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Konierencja Morska ujawniła banńructwo polifyki pacyfikacylnej 
Po dwóch zgórą (miesiącach ucią- 

žiwych narad morska konferencja 
rozbrojeniowa w jLondynie dobiega 
końca. 

Jak donoszą ostatnie depesze w 

dniu 17 kwietnia ma być podpisany 
akt porozumienia zamykający obrady 

konferencji. 
Niektóre postanowienia ;tego po: 

rozumienia podpisane zostaną przez 

5 mocarstw reprezentowanych na kon- 

ferencji, inne zaś przez : Wielką Bry- 
| tenję, Japonję i Stany Zjednoczone. | 

Według wszelkiego ' prawdopodo- 

bieństwa pakt 3 mocarstw „przewiduje 

następujące liczby tonażowe: dla im- 

perjum brytyjskiego — 146800 tonn 

klasy krążowników z uzbrojeniem ar: 

tyleryjskiem 8 calowem, 192.200 tonn 
z 6-cio calowem, 150.000 tonn dla 

torpedowców, 52700 tonn dla łodzi 
podwodnych, dla Stanów Zjednoczo: 

nych — 180.000 tonn wielkich krążo- 
wników, 1143.500 tonn mniejszych 

krążowników, 150.000 tonn torpedow- 

ców I 57.700 tonn łodzi : podwod- 
nych, „dla Japonji -- 108.400 tona 

wielkich krążowników, 100.450 mniej- 

szych. 105.500 tonn torpedowców, 

52.700 tona łodzi podwodnych. 

Francja i ltalja, które nie przystą- 

y do porozumienia w dziale okre- 
lającym tonaż „wszystkich | kategoryj 
statków podpiszą tę część traktatu, 

która dctyczy porozumienia: o zanie” 

chaniu na lat sześć zmiany obecnych 

, głównych statków 'wojennych na no. 

we zgodnie z postanowieniami trakta: 
tu waszyngtońskiego. To postanowie- 

nie uważane jest za bardzo doniosłe, 

gdyż jeśli chodzi o Wielką Brytanię 
pozwoli jej przeprowadzić oszczęd- 

ności w Sumie wielu miljonów funtów 

Szterlingów, które „musiały wydatko- 

Wać w przeciwnym razie na wykony- 
wanie programu morskiego. 

Prasa angielska omawiając wyniki 

konferencji podkreśla, iż konferencja 

londyńskaf posunęła;ograniczenia to- 
nażowe,: daleji aniżeli traktat waszyng- 
toński zawieszając na ; przeciąg lat 
sześciu wyścig zbrojeń morskich. 

Wyniki konierencji— pisze Times“ — 

wie są największe, jeśli chodzi o ich 

znaczenie materjalne, które z pewno- 

Ścią przerasta strona |moralna — рого- 
' zumienia. Niewątpliwie „zawieszenie 

' współzawodnictwa wytworzy  atmo- 
| sierę zaufania i utoruje drogę do dal- 

szych stopniowych redukcyj zbrojeń, 

o których zdecyduje tprzyszła konie- 
rencja. ю 

„Konserwatywny „Daily Telegraph" 
wyrażą zadowolenie z powodu wyni- 

ków, które osiągnęła ;konierencja, 
Dziennik jest zdania, że kupowanie 

ustępstw ze strony Francji kosztem 
rozszerzenia „zobowiązań gwarancyj- 
nych W. Brytanji nie mogłoby dać 
lepszych wyników. 

„Liberalny „Daily Chronicle“ 
stwierdza, że porozumienie trzech 

mocarstw Oznacza punkt zwrotny w 
procesie oddzielania się Angiji od 

spraw europejskich, a jednocześnie 
 acieśnia stosunki między trzema 

| głównemi mocarstwami morskiemi na 
podstawach słuszności i trwałości. 

Konferencja londyńska kończy się 
w ten sposób połowicznym . rezulta- 

tem. jest to fakt bardzo ważny nie 

tylko ze względu na układ stosun- 
ków międzynarodowych, na współza: 
wodnictwo Ameryki z Anglją ale dla - 
sythacji osobistej Mac Donalda i La- 
boar Party w Anglji. P. Mac-Donald 
zaangażował się w sprawie konieren- 
cji rozbrojeniowej bardzo daleko i 
niepowodzenie konferencji. rozbroje- 
niowej, które już wisiało na włosku 
aa klęską labourzystów w Anglii. 

ej chwili trudno ocenić wyniki i 
ewentualne konsekwencje porozumie- 
nia trzech. Fragmenty porozumienia, 
które ukazały się w prasie a które 
przytoczyliśmy wyżej są tak ogėlni- 

' kowe, że na ich podstawie trudno się 
_ zorjentować co właściwie porozumie- 

  

nie trzech Oznacza, czy „pieredyszkę'* 
konferencyjną i odroczenie całej kwe- 

stji rozbrojenia morskiego do bardziej 

pomyślnej okazji, czy też jakiś trwały 

podział na sfery działania i wpływów 

pomiędzy trzema mocarstwami ocea- 

nicznemi. Nie wiadomo również czy 

porozumienie trzech oznacza nowe cof- 

nięcie się Anglji wobec rosnącej stale 

agresywności Stanów Zjednoczonych, 

jaką rolę odegrała w tem Japonia, 

czem należy tłomaczyć  mieustępliwe 

stanowisko Włoch, dlaczego Francja 

nie przystąpiła do porozumienia 

trzech?, 

Na pytania te będzie možna odpo- 

wiedzieć dopiero wtedy, gdy będzie 

znana całkowita treść porozumienia 

a przebieg ostatnich dni narad oŚwiet- 

li wyczerpująco prasa państw, które 

były reprezentowane na  konierencji 

londyńskiej. Ak. 

KONFERENCJA MORSKA WYKAZAŁA KRUCHOŚĆ PODSTAW LIGI NAR. 

PARYŻ, 12.1V. PAT. Prasa komentuje w dalszym ciągu wyniki konferencji lon 
dyńskiej. W dzienniku „L'Ordre* Burc oświadcza, że Francja po raz pierwszy od czasu 
wielkiej wojny wychodzi zwycięsko z konferencji międzynarodowej, lecz przez niesłycha 
my. paradoks zwycięstwo to oznacza zarodek kompietnego bankructwa polit. pacyfistycznej 
którą od szeregu lat uprawia jej minister spraw zagranicznych. Briand był gotów poświę 
cić w Londynie pewną część marynarki wojennej Francji zawarciu paktu, któryby od 
biedy zagwarantował bezpieczeństwo Francji. Niestety spotkała go odmowa. Jednym za- 
machem cały pakt Ligi Narodów traci swą siłę. Liga Narodów pjada w gruzy: na swoich 

podminowanych „Mołek b oka za sobą w swoim upadku operetkowy gmach, 
którego plan nakreślony w Locarno. Anglja i Italja na mocy tego planu obiecały 
Francji, że w razie gdyby Niemcy na nią napadły, wyślą delegatów do Genewy, aby, 
omówić całą sprawę i zdecydować się na interwencję zbrojną. Nie było to już bardzo 
uspakajające. Dobrze wykreślone granice i solidarne sojusze byłyby daleko więcej sku- 
teczne. Obecnie Francja nie jest nawet już pewn czy Anglia ; Italja dotrzymają obietnicy 
którą swego czasu jej dały.  * 

Mimo wszystko Briaadowi przypisywana jest zasługa 
PARYŻ, 12—IV. PAT. Prasa wyraża naogół zadowolenie z rozstrzygnięcia osią- 

gniętego w Londynie, które jest pewnem rozczarowaniem w porównaniu z nadzieja- 
mi, jakie pokładano w konferencii w początku rokowań, jednakże zaszczytem wobec 
wielkich trudności, które wyłoniły się w toku rokowań. Dzienniki podkreślają uspo- 

” kojenie, które nastąpiło po naładowanej elektrycznością atmosierze konferencji. Pra- 
sa wyrażą uzsanie Briandowi. którego „Matin* nazywa twórcą tego godnego podziwu 
zakończenia. Zdaniem „L'Oeuvre*, Briand okazał się stanowczym bez brutalności. 
„Petit Parisien* zaznacza, że delegacja francuska była ożywiona tą samą, co minister, 
stanowczą wolą całkowitego zabezpieczenia interesów Francji, posuwając się w po- 
iednawczości do ostatecznych granic” 

Kontradmirałowie St. Zjedrioczonych opuścili Londyn 
LONDYN, 12—IV. PAT. Trzej kontradmirałowie, członkowie do spraw tech- 

nicznych delegacji amerykańskiej na konferencję morską, odjechali w drogę powrotną 
do Ameryki. 

Program órarny rządu Aruemingn 
KOMUNIKAT OFICJALNY © POROZUMIENIU SIĘ RZĄDU Z POPIERAJĄ- 

: CĄ GO KOALICJĄ. į 
BERLIN, 12.IV. PAT. Biuro Wolfia ogłosiło następujący komunikat: Na 

posiedzeniu gabinetu, odbytem wczoraj pod przewodniotwem kanclerza Brue 
ninga, jak również na konierencji z przywódcami stronnictw, których przedsta 

wiciele zasiadają w rządzie, panowała zgodne przeświadczenie, że program 
rolny nie może wejść w życie, o ile przedłożenia finansowe rządu nie zostaną, 
jednocześnie uchwalone przez Reichstag. Wychodząc z tego stanowiska, stron, 
nictwa rządowe zgłosiły wniosek, domagający się aby program agrarny mógł 
wejść w życie tylko w ścisłej łączności z programem iinansowym. W razie 
odrzucenia tego wniosku na dzisiejszem plenarnem posiedzeniu Reichstagu. 
rząd niezwłocznie powezmie dalsze decyzje. Te same decyzje przewidziane 
są na wypadek, gdyby dzisiejsze debaty nad programem finansowym dały wy- 

niki, które rząd uważałby za niezadawalające. 

REICHSTAG PRZYJĄŁ WNIOSEK RZĄDOWY. 

BTRLIN, 12-IV. PAT. Na podstawie wczorajszej uchwały gabinetu, zgło 
szony dziś w Reichstagu przez stronnictwa, prorządowe, wniosek o iunctin 
między programem agrarnym a przedłożeniami fin asowemi rządu, od którego 
uchwalenia zależne było dalsze istnienie parłamerdu, przyjęty został 217 gło- 
sami przęciwko 206, — przy jednym: wstrzymującym się od głosowania. 

Glos francuski o siosunkach polsko - niemiechieli 
PARYŻ, 12 IV. Pat. Dziennik „Ere Nouvelle* zamieszcza artykuł o polityce pol- 

sko-niemieckiej, pióra b. ministra dep. Jana Ossoli. Zaznączywszy na wstępie, że rów- 
noczesnie z przyjęciem planu Younga przez parlament francuski, który podkreślił tem 
swą wolę zapomnienia ostatecznej pacyfikacji kontynentu europejskiego, odbyła się w 
Warszawie manifestacja, wskązująca, że Polska stele dąży do celu analogicznego 
z Francją na terenie polityki międzynarodowej. Manifestacją tą była wielka mowa, 
wygłoszona przez ministra Zaleskiego w Towarzystwie Bądań Zagadnień Międzynaro- 
dowych. Przytoczywszy z mowy ministra główne ustępy, tyczące się stosunków pol- 
sko-niemieckich, autor przychodzi do wniosku, że poiityka polska wobec Niemiec 
znajduje się w zupełnej zgodności z polityką Francji. W Warszawie, tak samo, jak i w 
Paryżu—mówi w zakończeniu autor artykułu — dają się słyszeć te same głosy na 
rzecz pokoju. Wizyta Hr, Bzihlena W Rzymie 
Zacieśnienie węzłów przyjaźni między Italją a Węgrami 

RZYM, 12. IV. PLT. Stefani ogłasza następujący komunikat: : 
Premjer wegierski hi. Bethžen udat się wczoraj o godzinie 16-eį do 

pałacu Venzja w celu złożenia wizyty Mussoliniemu, z którym odbył blisko 
dwugodzinną rozmowę. 

Bethlen który przybył do R ymu po trzyletniej prawie nieobecności, 
pragnął wyrazić szefowi rządu italskiego w sposób szczególny podzięko: 
wanie rządu węgierskiego za skuteczną współpracę ltaljj w związku z kon- 
ferencją haską w sprawie korzystnego załatwienia kwestyj, interesujących 
Węgry. 

i Žkoleii obaj mężowie stanu rozmawiali na temat innych Kwestyj, m. 
in. ekonomicznych, przedstawiających iwspólny interes @а obu krajów, 
przyczem stwierdzili z zadowoleniem pomyślny rozwój łączących je przy- 

jaznych stosunków. Wczoraj wieczorem Mussolini wydał na cześć Beth- 

lena obiad. 

Areszt na mająfek Sowietów w Paryżu 
Sąd paryski nie uwzględnił interwencji poselstwa sowiec- 
kiego w związku z sekwestrem nałożonym za weksle 

Litwinowa 
PARYŻ, 12 IV. Pat. W paryskim sądzie handlowym rozpatrywano wczoraj sprawę 

znanych weksli Litwinowa, brata komisarza bolszewickiego, wystawionych przeciwko 

Sowietom. Jak wiadomo, po wydaniu w końcu stycznia r. b» wyroku uniewinniającego 
posiadacze wspomnianych weksli zwrócili się do paryskiego przedstawicielstwa sowie= 
tów z żądaniem zapłacenia należnej na mocy tych weksli sumy, Jednak handlowe 
przedstawicielstwo sowietów odmówiło temu żądaniu. Wówczas właściciele weksli dro= 
gą sądową uzyskali nałożenie aresztu na cały majątek Sowietów w Paryżu. Sowiety 
ze swej strony zwróciły się do sądu handlowego z prośbą © ograniczenie wspomnis- 
nego aresztu do pewnej zumy, złożonej do dyspozycji sądu. Sąd handlowy prośbę tę 
odrzucił i postanowił utrzymać w mocy nałożony areszt, motywując swą decyzię nie- 
pewną sytuacją Sowietów oraz właściwem im nieposzanowaniem wszelkich umów 
prawnych. 

  

PRZEDSTAW ICIELSTWA 
BIYGNIAKONIE, — Бойе! Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgaraia T-wa „Łot” 

GUKSZTY — Bafeć Kolejowy. 
UŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 

mi МО — # ала T-wa ь 
KORODNZIEJ — Dworze Kolejowy — K. 

  

BARANOWACZE — a. Szeptyckiego -— 4. Łaszuk. 

HBROWICA (Polesie) — Księgarnia * Hiatuowskiegu. 

$. Zwłerzyński. 

į NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia įažwinskiego 
;  KOWDGRODEK —- Kiosk St. Michalskiego. 
į N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
}  OSZMIANA — Księgarvia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia + slska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgaraia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiogo, ul, Mickiewicza К& 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY -— ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

    

Smarzyński. 

) „ Suwałska 13, S. Mateski, WARSZAWA -— T-wo Kaieg. Kol. „Ruch“, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rack*. WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 

TNT 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy, jednoszpaltowy na grunie Ż-ej f 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty orez 
nadesłane milimetr 50 47. Kronika reklamowa mšmetr 80 gr. Wmtimeraci świątecznych oraz, z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyśrowe ) laheiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co da 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracje zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowedewego 20 groszy. 

  

Porozumienie Trzech ©" 5" 
Dzień p. premiera Sławka 

WARSZAWA, 121IV. Pat. Pan pre- 
zes Rady Ministrów Walery Sławek 
przyjął w dniu dzisiejszym p. ministra 
Twardowskiego, prezesa Państwowe- 
go Banku Rolnego Ludkiewicza i pod- 
sekretarza stanu w Ministerstwie Skar- 
bu p. Starzyńskiego, 

P. min. Sokal 
podpisał akty konwencji © ro- 

zejmie celnym. 

WARSZAWA, 12—1V. Pat. W dniu dzi- 
siejszym delegat Rzeczypospolitej przy Li- 
dze Narodów p. minister Franciszek Sokal 
podpisał w imieniu rządu polskiego akty 
konwencji międzynarodowej O rozejmie 
celnym. 

