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belki gite Į 
Po procesie partji przemysłowej w 

Moskwie, po procesie „mienszewi- 
ków”, który właśnie się ukończył ska 
zaniem trzynastu wybitnych działaczy 
na różne terminy więzienia ciężkiego, 
po procesie ukraińskim — rastąpić ma 

proces białorusk: w Mińsku. Proces ten 

jest zwyczajną konsekwencją obecnej 
sytuacji Białorusi Sowieckiej, tej tra- 
gicznej sytuacji, jaka nas musi najbli- 
żej obchodzić. Zainteresowanie jakie 
powinniśmy udzielić temu procesowi 
zrozumiałe jest pod względem psycho 
iogicznym, ponieważ dotyczy on na- 
szych ziem odwiecznych, pod wzglę- 
den: zaś politycznym posiada pierwszo 
rzędne znaczenie. Nam się zdaje, że z 

chwilą wyroku skazującego, skończy 
się już raz na zawsze niefortunna le- 
gendą o „białoruskości'* Białorusi, o 
jej narodowym niepodległym charak- 
terze, skończv się filomoskiewskie ra- 

stawienie ruchu białoruskiego. Zasad- 
nicze, nie zmienione dziś warunki geo- 

polityczne nawrócą historję tych poła- 
ci W. Ks. Litewskiego do tradycyjnego 
łożyska — polegającego na konkuren- 
«ji, przeciwstawianiu i walce z zachłan 

—"nością moskiewską. 
(Nie potrzebujemy tłumaczyć jak 
ogromne posiadać to może dla nas zna 

czenie, jak wielkie horyzonty otworzy: 
by się mogłv przed nami, gdyby.... o- 
czywiście istniała w nas samych ta od-- 
środkowa siłą. przywracająca  Wilnu 
jegc dziejową rolę, a narazie przynaj- 
mniej chociaż ta wiara, że „nil tam 

diificile est, quod nor sollertia vin- 
Lat“. ch + . 

Trudno jest nam oczywiście zgóry 
przewidzieć, co iuscen'zatorzy proce- 
sów „kontrrewuliicyjnych* zechcą zro - 

bić z procesu białoruskiege. Mają om 
w tym względzie dużą praktykę i wiel 
xi zasób pomysłów. Z ławy oskarżo- 
nych usunięci bvć mogą jedni, a wysu 
wani inni. Terror w podziemiach GPU 
też zapewne ziobi swoje i oskarżeni 
nie zawsze będą mówili to co im sumie 
nie i miłość sprawy nakazuje. Najpra 

wdopodobniej csły proces, który prze- 
ciež nie jest po 'obny do rozpraw są- 
dowych w innych państwach i może 
być dowolnie Vierowany w pewnym 
ckreślonym kierunku, zabarwiony bę- 
dzie tendencją antypolską, z posmacz 
kiem ulubionej, międzynarcdowej „ln- 
terwencji*. Cała jednak czysto zew- 
itętrzna, propagandowo - komunistycz- 

"ra jego pokrywa nie zmieni istoty i 
saniej treści tkwiącej głęboko korze- 
niami w ziemi Białoruskie. Dla nas 
pozostanie on zawsze kwintesencja tej 
ewolucji niepod'egłościowego ruchu lu 
dowego Białorusi, który w tak tragi- 
czny Sposób zbankrutował w „tiskach* 
czerwonej Moskwy. 

Nie wiemy dokładnie ilu oskarżo- 
nych zasiądzie na ławie. Prawdopodo- 
bnie jednak dzielić się oni będą na 
dwie grupy: ideologicznych wrogów 
komunistycznego regime'u i „stalinow- 
skiej” linji partii, oraz na praktycznych 
„Szkodnikou“, sabotażystćw i aktyw- 
nych kontrrewoiucjonistów. 

Do kategorji pierwszej należeliby 
niewątpliwie i Janko Kupała i prof. 

Ignatowski, gdyby sobie poprzednio 
sie odebrali życia. 

Do kategorji drugiej należy cały 
Szereg ludzi zajmujących wybitne sta- 
*owisko w  hierarchji bolszewickiej 
Administracji na Białorusi. Do kate- 
8orji tej należy niewątpliwie cały sze- 
leg osób bezideowych, którzy władzy 

„Žewieckiej narazili się mając osobiste 
zslędy na widoku. Akt oskarżenia 

vmyślnie łączy wszystkich w jeden 
Czambuł, dla plastyczniejszego za- 
ieprezentowania „szkodnikosy*, 

lakież są jednak konkretne zarzu- 
ty? —— W urzędowej mińskiej „Zwia- 
*dzie“ znajdujemy dłuższy artykuł za- 
tytułowany „Biełaruskaja Ahentura In- 
terwencyjanistan”', który niewątpliwie 
IESt odzwierciedieniem, do pewnego 
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stopnia, przygotowywanego aktu oskar 

żenia i jednocześnie przygotowaniem 

opinįi do procesu. 

Poza ogólnemi frazesami o sprzy- 

janiu międzynarodowej kontrrewolucji 

i działaniu na szkodę partji komunisty 
cznej, główny zarzut skierowany jest 
na rzekome popieranie prawej opozy- 

cji w Sowietach. Rzekomo z chwilą 

powstania takiej opozycji, działacze 

bialoruscy przesiąknięci „kapitalisty- 

cznym šwiatopoglądem“  skrystalizo- 

wali się w ugrupowaniu, które, czyn 

niki urzędowe sowieckie nazywają 

„nacdem“ — nacyjanalnyja demakra- 

ty. —: Skutkiem gwałtownej białorusi- 

zacji urzędów administracyjnych i ży- 

cia kulturalnego. na bardzo nieraz od- 
powiedzialne stanowiska przedosta- 

wali się ludzie o narodowo - białoru- 

skich przekonaniach  niepodległościo- 

wych. -+ Polityka sowietów, która u- 

imyślnie stwarzała iluzje  „niepodleg- 

ołćci* Białorusi dla celów propagan- 
dowych, wywiodła niejednego w pole. 

Wychodząc z tak błędnego założenia 

działacze białoruscy poczęli próbować 

rządzić się w Mińsku jak u siebie w 
domu. tak, jak im to obiecywano, wma 

wiano i kazano propagować nazew- 

nątrz. Odrazu zarysował się więc pe- 

wien indywidualizm republiki białoru- 
skiej w różnych dziedzinach, który w 
konsekwencji przeczył zasadom  go- 

spodarczym i politycznym partji komu- 

nistycznej, a który prócz tego godził w 

t.zw. „Piatiletkę*. — Największe prze 

winuienie dostrzegają bolszewicy w po- 

lityce rolnej b. komisarza rolnictwa 

BSSR Priszczepowa. Jednocześnie pro 
gram rolny Priszczepowa pokrywał 
się całkowicie, więcej reprezentował 
nieomal ideałv społeczno - gospodar- 

cze uarodowego ruchu białoruskiego. 

Był to program „hutorów*, czyli farm, 

popierania pojedyńczych, indywidual- 

rych gospodarstw rolnych, odpowiada 
jacych strukturze Białorusi. Kto zna 
jednak obecne nastroje Rosii Sowiec- 
kiej, ten wie, że program ten był ni- 

czem innem jak popieraniem  „kuła- 

Low”, czyli coś najbardziej wrogiego 
kolektywizacii, coś najbardziej djame- 

tialnie przeciwnego planowi „piatilet- 

ki'* — Priszczepow dostał się do wię 

zieria, ale jednocześnie 2 tą chwilą 

spadła maska z zasłony moskiewskiej 

1 w Mińsku rozpoczął się narodowo - 

białoruski, jeżeli niz ruch, to — odruch 

samoobrony. 

W dalszym więc ciągu oskarżenie 
głosi, że uprawiano sabotaż w dziedzi- 
nie przemysłu i handlu, hamowano roz 

wój zarówno ekonomiczny jak techni- 

cziy państwowych przedsiębiorstw, u- 

prawiano agitacjie przeciwko kolekty- › 

wizacji. niszczono państwową inicja- 
tywę w dziedzinie rozbudowy į t.d. i 
t.d. Równolegle zaś postępowała dzia 
łalność w dziedzinie szkolnictwa, oś- 
wiaty i nauki o wyraźnych tendencjach 

„kontrrewolucyjnych“. Na tem tle skon 
struowana została ideolcgja  bialoru- 
skich narodowych - demokratów nie- 
podległościowych, którzy z biegiem 

czasu poczęli coraz. bardziej przeciw- 
stawiać się Moskwie, a coraz bardziei 
przychylnem okiem spoglądać w kie- 

runku Polski. Działali zaś oni, jak pi 
sze „Zwiazda”: „u sajuzie z polskim i 
*rancuskim gensztabami”, — Oto są 
zdaje się w ogólnym zarysie główne 
punkty oskarżenia tego procesu, który 
niebawem rozpocznie się w Mińsku. 

J. K. 

OBNIŻENIE PENSYJ URZĘDNIKÓW 
BANKU POLSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT). — Rada Ban 
ku Polskiego uchwaliła obniżyć bud- 
żet wynagrodzeń pracowników Banku 
Poiskiego, począwszy od 1 kwietnia 
rb o 10 proc. w stostinke rocznym i 
poiuczyła wykonanie tej uchwały pre 
zydium i dyrekcji Banku. Ponadto Ra- 
da uchwaliła zmniejszyć wvnagrodze- 
nia członków Radv za udział w ogól- 
nych j komisyjnych posiedzeniach Ra- 
dv 0 16 proc. 

Umata pocziowa niszczona ryczałten;. у 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
“18 nie uwzgiędn:a 

DUKSZTY — bBniet Koiejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — 
KLECK — Sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIESWIEŻ — wi. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Represje w stosunku do księży katolickich 
DWAJ KSIĘŻA SKAZANI NA ARESZT 

KOWNO. (PAT). — Pierwsze wyroki przeciwke księżom za ich dzis- 
łalność antypaństwową zapadły. Proboszcz Szak został skazany na dwa ty- 
vodrie aresztu. Ksiądz Pikaickas z Poniewieża otrzymał 3 dni aresztu. Wyrū 
Ki, Skazujące wywołały wielkie wrazenie, Wśród kleru katolickiego zapano- 
wało podniecenie i zaniepokojenie. 

ULMANIS TWORZY RZĄD 
RYGA. (PAT) —- W dniu 14 »m. prezydent państwa przyjął p. Ulnia- 

isa i powierzył mu misję utworzenia gab:netu. Pomimo to, iż pewnę stron- 
"'ctwa maią zastrzeżenia co do osohy 5». U!manisa, przyjął on jednak misję. 

Trudność z utworzeniem rządu w Finlandji 
HELSINGFORS. (PAT) — Kalio zrzekł się utworzenia gabinetu wobec nieprzeje- 

dnancgo stanowis'a postepowców w sprawie obsadzenia poriielow ministerialnych. ja- 
ku jego następcy wymienia'a unbe'natora ułgaborskiego Perkonena, zwolennika lap-- 
powrów. 

  

Stan zdrow'a kanc. Miillera uległ poprawie 
BERLIN. «PAT). —- W stanie zdrowia bylėgo kanclerza Miillera, który 

rważany był wczora' za bezuadziejny, nastąpiła wednig ogłoszonego biulety 
nu Giicjalnego konsy!jum lekarskiege, pewna poprawa. 

RADA PAŃSTWOWA PRZYJĘŁA PROJEKT 
USTAWY AGRARNEJ 

BERLIN. (PAT) — Rada Państwa Rzeszy przyjęła wczoraj wiekszością 
głosów miedzy tunemi proiekt t.zw. «stawy agrarnej. zawierającej pełaomo- 
cnictwa dla rządu Rzeszv do zmiany ceł wwozowych na prodttktv agrarne. 
Przeciwko noweii da ustowy o wvpiexu chleba przyjetej przez Reichstag Ra- 
da zgłosiła protest na mocy uchwały, powziętej większością głosów. 

Przygotowania do obchodu dzisięciolecia 
plebiscytu 

NA GORNYM ŚLĄSKU 

BERLIN. (PAT). —: Nadprezyc'ent prowincji górrośląskiei zaprosił do 
isbie przedstawicieli wszys'kich stronińciw celem pe:ozumienia się w spra- 

wie zapowiedziznego oabchcdu 10-lecia plebiscytu na (jórnym Śląsku. W ze- 
braniu wzięli wiział przedstawiciele  nie'niecko - nasodowych, partji ludo- 
wuj, gospodarczej, centrum, socjal - demokratów oraz partji państwowej. 
Wszyscy oni ziożyli zgodne przyrzeczenia, że w dniu obchodu unikac będa 
wszeikich wystyjień, mogacych zakłócić jednolity front narodowy 

Tajemnicza akcja przeciwko hitlerowcom 
PRZESYŁKA DLA DR GOEBBELIS'A. 

BERLIN. 'PAT) —- Wczoraj ;eden z przywódców hitlerowskich pos 
di. Goebbels otrzymał przesyłke pocztową, zawierającą pewną ilość materja- 
łów wybuchowych. Dzięki 'vlko osi”'ożnemu otwarci. paczki eksplozja nie 
„astąpiła. Paczke ta została oddana policji, która wszczęła w tej sprawie do- 
chodzenie. Dotychczas nie s:stalono, tto mógł tę paczkę wysłać. 

STRZĄŁY 7 ZASADZKI 

    

  

   

BERLIN.. (PAT) —. Powracający z świczeń oddział, złożony z 15 hitle- 
„owtów, został w sobotę raro na szosie pod Essen powitany dwiema salwa- 
m* sirzałów, danemi z ukrycia przez nieznanych sprawców. Ogółem padło 
20 strzałów, przyczem cieżko ranny żostał w głowę jeden z hitlerowców, 
któr" po przewiezieniu do szpita!a zmarł. 

Nie było zamachu na premjera Ziwkowicza 
RIAŁOGRÓ” PAT) — Zaprzeczają w jak najkategoryczniejszy sposób wiado- 

mości, pochodzącej ze zródeł zagranicznych o zamachu na prezesa Rady Ministrów gen. 
Piotra : iwkowicza. Wiadomość ta wymyś:ona jest od początku do końca. 

Gandhi odbywa podróż po prowincji 
BOMBAY. (2AT) — Gorcdhi, który ochywa obecnie podróż po prowincji Guje- 

satt, wywołał sensację po przybyciu do Navsari, odmawiając yjęcia adresu aaa 
alncco i pieniędzy ofiarewenvek mu przez miejscowych Kaukės kanin, przyczem 0$- 
wiadczył, że przyimie te darv dopiero wtsdy, gdy kupcy przestaną spizedawač tkaniny 
Łagrariczne. | 

Gandh' zalec! włościarom powrót ra rolę i płacenie podatków w związku 7 za- 
wart m w Delhi porozumieniem. Zazeaczyć należy, że wyzej wymieniona prowincja 
Gujeratt brała cz jeny udział w akcji nieposłuszeństwa cywilnego. 

Po trzesieniu ziemi — powódź 
BIAŁOGRÓD. (PAT) Ulewne deszcze spowodowały powódź. W Mi- 

troviczy woda osiągneła iuż raiwyższy poziom. jaki zanotowano w roku 1919 
i 1924. Wszystkie wioski wzdłuż rzeki Sawy na przestrzeni 70 mi! są zalane: 
Włoscianie Gsilują ratować swó doovtex w barkach Mieszkańcy miejsco- 
wości, dotknietych rzez trzęsienie ziemi, żyją w ciągłej obawie z powodu 
„i :bezpieczeństwa zawalenia się zabudowaji, które doznały uszkodzeń. 

