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PRASA POLSKA 
WOBEC ANSCHLUSSU 

„Czas* krakowski, który z powodu 

wizyty ministra węgierskiego Bethle- 

na w Wiedniu przed kilkoma tygodnia 

mi pisał wówczas o wznowieniu Au- 
stro - Węgier, — jest dziś mocno po- 

ruszony z powodu unji celnej austro - 
niemieckiej. Łudzi się on nądzieją, że 
mocarstwa staną na przeszkodzie zwią 

zkowi celnemu  Austrji z Niemcami, 

gdyż to prowadzi do zjednoczenia po- 

litycznego tych państw. 

„Czas* nie uświadamia sobie jak 

wiełkie różnice zaszły od 1919 r. pisze 

więc: 

„Wszak pamiętamy wszyscy, że już w r. 
1919 (a i później kilkakrotnie) Austrja była 
nader bliską przyłączenia się do Niemiec 
pomoc udziełona jej w r. 1922 była przecież 
nagrodą za zrzeczenie się myśli przyłącze- 

nia! WA jest przeto, aby w r. 1931 
Francja, Włochy i Czechosłowacja mogły 
patrzeć obojętnie na to, co w r. 1919 uwa- 
żały dla siebie za groźne polityczne niebez- 
pieczeństwo". 

Między patrzeniem obojętnem, a ak- 
cją, która ma się przeciwstawić natu- 
ralnemu dążeniu do zjednoczenia na- 

rodu niemieckiego — jest olbrzymia 

różnica. Dla Francji Anschluss nie 
przedstawia niebezpieczeństwa. Fran- 

cja bowiem pomimo porozumienia w 
sprawie marynarki z Włochami, ma 
Włochy jako stałego  antagonistę 
wprost ze względów. ludnościowych. 
Włochy posiadając niemal dwa razy 

gęstsze zaludnienie niż Francja i zna- 

czny przyrost naturalny, przenikają 
nietylko do kołonij francuskich i są w 
Tunisie znacznie liczniejsi od Francu- 
zów, lecz kołonizują całe. południe 

Francji. Nie dopuszczenie tej koloniza- 

cji lub akcja skierowana ku jej wyna- 
rodowieniu musi stać się czynnikiem 

zaogniającym stosunki francusko - wło 

skie. Dopuszczanie jej w dalszym cią-* 

gu preparuje kolonie francuskie, a na- 
wet południową « Francję dla Włoch. 

Otóż w interesach Francji leży antago 

nizm niemiecko - włoski, jako czynnik 

ubezwładniający, Włochy. Antagonizm 
6w musj powstać po Anschlussie, wó- 

wczas bowiem nietylko słaba Austrja 
ale potężne Niemcy będą zainteresowa 

ne w tem, by Triest nie był politycz- 
nie oddzielony od swego zaplecza go- 

spodarczego. 

Dla Czech Anschluss bezwarunko 
wo jest niebezpieczeństwem, lecz mu- 

szą rozumieć, że nie mogą temu prze- 

ciwdziałać, a cała ich polityka we- 
wnętrzna jest skierowana ku osłabie- 

niu antagonizmu niemiecko - czeskie- 

go. Trudno więc przypuścić by chcia- 

  
"fy się awanturować w polityce ze- 

wnętrznej. 

„Czas* woła: 

„Nasz interes polityczny wskazuje też w 
tej chwili jasno, co nam należy zrobić. 'Trze 
ba, o ile to od nas zależy, pomoc jak naj- 
lojalniej innym państwom w dążeniu do od- 
wrócenia tego znacznego niebezpieczeństwa, 
jakie się tak niespodziewanie na wspólnym 
horyzoncie zarysowało. jeśli całkiem odwró 
cić się nie da, to zapewne będzie go można 
bardzo znącznie ograniczyć. 

Na czem ma polegać ów interes po 
lityczny. Gdzie niebezpieczeństwo dla 
Polski w połączeniu Austrji z Niem- 
cami, wywołującem szereg komplika- 

cyj w polityce niemieckiej, które od- 
wodzą ją od manjactwa korytarzowe- 

go. Wi St. 
  

AMERYKA WOBEC ANSCHLUSSU 
Wedle dzienników amerykańskich, sfery 

rządowe nie okazują większego zaniepoko- 
jenia z powodu układu austrjacko - niemiec 
kiego. Senator Borah nazywa układ ten mą 
drym krokiem i dziwi się, jak może ktokol 
wiek w Europie być z tego powodu zanie- 
pokojony(!) „Europa — oświadczył on — 
nie może się podźwignąć, o ile duch trak- 
tatu wersalskiego nie zostanie zmieniony”. 

Dawny prezydent Coolidge pisze w „Tri 
bune**, iż naruszenie, spokoju politycznego 
w Europie nie mogłoby pozostać bez wpły- 
wu na Amerykę. Niemcom i Austrji nie mo- 
żna odmówić prawa do ochrony własnych 
interesów. Byłoby jednak wskazane, aby 
przed realizacją unji celnej oba państwa da- 
ły gwarancję, że nie mają żadnych innych 
zamiarów oprócz tych, jakie zawarte są w 
układzie. - 

KOMU. SIĘ LOS UŚMIECHNĄŁ? 
WARSZAWA. (PAT). — 28 bm. 

w-17 dniu ciągnienia 5 klasy 22 Pol- 
skiej Państwowej  Loterji  Klasowej 
główniejsze wygrane: padły na' nume- 
ry: 20 tys. zł, — 138392, po 10 tys— 
27,567 i 145284. Po 5 tys. — 29.175, 
51058 155182 

    

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszak, N. Ś$WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, - 

DUKSZTY — Bntei Koiejows. OSZMIANA -— Księgarnia Spoldz. Naucz. 

GŁĘBOKIŁ — ui. Zamkowa — W. Wiodzimierow. PIŃSK — Msięgarniu Poisks — St. Bednarski. 

GRODNO — Księgarnia T-w8 „Ruch“. POSTAWY — Księgarnis Polskiej Macierzy Szkołaej. 

HOGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

KLECK — Sklep „Jedność”, STOŁPCE -— Księgarais F-wa „Ruch”. ? 

LIDA — ul. Suwalska (3 — S$. Mateski. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek © — N. Tarasiejski, ы 

MOLODECZNO — %sięgarnia T-wa „Ruch“. WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczewańż | 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, WARSZAWĄ —- T-wo Księg. Kol. „Ruch”. . 

244 NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

ad Mickiewicza 4 (otwarta od g. © do. Feletony: Redakefi 1782, Adminis 

6 TSRS S 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gs. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Zagraniczne 50%, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
je nie uwzgłędr'e zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 «r   

  

Nowy rocznik papieski 
(Kap). W tych dniach Ojciec św. 

otrzymał „Annuario Pontificio* na 
1931 rok. Piękny tea tom, który co- 
rocznie ukazuje się w drukarni wa- 
tykańskiej, zawiera przeszło tysiąć 
stron i zamieszcza wszystkie dane, 
dotyczące Ojca św., hierarchji kato- 
lickiej, więtego Kolegjum, wszyst- 

  

Protest dziennikarzy 
polskich 

z powodu przykrego incy- 
dentu w sejmie pruskim 

Unja colna nie przestaje niepokoić umysłów 
NIEMCY BOJĄ SIĘ TARĆ WEWNĘTRZNYCH UNJA CELNA ai 

WIEDEŃ. (PAT). — „Neue Freie Presse* donosi z berlińskich kół ВОНр ее Т I Zarząd Klubu Sprawozdawców 
dyplomatycznych, że rząd niemiecki jest nadal zdania, że Liga Narodów nie ; о  _ Parłamentarnych w Warszawie na po- 
pa kompetentna do studjowania politycznego układu niemiecko - austrjac- Z (PAT). — os cele cję b. m. uchwalił 

iego. Natomiast rząd niemiecki gotów jest udzielić w *ym względzie wszyst wiedeńscy, grupujący się w t.zw. nastę * ера ; staisis ата 
kich potrzebnych obiad. x R ; Каізег‹геъ›:‚е \’%П‹зр]аг[еі wreczyli wczo — \№ dniu 27 b.m. przez prezesa sej- od ER apbsialsško. w 0. 3 

Pogłoska o drugiem demarche angielskiem w Berlinie nie potwierdza raj poselstwom węgierskiemu, włoskie mu wschodnio-pruskiego został usu- e. waz skiej Kii apostólskichi 
się. Powstała ona prawdopodobnie stąd, że ambasader angielski odwiedził mu i angielskiemu rezolucję, w której nięty w sposób brutalny z  galerji a YCH T aż a> , S ais S 
kanclerza po raz drugi, żądając wyjaśnienia kilku niewyjaśnionych w odpo- wywodzą že plan unji celnej między prasowej dziennikarz polski p. Kwiet- Solcy A iai A stkich akte: 
wiedzi kanclera kwestyj. Pogłaski, kursujące w Paryżu, że stanowisko Brian: Austrją i Niemcami wywołał wśród lu niewski. Dziennikarze z+g'aniczni w d t KI rg skiej, Stół Apc stój: 
da zachwiało się wskutek układu austrjacko - niemieckiego, uważają w Ber- dności wielkie zdziwienie i rozgorycze izbach ustawodawczych p skich ko- ž e i kk ostał 

linie za przedwczesne i są przekonani, że gdyby układ miał przysporzyć nie. В: A ; rzystali i korzystają stale z pełni swo- "Li CYP oriai z. 3 pars 
Briandowi trudności, to jednak uda się mu te trudności przezwyciężyć. Plan unji celnej jest pierwszym bód dziennikarskich, narówni z dzien- wiki: oe KS ki z Pk Z 

W Berlinie wskazują na to, że wewnętrzno - polityczne konsekwencje krokiem do Anschlussu Austrji i Nie- nikarzami polskiemi mając swobodny *" m A A: "P nticio” (Pi 
zwalczania unji w Niemczech będą o wiele poważniejsze, gdyż należy się li- miec pod kierownictwem Prus i prze- dostęp nietylko do loży prasowej, ale CETS afi I CRL CJA el V. нна 

czyć w razie rozbicia ugody z ogromnym wzrostem fali narodowo - socjali- szkodzi dążeniu do utworzenia przy- į do wszystkich lokali parlamentar- pra AA : НЕ ННОЕ > sy | 
stycznej. O tych niebezpieczeństwach została Anglja poinformowana. szłej monarchji naddunajskiej pod le- nych. I ggcyna fsię wykazem papieży SĘ 

galnym rządem Habsburgów, co leży Wobec tego Klub Sprawozdaw- Рросгупа ас od św. Piotra aż do dziś 

CO MYŚLĄ POLITYCY FRANCJI? więcej w interesie Włoch, Węgier i ców Parlamentarnych protestuje w panującego papieża który jest 20% 

PARYŻ. (PAT). — W senacie podczas dyskusji nad budżetem ministerstwa spraw Sli" niż Anschluss Austrji z Niem- sposób jak najbardziej stanowczy eZ 5. xi Eri Podług Book 
zagranicznych zabrał głos Briand w sprawie projektowanej unji celnej niemiecko - au- CAT. 2 > я przeciwko zarządzeniom prezesa sej- XA Flusowi A. „be SK; г = A 

s przyczem zaznaczył, że na fakt ten należy zapatrywać się z zupełnem spo. _ Rezolucja upoważnia wspomniane my wschodnio-pruskiego w stosunku jące tytuły: „Następca Księcia Apo“ 

Francja — mówił Briand — której autorytet poniej nie został poselstwa, aby sprawę tę podały. do do kolagi Kwietniewskiego i wzywa stołów, Najwyższy Pasterz Katolič- 

nie może pozostawać obojętna i na wszelki wypadek musi przedsjębrać nw ysedny, wiadomości swoich rządów. zarząd Zwiąku Syndykatów do wnie- kiego _ Kościoła _ Powszechnego, 
od nie h < BĘ. 

