. 
ы ski (Kl. Nar.) w dłużs: 

  

   Pos. Czetwert m 
wywodzie tłumaczy, dlaczego stronnictwo je- 
go nie może głosować za budżetem, który nie 
odpowiada /wistości polskiej. 

Klub mówcy jest przeciw budżetowi i wstrzyma się od głosowania nad poprawka - mi Senatu, - z ątkiem jednej, dotyczącej Funduszu Bezrobocia. 
Pos. Łucki (KI. Ukr.): twierdzi, że bud- żet nie odpowiada siłom płatniczym ludności, a specjalnie ciąży na ludności ukraińskiej. Mówca, przestrzegając przed dalszem prowa- dzeniem dotychczasowej polityki, oświadcza 

się przeciw budżetowi 
Pos. Miedziński (BB), polemizuje z prze- mówieniami przedstawicieli opozycji, oświa- dcza, że trudno im będzie uzasadnić giosowa- przeciw budžetowi wasnego paūstwa sko- 

ro w parlameniach paūsiw zab. uważali ko- nieczności państwowe za nienaruszalne i gło- sowali zawsze za budżetami. Mówca zastrze- ga się przeciwko rzucaniu na kraj i świat ca- ły hasła deficytu. Podobnie jak obóz rzą- dowy wziął na siebie odpowiedzialność w 
okresie dobrej konjunktury, tak samo i w tej złej konjunkturze bierze odpowiedzial- ność za 1 rzeczy w granicach możliwości i bynajmniej nie pragnie dzielić się z opozy- cją tą odpowiedziałnością. 

Po przemówieniu pos. Miedzińskiego oraz 
po końcowem przemówieniu sprawozdawcy pos. Hołyńskiego Izba uchwaliła poprawki Senatu i w ten sposób budżet został uchwa- lony przez obie Izby. 

" "Zokolet zabrał głos p. marszałek Sejmu Świtalski, «który w dłuższem przemówieniu 
zobrazował „wyniki prac obecnej sesji, po- 
czem p. premjer Sławek odczytał zarządze- nie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o za- 
mknięciu sesji zwyczajnej i budżetowej Sej- mu. Na tėm o godz. 1. 45 posiedzenie zam- 
knięto. 

    
  

  

  

   

    

   
   

   

    

Posiedzenie: Senatu. 
Nowela do ustawy przeciwalkoholowej. 

WARSZAWA: 21.Hk, Pat. = 
niu. w dniu 21 b. m, Senat, przystąpił do ra- 
tyfikacji dwóch konwencyj z Węgrami, do- 
łęczących rozrachunków z tytułu ubezpieczeń 
społecznych. które tó: konwencje po'refera- 
cie seni. Potockiego, uchwalił +w brzmieniu 
s€jmowem. „Następnie: przyjęto konwencję 0 
uproszczeniu formalności. celnych. Po zalal- 
wiehiu- jeszcze kilku spraw sen. Błędowski 
zreferował nowelę do ustawy przeciwalko: 

holowej. Mówca podkreślił, że nowela nie 
ma wcale tendencji do zwiększenia spożycia. 
Przeciwnie. tendencja ustawy jest wybitnie 
przeciwalkohołowa, przewiduje óna bowiem 
szereg, sankcyj nierąz bardzo  / ostrych w 
przeciwieństwie do przepisów dotychczaso- 

h. Następnie referent przedstawił rezo- 
» zgłoszone przez B. B. W. R., które wzy- 

wają rząd: 1) aby nie później, aniżeli do dnia 
erwca 19382 roku zredukował istniejące 

ilości miejsc detalicznej sprzedaży napojów 
alkoholowych do normy ustałonej w art. 3 
ustawy; 2) aby możliwie rygorystycznie wy- 
korywał swe uprawnienia co do cofania kon- 
cesyj w wypadkach. przekroczenia ustawy; 
3, aby mie wydawał koncesyj na sprezdaż 
napojów alkoholowych na terenie lotnisk i 
dworców autobusowych; 4) aby zakazywał 
sprzedaży napojów alkoholowych w dni świą 
tecźne w „godzinach od'14 do 18 w wypad: 
kach, gdy w danych miejscowościach, zwła- 
szcza wiejskich, odprawiane są stale w tym 
czasie nabożeństwa; wreszcie 5) aby po wpro 
wadzeniu sprzedaży napojów alkoholowych 
w bufetach kolejowych zastosowane zosta- 
ły konieczne ograniczenia, związane z bezpie- 
czeńistwem ruchu, a pozatem, aby żabronióć 
na: została sprzedaż napojów alkoholowych 
pracownikom kolejowym w czasie pełnienia 
przez nich służby. 

W dalszym ciągu obrad po referencie sen. 

Na posiedze- 
    

  

   

  

  

    

  

   

  

   

* nalorka Kłusz 

Błędowskim. w. dyskusji przemawiali: sen. 
Makarewicz. (Ch. D:):: Meisner (Kl. Nar.), 

ka. (PPS), senatorka p 
łewska (KIL U sen. Kopciński (P.P.S.), 
Pawłykowski (Kl Ukr.) i sen. Ciastek (Str. 
Ind.) -— wszyscy przeciwko noweli do usta- 
wy antyalkoholowej. W imiennem głosowa- 
niu Senat przyjął nowelę do ustawy antyał- 
kohołowej 55 głosami przeciwko 25, przy 
jednym głosie nieważnym. 

Po przyjęciu noweli do ustawy antyal- 
koholowej głos zabrał marszałek Senatu Ra- 
czkiew W dniu wczorajszym — mówił 

s k'— Sejm Śląski przy współudziale 
władz duchownych i świeckich oraz licznej 
rzeszy ludności — sołennie i godnie w powa- 
żnym nastroju, obchodził 10-ecie plebiscytu. 
Wierny lud: śląski 10 lat temu, po ciężkiej 
walce, głosami swojemi zdobył połać pra- 
starej ziemi polskiej i spowodował przyłą- 
czenie jej do Macierzy. Ludowi temu cześć 

Senatorowie powstają z miejsc, słychać 
gosy „cześć* i huczne oklaski 

Niech rocznica ta będzie dla nas wszyst- 
kich — ciągnie marszałek — przypomnie- 
niem świętych obowiązków każdego obywa- 
iela Rzeczypospolitej stać na straży jej ca- 
łości, wytężonej pracy nad wzmocnieniem 
jej potęgi i wysiłków, zmierzających do pod- 
niesienia jej wielkości. 

Następnie p. marszałek przystąpił do zo- 
brazowania prac kończącej się sesji, podkreś 
lając, że sesja ta stanowi okres bardzo in- 
tensywnej pracy. Pod względem wydajmości 
pracy usiawodawczej sesja ta wysuwa się na 
czoło dotychczasowych sesyj zwyczajnych. 

Po przemówieniu marszałka Raczkiewi- 
cza -zabrał głos p. prezes Rady Ministrów 
Sławek, odczytując dekret Pana Prezydenta 
o zamknięciu sesji zwyczajnej i budżetowej 
Senatu. Na tem posiedzenie zamknięto. 

  

  

       

  

    

Posiedzenie klubu parlamentarnego BBWR. 
: Sprawozdania i wnioski. 

(Tel. od wi. kor. Z Warszawy). 

W związku z zamknięciem sesji 
budżetowej Sejmu i Senatu, wczoraj 
o. godzinie 3-ej po południu odbyło 
się plenarne posiedzenie klubu parła- 
mentarnego BBWR z udziałem wszy- 
stkich posłów i senatorów. Prezes klu 
bu poseł Jędrzejewicz pokrótce przed- 
stawił przebieg sesji i działalność klu: 
bu BB. w czasie jej trwania oraz scha- 
rąkteryzował „program pracy. . jaką 
mają wykonać w najbliższym okresie 
posłowie i senatorówie tego klubu w 
swoich okręgach wyborczych. Na pó 
siedzeniu tem ponadto uchwalono jed- 
nomyślnie, aby wszyscy członkowie 
klubu BB wstąpili do grupy polskiej 
unji miedzyparlamentarnej. 

Następnie odbyło się zebranie pre- 
zesów grup regjonalnych posłów i se- 
natorów „B..B. Po zagajeniu zebrania 
przez posła: Jędrzejewicza; referat" or- 
gmiżacy jny wygłosił poseł Dolatów: 

  

„„„W.dalszym ciągu poszczególne 'po: 
selskie-grupy regjonalne złożyły spra- 
wbzdanie z działalności B.B: w okre-, 
sie ód óstatnich wyborów, oraz scha- 
rakteryzowały nastrój ludności. Wszę 
dzie skonstatowano wzrost wpływów 

A. )      

  

w..szczególmości, wŚró 
robołników -i.młodzieży+*Na terefiie: 
robotnieżyni: daje się zaobserwowąć 
zwycięstwo "idei żorganizowśnią, b 

  

В wśród, wszystkich. sfer, 

   

  

partyjnych związków gospodarczych, 
Realna praca przedstawicieli B. B. W. 
gospodarczemi kulturalno - oświato- 
R. nad określonemi zagadnieniami 
wemi i rolniczemi, daje najlepsze ho- 
roskopy na przyszłość. Reorganizacja 
rad powiatowych i kół gminnych w 
kierunku dopuszczenia w charakterze 
członków tylko czynnych „ działaczy 
społecznych, daje najlepsze owoce, po 
budzając poszczególnych obywateli 
do pracy na placówkach spoteczno- 
gospodarczych. 

Zebranie zakończył p. poseł Ho- 
łówko; który zreasumował działalność 
obozu Marszałka Piłsudskiego w ciągu 
5 lat, podkreślając, że. ma В. В: МОВ, 
ciąży ogromna odpowiedzialność 
przed społeczeństwem i historją. Do- 
tychczaśsową działalność B. B. w szcze 
gólmości ostatnia sesja budżetowa wró 
ży, najlepsze nadzieje na zrealizować 
nie wielkiego. programu rozbudowy i 
umocnienia . mocarstwowego , .Polski. 
Poseł Hołówko podkreślił konieczność 
skóórdynowańia prac posłów i sena- 
torów*w iżbach fustawodawczych @ 
Rreeami w terenie|9510%501 zsx0wów a 

wi Wieczorem p: premjer $ławek; ро-: 
dejmował herbatką z okazji zamknię, cia sesji budżetowej posłów i senato- 
rów B.B>W:"R., na której obócni byli 
członkówie Rządu ż 
kiem na czele. 

  

    

pretmjereńt Sław. 

Kot RRS GR | 

. Rolnicza i Regjonalna 1931 

w Tarnopolu 

Na Wystawie reprezentowane będą wszystkie działy produkcji roślin- 
nej i zwierzęcej, meljoracje, przemysłu rolnego, leśnictwa i łowiectwa, 
przemysłu, rzemiosła i handłu, spółdzielczości, wyrobów ludowych, 
historja i etnografja Podola, oświata i kultura, higjena i opieka spo- 
łeczna, wychowanie fizyczne, krajoznawstwo i dział sztuk pięknych.” 

Termin zgłoszeń upływa: 

dla eksponatów prod. zwierzęcej |-IV. 31 

dla wszystkich innych działów 1-V. 31. 

Zniżki kolejowe dia exksponatów i zwiedzających. 
Warunki dla wystawców w prospektach. 

Szczegółowych informacyj udziela Biuro Wystawy: 

  Mickiewicza 5. W Tarnopolu. 

23 czerwca Wojewódzka Wystawa 3 iipca 
1931 

  Telefon 101. 

  

  

POLSKA 

NOWOŚCI SEZONU 
dżemperki, trykoty, pończochy, rękawiczki, torebki. parasolki 

Franciszka Frliczki Zamkowa 9, tel. 6-45, 

poleca 

SKŁADNICA GALANTERYJNA 
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K iedy będzie zwołana sesja nadzwyczajna? 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W kołach parlamentarnych dobrze 
poinformowanych utrzymują, że fer- 
je między sesjami potrwają około 3-ch 
tygodni, poczem zostanie zwołana se- 
sja nadzwyczajna Sejmu celem zała- 
twienia szeregu przedłożeń ustawoda- 
wczych rządu, mających na celu wal- 

kę z kryzysem gospodarczym, zmie- 
rzających do zwiększenia  budżetu., 
Równocześnie sesja nadzwyczajna po- 
Święcona będzie pracy nad rewizją 
konstytucji, która toczyć się będzie 
w komisji konstytucyjnej. 

si UA 

Tragiczny wypadek w szkole powszechnej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Lublina, iż nadeszła tu 
wiadomość o tragicznym wypadku, 
jaki miał miejsce w szkole powszech 
nej w miejscowości Korcewice w ро- 
wiecie puławskim. 