Nowe wstrząsy odczutow Serbji 
WIEDFN. (PAT). -—- Dzienniki donoszą z Białegrodu, że wczoraj od- 

Czitto w południ 'we! SerLii % nowycn wstrząśnień ziemi. Szkody są nieznacz- 
ne W. edrej ze si pewna riziewczyna, która weszła w czasie trzęsienia zie- 
mi dc jednego z butvnków, została zabita przez spadający odłamek muru. 
Gwaitowna šnicžyca pozrywala namioty, w których ukrywała się ludność 
okałie. nawiedzonych kotastrofy — W poszczególnych częściach Serbji i 
liiałogrodzie spadł $1ieg koloru żółł: go, pomieszany z żółtym piaskiem. 

Znów skazanie na śm'erć wRosji Sowieckiej 
„_ MOSKWA. PAT) — Na Ulainie specjalna sesja wylszdowa sądu szumaskiego ejonw sądziła gru ę wiościan, tzw. kułakow, którym akt oskarženia zarzuca ter oryz0- 

wanie ludności wie'skiej i p-ze-śwdziałnnie kolektywizacji. 
Grupa ta miela dokonać 20 podpaleń i szeregu aktów terorystycznych. Sąd зКч- 

zał głównego oskarżonego Fedo a (mnisenko i dwóch jego pomocników na karę Śmierci 
6 »odsąyinych skazano na więzienie nd 8 do 10 lat. 

  

SARANOWICZE -- ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIŁ — ul. Zamkowa — W. Wiłodziinierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*' 

"sana jest przez konflikty dwóch  wietkich 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Rmęgaraia I-wa „Kuch” 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księzarniu Poiska -— St Beduarski. 

. POSTAWY — Kalegarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

K. Smarzyniski. SLONIM — Kaiegarnia T-wa „Ruch“. 
STOŁPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch*, 

ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasisjski, 
WILEJKA POWIATOWA — ml. Mickiewicza 24, F. Joczeęczm 
WARSZAWĄ — F-wo Księg. Koi. „Rach”, 
WOŁKOWYSKE — Msięgarnia T-wa „Ruch“. 

LENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty uru. 
esłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach : p с 4 

<agraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zm . 
mant dowolnie Lė 

świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej 

Чомагсгете numeru dawydowrcyu 
      

  

JESZCZE ZMIANY NASTĄPIĄ W RE- 
GULAMINIE EGZAMINÓW MATU- 

RALNYCH 

ZAGADKA DEZERTERA- | 
UYPLOMATY | 

„ WARSZAWA. (PAT). — W Spra- Niemal jednocześnie na łamach prasy 20- 
wie częściowej zmiany regulaminu ©- wieckiej, pojawiły się dwie prawie iden- 
gzemińów dojrzałości w szkołach śred tyczne wiadomości. Jedna z nich donosiła o 
nich Ministerstwo Wyznań Rel. i Ośw. przejściu na służbę sowietów wożnego w 
Publicznego wyjaśnia: Stały regulamin poselstwie polskiem w Moskwie, druga przy + z ы 2 е i niemniej  sensacyj nowinę; 
A aa egzaminów dojrzałości m „ac czeekoowackkkh 0, zrzeka- 
nie ulega zmianie, Zmiany dotyczą jąc się dyplomatycznego immunitetu, „od- 
szczegółów, związanych z koniecznoś- dat się w opiekę* władzom sowieckim, 
cią przystosowania regulaminu do no- WSzczał kroki o uzyskanie obywatelstwa i 8 DIZYSYOS 2 AMA "wejście w czynną służbę Z.S.S.R. Tyle pier- 
wych rozporządzeń w dzizdzinie Upra wszy komunikat sowiecki o radcy legacyj- 
wnień szkoły prywatnej oraz wykona- nym Sztilipie. 
nia programu szkoły średniej. — 1) „Od ubiegłego czwartku" — tak opiewa | 
Wszystkie prywatne szkoły z pełnym czeskosłowacka mkr — ‚‚га‹:‹:;е = $ 
programem zdają zwykły egzamin doj ESET naszego poselstwa przy rzą 

EE ао 1 > S.S.R. w Moskwie, zaginął bez śladu. Naj ala wszystkie szkoły prywatne z wyraźniej chodzi tu dA psychi j- 
niepełnym progrzmem — rozszerzony go załamania się,o atak manji przešladow- | 
egzamin dojrzałości. 2) w drodze wy- czei, jak o tem dowodzi jego postępowanie | 
jątku w bieżącym roku szkolnym, 10 wotec władz sowieckich, podane w ich ten- | 
jest aż do 1 lipca 1931 roku, wszyst- deMyinym komunikacie". 
kie szkoły prywatne z pełnemi prawa- PRZEBIEG ZAJŚCIA 
mi i niepełnem: zdają zwykły egzaniin : 

% $ W ów czwartek eksdyplomata zjawił 
qojrzałości. si urzędującego komisarza ludowego Bo- a = u 9 ZAKONCZENIE PIATKOWEGO РО- гума Sieina 1 odai mu swój posz 

SIEDZENIA W SEJMIE. oświadczając, że nie zamierza wracać do 
Warszawa. (PAT). — W. dalszym ciągu Pragi, gdzie go czeka kara (?) i gdzie jest | 

wczorajszego posidzenia Sejmu, po dysk.- ześladowany przez wrogów (?), lecz pra- | sji nad nowełą do ustawy antvalkoholowej, grie pozostać w Rosji i w tym celu prosi zabrał glos wicemirister skarbu Starzyński, Ii władze o prawo azylu. sę 
który porównał wyniki dwóch sposobów Jaka hyła prawdziwa treść rozmowy, | walki z alkoholizmem, to jest prohibicji bez- którą w czterech ścianach komisarjatu od- względnej i ograniczenia częściowego, uzna był dezerter dypiomzta z komisarzem 80- 

ас za korzystniejszy ten drugi system. -- wieckim, tego oczywiście niewiadomo. Na- < 
o końcowem przemówieniu: sprawozdawcy ton'iast, wedle twierdzeń poselstwa, oświad 

Izba pnia do głosowania Przyjęto po- czenia Sztilipa nie są prawdziwe. м pruwkę posła Dyposkiego w sprawie liczby OD ы z s 
niejsc sprzedaży ©raz A posłanki A IC dnia I kwietnia miał on | Waśniewskiej. Cały ojekt ustawy przyję- a a ane wo całem poselstwem  w 
to w drugiem VSS rzecie czytanie od- ZAStepstwie odwolanego posia Girsy. Zasta- | bedzie sie na nastepnem posiedzeniu. nawiaiacym jest ponadto fakt że Sztilip bez | Zkolei poseł Wišlicki zrefsrowal projekt po po wizycię u komisarza Borysa — o podatku od kart do grv. Projektowana u- Steina zaginął, jak "dotąd bez śladu, Cze- stawa podwyższa opłatę od kzrt. Po dysku- ("4 Przypisać owo tajemnicze zniknięcie, A sji projekt ustawy przyjeto w drugiem i trze które ani czeskie, ani sowieckie władze nie | „ien_ czytaniu. urmieja odpowiedzieć = niewiadomo.  Naj- 

Następnie Izba przystąpiła do wnioskn PEWNIEJ owym specyficznym wartnkor, Klubu Narodowego w sprawie zmiasy tary- Które Panują u stóp „czerwonego* Kremla. 
wy celrej, poczem bez dyskusji, po krótkim Poseł Girsa, zapytany o sprawę Sztilipa | 1eftracie posła Rzćski, przyjęto w drugiem i nie ma najmniejszych wątpliwości. jego | 
trzeciem czytaniu projekt ustawy o odkupie wspópracownik zdradzał od dłuższego okre- kolci lokalnei Lwów — Stojanów. su czas” dowody niezwykłego podrażnie- | „ Po referacie posła Ducha przyjęto w dru- nia i rozdenerwowania, Był wyczerpany i _ giem i tczeciem "zytaniu projekt ustawy n zniszczony trudną i odpowiedzialną : wvłaczeniu nawiatu turczańskiego z wojewó W tem wyczerpaniu, w chwili, dy doszło | dztwa stanislawowskiego i przyłaczeniu ge ono do kulminacyjrego punktu, skal się pod | do woieyrództwa Iwowskiego. Wreszcie na opieke władzy, (u której chyba — poza | wniosek komisji woiskowej Izba wybrała komunistami — jeszcze nikt „Opieki“ zz 

sa Steina? Ani on, ani jego za 

        

   
    

    

członkiem zarzadu Funduszu  Kwaterunku prześladowaniem nie szukał). A. rola 

nie niogli spostrzec, że człowiek. którego | 

Weiskowego dotvehczasowego członka p. 
Kazimierza Rerhowicza. 

Na tem ohradv przerwana o godzinie 3 mają przed sobą. nie człowiekiem = minut 15 w nocv Nastepne posiedzenie od- malnym. W jakin:że e celu podł => bedzie sie w noniedziałek w dniu 16 bm. o go, co więcej umocnili w jego szaleńczym 

    

  

    

     

   

godzinie 10 rano. uporze, w obawie przed własnym Bym Ab o SARZE w obuwie przed powrotem @0  wiasnego | 
krajuż — W jednvm chyba celu. Pomyśla- PRZEMÓW ENIE MIN no może w Moskwie, że oto nadszedł 

: "_ „dzień odpłaty” za tę konfuzję, ktėrą Z.S, | GRANDI EG » R. R w_ ubiegłym a ich dy- ; plomacja, y to za wzorem Biesiedow- NA BUDŻETOWEM POSIEDZENIU _ skiego, zdezerterowało kilka większych dv- | 
IZBY zi i rój REY, s agi pobudki = ZYM. — ŻZamykając dyskusję Tie ejrzanych czynowników. Po ži AE: RZA RE je spektaklu, jaki „czerwona” dvpłomacia da- | 

Sraroh aimake Goi rai o iz w чер Au as i i 5 уе z 

rys natdwizky lao "mocy włosko: Ścią na kadry dyplomatyczne innych państw, ^ 
francusko - angielskich. które w swvch amnałarh nie notował prze | zawarty ukiad — mówił minister cież podobnych wvpadków... Skorzystane z | — pozwala na jak najlepsze przewidywania "Adzrzajacei się okazii, bv siabrykować | 
co do rezultatów przyszłej konierencji roz- » Riesiedowskiego ®  buržuazyjnem  wyda- 4 brojeniowej. Dążąc do aria tych ige NU“. +2 
alow, Italja zgodziła się znaczne 0- i : tiary, O m obowiązek. SZTILIP W POLSCE 
mawiany układ dotyczy jedynie zbrojeń : > aż morskich. Zagadnienie zbrojeń lądo Przeszłość czeskiego Biesiedowskiego* — 

powietrznych nie było za a poz "Przed wojną był nauczycie. Ćkład morski wskazuje jednak drogę, którą |Em ludowym. W. czasie wojny nie chcąc 

    

   

  

    
    

  

    
     

    

   
   

    

     

          

   

   

    

   
   

      

      

   

   
      

    

należy isć. Rząd taszystowski, idąc za wez. waczyć owad zodalcdw: a ie US 
mcząsega ostaniej see Rab til Rae udział w twnrzeniu legjenów czeskich, NEW dów, ażeby nie zaniedbywać niczego, co mc ich walkach na Syvberji z bolszewikami, Na- — 
że się ej kj do sukcesu konferencji roz 

a do owego CR czeskiego, КИ 
brojeniowej, jest zawsze gotów rozpatrywać pod wodzą gen. Hnsaka czesk. Hallera wal | wszelkie nasuwające się oo w Spo- czyl w szeregach sprzymierzonych na Poz "m i pokojowy. lach Szampanji. Wszystkie te przejścia mia 

d 9 lat — oświadczył minister Grandi 
ły = CE A nerwowy.. Po 

— polityka Mussofinieg žy w kierunku WCIMC WSZ o służby czeskiego mini- pokoju i jego t atole ai dążą da roz nich Sa zagranicznych. Przez kilka wiązania kwestii rozbrojenia, uważając tę o4yf, trzym we cWowie, odzie rzecz szeze kwestję za część  nierozłączną zagadnień s pne rzymywać miał szezególnie bliskie | bezpieczeństwa i współpracy państw. Świat 5 unki z przedstawicielstwem sowietów.. | rzedko przechodził tak ciężki jak obecnie  ięieni ubiegłego roku zamienił Lwów | kryzys. oo odczuwał „równie dotkliwie "a Moskwę, a zialanie potežnvrh czynników historycz- Prasa czeska, ktėra znamionuje zaws=e | nych. które regulują życie narodów. W tej troskliwość i chwalebna dbałość o. dobre chwili nikt nie ocenia jeszcze właściwie w imie własnego państwa, z wielkim naciskiem Ss „rozciągłości „kryzysu gospodarczego podkreśla ów zły stan zdrowia eksdyploma- Widzimy go jedvnie przez pryzmat wojny, tv. Za przyczyne jego postepku uważa — która go wywołała. To też rząd faszystow lub chce uważać —- niepoczytałność. Być ski oświadczył. że gotów jest współprace moze. Nienmiej jednak zagaakowość wać w realizacii projektu unii europejskiej biegu -ałei sprawy. znikniecie jei bohatera wychodząc z zasady, że współoraca państw 1 zachowanie się władz sowieckich każe się enranciskich może bvć owarantowana iedy- domyś'ać czego innego, nasuwa, narzuca nie przez politvkę równości. sprawiedhwości nawet nndeirzenie, že poza owym rzeko-- Me dażenie da zrównoważenia sił. Wtedy AMA AZ ryje sie, skrzętnie za kulisy. iedvnie Farana nie hedzie izoło: te- "Vvnlomatycznych  zabiec zdrada tenie polityki światowej. R stanu. ; "=" 
Powojenna nolityka ettrepejska wstrzą 
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р;ш:% іез:::е ne R w S 
mu do tstanowienia svstemu w: y 
tendencie różnych państw do zimełnego u- PRAWNICZEJ > niezależnienia się od fakichkolwiek czymni- _ WARSZAWA .(PAT). — Sejmowa ko- ków poza własnemi interesami. Włochy prze misia prawnicza w dniu 14 marca, przy li- viwstawiaia sie dażeniu do utworzenia w Cznym udziale delegatów rządu, rozpatrywa. łonie Ewrony szereon zamknietych systemów ła izącowy projekt ustawy w sprawie za- co mrołoby wywołać starcia i nienorozumie- newnicnia czasowych mieszkań i pomiesz- nia. tworzenie sie iakiegokolwiek  błoku Czeń dla zwolnioych robotników rolnych. 
pociaoa za saha zawsze tworzenie się in- Proiekt ten został przvjętv bez zmiany w 
neco bloku. przyczem oba nawzaiem drugiem i trzeciem czytaniu, Następnie ko- 
obserwuła f wzaremnie snhie grożą. Błaki, mis'a wzięła pod ohbradv wniosek  posłani 
oparte ną svsteniia alianców wniskowych, Peptowskiej (Kl. Nar) w sprawie zmiany 
sa zawsze Plamantom nieltarzvstnum  dła Ustawy o ochronie lokatorów. Wniosek ten 
snraunr nnienin. Qniarałac sie ną tej noństa- został odrzucony glosami wszystkich klubów wie Włnchv okreslała swą role w Eswanie. z wyjatkiem Klubr. Narodowego. _ Wreszcie 
Znaśredą ana w Owaranriarh traktatų Tocar- iromisia po referacie posta Jana Pilsudski 
neństinem wruraz Swynrh  tondancyj nnfiłv- gu przyjęła w drugiem i trzeciem czy 
cznych. Włnrhy wierzą również w swa mi- prciekt ustawy w snrawie zmiany rozporzą sia nateaałacą na ntrzumania rówmnwągj 1 dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wierzy porazumianią miedzy narodami różnych ras telnaści w walutach obcech iv złotych w 
i przekonań. : złocie hipotecznie zabezpieczonych. 