Rakożeństwo żałobne za duszę 
ś. p. Królowej Szwedzkiej 

WARSZAWA, 121V. PAT. Dziś, jako 
w dniu pogrzebu ]. K. M. Wiktorji, królowej 
szwedzkiej, odbyło się nabożeństwo żałobne 
w kościele ewangelicko-augsbutkim. Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej reprezentowany był 
przez szefa kancelarji cywilnej p. Lisiewicza. 
Rząd reprezentowali p. minister spraw zagra 
nicznych Zaleski i. p. minister sprawiedliwo 
ści Car. P. prezes Rady Ministrów reprezen- 
towany był przez zastępcę szefa gabinetu 
Prezydjum Rady Ministrów p. Przesmyckie- 
go, a p. minister spraw wojskowych — przez 
gen. Dańca. Poza tem obecni byli dyrektor 
protokułu p. Romer, komendant miasta pik. 
Wieniawa-Dlugoszewski, wicewoj. Olpiński, 
komendant policji Czyniowski, wyżsi urzęd 
nicy M. S. Z., przedstawiciele Zarządu To- 
warzystwa Polsko-Szwedzkiego oraz liczni 
członkowie miejscowej kolonji szwedzkiej. 
Korpus dyplomatyczny reprezentowany był 
przez ambasadorów Francji, Włoch i W. Bry- 
tanji, posłów Belgji, Austrii, Łotwy, Szwaj- 
carjė, Persji, Hiszpanii, Hołandji, Czechosło- 
wacji, Bułgarji, Japonji, Danji, Grecji, Fin- 
landji, Jugosławii, Rumunji oraz  chargós 
d'affaires Norwegji, Argentyny, Stanów Zjed 
noczonych, Włoch, Francji i Finlandji. Po 
skończonem mabożeńst ie u wyjścia z kc- 
ścioła poseł szwedzki wraz z małżonką przyj 
moważ kondolencje obecnych. 

-Safutzny: tor. tyźwiarski 

. WARSZAWA, 12-IV, PAT. Na Oostat- 
niem walnem posiedzeniu Warszawskiego 
Towarzystwa Łyźwiarskiegojpowzięto uchwa 
lę, w której upowažniono ża ząd д0 орга- 
cowania szczegółowych planów i kosztory= 
sów budowy sztucznego toru łyźwiarskie- 
go na terenie udzielonym przez magistrat. 
Otwarcia tego pierwszego w Warszawie 
sztucznego toru łyźwiarskiego spodziewać 
się można już w listopadzie r. b. 

7 7А KORDONÓW 
Partelacja majątków na Litwie 
Z Kowna donoszą, że Zarząd re: 

formy rolnej uchwalił rozparcelować 
w roku bieżącym w poszczególnych 

' powiatach następujący obszar (poda- 
jemy tylko majątki w powiatach): „ 

Olicki 1000 ha, Birżański 2000, 
Kowieński 2000,  Kiejdański 2000, 
Kretyngowski 1000, Marjampolski 1000 
Możejkowski 1000, Poniewieski 2000, 
Rosieński 10.000, Rakiski 1000, Sza- 
welski 15.000, Taurogowski 1000, 
Telszewski 2000, Trocki 1000, Wił- 
komierski 1000, Uciański Jezioroski 
1000, Wylkowyszkowski Szakłow- 
ski — Ogółem 45.000 ha 

Przedewszystkiem będzie dokona- 
ny jeszcze szereg następujących prac: 
1) Zakończenie kolonizacji wsi, roz- 
pocrętej w roku 1929 (50 proc. po- 
czątkowego obszaru — 49.592 ha). 
2) Zakończenie parcelacji majątków, 
rozpoczętej w 1929 r. (50 proc. po- 
czątkowego obszaru — 19.626" ha). 
3) Uporządkowanie na mocy uchwał: 
specjalnej komisji rolnej obszarów 
ziemi, wynoszących 3.783 ha. 

Sprawa produkcji zapałek w. Litwie 
KOWNO, 12. IV. Pat. Rząd litew- 

ski podpisał 'umowę ze szwedzkim 
trustem zapałczanym na następują: 

cych warunkach: 
Litwa otrzymuje 6 miljonów dola- 

rów pożyczki przy oprocentowaniu 
od6 do 100 na lat 30. Oprócz tego 
Szwedzi zobowiązują wywozić 12 
miljonów pud. zapałek, jak również 
wybudować wielką papiernię. 

Pożar w składach sowieckich w Rydze 
RYGA. 12.1V. Pat, Wczoraj póź- 

nym wieczorem w składach by- 
łej firmy „Prowodnik”, w której 
mieszczą się obecnie składy Inu 
przedstawicielstwa handlowego 
Sowietów, wybuchł groźny po- 
żar. Ogłeń strawił trzypiętrowy 
budynek i 8 tonn lnu. W czasie 
akcji ratunkowej zginęło dwóch 
strażników, a czterech odniosło 
poważne obrażenia cielesne, 
Straty sięgają 25 miljonów ła: 
tów. 

Pogrzeb królowej szwedzkiej Wiktorii 
STOKHOLM. 12.IV. Pat, Dziś po południu odbył się pogrzeb 

królowej Wiktorji. Na uroczystości pogrzebowe przybylł między 
innemi król i książę-następca tronu Norwegji, królewska para 

ka ny Diasas republiki finlandzkiej oraz kliku książąt nie- 
mieckich. 

Eunt w Indiach przeciwko ARgiji 
Masy porwane przykładem Ghandiego sprzedają sól 
„BOMBAJ, 12—IV. PAT. Tysiące robotników w charakterze wędrownych kupców 

przebiegają miasta, ofiarowując sól na sprzedaż. 

  

Offe Ulifz został uniewinniony 
Sensacyjny wyrok sądu drugiej instancji w głośnej sprawie 

KATOWICE. 12.1V. Sąd Apelacyjny ogłosił dziś o godzinie 
17.45 wyrok, uchylający wyrok sądu okręgowego w Katowicach. 
którym Otto Ultz skazany został za przestępstwa z $$ 80 i 102 
ustawy © powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 
maja 1924 roku na 5 miesięcy więzienia. 

Sąd Apelacyjny uniewinnił Ulitza od zarzucanych mu prze- 
stępstw. Koszta postępowania w pierwszej i drugiej instancji po- 
nosi skarb państwa. Od wyroku służy prawo kasacji, którą na- 
leży zgłosić w trzech dniach, a w 7 dniach po doręczeniu wyro- 
ku wnieść na piśmie z motywami. 

Brzytrzymanie komonistki amorykańskiej W Warszawie 
WARSZAWA. 121V. PAT. Warszawska policja śledcza aresztowała wczoraj ko- 

munistkę amerykańską Klarę Mercel, przybyłą specjalnie za Stanów Zjednoczonych Ame. 

ryki. Po! odcyfrowaniu dokumentu, który wpjadł w ręce władz razem zj archiwum piartji 

komunistycznej, odkrytem przed kilkoma dniami w mieszkaniu Sary” Wekmajster przy ul. 

Hortensja 5, zaczęto obserwować niejakiego Aszera; Ostjana Mandla, sekretarza związku 

zawodowego kierowców opanowanego pizez komunistow. Mandel był słuchaczem uni- 

wersytetu warszawskiego. Wczoraj obsprwowany, Mandel udał się na ul. Świętojerską 
i zaczął się przechadzać po chodniku, jakgdyby oczekując kogoś, Po chwili nadjecheła 
taksówka, z której wysiadła elegancka! dana. Aresztowano ją. Zatrzymana przedstawiła 

dokument na srazwisko Klasy Marceł, obywatelki Stanów Zjednoczonych. Znaleziono przy 
niej legitymację komunistycznej partji Stanów Zjednoczonych, wycinki z gazet amerykań. 

skich oraz teksty odezw. Marcelówna przyjechała wprost z dworca głównego, aby spotkać 

Się z, Madlem. Jak ustalono, miałą ona za pośrednictwem Mandia spotkać się z niejaką 

Marią Kowalską, delegatką sekcji kobiecej Kominternu w Moskwie. W archiwum WEk- 

majsterówny zsłaleziono dokumenty) Kowalskiej i fałszywy paszport zagraniczny polski, w 

którym był zaznaczony płęciokrotny przejazd przez, granicę. Fakt ten dowodzi, iż Kowal. 
ska pełniłą funkcje kurjerki. Ponadto aresztowano Abrama Gotlieba, u którego znaleziono 

matryce odezw: w języku ukraińskim, szyfry i sprawozdania oraz rachunki na, 8 tys. dol., 

wydanych ostatnio nh agitację w Polsce. Gotlieb pełnił fuakcje łącznika pomiędzy partjami 

komunistycznemi ukraińską i polską. 

Cziereth groźnych bandylów w teka policji warszawskiej 
Echa napadu na kasjerkę Banku Związku Spółsk Zarobkowych 

WARSZAWA, 12. IV. PAT. *Policja warszawska >aresztowała 
wczoraj na krańcach miasta 4 bandytów, którzy przed kilku dnia- 
mi dokonali zuchwałego napadu na kasjerkę filjj warszawskiej 
Banku Spółek Zarobkowych niejaką Grabowską. Gdy Grabowska 
wyszedłszy z Banku, udawała się do domu przy ul. Akademi- 
ckieį obstąpiło ją 4 osobników z których jeden z nich uderzył ją 
ciężką laską w głowę, Grabowska straciła przytomność. Wówczas 
bandyci zrabowali jej torebkę, zawierającą kilkaset złotych oraz 
klucz do podręcznej kasy bankowej. 

Śiedztwo policyjne ustaliio, że w napadzie brali udział Ka- 
zimierz Krajewski, Michał Domański, Tadeusz : Jaroszewski „oraz 
Henryk Paruszek. Wszyscy zamieszkali na Ochocie. 

Wczoraj wszystkich bandytów ujęto i z polecenia i sędziego 
śledczego osadzono w więzieniu śledczem. 

Napad na nanczyciela pimigzjum ukralńskiego we Lwowie 
LWÓW, 12—IV, PAT. Wczoraj późnym wieczorem dwaj nieznani osobnicy na- 

padli na ul. Kurkowej i pobili profesora gimnazjum ruskiego Stanisława Łapowczaka, 
poczem zbiegli. Gdy jeden z przechodniów 16-letni czeladnik Siusarski chciał napast- 
ników powstrzymać, jeden z nich Strzeliż do niego z rewolweru, raniąc go w nogę. 

x 

    

Gzyżby nowy feick obrońcy w procesie w Neusfrelifz 
BER IN. 12—IV. PAT. Zapowiedziane na dziś ogłoszenie wyroku w. procesie 

przeciwko Nogensom, ciąynącym się przed sądem w Neustrelitz, zostało niespodzie- 
wanie Gdroczone. W ostatniej chwili obrońca głównego oskarżonego Augusta No: 
gensa przedstawił szereg wniosków, odciążających swego klienta, żądając jednocześ- 
nie ponownego przesłuchania radcy kryminalnego (ennata, który prowadził śledztwo | 
przeciwko Nogensom. Rozprawa odroczona zostałą do poniedziałku. Wyrok spodzie- 
wany jest najwcześniej w poniedziałek wieczorem. 

Kafastrolalne zderzenie póciągu z aufobusem 
20 pasażerów autobusu poniosło śmierć 

ALBUQUERQUE (Nowy Meksyk), 12—IV. PAT. Wskutek zderzenia się pocią- 
gu pośpiesznego z autobusem 20 osób poniosło Śmierć, a 8 uległo ciężkiemu popa- 
rzeniu z powodu eksplozji zbiornika z benzyną w autobusie. Pociąg wykoleił się, jed- 
nakże nikt z pośród pasażerów pociągu nie odniósł szwanku. : 

Po stoletnich zmaganiach Cambridge góruje nad Oxfordem 
LONDYN, 12 IV.Pat. W dniu dzisiejszym odbył się wyścig ósemek uniwersytec- 

kich Oxford-Cambridge. Obsada Cambridge wygrała z różnicą dwóch długości w czasie 
19 m, 9 s. jest to jeden z najlepszych czasów, uzyskanych po wojnie. W ten sposób 
po 101 latach wyścigów Cambridge odniósł 41 zwycięstwo wobec 40 zwycięstw Oxfordu 

EGAARRETAKAA TEV AGA 

Teatr Nowości (Palace) Końska 1, Wielka 47. 
Doktór medycyny, znakomity hypnotyzer 

EL Kieszenberg asystent profesora 
Pusepa z Estonji 

zjeżdża do Wilna na 3 odczyty 17, 18 .i 19-go b. m. o godz. 9 wieczór. 
temat WPŁYW i HYPNOTYZM, 

Po odczycie eksperymenty hypnotyczne z publicznością 
Bilety sprzedaje Ksiegarnia „Lektor* ul. Mickiewicza 4. 

Doktór Kirszenberg po raz pierwszy, w miejskim szpitalu w Rewlu 

przeprowadził operację z wielkim powodzeniem. zamiast chloroformu 

stosując hypnotyzm. 
WROREDENEK 
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Ę ŚWIĘTA NADCHODZĄ!!! 
Spiesz do Pierwszej Wileńskiej Spółki Win 

Ė i Przeftworów Owocowych, Wileńska 58, fel. 8-86 
gdzie zaopatrzysz się w najlepsze towary Świąteczne —- wódki, likiery, 

koniaki i wina. 

WINA OWOCOWE WŁASNEJ WYTWÓRNI. 
Pamigtaj! WILENSKA 36. Pamiętaj 4 

  

           



      

ECHA KRAJOWE 
OSZMIANA. 

—„Wybrancy ludu“ agitują. W czwartek 
korzystając z przypadającego w dniu tym 
rynku przybyli do Oszmiany dwaj posłowie 
z białoruskiego klubu robotniczo - włościań 
skiego w celu urządzenia przedwyborczego 
wiecu! W tym celu jeden z „wybrańców lu- 
du* wdrapał się na wóz j rozpoczął przemó- 
wienie! Zebrana ludność wrogo nastrojona 
do mówców okrzykami wyrażała swój pro- 
test! Podstawa słuchaczy nie zrażała mów- 
ców. Kiedy w ferworze krasomówczym za 
częły padać zdania antypaństwowe obecny 
zastępca starosty wiec rozwiązał. Wszystko 
byłoby w porządku gdyby nie zbytnia gorli- 
wość policjantów, którzy po rozwiązaniu wie 
«cu zaczęli niewiadomo z jakiego powodu 
tłum rozpędzać, zamiast usunąć tylko dwóch 
fagitatorów posłów. Gorliwość tego rodzaju 
wywołuje zgoła nieoczekiwany efekt oto bo- 
wiem ludność usposobiona nieprzychylnie a 
mawet wręcz wrogo do wysłanników i sługu 
sów Moskwy atakowana przez policję czuje 
się zdezorjentowana ii nawet dotknięta, a gor 
diwość policji wywołuje całkiem zbędne re- 
miniscencję przeszłości. 

  

U kobiet w ciąży i młodych matek sto- 
sowanie maturalnej wody gorzkiej Francisz- 
ka.józefa wzmacnia prawidłowość funkcji 
Prey i kiszek. Żądać w aptekach i drog. 

  

DUNIŁOWICZE (pow. Postaw.) 
— Ekshumacja zwłok żołnierzy poległych 

w walkach o Niepodległość. Staraniem Komi- 
tetu Budowy Pomnika Żołnierzom WP. pole 
głym w walkach o Niepodległość w Duniło- 
świczach w dniu 11 bm. dokonano eksumacji 
zwłok tych żołnierzy, których zebrano z ca- 
tego terenu gminy, oraz okolicznych miejsco 
wości. у 

Za zezwoleniem JE ks. arcybiskupa metro 
polity  Jałbrzykowskiego i dzięki * poparciu 
miejscowego ks. proboszcza St. Możejki 
cmentarz urządzono na placu po dawnym 
spalonym kościele w śródmieściu. 

W. dniu grzebania szczątków Poległych 
w kościele parafjałinym zostało odprawione 
mabożeństwo, poczem na miejsce wiecznego 
sp oczynku Poległych, pod przewodnictwem 
ks. proboszcza udała się bardzo liczna proce- 

ja dła poświęcenia mogił i oddania hołdu 
ohaterom. 
Nad mogiłami podniosłe przemówienie wy 

głosił ks. prob. Możejko, oddając w opiekę 
cmentarz miejscowej fudności. Ża przychylne 
zajęcie się sprawą pogrzebu dla Poległych 
należy się ks. proboszczowi podziękowanie 
oraz wdzięczność, że dla Tych Szczątków 
oddał plac poświęcony kiedyś domowi Boże 
mu, a ostatnio opustoszały. Urząd Gminny 
złożył na mogiłach ładny wieniec. 

omitet na tym cmentarzu buduje kosz- 
tem około 8.000 zł. pomnik pamięci Boha 
ierów i projektuje poświęcenie tego pomni 
ka na czas obecności Pana Prezydenta R.P. 
ma Wileńszczyźnie. 

? Podziwiiać należy zmagania Komitetu, 
datóry bez silniejszego poparcia ludności, w 
kilku stara się pokonać trudności technicz- 
ne i fimansowe, napotyka „jąc nieczęsto nawet 
ma różne sprzeciwy. Podkreślić z uznaniem 
mależy ofiarność 36 p. L. A. który na ten 
«cel wpłacił sporą sumę. 