Nauczycielka Kaszyńska, ukarała 
. jednego z uczni ośmiołetniego chłop- 

ca, zamykając go w komórce budyn- 
ku szkolnego. Zamknięty w ciemnej 
komórce chłopak pod wpływem stra 
chu począł płakać i prosić by go wy- 
puszezono. Po pewnym czasie uspoko 
ił się. Nauczycielka o nim zapomnia- 
ła i udała się do domu. W parę go- 
dzia potem do mieszkania nauczy- 
ciełki przybiegła tlnięta złem prze- 
czuciem matka ucznia Medyńska, PY 
tając o syna. Nauczycielka wówczas 

Napady bandyckie 
PARYŻ. 21IL. Pat. — W ciągu ostatnich 

dwóch dni zdarzyły się w Paryżu dwa wy- 
padki napadów bandyckich, pozwalające 
przypuszczać, że bandyci są zorganizowani, 
albowiem ich sposób działania w obu wypad 
kach był ten sam. Bandyci mianowicie u- 
żywają skradzionych automobili, któremi 
łatwo mogą się przenosić z miejsca na miej 
sce. Wczoraj na przedmieściu Neuilly trzech 
osobników zatrzymało jednego z przechod- 
niów i grożąc mu rewolwerem, zażądało pie 
niędzy. Energiczny jednak opór napadnięte- 
go zmusił napastników do ucieczki. Dziś w 

. 

przypomniała sobie © zamkniętym w 
komórce uczniu. 

Obie poszły do komórki, gdzie 
znaleziono zimne zwłoki chłopca. 
Dziecko umarło ze strachu. Nieszczę 
Śliwa matka w najwyższej rozpaczy 
wzięła zwłoki na ręce i odniosła je 
do domu. Wkrótce zebrał się tłum 
wieśniaków, z którego pod adresem 
nauczycielki padł okrzyk „zabić ją*. 
Wzburzony tłum ruszył pod mieszka 
nie nauczycielki. 

Chłopi wyważyli drzwi; gdy we- 
szli do pokoju zastali nauczyciekię 
bez życia na sznurze. { 

W obawie przed samosądem na- 
uczycielka popełniła samobójstwo. 

na ulicach Paryża. 
śródmieściu trzech uzbrojonych w rewołwe 
ry osobników wyskoczyło z luksusowej li- 
muzyny, skradzionej przed kilku godzinami 
w innej dzielnicy. miasta i rzuciło się na 
kasjera jednego z wiełkich przedsiębiorstw 
przewozowych, który właśnie wychódził z 
banku, niosąc w portfelu przeszło 300 tys. 
franków. Jeden ze złoczyńców wytrącił z 
ręki kasjera potrfel z gotówką, lecz gdy się 
sehylił po portieł, szofer kasjera przeszko- 
dził złoezyńcom w kradzieży. Bandyci, wi- 
dzą nadbiegającą publiczność wskoczyli do 
auta i uciekli. 

Zuchwały napad na bank. 
NOWY YORK. 21.III. Pat. — W Fila- 

dełfji dokonano niezwykle zuchwałego na- 
padu na City National Bank. W napadzie 
brało udział 11 bandytów. 5-ciu broniło do- 
stępu do banku, 6-ciu pozostałych pod groč- 

bą rewołwerów obezwładniło i zamknęło w 
jednym z pokojów dwóch policjantów, 8 
interesantów i urzędników banku, a następ- 
wie zabrało z kasy 40 tys. dol. 

(SE I R i EDI SONATA ISORA 

Prace pierwszeį komisji Ze- 
brania Przedsoborowego. 
Prace 1-szej Komisji Zebrania Przedso- 

borowego, której powierzono opracowanie 
szeregu referatów na ogólny temat o „Wier 
ności chrześcijan prawosławnych w Polsce 
Świętej Prawosławnej Wschodniej Cerkwi 
Powszechnej* trwały dwa dni, a mianowi- 
cie 17 i 18 marca r. b. pod przewodnict- 
wem metropolity Dionizego, przy udziale 
członków tej komisji: arcybiskupa Aleksan- 
dra Połeskiego i Pińskiego, ks. prot. S. Żu- 
kowskiego, ks. prot. S. Gruszki i p. p. B. 
Gejhrocha i M. Pirogowa, w obecności przed 
stawicieli Rządu oraz sekertarza i radców 
prawosławnych kancelarji Synodu; byli о- 

  

beeni także w charakterze gości niektórzy 
członkowie Zebrania Przedsoborowego, nie 
należący do składu 1-ej komisji. 

W. ciągu dwóch wymienionych dni ko- 
misja odbyła 4 posiedzenia, podczas których 
wysłuchała obszernej deklaracji o charakte 
rze zasadniczym, wygłoszonej przez arcybi- 
skupa Aleksandra ma temat  „Wierności 
chrześcijan prawosławnych w Polsce Świę- 
tej Cerkwi Prawosławnej Wschodniej Cer- 
kwi Powszechnej*. Deklaracja ta została 
przyjęta jednogłośnie. Nastepnie Komisja 
wysłuchała referatów: 1-szy „Jedność pomię 
dzy hierarchją a wiernymi w Św. Prawos- 
ławnej Wschodniej Cerkwi Powszechnej 

referent arcybiskup Aleksander: 2-gi 
„Wzmocnienie wewnętrznej dyscypliny cer 
kiewnej względem duchownych i świeckich 

  

    

    

    

  

   

— referent prot. S. Żukowski i 3-ci „Środki, 
amierzające do utrwalenia chrześcijan pra 
wosławnych w wierności dla Cerkwi Prawos 
ławnej* — referent prot. S. Gruszko. Re- 
feraty te, jak również zgłoszone do nich re- 
zolucje, zostały po dłuższej dyskusji uchwa- 
lone z pewnemi zmianami. 

Co się tyczy dwóch ostatnich referatów, 
na tematy: „Obrona prawna świątyń i dóbr 
cerkiewnych* i „Rozmieszczenie i liczba pa- 
rafij' to wobec tego, iż przedstawiciele 
rządu nie mieli jeszcze możności zapozna- 
'nia się z temi referatami, na wniosek p. 
dyrektora F. Potockiego Komisja uchwali- 
ła odroczyć rozpatrywanie tych referatów 
do czasu po Świętach Wielkanocnych. 

Kongres bezpart. Związków 
Zawodowych. 

WARSZAWA 21.IIL. Pat. — W dn. 
21 b. m. w Warszawie rozpoczęły się 
obrady kongresu bezpartyjnych zwią- 
zków zawodowych, sfederowanych w 
Centralnem Zrzeszeniu Związków Za- 
wodowych pod przewodnictwem by- 
łego ministra inż. Moraczewskiego. W 
zjeździe bierze udział przeszło 200 de- 
legatów z całej Polski. 

Zajście podczas bankietu. 
NOWY YORK 24111. Pat. 

kietu, wydanego na cz Borysa Pilniaka, 
Teodor Dreiser znieważył czynnie niedawne- 
go laureata nagrody Nobla Levis Sincłaira. 
Powodem zajścia był zarzut Sinclaira, iż Drei 
ser popełnił plagjat, kradnąc 3 tys. słów z 
książki, napisanej przez żonę Sinclaira o Ro- 
sji. Po zajściu Sinclair Levis miał powiedzieć 
iż nie mógł należycie odpowiedzieć na znie- 
wagę, ponieważ obecni schwytali go za ręce. 

Peciąg zabił kobietę. 
ŚWIĘCIANY. 21IM. Pat — W dniu 21 

. im. o godz. 10.20 pociąg pośpieszny Nr. 
707, zdążający z Wilna do Turmont na 

524 kilometrze: szłaku Ignalino—Dukszty, 
wpadł na kobietę nieznanego nazwiska, któ 

ra doznała złamania ręki i nogi oraz pęknię 
cia czaszki Ranną tym samym pociągiem do 
starczono do Dukszt, gdzie pomimo udziełe- 
nia jej natychmiastowej pomocy lekarskiej, 
nie przychodząc dę przytomności, zmarła. 
Władze policyjne wszezęły dociodzenia ce 
lem ustalenia nazwiska zmarłej, zabezpie- 
czając jednocześnie zwłoki do przybycia 
władz śledczych. 

"ii i i, 

RADJO RĄDJO 

„OGNIWO” 
Operę, operetkę, koncerty najlepszych 

espołów z przyjemnością słucha się 

— Podczas ban- 

  

  

  

   

  

    

    

przez radjo, mając dobry odbiornik. 

w firmie 

„OGNIWO” 
= Wilno, ul. Ś-to Jańska 9. 

E 
Reperacja aparatów, słuchawek oraz E 

ładowanie akumulatorów = 
tam najlepiej się uskutecznia 

„OGNIWO" 
WILNO, UL. Ś-TO JAŃSKA Nr. 9. 

  

E tylko 

  

ARKO РМННОННДОННН НО ННООИНАНИРИНЙ 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś Te- 

atr czynny dwukrotnie, Po południu o godz. 
3 m. 30 po cenach zniżonych ukaże się ar- 
cydzieło Oscara Wilde'a „Salome* w ory- 
ginalnej inscenizacji i z muzyką Eugenju- 
sza Dziewulskiego. „Sałome* ukaże się w 
obsadzie pramjerowej, z Eichlerówną, Sa- 
wicką, Severinówną, Kreczmarem, Mileckim 
i z dyr. Zelwerowiczem na czele. 

Wieczorem o godz. 8  „Papa-kawaler* 
Carpentera z Kazimierzem Junoszą-Stępow- 
skim w roli tytułowej, w otoczeniu czoło- 
wych sił zespołu. Świetna kreacja znakomi- 
tego artysty staje się prawdziwą atrakcją 
dla licznych wielbicieli jego talentu. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś czynny 
Teatr dwukrotnie. Po południu o godz. 3 
m. 30 ukaże się po cenach zniżonych-spec- 
jalnych, świetna komedja Ł. Vernuila „Aza- 
is". Kapitalna rola barona Wiirtza daje bo- 
gate pole do popisu Kazimierzowi Junoszy- 
Stępowskiemu, którego każde zjawienie się 
na scenie wywołuje wybuchy Śmiechu na 
widowni. 

Wieczorem o godz. 8 ujrzymy aktualną 
sztukę K. Leczyckiego „Sztuba“, osnuta na 
tle stosunków we współczesnej szkole po-l 
skiej. W rolach głównych: Kamińska, Bal- 
cerzak, Łubiakowski 'i Wasilewski. 

— Przedstawienie popułarne na Pohulan 
€e. Jutro, w poniedziałek o godz. 8 wiecz. 
odbędzie się w Teatrze na Pohulance przed 
stawienie popularne po cenach zniżonych. 
od 30 gr. Wieczór wypełnią dwie świetne 
komedje jednoaktowe F. Molnara: „Bankiet*   

Do 31 marca włącznie 
na drugiem piętrze naszego lokalu sprzedaż 

po wyjątkowo zniżonych cenach 
towarów wysortowanych i resztek. 

Jedwabie, wełny, 
materjały na p 
i garnitury męskie 
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Nowości sezonu wiosennego 
-/wewszystkich działach JUŻ NADESZŁY. 
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Ne. 67 (2009) 

i „Raz, dwa, trzy”, w reżyserji i z udziałem 
dyr. Zelwerowicza. 

— K. Krukowski w „Latni*. Jutro, w po 
niedziałek o godz. 8 wieczorem odbędzie się 
w Teatrze „Lutnia* drugi i ostatni występ 
ulubieńca pubłiczności warszawskiej, Kazi- 
mierza Krukowskiego. Sympatyczny arty- 
sta wystąpi w całym szeregu arcydowcip- 
nych piosenek i monologów. Partnerami je- 
go będą: świetna para tancerzy: Ina i Jerzy 
Ney, oraz znana pieśniarka, Hanka Hal- 
mara. 

Zainteresowanie występem Krukowskiego 
ogromne. 

— Wtorkowa premjera na Pohałance. 
Całe Wilno oczekuje z wiełkiem zaintereso- 
waniem zapowiedzianej na wtorek dnia 24 
b. m. premjery głośnej sztuki L. Andrejewa 
„Ten, którego biją po twarzy”. Fascynują- 
ca treść, wielkie napięcie tragiczne, barwne 
środowisko (rzecz się dzieje za kulisami 
cyrku), oraz świetna obsada stanowić 
będą niewątpliwie wielką atrakcję dła szero 
kich sfer publiczności wileńskiej. Świetną 
rolę podupadłego hrabiego Manczini odtwo- 
rzy Kazimierz Junosza-Stępowski. Rolę ba- 
rona Regnarda kreuje A. Zelwerowicz. No- 
we, oryginałnie pomyślane dekoracje pro- 
jektu J. Hawryłkiewicza, odtworzą wiernie 
nastrój kulis cyrkowych. W sztuce, obok 
całego niemal zespołu, biorą udział również 
liczni «statyści. 