POSTFDZFNIE KĄ MISI



ECHA 
Ś.P. dr. KONSTANTY 
KORWIN - GRONKOWSKI 

Tym razem podzielę się ze swymi czy- 
telnikami sniutną wiadomością, która zapew- 

ne nie jednego wzruszy. Wzruszy każdego, 
kto bliżej znał, bądź to prywatnie, bądź też 
jako lekarza $. р. dr. Konstantego Korwin- 
Groukowskiego. Gdy piszę to krótkie po- 
śmiertne wspomnienie, mam na myśli swój 
kącik dziśnieńszczyzny, w którym pracował 
š p. Ar Korwin-Gronkowski. Nicubłagalna 
šmierč w nocy 8 marca b. r. jaki ten zło- 
dziej zbliżyła się cicho do łoża chorego i 
zabrała od nas nazawsze. Zabrała dobrego 
iekarza, który z wielkiem poświęceniem pra ° 

cował wsród iudu naszego jako prawdziwy 
bcjownik, nie odmawiając nikomu swojej 

poriory, hez wzgiędu na porę roku i czas. 

Czy to we dnie, czy w nocy, czy go wzywał 

bliski sasiad, czy © całe kilometry odległa, 
zapadła wieś, gdzie ubogi wieśniak w bole 
ściach błagał o ratunek, on zawsze Śpieszył 
z pomocą, nie patrząc na żadne trudności, 

nie troszcząc się o subie samym. 

Głeboko pojmował obowiązek lekarza i 

ra tem polu był wprost niestrudzony, pra- 

cował z wielkiem poświęceniem iak długo, 

“jak długo starczyło mu sił. 

$. p dr. Konstanty Korwin-Gronkowski 

urocził się w roku 1868 w maj, Wiszniówka 
ziemi grodzieńskiej, pochodził ze szlachty 

ziemiańskiej, pieczętującej się herbem „Śle- 

powron“. = 

Gimrazjum ukończył w Moskwie. Studja 
uniwersyteckie odbywał zagranicą; w Stut- 

_ tgwdzie i Tiibinie studjuje matematykę a 
później medycynę. Po ukończeniu studjów 
wraca do Rosji do Charkowa, gdzie otrzy- 
muje dyplom dr. ined. Pracuje jako lekarz 
zieriski (powiatowy), później na Syberji ja- 
ko lexarz kolejowy. 

W czasie wojny jako lekarz wojskowy 
pracuje przy Czerwonym Krzyżu, na froncie 

zostaje kontuzjowany i z powodu kontuzji 

przydzielony do szpitala, jako główny le- 
karz, 

Od. roku 1918 pracuje przy Komitecie 
Rodzin Polskich a w 1921 r. wraca do kra- 
ju. 

Przez pewien czas pracuje jako asystent 
U.S.B. w Wilnie przy Kasie Hostologji, poź- 
niej jako lekarz kolejowy i lekarz Kasy Cho- 
rych w powiecie Dziśnieńskim. Z powodu 

cherobv podaje się do dymisji i po długich 

fi ciężkich cierpieniach,” otoczony rodzirą, 

8 marca rozstał się z tym światem nazaw - 

SZe. 
Dnia ii тагса, żegnany przez rodzinę, 

kolegów i przyjaciół, po odprawieniu żałob- 

nych nabożeństw w kościele św.św. Piotra 
j Pawia zwłoki ś.p. dr. Sonstaniego Kor- 
wir-Gronkowskiego spoczęły na cmentarzu 
parzfjalnym św. św Piotra i Pawła. 

Taka jest historja życia i śmierci Ś.p. dr. 

Korwin-(ironkowskie go. 
Na zakonczenie dodam jeszcze słów parę 

z życia prywatnego. 

Kto przestąpił próg mieszkania $.p. do 
ktora, nie jako pacjent, ale drogą prywatną, 

na pogawędkę, wynosił nazawsze niezatar- 

te wspomnienia mile spędzonego czasu. 

Giętki umysł, głębokie i wszechstronne 
wykształcenie, duże oczytanie, wielka zna- 

jomrosć ludzi, narodów i krajów (Ś. p. dr. 

Koerwit:-Gronkowski dużo podróżował i po- 

siadał kilka językow), jego serdeczna uprzej 
mość, a nadewszystko staropolska gościn- 
ność tak przychyinie usposabizły i rozbraja 
ły kazdego, spokojna dyskusja w najroz- 
moitszych zagadnieniach, poszanowanie w 
każdym z biesiad.jących jego przekonań i 
zapatrywań, a prostota i szczerość głębokc 
się wpijały 'w duszę z nim rozmawiającego. 

Śmierć jednak nie patrzy na żadne załe- 

ty. W zimine objęcia ścisnęła i uwiodła, w in- 

re zaświaty, pogrążając w smutku krew- 
dych bliskich i znejomych 

Włodzimierz M. 
  

IGNALINO 
— Nasze życie. Miasteczko Ignalino, po- 

_ łożone nad granicą litewską jest jedrym z 

й 

й 

5 

najruchliwszych punktów handlowych w po- 
_ wiecie Święciańskim. Pomyślne — warunki 

Ignalino posiada dzięki stacji kolejowej na 
odcinku Warszawa — Zemgale i należy przy 
puszczać, że w najbliższym czasie, ze wzglę 
au ra ciążące ku niemu gesto położona 
ckohczne wise, stanie się jednym z najważ- 

POETA i KOTERJA 
Ktoś powiedział, że najlepszą rze- 

tzą, którą człowiek moż2 zrobić ze 
swoim talentem jest oddac go na usłu 

i wielkiej idei; ze swej strony dodał- 
bym, że chcąc talent zaprzepaścić, na- 
leży oddać go na usługi koterji. 

Koterją, a nie czem innem, jest tak 
zwana „grupa poetów proletarjąckich'* 
Nie mam tu bynajmniej na myśli 
wszelkiej poezji, biorącej za temat ży 

_ «ie proletarjatu; zastrzegam zgóry, Z2 

- znaczv/nic — zbiorowość, 

  

nawet niemal każdy z auterów. nale- 

żących do tej grupy zosobna zaslugi- 
je ra to miano i wnosi do literatury i 
zycia momenty nowe i gadne uwagi 
Jednak, gdy się ich bierze razem, to 
powstaje nowa, zbiorowa indywiduai- 

„ność, w której jednostki tracą swą sa- 
modziclność, a jeśli nie — to musza 
staczać walkę o swoje własne oblicze. 

Nad wszvstkiem, co się nazywa 

„pre!etarjackie* zawisła chmura mark- 
| syzmu. Najbardziej charekterystycz- 
nym rysem marksystowskiego poglądu 
na świat jest kolektvwistyczne  trak- 
towanie każdej sprawy. Jednostka nie 

to wszyst- 
ko. Tą zasadnicza tezą Marx dla swo- 
ich wyznawców przekreślił nazawsze 

 mietyłko etvczną ewolucję Świata 
chrześcijańskiego, lecz i wszelkie reli- 
giino-indywidua!ne podstawy moral- 
ności. / 

Grupa „poetów proletarjackich“, 

    

niejszych ośrodków w powiecie Święciań- 

Społeczeństwo m-ka Ignalina, wyczuwa- 
jąc ważność 23 punktu dla życia tak go- 
spodarczego jak kulturalnego powiatu, z 
catą energją i niekłamanym zapałem garnie 
się do pracy społecznej. 

Wzorem dla isnych miasteczek powiatu 
Święciańskiego jak również dla całego wo- 
jewództwa, może być znakomicie prosperu- 
įaca tam od 10 la: Spółdzielnia Spożywców, 
mająca 486 członeów, gdv przeciętnie licz- 
ba członków na jedną spółdzielnię w woje- 
wództwie wileńskiem wynosi 200 osób. Nic 
też dziwnego, że cbrót roczny tej spółdziel- 
ni w roku 1930 wynosił 246.000 zł, gdy 
znów przeciętnie r.a jedną taką spółdzielnię 
w województwie obrót wynosi — 69.000. 

Fundusz udziałowy Spółdzielni Spożyw= 
ców w Ignalinie przekracza 5.500 zł, gdy 
przeciętnie w województwie wynosi on 1500 
zł. Z tych danych widzimy, że Spółdzielnia 
Spożywców w Ignalinie prosperuje bardzo 
dobrze, to też wypada jej życzyć jaknajpo- 
myś!niejszego rozwoju. Należy również pod- 
treśhć pełne uznanie zarządow: spółdzielni. 

Drugą. taka wzorowo prowadzoną insty- 
tucją o charakterze gospodarczym w [gna- 
linie jest egzystujaca tam od 5 lat Kasa 
Stefczvka, wynosząca 40.000 zł. świadczy o 
zaufaniu społeczeństwa do tej placówki, a 
jeśli weźmiemy pod uwage wkładki oszczęd 
nnściowe, wynoszące 47.000 zł, to musiniy 
stwierdzić, że placówka ta cieszy się wielką 
popularnością wśród  okolicznei ludności, 
gdyż przeciętna suma udziałów przypada— 
jaca na podobną Kasę w  wojewodztwie 
wiłeńskiem wynosi 5.000 zi. Na czele Kasy 
Stefczyka w Ignalinie stoi p. Miesojed, ktč- 
ry nie szczędzi trudów dla rozwoju tak waż 
ne: płacówki dla życia gospodarczego tam- 
tejszego terenu, to też należy mu wyrazić 
pełne uznanie za jego obywatelską i owocną 
racę. 

` Dane powyższe z działalności wyżej 
wymienionych orsanizacyj zostały zaczerp- 
nięte ze sprawozdania, wygłoszonego przez 
p. starostę Mydlarza w dniu uroczystości 
10-lecia samorządu šwiecianskiego. 

Poza temi wzorcwo prowadzonemi orga- 
nizacjami na terenie Ionalina. mamy jeszcze 
dobrze prosperujace Kółko Rolnicze, które 
również rokuje jaknajlepsze nadzieje roz- 
woju. 

Gdv wspomnimy jeszcze o takich pla- 
cówkach, jak Srraż Ogniowa, Towarzystwo 
Domu Ludowego. Towarzystwa budowy ko- 
ścioła, Zwiazek Strzelecki, Federacja 7. O.O. 
i wreszcie niedawno zorganizowany Zwiazek 
Prarv Obvwatelskici Kobiet, to widzimy, 
że życie tak wosnadarcze, įak snolerzno- 
oświatowe w Ignalinie rozwiia sie hardzo 

nyślnie Przejezdny. 

LEKARZ 
prosi o informacje, gd'ie w wojew. 
Wileńskiem, Nowegrództiem, Poleskiem 
jest rzeczywisty brak pomocy lekarskiej, 
jakie warunki zarobkowe, mi*szkanio- 

we, (ogród) komunikacyjne 
Adres: dr Napoleon C-arnocki, 

Wilno, Antokcl 49, 

  

  

      

22 Poiska Państwowa Łoterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 4-ty dzień ciągnienia. 
PRZED PRZERWĄ 

15.000 zł. wvg:2t nr.: 11051 
10.000 zł. wygrał nr. 169808 
Po 5.000 zł. wygrały n-rv: 17132 148090 

160169 
Po 3.000 zł. wygrały n-rv: 188458 188874 
Po 2.000 zł wygrały n-ry: 1769 19050 

31766 32404 50706 77497 154986 157852 
165271 199808 204208. 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 1315 2418 
6028 41559 443673 43608 50181 50866 55562 
68524 06838 115974 135054 147128 147407 
150733 153080 154568 157112 158252 162458 
26607 31558 55532 58476 125040 120685 
130588 140373 149391 149391 149457 157980 
175200 170642 179840 191828 200103 203325 
165626 178119 191165 194204 

Pn 500 zł. wygrały n-ry: 0016 10465 
10489 11670 17097 17706 20352 26204 30810 
59810 32357 34254 36750 38803 43503 44593 
49774 51210 63725 66200 67077 67108 68601 
70448 72079 77950 83466 35818 86173 91431 
61859 92420 93641 64470 96807 97167 09732 
103535 108726 110807 111242 111342 111640 
115534 118107 119348 118099 119314 122957 
130075 133093 133722 136440 136681 139169 
  

SKOSZTYJ 
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do której między innymi należy i Bro- 
niewski, ideologię swoją opiera na 
zasadach. społeczno-politycznych mark 
systowskich i przejęta jest niemi tak 
dalece, że wszelkie postulaty etyczne 
z potrzeb społecznych, proletarjackich 
wyprowadza. Posiada ona swoją ideo- 
logję. niemal w program ujęta, która 
wjtyka granice zarówno treści, jak i 
formie. Rzeczą dla nich najważniejszą 
jest walka klas, w której stoją oni po 
stronie „pokrzywdzonego proletarja- 
tu*. Dla wszystkiego, co wybiega po- 
za najgrubszy materjalizm, mają oni 
pogardę. 

Pod względem formalnym narazie 
„pceci proletarjaccy" nic nowego nie. 
dali. Możemy tu spotkać wszelkie wer--nie rewolucjonisty. Jeden Broniewś 

  

     

on bardzo do skamandrytów. 

„rozumowaniu, opartem na 

KRAJOW E. Samolot raidu Warszawa-Talin 
wpadł w burzę śnieżną 

NA MIEJSCF WYPADKU! WYSŁANO POGOTOWIE TECHNICZNE. 

Wczoraj w południe wystartowały z Rygi trzy samoloty, uczestniczące 
w ra'dzie Warszawa — Tallin, ky odbyć podróż pow”otną do Warszawy. W 
dro ze do Porubanku w pohliż'. I'oahrodzia samolot pilotowanv przez pre- 
zesa warszawsk'ego aerokiubu mjr. Malewskiego natrafił na przeciągającą 
burzę śnieżną * costał strąccny na ziemię. Mir. Halewski i jadący z niia poseł 
Rud 'wski wyszli z katastraiy bez szwanku. 

Na miejscu wypadku wyjechało z Porubanka specjalne pogotowie ta- 
ciimi' zne. Aparaty mir. Długoszewskiego i por. żwirko odbyły podróż bez wy 
nadhu. 

Czwarty samolot nie wystartował 7 Rygi z racji deiektu w motorze i odie- 
ci dopiero we crwartek. 

Przyjazd i'pt. Hałewsviego do Wilna spodziewany jest w niedzielę o 
godzinie 9 rano 

Odlot uczestników raidu do Warszawy nastąpi najprawdopodebniej 
w. ptniedziałek. 

Lotnicy opowiadaja, iż szczegolnie ciężki był etap z Tallina do Rygi z 
vowodu strasznych wprost warunków atmosferycznyci Lotników zaskoczyla 
durza śnieżna i mgła tan, iż dwaj z nich musieli lądować w drodze. Jeden 
wyłędował na wodzie na morzu, druqi zaś na brzegu morskim i dopiero po 
przejściu burzy, po upływie minut 45, lotnicy udali się w dalszą drogę. Ta 
prze. wa lotu miała mieisce w edleginści 30 km. przed Rygą. Cała droga z 
Talina do Rygi trwała 3 i pół godziny skutkiem tych przeszkód. 

Antyprohibicyjna uchwała 
BOSTON. (PAT) — Korgres stanowy powziął uchwałę, domagającą się zmiany 

sb zupełnego odwołania ustawy o rrohibicji. 

Z Paryża da Tokio na samolocie 
HONC - KGNG. ;PA%). — Lotnicy francuscy Burtin i Moenche, którzy wyłecieli 

z Faryża dnia 2 bin. udając stę do Tokio, wylądowali tu w dniu dzisiejszym. 