; ? si ać ‹ _ Patrjarcha Zachodu,  Primas Włoch, 
środki ostrożności. EL. następnie. że powaga sytuacji mieści się przede- CZY BYŁA PRESJA? sienia protestu de Federation Interna Arcybiskup i Metropolita Rzysoskieć | 

      

     

  

    

   

  

     

   

   

    

   

    

   

     

wszystkiem w sposobie rządów iego i wiedeńskiego, sprzeczn, tionale des Journalistes. Równocześ- 1 z 

z polityką współpracy, zainaugurowaną przez Brianda, oraz wspomniał o krokach, któ iai a incji Kościeln j, Suwerenny | 
A owe A w Berlinie i Wiedniu i dodal że dołoży wszeikich „„PARYŽ. (PAT). — Omawiając wwie zarząd Klubu Sprawozjawców Prowincj J У 

re niezwłoc: 
starań, aby nie dopuścić do realizac wspom projektu, który zresztą spotkał 
się już z powszechnem potępieniem. 
nisterstwa Spra' i 

nianego 
'о zakończeniu dyskusji Senat przyjął budżet Mi- 

W : Zagraniczn' 
Unja celna niemiecko - austrjacką nie przestaje niepokoič umystow 

* % * 

PARYŻ. (PAT). — Na tem samem posiedzeniu referent budżetu sen. Berenguer 
dał wyraz zani jeniu z powodu stanowiska Niemiec w sprawach moratoryjnych, 
Gdańska i Anschlussu. 

lówca twierdzi, że projekt unji celnej wydaje się być w sprzeczności z dekla- 
racją, złożoną w Genewie rządy czterech państw, a wypowiadającą się przeciwko 
uciekaniu się do RE i wydaje się wskazywać na to, że Niemcy dążą do podjęcia na 
nowo pruskiej polityki wchłaniania, która poprzedzała rok 1870. Dziś chodzi o wchło- 

nięcie wschodniej części Europy Środkowej, krystalizując ją około Berlina. 

M 14 a ss a a S LSS LSI 

Marszałek Piłsudski przybywa do Gdyni 

dać Władca Państwa Watykańskiego". | 

Po najważniejszych datach z życia © 

Piusa XI i datach wielkich wydarzeń © 
od czasu Jego wstąpienia na trom | 

następuje lista 59 kardynałów. Hie- 

rarchja katolicka obejmuje w patriar- | 
2 chatach, arcydiecezjach diecezjach, 

Zarząd warszawskiej grupy Syndy- prałąturach, Opactwach, apostolskich | 
katu Dziennikarzy Rzeszy Niemieckiej wjkarjatach i prelekturach ogółem 
komunikuje: ZZ 1604 _ rezydencje. Po wyliczanis | 

„Na posiedzeniu Grupy Syndykatu wszystkich zakonów i kongregacyj re- 
Dziennikarzy Rzeszy Niemieckiej w qigjj ych podaje rocznik wykaz człon- 
Warszawie powzięto w dniu 28 b. m. ków kongreaacii  kurji rzymskiej 
następującą  jednomyślną uchwałę: członków kongregacji Sakramentów | 
Warszawski Związek Syndykatu Dzien- po raz pierwszy wymieniono specjal- | 

dalszym ciągu projekt unji celnej au- Parlamentarnych postanawia po 
strjacko - niemieckiej Jacques Bainvil- treść niniejszej rezolucjj do wiado- 
le zaznacza w dzienniku „La Liberte", mości kolegów korespondentów pism 
że w-g obiegających środowiska dyplo niemieckich w Polsce. 
matyczne wersyj, rząd austrjacki opie- 
rał się długo wszelkiemi sposobami 
podpisaniu projektu i że uległ ostate- 
cznie tylko presji rządu niemieckiego, 
który wystosował pewnego rodzaju 
ultimatum, dając Austrji trzy dni, „do 
namysłu. 

jeżeli jest to prawda — pisze Ja- 
cques Bainville — to cała sprawa na- 
biera daleko gorszego jeszcze charak 
teru. 

* * 
* 

Przystąpienie Austrji do tego pro- nikaizy Rzeszy Niemieckiej zwraca m4 komisje, zajmującą się sprawą 
„_ jektu z wolnej, nieprzymuszonej woli się do Centralnego Związku: Syndy- E iepėds JEŻ. 

Prezes Rady Ministrów wyjechał na spotkanie mogłoby być ostatecznie uważane za katów Ri), gp AN ©. Przy-Stolicy Apostolskiej 36. 
"słuszny przejaw prawa narodów rozpo -W' Związku : dni 

- WARSZAWA. Pat. P. prezes Rady Ministrów Walery rządzania swoim iosem, natomiast wypadkiem usunięcia _ przedstawiciela yplomaty 

Sławek wyjechał w.-sobotę wieczorem do Gdyni na spot- PO pis wymuszony stanowi maniiesta Agencji Telegraficznej Express i - ponadto działa tu 21 delegacyj 

A cję hegemonji niemieckiej. ' W tych nych pism poselskich w sejmie prus- Snęcjslnego charakteru * dyplomatycz- | 
kanie Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego przy- Szańcich mzedidywżć można, ip kim p. Kwietniewskiego z sejmu, pro- 2 ać toi SIA zańiczodii 
bycie na pokładzie O. R. P. „Wicher do portu gdyńskie- Czechosłowacja, otoczona z trzech sząc zarząd Związku Syndykatów komisję Papieskiego Dzieła Szerze= 

go spodziewany jest w ciągu niedzieli. stron przez wielkie Niemcy, może paść Niemieck ch o zwrócenie sę do właś- nią Wiary i Zakładania nowych pa- 
wkrótce ofiarą tej samej presji i że jej ciwych władz z zaskarżeniem, żąda- rafji w Rzyme i dokoła Rzymu. Na- | 

liczna ludność niemiecka nie będzie dla jąc przyznania temu dziennikarzowi stępują urzędnicy państwowi Miasta. 

nie pomocna w obronie jej niepodle-- jako koledze dziennikarskiemu wszy- Watykańskiego ze wszystkiemi biu: Ą 

głości. || 2 „stkich možliwošci i praw w wykony- rami administracji i gubėrnat ra. Na- 
Im więcej przypatrywać się całej waniu jego zawodu. stępnie zarejestrowani są członkowie | 

a 

Dekret prezydenta Hindenburga 
sprawie, tem jaśniejszem się staje, że watykańskiej radjowej stacji nadaw- | W SPRAWIE WYKROCZEŃ POLITYCZNYCH 
ugoda ta, napozór spowodowana czej, jak również kolei żelaznej 

BERLIN. (PAT). — Ogłoszony został w sobotę na podstawie art. 48 względami gospodarczemi, zawiera w Žiu O išci 
konstytucji niemieckiej dekret prezydenta Hindenburga, wprowadzający sze- sobie poważne i niebezpieczne cechy SŁABE ZAINTERESOWANIE oe papieskiegs, Po B 

reg obostrzonych zarządzeń dla zwalczania wykroczeń o charakterze poli- wielkie operacji politycznej. WYBORAMI b LA sbuja AA © yżśzfkIEA 

tycznym. ZY USERS W dzi 22 i 

W kołach politycznych uzasadniają wydanie tego dekretu Koniecznoś- HENDERSON POWRÓCIŁ DO LON- „, RYSA. Pat. Udział wa studji i to po raz pierwszy. lista ich > 
i i ziwdziałania z žacym si i w pierwszym dniu głosowania rozpoczyna się uniwersyt:tem grego- 

cią energicznego przeciwdziałania ze strony rządu mnożącym się w ostatnich *  DYNU do samorządów miejskich nie riańs:in dalej następuj асНа 
czasach wykroczeniom politycznych radykalnych organizacyj. . A RY, Ši i užiesonioPiiės ausi, Pa RADA оНО W 

Rząd Rzeszy postępował w tym wypadku w śŚcisłem porozumieniu z _. LONDYN. (PAT). — Angielski mi a 4 я g K P Rydza Biblijny, joma Badan O jentalis 

ministrami spraw wewnętrznych krajów związkowych. Jednym z powodów SR Wo WOŚÓR PWT Hender- bieg wyborów zarówno w Ry » tycznych, Seminerjum Rzymskie, Ko- | 
4 : > 2 JS Z jak iw innych miastach Spo- jcojum Progamandy Wiary, Między- 

wydania zaostrzonych zarządzeń były wystąpienia organizacji bezbożników i Jun Е y 9› осН ydania y 1 : Zebranym tłumnie na dworcu dzien Kojny- uarodowe Collegium Angelicum, ko- 

aństw Qosada swoich akredytowa- 
nych przedstawicieli @у) -zriych - 

  

       

  

     

       

  

    

    

     

  

    

   

   

    

  

   
   

    

  

    

   

    

   

      

   

  

  

  

  

DOBA SE nikarzom i politykom parlamentarnym ;yrwiNI ROZSTRZELAŁI WILKIC- legjum św. Anzelma, papieska | 
odmówił Henderson wszelkich wyjaś- KISA „academia dei nobili ecclesiastici“, 
nień w sprawie zachowania się Anglji papieska wyższa szkoła muzyki. 
w sprawie austro - niemieckiej unji KOWNO. (PAT). — Trybunał naj kościelnej i papieski Instytut chrześ- 
celnej. Oświadczył tylko, że musi wyższy po raz drugi rozpoznał skargę cijańskiej arcr eologji. ‹ 
przedtem w ministerjum  przeglądnąč kasacyjną Wilkickisa, skazanego przez FE 
wszystkie w tej sprawie dokumenty, sąd wojskowy na karę Śmierci za rze- 
które nadeszły w czasie jego pobytu w kome uprawianie szpiegostwa na rzecz 
Paryżu. * Polski. 
ВЕЛИа ОБО РОИ ЕЕЕ rybunał skargę odrzucił i wyrok 

EMS sądu wojskowego został wykonany. 

Gandhi ' emu nie zezwolono na objazd granicy 
KARACHI . (PAT). — Jak się dowiaduje Reuter, wicekról powiadomił 

Gandhiego, iż prośba jego o zezwolenie na objazd granicy północno - wscho 

dniej po sesji kongresu została odrzucona. 

