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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
„Londyński pakt morski". Po 

które nie 
szły bynajmniej jak z płatka, zakoń- 
czyła się morska konferencja rozbro- 
jeniowa wynikiem połowicznym  za- 
miast bowiem układu 5-ciu mocarstw 
zawarły pakt trzy państwa: Ameryka, 
Anglja i Japonja. Francja i Włochy 
mają się z czasem dołączyć do ukła- 
du. Podpisany onegdaj układ składa 
się ze wstępu i 5-ciu części zawierają- 
cych 25 artykułów. 

Wstęp ujmuje przedmiot układu, 
wymienia strony, biorące w nim udział 
i stwierdza, iż mocarstwa biorące 
udział w traktacie zgadzają się nie ko- 
rzystać z prawa budowy pancerników 
w ciągu lat 1931—36, jak to było 
przewidziane przez układ waszyngtoń: 
ski. Nie dotyczy to Francji i Wioch, 
które w pewnej mierze pod tym wzglę- 
dem będą korzystały z postanowień 
umowy waszyngtońskiej. 

Następnie układ wymienia ilość 
pancerników, ulegających skreśleniu i 
podaje odnośne szczegóły, z których 
wynika, że Anglja skreśla 6 pancerni- 
ków, Stany Zjednoczone 3 i Japonja 
1 w ciągu 30 miesięcy. Traktat prze- 
widuje, iż każde z mocarstw, które 
dokonały powyższych skreśleń, a więc 
Anglja, Stany Zjednoczone i Japonja 
zachowują po jednym pancerniku dla 
celów ćwiczebnych. 

Układ omawia następnie ograni- 
czenia, dotyczące tozmiarów i liczby 
łodzi podwodnych, co było już poda- 
ne do publicznej wiadomości, oraz 
wyszczególnia jednostki morskie. nie 
podlegające ograniczeniom. Zgodnie z 
brzmieniem traktatu, każda ze stron 
przystępujących do umowy zobowią- 
zuje się zawiadomić o rozpoczęciu i 
zakończeniu budowy okrętów wojen* 
nych nienależących do kategorji pan- 
cerników, przyczem. zawiadomienia, 
rozesłane do wszystkich sygnatarjuszy 
traktatu, zawierające odnośne szcze- 
góły, winny być uczynione w miesiąc 
po rozpoczęciu i zakończeniu budo- 
wy każdego z wymienionych okrętów 
wojennych. Układ zawiera porozu- 
mienie, w-g którego łodzie podwodne 
w sprawach bezpieczeństwa pasażerów 
i załogi okrętów handlowych, winny 
stosować się do przepisów prawa 
międzynarodowego. 

Część III umowy” obejmuje poro- 
zumienie. zawarte przez Stany Zjed- 
noczone, Anglię i Japonię, dotyczące 
tonnażu krążowników, torpedowców 
iłodzi podwodnych. Tak zwana klau- 
zula bezpieczeństwa, zawarta w art. 
21, postanawia, iż w razie, gdyby 
względy bezpieczeństwa narodowego 
któregokolwiek z sygnatarjuszy w 
dziedzinie programu morskiego ogra- 
niczonego częścią III umowy, zdaniem 
którejkolwiek z zainteresowanych 
stron były zagrożone budową nowych 
okrętów przez którekolwiek z mo: 
carstw poza wymienionemi powyżej 
trzema zainteresowanemi mocarstwami, 
wówczas strona zainteresowana za- 
wiadomi pozostałych ,sygnatarjuszy © 
potrzebie i powodach przemawiających 
za rozszerzeniem programu budowy, 
Pozostałe dwie strony będą wtedy 
upoważnione do podobnych kroków 
z zachowaniem stosunku. 

Część V traktatu przewiduje, iż 
pozostanie on w mocy do 31 grudnia 
1936 r. W razie, gdyby nie zapadła 
odmienna decyzja ze względu na bar- 
dziej ogólne ograniczenie zbrojeń 
morskich, syguatarjusze traktatu spo- 
tkają się ponownie na konierencji w 
roku 1935, by opracować nowy trak- 
tat, który zastąpi i w dalszym ciągu 
rozwinie zadania obecnej umowy. U- 
mowa wchodzi w życie w stosunku do 
Anglii, Stanów Zjednoczonych i Japo: 
nji w chwili ratyfikacji, Pierwsza, 
czwarta I piąta część umowy wcho- 
dzą w życie w stosunku do Francji, 
następnie zaś Włoch z chwilą ratyli- 
kacji przez wymienione państwa. 

Pisaliśmy już, że konierencja roz- 
brojeniowa morska w Londynie ma 
dwojakie znaczenie: międzynarodowe 
i ściśle wewnętrzne dla Angiji, z któ- 
rej inicjatywy jak wiadomo narada 
londyńska się zebrała. 

Jeżeli chodzi o Ocenę rezultatów 
konierencji pod względem  międzyna- 
rodowym, Ostatni układ Trzech, nale- 

„žy rozpatrywać jako swego rodzaiu 
'zawieszenie broni pomiędzy Stanami 
Zjednoczonemi a Anglją. Redukcja 
zbrojeń przewidziana w układzie jest 
tak nieznaczna, że trudno uważać ją 
za krok naprzód na drodze rozwiąra- 
nia skomplikowanego problemu roz- 
brojenia. Jedynem doniosłem posta- 
nowieniem jest odroczenie budowy 
nowych kolosów morskich do roku 
1936. W ten sposób Anglja, która 
domagała się ograniczenia zbrojeń $ 
dlatego, że sama z racji ciężkiego sta- 
nu finansowego nie może brać udzia- 

łu w wyścigu zbrojeń zyskuje na cza- 
sie. Sześć lat, to duży okres czasu 
i wiele się może zmienić. 

Podpisanie układu Trzech ratuje 
natomiast pozycję Mac Donalda, któ- 
ry zaangażował się bardzo daleko 
{ Назсо zupełne konferencji byłoby 
równoznaczne z klęską gabinetu partji 
pracy w polityce wewnętrznej. Konie- 
rencja rozbrojeniowa była jednem z 
haseł wyborczych Mac Donalda. Pod- 
pisanie układu Trzech stwarza pozo- 
ry, że hasło to w części zostało zre- 
alizowane. 

Sesja Ligi Narodów. Na 12-go 
maja wyznaczona została kolejna sesja 
Rady Ligi. Na porządku dziennym 
znajduje się 27 spraw. Do najwaž- 
niejszych należą: sprawozdania z ob: 
rad konferencji w Sprawie rczejmu 
celnego olaz komisji, która miała 
opracować wnióski w sprawie uzgo- 
dnienia statutu Ligi z paktem  Kello- 
ga. Wobec zakończenia obrad konie- 
rencji morskiej oraz załatwienia planu 
Younga, obrady Rady Ligi będą oży- 
wione. W_naradach zakulisowych po- 
ruszona pewnie zostanie znowu spra- 
wa utworzenia stanów zjednoczonych 
Europy. Inicjator tej koncepcji poli- 
tycznej p. Briand, jak donoszą ostat- 
nie depesze, polecił już rozesłać pań- 
stwom europejskim z wyjątkiem So- 
wietów odpowiedni kwestjonarjusz w 
celu wyjaśnienia stosunku  poszcze- 
gólnych państw do tej idei. Wysunię- 
cie na czoło koncepcji stanów zjed- 
noczonych Europy wobec nikłych wy- 
ników konferencji londyńskiej i coraz 
większej agresywności polityki ame- 
rykańskiej, usiłującej podporządko- 
wać sobię państwa europejskie jest 
w obecnym momencie szczególnie 
aktualne. 
*Umowa handlowa anglelsko- 

sowiecka. Podpisanie umowy hand- 
lowej angielsko-sowieckiej, wyjątkowo 
pomyślnej dla Bolszewji, robi wyłom 
w łańcuchu izolacji ekonomicznej, ja- 
kim od dłuższego czasu otoczone by- 
ły Sowiety. Obie strony udzielają so- 
bie klauzuli największego uprzywilejo- 
wania w stosunku do towarów, oby- 
wateli jak i towarzystw i organizacyj 
gospodarczych. Umowa uznając zasa- 
dę zmonopolizowania handlu zagra- 
nicznego przez Bolszewję, gwarantuje 
prawo 'eksterytorjalności dla t. zw. 
„Torgpredstwa”. Z przywileju unite- 
tu dyplomatycznego będą korzystali 
kierownik misji handlowej oraz kilku 
wyższych jej urzędników. 

Równocześnie z podpisaniem umo" 
wy Sowiety poczyniły w Anglji kilka 
większych obstalunków m. in. zawarto 
umowę na dostarczenie przez angiel- 
ski przemysł chemiczny  fabrykatów 
na sumę 10 miljonów funtów szt. 
Anglicy udzielili bolszewikom dwulet- 
niego kredytu. Nowo podpisaną umo- 
wą zachwycona jest prasa sowiecka, 
która bez ogródek pisze, że groźba 
zrealizowania „piatiletki'* zmusiła Angli- 
ków do ustępliwości. |Prasa angielska 
natomiast ocenia ostatni sukces Hen. 
dersona o wiele powściągliwiej a na- 
wet są głosy, które stwierdzają że 
na stosunkach handlowych angielsko: 
sowieckich, tylko Sowiety robią inte- 
res, [ponieważ więcej importują do 
Anglji niż Anglja eksportuje do Ro- 
sji. Cyfrowo przedstawia się to następu- 
jąco: w ciągu ostatnich kilku miesię- 
cy Sowiety zakupiły w Anglji na ogól- 
ną sumę 4,750.000 f.“ szt., podczas 
gdy Sowiety sprzedały Anglji na su- 
mę 21 mil. f. szt, Kolosalną różnicę 
16 miljonów f. szt, zużyły Sowiety w 
części na propagandę a w części na 
uregulowanie swych zobowiązań wo- 
bec Niemiec i Stanów Ziętwozank 

i r. 

Kwestje rolne we Francji 
PARYŻ. 13.4. (PAT). Kwestja rolna 

jest od szeregu lat przedmiotem ożywionej 
dys kusji na łamach prasy francuskiej. Za- 
gadnienie to powstało po wojnie, gdy okaza 
ło się z jednej strony, że przeważająca 
część zabitych dotknęła ludność wiejską, a z 
drugiej strony, że młodzież wiejska zaczęła 
tłumnie opuszczać wieś i garnąć się do mia 
sta. Wynikly z tego liczne niedomagania dla 
rolnictwa, które spowodowały powstanie 
przed paru dniami nowej grupy agrarnej w, 
łonie deputowanych Izby. Nie jest ona jesz- 
cze bardzo liczna, lecz otrzymanie manda- 
tów przez kilku deputowanych, którzy kan 
dydowali pod jej hasłem w czasie obecnych 
dopełniających wyborów, świadczy 0 Zain- 
teresowaniu, jakie wzbudziła ona wśród lud 
ności wiejskiej. 

Były minister Wiktor Boret, obecny pre 
zes stowarzyszenia dla popierania  rolnict- 
twa, tłumaczy na łamach dziennika „„Matin'* 
przyczyny, które doprowadziły do utworze- 
nia nowego stronnictwa. Po wstało ono na 
podłożu niezadowolenia ludnošci wiejskiej, 
która uważa, że interesy jej nie są dość €- 
nergicznie bronione w parlamencie. Celem te 

o stronnictwa jest prowadzenie zdrowej po 
lityki rolnej, która polegać będzie na podzia- 
le ziemi między pracowników rolnych, opar 
tym na słusznych i sprawiedliwych zasadach 

Pielgrzymka polska na Międzynarodowy 
Kongrės Kucharysiycmy do Kartaginy 
pod protektoratem J. Em. ks. 

Kardynała Prymasa. 
Z powodu choroby Ks. Dyrek- 

tora Czeszewskiego zamianował ks. 
Kardynał-Prymas kierownikiem piel: 
grzymki Ks. Dr. Stanisława Janickie- 
go, Referenta Przybocznej Kancelarji 
PrymasowSkiej. 

Ustalona liczba uczestników piel- 
grzymki wynosi 137 osób w tem 60 
księży. Dostojny Episkopat Polski 
reprezentują: J. Em. Ks. Kardynał- 
Prymas Dr, August Hlond, Ks. Bi- 
skup Przeździecki, Ks. Biskup Oko- 
niewski, Ks. Biskup Łukomski, Ks, 
Radoński i Ks. Biskup Kubicki. Piel- 
grzymka wyrusza z Katowic w piątek 
25 b. m, o godz. 21,07. 

II. Sekcja polska na Młędzyna- 
rodowym Kongresie Euchary- 

stycznym w Kartaginie. 

Z fnicjatywy J. Em. Kardynała 
Prymasa utworzono sekcję polską, 
której program obejmuje następujące 
referaty: 

1. „Życie eucharystyczne w Pol- 
sce" (Ks. Rektor Cieszyński z Po- 
znania). 

2. „Eucharystja a praca unijna" 
(J. E. Ks. Biskup Przeździecki z Sie- 
dlec). 

3. „Eucharystja w życiu religijnem 
emigracji polskiej, (p. Minister Pu- 
łaski z Paryża). 

Na obrady sekcji polskiej prze- 
znaczono czwartek i piątek 8 19 
maja b. r. o godz. 15.30, Na Kon- 
gres przybędzie pod przewodnictwem 
Ks. Rektora Łagody z Paryża piel- 
grzymka rodaków naszych z Francji 
w liczbie około 50 osób. Niewątpli- 
wie i z innych ośrodków polskich za- 
granicą znajdą się Polacy w Kar- 
taginie i przyłącza się do sekcji pol: 
skiej, która wśród innych sekcyj na- 
rodowych na Kongresie (Francuzi- 
Włosi, Maltańczycy, Belgowie, Holen-_ 
drzy, Niemcy, Anglicy, Irlandczycy, 
Amerykanie, Hiszpanie) Świadczyć 
będzie o głębokiej czci i przywiąza- 
niu narodu polskiego do Chrystusa 
Eucharystycznego. 

ill. Podróż Jj. Em. Ks. Kardynała 
Prymasa na Kongres do Karta- 

giny. 

Ks. Kardynał-Prymas wyjeżdża z 
Poznania już 22 kwi tnia do Turynu 
i Rzymu, gdzie spotka się z pielgrzym- 
ką polską i przedstawi ją Ojcu św. 
na audjencji 2 maja. Dnia następne- 
go w rocznicę Konstytucji 3 maja od- 
prawi Ks. Prymas uroczyste nabo- 
żeństwo w kościele polskim św. Sta- 
nisława. Z Rzymu Ks. Prymas jedzie 
razem z pielgrzymką do Neapolu, 
skąd okrętem przez Palerno przybę- 
dzie do Tunisu 17 maja. W Kartagi- 
nie odprawi Ks. Kardynał Prymas 
dnia 8 maja у stadjonie w Parku 
Belwedere uroczystą Mszę św. połą- 
czoną z Komunją generalną dla 

Chmielna 5; 

dzieci. 

rzy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

ё Grand hotel 

H 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
į fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę | 

wraz z pościeją,bielizną,i oświetieniem 

ddwrót bolszewików przed religią 
Święta Are aacaę w Mińszczyź- 

nie. 
Z Mińska donoszą: Przebieg 

świąt Wielkanocnych na Biało- 
rusi Sowieckiej był wielce cha- 
rąkterystyczny dla obecnej sy. 
tuacji wewnętrznej 1 nowego 
kursu politycznego w Z.$S.5. R. 
Wobec ogloszenia NEP religij- 
nego kampanja antyreligijna pro- 
wadzona w bardzo małym stop: 
niu miała na celu utrzymanie 
pozorów ciągłości walki z religją 
co jak wiadomo jest jedną z za: 
sadniczych punktów programu 
komunistycznego. Towarzystwo ' 
Bezbożnik zrezygnowało z orga- 
nizowania w tym roku demion- 
stracyj ulicznych na które zwykle 
spędzano pod przymusem robot: 
ników i dzieci ze szkół. Ograni- 
czono się tylko do odczytów i 
pogadanek oraz do bezplatne- 
go kolportażu broszur o treści 
antyreligijnej. 