— Koncert Religijny T-wa Muzycznego 
„Luinia“. W niedzielę palmową 29 b. m. 
w sali Konserwatorjum Muzycznego przy ul. 
Wielkiej 47 (wejście od ul. Końskiej) odbę 
dzie się koncert religijny z udziałem chó- 
ru mieszanego T-wa „Lutnia“ i męskiego 
Chóru Pocziowego, oraz orkiestry i soli- 
stów pod dyrekcją J. Leśniewskiego. 

W, programie między innemi arcydzieło 
Mozarta „Requiem*. Początek o godz. 8-ej 
wieczorem. 

BAB2JOG 
NIEDZIELA, dnia 22 marca 

10.15: Tr. nabożeństwa z kościołka w 
Piekarach na Śląsku. 11.35: Odczyt misyjny. 
12.15: Poranek z Filharmonji Warszawskiej. 
14.00: „Prace wiosenne w kurniku* — od- 
czyt. 14.20: Odczyty rolnicze i muzyka. 15 40: 
Audycja dla dzieci. 16.40: „Zwiedzajcie pobo- 

  

   

      

    
jowiska z r. 1881" — pogadanka. 1715: 
„Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 17.30: 
Przerwa. 17.4 oncert popułarny. 1800: 
Audycja poświęcona rocznicy plebiscytu na 
Górnym Śłąsku. 18.50: Dalszy ciąg koneertu 
popularnego. 19.05: „Co się dzieje w Wil- 
nie?". — pogadanka. 19.25: „ W przedpo- 
koju Ameryki* — feljeton. 19.40: Program 
na poniedziałek i rozmaito 20.0: Słucho- 
wisko 20.30: Konceri w: zorny. 22.00: 
„Mądrość Paryża* — feljeton. 22.15: Kon- 
cert. 22.50: Kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 23 marca 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły 

ty). 13.10: Kom. metecr. 14.40: Odczyty dla 
maturzystów. 15.45: Progr. dzienny 15.50: 
Lekcja francuskiego. 16.10: Kom. dia żeglu- 
gi. 16.15. Audycja dla dzieci. 16.30: „Go tych 
dz na świeciei'* 16.45: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 17.15: „O proporcjonalności 
ciała ludzkiego” -— odczyt. 17.45: Muzyka 
lekka. 18.45: Wileński Kom. s ortowy. 19.00: 
Progr. na wiorek i rozmaitości. 19.10: Utwo 
ry Wagnera „(płyty). 19.25: Uwagi dla de- 
tektorowiczó 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras. 
dzien. radj. 20.00: „Poszukiwanie sensu ży- 
cia“ — felj. 20.15: „Legenda o mistrzu Twar 
dowskim* — odczyt. 20.30: Odczyt muzycz- 
ny. 21.00: Operetka „Madame Pompadour. 
Po operetce komunikaty. 23.30: Koncert sym 
foniczny (płyty). . 

WTOREK, dnia 24 marca 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły 

ty). 18.10: Kom. meteor. 14.40: Odczyty dla 
maturzystów 15.50: „Elementy wojny współ 
czesnej* — odczyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 

      

   

  

   
  

   

      

16.25: Progr. dzien, 16.30: Utwory Liszta 
(płyty). 17.15: „O wesołkach Króla Jego- 
mošci“ — odczyt. 17.45: Koncert symfonicz 
ny. 18.45: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19.00: Wywiad z Magdaleną Samozwaniec. 
19.15: Rezerwa. 1 : Uwagi dla detektoro- 
wiczów. 19.85: Pras. dzien. radj. 19.60: Ope 
ra („Zamarzłe oczy”). Po operze kom. Pod- 
czas przerwy „Tygodnik artystyczny. 22 10: 
Tr. rewji z „Morskiego Oka”. 

NOWINKI RADJOWE. 
WSZĘDZIE DZIECI. 

Nie sposób jest uciec przed dziećmi. Mno 
żą się, jak grzyby po deszczu. Gdziekołwiek 
się wyjedzie wszędzie dzieci. Jeden wielki 
przyjaci dzieci p. Antoni Bohdziewicz 
pragnął pozbyć się ich widoku i pojechał 
do Stambułu. Niestety i tam zastał tureckie 
dzieci a jedynym rezultatem podróży będzie 
pogadanka dla dzieci p. t. „Co tych dzieci 
na świecie”, która zostanie wygłoszona w po 
niedziałek. 

  

  

   

  

WŚRÓD PISM 
— Najnowszy zeszyt Tyg. Ilinstrowan. 

(Nr. 11) przynosi pięknie ilustrowany felje- 
ton p. t. „Rumunja zimą”. Autor oprowadza 
nas po ważniejszych ośrodkach zimowych 
i miastach górskich Rumunji, podkreślając 
uroki krajobrazowe i zalety sportowe da- 
nych okolic. Artykuł A. Diveky p. t. „Pię- 
tnasty marca w dziejach Węgier" mówi o 
roli znanego poety węgierskiego Petiifiego 
w bezkrwawej rewolucji w r. 1848, przyczem 
nakreślone zostaje pokrótce tio historyczne 
walk narodu węgierskiego o niepodległość. 
Sensację wywoła niewątpliwie druk niezna- 
nej rozprawy Stanisława Przybyszewskiego. 
„O moralność w sziuce*. Odnajdujemy w 
niej całą pasję pisarską autora „Wigilji*. 
Boy-Żeleński zamieszcza („Pański Kraków') 
ciąg dalszy swych pysznych feljetonów o 
Krakowie. W tym numerze „Tyg. Ilłustr.* 
zajmuje się działalnością Tarnowskiego, My- 
cielskiego, wogóle charakteryzuje stosunki 
w „Czasie”. W dziale „Zagranicą* na uwagę 
zasługuje „Dramat niemiecko-polski". M. 
Stępowski „Kobieta przed mikrofonem* mó- 
wi o znaczeniu radja dla kobiety, omawia- 
jąc zasługi na tem polu organizatorek audy- 
eyj kobiecych w Polskiem Radjo. W „Kro- 
nice teatralnej słusznie podkreśla się świet- 
ny sukces popularnego aktora Marjusza Ma- 
szyńskiego, jako pisarza scenicznego. Jego 
sztuka „Koniec i początek* istotnie zasłu- 
guje na poklask. Zajmujące uwagi o roli woj 
ska na kresach (na marginesie narciarskich 
mistrzostw armji) znajdujemy w artykule 
p. L „Narciarstwo w wojsku. „Idee i zda- 
rzenia”, kronika artystyczna, powieść No- 
wakowskiego, nowela Kossak-Szczuckiej 0- raz karykatury Mackiewicza i Walentynowi- 
cza składają się na urozmaiconą i ciekawą 
całość 

— W służbie. Czasopismo ilustrowane 
Instytutu Niepokalanej Królowej Polski. 
Marianum. Milno. Ul Złoty Róg 13. Red. 
T. Birecki. 

Z pośród powodzi dewocyjnych wydaw- 
nictw, urągających czasami zdrowemu roz- 
sądkowi albo swą nienawiścią do inowier- 
ców sprzeczne z duchem Chrystusowym, do- 
datnio się wyróżnia pierwszy zeszyt pisma 
poświęconego kultowi Najświętszej Panny. Wydawnictwo takie jest zaiste odpowiednie 
w Wilnie, stolicy Gstrobramskiej Marji, kró- 
lowej Polskiej i Wielkiej Księżny Litewskiej. 
Pismo zawiera artykuły prof. Limanowskie 
go „Zwiastowanie“, p. Charkiewicza „O 
Św. Kazimierzu”, prof. Konecznego „O pow- 
staniu Listopadowem* i „O potrzebie pomocy 
z nieba”, p. Sas-Zubrzyckiego. Ładne foto- 
grafje zdobią zeszyt. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Obchód imienin Marsz. Piłsudskiego 

przez kolejarzy Dyrekcji Wileńskiej. 
Ponieważ kołejarze Dyrekcji Wileńskiej 

poza gremjałnym udziałem w ogólnych ob- 
chodach urządzanych na cześć Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, „manifestacyjnie czcili 
dzień Imienin Wodza Narodu, występując 
solidarnie jako zespolona warstwa spole- 
czeństwa, zmuszeni jeseśmy podać przebieg 
tych uroczystości w poszczególnych miejsco- 
wościach. 

W Białymstoku: w dniach 18 i 19 dworzec 
kolejowy udekorowany był chorągwiami o 
barwach narodowych, a wieczorem bogato 
iluminowany, również udekorowane były 
wszystkie budynki kolejowe. „W dniu 19-go 
o godzinie 9-ej rano defilada K. P. W. (Ko- 
iejowe przysposobienie wojskowe) przy gma- 
chu Oddziału Ruchu, którą przyjmował pre- 
zes tej organizacji inż. E. Burczyński. O go 
dzinie 10-ej uroczyste odsłonięcie tablicy z 
popiersiem Marszałka w gmachu Oddziału 
w asystencji K. P. W. i tłumów kolejarzy. 
Odsłonięcia dokonał inż. T. Fedorowicz i w 
tym momencie orkiestra kolejowa odegrała 
hymn państwowy. Po przemówieniach p. p. 

ego i Kiślińskiego (członka ZZK) 
i długotrwałe okrzyki na 

  

    

       

    

   

   
   

   
   

  

   

     

   

  

a Wieczorem odbyła się w 
Og Kolejowem uroczysta Akademja, na 

odczyt o Marszałku wygłosił p. Lubel- 
   obecnych przeszło 600 osób ko- 

arzy i ich rodzin, którzy wznosili niemilk- 
okrzyki na cześć Marszałka. W antrak- 

h przygrywała or ra kolejowa. Na 
ni demji odegrano sziukę „Jak 

  

      
  

    
Brześciu: dnia 18 b. m. wieczorem 

al ulicami capstrzyk orkiestry ko- 
z pochodniami przy udziale K. P. W. 

i straży ogniowej kolejowej. Dnia 19 o go- 
dzinie 12.30 zostało dokonano odsłonięcie ta- 
blicy z bronzu z popiersiem szałka w 

hali gmachu dworca w obecności 
ńskiego, dowódcy 
W akcie tym brały 

ił tłumy kolejarzy i gości, m. in. organi- 
Strzelca. Odsłonięcia tablicy dokonał 
nik Oddziału Ruchu inż. Tyszko, na- 

stępnie *przemawiali: p. p. vice-wojewoda 
Skrzyński, pułk. Wecki imieniem wojsko- 

i, Urbanek imieniem K. P. W. i Dulny 
imieniem związków kolejowych. Po każdem 

      

   

      

przemówieniu wznoszono okrzyki na cześć 
Marszałka. Po tym akcie odbyła się na pe- 
ronie defilada K. P. W. i straży ogniowej ko 
lejowej, którą przyjmował p. inż. Tyszko. 

O godzinie 15 min. 30 odbyła się Akade- 
mja dla dzieci pod kierunkiem p. Kamińskie- 
go, na której dziatwa szkolna popisywała 
się śpiewem i deklamacjami, a następnie 
odegrano obraz sceniczny „W wielką rocz- 
nicę*. O godzinie 18-ej uroczysta Akademja 
dla pracowników i ich rodzin przy szczelnie 
wypełnionej sali Ogniska. 

W Wołkowysku: dnia 18 b. m. o godzi- 
nie 18 przeciągnął capstrzyk orkiestry ko- 
lejowej z pochodniami przy udziale K. P. W. 
i kolejowej straży ogniowej, a następnie na 
dziedzińcu Ogniska kolejowego odbył się 
koncert orkiestry kolejowej. W dniu 19-go 
b. m. o godzinie 8.15 w kościele parafjalnym 
zostało odprawione nabożeństwo urządzone 
staraniem kolejarzy. Po nabożeństwie utwo- 
rzył się do dworca Centralnego pochód przy 
udziale związków kolejowych ze sztandarami 
K. P. W., straży ogniowej kolejowej, pra 
cowników kolejowych i ich rodzin w liczbie 
przeszło 1000 osób. O godzinie 9-ej na dwor- 
cu centralnym nastąpiło odsłon e pamiąt- 
kowej tablicy z bronzu z popiersiem Mar- 
szałka w obecności gości zaproszonych, 
wśród których byli obecni: Starosta p. Eu- 
stąchiewicz, D-ca 8 pułk. Strzelców konnych 
pułk. p. Rozwadowski, Kom. Pol. Pow. p. 
Hormung. Odsłonięcia tablicy dokonał na- 
czelnik Oddziału Ruchu p. Budrecki. Po prze- 
mówieniu p. Budreckiego zebrani wznosili 
okrz na cześć Marszałka. Pozatćm K. P. 