  

Proces 6 zamordowanie przed. Sznapki 
WYROK PIERWSZEJ INSTANCJI ZATWIERDZONY 

KATOWICE. (PAT) — Przed sądein apelacyjnym rozpoczęła się w dniu 14 bm. 
rozprawa odwoławcza w sprawic zamordowania komendanta posterunku w Golasowi- 
sach śp. przodownwa Sznapki 

Jak wiadome w pierwszej instancji icden z oskarżonych został uwclniony, 5 zaś 
zost» o skazanych na karv 
ruiora przeciw niskiemu wymiarowi kary 

1 „pot do półtora roku więzienia. Na skutek decyżji proku- 
uwolnieniu jednego z oskarżonych sprawa ta 

nata się przedmiotem ponownego rozpatrywania przed sądem zpelacyjnym W tcku ro: 
'raw»” odwławcz , przesłuchano kilku nowych Świadków. M. in. zeznawzła żona pa- 
stor: Hartlirgera Po zamknięciu postępowania dowodowego zabrał głos prokurator, 
domarając się wyszego wymiasi kary dli wszystkich i uznania również winnym. oskar- 
żenego „Brzeżka. Obrońca wniósi o zat wierdzenie wyroku w jierwszej instancji co do 
wszystkich oskarzonych z wyjatkiem Wauławiaka, co do któego prosi o wyrok uwal- 
mający. O godz. *9.30 sąd udał się na naradę. 

godz. 1915 przewodnic:ącv tryb'rału egłosii wyrok Sąd zatwierdził w całej 
:ozc agłości wvrcl- pierwsze: instancji Tem saniecm Batut i Kubla skazani zostali na peł 
tora "oku więzieni* Swierzyna I roh_ Kortet, 
toku więzienia, a uwolniony został Brzežek. 

Uczniowie w r 

dwaj Szymakowie i Wacławik — po poół 

ol! bandytów 
NIELDANY NAPAD NA I ISTONOSZA 

Ł(.DŹ. (PAT) — W ostatnich dniach władze śledcze ustaliły, że jacyś dwaj osoh- 
nicy planują napad rabunkowy na listonosza pieniężnego. Napad miał hyć dokonany 

w tobrte w godzizach porannych. Dwaj turkcjonzriusze urzędu śledczego zaopiekowali 

się zdaleka listonoszem pieniężnym Michalskim O godzinie 12 rano w chwili, gdy M'- 

Chalski wchodził do jednej z firm przy ul Piotrkowskićj, z za węgła muru wystąpili dwa; 
napastn'cy, uzbr.jeni jaden w rewolwer, drugi zaś w młotek i usiłowali listonoszowi 
odebra' torbę z pieniędzmi. W tym momercie zjawili się wywiadowcy i napastniko w 
zatrzyniali. 

Nichalski m:ł przy sobie okwłol4-vsięcy złotych. Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, że napastnikami są dwaj abiturjenci .nieiskiej szkoły handlowej 
munt Gwizdał i 17-letni Henryk Lutosławski. 

g)> czasu, przyczem oświadczyli, że rewolwer 

—18-letni Zyg- 
Zeznali oni, że napad planowałi od dłuższe- 
miał być użyty tylko w ostateczności. 

TETRAACZONA PORZERZWTODRZP RETTE WYS OZZE RZY. ROWE CZE BOA ROOOAĄ 

PEWNY ZAROBEK 
Każdy z łatwością może zaronić 300 zł.1 więcej miesięcznie _ poza swą pra - 

cą zawodową, kto będzie wyrabiał skarpetki i pończochy na specjalnych - małych do- 
mawych maszynach pończoszniczych. Surowca dostarczamy. Odbiór produkcji gwa- 
rantowany. Cena maszyny 500 zł. Odpowiedziałnym na rity. KTO CHCE PRACOWAĆ 
I ZARABIAĆ, 
wa — Długa 9. 

  

W dobie obecnego kryzysu codzienne  tro- 
ski materjalne łożą się już ciężkim na każde- 
go brzemieniem. Gdy dręczą kogoś jeszcze 
nieustanne bołeści, temu doprawdy życie u- 
p”zykrzyć się może. Dlatego też bardzo cie 
kawem jest pismo p. Pawła Menna, Warsza 
wa, Konarskiego 5, w którem czytamy m. 
in. cd lat cierpię na reumaivzm. Dokuczli- 
we bėle wprost obrzydziły mi życie, czyniąc 
niezdolnym do pracy. ŚStosowałem _ wiele 
środków, ale skutek był niestety tylko przej- 
Ściowy, gdyż po krótkim czasie bóle powra- 

| cały. Przypadkowo o mojej niedoli opowie- 
iziałem jednemu znajomemu. Poradził mi 

Hi spróbować tabletki Togal, które sam z nad- 
zwyczajnym wynikicm stosował, cierpiąc na 

Ijį zóle neuralgiczne. Posłuchałem jego rady i 
ji nabyłem w aptece Togal. Z radością stwier 
dzić muszę, iż rezultat jest wprost bajeczny. 

     
    
   

Mamy 
ta tę samą doskonałość wiersza, jaka 
rodzaju literackiego, względnie mało 
imażynistycznej ordynarności w obra- 
zowaniu, głęboko wyczutą i subtelną 
ryimikę, oraz pewną Wwybredność w 
stcsowaniu rymów i asonansów. Jako 
teoretyk, Broniewski nie wytrzymuje 
krytyki. Nielogiczność jego jest feno- 
menalna. Niezdainy į niekonsekwentny 
w rozumowaniu dyskursywnem, oka- 
zunje on wiele konsekwencji i siły w 

symbolicz- 
uości obrazów i ich kojarzeniu, które 
z siłą przekonywującą narzucają się 
czytelnikowi. 

Istnieje w Broniewskim rozdwoje- 

i   

syfikacyjne i graficzne dziwolągi fu- —. to spokojny, zdecydowany uczest- 
turystów i formistów, trywialną obra- 
zowošč imażynistów i do karykatury 
ziema! ' doprowadzoną  alogicznošė 
Pomimo to, niewiele tu jest bezpośred- 
niości uczuciowej, natomiast dużo in- 
telektualizmu. Ta ostatnia cecha przy 
wspomnianej ałogiczności i umiejęt- 
nem operowaniu efektownemi zwrota- 
mi często nadaje „poezji proletarjac- 
kiej” cechy demagogji. 

W takiej to ogólnej atmosferze ko 
teryjnej trafiają się perły w postaci po- 
ezyj Władysława  Broniewskieso. 
Znamy tego poetę m. in. z łamów 
Skamandra, gdzie wraz z kilku innymi 
„poetami  proletarjackimi*  Wandur- 
skim i Standem występował, jako 
gość. Pod względem formy zbliża się 

nik rewolucji, który nieco chełpliwie 
mówi o sobie: 

„Umiem strzelać pewnie i celnie, 
Umiem w ogniu wytrwać spokojnie, — 
mcje słowa ranią śmiertelnie, 
jak Śmiertelne kule na wojnie". 

(„O sobie samym“) 

Ale, gdy nadejdzie chwila ciszy, 
gdy zapanuje retleksja i cicha rozmo- 
wa z własnem sercem, wtedy słyszy - 
my w wyznaniach poety ból i narzekz- 
nia na nielitościwa konieczność, która 
go w tę walkę wciąga. 

„Któż wie, jak trudno, któż wie, jak boleśnie 
sercem, jak bębnem, grzmieć przed ludzką 

armią7 
przejdą przeze mnie i zdepcą te pieśni, 

niech się zgłosi do Tow. Wymiany 

    

  

Handlowcj z Zagranicą, Warsza- 

  

Zniechęcony do życia przez bóle reumatyczne 
Już od trzech miesięcy nie dokuczają mi żad- 
ne bóle i czując się teraz zupełnie zdro- 
wym, powróciłem dc pracy. Z wdzięcznością 
1 czystem sumieniem polecam każdemu cier- 
piącemu tabletki Togal, jako zbawienny śro- 
del. Rzeczywiście przeciwko bólom reuma- 
*yCznym, podagrze, bólom i rwaniu w sta- 
wach, łamaniu w kościach, Baris nerwo- 
wym i glowy, grypie i przeziebieniom niema 

A nad "Topai Potwierdza to do- 
tnie przeszło 6000 lekarzy, w tej liczbie 

wie!tu słynnych profesorów. Togal w natu- 
ralny sposób usuwa pierwiastki  chorobo- 
twólcze i jest nieszkodliwy dla serca, żołąd- 
ka i innych organów. Tysiące udręczonych 
cdzyskało dzięki tabletkom Togal swe zdro 
wie. Wvprobojcie i przekonajcie się sami! 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

   

sercem podartem zgłodniałych  nakarmią. 
Ach, wtenczas może nikt już nie usłyszy 
ostatniej pieni, jaką wyznam światu?.. 
Oto znużony szepcę coraz ciszej, 
szepcę napróżno: uratuj". 

Siłnie brzmi u Broniewskiego akord 
pracy, jednak te najsilniejsze miejsce 
jest najmniej oryginalne, bo zdradza 
wpływ Majakowskiego. Mimo to, czu- 
jemy siłę w słowach, apoteozującycii 
nowoczesny przemysł jako prawdziwą 
twórczość proletarjacką: 

Np... „rozpędu trezba i oliwy 
trznsmisjom krętym, trybom krzywym, 
nacisku trzeba twardvm szynom, 
niech błysną stalą ciemno -siną, 
niech pędzą światem śmiało prosto, 
stalowe żebra wioząc mostom, 
niech z ognia wydrą i zawiozą 
staliwe żebra parowozom, || 
ramiona dźwieniom, kły kotwicom, 
piorunochronv blyskawicom, 
gardziełom pieców dvm i węgiel, 
a ludziom dumę i potęgę"*. 

(Pieśń o wojnie domowej) 

W. poezji Bioniewskiego znajduje- 
my niemal wszystkie momenty „pro- 
g-amowe* „poezji proletarjackieį“, a 
mianowicie: urbanizm, kosmopolityzm, 
uwielbienie techniki, apoteoza walki 
klasowej prolełarjatu i t.d. i td. —- 
Jećnak wszystko to jest przeciwne je- 
go naturze, które zmaga się z narzu- 

canem jej jarzmem. 
Weźmy turbanizm. Poeci — urba- 

niści wielbią w mieście nawet to, co 
bez szat noetyckich może hudzić tylko 
Gd'azę. Wmawia się ludziom, którzy 
nigdy Londynu nie widzieli, że 

      

\ 
Z POWODU DOROCZNEGO W DN. 15 MARCA 
ZEBRANIA WIL. T-WA PRZYJACIÓŁ NAUK 
Wileńskie T-wo Przyjaciół Nauk, 

posiadające w zakresie programu swej 
działalności kulturalnej również pieczę 
nać pamiątkami narodowemi i sztu- 
ki ojczystej, wino chyba kłaśc prze- 
dewszystkiem nacisk na  uksztalcenie 
młodzieży w duchu odpowiedniego roz 
woju zamiłowań dla objektów  hi- 
starycznych i poglądowego badania ta 
kowych na miejscu. 

Jakoż dzięki troskliwej opiece za- 
rządu muzeum 1-wa P.N. przeprowa 
dzane są tu dorywcze, coprawda, ale 
poważne studja przy pomocy history- 
kow, archeologów i badaczy sztuki, 
których w pewnej mierze wyręczają 
podczas zwiedzania zbiorów T-wa od- 
powiednio przygotowani wychowańcy 
wszechnicy wileńskiei. 

Niestety frekwencja inteligencji na- 
skej, zwiedzającej b. pięknie nbecnie u- 
<zstematyzowane i efektownie rozloko 
wane zbiory T-wa P.N. jest tak nie- 
zmiernie nikłą, że dziwić się trzeba, że 
tyle zasłużony skądinąd Zarząd T-wa 
P.N. nie przedsiębierze jakiejś oko- 
licznściowej inicjatywy gwoli żywsze- 
go pobudzenia szerszych mas społe- 
czeństwa wileńskiego, a zwłaszcza 
młodzieży, kształcącej się naukowa 
do zainteresowania się temi zbioranii, 
a przecież znakumitą po temu sposob - 
nością byłoby obecnie ex re tegorocz- 
rego jubileuszu narodowego, midhowi- 
cie 100-nej rocznicy powstania listopa 
dowego urządzenie wystawy pamiątek 
historycznych z epokowych okresów 
zmagań się narodu polskiego z wrogą 
pizemocą. Mianowicie w latach po- 
wstań 1794, 1831 i 183. Dlatego wła- 
śnie należałoby urządzić ekspozycję z 
tych 3 okresów powstańczych, ponie- 
waż dałoby to cbraz dziejcwy o rozle- 
zlejszej perspektywie a nadto byłoby 
pouczającem zestawieniem zabytków 
wojskowych naszych i ułatwieniem dla 
organizatorów zgromadzenia poważ- 
niejszej pod względem ilości ekspona- 
tów. Ponieważ muzeum  Wil.T.P. N. 
nie posiada tak znacznej grupy pamią- 
tek z każdego z okresów iuż to rewo- 
lucji Kościuszkowskiej, już to powstań 
Listopadowego lub Styczni.*wego, tak 
samo niewątpliwie byłoby bardzo tru 
dno zjednać takowe na miejscu, mia- 
nowicie w Wilnie i gdzieś z miast i 
wsi terenowo sobie bliskich  (rozu- 
miem to teren zakreślony ziemiami Wi- 
leńszczyzny i Nowogródczyzny), stąd 
odpowiednie rozszerzenie programu 
wystawy ułatwiłoby samą jej organi- 
zacię. Jutrzejsze walne zgromadzenie 
członków Wil. T-wa Przyjaciół Nauk 
jest nadzieją poweźmie odpowiednie 
ku temu kroki, ileże z pewnością po- 
wyższa ekspozycja pamiątek historycz 
nych niechybnie odniesie sukces nie 
WERE | 

SPROSTOW: NiE 
W związku z artykułem w N-rze 56 

„Słowa” z dn. 10 b. m. podpisanym Karol, 
a zatytułowanym: „W wirze stolicy. Studen 
ci a polityka” proszę uprzejmie o Sprostowa 
rie następujących nieścisłych informacyj: 

1) Dyrektorem  Bibljoteki Uniwersytec- 
kiej po prof. Z. Batowskim od dn. 22. VI. 
1929 r. jest podpisany dr Stefan Rygiel, 
który od 11 VIII 29 r. prowadzi przebudo 
wę gmachu Bi bljoteki. Jemu więc należy 
przypisywać winę zamknięcia  Bibljeteki 
przez półtora (nie dwa) lata, a nie prot. 
Batowskiemu. 

2) Bibljoteka została zamknięta nie w 
tyn celu, by „wytynkować ścianę... popra 
wić klamkę... wstawić szyhę w okno....“, 
lecz pedłegła całkcwitej przebudowie “we- 
wnętrznej i reorganizacji 

3) Na czas zamkniecia funkcjonowała 
ona w łaskawie użyczonym lokalu Central- 
nej Biblioteki Wojskowej. 

4) Otwarcie po przebudowie i reorgani- 
zacji nastąpi dn. 16 b. m. 

Dr. Stetan Rvoiel, 
Dyrektor Biblioteki 

TWOJE DZIECI UCZĄ SĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŻ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 9 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiege 

Szkolnictwa zagranicą”, na konie 

P. KO. 21895, Komitetu Obche- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

   

iema mglistych Londynów, Londyn jest 
tylko jeden, 

Ten, który leje do źrenic uieba radosny 
seledyn". 

(St. Brucz. — Ty w Londynie ) 

„Ni 

Odmiennie wygląda urbanizm Bro- 
niewskiego. Gdy „nadciąga dzień” a 
„Słońce — żołnierz w złotym kasku — 
oddaje pierwszy wystrzał blasku”, to 

. „dołem, brzegiem horyzontu 
ze mgły wypływa ciemny kontur, 
jak cielsko greźne i olbrzymie, | 
bezładne w mple spętane w dymie, 
jak okręt sennych oceanów, 
zbryzgany siwą gęstą pianą, 
powoli płynie i urasta e 
w kamierny, prosty cbraz miasta". 

(Piośń o wojnie domowej) 

Gdy się czyta. to nienodobna nie 
uwierzyć, że autor nia ćla_ pustoty, 
nie dla popisu „słowa rwie z bru- 
ku i ciska”. Wiersze jego to nie róż- 
nokolorowe latarki, wywieszane gwo- 
li iluminacji dla efektu, słowa jego, to 
płonące żagwie, rzucane wokół, jak 
wici. Jakże mogłoby być inaczej u po- 
ety, który z przekonywującą siłą po- 
wiada: 

„„„„Słyszałem żywe serce bruku, 
ten zgiełk bolesny i fatalny, 
ten krzyk na placu Teairalnym, 
i szelest krwi plamiącej chednik, Ž 
i oddech bitych, złych i głodnych”... 

