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Exposć Benesza 
a wypadki cieszyńskie „„Oini 

Zagadnieńie układu stosunków 

międzynarodowych w Europie środ- 
kowej znowu wysunęło się na porzą- 
dek dzienny. Podróż Dollfussa i Go- 
embesa do Rzymu, mowa Mussolinie- 
go na obchodzie drugiego pięciolecia 

faszyzmu, a ostatnio expose Benesza 
w połączonych komisjach spraw za- 
granicznych Sejmu i Senatu zwróciły 
na nie uwagę opinji publicznej. 

Centralnym punktem tego zagad- 

nienia jest niewątpliwie kwestja austr 

jacka. Od dalszych losów Austrji za: 

leży polityka jej sąsiadów. Jasnem 

jest. że np. w razie Anschlussu wypad 

ki potoczyłyby się innym torem, niż 

obecnie. 
Nie więc dziwnego, że min. Benesz 

całe swoje expose poświęcił kwestji 

austrjackiej. Przedstawił on wszyst- 

kie możliwe sposoby jej rozwiązania. 

Oczywiście, ustosunkowanie się mia. 

Benesza do różnych rozwiązań jest 
różne. Anschluss uważa on za niegroź 

ny dła Czechosłowacji, ale niemożli- 

wy do przyjęcia ze względu na opór 
„reszty Europy*. T. zw. włoskie roz- 
wiązanie, krokiem w kierunku które- 
go były rozmowy rzymskie — za mo 
żliwe, o ileby nie było ono skierowa- 
ne przeciwko Małej Entencie. Federa 

cja naddunajska jest niemożliwa ze 

względu na opór Włoch. Unja austro- 
węgierska spowodowaćby musiała re- 
staurację Habsburgów, a to jest nie 
do przyjęcia dla Małej Ententy. gdyż 
żagrażałoby  calošci terytorjalnej 
wchodzących w. jej skład państw. Za 
jedynie możliwe w chwili obecnej u- 
waża min: 'Benesz utrzymanie całko- 
witej samodzielności Austrji. 

Jak widzimy, min. Benesz nie po- 
wiedział nic nowego. Z expose jego 
wynika tylko, że Czechosłowacja pro 
wadzić będzie nadal taką samą poli- 
tykę, jaką prowadziła dotychczas. 
Znaczenie tego przemówienia wynika 
z momentu, w którym ono było wygło 
szone. 

Rozmowy rzymskie stanowią nie- 
wątpliwie krok do Ścisłej współpracy 
włosko - austrjacko - węgierskiej, w 
której Włochy, jako wspólnik najsil- 

niejszy obejmą kierownictwo, a to 
prowadzi je do hegemonji w Europie 
Środkowej. Taka hegemonja nie jest 
do przyjęcia dla Małej Ententy, prze- 
dewszystkiem ze względu na + Jugo- 
sławję, której interesy są sprzeczne z 
interesami Włoch. W expose Benesza 
przekładając go z języka dyplomatycz 
nego na język zwykły, znajdujemy wy 
raźny sprzeciw przeciwko tej konccp 
cji. 

    

Zrozumiałem jest łagodne trakto- 
wanie przez min. Benesza kwestji Aa 
schłussu. To niebezpieczeństwo nie 
jest groźne — wyraźne stanowiska 
Włoch chroni przed nim. 

Napewno min. Benesz dołoży 
wszelkich wysiłków, by utrzymać sta- 

tus quo w Środkowej Europie. Te 
człowiek, od 15 lat kierujący polityk: 
zagraniczną Czechosłowacji posze 
eić się może nielada sukcesami. Mała 
Ententa, dzieło jego rąk. daje polity- 
ce jego silne oparcie, a jego krajowi 
znaczenie daleko większe, niż powi- 
nienby on posiadać ze względu na 
swój obszar i zaludnienie. Benesz nie 
może dopuścić, by ten stan rzeczy, 
tak dla Czechosłowacji korzystny u 
legł zmianie. zainteresowany on jest 
w utrzymaniu samodzielności Austrji 
więcej, niż sam Dolfuss. 

Ale można zapytać: a cóż to nas 
wszystko obchodzi? Czy mało mamy 
wałsnych kłopotów, żebyśmy się mieli 
zajmować zagadnieniami  naddunaj. 
skiemi? 

Jednak te zagadnienia nie są dla 
nas obojętne. Interesy międzynarodo 
we tak się krzyżują, tak zazębiają 2 
siebie wzajemnie, że każdy nowy u- 
kład stosunków w Europie nas doty- 
czy mniej łub więcej bezpośrednio. 

Z chwilą, gdy stosunki nasze z So 
wietami i Niemcami ułożone zostały 
Pomyślnie, nadszedł cząs do większej 

aktywności naszej polityki zagranicz- 
nej w innych dziedzinach. W zagad- 
nieniach naddunajskich Polska też bę 
dzie miała coś do powiedzenia. 

Nie przesądzajmy — co, jak i kie 
dy. Polityka wymaga dostosowywa- 
nia. się do wymagań chwili, wymaga 
uwzględniania konjunktury, której 
zgóry i szczegółowo przewidzieć nie- 
podobna. W każdym razie kompleks 
zagadnień środkowo - europejskich 

    

    
    

może się znaleść w polu działania na- 

szej polityki zagranicznej. 
Tego, zdaje się, nie widzą Czesi. 

Charakterystycznem pod tym wzgł?- 
dem jest nie to, że min. Benesz w swo 

im expose nie wspomniał o Polsce — 
bo to może być usprawiedliwione do- 
tychczasowym układem stosunków, 
najbardziej charakterystycznym jest 
stosunek do polskości na Śląsku Cie- 

szyńskim. 
Stosunek ten jest poniżej wszelkiej 

krytyki. Na zgromadzeniu polskiem, 
odbytem w czeskim Cieszynie w ub. 
tygodniu mówcy przytaczali masę fak 
tów, świadczących o ucisku narodo: 
wości polskiej. Jeden wielki głos ro4- 
paczy — oto charakterystyka tego 
zgromadzenia. Poprzednie demon- 
stracje antypolskie w Cieszynie dosta 
tecznie ujawniły nastawienie czeskich 
nacjonalistów. 

Stosunki wewnętrzne państwa 
wiążą się z jego polityką zagraniczną. 
Ci sami Czesi potrafili ułożyć stosu a 
ki z ludnoś niemiecką Czechosło- 
wacji, licząc się z międzynarodowym 
znaczeniem Niemiec. Czesi, ci paten- 
towani panslawiści agresywność swa- 

  

   

  

   

  

  

  

ja skierowali przeciwko — Słowia- 
nom. Nie tylko Polacy są pokrzywdze- 
ni — Słowacy od lat łomagają się 
autonomji. 

Polska nie może być obojętna na 
los Polaków poza granicami państwa. 
Stosunek do ludności polskiej odbije 
się na stosunku Polski do Czechosło- 
wacji. 

Nie można nazwać inaczej, niż 
" dziwnem stanowiska prasy „narodo- 
wej'. Zarówno „Gazeta Warszawska” 
jak „Kurjer Warszawski“ bagatelizu- 
ją zajścia cieszyńskie, spychają je do 
rzędu zjawisk drugoplanowych. Nasi 
„narodowcy tak łatwo rezygnują z 
intresów Narodu Polskiego na rzecz 
swoich koncepcyj politycznych! 

Oni liczą, że musimy — zabiegać 
o przyjaźń Czech. 

Czechosłowacja. broniąc  swoien 
interesów w Europie Środkowej, bro 
niąc samodzielności Austrji i spoistoś 
ci Małej Ententy, oglądać się musi na 
Polskę. A uwzględnienie praw ludno 
ści polskiej na Śląsku Cieszyńskim 
jest warunkiem porozumienia. 

Tak się wiąże expose Benesza 7 
zajściami cieszyńskiemi. 

W. Solski. 
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Fnglja czeka na nową notę 
э 

„Times“, oma- 
wiając notę francuską: stwierdza, że 
nota ta nie stanowi sprecyzowanej od 
powiedzi na memorandum brytyjskie 
i dlatego nie należy noty tej uważać 
za ostatnie słowo korespondencji dy- 
plomatycznćj, prowadzonej od kilku 
miesięcy. 

Zdaniem dziennika, nota francu$ 
ka przypomina więcej deklarację, 
przeznaczoną na użytek wewnętrzny, 

aniżeli dokument, mający pomóc w 
rokowaniach dyplomatycznych. W 
Anglji musi zapanować rozczarowa- 
nie, że rząd francuski nie mógł udzie 
lić lepszej odpowiedzi. Rząd Doumer- 
gue'a przyrzeka nawet mniej, aniżeli 
poprzednie rządy. Wszyscy zgodzili 
się, że nad kwestją rozbrojenia panu 
je całkowicie najistotniejsze zagadnie 
nie chwili, t. j. sprawa gwarancji wy- 
konania konwencji. Tymczasem min. 
Barthou cofa się do starej idei pow- 
szechnych gwarancyj bezpieczeństwa 
granic. „Times“ podkreśla niemożl'- 

wość ze strony brytyjskiej w udziele- 
niu tego rodzaju powszechnych i auta 
matycznych gwarancyj dla obrony na 
wet siłą w razie potrzeby granie wszy 
stkich krajów na obu półkulach. 

Zresztą memorandum brytyjskie 
proponuje tylko skromną redukcję w 
wygodnych odstępach czasu. Włochy 
i Niemcy byłyby nawet gotowe zgo- 
GALIA 

    

podporządkował się 

Times'a“ . 

dzić się na obecny status quo bardziej 
uzbrojonych mocarstw, gdyby mocar 
stwa te uznały chociaż moralny, jeże: 
li nie legalny tytuł Niemiec do posia 
dania siły zbrojnej dla celów samoob 
rony. Niemcy — podkreśla dziennik 
— nie przyjmą żadnej konwencji, któ 
ra tego nie uwzględni. Musi być zasa 
dą konwencji, by każde państwo po- 
siadać mogło swą własną obronę w lu- 
dziach i materjale wojennym. Uregu 
lowanie systemu liczebnego i rozmia 
ry zbrojeń będą uzgodnione, wszyst- 
kim znane i możliwe do sprawdzenia. 

Pod względem przywrócenia zaufania 
międzynarodowego korzyści byłyby 
olbrzymie, stwierdza „Times*: koń- 
cząc swe wywody, które wyraźnie 
zdradzają inspirację Foreign Office. 

W tym samym duchu wypowiada 
ją się o nocie francuskiej i inne dziea 
niki londyńskie, zdradzając jedno 
wspólne ofiejalne źródło inspiracji, 
którem — według zapewnień, miał 

być tym razem sam minister spraw 
zagranieznych Simon. 

LONDYN. (Pat). Jak przypuszcza 
ja tu, rząd brytyjski zażąda niebawem 
od rządu francuskiego bardziej wy: 
raźnej deklaracji w sprawie gwaran- 
cji wykonania konwencji rozbrojenio 
wej, które uważane są przez Francję 
za niezbędne. 

Dyrektorjat Kłajpedy 
władzom litewskim. 

Zwolnienie 29 urzędników. 

RYGA. (Pat). Z Kłajpedy donoszą, 
że wobec upłynięcia w dniu wczoraj- 
szym terminu ultimatum, postawione 
go dyrektorjatowi przez gubernatora 
Nowakasa co do zwolnienia 29 urzęd 
ników, oskarżonych o działalność an- 
typaństwową, w dniu dzisiejszym dy 
rektorjat podporządkował się wła- 
dzom litewskim i wykonał polecenie, 
zwalniając ezasowo wszystkich wyżej 

Odpowied 

wymienionych urzędników. 
Podporządkowanie się żądaniom 

gubernatora oznacza kapitulację dy- 
rektorjatu wobec stanowczej posta- 
wy przedstawiciela rządu centralne- 
go: który zagroził, jak wiadomo, w ra 
zie niewykonania aresztem prezydenta 
dyrektorjatu Schreibera oraz rozwią 
zaniem dyrektorjatu. 

ź litewska 
na notę niemiecką. 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuin- 
informacyjne komunikuje: Litewski 
minister spraw zagranicznych wręczył 
dnia 21 marca posłowi niemieckiemu 
odpowiedź na notę w sprawie rzeko-. 
mej sprzeczności między ustawą o 0- 
chronie narodu i państwa a statutem 
obszaru kłajpedzkiego. 

Noła litewska oświadcza, że rząd 
litewski nie uznaje tych zarzutów i 
stwierdza, że ustawa normuje sprawy     

Mussolini kładzie podpis w 

  

Podpisanie paktu rzymskiego. 

  

obecn. Dolliussa i Goembesa. 

  

Trzy warunki Sowietów 
w razie wstąpienia do Ligi Narodów. 

MOSKWA. (Pat). Wiadomości o 
rzekomem wstąpieniu ZSRR. do Ligi 
Narodów nie znajdują dotychczas w 
Moskwie potwierdzenia. Wedle opinji 
tutejszych kół politycznych sprawa 
ta nie jest obecnie rozważana przez 
sowieckie czynniki decydujące, mimo 

że przychylny stosunek ich do Ligi 
Narodów, który znalazł swój wyraz 
w oświadczeniach Stalina, Mołotowa 
i Litwinowa, nie uległ zmianie. Na za 
sadzie posiadanych informacyj wąt- 

pić należy, aby Sowiety zdecydowały 
się na oficjalne wstąpienie do Ligi 
zwłaszcza w jej obecnej formie. Jak 
słychać, byłoby to możliwe w razie: 

1) nawiązania bezpośrednich sto- 
sunków dyplomatycznych pomiędzy 

ZSRR. a wszystkiemi państwami nale 
żącemi do Ligi, 2) całkowitego równo 
uprawnienia wszystkich ezłonków Li- 
gi, 3) skasowanie zasady jednomyśl- 
ności w decyzjach Ligi Narodów. 

podpadające pod ustawodawstwó li- 
tewskie, wobec czego nie może uznać 
noty niemieckiej za zgodną z powsze 
chnie przyjętemi zasadami międzyna 
rodowemi, ani też z konwencją pary 
ską w sprawie Kłajpedy. 

Pozatem nota litewska wymienia 
protesty litewskie w Berlinie z powo 
du propagandy niemieckiej, skierowa 
nej przeciwko nienaruszalności tery - 
torjum litewskiego. Propaganda taka 
nie może pozostać bez wpływu na sta 
nowisko pewnych sfer w Kłajpedzie. 