Nieliczne niezamknięte cerkwie 
1 kościoły wypełnione były po 
brzegi przez wiernych. Charakte- 
rystyczną cechą świąt był brak 
bicia w dzwony ponieważ więk- 
szość dzwonów zdjęta została i 
a na cele  industrjali- 
zacji. 

w. Warszawie, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE > ul. Szeptycki — A. Laszuk. 
BIENIAKONIE, — Bafet Kaas 

NIESWIEZ — ul, Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWQGRÓDEK — Kiosk St. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
DĄBROWICA poz — Księgarnia E. Malinowskiego. OUSZMIANA — Ksi Spółdz. Naucz, 
DUKSZTY — Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia + ołska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — T-wa SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyśski. 
KLECK — 
LMA — w Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

WILE 
w 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy, įednoszpalto: na 
nadesłane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa miimetr 60 gr. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 
POWIATOWA — ul. Micidewicza 24, F. Juczewska. 

AWA — T-wo Ksiez. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia 

T-wa „Ruch“. 
9. N. Tarasiejski. 

T-wa „Ruch“. , 
BPPTSPA CITATA 

sronie Z-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
Wmumerach świątecznych oraz| z prowincji o 25 proc. drożej. 

Фаствийское 50 proc. drożej. Ogloszenie. cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

zniżka kar przy oplacaniu podatków 
Doniosła decyzja Minisferstwa Skarbu 

WARSZAWA. 23 IV. (tel. wl. „Ślowa”) Ministerstwo Skarbu 
zarządziło z dniem 24 b. m. zmniejszenie. kar za zwłokę w opla- 
caniu podatków z 2 proc. miesięcznie na 1 I pół proc. miesięcz- 
nie. Ta doniosła dla płatników podatków ulga obowiązuje dla 
wpłaty wszelkich należności podatkowych tylko do dnia 31-go 
sierpnia b. r. 

Narady cenfrolewu w sprawie programu 
nadzwyczajnej sesji Sejmn 

WARSZAWA. 23 IV. (tel. wł. „Słowa”) 28-go b. m. zbierze się w 
Warszawie komitet porozumiewawczy centrolewu dla ustalenia programu 

nadzwyczajnej sesji Sejmu. Jak wiadomo program sesji musi być dołączo- 

ny do petycji pod adresem Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołanie sesji. 

Podpisy pod petycję do Pana Prezydenta wedle zapewnień centrolewu 

mają podobno być już zebrane. 

Międzynarsdowy projękt stabilizacji daly świąt Wielkanocnych 
WARSZAWA, 23 IV. (tel, wł. „Słowa”) Ministerstwo Przemysłu 

i Handlu zwróciło się do Izb przemysłowo-handlowych z prośbą o wyda- 
nie opinji w sprawie projektu przeprowadzenia międzynarodowej akcji o 
ustabilizowanie daty Świąt Wielkanocnych. Inicjatywa tej akcji wyszła od 
rządu Wielkiej Brytanji, która motywuje swój projekttem, że system obec- 
ny według którego data Świąt Wielkauocnych waha się w okresie od 22-go 
marca do 25 go kwietnia jest pod wzgłędem gospodarczym nader niekorzy- 
stna. Za stabilizacją daty świąt Wielkanocnych ośŚwiadczają się odpowied- 
nie organy Ligi Narodów oraz międzynarodowa lzba Handlowa a większość 
kościołów chrześcijańskich ustosunkowuje się również przychylnie do tej 
akcji Stolica Apostolska nie zajmuje negatywnego stanowiska w tej sprawie. 

L ia WC Dac FU a i i i a a 

Gzy dr. Luther pójdzie śladami Schachia 
PARYŻ, 23. 4. Pat. Odmówienie przez Niemcy swego głosu p. Ques- 

nay'owi, który został wczoraj obrany w Bazylei dyrektorem generalnym 
Banku Wypłat Międzynarodowych, wywołuje obszerne komentarze w pra: 
sie, która widzi w tem dowód wzmożenia się prądów nacjonalistycznych w 
Niemczech. Ten gest złego humoru delegacji niemieckiej—pisze „Le Petit 
Parisien“—nie rokuje nic dobrego dla przyszłych stosunków między dłuż- 
nikami a ich wierzycielami. Mieliśmy prawo po konferencji w Hadze ocze- 
kiwać ze strony Rzeszy niemieckiej bardziej ugodowego nastroju. Spodzie- 
wać się należy, że na przyszłość dr. Luther, który, jak wiadomo, jest je- 
dnym z twórców Locarna, nie będzie kontynuował niepożądanych tradycyj 
dr. Schachta, a raczej będzie się od nich coraz bardziej oddalał. 

- Posiedzenie komisil do spraw odszkodowań 
wsehodnich, 

PARYŻ, 23. IV. Pat. Komisja do spraw odszkodowań wschodnich 
odbędzie jutro dwa posiedzenia plenarne. Przewiduje się wkrótce zakoń: 
czenie obrad, 

Jest rzeczą możliwą, że układy zostaną podpisane jutro, zaś w każ- 
dym razie niemal pewne jest, że będą podpisane przed końcem tygodnia. 

Najbliższa sesja Rady Ligi Narodów 
pod przewodnictwem min. Jugosławji Marinkowicza. 

GENEWA, 23. 4. Pat. Na najbliższej sesji Rady Ligi Narodów, która 
rozpocznie się 12 maja w Genewie, będzie przewodniczył minister spraw 
zagranicznych Jugosławji Marinkowicz, Przedstawiciel Venezueli, który zko- 
lei winien był przewodniczyć Radzie, prosił o przesunięcie jego kolejki, 
wobec czego będzie on przewodniczył na następnej sesji Rady oraz doko: 
na otwarcia Zgromadzenia Ligi. 

Ojciec Święty błogosławi pracy nauczycieli 
CITTA del VATICANO, 23. 4, Pat. Ojciec Święty przyjął na_specjal- 

nej audjencji kilkuset nauczycieli szkół początkowych z Piemontu i Lom- 
bardji, wygłaszając krótkie przemówienie, w którem zaznaczył, że misja 
nauczycieli szkół początkowych jest szczególnie ważna dla wychowania 
przyszłych pokoleń w duchu katolickim. 

Papież Pius XI udzielił nastepnie zebranym apostclskiego błogosła- 
wieństwa, zaznaczając, że błogosławi wszystkim nauczycielom na Świecie, 
aby praca ich stała się  gloryfikacją zasad, głośzonych przez religję 
kościół. 

BSN ЛЫ 

Wplyw hase! Ghandiego. 
Aresztowania w Kalkucie. 

KALKUTA, 23-IV. PAT. Wiceprezes rady miejskiej w Howrah oraz 
20 innych osób zostało aresztowanych w chwili pełnienia straży przy skle- 
pach, sprzedających materjały zagraniczne. W czasie zamieszania, jakie 
wynikło przy dokonywaniu aresztowania, wiele osób odniosło raay. Między 
ianemi ciężko został zraniony policjant angielski. Liczny tłum zaatakował 
pojazd, wiozący aresztowanych, został jednak rozproszony. 

Krwawy rezultat starcia w Chittagong 
KALKUTA, 23. IV. Pat. W czasie wczorajszego starcia z oddziałem 

wojskowym w Chitiagong 12 zwolenników biernego oporu zostało zabi- 
tych, a 2 ciężko rannych. Wojsko nie poniosło strat w ludziach. Areszto- 
wano około 14 osób w Chittagong. 

Tragiczny zgon burmistrza miasta Senguta 

KALKUTA, 23. IV. Pat. Rozeszła się tu pogłoska, że aresztowany 
przez władze angielskie burmistrz miasta Senguta, który rozpoczął gło- 
dówkę, zmarł. Wzburzony tą wiadomością tłum zebrał się w pobliżu wię- 
zienia, został jednak rozpędzony przez policję po ogłoszeniu komunikatu, 
dementującego pogłoskę. 

Dwa tajemnicze włamania do bior sromniciw paltyczoych. 
w stolicy Czechosłowacji, 

FRAGA, 231V PAT. Wykryto tu włamanie do sekretarjatu stron- 
nictwa agrarnego, dokonanego prawdopodobnie w czasie świąt. Sprawcy 
włamania porczbijali biurka i zebrali kotztowności, Ubiegłej nocy dokona- 
no również wł: mania do sckretarjetu stronnictwa socjal-demokratycznego 
rozbijając biurka. Zabrano ponao to 1000 kcron. Dctychczas nie zdołano 
ustalić, czy włamanie miało tło rabunkowe, czy też chodziło o wykradze- 
nie dokumentów politycznych. 

„tej akcji może być tylko jedno: sta 
nowcza walka z Kongresem narodo. | 

Moskwa czerwona przeciwko Ghandi'emt 
W komunistycznej Moskwie, — 

owym główaym ośrodku Światowego 
ruchu rewolucyjnego, —zawsze już o- 
kazywano wielkie zainteresowanie dla 
rozwoju państw Bliskiego i Dalekie- 
go Wschodu, gdzie, — zdaniem działa- 
czy bolszewickich, —wzniecenie pożaru 
rewolucyjnego jest rzeczą daleko łat- 
wiejszą, niż w krajach europejskich. 

Ze szczególnem zainteresowaniem 
Śledzi Moskwa już od szeregu lat 
rozwój wypadków politycznych w 
Indjach i w Afganistanie. Oba te kra-. 
je są,—jak wiadomo, — widownią tra- 
dycyjnego już niejako współzawod- 
nictwa rosyjsko-angielskiego. Rząd 
angielski usiłuje utrzymać swe pozy* 
cje w lIndjach, bolszewicy natomiast 
systematycznie działają na rzecz osła: 
bienia właśnie wpływów angielskich, 
wzywając Indusów przy każdej na- 
stręczającej się ku temu okazji do 
stawiania Anglikom bezwzględnego 
oporu. Ze w tych warunkach Moskwa 
z zapartym oddechem śledzi bieg akcji | 
Ghandi'ego, zmierzającej ie do uprag- 
nionego przez Sowiety osłabienia wpły* 
wów angielskich w ladjach, jest —zda- 
je się,— rzeczą samą przez się zrozu- 
miałą.  Wydawaćby się mogło, iż 
bolszewicy do akcji Ghandi'ego odno: 
sić się będą z sympatjami. A jednak 
tak nie jest. 

„Czerwona Moskwa” 
się z wielką stanowczością przeciwko 
ruchowi Ghandi'ego, czyni to: jednak, 
—rzecz prosta, — z innych zupełnie 
względów, niż Anglicy. Żeby zrozu- 
mieć istotny stosunek bolszewików do 
ruchu narodowego w Iadjach, wystar- 
czy zaznajomić się nieco bliżej z wy- 
wodami pewnego publicysty sowiec- 
kiego, opublikowanemi w tych dniąch 
p. t. „Rewolucja indyjska i manewr 
Ghandi'ego“ na łamach leningradzkiej 
„Krasnej Gazety". 

Komuniści rosyjscy—jak wynika z 
tego artykułu — stoją na stanowisku | 
że Ghandi, propagując bierny opór 
wobec Anglii, osłabia właściwie ruch 
rewclucyjny Indusów. To, co robi 
obecnie Ghandi, nazywa „Krasnaja 
Gazeta“ manewrem „nacjonalistyczno- | 
reiormatorskim“. 
czytamy w cytowanem piśmie, — rze- 
komo antyimperjalistyczną walkę, że- A 
by nie pozbawić się wpływu na ruch g 
narodowy I żeby w ruchu tym za- 
bezpieczyć w należyty sposób hege- 
monję burżuazji. Ale nawet ten bier- 
ny (za wszelką cenę niegwałtowny) 
opór pragnie Ghandi ograniczyć pod 
względem terytorjalaym f w tym celu © 
zarządza tylko bojkot angielskiego 
monopolu soli, starając się uniemoż- 
liwić objęcie przez bojkot również in- | 
nych dziedzin wpływów skarbowych 
i nie chcąc w ten sposób ryzykować 
wysuwania bojowych postulatów re- 
wolucyjnych“. 3 

Tak więc, jak widzimy, czerwona 
Moskwa widzi 
indyjskiego Tołstoja,  "wyznającego 
zasadę „nieprzeciwstawiania się złu”. 
Bolszewicy obawiają „się, że wpływ 
Ghandi'ego mógłby powstrzymać ma- 
sy indyjskie od rewolucyjnego wystą- 
pienia paie i od objęcia władzy 
w kraju ez lewicowe ugrupowania 
komunistyczne  (nawiassm mówiąc 
niezbyt w Indjach silne). 

W Moskwie panuje wobec 

wypowiada | 

  

„Organizuje on, — P 

w  Ghandim li tylko | 

          

"tego | 
pogląd, że komuniści powiani walczyć p 
z hasłami i idejami Ghandi'ego zu- 
pełnie tak samo, jak w Europie za- 
chodniej walczą z propagandą stron 
nictw socjal-demokratycznych. | К, 

„Krasnaja „Gazieta“ pisze: * „Za 
Ghandim stoi Ogólnoindyjski kongres 
narodowy, będący organem burżuazji 
nacjonalistycznej. Strategja Kongresu 
narodowego jest 
kontr-rewolucyjną Ghandi ego. Stano- 
wisko indyjskich komunistów wobec 

wym“, 
Takie oto stanowisko wobec akcji | 

Ghandi'ego zajmuje komunistyczna | 
Moskwa, pośrednio biorąca udział w | 
potężnym ruchu wyzwoleńczym ; Indu- 
sów, będącym w chwili obecnej przed: 
miotem tak żywego zainteresowania | 
ze strony całego Świata. 

DALĄŃS > (AI 
PODACRYCZNE 
BEUNATZCZNE 

  

  

za? i 
zarazem  sirategją | 
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ECHA KRAJOWE 
  

LANDWARÓW 

— Z życia Ogniska Oświato- 
wego. Ognisko Oświatowe w Lan: 
dwarowie, zorganizowane jest jesz- 
cze jesienią roku ubiegłego, dzięki 
energicznej działalności miejscowego 
nauczycielstwa i poparciu i rozumieją- 
cej potrzeby oświaty części „landwa- 
rowskiego społeczeństwa pomyślnie 
się rozwija. 

Obecnie posiada ono przyzwoity 
lokal z salą teatralną i Świetlicą, W 
Świetlicy mieści się stale powiększa- 
jąca się bibłjoteczka publiczna, cie: 
sząca się dużem powodzeniem. Do- 
tychczas udało się zgromadzić w niej 
sto i kilkadziesiąt tomów * dobrych 
książek, z których obecnie już korzy: 
sta około 54 czytelników z % pośród 
młodzieży pozaszkolnej i dorosłych. 
Na miejscu w świetlicy jest zorgani- 
zowana czytelnia, zaopatrzona w cza- 
sopisma i tygodniki — dła rozrywki 
zaś służą gry stolikowe, jak szachy, 
warcaby i inne.g 

Z lokalu Ogniska poza ogółem 
ludności i 'miejscowemi  organizacja- 
mi spoleczno-ošw. korzysta 'również 
Kasa Stefczyka. ; 

Jako jedna z gałęzi pracy kultu- 
ralno-oświatowej Ogniska był wpro 
wadzony w ciągu  pięciomiesięcznego 
zimowego okresu czasu k urs fwiecz, 
dla dorosłych, uroczyście zakończony 
w ubiegłą niedzielę t. j. dnia 13 ibm. 

W nader urozmaiconym progra- 
mie zakończenia na szczególną uwa- 
gę zasługiwał referat p. t. „Wiedza i 
praca“, Samodzielnie opracowany i 
wygłosżony przez jednego ze slucha- 
czy kursu. Chociaż jego opracowanie 
i sposób; wygłoszenia pozostawił du- 
żo jeszcze do życzenia, jednak gdy 
się weźmie pod uwagę szczerość, bi- 
jącą ze 156 i twarzy prelegenta, 
oraz Okoliczność, że są to pierwsze 
kroki samodzielnej pracy naszej mło- 
dzieży wiejskiej — trzeba przyznać, 
że tego rodzaju wyczyny mogą mieć 
doniosłe znaczenie jako pobudka do 
dalszej pracy nad sobą oraz przyczy: 
nić się do wytrącenia tutejszej lud- 
ności z apatji i biernoty umysłowej. 