Udział w ekshumacji brali: przedstawiciel 
Urzędu Wojewódzkiego p. Sielanko oraz ze 
strony policji p. Ślużyński. 

“ Nazwiska tych, którzy spoczywają w, mo 
giłach komitet poda później do wiadomości. 

Miejscowy. 

Marie dusze w row. Dzisieńskim 
Jak to się dziwnie kleci na tym Bożym 

świecie! Przede mną leży przeczytane dzieło 
rosyjskiego pisarza Gogola „Martwe Dusze”. 
Treść tego dzieła jest oparta na faktach speł- 
nianych z przed kiłkuset lat i nigdy człowiek 
by się mie spodziewał, że dzisiaj w wiieku e- 
tektryczności, radja i t.p. innych wynalaz 
ków, fakt używania „martwych dusz*, jako 5 
osób żywych, może być praktykowany; a 
jednak jest to fakt tem ppzytywniejszy, iż 
„Martwe Dusze" Cziczykowa, figurowały tyl 
ko na papierze, zaś „Martwe Dusze” p. War 
ferji zostały wskrzeszone by podpisywać 
weksle. ' 

Lecz nie będę uprzedzać faktów, muszę 
zacząć po kolei. Bohaterem moich „Mar- 
twych Dusz'* jest p. Walerja Korsakowa po- 
chodząca z Łotwy, a zamieszkała w pow. 
Dziśmieńskim. Jest to osoba o wielkim zaso- 
bie energji, sprytu, doświadczenia i przed- 
siębiorczości. Wszystkie te załety ujawniła p. 
Wialerja działałnością swoją na terenie na 
szego powiatu. Pamiętamy p. Walerję już w 
soku 1923 czy też 1924, kiedy założyła ma 
ły sklepik ze šledziami, przyborami do szy- 
cia i td. Od tej chwili p. Walerja przeko- 

OSKAR WILDE 
JAKO BOHATER POWIEŚCI. 

W tym wypadku właściwie nie pir 
sarz przyszedł do postaci sławnego 
człowieka, by z niej wziąć tworzywo 
do życiorysowej powiesci — jak to za 
zwyczaj bywa—w tym wypadku rzecz 
miała się odwrotnie. Nie powieść ujęła 
w karby artystyczne realny żywot czy 
jego legendę — lecz życie samo stwo- 
rzyło powieść bujną i fantastyczną. 

Jedną z najbardziej fascynujących 
postaci schyłkowych pod koniec XIX 

„ wieku był Oscar Wilde, w jednej oso: 
bie dziwak i wielki poeta, rozpustnik i 
głęboki filozof, snob i wyrafinowany 
esteta, megaloman i szczery artysta, 
dziecko i genjusz wymowy i dowcipu. 
Bohaterem powieściowym był dla wie 
lu pisarzy — przedewszystkiem dla 
siebie samego; pierwszą powieścią 0 
Wilde'dzie był jego „Portret Doriana 
Graya'* — najnowszą jest książką Ja” 

/ ma Parandowskiego „Król życia” wyda 

na kilka tygodni temu* ) : 
Parandowski — jest to nazwisko a 

zdecydowanym, jasnym, czystym 
dźwięku w naszej literaturze. Pisarz 
ten, liczący dziś 34 lata, Ilwowianin= 
wszedł do tej titeratury krokiem nieha- 
łasliwym, lecz pewnym i wytwornym. 
Dorobek jego, to osiem książek i kil- 
ka szkiców społeczno - filozoficznych i 
mitologicznych: o Rousseau, 0 bolsze- 
wizmie; mnadewszystko pociąga go 
świat antyczny: „Dafnis i Chloe", „A- 
spazja“, „Eros na Olimpie", „Rzym cza 

_rodziejski* i wspaniale napisana „Mito- 
logia Greków i Rzymian* (dwa wyda- 
nia). Oscar Wilde był już tematem da 
'wniejszej książeczki Parandowskiego 
p.t. „Człowiek w akgamitaym berecie”. 
Była to uwertura do powieści „Król 

*) „Jan Parandowski: Król Życia. Lwów 
1930. Nakładem H. Altenberga. Stron 312. 

     

mała się, że ma zdolności w pewnym kie 
runku. Sklepik okazał się interesem mało in- 
tratnym. Ogólny prąd szerzenia kultury 
wśród tutejszej udności, nasunął szczęśli- 
wą myśl p. Walerji — założenia kółka rolni 
czego. I tw zaczął się okres bardzo korzyst- 
nej dła p. Walerji pracy społecznej. Praca w 
kółku rolniczym polegała na jaknajenergicz- 
niejszym ściąganiu składek członkowskich, 
które pobierane były przez p. Wałerję bez 
żadnej kontroli. Podejrz tiwy tutejszy chłop 
nie dałby się tak łatwo złapać do kółka rol 

go, gdyby nie pewne wabiki, których 
ała p. Walerja jako przynęta na zwie- 

nę, a mianowicie: sprowadzanie nawozów 
sztucznych na kredyt co jej: samej się bar- 
dzo opłacało. r S 

Z chwilą, gdy zaczęły się w dość szyb 
kim tempie poprawiać warunki materjalne 
p. Walerji, rosły i zdolności do coraz to szer- 
szej pracy społecznej. 3 

Nadchodził okres zakładania Kas Spółdziel 
czych. Przytem dzieje się to w czasie klęsk 
i mieurodzai dła rolnika. P. Walerja tworzy 
kasę Stefczyka w Starym Dworze. Miarą te- 
go, jak ta instytucja była potrzebna, jest fakt 
że członkami tej kasy byli nie tylko rolnicy 
gm. Zaleskiej, ale i z gmin ókolicznych, sąe 
siadujących. Kasa rozwija się w szybkiem 
tempie. Po niejakim czasie zaczynają krążyć 
najrozmaitsze (niepochlebne wersje o kasie i 
stojącej na jej czele p. Walerji które spowodo 
wały oderwanie się części członków i stwo 
rzenie nowej kasy w tejże gminie. Dziw- 
nem się może wydać, że niepochlebne wersje 
pozostały tylko wersjami, nie wywołując żad 
nej reakcji — to tylko trzeba zawdzięczać 
sprytowi i przedsiębiorczości p. Wfalerji. Nie 
ominęła żadnej sposobności do rozszerzania 
swoich stosunków i nie przebierając w środ 
kach, przedstawiała się rzekomo, jako kuzyn 
ika byłego p. Prezydenta Wojciechowskiego. 
Wówczas miało to ogromne znaczenie, zre 
sztą i inne przyczyny y, že p. Walerja za. 
częła nabierać coraz więk: szego znaczenia i 
poważania wśród miejscowej władzy.  Są- 
dząc po pracy społecznej na terenie Kółka 
Rolniczego i Kasy Stefczyka — władze samo 
rządowe ; powiatowe zwróciły baczną UWwa- 

gę na tak wybitną dźiałaczkę, powołując ją 
do zarządów różnorodnych instytucyj Spo- 
tecznycn, gdzie p. Walerja oddawała swoją 
(pracę honorowego jak się sama niejednokrot 
nie wyrażała, oprócz, rozumie się tych pen- 
syj, wynagrodzeń, djet i t.p., które pobierała 
niehonorowo. 

Władze powiatowe, reasumując. działał 
mość „cichą* p. Walerji, przedstawiły ją do 
Krzyża Zasługi, którym została udekorowa- 
na. Ostatniemt czasy wróciły dawne wersje 
o rozmaitych nadużyciach i niedokładnoś 
ciach w Kasie Stefczyka w Starym Dworze 
czyli w „przedsiębiorstwie* p. Walerji. Wer- 

  

  

  

   

  

sje te są tak uporczywe, że władze Kasy 
kilkakrotnie przysyłają lustracje. Ale znowu 
spryt i przedsiębiorczość p. Walerji, przez dłu 
gi okres czasu utrzymują w błędzie władze 
Kasy Centralnej. 

jednak „póty dzban wodę nosi, póki się 
ucho: nie urw Zaalarmowana Kasa Centrała 
przysyła komisję, która prawdopodobnie mu 
siała się opierać na jakichś dowodach, ponie 
waż kategorycznie zażądała wydania kluczy 
i ksiąg. P. Walerja temu się stanowczo sprze 
tiwiła, przez co zmusiła komisję do opieczę 
towania kasy i wezwania pomocy prokurato 
ra. Wyniki nadużyć okazały się duże 
przekraczające 36000 zł. 

Niejeden czytający to, zastanowi się ja- 
ikim sposobem, pomimo iustracyj niejedno 
krotnych przez kilka łat, nie została spostrze 
żona systematyczna kradzież społecznych 
pieniędzy — postaram się to wytłomaczyć. 

Lustracja kasy Stefczyka w Starym Dworze 
rozwiązała nareszcie ten „węzeł gordyjski“, 
odnajdując kiłkadzies iąt weksł,  wystawio- 
mych przez ludzi nieżyjących od szeregu lat, 
a jednak przez nich pisanych — to wła 
śnie były „Martwe Dusze* p. Walerji, któ- 
re były na jej usługach, przysparzały jej ma 
jątku i pomagały w najrozmaitszych machi- 
macjach. Zaznaczyć należy, że oprócz tego 
sposobit miała i mne, któremi się posługiwa 
ła w celu powiększenia swego majątku. Dal- 

„ch a może jeszcze (ciekawszych szczegó- 
» dowiemy się wkrótce dzięki interwen 

«cji p. prokuratora i władz sądowych. 
Konstanty Grundon 

Kolonja Czeronka gm. Zaleska. 

  

  

   

BARANOWICZE. 
— Echa obchodu Imieirża Marszałka Pił. 

sudskiego. Komitet Obchodu Imienin Marszał 
ka Piłsudskiego wpłacił w dniu dzi ym 
na konto czekowe PKO nr. 13782 L 
tetu fundowania łodzi podwodnej im. 
szałka Piłsudskiego 291 zł. 55 gr. jako do 
chód z Dnia Imienin Komendanta  uzyska- 
nych w mieście. 

Oprócz tego w -dniach najbliższych komie 
tet wpłaci dodatkowo sumy zebrane w gmi 
nach, sumy te obecnie wpłacają gminy do 
kasy komunalnej. 

      

Życia”. A do Wilde'a też naszego auto 
ra zaprowadził chyba przedewszyst- 
kiem kult piękna greckiego. Pod koniec 
życia szkolnego Oskar poznał jego 
smak. „Starożytne teksty, które wy 
kład profesorski okrywał pleśnią 
zakwitły. Wszystko tętniło rytnem hek 
sametru. Nieopisana słodycz podnosiła 
się ze słów, wierszy, imion. Dusza jak 
drzwi świątyni otwarta była na wschód 
Słońce wędrowało po mapie miast i 
'wysp greckich. Oscar zmieszał się z 
tłumem efebów, których cień padał na 
żółty piasek palestry, i chłodził swe u 
sta na brzegu hydryj, niesionych przez 
dziewice partenońskie w bieli pachną” 
cej kadzidłem. Powziął odtąd na całe 
życie ubóstwienie młodości, którego 
wyraz znalazł u Greków.... Opowiadał 
o Aleksandrze i Alkibiadesie rzeczy 
nieznane w historji, bo sam stawał się 

Aleksandrem i Alkibiadesem, a kie- 
dy mówił o rzymskich cezarach, jego 
słowa były poprostu szkarłatne*. (str. 
6 ta). 

Parandowski prowadzi nas przez 
jaskrawy labirynt krótkiego żywota z 
wdziękiem i lekkością, których nie po” 
wstydziłby się sam Wilde. Mały Oscar 
już w szkole był „wesoły, «dowcipny, 
mówił i opowiadał świetnie, tworzył 
złośliwe przezwiska dla kolegów i pro 
fesorów. Sam nie miał żadnego, nazy- 
wano go poprostu: Oscar i nikt go nie 
lubił*. Tak było i później: nikt go nie 
lubił. Bardzo nieliczni kochali go, na 
prawdę kochali tylko dwaj przyjaciele 
dwa bieguny jego strasznego życia, 
między któremi szamotał się z faustow* 
ską rozpaczą. Wszyscy najpierw podzi 
wiali go zazdroszcząc lub  nienawi- 
dząc póki się świat zgodnie przeciw 
niemu nie zwrócił z pogardą, póki go 
nie skopał i nie opluł ostatecznie. 

Wychowanek Oksfordu, hulaka i 
złoty młodzieniec, uczeń wielkiego Ru 
skina (którego Parandowski nazywa 
„Platonem angielskim“), który „wal- 
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ZAMKOWA Nr. 17 
Zawiadamia Sz. Klientelę, że 

i przedświąteczny 

płótna bieliźniane, bieliznę 

OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI 

Ceny zniżone 

CZEGDZEGEA EJ 
— Bestjalski napad. W dniu 7. 4. r b. 

między ZAWIE 16 a 17 w mrku Horodysz- 
cze, tut. powiatu niewykryci sprawcy Sił. 
nie pobili kijem po głowie mieszkańca wsi 
Mostytycze, gm. horodyskiej, Aleksandra Ser 
gieja, oraz zadali mu ranę ciętą nożem w 
plecy koło kręgosłupa. Sergieja po udzieleniu 
doraźnej pomocy przez miejscowego lekarza 
w stanie bardzo ciężkim odwieziono do Szpi 
tala powiatowego w Baranowiczach. Docho 
dzenie prowadzi posterunek PP w Horodysz 
czu. 
a 

    

ZPW PO 0 0 
— Pożar. W dniu 7. 4. rb. o godz. 20 we 

wsi lwankowicze, gm. Moładzkiej, powstał 
pożar, wskutek czego spaliło się na szkodę: 
1) Kupicza Dymitra stodoła wraz ze słomą 
i sianem wartości 2,053 zł. 2) Błaszczenicy 
Bazylego stodoła, siano i słoma wartości 
1895 zł., 3) Błaszczenicy Jana stodoła, słoma 
siano i żyto, wartości 1750 z., 4) Majkow- 
skiego Franciszka stodoła, siano i słoma war 
tości 2360 zł., 5) Błaszczenicy Sergjusza— 
stodoła, słoma i siano”wartości 1215 zł, i 
6) Talarczyk Marty — spichrz wartości 300 
zł.. Ogólna wartość spalonych budynków wy 
nosi 9553 zł. Budynki były asekurowane w 
PZUW. w Słonimie, lecz na jaką sumę, po 
szkodowani nie wiedzą. Wypadków z ludźmi + 
nie było. Przeprowadzonem dochodzeniem 
przez posterunek PP. w Łotwiczach ustalo- 
no, że pożar powstał wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. 

<zyl za wiarę, co nigdy nie miała ryce- 
rzy krzyżowych ani męczenników, za 
wiarę w piękno”. Już wtedy Oscar wy 
rabiał sobie swoisty stosunek do życia, 
cierpienia, nędzy © której pod koniec 
życia pisał do Andrzeja Gi de'a: „Cier 
pienie jest możliwe, może nawet konie 
czne; lecz ubóstwo, nędza — oto co 
jest straszne. To plami duszę...“ (str. 
293). Tu było jedno ze źródeł nieporo” 
zumienia między Wildem a życiem, 
przepaść, której nie mógł zapełnić je- 
go estetyzm, a w którą on sam stoczył 
się śmiertelnie. Jako student potrafił 
spotkać żebraka „ubranego w stary sur 
dut i przeraźliwych kształtów cylinder 
i zaprowadzić go da krawca i kazać 
'mu „sporządzić strój żebraczy według 
najlepszych płócien starych mistrzów** 
(str. 15). Oscar żył manjerami „zepsu 
tego panicza* i system ten wyniósł na 
piedestał jakiejś nowej wiary. 

Dziecko Dublina, Irlandczyk — w 
okresie pierwszych swych rymów prze 
niósł się do Londynu, bez pieniędzy, 
w kostjumie, który „uważał za drugą 
po Lutrze wielką reformację”: „aksa” 
mitny spencerek, miękka koszula z wy 
kladanym“ kołnierzem, długi fantasty 
czny krawat, krótkie spodenki z satyny 
jedwabne pończochy, płytkie pantofle 
spięte srebrnemi klamrami, na głowie 
beret, w ręce słonecznik. (str. 25). 
Największą rolę w jego ówczesnym ży 
ciu odgrywało lustro. | zaczął sypać 
niezapomnianemi paradoksami, a na 
dnie każdego z nich czaiła się, jak dro- 
bna muszka zamknięta w połyskliwym 
bursztynie, maleńka, gołem okiem le- 
dwie dostrzegalna prawda. „Być jak 
najbardziej sztucznym jest pierwszym 
obowiązkiem życia. Co jest drugim, te 
go nikt nie wie...“ (str. 27) 

Pierwszy tomik poezji — krytyka 
ostra i złośliwa — powodzenie wiel- 
kie. Oscar wchodzi w grono znakomi- 
tych malarzy prerafaelitów: — Вигпе 

położone nad Niemnem w 

Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe. 