W dalszym ciągu odpowiadając na 
notę niemiecką, rząd litewski oświad 
cza, że ustawa 6 ochronie narodu i 
państwa skierowana jest przeciwko 
ciężkim występkom  karalnym, któ- 
rych Litwa nie może bezkarnie tolero 
wać, podobnie jak nie' tolerowałyby 

tego Niemcy. 

W związku z tą wiadomością oś- 
wiadczają z niemieckiej strony, kom- 
petentnej. że litewska ustawa o ochro 
nie narodu i państwa stanowi punkt 
kulminacyjny w walce rządu kowień 
skiego przeciwko autonomji kłajpedz 
kiej, uchylając praktycznie tę auto- 
nomję i zwracając się wyłącznie prze- 
ciwko ludności niemieckiej w okręgu 
kłapedzkim. Zwłaszcza naruszenie 
praw, zagwarantowanych statutem pa 
ryskim kłajpedzkim jest szczególnie 
ciężką obrazą autonomji okręgu kłaj 
pedzkiego. 

PRASA NIEMIECKA 

o oświadczeniu min. Becka. 

BERLN, (Pat). Cała prasa niemiecka ogła 
sza wywiad ministra Becka w sprawach ро!- 
sko-litewskich. Niektóre dzienniki dodają do 
wywiadu krótkie komentarze swych kores- 
pondentów warszawskieh. Komentarze ie 
wskazują m. in. że Polska żywi szezere chę- 
ei zawarcia porozumienia z Litwą, jednakże 
wobec niejednokrotnie stwierdzonej złej we 
li litewskiej, nie zamierza rząd polski roz- 
poczynać jakichkolwiek poważnych rozmów, 
sanim nie dojdzie do przekonania, że na 
stroje w Kownie uległy zmianie i że Litwa 
okazuje zdecydowanie dobrą wołę porczn- 
mienia z Polską. 

Dzienniki zestawiają również niezrozu- 
miałe stanowisko Litwy wobee Polski osta- 
tniemi nieporozumieniami niemiecko-Jitew- 
skiemi. . $ 

Wrażenia w Szwajcarii. 
GENEWA, (Pat). Koła szwajcarskie, zb!i- 

żone do Ligi Narodów, przyjęły naogół ży- 

czliwie odpowiedź francuską na memoran- 

dum angielskie w sprawie rozbrojenia. 
Delegaci krajów zaprzyjaźnionych z 

Francją z nieukrywaną radością stwierdzają 

że w nocie swej Franeja pozostaje wierua 

podstawowym zasadom, © które walezy wiel 

ka liczba państw od początku konferencji. 
Szczególnie podkreślają dwa punkty: 1) 

stwierdzając, że powrót Rzeszy do Ligi Na- 
rodów, jest istotnym warunkiem zawarcia 
wszelkiej konwencji rozbrojeniowej i 2) za- 
znaczający z siłą, że wypowiedzenie się 6 
sytuacji stworzone od kilku miesięcy w 
dziedzinie zbrojeń należy wyłącznie do ko- 
misji głównej. 

W. Genewie przeważają poglądy, że pre- 
vydjum konferencji rozbrojeniowej zbiecze 
sie, jak bylo przewidziane, w dniu 10 kwiet 
nia r. b. i zgodnie z sugestjami franeuskiemi 
postanowi przekazanie komisji głównej za- 
jęcie się istniejącą sytuacja, która wymaga 
doniosłych decyzyj. 

Węgier sekretarzem stanu 
przy Watykanie. 

BUDAPESZT, (Pat). Według donie ień 
dzienników, kardynał prymas Seredyi ma 
być powołany do Watykanu jako następca 
kardynała Pacelliego na stanowisko sekre 

tarza stanu. 
Wiadomość ta wywołała wielkie wraże 

nie, gdyż dotychczas stanowisko sekretarza 
stanu zajmowane było wyłącznie przez Wło- 
chów. 

Kardynał Seredyi otrzymał zaproszenie 
do udania się do Rzymu. 

Na pomoc 
rozbitkom „Czeluskina“. 
MOSKWIA, (Pat). Celem wzięcia udziału 

w akcji ratunkowej rozbitków „Czełuskina* 
opuścił wczoraj port leningradzki lodoła- 
macz .,Krasin', kierując się przez ocean 
Atlantycki, kanał Panamski i Ocean Spokoj- 

ny do cieśniny Beringa. 
MOSKWA, , (Pat). Trzy . samoloty grupy 

fotnika Kamina wystartowały z Anadyru na 
przyłądek Wankarem, odległy o 118 km od 
obozu rozbitków. Znajduje się tam już lot- 
nik Lapidewski. 

Dwa samoloty z grupy Kamina zmuszo- 
ne były do pozostania w Maina Pulgin, ce: 
iem naprawy uszkodzeń . 

Lot z Ochocka do Anadyru odbywał się 
w warunkach t. zw. šlepego lotu, to jest w 
gęstej mgle i przeciw wiatrowi na wysokości 
1.500 m. z powodu konieczności przelotu 
nad łańcuchem górskim. 

Z Władywostoku wyruszył na półnoe sta- 
tek „Sowiet* z samolotem lotnika Bołoiowa 
i 2 steroweami pod dowództwem uczestnika 
lotu do stratostery Birnbauma. 

Litewscy urzędnicy nie mogą 
wyjeżdżać do Niemiec. 

BERLIN, (Pat). Jedna z ageneyj donosi z 
Kowna: Z dobrze poinformowanych źródeł 
komunikują, że rząd litewski wydał okólnik 
zakazujący urzędnikom państwowym na ezas 
najbliższy wyjazdów do Niemiec. Zezwolenie 
na wyjazd udzielane będzie tylko w nadzwy- 
czajnym wypadku. 

Rokowania handlowe 
polsko-francuskie. 

PARYŻ. (Pat). Rokowania handto 
we polsko - francuskie, podjęte po- 
nownie w Paryżu z początku bm. do- 
prowadziły do pewnego aczkolwiek о- 
graniczonego rezultatu. Obie strony, 
doszły do porozumienia co do wzajem 
nego udzielania sobie większej części 
kontyngentów na pierwszy kwartał r. 
b. Delegacja polska pod przewodniet 
wem dyr. Sokołowskiego kontynuje w 
dalszym ciągu z ekspertami francus 
kimi w celu dojścia do porozumienia 
co do bardziej zasadniczego układu 

na przyszłość. 

Opinja węgierska o wizycie 
min. Nakoniecznikoff- 

Klukowskiego. 
BUDAPESZT. (Pat). „Magyar Or- 

sag* pisze z, okazji wizyty ministra 

Nakoniecznikoff - Klukowskiego: 
Opinja węgierska z radością wita 

wizytę członka rządu polskiego, po- 

nieważ widzi w niej nowy dowód, że 

dla konsolidacji i pogłębienia przyjaź 
ni polsko - węgierskiej podjęto poważ 
ne kroki. Е 

Mamy nadzieję, že wizyta minist- 
ra Nakoniecznikoff - Klukowskiego 
jest nietylko aktem kurtuazji. Kierow 
nicy polityki zagranicznej Polski i We 
gier powinni znaleźć drogę zbliżenia i 
omówienia wszystkich spraw intere 
sujących w równej mierze oba kraje. 

Wzajemne notowanie dewiz: 
polskiej i niemieckiej. 

WARSZAWA, (Pat). Jak wiadomo, dnia 
22 podjęte zostały na giełdzie w Berlinie o- 
ficjalne notowania złotego. Dziś również i 
na giełdzie warszawskiej wprowadzono po 
raz pierwszy oficjalne notowanie -dewizy па 
Berlin. Dzisiejsze notowanie dewiży berliń: 
skiej wynosiło 210,75. ь 

Prof. Wróblewski prezesem 
Polskiej Akademji 

Umiejętności. 
KRAKÓW. (Patl. Prezesem polskiej aka- 

demji umiejętności na następny okres 5 lat 
wybrany zostal na dorocznem walnem zebra 
niu akademji prof. uniwersytetu Jagiellon- 
skiego dr. Stanisław Wróblewski, były pre 
zes najwyższej izby kontroli państwa. Pro: 
fesor Wróblewski jest autorem wielu prace 
naukowych z zakresu prawa rzymskiego, 
prawa handlowego i in. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWIA, (Pat).  Dewizy:  Belgja 

123,68 — 123,99 — 123,37. Londyn 27,21 -- 
26,95. Nowy York 5,32 — 5,26. Paryż 35.03 
— 34,85. Stokholm 140,30 — 138,90. Szwaj- 
carja 171,47 — 171,90 — 171,04. Włochy 
45,57 — 45,69 — 45,45. Berlin po raz pierw- 
szy notowano dziś oficjalnie na Giełdzie War - 
szawskiej 210,76 — 211,27 — 240,23. Ten- 
dencja niejednolita. 

Dolar w obrotach prywatnych 5,26. 
Rubel 4,65 — 4,68. 

Bitlerowskie zabiegi w zagłębiu Saary. 
Dążenie do przedplebiscytu. 

SAARBRUEGKEN. (Pat). W ko- 
łach dobrze poinformowanych utrzy- 
mują, że dążeniem narodowych socja 
listów w Zagłębiu Saary jest przedew 
szystkiem zorganizowanie pewnego 
rodzaju przedwstępnego plebiscytu, a 
by potem w miarę możności zapobiec 
właściwemu plebiscytowi, który mógł 
by wypaść niezupełnie korzystnie dla 
Niemiec. Dopiero w razie nieudania 
się tej akcji Rzesza miałaby pretekst 
do rozpoczęcia akcji terorystycznej w 
zagłębiu Saary na rzecz jego przyłą- 

czenia do Rzeszy. Podkreśla się w 
Żwiązku z tem, że liczba członków 
„frontu niemieckiego* bynajmniej nie 
świadczy o tem, że większość ludnoś- 
ci wypowie się za natychmiastowym 
powrotem zagłębia do Rzeszy, albo- 
wiem do organizacji tej przyjmowani 
są również i Żydzi, a wiele innych o- 
sób wstępuje do niej ze względów 
oportunistycznych, aby oszczędzić so 
bie trudności. Wielu z tych członków 
wypowiedziałoby się raczej za utrzy 
maniem status quo. 

  

Antysowieckie wystąpienie władz mandżurskich. 
MOSKWA. (Pat). Agencja Tass do 

nosi z Chabarowska o dwóch wypad- 
kach antysowieckich wystąpień władz 
mandżurskich. 

W dniu 19 b. m. grupa przedstawi 
cieli mandżurskiego departamentu oś 
wiaty w asyście policjantów przybyła 
do utrzymywanej przez wschodnio - 
chińską linję kolejową szkoły tech- 
nicznej dla dzieci kolejarzy sowiec- 
kich w Chabarowsku dokonawszy re- 
wizji, zarekwirowała bibljotekę szkoł 
ną, zabierając 10 tys. książek dla ocen 
zurowania ich przez departament oś- 
wiaty. Policja zabrała również spisy 
abonentów czytelni, przyczem oświad 
czono, że inspektorzy departamentu 

  

oświaty udadzą się do mieszkań ucz- 
niów celem odebrania książek. 

Ponadto donoszą, że w ostatnich 
dniach zakazano doręczania żywności 
i niesienie pomocy lekarskiej obywate 
lom sowieckim, zatrzymanym przez 
policję wschodnio - chińskiej linji ko 
lejowej. Niektórych aresztowanych 
poturbowano. W związku z tem aresz 
towani rozpoczęli głodówkę na znak 
protestu. By zlikwidować głodówkę 
policja wybrała czterech aresztowa- 
nych, którzy jako „podžegacze“ pod- 
dani zostali rozmaitym  okrucieńs:- 
wom. 

W obu wypadkach rząd sowiecki 
złożył protest przeciwko samowoli 
władz mandżurskich. 

Burza nad morzem Czarnem. 
BUKARESZT, (Pat). Burza. która szalała 

przez kilka godzin na wybrzeżu morza Czar 
nego uniosła w miejseowości Mangalja łódź, 
w której znajdował się 12-letni chłopiec. Po- 
sterunek hydroplanów w Konstanzy, powia- 
domiony o wypadku, telefonicznie, wysłał 

hydroplan na poszukiwanie łodzi. Po dwu- 
godzinnem poszukiwaniu łódź została odnale 
ziona na pełnem morzu. Chłopiee, który stra- 
cił przytomność, weiągnęty został do kabiny 
hydroplanu i przewieziony do Konstanzy. 

WILENSKI
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KUO M UNIKAT. 
Wszechświatowa wytwórnia amerykańska „Universal —Pictures—Corporation" już wykończyła wy- 

produkowanie pierwszego filmu polskiego, zakrojonego na światową skalę p. t. 

Kocha... Lubi... Szanuje... 
z udziałem najwybitniejszych asów i gwiazd polskiego ekranu, sceny i baletu: Loda HALAMA, 
Eugeniusz BODO, Władysław WALTER, Zulą POGORZELSKA, Konrad TOM, Marja CHMUR- 
KOWSKA, Wiktor Sielański, Znicz i inni. 

Film ten został wykonany całkowicie w Polsce przy współudziale wybitnych polskich i zagra- 
nicznych reżyserów i muzyków KOSZTEM 500.000 złotych. 

Rewelacyjna treść. — Niewidziany dotąd w filmie polskim przepych i bogactwo wystawy. 
Przebojowe piosenki Warsa i Toma. 
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Śledzcie za anonsami. 

  

Sensacyjne wydarzenia 
w sprawie Stawiskiego 

ODNALEZIENIE KLEJNOTÓW. 

PARYŻ, (Pat). Niemai każdy dzień przy- 
nosi nową Sensacię w aferze Stawiskiege. 
Dziś zostały uwieńczone pomyślnym wyni 
kiem poszukiwania słynnych klejnotów Sta- 
wiskiego, które oszust otrzymał od dyr. lvm 
bardu w Bayonne na parę dni przed uciecz- 
ką z Paryża. Klejnotów tych szukano w wie- 
łu miejscach, wreszcie otrzymano wiadomość 
z Lendynu, że w jednym z tamtejszych lom- 
bardów wykryto 4 wielkie zastawy, które po 
sprawdzeniu okazały się częścią poszukiwa- 
nych klejnotów  Stawiskiego. Klejnoty 
te zastawiono 25 i 26 września na sumę 2.391 
funtów szterlingów. Zastawy te opiewają 
una nazwisko Romagnino. Następnych zasta- 
wów dokonano 2. XI. 5. XIL iS. II. na o 
gólną sumę 5000 Ł. W łącznej sumie nie- 
zmane osobistości otrzymały na zastaw klej 
notów, ocenionych na 10.000.000 fr. fr., kwo 
tę 7.900 L, czyli około 600.000 frs. fr. Ро о- 
trzymaniu tych wiadomości władze śledcze 
niezwłocznie przystąpiły do przesłuchania 
pani Romagnino. Wyjaśniła ona, že nie nie 
wie o eałej sprawie. Pomimo to zatrzymano 
ją do dyspozycji sędziego Śledczego. Klej. 
«xoty wydane zostały przez angielskie Credit 
Sutlon władzom francuskim i po opieczęto- 
waniu przeniesiono je do Paryża. 