Toż to Barvka z „Przedwiośnia” 
Żeromskiego. Toż to ten, który potrafi 

146 na Belweder, kierowany sumie- 

niem, bardzo drażliwem na wszelką 
niesprawiedliwość indywiduałna i spo- 

tylko moralny lecz i kasowy. 
Gwoli stałego przypominania społe- 

czeństwu wileńskiemu o istnieniu tak 
ogromnie użytecznej a zapoznawanej 
przez ogół instytucji kulturalnej, godzi 
łoby się wielce poważnemu Zarządowi 
T.P.N. postarać się o odpowiednią ru- 
brykę informacyiną w prasie naszej 
stale, przynajmniej co tydzień powta- 
rzanej. 

Jak wiadomo, od kilku tygodni prze- 
piękne zbiory VP.N. dostępne są dla 
oglądania jedynie tylko w  niedziełę, 
mianowicie w godz. od 11 — 2 po poł. 
Jest wszełka nadzieja, że w połowie 
bieżącej wiosny muzeum TPN otwarte 
hędzie dla zwiedzających iak dawniej, 
iównież we wtorki i piątki „Opłata za 
wstęp jest tak stosunkowo drobna, że 
i dia uboższej kieszeni uciążliwą być 
rie może. Sulimczyk. 

LARWA 
(Na marginesie „głosu  cechowych 
malarzy „Karj. Wil Nr. 60). 

Ktoś od długich lat uczuciowo związany 
4 Wilnem, „miastem filomatów i filaretów”, 
ktoś, mieszkający zdala od Wilna i marzą- 

cy o stałym tutaj pobycie, ktoś, kto wresz- 

cie przyjechał do miasta swych marzeń -- 

już po paromiesięcznym pobycie w „gro- 

dzie Jagiellonów" stwierdził: 
— Wilno jest miastem cudownych mu- 

rów i dziwnych lu dzi. Atmosfera wileńska 
jest trująca: ludzie tu nie mają etyki i wy- 

twerzają wprost niesamowite sytuacje”. 
W tych słowach entuzjasty Wilna, któ- 

*e posłyszałem przed paru laty, jest jednak 
wiele racji. 

Czasami Wilno jest straszne... 
Usprawiedliwian: swoje miasto. Wiele 

ono przeżyło, przecierpiało. Było przedmio- 
tem haniebnych targów międzynarodowych, 
сую terenem różnych eksperymentów, Бу- 
ło wreszcie nieraz odskocznią dla nieco 

nieprzebierających w środkach różnych kar 
jerowiczów. 

Kwestja „galilėuszy“... 

Tyłe razy byłc Wilno pobłażliwie i 

lekceważąco klepane po ramieniu, tyle razy 
1óżne ludzkie zera tanim kosztem pastwiły 

się nad naszą przeszłością, aby się wywyż- 

yć w oczach własnych i swoich najbliż- 

ych przyjaciół!... ka 
Z tem się waiczyło. Z tem trzeba wal- 

czyć -— zażarcie, bezwzględnie, z podnie- 
zioną przyłbicą. 

Importowanej bladze trzeba przeciwsta- 

wiać miejscową rzetelność,  nieuctwu 
wiedzę, bezdarnośzi — talent 

Zwycięstwo jest pewne. 

Ale bywają sytuacje wręcz odmienne. 

Zdarza się (jakże często!), iż do Wilma 
przybywają jednostki utalentowane,  szla- 

chetne, pełne entuzjazmu i zapału. 

Oddają się te jednostki pracy dla Wilna 

— bez zastrzeżeń, przeorywają nasz ugo- 

rem leżący grunt, wytwarzają ruch, i zu- 

pełnie wyraźnie, konkretnie, bodaj namacal- 
rie, wzbogacają naszą kulturę „regjonalną”. 

I oto Wilno nieraz przeciwstawia się 
właśnie tym twórczym jednostkomi... Po- 
woli, podstępnie wyłazi skądś z podziemi 
obrzydliwa larwa — bezbarwna, anonin:o- 
wa, pokraczna — i SyCZY... 

Zatruwa atmosferę plotką, brudnem po- 
dejrzeniem, oszczerstwem. 

Jest „tutejsza” -— to iej cała zasługa i 

tytuł do sławy, zaszczytów i... koryta, o 
którem marzy!... 

— Koszty wykonania robót sa prawie 

dwa razy wyższe w stosunku do maksymal- 
nych naszych obliczeń”... 

To argument miażdżący: larwa szuka 

żeru 1 kosztuje taniej!.. I dlatcgo importo- 

wanej wiedzy akademickiej i studiom zagra- 
nicznyvm przeciwstawia się micjscowy anai- 

  

      

fabetyzm, twórczości — partactwo, — ta- 

lertowi — „fachowość* rzemieślnika, otwar 

tym działaniom — anonim!... 
G Wilno! Czy naprawde jesteś miastem 

miernot, bojących się konkurencji „przyby: 
szów"? 

Czy naprawdę nie masz w sobie an 
iskierki natchnienia i jesteś zdolne tylko do 
gaszenia entuzjazmu i szlachetnych poczy- 
nań? O, Wilnol.. Czy ciebie reprezentować 
ma tylko — 

larwa?? W. Ch. 

leczną. Klęska groziłaby narodowi, 
skiadającemu się z samych Baryków, 
lecz gorzej byłoby z tym narodem, w 
którym Baryków wcaleby nie było. W 
pierwszym wypadku groziłyby usta- 
wiczne, szaleńcze „wojny domowe, 
w drugim —- wszelka szlachetna myśl 
tonęłaby w powodzi mieszczańskiego, 
egoistycznego imarazmu. Jednak Bary- 
kowie niczego nie dokonają, bo to tyl- 
ko regacja. Żeromski rzecz tę prze- 
myślał i dlatego w ostatnich „niepod- 
ległościowych** latach jego twórczo- 
ści obok Baryki powstaje postać Prze- 
łęckiego z „Uciekła mi przepióreczka”. 
Baryka, to wiecznie czujne sumienie 
narodu, Przełęcki, to jego wola, skie- 
rowana ku pracy twórczej. Pali się w 
Broniewskim nictylko gniew Baryki i 
jego niezaspokojone pragnienie twór- 
czej miłości, lecz i niezłomna energja 
Przełęckiego. Gniew jest tylko jego 
nieszczęściem, jego przekleństwem. 

„„dzisiaj gniew jest w moich słowachć.. 

„iak ciężko mi dzig mówić z wami, 
jak boli zżaria pierś słowami, 
lecz kiedyś z łez nim w oczach oschną, 
wytopię inną pieśń —- radosną 
1 «0, com czuł i kochał z męką, 
na Serca wasze spadnie miękko, 

jak kwiaty pierwszych dni majowych”. 
(Pieśń o woinie domowej). 

Ta głęboka, duchowa, a nie. wer- 
ba!na, poezja miłości powtarza się jak 
iełren niemal we wszystkich utworach 
Broniewskiego: 

W tem wyłamał się Broniewski z 

    

  

  

   



'Lendla potrzeb wojska 
'wYWIAi) Z POSŁEM PŁK. PERKOWICZEM 

Korzystając z pobytu w Wilnie re- 
ierenta budżetu Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, posła płk. Edwarda Per- 
kowicza zwróciliśmy się do niego pro- 
sząc 0 opinję na temat polskich mo- 
żliwości zaopatrzenia armii wyrobaini 
Inianemi. 

-— Czem się tłomaczy, zapytujemy 
na wstępie, że len, który zdawałoby 
się powinien być jednym z artykułów 
mogących liczyć na duży zakup dla 
wojska, a więc będący tak poważną 
gałęzią naszej wytwórczości dzięki 
-swej niskiej cenie leży u producentów 

i jest źródłem udręki a nie, jak na to 
rozliczano, dochodu? 

-- Zagadnienie Inu wileńskiego, a 
zresztą i nietylkc wileńskiego, nie da 
się załatwić drogą płaksiwych memo 
jałów, paljatywnych haseł lub popie- 
rania akcji drobnych warsztatów Миаг 
skich, a należy je traktować jako pier- 
wszorzędnei wagi zagadnienie — рай- 
stwowe. 

Musimy nareszcie zrozumiec, że 
dotychczasowy nasz stosunek do spra 
wy lnu, system popierania drobnych 
warsztatów zamiast tworzenia wiel- 
kich zakładów przemysłowych jest tem 
co bolszewicy nazywają „opjum dla 
narodu. 

Główną chorobą lnu jest to, że pro- 
dukiiemy, a nie niożemy go przerobić 
w takiej ilości i jakości jaka jest po- 
trzebna dla zaspokojenia potrzeb we- 
«nętrznych. Wskutek tego surowiec 
idzie zagranicę, a my sprowadzamy ba 
welnę i to za ogromną sumę 400 milj. 
zł. rocznie. 

Swój surowiec leży, a my wydaje- 
my moc pieniędzy na bawełnę, ażeby 
wypełnić zapotrzebowania rynku pol- 
skiego. 

Skłaniamy rolnika do produkowania 
Inu, a następnie nie robimy nic aby 
dać mu możność zbytu włókna. To nie 
jest należyta propaganda uprawy Inu. 

-— Jakaż jest więc na to rada? 

— Zagadnienie Inu jest zagadnie- 
niem o charakterze państwowym i dla- 
tego koniecz:ra tu jest akcja państwo- 
wa w stylu — chociażby akcji Gan- 
dki'ego, jego ustosunkowania się do so 

"li angielskiej. 

` Obecna propaganda usypia energję 
społeczeństwa, która powinna się wy- 
ładować w nacisku w kierunku stworze 
mia dużego zakładu przerobu polskie- 
go Inu dla polskich potrzeb wewnętrz 
nych i wojska. 

Musi to być placówka mogąca 
obsłużyć armję, dać gwarancję samo- 
wystarczalności polskiej na wypadek 

> wojny. 
Wówczas dopiero, po uzależnieniu 

się od bawełny, damy wielkie połe do 
działania producentom Inu i załatwimy 
potrzeby obrony Państwa. 

Nie potrzebujemy szukać rynku ze- 
wrętrznego, a pracować wewnątrz 
kraju. 

Zważmy, oniawiając tę sprawę, że 
Francja posiadająca własną bawełnę, z 
należytem zrozumieniem traktuje spra 
wę lnu. Podczas debaty przed paru ty- 
godniami w senacie min. Tardieu odpo 
wiadając na interpelację pewuej gru- 
py parlamentarnej zaznaczył, że zagad 
nienie lnu jest pierwszorzędnem zagad 
nieniem obrony Państwa Francuskiego 

gdyż daje możność całkowitego unieza 
leżnienia się od przywozu. 

„Production du lin est ce qui est 
indispensable pour la defense nationale 
autant gu'utile pour la prospórite du 
pays" — oświadczył jeden z mówców 
podczas debaty. 

Reasumując to co powiedziałem 
podkreślam: nie drogą płaksiwych in- 
terpelacyj, nie przez pryzmat biedy wi- 
leńskiej a w płaszczyźnie wielkiej akcji 
państwowej, drogą szerokiej propagan 
dy tej sprawy, o wielkiem znaczeniu c- 
konomicznem i bezpieczeństwa kraju 
tak prostej na pozór, a tak trudnej w 
wykonaniu, da się załatwić sprawę Inu 
polskiego dla polskich potrzeb. 

Zagadnienie lnu spotyka w naszych 
sferach dużo dobrej woli, ale w tym 
wypadku gdy chodzi o czyn i zwycię- 
stwo, nie wystarcza dobra wola, ale 
musi być przedewszystkien! wola, a gdy 
chodzi o zwycięstwo—-wola niszłomna. 

Ponieważ sprawa Inu w danej chwi- 
li, nasz polski wschód obchodzi spe- 
cjalnie — należy się tu zdobyć na ową 
riezłomną wolę i agresywność przy- 
najmniej tak wielką jak ta, którą prze- 
jawiają nasi rodacy z zachodniej Pol- 
ski we wszystkich zagadnieniach go- 
spodarczych, dzięki czemu uzyskują 
duże wpływy. 

  

WALNE ZEBRANIE SPÓŁDZIELNI 
BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO 

odbędzie się w dn 27 marca o godzinie 7- 
ej w Zakładzie Etnologji U. S. B. przy ul. 
Zamkowej 11 z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczące- 
ro, 

> 2) Sprawozdanie Zarządu, 
3) Sprawczdanie Rady Nadzorczej. 
4) Plan przyszłej pracy, 
5) Wybór członków Rady Nadzorczej 

na mieįsce ustepuiacvch. 
6) Wolne wninski, 

Rada Nadzorcza i Zarząd. 

Program ebchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego 
w dniu 19 marca r.b. 
Środa 18 marca: godz. 19 — u- 

roczysty capstrzyk orkiestr Wojsko- 
wych i innych na ulicach m. Wiłna, po 
przedzony koncertem orkiestr wojsko - 
wych na placu Katedralnym. 

Czwartek 19 marca: Godz. 9,30: 
nabożeństwo w Bazylice. 

Godz. 9 — 11: — nabożeństwo w 
świątyniach innych wyznań. 

Godz. 11: — defilada oddziałów 
wojskowych i pizysposobienia wojsko 
wego na placu Lukiskim. \ 

Godz. 13: — uroczysta akademja 
w Auli Kolumnowej Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego i odsłonięcie tablicy, u-- 
fundowanej przez młodzież akadeinic- 
ką (wstęp za zaproszeniami). 

Godz. 13: —- zabawa dla dzieci w 
Sali Miejskiej, urządzona staraniem 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Godz. 15 — 16: — koncerty or- 
kicstr wojskowych na placach publicz- 
rych. 

Godz. 16: — akademja, organizo- 
wana przez Ognisko Podoficerów gar- 
nizonu wiłeńskiego w sali Klubu Han 
dlowo - Przemysłowego, przy ul. Mic- 
kiewicza Nr. 33 (wstęp bezpłatny). 
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Bogu w dniu 14 marca 1931 r. w folwarku Wasilkowo pow. 

IŻYCKICH 

ANNA WASILEWSKA 
opatrzona Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnę a w 

Wilejskiego 
p'zeżywszy lat 61. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w "niu !16-vm marca w majątku 
Szipki, poczem nas'ąpi złożenie zwłok w grobach r dzinnych w łoiw. Wasilkowo, 

o czem zawiadam ają krewnych, przyjaciół i 
w głębokim smutku 

znajomych, pogrążeni 

Mąż, córki, syn, zięć i wnuki 

pod programu koteryjnego i wkroczył 
w dziedzinę tam potępioną jako „mi- 
styczny werbalizm”*. Z mistyczną pre- 
dyspozycją w sobie poeta walczy i 
starą się ją przezwyciężyć w imię ko- 
*eryjnego materjalizmu. 3 

‚ „Wiemy, wieczność jest pusta, a 
ziemia niczyja”, — powiada On Ww 
wierszu p. t. „Na cmetarzu w Monmar- 
ire*. Jednak w tym samym wierszu 
brzmią nuty zwątpienia w materjali- 
styczną niewiarę. A co jeśli „.świat 
jest mniej niż wieczność rozległy?" —. 
zastanawia się poeta i dymy czarne 
nad Paryżem wydają mu się strąco- |, 
Aemi aniołami, szturmującymi do nie- 

2. Broniewski nie używa rekwizytów, 
Bie dlań nie znaczących, czyżby poję- 
Cia metafizyczne: niebo, aniołowie, mi-- 
łość, wieczność i t. p. były tu wyjąt- 
kami. W ogólnej atmosferze szczero- 
Ści, którą tchnie jego poczja niepo- 
Gobna tego przypuścić. Chcąc wielbić 
ASO w imię zasad kotecji, uwydai- 
Mon tylko” jego tyranję w stosunku 

do duszy ludzkiej, — chcąc wyrazić 
materjalizm, wykazał tylko niezwycię- 
źoną mistyczność swej duszy poetyc- 
sej, walczącej podświadomie o pra- 
wo głosu przeciwko brutalnie narzuca- 
Nym teorjom. 
: Proszę tego, pełnego rozterki poe- 
© — rewolucjonistę zestawić np. z 

Ai a" Sternem, dla którego rewo- 

„to szereg liczb wzrastających, parzy- 
: stych i nieparzystych, 

dogmat coraz bardziej nagi, prosty, 
boski, oczywisty". 