Przyrodolecznictwo, hydropatja, 
Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Rotniczance. 

Sezon frwa od 15 maja do 30 września. 

Pobyf kuracjuszy urozmalcony przez wycieczki 

Ceny za kąpiele i karty kuracyjne obniżone. _4 
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„OGNIWO 
Operę, operetkę, koncerty najlepszych zespołów z przyjemnością 

słucha się przez radjo, mając dobry odbiernik. ; 

Taki odbiornik można nabyć tylko w firmie 

„OGNIWO” Wilno, 
Reparacja aparatów, słuchawek oraz ładowanie akumulatorów 

tylka tam najlepiej się uskutecznia. 

„OGNIWO* Wilno, ul. Ś-to Jańska 9. 

  

poleca: 
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 

KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE 

WEŁNY NA SUKNIE i PŁASZCZE 

Wielki wybór wszelkich towarów 

KZESESEA EARN 

lasach 

Ziemiach Wschodnich. 

elektroterapja. 

dalszych okolic. 

PLAŻA, 

ul. Ś-fo Jańska 9 

  

TEL. 928 
na nadchodzący sezon wiosenny 

damską i męską i pościelową 

оё 

GALANTERJA MĘSKA i DAMSKA 
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400 milowy lot samólotów hez pilotów 
Wprost trudno uwierzyć wiadomości, 

jaka nas dochodzi 2 Anglji. Dotyczy ona 
epokowego wynalazku w dziedzinie aero- 
nautyki, 

Jak donoszą, udało się skonstruować 
pewien mechanizm, który dziąła jakby ja- 
kiś umysł mechaniczny i kieruje aparata: 
mi lotniczemi. Przyrząd ten wynaleziony 
przez uczonych angielskich, został wszech- 
stronnie wypróbowany. Ostatnio zainsta- 
lowano te aparaty na wojennych samolo* 
tach typu Nap'er. Maszyny te wystartowały 
nad wieczorem i kiedy znajdowały się na 
pewnej wysokości, piloci wycofali się z 
swych miejsc na spadochronach, pozosta- 
wiając kierunek maszynę owemu aparatowi. 
Samoloty z cąłą akuratnością trzymały 
się należytego kierunku i przeleciały prze- 
strzeń 400 mil angielskich, dzielącą Anglię 
od Szkocji. 

Owe nowo wynałezione aparaty auto- 
matyczne są tak czułe i dokładne, że na 
tychmiast korygująi to z jaknajwiększą 
dokładnością wszelkie efekty nagłych i 
niespodziewanych wiatrów i zmian atmo: 
sferycznych i utrzymują dokładny kieru- 
nek lotu nawet przy najbardziej niepo- 
myślnych warunkach. 

Istota wynalazku jest jeszcze tajemni- 
cą, pilnie strzeżona, wiadomo tylko, że o- 
piera się na zasadzie żyroskopu. Jedna 
część mechanizmu kontroluje działanie 
sterów wysokości i kierunku na tyle sa: 
molotu, inne zaś kontrolują poprzeczną 
równowagę. 

Samoloty opatrzone tym przyrządem 
nietylko mogą automatycznie latąć, lecz 
również są w możności startować i lądo- 
wać bez ludzkiej pomocy. 

Niedawno zaprodukowano we Francji 
jeden taki samolot, który bez pomocy 
ludzkiej wzbił się w powietrze, okrążył 
kilkakrotnie lotnisko, a w końcu wylądo- 
wał w Oznaczonem miejscu. Do uskutecz= 
nienia 'wzlotu istaieje śdodatkowy przy- 
rząd, który zaczyna działać na tylne ste- 
ry z chwilą, kiedy samolot osiągnie pew: 
ną szybkość na ziemi i sam wznosi się w 
górę. Automatem kieruje się z ziemi przy 
pomocy radja. Przy lądowaniu z chwilą 
dotknięcia się ziemi, automat działa na 
motor, który zatrzymuje, i na hamulce 
podwozia. 
  

Olbrzymie pokłady złota w Himalajach 
Olbrzymie płaskowzgórze Tybetu z łań 

cuchem niebosiężnych Himalajów należy do- 
tychczas do najbardziej tajemniczych i dzię- 
ki niedostępności, najmniej przez uczonych 
zbadanych krajów. Jednym z nielicznych euro 
pejczyków znających dobrze Tybet dzięki 
długim wędrówkom po tym dzikim i nie- 
dostępnym kraju, jest znany podróżnik angiel 
ski Maks Torrel, który ogłosił ostatnio wręcz 
rewelacyjne informacje o olbrzymich po 
kładach złota, jakie udało mu się wykryć w 
Himalajach. Oto co opowiada nieustraszony 
badacz: „W czasie „długiej wędrówki z je- 
dnego klasztoru buddyjskiego do drugiego 
zbłądziłem w labiryncie podziemnych kory- 
tarzy, wyżłobionych przed tysiącami lat przez 
rzekę, która następnie wyschła. Stanąłem 
wreszcie w wielkiem zagłębieniu skąd kory- 
tarz wznosił się prawie prostopadle co świad 
czyło o tem, że musiał tu być kie dyś ol- 
brzymi wodospad. Przy wchodzeniu na pra. 
wie prostopadłą ścianę poślizgnąłem się i u- 
padłem, zanurzając ręce w piasek, który mi 

    

  

      

   
   

  

Stary samochód najkorzystniej 

STUDAUT Wiłno, Mickiewicza 31. Tel. 1501. 
Najtańszych remontów dokonywuje się w naszych warsztatach. 

Porady fachowe, inspekcja wozów zupełnie bezpłatnie. 
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Jones*'a, Morrisa, Rossettiego. Pisze ar- 
tykuły do gazet i wkrótce ma tego 
dość. Zaproszony na serję odczytów, 
jedzie do Ameryki: New - York, Boston, 
stepy Nebraski, Kanada, Kalifornia. 
Stopięćdziesiąt odczytów. W jednem z 
miast Wilde dowiedział się, że w tejże 
sali, na tydzień przed jego odczytem, 
„zastrzelono prelegenta w chwili, gdy 
odwrócił się plecami do publiczności, 
aby obejrzeć wiszący za nim oleodruk. 
— Z tego wynika — mówił Wilde — 
że nie należy oglądać  oleodruków** 
(str. 40). Wstąpił do wielkiego starca 
Walta Whitmana. Z objazdu wrócił 
bez powodzenia materjalnego, ale pe- 
łen sił i werwy, — do Paryża, który 
odtąd stał się jego drugą ojczyzną. „W 
parę tygodni później był na śniadaniu 
z Goncourtem, pił herbatę, u Victora 
Hugo, rozmawiał z Renanem, przesiady 
wał z Bourgetem w Cafe d'Orsay, Ri- 
chepin prowadził go za kulisy, Verlaine 
z podziwem patrzał na tego panicza..“ 
(str. 42). Złote życie, tu zaczynało się 
jego królestwo. 

„Najdziwniejsza książka, jaką kie 
dykolwiek czytał * — wpadła mu w rę 
ce teraz: „A rebours'* Huysinansa. Po- 
padł w jej niewolę całkowicie. „Huys- 

mans wszedł weń jak burza*. Po- 
tem żeni się, z Konstancją Lloyd, cór 
ką adwokata z Dublina, „dziewczyną 
dość ograniczoną, chłodną i zaledwie 
ładną*, która wkrótce urodziła mu 
dwóch synów, Cyryla i Wiwiana. Za“ 
mieszkali w Anglji, Wilde zaczął reda 
gować pisma poświęcone modom. Pi- 
sze kilka szkiców, nowel, bajek, wresz- 
cie słynne dialogi o sztuce, a nakoniec 
„Obraz: Doriana Graya*', powieść two 
rzoną w wichurze namiętności, w żarli 
wym ogniu uniesienia. Była to pierw 
sza powieść angielska „wyzwolona z 
tradycyjnych banałów'* — i tem także 
tłumaczy się miara zgorszenia, jakie 
wywołała w opinji. Wkrótce po „Do- 

- rianie“ wizyjna, bajkowa, niesamowita 

s 

daje 

przedasz lub zamienisz na 

i czarawna „Salome*, pisana po iran- 
cusku. 

Potem w tydzień na zamówienie dy 
rektora teatru napisana komedja „Wa- 
chlarz lady Windermere", olbrzymi sur 
kces, szczyt sławy. Opis premiery, to 
jedna z najlepszych kart prozy Paran- 
dowskiego. 

Zaczyna się kalejdoskop życia w 
zbytku, niepohamowaniu i szaleństwie. 
Elokwencja Wilde'a święci tryumty w 
najświetniejszych salonach. Powiedział 
wtedy o sobie:. „W książkach złożyłem 
tylko talent, życiu oddałem swój gen- 
jusz”. „Był najbardziej podziwianym i 
najwięcej znienawidzonym  człęwie 
kiem w Anglji. Sam siebie ubóstwiał. 
Okres swego życia uważał za wielką 
datę w dziejach ludzkości... I! fut roi 
раг ła grace de la Grace". (Str. 107 i 
111) 

W r. 1891 poznał lorda Alfreda 
Douglasa, który stał się szatanem je 
go życia. Młodzieniec piękny i wytwor 
ny, ziółko, z którego rychło wyrosła o- 

statnia kanalja. Nawiązał się mię 
dzy nimi stosunek, który prędko prze 
kroczył granice przyjaźni. Alired stał 
się przyczyną zguby Oskara; „był nie- 
podzielnym panem myśli, czasu i 
pieniędzy Oscara* (str. 130); „Wilde, 
słaby i bezbronny wobec jego uniesień, 
ustępował i zawsze zaspakajał wszyst: 
kie jego wymagania* (str. 131). Po 
wstawała wówczas komedja o „Mężu 
idealnym", dialogi „Intentions“, „Tra- 
gedja Florencka“. Miedzy Douglasem 
i. Wildem rozwija się namiętny łańcuch 
rozterek, przeprosin, ucieczek, obelg— 
aż ojciec Alfreda, stary generał mar- 
kiz Queensberry, poprzysiągł Wilde' 
owi nienawiść i zemstę. Otoczył poetę 
siecią szpiegów, detektywów, prowoka 
torów, gromadząc materjały do oskar 
żenia. Zbiega się to z okresem powsta 
nia najświetniejszej komedji wilde'ow- 
skiej „Brat marnotrawny". 

Chmury czarne zaczynają się kłę- 

się wydał niezwykle ciężkim. Zapaliłem wów 
czas kawałek łuczywa. Przy nikłem Świetle 
piasek rozbłysnął czarodziejsko ponętną barwą 
czystego złota. Byłem oszołomiony. U mych 
stup leżały niep rzebrane skarby. Rzeka, któ 
ra kiedyś tędy płynęła, naniosła tu warstwy 
czystego złota, niespotykanej grubości. Po- 
szedłem dalej wzdłuż łożyska rzeki. W każ- 
dem zagłębietniu napotykałem podobne zic- 
ża złotego piasku. Przez dwa dni jeszcze 
wiokem się nadludzkim wysiłkiem po skali- 
stem dnie dawnego łożyska rzeki, aż zupeł- 
nie wyczerpany znalazłem się w głęboki m 
lecz już otwartym wąwozie, gdzie pokrzepi- 
łem się ziko rosnącemi jagodami. Okolica 
była zup-'nie niezamieszkiwana. Dopiero po 
tygodniu błąkania się po bezdrożach Himala- 
jów natrafiłem na klasztor b uddyjski. I oto 
widok zamieszkałego osiedla ludzkiego, był 
mi niezrównanie droższy niż nieprzebrane zio 
ża złotógo piasku. Aby to zrozumieć trzeba 
odbyć taką wędrówkę jak ja tylekroć w cz 
sie jej trwania żegnać się z życiem. Bo ży: 
cie jest droższe od wszystkich skarbów 
świata”. 

Podobno znalazła się już grupa kapitdii- 
stów, która pragnie sfinansować ekspłoata- 
cję złota w Himalajach, może więc już 
wkrótce te dzikie i niedostępne „uroczyska 
górskie zapełnią napływający z całego šwia- 
ta poszukiwacze złota i przygód. 

  

      

  

  

   
   

  

Koniec ubiegłego stulecia przyniósł za» 
sadniczą zmianę w dziedzinie wytwórczości 
obuwia. Zmiana ta wyraziła się w daleko idą 
cem zmechanizowaniu tej gałęzi, która w 
krótkim czasie w Zachodniej Europie całko- 
wicie zabiła rzemiosło obuwiane. 

W Polsce zmiana ta nie zaznaczyła się 
tak gwałtownie, niemniej jednak i tu obu- 
wiany przemysł mechaniczny robi duże po- 
stępy, krok za krokiem wypierając rękodziel 
nictwo. Obecnie w Polsce istnieje mniej wię 
cej przeszło trzydzieści poważnych fabryk 
obuwia, na czoło których bezsprzecznie wy- 
suwa się Fabryka Obuwia Mechanicznego 

„Cetanla" Sp. Akc., która przejąwszy urzą”. 
dzenia i budynki Sp. z. o. o. „Ceda* dopie: 
od połowy. roku zeszłego rozpoczęła swoją 
działalność. 

Sp. Akce. „Cetanja* należy do najpoważ 
niejszych i najlepiej w Polsce urządzonych 
fabryk obuwia. Obecnie przeprowadzona re- 
organizacja przewiduje daleko idącą moder- 
nizację produkcji, która stawia fabrykę w 
rzędzie najlepiej wyposażonych zakładów 
zachodnio europejskich. 

Już obecnie wyroby S. Akc. „Cetanja“ 
dzięki doskonałym urządzeniom technicznym 
i fachowemu kierownictwu, należą do naj- 
lepszej marki. Mimo, że są one niezbyt droż- 
sze od wyrobów innych fabryk, jednak ich 
wysoka jakość sprawia, że są najbardziej w 
Połsce poszukiwane. Fakt ten najłepiej świad 
czy o wartości wyrobów firmy „Cetanja”. O 
tem samem zresztą świadczy lista odbior- 
ców firmy, wśród; których między innemi 
znajdujemy wszystkie najwykwintniejsze ma- 
gazyny stolicy i prowincji. 

Firma pozostaje pod kierownictwem dłu 
goletniego w tej dziedzinie wytwórczości fa- 
chowca — prezesa Zarządu Spółki p. B. 
Cejtlina, który wspólnie ze swymi synami, 
ludźmi z wyższem wykształceniem, postawił 
sobie za zadanie zorganizować wytwórczość 
na tak wysokim poziomie zarówno jakościo 
wym, jak i ilościowym, aby w możliwie 
szybkim czasie wyrugować z rynku polskie- 
go wyroby zagraniczne. 
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bić nad tem słonecznem życiem. Ze 
strony markiza, ojca Douglasa, pada 
oskarżenie o gorszący tryb życia. Wile 
de skarży o oszczerstwo. Przyjąciei je 
go Frank Harris pierwszy rozumie jed- 
no w całej gmatwaninie narad adwokac 
kich: „że żaden sąd angielski nie sta- 
nie za pisarzem przeciw lordowi* (str. 
165). Obrona markiza zmobilizowała 
całą zgraję ciemnych typów, tak, iż 
przewód sadowy przeistoczył się nie- 
mal w proces przeciw Wikde'owi. Był 
to „Ariel przed sądem Kalibana" (str. 
176). Markiza uwolniono. Ale teraz 
markiz postanowił się mścić. Napisał 
do Wilde'a: „Jeżeli kraj pozwoli panu 
uciec, tem lepiej dla kraju. Ale jeśli za 
b.erze pan ze sobą mego syna, będę 
pana šcigat wszędzie i zabiję pana“. 
(str. 191). Przesłał do prokuratorji do 
kumenty i stenogramy procesu, na pod. 
stawie których Wilde został aresztowa* 
ty. Mógł w ostatniej chwili uciec, ale 
nie chciał. Nie wierzył poprostu w gro- 
zę sytuacji, a nie chciał być tchórzem. 

Opis procesu Oscara w słowach 
Parandowskiego nabiera konturów nie 
samowiiej grozy. Zimna krew, z jaką 
świat mordował człowieka _niewątpli 
wie winnego, ale człowieka upadające” 
go pod ciężarem okoliczności, człowię- 
ka słabości, nie zbrodni — jeszcze nam 
dzisiaj rumienić się każe za ówczesną 
Anglję, za jej horendalne sądownictwo 
i haniebną pruderję opinii. 