Prince był zatruty i 
PARYŻ, (Pat). Ogłoszony został ostate- 

czny raport łekarzy, którzy dokonali auto- 
psji zwłok radey Prince'a. Raport ten pot- 
wierdza poprzednie orzeczenie: Prince był 

KOCHAJMY SIĘ 
NIE DAJMY SIĘ ! 

SENATOROWIE, DEPUTOWANI, 

Drugiem doniosłem zdarzeniem jest prze- 
kazanie władzom prokurałorskim senatorów 
Puis i Odina oraz deputowanych Prousta i 
Hulina. Sędzia śledczy Ordoneau, po zbada- 
niu ich zeznań, przesłuchał wszystkich wy- 
mienionych parlameniarzystów i gotów jest 
w drodze ustawy za pośrednictwem proku- 
ratora generalnego i istra sprawiedliwo- 
Ści zażądać zniesienia immunitetów parla- 
mentarnych. 

Trzeciem wydarzeniem jest wykreślenie 
z korpusu oficerów i armji generała Bardi 
de Fourtou. Generał Bardi de Fourtou oskar 
żony © nadużycie swego stanowiska w aie- 
rze Stawiskiego, zostaje tem samem pozba- 
wiony tytułu generalskiego i wszelkiej prero 
gatyw z tem związanych. 

EKSHUMACJA ZWŁOK. 

Dziś dokonano ekshumacji zwłok Stawi 
skiego na ementarzu w Chamonix. Będą one 

przewiezione do Paryża, gdzie w gabinecie 
medycyny sądowej odbędzie się ponowna 
sekeja. W związku z tem jedno z pism pro 
winejonalnych przypomina, że pierwsze ha 
danie zwłok Stawiskiego połegało jedynie 
na zbadaniu głowy zmarłego. 

rzucony pod pociąg. 
zatruty, potem związany i rzucony pod po- 

eiąg. Obuwie z nóg zmarłego zostało gwał- 
townie zerwane, tak, że pozostały ślady za- 
draśnięć. 

ROREOZEA 

a 

  

   

  NA ŚWIĘTA” 

KONIAKI WINKELHAUSENA 
  
  
  

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 

jest : 

Leniralna Kasa Spółek Rolnizyi 
Istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

CII daje całkowitą pewność zwrotu. wkładów 

I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
resów kraju,. gdyż wspiera kredytem najlicz-. 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
В OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 

ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65. 

    

1834 — 1934. 
(Setna rocznica Pana Tadeusza). 

Sto lat temu... W małem, emigranc- 
kiem mieszkanku, umeblowanem z ba 
nalnością paryskich  interieur'ów, 0- 
party o kominek, kędy „po litewsku*, 
ploną male szczapy drzewa,.stoi Mie 
kiewicz. Gęstwę ciemnych włosów od 
rzucił z wysokiego czoła, Oczy, te 
przejmujące spojrzeniem oczy, które- 
mi porażał, gdy z nich ciskał w nat- 
chnieniu płomienie, utkwił w leżące 
na biurku notaty, pisane gęstem, 
drobnem pismem. Promień słońca 
złocił ćwiartki. 

Dużo tego leżało w nieładzie roz- 
rzucone. Uśmiechnął się poeta. Wzrok 
mu zasnuła mgła. Nie widział już 
przed sobą Paryża, brudnych dachów. 
ciemnego dziedzińczyka... Zapachmia 
ła dzięcielina: mech rojstów i smolny 
dym z kumnych chat... Szedł przez zaś 
cianek, stawał przy słupach ganecz- 
ków i wdychając woń ruty i mięty, 
spoglądał w okiennice wycięte w ser- 
duszka.. zaraz wybiegnie Zosia, w 
stroju w jakim Litwinka zwykła cho- 
dzić tyłko zrana... w takim, w jakim 
widywał Marylę w Tuhanowiczach, 
kiedy zrywał się.o Świcie by podpa- 
trzeć jak „bóstwo biegnie do swych 
kurek i po kwiaty, rosnące na grzę- 
dach. Och jakże szumią kilkusetletnie 
lipy tuhanowickiej ałtany... tamta 
noc... „Ałano, mego szczęścia koleb- 
ko i grobie!... Nieczułe na cierpienia 

  

Gustawa drzewa, o które wspierał 

skroń, oszalały z bólu... Nie, nie, tam- 
te obrazy daleko odsunięte, zatarte 
wielu innemi wrażeniami, inne wszak 
opiewałem wdzięki. Ewa, taki piękoy 
gołąbek, łagodny... cha: cha, hrabian- 
ka nie może być żoną poety... Ale i to 
już nie ma znaczenia... Wszystko co 
się kłębi i przewala ponad głową, 
wszystko co szarpie i męczy, precz! 
Potężną falą płynęło i zmiotło to 
wszystko natchnienie, powiew z naj- 

droższej krainy dzieciństwa, majmil- 
szej, jak Matki pieszczota, ziemi No 
wogródzkiej... Pagórki leśne, łąki zie- 
lene... O, cóż by to było za szczęścia 
módz przytulić jeszcze twarz rozpalo 
ną do miękkiej, chłodnej murawy, li 
czyć polne kwiatki, cząbry, dzwonki, 

brunelkę, sto-jańskie ziele i rumianki, 
kołyszące się blisko, zaglądające w 
oczy! Czy kwitnie gaj Mendoga pod 
Farnym kościołem w Nowogródku, kę 
dy mnie chrzcili, kędy Panna Święta 
mnie dzieckiem do życia powróciła 
cudem. Poco? Na wielkie służby bo- 
že.. 

Jakže trudno je spelniač ma pary- 
skim bruku: przynosząc z zebran emi- 
gracyjnych pełne uszy: przekleństw i 
kłamstw, niewczesnych zamiarów, za 
późnych żalów, potępieńczych swa- 
rów... Warcholą na rue Taranne, žrą 
się w každem depot, wojskowi i cy- 

  

MINISTROWI GROŽĄ. 
Dzienniki donoszą, że minister rolnić(- 

wa Queiile otrzymał listy anonimowe z po- 
gróżkami z powodu rzekomego przyczynie 
nia się do oskarżenia dyr. Blancharda a tem 
samem do samobójczej śmierci tego urzęd 
nika. 

(NA ŚWIĘTA!) 
PIJMY TYLKO 

POLSKIE 
WINA 

j LIfdkowykiego 
z prastąrej Kruszwicy ! 

— 
Wielki Zioty medal Paūstwowy ! 

Uyadie thiorych na zokrzycę! 
Wszystkie artykuły spożywcze 
zalecane przez p. p. „LEGROŚE” 
lekarzy posiada firma 

WILNO, WILEŃSKA 30. 
Cenniki na żądanie. Wysyłka za zaliczeniem. 

  

    

  

Wieczorowe przyjęcia chorych 
w Lecznicy Lit. Stow. Pom. Sanit M. Wilna 

Mickiewicza 33-a. Tel. 17-77. 
Choroby wewnętrzne, chirurgiczne, kobie- 
ce, nerwowe, oczne, ucha, nosa, gardła. 
Leczenie astmatyków nowoczesnemi me- 
todami. Gabinet Raentgena. Zabiegi ele- 
ktroterapeutyczne. Przyjęcia od 5—7 g. w,     
  

Rekordowy kurs polskiej 
pożyczki. ' 

NOWY YORK, (Pat). Dnia 23 bm. zano- 
owano na giełdzie nowojorskiej rekordowy 
kurs zamknięcia 7%/e połskiej pożyczki sta- 
bilizacyjnej, a mianowicie 100. 

WI LENSK I Nr. 82 (2972). 
  

„Niezłomna”* łomżyńska 
kurja biskupia. 

Z Łomży donoszą Ajencji Iskra: 

Podobnie, jak w latach ubiegłych kurja 

biskupia w Łomży nie zezwoliła księżom 

prefektom na odprawienie nabożeństw dla 

młodzieży szkół łomż kich w dniu imic- 

nin Marszałka PHsudskiego. 

IWobec tego na podstawie uchwały koła 

     

dyrektorów i kierowników szkół powszech 

nych we w: 

częciem uro: 

szałka Polski 

no modlitwy na ego intencję. Nadto wybran* 

pdarami wzięło 

stkich szkołach przed rozpo 

  

   
stości szkolnych ku czci Mar- 

  

Józela Piłsudskiego odmówi« 

  

delegacje młodzi 

udział w nabożeństwie,. które odprawił na 

intencję Marszałka ks. kapelan Brydacki dła 

przedstawicieli 

ży ze Si 

    
   

garnizonu, 

acyj społecznych: 

ń niekatolickich pod opie 

wzięła udział w 

miejscowego 

władz i organiz 

Młodz 

ką swych 

nabożeństwach, które odbyły 

Marszałka Piłsudskiego w 

  

  

     
Žo W 

wychowawców 

ę na intencję 
     świątyniach 

wyznań. 

Komunikacja lotnicza 
Warszawa — Berlin. 

Uruchomienie regularnej komunikacji lot- 
niczej między Warszawą a Berlinem nastą 
pi w dniu I maja r. b. Samoloty na tej linji 

kursować będą codziennie, nie wyłączając 
niedziel, przyczem jednego dnia linja obsiu 
giwana będzie przez samoloty polskie P. L. L 
„„Lot*, następnego dnia zaś przez aparaty 
niemieckie towarzystwa „Deutsche Luftha t- 

sa 

    

Z Warszawy samoloty odlatywać będą » 
godz. 10.50, przylot do Poznania Oo godz 
12.50, odlot z Poznania o godz. 13-ej, przylot 
do Berlina o godz. 14.30. W kierunku powrot 
nym samoloty odlatywać będą z Berlina о 
godz. 15.25, przylot do Poznamia o godz. 16.54 
odłot z Poznania o godz. 17-ej przylot d» 
Warszawy o godz. 18.55 

Godziny przylotu samolotów do Berlina 
i odlotu z Berlina ustalone zostały w ten spo- 
sób, że pasażerowie będą mieli bezpośrednie 
połączenie lotnicze z Kopenhagą, Malmo, 
Oslo, Hamburgiem, Amsterdamem, Londv- 

nem, Paryżem i szeregiem innych miast. W 
ten sposób podróż z Warszawy do tych miast, 
lub z tych miast do Warszawy, można będzie 
odbyć w ciągu jednego dnia. 

  

    

WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszoczędnych 
magazynach galanteryjnych. 

  

  

Na szczyt Guldenstock'u 
w kostiumie kąpielowym. 

Oryginalny turysta zginął w zawiei. 
ZURYCH. (Pat). Student politechniki w 

Zurychu Hans Wolfers, rodem z Surabaja na 
Jawie, wybrał się na szczyt Guldenstock je- 
dynie w kostjumie kąpielowym i wskutek 
gwałtownej burzy śnieżnej poniósł śmierć. 
Dwaj Polacy, bawiący w Zurychu, Józef Wa- 

й ZDROWE PIĘKNE 

   
wilni. Ogół Paryski, Zakład, Towarzy. 
stwo Litewskie, co grupa to zadanie, 
eo człowiek to krytyk wszystkiego i 
wszystkich! Krępowicki w opactwie 
St. Germain des Pres, związanej od 
Moskali Polsce dał policzek, na ob- 
chodzie drugiej rocznicy "Powstania 
31 roku! Zakłady w Chateauroux, w 
Besancon, Galins, Dijon, Lunel, ie 
Puy, w Lons le Saulnier, w Avignon, 
ciągle fermentują» „w Lunel byla bit. 
wa z Karlistami, za wniesienie trójko- 
lcrowej chorągwi do kościoła, nasi nie 
żartują, bili na prawdę pisze Poma- 
ski do Januszkiewicza. A w Lons le 
Saulnier Syrewicz zbił ks. Montwiłła 
i suknie na nim podarł, zamiast dać 
satysfakcję honorową... W Paryżu 
powstaje to Komitet. Dwernickiego, 
to 'Leleweła... O nim myśląc ileż go- 
ryczy się w sercu podnosi... Bożysz- 
cze rewolucji, genjusz wolności... 
dziś zgorzkniały, kwaśny jak ocet sta 
rzec... zakopany w szpargały, już ży- 
cia nie rozumie... A ono pachnie zie- 
lonym szumem liści... Tam, w Meu- 
don, są takie dębowe zacisza, kędy ku 
kułka tak samo jak u nas kuka i jak - 
by zapach IŁitwy z wilgotnej ziemi się 
podnosi fiołków wonią. Fiołkowe - 
czy miała Sobańska, gdy omdladłą 2 
romantycznego upojenia głowę do 
ciemnych puklów włosów swego poe- 
ty tuliła w krymskie wieczory... 

  

  

  

  

Ach, nie, nie! tamte obrazy precz! 
Wracajmy na nowogródzkie trakty. 
Milsze mi warcholstwo pieniackiej 
szlachty tamtejszej, nawet ich bójki, 
nawet ich zajazdy, i burdy, i hałasy, 

  

Drzewka i ArZeWJ 

das i Edward Janczewski zorganizowali pier 
wsi wyprawę ratunkową i po całodziennych 
poszukiwaniach, utrudnionych przez burzę 
śnieżną i niebezpieczny teren, znaleźli na dru 
gi dzień zwłoki Wolfersa, zasypane śniegiem 
wpobliżu szczytu Guldenstock. 

