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_ HIPOLIT GIECZEWICZ $es 
Pan Hipolit Gieczewicz przygnę- 

biony smutną żałobą — stratą syna, 

zdecydował opuścić swoje stanowi- 

sko prezesa wileńskiego związku zia- 
mian. Musi zastąpić swego zmarłego 

syna na wsi. w gospodarstwie. Dalej 
poświęcać się dla Wilna nie może. 

Nie chodzi tu o zwyczajnego czło- 

_wieka i zwyczajrą pracę. Zdajemy so- 

die dokładnie sprawę, że nikt, abso- 

lutnie nikt nie potrafi zastąpić p. H'- 

polita Gieczewicza w tem, co on ro- 

bił i w tem, czam był dla ziemiaństwa 

wileńskiego. 
Chodzi o pracę względnie mało 

znarą, o pracę pozornie ograniczają- 
cą się tylko do jednej warstwy spo- 

łecznej i dla jeduej warstwy społeczean 

stwa. Ale to ty:ko pozornie Pan Gie- 
>zewicz pełnił pracę, która nie była 

tak efektowna, jak powiedzmy praca 

polityczna, o której nie rozpisywałi 

się prasa. Był on jednak w Wilnie jed- 

  

nym z regulatorów Życia społeczne- 
go, we wszystkich kwestjach dotyczą - 

cych rolnictwa 1 wsi zwracano się do 

niego o radę. Nigdy pomocy swej 
nie odmówił, nigdy swej pracy nia 

poskąpił. 
W naszych czasach przvzwyczaje- 

ni jesteśmy, że każda praca publiczna 

jest płatna. Nawet młodzieńcy, pra- 

cniący systematycznie w skautingu, 

przyjmują pensję i tak dalej na wszyst 
rich szczeblach stanowisk  społecz- 

nych, aż do najwyższych. Pan Hipo- 

sit Gieczewicz piacował bezinteresow- 
nie. Ale jak pracował! lego pracę moż 

na postawić za przykład każdemu, 

najlepiej  płatnemu idecwcowi ra 
wszystkich niwach społeczności. Bę- 
dąc już w wieku, w którym mógłbv 

się upomnieć o należny odpoczynek, 

pan Gieczewicz cały dzień spędzał w 

biurze przez okrągły rok, udzielając 
sobie tylko - skapych urlopów мурс- 

„czynkowych. Każdą sprawę sam ba- 

dał, każdej sprawie swój czas i zain- 

teresowanie  pcświęcał. Srąd  nmuał 

ogromna znajomość i stosunków i lu- 
dzi a przedewszystkiem ustaw, okól- 
2ikėw, wszystkiego, co się dotyczyło 

prawnych norm stosujących sie d» 

życia. wiejskiego. W naszem obszer- 

nem, chaotycznem ustawodawstwie | 

rozkazodawstwie rolniczem  orjento- 

wał się jak nikt inny w Wilnie. Wszy- 

Scy zasięgali pod tym względem ra- 

dy u tego znawcy. Ponieważ znał na- 

$га wieś nawylot, wszystkie jej in- 

teresy, potrzeby, przyzwyczajenia, psy 

<hologję, więc w połączeniu z tą zna- 
śomitą znajoniością ustawodawstwa 

mógł dawać prawdziwie cenne rady i 
wskazówki. 

Zetkniecie się z panem Gieczewi- 

czem daję pojęcie, co to jest prawdzi- 
Wa mądrość życiowa. Pan Gieczewicz 
jest iakby wcieleniem tego, co się w 
dawnych tradycjach szlacheckich mie- 

-ściło w pojęciu opiekun. Był takim 

życzliwym, serdecznym, najlepiej ży- 
czącym, lecz przedewszystkiem mą- 
drym opiekunem. Ktoś się wyraził, że 
dla każdej organizacji potrzebna jest 

współpraca Orła, Iwa, wołu i... czło- 
wieka. Orzeł daje rzut ogólny, wyty-- 

ka linję, widzi pracę z górnej strony 
ideałów, lew daje zapał, wiarę, nie- 
ustraszoność, energję, wół— daje pra- 

FRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem do domu lub z 

HU259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

+; Ad, Mickiewicza 4. Utwarta od g. 8 do 4. 

Konto czekowe PKO. 

cowitość, wreszcie.%, człowiek daje 

znajomość przyw: śłidzkich, natury 

luczkiej, codziennych ludzkich rzeczy - 

wistości, możiiwości, kenieczności. 

kie przymioty — głęboką miłość zie- 

mi, dla które pracował i pracuje, 
duży zapał do piacy, dla której wszyst 

ko poświęcał, natężenie pracowitości 

i sumienności wprost niezwykłe w 

polskiem społeczeństwie, lecz na plan 

fierwszy występuje w nim... czło- 
wiek. Człowiek, który zna i rozumie 
życie. Dlatego szlachecka uprzejmość, 

która zawsze czchowała pana Giecze- 

wicza, ta staroszlachecka wykwintna 

grzeczność, były formą, w której 
mówił ludziom i społeczeństwu dużo 

bardzo głębokiej i bardzo mądrej 

prawdy. 

Praca dla dobra społeczeństwa 

jest tradycją życia p. Fipolita Giecze- 

wicza. Przed wojną jest prezesem Wi- 

leńskiego Towarzystwa Rolniczego. 
Piastuje ter: urząd od samego powsta- 

nia tej instytucji. Była to wtedy nie- 

tylka jedyna piacówka polska, lecz 
prawie jedyna instytucja, do której 
odbywały się wybory, istniały formy 

europejskie, jedyna instytucja, repre- 

zentująca kraj i opinję kraju. Stanowi- 

śko p. Gieczewicza było więc nade- 
odpowiedzialne. Piastował je w tych 

rieżkich czasach niewoli, kierując si? 

głebokim patrjotyzmem, nie cofaias 

się przed najcięższemi ofiarami, gdy 

chcdzilo o ulžesie doli ciežvo prześla- 
Aowanej polskości, której cały wysi- 

łek i cała polityka zamykała się w 
słowie „przetrwać”, a cała ideologję 

nogły wyrażać słowa „centra spem 

$рего“. Takim, jak pan  Giecze- 
wicz zawdzięczamy, że kraj ten po- 
został w polskcści i że granice ziemi, 
która była polską, znaczyły białe ko- 

lumny dworów szlacheckich. 

Praca p. Gieczewicza w związku 
ziemian, której poświęcił 10 lat życia, 

obfitowała także w ciężkie i trudne 
momenty i chwile. Lecz była to praca 

iuż zupełnie inna. Na jej ciężarach i 

nawet tragedjach  spoczywało już 
słońce niepodległości, własnego pań- 

stwa. 

Wilnianie. żegnając p. Gieczewicza, 

jako opiekuna codziennego, wiedzą, 

że się nie rozstaią z nim, jako z naj- 

życzliwszym z doradców. Cat. 

BADDTACZRZYNNICE BREWER TAS DST 

STAN _ RELIGIJNOŚCI W ROSJI 
SOWIECKIEJ 

(KAP). W celu przekonania się o 
postępach akcji antyreligiinej, związek 
wojujących bezbożników zwrócił się 
przy pomocy specjalnych kwestjonar- 
juszy do robotników fabryk moskiew= 
skich o wypowiedzenie się w tej spra 
wie. * 

Na zawarte we wspomnianych 
«westjonarjuszach pytanie, dotyczące 
shedzenia do kościoła, 32 proc. wszy 
stkich, biorących udział w ankiecie ro 

botników, odpowiedziało, — jak poda 
je moskiewską gazeta „Wieczernia- 
ja Moskwa* — że da kościoła uczę- 
szcza. Jeśli zauważyć, że ankieta nie 
była tajną, śmiało można przyjąć, aż 
w rzeczywistości liczba odwiedzają- 
cych kościół, jest conajmniej dwa ra- 
zy większa. 

Tak się dzieje w Moskwie, wśród 
robotników, a więc w środowisku, z 

natury rzeczy najbardziej podlegają- 
cem wpływom agitacji bezbożników. 
Łatwo stąd wysnuć wnioski, jak na- 
prawdę przedstawia się w tej dziedzi 
nie sytuacja w Rosji i iak znikome 
"ezuiraty przynosi prowadzona z ta- 
kim nakładem sił i pieniędzy kampa- 
nja antyreligijna. 

KOMU SIĘ LOS UšMIECHNĄL 

WARSZAWĄ (PAT) — 21 bm. w 
11-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22 Pol 
skiej Państwowej  Loterjj  Klasowej 
główniejsze wvgrane padłv ną numery 
następujące: 20 tys. — 34536, 5 tys. 
82085, 145648 176.366, pc 3 tys. — 
25628, 32127 41670 53912 71653 
80690 98216. 

Dzisiejszy numer zawiera „Słówko” 
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Аапитетта- 

PRZEDSTAWICIELST WA: 
N. ŚWIĘCIANY — ssięgaraie E-wa „Ruch. 

OSZMIANA —- Księgarca Społdz. Naucz. 

PINSK — Ńsięgarniu Poiska - 
POSTAWY — Karcgsenia Polskiej Maci 

SLONIM — Księgaraia T-wa „Ruch“. 
STOŁPCE — Księgarnia |-wa „kóuch”. 

ST. SWIĘCIAŃNY — w. Rynek 8 — N. Farasiejski. 

WILEJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24, F, faczew>= 

WARSZAWA — T-we Księg. Kol. „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | 

DUKSZTY — Bafet Koicjowy. 
GŁĘBOKIŁ — ui, Zamkowa -—— W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa. „Ruch”. : 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

KLECK — Sklep „Jednošė“, 
LiDA — ui. Suwalska 13 — S, Mateski, 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEZ —- al. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

UENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i > 
madesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa mmulimetr OU gr. W numerach święte: 
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księgarnia T-wa „Ruch“. 
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je zwyczajne obulzb zamknięte 
Seim uchwala budżetowe popraw ki Senatu 

WARSZAWA. (PAT) — Na początku 

wniósł o wstawienie na porządek 
dzienny 3 punktów, które spadły z wczo- 
rajszego porządku dziennego. wniosek ten 
Izba odrzuciła, poczem przysiąpiono do spra 
wozdania ki ji budżetowej o zmianach 
Senatu do ustawy skarbowej. Zmiany te 
reierował poseł Hołyński (BB) wnosząc © 
przyjęcie wszystkich poprawek Senatu. 

MOWA M!NISTRA MATU- 
SZEWSKIEGO 

Następnie zabrał głos kierownik Mini- 
sterstwa Skarbu p. Matuszewski, który prze 
dewszystkiem zaznaczył, iż w >udżecie wy 
1aźniej niż w innych wypadkac daje się od 
czuwać wzajemna zależność wszystkich 

Par Gieczewicz lączy w sobie wszyst- pi grim Sejmu poseł . Niedziałkowski pra 
dziedzin naszej rzeczywistości i naszego 

wodawstwa. 
liczby budżet: naszego noszą charak- 

ter trojaki. Jedne z nich to tylko erių 
ma. Takiemi cyirumi są wszystkie nieomal 
dochody. Budżet rk: stwarza tyiułuł praw- 
nego do jakichkolwiek bądź wpływów. Pod 
stawy te tkwią>w innych ustawach. 

Druga grupa liczb, to obliczenia zazwy- 
czaj obliczenia aosć Ścisłe, to gros naszych 
wydatków, gdy przeszło 2/3 dochodów pań 
stwa tpartych jesc na innych niż - budżet 

=: ie trzeci to upoważ «.aczzcie trzecia — u 
nienia. Poza większością: Wydańów naka- 
zanych państwu przez inne ustawy, bud- 
żet również stwa:zał podstawy do zużycia 
paiteuży na pizewidziane cele, dając na to 
iządowi upoważnienie. W budżecie naszym 

  

WCZORAJ SZE POSIEDZENIE SENATU 
WARSZAWA. PAT. — Na posiedzeniu 

w dniu 21 b. m. Senat przystąpił do raty- 
iikacji dwóch konwencyj z węgrami, doty- 
czących rozrachunków z tytułu ubezpieczeń 
społecznych, którz to konwencje po reiera- 
cie sen. Potockiego, uchwalił w brzmieniu 
sejn:owem. Następnie przyjęto konwencję o 
uproszczeniu formałności celnych. Po reie- 
racie sen. Wańkowicza przyjęte bez zuian 
proiekt ustawy o dowodach prawa własno- 
ści do gruntów scalonych. Po icieracie sen, 
Karłowskiego przyjęto nowelę do ustawy o 
zapewnieniu czasowych mieszkań dla zwol- 
nionych robotnikćw rolnych. Projekt usta- 
wy przyjęto w brzmieniu sejmowem. 

Dalej sen. Skoczylas w imieniu komisji 
ska'bowo-budżetowej zdawał sprawę Z 
<wóch projektów ustaw, mianowicie z pro- 
iektu ustawy o Ccodatkowym kredycie na 
budowę gmachu Ministerstwa Robót Publicz 
nych, oraz projektu ustawy w sprawie sprze 
daży gruntu państwowego w Warszawie 
Bankowi Gospodurstwa Krajowego. Obie 
ustawy przyjęto w brzmieniu sejmowem. 

NQWELA DO USTAWY PRZECIW- 
ALKGHOLOWEJ. 

Z kolei sen, Biędowski zreferował nó- 
wel do ustawy pizeciwaikohołowej. Mów- 
ea podkreślił, że uowela nie mu wcale ten- 
dencji do zwiększenia spożycia Przeciwnie, 
tencencja ustawy jest wybitnie przeciwal- 
koholowa, przewiduje ona bowiem Szereg 
sankcyj nieraz bardzo ostrych w przeciwień 
stwie do przepisćw dotychczasowych. Na- 
stępnie -referent przedstawił rezolucje zgło- 
szone przez B-.B.W,R., które wzywają rząd: 
1) aby nie kz aniżeli do dnia 1 czerw- 
ra 1932 roku zredukował istniejące ilości 
rriejsc detalicznej +przedaży nepojów alko- 
holcwych do norrzy, ustalonej w art, 3 usta 
wy; 2) aby możtiwie rygorystycznie wyko- 
nywał swe uprawnienia co do cofania i 
cesy| w wypadkach przekroczenia ustawy; 
3) 4 nie wydawał koncesyj na sprzedaż 
napojów  alkohokbwych na terenie iot- 
= i Spe Ao are aby za- 
azvwa! sprzedaży naj alkohol: t a Aa y napojć holowych 

18 w wypadkach, gdy w danych miejsco- 
wościach, zwłaszcza wiejskich,  odprawia- 
re są stale w tym czasie nabożeństwa; wre- 
szcic, 5) aby po prowadzeniu sprzedaży na- 
rojów alkoholowych w  buietach  kolejo- 
wych zastosowanc zostały konieczne ogra- 
riezenia, związane z bezpieczeństwem rū- 
chu, a pozatem, sby zabroniona została 
tprzedaż napojów alkoholowych  pracowni- 
kon kolejowym w czasie pełnienia przez 
nicł. służby. 

W imiennem głosowaniu Senat gprzyjat 
nowelę do ustawy antyalkoholowej 55 gio- 
tami przeciwko 25 przy jednym głosie nie- 
ważitym. 

PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA 
RACZKIEWICZA. 

Po Įęciu noweli do ustawy antyałko- 
rokatej głos zabrał marszałek SZARA Paca. 
hiewicz: W dniu wczorzjszym — mówił 
marszałek — Sejm. śląski przy współudziałe 
władz duchownych i świeckich, Oraz licz- 
siej rzeszy ludność. solennie i godnie, w po- 
ważnym nastroju, obchodził 10-lecie piebi- 
źcyłu. Wierny lud śląski, 10 lat temu, po 
giężkiej walce głosami swojemi zdobył po- 
iec prastarej ziemi kiej i spowodował 

Leo; Roza: 3е] do jcieizy, Ludowi teniu 
cześ 

Niech rocznica ta będzie dla nas wszyst- 
kich — ciągnie marszałek — przypom 
tiem świętych obowiązków kazdego oby- 
waiela Rzeczypespolitej stać ra straży jej 
całości, wytężonei pracy nad wzmocnieniem 
iej potęgi i wysiłków, zmierzających do pod- 
niesienia jej wielkości, 

Następnie p. iraiszałek przystąpił do zo- 
trazowania prac kończącej się sesji, pod- 
kreślając, że sesia ta stanowi ukres bardzo 
intensywnej pracy. 