(Rewolucja — dogmat — rewolucja). 

A teraz proszę sobie wyobrazić 
poeię o wrażliwem sumieniu i żywej 
wyobraźni, postawionego między mie- 
szczańskim maiazmem, aprobującym 
wszystko, co się dzieje na Świecie, by- 
le bez hałasu i byle nie od frontowego 
wejścia (dulszczyzną), a między ie- 
wclucją braną na chłodno za „dog- 
mat", — a zrozamiemy rozterkę i mę- 
kę duchowa Breniewskiego. В 

Zacząłem od zdania o stosunku 
koterji do talentu. Sądzę, że Broniew- 
ski jest tego wybitnym przykładem. 
Nie chodzi tu bynajmniej o materjalną 
zależność, chociaż, jak dzieje literatu- 
ry uczą i ta grała czasami w takich 
wypadkach nie małą rolę. Oskarżam 
koieryjnictwo tylko o presię moralną, 
0 wytworzenie atmosfery, opinii, utar- 
tych, koteryjnych komtnałów, dażą- 
cych do ujarzmienia indywidualności 
wbrew prawdzie i sumieniu. Człowiek 
ma w. sobie instynkta społeczne, Igrie | 

ideowo» | do środowisk, które mu sa 
najbliższe, — Broniewski skłania się 
ku grupie „postów  proletarjackich"* 
koterja narzuca mu swoje komunały 
iako warunek przyjęcia ds danej spo- 
lecznošci, lecz indywidualrość walczy 
o swoje prawa przeciw mecy, która 
ją „usidla i dręczy”. 

Władysław Arcimowicz 

NCOTZO W 

DZIEŃ JAŁMUŻNIKA 
WILEŃSKIEGO 

Zwyczajem, uświęconym tradycją 
całe Wilno społeczno-filantropijne co- 
rocznie obchodzi dzień imienin nieza- 
pomnianego dobroczyńcy swojego Ś.p. 
Józefa Montwiłta. 

Obchód polega głównie na uroczy- 
stem nabożeństwie,  zainicjowanem 
zwykle staraniem. Towarzystwa Popie- 
rania Pracy Społecznei imienia S. | 
Montwiłłów, na które gromadzą się 
prze dstawiciełe instytucyj różnych 

  

społeczno-filant opijnych, a także szko 
ła powsz. imienia zmarłego filan 
pa. To też nie od rzeczy będzie w tym 
dniu poświęcić pare słów pamięci tego 
riepospolitego człowieka, aby w ten 
sposób zachęcić młodsze pokolenie do 
raśląadowania czynów Jego. 

Już tyle razy na łamach pism miej- 
scewych zaznaczało się, kim był i co 
zdziałał józef Montwił dla Wilna i 
całego kraji, że chyba zbyteczne * 
będzie powtarzać to raz jeszcze. Jedy- 
nie wypada z obowiązku  dziennikar- 
skiego przytoczyć zdanie ś.p. Czesła- 
wa Jankowskiego, wielkiego przyja: 
ciela zmarłego. który powiada: „Mon- 
twiłł Wileński... nie była to żadna cia- 
sna „prowincjcralna głowa”, był to 
trzeźwy, a nie byle jaki umysł regjo- 
ralny. Szczycimy się Józefem Montwił- 
łen: i pamięć jego radzibyśmy prze- 
kazać naidalszym pokoleriom. Niech 
świadczy! Niech świadczy, żeśmy z 
takimi, jak On przewodnikami stali tu 
na szańcach, co nie dały się zrównać 
z ziemią i na których fundamencie te- 
raz się tu buduje nową ere dla nasze- 
go ukochanego rodzinnego kraju“. 

Nareszcie przytaczamy tu własno- 
ięczny list Elizy -Orzeszkowej, pisany 
do Józefa Montwiłła w r. 1910 z po- 
wodu uroczystego obchodu w Wilnie 
dnia urodzin Jego. Ten list wymowńie 
świadczy, jak Montwił! ceniony był 
przez Orzeszkową za pracę swoją na 
polu oświaty i dobroczynności: 

23 marca 1910 r. Grodno. 
Najszanowniejszy Panie. Od kilku mie- 

sięcy obłożnie i ciężko chora, tak wszelki 

rontekt ze światem żyjących utraciłam, że 
z gazet wczorajszych zaledwie dowiedzia- 
łem się o święcosej w Wilnie przed kilki: 
dniari rocznicy uredzin Pana Żałuję nie- 

zmiernie i poniekąd mam nawet urazę do 
tych osób, które uroczystością zarządzały, 

że do przyjęcia w riej udziału, choćby pisa- 

nem słowęm tylko, wezwać mię nie chcia- 

ły i chociaż spóźnicna bardzo, śpieszę teraz 

< przesłaniem Panu wyrazu tego rzetelne- 

go uwielbienia, które dla  obywatelskicił 
czynów i wysoce pięknego życia Pana, od- 

Gawna i gorąco iczuwam. Nischże życie to 
będzie najpomyślniejszem i najdłuższem, 
riech w miłości i szacunku rodaków zwra- 
ca Panu to, co Pan dla nich, z godną po- 
dziwu mądrością i energją czynił i czym, 
tiech imię Pana jaśnieje zawsze pośród 
tych, którzy w porze ciemności i nieszczę- 
Ścia przyświecają drogoni Narodu Naszego, 

jak gwiazdy siły 1 dobrej nadziei. Z gtębo- 

him szacunkiem i najprzyjaźniciszemi uczu- 
ciami 

E. Orzeszkowa. 

Przypominainy przyteri, że nabo- 
żeństwo żałobne za duszę ś.p. Józefa 
Montwilla jako w wigilię dnia imienin 
Jego, celebrowane przez J.'E. ks. bi- 
skupa Michalkiewicza — jednego z 
przyjaciół Zmarłego, odbędzie się w 
Bazylice wileńskiej we średę dnia 18 
marca o gadzinie 9 m. 30 rano. 

FILM i KINO 
HELIOS I HOLLYWOOD: „NEAPOL 
— ŚPIEWAJĄCE MIASTO* Z JANEM 

KIEPURĄ I BRYGIDĄ HELM. 
W jednym z wywiadów, Jan Kie- 

pura, zapytany o swój stosunek do 
filmu, odpowiedział: „,Zapaliłem się 
do filmu. Ciężka to praca, o wiele cięż 
Sza, niż np. studjowanie nowej opery, 
ale dla mnie ma wiele momentów 
atrakcyjnych". Trzeba się z tem sta- 
new:skiem wielkiego śpiewaka całko- 
wicie zgodzić: niewątpliwie, nagrywa- 
nie filmu może być dużą atrakcją i 
przyjemną emocją; można się do tego 
istotnie „zapalić, ale że to jest ciężka 
Paca, w której można się spalić -— 
io fakt. Sprawdziło się to całkowicie 

7a Janie Kiepurze. Gdybyśmy nie 
wiedzieli, że ten rubaszny, niezdarny 
i niefotogeniczny jegomość we fraku 
— to wielki Kiepura, współczesny 
Caruso, król tenorów — gotowiśmy 
przypuszczać, że reżyser zakpił z nas. 
pokazując takiego artystę filmowego. 
Kiepura na ekranie jest, mówiąc oględ 
nie, trywialny. Na scenie, w operze, te 
jego braki pokrywa strój, odpowied- 
nie tło i dekoracja, na ekranie zaś wy- 
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Już sa w sprzedaży nowe papierosy 

КТАШИНМОЙЕ: 
— W DOMU, W BIURZE, W KAWIARNI, ZAWSZE I WSZĘDZIE 

— WYKWINTNY PAPIEROS DLA ZNAWCÓW 

-.. ŁAGODNE, AROMATYCZNE W BIBUŁCE SAMOSPALAJĄCEJ SIĘ 

ОЕ 

7 gr. za 1 szt. 

  
12 gr. za 1 szt. 

6 gr. za 1 szt.       
  

2 — WYTWORNE, BARDZO LAGODNE W SMAKU, BEZUSTNIKOWE 
10 gr. za 1 szt. 

G i i iii i i i i GA Ab, e 
  

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
©О PANU CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK, 

Ciąg dałszy 

  

A więc pon:py, więc opony, — 

Śruby, Śrubki, lewar, młoty, -— 

Pan Cierpietło wściekły z bólu: 
Też się zabrał do roboty. 

re 

  

  
7nów ruszają — katastrofa! 

Tłum gawiedzi zewsząd leci 
Oto auto przejechało 
Ulnbieńca cioci Teci... 

(c. d. n.) 

  

WALNE ZGROMADZENIE WlL. T-WA 

MILOŚNIKÓW SPORTU RYBACKIEGO 

Wileńskie T-wo Miłośników Sportu Ry- 

backiego zwołuje się na dzień 22 marca br. 
w lokalu Klubu Szlacheckiego o godz. 11 i 

pół pierwsze i o godz. 12 we dnie drugie, o 

e pierwsze, z powodu braku wymaganej 

liczby członków, nic dojdzie do skutku, ro- 

czne walne zgromadzenie członków T-wa. 

Porządek, dzienny: Sprawozdanie kasowe 

2a rok ubiegły, preliminarz na rok bieżący, 

sprawa prolongowania umowy dzierżawnej 

z Dyrekcją Lasów Państwowych, wolne 

wnioski. - 

Przy dolegliwościach żołądkowo - kisz- 
kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzde 
ciu, zgadze, odbijaniach, ogólnem podrażnie 
niu, bólach głowy migrenowych, zastosowa 
nie | — 2 szklanek naturalnej wody gorz- 
kie; „Franciszka - Józefa" wywołuje dos- 
skonale opróżnienie przewodu pokarmowego 
Żądać w aptekach i drogerjach. . 

stępują one w sposób przerażający. 
Jako artysta filmowy posiada on tylko 
jeden piękny warunek: olśniewające 
zęby. Wspaniały bowiem głos nie czy- 
ni jeszcze ze śpiewaka aktora. Reży- 
ser tego filmu, a jest nim wytrawny 
Caimine Gallone, zdawał sobie z tych 
mankamentów Kiepury e 
sprawę: pokazywał śpiewaka widzowi 
jaknajrzadziej i na krótko. Dlatego też 
nailepiej wypadły te sceny, w których 
mogliśmy oglądać porywające wido- 
ki Neapolu i Capri, słysząc tylko jed- 
nocześnie porywający głos Kiepury. 
Takie momenty były prawdziwą saty- 
stakcją. Gorzej było tam, gdzie Kiepu- 
1a musiał grać rolę przewodnika znu- 
dzonej miljonerki (Brygida Helm), a 
już najgorzej prezentował się w roli 
uwiedzionego a potem zawiedzionego 
kochanka. Trudno sie dziwić Brygidzie 
Helm: taka wytworna i piękna pani 
moyła się rozkoszować niezrównanym 
głosem Śpiewaka, ale obcować z nim 
stale, a tembarcziej wyjść zamąż, jak 
tego pragnał — nie, na takie poświę- 
cenie zdobyć się nie mogła. 1 tu się 
film skończył. Er. 

pz MA 
Wilno, ul. teliny 16, m 5 tel I5—48 
Godz. przyjęcia: od 9-2 i 6-7 Dp 
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Do ludności Województwa Wileńskiego 
Obywatele! : 

Komitet Obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego wzywa Was do uro- 

czystego świętowani1 dnia 19 marca. Dzień ten z roku na rok staje się co- 

raz votężniejszą manifestacją uczuć społeczeństwa dla swego Wodza. Myślą 

wn.kamy coraz głębiej w istotę i doriosłość Jego wysiłków, które zamieniły | 

najlepsze tęsknoty minionych pokolei na rzeczywistość. 8 

Diatego dzii, gdv wcla Jego kiersje życiem odrodzonej Rzeczypospoli- 

„ej, my, współczesni. szczęśliwi i dumni być możemy. że dane nam jest byc 

świaakami i uczistnikami tych przemian, które wielki umysł Jego przewidział 

1 zamierzyj. Widzimy-dziś, ak dzieło Marszałka staje się własnością całego 

społeczeństwa bez różnicy uarucdowości i wyznania, jak krzepnie państwo- 

wyść polska. ь Ž 

Jako wolni, stanęliśmy do wytężorej pracy dla jutra i do zdecydowanej 

wałki z wszelkizni przeciwaościami, gotewi do ponoszenia wszystkich tru- 

dow. jakiemi dzieje zechcą nas jeszcze doświadczyć. Ufni jesteśmy we włas 

ne suy, nie poddajemy się rozkładowemu działaniu niewiary, bo Wódz nan- 
czył nas zwyciężać i pracować. - O ERA 

Dlatego dzień Jego imenm iest jednocześnie świętem Polski wyzwołonej, 

zwycięskiej i pracującej. ; ; 

My, obywatele Ziemi Wileńskiej, tej Ziemi, która szczyci się Jego tutej 
szeń: pochodzeniem i głębokiem nmnuowanieim stron rcdzinnych, mamy pra- 

wo * zaszczyt stać bliże: tega Wielkiego Serca, które ż tej Ziemi zaczerpnę- 

10 ое mocy. 
Wzywamy Was przeto, Obywatele, do uroczystego obchodu dnia 19 

marca, do zamanifestowania swych uczuć i myśli, związanych z Osobą Mar 
szatka, tak. aby dzień ter stał się świadectwem wobec Połski i całego świa 

ta, że w Marszałku Piłsudskim czcin.y genjusz swego narodu, genjusz, któ- 

-y rie pozwolił społeczeństwu spodleć w mrokach nicwoli, a dziś prowadzi 

je jasnemi szlakami ku lepszemu jutru. 

Niech żyje Naijašniejsza Rzeczpospolita! 

Niech żyje Marszałel Į6zef Piłsudski! 

WILENSKI KOMITET OBCHODU IMIENIN 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Stan zdrowia J.E, ks. biskupa Bandurskiego 
Jak się dowi: dujemy stan zdrowia JE. ks. biskupa Bancurskiego w ciągu ostat. 

niej doby ulegt wvbitnej poprawie. ы 
Jeszcze w dniu 9 marca u JE ks Bis«upu Bandurskiego na tle przebytej grypy wy 

wiązz! się rozlewny ostry nieżyt oskrzeli 4 ogniskami zapalenia płuc i pojawiła się wy- 
soka temperatura Obecnie, 'ak stwierdzają lekarze, objawy chorobowe już się W 
cofa* Temperatura spadła poniżej 38 st. Samopoczucie choregu jest znacznie lepsze, ak- 
cja serca zadowala 'ąca. PW 

J.M. rektor prof. dr. Januszkiewicz zorganizował również przy udziałe lekarza gar- 
mizonowego mjr tr. Garniewicza opiexę wojskowych fachowych Sil lekarskich i pie- 
lęgniarskich nad osobą chorego 

Ucieczka urzedników litewskich 
ZAMIESZANYCH DO AFERY PASZPORTOWEJ 

Koło Kalet 1a odcinku Druskleniki przeszli na nasze terytorjum dwaj osobnicy, 
jak okazało się urzędnicy ze starostwa w Marjampołu, zamieszani do ujawnionej afecy 
naszportowej. 

wiadze litewskie zwróciły się do naszych władz z prośbą o wydanie zbiegów. 