  

TANIE _ OWOCOWE 
PARKOWE POLECAJĄ : 

ALEJOWE a 
reLasre SZKÓŁKI 

ma RÓŻE miętki 

niż tutejsze intrygi tarańskie... Zdaje 
mi się że byłem na Litwie... „szepnął 
poeta spoglądając na zapisane kari- 
ki”. Trzebaż do Odyńca napisać żem 
już to wiejskie, szlacheckie poema 
skończył... Demokraci  zacofańceni 
mię okrzyczą, że kontuszową szlach- 
tę: pijące gardła, wąsy, PX, kontusze, 
opisuję, a tkliwi romantycy okrzyczą 
że profanuję poezję kropiąc wierszy 
trzysta o bigosie i chłodniku... Któz 
mi kiedy te potrawy zrobi? Żenić się 
chyba trzeba, żonę obyczaju nowo- 
gródzkiego nauczyć, dzieci tak cho- 
wać, by zawsze wraz ze mną do Lit- 
wy tęskniły... Córka będzie Maryla... 
Maryla... Czy się jej podoba mój So 
plica, czy pozna go, czy siebie odnaj- 
dzie w białej sukience pani hrabina 
Puttkamerowa...? Jak przyjmą roda- 
cy, zanurzeni w tę okropną wojnę do- 
mową emigracyjną moje poema? 

Kochany Niemcewicz. powiedział 
niedawno, że w tem dziele narod:>- 
wość polska nigdy nie umrze, i z ja- 
kim roskoszy uśmiechem słuchał księ 
gi XI, gdym jej wyjątki czytał u p 
Matachowskiej... O“ Bože, czemuż tu 
niema poczciwego Edwarda Odyńca, 
temu się zawsze wszystko podoba cv 
napiszę: choćby świstek jaki, choćby 
bzdura na poczekaniu sklecona... Że- 
by nie Domejko, Bohdan Zaleski, Wi 
twicki, żyć by trudno, gdyby nie to 
poema, przez którego rymy żyłem mie 
siącami w Litwie, w lasach, w karcz: 
mach; ze szlachtą, z żydami, uciekł. 
bym z:Paryża... Latem do snu wiec: 
nego utuliłem w słonecznym Avigno- 

  

L] 
W TEATRZE MIEJSKIM 

NA POHULANCE 
od dn. 21.III 34 r. codziennie 

PO RAZ PIERWSZY W WILNIE! 
Na okres Wielkopostny 
MISTERJUM PASYJNE 

GOLGOTA 
przedstawiające Życie i Mękę Zba- 
wiciela, Staropolskie pienia religijne. 

Początek o godz. B ej w. 

  

RADJO 
WILNO. 
dnia 25 marca 1934 r. 

  

NIEDZIELA, 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Mu: nsm. nabożeństwa. 
Muzyka religijna. Czas. 12.05: Pro- 
gram dzienny. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
'Iransm. meczu bokserskiego Wilno—Estonja. 
12,30: Transm. poranku muzycznego. 13,00. 
Pogad. muzyczna. 13.15: D. tansm. po 

ranku muz. 13.80 zakończenia me 
czu bokserskiego 
dycja dla wszystkich. 

możemy  Ssłosoyyać nawozy sztuczne 
: Muzyka wesoła. 15.4 „W. blaskach 

miłosierdzia* odczyt. 16.00: Słuchowisko dla 

       

  

     

   
  

      
00: „Cz 

     

      

    

    

dzieci. 16,30: Kwadrans wiolonczeli. 46.45: 
Kwadr. literacki. 17.00: „Zdrowe i smaczne 
święcone* — pogadanka. 17.15: Koncert mu 
zyki polskiej. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Re- 
cital. 19.00: „Ciotka Albinowa mówi. 19.15: 

„Rekolekcje radjowe* — pogadanka. 19.2: 
Rozmaito: 1930: Radjotygodnik dla mło- 
dzieży. 19.45: Program na poniedziałek. 19.50: 
Dzien. wieczorny. 21.00: „Listy dziecinne' — 
feljeton. 21.15: Audycja wesoła. 22.05: Kon- 
cert europejski. 

    

   
         

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 marca 1934 roka. 

  

   

  

1.00: s; Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzy . domow. 11.40: 

Przegląd pra А kowskie 
go (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka we- 
gierska (pł 12.30: Kom. met 12.33. 

  

      

    

      

    

      

Utwory Griega (plytyji poł. 

15.10: Program dzienny ybownie: 
e w r 1934, 1 eksport. 

30: Giełda roln. 10: Koncert dla mło- 
y). 16.10: Koncert. 16.40: Fr 
Recital špiewac 17.15: Kon- 

Program na poniedziałek i rozm 
„Palestyna w dobie obecnej 

  

       

  

a literacka: „Dziw 

A. Hoffmanna. I 
spraw 
e“ pogad. IV. Э: 

aktualny. 40: Wil. kom. sportowy. 

: Dzien. por. 20.02: Koncert religijny w 
chóru „kEcho*. 21.00: „Wynałazki hi- 

ne* odczyt. 21.15: Koncert mu i 
włoskiej. 22.45: Muzyka popularna (płyty). 
23.00: Kom. meteor. 

EPAR! RARE IB tey 

TRANSMISJA Z CZĘSTOCHOWY 
DO AMERYKI. 

Audy: 

nie“ p-g E. 
(płyty). 19.00: 
„Rekolekcje ra 

  

       

        

    

   
  

  

Na podstawie porozumienia z dełegatem 
National Broadcasting Corporation po 
blok tego koncernu, złożony z kilkudziegie 
ciu radjostacyj. transmitować będzie z Czę- 
stochowy 27 iędzy godz. 18 a 18.30) 
nabożeń latki Boskiej Cudow- 
nej oraz pi ne.w wykonaniu chc 
ru Jasnogórskiego: Audycja la b. poprze- 
dzona przemówieniami w języku polskim i 
angielskim, poświęconym Częstochowie. 

    

    

  

   
     

MUZYKA WŁOSKA W RADJO. 

Wieczorny koncert poniedziałkowy, kto- 
ty rozpocznie się o godz. 21.15 poświęcony 
będzie w całości muzyce włoskiej dawnych 
mistrzów oraz kompozytorów współczesnych. 
W programie zasługuje na uwagę Sonata 
Scarlattiego w transkrypcji orkiestrowej, 
zaś z nowszej muzyki — Intermezzo Spa- 
gnoliego, poemat symfoniczny Le Sabatv 
(kapelmistrz „La Scali*) oraz uwertura ko- 
medjowa Busoniego. W koncercie tym weź: 
mą udział dwaj znani artyści włoscy — ka: 
pełmistrz C. Nordio oraz skrzypek Orlando 
Barera. 

      

SŁUCHOWISKO. 

Znany autor dramatyczny; stale przebywa 
jący .we Lwowie, Kazimierz Brończyk na- 
pisał specjalnie dła radja interesujące słu- 
chowisko p. t. „Szukaj wiatru w polu". 
Wykonane będzie w studjo rozgłośni Lwow- 
skiej w niedzielę o godz. 18 Nastr: , humor 
i fantazja łączą się w tej audycji w nieprze- 

ciętną całość artystyczną, a opracow; 
muzyczne podnosi różnorodność wrażeń 
dźwiękowych, jakie oczekują radjosłuchaczy 
w związku z tem słuchowiskiem. 

m 

  

    

nie drogiego Stefana; zdawało się wte- 
dy że już nie powrócę do tej miłej, 
pogodnej krainy dzieciństwa, że ka- 
szel i męki przyjaciela odpędziły na 
długo natchnienie. Ale czuwający ze 
mną anioł, samarytanka  Emigracj:, 
Klaudyna, potęgą swego ducha do: 
dawała mi sił. Nadludzka istota... jak- 
że to zacnie pisała, droga, do Odyńca 
o nas, wyjął list z szuflady — czytał: 
„Miekiewicz dzień i noc nie odstępu 
je Stefana, duszę jego w  genju:zu 
przeczułam, a z podziwieniem, ze łza- 
mi na niego patrzę. Wyższy jest od 
nas wszystkich sercem, enotą, duszą, 

jak jest i genjuszem wyższym od wy- 
branych.! zbladł"Jak wysokie o mnie 
mniemanie... ileż pokłada we mnie 
ufności! Jakże się jej tedy mój szlach 
ciec spodoba? Czy nie zbyt ziemski bę- 
dzie dla tej niebiańskiej pani*? 

Przeszedł się po pokoju, przerzu- 
cał ćwiartki papieru, zaglądał tu i ów- 
dzie w rękopis: „Odnajdą się tu nasi 
pielgrzymi... do pieśni rzucali mi sło- 
wo po słowie, pomagali. Kaszyc nasz 
marszałek, jenerałowie Kniaziewicz i 

Pac, Goreckiego wesołość i koncepty, 
a ileż z gawęd z Franusiem, bratem ko 
chanym tu weszło? Ciekawym jak 
tam Uzłowscy, czy jeszcze pamiętają 
w rodzinnych tradycjach, ów zajazd 
w roku 1817, kiedy to ich przodek ca- 
ły garnizon nowogródzki pobił z'kre- 
tesem i Moskali wziął w niewolę, jak 
mi opowiadano na wakacjach. Ówcze- 
sne wakacje!... Zan, promienisty i naj 
bliższy sercu, Czeczot, taki jak czy- 
żyk, śpiewający piosnki, młodzi przy- 

  

AL. Kwaśdiewskich 
poczta SOBOLEW, woj. Lubel., 
telefon 18, P. K. O. 9979 lub 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 24, 

teleton 225-33. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Muzyczny „Lułnia*. „Rajski 
Ogród*. Dziś o g. 8.15 w. po raz drugi, 

ile wystawiona komedja muzyczna 
! Ogród*, z muzyką młodego kompo- 

zytora wileńskiego J. Świętochowskiego. Za 
równo wykonanie, jak i wystawa stoją na 
wysokim poziomie artystycznym. Muzyczne 
walory tego niepospolitego utworu spłatają 
się z inte tworząc harmonij- 

          

   

    

ną całość. ównych wystąpią: Ro- 
manowska, Dunin-Rychłowska, 
Dembowski, © Tatrzański i Wyr- 
wicz-Wichro tę nowość oprace 
wał i wyreżyserował. Zespoły baletowe pod 
kierunkiem Ciesielskiego, wykonają sze- 
reg tańców i efektownych ewolucyj scenicz 
nych. Zniżki ważne. 

— Dzisiejsze przedstawienie popołudnio- 
we w „Lutni*, Dziś o g. 4 pp. ukaże się pa 
cenach zniżonych barwna operetka-ferja = 
8 obrazach „Niebieski Motyl“ („Pilango“) w 
premjerowej obsadzie. 

— Poniedziałkowe widowisko propagan 
dowe w „Lutni*. Jutro przedstawienie z cy 
klu propagandowych. Wystawioną zos 
ciesząca się wielkiem powodzeniem melo. k 
na operetka Stolza „Dzidzi“ z L. Romanow- 
ską w roli głównej. Ceny miejsce propagan- 
dowe. Będzie to ostatnie przedstawienie Te- 
atru „Lutnia“ w okresie przedświątecznym. 

—- Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, nie- 
dziela 25.111 Teatr na Pohułance czynny bę 
dzie dwukrotnie; 

— O godz. j Popołudniówka i o godz. 
R-ej wieczorowe widowisko, które wypełni 
misterjum pasyjne w XIII obrazach p. 1 
„Golgota* — odtwarzające życie i mękę Zba- 
wicieła. Ceny propagandowe od 20 groszy. 

Uwaga! na Balkon I i II -— szatnia nie 
obowiązuje. 

-—- PORANEK SYMFONICZNY. Dziś w 
niedzielę, o godz. 12 w poł. w sali Konserwa- 
torjum (ul. Końska 1) odbędzie się 7-my Po- 
ranek symfoniczny. Wykonawcy programu: 
Wiil. Orkiestra Symfoniczna pod dyr. A. Wy- 
leżyńskiego, oraz znakomita śpiewaczka ope- 
rowa Jadwiga Krużanka. Wykonane będzie: 
Tasso poemat symf. Liszta, Karnawał p i 
Svendsena, sylmfonja Mozarta, oraz pieśni so- 
lowe. Słowo wstępne wygłosi prof. M. Jó- 
zefowicz. 

Na koncert ten pomimo wartościowego pro 
gramu, ceny miejsce najniższe, ze zniżkami 
dla uczącej się młodzieży. Bilety dziś nabywać 
można w kasie sali Konserwatorjum od go- 
dziny 10 rano. 

  

         

  

  

    

  

    

  

  

| Zniżki teatraine ala czytelników 
NOWEJ 

WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9. 

Ostatnie nowości. 

  

Warunki przystępne. 

    

KINA I FILMY. 

ŚPIEW, CAŁUS, DZIEWCZYNA...* 

(Roxy). 
Jest już pewien zasób schematów kinowo 

farsowych, które zasadniczo, z różnemi tylka 

warjantami i uzupełnieniami, oraz warjanta- 
mi tych uzupełnień sytuacyjnych, czy persv- 
nalnych, są stosowane. Ona i on to czynnik 

stały wszędzie. Schematu dopełniają: druga 
ona, lub drugi on, jakiś staruszek, mniej lub 
więcej komiczny, zdenerwowany, zgorszony, 
zasapany etc., młodzieniec komiczny o sen- 
tymentaimym nastroju i trochę ekwilibrystycz 
nem zacięciu. To jest mniej więcej, komplet. 
Z tem można kombinować najrozmaitsze sy- 
luacje, często nawet bardzo komiczne, co za- 
leży od pomysłowości autora scenarjusza i re- 
żysera. 

Tak właśnie jest w tej farsie. Temat = 
awantura „sercowa* mładego dyrektora i 
właściciela wytwórni płyt gramofonowych. 
Okazja do bardziej wiełu pomysłów wizualno 
dźwiękowych; niektóre z nich zrealizowano 
wcale dowcipnie, jak np.-sceny 'w sklepie Z 
płytami bardzo żywe, bardzo pomysłowe. Ale 

najlepszy jest chyba z całego filmu moment 
djaloga dyrektora teatru, ze scen yz widzem 
siedzącym na środku ogromnej, pustej widza 
wni. 

Doskonały efekt komiczny. Biały pumkt— 
gors fraka i sywa, łysa łepetyna, na tle ogrom 

nej, czarnej: sali, skrzecząca notabene, zabaw 
nie. 

Nad program — tygodnik Foxa — Wene- 
cja, Dobre efektowne zdjęcie, lecz jak i wy- 
świetlane w jednym z: poprzednich progra- 
mów, zdjęcia Londynu — trochę za mało syn 
tetyczne. Tak jak tamte nie dawały pojęcia 0 
ogromie Londynu, tak te nie syntetyznią 
piękna Wenecji. Dość ciekawe, ałe przecięt- 
ne reportaże. (sk 

    

   

  

Pod zarządem 

Stefana . Tokarza 
Cenniki na sezon 

wiosenny na żą- 

danie gratis i franco 

  

jaciele Filareci, na majówce, na Ka- 
rolinkach. wileńskich... wszystko. się 
to przesuwa, marzy, woła, prosi o 
przekazanie przyszłym pokoleniom. 
Czy starczy sił? Czy tylko taka służ- 
ba Ojczyźnie potrzebna? Czy inna je- 
szcze? Bóg przemówi... 