Po przemówieniu marszałka Racz- 
Liewicza zabrał głos p. prezes rady 
ninistrów Sławek, odczytując dekret 
Pana Prezydenta o zamknięciu Sesji 
zwyczajnej i budżetowej Senatu. Na 

eczne w godzinach od 14 do tem, posiedzenie zamknięto. 

Stan zdrowia Pana Marszałka Piłsudskiego 
' PO POBYCIE NA MADERZE UŁEGŁ ZNACZNEJ POPRAWIE 

FUNCHAL. PT, — Zdrowie Marszałka Piłsudzkiego, dzięki awi 
na Maderze i zwnełnemu odpoczynkowi od wszelkich SoRiRóW socket 
nych, znacznie sie prprawilo, 

Życzenia imieninowe z całego świata 
DLA PIEKWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI 

FUNCHA! "AT - - Marszalct Piłsudski otrzymał 31 worków poczto- 
%yck z życzenizni mienieowemi, wvsłanemi mu ze wszystki.h snon świata 
Prócz tego, wale tikich worków mieło kyć dostarczonych 
'scz Marszałe: /wrocił się do miejs 
orzesłane zost, 
Który by zajmował się Kor3spordencja 

„ Wicher” spodziewany jest w Funchal za iakics 
„Wichru* nosić bęuzie charakter nisoficjałny. —^ 

EEST POYCYCPE  IEOOOOEAC OCT AREOETRKE   

Po žgonie kan 

sowych władz pocztowych, ty worki te 
A na połdad „Wichzu”, tłumacząc. : 

Marszałkowi. 

że nie ma sekretarza. 

dwa dri. Wizyta 

clerza Miilera 
ZWŁOKI PRZEWIEZ:ÓNO DO KREMATORJUM 

BERLIN. PAT. —- Zwłoki byłego kanclerza Miuiera przewiezione z0- 
słały w sobcte do mremat jum. Flagi 
'ą "nak żałoby do pulowy r:asztu, 

W ceremonji 

  

  

na gmachach 1ządowych opuszczona 

yi pogrzeb:rvej byłego kanclerza Muelera wziąć ma udział 
p.ez: s JI Mięczvnarodówki Vandeve'de, oraz sekreta z generalny belgijskiej 
parti: socjalistycznej Vanror sbrocck. 

ŻAŁOBNE POSIEDZENIE REICHSTAGU 

„ BERLIN. P.T. — i)la uczczenia pamięci byłego kanciirza Rzesz: 
byio się w dn. 2! b m. w Reichstagu uroczyste 
„a;mował zmarły 

Mueliera о4- 
siedzenie żałobne Na fotelu, który 

ałażuny został wieniec, przystrcjony białemi liljam W imieniu parti 
3x jalistycznej p 1. steischeid i Wels przyjmcwsli kondolencje przedstawicieli frakcyj 
Pralaznentarny "| 

  

Nowy rząd Finlandji 
„ _ HELSINGrORS PAT. — Prezvdent mianował nowy cabuet koalicji 

mieszczańskiej w skiadzie: bremjer — dr. Sunila (Parija Agrarjuszy), spra- 
wy zagranic7n- -- uaton Yrjockaskinen (Partja Zwinzkowa). sprawy wew- 
n.*rzne — barcn Po y (Szwed), opieka społeczna — Solja (Parja Związk.) 
far se — Yoer,imen (Paria Związkowa), sprawie.liwość — Kiviamaekt 
(Parija Poster» w.) Podział ten dokonany został preparcjonalnit -do liczeh- 
iwzści aprtyj mit: zczańskich w gabinecie. Wszyscy człenkowie rządu, 2 wy- 
"*ąqik em trzech =" posłami. 

tię 
. £ier kapitalistyczmch. Klub 

«ysokość rozchodów, opartych na upowaz- 
nieriach, wynosi J/Ś część całego budżetu. 
ww rozchoaach tych mieszczą Się wszys:- 
kie, poza osobowuwii, koszta ut zymania sitv 
zorcjnej panstwa, Z tego widac, jak dalece 
zkiępowany jest i Sejm i Rząd w popiera- 
miu postanowień, dotyczących ograniczenia 
rozchodów, nawet takich, których podsta- 
wy prawne znajdują się istotnie w budżecie 

Mówca  stwieruza, iż w toku dyskusji 
budżetowej stroniictwa opozycyjne zgłasza 
ły liczne poprawni, dotyczące wydatkow. 
Nie było natomiast wniosków, poprawiają- 
cych wysokość pizewiczianyca w budżecie 
dochodów. Przeukraaając jntluninarz эсршио- 
Wi, przyznał numsier, że obliczenie docho- 
ców stanowi gorną, maksyiainą granice. 
Przy rozprawach w Senacie określił minister 
podobnie dolną granicę wpływów. Między 

górą a dolną giunicą dochodów jest róż- 
nica, wynosząca — окою 500 muljonow Zi. 

Różnicę tę opozycja nazwała dencytem, Mi- 

nister z całą stanowczością prostuje to twier 

dzenie, nienia bowiem mowy v delicycie w 
tej czy innej wysokości. Konsekwencją wyt- 
knięcia aolnej gianicy możliwych docho- 
dów roku przysziege jest konieczność zmniej 
szenia Świadczeń punstwa na rzecz poszcze 
golnych grup ohywateli i konieczność po- 
1.nozevia Žr dochodowych +karbu, a wo 
bec tych memiłych ewentualności opozycja 
nie miała i nie me. «dwagi stanąć twarzą w 
twarz. Rząd i okóz z nim współpracujący 
ma tę odwagę i diaiego równowaga budże- 
towa na rok przyszły jest zapewniona sku- 
ieczniej, niż w tym roku, gdyż budżet nie 
tównowazy Się па papierze — budżet ró- 
wnoważy Się w rzeczywistości, W hieżącym 
rukv budżetowyni budżet był na papierze 
=vietylko zrównoweżeny, ale zamknięty nad- 
wyżką 76 milionów, w rzeczywistości zas 
bęazie delicytowy. 

Mimo, iz rząu zmniejszył wydatki, prze- 
widziane w tym budżecie prawie o mil 
jonów złotych, równowaga budżetu zależy 
zatem nietylko od liczby stojącej w docho- 
dach i wydatkach, lecz od dwóch innych 
czynników. Czynnikiem tekim jest przede- 
wszystkiem wola rządu. że wola ta jest, o 
tem świadczy wynik budżetu tegorocznego. 
wpiywy będą nizsze od przewidzianych 
wpływów o 240 neijonów, mino to deficyt 
będzie- stosunkowe nieznaczny. pochłonie 
mniejwięcej szóstu część naszych rezerw 
kasowych. Rząd szedł w myśl życzeń Mat 
szałka Piłsudskiegc, który umiec wymagać 
PK ik AC nauczał, iż ponad najbar- 

dz j palącą potrzebę należy ursieć wič 
konieczność. Czynnik woli musi prze 
miknąć ciała ustawodawcze. Ten czynnik 
wyrażania woli w izbach ustawodawczyci 
nastał razem z nastaniem większości. Niedośc 
by była większośc trzeba, żeby większość, 
która stanowi przwa, stewiała konieczność 
wyżej, niż własne swoje wygedy, niż wła- 
*ną popularność. 

GŁOSY OPOZYCJI 

Po przemówieniu min. Matuszewskiego 
pos. Langer (Kl. Chł.) zapowiada, *ż kiub 
jego nie mając zaufania do obecnego rządu 
i uważając obecny budżet za niewątpliwie 
oeficytowy, za który nie może wziąć od- 
rowiedzialności, nie weźnie udziału w gło- 
sowśniu nad awkami Senatu. 2 

Pos, Czetwertyński „Ki. Nar.) м diuž- 
szym wywodzie fs.umaczy, dlaczego stron 
rictwo jego nie mioże głosować za budże- 
tem, który nie ocpowiada rzeczywistości 
polskiej. Polska po 12tu latach mozolnych 
prac nad budżetane powinna juź mieć bud- 
żet tak opracowany, tak obowiązujący rząd 
w każdym szczególe, ażeby mogiy 
wziąć za niego człkowitą sa s 
i ażeby według tego budżetu gospodarka 
w nadrobniejszych szczegółach była prowa 
бтопа, 

Pos. Czapiński (PPS) uważa, iż UE 
o budżet fikcyłny. Słowa ministra 

vieczr kompresjt wskutek deficytu muszą 
wywołać pewien wstrząs @/ ien w: ospodarczy. Zda 
niem mówcy, many do czynieria z krachem 
budżetowym, nie iragmentarycznym, lecz 
iniegralnym. Mówca twierdzi, iż wykrywa 
zię fekt coraz wyruźniejszego przesuwania 

gospodarczej polityki rządu ku interesom 
mówcy 

przeciw m i wetr2 kać od Bio 
sowania uwkami lu, z - 
Ё:.т jednej, dób czące] *anduszu Bezrobo: 

Pos. Łucki (K!. Ukr.) twierdzi, że bud- 
żet nie odpowiadu: siłom platniczym ludnos- 
ci a specjalnie ciaży na ludności ukraińskiej. 
Mówca, przestrzesając przed dalszem pro- 
wedzeniem dotychczasowej polityki, oświad 
czą się przeciw budżetom. 

IZBA PRZYJMUJE POPRAWKI 
Fo sh SENATU 

os. Miedziński (BB) polemizując z prze 
mówieniami przedstawiciel opozycji, oświad 
cza, że trudno im będzie uzasadnić gło 
sowanie przeciw budżetowi własnemu, skoru 
w parlamentach państw zaborczych uważali 
konieczności państwowe za nienaruszałne i 
głosowali zawsze ża budżetami, Mówca za- 
»trzega się przeciwko rzucaniu na kraj i 
świat cały hasła deficytu. Podobnie jak obóz 
iządowy wziął na siebie odpawiedzłałność 
w okresie dobrej konjunktury, tak samo i 
w tej złej konjunkturze bierze o al 
nośc za Stan rzeczy w granicach możliwoś 
ci i bynajmniej nie l dzielić się Z 0- 
pozycją tą odpowiedzialncšcią. 

Po przemówierie pos. Miedzińskiego oraz 
po końcowem przemówieniu sprawozdawcy 
"os. Hołyńskiego Izba uchwaliła poprawki 
Senat iw tea sposób budżet został uchwa 
lony przez obie Izby. 

Z kolei zabiai głos p. marsz. Sej 
mu Switalski, kióry w dłuższem prze- 
mówieniu zobrarował wyniki prac 0- 
becnej sesji, poczem p. ptemjer Sła- 
wek odczytał zarządzenie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o zamknięciu 
sesji zwyczajne, i budżetowej Scjnu. 
Na tem o godz. 1.45 posiedzenie zam- 
knięto. 

ma 

"y się niepokoić rzekomą obecności: 

  

  

Pułkownik Lawrence © 
of Arabia 3 

Od pewnego czasu powtarzają Się 
wiadomości prasowe o tem, jakoby by | 
ły pułkownik wojsk brytyjskich, a 0 | 
statnio szeregowiec lotnictwa armji in — 
tyjskiej Lawrence miał zgirąć dnia + 
iutego 1931 roku w_ katastrofie woć-- 
10 - ołatowca Blackburn Iris Hl w 
Plymouth. 2 

Ze wzgledu na to, iz pułkownik 
iawrence przez długie lata był wpro | 
legendarną postacią wywiadu angiel- 
skiego, jego osoha wymaga bardziej 
szczegółowego omówienia 

W roku 1914 pracewał nad wyka- 
pal'skami w Egipcie, będąc studentem 
archeologji uiuwersytetu w Oxford. 
Miei wówczas 27 lat. Dzieki dłuższe- 
mu pobytowi w Egipcie i niesłycha- 
nyta zdolnościon własnyn' zdołał dos 
konale opanow:ć różne języki szcze- 
pów arabskich i do tego stopnia po- | 
znał ich obyczaie oraz warunki zycia, 2 

ы 

    

3 „i 
A, 
p 

        

że później wielokrotnie ucuwało mu , 
się występować w roli rodowifego A-- 
raba, 8 

Natychmiast po wybuchu wojny. 
wstąpił do oddziałów angielskich w 
Fgipcie, szybko awansował, a w roku 
1916 został mianowany doradcą an- 
gielskim przy królu Hedżasu, Emirze | 
Feisal. Na tem stanowisku zdołał On | 
zbuntować cały szereg szczepów arab | 
skich przeciwkc okupacji tureckiej i 
przeszkadzał działaniu wojsk turec- 
kich w Syrji. : З 

Był on również twórcą i organiza 
torein koncepcji khalifatu pan - arab 
skiego, dążąc uporczywie do stworze- 
mią związku szczepów arabskich pod - 
orzewodnictwen: Emira Feisalą (oczy- 
wiście pod protektoratem Anglji). 

lego romantyczne przygody w la- 
tach wojny 19:6 — 1918 należą 0- | 
becnie do historji i zostały nader barw 
nie opisane w książce kapitana Tuo-- 
hy: „Szpiegostwo w czasie wielki 
wojny”'. oraz w jego własnem dziele: 
„Bunt na pustyni", które stanowi nie 
zrówńany opis obyczajów szczepów. 
rabskich i całej Syrji. с 3 

Po zakończeniu wojny na terenach 
na których działał Lawrence, nastąpi 
lo starcie wpływów francuskich i a 
gielskich. Ostatecznie Anglikom ni 
udało się całkowicie opasować Syty 
i Libanu, powstania, organizowane 
przcz Feisala na obszarze mandato-- 
wym francuskim, zostały zgniecione 
przez generała (jouravd, i w ten 0 
sób upadiv wicikie plany genjainego | 
awanturnika. 3 

Logicznym skutkiem tych niepowa 
dzeń było usunięcie Lawrence'a, kto- 
ry żniki na dłuższy okres czasu, by po 
szeregu nieznanych przygód wypi 
nąć nagle w loinictwia indyjskiem, ja | 
xo szeregowiec pod nazwiskieni H 
Shaw. ` 

Miał on odegrać następnie tajemiim 
czą rolę w czasie ostatniej rewolucj 
w Aiganistanie, która zakończyła * się 
obaleniem emira Amanuliaha. Niedaw 
no niektóre sowieckie urzędy zaczę- 
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Lawreuce'a wšrod. zbuntowanych gora 
i Kaukazu, przypisywano mu również 
ostatnie rozruchy w Turcji. 

Oficjalnych , prawdziwych danych 
o śmierci Lawrence'a me ujrzymy 
prawdopodobnie nigdy Meże i rzecz, 
wiście, jego niesivchana karjera, šrod | 
ciągłych niebezpieczeństw,  ktėrym | 
niezmiernego uroku dodawał fakt © 
kowitego opanowania dzikich i wa- 
lecznych szczepów, jedynie dzięki 
własnej odwadze i unnejęinošci obce 
waria z niemi, znalazła swój koniec 
w prostej katastrofie lotniczej. Może 
iednak był to tylko jeden. e pab 
bów, aby znikrać tym razem caikowi 
cie i rozpoczać nową działalność, 
pod zupełnie innem nazwiskiem, na 
jakimś innym kiańcu świata. 8 

Pewna wzmianka w pismach ture | 
ckich daie wieie do myšlenia, mowi 
się w niej bowiem, o teni iż przesli | 
chiwano w sprawie tego właśnie wy- 
paGku lotniczeza lotnika Shaw, 
ktory przypadkiem ocalał. 

=
 

  

TRAGICZNA ŚMIERĆ PILOTA 
KONSTRUKTORA 

WARSZAWA. (Pat) — W dni 
21 bm. po południu wydarzyła sie | 
tastrofa lotnicza Ofiarą jej padł ińż 
nier Zygmunt Puławski, ko) 
Państwowych Zakładów Lotniczych, 
lecący na aparacie własnej konstrukcji 
typu „Amfibia” Aparat spadł w pobii | 
żu kościoła na Ochocie. Lotnik ponić: 
śmierć na miejscu. Przyczyna katasti 
ty nie zostałą jeszcze ustalona. Pi 
wdopodobnie jednak wypadek został 
spowodowacy przez fałszywy manewr 
lotnika. + 
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WAKA 

osobowego. Potrzeba przystanku 
. Przed paru laty nuejscowa iucność robiła ‚ 

Starania w Dyrekcji Kolejowej i w Mini- 
Ssterstwie w sprawie utworzenia przystan-, 
ku waka (Ludwinowo) na odcinku . Po- 
mary — Landwarów. Ministerstwo jakoby 
zatwierdziło przystanek, ale Dyiekcja Kole- 
jowa zażądała zbyt wielkiej sumy pieniį- 
dzy na pokrycie kosztów, związanych z 
uruchomieniem przystanku. Ludność w ža- 
jen sposób nie mogła zapłacić żądanej Su- 
my. Na tem rokowania były zakonczone. 