Uroczystość zakończyła się roz- 
daniem Świadectw z przesłuchania 
kursu i odśpiewaniem polskiego 
hymnu narodowego. Bok; 

GŁĘBOKIE 
— Zarząd Zw. Złemłan po- 

dał się do dymisji. Przed kilku 
dniami odbyło się tu posiedzenie Za- 
rządu Związku Ziemian, na którem 
omówione zostały sprawy podatkowe 
oraz kredytów siewnych. 

Po załatwieniu szeregu spraw Za- 
rząd Związku podał się in corpore 
do dymisji a to w związku z posta- 
wieniem w stan oskarżania o  popeł- 
nienie nadużyć natury kryminalnej 
członka zarządu p. Walerji Korsa- 
kowej. 

Nowe wybory odbędą się w poło: 
wie maja. 

Jednocześnie prawie z zebraniem 
Zw. Ziemiau odbyło się zebranie or- 
ganizacyjne Komitetu przyjęcia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, na któ 
rem wyłoniony został Komitet wyko: 
nawczy w składzie piętnastu osób. T. 

WILEJKA 
— Komitet przyjęcia Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. Ukonsty- 
tuował się tu, pod przewodnictwem 
starosty Witkowskiego Komitet przy- 
ej Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
ej. 

„ Komitet wykonawczy utworzył z 
pośród swych członków sekcje: or- 
ganizacyjną, kwaterunkową, dekora- 
cyjną, rautową i finanso ją. 

Dwaj „członkowie Komitetu pp. 
starosta Witkowskii Mieczysław Boh 
danowicz wybrani zostali jako de- 
legaci do Komitetu wojewódzkiego. 

SUDERWA (pow. Wil.-Trocki) 

— Pożegnanie ks. proboszcza; Spę- 
dzając Święta Wielkiejnocy w Suderwie wi, 
działem jak księdz probeszcz Aleksander 
Łoszakewibz żegnał swoich parafian, bo- 
wiem został przeniesiony [do innej parafji- 
Chwila była tak podniosła, że ogólne 
wzruszenie udzieliło się nawet ludziom 
obcym Po uroczystem nabożeństwie w 
kościele Suderwiańskim, ksiądz probuszcz 
miał krótką ale z serca idącą przemowę 
pożegnalną; ogólny płacz rozległ się w 
kościele. Ksiądz: probosz potrafił swem 
sziachetnem i pełnem poświęcenia postę- 
powaniem pozyskać sobie głębokie przy: 
wiązanie i bezwzględne zaufanie, nie był 
on bowiem dla swych parafjan tylkogkapła- 
nem, lecz i ojcem najlepszym, który łago- 
dził, gdzie tylko mógł biedę ludzką. 
Jeszcze za czasów rosyjskich będąc w in- 
nej parafji ks. proboszcz Łoszakiewicz po- 
łożył ogromne zasługi dla potrzymania ka- 
tolicyzmu i polskości wśród ludności, za 
co byt przez rząd rosyjski Eprześladowany 
i dłuższy czas więziony. Lecz cierpienia i 
niepowodzenia nie złamały hartu duszy 
ido końca wytrwał na swem stanowisku; 
jako nieskazitelny kapłan i gorliwy Polak, 
co mu zjednało ogólny szącunek i miłość, 
Po skończonem _ nabożeństwie wszyscy 
licznie zebrani w kościele przyszli do ple- 
banji, gdzie miejscowy ,ziemianin, ogólnie 
znany i szanowany p. Ludwik Ostrejko, w 
imieniu parafjan wygłosił piękną i serdecz- 
ną mowę, którą zakończył zapewnieniem, 
że pamięć o księdzu proboszczu pozosta* 
nie zawsze w umysłach wszystkich i ser- 
ca ludzi pójdą iza nim w dalszą drogę. 

Przzchadzki po Święciańskiem. 
Chodzi mnie o stan jeźdni ulicy 

Kołtyniańskiej, czyli jak 1zekłem o 
prezencik magistracki z lat ubiegłych, 
Oto któregoś tam lata Magistrat (nie 
myślcie, że sam) nazwoził kupy ka- 
mieni i po rocznem wylegiwaniu się 
ich na.., słoneczku rozpoczął bruko- 
wanie ulicy Kołtyniańskiej. Ludność 
okoliczna wreszcie odetchnęła... Nie: 
stety zaledwie  brukowanie zostało 
ukończone, jak na zamówienie posy- 
pały się narzekania, ciche protesty i 
głośne przekleństwa. | nie bez racj!!!! 
Na całej przestrzeni dość długiej tej 
ulicy ułożony został nie bruk, a po- 
prostu... kocie łby z kamienia, po 
których nieszczęśliwy wieśniak na 
swych ledwo skleconych pojazdach 
musi jeździć i... naturalnie przeklinać. 
Prawda, że większość nie chcąc nara: 
żać się na bezpłatnie zgotowane przez 
Magistrat „przyjemności, omija Kol- 
tyniańską, gdzieś po Szkolnej, ale ktoś 
od czasu do czasu musi przecież za: 
witać i aby użyć  „przyjemnošci“ 
trzęsienia  wewnętrzności z przejechać 
prawie kilometr. Nie wiem może sku: 
teczne na żołądek... Radzę wypróbo- 
wać dygnitarzom Magistratu. 

Pozatem pisząc o  Kołtyniańskiej 
nie mogę nie przypomnieć Magistrato- 
wi, aby raz wreszcie zdobył się na 
energję i usunął w jakikolwiek spo- 
sób od paru lat stojącą ruderę pod 
Nr. 28, będącą, własnością _ Gminy 
Żydowskiej, Pamiętajmy, że Pan Pre- 
zydent będąc u nas w ggościnie na- 
pewno zechce zawitać do Koliynian 
i wtedy oko w oko spotka się z 
„przemiłym* widoczkiem. A może 
takby... przecież jeszcze do czerwca 
zdążyłoby się... 

Wybaczcie szanowni sympatycy 
przechadzek, że nie mogę zapoznać 
was z tą ruderą, ale nie mam apara 
tu fofograficznego... B. 

W 
Wyjazd do Warszawy zbyteczny! 

Załatwiamy wszelkie zlecenia w 
sądach, urzędach państwowych i ko- 
munalnych, iastytucjach finansowych 
i wszystkich innych w Warszawie, ca- 
łej Polsce i zagranicą. 

Legalizacje dokumentów, sprawy 
konsularne (wizy), spadkowe, hipo- 
A: (wyciągi), poszukiwanie rodzin, 
etc. 

Interwencje, zastępstwa, porady, 
informacje, pośrednictwo we wszel- 
kich sprawach. 

BIURO REKLAMOWE 
Dział Pośrednictwa i Handlowo- 

Informacyjny 
ST. GRABOWSKI 

Wilno, ul. Garbarska 1, tel. Nr 82. 

Rządy polskie w mieście Hamframch. 
DETROIT, 23. IV. Pat. W miejscowości Hamtramch, znanej ogólnie 

jako polskie miasto, mające około 70 proc. ludności polskiej, odbyły się 
wybory do zarządu miasta. Majorem wybrany został ponownie dr. Adolf 
Tenerowicz. Do rady miejskiej, składającej się z 5:ciu członków, wybrano 
trzech Polaków. Ponadto wybrano po jednym Polaku na urzędy sędziego 
pokoju oraz zarządcy biur magistratu. 

Akcja przeciwprohibicyjna w Si Zjednoczonych 
Zwolennicy prohibicji grożą wojną domową 

ALBANA. (St. Zjedn. A. P.), 23.1V, Pat. 
szenie walki z prohibicją, główny mówca, 

Na zebraniu, zwołanem przez stowarzy= 
były senater stanu James Wadsworth w 

przemówieniu oświadczył, że jeżeli 18-ta poprawka konstytucji, dotycząca prohibicji, 
nie zostanie zniesiona, Staaom Zjednoczonym grozi niechybnie wojna domowa. Jeżeli 
obecne stosunki—mówił Wadsworth—nie zmienią się, jeżeli prohibicja nie : zostanie 
odwołana, staniemy wszyscy, jak jeden mąż, do walki z rządem. 3 

Zdaniem p. Wadswortha, modytikacja poprawki prohibicyjnej byłaby półśrodkiem 
па obecne zło i większości narodu nie mogłaby zadowolnić, gdyż większość ta do- 
maga się kompletnego jej zniesienia. 

Przybycele wycieczki skaulów angielskich 
GDYNIA. 22.1V. Pat. Przybyła do Gdyni na pokładzie okrętu „Batavia* wy- 

cieczka skautów angielskich, pochodzących przeważnie 2 hrabstwa Kent pod prze- 
wodnictwem znanego działacza p. Spencera, który w ubiegłym roku z ramienia har- 
cerstwa brytyjskiego witał skautów polskich w Londynie podczas międzynarodowego 
zlotu harcerzy. Po powitaniu i obiedzie wycieczka odjechała do Warszawy. 

  

Porachunek bandy Perolina 
Śmierć napastnika w szynku berlińskim 

BERLIN. 23.1V. Pat. Nocy ubiegłej trzech bandytów, należących do wsławionej 
organizacji Perolina, skuniającej najbardziej podejrzane elementy podziemnego Berii- 
na, wtargnęło do jednego z szynków dzielnicy północnej Berlina, grożąc rewolwerami 
właścicielowi lokalu i gościom. Właściciel szynku, nie tracąc zimnej krwi, dał kilka 
strzałów rewolwerowych, kładąc trupem na miejscu jednego i raniąc śmiertelnie po: 
zostałych dwóch bandytów. 

Napad — jak się okazało — był ukartowaną zemstą perolińczyków, ponieważ 
właściciel szynku zakazał członkom organizacji odbywania swych posiedzeń w jego 
lokalu. 

  

Sensacyjna rozprawa sądowa we bwowie 
Proces o zabójstwo narzeczonego d:ra Marji Maćkówny 

LWÓW, 23. IV. PAT. Dziś przed południem, przed tutejszym sądem przysięg= 
łych, rozpoc ęła się rozprawa przeciwko dr. medycyny Marji Maćkównie, oskarżonej 
© zabójstwo. 

Maćkówna dnia 30 września ubiegłego roku wysirzalem z rewolweru pozbawiła 
życia w sposób skrytobójczy swego narzeczonego dr. 
szewskiego. 

medycyny Jarosława Teli- 

Po odczytaniu aktu oskarżenia przystąpiono do przesłuchania Maćkówny. Mać- 

wdopodobnie dwa dni. 

  

„kówna liczy lat 29;jest córką dozorcy domu. Gimnazjum i uniwersytet ukończyła o 
własnych siłach. Do zbrodni przyznaje się ale zaznacza, .że nie miała zamiaru 
Teliszewskiego: Z kolei przystąpiono do badania świadków: 

zabić 
Rozprawa potrwa pra- 

BAE PA ES EEE EE EC EE EE EEE EE EEE 
a  JózeEr KŁODECKI 
š ZAMKOWA Nr. 17  (obok košciola šw. Jana) TEL. 928 

sa Zawiadamia Sz. Kllentelę, że na nadchodzący sezon wiosenny 
Ea i przedświąteczny poleca: 
EZ Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 
Ea KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE 

: płótna bieliźniane, bieliznę damską i męską i pościelową 
WEŁNY NA SUKNIE i PŁASZCZE о111-2 

Ё OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI 
EB GALANTERJA MĘSKA i DAMSKA 

T Ceny znižone Wielki wybór wszelkich towarów y 

EE EZ EZ EE EEE EEE Da SAS BAE EEE amas, 

  

Aresztowanie morderców 
warszawskiego bankiera Centnerszwera 

Przeszło dwa tygodnie trwały docho- 
dzenia policyjne w sprawie  zuchwałego 
morderstwa i napadu rabunkowego na kan- 
tor bankierski lzraelą Centnerszwera w 
Warszawie, na Krakowskiem - Przedmie= 
ściu 73. 4 

Morderstwo to popełnione zostało — 
jak wiadomo — w dniu 5 bm. około godz. 
$ po poł.!w czasie największego fruchu 
ulicznego, Centnerszwer został napadnięty 
w swoim kantorze i zabity wystrzałem z 
rewolweru w głowę. 

Śledztwo policyjne było niezmiernie 
utrudnione z tego powodu, że bandyci nie 
pozostawili po sobie żadnych śladów, 

Dzięki jedynie szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności, a także niepowściągliwości 
językaosób z najbliższego otoczenia zło- 
czyśców, wszystko wyszło na jaw i ban- 
dyci dostali się w ręce sprawiedliwości, 

Napadu rabunkowego dokonali Kon“ 
stanty Pystka, zamieszkały w _ Jeziornie: 
żonaty, ojciec dwojga dzieci, bez zajęcia. 
Pystka ma bogatą przeszłość kryminalną. 
Odsiadywał już karę 4 i pół lat więzienia 

za napady rabunkowe i morderstwo, doko- 
nane na szosie pod Warszawą, On był ini- 
cjatorem napadu rabunkowego, od dłuższe- 
go czasu obserwował kantor Centnerszwe- 
ra i był dobrze poicformowany 0 zwycza- 
jach bankiera. || 

Wspólnikami jego byli: brat jego Mie: 
czyslaw Pystka oraz 23-letni Paweł Stań. 
czych; dozorca domu przy ul. Ma' szałkow- 
skiej 25. Bandyci przyjechali na miejsce 
zamierzonego rabunku dorożką samocho- 
dową i stanęli po przeciwnej stronie ulicy. 
Konstanty Pystka i  Stańczych weszli do 
kantoru, a Mieczysław Pystka pozostał n1 
straży przed sklepem. Bandyci zażądali oi 
bankiera okazania im biletów loteryjnych. 
Gdy bankier zajęty był wyszukiwaniem lo= 
sów. Korstanty Pystka dobył rewolwer i 
kierując w okolicę prawego oka bankiera, 
strzelił. 

Po dokontnem morderstwie, bandyci 
zrabowali .z szuflady oraz teczki około 
30.000 zł., poczem opuścili sklep, wrócili 
do taksówki i kazali się wieźć na ul. Mar- 
szałkowską, gdzie nastąpił ppodział łupu w 
dyżurce dozorcy domu. 

Statystyka zastraszającej depopulacji 
Frantji 

(ZK) Cała francuska prasa bije na 
alaim, że depopulacja 7 roku na rok w 
zastraszający sposób się zwiększa. 
Dane statystyczne, za rok 1929, wy- 
kazują, że cyfra śmiertelności przekro- 
czyła 0 12,564, cytrę urodzin. 

Tablica stątystyczna za rok ubieg- 
ły, w zestawieniu z danemi statystycz- 
nemi poprzednich lat, wykazuje na 
wzrost śmiertelności mniej więcej na 
60,000 rocznie, podczas gdy liczba u- 
rodzin w tym samym czasie zmniejszy” 
ła się o 17.000. Coprawda, cyfra zgo- 
nów przekraczała już od roku 1909 we 
Francji cyfrę urodzin, niemniej jednak 
z wyjątkiem 4 lat wojny, różnica ta 
nie była tak znaczna jak w roku 1929. 

Przyczyną tegó jest fakt że od kil- 
ku dziesiątków lat cyfra urodzin we 
Francji coraz bardziej się zmniejsza i 
z 1,012,000 urodzin notowanych w 
1863 r. spadła ona do 728,000%w го- 
ku 1929. * 

Nadzwyczajną śmiertelność zeszte- 
go roku, przypisać można wyjątkowym 
chłodom, panującym w zimie, jest więc 
wypadkiem wyjątkowym, podczas gdy 
zmniejszenie się urodzin idące stopnio 
wo, jest wynikiem coraz to większej 
niechęci młodych małżeństw do posia- 
dania dzieci. : 

Statystyka przedstawia się tem gro 
žnieį, že wiekszošč zarejestrowanych 
dzieci, należy do cudziemców. Równo- 
cześnie z tem zmniejsza się liczba za- 
wieranych małżeństw,.a zmniejszy się 
jeszcze bardziej w roku 1935, z powo” 
du małej liczby urodzin w czasie wojny 

Francji grozi za kilka lat roczny u- 
bytek 200,000 mieszkańców. Sytuacja 
ta jest dla Francji, tem bardziej zastra- 
szająca, że u wszystkich jej sąsiadów 
Włochów, Hiszpanów i Niemców,. ro- 
czny przyrost ludności wynosi od 200 
tys. do 370 tysięcy, grożąc zalaniem 
Francji przez cudzoziemców. 