Z powagi przeszedł w wesołość. 
Zaśmiał się. „Kto by myślał! Zaczyna- 
łem gawędę szlachecką, ot żeby się 
oderwać od tych.emigranckich kwa- 
sów$tu taka długa chryja urosłal.. 

Bo jak się zatopić w tamte czasy 
i tamte okolice, toż tak obfita mater ji 
się znajdzie; tam oryginałów mnóst- 
wo, ze szczególniejszemi charaktera- 
mi, a tacy bliscy, tak zda się, drzwi 
otworzę i pójdę polną. zakurzoną dro- 
gą, pomiędzy krasującem żytem... aż 
dojdę, dojdę do Wilna, do Nowogród- 
ka... Fla, dość tych marzeń, zabrać się 
trzeba do politycznych artykułów do 
Pielgrzyma, a i Worcell domaga się 
polemik... Bywaj że mi zdrów mój 
szlachcicu, mój Tadeuszku, życzęć ła 
skawego przyjęcia u  ochmistrzyni 
cór, a w braku lepszych pism, może 
i dwory cię czytać będą, boś mi wy- 
szedł z pod pióra świeży i rumiany... 
Chyba ze trzy tysiące egzemplarzy 
drukować? Poradzę się z Witwiekim 
i Bohdanem...* 

I Adam Mickiewicz siadł do nowej 
pracy. Rękopis Pana Tadeusza leżał 
gotowy. Była to połowa lutego 1834 
roku, w Paryżu: 

Hel. Romer. 

—- 

     



  

Nr. 82 (2972) 
  

Trzy wagony zboża i 30 wagonów 

kartofli otrzymali 

  

  

E BAR SE R i NSA 4 3 

® £ Pierwsze posiedzenie 

omoc dia powiatów Woj. Komisji Ziemskiej. HEMOROIDY Lo 
W dniu 22 marca r. b. pod prze- 

dotkniętych kięską nieurodzaju. wodnictwem, w zastępstwie Wojewo HEMORIN- lawe 

SĘ pomadziejićj sybatji dy Wileńskiego, — p. o. naczelnika 
cej się w beznadziejnej sy i 5 isa i ь a у a ! 

mieszkańcy pow. Pomoc siewna dla mieszkańców Modi Rolnieoa 4 R A | ч Dziės Ireneusza B. M. ZEBRANIA I ODCZYTY 
> : : ер nych Tadeusza Žemoytela i przy udzia | Niedziela | уц Laidcera Bi W. Tekli R Realne kranto oddala 2 adr. ! 

tegorocz- pow. brasławskiego i mołodeczań- u e! Ё . zielę 25 a ale 
dziśnieńskiego na zasiewy 
ne. Zboże i kartofle zosta 
ne ludności najbiedniejs 

y rozdzielo- 
zej, znajdują 

    

skiego niebawem nadejdzie. 

  

Woda na Wilii gwałtownie opada. 
W ciągu dnia wezorajszego woda na Wiłji 

opadła bardzo znacznie. W godzinach ran- 
nych poziom rzeki wynosił jeszcze 6 mei- 
rów, ale już o północy woda opadła o bli: 
ko 20 centymetrów, osiągając poziom 599 
centymetrów. Jak już donosiliśmy kulmina- 
cyjny w roku ącym punkt przyboru wody 
wynosił 6 metrów 16 centymetrów. Jak widzi 

  

  

my więc woda opada w tempie gwałtownem. 
Rzecz prosta, że wszelkie niebezpieczeństwo 
powodzi minęło już ostatecznie i w związku 
z tem odwołane zostanie pogotowie przeciw- 
powodziowe. 

Woda na Wilji wykazuje w dalszym cia- 
gu tendencję zniżkową. Meldunki z górnego 
biegu rzeki brzmią również uspakajająco. 

  

Napad zamaskowanego bandyty. 
Do mieszkania Bronisława Stukana, mie- 

szkańca wsi Stukanki gm. prozorockiej wła- 

mał się uzbrojony i zamaskowany osobnik, 
który po steroryzowaniu właściciela domu 
zrabował 250 zł. i pierścionek, a następnie 

KKI 
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Swieto biatoruskie 
Dziś, w miedziełę, Białorusini, jak rok - 

   rocznie niętują rocznicę ogłoszenia w Miń- 

sku na zjeździe białoruskim w 1917 r. niepod 

ległości Białorusi. Zjazd, jak wiadomo, byi 

zlikwidowany bagnetami przybyłych bolsze- 
wików, którzy dopatrywali się w zjeździe 

wpływu , „burżuazy jnych elementów". 
Dwa wzajemnie zwalczające się w Wi 

kierunki białoruskiej myśli politycznej: gru- 

  

  

pa „sanacji i chadecja — każda osobno 
urządza obchód swego święta narodowego). 
Grupa „sanacji urządza w sali gimnas- 
jum białoruskiego przy ulicy Ostrobramskiej 
9 uroczystą Akademję, na którą się sklodh: 
ją: referat A. Łuckiewicza na temat „Drogi 
rozwoju idei białoruskiej”, deklamacja utwv- 
rów poetów rodzimych i produkcje chóru. O 

godz. 11.15 zrana odbędzie się nabożeństwo 
w cerkwi Piatnickiej. 

Chadecja zaś o g. 10 zrana zapoczątkowa 
je uczczenie dnia uroczystego Mszą św. w 

kościele św. Mikołaja, poczem odbędzie się o 
godz. 12 nabożeństwo prawosławne w cerk- 
wi św. Ducha. Wieczorem zaś o g. 7.30 w sa- 
li Biał. Instytutu Gospodarki i Kultru (Zawa 
Ima 1 odbędzie się uroczyste posiedzenie Biał. 
Komitetu Narodowego, na którem ks. Godlew 
ski wygłosi referat okolicznościowy. 

Na zakończenie odbędą się śpiewy chóral 
ne pieśni ludowych. 

Rzecz naturalna, że tnzecia białoruska gru 
pa polityczna t. zw. komunizująca niczem ni» 
zaznacza dnia 25 marca, (ias go oczy- 

wiście jako święto „burżuazyjne* () 

   

  

  

    

  

  

rzucił się do ucieczki. Na wszezęty alarm 
i pościg przez Stukana bandyta oddał trzy 
strzały do ścigających go włościan, lecz chy- 
biŁ Banydta mimo pościgu zdołał ukryć się 
w lesie. (e) 

Dar na Bazylikę Wileńską. 
Staraniem Koła Pań przy Komitecie Ra 

towania Bazyliki Wileńskiej wykonane zo- 
stały artystyczne pisanki, ze sprzedaży któ- 
rych całkowity dochód przeznaczony jest na 
fundusz ratowniczy Bazyliki. Niech nie bę- 
dzie w Wilnie polskiem domu, w którymby 
na święconem nie było takiej pisanki. Na- 
być je można w cukierniach Śztrałla Czer- 
wonego — róg Mickiewicza i Tatarskiej oraz 
u Rudnickiego, przy ul. Mickiewicza 1. 

Wystawa Józefa Horyda. 
Dziś o godz. 12.30 w lokalu Oficerskiego 

Kasyna Garnizonowego w Wiilnie, przy ul. 
Mickiewicza 13 zostanie otwarta Wysta- 
wa malarska monumentalnego, portretowego 

i pejzażu — znanego m. Wilnu malarza Jó- 
zefa Horyda. 

Wystawa potrwa do dnia 15-go kwietnia 
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le członków: prezesa R. J. Śliźnia, pos. 
Wł. Kamińskiego, sędziego Sądu O- 
kręgowego A. Rogińskiego i radcy 
prawnego Urzędu Wojewódzkiego W. 
Koźlińskiego odbyło się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wilnie pierwsze po- 
siedzenie Wojewódzkiej Komisji Ziem 
skiej, działającej na mocy rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 27 X. 1933 r. o zespo- 
leniu urzędów ziemskich z władzami 
administracji ogólnej i organizacji ko 
misyj ziemskich. 

Przez Komisję zostały rozpoznane 
24 następujące sprawy: 

1. Z odwołań od orzeczeń pierw- 
szej instancji w przedmiocie zatwier- 
dzenia projektów scalenia gruntów 
wsi Moskaliszki i Bołundziszki Dolne, 
powiatu wileńsko-trockiego, wsi Ej- 
dymianiszki, powiatu brasławskiego, 
wsi Sierpueie, powiatu dziśnieńskie- 
go, wsi Mostowe, powiatu wilejskiego 
oraz wsi Mamony i Iwoncewicze, po- 
wiatu mołodęczańskiego; 
2. W przedmiocie zniesienia służeb- 
ności w maj. Miła na rzecz wsi Boja- 
ry, powiatu święciańskiego, w maj. 
Skuratów vel Janzowiec na rzecz wsi 
Glinno, w folw. Krzywsk na rzecz wsi 
Rakowce III, powiatu oszmiańskiego, 
w maj. Świłło na rzecz wsi Nowiki 
vel Nowosiołki, w maj. Horodziec - 
Łużki na rzecz wsi Dubówka i Hry- 
dziuszki Małe, oraz we wsi Sokołowa 
i folw. Wierzchnia I'na rzecz wsi No- 
wosiołki I i Waśki, powiatu dziśnień. 
skiego, w maj. Cna na rzecz zaścian- 
ków Cna i Domanowo, powiatu wiłej 
skiego i w maj. Woropajewo na rzecz 
wsi Maniewszczyzna, powiatu postaw 
skiego; 

3. Ponadto zostało rozpoznanych 

7 spraw z ustawy z dnia 20 czerwca 
1924 r. o uwłaszczenie b. czynszowni 
ków, b. wolnych ludzi i długoletnich 
dzierżawców. 

  

— LUDZIE OTYLI osiągają wydajne i ob- 
fite wypróżnienie, używając odpowiednio i re 
gularnie naturalną wodę „FRANCISZKA — 
JÓZEFA. Żądać w aptekach i: drogerjach. 

  

Dziecko ofiarą potwornej zemsty 
ZBRODNIARZ. 

38-letni półanaltabeta, jegomość podej- 
rzany © chroniczną działalność wywrotową, 
Jan Szach, mieszkaniec wsi Kucewicze. woj. 
nowogródzkiego, w čhiu 28 lipea 1933 roku 
wszedł do chaty sąsiadów Wojniłów i za- 
«lusił ich 5-letnią córeczkę. Zemścił się w ten 

spesób na Bazylim Wojnile. Ta korzekł Sąd 
pierwszej instancji, po przesłuchaniu świad- 
ków, i skazał Szacha na bezterminowe wię: 
zienie. 

"Szach popełnił potworną zbrodnię. Czyn 
jego jest jednakże tylko jednem z ogniw 
w długim łańcuchu zbrodni, które wynikły 
na tle zatargu trzech rodzin we wsi Kuce- 
wicze. Historja ta przypomina krwawe wen- 
dety, korsykańskie, a jest w swych przeja- 
wach bardziej potworna. 

  

PIERWSZY ZATARG. 

We wsi Kucewicze mieszkały trzy ro- 
dziny. Głową jednej z nich był Bazyli Woj- 
niło, dekłarujący się przy każdej okazji jako 
lojałny obywatel. Jan Szach natomiast ucho- 
dził za wywrotowca i kierownika dohrze 
zgranej bandy awanturników. Krewna jego 
Zofja Szach wdowa siedziała na trzeciem 
gospodarstwie. 

Pierwszy zatarg powstał w roku“ 1926, 
Jana Szaeha przyłapano na jakiejś robocie 
antypaństwowej, doszło do rozprawy sądo- 
wej, w której jako świadek występował Ba 
zyli W., i „wywrotowiec* powędrował do 
więzienia na 18 miesięcy z wielką urazą 
do sąsiada Bazylego, , do sąsiada. którego 
od tej chwili zaczął siraszyć zemstą i nazy: 
wać „Judaszem*, 

DRUGI ZATARG. 

Wkrótce potem Syn Zofji Szach, Włodzi- 
mierz, rozpoczął z Bazylim Wojniłą proces 
о 1 dziesięcinę ziemi i po 4 latach proces 
wygrał. 

Gdy Szach wyszedł z więzienia rozpo- 
<zęło się piekło dla Wojniłów. „Wywroto- 
wiec* groził „Judaszowi*, — szezuł prze- 
<iwko niemu wszystkich i wreszcie zdołał 
doprowadzić do pierwszej krwi. 

TRAGICZNA BÓJKA. 

Namówił Włodzimierza Szacha, 22-letnie- 
go jegomościa, by napadł na Wojniłę i dał 
mu „w kość*. Włodzimierz pewnego dnia 
zaatakował Wojniłę na łące, gdy ten kosił 
trawę. Powstała sprzeczka. Wojniło w obro- 
nie własnej machnął kosą i śmiertelnie zra- 
nił Włodzimierza Sz. 

ZBRODNIA. 

Po tragicznym wypadku- Szach rzucał 
groźby coraz bardziej krwawe. Obiecywał, 
że zabije w odwecie syna Wojniły, że sta- 
remu też nie davuje i t. p. Podobno nawcł 
nieraz bił dzieci Wojniły. 

W: dniu 28 lipca 1933 roku Wojniłowa 
z synem Teodorem pasła bydło na łące. Gd 
strony wsi nadjeżdżał Szach. Gdy zobaczył 
matkę z synem zawrócił konia i pocwałował 
do wsi. Wojniłowej nie podobało się te. 
Pobiegła wślad za Szachem. | 
Wpobliżu swego domu zauważyła Szacha. 

Wybiegł z mieszkania, przesadził płot, wsko- * 
czył na konia i odjechał. Wojniłowa wbiegła 
do mieszkania i tuż koło drzwi znałazła 
stygnące zwłoki swej 5- letniej córki. Eks- 
pertyza lekarska ustaliła, że dziecko zostało 
uduszone. 

WOJNIŁO ZABITY. 

Jan Szach osiadł w więzieniu. 
"Tymczasem kamraci jego nie prėžnowali. 

Pewnego dnia napadli na Bazylego Wojni- 
lę i pięcioma strzałami zranili go Smiertei- 
nie. Wojniło zmarł. Na rozprawie w Sądzie 
Okręgowym Szach do winy nie przyznał się. 
Sąd uznał jednak, że dowody winy, Szacha 
są wystarezające na ferowanie wyroku ska- 
zującego i skazał go na bezterminowe wię- 
zienie. 