A jednak potrzebę przystanku i dziś od- 
*zuwa ludność, «10га ciągle, prawie co- 
dziennie podróżuj? 
sutcbusein, albo pociągiem przez Landwa- 
*ów; do przystanku Ponar nikt z okolicz- 
1ej ludności nie jeczie, bo zadzieko jest. 

w razie utworzenia przystanku Waka, 
+orzystaloby z niegc o wiełe więcej ludno- 
ści, niż to bywa na innych pizystankacu, 
jak Ponary, Lešniki i t. d., bo iw najbliższej 
akohcy znajduje się majątek i fabryka hr. 

na Tyszkiewicza, dalej druga fabryka p. 
ureca; bardzo blisko znajdują się mocno 

zaludnione wsie, lurzvstalyby z przystanka 
4 młodzież, która chętnie jeździłaby do szxół 
arileńskich, o wobtc braku przystanku mar- 
auje się na wsi. ; 

Latem jeszcze bylby г ремто$са ruch 
letnikow do miciscowošci Waba, bo tutaj 
przepiywa rzeka, niedaleko znujduje się las, 
A od miasta“ blisko, bo 13 kłm. tylko, zy- 
skaluby na tem zarówno ludošč miejska 
jak i wiejska. 

Potrzebę przystanku widać : z tego, że 
dalsze okolice od Wilna, jak Lardwarow -— 
Rudziszki i Zawiasy mają po dwa przystan- 
ki na takiei samej mniej więcej odległości, 
gdzie i okolica mniej zaludniona i wogóle 
ruch jest słabszy Kolej tembardziej, zdaj? 
się, powinna iść na spotkani: życzeniom 
mdrešci, dbając © wygodę „acdróżujących, 
że tem samem ułtwiałaby sobie konkuren- 
ėję 7 autobusami 

Co do opłacalaości przystanku  Waka, 
trzeba powiedzieć że z pewrcścią on da 
więxsze bez porównania zyski dla kolei, niż 
„nne przystanki 

Wobec tego_ ludność zainteresowana 
uprzejmie prosi Dyrekcję Kolejową wejrzeć 
w tę sprawę i oczekuje łaskavtj decyzji -- 
uruchomienia przystanku dla poriągów na- 
tazic podmiejskich, które tymczasem zado- 
woluiłyby potrzeby ludności. - 

Kosztv urządz.nia przystarku tutaj są 
jaknajmniejsze, bo budynek na poczekalnię 
i kasę jest; nasypy ludność pomogłaby zro- 
pić może bezinteresownie; czasowo 
można byłoby obejść się bez stawienia 
Siatki dzielącej tery, gdvž inne przystanki i 
słacie, prócz Wilna, nie mają żadnej siatki. 

Miejscowy. 

SMORGONIE 
— Rada Miejska m. Smorgoń na ławie 

uskarżonych. W dniu 6 czerwca 1929 r. Nr. 
127 Kurjera Wileńskiego umieszczony został 
ortykuł p. t. „Klęska pożarów, a Magistrat 
Smcrgoński'. Artykuł ów zarzucał Magistra 
towi nietylko brak zrozumieria potrzeby 
istnienia i popierania takiej ołacówki, jaką 
jest Ochotnicza Straż Pożarna lecz nawet 
utrudnianie w pracy przez rzekome cofnis- 
cie „subsydjum, przyznagego przez Radę 
Miejską na rok budżetowy 1445 — 1929“. 

Rada Miejska, czując się doiknięta uczv- 
nionemi przcz p. Daniuszewskiego, autora 
wyżej wspomniarego artykułu. zarzutami, 
nieodpowiedającem faktveznan:u 
rzeczy, na jednerz ze swych pcsiedzeń, po 
wszęchstronnem zbadaniu sprawy, zareagu- 
wała wynosząc uchwałę potępiającą postę- 
oek p. Daniuszewskiego. t 

  

  

  

   
    

Uchwała ta, jak każda inna została sto- 

| DOM BANKOWY 
M. RYNDZIUŃSKI 

Wilno, ul. Niemiecka 

„sownie do 

do Wilna pieszo, konieiw, 

„| ewentualne prze: 

tež pOl 

  

stanowi 

obowiązujących regulaminów, 
podana do powszechnej wiadcemości gminia- 
ków przez wywieszenie w Magistracie. 

P, Daniszewsk., dopatrejąc się w uchwa 
le jak też i w fakcie rozp!akatewania obra- 
ży osobistej skierował sprawę na drogę 
sądową. 

1 otóż w dniu 13 b. m. na jednem z po- 
siedzeń sesji wyjazdowej wileńskiego Sadu 
Jkręgowego w (szmianie, mieliśmy moż- 
rośc oglądaria Rady Miejskiej m. Smorgoń 
ra łowie oskarżonych. Sad p» 3-godzinnej 
rozprawie wyniósi wyrok  umewinniający. 

Jak z całego przewodu sąGowego, tak 
zwłeszcza z wyroku nabrało się przeświad- 
czenia, że nie był to sąd nal Radą Miej- 
ską, lecz nad autorem wspon:uianego arty- 
kułu w „Kurjerze Wileńsl:im", sekretarzem 
zarządu straży porażnej, radnym m. Smor- 
goń i prezesem nuejskiej komicji rewizyjnej 
u. Daniuszewskim 

| czy niesłuszny, 
rok? 

Dziś chyba przekonał się sam autor nie- 
tortunnych napaści, że czynione zarzuty 
istotnie były bezpodstawne, a wszelkie wąt- 
pliwości mógł jakc radny miasta, a tembar 
jziej jako prezes komisji rewizyjnej, które- 

   

niesprawiedliwy wy- 

  

go pieczy był powierzony nadzói nad cało- 
kształtem gospodark: miejskiej — wyjaśnie 

szkody usturąć zapomocą 
Radcy zach iei, niu ubiegzjąc się do С& а- 
iecznego Środka — odwołemia się do opinii 
publicznej, w tyn: wypadku przedwcześnie. 

Nie'od rzeczy będzie zaznaczyć, że nie- 
zależnie od tego czy Magistrat istotnie cot- 
rął przyznane sybsidja, czy też żądał zwro 
iu takowych, lub wreszcie potrzebował zło- 
żenie tylko sprawczdania z celowości zużyt- 
kowania sum — uważamy, źe Magistrat, 
jak każda instytucja, dysponująca groszem 
pubiicznym, obowiązany był to uczynić, co 
p. prezesowi mie skiej komisji rewizyjnej 
powinno było być wiadome.. K. 

PELASA, GM. RADUŃSKIEJ 

Próby wprowadzenia nauczania religii 
w języku litewskini. Pow'at Lidzki posiada 
ied,ną parafję, kićra obsadzora jest przez 
proboszcza Litwine. w osobie ks. Budreckie 
go. Parafja ta zazjduje się w gmini> Ra- 
duńskiej, a siedzibą jej jest wicska Pełasa. 
Tak w Pelasie, jako też i sąsiednich wio- 
skach, należących do parafii pelaskiej, gdzie 
niegdzie spotkać można rzadko  osiedlone 
rodziny, pochodzenia łitewski:go. Ks. pro- 
toszcz Budrecki, uważając się za rdzenn*- 
go _itwina, przeotraził całą parafję na swój 
sposób a nawet postanowił wirowadzić do 

jej szkoły pcwszechnej 1 Auczanie re- 
sęjj w języku litewskim. Fakt ten zaszedł 
w szkole powszechnej we wsi Podzitwi?, 
gdzie Iwia część mieszkańców jest narod 
wości rdzennej pciskiej. Kierownik mit 
s<cowej szkoły. reagując ra uskarżanie s 
micdziežv szkolne; wniósł skargę do władz 
szkcirych, na skriek czego do  Podzitwy 
zjechała specjalna komisja, dla zbadania po- 

zei sprawy. W rezultacie ks. Budrecki 
siał zaniechać 1rauczania religji w języku 

dtewskim. Ks. Budrecki nie dał jednak za 
wvtrane i wniósł skargę do Nuncjusza pa- 
pieskiego na wspomnianą komisję, która 
załeciła mu używanie jęzvia peiskiego przy 
tauczaniu religji w szkcie, gózie dzieci 
polskie stanowią większość. 

Czy odpowiedz ra skargę ks. Budreckie 
go już nadeszła, — i iaka, tegc nie wieniy, 
tudcneść jednak miejscowa jest tak rozgo- 
1vczona z powodu lekceważenia jej praw 
irzez ks, proboszcza, że trudro wyobrazić, 
«by w razie dalszego pozostawenia we wst 
tego księdza , stesunki mogły sie ułożyć 
1 ormalnie. 

  

  

   

     

  

   

   

  

  

  

i K. KAUFMANS 
37, tel. 1—70 I 4—40. 

Adres telegraf.: „RYNDKAUFBANK“. 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące 

  

POWAŻNY ZAROBEK 
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ustro-niemieckie połączenie gospodarcze 
. WIEDEŃ. "AT. — Dzisiejsza pasa poranna potwierdza wiedomość, iż 

Nierzcy i Avstrja zarierzaj;, z powołaniem sie na ideę Brianda proklano- 
wać w naibliżs vch dniich płan ścisiego połączenia gospodarczego o cha- 
ruxterze regioratnym, przyczem Beri 
iizeprowad”er'a rokowań z innemi państwami celen: zawarcia z niemi ро- 
cobrych układ м. 

, BERLIN. P.T Według oceny kół poinformowanych unia celna niemiecko-austrjac 
wa jiż z chwila wejśsia w życie obejmować będzie przeszło 40 proc. wszystkich opo- 

Pa: wzgliędzu kcnstrukcji prawno-państwowej, unii opurta zostanie 
na zupełnie now,"h podstawach. Nie zostanie natomiast wprowadzony wspólny depar- 
zycyj taryfowyc' 

tumert celny. San. dzielność obx1 państw w 
udane z tem zast Eżcaiem ze rykcwania handlowe z innemi państwami, zarówno Nie- 

wuwadzone być mają na zaszdzie wzajen nego porozuniienia. Uma 
sa „ędzie moga by. przez obie strony wypcwiedziana dop«ro po tpływie trzech lat 

z te minem wyp wicużenia jednorocznyri. wypowiedzenie nastąpić może tylko za zga 

*aiec, jak i Austrfi 

dą p rlamentu, 
Minister s*aw zagranicznych Rzeszy 

kiajów związko: vch Rzeszy i przywódców 
1icnrecko-austr« kie podana będzie do wiadomości rządów wszystkich państw, Są- 
siadt acych z Nic ncumni 1 Austrją. Rokowania w sprawie ostidecznego zawarcia pak'u 
tui podjęte be 4 p'zez rząuy memiecki i austijacki niezwłocznie po Świętach Wiełkiej- 
"UL 

Krwawa awantura polityczna 
HITLEROWCY POBILI KSIĘCIA AUGUS? 4 WILHELMA 

BERLIN. (PA+j. — W czasie vdjazdu Zz Krėiewca do Beriina posta hi 
terowskiego dr. Gi.cbbelsa i księcia Augusta Wilhelma pruskiego, 
prau udział w zgroradzeaiu publicznem narodowych socjalistów, 800 hitie - 
iowców rządziło n: dworcu burziiwą 

i Wiedeń „świadczają gotowosć 

* 

dziedzinie polityki handlowej będzie utrzy 

Curtius zakomunikował  przedstawicielorn 
stronnictw politycznych, że treść umowy 

Zima wciąż jeszcze nie ustępuje. 

= 

którzy Ww WIRZE ST OLICY. 

demonstrację. Policja przystąpiła do ŻYDZI — DO PALESTYNY 
optczniania dworca kulejowego, przyczen: doszło do starć z manifestantami 
Połicja musiała zrobić użytex z pałek gumowych. 

W czasie starcia zostali pobici do utraty przytonmości tak dr. Goebbelis 
jak vsiąžę August Wiltelm. Ponadto trzech urzędników kolejowych odniosło 
cięznie obrażeria. Aresztowano dwie osoby za stawianie oporu władzy. 

Zuchwały napad rabunkowy 
NOWY YA*A ( AT). -— W Filadełijj dokonano niezwykle KARZE napadu 

lity Nauonal bark. W napadzie brało udział 11 bandytów. 5-ciu bronił» E 
оапкы, Gciu pozostałv'* pod grožbą rewolwerow obezwiadrijC w jednyn. Zz pokojow 
dwócn policjantó + 8 i:iwiesantów i urzędników banku, a następnie zabrało z kasy 40 

  

tys. +0l. 

Skandal 
Skar: zl fiteacki 

NOWY YOuX. (AT). --- Podczas hankietu, wydanego na cześć Borysa Pilniaka, 
Teocor Dreiser z*«wa”y' „zynnie niedawrego laureata nagrody Nobla Levis Sinelaira. 
i'owoaem zajścia .ył *..7at Sinclaira, iż Dreiser 
+ ks.ażki, napisane: prze: zonę Sinclaira © Kosji, 
dzieć, że nie mógł należycie odpowiedzieć nl zriewagę, ponieważ obecni schwytali ga 
a ręce. 

Nawet najzagurzalski antysemici patrzyli 
przedwczoraj z przyjemnością na zwarty 

tłum Żydów, zalegający dworzec Główny. 

Przedstawiciele mriejszości byli w przytła- 
czającej większości Ale to nikogo nie mart- 

wiło 

Harcerze w mundurkach, Liodaci kup- 

cy w chałatach, kuse dziewoje brzydkie 1 

Szpetne. Cała ta hałastra jechała do Pale- 

stvny. Harcerze, w liczbie 100, by zaciąg- 

nąć się w szeregi obrońców Ziemi Świętej 

przed Arabami, chałaciarze jako emigranci 

— koloniści, kilkudziesięciu kupców jako 

pielgrzymi do Ściany Salomona (czyżby tu 

w kraju niedość łez wyleli nad zaeprotesto- 

"vanemi wekslami), wreszcie sto zgórą pa- 
nienek to — przyszłe żony. Podobno w Pa- 

lestynie jest zamało kobiet, werbuje się te- 

dy tutaj trahsport amatorek małżeństwa i 
już na dworcu w Jerozolimie znajdują mę- 

Jostępu do 

literacki 

podode piagfat, kradnąc 3 tys. słów 
o zajściu Śrnclair Levis miał powie- 

  

  

W Grodnie 
sprzedaje się u sr -dmizściu nieruchome ść, należąca de Mesy Upadłoś- 
ciowej b. G'od.ienskiego Towarzystwa Wzajemnegc Kredytu. Nierucho- 
mość składa s, 4 3-ch domów, położcnych przy ulicach: Pocztowej 
rr 1, Orzeszx we, ur. 5 i Horodsriczańskiej nr. 8. 

Bliższvcu 'młoraicvj udziela osobiście lub 
Prezes Zarzadu konkursowego Masy Upadłościowej b. Cuodzieńskiega 
Towarzystwa M zajammnago Kredym 
Hurbac”ewsti — Grodno, ul. Pocztowa nr. 1. 
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Od 21 marca do 4 kwietnia r. b. 

obbędzie się 

Tani Tydzień Książki 
"30.0101 

przygotowały księgarnie: 

Gabethner i Wolff i S-ka, Mickiewicza 7.' 

Mikulski W. Wileńska 25 
„Ruch“ Wileńska 14, 

W automatach peronowych zabrakło bi- 

| żów 

letów,. a na perorie miejsca. Bo odprowa- 

dzających było dzięć razy tyle, co odjeż- 
dżających. 

Zajechał specjalny pociąg; pulłmany 1 

bagażowe wagony  Trzystu . podróżnych 
przypuściło istny szturm — harcerze wdarii 

się pierwsi, chałaciarze stratowali dziew1- 

ze. Tu i ówdzie idzie krew z nosa, tamta 

i owa krzyczy, że złamano jej żebro. 