   

     

  

      

    

ólnym obchodzie. O godz. 
18-ej odbyła się uroczysta Akademja w Og- 
nisku Kolejowem przy wypełnionej po brzegi 
sali, na której po przemówieniu prof. Roko- 
sza o Marszałku orkiestra kolejowa odegra- 
ła Hymn Państwowy. program Akade- 
mji złożyły się: 1) część koncertowa, chór 
szkoły kolejowej, „trio* złożone z p. p.Szczu- 
si, Pisarkiewicza i Biełewicza, śpiew p. Mu- 

  

      

  

rawa przy akompanjamencie p. Paszkiewi- 
czówny; 2) odegarnie sztuki „Szałeńcy* si- 
łami koła amatorskiego K. P. W. 

Sprawozdania z innych ośrodków kole- 
jowych podamy w następnym numerze. 

  

Echa zbrodni w majątku Nowe-kŁasze. 
Dochodzenie przeprowadzone przez wła- 

dze śledcze w sprawie okropnej zbrodni w 
majątku Nowe-Łasze, o czem pisaliśmy we 
wczorajszym numerze „Kurjera Wileńskie- 
g0“, aczkolwiek nie doprowadziło narazie 
do ujęcia sprawców zbrodni, ustaliło nastę- 
pujące szczegóły. Według zeznań sąsiadów 
rządea Potocki miał przed pięciu łaty uwieść 
dziewczynę niejaką Majzanowiczównę, któ- 
rą później porzucił. Zhanhiona nie chciała 
€zy też nie mogła już powrócić do domu. i 
przybyła do Wilna, gdzie upadła na dno ży 
tia. Pewnej nocy przed tygodniem, jako u- 
ficzna dziewczyna zawarła na ulicy Miekie- 
wieza znajomość z jakimś osobnikiem, z 
kiórym następnie udała się do hotelu by spę 

dzić tam noc. Jakież było jej jednak zdzi- 
wienie, gdy w pokoju ujrzała, że nowym zna 

  

jomym jest jej krzywdziciel — Potocki. 
Zaczęła więc mu czynić gorzkie wyrzu- 

ty, zalewając się przytem łzami. 
Zawstydzony Potocki zaofiarował wów- 

czas dziewczynie 1.000 złotych, lecz Maj- 
zanowiczówna pieniędzy nie przyjęła, @а- 
jąc mu do zrozumienia, że jedynie ożen- 
kiem może naprawić wyrządzoną jej krzyw 
dę. 

Potceki nie dał narazie odpowiedzi, pro- 
sząc by po odpowiedź przyszła do hotelu 
w dniu następnym. Gdy się nazajutrz zgło- 

siła, Potockiego już nie było. 
Okoliczności powyższe nasuwają przypu- 

szezenie, że Majzanowiczówna pałając zem- 
stą, wzięła do pomocy jednego ze swych 
kochanków i po przybyciu do majątku do 
konała owej straszliwej (e) 

    

Niespodziewany spadek. 
We wsi Spustowo, gm. zakrzewskiej 

wielką sensację wywołało nagłe wzbogace- 
nie się jednego z jej mieszkańców 24-letnie- 
go Zygmunta Piotrowicza, który otrzywał 
urzędowe zawiadomienie, iż ojciec jego za- 
mieszkały w Chichago zmarł, zapisawszy 
mu uprzednio cały swój majątek w wyso- 
kaśei 150.609 dolarów. 

Wieść o tym olbrzymim spadku lotem 
błyskawicy obiegła okolicznych mieszkań- 

ców, budząe zrozumiałą sensację, tembar- 
dziej, że młedy Piotrowicz stale znajdował 
się w kłopotach finansowych. Qjciec jego 
po wyemigrowaniu do Ameyrki nie dawał 
żadnych znaków życia i nie utrzymywał kon 
taktu ze swym synem, Wieść o spadku naj- 
bardziej zaskoczyła samego spadkobiercę, 
który nie mógł uwierzyć, że tak nieoczekiwa 
nie stał się w owych okolicach jednym z 
najzamożniejszych obywateli. 

BUDSŁAW 
+ 19 marzee. Mrozy i zawieje zimowe 

nie chcą ustąpić wiośnie. Dnie pochmurne 
i jednostajne swoją szarugą przygnębiają du 
szę łudzką, lecz skoro słonko zaświeci wno- 
si tyle radości w nasze życie. 
Takim dniem słonecznym i radosnym dla 
całej Polski jest dzień 19 marca, dzień Imie 
nin Marszałka, a zarazem święto Polski wy 
zwolonej i zwycięskiej. Cała Polska od Bał 
tyku po Karpaty, od rubieży wschodnich 
do zachodnich łączy się w potężny głos 
hołdu i czci Temu, który jest wyrazem mi- 
łości ojczyzny. 

Budsław też uroczyście obchodził ten 
dzień. Ludność z całej gminy zgromadziła 
się w miasteczku, gdzie wzięła czynny u- 
dział w obchodzie. W wigilję uroczystości 
1 j. 18 marca wieczorem przez miasteczko 
przemaszerował capstrzyk urządzony przez 
i Baon KOP-u. Wszystkie urzędy, a nawet 
domy prywatne były rzęsiście oświetlone. 
Tegoż wieczoru o godz. 8 w Świetlicy Żoł- 
nierskiej odbyła się akademja ku czci Na- 
szego Wodza. 

W dniu 19 marca wschód słońca powita 

      

la pobudka z wieży kościelnej, a dzicń roz- 
poczęto uroczystem nabożeństwem w świą- 
tyniach. Po nabożeństwie wojsko, Ochotni- 
cza Straż Ogniowa, Strzelcy i młodzież szko 
ły powszechnej wzięli udział w defiladzie, 
wczasie której przygrywały dwie orkiestry: 
KOP-u i miejscowej Straży . Ogniowej. Dal- 
szy ciąg uroczystości dla młodzieży -szkol- 
nej, odbył się w budynku szkolnym, a lud- 
ność skupiła się w sali gminnej, gdzie prze- 
mawiali: kierownik urzędu pocztowego p. 
Sakowicz i wójt gminy p. Fr. Rusiecki, któ 
ry w treściwem, a mocno przekonywującem 
przemówieniu wyjaśnił wielkość dnia 19 mar 
ca i przeszedł do ogólnej bolączki, t. j. do 
kryzysu gospodarczego doby obecnej, na- 
wołując wszystkich do walki z tem, drogą 
podniesienia kultury rolnej i hodowlanej. 
Wkońcu odbyło się zebranie rezerwistów na 
którem została wysłana depesza hołdownicza 
Marszałkowi, na ręce Pani Marszałkowej 
Piłsudskiej do Warszawy. 

Dzień ten echem modlitw odbił się u 
tronu Najwyższego, a echem miłości ojczy- 
zny u stóp Wodza Narodu, Marszałka Piłsud 
skiego. 
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W obronie matki 
zranił 2 osoby i zabił jedną. 

W zaścianku Miedziuny. gm. polańskiej, 
pow. oszmiańskiego gospodaruje kilka rodzin 
Mickiewiczów, sąsiadujących ze sobą. 

W dn. 22 lipca ub. r. między Albertyna 
Mickiewiczową, a jej sąsiadką Marją Mickie 
wiczową powstała sprzeczka o szkody, które 
miałę wyrządzić źrebię Albertyny M. w za- 
siewach Marji M. 

Sprzeczka la zrazu słowna, wkrótce prze- 
rodziła się w bójkę. Marja uderzyła Alber- 
tynę, ta chwyciła przeciwniczkę za włosy, 
usiłując przewrócić ją na ziemię. 

Naskutek odgłosów awantury nadbiegli 
mąż Albertyny Edward Mickiewicz oraz jego 

* brat Bronisław i bratowa Jadwiga również 
Mickiewiczowie, którzy stając po stronie Al- 
bertyny, rzucili się na Marję, zadając jej 
szereg razów. 

Z pomocą matce podążył jej 16-tołetni 
syn Władysław, który widząc przewagę sił 
pe stronie przeciwnej, dobył noża i tym za- 
dał cios Edwardowi, a, następnie ugodził 
Albertynę. 

Rozszalałego młodziana usiłował umity- 
gować Bornisław Mickiewicz. Wywiązała się 
między obu walka, w trakcie której Włady- 
sław, posługując się ciąg le nożem, zadał 
jeszcze kilka ciosów Bronisławowi, który, 
brocząc krwią padł na ziemię. 

Na miejscu pozostał, dający b. słabe o- 
znaki życia, Bronisław Mickiewicz, którego, 
ze względu na groźny stan zdrowia, prze- 
wieziono do szpitala w Oszmianie. Tu skon- 
statowano 5 ran kłótych zadanych: w piersi, 
biodro i plecy. Jedna z tych ran zraniła 
serce, a wskutek krwotoku spowodowała po 
kilku godzinach śmierć Bronisława. 

Albertyna i Edward Mickiewiczowie w 
walce z Władysławem odnieśli ciężkie uszko- 
dzenia ciała, które jednak zostały po pew- 
nym czasie zaleczone. 

Policja pociągnęła krewkiego Władysława 
Mickiewicza do odpowiedzialności prawnej 
i w wyniku śledztwa znalazł się on na ławie 

      

zmusza] 

oskarżonych przed IlI-im wydziałem karnym 
Sądu Okręgowego w składzie PP. sędziów: 
(z. Sienkiewicza, W. Brzozowskiego i M. 
Szpakowskiego. 

Akt oskarżenia inkryminował oskarżone- 
mu dwukrotne przestępstwo przewidziane w 
art. 470 cz. II ust. 2 K. K.i jedno z artykułu 
cz. Il k. k. 

Oskarżony przyznał się do winy, jednak 
tłumaczy się, iż wytąpił w obronie bitej ma- 
tki, a kiedy zawrzała walka musiał w obro- 
nie już własnej posiłkować się nożem 

Oskarżenie w całej rozciągłości popierał 
wice-prokurator Sulkiewicz, zaś powództwo 
cywilne z ramienia wdowy po zabitym Al- 
beriyny Mickiewiczowej o 1228 zł. tytułem 
zwrotu kosztów leczenia i t. d. wnosił adw, 
Czernichow. 

Z obroną oskarżonego wystąpi mec. Li- 
tyński, który na zasadzie materjału jakiego 
dostarczył przewód sądowy, odtworzył tra- 
giczne zajście i dosadnie uwypuklił w niem 
rolę młodzieńca, który nie mógł spokojnie 
przyglądać się jak biją i znęcają się nad jego 
matką. Przez swe impulsywne wystąpienie 
naraził się wszystkim awanturującym się, 
któr spólnemi siłami rzucili się na niego 

e go do samoobrony. Odnośnie do 
powództwa cywilnego, obrońca powołując się 
na odnośne artykuły prawa cywilnego, żądał 
by sąd przeszedł nad pretensjami powódki 
do porządku dziennego, gdyż nieletni nie mo- 
że odpowiadać mater jalnie. 

Sąd, po odbytej naradzie, podzielając wy- 
wody obrońcy, uznał osk. Władysława Mic- 
kiewicza za winnego przekroczenia obrony 
koniecznej i skazał go na pół roku więzienia 
z tem iż karę jako małoletni odbędzie w za- 
kładzie wychowawczo - poprawczym w Wie- 
lucianach. 

Powództwo cywilne sąd pozostawił beż 
rozpoznania. : 
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Uroczysta Akademja ku czci 
Marszałka Piłsudskiego. 
W dniu 22 marca r.b. o godz. 13-ej 

w sali kinoteatru Miejskiego (Ostro- 
bramska Nr. 5) odbędzie się uroczy- 
sta akademja ku czci Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego _ zorganizowana 
wspólnemi siłami Związku Strzelec- 
kiego oraz Stowarzyszenia Rezerwis- 
tów. i b. Wojskowych. Na program a- 
kademji złoży się: 1) Hymn państwo- 
wy, który wykona orkiestra strzelec- 
ka, 2) Zagajenie akademji przez ko- 
mendanta garnizonu Związku Strzele- 
ckiego ob. Mazura. 3) przemówienie 
przedstawiciela Rezerwistów i b. Woj- 
skowych wygłosi p. Popławski. Po 
przemówieniach nastąpi część koncer- 
towa. 