Problem wyludnienia Francji nie 
jest jednym z wielu, ale jest najwa” 
żniejszym zagadnieniem obecnej doby, 
i czas najwyższy aby rząd zastanowił 
się poważnie nad nim i zastosował da- 
leko idącą politykę uprzywilejowania i 
wszelkich ulg w stosunku do licznych 
rodzin średniozamożnej klasy. 

Depopulacja jest groźną nietylko 
na przyszłość, ale nawet i w obecnej 
dobie stanowi poważny brak  konsu- 
mentów na francuskie produkty rolne 
i brak rąk do pracy, zmuszający do 
sprowadzania cudzoziemskich pracow 
ników a przedewszystkiem wzbudzają- 
cy coraz większe apetyty u płodnych 
sąsiadów, którym zaczyna być ciasno 
na ich własnej ziemi. 

  

Matrymonialne rady 
Grupa młodych panienek, pracujących 

w jednym z ołbrzymich berlińskich uniwer- 
salnych domów handlowych utworzyła zwią 
zek mających na celu. wstąpić w związki 
małżeńskie. Związek opracował statut, który 
zapewnia maximum powodzenia swym 
członkiniom przy wyjściu zamąż. Oto owe 
„dziesięcioro przykazań. , 

1) Nie powinnaś w żadnym wypadku 
szukać swego przyszłego męża w tej insty 
tucji, w której sama pracujesz. Twój kolega 
cieszy się, kiedy po skończonej pracy prze- 
staje ciebie oglądać, a więc daj mu spokój. 

2) Berlin jest tak dużem miastem, to 
prawie państwo. Jeżeli zamierzasz poszuki. 
wać twego przyszłego wyjeżdżaj conajmniej 
o 25—30 klm. od tego punktu miasta, w 
którym mieszkasz. jeżeli np. mieszkasz w 
Erknerze jedź do Dalen (przeciwległe pun- 
kty w Berlinie). Bilet tramwajowy kosztuje 

tylko 20 fenigów. 
3) Nie jedź nigdy sama, ale zawsze w 

towarzystwie przyjaciółki. Znajdź w Dalen 
cukiernię zajmij stolik izażądaj kawy i nie miej 
żadnych wątpliwości, że spotkasz tam sym 
patycznego człowieka, który zapragnie Cie- 
bie poznać. 

4) Kiedy ciebie pozna i dowie się, że 
mieszkasz tak daleko, uczuje ból w sercu i 
będzie ciężko wzdychał , wydasz mu się 
nieosiągalną. Będzie tęsknił za tobą i bę- 
dzie dążył aby się zbliżyć do ciebie. 

5) Powinnaś trochę skłamać. Powiedz 
mu, że jesteś sierotą, Jest to b. ważne, po- 
nieważ kawalerowie boją się ogromnie te- 
ściowych. 

6) Nie powinnaś zdradzać się, gdzie pra 
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„Taky“ jest dia každoj ko- 
hlefy gamnym wynalazkiem 

Powiada P. Raquel Meller 
i Często słyszałam o „TAKY* tym 

pięknie pachnącym kremie, którego 
używa się wyciskając go wprost z 
tuby, $ minut wystarcy na zniszcze- 
nie włosków i puszku na ciele. Jako 
kobieta rozważna nie wydawałam o 
nim sądu: zanim naocznie się nie 
przekonałam. Jestem zachwycona! 
„TAKY* jest sto razy lepszy od kaž- 
dej brzytwy, która wywołuie prysz- 
сле i przwśpiesza porost wł sów 
oraz od dawnych depiłątorów nie 
pachnących i skomplikowanych. „TA- 
KY“ przyjemnie pachnie, jest nie- 
szkodliwy i łatwy w użyciu, jak 
zwykły krem. W krótkim czasie 
wszystkie kobiety będą go używać. 
To cenny wynalazek dla nas' 

Uwagal „TAKY* jest jedynym 
francuskim prawnie zastrzeżonym 
kremem usuwającym włosy. Do na- 
bycia we wszystkich pertumerįach. 
Duża tuba jedyay model zł. 5, — Ce- 
na bardzo przystępna, Generalny 
przedstawiciel A. Bornstein 4 Co, 
Gdańsk. 
Zalety „TAKY*: bardzo przyjemny 
zapach. szybkie działanie, nie 

: zasycha w tubie. ro 

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM МА РО+ 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

Truskawiec - Zdrój 2 
Sanatorjum wem 

) [На M, Staszewskiego 
dla chorób dróg moczowych i prze- 

Q miany materji. Zgłoszenia do 1 maja 
|| — PRZEMYŚL ul. Mickiewicza 17, 
jod I maja—Sanatorjum Truskawiec. 

  

cuiesz! Musisz być trochę zagadkową. 
.. 7) Powiedz mu że chcesz mieć przyja- 

cielą a nie męża. Wtedy zapragnie on być 
twoim mężem. 

8) Jeżeli okaże się lekkoduchem, wten- 
czas wybuchnij gniewem, i czemprędzej 
uciekaj. 

9) Do Dalen powróć г dziesięciu 
dniach aby go odszukać. 

po 

‚ Ucieszy się, kiedy znowu zobaczy cie- 
bie i zapyta gdzie i kiedy będzie mógł cię 
spotkać znowu. Odpowiesz mu: „Pojutrze 
w wydziale rejestrującym małżeństwa”. 

Jedno z pism berlińskich, które ogłosiło 
o zawiązaniu się związku, zapewnia, iż 25 
członkiń, tego osobliwego zrzeszenia wyszły 
zamąż w bardzo prędkim czasie jak tylko 
związek zaczął działać. Ten sam dziennik 
wysłał reportera, aby się przekonać, o ile 
jest prawdą, że członkinie związku zawdzię- 
czając zastosowaniu „10 przykazań”, wy- 
chodzą zamąż. 

— Gdzie i kiedy spotkała pani swego 
męża? — zapytał reporter. 

Wyszłam zamąż zawdzięczając  ściste* 
mu wykonaniu zasad naszego związku, mies 
szkam we Friedrichshafen a męża swego 
poznałam w Schłandau (dwa przeciwiegłe 
punkty w Berlinie). 

Kim jest pani mąż i gdzie pracuje? 
— Będzie się pan śmiał: mój mąż ń ja 

pracuję w jednym i tym samym uniwersal- 
nym domu handlowym. 

Istotnie wygląda to zabawnie! Pani na- 
ruszyła zatem pierwszy punkt przykazań. 

Pan się myli. Mój mąż zawiaduje о- 
działem dywanów i pracuje na 6-tem piętrze 
ja zaś pracuję na parterze! Myśmy się nigdy 
przedtem nie spotykali. Po raz pierwszy 
spotkałam mego męża w Schlandau w ma. 
leńkiej cukierence i on odrazu zakochał się 
we mnie. 
  

RARE PASZY ROEE YAROO TI III Z O ETWA TIT III T III TIK INIT STOTIS IT TS TIE EISS KES STS 

0 kultoralne rozrywki młodzieży 
W pamiętną rocznicę 19 kwietnia poświę- 
cam tych kilka myśli Pani Julji Rodzie- 
;wiczowej i Pani Zcfji Paszkowskiej. 

Każdy "wychowawca zdajs soble 
sprawę, jak ważną jest sprawa pozna- 
nia ucznia. Wiemy, ile się obecnie 
wkłada wysiłków i umiejętnych zabie 
gów, by każdego poszczególnego 
ucznia poznać i scharakteryzować, by 
poznać też masy młodzieży i jejążycie 
społeczne. Są pracownie psycholo- 
glczne. Pozatem każdy z nas usiłuje 
robić sobie charakterystyki, —przeło- 
żeni piszą charakterystyki klas, uczni 
poszczególnych, tych uczni, którzy 
klasie swój autorytet [narzucają lub 
też są dla klasy ową linją przewod- 
nią—i dlatego zażywają w "klasie mi- 
ru. Najtrudniej jednak jest scharakte- 
ryzować naszą młodzież, jako całość, 
z uwzględnieniem różnic dzielnicowych 
i porównać tę młodzież z młodzieżą 

' zagranicy. A przecie właśnie taka 
charakterystyka najwięcejby nam dała. 
Rozumie się, tylko wizytator general- 
ny, który ciągle krąży po całej Pol- 
sce, a jednocześnie bywa zagranicą, 
no dy nam ten ciekawy materjał po- 

a 
Dyrektor jednego ;z warszawskich 

_" gimnazjów, p. Gałecki, podaje nastę- 
 pującą charakterystykę naszej mło: 
dzieży: „Brak jej (młodzieży) ideowo- 
Ści, brak uczuciowości, ale ma zato 
młodzieńczą radość życia. Rozwija się 

powoli, ale normalnie, odznacza się 
dużą szczerością, wylewnością, a na- 
wet pewnością siebie. Jest mniej przed- 
siębiorcza, a bardziej bierna, stąd łat- 
wiejsza do prowadzenia, wdzięczniej- 
Sza, jako materjał, dla wychowawcy, 
Ma jednak swoje wady: w dziedzinie 
uczuć erotycznych brak jej wzniosłe- 
go idealizmu, w stosunkach towarzy- 
skich brak delikatności, 
natomiast egoizm, a5nawet brutalność." 
(Przegląd Pedagogiczny Nr. 25 z r. 
1926). Taką charakterystykę daje dyr. 
Gałecki w r. 1926. Niewiele się zmie: 
niło od tego czasu, a co się tyczy 
dziedziny uczuć erotycznych, to nie- 
tylko brak dziś młodzieży wzniosło- 
Ści, lecz nawet erotyzm Ów wzrósł 
znacznie. i walczyć z nim jest bardzo 
trudno. I wydaje mi się, że właśnie 
owe spotęgowane skłonności erotycz: 
ne wytwarzają zanik wytrwałości w 
pracy, brak woli i tę ogromną ner- 
wowość, która szczególnie daje się 
dziś spostrzec u młodzieży żeńskiej. 
Wszyscy narzekają przytem, że mło: 
dzież tylko się bawi, cała wola jej 
Skierowana jest do szukania rozry- 
wek, nowych wrażeń,” sensacyj. Po- 
wiem znowu, że dużo w tem są win- 
ne owe skłonności erotyczne, które 
do pewnego 'rodzaju zabaw skiero- 
wują. Zresztą uważam, że młodzież 
powinna się bawić, powinna mieć 
rozrywki, tylko niech ma je inne, niż 
dorośli. Nasze teatry, nasze kina, na- 
sze beletrystyka, doprawdy, dogadza- 
ją bardzo prostackim gustom, schle- 

zaznacza się. 

biają najniższym naszym Žinstynktom, 
gdy tymczasem młodzież powinna 
obcować z wielka sztuką, КЮга та 
w Sobie zawsze dążenie ad astra. To 
też postarajmy się © tę wielką sztu- 
kę czyli dajmy młodzieży taki reper- 
tuar teatralny, któryby miał to zna: 
mię gwiaździste. Tak czyniła Reduta, 
na której sią Wilno nie poznało. i 
której tak bardzo nam teraz w Wil: 
nie brak. Mojem zdaniem, cały reper- 
tuar Reduty, z małemi wyjątkami, na-. 
dawał się dla młodzieży i prowadził 
ją ad astra, jak to podkreśliła mło- 
dzież akademicka podczas jubileuszo- 
wego obchodu Reduty: młodzież wy: 
chodziła z teatru *z nową myślą, z 
nowem zagadnieniem w duszy, zaw- 
sze jakieś drzwi do głębin duszy się 
otwierały, by wpuścić do niej snop 
słoneczny Światła. 

Wierzę, że i teraz dałoby się wy- 
brać na początku sezonu w porozu- 
mieniu z władzami szkolnemi i z na- 
uczycielstwem taki teatralny repertuar, 
któryby dawał głębsze przeżycia i na- 
leżał do wielkiej sztuki. To samo 
jeszcze silniej dałoby się powiedzieć o 
repertuarach kin. Niechby dyrekcje 
kin wileńskich pofatygowały się przed- 
stawić swój repertuar władzom szkol- 
nym, by potem można 'było w szko: 
łach co tydzień 'vywiesić afisze kine - 
matogratów obok afiszów teatralnych. 
I zapewniam, że nawet kasowo kina 
i teatry skorzystałyby na tem, albo- 
wiem młodzież musi się jednak liczyć 
trochę ze szkołą, a dziś szkoła tylko 

wyjątkowo może dawać pozwolenia na 
pójście do teatru lub kina. 

A beletrystyka? — Mój Boże! czy 
my, Polacy, nie rmaamy wielkiej sztuki 
w literaturze? Czy nas nie tłumaczą 
dziś na wszystkie języki? A jednak 
nasza młodzież tylko w lekturze 
szkolnej znajduje tę wielką sztukę, 
pozatem karmi się sensacyjną powie- 
ścią, kryminalno-erotyczną najgorsze- 
go gatunku. Należy chyba wyznaczyć 
jakąś kontrolę nad czytelniami i za- 
lecić rodzicom młodzieży tylko takie 
wypożyczalnie, gdzie nie podsuwają 
zgniłej książki. Mamy w Wilnie do- 
bre, uczciwe czytelnie: Pań Żukow: 
skich, im. Tomasza Zana, miejska wy» 
pożyczalnia, ale to za mało. Czyż nie 
możemy się zdobyć ma większą iłość 
takich iastytucyj, gdzieby pracowały 
jednostki inteligentne i ideowe? Za- 
rządzenie kontroli jest sprawą palącą, 
bo młodzież dostaje przez czytelnie 
ohydną powieść bolszewicką z apo- 
teozą bolszewickiego „raju” i bolsze- 
wicklej zgnilizny. Młodzież jest bez- 
krytyczna, a że ma dziś duże skłon- 
ności erotyczne, włęc ugania się za 
strawą lekką, ciekawą i sensacyjną, 
powieść zaś z „raju* bolszewickiego 
jest zawsze ciekawa, czyta się jednym 
tchem i jest zawsze bardzo erotyczna, 
bez wszelkich listków flgowych. Jakie 
ideje i uczucia względem naszego 
państwa sączy ta lektura,—nie trzeba, 
chyba, tłumaczyć. I jeśli dodamy, że 
często powieść bolszewicka jest  fll- 
mowana, zrozumiemy  niebezpieczeń- 

stwo tej zarazy, idącej ze Wschodu. 
A jednak są i zdrowe rozrywki, 

które młodzież lubi i znaleźć może w 
swem otoczeniu najbliższem, a więc: 
teart szkolny, koncerty szkolne. By: 
wa młodzież, wprawdzie, i na publicz- 
nych koncertach, lecz «względnie dość 
rządko, bo te przeznaczone są dla 
miłośników i znawców muzyki, nato- 
miast na koncerty szkolne przychodzi 
cała szkoła. O wychowawczych walo- 
rach muzyki i śpiewu pedagogika wie 
od czasów Sparty i Aten. Toż Spar- 
ta wybierała frygijskie melodje, by 
zaprawić swą młodzież do tężyzny 
moralnej, do zapału wojskowego. 
Kościół w głębokiem już  średnio- 
wieczu kształci młodzież w špiewie I 
w muzyce kościelnej, rozumiejąc, czem 
jest Śpiew i muzyka dla duszy ludz- 
kiej. Niema kultu religijnego. nawet 
najbardziej barbarzyńskiego, któryby 
zapoznawał Śpiew i muzykę. Jedynie 
dzisiejsze wychowanie spycha Śpiew 
na ostatnie miejsce, czyniąc go przed- 
miotem nadobowiązkowym w  godzi- 
nach poobiednich, kiedy młodzież 
wprost nie ma możności po raz drugi 
wracać do szkoły. 