Okazało się, ż3 sprężyste Fierownictw > 

ma szczegółowy plan — kazano wszystkim 

wysiąść i ulokować się wcdług planu. 

»owszechne zadowolenie i uznanie dla har- 

cerzy. Pokazali co potrafią. Nie dadzą się 

zjeść w kaszę Arabom — mają wigor, 
temperament. 

Oprowadzający śviewają po hebrajsku 
pożegnalne pieśni. Smętne,  rczdzierające. 

Maki szlochają, ojcowie są wzruszeni. ja 

kaś babcia wsuwa maszyniście do ręki zło- 
tówkę, prosząc by jechał ostrożnie i niż 
wywrócił pociągu z ukochaną wnuczką Sai- 
cią 

Gwizdek i pociąg rusza powoli. Las 
chusteczek, parasol., lasek — ostatni wagon 
znika... 

Tłum został. Słychać chlipanie, pojęki- 

wanie. Ścisk przy wyjściu, gwałt, kłótnie. 

Wrodzona żywość bierze górę. szwargut 

coraz szybszy, wykrzykniki, nowoływania, 

diogą krrespondencji 

w Grodnie — adwokat Zygn:unt 

E 

smiechy — ulica porywa i w:hlania odpro-- 
wadzających. 

Sainotna, zgarbiona drepcze zanosząc 
się od płaczu babcia Salci. Teraz już jest 
zupeinie sama. 

dniają komunika 

ui ima r Li i S Ll aa kai i 

sodatkowy, poza stałą pracą zewodową, zapewniamy każdemu, kto posiada 300 iub 

"więcej zł. wolnej gotówki. Podaj dokładav ad:es do Tow. WYMIANY HANDLOWEJ 
Z ZAGRANICĄ w WARSZAWIE, ul. Długa 9, a otrzymasz bezpłatnie wszełkie infor- 
macie i wskazówki zorganizowania we własnym domu i włesnemi siłami płacówki 

„ trochę dobrej wcli, a przekcnasz się, żeprzemysłowej, ktora zapewni ci byt. Tylko 
° gracując, można zewabiać, że można poprąwić byt rodzinie i rozszerzyć wytwórczość 

  

Rutski K., Wileńska 38 
Św. Wojciecha, Dominikańska 4 
Zawadzki J., Zamkowa 22. + 

Uwaga: sprzedaż tylko za gotówkę 

POLICJA ZADOWOLONA — OSSEN- 
DOWSKI NIEZUPEŁNIE . 

Gdy co ukraduą zwykłemu - Śmiertelni- 
nikowi, to nigdy się nie znajdzie. Pan przo- 

cownik zapisze iniię cjca, matki, wiek dziad 

ka gdy umarł, ilość zębów u drugiej z ko- 

  

" *rajową. Za 

HANDLOWEJ Z ZAGRANICĄ, WARSZWA- 

  

udzielenie informecyj żadnych opłat nie pobieramy. TOW. WYMIANY 

DŁUGA 9. 

Asekuracyjny masenmórder 
. _ Przed kitku miesiącami, wśród sto- 

do Tetzner zasiadł na ławie oskarżo- 

        

   

su 1óżnych wiadomości z całego $ула- 
_ fa, znaleźliśmy depeszę z Lipska 0 a- 

iesztowaniu kupca tamtejszego, Tetz- * 
aera, który zamordował człowieka, po 
sadził go do swego samochodu i pod- 
palił. Morderstwo miało na celu wy- 
wo'anie złudzenia, że on sam zginął 
w płomieniach, cila otrzyntania prenyi 
asekuracyjnej. Onegdaj rozegrał się 2- 
ilcg tej straszliwej zbrodri: sąd w 
atyzbonie skazał Tetznera na karę 

śmierci. Że się lak stało winna temu 
iest niecierpliwość samego  Tetznera, 

- który depeszował z Szwajcarji do żo- 
° ay. Nie mógł się doczekać od niej wia 
domości: czemu dotychczas nie otrzy- 
mala premji?! — Taka była treść de- 
peszy, którą wysłał, ale podejrzliwy 

‚° urząd śledczy depeszę tę przejął i sko 
struował z niej akt oskarżenia. Policja 
szwajcarska aresztowała Tetznera, na 
mocy umowy międzynarodowej o wy- 
dawaniu przestępców kryminalnych 1 

_ nych w Ratyzhorie razem ze swą żoną 
Niewątpliwie jest to jeden z naj- 

bardziej sensacyjnych procesów doby 
 €statniej. Przedtwszystkien: samo mor 

_ derstwo, jego tło i osoby grające rol; 
w tym dramacic, nie są zwyczajne. 
Czy żona Tetznera brała udział w za- 
bóisewie, czy nie brała? — Różnie nio 
żna to komentować i zdania sa podzie- 
lone. Niektórzy żałują tej cichej kobic- 
ty, zgnębionej zupełnie, przybitej cio- 

„sem jaki ją spotkał, — Nie mogła ina- 
 Czej — odpowiada cicho na nytania 
sedziego — była chora, pozbawiona 
«upełnie woli. — ((Mąż mój robił ze 

mną co chcial“. — Nie skarży się 
wszakże żeby ją katował, albo znecał 
Zdaje się. że żyli ze.sobą w zgodzi 
najciekawszą iest właśnie ta okoli- 

czność, że zbrodnię swą musiał Tetz- 
ner opierać bądź co bądź na zaufaniu 

  

у Eryk Tetzner 

' przywiązaniu do swojej żony. Bez 
niej byłoby to niemożliwe” on zamor- 
dował, ona 
kuracyjną. ‹ 
„Tetzner przez 5 miesięcy siedząc w 

więzieniu oskarżał się sam, Twierdził. 
że woli tmrzeć, niż powracać do ży” 
cia. C6ž mu pozostaje — žebranina? 

pocejmowała premję ase- 

FRA RR AURA ACR AAAA CACREKE 
AS AH AR nine 

Chciał żyć dostatnio, chciał być bo- 
gatym człowiekiem, a. stanie się nę- 
dząrzem. Próżre obawy, wszystk 
wskazywało ra to, że zostanie 
wszystko wskazywało na to, że zosta- 
nie skazany na Śmierć. W ostatniej je- 
dnak chwili initynkt życia przezwy- 
ciężył, Tetzner zmienił swe pierwotne 
zeznania j oświadczył, że nie umyślnie 
zabił owego człowieka. 

Okropne, ohydne szczegóły zbrod- 
niczych czynów Tetznera wychodzą 
na jaw dopiero na procesie. Człowiek, 
który pośrednio przyczynił się do 
śn.ierci swej teściowej i bezpośredni 
matki, otrzymał za nią również prem- 
ję asekuracyjną. To zapewne napro- 
wadziło go na myśł wzbogacenia się 
w ten sposób. Matkę otruł i wtajenni- 
czył w to żonę. Żona "ie mogła się 
przeciwstawić. Czy bała się meża? -— 
Zdaże się, że nie ale słabą wola... Do- 
piero, kiedy pięknego poranka przy- 
szedł do niej niąż i oświadczył: „Za- 
biję iakiegoś nieznanego człowieka, 
pierwszego lepszego spotkanego na 
drodze. wsadzę go do auta, podpalę 
auto, a ty będziesz udawała, że to ja 
zginąłem przez przypadek nieszczęśli 
wy. Podejmiesz za mnie ptemję ase-- 
kuracyjną, t. zn. sua sumę, na jaką 
ubezpieczyłem się na życie. Będziemy 
żyć bogato i szczęśliwie.*. — Dopic- 
ro, gdy żona usłyszała cały ten cynicz 
ny plan, nie mogla wytrzyntać i rzekła: 
„Eryku, przecież nie możesz mordo- 
wać ludzi dlatego tylko, że ci sie tak 
podoba". — Ale Eryk odparł krótko: 
„Moja droga, tylu ludzi zginęło na 
wojnie, bez potrzeby, nikomu to żad- 
nej nie przyniosło korzyści, dlaczego- 
bym ia nie miał uśmiercić jakiegoś 
nieznanego sobie człowieka, w zupeł- 
nie konkretnym celu: będziemy żyli 

зе! córeczki — zapvta: „a kto panu ukradl? * 

1 dowiedziawszy się, że ooszkcdowany ше dainininkai; 

hogato!“ Takim to argumentem prze- sąd jest zdania. że mamy do czynie- 
konał żonę. Może nie przekonał, ale w nia z ohydną zbrodnią. ; 
każdym razie zamknął jej usta. Przed forum sądu zeznaie jeszcze 

Pani Tetzner mówi to wszystko na jeden świadek, który rzuca bodaj naj- 
procesie i temsamem zbija  ar- Dardziej jaskrawe Światło na Osob: 
gumenty obrony nięża, który v- zbrodniarza. To Alojzy Ortner, który 
statniej chwili, jak to już zaznaczy- już był napadrięty. przez Tetznera w 
liśmy, zmienił dotychczasowe zeznania tym  stmvm celu, ale cudem po- 
i oświadczył, że wcale nie zabijał u- prostu uszełł Śmierci. Tetzner na- 
myślnie owego człowieka, ale przeje- iżadł go na drodze, po zatrzymaniu 

  
Tak wyglądałc auto Tetznera, po spaleniu, gdy ujawniono w niem zw: 
rzekomo  właścicieła, a w rzeczywistości nieznanej > okropnej w 

chał go swym zutem przypadkowo. swego „Oppela*”. Uderzył go w tył gio 
Dopiero widząc trupa, bojąc się od- wy, a następnie usiłował odurzyć ete - 
powiedzialności, a z drugiej strony mo rem, gdy ten jeszcze dawał oznaki ży- 
gac zarobić, powziął plan spalenia cia. Jednakże Ortner wyrwał się z rąk 
go we własnym aucie. Tak czy inaczej oprawcy, w ostatniej chwili zebrawszy 

Zamarznięte brzegi Bałtyku znacznie utru- 
cję. 

wie ani kto, ani rawet nie zna adresu zło- 

czieja — pójdzie <ohie spokojny. 
jeśli głupi złoczyńcy wyrządzają jakie- 

yoś psikusa znarej osobistości, okradną 

człowieka  stojącegc na świ:czniku to — 

biada im! Policja wtedy staje na głowie, 
agenci wychodzą z barów 'i zaczynają pó- 

tv tropić, węszyć, Śledzić, aż wynajdą spraw 

ców. Tylko lekkomyšlni,  krėikowzreczni, 

tępi rabusie wlažą do mieszkaii wybitnych 

Iidzi. 

“ Cssendowski narobił hałasu i rezultat 
nie dał na się czekać. Ustaloro, że sąsiad 

pisarza widział przez parę dni kobietę krę- 

cącą się na schcaach. W jednej chwili za- 

aresziuwano wszystkie znane policji kochau 

ki różnych apaszćw. 

Przechodziły cne procesją przed spo- 

strzegawczym sąs'adem. Na li0-ej zatrzy- 

mnał pewny wzrok i oświadczył: „to ta!* 

   

  
  

Mazgajowa wie nie chciała  zeznać. 
xrzvżowy ogień pytań  (czytej: — sztue- 

chańtców) nie skitkował. Zacięła się w 

uporze. 
Agenci pilnie Śledzili jej siostrę Mację, 

która została na wolności. Cocziennie od- 
hywała spacerek na ul. Ogrodową, . gdzie 

znikała nagle, Onegdaj idąc tuż za nią skon 
statowali, że własie dó suteryny, skąd by 
to przejście do piwnicy. 

Wywiadowcy pr"zetrzęśli piwnicę; w ro- 

zn, zakopane głęboko znaleźli dwie drew-= 

niane skrzynie. W jednej, starannie pooh- 
wiijane w bibułki były klejnoty egzotyczne 
tssendowskiego --- w drugiej stos kołczy- 

rów, bransolet i złotych. torskek. — Łup 

ze sklepu jubilera Jakowiaka, ckradzionego 
cdduwna. Przy okazji sławnego pisarza, 

„korzystał biedny jubiler, 0 którego nikt 

się uie troszczył. 
Jednak Ossendowski nie jest kontent. 

"Twierdzi, że nie wszystko 9dnz.'«ziono, brak 

broszki indyjskiej kamei tunguskiej. Wy- 
    

  

wiadowcy są wściekli, bo muszą być nadal _ 

<zvpri, cała masa „okradzionych* . urado- 
wana bo — przy okazji — mcże i co ich- 

niegc odnajdą. K. 
  

Mierniczy przysięgł 
WŁODZIMIERZ BORON:ECKI 

Wilno, ul. 1 eliny 16, m 5 tel. 15—43 
God7 n7 jeciai od 9 216 7 рр 

> BATERJE 
NODOWE 

  

całą pozostałą mu jeszcze siłę mięśni, 
pchnął go silnie i uciekł do lasu. Wi- 
docznie Tetzner zaniechał pościć 
gu, w obawie 1ozgłosu, zresztą mo- 
że zauważył kogoś na dredze. Siądł 
do auta i odjechał. Ortner chodził do 
posterunku policyjnego, ale tam  oś- 
wiadczono mu. że nic ich nie obcho- 
dzą bójki nieznanych włóczęgów... 
tak się skończyła iedna sprawa. 
.. Z innym poszło  Tetznerowi łat- 

wiej. Zamordował go, ale nie odrazu 
spalił auto. Po drodze zatrzymał się w 
Norymberdze. Pocóż ta zwłoka w wy- 
koraniu szatańskiego plaru? Tetzner 
chciał zjeść poprostu dobrą kolację. 
Zaszedł do restauracji, kazał sobie po 
dać danie, a tymczasem sa'mochód z 
trupem stał na ulicy przed wejściem 
do restauracji „Schauderchaft"l!! —- 
dały się słyszeć na sali sącowej okrzy 
ki gdy usłyszawo tę opowieść. Pani 
Tetzner tylko głowę zwiesiła jeszcze 
niżej, wydawała się jeszcze bardziej 
zgniębiona, bardziej beznacziejna. 

Nazajutrz w gazetach lipskich uka- 
zała się krótka wiadomość* 

W późnych yodzinach wieesthyca 
zakończył sie proces przeciwko kup 
cowi Tetznerow: i jego żonie Emmie. 

Po przeprowadzonej rozprawie, fą 
wą przysięgłyc ogłosiła werdykt ska 
zujacy za popetnione morderstwa i u- 
siłowanie pozbawienia życia Alojzego 
Ortnera na Śniierć, za popełnienie 0- 
szustw ubezpieczeniowych na 12 lat 
więzienia i utratę praw obywatelstwa. 
Żonę jego, Emn:ę Tetzner, skazuje się 
za współudział w zbrodniach na 4 lata 
wiezienia i na 3 lata utraty praw oby- 
watelskich“ я 
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„Imieniny Marszałka Piłsudskiego 
PRZMÓWIENIE MINISTRA STANIEWICZA 

NA AKADEMJI KU CZCI MARSZ. PIŁSUDSKIEGO W AULI KOLUMNO 
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„ Porachunki rzežnickie mogą 

, Się zdaje nie „wprawiena” 
"wosq:a zabić dwoje ludzi. 

WEJ U 
„Miłe miasto, rzędem biegną mury, pagór 

ki ctoczone zielenią, pieszczą mury Mury 

tęsknie na pagórła spoglądają. 

Miłe miasto Udy na ltóry z pagórków 
się wejdzieeku niemu przez mgłę oparów 
błyszczą do góry wieżyce, wieżyczki, na 
których, gdy dzwony zadzwonią, nie wiado 
mo, czy się skarżą czy o łaskę proszą, Czy 
teskny tylko głos do nieba wznoszą... 

Miłe miasto. Miasto — symbol naszej 
wielkiej kultury, państwowej ongiś potęg! 
Dynastja Jagiellonów, co nac wiežycaini 
rakowa i wiežami Wilna potęžnie ong> 

pancwała. Wilno Stefana Batorego, co uni- 
wersytet zakładał, i mieczem ucwe granice 
wybijał. Wielcy pceci i wieszcze, co naród 
piescili słowem i w czar zekuwanemi słowa 
mi, życie narodowi dawali... 

Miłe miasto — jedno z najpiękniejszych 
miast w świecie. . 