Parandowski opis uje licytację rur 
chomego majątku Wilde'a, zarządzoną 
celem pokrycia niezapłaconych rachun 
ków i kosztów procesu. Opis ten — to 
potworny obraz nędzy i zgrai ludzkich 
szakali. — Wyrokiem sądu Jej Królew 
skiej Mości Wilde „zostaje skazany na 
dwa lata więzienia i ciężkich robót". 
Przewieziono go do więzienia Wands 
worth, pod rygor kata dyrektota i ka- 
ta dozorcy. Rozpoczęły się katusze 
dwuletnie, piekło na ziemi. „Cierpiał w 
swych zmiażdżonych  próżnościach, 

| 
В 

| 
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1 Tawarzystwa Wychowania Przedszkó|nego 
Człowiek, który nie idzie naprzód, 

cofa się w rozwoju, takie zdanie sły- 
szymy często, dlatego Towarzystwo 
Wych. Przedszk. stara się, by wycho- 
wawczynie, wychowujące dzieci w 
wieku przedszkolnym nie poprzesta- 
wały na wiedzy, którą wyniosły z se- 
minarjów iochroniarskich i żeby w 
miarę możności, dopełniały i rozsze- 
rzały jej zakres. W ciągu dwuch lat 

. ubiegłych T. W. P. organizowało dla 
+ matek i wychowawczyń cykle odczy- 

tów z zakresu teorii pedagogji i prak- 
tycznych zajęć, obecnie od dnia 22 go 
kwietnia do dnia 3 go maja odbędzie 

"się dwutygodniowy kurs wakacyjny 
ze specjalnem uwzględnieniem rysun- 
fków i gimnastyki, oraz nowych prą- 
dów w teorji wych. przedszkolnego. 
Zjadą się na ten kurs wychowawczy- 
nie z całej Polski. įZapisy są przyj- 
mowane w przedszkolu  miejskiem 
przy ul. Św. Anny 2. 

I my chcemy iść do teatrnl 
Mówi się wiele o upadku zainteresowa- 

mia teatrem, jako o fakcie smutnym samym 
w sobie, smutniejszym jeszcze jako symptom 
ogólnego zbezmyślenia i obniżenia smaku 
estetycznego wśród inteligencji oraz o nieroz 
budzeniu go u szerszych warstw. To też, 
zdawałoby się czemś niezmiernie ważnem za 
równo z punktu widzenia społecznego jak 
pedagogicznego jest. budzenie zainteresowa- 

  

    

mia teatrem ; wrażliwości na sztukę drama- 
tyczną w pokoleniu młodem. 

Że materjału nie zabraknie, niech posłuży 
za przykład fakt entuzjastycznego wprost 
stosunku licznych przedstawicieli i przedsta 
wicielek wyższych klas gimnazjalnych, któ- 
rzy od czasu działalności teatru Zelwerowi- 
cza zaniedbywać zaczęli kino, na każdą zaś 
ze sztuk dawanych dla młodzieży spieszą po 
3,4 i 5 razy. 

Jako dowód zachwytu Krakowiakami i Gó 
ralami podajemy tu lalkę wykonaną w po 
staci Bardosa przez uczenice. Załączona re 
produkcja stać się ma wyrazicielką próśb naj- 
gorętszych sfer ucznowskich o większą ilość 
sztuk dozwolonych dla młodzieży. 

Oto długie tygodnie upłynęły, a kochany 
p. Zelwerowicz daje same tylko sztuki, na 
które wstęp uczniom jest wzbroniony! 

Niechże okaże troszeczkę serca młodzie- 
ży, która okropnie go lubi i wystawi wresz- 
cie coś dla niej! Coś takiego jak cudny „Sen 
nocy letniej, albo przesliczne _ „Turandot", 
albo rozkoszni „Krakowiacy i Górale", 

Bo to przecież wprost okrucieństwo roz 
budzić taki apetyt, taki głód —a potem na ca 
te miesiące zamknąć drzwi teatru, albo zmu- 
szač do oglądania po raz 6ty tego samego 
choćby najpiękniejszego widowiska. 

  

„KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO0+ 

TRZEBY SIEROT- 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

   
   

KRO 
NIEDZIELA 

1 Dzis | W. słońca o g. 4 m. 45 

Palmowa jutro Z. słońca o g. 6 m. 29 

Justyna   
Spostrzeżenia Zakłądu Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie 
z dnia 12 — IV. 1930 r. 

Ciśnienie 
średnie w mm ) s: 

Temperatura | o 
średzia J sr 10%C 

Temperatura najwyższa: 4 179C. 

Temperaturz najniższa: 0*C. 

Opad w milimetiach* — 

Wiatr 
grzeważający 

Tendencja barometryczna: spad k, następnie 

wzrost 
Uwagi: półpochmurno, dalekie gizmoty 

KOŚCIELNA 

— Rekolekcje akademickie odbędą się w 

kościele św. Jana w dniu 14, 15 i 16 kwietnia 

b. r. o godz. 7 wieczorem. . 

Konferencje wygłosi ks. Edward Szwej- 

nic, rektor kościoła św. Anny w Warszawie. 

— (k) Rozkład, nabożeństw wielkotygo 

dniowych. Katedra: W Wielką Środę, Czwar 

tek i Piątek będą odprawiane nabożeństwa 

„— Ciemne Jutrznie. We środę o godz. 3 p. p. 

czwartek o godz. 3. 30 p. p., piątek 0 godz. 

4p 

j zachodni 

  

Nabożeństwa ranne. W wielki czwartek 

celebruje J. E. arcybiskup metro olita wiłeń 

ski o godz. 10 rano. W Wielki iątek cele- 

bruje j. E. biskup Michałkiewicz o godz. 9 

rano. W Wielką sobotę, celebruje ksiądz 

prałat Sawicki o godz. 8 rano. | i 

Rezurekcja o godz. 8 wieczór odprawi 

J. E. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski. 

Kościół Ostrobramski. . W Wielki Czwar 
tek i Piątek nabożeństwo będzie odprawione 

o godz. 9 rano. W Wielką Sobotę o godz. 8 

rano. Rezurekcja o godz. 6 rano. : 

Kościół św. Jana. W Wielki Czwartek i 

piątek o godz. 9 rano, w Wielką Sobotę o 

godz. 8 rano. Rezurekcja odprawiona będzie 

o godz. 11 wieczór w sobotę. | 

Kościół św. Ducha. W Wielki: Czwartek 

nabożeństwo o godz. 9 rano. W Wielki Pią- 
tek o godz. 9 rano, w Wielką Sobotę o godz. 

8 rano. Rezurekcja tegoż dnia o godz. 11 

wieczorem. Dnia 22 kwietnia rozpoczyna Się 
Nowenna do św. Dominika, będzie się od- 

prawiała przez 15-cie wtorków, o godz. 6 

rano z wystawieniem Przenajświętszego Sa- 

kramentu, 
Kościół św. Jakóba. Godz. 10 rano — 

nabożeństwo w Wielki czwartek. W Wielki 
Piątek — nabożeństwo o godz. 9 rano. W 
Wielką sobotę nabożeństwo o godz. 8 rano. 
Rezurekcja o godz. -6 rano. 

Kościół Antokolski. Nabożeństwo w 
Wielki Czwaitek o godz. 9 rano. W Wielki 
Piatek i w Wielką Sobotę o godz. 6.30 rano. 
o godz. 5 p. p. odprawione będą uroczyste 

komplety. Rezurekcja o godz. 6 rano. 

Dnia 15 kwietnia we wtorek rozpoczyna 

się Nowenna do św. Antoniego Padewskiego. 
jest to nabożeństwo  dziewięcio-wtorkowe. 

Kościół Ni lłariego Poczęcia N. M.P. 
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nabo- 
żeństwo o godz. 7 rano. Rezurekcja o godz. 
7 rano. 

Kościół po.Bernardyński: W Wielki 
Czwartek nabożeństwo o godz. 6 rano. W 
Wielki Piątek o godz. 6.30 rano. W Wielką 
Sobotę o godz. 6.30 rano. Rezurekcja © 
godz. 10 wieczór. 

Dnia 15 kwietnia rozpocznie się Nowen-" 
na do św. Antoniego. Uroczysta msza z wy- 
stawieniem  Przenajświętszego Sakramentu 
oraz z odpowiedniemi modlitwami odbywać 
się będzie przez 9 wtorków stale o godz. 8 
rano. 

Koścjół św. Bartłomieja. W Wielki Czwar 
tek i Wielki Piątek nabożeństwo o godz. 8 
rano, W Wielką sobotę o godz. 7 rano. Re- 
zurekcja © godz. 6 rano w niedzielę. 

* Kościół św. Michała. W Wielki Czwar- 
tek o godz. 7 rano. W Wielki Piątek o godz. 
8 rano. W Wielką Sobotę o godz. 7 rano. 
Rezurekcja o godz. 7 wieczór. 

Kościół Wszygtkich Świętych. W Wielki 
Czwartek nabożeństwo o godz.. 10 rano. W 
Wielki Piątek o godz. 9 rano. W Wielką so- 
botę o godz. 8 rano. Rezurekcja o godz. 9 
WIeCczOr. 

Kościół Najświęt: 0 Serca Jezusowe_ 
go. W Wielki Bei o godz. 
10 rano. W Wielki Piątek o godz. 9 rano. W 

cierpiał człowiek szczęśliwy, dandys, 
poeta, epikurejczyk, cierpiał ciałem, 
EU, wyobraźnią” (str. 230) Za- 
en opis tego nie wyrazi. W listopa- 

dzie 1895 r. przewieziono go do wię* 
zienia w Reading. W czasie przejazdu, 
na stacji kolejowej ktoś z publiczności 
poznał w więżniu Wilde'a i plunął mu 
w twarz. W Reading rządził okrutny 
major Isacson. „Był to jeden z tych 
zbrodniarzy, którym dziwny przypadek 
dał sposobność do codziennych występ 
ków w zupełnej bezkarności i pod о- 
słoną prawa". (str. 238), W tej gehen 
nie dobrą daleką gwiazdą Wilde'a jest 
cichy jego przyjaciel Robert Ross, po” 
stać franciszkańska, dobry jego duch, 
który go ocalić nie zdołał. Listy Rossa 

to promienie wpadające w cuchnącą ce 
ę króla życia. Listy poety do Rossa, ze 
brane później w tomie „De profundis*, 

| to najwzniósiejsze karty twórczości .0- 
scara. 

Po roku kaźni zaczął Frank Harris 
zabiegać o darowanie więźniowi reszty 
kary. Poczęto zabiegać o podpisy: sła- 
wanych pisarzy pod petycją do ministra. 
„PO paru tygocniach gonitwy, Frank 
Harris spostrzegł, że w całej Anglji nie- 

mą Kilkunastu wybitnych ludzi, którzy- 

nai. że należy odjąć choćby dwa 
Awaltały pisarzowi, zasądzonemu na 

dwa lata ciężkiego więzienia” (str. 
247) W. tym czasie Wilde natknął się 
w. czasie przechadzek po dziedźińcu 

więziennym, na młodzieńca, skazanego 
na powieszenie; tak powstała idea 
wstrząsającej „Ballady o więzieniu w 
(DE » wydana w polskim przekła” 
pa aprowicza. Jeszcze Oscara cze- 

ał jeden cios straszny: wyrok prawa 
odebrał mu dzieci. „Na końcu długiej 
nocy, któr. sp : = Ci = dzi 4 wypełnił łzami, ukląkł: — 

Nie żestewcśa JeSt jak ciało Pańskie. 
Ч ііе i: SEE ani jednego ani 
. R „ Mžyta Ewangelję, otrzyma” 

ą od Rossa. Nauczyt się pokory. Nau- 
czył się nawet uśmiechu. I tak go za 

stał nowy, ludzki dozorca, z którym na- 
wiązała się przyjaźń. Komendantem 
więzienia został dobroduszny major 
Nelson. Niestety z Douglasem, który 
się o niego w czasie kaźni nie zatro- 
Szczył, też nawiązał korespondencję. 
Myśli coraz częściej o nawróceniu się 
na katolicyzm. Po dwóch latach opusz 
cza więzienie, oszołomiony. 

Po długiej wałce osobistej, po wał 
ce o jego duszę dwóch duchów — jak 
Ww „Dziadach“ — Douglas zwycięża 
Rossa i Wilde ućieka z Alfredem, by 
staczać się coraz niżej. Już to był czło 
wiek zgubiony. Już cały pogrążał się 
w rozpaczy. 

Uciekł znów na bulwary paryskie. 
Chciał zatopić się w pisaniu. Snuł no- 

we wielkie plany. Ale twórcze natchnie 
nie opuściło go. Alfred wyzyskiwał go 
s romotnie. 30 listopada 1900 roku 
zmarł, przyjąwszy przed Śmiercią Ка- 

tolicką wiarę. Szczupła garstka wier 
nych odprowadziła zwłoki na cmentarz 
w deszczowy dzień jesienny. Ubogo, 
prawie obojętnie, chowano Króla Życia. 
„Lord Alfred Douglas uchylił cylindra 
i poszedł w kierunku miasta”. 

Wspaniała, fascynująca książka. 
Parandowski jaśnieje w niej jako sty” 

lista pierwszej próby. Artystyczna wy- 

żyna, z jakiej umie patrzeć na te nie- 
samowite koleje życia najdziwniejsze 

80 z nowoczesnych poetów, jest zdur 
miewająca. Nigdzie cienia szarży umiar 
pisarski powściąga każde mądrze 
odważane słowo. Dojrzałość wyrazu 
rzadka spotykana. Własny stosunek u- 
czuciowy do przedmiotu, subtelnie od 
sunięty w cień, jednak nadaje ciepłą 
barwę tej pięknej książce. Wysoka kul- 
tura, wielki talent. W. H. 

DIE 
  

NIKA 
Wielką Sobotę o godz. 8 rano. Rezurekcja o 
godz. 6 rano. 

— (k) Nieustąana adoracla Przenajświęt 
szego Sakramientu. Dnia 15 kwietnia w ko- 
ściełe w Rymszanach przypada całodzienna 
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu, dn. 
16 kwietnia w kościele w Szarkowszczyźnie. 

` URZEDOWA 
— (y) Posiedzenie Organ. Komitetu przy 

jęcia Prezydenta Rzplitej, W związku ze spo 
dziewanym przyjazdem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w m-cu czerwcu rb. na te- 
ren województwa wileńskiego -odbędzie się 
w dniu 14 kwietnia o godz. 18 w wielkiej 
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
posiedzenie organizacyjne Wojewódzkiego 
Komitetu Obywatelskiego przyjęcia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

— (y) Terminy rejestracji wozów cięża 
rawych. Starostwo Grodzkie w następujący 
sposób ustaliło termin rejestracji wozów cię 
żarowych. 

W dniu 5 maja%*— wozy, właściciele któ 
rych posiadają karty rejestr. od Nr. 1 do 80, 
6 maja wozy, właściciele których posiadają 
karty rejestracyjne od 81 do 160. 7 maja wo 
zy, właściciele których posiadają karty reje- 
stracyjne od Nr. 161—240, 8 maja wozy, 
właściciele których posiadają karty rejestra- 
cyjne od Nr. 241 do 320, 9 maja wozy, * * 
właściciele których posiadają karty rejestr. 
od Nr. 321 do 400, w dniu 10 maja, wozy, 
właściciele których posiadają karty rejestra- 
cyjne od Nr. 401 do 480, 12 maja reszta 
wozów, właściciele których z jakichkolwiek 
bądź przyczyn w oznaczonych dniach nie 
mogli przedstawić je do przeglądu. Po- 
czątek przeglądu o godz. 9 rano. Właściciele 
którzy bez uzasadnionych powodów nie do- 
starczą swych wozów do przeglądu w termi 
nach oznaczonych, będą pozbawieni prawa 
uprawiania swego zawodu oraz ulegną karze 
grzywny lub aresztu do 2 miesięcy. Pojazdy 
zaprzęgowe utrzymywane w celach zarob- 
kowych dla przewozu ciężarów i osób, z 
wyjątkiem pojazdów osobowych nie więcej 
niż na 4 miejsca, winne być zaopatrzone w 
hamulce. Właściciele, pojazdów  zaprzęgo- 
wych winni przedstawić komisji przeglądo- 
wej kartę rejestracyjną 4 dowód tożsamości 
konia oraz gotówkę w wysokości 2 zł. dla 
pokrycia kosztów nabycia znaków na wozy 
ciężarowe. Wszyscy furmani, którzy posiada 
ja zezwolenie na uprawianie swojego zawo- 
dw (bilety jazdy) bezwzględnie muszą sta- 
wić się wraz z jedną nową fotografją oraz 
biletami jazdy, które będą zamienione na no- 
we. Furmani, którzy nie będą posiadali te- 
gorocznych (biletów) pozwoleń na uprawia- 
nie zawodu przewoźnika wozem ciężarowym 
— nie będą mogli dalej uprawiać swego za- 
wodu. 