Te godziny poobiednie stwarzają 
w dzisiejszej szkole przeciążenie, bo 
traci się na nie dużo czasu, a potem 
siedzi sie nad lekcjami dopóźna, wresz- 
cie godziny te utrudniają rodzicom 
kontrolę nad młodzieżą poza domem. 
Śpiew, jako przedmiot, jest przekreś- 
lony w szkole, 'gdy jest przedmio: 
tem  nadobowiązkowym i w godzi: 

nach poobiednich. A czy nie szkoda 
tych prześlicznych chórów szkolnych, 
które demonstrowała nam niedawno 
insruktorka ;pani Qiawrońska w dniu 
święta pieśni? Jeszcze te chóry są, 
jeszcze nie widać strasznego rozbicia 
pracy nauczycieli Śpiewu, którzy pra- 
cują rano i wieczorem, zbierają te 
godziny śpiewu po różnych szkołach 
i muszą używać nadzwyczajnych argu- 
mentów i sposobów, by zachęcić ro- 
dziców i młodzież do pobierania tych 
nadobowiązkowych lekcyj, — ale zdaj- 
my sobie sprawę, że piękne owoce 
ich pracy są bardzo nietrwałe, bó 
nadobowiązkowość tych godzin po- 
obiednich wprost te lekcje przekreśla. 
Rodzice oświadczają, że w godzinach 
poobiednich dzieci posyłać na Śpiew 

i rysunki nie będą. 

A teraz weźmy tę sprawę jeszcze 
z innej strony. 

Po skończeniu gimnazjum i po 
rocznym kursie pedagogicznym (a tą. 
kie kursy roczne dla przyszłych nau- 
czycieli szkół powszechnych są już 
przewidziane) młodzież nasza zajmuje 
posady nauczycieli szkół  powszech- 
nych. Brak Stopnia ze śpiewu i ry- 
sunków czy może być tolerowany w 
dyplomie nauczyciela szkoły powszech- 
nej? Wiemy, że tylko w dużych mias- 
tach są specjaliści w Szkołach po- 

wszecznych, naogół zaš istnieje na- 
dal system klasowy, — co 'więc ma 

czynić nauczyciel szkoły powszechnej, 
którygnigdy nie uczył się ani rysun- 

' 

|
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| begendarny zhój Szałkowski na ławie oskarżonych 
W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpozna sprawę Piotra Szał- 

kowskiego, krwawego zbója, współkompana i najwierniejszego pomocnika osła- 

wionego bandyty-koniokrada Antoniego Rysia. 

| Po szeregu lat zbrodniczej działalno$:i przeplatanych kilkoma pobytam 

| w więzieniu i w katordze syberyjskiej przyszedł kras I na Rysia. Zdenuncjon o- 

potrzask silnych dłoni. 
wano go i dwaj dzielni wywiadowcy Songia i Antoniewicz schwytali ptaszka w 

** Po herszcie przyszła kolej na pozostałych członków bandy, wśród których 

na czoło wysuwał się Plotr Szałkowsti. Zarządzono konfrontacje z oso bami, 

ma które dokonano napadów. Podzzas tych koafrontacyj szereg członków baud y 

zostało poznanych, a na nieszczęście Szałkowskiego wszyscy poszkodowani 

wskazywali na niego, jako na najbardziej 

   

   
iagodną. 8 

Sąd Okręgowy w Wilnie przez kilka 

lobijał ofiary, on biciem wymuszał wstazanie, gdzie ukryte zostały 

"Ton wreszcie dopuścił się ohydaych czynów, za które każda kara wyda się zbyt 

krwiożerczego z bandytów. On to 
pieniądze, 

dni rozporaawał Sprawę krwawej 

bandy Rysia i Szałkowskiego. Przed oczyma zebranych w sali rozpraw przesu- 

nął się długi sznur Świadków opowiadających © zbrodniach członków bandy, 

| Węe wszystkich wypadkach, gdzie była mowa о mordzie rabunkowym, ranach 

| z całej bandy, 

zadanych napadniętym, figurownło nazwisko Sząłkowskiego, najokrutniejszego 

Wyrok był surowy. Ryś i Szałkowski skazani zostali na karę Śmierci, pozo- 

/ stali na ciężkie więzienie. 

° — «. HiNastąpiła Apelacja. Sąd uzuał za możliwe złagodzić karę w stosunku do 

Rysia, zamieniając mu karę Śmierci ne dożywotne ciężkie więzienie. Szałkow. 

skiemu kary nie złagodzono. Potworae czyny jego nakazały sądowi domagać 

się usunięcia go z pośród żywych 

Sprawa przekazana zostałą do Szdu Najwyższego, który zatwierdził karę w 

stosunku do Rysia i skasował w stosunku do Szałkowski:go przekazując spra- 

wę do ponownego rozpoznania w innym składzie Sądu Apelacyjnego 

Wilnie. 

w 

Dziś właśnie będzie ona przedmiotem rozpraw Sądu i dziś zadecyduje się 

ostatecznie o los Szałkowskiego. Wyrok skazujący go na Śmierć mtoże być te- 

raz ostatecznym. 

Dorohek ludzai topnieje w morzu płomieni 
pw postawskiem spłonęły zabudowania w majątku prezesa 

Związku Ziemian 
Onegdaj w majątku Żelazowszczyzna w gminie hruzdowskiej powiatu postaw* 

skiego własność d ra Kurkowskiego znanego działaczą społecznego, prezesą Związku 

Ziemian i Towarzystwa organizacji kółek rolniczych, powstał groźny pożar, który mi 

sno akcji ratowniczej zniszczył doszczętnie zabudowania mieszkalne właściciela i służ- 

by. 

  

    

    

  

   

CZWARTEK 

gi Dziś |. W. słońca o g. 4 m. 24 

Widelisa Z. słońca o g. 6 m. 46 
jutro 

Marka   

  

Spostrzeżenia Zakłada Meteorologji 
U. $. B. w Wilnie 

z dnia 23 — IV. 1930 r. 

> 
Temperature | FSC 

Temperatura najwyższa: g+ 15*C. 
Temperatura najniższa: zł: 8°С. 

Opad w milimetiach: 3 

Wiatr & 
pržewažėjący ) Pólnocno wschodni 

Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pół pochm., w nocy deszcz 

f Ciśnienie 
6) średniew mm 

  

Sprostowanie. We wczorajszym redak- 

cyjnym komentarzu do listu p Wł. Jeśma- 

na zamiaśt „nie pozwała w siebie", powin- 

no być nie pozwolę sobie, zamaist „pala- 

cu Potiomkinowskim* powiao być łazien- 

kowskim. 

MIEJSKA 
= (0) Kolonie letnie. Magistrat m. Wil 

na projektuje w roku bieżącym wysłać na 
kolonje letnie 600 dzieci, oraz 180 na pół- 

pp sotonie. Z publicznych szkół żydowskich ma 
'* być wysłano 45 dzieci na kolonje i 100 na 

półkolonie, Kolonje i półkolonie rozpoczną 
się z dniem 1 czerwca ma 2 zmiany. W 
związku z tem w miejskim majątku Leonisz 

kach ma być wybudowany nowy barak na 

100 dzieci. : 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
na tyfus brzuszny 7, płonicę 22 (1 zm.), bło 
nięę 4, odrę 0 (3 zm.), rožę 4, krztusiec 11, 
gruźlicę 9 (5 zm.), jaglicę 5, grypę 2, ra. 
zem 73 osoby, z których 9 zmarło. 

Polczas pożaru uległa ciężiiemu poparzeniu rąk żona d-ra Kurkowskiego. 

Straty spowodowane pożarem wynoszą przeszło 50 tys. złotych. 

Z jakich przyczyn wybuchł ogień, narazie konkretnie nie wiadomo. (c). 

POCZTOWA 

— (y) Inspekcja urzędów pocztowych. 
W dniu 18 bm. prezes dyrekcji P. i T. inż. 

Żuchowicz powrócił z inspekcji podległych 

mu urzędów. P. prezes w obecności naczelni 

ka wydziału jnż. Noiwckiego przeprowadził 
inspekcje 48 urzędów pocztowych i agen- 
cyj łącznie. Obecnie p. inż. Żuchowicz Ob- 
jał urzędowanie. ' 

— (y) Do wiadomošci posiadaczy skry 
tek pocztowych. Posiadacze Skrytek poczto- 
wych często uskarżają się, że koresponden- 

cja adresowana do nich nie wkłada się do 
skrytek lecz doręcza się do mieszkania, co 
powoduje znaczne opóźnienie. Dyrekcja P. i 
Tel. wyjaśnia, że o iłe właściciel - skrytki 
pocztowej pragnie podejmować  korespon- 
cję ze skrytki a nie otrzymywać w domu, to 
w adresie prócz imienia, nazwiska i ewen- 
tualnego adresu musi być również koniecz- 
nie podany Nr. skrytki pocztowej a to z 
tego względu, aby podczas rozdzielania ko- 
respondencji powyższy list skierowano do 
skrytki a nie' na salę listonoszy do roznie- 
sienia. 

KOLEJOWA. 

— (y) Bilety kolelowe miesięczne i 
15.dniowe. Kierownictwo kolejowego wę- 
zła wileńskiego otrzymało zarządzenie w 
Sprawie biletów kolejowych miesięcznych į 
15-dniowych. 

Bilety te w formie książeczek z fotogra- 
На ważne są na wszystkich linjach kolei 
państwowych na pociągi pasażerskie osobo- 
we i pośpieszne we wszystkich kierunkach. 

Obecnie bilety sprzedawane będą rów- 
nież w kasach biletowych na dworcach oraz 
w miejscach sprzedaży biletów kolejowych 
w. mieście. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Stan bęzrobocja w Wilnie. We- 
dług danych państwowego urzędu pośredni- 
ctwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie m. Wilna wynosi obecnie 3768 osób, 
w tem mężczyzn 2744 i kobiet 1024. W 
porównaniu z ubiegłym tygodniem  ficzba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 161 osobę. 

RÓŻNE 
(y) Ochroda zadrzewienia dróg. Władze 

wojewódzkie wydały przypomnienie do or- 

ganów policyjnych w sprawie pieczy ; nad 

zadrzewieniem dróg publicznych. Przeciwko 

wszystkim osobom, które dopuszczą się ni- 

szczenia drzew ma być wdrażane postępo- 

wanie karno-administracyjne. х 

Zgodnie z obowiązującemi przepisami, 

za tego rodzaju przekroczenia nakładane bę 

dą kary do 1000 zł. grzywny lub 6 tygodni 

aresztu. 

— (y) Ministerstwo wzywa samorządy 

do oszczędności. Min. Spraw Wewn. nade- 

słało do p. wojewody pismo, w którem pole- 

ca wpłynąć na związki komunalne, aby te 

stosowały jaknajdalej idącą | oszczędność. 

Gospodarka samorządów powinna iść: w 

tym kierunku, aby wydatki  uskuteczniano 

jedynie w granicach uzyskiwanych docho- 
dów. Oszczędnośći powinny być stosowane 

przedewszystkiem w zakresie administracji 
ogólnej. RPA 

Wyjazdy i podróże pracowników samo- 

rządowych i posługiwanie się autami w ta- 

kich podróżach musi być ograniczone. | 

Tak samo redukoji musi ulec ilość mię- 
dzymiastowych rozmów telefonicznych. 

Okólnik podkreśla, że zmniejszenie wpły 
wów podatkowych nie jest zjawiskiem przej 
ściowem i może trwać jeszcze długo wobec 
czego oszczędzanie pieniędzy jest konieczne. 

— (y) Wydofanje z obiegu 5-złotówek. 
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Skar 
bu banknoty S-złotowe z datą 25 październi 
ka 1926 r. będą wycofane z obiegu. Tracą 
one swą wartość z dn. 30 czerwca, a od 1 
lipca do 20 czerwca 1932 r. tj. w ciągu 
dwóch lat można je wymieniać tylko w _ka- 
sach skarbowych i oddziałach Banku Pol- 
skiego. 

— Sekretatjat Wileńskiego Komitetu 
Ochrony Przyrody jest czynny we wtorki i 
piątki w godz. 12—14a, w lokalu zakładu 
geograficznego przy ul. Zakretowej 23, tel. 
910. Sekretarjat składa podziękowanie za 
dotychczas otrzymane przezeń Od szeregu 
osób jnformacje w bardzo aktualnej sprawie 
ochrony ptaków oraz prosi o dalsze. Szcze- 
gólnie pożądane są wiadomości o ewentual 
nych nadużyciach w tej dziedzinie (zasta- 
wianie sideł, pułapek na ptaki, handel niemi, 
polowania z flowerami, procami etc.) w dziel 
nicach: antokolskiej, na Zarzeczu, . Nowym 
Świecie a także Zakręcie. Wileński Komitet 
Ochrony Przyrody apeluje do społeczeństwa 
wileńskiego o jaknajintensywniejsze  zwal- 
czanie tak niestety rozpowszechnionego w 
Wilnie barbarzyńskiego wyniszczania przez 
różne niekulturalne, nieuświadomione  ele- 
menty, naszych skrzydlatych śpiewaków. 
Sprawa ta 'jest szczególnie aktualna teraz 
wobec nadchodzącego kiermaszu w dniu Św. 
Jerzego, na którym zwykle kwitnie barba- 
rzyński handel ptakami leśnemi. 

— Zwalczanie żebractwa. Oddawna już 
na terenie m. Wilna prowadzi się akcja, 
zmierzająca narazie do zmniejszenia liczby 
żebraków, dalszym zaś celem jest całkowite 
usunięcie tej plagi. Jednak dotychczasowe 
wyniki organizacyj społecznych nie były 
skuteczne i Starostwo Grodzkie, przycho- 
dząc im z pomocą, przystąpiło do energi- 
cznego bzwalczania żebractwa. Przedewszy= 
stkiem tępione będzie żebractwo, uprawiane 
przez dzieci. Rodzice dzieci pociągani będą 
do odpowiedzialnośsi. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
w dalszym ciągu fascynująca sztuka ame- 
rykańska „BrOadway*, która cieszy się nie 
słabnącem powodzeniem. 

_ Sztuka ta w pełni powodzenia schodzi 
niebawem z repertuaru ustępując miejsca 
sensacyjnej nowości scen europejskich gło- 
śnej sztuce Brucknera „Przestępcy* w Ory- 
ginalnej koncepcji reżyserskiej dyr. Zelwe- 
rowicza. 

Premiera zapowiedziana na 
nzjbliższy. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś po raz 
12 tętniąca życiem i werwą, komedją W. 
Smólskiego „Błędny Bokser* w ;>doskona- 
łem wykonaniu całego zespołu z dyr. Zel- 
werowiczem na czele. 

Dotychczasowe przedstawienia tej we- 
sołej komedji odbyły się przy „wypełnionej 
widowni. 

wtorek 

— Szopka polityczna, Jutro w piątek 
rozpoczyna krótkotrwałą gościnę w Wilnie 
Warszawska Szopka Polityczna. 

W dniu jutrzejszym szopka ta grana 
będzie dwukrotnie o godz. 7 min. 15 i 9 
min. 15 wiecz. 

Cały szereg znanych postaci politycz: 
nych w świetnem satyrycznem ujęciu ukaże 
się przed ocząmi widza, Teksty do posz- 
czególnychj postaci napisali: Hemar, Lechoń, 
Słonimski Tuwim 

Kierownictwo muzyczne "spoczywa w 
rękąch dyr. Segietyńskiego. Szopka polity- 
czna ze wzgłędu na Swą aktualną treść 
oraz nadwyraz trafne ujęcie postąci cieszy 
si: wszędzie nadzwyczajnem powodzeniem. 
Bi ety w kasie zamawiań 11- 9 w; 

— Ordonówna w Wilnie. Ulubienica 
publiczności, znakomita artystka teetru Qui 
pro Quo po powrocie z zagranicy wystąpi 
w Wilnie vw Teatrze Lutnia raz jeden w 
niedzielę 27 b. m. o 8. 30. w. 

W wykonaniu bogatego; programu bie- 

OT TIT DIT I TT A I SI TIPO TNT A T IKO STAI SNES 
ków, ani śpiewu? 