„Sensacja pisma francuskiego : RM н 
mowa 0 tranzvcie GO0sPODARCZY BLOK SLOWIAN 

na temat projektėw niemieckich mońnisna y A Ma 

PARYŻ. Pat. „Paris-Midi* zamieszcza na naczelnem miejscu czelny „Narodnich Listów* we wstęp- 

numeru wiadomość o stanowczym rzekomo zamiarze rządu nie- LITWA DOMAGA SIĘ RATYFIKACJI nym artykule swego pisma poddaje o- STARZYŃSKIEGO 

mieckiego podniesienia kwestji rewizji granic wschodnich jesz- UMOWY PRZEZ POLSKĘ strej krytyce dotychczasową politykę 4 

cze przed zebraniem się konterencji światowej w sprawie roz- . gospodarczą Czechosłowacji, ' ktūra,. WARSZAWA. (PAT), — W 
brojenia. Według doniesień z Rygi, przedsta ulegając dotąd wpływom niemieckim, botę dnia 29 bm. o godz. 10 rano w 

W-g informacyj, zaczerpniętych jakoby ze źródła zupełnie wiciele ministerstw komunikacji Li- nie potrafiła wytworzyć dokoła sie- wielkiej sali konferencyjnej „Minister- 

pewnego rząd niemiecki bierze pod uwagę następujące rozstrzy- twy Łotwy, Estonji i Niemiec. pod- bie żadnego bloku, dając się wyprze- stwa Skarbu licznie zgromadzeni urzęd 

gnięcie kwestji korytarza gdańskiego: Polska ustąpiłaby NiEM- „;szji umowe, n: -v której dozwo. tziś blokowi niemiecko - austrjackie- nicy Ministerstwa Skarbu, Monopolėw 

com ziemie pomorskie aż do rzeki Noteć, łącznie z doliną, przez a |< umowę, Tia mocy BLE OPS i, > > Państwowych, Izb Skarbowych i Dy- 
którą ta rzeka płynie. Ze swej strony Niemcy zobowiązałyby się ony jest dowolny tranzyt towarowy Jako jedyny środek naprawy tęgo rekcyj Ceł żegnali ustępującego Wice-- 

pri za prawa prywatne, nabyte przez Polaków Rz. wszystkie punkty A pak autor Rik Serra kolla- ministra: skarbu Stefana Starzynskiegė 3 

na tych złemiaah, oraz zgodziłyby się zapewnić Polsce woln odpisanie tej umowy w żadnym boračję panstw słowiańskich, to jest s ZPAS 

dostęp do morza w Gdańsku % urbdze trektatów międżytacewi. wypadku nie może być komentowane Czechosłowacji, Jugosławii w oparciu OBRADY ZWIĄZKU INŻYNIEROW | 

wych, zagwarantowanych przez wielkie mocarstwa. jako otwarcie bezpośredniej komuni- 2 potężną Polskę. Taki blok słowiań” — wARSZAWA. (PAT). — Wczorej 
Terytorjum korytarza zostałoby zdemilitaryzowane i Niemcy kacji <Gonfiędzy Liwia и Jak ski mógłby, zdaniem autora, rywalizo- Rzpocząły się. w Warsaw LAD 

zobowiązałyby się nie uirzymywać na niem garnizonów wojsko” 2 ronis 3 > wač skutecznie z innemi organizacja- wę obrady Głównego Związku Inżynie а 

wych. Niemcy zwróciłyby Polsce wszystkie poniesione przez nią 0970574 7ej Źróde! cobrze polntormo- mi gospodarczemi. rów. Obrady zagaił w imienix p. mini | 
wydatki na budowę portu w Gdyni oraz wzięłyby na siebie wanych, Łitwa postawiła warunek, stra dyrektor departamentu Minister- 

as Das zaciągnięte przez Polskę wobec firmy ażeby Polska również ratyfikowała po stwa Komunikacji p. Andrzejewski, Że 
neider Creusot na mocy zawartego z tą ostatni. orezumie- wyższą umowę. . Rt braniu przewodniczy p. inż. Ostrowski 

nia co do budowy kolei z Katowic do Gdyni. s S ża e Ta Dyrekcji Kolejowej Lwowskiej. Zwią” 
Niemcy wspólnie z innemi mocarstwami usiłowałyby dopro- ZWYCIĘSTWO LIST POLSKICH ю zek Inżynierów obraduje nad poprawą 

wadzić międży Litwą i Polską do porozumienia,co doterytorjum MORAWSKA OSTRAWA, (PAT). WARSZAWA. (PAT). — Została stanu kolejnictwd oraz nad aktualnemi | 
Kłajpedy. Na mocy tego porozumienia Kłajpeda stanowiłaby CO Odbyły się w Starem Mieście  kołó :Fry. ZAWarta umowa pomiędzy brkserskie- sprawami, dotyczącemi Związku. 4 

domininum polsko-iitewskim. Z drugiej strony korespondencja sztatu wybory komunalne. Na ogólną licz. "i związkami Włoch i Polski w. spra 
mówi, że Łotwa skłonna byłaby do udzielenia Polsce wolnej bę 24 mandatów listy polskie uzyskały 6, Wie rozegrania pierwszych zawodów ° 

  

Ś.P. JÓZEF DZIERZANOWSKI 

POZNAŃ. (PAT). — Zmarł tu w 
86-m roku życia Józef Dzierżanowski | 
weteran powstania 1863 roku, ojciec 
dowódcy okręgu korpusu gen. Dzier- 
žanowskiego. 2 3 

POŻEGNANIE WICEMINISTRA 

    

  

strefy w porcie libawskim. mianowicie współna lista polska — 3, sa bokserskich między  wymičaionėmi ©OROCZNIE I WYNARADAWIŁ 
modzielna lista šląska — 1 1 polscy komuni- państwami. D ! 
ści — 2, - Mecz bokserski Polska - Włochy SIĘ? + Mgła nad Belgją 

ANTWERPJA (PAT). — Nad północną Belgiją panuje niebywala mgła. Rozprze- 

W porównanie z wynikami wyborów z odbędzie się w dniu 9 maja w Pozna 
roku 1926 oznacza to poważny sukces lud niu. Organizację zawodów powierzo- 

strzeniła się ona” przedewszystkiem nad rzeką Skaldą, tamując całkowicie ruch. Różne ności polskiej. Wówczas padło na wspólną no okręgowemu związkowi bokse'- 

okręty zostały zupełnie wstrzymane. Do Antwerpii okręty przychodzą z 36-godzinnem ste polską 51 głos: Obecnie zaś skupiła skiemu w Poznaniu, Skład drużyń u- SZ е > : ęty przy а g 2 > з 
opóźnieniem. Sytuacja ta wywołała w porcie ogromne zamieszanie. ona 121 głosów. stalony będzie w połowie kwietnia 

Bakołlnictwa zagranicą”, Ba konto 
P. K. O, 21895, Komitetu Obcho | 

|iu 25-lecia Walki o Szkołę Polska | |



Przed tegorocznym sezonem 
turystycznym w Wilnie 

Tegoroczny sezon turystyczny w 
całej bodajże Europie, stoi pod ha- 
słern generalnej zniżki cen. Jest — to 
naturalny wynik kryzysu gospodarcze- 

po. Jeżeli więc łetniska, pensjonaty i 
otele wileńskie nie mają podczas wa- 

kacyj świecić zupełnemi pustkami, 
muszą to sobie ich właściciele zako- 
notować. Zwłaszcza, że o ile dwory 
— pensjonaty dałej położone są nie-. 
drogie, hotełe wileńskie i pensjonaty 
bliżej stacyj kolejowych leżące, są 
stanowczo zbyt drogie. 

Nie wchodząc w przyczyny, może 
najsłuszniejsze, należy stwierdzić, że 
przeciętna cena przyzwoitego pokoju 
w „przyzwoitym hotelu wileńskim 
10 zł. wynosząca, oraz 10 czy 12 zł. 
za pensjonat na wsi — jest w obec- 
nych warunkach nierealna. Osoby” 
przybyłe z Włoch opowiadają, że przy 
zwoity pensjonat włoski na Sycylji 
«wynosi 15 zł. dziennie od osoby. 
No, co Sycyija, to nie Rudziszki. Nie 
opłaci się z Warszawy jechać do Wi- 
tenszczyzny za 10 złotych, skoro do- 
dawszy 5 zł. można dojechać do Ta- 
arminy, a za te same 10 do Jaremcza, 
Worochty i Zakopanego. 

To też pierwszem zadaniem nasze- 
o referatu turystycznego przy wo- 

' kocie powinno być zwołanie 
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- nikacja autobusowa. 

zjazdu właścicieli pensjonatów i 
hoteli na Wileńszczyźnie, celem doko- 
nania znacznej redukcji cen, oraz usu 
gięcia dzikiej konkurencji, jakiegoś 
'dumpingu turystycznego. Policja musi 
również otrzymać dyrektywy, tyczące 
jaknajstaranniejszej opieki nad przy- 

 jezdnymi. Pozatem musi być rozważo- 
na pod tym kątem widzenia i komu- 

Wiłno np. nie 
„miało dotychczas połączenia z Zielo- 
“nemi Jeziorami, ułubionem miejscem 
"wycieczek, a zapewne i zwiełoma in- 
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 - niosci produktów 

nemi. 
Byłoby również rzeczą nader wska 

"zaną, ażeby nasz referat turystyczny 
"nawiązał kontakt z robotniczemi orga 
nizacjami Łodzi i Warszawy. Przy 
pewnej organizacji nasz tani regjon 
rolniczy, mógłby dać chociażby pod- 
brezentami, odpoczynek szerokim rze 

*szom pracowników fizycznych i u- 
_mysłowych. Wobec zniżek na biłety 
- kolejowe, Wilno mogłoby konkurować 

z letniskami Kongresówki o ileby „ia- 
 miość turystyczna*  dorównywała ta- 

rolniczych. Tyłko 
powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy 
regjonem turystycznym, stworzonym 
nie dla bogatych, ale dla niezamoż- 
nych. 

Ważną jest również rzeczą wyda- 
mie przewodnika turystyczno - letni- 
skowego, po Wileńszczyźnie. Dawno nych Wilna. 

jakoby miał być wydany, ale widocz 
nie zmarło mu się na brak gotówki. 
Nierzadki los naszych inicjatyw. Wo- 
bec tego sprawa wyjazdu na letnisko 
nawet w samem Wilnie przedstawia 
się dość apokaliptycznie. 

Dokąd wyjechać i kogo się py- 
tać?! Ciotki, czy wujka ze wsi? 
A może poprostu czytać ogłoszenia, a 
nuż się co znajdzie. Przewodnik jest 
więc konieczny: tani, solidny, dobrze 
opracowany i rozrzucony po wszy- 
stkich księgarniach w Polsce. 

Akademicki Związek Włóczęgów 
(proszę się nie przestraszyć nazwy, bo 
tak się nazywa jedna z najcennie;- 
szych szkół energji — jaką sobie mio 
dzież zafundowała) projektuje zorgani 
zować na wielką skałę Święto smoka. 

a Nicea swój karnawał, dlaczego 
Wilno nie ma mieć swego smoka? Po 
mimo najcięższych czasów circenses 
będzie dopełniał panis. Otóż smoka 
należałoby nieco rozreklamować. 

W takich marnych gotówkowo cza 
sach, jak obecne, będzie tam więcej 
dymu, niż ognia, ale na przyszłość 
może się coś urodzić!. Trzeba tvlko 
takie imprezy rok rocznie urządzać i 
odpowiednio propagować!. 

Kwestja płatnych przewodników 
jest również ważna. Dotychczas każ- 
dy inteligent wileński, skazany na wa 
kacjowanie w Wilnie, oprowadza róż- 
ne miłe panieneczki po kościołach | 
zaułkach. Sam oprowadzałem w ze- 
szłym roku trzy, czy cztery , — bylo 
bardzo mile, ale to nie jest turyzm, tyt 
ko przypadek. 

Trzeba wreszcie zdobyć sie na ja 
kiś kiosk przed dworcem i pogotowie 
przewodników. W tym roku Felska 
wyjątkowo nie schodziła z języka c1- 
łego 'świata, więc kto wie, czy pomi- 
mo kryzysu; t tańszych  etranżerów 
nie zdobędziemy. 

Prasa wiłeńska powinna jednak 
zawczasu zwrócić uwagę na turystycz 
no - letniskowe możliwości Wi!na. 
Nie trzeba lekceważyć tych 20-groszó 
wek, składanych za pocztówki. Na 
tych groszach opiera się dobrobyt nie 
jednego z miast, zachodnio - europej- 
skich. 

Trzeba więc te rzeczy przedyskuto 
wać. Z (cieżkiem sercem), ale zg.xdził 
bym się na jeden feljeton mniej o 
„Sztubie'. Wszak z rozwojem turyz- 
mu wiłeńskiego łączy się to, co i dla 
Itterato - malarzo - kulturalników jest 
bardzo bliskie: piękno miasta. 

Nietylko więc ekonom polityczny, 
ale każdy inteligent wogóle powinien 
turcjatywą i radą swoją przy - 
czynić się do įaknajdokladniejszego 
rozważenia problematów  turystycz- 

Lecz. . 

- RZABEEWOWO TIT BRT WESA ESTA AS SIS RRT 
PIJE” 

     
   

    

     

   

    

    
    

SMAKOS7 

_ _HULST 
22 Polska Państwowa Loteria 

Klasowa 
5-ta klasa, 16-ty dzień ciągnienia 

PRZED PRZERWĄ 

Główniejsze wygrane 

Złotych 15,000 wygrał nr. 181196. 