Rozstrzelanie marynarza-szpiega | 
Pan Prez;dent nie sko”zystał z przysługującego mu prawa laski w sta- 

sunku do skazarego na śmierć marynarza z Pińska Maciuty wobec czego wy- 
"ok »tał się prawomocny i zcstał wykonany w Brześciu n.B. wczoraj rano. 

Skazaniec aż do ostatniej chwili ż ycią zachowywał się spokojnie. 

Omal nie spłonęła plebanja w Słonimie 
Przedwczoraj wieczorem, z nieustałonych bliżej przyczyn wybuchł pożar w zabu- 

dowaniach drewnianych sąsiadujących tuż z piebanją słonimską. 
Pożar tak szybko rozszeszał się, że plebanja musiała być opróżniona. Straż ognio- 

wa dołożyła dużo trudów by ogień zlokalizować i wreszcie udało się domy kościelne | 
vratowač, - 

Straty są dość znaczne. 

Dezerter straży sowieckiej 
zastrzelony podczas napadu na majątek 
Nocy Onegi."szej-na folwark Mierniczówka w pow. baranowickim własność pi. — 

Rojeckiego napadio dwach uzbrojonych ratusiów. > 

Właściciel fotvarku przy pomocy syna ostrzelał bandytów, którzy zabrali jedynie 

parę koni i poczeli uciekać. 7aalarmowana przez parobka policja wszczęła pościg w 

wakc e którego iacen x bandytów nazwiskiem Grybow, dezerter z sowieckiej straży 

ran cznej został sabity, wspól zaś tego ujęty. ; 
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| Wystawiono obrazów i rzežb 

      

KRONIKA 
    
      
     

Nli.DZIELA 

150" 
4 Środop. 

„uu 
Abra'ama 

ENIA ZAKŁADU METEORO- 

SPOSTOGJI U. $. B. W WILNIE. 

z dnis i4 1, 81 i 

Ciśmienie średnie w num. 753 

Temperatura średnia 0 

Temperatura najwyższa -l- 2 

Temperatura usjniższa — 4 

Qpad w min. — 1,5 

Wisu połuda.-zachod. 

Tendencia lekki wzrost 

Uwagi. pochmurno, 

W. tlońce ©. 5 m 34 

г, głońce o goda 5 m 20 

    

ZALOBNA 

— Nabożeństwo żałobne za duszę 

ś. p. Józefa Montwiiła. We środę 18- 

o b. m. o godz. 9 m. 30 r. z powodu 

dnia lnienin Józefa Montwiłła, wielkie 

0 działacza społecznego i niezrówna 

nego filantropa w Bazylice Metropoli- 

talnej za spokó! duszy zmarłego Od- 

będzie się nahożeństwo, na które za- 

prasza Zarząd Towarzystwa Popiera- 

nia Pracy Społecznej. SĘ A 

Podczas nabożeństwa pienia religi 

nej wykona chór „Lutni“ wileńskiej. 

MIEJSKA 

— Obniżenie cen żelaza. Starostwo 

Grcdzkie wileńskiz podaje do ogólnej wia- 

doności, iż na odbytej konferencji w Mini- 

sterstwie Przem. i Handlu z przedstawiciela 

mi aniysłu żelazno-hutniczego postano- 

wiono cbirżyć cenę želaza w handlu deta- 

hczrym o zł. 15 na jedną tonnę. W związku 

z powvžszem została obniżona cena na żela 

ac w Wilnie również o 15 zł. na jednej ton- 

nie z dniem 11 marca 1931 +. Obecni cC- 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— Odczyt Polskiego Czerwonego Krzy- 

ża. Przypominamy, że dzisiaj O godz. 12-tej 

staraniem Polskiego Czerwonego Krzyża 

w sali kina „Šwiatowid“ — Mickiewicza 9 

dr. kpt. Kiełbiński wygłosi odczyt p. t. Kie 

nie wolno stosować leczenia domowego, 

+ bólach jamy brzusznej”. 

BE newątpliwie ten interesujący temat zgro 

madzi licznych słuchaczy, którzy będą mieli 

mcżność zaznajomienia się z nader ważną 

sprawą, która nieraz stanowi o zdrowiu i 

życiu człowieka. : 

— Z Koła Połonistów. W niedzielę dn. 

15 b. m. w lokalu Seminarjum Polonistycz 

nego odbędzie się zebranie sekcji historycz 

no - 'iterackiej, poświęcone dyskusji о 

„Sztuhie" io „Salome“. Na zebraniu bę- 

die cbecnv p. K. Leczycki. : S 

Początek o godz. 11. Goście mile widzia- 

— Z Towarzystwa _ Przyjaciół Naux. 

Dziś w niedzielę 15 marca w lokału wiasnym 

(Lelewela £) o gedz. 4 po poł. odbędzie 

się Walne doroczne Zgromadzenie człon- 

ków Towarzystwa, na które zarząd naju- 

przejmiej wszystkich członków zaprasza. 

za sprawami o charakterze sprawozdaw- 

czo - administracyjnym) sprawozdania za- 

rzędu 1 komisji rewizyjnej, wybory oraz 

wnioski zarządu), prof. dr. Stanisław Pigoń 

wygłosi odczyt nr. t. „Mickiewicz podczas 

włosny ludów". 
— Z Towarzystwa Nowocz! Wy- 

chowania. Sekcja psychologiczna T-wa urzą 

dza we wtorek dn 17 III. o godz. 7 wiecz. 

w sali Kuratorjum (Wolena 10) zebranie 

z odczytem dr  |akubiańcówny na temat: 

„O psychoanalizie". a 

stęp wolny Goście mile widziani. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Prawników. Dn 15 LIII w 

niedzielę o godz. 6 w sali V. USB. cdhę- 

dzie się odczyt prof. Wróblewskiego tp. * 

„Kara celowa a kara odwetu", 
Wstęp wolny. 

RÓŻNE 

—- „Sztuba* w Łodzi. Dyrekcja 

jednego z teatrów łódzkich zwróciła 
się do dyr. Zelwerowicza z prośbą o 

informacje, dotyczące wystawienia 
„Sztuby* w Lutni. 

— Wystawa prac wileńskich malarzy i 
rzeżbłarzy. Została jvż otwarta druga wysta 
wa prac wileńskich malarzy i rzeżbiarzy, 
w której bierze udział przeszło 50 artystów 

około 250. 
Nalcży podkreślić, że wystawa obecna bez- 
względnie przewyższa wystawę poprzednią 
tak doborem prac, jak i rozmaitością. W 

niedałekiej przyszłości będzie otwarta wy- 
stawa warszawskich grafików, gdyż — jak 
się dowiadujemy — p. Marjan Kulesza do 
Szedł w tej mierze do porozumienia z War- 
szawa. Otóż artyści warszawscy  przyrzekli 
dać swe obrazy dla szeregu wystaw w Wil 
nie i początkiem tych imperez ma być właś 
nic wystawa prac graficznych. 

— Zarząd Koła Byłych Wychowanek 
Gimn. S. S$. Nazaretanek w Wilnie powiada 
mia, że rekołekcje, organizowane staraniem 
Koła, rozpoczną się we środę 18 b. m. o 
godz. 6.30 p. p. nie zaś o godz 5-!е] — 
jak było podane uprzednio 

— Dowcipni wynalazcy. Czytelnik 
gotów pomyśleć przez omyłkę, że do- 
konano Bóg wie jakiego wynalazku, 
np, że rak będzie uleczalny, że progra - 
my wileńskici radjostacji wprowadziły 
już dział ludowy, że rolnik będzie miał 
sposób na płacenie podatków, że zo- 
stal unieważniony system meldunkowy 
it.j. i t.d. — Gdzież tam! — zupełnie 
co innego. Otóż: fabryki wysyłają dar 
mo swe cenniki dla reklamy ij zamó- 
wień. |akiż skutek? — 0, bardzo cie- 
kawy, nazwałbym go nawet wynalaz- 
kiem, godnym opętania, — przepra- 
szam — opatentowania. 

Znaleźli się po wsiach i miastecz- 
kach, którzy po przestudjowariu cen- 
ników wpadli ra oryginalny pomysł: 
wypisać to i owo na imię i nazwisko 
swych znajomych. Dowcip polega je- 
szcze na tem, że wypisują zwykle co, 
czego danej osobie wcale nie potrze- 
ba Np. starym kawalerom wypisują 
jedwabne pończochy, oraz inne tajniki 
kobiece. Kobietom zaś wszelkie 
„utensylja* meskie. Poczty są zawalo 
re wprost temi „„zamówieniami*. Są 
iawet naiwni, którzy pakuszki te wy- 
kupują, większość jednak „zamówień 
wraca z powrciem. Dziwić się tylko 
należy fabrykantom, że nie wykryli do 
tychczas tajemnicy licznych zamówień 
i winnych nie posadzili do kozy za fał 
szerstwo. 

"TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziš te- 

atr rzynny dwukrotnie. 
Do południu o godz. 3. m. 30 ukaże się 

„Papa - kawaler", czarująca komedja Car- 
pentera , z Kazimierzem Juncszą - Stępow 
skim w roli tytułowej po cenach zniżo- 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się „Sa- 
lome“ Oscara Wiłde"'a, w inscenizacji E. 
Dziewulskiego, w obsadzie premierowej . 

Jutro, t j. w poniedziałek dnia 16 teatr 
rieczyrny. 

— Tcatr miejski w ,Lutni*. 
czynny również dwukrotnie. 

Po południu o godz. 3 m. 50 ukaże się 
po cenach zniżonych — specjalnych „Sztu- 
ba” Kazimierza Luczyckiego. Sztuka ta wy 
wołała w Wilnie zrozumiałe zainteresowanie 
tak ze względu na osobę autora, jak i na 
aktualnosc poruszanych zagadrień. 

Wieczorem o godz. 8-e] "irzymy Świet- 
ną Vomedję Verneuila „Azais'. Role baro 
na Wiirtza wykona Kazimierz Junosza - Stę 
powski który twcrzy z tej postaci nieza- 
gomnianą kreacje Siła komiczna, świetne 
„ostawienie roli, oraz finezja dialogu wv- 

burze oklasków za każdem pojawie 
niem się na scenie świetnego artysty. 

Intro, t. i. w poniedziałek 16-g0 o godz. 
8-ei „Azais” Verrenila. 

— „Obrona Czestochowy* w Ogniska 
Kolejoawvm. Trwające już od dłuższego cza- 
su przygotowania nad wystawieniem sztuki 
Mórsa ..Obrona Czestochowv”, dobiega już 
«ońca. Premjera odhedzie się w niedziele o 
godz. 10 min. 30 (siódmej i*pół) w Ognisku 
koleicwym. ° о. d « 

CO GRATA W KINACH? 

Hollywood — Neapol, śpiewające miasto. 

Helios — Neapol, śpiewałące miasto. 

śwłatowid — Władca Sahary. 
Stvlowy — Głos z zaświata. 
Wanda — Obrońca kobiet. 

Pan — Cierniowa droga miłości. 
Kino Miejskie — W krałnie nieznanych 

lmdcżerców. 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciagu doby. Od dnia 14 

hm. zanotowano w Wilnie wypadków róż- 
nvch 39, kradzieży 3. opilstwa 4, przekro— 
czeń administracyjnych 16. 

—Otrula sie amoniakiem. W dniu 13 bm. 

Maciejkiewiczówna Stanisława, Jerozolim- 

sza nr. 8 wypiła amoniaku. Pogotowie Ra- 
EYE odwiozło desperatkę do szpitała 

Sawicz. 

Dziś teatr 

   

RADJU wiLENSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 15 MARCA 1931 R. 

10.15: Transm. nabożeństwa z Poznania. 
„12.15: Poranek z Filharmonji Warszaw - 

skiej (Utwory Wagnera). ; 
14 — 14.20: „Uprawiajcie len“ — od- 

adjunkt i 
kierowiuk stacii doświadczalnej na U.S.B. 
Transn: na Warszawę. 

14.20 — 14.30: Muzyka z Warszawy. 
14.40 — 14.50: „Wrażenia z międzyna- 

rodowego kongresu i wystawy hodowców 
drobiu w Londynie" — odczyt wygłosi asy 
stent U S.B. inż. !rena Prawocheńska. 

14.50 — 15.40: Odczyty rolnicze i muzy 
ka z Warszawy. 

1640 — 16.55: „Pitigrilli“ — odczyt a 
17.30 -— 17.45: „Znaczenie krótkofalar- 

stwa dla obrony państwa” — odczyt wy- 
głos; z Warszawy, pik Karaffa-Kreuterkrait. 

1745 — 19: Koncert popularny © * =- 
19.5 —- 19.25: „Kukułka Wileńska" — 

„1925 — 19.40. „Jego Królewska Mość 
bej Tunisu“ — feljeton z Warszawy wygłosi 
lan Szczęsny. 

20 —20.30: Słuchowisko z Krakowa. 
20.30 — 22: V-ta niedziela kameralna. 
22 — 22.15: „Wiosna nie jest zielcna“ 
22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

reczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 16 MARCA 
14,40 — 15.20: Odczyty dla maturzystów 

z Warszawy. 
1550 — 16.10: Lekcja francuskiego z 

Warszawy 
16.10 — 16.15: Kom. dla żeglugi z War- 

szawy. 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z War 

  

czyt wygłosi dr. janusz Jagmin, 

  

szawy. - 
1645 -— 17.15. Koncert dla młodzieży 
17.15 — 17.40: „Zagubione wyspy* — 
17.45 — 1845 Muzyka lekka 7 Warsz. 
18.45 — 19: Wileński komunikat spor- 

towy. 
19 10 — 1930: Utworv Borodina tnhr- 
19.30 — 19.40: Dyr programowy Wi- 

teld Hulewicz on'ówi wyniki konkursu gra- 
mofenowego. 

20 — 20.15: „Nosorożec Starunski“ — 
20.15 — 2030. „Montaigne. ewangelista 

wspołczesnej krytvki* — feljeton w v*<+ 
20.45 — 22: Onera ze studia z Warsza- 

wy („Verbum nobiie* — St. Mouiuszki). 
22 -- 221%: Trzvdziestoleci „Wesela“ 
22.15 — 22.35: Titworv Chopina (płytv) 
22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. - 
  

  

ForocnenicRarja „LL“ 
WILNO. UL. ZAMKOWA Nr. 4 

Właściciele: 

Ludwik Ghomiński i Ludwik Rakowskt 

Terminowe wykonanie jedno i wielo 

berwnych klisz cynkawych (ne siate 

kach różne) grubości) oraz kreskowrch, 
świetłodruków i fotolitów 

KIERUNEK ARTYSTYCZNY       

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ui Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety,” 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i Ł p. Dogodne warunki i na raty, 

Zarybek Karpia 
pierwszorzędnej jakoś i, pochodzący od 
talaków prz +0 troowany h na paso'zyt 
i zarazki, sprowadzonych ze zna ego Rv 
bolėstwa D iežkonije w Lunelszczyźnie 
wypredukowany w nowozałożonych siawach 
jest do sprzedani: w mej Czerwiaki, po- 

czta Chocieńc'yc , St. Kol. Usza 
Ign-cy Borowski 

  

  

Łow o 

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
W dm. 14 15 marca ISdl r, bęcą wyświetlane filmy 

„V krainie nieznanych ludożerców" 
Aktów 8 Obraz ter został n.kręconv p dczas dwóch słynnych na Świ t cały ek pedyc. ! la 4 1 ) 3 kpt. A 
i wyotra a jego przeżycia w najbard iej z kich miezaanych dotąd a tojelczykcni wykaich kiai aa a 
przerywał w 1926—27 r. Hydroplany przydzielone do ekspedycji umozliwily buhaterskim podróżnikom dotarcie do 

serca Nowej Gwinei i wylądowanie wśród jej błotnistych pól w centrum wyspy. 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. 