Odznaczenia. 
W „Monitorze Polskin* Nr. 64 z dnia 19 

marca r. b. ukazał się Spis następujących 
osóh z Wilna, które zostały odzuzezon 

KRZYŻEM NIEPODLEGŁOŚCI z MIE- 
CZAMI — zastępca dowó. 5 p. p. Leg. 
pzułk. dypl Koe Leon Wacł: 

KRZYŻEM NIEPODŁEGŁ € mjr. rez. 
inż. Borek-Borecki-Hersztal Juljusz i redak- 
tor ©strowski Janusz. 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz pier 

J. E. Ks. Biskup Bandurski Władys- 
i Maksymiljan Zalisz, emeryt. nacz. 

wydz. Dyr. Okr. K. P. w Wilnie — za zasłu 
gi na polu wychowania fizycznego i przy- 
sposobienia wojskowego, dr Jan Weyssen- 
hoii, prof. USB. za zasługi na polu wycho- 
wania fizycznego i rozwoju sportu. Ludwik 
Szwykowski dyr. Oddziału B. G. K. za za- 
sługi na połu rozwoju sportu, podinspekto- 
rzy P. P. Eugenjusz Konopko, Leon Izydor- 
czyk zasługi na polu organizacji służ 
by bezpieczeństwa. 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz 
pie Waeław lorowiez student — 
za ne połu wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojskowego, Jan Grabowie 
€ki, rolnik-ekonomista i por. Franciszek Jan 
Herhołdt za zasługi na polu wychowania 
fizycznego, Władysław Kłoczkowski, urzęd- 
nik — na polu wychowania fizycznego i 
rozwoju sportu, Waeław Halicki, mierniczy 
— za zasługi na polu rozwoju sportu, Lud- 
wik Bar, studeni, Józef Andrzej Grzesiak, 
kontroler Kasy Chorych, Marja Grzesiako- 
wa i Wanda Maleszewska — za zasługi na 
polu rozwoju harcerstw. 

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI po 
raz pierwszy: Sonia Lewinówna — za zasłu 
gi na polu rozwoju sportu. 

fi sprawie nazw miejscowości. 
Z powodu mającego się odbyć w 

roku bieżącym powszechnego spisu 
ludności odbyła się dnia 17 marca r. 
b. w Warszawie w Głównym Urzędzie 
Siatystyczńym konferencja z udzia- 
łem przedstawiciela Urzędu Woje= 
wódzkiego Wileńskiego naczelnika 
wydziału M. Pawlikowskiego. Konfe- 

    

    
   

    

  

    

     

  

rencja była specjalnie poświęcona 
sprawie ustalenia (korygowania) 
nazw miejscowości, gdyż, jak wiado- 
mo, jednym z rezultatów spisu będzie 
wydanie t. zw. Skorowidza miejsco- 
wości i skorowidz taki będzie w przy- 
szłości jedynem źródłem urzędowem 
nazw tych miejscowości. Kwestja 0- 
mawiana na konferencji dotyczyła u- 
niknięcia błędów popełnionych przy 
spisie z r. 1921, a polegających na 
przekręcaniu licznych nazw nieraz ze 
szkodą dla ich historyczno-regjonal- 
nego pochodzenia. W wyniku konfe- 
rencji postanowiono, iż G. U. S. prze- 
śle Urzędowi Wojewódzkiemu w Wil- 
nie posiadane wykazy miejscowości. 
Wykazy te zostaną przepracowane 
(skorygowane) w Urzędzie Wojewódz 
kim przy współpracy miejscowych sił 
naukowych, poczem zostaną przesła- 
ne do Gł. Urz. Statystycznego, gdzie 
posłużą jako materjał dla przyszłego 
skorowidza miejscowości 
twa wileńskiego. 

Uchwała 
w sprawie ochrony produkcji i prze- 
robu Inu, Oraz rozwoju użytkowa- 
nia tkanin Inianych, powzięta na 
Walnym Zjeździe T.wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych w Wilnie, dnia 

4 marca 1931 r. 
Wobec ogromnego znaczenia, jakie po- 

siada uprawa Inu dla ogółu rolników Ziemi 
Wileńskiej, pozbawionej ze wzgłędów klima- 
tycznych możliwości uprawy innych roślin 
przemysłowych, oraz przyjmując pod uwagę 
doniosłość sprawy oparcia połskiego przemy- 
słu przędzalnego -— tkackiego 0 surowiec 
krajowy, co staje się specjalnie ważnem w 
okresie uniemożliwienia zbytu na rynkach 
zagranicznych — Zjazd Wiłeńskiego Towa- 
rzystwa Organizacyj i Kółek . Rolniczych 
uchwala: 

Dla ratowania Iniarstwa, obecnie zagro- 
żonego w samem swem istnieniu na sku- 
tek Katastrofalnej zniżki cen włókna Iniane- 
go i zaniku eksportu tegoż zagranicą, niez- 
będnem jest: 

1) Zagwarantowanie zbytu na wyroby 
Iniane na rynku wewnętrznym przedew. 1 
kiem w drodze częściowego zastąpienia 
przez te wyroby używanych obecnie przez 
Instytucje państwowe i samorządowe wy- 
robów z surowców zagranicznych; wtym ce- 
łu w ne jest ustalenie, aby z ogólnej 
ilości używanych przez poszczególne insty- 
tucje i organizacje rządowe i samorządowe 
wyrobów z surowców włókienniczych — 
przynajmniej 20 proc. stanowiły tkaniny 
Iniane. 

2) Ustalenie cla importowego od juty 
i manilji w wysokości przynajmniej 25 
proc. od wartości. * 

3) Ustalenie cla importowego od surowca 
hawełny w wysokości 3 proc. od wartości. 

4) Ustalenie cła importowego od nasienia 
lnianego w wysokości 20 zł. od 100 kg. 

5) Utworzenie specjalnego funduszu na 
popieranie akcji Iniarskiej, przyczem na fun 
dusz ten przeznaczone byłyby wpływy 
z eła od importu juty i bawełny. 

6) Uporządkowanie i rozbudowanie fa- 
brycznego przemysłu lnianego przędzalno- 
czo-tkackiego, przyczem jako niezbędny wa- 
runek ku temu uznać wybudowanie nowo- 
czesnej przędzalni Iniarskiej, na której dzia- 

    

  

      

  

  

   

dalność miałyby bezpośredni wpływ czynni- 
ki społeczne, a przedewszystkiem organiza- 
cje rolników — producentów Inu. 

7) Ożywienie działalności Towarzystwa 
popierania przemysłu ludowego 'w kierun- 
ku skupu tkanin wyrobu chalupniczego, 0- 
raz uporządkowanie tkactwa domowego. 

8) Poparcie prac Towarzystwa Lniarskie 
go w Wilnie, podjętych w celu uporządkowa 
nia całokształtu akcji Iniarskiej w Polsce. 

wojewódz- - 

M RNR KIT 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — II-gie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 
Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. II do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 
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100 złotych 
Niezwykłe zajście na 

Wczoraj zwrócił się do naszej redakeji 
Lejzor Bergson, właściciel jatki mięsnej na 
rynku kalwaryjskim i opowiedział o nastę- 
pująeym wypadku. 

Po załargu między właścicielami żydow 
skich jatek mięsnych a rzeźnikami mięsa 
koszernego, wiełu właścicieli, nie chcąc pła 
cić ogromnego, a niczem nieuzasadnionego 
haraczu w postaci zbyt wygórowanych cen 
za ubój bydła (za zabicie 1 sztuki 50 zł.) 
zaprzestali korzystać z pracy robotników za 
trudnionych na rzeźni i rozpoczęli dokony- 
wać uboju przez swoieh ludzi mniej płat- 

„nych (za zabicie 1 szłuki 16 zł.) i swego 
szochetła — uprawnionego przez rabinat do 
dokonywania uboju rytualnego. 

Paki stan rzeczy, ze zrozumiałych po- 
wodów, nie podobał się jednak robotnikom 
rzeźni i ci, chcąc zmusić właścicieli jatek 
do uległości, zaczęli stosować terror. Jeden 
z takich wypadków miał miejsce w piątek, 
a przebieg był następujący: 

Do przechodzącego przez rynek drzewny 
„(ul. Zawalna) „szocheta* właścicieli jatek 
nie korzystających z usług rzeźni Gilera, 
podszedł jeden z robotników rzeźni, wypu- 
szczony niedawno z więzienia po odbyciu 
4-ietniej kary, Szłoma-Eljasz (nazwisko nie 
znane) i schwyciwszy go za piersi zażądał 
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Spostrzeżenia Zakładu Moteorolagji U. 8. В. 
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Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

: Wiktozji i Pelagji. 

  

] Dziś: Katarzyny, Bogusława 
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Temperatura šrednia — 1° С. 

й najwyższa: -- 89 €. (w cieniu) 
Za ainiai 13016. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważniący: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: stan stały, potem spadek, 

Uwagi: pogodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki Wileński ukarał 

dwukrotnie pracownika Magistratu m. Wil- 
ua Jana Łoszakie , zarządzającego ta- 
borem i placami miejskiemi — grzywną po 
20 zł. z zamianą w razie nieściągałności po 

3 dni aresztu, za niewywiezienie złożonego 
w kupy śniegu i zaniecz, zenie brzegu 
Wilji przez zrzucanie śniegu zebranego z 
ulicy na ten brzeg. 

Pozatem Starosta Grodzki ukarał: 1) Eu- 
genju Bri. go, Borowa 12, za niewła 
ściwe zachowanie się w stanie nietrzeźwym 
w miejscu publicznem oraz za obelżywe sło 
wa wypowiedziane pod adresem Rzeczypo- 
spolitej i funkcjonarjuszów P. P. — aresz- 
tem bezwzgłędnym na przeciąg jednego mie 
siąca. 2) Filomenę Rytel, 3 Maja 9, za po- 
bieranie nadmiernych cen przy sprzedaży 
chleba ną rynku Łukiskim — aresztem bez- 
względnym przez dni 7. 3) Izabelę Jurołowi- 
czową, Portowa 10, za pobieranie nadmier- 
nych cen przy sprzedaży chleba na rynku 
Łukiskim — aresztem bezwzględnym przez 
dni 7. 4) Izydora Kozakowa, dozorcę Magi- 
stratu m. Wilna, zam. przy ul. Zamkowej 3, 
za nieoczyszczenie chodnika od lodu i nie 
posypanie go piaskiem — grzywną w kwo- 
cie 10 zł. z zamianą na 2 dni aresztu. 

MIEJSKA 
— Tranzlokacja wydziałów w Magistra- 

. Wydział elektryczny Magistratu w naj- 
zym czasie zostanie przeniesiony do 

gmachu elektrowni miejskiej przy ul. Ry- 
baki. Na miejsce wydziału elektrycznego 
zainstalowany zostanie wydział wodociągo- 
wo-kanalizacyjny. 

Zmiany te spowodowane są szczupłoś- 
cią lokalu w jakim mieści się Magistrat. 

— Nowe kino kułturalno-oświatowe. Ma- 
gistrat m. Wilna zamierza w roku bieżącym 
uruchomić drugie kino miejskie kulturalno- 
oświatowe, Nowe kino będzie wyświetlało 
filmy przeważnie o treści dydaktycznej i 
w pierwszym rzędzie obsługiwać będzie mło 
dzież szkolną. Kino mieścić się będzie w 
lokalu nowej sali miejskiej przy ul. Koń- 
skiej. 

Na uruchomienie kinematografu wstawio 
ne zostały do nowego preliminarza budżeto 
wego odpowiednie kredyty. 

-— Prace nad nowym budżetem miasta. 
W związku z przynagleniem Urzędu Woje- 
wódzkiego, Magistrat m. Wilna pracuje о- 
becnie pełną parą nad przygotowaniem pre 
liminarza budżetowego na rok 1931-32. 

Obecnie odbywają się posiedzenia na 
których rozważana jest strona dochodowa 
budżetu. 

W przyszłyni tygodniu pod obrady Ma- 
gistrału wejdą miejskie przedsiębiorstwa wy 
dzielone, na czem zostaną prace Magistratu 
zakończone. Bezpośrednio potem projekt 
budżeiu będzie przedmiotem obrad radziec- 
kiej Komisji Finansowej. i 

   

      

     

    
    

   

  

  

LITERACKA. 
— Magdalena Samozwaniec w Wilnie. 

Jutro w sali. Konserwatorjum Muzycznego 
ul. Wielka 47 (wejście z ulicy Koń 
Magdalena Samozwaniec najpopularni 
obecnie literatka w Polsce, w niezmiernie 
ciekawy i dowcipny sposób mówić będzie 
o „Skutkach małżeństw'. Odczyt ten, któ- 
ry cieszył się kolosalnem powodzeniem we 
Lwowie i Krakowie niewątpliwie wzbudzi 
i w naszem mieście zainteresowanie. Bilety 
sprzedaje biuro „Orbis*, Mickiewicza 11-a, 
poczem od g. 18 w dniu odczytu Kasa Kon- 
serwatorjum. Początek o godz. 20.15. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Rekolekcje akademickie odbędą się 

w kościele Św. Jana w dniu 30, 31 marca i 
1 kwietnia b. r. o godz, 7 wiecz. 