Złotych 10,000 wygrał n-r. 77868, 
Złotych 5,000 wygrał nr. 8055. 

| Po złotych 3,000 wygrały п-гу: 26075 

ay zlot h 2,000 wygrały 33325 FO ус! wy: n-ry: х 
91432 172990 197735. 

Po złotych 1,000 wygrały n-ry: 70079 
° 76853 160538 173481 173929 174016 
_ 180703 186656 urzisi 190096 191570 
202914. 4 

Fo złotych 500 wygrały n-ry: 3100 
14750 15793 17806 17943 18439 19550 
20803 27476 32972 35837 38984 44:74 

482715 47904 49476 51029 53159 54457 
> 54836 55889 65860 72951 TT279 78594 

81451 82440 82727 86233 83278 87600 
89741 96688 103208 109121 101568 
109851 111752 115486 119035 123401 
126521 131174 136376 137212 140414 
142272 142772 146558 146877 14710 
148249 148464 153290 157165 163021 
164266 165273 168614 169952 171353 
174466 174514 186004 189221 189259 
198833 199164 190166 200375 — 200456 
301026 204856 205435 206133 

PO PRZERWIE TS 

     

      
   

    
     

i 

20,000 złotych wygrał nr: 20474 
A -15,000 złotych wygrały n-ry: 148508 

'_5.000 złotych wygrał п-г; 197537 
Po 3,000 złotych wygrały n-ry: 132221 

38107 166287 ” 
: 47365 

ь Ві!в8|7 208813 
Ро 1 złotych w ły n-ry.: 5010 

24705 41690 333004 36115 41779 59147 
83245 91153 93380 95546 104308 117420 

68 126598 136437 138614 145557 

   wygrały n- 
155506 

^ RE A 199089 L 
o złotych w; n-ry: 6595 

8734 24085 36020 wł 40632 45265 
50448 56276 58445 58515 61876 62189 
64348 75650 76661 80156 81312 83278 
81526 83629 92461 95640 99153 101492 
101757 102391 102802 108681 113725 

3 115770 30622 131254 136001 
142616 146252 147610 153562 
173886 184808 186514 187073 
189126 190979 194602 195303 
199406 202499 202536 202612 
205738 209229 200065, 

wódkę o smaku koniakowym 

MARSZAŁEK 
znakomity likier 

KLASZTORNY 
oraz inne wyroby znakomitej fabryki 

CHwaLi    
     POLECA 

KAMP 

  
Tęcza Nr. 13. jerzy Gutsche mówi o du- 

szy nowoczesnego człowieka, zastanawiając 
się nad treścią opery Różyckiego „Młyn 
djabelski* oraz książki ks. prof. Fr. Sawi- 
ckiego. Na temat prasy katolickiej głos 
zabiera inż. L. Rościszewski. Z fragmentu 
drukującej się książki Z. Dębickiego dowia- 
dujemy się o tem, jak Dębicki poznał się z 
Dmowskim. S. Jeleński wznawia swe religij 
no - filozoficzne rozważania i mówi na te- 
mat świata i zaświata. W kronice ciekawa 
wzmianka: zrzeszenia rodzicielskie w War- 
szawie zorganizowały dla maturzystów od 
czyty o wyborze — zawodu . 

relekcje wygłaszają przedstawiciele róż 
nych zawodów. 

. Kronikarz „Tęczy” mówi: „życzyć  na- 
leży, aby przykład, stolicy znalazł również 
w innych miastach naśladowców... Mój 
Boże.... „Przykład stolicy“.,„ W Wilnie takie 
konferencje odbywają się już od paru lat i 
nikt o tem nie wiel... Biedne, ciche, nie- 
mrawe nasze Wilenkof... 

Zarzewie — Nr. 1. kwartalnik, poświęco 
ny sprawom polityki państwowej i historji 
ruchu zarzewiackiego. 

W numerze tym uwagę zwracają cie- 
kawe rozważania we wstępnym ule p. 
t. „W walce o nową Polskę", 

Pi ląd morski, miesięcznik marynarki 
wojennej. N 25. 

Forbin w artykule wstępnym porusza 
niesłychanie ważną sprawę skoordynowania 
wysiłków ofiarnych w celu rozbudowy na 
szej floty. 

, Kdor Czeczot odtwarza obraz forsowa- 
nia w r. 1916 zatoki Ryskiej przez flotę nie 
miecka. B. Dzimicz informuje 0 warun- 
kach służby ochotniczej w marynarce bry- 
tyjskiej. or. Żukowski opowiada o prze- 
rwaniu się X. flotylli torpedowców niemiec 
kich do zatoki Fińskiej. Pułk. inż. Abramow 
ski mówi o współczesnym stanie obrony wy 

brzeży morskich.. Kronika zagraniczna, in- 
formacje o nowych niemieckich krążowni- 
kach, bibljografja i t. p. uzupełniają cieka- 
wy, doskonale redagowany i bogato "lustro 
wany numer, który oby trafił do rąk nietyl 
ko wszystkich naszych marynarzy, ale do 
Eaidego przyjacieła naszej młodej marynar 
KI, 

linie przyjechał do Wiednia, gdzie mu rów- 
nież zgotowano 
przyjęcie. Niezwykle ciekawie ukształtowa- 
ła się rozmowa Chaplina z przedstawiciela 
mi prasy wiedeńskiej. W 
Chaplin najchętniej używa słowa „być mo 
že“. Ma się wrażenie, że ucieka się do tego 
słówka nie dlatego, by dawać wymijające 
odpowiedzi, 
jego wrodzonego sceptycyzmu. 
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Wyrok polsko - niemieckiego trybunału 
rozjemczego 

PARYŻ. (PAT). — Trybunał rozjemczy polsko - niemiecki w Paryżu 
ogłosił dwa wyroki w sprawach Deutsche Bank przeciw firmie J.K. Poznań- 
ski w Łodzi oraz tejże firmy przeciw Deutsche Bank. W pierwszej sprawie 
trybunał rozjemczy pretensje Deutsche Bank o zapłatę 92 tys. f. st. wraz z 
procentami oddalił, w drugiej zaś sprawie zasądził od Deutsche Bank na 
rzecz spółki akcyjnej JK Poznański sumę 46 tys. marek zł. z procentami od 
grudnia 1922 roku, oraz zobowiązał Deutsche Bank do zwrotu jednego miljo- 
na renty niemieckiej. Przed trybunałem rozjemczym interesów firmy Poznań- 
ski bronił adwokat Wittenberg z Warszawy, zaś Deutsche Bank zastępował 
adwokat paryski Loncle 

Obrady międzynar. rady badania morza 
POLAK PREZESEM KOMISJI LIMNOLOGICZNEJ 

KOPENHAGA. (PAT), — W dniu 23 bm. zakończone zostały obrady 
dorocznej sesji międzynarodowej rady badania morza. W pracach rady za- 
znaczył się w tym roku szczególnie wybitny udział Polski, zwłaszcza w komi 
sji bałtyckiej i limnologicznej. 

a miejsce ustępującego prezesa komisji limnologicznej Henginga z 
Berlina, wybrany został jednogłośnie przewodniczący główny delegat Polski 
prof. Siedlecki. 

Katastrofa w pobliżu portu ryskiego 
ŁAMACZ LODÓW URATOWAŁ ZAŁOGĘ 

RYGA. (PAT). — Łamacz lodów „Kriszjan Woldemar“, który wypro- 
wadził szere gstatków z portu ryskiego, został dziś w nocy zaalarmowany 
sygnałami SO>. jak się okazało siatek angielski „Armigston* o pojemności 
2080 tonn najechał na górę lodową, skutkiem czego cała przednia część stat- 
ku uległa zmiażdżeniu. Łamacz lodów zdążył wyratować załogę. Statek w 
ciągu krótkiego czasu zatonął. 

„Sprawa Dreyfusa'' na scenie paryskiej 
PARYŻ. (PAT). — Sztuka „Sprawa Dreyiusa*, której zdjęcie z afisza wywołało 

interpelację w Izbie Deputowanych, ukazała się ponownie na scenie. W chwilę po rozpo- 
częciu przedstawienia na widownię rzucono kilka bomb Izawiacych. Sala opróżniła się 
natychmiast. Aresztowań nie było. ° 

Dwaj księża przed sądem litewskim! | 
ZA DZIAŁALNOŚĆ ANTYRZĄDOWĄ 

KOWNO (PAT) — „Rytas* donosi o wszczęciu sj dowej przeciwko uwam 
księżom. Ks. Tumas został Z dipoWIEGZANOŚIi ŻE wyje aszanie kazań o 
treści antyrządowej drugi zaś ksiądz Matulewiczius został oddany pod sąd wojskowy 

za podburzanie ludności przeciwko obecnem: rządowi i nawoływanie do niewykony- 
wania zarządzeń władzy. 

Marta Hanau skazana na 2 lata 
PARYŻ. (PAT). — W sobotę ogłoszony został wyrok w procesie „Gazette du 

Franc“ skazujący główną oskarżona Martę Hanau na dwa lata więddźcia bez zawiesze- 
nia kary oraz na 2 tysiące franków grzywny. Współoskarżonego Blocha na 18 mies. 
w a i 3 tysiące franków grzywny oraz doradcę prawnego Hersanta na 3 tysiące 
iranków grzywny. 

Powodem cywilnym prz, lo zwrot żądanych Sum Oraz tysiące franków Z tytu- 
łu odszkodowania. Hanau i Bloch. wobec odbycia już kary w za SnG BAĆ: 
zostali uwolnieni. 

Brutalny Niemiec bije uczenice polskie 
POLICJA ZAJĘŁA SIĘ NAPASTNIKIEM 

GDAŃSK. (PAT). — W sobotę w południe, gdy uczniowie głmnazjum polskiego 
po nabożeństwie w kościele św. Stanisława we Wrzeczcza, jechali em do Gdań- 

ska po odbiór świadectw szkolnych, w jednym z onów pewien osobnik  narodo- 
wości niemieckiej pobił po twarzy trzy uczenice IV y. 

Znajdujący się w tym samym przedziale uczeń wyższej klasy polskiego 
S ry арн koleżanek, bijąc brutalnego Los Arma ży © iż drcż, 
"= A i s ią, "do Gdańska pastnik został oddan policji, któr o przybyciu poci па ni у \ ręce ktora 

Isty i spisała protokół. 

„BYC MOŽE“... | 
Chaplin po kilkudniowym pobycie w Ber 

  

— Ale chociaż zamierzam dochować 
wierności filmowi niememu, — dodaje 
to, być może, režyserowač będę kiedyś 
film dźwiękowy. 

Potem Chaplin staje s ię niekonsekwent- 
ny, przystępuje bowiem do mikrofonu i po- 
zdrawia publiczność wiedeńską. Pozdrowie- 
nie jest niezwykle krótkie, Chaplin powie 
dział tylko dwa słowa: „Guten Tag". 

Rozmowa staje się bardziej intymna. 
Chaplin jaknajchętniej mówi o kwestjach fi- 
lozoficznych. 

— Napiszę, być może, kiedyś książkę o 
więzieniach.  — oświadcza Chaplin. 

— Czy jest pan wrogiem śmierci? 
Chaplin zaprzecza: „Zdaniem mojem, są 

zbrodnie, które tylko Śmiercią można odpo 
kutować, Ale, by wyrazić się w cyfrach: we 

niezwykle entuzjąstyczne 

swej rozmowie 

lecz jest to raczej wypływem 

Na -pytanie, czy pozostanie wiernym 
stworzonemu przez siebie typowi włóczęgi, 
odpowiada Chaplin „tak“, Ale zaraz dodaje: 
„Prawdopodobnie“. Ale i to sformułowanie 
nie wydaje mu się dostatecznie ścisłem, dla 
R uzupełnia jej po minucie słóweczkiem: 
„Być może”. 