Jakżeż wiełką jest miłość ku rodzinne- 
mu mastu, | kto? ten rapsod przecudny 
wyspiowala, iakžėž potežną,  gdy odwalė 
zdołała przytłaczający go kamień grobowy, 
dając mu wbrew Światu całemu i własnej 
małości dwukrotnie wolność i zmartwych- 
wstanie. 

Jakżeż wielką za to winna być miłość 
i wdzięczność wsj:0łobywateli Jego umiłowa 
nego grodu. 

Gdy przypadło mi dziś w udziale to 
wielkie szczęście | rzemawiania na akadenuji, 
którą zwyczajem dorocznym, uświęconysi 
w dniu imienin swego Wskrzesiciela i Wiel 
siego Protektora urządza nasze. Alma Ma- 
ter, darujcie mi  aostojni państwo, żem za 
cząt od słów Marszałka, tego żywego świa 
dectwa Jego z Wi'na pochodzenia, i oozwój 
tie mi myślami coinąć się wstecz, ku la- 
tom dawno minicnym, gdy w murach tyci 
„pięknie wołających do Boga” uczył się w 
szkole rosyjskiej mały Ziuk Piłsudski. 

Nie była ta szkcła dla niego, jak i dla 
tylu, tylu pokoleń źródłem wiedzy i praw 
dy, jeno miejscem udręki i ketuszy, gdzie 
hanbiono i ponicwierano *0 wszystko, Co w 
sercu swem niłodun: wyniosł z zacisza litew 
skiego dworu, co kochać uczyła Go matka, 
a czcić i uwielbia: cjciec. 

W te czasy, gay miasto i Fraj cały do- 
koki tych murów  dostojuych był jednem, 
wiełziem cmentarzyskiem, po w morzu krwi 
bratniej zgaszoneni powstaniu ' tylko na zgl 
szczach tu ongiś bujnie kwituącego życia, 
rozicgał się głos zwycięzcy: „biada zwyci: 
żonym” — skazu,ąc wszystko, co było !ep- 
sze, wznioślejsze, i uczciwsze w narodzie, 

    

ra bezlitosną zagładę, by zapewnić tiiumt 
małości, podłości 1 tchórzestwu Gdy nieco 
później symbelem e€noki stał się pomnik ka 
ta, tu w domu jege ofiar niewinnych wznie 
Siony, który miał wołać żyjącym: 

4  „L”asciate ogn: speranzal” , 
lakżeż szczęśliwe jest pokclenie dzisiaj 

sze, co wołać nie potrzebuje, jak on nie 
gdyś w męce serdecznej wołał: 

„Wielkości, gdzie Tweje imię?" 
bo imię to zna, bc dzieje narodu wykułv 
je śpiżowemi głoski w serczch Polaków, 
bo dziecko polskie uczy się ; ie niemal Z 
cjczystą mową i pierwszemi wyrazy, po 
> z > Ponų że wolności 
“E awca to 1erwsz; fi - a Plan | | 0 2 

Gdy młode-pacholę na lekcji dziejów ] 

  

Czystych ze wzruszeniem słucha, iż sto lat 
temiu, #0у naróc powstawał orężnie, mi 

liśm y świeże tradycje niepodległości als 
o nią, mieliśmy własną organizecję państwo 
wą i bitną armię z osiwiałyni w służbie 
A iikiego Cesarza żołnierzami i generałami, 
Ki soięgi* z Sny Lubeckim, zabrakło 

mak Wodza Narodu i udziałem sala Ark ziałem naszym 

patrzność zeslałą nam wielkiego Ż: 
staru, który zaiste nazwany być De w 
nizatorem chaost:. gdy w partiętne dnie 1- 
storadowe ocalił Fołskę od „alewu żołda- 
ctwem niemieckien., zapobiegł przewrotom, 
ac Pe i ład, wywcdząc Polsk 

szeroki gościn.ec jej wielkich а- 
czeń dziejowych. = i 

Przy otyłości, zitretyzmie, i chorobie cu- 
owej naturalna woda gorzka „Franciszka- 

zeia" wzmacnia czynności żołądka i  ki- szek oraz ułatwia trawienie. 

  

SB. 
Te prawdy wielkie, prawdy historyczn= 

coraz lepiej, i szerzej są rozumiane. гоко 

lenie nowe, którego oczy niż były zaciąg 

mmęte bieliiem mewuli, luo ktore wyrosty i 

dopzały na polach walk polskich, widzą 
je coraz lepiej i jaśniej. I stąd coraz więk 

sza miłość do hliuenuaniz, coraz większe 

zrczumienie Jego 1 poparcie jego dążen 1 

zaniierzeń. 
Tylko małości polska, tyś tego nigdy nie 

rozumiała i rozum.ec nie chciała.  LIsKUJS 

głazy wodzowi Narodu pod stepy, šciąga- 

łaś Uo z jego pocniebnych wzlotów.ku.wiel- 
kim narodu przeznsczeniom wdół ku cuchną 
cym bagnom własnej niemocy. Mroziłaś, 
niby przymrozki jcnienne te tudne KWiaty 
ruarzen, ktore wykwitały w Jego duszy 9 
drogach, po „tóryca wieść pzagnąt swoj 
naivu, gay W„tva  dlan Wika SOdZIIA 

'dziejuwa 1 Z CNHadGSU wyłamał. 5е znow: 

prounevna idea  qaegielionskicge Draterstwa 
iudow, poiłas go piwiunemi goiyCZy 1 Sercź 

wiekie ZaUuwaijas Jaučiu, 24 mu zmącias 
radosc zwycięstwą 1 wielkiego artyst? 
Howa ziuusiłaś di tobie wiasciwej 
1 zrozumiałej. 

A jeanuk zabi 

  

     

     

  

im wiary w narod 
i wielkość jego znaczeń nie mogłas. 

len wielki © jek, co w Czasach naj- 
cięższej niewoli pewan, contra spein Spera- 
re 1 wiarę śwą rczpalił w tysiącach Serc 
ludzkicn, wyszedł i z tej walk:, co mu na- 
iosć polska wydała, również zwycięsko Zdo 
był władzę i raz jeszcze Polskę uratował 
od katastroty. 

10 15% w dniu dzisiejszym, gdy na da- 
lekiej wyspie wielki saiotuk duma nad 
odwieczneim zagadnieniem, jak pogodzić 
sprzeczność dwoch zasad: WJIIOŚCI jeuno- 

"stki z posłuchem nakazow! Panstwa, z «tó- 
reim wszak związżuna jest jego imoc, prag- 
sę gorąco, by z jego drcgiego Wilna do- 
szedi ten głos, żeśmy ten problem rozwia- 
zali już w sumieniach naszych, a tem roz- 
wiązaniem jest autorytet  wcdza, dobro- 
wolny a karny posłucn, któzy przywrócił 
nau to, co jest nejistotniejszym warunkiem ® 
rozwoju jednostki — wolność. wodzuvii 
składamy dzisiaj gorące życzenia, by rząd 
dusz, który bóg uał Mu z ręce, był coraz 
pełniejszy, by przyszły historyk polski 20- 
dziwiał tak posluc narodu dla swego 
wocza, jak podz.wiał Komecaant posłucn 
społeczeństwa polskiego w 1863 roku dla 
„bezimiennej pieczątki Rządu Narodowego, 
gdy podziw ten przywrócił Mu wiarę w 
wielkość Narodu 

Życzymy Mu, by powtórzył się ten cud 
przedziwny, gdv jednoinyślność polska sta 
ła się rzeczywistością, i Komendantowi 1- 
szej Brygady , a więżniowi z Magdeburya, 
pierwszy suwereni y Sejm Polski, przez te- 
goż Komendanta zwołany, jednogłośnie po- 
wielzył najwyższe godności w Państwie: 
godność Naczelnika Państwa, i Wodza Na 
czeniego wraz z vieograniczonę władzą. A 
wówczas Naród w jedności wyzwoli z Sie- 
bie tak wielką siią moralną, że odleci nas 
"wszelki mały lęk u jutro, pokonamy wszy- 
stkie trudności i naszem nędzie w przyszło 
ści zwycięstwo. 

Młodzieży ukochana, nie mogę zakoń- 
czyć, by słów paru nie powiedzieć do Cie- 
bie. W tych murach ongiś przepiękne kwit 
Jo życie, tak bujne, że gdy po walce ma- 
„szczesnej złamane rzucone. miecz, 
wbrew gasicielom ducha, z tych murów 
własnie zabrzmiały harfy złotostrunnej poe- 
zji, która krzepiła naród przez długie lata 
niewoli, i stąd właśnie wydał. mściciela. 
Za jego sprawą įiaybytek ten ognisku wi2 
dzy i kultury polskiej został przywrócony, 
tu ua nowo wytrysnął zdrój, skąd czerpie- 
cie obficie wiarę w prawdę i Jiękno. To też 
jak wielką winna być nasza wdzięcznosż 
ku temu, co miejsce udręki na źródło unte- 
sień wzniosłych przemienił. Słyszę w tej 
chwili bijące zgodnym taktem, młodzieńcze 
Serca wasze, wiazę, tę wielką miłość ku 
Wskrzesicielowi tei starej wszechnicy, któ- 
rej za chwilę skromny wvraz dacie. Lecz 
miłość ta tem żvwsza, pełniejszą i bardziej 
*wórczą się Stanie, im lepiej poznacie to 
życie niezwykie, i drogowskazy na przv- 
*złość, w Jego sł+wach i pismach zawarte, 
e wówczas rozgorzeie aa nowo w tych mu 
rach ten święty płomień zapału, który 0- 
i S Nas a | cepia swem skruszy 
£ у aniczne, budząc i 4- E LA CA dokołu wiosnę mi 
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Zbrodniarze z pod Mickun nie wykryci 
Wcznraj Jorusiliśmy 0 ckrutnem morderstwie dokonaneni na osobie pienipotenta fox arku Nowe - Lasze ickuńskiej , - gm. mickuńskiej, 

1У Zfinąi wraz ze słuzącą w podpalonym domu. : 
Jana Potockiego, kita 

Sąsied7i naprowadzili policję na myśl, że zbrodni popelai ) 1 ję łaiono na ti 
-emsty 1 dopuścila się tego porzuconą przez Potockiegu dziewczyna. i 

*spólników. 
„Nie wykiuczonem również 

1e i mordu dokonane jedysie z 
šiačėw. 

Trudno jednak schie wyobrazić by jedna osoba w dodztku kobieta jak 
w rzemiośle »brodniczea. bez niczyjej pontocy 

Jeśli tego się dopuściła to niewątpliwie miała 

jest, że przepuszczenia co do zemsty są my! 
chęcią zysku dom zaś podpalono «la zatarcia 

Na miejsce jezdził z Wilna zastępca ki nika urzedu Stędczego Ja- 
strzeoski, który nic nie wskurał, więc dalsze śledztwo objął jeder z wywia- 
a0w "ów policji śtedczej. 

Zna on ieien i stosunki miejscowe, odznacz: 
na tutynę nabytą podczas długiej służby w policji + 
szczęściarzem, więc możliwem jest, że 
wych Łaszach. ii 

się wielką gorliwością, 
to powiadają jest 

zorodni w No- 

owadzi( 

   
        

   

rozwikłą 
= 

do rozlewu krwi 
W ub. piałek późnym wieczorem koło 

zaiście które oma nie skończyło się tragicznie. 
Berg:on (Kałwaryjska 76) prowadził ubój bydła na własną 
wysukiego, jego zdaniem, wynagrodzenia robotnikom aa 

Rzeźnik Lejzer 

osechcąc płacić zoyt 
taleiskiej. 

jatki mięsneį przy ul. Kałwatyjskiej miało 

rzeżni 

> a tle tem w nikt žalzrg i właśnie w piątek jeden z cztonków związku wtargnał 
sh OE gay żądając wypłacenia 100 zł. jako należność za prace, której... nie 

gson usdowai usungė napastnika lecz ten wydoby! z kieszeni $ 
'Ёд herularza, zada;sę mu rękojęcią cios w głowę. : я 

Beryson wir.>4. niebezpieczuūstwo, <iegnąl po rewolwei 
Pak chybiły, bowiem p. „delegat* umknął 

r i oddał 4 strzały, które 
czemprędzej na ulicę. Poszukuje go obecnie 

iicja, bowiem Feryson nie wie, jak on się nazywa. 

  

BISQUIT COGNAC 
oryginalny francuski 311 ltra zł, 21,50 

LATRILLE WINA 
oryginalne francuskie 3]1 litra od zł. 3.85 
ora” świąteczne towary t 
miczno-kolonjalne w dużym e 

najtanej poleca: 
D.-H. ST. BANELIS-ka 
w Wilnie Mickiewicza 23, tel 8-49 

Przy większych zakupach rabet   

DOM HANDŁOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 9 

otrzymano w wielkim wyborze 
CERATY stołowe i meblowe 

LINOLEUM korkowy 

Chodniki ROZMAITE 
Wycieraczki, rzeczy podróżne. 

Ceny zniżone 

Akademja pocztowców 
Staraniem piacowników pocztowo- 

telegraficznych : telefonicznych zorga- 

nizowana zostaia wczoraj  akadeuja 

ku vczczeniu iw'enin Marszzłka Józela 

Piłsudskiego. 

Odbyła się ona w odświeżonej nie- 

dawno i odświętnie udekorowanej ma- 

łej sali miejskiej (Końsxa N1t. 1) i zgro 

macziła licznie przybyłych  pocztow- 

ców, ich rodziny oraz przedstawicieli 

władz z p. wojewodą St. Kirtikiisem 

na czele. 
Na estradzie ustawiono, wśród zie- 

leni i kwiecia, popiersie  Dostojiego 

Solenizanta. przy którym wartę hono- 

rową pełniły poczty sziandarowe 

związkow i oadziałow [ocziowego 

P. W. 
Po odegrania przez pocztową Of- 

ziestrę symioniczną (pod Latutą p. R. 

He-mana) Pierwszej B.ygady zabrał 

głos prezes Dyr. Poczt i Telegrafów 

p. Karol Żuchowicz. : 

wszystkie cywilizowane narody mają 

swoje odrębne truuycje, swych bohaterów 1 

genjuszów, swych wielkich „wcdzów i mę- 

zów stanu, którzy tworząc epoki w historji 

rozwoju ich cywilizacji, stają się chlubą 1 

skarbnicą cnót oby watelszich, z której po- 

tou ność czerpie wzory godne raśladowania, 

przy wychowywaniu młodych pokoleń. 

lak Światło latarni morskiej wśród ciem- 

i skał chroni okręt od grożącej mu ka 

ofy, tak genjusz wielkich mężów stanu 

wskazuje drogę, po której kroczyć mia Na- 

ród wśród wzbuzonych tal, zwłaszcza w 
chwilach przełon'owych 
wych w okresach zamętów i przewrotów. 

Dlatego też od czasów zamierzchłej kui- 

tury, po przez epokę odrcdzetia aż do na- 

szych ćni, narody cywilizowane, w tej lub 

innej formie, wieńczą laurami skronie swych 

bohaterów, wdzięczna zaś potumność wpi- 

ich imiona zlotemi zgłoskani na karty 
kistorji. 

Naród, który nie potrań czcić swych bo- 
laterów nigdy nw będzie miał szczytnych 

tradvcyj, nie będzie miał własnej historji, a 
więc nigdy nie będzie wi::kim. 

Takim właśnie wybrańcem losu, którego 

Nemezis Žyciowa zeslala nan:, by na tru- 

pach trzech pokusanych orłów pomście 

zbrodnie rozbiorów i długiej niewoli — jest 
piękna, dziś głorją zwycięstwa owiana, po- 

stać śpiżowa W.elkiego Marszałka. 
Nie będę wyliczuł wszystkich zasług Ko- 

nendanta, Wystarczy gdy wspomnę szereg 

iat zmagań jego tytanicznych z  okrutuym 

caratem, golgotę tortur i niąk w kazaniataci 

usoSKIEWSKICH, dział w wielkiej wojnie 
Swiatowej, legende łegjonów, Magdeburg, 
cdwrócenie wreszcie karty historji, a więc— 
wydCarcie przez Mego ziem polskich z pod 
jarzma zaborców, zjednoczeni: tych ziem 

poa Majestatem Najjaśniejszej, wolnej Rze- 
+2 pospolitej, wyzwolenie Wilna, odparci: 
najszadu bolszewickiego, ostateczne, ogniem 
i mieczem wykresienie granic Państwa, zła- 
manie twardą jeg: ręką poku*ującej wciąż, 
przeklętej tradycji „Liberum veto" i sejnio- 
władztwa, — tych grzechć w pierworodnych 
naszych ojców, które potężną ongiś Polsk; 
Fiastów i Jagiellonów, zaprowadziły pod 
jarzmo niewoli. 