OSKARŻAJĄ ZOFJĘ SZACHOWĄ. 

J. Szach apelował. Sprawa jego dwukrot- 
nie figurowała na wokandzie Sądu Apelacyj- 
nego w Wilnie i dwukrotnie (wczoraj po raz 
drugi) była odraczana. 

Obrońca Szacha, adw. Andrejew w skar- 
dze apelacyjnej podaje dwóch świadków. 
którzy jakoby mogą zeznać pod przysięgs, 
że dziecko zostało zamordowane przez Zofję 

Szach, matkę zabitego przez Wojniłę mło- 

dzieńca. Jak podaje skarga — jeden ze 
świadków widział jakoby — jak Szachowa 
zaniosła dziecko do konopi i tam udusiła 
je rękami, przyciskając nóżki ofiary no- 
gami do ziemi, a potem zaniosła do mie- 
szkania. W. sprawie więc może nastąpić 
zwrot na korzyść Szacha. WŁOD. 

  

  

Komunistka 
bez nazwiska. 

7: Wczoraj sąd apelacyjny w Wilnie roz- 
poznał sprawę komunistki, podającej się za 
Reginę Kapłanownę, a znaną wśród członków 
KPZB. w Polsce pod pseudonimami „Wala“, 

i „Masza“. Polieji nie udalo się ustalič praw- 
dziwego nazwiska „Kaplanowny“. 

Kapłanówna była zamieszana w głośną 
sprawę Kobryńską i brała udział w osiatecz- 
nej naradzie, na której powzięto zamiar na- 
padu na posterunek policji państwowej we. 
wsi Nowosiółki. Ponieważ Kapłanówna niu 
brała bezpośredniego udziału w wypadkach 
kobryńskich, sąd doraźny, przed którym sta- 
nęli wszyscy: napastnicy: wyłączył jej sprawę 
i przekazał do rozpatrzenia sądowi zwykłe- 
mu. 

Akt oskarżenia zarzucał Kapłanównie na- 
leżenie do KPZB. i posługiwanie się Paszpor - 
tem fałszywym. Oskarżona przyznała się do 
winy. Sąd okręgowy skazał ją na 15 lat wię- 
zienia z pozbawieniem 'praw na lat 10. 

Wczoraj sąd apelacyjny; po uwzględnieniu 
okoliczności łagodzących, zmniejszył tę karę 
do lat 10 z pozbawieniem praw na lat 10. 

W obronie Kapłanówny wystąpił adwoka! 
Duracz z Warszawy. (h). 

Uparty samobójca. 
Znajdujący się w ciężkich warunkach 

materjalnych rołnik Ciehoń Aleksander ze 
wsi Miluny gm. ostrowskiej po raz czwarty 
targnął się na swoje źycie. Cichoń w stodole 
na pułapie powiesił się, lecz został uratowa- 
uy przez swego syna Stanisława. Cichoń oś- 
wiadezyl, iž mimo to odbierze sobie žycie 
i tym razem nikt go jnż nie uratuje. 

    

KURJER SPORTOWY 
Niedziela w sporcie. 

Do najpoważniejszych imprez sportowych 
w Połsce zaliczyć możemy z przyjemno: 
dzisiejsze spotkanie bokserskie Wilna z re- 
prezentacją Estonii. 

Spotkanie odbędzie się w sali teatru lut- 
dowego przy ul. Ludwisarskiej 4. Początek 
meczu o godz. 12. 

Szczegóły podaliśmy we wczorajszym nu- 
merze. 

Mecz poprzedzony będzie powitaniem @ги- 
żyny Estonji, w imieniu pięściarstwa wileń- 
skiego przez płk. Iwo Giżyckiego. Z ramie- 
nia sportu estońskiego przemówi p. Matsos 

Mecz budzi zrozumiałe zaciekawienie. 
Przypuszczamy, że sala ząpełni się po brzegi. 

Pozatem mamy dzisiaj aż dwa mecze li- 
gowe. Jeden mecz odbędzie się w Krakowie 
między Garbarnią a Podgórzem, drugi zaś 
w Warszawie między Siedlcami a Warszi- 

  

   

wianką. 

W Warszawie odbędą się ponadto nastę- 
pujące imprezy: turniej gier sportowych z 
udziałem najlepszych drużyn Polski jak mi 
strza AZS, wicemistrza Ogniska KPW- z Wil- 
na, Połonii i Orła, w hali na Bielanach od 
będą się zawody lekkoatletyczne i bieg na- 
przełaj o puhar Magistratu Warszawy, о5- 
radować również będą dzisiaj wioślarze, któ 
rzy zjadą się z całej Polski na tak zwany 
sejmik wioślarski, w pływalni AZS odbędą 
się wielkie zawody pływackie, a w kinie 
„Nowość* rozegrany zostanie mecz Makału 
—Włarszawianka. 

№ Łodzi odbędą się biegi naprzełaj. 

W całej zaś Polsce szereg meczów pii- 
karskich o mistrzostwo A klasy, względnie 
o charakterze towarzyskim. 

Walka z Grypą i Anginą. 
W związku z raptownemi zmianami po- 

gody maszego klimatu wszyscy jesteśmy 
skłonni do przeziębienia, maskutek czego 

stale zapadamy na różne choroby, powstają- 
ce na tle tak Zwanego „przeziebienia“, szc/2- 
gólnie ma: grypę, anginę, influencę, krztusiec 
u dzieci, uporczywe. bóle głowy i wiele in- 
nych tym podobnych niedomagań. Należy 

przeto wszystkim wiedzieć, że skutecznie za- 
pobiega i ratuje w powyższych aaa 
siarczan chininy w specjalnych  pigułkach 
„Original“. ; 

W. celach. zapobiegawczych. poleca: się u- 

żywać profilaktycznie codziennie z samego 
rana po jednej pigułce „Original", skutkiem 
czego. można uniknąć grypy i anginy oraz 

wszystkich ghorób. powstających z przezię- 
bienia. 

W celu IE zdrowia u doros- 

łych i dzieci. pożądanem jest mieć stale i sto- 
sować pigulki „Original“, które. można na- 
bywać w każdej . aptece w.cenie zł. 2 gr. 50 
za rurkę, zawierającą 50 szt. pigułek „Ory- 
ginal'* z Nr. Reg. 1492 i przepisem sposobu 
ich stosowania. Min. Op. Społ. Z. S. 26/199-1 
z dn. 28/9 33 r. 

KOMITET OGRÓDKÓW 
NOWSKICH. 

W sali Ośrodka W. F. odbyła się pod 
przewodnictwem „kpt. z. Ostrowskiego konfe- 
rencja w sprawie organizowania ogródków 
Jordanowskich. 

Na konferencji ciekawy referat wygłosi- 
ła p. kp. Duszyńska, przedstawiając obraz 
panuiacych zwyczajów „zagranicą, w Polsce 
i w Wadlnie, w którem nie mamy ani jednego 
ogródka. 

Po referacie wywiązała się dyskusja, w 
końcu której wyłoniono zarząd Komitetu bu- 
dowy ogródków Jordanowskich. 

Zarząd wybrano w następującym  skła- 
dzie pp.: insp. Izydorczykowa, nacz. Narwoy 
szowa, inż. Jenszowa, Rudominówna i inicja- 
torka ogródków kpt. Duszyńska. 

Sądzimy, że z pomocą pójdzie również i 
Magistrat, który przydzieli szereg placyków. 

WAWEL W WILNIE. 
Do Wilna mają zamiar przyjechać na 

dwa towarzyskie mecze piłkarskie gracze 
Krakowa Wawelu. 

Wawel jest starą A klasową drużyną, o 
bogateje tradycji piłkarskiej. 

Wawel ma przyjechać na święta W. No- 
cy, a więc za tydzień. Piłkarze Wawelsey 
mają być sprowadzeni przez Makabi i WKS. 

Mecze, jeżeli oczywiście dojdą do skutku, 
odbędą „się na stadjonie WKS im. Marszałka 

ZEBRANIE MAKABI. 
Dziś o godz. 20 w lokalu przy ul. Niko- 

dema 6 odbędzie się nadzwyczajne walne 
zebranie Makabi. 

Na porządku dziennym sprawa boiska 
piłkarskiego. i 

JORDA- 

  | 25 
| Marzec 
      

Wachodslonca — 5.5 m. 14 

Zachėd » — E-3 m. 38 

Spostrzeżenia Zakładu Motoorologii U.5.B. 

w Wilnie z dnia 24/I11 1934 roku 
Ciśnienie 769 
Temperatura średnia -+ 5 
Temperatura najw. -- 7 
"Temperatura najn. -- 2 
Opad — 
Wiatr o kierunkach zmiennych 
Tendencja znižkowa 
Uwagi: chmurno. 

PRZEPOWIEDNA POGODY: 

iPoczątkowo chmurmno, miejscami mgła 
lub drobny opad, potem polepszenie się sta-    

  nu pogody. Temperatura bez 
zmian. Słabe wiatry miejscowe. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 

większych 

Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
toldowa 20. 

Oraz Augustowskiego — Mickiewicza 10, 
Jurkowskiej — Wilenska 8, Rodowicza -- 
Ostrobramska 4, Sapożnikowa — r. Zawał 
nej i Stefańskiej. 

URZEDOWA 

Wilnie komuni- 
kuje:, że w okresie Świąt Wielkanocnych 
Konsulat będzie nieczynny: 

w czwartek 29 marca, 
w piątek 30 marca, 
w niedzielę 1 kwietnia, 
w poniedziałek 2 kwietnia, 
we wtorek 3 kwietnia. 

                    

ADMINISTRACYJNA 

— STAROSTWO GRODZKIE PODAJE DO 
WADOMOŚCI, że osoby, które złożyły poda 

"nia o przedłużenie zezwoleń na broń, o ile 
nie zgłoszą się do Starostwa po odbiór ze”- 

woleń w terminie do 4 kwietnia, — sostaną 
ukarame w trybie administracyjno - karnym 

,za posiadanie broni bez zezwolenia. 

MIEJSKA 

— Najbliższe roboty wodociągowo-kana- 
lizaeyjne. Zarząd miasta chcąc przyjść z po 
mocą bezrobotnym postanowił jeszcze przed 
świętami 
kanalizacyjne w kilku punktach. Roboty wo- 
dociągowe prowadzone będą na ul. Ostro- 
bramskiej na odcinku od Ostrej Bramy do 
miostu kolejowego. Roboty kanalizacyjne na 
uł. Kijowskiej. Ogółem znajdzie zatrudnie- 
nie 60 bezrobotnych. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— AKADEMICKIE KOŁA WILNIAN w 
Poznaniu, Warszawie i Lwowie urządzają dn. 
2.IV 1934 r. w salonach Izby Przemysłowo 
Handlowej „Czarną Kawę Emigracji Aka. 
demickiej“. Wstęp 3 zł, akad. 2 zł. Stroje 
wizytowe. : 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

-'— Bazar prace Młodzieży Polskiego Czer- 
wonego Krzyża (Mickiewicza 21) będżie je- 
szcze otwarty tylko dziś: Prosimy o jaknaj- 
liczniejsze zwiedzanie. Wstęp bezpłatny. 

  

rozpocząć roboty wadociągowo-* 

ca r. b. o godz. 17 i w drugim terminie o 
godz. 17.30 w lokalu przy ul. Św. Anny 2—! 
odbędzie się walne zebranie członków oddzia 
łu Związku Strzeleckiego Nr. 1 i im. gen. 
Żeligowskiego, na którem po złożeniu spra- 
wozdań z działalności za rok ubiegły przez 
obecny zarząd, odbędą się wybory nowych 

władz oddziału. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 

podaje do wiadomości, iż w niedzielę, dni 
25.11.34 r., odbędzie się trzeci zkolei od- 
czyt z dziedziny przysposobienia gospodar- 
czego na temat „„Wady naszego ustroju ro!- 
nego, ich geneza i drogi naprawy”, który 
wygłosi por. rez. Jakubiszyn Dominik. Ро- 
czątek o godz. 18-ej. 

— Zebranie Z. R. W dniu 25 marca r. b. 
o godz. 12.30 w pierwszym terminie i o @. 13 
w drugim w lokalu własnym, ul. Żeligowski 
go 4, odbędzie się Doroczne Walne Zebranie 
Związku Rezerwistów Koła Wileńskieg: 
Stawiennictwo wszystkich członków obowiąz 

kowe. 
—Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wil- 

nie. W! poniedziałew dn. 26 marca r. b. o 
godz. 1.30 wiecz. w gmachu T-wa przy ul. 
Lelewela 8 odbędziesię XCIX-e posiedzenie 
miesięczne T-wa, na którem dyrektor Archi- 
wum Państwowego p. Wacław Gizbert-Stud- 
niecki wygłosi (oparty na badaniach archi- 
walnych) odczyt na temat: „Dłaezego uie 
udało się wprowadzić języka rosyjskiego d« 
uabożeństwa dodatkowego w kościołach 
rzymsko-katoliekich na Litwie?“ 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
— Zarząd Okręgu Wojewódzkiego Wiler- 

skiego ŁOPP powiadamia, że dnia 14 kwiet- 
r. b. o godz. 17 w Małej Sali Konferen 

nej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Ma 
Magdaleny 2 odbędzie się doroczne Wa!- 

gromadzenie Okręgu Wojewódzkiego. z 
8 tępującym porządkiem dziennym: a- 

snie. 2) Wybór Prezydjum. 3) i 
dzenie sprawozdania Zarządu i da. 

nia Komisji Rewizyjnej za rok 1933. 4) Ше! 
walenie programu prac i budżetu na rok 
1934. 5)! Uchwałenie prowizorjum budżeto- 
wego na I kwartał 1935 r. 6) Uzupełniające 
wybory Zarządu. 7) Wybór Komisji Rewi- 
zyjnej. 8) Wybór delegatów na Walne Zgro- 
madzenie LOPP. 9) Rozpatrzenie wniosków 
Obwodów Pow. i Miejskich LOPP. Wolne 
wnioski. 

— Odezyt prof. Jasinowskiego. Dziś w 
lokalu Legjonu Młodych — ul. Krółewska 
5 — 22 o godz. 12-tej odbędzie się zebrani: 

semi jum II-go, na którem prof. Jasino- 
wski wygłosi odczyt o materjalizmie dziej - 
wym. Wstęp wolny. 