— Czy stworzy pan film w Europie? _ Wszystkich wypadkąch, w których nastąpi- — Być może. ła egzekucja śmierci, zdaniem mojem, tylko 
— Czy nie chciałby pan wystąpić na PIEĆ procent było usprawiedliwionych. Resz 

scenie? ta, 95 procent, to patologiczne wypadki, w 
— Być może. ‚ których kompetentnym jest raczej lekarz, 
— Dlaczego nie chce pan wystąpić | w "iż „ S€dzia. 

żadnym filmie dzwiękowym? 
— Nie życzę sobie, by publiczność po- 

znała mój głos. if aa 
A potem z pewnem wahaniem dodaje: 

„jestem wogóle tego zdania, że bezpośredni 
kontakt z publicznością szkodzi artyście. Po 
winno się jak najmniej pokazywać publicz 
nie. Film daje kwintesencję, ekstrakt na 
szej osobowości. Mojem zdaniem to wystar 

cza, - 
Pod tym względem nie można solidary 

zować się z Chaplinem, który jest tak da- 
lece niezadowolony ze swego głosu, że 
chciałby zataic go przed publicznością. Je 
go głos brzmi miękko, jest to miły, możnaby 
nawet nawiedzieć, — melodyjny głos, głos 
m 

w której spędził 
nione w filmie „The Kid". Opowiada ze 

stki Florence, i o dziwactwach swego ojca, 

w małych kabaretach 
wa  zahaczyła o probłem murzyński 
Stanach Zjednoczonych. 

— Za mało studjowałem kwestję murzyń 
ska, by móc sobie pozwolić na rzeczowy 
sąd. Ale dobrze wiem, jak to boli, gdy z 
powodu przynależności do pewnej rasy, jest 
się skazanym na rozmaite upokorzenia i 
dlatego samo przez się rozumie się, że je— 
stem gorącym zwolennikiem równouprawnie 
nia wszystkich ras. > 

KOMUNIKAT WYDAWNICTW 
Niżej podpisane Wydawnictwa oświadczają, co następuje: 
Ustalone zostało, że niektórzy uliczni sprzedawcy gazet wypoży- 

czają za opłatą, wydane im do komisowej sprzedaży pisma, które nastę- 
pnie zwracają Administracjom, jako niesprzedane. : 

Podobne wypadki oznaczają wyraźnie nadużycia, popełniane w 
stosunku do Wydawnictw zarówno przez sprzedawców, jak i czytelni- 
ków, wypożyczających pisma do przeczytania. 

Ponieważ system wypożyczania pism jest nieetyczny, ponieważ 
stanowi spekulację na cudzej własności, narażając interesy Wydawnictw 
na szwank, apelujemy do uczciwej opinji o okazanie nam pomocy w tę- 
pieniu tego zła. 

Jednocześnie oświadczamy, że w wypadkach ustalenia przez kon- 
trolę naszą faktów wypożyczania pism, będziemy przeciw osobom, win- 
nym nadużyć w stosunku do Wydawnictw, występować na drogę sąd- 
dową. 

w 

Cajt, Dziennik Wileński, Express Wileński, Gazeta Wiłeńska 10 gr. 
A liustrowany Kurjer Codzienny, Kurjer Warszawski, Kurjer "Wilenski, 

„ Nasze Wremia, Ostatnie Wiadomošci,  Owent Kurjer, Stowo, Wiiner 
Radjo, Wilner Tog.       

W Londynie odwiedził Chaplin dzielnicę 
swe dzieciństwo. uwiecz- 

smutnym uśmiechem na ustach o melancho 
lijnej piękności ghettowej swej matki, arty— 

który występował jako „komik żargonowy” 
londyńskich. Rozmo- 

Deroczne Święto Koła Rodziny Wojskowej 
w Mołodecznie 

Z inicjatywy prezeski Koła RW p. 
płk. St. Żabińskiej zorganizowana 70- 
stała, szeroko pomyślana doroczna u- 
roczystość Koła. Obszernym progra- 
mem uroczystości przewidziane zostały 
a) dnia 17 marca uroczysta msza Św. 
w świetlicy 86 pp. w Helenowie, 0) 
„Wieczór dzieci' (na program „Wie- 
czoru* złożyły się dwie sztuczki odegra 
ne przez dzieci przedszkoła, deklania- 
cje, chór, wspólna herbatka, gry i za- 
bawy, tańce; dnia 18 marca urządzona 
została staraniem. Rodziny Wojskowej 
uroczysta akademja w Domu Żołnierza 
86 pp. w Mołodecznie i wieczór pie- 
śni. 

Dnia 17 marca zebrały się o godz. 
11 w świetlicy 86 pp. wszystkie człon 
kinie RW z prezeską p. płk. St. Żabiń- 
ską, Przedszkole RW z nauczycielką i 
szereg innych osób interesujących się 
działalnością RW. Po odprawieniu uro 
czystej mszy świętej ks. kapelan gar- 
nizonu ks. Malawski wygłosił do zebra 
nych podniosłe kazanie, podkreślając 
znaczenie działalności RW na kresach 
gdzie działalność ta ma znacznie «gol- 
ne. 

Drugą część programu objęło przy 
jęcie (herbatka) w którem wzięły u- 
dział wszystkie obecne na sałi dzieci 
wraz z rodzicami. 

Miłe wrażenie na obecnych 
rodzicach i gościach robiła ta dziecin- 
na biesiada, nacechowana serdecznoś- 
cią i dziecinną swobodą. Po herbatce 
nauczycielka przedszkola  zorganizo- 
wała z dziećmi szereg gier i zabaw 
którym przyglądali się zebrani rodzice 
i goście. Zaznaczyć tutaj należy, że w 
wieczorze tym wzięła również udział 
cała okoliczna inteligencja. : 

Dnia 18 marca odbyta się uroczy-4 
sta akademja w Domu Żołnierza 96 pp- 
w Mołodecznie, połączona z „wieczo- 
rem pieśni*, troskliwie przygotowana | 
przez Rodzinę Wojskową. Słowo 
wstępne wygłosiła p. kpt. |. Sowińska 
biorąc na temat ideologję Rodziny Woj 
skowej i nawiązując do słów Pierwsze 
go Marszałka Polski |. Piłsudskiego 
wypowiedzianych na organizacyjnem 
zebraniu Rodziny Wojskowej w lutym 
1925 roku w Warszawie. Na całość a- 
kademji złożyły się deklamacje, wy- 
głoszone przez dzieci przedszkoła RW, 

  

, W tym samym dniu o godźinie 16 
zebrały się w świetlicy 86 pp. w Hel:- 
nowie według programu "uroczystości 
wszystkie dzieci Przedszkola z naliczy 
cielką, Rodziną Wojskowa z Prezeską 
i wszystkie rodziny wojskowych j kil 
kadziesiąt osób z okolicy. Dzieci z 
przedszkola RW odegrały z przejęciem 
dwie trafnie dobrane sztuczki. Uwagę 
obecnych zwróciła gra dzieci, które 
każdym gestem, każdym najdrobniej-. 
szym ruchem wykazywały szczere 
przejęcie się odtwarzaną rolą. Zwraca 

ły też uwagę piękne kostjumy małych 
aktorów. Wyróżniały się tutaj tak grą 
jak pięknemi kostjumami. Wercia Ho- 
łowaczówna, dwie Gawłowskie, Maryś 
Kubiak, Irenka Wasilewska, Wróbel 
i milusi Jureczek Bujwid. Okolicznoś- 
ciowe wiersze deklamowały z przeję- 
ciem następujące dzieci Przedszkoła w 
pięknych kostiumach: Zbyszek Lap- 
czyński jako Pierrot, Tecia Hołowa- 
czówna z laleczką, Jureczek Bujwid — 
jako indjanin i Kazik Wróbel — jako 
krasnoludek, Józio Nondzysiak — jako 
grenadjer. Na zakończenie pierwszej 
części programu dziewczynki Przed- 
szkola R.W. wykonały. taniec „Śnie- 
zek. 

UWAGA! 
Przestrzeg»my przed falsyflkatami ; '' : 

CZEKOLADY ŁOMU 

chór uczniów gimnazjalnych, który pro 
wadzony przez kpt. Cholewę  odśpie- 
wał kilka poważnych utworów, następ 
nie inscenizację kilku  okolicznościo- 
wych wierszy wykonane przez ucz- 
niów gimnazjalnych i dzieci przedszko 
la RW. 

Nawiązując do tych pięknych dwu 
dniowych uroczystości, . zorganizowa- 
nych dla upamiętnienia dorocznego 
święta Rodziny Wojskowej stwierdzić 
musimy, że tak prezeska koła RW p. 
płk. St. Żabińska z wszystkiemi czton- 
kiniami, jak również kpt. Cholewa wło 
żyli wiele pracy w przygotowanie tej 
pięknej uroczystości, czego najlepszym 
dowodem było niezapomniane wraże- 
nie, jakie obie imprezy (dn. 17 i 18 
marca) wywarły na widzach i niemil- 
knące oklaski zebranych. Również or- 
kiestra 86 pp. dobrze wykonała szereg 
utworów na obu powyższych wieczo 
rach. 

Na akademii dnia 18 bm. zauważy- 
liśmy całą miejscową inteligencję ze 
storostą Tramecourt'em obok wszyst 
kich rodzin wojskowych garnizonu z 
ppłk. dypl. Smolarskim, komendantem 
garnizonu na czele. 

„Przyjaciel. 

  

Prosimy przy zakupie takowego 

UWAŽAČ NA MARKĘ FIRMO WĄ 

„oUCHARD“ 

  

   
    

  

      

  

       OHEKSIĄZ 
(zal ( 

. Prof. Bolesław Markowski.  Administra- 
cja skarbowa w Polsce. Bibl. Wyższ. Szko- 
ły Handlowej w Warszawie. r. 1931, str. 
454+VI. se 

Dzieło jednego z organizatorów admini- 
stracji skarbowej w Polsce, doskonałego 
znawcy prawa skarbowego i dziejów skar- 
bowości w Połsce, — niezawodnie spotka 
się z gorącem przyjęciem przez osoby stu- 
djujące ten przedmiot. Książka została po- 
dzielona na dwie nierówne części. W_ pier- 
wszej mówi autor o przeszłości administra 
cji skarbowej w Połsce od czasów przed- 
rozbiorowych, po przez czasy Królestwa Kon 
gresowego i rządów zaborczych do okresu 
okupacji i pierwszych dni odrodzonej Pol- 
ski. W części drugiej, uwzględniającej stan z 
r. 1930, daje autor dokładny obraz obecnej 
organizacji ministerstwa skarbu i wszyst- 
kich podległych mu urzędów skarbowych. 

Stefan Baley. Psychołogja wieku dojrze- 
wania. Książnica Atlas. Lwów — Warszawa, 
1931, str. 263. Jest to pierwsza syntetyczna 
próba w jęz. polskim ujęcia zagadnienia psy 
chołogji okresu dojrzewania. Autor ujmuje 
zagadnienie w sposób naukowy, czyłi wpro 
wadza czytełnika na teren badań, rzeczo- 
wo i wnikliwie zarysowuje zjawiska psycho 
logiczne, omawianego okresu, lecz nie na- 
rzuca praktycznych wniosków. Rzecz jest 
bardzo ciekawa ze względu na temat i na 
liczne przykłady z życia naszej młodzieży. 
Wychowawcy i rodzice dorastającej młodzie 
ży powinni zwrócić uwagę na tę pożytecz 
ną i ładnie opracowaną pracę. 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 28. III. br. 

WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,91 i trzy czwarte — 8,93 i trzy 
czwarte — 8,89 i trzy czwarte. Bełgja 124,08 
— 124,39 — 123,77. Landyn 43,32 i trzy 
czwarte — 43,43 i pół — 43,22. Nowy York 
8,911 — 8,931 — 8,891. Nowy York kabel 
8,919 — 8,939 — 8,899. Paryż 34,88 i pół 
— 34,98 — 34,72. Praga 26,42 i pół — 26,49 
— 26,36. Szwajcarja 171,60 — 172,30 
171.17. Wiedeń 125,35 — 125,66 — 125,64 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka inwestycyjna 9350 6 * 
dolarowa 74,50 — 74.8 proc. LZ BGK BR 
obligacje 'BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 
4,5 proc. LZ ziemskie 53. 5 proc. warsz> 
wskie 57 —57,70. 8 proc. warszawskie 72,50 
— 12,30 — 72,80. 8 proc. Łodzi 68. 6 proc. 
obl. m. Warszawy 6-ta em. 51,25 — 51,50 

AKCJE 2 

B. Polski 133,50 Cukier 28,50, Lilpop 
21,50 Starachowice 11,87, ” 

  

Mieczysław Węgrzóc. Ruch turystycz- 
ny a w r. 1929, Warszawa, 1930, 
str. 75. 

Broszura przedstawia przygotowania i 
propagandę sezonu turystycznego 1929 1. 
daje zestawienia, dotyczące ruchu turystów 
zagranicznych, ruchu se na ko 
lejach państwowych, działalności biur po- 
dróży i organizacyj turystycznych, turysty- 
ki młodzieży szkolnej, a wreszcie ruchu tu- 
rystyvcznego w poszczególnych miejscowoś- 
ciach i okolicach kraju. 
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   POSTAWY 

— P. wojewoda Kirtiklis odwiedza $.M.P. 

wiciel rządu, p. wojewoda Dteian Kirukiis, 

jako gospouarz tej ziemi, stara się swą byt 

nostią podczas imspekKcji podkreslic pracę 

panstwowo-tworczą rozucznych organizacyj 

Społecznych, oraz wyrazic dia takiej pracy 

Swą żywą i miekiamaną sympatję. Szczegól- 

nie p. wojewoda podkresia obecnie swój 

miły i serdeczny stosunek do stowarzyszeń 

młodzieży polskiej, które jako organizacja 

akcji katolickiej Zdala od zgiełku i wasni 

partyjno-politycznych snują rzeczową pracę 

dla dobra ojczyzny i Najjasniejszej łKzeczpo 
Spolitej, pracę obliczoną nie na tam elekt 

zewnętrzny, ale kierowaną ku wychowaniu 

Obywatela, jakiego panstwo dziś potrzebuje. 
= jako też w amiu 24 marca r.b. przybył 

  

| raniutko, bo o godz. 4 i pół do Postaw p. 

  

  

  
  

  || cy: 

“ 

„wažnych 

wojewoda i rozpoczął swą pracę na naszym 
terenie. Udwiedzał wszystkich, zasłużonych 
dekorował, dla wszystkich starał się być 
wszystkiem, ; 

w samó południe, bo o godz. 12 min. 
135, p. wojewoda złożył wizytę ks. probo- 
_ Szczowi Freliksowi Kaczmarkowi, prezesowi 
Patronatu Howiatowego S.M.P., poczem Ood- 

_ wiedził „Ognisko* S.M.P. Na korytarzu pro- 
| Wwadzącym do „Ogniska“ ali: 

Szeregami druhny i druhowie, w imieniu 
_ których powitał p. wojewodę ks. proboszcz 

F. Kaczniarka i druhna prezeska i druh pre 

uszykowali się 

zes złożyli Dostojnemu  Uiościowi raport. 

P. wojewoda szczegółowo wypytywał o 
pracy, o stosunkach, o trudnościach, jakich 

doznaje S.M.P. Szczególnie rezolutnie na 
wszystkie pytania odpowiadała druhna Sta 
nisława Pawiowska, prezeska S.M.P. żeń- 

skiej w Postawach. P. wojewoda zachęcał 

młodzież S$.M.P. do wytrwałości w pracy, 
_ do dalszego wysiłku, do przełamania wszyst 
kich trudności, a widząc poważną rzeczową 
pracę. $.M.P. żegnając młodzież złożył na 
potrzeby organizacji kwotę 50 zł. Zebrana 
młodzież S.M.P. odczuła teraz 'wyrażnie, że 
wbrew rozmaitym trudnościom w terenie, 
małostkowym poglądom niektórych naszych 
„państwowców', jest w organizacji nietylko 
dobrej, za jaką wszyscy uznajemy  S.M.P. 
my sami, ale jest także w organizacji na- 
prawdę państwowo-twórczej, „Ww organiza- 
cji, którą władze państwowe i rząd popie- 
ra, Obecność p. wojewody Kirtiklisa w Sto- 
warzyszeniach młodzieży polskiej czy to w 
Święcianach, czy to w Postawach, czy w 
Głebokiem, czy wreszcie gdziekolwiek jest 
wyraźnym dowodem wartości S.M.P. jako 
organizacji twórczej, którą rząd nasz futra- 
fi cenić, nietylko cenić, lecz także  popie- 
rać i to ze względów państwowych. 

Niech nasi zażciankowi, rozmaici krzy- 
kacze na temat idei państwowej uczą się od 
przedstawicieli rządu i państwa naszego, jak 
należy postępować w każdej dziedzinie pra- 

kulturalno-oświatowej, przysposobienia 
ia fizycznego i 

Przechodzeń 

POŁUSZE 
/ — Dzielni obrońcy bezpieczeństwa. Na 
doroczne święto paraijalne w dniu 19 mar- 
ca do m. Połusza ciągną liczne tłumy po- 
bożnych, aby się pomodlić w starym, drew- 
Nianym kościołku. Przy tej okazji, jak zwy- 

na odpusty, ze wszystkich pobliskich 
Okolic ściągają również awanturnicy, by 
Pod sargas alkoholu czynić osobiste po- 
Tachunki, nieraz krwawo kończące się. W 
r. b, zaraz po nabożeństwie, na wąskiej 
uliczce połuskiej, zebrała się zgraja awan- 
turników, chcąc pobić swych znienawidzo- 
nych przeciwników, lecz zanim rozpoczęła 

e, E mr ać: z Kol- 
ynian p.p. Jan i Jan 'akowski, 

niący służbę attach już ci z 
wali szyki podchmielonej zgrai, Post. Bryś, 
po krótkiej obserwacji onstatował, iż 
znany awanturnik W. posiada rewolwer, 
wskutek czego nie zwiekając przystąpił do 
akcji, mającej na celu rozbrojenie niefortun- 
nego posiadacza broni. W niezwykle trud- 

rolniczego, oraz wychowania 
ysposobienia wojskowego. 

“ nych okolicznościach, po krótkiej wymianie 
zdań i oporze awanturnika post. Bryś ener- 
gicznym chwytem ujął rękę W. i odebrał 
mu rewolwer (6-cio strzałowy pistolet). Po 
odebraniu broni prowadził tego osobnika do 
pobliskiego mieszkania, celem — spisania 

otokułu, lecz zanim doszedł. wpobliżu roz 
ły się wołania o pomoc: policji. Poste- 

runkowy, widząc grozę położenia, pozosta- 
wił prowadzonego W. i pośpieszył w kie- 
runku wołania, gdzie zebrał się tłum kilku- 
set ludzi, czyniąc poprostu  niemożliwem 
dotarcie do RO bójki. Widząc pobodną 
Sytuację, post. Bryś czemprędzej podążył 
do konia swego, poczem konno rozproszył 
gapiący się tłum 1 przytrzymał  winowaj- 
ców pokrwawienia paru osobników. Poma- 
p mu również w likwidacji bójki post 
urakowski. 
Niewątpliwie tylko zawdzięczając ode- 

iu broni u osobnika, (który również na- 
ał do zgrai pijanych awanturników), 

oraz sprężystej i energicznej akcji do po- 
“ zajść, a może i ofiar nie doszło. 

К, М-]ёс na uwadze owe zajście i napraw- 
dę dzielne zachowanie się wspomnianych 
posterunkowych, stojących na straży nasze- 
g bezpieczeństwa, władze zwierzchnie p.p. 
rysia i Burakowskiego mogą być_ dumni 

ze swoich podkomendnych. (Ter.) 

ECHA KRAJO 
NOWO-ŚWIĘCIANY 

— Nasi działacze. Ostre ataki, które w 

  

Nie pierwszy to już wypadek, że przedsta- „swoim czasie prowadził p. N. Michałowski 

'na burmistrza miasta, zwróciły uwagę ogó- 
lu na osobę atakującego i oto ujawniła się 
przykra przygoda p. Michałowskiego z r. 
1920. 

Wówczas p. Michałowski, oraz p. Gude- 
lis; będąc osobami cywilnemi, otrzymali od 
władz wojskowych polskich $ furmanki i 6 
koni, celem wywiezienia rzeczy wobec ofen- 
zywy bolszewickiej. Otóż panowie ci, za- 
miast chwycić za karabin i bronić ziemi oj- 
czystej, przeszli na teren Litwy, przeczekali 
okres burzy wojennej i wrócili, gdy wojska 

polskie :zpowrotem zdobyły Święciany, ale 
wrócili bez wozów i koni.! 

Obecnie ci panowie są wielkimi działa- 
czami w Święcianach i mają odwagę re- 
prezentowania polskiej paniow cza opinii. 

„ Kremski. 

PARYNGA 
— „Z Ošwiaty rolniczeį“.. Dnia 22 b. m. 

w Paryndze odbyło się walne zebranie 
członków „Kółka Rolniczego". Obecnych 
108 osób. Zebranie zagaił prezes — p. Ów- 
czynnik st.. Następnie przemawiał p. inż. 
Pawłowski, agronom powiatowy. Omówił 
w języku litewskim (najlepiej zrozumiałym 
dla zgromadzonych). 

1) Konieczność łączenia się w „Kółka 
Rolnicze", 

Э) Zakładanie wzorowych gospodarstw. 
3) Założenie mieczami /; składnicy jaj 

przy miejsc. „Kółku”, 
4 UE roli na sadzenie buraków. 
5) Uprawa buraków i poletki konkur- 

sowe. 
Po przemówieniu p. inż. Pawłowskiego, 

omówiono sprawę sprowadzenia dobrych 
nasion dla członków „Kółka”. Zadowolenie 
i korzyści członków —- wielkie. Krzewicie- 
lowi «ultury rolnej w imieniu członków 
„Kółka”" składam serdeczne Bóg zapłać. 

Do dziejów „Kółka Roln. w. Paryndze“ 
jeszcze raz wrócę. Obecny S.W.O. 

  

» . © w © 

KOKGRES EUCHARYSTYCZNY W WILNIE 
Pod protektoratem i honorową pre 

zesurą JE. ks. arcybiskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego metropolity wileń- 
skiego odbędzie się w Wilnie w maju 
Kongres Eucharystyczny. Na prowincji 
odbędzie się w  różnycji miejscowo- 
ściach 14 Kongresów Eucharystycz- 
nych, zakrojonych na mniejszą skalę. 