I jeszcze jedna uwaga — na mar: 
ginesie, specjalnie do _ wiadomości 
tych rodziców, , którzy marzą dla 
swych synów i córek o karjerze inży- 
nierów: bez stopnia z rysunków nie 
przyjmują do żadnej szkoły wyższej, 
którą się kończy ze stopniem inżynie- 
ra, a więc... 

Piszę o tem, bo uważam, że po- 
zbawienie gimnazjum tych dwuch 
przedmiotów: rysunków i Śpiewu, zu- 
boży życie duchowe naszej młodzieży 
zwęzi jej horyzonty intelektualne, 

" wprowadzi pewne utrudnienia na dro- 
dze jej dalszej karjery, A, gdy jesz- 
cze dodamy, że marzyliśmy kiedyś, 
w pierwocinach naszej pracy pedago- 
gic nej w Wolnej i Niepodległej Oj- 
czyźnie, o wykształceniu takiej muzy- 
kalności, byśmy mogli ze swemi chó- 
rami młodzieży tak, jak to czynią 
Czesi, Łotysze, Niemcy, jeździć za- 
granicę i popularyzować nasze melo- 
dje' ludowe, które wykołysały Mo 
niuszkę, Chopina, Karłowicza, to ro- 
bi się przykro, że teraz, gdy mogili- 
byśmy już mieć takie chóry, dezorga- 
nizujemy tę pracę prześliczną. Do- 
prawdy, trudno nam, pedagogom, wy- 
obrazić sobie nowoczesną szkołę bez 
pięknych chórów i dobrze postawio- 
nego rysunku. Musi to być, chyba ja 
kieś chwilowe tylko nieporozumienie 
które minąć musi i minie. 

A teraz jeszcze powracamy do 
kwestji teatru szkolnego. Przedstawie- 
nia młodzieży i dla młodzieży, teatr 

szkolny, mają w Wilnie piękną tra- 
dycję z doby pracy konspiracyjnej, 
kiedy pan profesor F. Ruszczyc orga- 
nizował stojące na wysokim pozio- 
mie artystycznym takie przedstawie- 
nia. I dziś gimnazja wkładają w to 
wiele pracy i zbierają zasłużone po- 
chwały, jak ostatnio gimn. im. El. 
Orzeszkowej i gimn. im. Króla Zy- 
gmunta Augusta. Nie wiem jednak, 
czy ogół zdaje sobie sprawę z do- 
niosłego znaczenia wychowawczego 
tego rodzaju rozrywek dla młodzieży. 
Przedewszystkiem — nawet najlepszy 
teatr publiczny będzie grzeszył aktor- 
stwem, nad odczuciem i uczuciem bę- 
dzie tam przeważała gra i zawsze 
będą w jego zespole aktorzy i aktor- 
ki, szukający za wszelką cenę pokla- 
Sku i przy rampach pokazujące pu- 
bliczności bardzo skąpo odziane akty. 
W szkole tego niema —niema wogóle 
aktorstwa, schlebiania gustom publicz- 
ności, jest natomiast bezpośredniość 
i świeżość odczucia i często duże 
zdolności do odtwarzania prawdy du- 
szy ludzkiej. Młodzież dużo korzysta 
widząc swoich kolegów, i koleżanki 
w rolach posągowych wielkiej sztuki; 
a słowa ważkie i piękne, wymawia- 
ne z przejęciem i zrozumieniem przez 
uczenice i uczniów zapadają głębiej 
w duszę aktora-ucznia i słuchacza- 
ucznia, dzięki tej nici sympatji i bli- 
skości, która ich łączy. Jest tu poru- 
szona cała aktywność, na jaką stać 
odtwórcę i widza. Pomyślmy też, jak 
bardzo uszlachetnia ucznia odtwarza _ 

nie takiego Antenora, Kassandry z 
„Odprawy posłów greckich”, czy też 
Antygony, Izmeny,—jak bardzo pou- 
cza analiza duszy ludzkiej, z którą 
uczeń musi się zetknąć aktywnie, by 
oddać jakiś typ na scenie. Często 
Spotykamy się ze łzami uczenic i nie- 
chęcią uczniów, gdy im przyjdzie od- 

twarzać typy ujemne. Jakie to cieka- 
we?—Całe dodatnie znaczenie teatru 
szkolnego, dydaktyczne i wychowaw: 
cze, nauczycielstwo rozumie, i dlatego 
bardzo niechętnie podejmuje się im- 
prez na jakiś cel. Teatr szkolny wi- 
nien żywić tylko sam siebie: zarobek 
teatru szkolnego winien iść na rozwój 
tegoż teatru. I bardzo byłoby pożą- 
dane, by Ministerstwo zechciało wy- 
znaczyś jakieś, choć niewielkie sumy, 
by zaopatrzyć teatry szkolne w deko- 
racje, artystyczne kostjumy. A prze: 
dewszystkiem — należy tę tak szla- 
chetną rozrywkę młodzieży uczynić 
częstszą,—dziś bowiem—z powodu 

nawału pracy— nie ma nauczyciel na 
to dość czasu. 

„Powtarzam: młodzież musi się ba: 
wić, bo mozolna praca bez żadnych 
rozrywek wytworzy jednostki chore, 
zmęczone Smutne,—lecz dajmy mło- 
dzieży rozrywki, jej godne—niech ma 
coś lepszego, niż my, starsi, raamy, 
chociażby dlatego, że rozrywka jest 
dla niej czemś więcej, niż rozrywką - 
tylko: jest rzeźbiarką jej młodego 

życia. Wacława Walicka, 

* * ‚ 
  

„Kiermasz świętojerski. 
Prawie nic się nie zmieniło. Tak 

jak za lat poprzednich. Na skwerku 
kwlaty i kwiaty. Chodnik i jezdnia ul. 
Orzeszkowej zastawiona straganami, 
z pośród których na specjalną uwagę 
zasługuje stragan (przepraszam, ma- 
gazyn) miłych harcerek; sprzedających 
najróżnorodniejszego rodzaju zabaw- 
ki, fatałaszki, makatki i t. p. Na dal- 
szych straganach zabawki blaszane, 
drewniane lub gliniane, trochę dewo- 
cjonaljów,obwarzanki, pierniki. 

Wzd!uż muru okałającego kościół 
św. Jerzego mulium klatek z plasz- 
kami. Są tu kanarki, czyżyki kilka sy- 
nogarlic, trochę gołębi. Wszędzie pa- 
nuje tłok, wesołość, a co zatem idzie 
zawsze wrzask — niemal jak na „Ka- 
ziuku“, 

Jakiś zachrypnięty głos namawia 

na amerykańskie lody, nieco dalej 

(na skwerku) ktoś inny oznajmia, że 

za chwilę ruletka zaskrzypi, zastrzesz- 

czy i... przyniesie nowy zysk pomy: 

słowemii imoresarjo. Tłoczono się tu,że 

aż strach. Każdy chce wypróbować 

swoje szczęście i wygrać jakiś cenniej- 

szy fant. Dziwnem jednak zrządzeniem 

losu cenniejsze fanty (wartości do 

1.50 gr.) pozostawały na stoliku, by 

nęcić następnych amatorów. 

Mniejszem powodzeniem cieszyła 

się panorama „wszystkich  najwię- 

kszych miast świata, ubiorów i oby- 

czaji”. Starszych nie nęcą takie obraz- 

ki, a młodzież mirao wspinania się 

na palce nie może dostać do Szybki. 
Wśród wszystkich tych uciech naj- 

większą jednak były kwiaty — to 

też zakupiono ich moc, zwłaszcza, że 

jak twierdziły manie ceny nie były 

wygórowane. Gorzej było z nasiona- 

mi tych przywieziono mniej i sprzeda- 

wano drożej. 
Całość, dzięki doskoaałej pogodzie 

wypadła bardzo dobrze i wszyscy, 
kto wybrał sie na plac Orzeszkowej 
wracali zadowoleni. W 

y 

SN TPSENTIPE STT RE EIEVIS 
‘ 

rze udział niezrównany piosenkarz Karol 
Hanusz. Bilety w kasie zamawiań w Te- 
trze Lutnia 11-9 w. 

— Koncert M. Orłowa. Znakomity 
pianista wirtuoz o sławie wszechświatowej 
Mikołaj Orłow wystąpi w. Wilnie raz jeden 
w poniedziałek najbliższy 28 b. m. w Te: 
atrze Miejskim na Pobulance. 

Zainteresowanie się pubiiczności ol: 

brzymie. Bilety w kasie zamawiań 12—9 w. 
bez przerwy.) 

— Recital Tamary Bay. W niedzielę 
27 b. m. w Teatrze w Lutni o godz. 12 w 
pół. odbędzie się  recytal 'fortepjanowy 
młodej utalentowanej pianistki znanej z 
występów w Zurychu i Berlinie Tamary 
Bay. W programie: Brams (caprisi i rap- 
sodja), Szumaa (etiudy symfoniczne), De- 
bussy i in. Poc”ątek o godz. 12. 

— „Cudowny pierścień”. Efektowna 
baśń, J. Warneckiego ukaże się w niedzie- 
lę nadchodzącą o 3 m. 30 pp. w Teatrze 
na Pohulance aa przedstawieniu popołud= 

niowem dla dzieci i młodzieży po cenach 
specjalnie zniżonych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Piccadilly — Grzęszna miłość. 
Śwfatowii — „12 djamentów*. 

Lux - Anioł ulicy 

m — Student z Montany. 
1108 — Śpiewający. błazen. 

Wanda — Miłość kozacka. 
Kiso Miejskie — Moja najdroższa. 
Hollywood . — Broadway-Melody. 

Ognisko — Symfonia zmysłów 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— c) Tragiczna śmierć nau- 
czycieła. W ubiegły wtorek wieczo- 
rem, służba hotelu Poleskiego przy 
ulicy Bazyljańskiej 9 została zaalar- 
mowana wystrzałem, który rozległ 
się w pokoju zajmowanym przez nau- 
czyciela Cezarego Wolkiewicza, gdy 
wskoczono do pokoju Wolkiewicza 
znaleziono leżącego na łóżku obok 
zaś niego zauważono odrzucony re 
wolwer. Popełnił on samobójstwo 
strzelając do siebie w okolicę serca 
co spowodowało natychmiastowy 
zgon, tak że przybyły lekarz znalazł 
już tylko stygnące zwłoki. Co skło- 
niło go do targnięcia się na życie na- 
razie nie ustalono. Przybył on do 
Wilna wraz z rodziną z gminy dry- 
świackiej, powiatu Brasławskiego gdzie 
pracował jako nauczyciel i właśnie w 
krytycznym dniu, gdy nikogo w po- 
koju nie było, popełnił samobójstwo. 
Zwłoki zabezpieczono do czasu zej- 
ścia władz sądowo-šledczych ; 

— c) 100-letni starzec zmar 
od alkoholu. Na drodze koło wsi. 
Puchacza gminy IRakowskiej powiatu 
Mołodeczańskiego znaleziono zwłoki 
95 letniego Adama  Sznipa mieszkań- 
ca wsi Stecki gminy  Rakowsklej, 
Sznip będąc w gościnie u syna na- 
durzył alkoholu i wracając do domu 
padł na drodze i w prędkim czasie 
skonał. 

— (c) Kradzłez w szpitalu św. 
Jakóba. Nieznani sprawcy dostali się 
podczas świąt do składnicy Szpitala 
Św. Jakóba i wynieśli 2 akumulatory 
i żarówki ogólnej wartości 300 zło- 
tych. Do składnicy dostano się po 
otwarciu drzwi dobranym kluczem, 
Skradzione zaś rzeczy były własno- 
ścią Uniwersytetu Stefana Batorego. 

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DQ: 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

Nabożeństwo żałobne w drugą bolesną rocznicę zgonu 

sfe. 

Andrzeja Tupalskiego 
odbędzie się dnia 26-g0 kwietnia o godz. 9 rano w Kaplicy p. Jelen- 
skiej ul. Mickiewicza 19 m. 2. O czem zawiadamia krewnych i przyjaciół 

  

  

ŻONA. 

  

Gala rodzóna żydowska przyjęła kafolicyzm 
W pierwszy dzień świąt Wielkanocy w kościele po-Bernardyńskim miała miej- 

sce ceremonja udzielania chrztu żydowi Michelesowi (Młynarska 5 m. 7) który wraz 
z dwiema dorosłemi córkąmi i synem wyraził gorącą chęć zostania katolikiem. 

Po udzieleniu chrztu św. Micheles wraz z rodziną udał siędo; domu gdzie przez 
kilka godzin odprawiał modły. 

    

Bieg okrężny © nagrodę 
przechodnią Redakcji „Stowa“. 

Zainicjowany przed trzema laty 
przez Redakcję „Słowa* ogrodowy 
bieg okrężny o nagrodę przechodnią 
w postaci srebrnego puharu stał się 
w Wilnie najpopularniejszą imprezą 
lekkoatletyczną, grupującą na starcie 
pokaźną ilość zawodników. 

Trzy lata z rzędu na starcie u 
wylotu Alei Syrokomli gromadzi się 
elita biegaczy wileńskich przodując 
swoim kolegom z zespołów. Rok 
rocznie tłumy publiczności oblegają 
uliczki, przez które przebiegają za 
wodnicy aby obserwować zaciętą wal- 
kę zespołów. 

W pierwszym roku zwyciężył zes- 
pół WKS. Pogoń przed AZS'em, któ: 
rego zawodnik Sidorowicz zwyciężył 
indywidualnie. Następny rok przy: 
niósł zwycięstwo 3 p. Saperów przed 
Pogonią, jednak i na ten raz indywi- 
dualnym zwycięzcą był Sidorowicz. 

W ubiegłym roku wygrała znów 
Pogoń przed Sokołem, a indywidual- 
nie Halicki pokrywając dystans 2700 

mtr. w czasie 7 min. 15.4 sekund. 
Czwarty z rzędu, tegoroczny bieg 

wyznaczony został na dzień 18 maja. 
W dniu tym zaludni się Cielętnik, za: 

migocą w ciasnym szpalerze publicz- 
ności różnobarwne kostjumy zawodni- 
ków, a entuzjaści klubowi zgodnem 
„Zazu“ dodawać będą animuszu wy- 
czerpanym, zawodnikom. Jak słychać 
o tym roku nie zabraknie na starcie 
ani jednego z klubów (w roku ubieg- 
łym kilka nie zgłosiło swych zespo- 
łów), a liczne drużyny przysposobie- 
nia wojskowego i stowarzyszeń po- 
probują wydrzeć puhar z rąk klubów. 
Bój będzie zacięty, o też z całą 
pewnością można już powiedzieć, że 
18 maja zobaczymy na starcie wszyst 
kich biegaczy wileńskich, a może nie 
tylko wileńskich. 

Zresztą nie  uprzedzajmy wypad- 
ków termin zbliża się szybko, zoba- 
czymy. > 

PRZE ROA 

W jednym z następnych numerów 
podamy ostateczny termin zgłaszania 
drużyn. Zgłoszenia te kierować należy 
do Ośrodka Wych. Fizycznego (Lud- 
wisarska 4) na ręce kierownika Oś- 
rodka por. Herholdta względnie do 
Redakcji „Słowa. 

a iii i a 

Šmierė Smoka 
Uroczyste Fzabijanie i ztopienie legen= 

darnego smoka kryjącego się w lochach 

pod górą Baksztą stało się już w Wilnie 
troszeczkę tradycją. 

Wczoraj właśnie w dniu św. Jerzego, 

pogromcy smoka, zorganizowały drużyny 

harcerskie wielki, uroczysty festyn uliczny. 
Barwny pochód z itransparentami, kukłami, 
muzyką i śpiewem ruszył ;do siedliska po- 
twora aby zabić go, a następnie jzłożywszy 
okropne cielsko na rydwan (czytaj cięża= 
rówkę) zawieźć na brzeg Wilji. Przez Weil- 
ką, Zamkową i Mickiewicza ; przeszedł 
wielotysięczay pochód harcerzy, młodzie- 
ży szkolnej, oraz rozbawionej publiczno- 

ści przyglądającej się 7 zainteresowaniem 
lalkom i transparentom niesionym przez 
hoże harcerki.) 