—- POPULARNE ODCZYTY NIEDZIELNE 
Dziś o godz. 12 odbędą się dalsze dwa odczy 
ty popularne zorganizowane staraniem 
Kursów maturalnych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w lokalu własnym przy ul. Mie 
kiewicza 23. Wstęp bezpłatny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— W. ubiegłym tygodniu odbyło się 
Doroczne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 
Zgromadzenie członków Cechu Rzeźników 
i Wędliniarzy w Wilnie pod przewodnie 
twem p. P. Czyża. 

Po dczytaniu sprawozdania ogólnego 
działalności za 1938 r. oraz sprawozdan: 
kasowem i protokółu władz rewizyjnych j 
dnogłośnie udzielono absolutorjum ustępują 
cemu Zarządowi w osobach pp. M. Żytkie 
wicza, J. Uziałło i F. Bartoszewicza, którym 
zgotowano owacyjne podziękowanie za 
uergiczną, długoletnią pracę dla dobra C 
chu 1 całego rzemiosła rzeźnicko-wędliniar- 
skiego. 

Odezytane sprawozdania udowodniły, iż 
rok 1938 ubiegł pod znakiem wytężonej pra- 
cy Zarządu dla obrony interesów rzemiosła 

     

  

  

   

    

     

        

   

   

  

NIEBYWAŁA OKAZJA! 
PRZEZ TYDZIEŃ zł. 3 

Z powodu zmiany lokalu 

warstw ludności. 
Około 20.000 osób posiada już dzisiaj tę encyklopedję, setki tysięcy korzysta z niej po wiel- Ё 

postanowiliśmy 
sprzedać resztę zapasu znajdującego się w naszych 
składach Wydania popułarhego „Wielkiej Ilustro- 
wanej Encyklopedji Powszechnej*w 18-tn tomach. 
po eenie tak niezwykle zniżonej i na tak korzystnych warunkach, że będzie to z tą chwilą nie tyl- 
ko najtańsza z wielkich encyklopedji świata, lecz dzieło wręcz przeznaczone dla użytku najszerszych 

   
   
   

kich bibljotekach publicznych, teraz zaś staje się ona 

dziełem dla wszystkich. 
Na tę encyklopedję składa się 18 tomów w pięknej, dobigtj oprawie, obejmujących około 

100.000 artykułów (haseł) ok. 6000 dwuszpaliowych stron druku, ok. 5000 rycin w tekście, ok. 700 
tablic jedno i wielobarwnych poza tekstem. Treśćwyszła z pod pióra przeszło 100 wybitnych pol- 
skich specjalistów i uwzględnia najnowsze zdobycze wiedzy ostatnich lat. Sprawom polskim poś- 
więcono oczywiście specjalnie wiele artykułów i miejsca, ponadto zaś zajmuje Polska, jej organiza- 
cja, historja i kultura cały jeden tom. 

Ten ogrom informacyj i ilustracyj ofiarujemy dzisiaj po cenie bezprzykładnie niskiej. 
UWAGA: Zgłoszenia należy bede do 15 + po upływie tego terminu dawna cena będzie 

przywrócona. 

Rodzice, Wychowawcy, Kierownicy Instytucy| kulturalnych i t. d.! 
Nie pomijajcie tej naprawdę wyjątkowej i niepowtarzającej się sposobności. 

sobie, jak doniosłe znaczenie ma dla młodszych i starszych taki podręczny, „poważny, jasny pe: 
wny i ścisły informator o wszystkich najważniejszych sprawach. To z pewnością dla wielu z was 

  

jedyna sposobność sprawienia wielkiej Encykiopedji. 

Wydawnictwo „Gutenberg”, Fergo i S-ka, Kraków. 

Uprzytomnijcie 

Zkolei przystąpiono do wyborów Zarządu 
W wyniku tajnego głosowania do Zarządu 
na rok 1934 powołano: na prezesa p. J. 
Uziałło, na członków Zarządu pp. W. Moro- 
-zowskiego i Franciszka. Krasnoburskiego. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
-—-— Przedstawienie białoruskie. Grono u- 

czącej się młodzieży białoruskiej powzięło 
godi poparcia zamiar urządzenia przedsta- 
wienia: amatorskiego na. rzecz glodujących 
Wileńszczyzny. Będzie graną sztuka F. Olech 
nowicza p. t: „Na Ahtokolu*, w 3 aktach, 
dająca obrazy życia mieszczaństwa wileń- 
skiego z czasów przedwojennych. Próbami 
kieruje autor. 

   

  

   

RÓŻNE. 

— Zwiedzanie Bazyliki. W niedzielę dnia 
25 marca rb. staraniem Koła Pań Komitetu 
Ratowania Bazyliki Wiileńskiej odbędzie się 
zwiedzanie Katedry. Wycieczki złożone z 
10—12 osób będą oprowadzane przez p. p. 
inż. z kierownictwa. robót. W dniu tym rów 
nież będą pokazywane insyngja królewskie, 
jak również SDZEDACNE p. wej ciu DES 
Gałonkinie K 
nane plamy i pisanki. 

— Poeztowa Kasa  Oszezędności ko: 
munikuje: Kasy PKO., Oddział w Wilnie, dla 
publiczności czynne będą: w Wielki Piątek 
dnia 30 marca b. r. do godz. 12, w Wielką 

Sobotę dnia 31 marca b. r. do godz. 11. 

  

                          

  

  

PRZYPOMNIENIE 
FARBIARNI, PRALNI 

CHEMICZNEJ i GREMPLARNi 

„EXPRESS“ 
Wilno, Wielka 31, tel. 17-00 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — Ceny zniżonel 

Proszę się przekonać! 
Prasowanie ubrań i gremplowanie ma- 

terjałów na poczekaniu.     

  

W sprawie „Święconego* 
w Domu Nociegowym 

dla Kobiet. 
W związku ze zbliżającemi się świętami 

Wielkiejnocy zwracamy się do  społeczeń- 
stwa wileńskiego, w szczególności do wszyst 
kich kobiet, rozumiejących swój obowiązek 
obywatelski, aby zechcidły, przygotowując 
„Święcone* w swym *własnym domu, pomyś- 
leć o tych, które domu nie mają. Nie trzeba 
wiele, by ulżyć ich doli. Dla tych nieszczęś- 
liwych wieikiemi są male nasze datki. I jak 
z drobnych ofiar w wilję Bożego Narodzenia 
zdołaliśmy obdarować 115 kobiet i 9 dzieci, 
wierzymy | obecnie, dzięki: ofiarności społe- 
czeństwo naszego, nakarmimy „święconem * 
wszystkie nasze mieszkanki Domu Noelego- 
wego Z 

Zarząd Domu  Noelegowego 
Poł. Tow. Opieki nad Dziewczętami 

(Ochrona: Kobiet). 
* 

Prosimy łaskawe ofiary składać za po- 
kwitowaniem:- 

1) w Domu Noclegowym — ul. Żydow- 
ska Nr. 10; 

2) u p. d-rowej J, Łukiewiczowej — uł. 
Mickiewicza Nr. 26; 

3) u p. inż. E. Skwarczewskiej — ul. Za: 

(OGŁOSZENIA 

Ku Viskio | 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

i dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" ь 

UL. BISKUPIA 4 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc. 
w zakresie 8 klas gimnas+ 
jum ze wszystkich przed: 

miotów. Specjalność mate: 
matyka, fizyką, jęz. pol 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. Wił* 
pod b. nauczyciel. 

Maszynistka 
poszukuje posady . 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileūsk.“ pod 

„Maszynist. 

Były 

ochotnik 
wojsk polskich | 

poszukuje pracy 
adres: Werkowska 28 
Marjan Szpakowski. 

Bxtern - maturzysta 
korepetytor z wieloletnią 
praktyką w zakresie szkół 
średnich Zawalna 30 m.38 

9,
 

  

    

  

    
  

  

  

niejszem komplet 
za cenę zł. 95. 
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Stosownie do ogłoszenia z marca 1934 r. w „Kurjerze Wileńskim* 

Pierwszą ratę zł. 26.   

ZAMÓWIENIE. 
Do Wydawnietwa „Gutenberg* Fergo i S-ka w Krakowie, Dunajewskiego 2. 

a) płatną natychmiast gotówką zgóry na konto WP. w P. K. O. Nr. 408.570, poczem 
całe dzieło zostanie mi przesłane pocztą naraz, bez żadnych dalszych kosztów. 

b) płatną w 6 ratach miesięcznych, plus zł. 15— tytułem kosztów porta i mani- 
pobiorą WIP. za nadesłaniem pocztą pierwszych 5 tomów, 

drugą 2% 17.— za nadesłaniem t. 6, 7, 8, trzecią zł. 17.— przy t. 9 i 10, czwartą zł. 17.-— | 
przy t. 11, 12, 18, piątą zł. 17-— przy t. 14, 15, szóstą zł. 17.—, przy t. 16, > 18. Wysyłka 
następować będzie ok. 1-go każdego miesiąca kalendarzowego. 

WAASNOTĘCZNY "DOdDIS | 00000000 a wik 

„Imię i nazwisko (firma, nazwa) . . - 

LA GORSZY ROZNE CH rr RZE E ж 

Dokładny adres i poczta . + 

Miejscem dopełnienia umowy jest Kraków i zamawiając poddaje się na wypadek 
sporu właściwości Sądji Grodzkiego. w. Krakowie. 

zamawiam ni- 
18 tomów „Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedji Powszechnej** 

t 
ša A | 

SZEW | ju roboty drukarskie 

przyjmuję wszelkie 
możliwe warunki. е 

DRUKARNIA į 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 

| Wilno, Biskupia 4. В 
Teleton 3-40. NE 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dła 

ił urzędów, bilety wi- 

zytowe, prospekty, 

  

zaprosz=nia, 
i wszelkiego rodza:          

   

  

WYKONYWA * 

| PUNKTUALNIE 
— TANIO => 
SOLIDNIE 

Noam 

 



  

   
   

  

   

„Wesole 

Świ eta 

w nowem 

obuwiu! 

„AS an TSS 

2651-23 
Wygodny. pantofe- 
lek dziecięcy na 
paseczku z bronzo- 
wego boksu. — 
Nr. 29-33 ... zł. 9.- 
Z lakieru .. . zł. 7.- 
Nr. 29-33 ... zł. 9.- 

   

   

  

3622-22 
Trwały _ dziecięcy 
półbucik, z bronzo- 
wego boksu na sil- 
nej skórzanej po- 
deszwie. 
Nr. 35-38 .. zł. 12.- 

  

9875-03 
Aksamitny pantofe- 
lek na paseczku, 

lub czółenko. — 
Prunelki .. . zł. 6.- 

  

1675-32 
Pantofelki na pa- 

seczku z cielęcego 

boksu, ładnie ozdo- 

bione, czarne lub 

bronzowe. — 

Z lakieru . . złl. 14.- 

  

1937-00 
Solidny bucik na 

gumowe  podesz- 

wie, niezbędny na 

wiosenne słoty. — 

  

8637-20 
Cały dzień na no- 
gach w Normalkach 
bez najmniejszego 
zmęczenia. - NOR- 
MALKI . polecamy 
dla tych, którzy 
podczas pracy 
stoją lub też dla 
tych, którzy lubieją 
wygodne obuwie. - 

P. 12 
Pończoszki i skarpetki męskie, damskie i dziecięce do każdego 

obuwia od 30 groszy do zł. 6-—. ' 

GWARANTOWANA JAKOŚĆI 

OBFITY WYBÓR KOLORÓW | WZORÓW! 
NAJTAŃSZE CENY! 

E:V778 
    

    

Zamach na prezydenta Roosewelta, 

„CHICAGO“ (Człowiek który się odważył). Gzermak 

  

KU R J E R 

ydźlnie niskie Ly || gronovjt) 
Muscat hiszp. . . 34, litr. zł. 3 75— 
Madera . . . "ua no Aa 
Węgierskie słodkie ©. a A о 
Deserowe francuskie < МЛ ааа н Фр ок 
Entre de mers biale franc. as DI 
Grawers białe franc. a. i 450 
Targon łagodne franc. . S Was 200 
Vermout Ballor'a . a Ta. ОУО — 
Dalmatyńskie Muscat . ... „ »„ „ 4— 

zarazem wina rosyjskie oraz wielki wybór win odle- 
żałych starych roczników i towsry kolonjalne poleca 

D-H. St. BANEL i Š-ka 
Wilno, ul. Mickiewicza 22-a Tel. 8-49 
Własna palarnia kawy na miescu. 

Własny import win. 
  

Wielka inas prem]a na święta! 
Ze względu na zbliża- 

jące się święta przeznacz, 

liśmy dla naszej klijenteli a 
ły szereg bezpłatnych pre- 
mij, a mianowicie 3 gotowe 
ubrania męskie bostonowe w 

„‚ najlepszym gatunku  (roz- 
(miary  46—52), 2 płaszcze 
damskie najmodniejsze, 2 
kołdry watowe, 2 sztuki płó- 

tna białego i 2 kilimy 3-me- 
trowe w najmodniejsze wzo- 
ry perskie — dla tych P. T 
Klijentów, którzy zakupią u 

nas do dnia 31 marca 1934 r. jeden z niżej wymieni, - 
nych kompletów, a mianowicie: 

Nr.1 TYLKO ZA ZŁ. 12,15 
wysyłamy: 3 metry materjału na ubranie męskie lub 
na palto damskie pełnej podwójnej szerokości 140 
cm. (desenie bielskich kamgarów), 1 koszul» męską, 
1 parę kalesonów z satynowem wykończeniem, 1 , arę 
skarpetek męskich mocnych, 1 szal mę'ki, 1 ręcznik 
kąpielowy, I krawat jedwabny najmodniejszy, 1 pa- 
sek zamszowy do spodni z ładną nikłową klamrą i 3 
Wn męskie do nosa z ładnym kolorowym szła- 
kiem. 

   

Nr 2 TYLKO ZA ZŁ. 14,25 (14,25) 
wysyłamy: 4 metry materjału na elegancką suknię 
damską, 1 chustkę dużą do odziania w ładne kolorowe 
kraty jasne lub ciemne (rozmiar 12/4, 1 parę pantofli 

damskich (podać rozmiar obuwiaj, 1 sweter damski 
w ładne kolorowe desenie (ostatni krzyk mody), 
1 elegancką apaszkę damską jedwabną, 1 koszulę dam- 

ską madapolamową strojnie haftowaną we wszystkich 

kolorach, i parę reform damskich, I parę pończoch 
jedwabnych i 3 chusteczki batystowe . ładnym ażur- |. 
kiem. 