Praca Kongresu prowadzona jest 
przez prezydjum komitetu w składzie 
następującym: JE. ks. biskup Kazi- 
mierz - Mikołaj Michalkiewicz, suira- 
gan wileński — prezes, p. dyrektor 
Stanisław Białas — wiceprezes, ks. 
prałat Ignacy Olszański — wiceprezes, 
ks. Stanisław Tracewski — sekretarz. 
Jeśli chodzi o Wilno, program przed- 
stawia się jak następuje: 

Początek Kongresu w piątek 8-go 
maja, który się rozpocznie o godz. 3 
p. p. nabożeństwem w Ostrejbramie, 
Następnie odbędzie się przemówienie 
dostojnego protektora, JE. ks. arcybis- 
kupa metropolity wileńskiego. Po prze 
mówieniu zostanie odczytane pismo 
Jego Świątobliwości Ojca Świętego, 
przesyłające uczestnikom Kongresu 
błogosławieństwo apostolskie. Na za- 
kończenie inauguracyjnego nabożeń- 
stwa zostanie wystawiony Przenaj- 
świętszy Sakrament — wystawienie 
trwać będzie przez cały czas Kongresu 

W czasie Kongresu odbędą się dwa 
plenarne posiedzenia w sali Miejskiej 
przy ul. Ostrobramskiej w piątek i - 
sobotę. Podczas posiedzeń  źostaną 
wygłoszone referaty przez p. rektora 
prof. d-ra Marjana Zdziechowskiego, 
ks. rektora prof. d-ra Czesława Fal- 
kowskiego, p. prof. d-ra Stefana Gla- 
zera i p „dyrektora Stemlera. Niezależ 

Prócz dotychczas sprzedawanych 

wótlek czystych 

wódka czysta Oyhorowa” 

Charle Craplin podróżuje 
Chaplin odwiedził starą Europę. 

Siedział w Londynie, przyjechał do 
Berlina, pojedzie do Paryża i do Ma- 
drytu. Poco przyjechał? Dlaczego? 
Przygnała go pewnie tęsknota. Naj- 
większy dziś aktor filmowy i naj 
pularniejszy człowiek na Świecie 
mykał się z luksusowego londyńskiego 
hotelu i z podniesionym kołnierzem, w 
nasuniętym kapeluszu, unikając cie- 
kawych przechodniów, przekradał się 
piechotą w najuboższe dzielnice Lon- 
dynu — Lambeth i Kennington — i 
stał długo przed małym  parterowym 
domkiem. Tutaj, przed trzydziestu »a- 
kilku a po śmierci ojca mieszkał z 
matką. Tutaj dniem i nocą matka je- 
go szyła, a on -— mały chłopiec — roz 
nosił robotę po domach. Dziś stanął 
przed tym starym domkiem u szczytu 
Swej sławy i triumfów, оп — božy- 
szcze tłumów, król ekranu, człowiek, 
który umie być jedynym na świecie i 

k go tam jeszcze nazywają. Był wła- 
ie na uroczystej premjerze swego 

ostatniego filmu „Światła wielkiego 
miasta“. Siedział na balkonie pomię- 
dzy lady Astor a samym Bernardem 
Shaw, który podobno... podobno miał 
łzy w oczach na widok cierpień małe- 
go człowieczka w wykrzywionych bu- 
tach, zakochanego w niewdzięcznej 
ulicznej kwiaciarce. Wielki i wysoki 
Bernard Shaw asystował małemu, nie- 
pozornemu Chaplinowi. Ale zginął 
przy małym Chaplinie zupełnie i pu- 
bliczność nie zwracała na niego żad- 

k nej uwagi. Na ustach londyńczyków 

był tylko Charlie, nasz stary, poczciwy 
Charlie. A stary Charlie kłaniał się i 
dziękował, prosto, serdecznie, szczerze 
i przyjaźnie, bez pozy, bez maniery 
i kabotyństwa. Ot, jak zwyczajny, do- 
bry człowiek, który kocha ludzi i któ- 
ry w prawdziwej swej skromności 
uważa, że właściwie nic wielkiego nie 
zrobił. Czekał tyle sposobności, by 
się wydrzeć z rąk miljonowych wiel- 
bicieli i uciec tam, do Kennigton, aby 
obejrzeć stare kąty. 

Entuzjazm Londynu był nieopisa- 
ny. Ale nie mniejszy zachwyt i owa- 
cje spotkały Chaplina w Berlinie. Wy- 
niesiono go na rękach z wagonu. Z 
dworca  Friedrichstrasse do hotelu 
Adlon na Unter den Linden jest naj- 
wyżej 10 minut drogi. Samochód Cha- 
plina odbywał ją wśród wielotysięcz- 
nych tłumów prawie godzinę. Piesza 
policja była bezsilna. Zaalarmowano 
konną, która z nieludzkim trudem toro- | 
wała drogę. Berlińczycy szaleli. A 
biedny Charlie oświadczył dziennika- 
rzom, że przybył na tydzień do Berli- 
na, aby... odpocząć. 

Skąd ten szał, zachw , Zaszcz Ь 

uwielbienie? > yy 

Miłość i entuzjazm Landynu wy- 
tłomaczmy sobie od biedy tem, że 
przecie Chaplin — to jego najrodzeń- 
Sze „dziecko”. Ale nie każde dziecko 
bywa tak ubóstwiane. Chaplin wpraw- 
dzie jest londyńskim cockneyem, to 
znaczy nędzarzem, który nie zazdrości 
bogatym i nie traci nigdy humoru (w 

w but. pojemn. L. ', 

Luksusowej *° 

Wyborowej 40° 
45° 

zebrań zostanie nie od plenarnych 
poszczegól- zorganizowana praca w 

nych sekcjach. 
Przewidziane są następujące 

cje: 1) sekcja Akcji Katolickiej, 
prezes sekcji p. dyr. St. Białas, 2) sek 
cja dla organizacyj religijnych — pre 
zes ks. dr. Kazimierz Kucharski. 3) 
sekcja sodalicyjna — prezes ks dr. 
Kazimierz Kucharski, 4) sekcja dla 
spraw socjalnych — prezes P. Nieżyń 
ski, dyrektor. Banku Związku Spółek 
Zarobkowych w Wilnie, 5) sekcja mi- 
łosierdzia — prezes ks. Rzymełko, 6) 
sekcja młodzieży pozaszkolnej — pre 
zes p. pułkownik Piasecki, 7) Sekcja 
akademicka dla inteligencji —  pre- 
zes p. prof. dr. Stefan Glazer, 8) sek 
cja pedagog.— prezes p. prof. Glezer. 

Podczas Kongresu codziennie bę- 
dą odbywać się nabożeństwa zraną i 
o północy. Adorować ' Przenajświęt- 
szy Sakrament od godz. 3-ej p. p. w 
piatek będą niewiasty, zaś od godz. 
3-ej p. p. w sobotę aż do 9-ej zrana 
w niedzielę — mężczyźni. Przewidy- 
wany jest przyjazd do Wilna kilku bi 
skupów. 

a zakończenie wyruszy z Ostrej - 
Bramy uroczysta procesja przed Bazy 
likę, gdzie odbędzie się ostatnie nabo 
żeństwo kongresowe z kazaniem. Po 
nabożeństwie zaś prezes komitetu or 
ganizacyjnego JE. ks. biskup Kazi- 
mierz - Mikołaj Michalkiewicz odczy- 
ta syntetyczne streszczenie rezolucyj, 
powziętych przez Kongres. W końcu 
zaznaczamy, że niektóre punkty z 
programu wileńskiego Kongresu Eu- 
charystycznego zostaną  transmitowa- 
ne przez radjo. 

sek- 

1 1 
2 4 

10.40 5.50 
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7.60 4.— 2.20 

ukazała się w sprzedaży 

angielskiem rozumieniu) — ale, czy 
jego pochodzenie i powinowactwo du- 
chowe z tłumem londyńskim wyjaśnia 
całkowicie tajemnicę jego triumfów? 
A dlacezgo szaleje Berlin, będzie sza- 
lał Paryż i Madryt, szalałaby i War- 
szawa, gdyby do niej ten „jedyny na 
świecie* człowieczek zawitał Pewnie,,, 
że jest w tem trochę ciekawości tłumu 
żądnego oglądania wielkiego człowie- 
ka i trochę głupoty ludzkiej i tego, co 
zwykliśmy nazywać owczym pędem... 

Jedno z niemądrych pism polskich, 
komentując przyjęcia zgotowane Cha- 
plinowi, napisało, że są one dowodem 
niesłychanego zdziczenia kulturalnego, 
i „głębokiego” (oczywiście!) upadku 
moralności współczesnego społeczeń- 
stwa. Człowiek współczesny, pisało to 
katońskie pismo, nie zna już kultu 
prawdziwej wielkości: filozof, poeta, 
uczony — jest u niego w pogardzie, 
natomiast byle bokser, pływak czy 
aktorzyna filmowy stają się boży- 
szczem. 

Na szczęście nie jest jeszcze tak 
źle. Ach, biedna, ludzkość nie jest je- 
szcze tak doszczętnie i bez reszty zde- 
moralizowana. | właśnie dowodem te- 
go jest popularność Chaplina. 

Znakomity teoretyk i estetyk kine- matografji Bela Baka Eo 
tym smutnym wesołku. 

„On kiwa się na swych sennych płaskich stopach, jak *Fabędź, 0У 
wyszedł na brzeg. On nie jest z tego 
świata i śmieszny jest, być może, tyl- 
ko na tym świecie. Tęsknota do raju. 
utraconego prześwieca poprzez * ko- 

Nowe wydanie słow- 
nika geograficznego 

Słownik 

  

Wydany przez ówierćwiec 
Geograficzny Królestwa Polskiego, będący 
nieocenionym informatorem przy badaniach 
historyczno - geograficznych, społecznych i 
t 0, przy studjach archiwalnych, jako też 
w praktycznym użytku, oddawna wyczerpa 
ny, domaga się ponownego wydania, a za 
razem usystematyzowania materjału i roz- 
szerzenia zakresu. Przez grono uczonych, 
odczuwających potrzebę reedycji, -została 
osfatnio zorganizowana praca nad drugiem 
wydaniem Słownika. Vaczelny redaktor 
wydawnictwa proi. Stanisław Arnold z 
Warszawy wygłosił dnia 7 b. m. odczyt w 
wileńskim oddziale Polskiego Towarzystwa 
Historycznego na temat celu i organizacji 
pracy nad Słownikiem.  Prelegent stwier- 
dził, że Słownik będzie obejmować ziemie 
obecne Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem 
jednak ziem zakordonowych, ongiś wchodzą 
cych w skład Państwa Polskiego. Artykuły 
mają być ułożone według zasady alfabetycz 
nej dla całego wydawnictwa, atoli w ciągu 
roku redakcja  zorjentuje się co do możli- 
wości wprowadzenia zasady regjonalnej. 
Praca zostanie podzielona między  cent- 
ralnem biurem redakcyjnem a komisjami 
regjonalnemi, które otrzymają z biura kwe- 
stjonarjusze oraz  Xartki z. nomenklaturami, 
jakie należy opisać. W artykułach mają być 
uwzględnione momenty geograficzne, etno- 
graficzne, gospodarcze, historyczne. Osobne 
artykuły zostaną poświęcone okręgom (ad- 
ministracyjnym, jako też regjonom geogra- 
ficznym), osiedlom ludzkim, górom, rze- 
kom etc. Całość będzie wynosić tak samo 
jak w pierwszem wydaniu , 15 tomów, któ 
re mają być opublikowane w ciągu 18 lat. 

W dyskusji zabierali głos proi. Bossow- 
Ski, prof. Kościałkowski, dyr. Studnicki, dr. 
Wysłouch, oraz prelegent. 

Pożądane jest zainteresowanie Słowni- 
kiem Wilna i Ziem Wschodnich w tym ce- 
lu, aby dział ten był dokładnie opracowany. 