Dlatego też wdzięczna Polska, jak długa 
i szeroka, czci dzień imienin Wielkiego Маг- 
szaika jako Święte Narodowe. 

Pragnąc na dzisiejszej Akademji dcłączyć 
swćj głos do spontaniczne o Eymnu czci i 
uwielbienia, jaki 2 piersi całego Narodu pły 
nie ku Tebie Wodzu Ukochany — my po- 
cztowcy wileńscy wołamy: Nabieraj zdro- 
м'а i sił, wracaj wypoczęty, kieruj jak do- 
tąd Nawą Państwową, a my pomagać bę- 
dziemy Ci wierr na powierzonych nam 
odcinkach pracy 

„ Pierwszy Marszałek Polski, Wielki Syn 
Ziemi Wileńskiej, Wysoki Protcktor Poczto 
wego Przysposctienia Wojskowego i Wy- 
chowania Fizycznego 2 

Niech nam żyie! 
Sala zgodnym chórem podchwyciła 

okrzyk. Ę 

      

  

  

Następnie orkiestra odegrała polo- - 
пехг poczem Oki. Wizytator Szkół p. 
M Matuszkiewicz wygłosił referat: 
„Postać Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go“ 

W dalszej części akademii uslysze - 
liśmy: chór pccztowy pod kier. prot. 
J. Leśniewskiega oraz solowe produk- 
cje pp. B. Korwin Kr:ikowskiej, Wi 
Breiwo, Abt-Kozleckiego + T. Bulsie- 
wicza. 

Na zakończenie pocztowa orkiestra 
dęta pod kier. F. Stachacza odegrała 
marsza. 

Całość wypadła imponująco, na co 
się złożyło: sprężysta organizacja, ja- 
kość poszczególnych numerów koncer 
towych no j wreszcie miły lokal. 

W. T. 
TINA T IKI II 

„OBRONA CZĘSTOCHOWY" 
w Ognisku kolejowem 
Dziś poraz osiutni Zespół I)ramatyczny 

Wileńskiego Ogn'ska Kołejowego — ойсога 
‚ ЭБгопе Częstochowy” — historyczną szt. 
rę 'v 8 odsłonacł. (inscerizacji Mórsa) do- 
:konalt wyreżyseiowaną przez art. „Redi- 
ty” p. Malinowskiego. 

„Dnia 19 bież n-ca po akadcnji urządzo 
iej w Ognisku kt czci marsze'ka J. Pilsu- 
skiego odegrano takową bezpłatnie dla 4- 
cznie zgromadzone, publiczności. 

„Na scenie Ogniska Wileńsk:ego *rady- 
cyjr« wystawian: są sztuki, zodne ogląda- 
ła i pochwały Fc „Wyrcku Króla Jana Ka 

zimi1za" — Syrokomli, „Dymitrze i Marji* 
— Korzeniowskiegu, odegranych w latach 
łGprzednich, „Obrona Częstochowy"  wy- 
viawiona obecnie ze wzgiędu na bogatą 
wystawę, ponivsłowe dekoracje, stylowe ko- 
stjumy oraz okoliczność że Zespół Amator 
ski pra bez suflera, zasługuje na szczegoł- 

ne wyróżnienie. я 
Pomimo ciągk urywającegu się wątku 

akcji utrudniajacepo grę ay WYGG BÓR 
sztuka składa sie z szeregu niezupełnie u- 
autrie powiązanych ze sobą cbrazów, со 
jest naturalnie, winą autcra  scenarjuszi, 
iiehióre sceny przechodzą bardzo żyw ›, na 
Frzykład szwedzki cbóz, powzięcie decyzji 
<breny klasztoru 1 inne. 'Truduą rolę Prze- 
L Kordeckiego bez zarzutu kreował p. 
Szemberg. Reszcie wykonawców w osobaca 
FP. Szembergowej Ówczarkówny, Chmie- . 
lewsrviego, Jensza, Lisiewicza, Nahorskiży'), 
Borikowskiego, Tomaszewskiego i innym 

E 5 0 uznanie. : 
olwiek uj:mrą stron: r 

Łyło to, że u obrońców klabzieri ae 
skiego chwilami dominował о 
\у:ть i 

Zbytnie przejecit sie grozą odbjai sis 
na wielu twarzach, Šlako Abs Pas 
tmbre głosu. Patug straceńczy nieco raził. 
Owym co obrońców należałoby wlac 
więcej teżyzny, spokoju i kaj? w zwycię 

  

     

„sTWO. 

wydiuzeń dziejo-_ 

g'ęboki defe- PO 

  

NIEDZIE. A 
W, tlońca o g. 5 m 24. 

Ё 4. słońce 6 godz. 5 m 32 

Piotra 

sHUSI KŁŁZŁNIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI! U. S. B. W WILNIE. 

2 duo 21 LL 81 r. 

średnie w mm. 769 

2 šreduta — 1 

a najwyższa -|- 8 

a iajmiższa — 13 

   
   

  

łuda.-zachodni 

Tena stan stały 

Uwagi. pogodnie 
— 

URZĘDOWA 
— Defiladę w dniu 19 bni. przyjmował 

gen. Dąb - Biernacki. W sprawozdaniach J 

przebiegu obchodu dnia imierin Marszałka 

Piłsudskiego w Wilnie, zamieszczonych w 

prasie wileńskiej, rmiektóre pisnia podały, że 

detladę wojskową przyjmował p. wojewoda 

kurriklis, natomiast wiadomen* jest, że 

fładę tę przevjniował insp. armji gen. Dąb 
Biernacki. 

— Kto został udznaczony w dniu 19 . h. 

m. W „Monitorze Folskim* z dn. 19 mar- 

ca r. b. podany został spis osób z. Wilna 

odzt.aczonych: 4 : 

Krzyżem Niepodległości z Mieczami: —- 

  

«ja. 

zastępca dowódcy 5 p. p. Leg. ppułk. dypi. Ka 

Koc Leon Wacław a : 

Krzyżem Niepodległości: — mjr rez. inż 

Borek - Borecki - Hersztal Juljusz i redak- 

tor (Ostrowski Janusz. : 
Ziotym Krzyżem Zasługi: po raz pierw- 

szy. — JE. ks. oiskup Bandurski Włady- 

sław i Maksymiljau Zalisz em. nacz. wydz. 

Dyr. Okr. K. P, w Wilnie i dr. Jan Wey- 

ssenhoff, prof. U S B. za zasługi — 

na polu wychowania fizycznego i rozwoju 

sporiu. Ludwik Szwykowski dyr. Oddział: 

B. G. K. za zasługi na polu rczwoju Spor- 

tu, podinspektorzy P. P. Eugerjusz Konon- 

ko, Leon Izydorczyk, za zasługi na polu or 

ganizacji służby bczpieczeństwa. z 

Srebrnym Krzyżem Zasługi po raz pierw 

szy: Wacław Sidorowicz, student, Jan 

Grabowiecki, rolnik - ekonomista, i por. 

Frarciszek Jan Herholdt za zasługi na połu 

wychowania fizycznego, Władysław Kłoc :- 

towski, urzędnik za zasługi na polu wycho 

wania fizycznegoi i rozwoju speitu, Waciaw 

Halicki, mierniczy. za zasługi na polu roz- 

woju sportu, Ludwik Bar, student, Józef - 

Gndrzej Grzesiak kontroler W Chorych, 

Maria Grzesiakowa i Wanda ? aleszewska 

za żasługi na po!u rozwoju harcerstwa. 

Bronzowym Krzyżem Zasługi po raz 
pierwszy: — Soria Lewinówna za zasługi 

na polu rozwoju sį-ortu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Komunikat. Zarząd OZ Legjonistów 

wzywa wszystkich członków, aby wzieli u- 

dział w uroczystej akadersji Iniienin Marsz. 
Piłkudskiego, urządzanej przez Związek 

Strzcjecki i Związek Rezerwistów w dniu. 

dzisiejszym 0 godz. 13 w sali kina Miej- 
Skiego. 

Żbiórka na akademię © godz. 12 w ło- 

kalu Federacji ZOW, ul. Żeligowskiego 4 
--Do wszystkich kolegów PR ŻA 

Rezerwy. Kołc Wi'eńskie Podchorążych Re- 

zerwy powiadaniia, iż we środę 25 bri, 0 
godz. 20 w lokali. „Sztralla zoo: 
ul. Mickiewicza 22, odbedzie się Pi 
Zebranie Towarzyskie Podchorążych 
zerwy. 

Prosimy kołegów o zajmowanie miejsca 

w sali drugiej przy orkiestrze va prawo od 
wejścia. 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol 
skłego Towarzystwa Psychiatrycznego odbę 
dzie się we wtorek dn. 24 marca o godz. 
12 w południe w gmachu klinici Neurołogicz 
nej UŚB. przy szpitalu św. Jakóba, z nastę 
pujacym porządkiem dziennym: RY 

1) Docent dr. J Hurynowicz — W spra 
wie porażeń nerwów obwcdowych. 2) Prof. 
dr. St. Władyczko — W sprawie czerwieni 
cy. 3) Prof. dr. Z. Orłowsi:: — O teorii Sa- 
narellego 

— Komunikat Związku Pań Domu. 
Związek Pań Domu urządza azisiaj o godz. 
16 m. 30 w Sali Miejskiej przy ul. Konskiej 
1 „Dzień sportów i mód wiesennych” 1) 
jGdczyt p. t. „Estetyka utrania, a samopo- 
czucie" — wygłesi docent dr Janina Hury 
1owicz. 2) Odcz,t p. t. „Znaczenie gimna 
styki i sportu w życi ukctiety, — wygłosi 
magister Janina Daukszarka. 3) Odczyt p. 

t. („O tkaninach czysto jedwabnych z krajo 
wego surowcz." — wygłosi Stanisława Wi 

taczkówna z Milcrówka.. 4) Felieton humo 
rystyczny „Trochę aktualności” — wygłosi 
p. Aleksandrewiczowa (Ciotka Albinowa) 

Cęść II pokazowa: 1) Pokaz szali, ma 
katck i materiałów jedwabnych z Milanów 
ka. 2) Pokaz płaszczy i sukien z firmy p. 
Szumańskich. 3) Fokaz kapeluszy z firmy 
1 Angeliki i Wandy Bukowskiej. 4) Fryzu 
ry modeli z firmy p. Kazimierza Muralla 

Wstęp dła członków bezpłatny, panowie 
za cpłatą 50 groszy. 

— Magdalena Samozwaniec w Wilnie. 
Jutro w sali Koeserwatorjum Muzycznego 
ul Wielka 47 (weśście z ul. Końskiej) Mag 
dalena Samozwarn'ec _najpopularniejsza c- 
becnie  literatka w Polsce w niezmiernie 
tiekawy i dowcipny sposób mówić będzi: 
o „Skutkach małżeństwa”. Odczyt ten , kto 
ry cieszył się kolosalnem powcdzeniem we 
Lwowie i Krakowie, niewątpliwie wzbudzi 
i w naszem mieście zainteresowanie. Bilety 
sprzedaje biuro „Orbis” Mickiewicza 11, po 
czem od godz. 18 w dniu cdczytu kasa Kon 
serwatorjum. Początek o godz. 20,15. 

— Chrześcijański uniwersytet robotniczy 
w Wilnie podaje dc wiadcmości, że w nie- 
dzicię, dnia 22 masca r. b. o = 1 po poł. 
odbędzie się w sal. Chrześc. Domu Ludowe 
go przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 odczyt 
p. t: „Zbytek, nedza, ubóstwi” (z cyklu: 
głosi p. Bernard kusiecki. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 

— Hojna ofiar£ na najbiedniejszych. Pre 
zydent Konsystorza Ewang. Refermowanego 
p lżvcki Herman złożył na ręce p. wojewo- 
dy sumę 300 zł. przezraczona na zapomoyj 
przedświąteczne dla rodzin najbiedniejszych. 

Jednocześnie wysunięta została inicja- 
tywa zorganizowania jednodniowej zbiorki 
na cel powvższy 

— Niebywała okszja! Korzystając z te- 
go, iż Wyższy Kurs Nauczycielski zgroma 
dził w Wilnie  słuchaczów ze wszystkich 
dzielnic Polski, Biatnia Pcmoc tegoż kursu 
urzadza przedstawienie regjonalne, pod ty- 

‚ przy 
erwsze 

Re- 

  

   

„tułen: : 
„Echa wsi polskiej w słowic, pieśni i tań 

cu“. 
Staranny dobčr  materjalu scenicznego, 

udział tych, którzy żyli w środowiskach 
wieiskich krakowiaków,  ślązaków, mazu- 
rów górali i Wileńszczyzny, znakomita, i 
fachowa reżyserja. — gwarantują wysoki 

ziom i staranrx oddanie wystawianych 
obrzzków ludowych. ы 

Kto nie chce pcmingčė okazji, niech śpie 
szy na powyższą imprezę gdyż w niedzielę 
dzisiejszą, o godz 7 w yimrezium Lelewe 
la, wystawiana jest po raz ostatni. 

--. Urzędnik Magistratu, skozany przez 
Statostę. Starosta Grodzki ukarał dwukrot- 

  

nie pracownika Magistratu m. Wilna 

de- 

RONIKA 
Jana 

Łoszekiewicza, | zarządzającego taborem 1 
placami miejskiem — grzywną po 20 zł. 
z zamianą w razi? nieściągalnceści po 3 dni 

„aresztu za niewywiczienie złożonego w ku- 
„Ly śniegu i zanieczyszczeme brzegu wnji 
przez zrzucanie śniegu zebranego na ten 
brzeg. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Miejska na Pohulance. Dziś Te- 

ztr czynny dwukiwtnie. Popołudniu o godź. 
3 m. 50 po cenach zniżorycu Ukažė tg al- 

cydzieło Uscara Wiłde"a „Saleme” w ory- 
girainej inscenizach z muzyką Eugenjus44 

Dzuwtiskiego „Saiome” ukazż SIĘ W U054- 

dzie premjerowej, z Eichleróv'rą, Sawicką, 

Sevennówna, Kreczmarem, Mileckim i z dyr. 

źelwerowiczem na czele. ; 
Wieczorem o godz. 8 „Papą — kawaler" 

Carpentera z Każunierzem Junoszą-Stępow- 

skin w roli tytułowej, w Otoczemu ее 

zyyck sił zespołu. Świetaa krti.cja znako- 

witego artysty stała się prawdziwą atrakcją 

dla licznych wielbicieli jego talentu. 
— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś Teatr 

£zynny dwukrotnie. Popołudniu o godz. 3 

m. 30 ukaże się pu cenach zriżonych -— 

specjalnych, swielna komcdja L. vernenila 

„Azais”. Kapitalna rola baroni Wiirtza da- 

je bogate pole dc popisu Kazimierzewi Ju- 
ioszy-Stępowskiemu, ktorego każde zja- 
wicrie się na scome wywołuje wybuchy 
smiechu na widowni. Wieczcrem o godz. 
8 virzymy aktualną sztukę K. Leczyckieg) 

„Sztuba”, oszuta na He stosunkcw we współ 

czesnej szkole polskiej. W rolach głównych: 
ska, Balcerzak, Łubiakowski i Wasi- 

ski. 
— Przedstawienie popularn. na Pohu- 

lance. Jutro, w poniedziałek o godz. 8 wiecz. 

odtydzie się na Fohulance przedstawienie 

popularne po cenach najniższych, od 30 gr. 
Wieczór wypełnią dwie świtine komedje 
jedroaktowe F Molnara: „Bankiet" i „Raz, 
dwa, trzy”, w rażyserji i z uaziałem dyr. 
Zelwerowicza. 