Konferencje wygłosi X. Edward Szwej. 
nic, Rektor Kościoła Św. Anny w Warsza- 
wie. 

   

  

   

HARCERSKA. 
-— Harcerstwo wileńskie w hołdzie Mar- 

szałkowi w dniu Jego Imienin. Zarząd Od- 
działu Wileńskiego Związku Harcerstwa 
Polskiego na zebraniu w dniu 6 marca r. b. 
powziął uchwałę urządzenia w dniu 19 mar 
ca, we wszystkich drużynach żeńskich i 
męskich gawęd harcerskich poświęconych 
Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi 

  

lub Śmierć! 
rynku Kalwaryjskim. 
50 zł. Gdy Giler oświadczył mu, że pienię- 
dzy nie ma, Szloma wciągnął go do doroż- 
ki i kazał się wieźć na rynek kalwaryjski 
do jatki Bergsona. Po przybyciu na miejs- 
ce Szloma zażądał od Bergsona, by zapła- 
ził za dorożkę, poczem chwycił go za gard- 
ło żądając 100 zł. Widząc co się dzieje, żo- 
na Bergsona podniosła krzyk. Utworzyło 
się zbiegowisko. * 

Po krótkiej zaciętej walce Bergsonowi 
udało się wreszcie uwolnić z rąk zbira, Ten 
jednak nie dał za wygraną i wydobywszy z 
ukrycia długi nóż rzucił się z nim na Berg 
sona. W obronie życia B. wydobył wówczas 
rewolwer i nie mogąc, wokec zbiegowiska 
strzelać do Szłomy oddał 3 strzały w górę. 
Szloma pomimo groźby luty rewolwerowej 
jeszcze raz rzucił się na Bergsona, zadając 
mu kilka uderzeń pięścią w głowę, usiłu- 
jąc też zadać i cios nożem. Wówczas Berg- 
son czwarty raz wystrzelił i to dopiero po- 
skutkowało. Szłoma porwany, za rękę przez 
sąsiada Bergsona również rzeźnika Gurwicza 
opamiętał się, wpadł do przejeżdżającej do 
rożki i odgrażając się, że z B. porachuje się 
jeszcze odjechał. 

Powiadomiony o zajściu IV komisarjat 
polieji wszezął dochodzenie. 

    

Piłsudskiemu — Protektorowi Związku Har- 
cerstwa Polskiego. 

W dniu Imienin Marszałka Zarząd Od- 
działu przesłał artystycznie wykonany przez 
podharemistrza Wasilewskiego — adres z 
najserdecznieszemi życzeniami owocnej pra 
cy dla dobra Naj iejszej Rzeczypospoli- 
tej, oraz najdłuższego i najradośniejszego 
życia. 

W dniu tym zbiórka zastępowych dru- 
żyn żeńskich i męskich poświęcona była u- 
roczystości Imienin Marszałka. Referat o ży- 
ciu Marszałka wygłosił — harcmistrz Bar 
Ludwik, drużynowy akademickiej druż; ny 
harcerskiej, następnie dh. kpt. Plackowski 
Wacław — członek Zarządu Oddziału opo- 
wiedział zebranym 0 udziale harcerzy w 
Legjonach, pod wodzą Komendanta Piłsud- 
skiego, oraz dh. podharemistrz Bolesław Łu- 
cznik — instruktor harcerstwa Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego schz teryzował | Mar- 
szałka, jako wzór harce na tle Jego ży- 
cia młodzieńczego w Wilnie, na podstawie 
zaczerpniętych wiadomości od P. Kadena- 
cowej — siostry Marszałka i P. Przegaliń- 

o — kolegi Marszałka z lat szkolnych. 
Uroczystość zakończyła się  odśpiewaniem 
szeregu pieśni patrjotycznych i harcerskich 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Rezerwiści kawałerji. Związek Ofice- 

rów Rezerwy podaje do wiadomości wszyst 
kich b. wojskowych, że z dniem 2-go kwiet 
nia b. r. przy Kołe Wiłeńskiem Z. O. R. 
zostaje zorganizowany Konny Oddział P. 
W. do którego mogą należeć nietylko ofi- 

  

    
   

        

   

   

    

cerowie Rezerwy — członkowie Koła — lecz 
też i wszyscy kawalerzyści, artylerzyści i 
inni, bez względu na ich stopnie wojskowe, 
o ile tylko wykażą się dokumentami woj- 
skowemi z ich przebiegu służby w oddzia- 
łach konnych. 

Zapisy, do dnia 30 marca, w godz. 18—20 
w lokału Związku Oficerów Rezerwy (Kasy- 
no Garnizonowe, Mickiewicza 13) przyjmuje 
ppor. Aktonowicz Stanisław — codziennie. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dzi- 
siaj o godz. 16.30 w Sali Miejskiej przy ul. 
Końskiej 1, urządza Związek „Dzień spor- 
tów i mód wiosennych”. 

1) Odczyt p. t. „Estetyka ubrania a samo- 
poczucie”, wygłosi Docent Dr. Janina Hury- 
nowicz. 

2) Odczyt p. t. „Znaczenie gimnastyki i 
spórtu w życiu kobiety*, wygłosi Magister 
Janina Daukszanka. В 

3) Odczyt p. t. „O tkaninach czysto je- 
dwabnych z krajowego surowca”, wygiosi 
Stanisława Wiiaczkówna z Milanówka. 

|jeton humorystyczny „Trochę ak- 
+, wygłosi p. Alexandrowiczowa 

(Ciotka Albinow: 
Са II. Pokazowa. 

1) Pokaz szali, makatek i 
jedwabnych z Milanówka. 

2) Pokaz płaszczy i sukien z firmy p. 
Szumańskich. 

3) Pokaz kapeluszy z firmy Angeliki i 
W. Bukowskiej. 

4) Fryzury modeli z firmy Kazimierza 
Muralla. 

Wstęp dla czlonkėw wolny. Panowie о- 
płacają 50 gr. 

— Zjazd Nauczycieli - Samorządowców. 
W pierwszych dniach b. m. w numerze 3-im 
„Spraw Nauczycielskich* i w prasie codzien 
nej podaliśmy wiadomoś e w dniach 15 
122 b. m. odbędą się w Wilnie i Nowogród 
ku konferencje nauczycieli-samorządowców. 

Ponieważ z przyczyn natury technicznej 
żadna z tych konferencyj nie mogłaby od- 
być się w wyżej oznaczonym czasie, przeto 
prostujemy poprzednio podaną wiadomość 
z tem, że obie konferencje zostaną zwołane 
w maju. Dokładny termin zostanie podany 
w 5-ym numerze „Spraw Nauczycielskich 

Zarząd Okręgu Wil Z.P.N.S.P. 
— Do wszystkich ' Kolegów Podchorą- 

žych Rezerwy. Koło Wileńskie Podchorą- 
żych powiadamia, iż we środę 25 b. m. o 
godz. 20 w lokalu „Sztralla Zielonego”, przy 
ul. Mickiewicza 22, odbędzie się Pierwsze 
Zebranie Towarzyskie podchorążych Rezer- 
wy. 

Prosimy Kolegów o zajmowanie miejsca 
w sali drugiej przy orkiestrze na prawo od 
wejścia. 
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— Podziękowanie. Związek Pracy Oby-- 
walelskiej Kobiet w Wilnie tą drogą składa 
serdeczne podziękowania p. Korwin-Krukow 
skiej i p.p. Tomaszewskiemu i Wyrwicz- 
Wichrowskiemu za bezinteresowne wzięcie 
udziału w zabawie dla dzieci, urządzonej 
w dniu Imienin Marszałka w Sali Miejskiej, 
oraz 3 Bataljonowi Saperów za beziniere- 
sowne udzielenie orkiestry na tę zabawę. 

— Z działalności Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet w Wiłnie. Z powodu Imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego — Związek Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie zorgani- 
zował na wszystkich swoich placówkach u- 

  

  

  

_ roczyste obchody. W ostatnią niedzielę przed 
imieninami, w Świetlicy dla Kobiet na N.- 
Zabudowaniach odbyła się herbatka z re- 
feratem p. Marji Hillerowej 0 Marszałku, 
przy współudziale 80 kobiet, które z wiel- 
kiem zainteresowaniem referatu wysłucha- 
1, a potem odśpiewały chóralnie szeregi pio 
senek legjonowych, zaś kilka z dziewczy- 
nek zadeklamowały wiersze aktualne. Na 
wszystkich Stacjach Opieki nad Matke i 

„Dzieckiem odbyły się również zebrania z 
referatami i pogadankami. 

3 

U osób przygnębionych, wyezerpanych, 
niezdolnych do praey, naturalna woda gorz- 
ka „Franciszka-Józefa* pobudza obieg krwi, 
wzmacnia zdołność myślenia i chęć do pra- 
cy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

S] 

W dniu imeinin Z. P. O. K. urządził za- 
bawę dla najbiedniejszej dziatwy w Sali 
Miejskiej, na którą przyszło do 2000 dzieci. й 
Po programie urozmaiconym występami P. 
Korwin-Krukowskiej i p. Wyrwicz-Wichrow 
skiego i tańcami organizowanemi przez p. 
Tomaszewskiego, wszystkie dzieci zostały 
obdarowane słodyczami i fotografjami Mar- 
szałka. Podczas zabawy została wysłana de 
pesza do Marszałka z życzeniami imieni- 
nowemi od dzieci zebranych w Sali Miej- 
skiej. 

Również we wszystkich Ochronkach Zwią 
zkowych, dzieci w ten dzień dostały lepsze 
Śniadania i dodatkowe dania na obiad. 

Pozatem Z. P. O. K. przesłał w darze 
paczki ze słodyczami do Żłobku im. Marji 
i Żłobku im. Dzieciątka Jezus. 

— Zarząd 0. Z. Legjonistów wzywa 
wszystkich członków, aby wzięli udział w u- 
roczystej akademji Imienin Marszałka Pił- 
sudskiego, urządzanej” przez Związek Strze- 
lecki i Związek Rezerwistów w dniu dzi- 
siejszym o godz. 18 w sali Kina Miejskiego. 

Zbiórka na akadamję so godz. 12 w lo- 
kalu Federacji Z. O. W., ul. Żeligowskiego 
Nr. 4. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne zebranie T-wa Jana Łaskiego. 

Dnia 29 b. m. o godz. 7 i pół w lokalu wła- 
snym T-wa miłośników historji Reformacji 

) m. Jana Laskiego (ul. Zawalna 1) 
odbędzie się walne zebranie ogółu człon- 
ków. 

Na porządku dziennym: 
a) Sprawozdanie, b) Dyskusja nad spra- 

wozdaniem i wolne wnioski, c) Wybory Za- 
rządu i d) Odczyt p. Szymona Czarnockie- 
g Vraženia z pobytu w Malopolsce Wscho 
dniej wśród ecwangelik6w-reformowanyck. 

— Walne Zebranie Z. W. Ś. i D. N. Cen 
trala Związków Właścicieli Średnich i Drob 
nych Nieruchomości m. Wilna i woj. Wileń 

skiego, podaje do wiadomości właścicieli 
nieruchomości, że w dniu 22 b. m.t. j. w nie 
dzielę odbędą się walne zgromadzenia człon 
ków tegoż Zwięzku, a mianowicie: 

W dzielnicy Kałwaryjskiej w Sali Pa- 

    

    

   
    

rafjalnej, przy ul. Wiłkomierskiej Nr. 2 o 
godz. 18 i w m. Nowo-Święcianach, w Sali 
Ogniska Kolejowego przy ul. Wileńskiej o 
godz. 12. 

Jednocześnie Centrala podaje do wiado- 
mości ogółu właścicieli nieruchomości, że 
inkasent Centrali p. Hayte Władysław, od 
dnia 18 b. m. w Związku naszym, dalszego 
inkasa i spraw meldunkowych nie prowa- 
dzi, przeto rzekomo zgubione prz“z niego 
upoważnienie, wydane przez Cen ralę, na 

prawo prowadzenia meldunków i inkasa 
unieważnia się. 

— Ogólne zebranie Chrześć. Związku Za- 
wodowego Szeweów w Wilnie odbędzie się 
w poniedziałek 23 b. m. o godz. 6 wiecz. w 
sali przy ul. Dominikańskiej 4. Na porządku 
dziennym sprawa zbliżającego się sezonu i 

zerwanych płac za: pracę. 
.— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa  Psychjatryeznego 
odbędzie się we wtorek dnia 24 marca o 
godz 12 w południe w gmachu Kliniki Neuro 
logicznej U. Ś. B. przy szpitalu Św. Jakó- 
ba, z następującym porządkiem dziennym: 

Docent Dr. J. Hurynowicz: W spra- 
wie porażeń nerwów obwodowych. 