— (vy) Konfiskata „Dziennika Wileńskie 
go“. W dniu wczorajszym Starostwo Grodz 
kie zarządziło konfiskatę numerów „Dzienni- 
ka Wileńskiego”. Powodem konfiskaty była 
treść artykułu p. t. „Państwo, Naród a klika* 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie komitetu obcho 

du 500-letniej rocznicy zgonu wielkie 
go księcia litewskiego Witolda. We 
Środę, dnia 16 kwietnia, w sali posie- 
dzeń Rady miejskiej, odbędzie się dru- 
gie posiedzenie Komitetu obchodu -500 
letniej rocznicy zgonu wielkiego księ- 
Cia -litewskiego Witolda. -Na- porządku 
dziennym sprawa opracowania progra 
mu. 

  

— (0) Sekcja przemysłowa II Tagów 
Północnych. Komitet wykonawczy Targów 
Północnych zwołuje w dniu 15 kwietnia w 
sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego 
zebranie w celu ukonstytuowania sekcji prze 
mysłowej Il Targów Północnych w Wilnie. 

— (0) Wypłata zapomóg dla instytu- 
qyj kalturalno oświatowych. Wstrzymana w 
swoim czasie przez urząd wojewódzki wy- 
płata wyasygnowanych przez Magistrat za- 
pomóg dla  instytucyj kulturalno oświato- 
wych w wysokości około 70000 zł. obecnie 
została zezwolona i Magistrat w przyszłym 
tygodniu przystąpi do tych wypłat. 

— (0) Rejestracja rowerów. Pomiędzy 
dniem 25 kwietnia a 3 czerwca r. b. odby- 
wać się będzie w referacie ruchu kołowego 
Magistratu m. Wilna rejestracja rowerów. 

KOLEJOWA. 
— (y) Zastosowanie tajemnicy, 0zu 

koiejowego. ]ak wyjaśniły władze kolejowe 
znaczny spadek towarów przewożonych ko- 
lejami wywołany jest niechęcią kupców do 
posługiwania się kolejarni jako środkiem tran 
sportowym, wobec tego, że biura wywiadow 
cze przy urzędach skarbowych miały każdej 
chwili dostęp do odpisów listów  przewozo- 
wych i mogły sprawdzić, ile dany kupiec i 
skąd sprowadza towarów. 

Kupcy broniąc się przed niepożądanem 
ujawnieniem obrotów przerzucili się na ko- 
munikację samochodową. 

Jak się dowiadujemy władze kolejowe, 
chcąc zapobiec złu, postanowiły wprowadzić 
tajemnicę przewozów kolejowych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

„ _— (0) Stan bezrobocia w Wilnie, We- 
dług danych państwowego urzędu pośredni- 
ctwa pracy, ogólna ficzba bezrobotnych na 
terenie m. Wiłna wynosi obecnie 3904 oso- 
by, w tem mężczyzn 2866 i kobiet 1038. W 
porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 29 osób. 

— (0) Rekrutacja robotników do Fran. 
cji. W dn. 8 i 10 kwietnia, w Święcianach 
i Wiłejce powiatowej odbyła się rekrutacja 
robotników do Francji do robót w fabry- 
kach, górnictwie i na roli. Ogółem zrekruto- 
wano 340 robotników, którzy w dniu wczo- 
rajszym wyjechali z Wilna do Francji. 

KOMUNIKATY. 
— Z izby Przemysłowo Handlowej w 

Wilnie. Polsko - Amerykańska lzba Handlowa 
w Warszawie zamierza zorganizować  Wy- 
cieczkę polskich kupców i przemysłowców 
do Stanów Zjednoczonych, celem bezpo: 
msego zapoznania się z typem amerykańskiej 
konsumcji, wymaganiami rynku  amerykań 
skiego i t.dd. Wycieczka zwiedziłaby Między 
narodową Wystawę Amerykańskiego Handlu 
lmportowego, która odbędzie się w New - 
Yorku w dn. 4 — 9 sierpnia rb, W wyciecz- 

  

   

    

  

‚ © mogą wziąć udział przemysłowcy į kup- 
cy, wchodzący w rachubę, 
do Stanów Zjednoczonych.  Koszta wycie- 
czki (podróż morska tam i z powrotem, po- drož w Stanach Ziednoczonych oraz 30  dni 
pobytu) wynoszą 560 dolarėw od osoby. Wy 
cieczka wyjedzie okoto 20 lipca rb. z War- 
szawy i powróci około 1 września. 

Bliższych informacyj poważnym reflektan 
tom, poleconym przez poważną instytucję 
lub firmę znaną Izbie, udziela biuro lzby Prze 
mystowo-Handłowej w Wilnie (Trocka 3 tel. 
1725) w godzinach urzędowych. : 

— (k) Kursy dla zarządów S. M. P. Dn. 
14 i 15 kwietnia odbędzie się w Rukojniach 
kurs dla zarządów S. M. P.; Rukojnie, Kie- 
na Panieńska, Dębówka, Nieśwież, Rudomi- 
no. Na kurs mają przybyć zarządy S. M. P. 
męskiej i żeńskiej. 

4 RÓŻNE 
„— (0) Reorganizacja związku straży 

ogniowych województwa wileńskiego, Obec- 
nie przeprowadza się gruntowna reorganiza- 
cja związku straży ogniowych województwa 
wil go. M. in. projektuje się stworze- 

jako eksporterzy 

  

  

  

  

    

    

  

"osoby, Kozłowskiego Bolesława, 

nie oddziałów samarytańskich. Poza tem opra 
cowano nowe statuty. Wybory nowego za- 
rządu odbędą się w dniu 27 kwietnia. Na 
stanowisko inspektora powołano inż. Stani- 
sława Szuberta. 

— (a) Ułatwienia kuracyjne dla inwali- 
dów. W nadchodzącym sezonie letnim inwa- 
lidzi wojenni będą mogli korzystać z kura 
cji w domach zdrojowych na rachunek Kasy 
Chorych. 

mwalidzi, których stan zdrowia wymaga 
takiej kuracji winni kierować odnośne poda- 
nia za pośrednictwem referatów inwalidzkich 
przy Starostwie. 

— Na polskie dtogi — polski rower, Ko 
munikują nam, že przedstawicielstwo Pan 
stwowych Wytwórni Uzbrojenia na rowery 
„Łucznik* Państwowej Fabryki Broni w Ra- 
domiu powierzone zostało firmie Zygmunt 
Nagrodzki w Wilnie (ul. Zawalna Nr. Il-a). 

Przy sprzedaży ceny zachowane będą 
fabryczne. ‹ 

— Na 3ci Maj połecamy. „W wolnej Oj 
czyźnie* St. Sw. zbiór deklamacyj, obraz- 
ków i pieśni na obchody narodowe. Cena 
księgarska 2 zł. Młodzieży i naucz. nabywa” 
jącym na składzie głównym (Portowa 7 — 
drukarnia „Lux*) — znaczny rabat. 

— (y) Stan epidemij w woj. Wileńskim. 
W przeciągu ostatniego tygodnia, władze sa 
nitarne zarejestrowały na terenie woj. Wileń 
skiego: 176 wypadków odry, 35 duru plami- 
stego, duru brzusznego 7, błonicy 11, płonicy 
13, krztuśca 29. 

— Uruehomłenie kortów tenisowych w 
Parku Sportowym jm. gen. Żeligowskiego. 
Kierownictwo Parku Sportowego młodzieży 
szkolnej im. gen. Żeligowskiego powiada- 
mia, że od dnia 12 b. m. od godz. 6 rano 
do 7 wiecz będą czynne korty tenisowe. Za- 
pisy godzin gry przyjmuje kancelarja Parku. 

) Surowe kary dla szoferów. Staro 
ukarał następujące 

za dopu- 
szczenie do kierowania dorożką samochodo- 
wą osoby nieuprawnionej na karę grzywny 
200 zł. z zamianą na 14 dni aresztu, Baka- 
szyńskiego Ludwika za oddalenie się od 
dorożki samochodowej pozostawionej na uli 
cy bez zastosowania urządzenia uniemożli- 
wiającego wprowadzenia pojazdu w. ruch 
przez osobę nieuprawnioną — na karę grzyw 
ny w wysokości 200 zł. z zamianą na 14 
dni aresztu, Grymaszewskiego Piotra, za 
kierowanie dorożką samochodową mie posia 
dając na to prawa, w stanie nietrzeźwym, 
nieostrożną i nadmiernie szybką jazdę, wsku 
tek czego wymieniony najechał na poste- 
runkowego Krakowskiego Władysława na 
karę aresztu beżwzględnego na 6 tygodni. 

"TEATR ! MUZYKA. 
— Teatr Miejski ua Pohulance. Dziś 

teatr czynny będzie dwukrotnie: Po połud- 

niu o godz. 3.30 wystawioną zostanie sensa- 
cyjna sztuka amerykańska „Broadway“. Ce- 

ny miejsc zniżone. Wieczorem 0 godz. 8 
głośna sztuka wojenna L. Franka „Karol i 
Anna* odzwierciadlająca przeżycia i grozę 

sta grodzki w Wilnie 

wielkiej wojny światowej. Wi rolach głów- 
nych H. Ceranka, R. Wasilewski i T. Biało- 
"szczyński. i 

—  „Przestępcy* sensacyjna nowość tea- Р 
trów europejskich, fascynująca sztuka Bruck- 

nera „Przestępcy” wejdzie niebawem na re- 
pertuar Teatru na Pohułance w świetnem 
opracowaniu reżyserskiem dyr. A. Zelwero- 
wicza. у 

— „Cudowny pieršcieū“ W  przyszł 
tygodniu ukaże się na scenie teatru na Po- 
idos nadwyraz efektowna baśń J. War- 
neckiego „Cudowny pierścień* jako widowi 
sko przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Do 
wystawienia tej baśni przygotowuje się no- 
wa malownicza wystawa. 

<- Teatr Miejski Lutnia". Dziś e godz. 
3.30 p. p. ukaże się po raz ostatni w sezonie 
komedja polska Fijałkowskiego i Dunin-Mar 
kiewicza „Miłość czy pięść* z życia Kresów 
Wschodnich. W r li głównej wystąpi dyr. A. 
Zelwerowicz. Ceny miejsc zniżone. 2 

— Ostatni występ Jerzego Leszczyńskie 
go. Dziś wystąpi po raz ostatni znakomity 

  

artysta teatrów warszawskich Jerzy Le- 
szczyński w najnowszej komedji W. Rapac 
kiego „Czarujący emeryt", odznaczającej 
się humorem, werwą i zabawnemi sytuacja 
mi. Ulubieniec stolicy witany jest codzien- 
nie przez tłumnie zebraną publiczność frene- 
tycznemi oklaskami, \ 

— „Błędny bokser“. Utwor mlodego au 
tora polskiego W. Smólskiego „Błędny bok- 
ser“ ukaże się jutro na przedstawieniu wie- 
czornem w Teatrze Lutnia. Sztuka ta ilustru- 
jąca życie młodzieży akademickiej zyskała 
wielki rozgłos i cieszy się niesłabnącem po 
wodzeniem. Bilety zniżkowe i kredytowane 

ważne. 5 у 
— Dzisiejszy, poranek owy „Jaś i 

Majgosia*, Dziś o godz. 12 wt w Teatrze 
Miejskim Lutnia wystawioną zostanie barw- 
na i melodyjna opera Humperdincka „Jaś i 
Małgosia", która dzięki świetnemu wykona- 
niu i malowniczej wystawie zyskała ogólne 
uznanie i cieszy się wielkiem powodzeniem. 
W wykonaniu biorą udział wybitni soliści, 
orkiestra i chór wil. zespołu operowego. Pro- 
dukcje taneczne wykona balet L. Winogradz 
kiej. Ceny miejsc zniżone. Akademicy i ucz- 
niówie korzystają ze zniżek biletowych. 

— Ostatni koncert Claudio Arrau.. Znó- 
komity pianista Claudio Arrau wystąpi po 
raz ostatni w Wilnie na koncercie Wil. Tow. 
Filharmonicznego we środę 23 b. m. w tea- 
trze miejskim na Pohulance. W programie: 
Scarlatti, Beethoven, Debussy, Rawel i Stra- 
wiński. Bilety w kasie zamawiań. 

— Wielki koncert religijny w Teatrze 
Lutnia. W wielki czwartek o godz. 7 wiecz. 
staraniem spółdzielni budowlano mieszkanio 
wej urzędników pocztowych odbędzie się 
wielki koncert religijny 0 programie Ściśle 
dostosowanym do podniostego nastroju dnia 
wielkoczwartkowego. W programie produk- 
cje orkiestry i chóru pocztowego oraz soli- 
stów: Z. Oszurkówny, B. Korwin-Kurkow 
skiegó, W. Niedzielko, dr. A. Wiatr-Łąckiego 
M. Zawadzkiego i S. Juszkiewicza. Bilety po 
cenach wyjątkowo niskich do nabycia w ka- 
sie zamawiań od 11 do 9 wiecz. 

— Koncert rėligijny w sali Śniadeckich 
U. $. В. Niemałe zainteresowanie wzbudził 
dzisiejszy ktoncert religijny, a to ze względu 
na program, który zapowiada utwór oratoryj 
ny J. Haydna „Siedem słów Zbawiciela” w 
wykonaniu chóru mieszanego, orkiestry i so 
listów: W. Hendrich, N. Pekarówny, A. Lud 
wiga i E. Olszewskiego pod dyr. J. Leśniew 
skiego. W wykonaniu oratorjum bierze 

   

„ udział około 100 osób. W pierwszej części 
programu wykońane będą utwory Gounoda, 
Gabussiego i Gałkowskiego, oraz „Stabat 
Mater“ Leśniewskiego. 

Dziś bilety nabywać można w kasie tea 
tru miejskiego „Łutnia*, od godz. 11 do 6 
wiecz, a od 7 wiecz. przy wejściu (Sala Śnia 
deckich U.S.B.). 

Ze względu na obiity program, koncert 
rozpocznie się o godz. 8 wiecz. punktualnie, 
co umożliwi zakończenie koncertu około 
godz. 10 wiecz. 

CO GRAJA W KINACH? 

Hollywood — Upadły anioł, 
„ „Heijos — Moralność pani Duiskiej. Film 

dźwiękowy. 
Lux — Burza nad Azlą. 
Światowid — Noc miłosna skazańca. 
Wanda — Miłość księcia Sergjusza. 
Sport — Ukochany szeryf. 
Piccadilly — Szlakiem hańby. 
Kino Miejskie — Wilk i szakale. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

(c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 
sie od 10 do 11 b. m. do Edas 9 rano za- 
notowano w Wilnie różnych wypadków ogó 
tem 38. W. tej liczbie była: kradzieży 3, za 
kłóceń spokoju publicznego ; nadużycia al. 
koholu 6, przekroczeń administracyjnych 18, 
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I NIO INT Tj RT TI SPSS 

W poniedziałek dnia 14 kwietnia w 5-tąf bolesną rocznicę śmierci 
naszego ukochanego Męża i Ojca 

sT P. 

D-ra Anioniego MIKULSKIEGO 
prof. Uniwersytetu Stefana Batorego : 

odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana o godz. 9 i pół, 
na które krewnych oraz życzliwych pamięci zmarłego zapraszają 

Oszuści w roli kupców. 

W okresie ciężkich konjunktur gospo- 
darczych na widownię wypływają zawsze 
aferzyści różnej skali i autoramentu zarzu- 
cając sieci ną łatwowiernych kupców po- 
szukujących, nieraz bez zastosowania ko- 
niecznych środków ostrożności, nabywców 
na swój towar. Kupiec uciekający przed 
zastojem, a co idzie w konsekwencji tego, 
protestami staje się ryzykowniejszy i wpa- 
da jak to miało miejsce ze Szlamą Bą- 
kiem z Warszawy. 

Do składu jego zgłosiło się w 1927 r: 
trzech klijentów i podając się za zamoż- 
ga kupcówą wileńskich D. Tatarskiego, 

„ Kiersza i M. Kantorowicza nabyli partję 
gotowych ubrań. 

  

Jak się okazało następnie „kupcy* C'. 
nie byli kupcami, a jeden z nich wystawił 
nawet weksle sfałszowane z jego wiedzą. 