  

  

  

  

  

Bardzo taniol po wynajęcia 2 
pokoje umebiówane z kuchnią 
oraz w,godami, przy ul. Mickiew = 
cza, osobne wejś ie Infor. Biuro Og- 

łoszeń S. Jutana. Niemiecka 4. 
  

  

We oszczędności w różnej wa- 
lucie lokujemy przy d'brem 

oprocentowaniu na pierwszorzędne hi- 
poteki miejskie i wiejskie, 

Ajencja .POLKRE3* 
Wilno nl Krolewska 3, tel. 17-80     
  

ZERWIE POSCIE ZZA ZYTOOZZEPEC ZOO ZOE ORCO ETAREASE TASTE STI TITANO 

KOSMETYK. 

  

medycyny 

A. Cymbier GABINET 
Choroby weneryczne, RACJONALNĘJ 
óme luszadj mo KOSMETYKI (LECZ- 

| ezowego. Mickiewicza NICZEJ 
12, róg Tatarskiej przyj. WI! NO, MICKIEWI- 

    

mal A aa p kobiecą 
ы = Urodęs=;-;: 

DOKTOR je, dosko- 
B nali, odświeża, usuwa 
lumowicz jej skazy i braki. Masaż 

choroby weneryczne twarzy i ciala (panie) 
skórne | moczopłciowe Sztuczne opalanie cery. 

WIELKA 21 Wypaianie włosów i 
tei. 921, od 9—t i 3- 9 łupież. Najnowsze zdo- 

W Z.P. 25, bycze KAZ racjo- 
nalnej. 

  

DOKTOR 777 Codziennie od g. 10—8. 
W Z. P. 43 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 3 do i 
3—7 

-Dom murowany 

Dr Ginsberg zac", io . sprzeda ia w Kolonji 

Choroby skórne, w*- Montwiłłowskiej. Zgło- 
czne i moczopłcio- szenia do Redakcji 

we, Wileńska 8 oć „Słowa* dla „S*. 

8—114— 8. Tel. « 

  

  

        

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz uk ńczyć Fortepian 

kursy fachowo - ko.es- gabinetowy, mały w 

pondencyjne im. profe stanie b. dobrym 0ka- 

Sora Sekuło icza. War. yjnie sprzed+m za 800 

szawa Żurawia, 42 Kur zł. Zawalna 30, m. 5. 

w centrum 
sy wyuczają listownie: 

buhalte' ji, rachunkowo- Dom 
ści kupieckiej, kore- m Nowej- 

spondencji handlowej, Wileiki do sprzedania 
st-nografii, na ki han- * olny od lokatorów. 

@ш, prawa, ka'igrafji, Dowiedzieć się Wilno, 

pisania na maszynach, Ludwisarsza |, m. 12. 
towaroznawstwa, — an- —— 
gielskiego, francuskie- Sprzedam 

go, niemieckieg0, PiSO- udzialy na mieszkania 
wni, gramais ki p Iskiėj ze wyszelkiemi w go- 
oraz ekonomii. PO W gąmi w donu spėl- 

dzielczym, Mostow 3-a 
m.17. Tamże sprzeda- 

je się zagrani: zne 
planino 
stanie. 

Plac 
do sprzedania w Zwie- 
rzyfńcu, obszaru 

Planlna i fortepiany kw. sużni. Dowiedzieć 
nowe i używane na się: Piwna 7—11 godz. 
raty. Kijowska 4—103—5 pp. 

kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

  

Abelow m nm 

> Fgprzedają się — Pianino 

szczenięta zagraniczne, nowe. 
Sprz: daje się niedrogo ły uiemieckie: „Kaiwaryjska 12, m. 5. 

w dobrym . 

160 

kamienica w śródmie- 
ściu o 29  mieszka- 
niach, dochód roczny 
3'.000 zł Informacje. 
Gim 1azjalna 6 — 15 

ekonom 
samot'y, dokładnie obe 
znany z gospodarką, 
bez*zględnie sumien- 
ry, energiczny i trzeź- 
wy. Wymagany życio- 
rys i świadectw «. Zgło- 

godz. 4—6 pop. 

      

   

szenia pod adresem: 
oczta Wilejka, maj. 

LSE Teklinopol. 

AKUSZERKA KĄ 
ŠMIALOWSKA 

LOKALE 

De wynajęcia 
pokoj z wygodsmi Sie- 
rakowskiego 20 —13. 

oraz Gabinet Kosmety- 
czuy. usuwa Znarszcz- 
ki, piegi, wągry. łup eż, 
broda ki, k rzaj.!, Wy- 

padanie w'o ów 
Mickiewicza 46. 

Mieszkanie 
z 4 pokoi świeżo od- 
remontowane z* wszel- 
kiemi wygodami, (wan- 
na, water) do wyna- 
ję !а ró. ul. Miłosier- 
nej i Sofjanej J. 

    
Potrzebny 

chłopiec 
na praktykę skiepową. Poszukuje się 
Po'ądane wyks/tałce- 
nie w zakresie szkoły iokalu 
powszechnej. Adies w do 50 pokoi na szkołę 
Administracji „Słowa* średnią i internat, Po- 

ož -—— żądane boisko i cgró- 

  

Nad program: Japonja, Chiny, Jawa, Borneo — zdjęci и 
Kasa \/уппо об В. 3.30. Poc7at- ów ody 4ej iwo obuwia 

Dzwiękow 66 kinotesy „MOLLYWOOD"| Flnotte w „HELIOS“ 
Cud nad Cudy dźwiękowców! Uczta artystyczna dla miłośników kuna! 

i największa 

Jan Kie руГа . Brygida Helm 
w arcydziele śpiewno-dźwiękowem 

Dramat NEAPOL, SPIEWAJĄCE MIASTO :::, 
Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei ; Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku piosenki: 

„Zejdź do gondoli" i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz". 
Na plerwszy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 2-ej 

Wszechświatowej sławy 

król tenorów 

4, 6, 8 i 10.30 

  

Dziś! Ostatui dzien! Wspaniałe arcydzieł  dźwiękowo-śpiu wne 

„+WBLŁYŻCY Na ВОМЕ АВ " 
Bogata wystawa. W rol. gł. arcywesoły Jask Qakie i prześli zna June Głyde. Nad pr gram* 
Dodatki dźwiękowe. rocz. o godz. 4,6, 8 i 1015. W sibutę i niedzielę o godz. 2-ej. Na 1-szy 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIJING 

  

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 seans cenv Zniżone 

Jutro premjerał Największy 100 proc. dźwiękowiec. Fium ien wysiawą i śpiewem poruszył 

Dźwiękowe 56 cały z ulubieńcem i Śpiewakiem 
kino „CASINO świat PA RA B A AB RO Gi Mauricem Chevalier, 

ul. Wielka 47 który odśpiewa w jęzvku f:ancuskim swoje piosenki oraz znana śpiewaczka Jeanette Mac 
Donald. Film jest osnuty na tle głośne: sztuki „Ksążę Małżonek* Leona Xiurofa i Julesa 
Cvaneela. Pocz. seansów o g. 4,6,8110.15 w soh i niedz o g. 

Olga Czechowa ";*"" 
-ej. Na '-szy seans ceny Zuiżone 

  

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Szłagier Sezonu! 

  

  

KINO Wszechświatowej sławy królowa ekranu 

PAN © иЭ o & ” „GB 3W%4A B 1 2044 
Wielka 42. Wielki potężny dramat obyczajowy na tle nękanej i prześladowanej m łości. W pozostały. h rolach gwiazdy ekrana 

Walter Rilla | Erna Morenna. Cery o' 40 gr 

Kino-Teatr Dziśl Naj .owsze arcydzieło króla maski Lon Chaney'a. Po „Dzwouniku  N tre-Dame* 1 „Upiorze w Operze” 

nie było i nie będzie Сгуй Lendyn 

„$TYLOWY* takiego filmu jak GŁOŚ # 2А ŚWIATA ( o północy ) 
WIELKA 36. Potężna tragedja w 8 aktach, Grozą przejmująca treść i niebywała gra. To prawdziwa perła, jedyny 10) proc. 

film Lon Chane: *a. W pozostałych roach Konrad Nagel i Marcel na Day Nad program: Najnowszy film pol- 
skiej produkcji Niewolnicy życia. Poteżny dravat obyczajowy w 8 akt, W rol. gł. Jerzy Marr i Dina Grał. 
  

  

  

ТОЛНЕ ВОН ВАА ВЕ ЕЕ ИЕ ГВ ВЕ ЕН В Е АНЕ НЕа 7 
‚ НБОБ НБЯ ЕН НОЙ ЕБ BS CANA ADA ааНА 

  

Od 16 do 31 Marca 
na drugiem piętrze naszego lokalu : 

będą sprzedawane 

powyjątkowo zniżonych cenach 
towary wysortowane iresztki a 

JEDWABIE, ,? S 

WEŁNY, & 
MĄTERJAŁY BB 

na PA.TA 
1 GBRNITURY $9 © 

MĘSKIE I DAMSKIE . 

2 

Akc. 
NIEMIECKA 26. 

we wszystkich oddziałach 

już nadeszły   

Nowości sezonu wiosennego 

    

Trójka z wbud. 4 b'eg. głośnik. em 

1. Wyłącza stację lokalną. 
2. Daje wiele Stacji zagranicznych. 

3. Zuretne złudzeme żywego Słowa i mazyki 

4. Prosta obsługa. 
Ządaście demonstracii! 

  

TTT О 

  

Pianina | Fortepianyl 
o świstowej sławie Picyel, Becnsteru etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybilniejszych lai how 
cow ca Pow, Wysiav Kraj. w Pozaa- || 
niu w 18291, iw Wilnie wr. 1330 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote), 

PRZEDA? 1 WYNAJĘCIE. CENY FARBY 

pom 
Tanie mebie! Należy zapamię- SŁO WA” 

tać że, do gg Polska pracownia koszykarska poleca 

Nekrolog!, komunikaty meble: trzcinowe, wikl nowe, miękkie, 
twarde, 2ardinierki, etaze:ki, bujaki, ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątka 

reklamy dzie.inne wózki, mebelki, oraz najro- 
zmaitsze przedmioiy, któ e wchodzą w 

P у т najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

zakres koszykarst a. Nagr. złotym me- 

Blura Reklamowego 
dal-m na П Targach rół 1ocnych. 

St. Grabowskiego 
Wykonanie solida , ceny zmiżone, na 
raty. W. Pohulanka 5, W. Słonicz 

ul. Garbarska 1, tel. 62. 
Kosztorysy na każde żądanie 

LECZNICA LITEWSKIEGO 

STOW. POMOCY SANIT. 
o ai IST ZERA 7 
Okazja — Dobra ziemskie 

Wilno, ul. Wilenska 28, tel. 846 

Mamy do sprzedania na b. dogodnych wa- 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 

runkach uprzemysłowione dobra  ziernskie 

połcżone niedalekc Wilna, obszaru około 

    

   

  

JEZELI NIE SZYLLER - SZK 
ro któż inny potrafi szczegółowo określić + 
Twyó! charakter, zdolności, i przeznaczenie.? 
'apisz imię, nazwisko, miesiąc urodzenia, $ 
strzymasz próbną analizę darmo. Poznasz, 
<im jesteś, kim być możesz. 

Warszawa, Psycho - Graiclog Szyller 
|Szkolnik, Nowowiejska 32, m. 

Znaczkami pocztowemi 75 gr. na prze- 

syvłrę załączyć. Przyjęcia osobiste płatne „Aa 

— cały dzień. Analiza szczegołowa, Рого- 
kop, Odpowiedzi słynnego medjum Evię- 
nv Bara zł. 

         
    

  

        

      

     

    

    

    

  

  

  

czynny 11—6 pp. 

Jecženie i utrzymanie w 
  

    

  

Opłata za 
NA RAT jecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 1800 п.огё‹)\ч w kulturze — czynna gorzel- 

5zł.t d Aj skie i rentgenowskie zostiłaobniłana nia, Zi R. wapielnia — 600 morgów la- 
R ta . odniowo su. Ziemia drenowana. Pałac i wszystkie 
Zam A У9 zabudowania gospodarcze murowane. Ślicz-     

  

    
   

wyż 
567. Oszczędności Sierakowskiego 12 m. Z ` dek. Oferty składać w 

Matulewicz 
"swoje złote i dolary 77 roi к lat 27, 8 lat praktyki Кедакей! „Słowa*, 

U ak ulokuj na wysokie OBIADY ооы 7 int. SDA Nos я, 
w. MÓRAWSKI oprocentowanie. Go- domowa KAŻDĄ SUMĘ ny i zamiłowany rol- 

tówka twoja jest zabe- gotówki uloku eny 1.50 

  

ię + i ia 

A Miao zpieczona złotem, sre- AE zł. na soliine hipoteki NE S Rpa: 

przeprowa tził się na brem i drogiemi kamie- za $ 8 ki Zs- bołóstwie, _ (hodowli 
Zamkową 16, przyję- ami. LOMBARD Plac Mot am M. R 3" |karpia) poszukuje po- 

cia: 9—10 r, 3—4, i Katedralny, Biskupia 12 о ОСУ‘Ц a R sady. od |: IV: b. r. Zgubiono   Wydaje pożyczki pod 500 em. kupę okazyj- 
zastaw: złota, srebra, nie, bezwarunkowo w 
brylantów, futer, me- obrym stanie, now» 
bli, pianin, samocho- szego modelu, za g- 

ewent. później. Łaska-na ubcy we wtorek 
= žė we oferty uprasz«mrano zegar-k zloty na 

Mieszka nie k S Majątek bransoletce. Proszę 
i Jołębie Wyszki, poczta uczciwego znalazcy o 

dów i wszelkich towa- tówkę. „Zgłoszenia: dwu-pokojowe @› м’у- Świercze woj. Warszaw- odn kie na ul. Por- 
Wilno, Wileń ka 26, najęcia, ul. Krakowska skie. tową 4 — 4 za wyna- 

— m. 11 od 4.30 do 5.3051, informuje dozorca, grodzeniem. 

6—7 w. 

_ OBIADY 
Wiwulskiego 6-0 m. 14 rów. —4 

  

    

  

  
  

  

2.5 Zz Wyżymaczki amerykań- 
4 skie gwarantowane, oraz 

Я wszelkie wyroby platero- 
wane Norbilna i Frageta. 

F-ma „Wygoda”, W. Pohulanka 16, m. 36. 

    

  

      
  

  

ZĄDAJCIE | 
we wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

    
  

  

  

лее Stautstew Mackiewicz. Kzd+r3n1 odpowiedzialny Witold Woydyks 
  

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie $ 43 Instrukcji 
o przymusowym ściąganiu podatków i o- 

at z dnia 17, V. 26 roku (Dz. Urz. Min. 

karbu Nr. 15) podaje do wiadomości Dub 

licznej, że w dniu 16 marca 1631 roku 0 20 
dzmie 10 rano w sali licytacyjnej Izby Skar 
kowej w Wilnie przy ul. Wizlkiei 66 odbe 
dzie się sprzedaż z licytacji 10 lamp €lekt- 
rycznych, 1 motora i 1000 żarówek, OSZACo 

wanych na 2.800 złotych, należących ndo 

irnry Ełektromotcr, Trocka 9. na pokrycie 
zaległości podatkowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

  

    

Drukainia 

ne ctoczenie Kompletny inwentarz żywy i 
martwy. Przy stacji kolejowej i szosie. 

Do objęcia przy wpłacie od 30 do 50.000 

AJENCJA „POLKRES* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80 

Tylko u GŁOWIŃSKIEGO 
dostać można płótna Iniane su- 

rowe da robót ręcznych we wszystkich 

szerokościach, oraz wielki wybór satym 
jednobarwnych. kołder watowych, ро- 
krowców, prześciradeł i t. p. 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

„dol. 

    

  

z sdawnictwa „Słowo Zemkuso 

3 
1 

  

  
 