— K. Krukowski w Wilnie. Jutro, w po- 
niećziałek o godz. 6 odbędzie się w Tea- 

trze „Lutnia” drugi i ostatni występ ulu- 
bieńca publiczności warszawskiej, Kazimie- 
rza Krukowskiego. Sympatyczny artysta wy 
stąpi w całym szeregu arcydowcipnych pi» 
senek i monologów. Partnerami jego będą: 
Świetna para tanczy: ina i Jerzy Ney, 
oraz znana pieśniarka, Hanka Halmara. 

Zainteresowani. występem Krukowskie- 
go cgromne. 

— „Sztuba* w Łodzi. W kwietniu r. b. 
„Sziuba" wchodz* na scenę jednego z teat 
1ów łódzkich." 

— Koncert rehgijny T-wa Myzycznego 
„Lutnia* W nicdzielę pałmową 29 b m. 
w sali Konserwatorjum Muzycznego przy 
wlł Wielkiej 47 (wejście od ul. Końskiej), 
cdbędzie się koncert religijny z udziałem 
chóru mieszanegc T-wa „Lutria” i męskie 
po Chóru Pocztowego , oraz orkiestry i 
solistów, pod dyrekcją J. Lešniewskiego. 

W programie mi. in. arcydzieło Mozarta 
„Redujem“. 

  

    

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-—— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 21 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków róż- 
nych 46, w tem lradzieży 8, cpilstwa 11, 
prezkroczeń admiristracyjnych 15. 

— Zamachy samobójcze. 
Lerczewska Atma, bez stałego miejsca 
zamieszkania, na ul. Krakowskiej wy* 
piła esencji octowej. Powód — nę- 

Również Pioirowicz Konstanty, Ge 
dyminowska nr. 63 wypi.ł esencji Oc- 
towej. Pogotowie Ratunkowe po udzie 
leniu pierwszej pomocy  przewiozło 
desperatów w stanie ciężkim do szpi- 
tala żydowskiego, Powód nieporozu- 
mienie z żoną. 

-— Oskarża о kradzież.  Szczerbińska 
Jadwiga (Targowa 9) zameldcwała policji 
© kradzieży z kieszeni pałta 10 zł. Kradzi2- 
xy iej miał dokonać Makasiewicz Jan (Li- 
pówka 12), którego zatrzymano. Skradzio- 
nych pieniędzy ni« odnaleziono. 

  

  

RADJO WILEKSAIE 
NIEDZIELA 22 MARCA 

10.15 — Tr. nabożeństwa z kościoła w 
Piekarach na Śląsku. 

11.325 — 11.5/) Odczyt misviny z Warsz. 
„ 14.00 — 14.20 „Prace wiosenne w kur- 

niku* —odczyt wygłosi inż. Irena  Prawo- 
ch: iska asystent LSB. 

14.20 — 15 40 Odczyty roinicze i mu- 
zyka z Warszawy 

15.40 — 16.1 Audycja dla dzieci z 
Warszawy. 

16.40 — 16.55 „Zwiedzajcie pobojowi- 
ska z r 1831“ — pogad. z Warsz. wygłosi 
mjr. A. Engler. 
- 1145 — 17.30 „Wiadomości przyjemne 
i vas aa w 

17.40 — 18. oncert popularny z W. 
18.00 — 1830 Audycia pośw. rocznicy 

plebiscytu na (iórnym Śląsku z Warsz. 
18.30 — 13.00 D.c. koncerta popularnego 

z Warszawy. 
19.05 — 19.25 „Co się dzieje w Wilnie?" 

— pogad. wygł. Mieczysław Limanowski 
prof. USB. ё 

19.25 — 19.40 „W przedpokoju Ameryki 
— feljeton z Warsz. wygł. Jim Pocker, 

1946 — 20.00 Program na poniedziałek 
+ rozm. 

20.00 — 20.30 Słuchowisko z Warszawy 
(Pa panowie“ — Osulaveta i de Fier- 
sa 

20.30 — Koncert wieczorny z- Warsz. 
2200 — „Mądrosć Paryża* — ielj. 

Warszawy wygł. R. Zrębowisz. 
_,2215 — Koncert solisty z Warsz. (Ozi- 

miński — skrzypce). 
22.50 — 24.00 Kom. i muzyka taneczna 

2. Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 23 MARCA 
12.5 — 12.50: Muzyka operowa (płyty). 
1440 — 15.20: Odcz. dla maturzystów 

z Warszawy. 
15.50 — 16.10: 10 lekcja francuskiego 

języka z Warszawy. 
Audycja @а dzieci z 

  

z 

Wy. 
10.15 — 16.30: 

Warszawy. : 
_ 16.30 — 16.45: „Co tych dzieci na świe- 

cie!“ — opowie Antoni Bohdziewicz. Tr. 
na wszystkie stacje polskie, 

16.45 — 17 15: Koncert dla młodzieży 
17,15 — 17,40: O proporcicralności cia- 

la ludzkiegc" — odczyt z Krakowa, wygł. 
„dr. $t. żejmo-Żejmis. 

17,45 — 1845 Muzyka lekka z Warsz. 
18.45 19: Wiłeński komunikat sportowy. 
19.10 — 19.35: Utwory Wagnera (płyty) 
19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
20 — 20.15: „Poszukiwanie sensu życia” 

— felj. z Warszawy, wygłosi Z. Dębicki. 
c — A E o inistrzu Twar 

skim — zyt z Warsza łosi 
H.. Mościcki. 7 

20.30 — 21: Odczyt muzyczny z War- 
<zawy „Współczesna muzyka polska", 

21 — 23: Operetka z Warszawy „Ma. - 
dame Pompadur* — Leo Fałla). Po operet- 
ce komunikaty z Warszawy. 

23.30 — 24.30: Koncert Symfoniczny 

HISTORYJKA W OBRAZKACH | 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciąg dalszy. 

  

  

    

  

Co się stało z autobusem? 

Zapvtacie pewna w złości. 

Do muzeum ckropności? 

Czy magistrat gc zakupi, 

  

  
Oto koniec pierwszej seuji 

Pełnej gwałtów i histerji. 
Cierpiałło zaś w sprawach domowych. 

Odwiedzi urzad meldukowy 

F. Dangel piny. 

OFIARY 
Celem uczczenia imienin Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Koło 
„Wiłeńskie „Rodziny Wojskowej" ofiarowuje 
100 zł. na sierociniec im. Marszałka. 

  

Radjo „DYNIWO” Radio 
Operę, operetkę, koncerty naj- 

lepszych zespołów z przyjem- 

nością słucha się przez radjo, 

mając dobry odbiornik. 

Taki odbiornik można 

t,lko w firmie 

„Ogniwo* 
Reperacja aparatów, słuchawek 

oraz ładowanie  akumułatorów 

tylko tam najlepiej się 

uskutecznia. 

nabyć 

„Ogniwo“ 
Wilno, ul. S-to Jańska 9. 

  

  

NA RATY 
5 zł. tygodniowo 
Wyżymaczki amerykań- 
skie gwarantowane, oraz 
wszelkie wyroby platero- 
wane Norblina i Frageta. 

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

  

      

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sadu Grodzkiego w Wiłnie Vi 
rewiru jan Lepeszc, mający siedzibę w Wil- 
nie przy ulicy Zainkowej nr. 15 m. 2, па 7а 

sad: ie art. 1030 UPC obwieszzza, iż w dniu 
27 marca 1931 roku od gcdz. l0-ej rano w 
Wiłnie przy ulicy W. Pohulance nr. 5 odbe- 

dzie się sprzedaż z licytacji publicznej ru- 
<hemości, należącei do Zwiątku Kupców 
Życowskich, składającej się z szaf kancela- 
ryjnych, zegara, lamp, krzeseł, biurka i ma- 
szyn do pisania oszacowanej dla licytacji 
na sumę zł. 1130, na zaspokojenie preten- 
sii Zakładu Ubezp Pracown. Umysłow. w 
Warszawie. 

Na zasadzie art. 1070 UPC część rucho- 
mości może być sprzedana pomiżej oszaco- 
wania. 

Komornik sądowy 
(—) J. Lepeszo 

PR AAA Kn 

Я ХАРА СЕ 
we wszystkich aptekach { 
składach aptecznych znanego 

S Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
RR FARA LRAFARER ERA 
avococovosaoe 

W.JUREWICZ 
były majster flrmy 

    

     
    

  

Paweł Bure 

poleca wielki wybór zegarów i bi 
żuterji oraz  precyzvjna naprawa 

po cenach zn'żonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilni2 VI 
rewiru Jan Leneszo, mający Si-azibę w Wil- 
nie przy ulicy Zan.kowej nr. 15 m. 2, na za- 
sądzie art. 1030 UFC obwieszcza, iż w dniu 
26 marca 1031 roku rano w majątku Nie- | 
menczynku, gminy Rzeszańskic,, | powiatu 
Wałcńsko - Trochrgo, odbedzie się sprze- 
da z licvtacj: publicznej ruchomości, na- 
leżącej do dłużnika Stanisława Stolińskiegu- 
Kalksztejna, składającej się z żywego i mart 
we£c inwentarza oraz książek naukowych, 
cszacowanej dla licytacji na sumę zł. 1280, 
na zaspokojenie pretensji Marty Lisieckiej i 
innych. 

Na zasadzie art. 107Q UPC część rucho- 
mości może być sprzedana poniżej Oszaco- 
WANIA. 

OSTRZEŻENIE 

zwami które mogą wprowadzić w błąd p T. Ki entelę. 

SODA AMONIAKALNA, 
czyli KALCYNOWANA (Bielidło) 

dkładów ЗОМа W Pl 
zawiera 98 |, czystej sody 

i jest produktem czystym 
i pełnowartościowym 

Celem ochrony naszej Szanownej klienteli 

kazdy orygiaalny worel: sody antoniekalnej 

Komornik sądowy 

J. Lepeszo 

Faoryka i s«iad miebii 

W. Wilenkim i S-ka 
Spółka z ogr. od 

Wilno, ui Tatarska 20, dom wlasuy, 
istnieje od 13448. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kieden= 
Sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

  

    

   
     

     
OBWIESZCZENIE 

Podaję do wiadomości, iż w dniach 23, 
26 i 30 marca „r. b. o godz. 10-ej rano, w 
sali licytacyjnej lrby Skarbowej w Wilnie, 
Wielka Nr. 66, odlędzie się w terminie dru 
gim od ceny zaofiurowanei sprzedaż z licv 
iacjj następującyci ruchomości: W dniu 23 
marca — 100 par iękawiczek, cbuwie, mebl 
le, tamowary, palanterja, skórki, różna far- 

„ba, materjały piśmienne, różne żelastwo, i 
48 worków mąki pytlowanej; w dniu 26 

ZAOPATRZONY JEST W PLOMBĘ FIRMOWĄ, 

na co prosimy zwrócić uwagę przy Nupnie. 

warszawa, w matcu 1931 r. 

Na rvnku nojawdy się falsytrkaty sody amoniakalnej, zawierające 

szkodliwe dom *eszki i hszwartoś.inwe surogaty, sprzedawane pod na- 

Ustrzegamy przed nabywaniem t: kowych i zawiadzmiamy. że jedynie 

przed temi falsyfikatami, 

„Zakładów Selvay w Polsce“ 

„Zakłady Solvay w Polsce“ 
Oddział w Wilnie: uł Ad. Mickiewicza Nr. 15, m. 4. Tel. Nr. 399 

Ostrobramska 3, 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dia 9 do 23 m rca 1941 r. włącznie oędą wysw'-:la'e filmy: 

EJSK = 66 /Nibelungi] © niku EW EW" Cn SALA MIEJSKA „KR ZA 92 serja Il 

Dramat w IO aktach: W rala h głównych: «rymhiłda — Małgorzata Schoen Brunhilda — Hanna Ralph 
Zwiększony zespół orxiestry. llustracja muzyczna osnut. na m: tyvach Ryszarda Wagnera. 

Nad pr:g am: „Pod tęczowym sztandsrem'' film spółdzielczy w 2 akta.h. 
Kasa czynna od g +30. Początek od g. deei W dn'm 4 maca r. b Kasa c vnna odg. 5 m 30. Pocz. o godz. 6. 

  

  

Uczta artystyczna dla miłośników kina! Dziś wszechświatowe sławy król tenorów Jan KIEPURA 

a 

| 
  

    
KINO-TEATR т В | 

HELiQ se || Brygida Helm NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO ': | 
RE S Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku 

> Wn a piosenki; „Zejdź do gondoli* i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. 
Ža Na pierwszy seans ceny znižone Seansy o godz. 4,6, 8 i 1015 | 

Lźwiękowy Jutro premjera! Najnowsze i najwspaniels e arcyczieło twórcy „ka,sodi Węgierskej* Eryka Pemera 
INO-TEA TR ias u 

SRG i majpzyngzeiem naj iszej « DITA PARLO i WILLI FRITSCH 
Е prześliczny film miłosny. Sz.lenie interesująca akcja 

Ч Х;'_…;:;_ Žo RELOBIA SERC : 2 Pasak seansów o godz 4, 6 8 i 10.45. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

Dziś! Rekordowv przebój dźaiękowy? 

BZIEWCZĘ Z 4OKTPARNAS$SE'U 
Wielki dramat miłosny GERTRUDA LAW E* CE Nad pregram: Dodatki dźwiękowe. 

W roli głównej Pocz. e godz. 4, b, 8 i 10.15. 
jerwszy seans ceny zniżone. 

  

   
  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 

Mickiewicza 77.   
  marca — lusterka szkło okienne, puder, 

aparat  telegraficzny, kasa zutomatyczna CENI   

„Netional“, maszyna do obrabiania pudełek 
iekturowych, różne farby, oliwa do maszyn, 
mydło i proszek mydlany, galarterja, kon- 

_.  .serwy i obuwie; w dniu 30 marca — 2 
motory elektrycznc, 

Z: wv,ozyczenie 8 0 - 1109 dolarów 
oddam bezpłatnie mieszkanie w d>- 

brym punkcie miasta, 4 pokoje z ku- 
chnią, wszelkie wygody, wolne od po- 

datku 'okalow'g . Zgł: 
Ajencja „POLKRES* 

Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80 

Nadeszły już 
pierwsze 

!t1 Ch. Smajkiewicz. i przekonać się, 

"Aukčionista Izby Skarbowej 
w Wilnie. 

  

  

Do 31 Ma'ca włącznie 
na drugiem piętrze naszego lokalu 

sprzedaż 

po Wyjątkowo zniżonych cenach 
= towarów wysortowanych i resztek 

ZĘ JEDWABIE, 
: WEŁNY, 

MĄTERJAŁY 
‚ — та РА-ТА 

w i GDRNITURY 99 % 
MĘSKIE i DAMSKIE 

NIEMIECKA 26. 
Nowości sezonu wiosennego 

we wszystkich oddziałach 

już nadeszły 

  

   
   

  

ЗАЛ ЕЧЕ 7 ̂ ча 
w”   

   
Trójka z wbud. 4 bieg. głośnikiem 

Wyłącza stację lokalną, 

Daje wiele stacji zagranicznych. 

Zuaełne złudcenie żywego słowa i muzyki 
Prosta obsługa, 

Ządaicie demonstracji !     Przekonaicie się! 

  

   
NA SEZON WiOSENN r 

po.eca najtaniej najlepsze towary 'galauteryjne 

tima „JANUSZEK“ 
ul. św. Jańska 6 (były lokal Filiczki) 

Wielki wybór trykotów, ponczoch, skarpetek i rękawiczek, 

— Najmodniejsza bielizna damsk i męska — 

SP. W WII.NIE 
Podaje do wiadomości, 

kiem dziennym: 

1) Wybór tHrzewcdnk zącego. 

2) Sprawożdanie Komisji Rewizyjnej. 

URIA RER RUR RAA R AISE 

Ogłoszenie przetargu 
Powiatowy Zarząd Drogowy w Lidzie rozpisuie publiczny 

zysków. 

siępujących. 

5) Wybór Komisji Rewizyjnej ra 1931 rok. 
6) Wolne wnioski. 

przetarg ofertowy na roboty przy budowie dróg państwo- Akcionarjusze, chcący brac udzia w Walnem 
wych na odcinkach dregi nr. 2/12 „Kołeśniki — Orany" i dro 

gi nr. 5/46 „Zanniny - Werenów”", jak roboty ziemne około 

Przetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia 1931 roku o godzinie 
ł2-e; w lokalu Powiatewego Zarządu Drogowego w Lidzie. 