Sprawa powędrowała do Sędziego 
śledczego, który dopatrzył się w działala - 
ści wspomnianej trójki cech Žprzestępstwa. 
Nadużycie popełnione przez nich dochodzi- 
ło sumy 11 tys. 'złotych. & 

Powstały trudności buchalteryjne dla 
wyjaśnienia których cała trójka stawiła się 
przed Sądem Okręgowym pod przewodni- 
ctwem wiceprezesa Kaauszkiewicza. 

Ze strony poszkodowanego Bąka wy- 
stąpił mec. Lityński, obronę oskarżonych 
wnosili mec. Czernichow (Tatarskiego i 
Kiersza) i Sukiennicka (Kantorowicza). 

Do sprawy powołano 10 świadków oraz 
biegłego kaligrafa pi Kaczora. 

Po zapoznaniu się z materjałem spra- 
wy mającej za zadanie zamknięcie bilansu 
tej spóiki Sąd postanowił zamknąć auto 
rów tranzakcji: Kiersza na 3 lata a Tatar- 
skiego na # lata domu poprawy, Kantoro- 
wicz został całkowicie uniewinniony. 

W tea sposób zakończyła się działel- 
ność „kupiecka* Kiersza i Tatarskiego. Oby 
przykład ten był przestrogą dla innych, 
kupujących i sprzedających. — (у) 

NIEUCZCIWI KOLEJARZE PRZED SĄDEM 

Na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wil 
nie znalazła się onegdaj sprawa trzech urzęd: 
ników. kolejowych W. Źwolskiego, E. Siewier 
skiego i A. Rogińskiego oskarżonych 0 to, 
że w okresie 1922—24 lat popełnili ogromną 
malwersację na sumę ponad 38 tys. zł. 

Panowie ci wykorzystując swoje stano- 
wiska służbowe sprzedali, ni ' mniej ni więcej 
jak 45 Wagonów drzewa budulcowego. Tak 
duża defraudacja, mimo, że była przeprowa- 
dzona ostrożnie musiała się ujawnić i w re- 
zultacie wszyscy trzej trafili za kratki wię- 
zienia, a sprawa powędrowała do urzędu 
prokuratorskiego, a następnie do Sądu. 

Sąd Okręgowy w Grodnie uznał wszyst 
kich winnymi i skazał: Zwolskiego — za 
wszystkie 7 inkryminowanych mu czynów 
na 4 lata, a Siewierskiego i Rogińskiego na 
osiemnaście miesięcy więzienia. 

Skazani apelowali, a prócz e zaapelo 
wal przedstawiciei Prokuratorįi eneralnej. 

Obecnie sprawa ta rozpoznawana byla 
przez Sąd Apelacyjny w Wilnie, któremu 
przewodniczył sędzia Jodzewicz. 

Ро wysłuchaniu kilku dodatkowych świad 
ków oraz biegłych powołanych do sprawy, 
Sąd zwolnił Zwolskiego z pięciu zarzutów, 
stawianych mu przez akt oskarżenia uznając 
go winnym roztrwonienia wspomnianego bu- 
dulca, pozostawił karę bez zmiany z tem tyl- 
ko, że na poczet jej zaliczył cały areszt pre- 
wencyjny. W stosunku do Siewierskiego i 
Rogińskiego kara pozostała bez zmian jedy 
nie zastosowano amnestję. 

Skargę apelacyjną Generalnej Prokura- 
torji, domagającej się zwiększenia powódz- 
twa cywilnego Sąd oddalił. 

Obronę oskarżonych wnosifi: mec. P. 
Andrejew (Zwolskiego) i A. Miller (obu, po- 
zostałych. 

Sprawa ta, ze zrozumiałych względów 
budziła żywe zainteresowanie wśród koleja- 

rzy. (y) 

ORA 
    

NA3I 
o gwarantowanej dobroci 

Planety, oraz różne inne narzę- 
dzia ogrodnicze 

poleca 
Zygmunt NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a 
EProsze żądać cenników 

  

    

Resztę wypadków można znałeźć w tej sa- 
mej rubryce. й 

— (c) Ujecie kurokrada. Na ulicy Be- 
liny zatrzymano Eljasza Freka (Miłosierna 
6), który niósł kury skradzione przed chwi- 
lą u Bronisława Rodziewicza przy ulicy 
Beliny 10. 

— (c) Sąsiadka-złodziejka. U Oszera 
Duszynar (Wileńska 4) skradziono narzę- 
dzia stolarskie. Jak się okazało kradzieży 
dokonała sąsiądka Marja Śnieżko, u której 
narzędzia te odnaleziono i werdocno po: 
szkodowanemu. 

— (c) Podrzutki. W bramie domu 
Nr 1 przy ulicy Krupniczej Jankiel Kowar- 
ski zamieszkaly tamże znalazł podrzutka 
płci męskiej w wieku około 7 tygodni. 
Przy podrzutku była kartka: „dziecko nie 
ochrzczone, proszę dać mu imię Stanisław*. 

„Również na klatce schodowej przy ul. 
Kwiatowej 4 znaleziono podrzuconego chło- 

paka w wieku 5 tygodni. Podrzutków Za 
ośrednictwem policji umieszczono w pizy- 
ułku „Dzieciątka Jezus“. 

— (c) Pożar: Wiczoraj w nocy w domu 
Nr. 50 przy ul. Adama Mickiewicza wybuchł 
pożar ,który zniszczył część drewnianego 
domu, powodując straty około 10 tys. zł. 
Dom był ubezpieczony przez właściciela Ja- 
na Staniewicza (Gimnazjalna 6) na 28 tys. 
złotych. 

— (c) Zamordowanie umysłowo -chore- 
go. W jeziorze Rosiatka, gminy Widzkiej ry- 
bacy wyłowili zwłoki topielca, do szyi któ- 
rego był przywiązany kamień wagi 15 kilo- 
gramów. Policja powiadomiona o tem zdoła 
ła stwierdzić, że jest to Edward Aleksandro 
wicz, mieszkaniec wsi Kiewiliszk, gminy 
Widzkiej, powiatu Brasiawskiego, który zgi 
nął z domu przed paru tygodniami. 

Rodzina Aleksandrowicza twierdziła, że 
udał się on do krewnych. 

Cała sprawa się gmatwa, gdyż zachodzi 
podejrzenie, że Aleksandrowicz padł ofiarą 
mordu dokonanego na nim. Był on ciężarem 
dla rodziny bowiem od pewnego czasu zdrą: 
dzał dość wyrażnie objawy choroby umysło, 
wej, tak że stale musiano go pilnować. 

Najprawdopodobniej wyprowadzono go 
nad jezioro, ogłuszono uderzeniem w głowę. 
następnie po uwiązaniu do szyi kamienia 
wrzucono do wody. 

  

za_emis 

żona, córka, syn I synowa. 

RADJO 
Niedziela dn. 13 kwietnia 1930 r. 

10.15 — Tr. nabożeństwa z Katedry Po- 
znańskiej. 

11.58 — 15.00: Tr. z Warszawy. Sygnał 
<zasu, kom. meteorolog. koncert i odczyty 
rolnicze. 

15.00 — 15.20: „Uprawa ziemniaka od 
czyt wygł. Jan Jurkowski. 

15.20 — 17.00: Koncert symfoniczny z 
Warsz. 

17.00 — 17.20: „Nauczyciel regjonalista* 
17-ty odczyt organ. przez Kur. O.S „ Wilno 
wygł. Jan Dracz, instruktor oświaty poza 
szkolnej. 

17.20 — 17.40; Tr. z Warsz. „O podróży 
po św. Wschodzie* odcz. wygł. Fedynand 
Ossendowski. 

19.00 — 19.25: Kukułka wileńska* mó- 
wiony tyg. humorystyczny. 

19.25 — 19.40: 45 lekcja niemieckiego— 
dr. W. Jacobi. 

19.40 — 20.00: Program na poniedziałek 
rozmaitości i sygnał czasu. 

„20.00 — 20.15: Marja Modrakowska od- 
špiewa „Piešni zielone“ Tadeusza Szeligow 
skiego (pierwsze wykonanie) 1) Lilje 2) 
„Dębv, 3) Chmiel. 

20.15 — 21.45: Koncert religijny chóru 
„Lutnia“ pad dyr. p. Leśniewskiego. Tr. z 
Sali Śniadeckich. 

21.45 — 22.15: Słuchowisko z Katowic. 
22.15 — 23.00: Komunikaty z Warsz. 

Ponłedziałek, dnia 14 kwietnia 1930 r. 

11.58 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz. 
12.05 — 13.10: Poranek muzyki. popułar- 

nej w wyk. kwartetu pod. kier. prof. F. 
Tchorza + ; 

13.10 — 13.20: Komunikat meteorologi- 
czny z Warsz. 

15.15 — 16.00: Tr. z Warszawy. Odczy- 
ty dla maturzystów. 1) Reformy Ludwika 16 
go — prof. Z. Denter, 2) Konstytucja polska 

prof. H. Mościcki. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15. — 17.00: Muzyka popułarna w wy 

konaniu ork. dętej 3-go baonu saperów pod 
dyr. kapelmistrza Mikołaja Salnickiego 

17.. — 17.15: Kom. Akademickiego Koła 
Misyjnego. 

17.15 — 17.40: Bajeczki dła najmłod- 
szych wygł. Zula Minkiewiczówna. 

1740 — 18.45: Ryszard Wagner III akt 
opery „Parsifał* w wyk. chóru i ork. Opery 
Berlińskiej (audycja gramofon.) Słowo wstęp 
ne wygł. prof. Michał Józefowicz. 

18.45 — 19.25: Aud. literacka „Stary 
marszałek dworu i stary rezydent". fragment 
z „Pamiętników kwestarza” Ignacego Chodź- 
ki w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

19.25 — 19.40 42a lekcja włoskiego dr. 
J. Rostkowska. 

19.40 — 20.05: Program na wtorek, roz- 
maitości i sygnał czasu. 

20.05 — 20.30 Tr. odczytów z Poznania 
p.t. „Międzynarodowe targi w. Poznaniu* 

20.30 — 23.00: Tr. z Warsz. Operetka O. 
Nedbala „Polska krew* poczem komunikaty. 

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
Z dnią 12 kwietnia 1930 roku. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.91—8.87. Franki francuskie 
34.95 — 35.04 — 34.86. Belgja 124.55 — 
125.86 — 124.94. Holandja 350.40 — 359.30 
— 357.50. Londyn 43.39.1/4 — 43.50 
43.28 i pół. Nowy York 8.008 — 8.928 
8.888. Paryż 43.93 i pół — 35.02 — 24.85. 
Praga  26.41,3/4 — 26.48 — 26.35 i pół. 
Szwajcarja 172.91 — 173.34 172.48. Wiedeń 
125.64 — 125.95 — 125.33. Włochy 46.76— 
46.88 — 46.64. Berlin w obrotach prywat 
nych 212,86 i pół. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka mwestycyjna 120.50 — 121. 

Premjowa dolarowa 75. 5 proc. konwersyjna 
55. 7 proc. stabilizacyjna 87.50. 10 proc. ko- 
lejowa 101. 8 prac. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 
7 proc. 83.25 8 proc. obligacje B. Gosp. Kraj. 
budowlane 93. 8 proc. T. K. Przem. Polskie 
go 83.50 7 proc. Ziemskie dolarowe 75. 5 
proc. warszawskie 58.25. 8 proc. warszaw 
skie 76.75. 5 proc. Łodzi 53. 8 proc. Często- 
chowy 66.75, 8 proc. Piotrkowa 67. 5 proc. 
Piotrkowa 48. 6 proc, obligacje m. Warsza- 
wy 58. 

Akcje: 
_ B. Handlowy 118. Polski 168 — 167.75 

Siła i światło 100. Chodorów 145. Koleje 
Dojazdowe 16. Więgiet 53. Lilpop 25.25. Mo 
drzejów 11.25. Ostrowiec s. B. 68. i 

OFIARY. 
Szymon Michajłowicz jako nadwyżka 

kosztów utrzymania jego, wpłacona przez 
pewnych urzędników, składa na najbiedniej- 
szych do uznania redakcji zł. 10. 

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Zbysz- 
ka Kieżuna, 5 złotych na biednych dzieci ofia 
rowują Halinka i Lodzio Jastrzębscy. 

  

BUREZUNZZKNNAKAKKUNNZENĄNNNZĘ 

KAPELUSZE 
Borsalino, kiabig, Hiickel i in. od 9,— 

E Mi i 

Mickiewicza 22. — 

PRZETARG 
na dzień 23 kwietnia 1930 roku. 

Urząd gminy Iwiejskiej powiatu Lidzkie- 
go ogłasza przetarg z materjałów Gminy na 
roboty murarskie i ciesielskie przy budowie 
T-o klasowej szkoły powszechnej w m. Iwju. 

Kaucja 500 zł. w papierach lub gotówce. 
Warunki techniczne, plany i ilości robót do 
przejrzenia w kancelarji gminy od dnia 15 
kwietnia 30. roku w godzinach urzędowych. 

Zarząd gminy zastrzega za sobą prawa 
wyboru akordanta niezależnie od wyniku 
przetargu. 

Wójt gm. Iwiejskiej Ign. Rutkowski 
sekretarz gminy Ad. Serylej, ' 

Iwje, dnia 2 kwietnia 1930 r. 

SSE AIAYOSS PATS 

W związku z tem policja prowadzi do 
chodzenie w kierunku ujawnienia winnych. 

— (c) Aresztowanie oszustki. Podczas 
wczorajszej obławy, ujęto oszustkę Stefanję 
Ostrejko, która była oddawna poszukiwana 
przez Sąd. 

Ostrejko mając sfałszowane zaświadcze 
nia obchodziła mieszkania zamożniejszych 
osób PE datki podając się przy tem 

sTantke.    
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hajwyższej jakości 

OBUWIE 
Cetanja 

Ba nahycia w pierwszarzędn. magazynach. 
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Cenniki na żądanie. 

l fer. G GERLACH Harszawa, ulita Ośsolińskich В 4, 
Agentury w większych miastach. 

GRAC REGA GOW З 5 КЯ К 1О З ( НАО I M A UART 1935 В 1Б NAOKO JEBANE GRADO 0001 

„ORIGINAL - ODHNER" 

W każdem biurze 
powinna być używana 
najlepsza amerykańska 

MASZYNA DO PISANIA 

„UNDERWOOD* 
a także szwedzka 

MASZYNA DO LICZENIA 

i angielski powillacz „ELLAMS'a* 

AG 

  

PAŃSTWOWY 
MONOPOL 

SPIRYTUSOWY. 

BAKEANAZENNKCEKNEKZENKAMZA - BEONAZCZZCWEMERE 

    

na 
JAA 25 

ММ РСО ЕНЙЕЫ ‘ 

4 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składąch aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, В, РАКА.. 
a 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru IV-go z siedzibą w Wilnie, przy zauł: 
ku Św. Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie 
art. 1030 U: 

roki, o godz. 10 rano, w Wilnie, 
Stefańskiej Nr. 10 odbędzie się 

go na sumę zł. 2.650. 
Komornik (—) A. Sitarz. 

10—VI—0 

     

4 
st. Post. Cyw. podaje do wiadoa 

mości publicznej, że w dniu 15 kwietnia 1930 
przy ul. 

sprzedaż z 
licytacji należącego do Rody Sołonojc-jaki: 
nrowskiej majątku ruchomego, składającego 
się z umeblowania mieszkania, oszacowane- 

  

Mamy do sprzedania 
większą ilość mniejszych i większych 
folwarków z zabudowaniami oraz 
szereg parcel i jednoturbinowy 'młyn 
wodny na b. dogodnych warunkach. 
Ajencja „Polkres*, Wilno, Królewska 
3, tel; 17-80. Zz 
  

Kapitaly i wszelkie oszczęd- 
ności lokujemy +b. solidnie gna 
pierwszorzędne hipoteki miejskie i 
wiejskie. Ajencja „Polkres”, Wilno, 
Królewska 3, tel. 17.89 = 

  

WÓDKI CZYSTE 
w butelkach pojem. L. ТА е 2а 4 

CENA ZEOTYCH: 

ZWYKŁA 
400 545 280 1,45 
450 6,00 3,05 1,60 

WYBOROWA 
400 6,25 3,15 1,65 
450 6,90 350 1,80 

ъ 

БиКквивоша — 45° 
L. 113— zł. 9,40. L. 1/2 — zł. 4,80 
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| wielkim złoty 

instrumenty 

Aion, 

t Naj 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

medalem 

powszechnie znanej firmy 

(staw HEYDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 

KREŚLARSKIE i PRZYBORY 
w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTUK ЛОВ ее 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 
starsza firma w kraju (egzystūje Od 

     3 „Toodolll, į 
° МнУ 

аИгОМОМ, 38 
goojomelių, 
pianimelrį 

etc. 

   

  

   

1840 roku). 