Czego tam tylko nie było. I pracowita 
pszczółka, i muzyką, ji... ośla głowa, i 
wzniosłe hasła, i śpiew, krzyki, muzyka. 

Uczestniczki pochodu przechodząc koło 
lokalu redukcji „Słowa* urządziły miłą ;de- 
monstrację wznosząc zgodnie okrzyk: „niech 
żyje „Stowo“. 

Po odprawieniu odnośnego ceremonia- 

łu nad brzegiem Wilji cielsko potwora — 
smoka wrzucono do Wilji. Popłynęło ono 
przez Litwę do morza rekinom żarłocznym 
ną pożarcie. (y) 

    

    

  

N a dzie- 

więciu pra- 
ceowników |? 

w fabryee Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 
bionych nożyków — nieodpo- 
wiednie są Ta, nisz- 
czone — oto dlacz nożyki 
Gillette gołą suko Ss, > 
Miej zawsze zapas nożyków 

Gillette. 

EB 

 (uńdlette. 

  

M 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

„PROTOKUŁY” 
Dziwnie są swoją drogą, te zwyczaje 

wileńskie! 
I nie mam tu bynajmniej na myśli а- 

kichś starych, tradycją uświęconych oby- 
czajów, ale poprostu te codzienne wyda- 
rzenia, które właśnie, w sumie wzięte, śmia- 
ło zwyczajami nazwać można 

Weźmy np. nasze zwyczaje „policyjne, 
w takim zakresie, jak (regulowanie ruchu 
kołowego na mieście. 

Wiadomą jest rzeczą, że liczne przepi 
sy porządkowe uporządkowują sposób jeż- 
dżenia po ulicach miast automobilami, wie- 
my, źe nasi szoferzy, najczęściej przez nie: 
uwagę, przepisy te przekraczają. : jeden za- 
pomni zatrąbić w odpowiednim miejscu, 
inny znowuż nie obróci strzałki wzkazują 
cej stronę, na którą ma skręcić. Takich 
przekroczeń dzieje się w Wilnie codziennie 
sporo. | 

Są to oczywiście nieporządki, które 
policja tępić musi, które musi usuwać, ale 
teraz powstaje pytanie, w jaki sposób na* 
sze organy policyjne walczą z niemi? 

I tutaj mamy taki przykład: jedzie się 
ną dworzec kolejowy, ną pociąg; czło- 
wiek naturalnie spieszy się; siada w tak- 
sówkę i jedzie. Na któremś skrzyżowaniu | 
ulic stoi stróż bezpieczeństwa. Macha pa- 
łeczką. 

Taksówka już ma minąć policjanta, za* 
chęcona jego gestem, wtem: stop. 

— Pańskie prawo jazdy c= SIYChKE głos 
przedstawiciela włądzy. — Czemu pan nie 
zatrąbił? 

Zaczyna się długie legitymowanie szo- 
fera, zbieranie jego danych osobistych (bez 
mała: imię ojca, matki i t. d. it. d.), a pa* 
sażer tymczasem czeka. Pośpiech w łeb 
bierze i w rezultacie, jeśli już nie spóźnia 
się na pociąg, to w każdym razie przyjeźż- 
dża na stacją w chwili, kiedy miejsca w 
pociągu już niema. ; 

. lnny przykład: jedzie autobus. Natural- 
nie pełno w nim pasażerów. W którymś 
ae gp bynajmniej nie na przystanku 
postój. 

_ Trwa on minutę, dwie i pięć nawet 
nieraz. 

O co chodzi? 
Chodzi o to, że pan szofer jadąc tą 

samą trasą „w tamtą stronę”, jechał bez 
świateł. 

Teraz go się za to zatrzymuje, legity- 
muje i t. d. 

Normalny rozkład autobusowy:jest przez 
to zapędzony w kozi róg, a publiczność 
jadąca wehikułem, narażona na czekanie. 

Niejednemu meże się Śnieszy, ale cu 
to mę obchodzi. „Protokul“ — to 
grunt. 

Zdawałoby się, że każda taka sprawa 
zprawa drobna, mogłaby być załatwioną 
inaczej, poprostu w cztery oczy z szoferem 
© właściwym czasie, w komisariacie, czy 
też w Starostwie Grodzkiem. Czemu ma 
na tem cierpieć komunikacja miejska? 

‚ Jest to pytanie, które wymaga odpo- 
wiedzi ze strony czynników Nz 

k. 
  

Wielki póżar w powiecie Grodzieńskim. 
We wsi Hołynka spłonęło 17 gospodarstw z racji podpa- 

lenia spowodowanego zemstą na tle majątkowem. 

„BIAŁYSTOK, 24.1V. PAT. We wsi Hołynka, gm. Mosty pow. Gro- 
dzieńskiedo wybuchł pożar, wskutek którego spaliło się 17 gospodarstw. 
Straty wynoszą blisko 170 tysięcy złotych. Słedztwo wykazało, że pożar 
powstał wskutek podłożenia ognia. Podpalaczem okazał się niejaki Stefan 
Litaj. który mając zatarg na tle majątkowem z Wasilem Kulikiem, podpa- 
lił jego zabudowania. Ogień dzięki wiatrowi przerzucił się na sąsiednie 
gospodarstwa, nie szczędząc też zebudowań podpalacza. Litaj został are- 
sztowany i przekazany sędziemu Śledczemu.
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RADJO 
Czwartek, dnia 24 kwietnia 1930 r. 

„Dzień Poznania” 

4. INAUGURACJA: 

8.38 — 8.43 Dzwony z Katedry Poznań. 

skiej. 
8.45 — 

znańskiej. 

Ii. INTERMEZZO PORANNE: 

9.30 Nabożeństwo z Katedry Po- 

| 9.30 — 10.30 Muzyka poranna: Wykona- 

wcy: Orkiestra 58 pp. pod batutą kpt. M. 

Chmielewicza. 

il. Uroczysta AKADEMJA z okazji „DNIA 
RADJA POZNAŃSKIEGO: 

10.35 — 10.51 Hymn narodowy, prze- 

mówienia : : 
10.51 — 10.54 Prezydęnt miasta stoł. Ро- 

- зпата — C. Ratajski. 
10.54 — 10.57 Prymas Polski. ks. kardy- 

“nat dr. August Hłond. SA 

10.57 — 11.00. Wojewoda poznański hr. 

Roger Raczyński. 
11.00 11.03 Do wódca DOK VII gen. 

K. Dzierżanowski. 

1103 — 1106 Rektor Uniwersytetu Po- 

znańskiego ]. M. dr. Kasznica. 3 

11.06 — 1209 Prezes "Dyrekcji Poczt i 

Telegrafów w Poznaniu WŁ. Kazmierski. 

11.09 — 11.12 Kurator Okręgu Szkolne- 

Poznańskiego dr. ]. Namyśł. 

11.12 — 11.15 Starosta krajowy L. Be- 
go 

gale. 
1115 — 11.18 Prezes Syndykatu Dzienni- 

karzy w Poznaniu B: Jarochowski. 
11.18 — 1.21 Prezes Zawodowego Zwią- 

zku Literatów w Poznaniu B. Koreywo. 

1121 — 11.35 „O radjofonji . wielkopol- 
skiej” wygł. Z. Kosidowski. х 

1.35 — 11.47 Henryk Wieniawski Kon- 
- gert skrzypcowy d-moll w wyk. prof. St. 

Pawiaka przy fort. prof. Fr. Łukasiewicz. 
11.47 — 11.52 Hymn Radja Poznańskie- 

g0 „Głośniki: płonące". 

YV. AUDYCJA REGJONALNA: 

11.58 — 12.05 Sygnał czasu. 
12.03 — 12.23 Pieśni ludowe wielkopol- 

skie w wyk. chóru męskiego „Hasło pod 
batutą prof. St. Kwaśnika. 

12.23 — 12.33 Dawna poezja wielkopol. 

ska w recytacji Z. Noskowskiego. 
12.33 — 12.36 „Zapomniany poeta ро- 

znański' wygł. p. B. Busiakiewicz. 
12.36 — 13.01 Poznańska muzyka pod- 

wórzowa i przydrożna: 

V. INTERMEZZO POPOŁUDNIOWE: 

13.03 — 14.00 Lekki koncert solistów. 
14.00 Komunikat poszczególnych stacyj. 

” AUDYCJE DŁA DZIECI: 

15.00 — 15.10 Chwila muzyki w wyk. 
ark. Klubu mandolinistow „Lyra“. 

1510 — 15.20 „Dyližansem po Pozna- 
niu“ w wyk. „Wujcia Czesia“. 

15.20 — 15.45: „Słuchowisko „Lech“ 
(Praklechda polańska) pióra J. Watry - Prze 
włockiego. . 

15.45 — 16.15 „Zwierzyniec poznański 
pnzemawia* (reportaż z Ogrodu Zoologicz- 
sego z ilustracją słowną B. Felańskiego). 

6.15 — 16.30 Koncert na waltomji Mat. 
tys” z tow. fortepianu w wyk. J. Spiewakow 
skiego. 

YH. ŻYCIE gosodarcze Wielkopolski: 

16.30 — 16.37 Rolnictwo. 
16.37 — 16.44 Przemysł i Handel. 
16.44 — 16.51: Rzemiosło. “|| 
16.51 — 16.58 „Hymn Pracy” pióra Emi 

la Zegadłowicza — w recytacji zbiorowej 
Szkoły Dramatycznej w Poznaniu. 

VIII. AUDYCJE POPOLUDNOWE: 

170 2 
ratuszowej. 

17.03 — 17.08 Słowo jubileuszowe z oka 
ji trzechlecia „Radja Poznańskiego" wygł. 
A. Chocieszynski. U 

17.08 — 17.28 Marjan Statkowicz — 

1703 Zegar i hejnał z wieży 

Qkazały pogrzeb bamdyty „la Giffe” 
w Mow-/orku 

(ZK) Wszystko w Ameryce odbywa się 

na znacznie szerszą skalę niż u nas w Sta- 

rym świecie, wszystko jest tam udoskonalo- 

ne i doprowadzone do dziesiątej potęgi. Szaj. 

ki bandytow operujących na terenie Nowego 

Świata, są potężnemi organizacjami walczą: 

cemi zażarcie i krwawo z konkurencyjnemi 

szajkami, w wypadkach, gdy te się ośmielą 

wkroczyć na ich terytorjum. Szefowie takich 

band są prawdziwymi monarchami, rządzą” 

cymi swoi mi poddanymi w sposób despoty- 

czny i otaczającymi się niesłychanem boga. 
ctwem i przepychem. й 

Nic też dziwnego że pogrzeb szefa ban- 
dy, Giuseppa Perano zabitego przez przedsta 

wicieli bandy konkurencyjnej, wpobliżu jego 

głównej kwatery w. Brooklynie, odbył się 

niezmiernie bogato i okazale. Perano który, 
był. szefem jednej z najgroźniejszych band w. 

Nwi Yorku, nosił w sterach przestępców i 

bandytów przezwisko „lła Grifie“ į cieszył 

się dła swojej zuchwałej odwagi dużą popu 

larnością. 
Ciało bandyty złożone w trumnie z dro- 

gocennego drzewa, wartości 7500 dolarów, 
było odprowadzone na miejsce wiecznego 

spoczynku przez licznych przyjaciół i dzie- 

sięć aut wiozących wspaniałe wieńce. Ogól- 

ne koszta pogrzebu przekroczyły 20000 do- 
larów. Zaiste dziwnemi się wydają te objawy 

szczerej przyjaźni, okazywane po śmierci, 

wtedy kiedy już groźny szef przestał być 

niebezpiecznym, wśród ludzi, którzy zdawało 
by się są doszczętni wyzuci ze wszystkich 
szlachetniejszych uczuć. 

Kwartet smyczkowy op. 40 
17.38 — 18,23 Życie artystyczne Pozna» 

nia wypowie JE. Skiwski. 
17.38 — 18.23 Koncert kompozytorów 

poznańskich. 
18.23 — 18.38 Genjusze poezji wielkopol. 

skiej. 
1438 — 19.08 Utwory Szopena ,(odegra 

prof. Fr. Łukasiewicz). 
19.08 — 19.20 Życie umysłowe Wielkopol 

ski wygi. prof. U. P. dr. T. Grabowski. 
19.20 — 19.36 Kurpiński: Koncert klar- 

netowy. 

IX. ROZMAITOŚCI: 

19.36 — 19.40 Kilka stów o przemyśle 
radjotechnicznym firmy „Philips“. 

19.40 — 19.49 Nadprogram. 
19.49 — 19.55 Radjografja systemu Futo 

na. Reprodukcja autografu Prezydenta Rataj 
skiego. 

X. WIECZÓR TEATRALNY: 

19.55 — 20.00 Wstęp do op . St. Moniu 
szki „Verbum Nobile* (wyp. p. A. Chociex 
szyński). 

20.00 — 21.20 „Verbum Nobile* St. Mo 
miuszki (tr. z Teatru Wielkiego). 

XI. AUDYCJE WIECZORNE: 

21.20 — 21.45 Dzisiejsza poezja poznań. 
ska w. recytacji WĄ4. Brackiego. J. Konrada i 
R. Juraczka. 

21.45 — 21.59 Solo wiolonczelowe 
wyk. prof. Z. Butkiewicza. 

21.599 — 22.01 Sygnał czasu. 
22201 — 2241 duszy wielkopolskiej i 
ii wysłowieniu się* wypowie St. Wasylew- 
ski. 

w 

22.11 — 22.26 Konkurs słuchowiskowy z 
nagrodami p.t. „Co usłyszeliście pióra Ze. 
nona Kosidowskiego. 

22.26 — 22.50 Koncert kompozytorów 
słowiańskich. i 

22.50 — 23.00 Słuchowisko oratoryjne: 
„Nad brzegiem Zodjaka* pióra Emila Zegad- 
łowicza. » 

23.20 — 23.58, Wspjńółczesna muzyka 
polska. 

23.58 — 24.00 Hymn narodowy, zegar z 
wieży ratuszowej. 

24.00 — 24.45 Muzyka taneczna z firmy 
„Philips“. 

24.45 — 02.00 Międzynarodowa muzyka 
taneczna. 

  

JuwAGA': EE 

K przeciw KARALU 
4 Tanatol i PRUSĄKOM 
Orwin przeciw MYSZOM i SZCZUROM 

| Mogi I przeciw PLUSKWOM 
a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. W użyciu od 1911 r. 

Lab. Chem. Kosm. J. SROCZYŃSKI i S:ka, Warszawa, Elektoralna 21 
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© RADIO 

„OGAIWO” Giro, 
Reparacją aparatów, słuchawek 

jerajiie 

  

suszy się deski w samo* 
czynnych SUSZARNIACH 

  

„OGNIWO 
Operę, cperetkę, koncerty najlepszych zespołów z przyjemuością 

słucha się przez radjo, mając dobry odbiornik. { 

Taki odbiornik można nabyć tylko w firmie 

tylko tam najlepiej się uskutecznia, 

„OGNIWO%* Wilno, ul. Ś-to Jańska 9. 

    

we wszystkich aptekach i skła- 
jedynie: 

CHOM 

В 
RADIO 

ul. Ś-fo Jańska 9 
oraz ładowanie akumulatorów 

  

PSJ 

  

LP 
Biuro techniczno - handlowe 

A. KaGenoki, 
INŻYNIER 

Wilno, Wielka 60, tel. 1380, 1047. 

| MWydawca Bt. Macklewicz. Redak a7 odpowiedzialny Witold Woydymo. 

Przy ciężkiej koniunkturze w przemyśle drzewnym może kalkulować się praca 

tylko wtedy, gdy się drzewo przeciera trakami największej wydajności, 

„ULTRA-TITAN'* fabr. F, W. HOFMANN we Wrocławiu 

„„BENNO-$€CMELDE““ 
: w" ERSKEL DOZYDE. ) 

Žądajcie prospektów 1 ofert. 