Pr Dr. St. Władyczko: W sprawie 
czerwienicy. 

3. Prof. Dr. Z. Orłowski: O teorji Sanare- 
Nego. 

— Zebranie Koła b. Wychowańeów 
Gimn. im. T. Czackiego. W niedzielę 22-g0 
marca r. b. o godz. 12 w południe w gma- 
chu Gimnazjum odbędzie się zwyczajne ze 
branie Koła b. Wychowańców Gimn. im. T. 
Czackiego. Porządek dzienny przewiduje w 
pierwszym rzędzie wybory nowych władz 
Koła. 

    

  

   

  

   
  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
-- Otwarcie Świetlicy Zrzeszenia Młodzie 

ży Rzemieślniczej. Dnia 21 b. m. odbyło się 
uroczyste otwarcie świetlicy Oddziału Zrze- 
szenia Młodzieży Rzemieślniczej im. Gabr - 
jela Narutowicza w lokalu Szkoły Odzieżo- 
wej im. „Promienistych* w Wilnie, na pro- 
gram złożyły się okolicznościowe przemówie 
nia o znaczeniu świetlicy w życiu organiza 
cyjnem, jako placówki kulturalno-oświato- 

   

wej i wychowawczej, deklamacje, śpiew, 
tańce plastyczne i narodowe. 

Uroczystość zaszczycił swoją  obecnoś- 
cią dyrektor Wileńskiej Izby Rzemieślniczej 
p. Jan Łazarewicz, p. dyr. Szkoły „Promie- 
nistych* p. Janusz Zdrojewski, oraz przed. 
stawiciele Zarządu Centralnego p. p. Anto- 
ni Anforowicz i Jan Grejc. Świetlica zosta- 
ła zaopatrzona w pisma fachowo-rzemieślni- 
cze, sportowe i inne. 

Czynną będzie w soboty, niedziele i dnie 
świąteczne w godz. od 18 do 21. 

Należy również podkreślić, iż otwarcie 
świetlicy wzbudziło wśród młodzi ży ogrom 
ne zainteresowanie i chęć do pracy. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
"- Praca kulturalna Białoruskiego Insty- 

tutu Gospodarki i Kultury. Białoruski In- 
stytut Gospodarki i Kultury oprócz swej pra 
cy na prowincji, prowadzi także ożywioną 
działalność w Wilnie, przedewszystkiem w 
kierunku urządzania popularnych prelekcyj 
i odczytów. 

W niedzielę 15 b. m. dr. St. Hrynkiewicz 
zakończył ciekawy cykl odczytów o uniwer- 
sytetach łudowych, które wzbudziły wśród 
obecnych wielkie zainteresowanie i wywo- 
lały ożywioną dyskusję. 

W dniu dzisiejszym Instytut urządza od- 
czył „© Św. Eufrozynie Polockiej“, ktė- 
ry wygłosi p. Lipski. 2 

-— Zatwierdzenie Statutu „Koła Przyja- 

  

'ciół Biłorusoznawstwa przy U. S. B“ Se- 
nat Akademicki U. $. В. na posiedzeniu 
swem w dniu 15 b. m. uchwalił zatwierdzić 
przedłożony niedawno przez inicjatorów 
statut „Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa 
przy U. S. B.* W związku z tem na tere- 
nie uniwersytetu wileńskiego powstaje jesz- 
cze jedna organizacja naukowa, tym razem 

  

białoru ri. 

RÓŻNE. 
— Dar dia najbiedniejszych. W dniu 

wczorajszym prezydent Konsystorza Ewan- 
gelicko-Reformowanego p.  Iżycki-Herman 
złożył na ręce p. wojewody w imieniu Ku- 
ratorów Synodu zł. 300 na zasiłki przed świą 
łeczne dla najbiedniejszych rodzin: bezro- 
botnych. 

„Jak się pozatem dowiadujemy powstała 
inicjatywa zorganizowania jednodniowej 
zbiórki na tenże cel. 

OFIARY. 
Celem „uczczenia imienin Marszałka Pol- 

ski Józefa Piłsudskiego Koło Wileńskie 
„Rodziny Wojskowej” ofiarowuje 100 zł. 
na Sierociniec im. Marszałka. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. . 

— Piotrowicz Konstanty, Gedyminowska 
63 wypił esensji octowej. Pogotowie Ratun 
kowe po udzieleniu pierwszej pomocy prze- 
wiozło desperała w stanie ciężkim do szpi« 
tala Żydowskiego. 

     



Rozrywki umysłowe. 
53. Rebus 
uł £. Kitowski. 

  

  

  

  
Za rozwiązanie 12 pkt. w ki. I-eį. 

54. Labirynt 
ut X Šiella. 
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Jaką drogą iść należy, by dojść do miej- 
scowości, oznaczonej gwiazdką? Przez miej- 

sca oznaczone na drogach punktami czarne- 
mi, przez bagna i jeziora (oznaczone kreska- 

mi) przechodzić nie wolno, bo grozi tam 
niebezpieczeūstwo. Przez tory kolejowe (ozn. 
prostą grubszą linją) można przechodzić tył- 
ko w miejscach gdzie są przejazdy. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. ll-ej. 

55. Łamigłówka 
uł. . Sienkiewicz. 

  

Za pomocą przestawienia liter odczytać 

autora i tytuł tej książki. 

г Za rózwiązanie 18 pkt. w kl. Ill-ej. 

56. Logogryf 
uł. SH. Walski. 

Sb Po IB 
H B a s w 

a m = a E 

a 

a в = = m 

E т 
6 7 в s 10 

Zamiast kropek wpisując litery utworzyč 
10 wyrazów pionowych e |podanem niżej 

ROSES E 

znaczeniu. Litery postawione zamiast dużych 

panktów (drugi rząd) dadzą rozwiązanie. 

Znaczenie wyrazów: 1) dzika bestja, 

2) dostojnik turecki, 3) imię żeńskie, 4) ro- 

dzaj gleby, 5) rzeka, 6) folwark w Ameryce, 

7) mazwa znanej w Połsce miejscowości, 

$) ciało, 9) roślina, 10) zwierzę. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w ki. ii-ef. 

57. Szarada - żarcik 
uł. Z. Chmielewski. 

Mic nie będzie pierwsze z trzeciem, 
Ale jeśli wśród nich stanie 
Rzeka pięknej Włoch krainy, 
Całość łatwo odnajdziecie... 
Bowiem to, co stąd powstanie, 
Dla łajdaków będzie miano. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. ill-ej. 

Termin rozwiązania powyższych za- 
dań upływa z dniem 28 b. m. 

Зь 

Rozwiązanie zadań 
z dnia 8 marca b. r. 

Nr. 43. Sylabówka 

Jadwiga Omosarska. 

Wyrazy: Djalog, kaktus, Gdynia, ćwikła, 
włanek, Agaton, Madryt, PSyche, śmigło, 
kOQndor, KSenia, wałkoń, krynum, uStnik, 
łkanie, narcyz. 

Nr. 44. Mozaika 
dyrokomla. 

Wyrazy: Krzysztof, krucyfiks, dytyramby, 
Antjochja, egzekucja, homeopata, Kazimierz, 
patologija, fundament. 

Nr. 46. Szarada 
Aragonja. 

Bilet wizytowy. 

Kominiarz. 

Nr. 47. 

Trafne rozwiązania powyższych za- 
dań nadesłali: 

Pp. A. Wojtalik (wszystko), Z. Wirywoda 
(labirynt), Nikiforowski L. (labirynt. bilet wi- 
zytowy), M. Niemirówna (bilet), J. Dulko 
(sylabówka, labirynt), J. Popiełyginówna (la- 
birynt, biłetj, W. Zambrzycki (wszystko), B. 
Czarnocki (szarada, bilet, labirynt), K Szypi- 
ło (wszystko), T. Zakrzewski (wszystko), 
A. Giro-Syryjski (wszystko), A. Chomicz (sy- 
labówka, szarada, labirynt, bilet). J. Dudko 
(wszystko), M. Iwaszkiewicz (labirynt, bilet). 
J. Łukaszewicz (wszystko), W. Bohdziewicz 
(wszystko), E. Wrzesiński (sylabówka, sza- 
rada, labirynt, bilet) L. Rostkowski (syla- 
bówka, labirynt, bilet), J. Popławska (syla- 
bówka, labirynt, szarada, bilet), E. Piotrow- 
ski (wszystko), J. Zdrojewski (wszystko), 
E. Rómer (wszystko), A. Samujło (wszystko) 
A. Pluta (labirynt, bilet), M Jeliūski (wszyst- 
ko), Z. Dziewicki (wszystko), M. Lepicz (sy- 
labówka, labirynt, bilet). G. Zaleska (wszyst- 
ko), M. Rawicz (wszystko), B. Kozicki (la- 
birynt, bilet). 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Na podstawie odbytych w Komendzie 
Piacu konferencyj delegatów Wił. T. W. i 
3 baonu Saperów, stwierdzam niniejszem, 

że artykuły, jakie się ukazały w prasie wileń 
skiej w zeszłym roku w związku z urzą- 
dzeniem pływalni przez 3 baon saperów nie 
były przez Wil. T. W. inspirowane i z te- 
mi artykułami Wil. T. W. się nie solidary- 
žują. 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
prawdziwego szacunku. 

Komendant Placu Wilno 
wz. Kozłowski major 
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Popierajcie Ligę Morską 

Dziś! Pe raz pierwszy w Wilnie! 

Dzieje najełynniejszego korsarza 
wezystkich czasów „Surcoufa” p.t. 

Nr. 67 12009) 

Bohaterowie morza 

  

  

  

KINO-TEATR Największy przebój świata! Sensacja! : (Korsarz Surcouf) 

p Ą N 466 | Epopea morska w 12 wielk. aktach. W rolach główa.: MARJA DALBAICIN i JAN ANGELO. Cesy od 40 za. 

@ Qd pniedziałku! Po raz pierw- ® 
ezy w Wilmiel Najpotężniej p d k t h wELKA 2 | zka Nerenėnios FQJEGYNEK W przestworzac 

Wrzruszająey dramat życiowo-eretyczny w 10 aktach, ilustrujący dzieje niemawiści dwóch rywałi. 
Zbrodnia przeciw prawu! — W rolach głównych: Mady Christlans I Gabrjel Gabrio. 

Film tem grą i wzruszającemi momentami poruszy każdego widaa. Ceny od 40 gr. 

KINO -TEATR 

MIMOZA TS 
imis i 

| 
ml. Wielka Nr. 25 | 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. i „Guo Vadis“. — 

Kino - Teatr 

LUX 
Mieklewicza 11, t.15-62 

Dziś! Wepaniały, pe- 
łen olśniewaj. momentów 
dramat w 12 aktach p. t. 

W rolach 

KINO-TEATR 

Światowid 
Miekiewicza 9. 

  

NAD PROGRAM: Stoke 
zc ilm sensayjny 

Dziś! Monumentalna majestatyczna wizja 
krwawej epoki z czasów panowania rzym- 
skiego. Nowe wydanie produkcji 1931 roku 

Arcydzieło, które przypom. „Ben-Hura” 
roli głównej 

wanych rozkoszy i zbrodni na temat „Miłości i namiętności”. 

główn. bożyszcze 
kobiet, ulubieniec wszystkich 

— Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Zachwycający przebój! Triumfalny film 
ulubieńca publiczności, niezrównanego 

Księżniczka Olga 

hr. Rina de Liguoro. 
100.000 artyst. 

— Ceny od 40 gr. — 

Harry Liedtke 

  

i jego partnerki 
prześlicznej 

Wybitaie emocjunująca treść, 

rywające 

9.25— Przygoda jednej nocy z". 
DJABELSKI PAZUR 

W rolach głównychi William Desmond i urocza Doreiys Perdue. 

MESSALINA 
Epekowy 
dramat 

w 16 akt.. 

Niebywały przepych, eme-- 
ejonujące всеву  wyralino- 

MS iki: Euadja 

Książe student (0ld Heidelberg) 
Ramon Novarro : pr=<slic»»« Norma Shearer. 

Dla młodzieży dozwałone, — 

Hildy Kosz 
Po- 

momenty. Rekordowy» 

sukces na całym świecie. 