    

    

  

     

L. 3/4 — zł. 1,00 

WYDAWAĆ 
OSZCZĘDNIE 
winno być hasłem 

każdego obywatela 

WAŻNA NOWINA 

DLA 

WSZYSTKICH 
CENA 

TABLICZKI NAJLEPSZEJ CZEKOLADY 

a. a. 

DESEROWEJ, MLECZNEJ ORZECHOWEJ, 

BB OS ko Gb SS    
WAGI NETTO 

100 GRAM. 

WYNOSI 

TYLKO 

JEDEN ZŁOTY 

|od   
  

Jen. Przedst.: D/H R. Wertheim, Warszawa, Królewska 18. 

ROTO GR GREW ADWOAKAA ЧСЧЕНСНЕ ГУ 918(9 Е З КЕСЕБ ООО ЛОГО ROJEK 

PIAŃIWA i FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mai 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGA S, 

SOMMERFELD etc. 

Dąbrowska w. iemiecza 3, «. 6 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

аы ОУО TOALETA 00 ZI WROGO LAO ONZ BAZE (RAA 

3 ишаспоац cndziennie nowošci. 
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Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul, Qstrobramska 5. | 

Od dnia 11 do 13 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„WILK i SZAKALE” 
Sensacyjny dramat pionerów pustyni aktów 8. W roli głównej 
program: 1) „MOJA POŁOWA... TWOJA POŁOWA*: Komedja w 2 aktąch. 2) „HAROLD w ROLI 
SAMARYTANINA*. Komedja w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od g. 
4-ej. Następny program: „KRÓL KRÓLÓW”: 

pies-wilk „Rin-Tin-Tin“. Nad 

  

PIERWSZE 

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 

Seansy o g. 3 m. 30, 6, 8 1 10 Sensacja!     
Dziś POWTÓRZENIE PREMJERY! Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

„MORALNOŚĆ PARE DULSKIEJ 
Dramat obyczajowy i erot. 
znakomit. kompozytora Łudomira Różyckiego 

Udział biorą: Zofja 

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi JÓZEF WĘGRZYN. 
Rewelacyjne dodatki wokalne muzyczne 

Sz. Publiczność uprasza 516 © łaskawe przybycie na początki seansów o g. 3 m 30, 6, Si 10. fi 
Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. i 

plg rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. Остатще was muzyka 
ŚPIEWY CHORALNE — ŚPIEWY SOLOWE. 

Kaiyszias z ekranu głosy najwybitniejszych polski h artystów. 
atycka (Miss Polonja na rok 1930). Dela Lipińska, Marta 

Fiancowa, Tad. Wesełowski, A. Dymsza i innił. 

wytworni „Warner Brothers New-Jork“   
  

Dźwiękowe kino 

„HAÓbbYWOGD* 

Mickiewicza 22. 

Niebywała sensacja Pierwszego Dźwiękowo-Śpiewająco-Mówiącego Filmu p. t. 

„WPADŁY ANIOŁ 
Wspaniała rewia międzynarodowej muzyki. Film „Upadły Aniół" jest wyrazem wspaniałej techniki dźwiękowej. 

Film ten pobił rekord powodzenia w Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. 
Na aparacię amery- 
kańskiej Światowej 
firmy „PACENT”. 

INad program: 1» Słynna śpiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych piosenek tanecznych i ka- 
aretowych. 2) Najnowszy rewelacyjny dodatek śpiewający. i 

twateczne początek o g. 2-ej. Uprasza się Sz. Publiczność O przybycie zgodnie z nabytemi biletami za 15 
Początek o godz 4, 6, 8 i 10-ej w. W dnie 

minut przed rozpoczęciem seansów. Bilety honorowe niewazne, 

  

POLSKIE KINO 

  

Dziśl Potężne arcydzieło. W PŁOMIENIACH REWOLUCJI PŁONIE ŚWIAT! Spala się na popiół namiętna 
LU 

„Manda“ | „MIŁOŚĆ KSIĘCIA SERGJUSZAJ Eyszazać rosjakej w tai: iais аяя 
Tel, 14-81. świata BILLIE DOVE amant ANTONIO MORENO, pikantna LUCY DORAINE i znakom. MIKOŁAJ SUSANISZ 
  

  

W ogrodzie cukierni B, Sztrala przy 
ul. Mickiewicza od godz. 10 rano do 
10 wiecz. można wygrać różne atrak- 
cje świąteczne — dużo fantów sma: 
cznych, pożytecznych, estetycznych i 

oryginalnych 
Cena losu 50 groszy 

Zysk na rzecz Schroniska sierot im. 
Marszałka J. Piłsudskiego 

Fanty wydawane będą tylko w dniu 
loterii tj. w niedzielę 13.IV w 

ciągu całego dnia 
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RADIJO! 
Najlepszy podarunek na święta. 
Sprzedaż na dogodnych warunkach. 

Zamiejscowym obstalunki wykony= 
wują się odwrotną pocztą —& 

Wlieńska Pomoc Szkolna 

Wilno, Wileńska Nr 38. 
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raz po NAJLEPSZĄ ROŚ- 
LINA PASTEWNA BULW sadz0- 
na rośnie na jednem miejscu kilka= 
naście lat, daje duże zbiory naci 
i kłębów nawet i na lichej ziemi, aby 
ciepłej i niemokrej, zimą nie wymarza 
i miewykopana w jesieni daje wiosną 
plon bulw— doskonałego karmu wte- 
dy, gdy go zwykle brak, pracuje dla 
rolnika literalnie cały okres wegeta- 
cyjny danej miejscowości, gdyż rośnie 
aż do mrozów stałych, wszystkie jej 
części, to jest nać i bulwy stanowi. 
doskonały karm, przyczem nać je 
jest pożywniejszą od koniczyny, a 
bulwy od kartofli. Wysyłam kłęby do 
sadzenia po cenie 50 groszy za kilo, 
licząc z workiem i dostawą na st. Po- 
stawy w ilościach 50— 100 i t. d. kilo 
i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia 
całkowicie opłacone wysyłam w ko» 
lei ich nadejścia. Adres: Wilno, Ban- 
kowa (od Makowej) Nr. 1 m. 14. 
Wacław Kozłowski. —I     
  

л 
п------------ 

Kapelusze, krawaty, rękawiczki, 
bielizna damska i męska, wyroby 
trykotażowo-pończosznicze, galan- 
terja skórzana, parasole, laski i tp. 

w wielkim wyborze poleca 
B 
i . 
B Firma O. Rauicz 
: Wilno, Zamkowa 8. 

® 
В 
a 

UWAGA! Obecnie zostały wprowa- 
dzone pewne zmiany, które w zu- 
pełności zapewniają Sz. Klijenteli 
nabycie dobrego towaru po cenie 
bardzo niskiej, gdyż dewizą naszą 

B jest: wielki obrót mały zysk. 
-0 

WY DA WJ ma UW ZR OD GA W ZA GW ARE 

  

| cukiernia HEMPLA 
Wileńska 16 

POLECA NA ŚWIĘTA 
Wielki wybór jaj czekoladowych i 
cukrowych, baranki, stoliki dziecięce; 
torty pralinowe, mazurki, baumku- 
cheny, babki, owoce smażone i inne 

DODATKI DO CIAST 

  
  

  

Ceny konkurencyjne 

"solidny towar po 
kio (bitę kupić RUA! ios 

niech zobaczyu [ilowińskiego 
Polecamy pończochy, skarpetki, ga- 
lanterię, różne gatunki płócien, fla- 
neli, satyn, jedwabie, kołdry watowe 

Wileńska 27 

NOKIA UTE TPS p 

Polska Gdrrwómii (nowi 
Wacława Nowickiego | 

WILNO, ul. WIELKA 30 
wykwiatna i 

konfekcja i galanterja 
MODA! GWARANCJA! 

Ceny niskie 

KMIZZICH WUYWWWWOYWWWWYWWWWYWYWE 
ETAT 
LA 3 КЕН 

Lekarz-Dentysta « gi | m4 i 

Raduńska- n 
Nowogródzka | Ę 

długoletniej k- 
ua a R. Zaaklimazowane, wychowane na miejscu w szkółkach. tyce w Paryżu i Ber- LA 

Nowy wielki dobry wybór linie, otworzyła swój 

polecają na sezon wiosenny Szkółki Mazelewskie gabinet dentystyczny, 

przy ul. Mickiewicza przy Kolonii Wileńskiej. 

  

44 m. 19, — 

2 Wilno, Zawalna 6—2, 
TACA KSS przystępne, | RZ 

08 Komety 00 ZAAAAAAARAAAARAAAAAAS 

ZH 
Gabinet 

do pięknie zaondulowanej główki nabyć można zawsze 
z największego wyboru 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej ” 

Racjonalneį Kosme- 
tyki Leczniozeį. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 ma. 4. 
I į kobiecą kon 

[d ę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jeji skazy i braki 

FRANCISZKA FRLICZKI 

Grzebień ozdobny | 

| 

Zamkowa 9 (róg+Skopówki), tel. 6-46. | 
  

p Sac ciala zycozmawww 
panie ziuczne opa- lenie" cer: Wypadźo NOWOOTWORZONY 

nie włosów i łu- 66 
pież. Najnowsze zdo- (ro p $ į i i fi 

bycze da iki ra» 9; 

Codsieanie od: WIELKA 42. 
ano ŻE P. 43; Poleca OSTATNIE NOWOŚCI 

i jaga Bielizny, krawatów i różnej galanterji 

Urod ae po cenach bardzo niskich. 

doskonali, odświeża. RITEK ART   

Regulacje | ва @ Ss ТАЛ АН 7Х powodu 
przyciemnianie  brwis į LūKALĘ й УАРО ”ршп wyjazdu sprzedaję 
Gabinet = Kosme L m A i rozmaite rzeczy ma- Leczniczej  „CEDIB* GM szumaa wym honiowe starożytne, 
J. os p k д° пд'пва- oraz lisa żywego, ul. 
Wielka 18 m. 9, Przyj. o Oį Więzienna 2-2, —l 
wg! 10—114—7_ gobrze umeblowany ‚ В А В К А —————— 

W. Z. P. 26. z wszystkiemi wygo- Wielkanocna MAKI się SAMOCHÓD 
oem owerwm gy dami; z telefonem, do „tylko z 3 

Е E „vasiecia. Aatokol- B-cl KRAUSSE, Fit! tb Chewrolet 
PA ARBSTEEK BB 0 óji m. 1 zie hol : » montażu zagraniczne” e poleca D.-H. St. Ba Ч 
ока ол A so a Z nel i S-ka. Wilco, ską 5, u dozorcy. 

izetaszkłowita Do wynajęcia 
Mickiewicza 23. -—p —& 

oręz Cabinet Kosme- solidnemu lokatorowi 

  
  

  

  

  

Tradycyjnie najlepszą Samochód 
9ер мат smar 13 pokoje dmibo_do sprzednia oio MĄKĘ | OKOŹE 
łupież, brodawki, ku-, stołowaniem lub bez. sodowy "7. : 
rzajki, wypadanie wło- Dowiedzieć się dobrym stanie, marki 

polecają 
u e as & 

rów liai. peri, al Mes „goa, BA GOĘBIOWSCY 
—0 Jakóbowski. — 0 uł. Trocka3, Tel: 157 

POSADY Pokój [V Mavavavė ELT A GOA BA IDO dynamo Siemensa 
(RC Porto. 20 KM. i motor Gan- 2 B 
Służąca —oca 17,,KM. , stalego Poj : 

do wszystkiego, znaj: Eu PAU volt, prawie 
аса = dobrać na POSIADAMY ZE 2 samochody BAWATCAE 

kuchni, potrzebna od w dobrym stanie, ka- ‚ 
zaraz. Tomasza Zana MIESZKANIE 52 ogniotrwała. Bi- Oszczędności ‹ 
16 m. 2, Zwierzyniec. 5 pokojowe do wyna- skupia 12 Bigi swoje złote i dolary 

: jęcia blisko centrum —_UELO ułokuj na 12 proc. 
Ekonom ze vszelkiemi wygo- Wi rocznie. _ Gotówka 

potrzebny od zaraz. „dami. lnformacje: Ino twoja jest zabezpie” 
zgłaszać się listownie: Pział Pośrednictwa gryginalne francuskie<%ona złotem, Bre” 

  

  

do wynajęcia. 
wa 3 m. 4, 
  

  

oczta Ejszyszki, Biura Reklamowego piale reklamowo TEM i drogiemi ka” 
Hornostaiszki - Sie: Garbarska 1 =0 1 ]ite zł. => WYŁ LOMBARD 

klucki, о 3140, sv ROB ELE Nafedalny, ВЕ   

  

poleca: 12. 
. MIESZKANIE _p.-H. St. BANEL Pożyczki pod zastaw 

(hC257 sAR2. Ji ze wszelkiemi wygo- Wilno, Mickiewicza 23 a Z 
ukończyć kursy fa- dami 3 pokoje, kuch- - ko O 

skupia Wydaje 
  

  

  

  

DRZEWKA |* 

  

TTT LIR SS BENITO INR: 

Radjoamatorzy i 
Uwaga! Automobilišci !!! 
od dnia 5 b. m. został otwarty 

Główny oddział firmy 

Michał Gieda 
przy ul. Zamkowej 20. 

Fachowe ładowanie i naprawa 
akumulatorów, sprzęt  radjowy i 

elektrotechniczny._   Zamkowa 20 i Szopena 8, tel 16-72 
ZZOZ 

chowe, koresponden- nia łazienka, ui. Tar- wędliny 1 szynki 
cyjne profesora Se-taki 34, od g. 9 r. do 
kułowicza Warszawa,$: 4 p.P. 
Žėrawia 42-H. Kursy 

Pokoj 

  

  

wyuczają _ listownie: 
buchalterji, rachunko-. 

wai Dek >. przyzwoicie  umeblo- 0. St. Bartel i5-la respondencji 
wej, stenografji, nauki 
anglu, prawa, ki telefonu i łazienki o! 

  

angielskiego, 
francuskiego, niemiec- 
kiego, pisowni oraz 
gramatyki 

Sklep 

spektów. 1821 — 4Zgłaszać się: Królew- 
ska 1. = 

PotrzebNy samanas 
pokój od 1.V w sani] LETNISKA i 
mieściu, z PAZ 
niekrępuiącys ele; p a iš 

Letriska 
ko umeblowaay. 
szenia do Administra« 

—lz wygodami, w Iesi- 
==" gtej suchej miejsco- 

cji „Słowa”. 

wości, 6 kilometrów 
Pr zy stąpię od Wilna. Komuni- 

do interesu z większą kacja autobusem i 
lub mniejszą gotówką statkiem. Dowiedzieć 
Wilno, Mostowa 16— się od godz. 9--11 
43,— listownie tylko. rano i 3—5 p. p. na 

  

  

  

  

ali garaz do  wyngjęcia mm 
grafji. pisania na ma» Of 4 sz „ ОНагаа 4, m. 3. —0 say оннНЕ ENDYKĘE 

— о Mostowej 7 m. 5. "0 Bmw 

—o wiejskie pierwszorzęd- 
nej jakości z majątku 

Wielkie-Hranicze p. przyjmuje wiórkowa- 
nie, 
malarzach i t. p. Ceny 

Świdowej poleca 

wany & używalnością Wilno, Mickiewicza 23 10 —23. 
@ 181 

poleca: 
polskiej. najęcia po firmie DH. ST. BANEL 

Po ukończeniu šwia“ Pjektrolux* róg Kró. Wilno, Mickiewicza 23 
dectwa. Żądajcie pro- [ewskiej i Zamkowej. .^ 

  

nin i samochodów: 
Sbzi—0 

Froter 
  

czyszczenie po 

Szpitalna 
—& 

przystępne. 

Do wydzióriawienia 
majątek ziemski; 20 

kilom. od Wilna, 
już dobrze tuczone Inrormacje: Mickiewi- 

cza 31, m. 3, od 2—4 
po poł. Telefon 16-54 

— 
LiL] 

V. lionia i $-fa AGUBĄ 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli; 
jadalnie, sypialnie, 
salony,  gabinety,; 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty 
biurka, krzesłą 
dębowe i t. p. Do- 

pd L] 
Zaki za 

wojskową, rocz- 
nik 1902, wyd. 

przez P. K. U. Świę- 
ciany, na_ imię Syl- 
westra Garlo, unie- 
waźnia się. _—_ 
Zžubioną książeczkę, 

wojskową recznik 
1889, wyd. przez P. 
K. U. Swigciany; na 

  

į į|imię Kazimierza Kar= 
2 RRS t kłajlisa, unieważnia 

а3 o 

    

  

    

Brukarnia „Wy iawnictwe Wileńskie* Kwaszelna 23. 
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