SŁO w o 

  

GREREZREDOCEWNEWIER 

— lartąd , Wileńskiego Okręgu 
Polskiego Gzerwonego Krzyża 
Niniejszem zawiadamia swoich czion- 

ków honorowych, dożywotnich i rzeczy= 
wistych, źe roczne zwyczajne Walne Zgro- 

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstróbra! 3. asi ia ROGE 

Od dnia 20 do 24 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„Moja najdroższa” 
ROSS A współczesny. Aktów 10. W rolach głównych: MARY PICKFORD i CHARLES 

S. Śmiech, łzy, uciecha, napięciel Wzrusza, bawi, czaruje, upajal 
3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „SZECHEREZADA*. 

Kasa czynna od godz. 

  madzenie Członków Wileńskiego Okręgu 
— Oddziału P. C. K., odbędzie się dnia 27 
  kwietnia 1930 r. o godzinie l-ej w połude 

nie w Sali Związku Kresowego, Zawalna 1, 
przy następującym porządku dziennym: 

1) Zagajenie 
2) Wybór Prezydjum i Sekretarzyfii Z 
3) Sprawozdanie „Prezesa Zarządu za 

1929 rok. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
5) Pian prac i preliminarz wpływów i 

wydatków na 1930 rok 
6) Wybór Członków Komitetu Okrę- 

gowego na miejsce ustąpujących statutowo 
T) Wolne wnioski . 

Wstęp na Zebranie za okazaniem karty 
członkowskiej. Opłatę członkowską można 

Pierwszy DŽWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS“ 

Parter od 2 zł. 
Balkon 1 zł. 50 gr. 

w 

Ab. JOLSOR 
Olśni was     uiścić przy wejściu. 

ZARZĄD 

Powtorzenie Premiery! Tryumfalny przebój wszechświatowy! 

arcydzieło ŚPIEWNO-DŹWIĘKOWE, o którem mówi cały świat 

„Śpiewający Błazen" 
roli tytułowej: Niezrównany Mistrz pieŚni, bożyszcze tłumów wszechświatowej sławy 

Słoneczkiem (Sonny Boy). 
Rewelacyjny dodatek 

ze swym partnerem 
| 2 wzruszającym 

film, jakiego dotychczas 
ŚPIEWNO-DZWIĘKOWY wytw. Warner Bros, New-York: Orkiestra symfoniczna składa się ze 

120 csv. Niespodzianka: Iwan Mozżuchin 
otoczeniu ]. Smosarskiej, Z. Batyckiej i innych gwiazd. W „Moulin Rouge* i t. d. W 
knięcia natłoku uprasza się Sz. Publiczność o wcześn. nabyw. biletów i przybycie na początki * 
seansów. Fionorowe bilety nieważne. Parter od 2 zł. Balkon 1 zł. 50 gr. ! 

nie widzielišcie! Nad program: 

przyjęcie, 

Pierwsze prawdziwie rewelacyjne 

w Warszawie! Entuzjastyczne 

  

Mozżuchin 
celu 

w 

uni-   
  

NMNNANEANNANKAOKMZANUNANKNNKAAM 

Licytacja 
Komisarz Rządowy Kasy Chorych 

m. Wilna podaje do wiadomości, że 

dnia 2 maja 1930 roku o godz. 10-ej 

rano w lokału Kasy Chorych przy ul. 

Dźwiękows kino 
  

„HELLYWGAR“ | 
Mickiewicza 22, | 

Aparaty amerykań* 
skiej światowej sła- 

wy 
Ceny zniżone: 

Parter od 1.20 zł. 

(Trubadur z New-Jorku). Popularna operetka. Niebywały przepych wystawy, wspaniały balet, 
wzrokowych i słuchowych, niewidziane dotąd sceny w Eolaracia 

„PACENT“. P BESSIE LOVE i CHARLES KING. Nad program: słynny śpiewak GEORGE DEWEY z Waszyngtonu 

wykona popularną piosenkę Sonny Boy: Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.25. 

Dziś drugi 100 proc. dźwiękowy śpiewno-mówiący wszechświatowej sławy film 

BROCADWAY MELODY 
dużo atrakcji 

naturalnych. W rolach głównych: ANITA 

\ 

  Dominikańskiej 15 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej różnych 

sprzętów domowych  (krzesła-foteliki, 

biurko, etażerki, instrument muzycz- 

ny, pizyrząd do golenia i t. p.). 
Bliższe szczegóły, dotyczące licy- 

tacjj można otrzymać w Wydziale 

Ul. Kolejowa Nr 19 

Kino Kol. 

„WGNISKO” 
(obok dworca į 
Kolejowego). | 

Dziś i dni następnych jeden z najlepszych filmów doby obecnej. Nowość sezonu! 

„SYKFONJA ZĄYSŁÓW: 
dzicielką GRETA GARBO, oraz bohater Wielkiej Parady JOHN GILBERT. . dz. 5 iedzi ь 
Następny program: „HR. MONTE CHRISTO*. ; 3 Bea A 

Wielki dramat erotyczny 
aktach z życia pewnej Pani; W ro= 
lach głównych: Jasnowłowa uwo* 

w ia | 

  

Egzekucyjnym Kasy Chorych m. Wil- 

na (ul. Magdaleny 4) codziennie od 
odz, 9—3 ppld. 

: " KOMISARZ 
(Inž. Kazimierz Hertel) 

Film ze Złotej 
Kino-Teatr | Serji Polskiej 
„Piecadiily” 

Wielka 42 

tel. 17,85, raut arystokratyczny. 

„Graeszna Miłość 
Potęžn Se SA Pa Kote R ANDRZEJA 

l okolenie Marka Świdy*. W roli nej. królo= 
wa polskiego ekranu JADWIGA SMOSARSKA. Miss Polonia na r. 1930 ZOFJA BATYCKA p ez 
TADEUSZ WESOLOWSKI, BOG. SAMBORSKI, JÓZEF MAŁYSZEWSKI i FRANCISZEK DOMINI AK. Ma óst- 
wo sensacyj. Imponująca bitwa eskadry lotniczej. Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem. wspaniały 

  

—— 0 S I S 

Prosimy się przekonać 
że pończochy j skarpetki modne i 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 

Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Dziś najwspanialsze arcydzieło 
podług powieści Hr. LWA TOŁSTOJA 

Monumentalny epokowy dramat w 12 aktach. W rol. gł. JOHN GILBERT i 
Uwaga! Podczas seansów przyjmuje udział pełny komplet orkiestry bałałajek I mandolin 

KIŁOŚĆ KOZAKA (Ko- 

zacy) 
Renće Adorėe, 

  mocne oraz płótna, flanele, satyny, 
jedwabie, kołdry watowe 

SPRZEDAJE NAJTANIEJ 
GŁOWIŃSKI-Wileńska 27. 

    

Obwiesezenie 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie, przy ul 
Jakėba Jasińskiego Nr 1 m. 3 zgodnie z 

art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiado- 
ności publicznej, że w dniu 28 kwietnia 
1930 r., o godz. 10 rano, w Wilnie, przy 
zaułku Warszawskim w składach R. Wo 
jewódzkiego odbędzie się sprzedaż z licy- 

tacji pozostałego po zmarłej Pesi Minkier 
majątku ruchomego składającego Się Z 

pianina i innych rzeczy oszacowanego na 

sumę złotych 1.006 gr. 20. я 

Komoraik (—) F. LEGIECK 

ma 

i ŽĄDAJCIE 
1 we wszystkich aptekach i 

środka od odcisków 
składach aptecznych zńanego 

l Prow, A, PAKA. 

a) gotowizna w kasie 219.817.65 i 
b) pozostałość w B-ku Polskimi ‚ 

P. K, O.i B-ku Gosp. Kraj.j 182.998.27 |  402.815.92 
Waluty zagraniczne : — '160.833,85 
Papiery wartościowe własne: ; 

a) pożyczki państwowe 10.128.21 
b) papiery hipoteczne 358.457.03 
c) akcje 89,399.17 | 457.984.41 

Banki krajowe — 278.124,54 
Banki zagraniczne — 267.466,25 
Weksle zdyskontowane — 5.115.530.01 

  

    
  

  

r 

Sznury, szpagat, kanaty, wojłok, 
len i pieńka | 

poleca tanio firma 

Ś. Rabinowicz 
Wilno, ul. Stefańska Nr. 3 

оана AEC 

b) niezabezpieczone 513.516.72 | 4.704.068.70 | 
Pożyczki terminowe -— '282.581.99 

_ Nieruchomości Ę i 653.000 — 
Różne rachunki 3 Ga) 271.913 04 
Kos:ty, rožnice kursowe i t. du; a 193.040,21 
Oddziały E „115.315.83 

Suma bilansowa [13.587.683.15 
Udzielone gwarancje ca 86 755 — 
Inkaso н 2.349.029.34 

Razem 16 073.467.9 

    

  

Ostatni wyraz techniki! 

GRAMOFONY sód 
GRAMCFOY „„Urieri 
Przy kupnie zwrecać uwagę na znak 
ochronny „URLERI* wyłącz. sprzedaż” 
Eh Dinos Wilao, ul. Wiel- 

. ka 15, tel. 1046, 

    

Kasa i sumy'do dyspozycji 

Weksle protestowane 
Rachunki bieżące (Salda debetowe) 
otwartego kredytu 

BILANS $UROWY 
Wileńskiego Prywatnego Ranki Handlowego Sp. AKC. 

Na dzień 31 marca 1930 r. 
ARTYUA 
    

    

84.948,40 

a) zabezpieczone 4.190,551,98 

  

    
Warsztaty Motoykiowe i Siecja Odsłogi dla Mototykl 

Zauł, Bernardyński Nr 8. 
Czynne przez cały dzień. Uskuteczniają remont motocykli, 
kontrolę sprawności silników i instalacji elektrycznej, 
szwejsowanie, ładowanie akumulatorów, mycie i obsługę 
motocykli przyjezdnych. Garaże, materjały pędne i smary, 
części zamienne na miejscu Porady fachowców bezpłatne. 

CENY  JAKNAJNIŽSZE, 

  

SPRZEDAŻ NA RATY. — — 

BO wodę LETNISKA —& aš wynajęcia ® 

і 2, 3, 4,i 5 pokoi (Śwłatło E 

a elektr., telefon) : 

5 w Nowowerkach m 
лК kil. od przyst. statków. Do- B 

B jazd końmi lub autem. Dowle: g 

ME dzieć się tel. 8-32 od 4—6g. g 
  

   

| KURS SZKOŁY MOTOCYKLOWEJ 
"_ Stowarzyszenie Techników Polskich w Wilnie. 

zB ROZPOCZYNA SIĘ 28-go KWIETNIA В. В. 

Zajęcia praktycne i wykłady odbywać się będą po po- 
łudniu w salach wykładowych i doświadczalniach szkoły 
samochodowej przy ul, Holendernia 12 i w warsztatach 
motocyklowych przy zaułku Bernardyńskim 8. Nauka jazdy 
na motocyklach szkolnych „D, K. W. i HARLEY DAWID- 
SON* Zapisy do dnia 28 kwietnia r. b. do godz, 18-ej p. p. 
przyjmuje Kancelarja szkoły przy ul. kiolendernia 12, 
od godz. 10 —18, ib 
  

PIANINA I FORTEPIANY 

©) PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRY. 
SOMMERFELD. etc. 

  

SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE 
UIA: BAA USAA BADL UDZ7 DE23 BARC RIO BALDAI B Ured k 

Bezpłatnie 

1 

ID swiatoweįj stawy „ARNOLD FIBIGER“ (nie ma; 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger),! 

5 

K. Dąbrowska <: niemiecia 3, m. 6 

  

  

  

л     
  

Ak PASYWA 1 
Ц 

Kapitaly wlas+e 

a) zakladowy 2.500.090.— 
b) zapasowy 92.976.52) 2.592.976.52 

Wkłady 

a) terminowe 4.495.579.35 
b) a vista i |, 2.289.703.74| 6.785.283.09 

Rachunki bieżące (Salda kredytowej) 
otwartego kredytu pe" 253.908,03 

Zobowiązania inkasowe = 61,585.58 
Redyskonto weksli — 1:742.143.02 
Banki krajowe — 409.264,49 
Banki zagraniczne m 10.330.66 
Różne rachunki — 571.667,75 
Procenty, prowizje i różne а: 381.202.60 
Oddzialy э 719,321.41 

Suma bilansowa 13.587.683,15 
Zobowiąz. z tyt. udziel, gwar. 86,755.— 
Różni za inkaso 2.349 029,34 

Razem 16.023.467.49 Ai 
mms SNS   

E MU gi KOKALE £ 
sana AD) 

Himczerkaznialowstą : 
vaz Gakinet Kosmo- po oje 
łyczny tEuwa Zmar 
szczki, piegi, wągry, Umeblowane z wygo* 
łupież, brodawki, ku. dami do wynajęcia. 

pzajki, wypadanie wło” Pańska 4—2, —I 

sów. Miskiowicza 46. D : 

o wynajęcia 
PELES E kia dłą 

||| Kosmotylia BB pogo Orzeszk
o- 

wej ul. Nr 11—15. 'o 

RZE PATA SBE EI УОВБ Г НАЫО 
УЕНОЙ UNO 

Gabinet p SADYJ 
Racjonalnej Kosto KRYM WO M ZWCZ 

tyki Leczniczej. s = 
Wilno, Potrzebna 

Mickiewicza 31 ms. 4. wykwalifikowana nia* 
Iródę kobiecą KON- nia. Zgłaszać się tyl- 

mali, odświeża, usuwa ferencjąmi 3 Maja 11 

  

  

  

  

eit ska: i braki m. iais 
„Masas tyeriy E eiaia 0020.89 eli 
panie). YI Raj 
enie cery. Wypade- o; 
nie włorów i łu Służąca 
pież. Najsowsza zdo- do wszystkiego z dob: 
bycze kosmietyki rą«rem gotowaniem i 

cjonalnej, powažnemi rekomen- 
at PORE dacjami potrzebna do 

P. 43. malej rodziny lekarza. oraz książeczkę woj- 

(drgawica) i 

ska 133. 

serwuje, doskO- ko z poważnemi re- 4 

  

  

Okazyjnie 
do sprzedania siatka 
rybacka dług. 30 metr. 
i szerok. 2 metry 

tamże 
Antokol- 

--O 

СА 
Spółką z ogr. odp. 

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

mebli: z 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżką nikiowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, Szafy 
biurką, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

nowa łodź, 

  

ZGUBY 
Skradziony 

dowód osobisty 
1252 wydany dnia 31 
VIl 1925 r. przez Sta- 
rostwo Święciańskie; 

są 
| 

   
   

      

A 

wwa inv JagieliGfiska 6—1. -pskową Nr 806 wyda- | 

Koa 
onserwuje, 

doskonali, odświeża. 
"LSL 
AUPKÓ | SPRZEDAŻ Tr SRT DARTS GS AL BALTA VAD ОЕ B 

E Sprzedaż koni i 8 pieniądze lokujemy Reka ©. ia A 
Podaję do ogólnej wiadomośc „ |przyciemnianie brwi. # 

że w dniu 29 kwietnia 1930 r. o go- A kable Z Gabinet Kosme i: 82 vAvam 
dzinie 9-tej rano na rynku Kalwa- oprocentowanie Leczniczej „CEDIB* Sprzedam 
ryjskim, Wilno, odbędzie oc D, H.-K. „Zachęta“ i Hryniewiczowej. dom drówniake 248 
daż Ra wybrakowanych kon Mickiewicza : еікэд_д_]ш_. + 25 k dogodnych als 

A 41 KoGańiWiltó: tel. 9.05. OT "ny i p.26 kach, ul. Jasna 28, 
BB PORAZ UOR ЧЫ IRAS: ESA ПЕУ ИЕА (Zwierzyniec). — 
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ną przez P. Ku Ы.° 
Święciany wraz z 
kartą mobilizacyjną | 
na imię Józefa Mar“ | 
cinkiańca; syną Augu- 
styna, unieważnia się.. 

Przybląkał się 
PIES—WILK odebrać 
— Tomasza Zana 9. 
Po 6:ciu dniach uw. 
żam za własność. 

    

 