  

NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI OBUWIE 

„CE TANJA” - 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. Kabacznik, ul. Wileńska 32 

6. Szame$, ul. Wileńska 17 
„Bezet“, ul. Niemiecka 24 

„Un Chic Soulier", ul. Wileńska 24 

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 2 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

    

  

Na raty—5 zł. tygodnios a] 

Wyżymaczki ооа аа, 
oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norblina i Frageta. 
F-ma „Wygoda” W. Pohulanka 16 m. 26 

  

  

  

    

=== ji Rzeczną |! 

    

CEER ZZOZ NSI TI ATK T SIT NES 

Kiu Miejskie 
€eny zniż.: Parter 60 gr.. Balken 30 gr. 
Od dn. 19 do 23 marca 1931 r. włącz. 

będą wyświetlane filmy: 
Dramat w 10 aktach. Krew za krew (IEELUNG) 

W rolach głównych: Krymhilda—Małgorzata Schoen, Brunhilda—Hanna Ralph. 

  

ISALA MIEJSKA Zwiększony zespół orkiestry. Jlustracja muzyczna osnuta na motywach Ryszarda Wagnera. 

Geobranska 5 NAD PROGRAM: Pod tęczowym sztandarem — film spółdzielczy w 2 aktach. 

* 8 * Kasa czynna od godz. 3 min, 30. — Początek seansów o godz, 4-ej. / — Następny program: Wrogowie ognia. 

Dziś! Uczta artystyczna dla miłośników kinat J Ki : B id H i 
—— Wszechówiatowej sławy król tencrów an iepura ! rygi a e m 

dziel ° ac „rasių NEAPOL, SPIEWAJĄCE MIASTO 
"KINO-TRATR Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odšpiewa po polsku pios.: „Zejdź 

do gondoli" i „Signiors, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6. 8 i 1615 
  „BELIOS“ 

1 83, tel. 9-26 
z udziałem najmilszej i naj- 
piękniejszej pary kochanków 

Jutro premjerał Najnowsze i najwspanialsze arcydzieło twórcy „Rapsodj! Węgierskiej” Eryka Pommera 

DITA PARŁO i WILLI FRITSCH 

MELODJA SERC 
Prześliczny film miłosny. 
Szalenie insteresująca akcja. 
Początek og. 4,-6, 8 1 1015 

  

Dziś! 
Rekordowy 

DŹWIĘKOWA KINQ 

„MLUWO | === 
dł, A. Hicziowicza 22. | —   

przebój dźwiękowy! 

Wielki dramat miłosny. Gertrūda Lawrence. 
W roli głównej 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30. Na l-szy seans ceny zniżone. 

iwan Petrowicz : Lil 

Dziewczę z Montparnasse'u 
NAD_PROGRAM: datki dźwiękowe. 

    

agover 

  

„ао Kobieta, która cię nigdy nie zapomni 

Film ten wystawą i śpiewem poruszył cały świat! 

z ulubieńcem i ś 

  

PARADA MIŁOŚCI 
piewakiem MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa w języku francuskim swoje piosnki 

oraz JEANETTE MAC DONALD znana špiewcczka opery „Metropolitain“. 

Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10 15, w soboty i niedz. o godz. 2-ej. Na I-szy seans ceny zniżone 
  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Uwag 

  

DZIŚ od godz. 12-ej do 4-ej po poł. będzie wyświetlany bardzo interesujący film dźwiękowy P. t. 

at Z Byrdem do: bieguna pożudniowego 
Z ekspedycji Kontradmirała Richarda E. Byrda do bieguna południow. 
Jast on jedynym człow., który przel. ponad biegun. i oglądał go z lotu ptaka. 
  

Jutro premjerał Pierwszy 
film polsko - amerykański! 
Przebój dźwiękowy! Rewja Hollywoodu 
Przepiękne obrazy rewjowe, śpiewno.taneczne z udziałem HANK! ORDONÓWNY, Karola Hanusza, 

john Gilberta, Normy Shearer, Buster Katon i innych gwiazd ekranu. 

HANKA ORDONÓWNA śpiewa kuplety w jęz. polskim. Pocz. o g. 4-0i. Na l-y seans eeny zniżone 

Kino Kolejowe | Dziś i dni następnychi 
Sztandarowe  arcydziełol 

0 GN 15 K 5 Žinybusiiyiart w filmie ра 

įsbek śworca kolejow.) 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. edp. 

Aa gł   

Lekarz kobiet 
W roli lekarza—IWAN PETROWICZ, Jawnogrzesznicy—A. PETERSON-MOZŻUCHINOWA, 

Kochanki— Ewelina Hoit. Arcyciekawa trešč filmui 

Początek seansów o g. 5-ej, w niedz. i św. o g. 4-ej po poł. Nast. program: Żar miłości z Gretą Garbo w roli gł. 

Potężny dram. życiowo-erotycz- 
ny w 10 dużych aktach, illustru- 
jący dzieje dwojga kochanków 

Silne napięcie dramatycznel   
Leczn (i Lewskiego Stow. Pomocy Sanil 

Wiino, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10 — 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny. 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rontgenowskie została obniżona. 

13 zł. 1 m. p. 

I Tą, brzoza, (Ona, dążą 
Składnica Państw. Materjałów Drzewnych 
przy D. L. P. Wilno, Wielka 66, tel. 14-49. 

Podgórna 7, tel 
Składy: Piłsudskiego 67 Gs: 

Stale suche deski podłogowe, 
szalówka, stolarka i inne 

MNA SPŁATY. 

      
    

   
    
    

    

UWAGA! 

    a MN 

Sensacyjna okazja 
dła najszerszych mas, na zbliżające się święta. Bio- 
rąc pod uwagę obecny ciężki kryzys gospodarczy, 
odbierający najszerszym masom możność zaopatrzenia 
się w towary na święta, postanowiliśmy .tylko przez 
krótki czas wysłać każderau komplet towarów pierw- 

Bzabędnćj qókości 

tylko za 12 zł. 50 gr. 
a mianowicie: | pullower jedwabny letni damski, w 
najpiękniejszych kwiatach żakardowych, pierwszo- 
rzędnego gatunku (nawet dla najwybredniejszych dam) 
3 pary pończoch z sztucznego jedwabiu t. zw. „Kunst- 
seide* we wszystkich kolorach, | chustkę jedwabną 
na głowę w pięknych kwiatach, 3 damskie chusteczki 
de nosa, białe mereżkowane oraz | duży ręcznik. ką- 
pielowy. Koszta przesyłki 2 zł. płaci kupujący. Bez 
ryzyka, jeżeli towar się nie podoba, przyjmujemy go 
z powrotem i pieniądze zwracamy lub zamieniamy na 

inny (stosownie do życzenia). 

Zamówienia prosimy adresować: 

Fifma: „Łódzka Tkanina'* Łódź, skrzynka poczt. 417. 
Uwaga: Zamawiający 2 komplety razem otrzymuje 

|! parę białych rękawiczek balowych, bezpłatnie 

Obwieszczenie. 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie Ch. Smaj- 

kiewicz, na zasadzie $ 33 Instrukcji o przymusowem 
ściąganiu podatków i opłat z dnia 17.V 26 r. (Dz. 
Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 3!! marca r. b. o godz. I0-ej rano, 
w sali licytacyjnej lsby Skarbowej w Wilnie przy 
ul. Wielkiej Nr 66, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
900 tuzinów pudełek pudru, 300 tuzinów pudełek 
proszku do zębów, oszacowanych na 1750 zł, nale- 
żących do Fromberg Frumy, Uniwersytecka Nr |, na 
pokrycie zaległości podatkowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

0 ZZAGOTEKĄN 
p O „” > Ad“ 
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NA SEZON WIOSENNY 

firma „Janusze 
poleca najtaniej — najlepsze towary galanteryjne 

66 ul. św. Jańska 6, 
(były lokal Frliczki). 

Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 

Najmodniejsza bielizna damska i męska. 4 
  

  

  

uakotowy K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ulica Adama Micklewicza Nr. 9 

OTRZYMANO W WIELKIM WYBORZE: 
CERATY stołowe i meblewe. Linoleum korko- 
wy. Chodniki rozmaite. Wycieraczki, rzeczy 

podróżne. 
Ceny zniżone. Ceny zniżone. 

  

  

Najkorzystniej 
Głowińskiege kupuje się towary gwa- 

rantowanej dobroci u   В 
Polecamy tweedy na kostjumy i sukie, įedwabie „| / 

szłuczuc:l peikale wpiekbych dźsenieth mata 3 I NA RATY. 
ły mundurkowe. UWAGA — WILEŃSKA 27. | | | MADESZŁY NOWOŚCI. 

2 MT 

Od roku 1843 istnisje į 

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 28 | 

Meble; 
į jadalne, sypiałne i ga- 
s binetowe, kredensy, i. 
| stoły, szafy, łóżka itd. E 

/ Wykwintne, Mocne, | 
NIEDROGO,Ę 

ia dogolnych МАГОА ©   
  

Przedstawicieli 
Solidnych i wymownych do rozpowszechniania arty- 
„kulėw towarowych niezbędnych w każdym domu 
poszukujemy na bardzo dogodnych warunkach 
Zgłaszać się z referencjami W. Pohulanka |, tel. 367 

6d 10245537: 

POSZUKUJE SIĘ GMACH 
o 16—18 pokojach w okolicach Wilna w suchym 

lesie sosnowym, dla kołonji letniej. Oferty: W. Pohu- 
lanka 18. Centralny Komitet Oświaty. 

  

Z i 800—1000 dol. od- 

Za wypDoŻYyCZENIE Gm bezpłatnie mie- 
szkanie w dobrym punkcie miasta, 4 pokoje z kuch- 

nią wszelkie wygody, wolne od podatku lokalowego. 

Ajencja „Połkres<—Wilno, Królewska 3, tel. 17.80 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, VI xewiru 

Jan Lepieszo, zam. w Wilnie przy ul. Zamkowej 15, 
m. 2, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż 
w dniu 28 marca 1931 roku, od g. 10-ej rano w Wilnie 
przy ul. Miłej Nr 7, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej ruchomości, należącej do dłużniczki Emilji 

Hordyńskiej, składającej się z auta ósobowego i urzą- 
dzenia mieszkaniowego, oszacowanej dla licytaeji na 
sumę 1230 zł, na zaspokojenie pretensji Barbary Gró- 
deckiej. 

Na zasadzie art. 1070 U. P. C. powyższe 
może być sprzedane poniżej oszacowania. 

3489/V1 Komornik Sądowy J. Lepiesze. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VI rewisu 

Jan Lepieszo, zam, w Wilnie przy ul. Zamkowej 15, 

m. 2, na zasadzie art. 1030 U. P. €. obwieszcza, iż 
w dniu 27 marca 1931 roku o godz. 10 reno w Wilnie 
przy ul Tomasza Zana Nr 7, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej ruchomości, należącej do „Przeds. 

Robót Budowl. inż. Stabrowski i S-ka", składającej 
się z biurka, fotela, stołów kancelaryjnych,. maszyny 

do pisania i wagonetek żelaznych, oszacowanej dla 
licytacji na sumę 3640 zł. na zaspokojenie pretensji 
Zakładu Ubezp. Pracowa. Umysłow, w Warszawie. 

Na zasadzie art. 1070 U. P. C. powyższa rucho- 
mość może być sprzedana poniżej 'oszacowania. 
3488/V1 Komornik Sądowy J. Lepiesze. 

Krajowy Bank Spółdzielczy 
przyjmie jeszcze kilku Pań i Panów w charakterze 

zastępców. Zgłaszać się do Oddziału Banku w о- 

kalu Biura Ogłoszeń S. jutana, ul. Niemiecka Nr. 4. 

auto 

Czy jesteś już członkiem ŁOPP-u?   

STUDENT 
poszukuje korepetycji w” 

zakresie 6-ciu klas Gima.. 

WIŁKOMIERSKA 3—28.. 

MIESZKANIE 
Świeżo odremontowane z: 
4 pokoi ze wszełkiemi wy— 
godami (wanna, water) 

de wynajęcia 
róg ul. Miłosiernej 

i Sofjanej Ne. 3.84 

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra-- 
wność, zgegę, nudnošė, 
wymioty, brak apetycu. 
ogólne osłabienie, eceterm. 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnege 
na cały świat Dr. Dietla. 
profesora Uniwersytetu Ja” 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po- 

uczającej. 

Adres: Liszki — Apteka. 

  

  

    

Wileńska 3 
0d godz. 8—1 i 4—8. 

tal, 567, 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Dr. L. Rywkind 
chor. uszu, gardła i nora. 
Zarzecze 16, telefon 8803 
przyjmuje od godz. 4—4, 

Akuszerka 

Marją ТОНА 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 50 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Pianino "you 
Wiłkomierska 3—20. 

34351 
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Redakter edpowiedziałnę Antoni Wiswniewski 

 