Nr. 3: TYLKO ZA ZŁ. 29,10 
wysyłamy: 1 sztukę płótna białego szer. 80 cm. firmy 
„l. K. Poznański* lub „Krusche i Ender" w dobrym 

gatunku na bieliznę wszelkiego rodzaju, 2 kołdry pi- 
kowe na łóżka w eleganckie kwiaty żakardowe w do- 
brym gatunku, 1 obrus biały damastowy wzorzysty 
lub kołorowy w doskonałym gatunku, lub 2 przeście- 
radła białe, 1 dywan na Ścianę w najmodniejsze tka- 
ne obrazy i 3 ręczniki serwetowe długie z frendzlami 

s lub 3 ręczniki kąpielowe. 
Wymienione komplety wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowem na listowne zamówienie. Płaci się przy od- 
biorze na poczcie. BEZ RYZYKA. Jeżeli towar się nie 
podoba, przyjmujemy z powrotem i NATYCHMIAST 

zwracamy pieniądze. 
Zamówienia należy adresować tylko do firmy: 

„ŁÓDZKO — BIELSKA TKANINA* Łódź; uł. Św. 
Andrzeja Nr. 7/36. 

UWAGA: W dniu 8 kwietnia 1934 r. ogłosimy 
listę naszych klijentów, którzy otrzymali bezpłatne 
premje. A 
  

Licytacja. 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do publicz- 

nej wiadomości, iż w dniu 6 kwietnia r. b. o godz. 11 
ramo przy ulicy Marji Magdaleny Nr. 2 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji koni i taboru końskiego (powozy, 
bryczki, sanie, wóz roboczy, uprząż i t. p.). 

Za Wojewodę W. HRYHOROWCZ 

Naczelnik Wydziału. 

najaktualniejszy film / świata! 

  

Ea 

Rozmaitości | A žeme JĄK KOCHA STUDENT "new 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 0d jutra 

genjalne arcy- | 
dzieło religijne 

Śpleszcie ujrzeć — DZIŚ OSTATNI DZIEŃ | 

„KRÓL KRÓLÓW" 
w realizacji 

"CECIL B. 
de MiLLEA 

Dziś! Coś nowego! Reż. genjalnego Van Dyke'a. Niewidaikko dotychczas zjawisko! Nowe marzenie kobieth, 
królowie Nowy ideał męż- 

pięści czyzn — Mistrz 

oraz urocza MYRNA LOY 
w kapitalnem arcydziele 

JUTRO 
Chluba 
Produkcji 

MAX BAER, 

leli0i| 
Primo CARNERA, Jack Demsey 

BOKSER i DAMA 
Świat jest pełen zachwytu dla tego 
nowego arcydzieła Wan Dykey'a 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. 

ž 

  

Polskiej ! POD TWOJĄ OBRONĄ 
Adam Brodzisz — Marja Bogda — Władysław Walter — Bogusław Samborski I an 

Każdy powinien zobaczyć. Wzruszająca treść, — Artystyczna gra. 
  

REKORDOWE: „POWODZENIE w kinie „P A N"'! 

TUNEL” 
Dziś początek o godz. 12-ej. 

Po raz pierwszy w Wilnie! 

1. Pierwszy polski film 

o treści sensacyjnej p. t. 

| C
ASI

NO 

sukcesu dnia 
dzisiejszego 

Dziś od godz. 12-ej do 6-ej wiecz.: 
Parter 50 groszy (na wszystkie miejsca dla wszystkich) 
zaś od godz. 6-ej wiecz.: Balkon 40 gr., 

Aby dać wszystkim możność obejrzenia największego 

zniżyliśmy ceny: 
Balkon 25 groszy, 

Parter 80 gr. 

(dla wszystkich na wszystkie miejsca). 

Dla młodzieży dozwolone. Korzystajcie z okazji. 

Dziś ostatni dzień. 

świata: 
Przyjęcie w Mińsku i Moskwie. 
Dygnitarze sow. Woroszyłow, Stalin, Litwinow. 

Dziś ostatni dzień. 

RYCERZE MROKU 
Ostatnie nowości 

li. Pobyt P. Ministra Spraw Zagraniczn. p. Becka w Moskwie. 
w stolicy Z.S.R.R. Odegranie Hymnu Polskiego w Moskwie. 

ill. Pogrzeb króla PANA Ę l-go oraz Koronacja króla Bełgji Leopolda Ill-go. Seanse punktualnie: 12, 2, 4, 6, 8 i 10,15 

Defilada wojsk sowieckich 
Kreml. 

  

DZIŚ! 
Najweselsza 
francuska 
komeeja 02Y 
  

Najprzedniejszej jakości 

CEMENT 
T-wa Fabryk Portland-cement „WYSOKA“ 

oraz 

BLACHĘ OCYN KOWANĄ 
Górnośląsk. Zjednocz. hut Królewska i Laura 

M. DEULL SLE 
Biuro — Jagiellońska 3, tel, 811 
Skład miejski — Zawalna 44 
Skład i bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 

  

a Mrdawnietwe „Kurjer Wileński" $-ka s ogr. odp. 

  

E
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N
 

   

  

„E-W-l-G" 

     

  

Spiew... Całus... Dziewczyna 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

POKOJE: 
(A O | jeden, dwa, lub trzy, 
3 RA RAE 

= HERBATA KAWA $| u. Jagiellońska 9— 13. 

SMOKING 
okazyjnie tanio do sprze- 

  

a dania. Trocka 5 krawiec 

przoduje w smaku i aromacie = Duszyna. 

NA ŚWIĘTA POLECAMY = * ż 

Luksusówą Herbatę „E-W-I-G" a Zginął plės 

„RÓŻA CEYLOŃSKA" a pudeł czarny, wabi się 
8 : = | „Lord“. U a 

NN AO | Iz domiienie —- Zarzecze 
Nr. 7. m. 12 

WALL E NS KI 

  

HURT DETAL 
: NOWOOTWORZONA 

WYTWORNIA WĘDLIN 
S-ki WĘDLINIARZY 

Wilno, Mickiewicza Nr. 23 

pełeca na nadchodzące święta: 

S z V n k i i wszelkie wyroby masarskie 
własnej wytwórni 

Ceny dostępne 

Nowość w Wilnie ! 
Codziennie od godz. 7 rano do 1l wieczór 

gorące parówki do spożycia na miejscu 

z. KOGUTKIEM" 
|([MIGRENO- NERVOSINĄ 

R NAJUPORCZYWSZY 

CJE GŁOWY 
T NEWRALGJĘ, 

BÓLE ZĘBÓW. 
LILII 

  

GRYPĘ, 

BÓLE: ARTRETYCZNE; 

STAWOWE „KOSTNE 

0SZKI TE WYRABIAMYW.POSTACI 

TABLETEK. 

ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 
z„KOGUTKIEM” 

  

DLA 

| Radjoodbiorników 
„ELEKTRIT” 

Niebywale 

dogodne 

warunki 

SPŁATY 
Demonstracje w. sklepie fabrycznym oraz w mieszkaniu reflektantów nie 

„ELEKTRIT“ 
ul. Wileńska Nr- 24, telef. 10-38. 

  

            

  

obowiązują do kupna. 

Nr. 82 (2972). 

  

    

JAM O k M M dO or M 

   SZYNKI z własnej 

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
I wszelkie WĘDLINY 

SKLEP WĘDLIN |, [KNAPIK wieEńska 27 
Towar pierwszorzędny, — sklep obficie zaopatrzony, — ceny przystępne EJ 

    

  

   
pracowni poleca 

„J i A A, O O A i 

  

Najlepsza pasta do podłóg 

„STELLA FIRMOWA” 
oraz pasty warszawskich fabryk. 

Największy wybór kolorów farb emaljowych, po- 
kostowych, anilinowych i dekoracyjnych 

Pokost najlepszego gat. Lakiery, Pendzle, Świece. 
Mydła do prania fabr. Adamczewskiego. Oliwa do 
palenia „lIdeal". poleca: Skład Farb i Chemikaiji 

„POLSKA FARBA" 
JÓZEF TOMASZEWICZ 

dawniej „Jan Mazurkiewicz”. 

  

  

Wilno, ul. Dominikańska Nr. 11. 
Telefon 11-36. 

L Lise 

NADESZŁY 

OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU! 
Wytworna bielizna damska i męska. 

Najmodniejsze Krawaty, rękawiczki, 

torebki. parasolki, bluzki, pończochy 
jedwabne od zł. 2.40 — w 100 kolorach 

„Źródło Nowości” 
wł. ZOFJA JANKOWSKA 

WILNO, WIELKA 15         

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. A. Mickiewicza Nr. 9. 

OBICIA (tapeta) otrzymano transporty najnowsze 
rysunki od 1 zł. 20gr. za rolkę. Ceraty obrusowe, 
chodniki, wycieraczki, rzeczy podróżne, walizki 
fibrowe i inne. Ceny niskie na wszystkle towary 

rabat świąteczny. 
  

  

WYKON. WSZELKICH 
ROBÓT BUDOWLAN. 

m PLANY BEZPŁATNIE = 
INŻ. ARCH. T. SMORGOŃSKI 

ul. Mickiewicza 35/11, od 5—7. 

| KIEROWNICTWO, | 

  

ŁODZIANIN 
poleca najmodniejsze tapczany-łóżka, oto 
many, fotele klubowe oraz przyjmuje wszel- 
kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersko- 
dekoracyjnym została otwarta polerownia 
pod fachowem kierownictwem, byłego współ 
właściciela f-my B-ci Gabałów w Łodzi. 
specjalność na pianina i fortepjany, także 
przyjmowane są wszelkie meble do odświe- 
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie 
solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wii- 
ne, ul. Niemiecka 2. Firma: Władysław 

Szczepański.     

POSZUKUJE SIĘ 
na lato WILLI z poko- 
jami i urządzeniem na 60 
uczniów, dużą salę jadal- 
ną i boiskiem dla kolonii 
żydowskiego gimnazjum. 
Miejscowość  podgórska 
albo nad morzem albo 
wreszc'e lesista i w po-. 
bliżu rzeki położona na 
Wileńszczyźnie. — Oferty 
kierować : Il Gimnazjum 
Męskie, Łódź, ul. Magis-. 

tracka 22 ! 

Poszukuję 
SKLIEPU 
rolniczego lub 
przemysłowego 

w Baranowiczach lub 
w innem mieście mogę 
dać odstępne. Oferty 

do Administracji „Kurje- 
ra Wileńskiego” 
pod Nr. 620. 

Pianino *:3:" 
ul. Sołtańska 33-a—1 

Do wynajęcia 
pokój komfortowo. 

umeblowany' 
(telefon, fortepjan) 

ul. Mickiewicza 4—11 

  

  

Dziś! Największa sensacja skranówi Najulubicńsza para kochanków 

LUX 
MAURICE CHEVALIER i Jennette Mac Donald : 
„KOCHAJ MNIE DZIS“ Nad program: 

swej naj- 
nowszej kreacji 

Reżyserja Roubena Mamouliana. Najnowsze piosenki 

Dodatki dźwiękowe. 
  

  

Najnowszy film polski 

Bieśnarz Warszawy 
z filarem) ekranu 

  

     

     

   

     

   

polskiego 
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PROSZKI 

<KOWALSKI 
STOSUJE SIĘ PRZY UPORCZYWw 

BOLACH 
GŁOWY 

KONIECZNIE ŻE ZNAKIE 

„SERCE w DIERŚCIENIU” 
FABRYKA CHEM-FARNAC, AP KOWALSKI,wanszawa! 

   
   

      

    

  

MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 

M. WILENKIN i S-ka sg; z 
WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca We rodzaju meble w dużym wyborze 

MEBLE 

  

Akuszerka 

Marja Lakaeioma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
przeprowadziła się na 

ui. J. Jasińskiego 5—28 
(obok Sądu) 

Akuszerka — 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zane 
ma lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

Maszyna 
do pisania oraz elektro- 

  

łux b. tanio d sprzeda- 
nia. Tatarska 16, m. 1a 

od 3 — 5. 
  

  

w nowym lokalu: 

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE! 
Kup na święta nowo-wynalezioną. wieczną 

ZAPRAWĘ 00 PODŁÓG 
elektryczne lampy i t. p. 

HERMAN SZUR iS-ka 
Niemiecka 3, telefon 11-11 

artykuły w f—mie 

  

zabezpieczają 

Lia > 

Dr. Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Ordynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 

weneryczne, kobiece. 

ul. Wileńska 34 
Przyjmuje od g. 5—7 w. 

Buchaiter- 
 Bilansista 

wlad. jęz. niem.i i ang. 
poszuk, odpowiedn. pracy   Administracja „Kurjera 

Wil. dla Daniela, 

P. P. Członkowie I Członkinie 

(hrześijańskiego Banku Spółdzielczego 
na Antokolu, z siedzibą ZAMKOWA 18 

Korzystając z kredytu, jednocześnie 
swej rodzinie zapomogę 

2.400 złotych 
z funduszu zapomogowego = (Kasa Pogrzebowa). 

M Kenigsberg 
Choroby Ust 

weneryczne 
1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

0d godz. 9—i2 1 4—8. 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet koametycx'   my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzaśki i wągry. 

  

Wina krymskie i kaukaskie 
Zmanych z dobroci wyso- 
wowartościowych (daw- 
niej Udzielnoje Wiedom- 
stwo) od 3.75 gr. but. oraz 
wszelkie towary Świątecz- 

ne. — St. Biellūski 
Mickiewicza 26. 

л = 
Indyki 

tuczone 1.40 kilo. 
Kawa palona codziennie 

świeża od 5 zł. kilo. 
D.-H St. Bieliński 
Mickiewicza 26. 

niewykończony 
DO M sprzedam tanio. 
Obek dworca kolejowego 
w Oranach. Zgłoszenia 
do Admin. „Kurjera Wil“. 

Place budowiane 
w najładn. części Anto” 
kola, ul. Senatorska róż. 

Tatrzańakiej, 
sprzedaje Bank 

Antokolski. 
Wilno, Zamkowa 18. 

Do wynajęcia 
mieszkanie 

ze wszelkiemi wygodami 

3 pokoje. kuchnia, wanna 

ul, Tartaki 34-a. 

          

Sprzedaje się 

Fortepjan 
nieduży. Trocka 1 m. 

REdakter edpowiedziriny Witeld £łezkie.