Oferty należy składać na każdą orogę i na kużdą poszcze 
gólną robotę odizielnie, z podanien: ceny jednostkowej danej 
roboty w zapieczętowanych kopertuch z nadpisem: „Oferta 
na robuty ziemne (lub korytowarie, szabrowanie i to.) na dro- 
dze nr. 2/ 12 lub 3/16) do godziny il-ej dnia 9 «wietnia 1931 
roku, p'zyczem dołączyć należy osobno kwit Kasy Skarbowej 
w Lidzie na wp!acorą tytułem wadjmm kwotę w wysokości 

_ 5 proc. wartoś"ii robót, na które ofertant reflektuje. 
Wszelkich infcrmac; j, co do ilośc: rubót na poszczególnycn 

drogach, miejsca ich wykonania i terminu — ucziela Zarząd 
w godzinach ursędowych, gdzie również można przeglądać 
projekty wstępne na powyższe roboty. 4 

Zursąd zasti2ega sobie prawo  zwiekszenia względnie 
zmniejszenia wymienionych robot 0 300 proc. «raz wyboru ofe: 
ty bez względu na wysokość oferowanej ceny, jak i 
nieprzyjęcia żaduaej oferty. 

Kierownik Powiatowego Zarsdu Drogowego w Lidzie 
(2) A. ORLECKI 

KURAS 
„ Jeżeli Ci brak cnergji, równowagi, jeż2li 

cierpisz moralnie, potrzebujesz dobrej radv, 
nap sz natychmiast imię, rok, miesiąc urodze 
ris, określę Twój charakter, zdolności prze 

; znączenie bezpłatnie. (75 gr. na znaczki 
pocztowe na przesyłkę załączyć). Analiza 
szczegółowa, hor>skog, odpowiedzi słynne- 
go medjum Evigry - Rara kosztuje zł. 4. 
>-Przyjęcia osobi:te, płatne, cały dzień. 
Warszawa, Psycho .- Grafolog, Szyller - 
Szkolnik, Nowowiejska 32. Niniejsze oglo- 
szenie załączyć. 

ców ua Pow. Wystawie Kraj, 
niu w 1929 > nie 

  

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

  

    
. Najwyższej 

jakości Lida, dnia 18 marca 1931 roku. 

  

  
  

: Do nabycia wyłącznie 

R. KABACZNIK, ul. Wileńska 32. 

G. SZANIES ul. Wileńska 17. 

  
A 

   "Y
AM
 

  

transporty jedwabi 
nych i perksli deżeniowych — wzory * 
piękne — ceny n skie. Pro imy przyjść 

A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 

Este НЕБ ВЕБ Я Е ИЕ ЕЕ ЕР Е Я Е В С ОЕ 
|BAGGKIAGRNABABAAKECZOZGIRZ 

          

    
    
     
         

    

      
      

RRIRIRRRRIRIR AAAA RA RIRUREBA 
ZARZĄD OLKIENICKIEJ TEKTLROWNIi I TARTAKU 

pp  Akcjonarjuszów, że w dniu 
12 kwiiria rb. o godzinie 5 po południu w lokalu Zarządu, 

przy ul Poznańskiej rr. 2 w Wilnie, odbędzie się Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następującym porząd- 

3) Zatwierdzenie bilansu za rok operacyjny 1040 i podział 

4) Wybćr Członkćw Zarządu * Zastępców na miejsce u- 

niu z frawem głosu winni złożyć dc Zarządu, Wilno, Poznań- 

Pianina I Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopł i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w. kraju przez najwybitaiejszych tachow- 

i w Wilnie w r. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote), 

WILNO, 
al, Niemiecka 3, 

CRNY FABRYCZNE 
  

    

DŹWIĘKOWE KINO 

    

  

Jutro premjerai IWAN PETRĄ cz į LiL DAGOVER w film e > p.t. 

„Kobieta, która Głę nigdy nie zapemni” 
DźlstóNajwiększy 100 Proc. dźwiękowiec. Film ien wystawą i śpiewem poruszył 

cały " "k 4 z ulubieńcem i śpiewakiem 

„PARADA AIŁOŚCI świat Mauricem Chevalier, 

który odśpiewa w języku francuskim swoje piosenki oraz znana śpiewaczka Jeanette Mac Ne 
  sztucz-   aga     

WIELKA 47. tel. 15-41 Donald. Film jest osnuty na tle głośnei sztuki „Ksażę Małżonek* Leona Xaurofa i Jūlesa 
Chaneela Pocz. seansó: og 1.A Ritos Na -s'Vv sago: seno > 90е 3 

й =. 
będzie wyświetłany bardzo n eresujący film   

Dziś! od godz. 12-ej 'do 4-ej DD. dźwiękowy p t. 

z BYRDEM D0 BIEGUNA PJŁUDNIOWEGO 
z ekspedycji Kontraimirała Rvcharda E. Byrda do Bieg 'na Południowego. Jet on jedynym człowiekiem, Który. 

przeleciał pi'nad biegunemi i oglądał je z lotu ptaka 

um „l jutro premjera! Pierwszy Šo ai ys ono Pizebój UŹwiękowył 

  

  

  

  

  

  

  

Boo pies CASINO” REWJA HOLLYWOODU 
ka 1 T Ika 47 Przep ękne obra'y rewiowe, Śpiesno-taneczne z udziałem Hankł Ordonėwny, Karola 

Ei SA Hanusza, John Gilberta, Normy Schearer, Buster Keatona i innych gwiazd ekranu 

Ё HANKA ORDONÓWNA śpiewa kupl ty w języku poiskim. 
SB Początek o godz. 4 6, 8 i "015, Cenv zniżone ną '-Szy seans. 

5 KINO Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Największy przebój świata! Sensacja! Dzieje najsły: niejszego korsarza wszystkich 

czasów, Eureoufa ilustruje 4 Е A Korsar 

B „PAN ek rcyia: p. BOHATEROWIE MORE A Gre 
Wielka 42. Epopea morska w 12 wielk. akt. W rolach głównych Marja Dałbacin I Jan Angelo 

R Od poniedziałku?! Poraz pie wszy w W ilmie najpoty/niejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

KINO-TEATR 7 z 

" й Paw POJEDYAEK W PRZESTWORZECH 
= Wzruszający dramat życiówo-erotyczny w IOakt, ilustrujacy dzieje nienawiści dwuch rywali. Zbrodnia przeciw 

WIELKA 42 prawu! W rol. gł. Mady Christians i Gabrjel Gabrio Film ten gą i wzruszającymi momentami p ru za każdego 

: widza Ceny 04 40 or. 

E с 1 Dziś! Mouum. majestotyczna wizja krwawej epoki z czasów panowania szy mskiego! Nowe wydanie produkcji I-3I r. 

DESA epokowy dramat w 16 akt. arcydzieło, k óre przypomina „Ben-Hura i „Quo. 

aż „STYŁÓWY" REŚ LIE Vadis* w roli gł Hr. Rina de Kasas 21 

Gy + h jonujące sceny wyrafinowanych rozk szyi zbrodni na temat „Milośc mamiętności 

WIELKA 36. SPE PRAWNE GRZE 5 100 000 A estas. „Wyścigi kwadryg* а 

  

=== 
LEKARZE 
Or. midycyw 

A. 

czowych, od $—do I, PoE wykluczone sora Sekuło icza. War- Mostowa За m. 17. EEK” „Za- 
5—8 wiecz. SZ szawa Żurawia, 42 Kur REZ" Е aka chgta“ Mickiewi- 3 sy wyuczeją iistownie Обоба GS: cza 1, tel. 9-05. DOKTÓR Dwa duże,  buhalterji, rachunkowo- SE 

KOBIECE, 

Cymbier 
Choroby weneryczne —— 
skórne i narządu mo 
czowego. Mickiewicza L 6 K A L Poszukuję Wydaje pożyczki pód nauczania się języ- 
12, róg Tatarskiej przyj do odnajęcia. Nadaje ® i zastaw: złota, srebra. ków obcych „Lingua 

muje 9—2 i 5—8. ! się pod biuro. Cažy POS20Y debesys brylantėw, tuter, me- phone“, Wilno, uL.Nie- Tel. 15-64. AKUSZERKA domek _ osobniak, 14 a: Kalwaryjska pjį, pianin, me, mie.ka 3, m. 6. 
Dowiedzieć się — ul, 39 M. L. dów i wszelkich towa- z 

DOKTÓR ŚMIAŁOWSKA Donis ana, A NCR A 
Z Id į oraz Gabinet Kosmety- tel. 7-84 EE ą 
eiaowiCZ czny. usuwa zmarszcz- wileńskie T-wo 0 WIĘ wyć Pianino @ gotówkę 

3 4 Sa , 

chor. skórne, wene. Ki, piegi, wągry, łupież, nizącyj i Kólek R Ia kusy fachowo - ko,es- zag'aniczne w dubrym dza: Sa 
ryczne, narządów mo- 

ZELDOWICZOWA | KOSMETYKA 
WENE- 

RYCZNE NARZĄDOW 

  

do wvna- DOKTOR Potrzebne są jęcia du y Oszczędności —— 
Blumowicz od ! maja r. b. 2 lo- Pokój 

  

   

    

2 asny z osobnem wej- я й 

sboroby weneryczne kale:5.— 7: pokojowe ścian; Żaę wóktezo Žioia z. i Nauka 
k т у dla urzędów skat. guy g Aa ия pisania ra maszy- skórne i moczopłciowt Warunki w-g umowy. ВА а oprocentowanie. Go с y 

WIELKA Zi Zgłoszenia składać w mass 10YK2 Lola jest zabe: ka 
tel 921, od9—i 14 ble Skarbowej, po- " zpieczona złotem, sre- er 0, m 

eZ й < * Bb i drogiemi kamie- ' kój Nr. 29, POSAO” porem : : 
= е niami. LOMBARD Plac Najłatwiejsza 

RETTE REBRKERSTE R 
  

Katedralny, Biskupia 12 ; najprędsza metoda 

  

    

    

     

  

   

  

     

      

  
Мкоба ЗЕ kareajst WY: czych, pondencyjne im. prote- stanie sp zedam tanio 

    
od- ści kupieckiej, kore- Obarczona dzieckiem, 

spondencji handlowej, świeżo wypisa a 76 
szpitała prosi o pomoc 

iną. Ofiary dla 

słoneczne pokoje 
najmę. Bez mebli. 
i stenografji, na ki han- Wiadomość Zakretowa c kaligraf, materja 

  

Do sprzedan 
—l-eį diu В l ; 

MOCZOWYCH GABINET Le a Wa pisania na maszynach, niej przy muje Admini- so i 6 kr Gai zł 

od 12—2 1 ой 4—6 RĄCJONALNĘJ towaroznawstwa, — an Stracja „Slowa“. as, I ; 

uł. Mickiewicza 24. KOSMETYKI LECZ- Mieszkanie gielskieg», fraqcuskie- = inas aa Oglądać „33 

Wazę NICZEJ świeżo odremontowane Bo, niemieckiego, kiej Z SOWY. rocinytre Garbarska G 1. © 
DR MED. WILNO, MICKIEWi- 4 pokoje ze ws'elkie- wni, gramaty AB Ž sowany FOXTER- 

  

W. MÓRAWSKI 
(choroby weneryczne, 

b żofónadze- skórne, płciowe) 

  

m „m3. V nas koryta pod A długości 20 km. ska 2, fwet akcje lub Świadectwa depozytowe :: wyszczegół- cia: bo 3—4, 
żenie adu i rezsypanie w koryto łuczria na dług. i „nr. akcyj rajpóźniej na 7 dni ine —7 W. 

20 km. budowę przepustów żel-betowych o kubaturze okol Ę owe S AA НотВи = 250 m5. eraz deiniowanie skarp i 1asypów około 25000 m2. ЕО е DOKTOR 

Szyrwindt 

8—7 
    

w Pozna- 
1930 

Choroby skórne, 

m. 6. 

567, 

Obuwie 

„CETAKHJA“ 
w sklepach następujących: 
„BIZET” ul. Niemiecka 24. 

„UN CHIC SRULIER", ul 

  

przeprowa 214 się na, 
Zamkową 16, przyję- 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 

Dr Glnsberg 
we 

veryczne imoczopłcio- z wygodami do wyna- 
we. Wiłeńska 8 odjęcia. Og ądać = 5—7 
8 — 114 — & Tel. wfecz. Jagiellońska 7, 

  

   

      
     

      
   

  

    

    

    

      

  

    

    

     

oraz <konomji. 
kończeniu egzamin.1FR do Sprzedania w 

spektów. cenie 35 zł. (od 2 do 4) 
AF. 2 Sniade.kich 1—7. —vo 

"Pianino 
Zagrani: zne nowe 

CZA 31 m. 4. mi wygodami (wanra, 

kobiecą water) do wynajęcia 

Urodęz=s::. róg Miłosiernej i Sof- 
je, dosko- janej 3. 

a nali, odświeża, usuwa a 

  

     

  

    

  

Potrze jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie) 

  

  

Sztuczne opałanie cery. od 1 maja 4gzjggoje ze i 
Wypa aja: Mosdwzi wszelkiemi , 4 edami, - linas 12 5 Zagubione 
łupież, Najnowsze zdo komorne _ nriesięczne. Matulewicz. 3 
bycze kosmetyki racjo- Oferty do gimnazjum sed as * 8 weksli Inblanko п 

"nalnej, Órz-s'kowej dla „pro-  Sprze lo rzybłąkał się pies— zy o wę 8 KOSZE od LDS 8, fesora". aly na mieszkanie PD chart odebrać zag00 7ł wyst. Ja 
осгезпе ze wszyst. Snieszko, żyr. 

  

— a Wład 
2 dami w z CE and Zy8- rap Baranowski. 2 я 

dzielczym OSLO" śm Ę : 2 wyst. Ja 
LOKA LE Pokój lu 3 m. 17. a pas A S leszko, A p Piotf 

do wynajęcia z e nn Siorny, "ladysta 
ciocią. Moss Pianistka Pianiono Baranowski, oraz 

w dobrym stanie do weksel na 300 zł, 1 
sprzedania, Jagielońska 200 zł i 2 po 100. 
r. m 

Pokój 16 m. 44. wejście frón- poncertowa, abs T 

Ор ka Wiedeńskiej Ak+de- 
ka ESS : życznej 1 Ma 17 | 274 wyst. Władysław Bara 

oszukuje się lokalu w BE Sal > 5 nowski, żyr. Aleksan: 5 

do 50 pokoi na lekcji fort piano, Dą- amienię, sprzedam, der Jacuński. Weksi 
Z m. 8 7 ewentualnie wy powyżej  wymienion! zke šreinią i : za szkołę średnią browskiego 12—2. dzierżawię majątek unieważnia się, zastrz. 

Internat. Pożądane bo- 

  

i iodziówdk: OIelyYŻZ=""Ei A cf Słonimskie z zasiewami gając się prawnie prze 
peł Redakcji Sio. Poszukuje się inwentarz mi. budyn- puszczeniem ich w 

wać, "7 gmach km, ryboóstwem lub bieg. Jozef Susme 
-— “0 16—18 pok: w okos bez; całość 310 ha w Wilno, Mostowa   

Mieszkanie 
tem 100 rybełóstwa. m, 1i. 
Do kupna całości po- 
trzeba 150 tys. zł. Pi- 

  
  licach Wilna w suchym 

lasie sosnowym dła ko- 
lonji letniej. Oferty, 

dowynajęcia od | kwietty pohulanka 18 Cen- ipo Bol pora 
nia rd. 4 pokoje, przed- tralny Komitet Oświaty °° 
pokój, kuchnia, łasien- 
ka, pokój dla służącej ©     og ódek miejsce ze 
wszelkiemi wy odami 
—Parter. Cena przy- Przepiękny 
stępna. Również do Antyk 
wynajęcia 0 idzielny Hbljoteka - biuro 
demek 4 pokojowy Z 
wygod:'mi od zaraz. 
Cena przystępna. Wia- Planina i fortepiany 
«om ść _ Zwierzyniecnowe i używane na 
Fabryczna 4 m. 14. raty. Kijowska 4—10 
RZE Abelow 

mahoń z bronzem 
niedrogo. 

S to Jańska Sklep 
okazyjny Kopenha- 

gowych. 
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