    

    

  

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka - Józefa". Żądać w pat. 
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Wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego 
cieszą się coraz większem powodzeniem na 

nagroda 

  
mizm jego trosk i zmartwień. On jest 
jak wyrzucony za drzwi sierota, po- 
śród obcych mu rzeczy, z któremi ni- 
gdy nie może się oswoić. Na wargach 
jego wzruszający, roztargniony u- 
śmiech, który jakby prosi, aby mu 
wybaczono to, że on wogóle żyje. Ale, 
kiedy ta jego bezradna słabość już 
całkowicie zdobyła naszą sympatję, 
okazuje się, że te niezdarne, płaskie 
stopy należą do djabło zwinnego akro- 
baty, a roztargniony uśmiech jest ra- 
czej wyrazem  przebieglošci, a. poza 
naiwnością jego czai się chytrość ge- 
njalna. On jest tym słabym, który się 
nigdy nie podda. On jest trzecim, naj- 
młodszym synem baśni ludowej, któ- 
rego wszyscy lekceważyli, ale który 
wkońcu zwyciężył wszystkich. W tem 
tkwi tajemnica SR radości i sa- 
tysiakcji, jaką daje gra jego ludziom 
wszystkich krajów. On rozgrywa 
wciąż zwycięską rewolucję poniżonych 
i znieważonych*. 

Tak. Chaplin posiadł dwie wielkie 
tajemnice: znajomość natury ludzkiej, 
jej potrzeb — i istotę śmiechu. 

Posłuchajmy,co on sam o tem mó- 
wi. Ujrzał on kiedyś, w latach swego. 
smutnego dzieciństwa, gdzieś w brud- 
nym zaułku londyńskim pijaka, który 
upadł do kałuży, lecz podniósł się z 
całą godnością, otrzepał kapelusz i 
utaplany w błocie ruszył dumnie da- 
lej. Gdyby ten pijany — powiada Cha 
plin — zaczął się awanturować i wy- 
myślać, wzbudziłby niesmak i obrzy- 
dzenie. Śmiech wywołał dlatego, że 
chciał przekonać wszystkich, iż był 
trzeźwy. I oto dlatego ja, w jakiejkol- 
wiek znajdę się sytuacji, choćbym so- 

rynkach zagranicznych. 

Ostatnio zostały odznaczone najwyższemi 

mi na wystawach międzynarodowych 

w Lićge, Brukselli i Nicei, 

bie miał rozwalić głowę, pierwszą rze- 
czą spokojnie podnoszę moją laseczkę 
poprawiam kapelusz i krawat... 

Wiemy to dobrze z jego filmów, 
jaki to efekt i oddźwięk wśród widzów. 
budzi. 

Chaplin zna duszę tłumu. Wie, że 
masa żąda i potrzebuje elementarnej 
sprawiedliwości. Ale wyobraża ją so- 
bie naiwnie, tak właśnie, jak widzimy 
to w odwiecznych bajkach ludowych 
wszystkich ras i narodów. Tak, jak w 
bajce o pogardzanym Kopciuszku. 
Biedna sierotka zostaje nagrodzona, a 
złe siostry i pyszna macocha przykłacć 
nie ukarane. Każdy otrzymuje to, na 
co zasłużył. I w tem także tkwi tajem- 
nica jego kreacyj artystycznych. 

Sztuka Chaplina, jak trafnie zau- 
waża Balozs, jest właściwie sztuką 
ludową i dlatego Chaplin jest wielbio 
ny przez masy. |ego żarty i kawały 
są technicznie bardzo zagmatwane, 
ale nieskomplikowane  psychologicz- 
nie. On reprezentuje poprostu naiwny 
komizm bezpośredniego, prymitywne- 
go życia. Rzeczy, przedmioty — są 
jego wrogami. On zawsze musi wal- 
czyć z przedmiotami, najbardziej roz- 
powszechnionemi w świecie cywilizo- 
wanym. Drzwi i schody, krzesła i ta- 
Jerze, wszystkie wogóle przedmioty 
codziennego użytku stają się dla nie- 
go trudnemi problematami. On zacho- 
wuje się wobec nich, jak leśny czło- 
wiek, a nie jak cywilizowany obywa- 
tel. Chaplin jest niepraktyczny, mó- 
wią ze śmiechem Amerykanie, ale ta 
ORA demaskuje sprawy i 

rzeczy. Chaplin jest niepraktyczny, ale 
nie jest niezgrabny. Przeciwnie. To 

W_WIRZE STOLICY. - 

NAMIĘTNA /BRYDŻISTKA 
— Kochanie, może pójdziemy dziś do 

kina? 

— O, nie. idę grać w bridża do Per- 
brmutterów. 

-- Mam dziś bilety do cyrku — pój- 

dziemy obejrzeć głodomora? Ay 

— Nie, idę na bridża do Apiełbaumów. 

— Chcesz iść na Kiepurę? 

— Nie, — gram z Korngoldami w bridża. 

— Tak było zawsze i codzień. Pani 
Dab była głucha na wszelkie propozycje 

mężowskie, nic jej nie bawiło, nie intereso- 

walo, na nic nie miała czasu. Tylko grała, 

grała, grała... * 

I do tego pod zdechłym  Medorkiem.“ 

Nazywała kolor z czwartym wałetem, licy- 
towała szlemika z jednym asem, kosztowa- 

ła bo — miała longier od dwójki do dzie- 
siątki. 

A rozgrywała! Dobry Boże!  Lordowie 
kazali jej się stale kłaniać, bała się impa-- 

sować, grając bez atu nie wygrywała młó- 

dek — fort, jednem słowem stara Kownac- 
ka byłaby przy niej arcy-mistrzem. 

Oczywiście takie fuszerowanie spotyka- 

ła zasłużona kara. Normalnie seans kończył 

się przegraną 50 — 100 punktów. A ' że: 
Apfelbaumy,  Kongoldy i Cedergnaty nie 
chciały grać taniej, jak po 5 groszy punkt, « 
więc pani Dąb stała się wkrótce niewypła- 

calną. 
Przyjaźń przyjaźnią, a bridź  bridžem. 

Znajomi przestali ją zapraszać i wyrzekli 

się partolącej partnerki. Pani Dąb jednak 
bez bridża żyć nie mogła. 

Wzięła w obroty swą służącą — Mał- 

gosię. Wyjawiła jej tajniki licytacji i roz- 
grywki, zaproszono jeszcze do kompletu 

kucharkę z dołu i jej narzeczonego — stra- 

żaka: roberki płynęły ciurkiem. 

Odtąd w mieszkaniu państwa Dąb zaszła 

radykalna zmiana. Pani domu wstawała o 

świcie, pomagała Małgosi posprzątać, po- 
zmywać talerze, szła dać kucharce un coup 
de main i — zasiadano do kart. Kucharka 
i strażak me byli brani pod- uwagę przy 

rozrachunku — na pieniądze grały jedynie 

Małgosia i pani Dąb. 
Małgosia wykazała wielki talent. Za mło- 

du rżnęła w „durnia"*, miała  smiekałkę. 

Wkrótce zaczęła dawać swej pani szkołę. 
Na specjalnym arkusiku spisywała pilnie 
swe wygrane. 

loto, gdy osiągnęła sumę równych 3000 
ziotych, zażądała wypłaty. Biedna pani 
Dąb w HA Mąż — zamożny kupiec — 
oświadczył stanowczo, że długi karciane 
żony nic go nie obchodzą i nie myśli ich - 
regulować. Małgosia skierowała sprawę do 
sądu.. Adwokaci upewniają panią Dąb, że 
wygra sprawę. Nie pociesza jej to wcale, 
jest zrozpaczona, bo teraz zupełnie nie ma 
z kim grać: kucharka i strażak są po stro- 
nie Małgosi i nie chcą jej znać. Co to za 
życie bez bridża! 

NOWY CIOS DLA MUZYKÓW 
Magistrat utracił około 600' tysięcy zł., - й 

które pobierał za siedzenie po północy w' : 
knajpie. Sąd Najwyższy uznał ten podatek « 
za bezsensowny i nie pozwolił go pobierać. 
Siedzenie nie jest przestępstwem. 

Dygnitarze podrapali się tedy w siedze- 
nie i wpadli na nowy pomysł. Kawiarnie, 
bary, restauracje, gdzie są orkiestry, będą | 
płacić od tej muzyki większy podatek. Do- 
tychczas wynosił on do 150 zł. miesięcznie 
— teraz nałoży się im od 10 do 50 zł. 
dziennie. х 

Latwo sobie wyobrazič, jak ten pomysi 
został przyjęty przez restauratorów. 1500 zł. › 
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miesięcznie — to nonsens! A jeszcze pen- + | 
sja muzyków. Nie — żadna kalkulacja te- | 
go nie wytrzyma. Związek restauratorów › 
powziął uchwałę: zwiększenie podatku — | 
redukują orkiestry i kupują gramofony. Pu- 
bliczność może słuchać rzempołenia mecha- | 
nicznego przez radjo, w kinie, w ogrodach 
— będzie słuchąć i w kawiarniach. i 

Bezrobocie wśród muzyków już jest | 
wielkie. 100 kin dźwiękowych, ciągle przy- 
bywają nowe. Redukcja 

się na bruku, razem z rodzinami stanowi to 
2000 osób. + 

Magistrat się waha. Jest uparty i ślepy. 
Miast myśleć o zwiększeniu podatków, po- | 
winien się zająć 2 
ków. K. 

akrobata, walczący z dernonicznemi, 
obcemi przedmiotami, walczący tak, 
że walka staje się porywającym, bo-- 
haterskim pojedynkiem, z któ 
smutny człowieczek zawsze wyjdzie 
zwycięsko. Istotą jego sztuki jest to, 
że on przeciwstawia prostą natural- 

(ką OE sztuczności, na- 
rę — cywilizacji. W j ciężkiej 

walce z A i MA 
teskowe, drwiące oburzenie * na 
daleką od natury, 
cywilizację. Chaplin w gruncie rzeczy — 
jest człowiekiem pierwotnym, jest pro- 
stem, naiwnem dzieckiem, które si 
źle czuje w naszem zmechanizowanem. 
bezdusznem, jak maszyna wspėlczes- 
nem życiu.! skutkiem tego, ten prostak. 

naszą 

  

i chytrzec, niezgrabiasz i akrobata — | 
przy całej niedorzeczności swoich ka: 
wałów, wywiera wrażenie, że przecie 
jakaś, gdzieś, trudno powiedzieć jaka, < 
ale słuszność jest po jego stronie. | 
_, Taką przenikliwą analizę sztuki 
Chaplina daje Bela Balazs. Musim 
się z nim zgodzić. Musimy uznać, że 
ten śmieszny człowieczek osiągnął 
dzięki swej groteskowości wielki cel: 
zbliżył do nas człowieka, uczynił 
niego istotę bliską, która zdobywa so- 
bie odrazu naszą sympatję i wspó 
czucie, staje się: niezapomnianą. | 

Dlatego też tak wielbią go tłumy. 
Tysiące tłoczą się nietylko poto, aby | 
się pogapić, ale aby ujrzeć tego, ktė- | 
ry w swych filmach dał im dużo nieu- 
świadomionych może i niewyrozumo- 
wanych przeżyć i dużo prawdziwych 
wzruszeń. Wysz. — 

  

zmniejszeniem  wydat- | 

  

rzedmiotami przebłyska gro- | 

zmaterjalizowaną | 
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w kawiarniach | 
sprawiłaby, że znowu 600 ludzi znalazłoby | 

> 
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FILM i KINO 
CASINO: Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 

  

Można ten film nazwać modnem 
dziś słowem: reportaż. Ale trafniej bę- 
dzie zaliczyć go do tego gatunku, któ- 
ry otrzymał nazwę filmów dokumen- 
tarnych. Zadaniem ich jest utrwalić 
rzeczywistość i czyn ludzki: W ten 
sposób stają się one dokumentami hi- 
storycznemi, donioślejszemi i wymow- 
niejszemi od wszelkich opisów. Są też 
absolutnie objektywne: podają rzeczy- 
wistość niesfałszowaną. Dokumenta- 
ryzm film. odsłania przed kinematogra 
lją nowe, naprawdę bogate dziedziny. 
Jakże ciekawy i obiity w żywy, re- 
ałny materjał jest np.-film sowiecki 
„Turksib*, który jest tylko historją bu- 
dowy kolei Turkiestan — Syberja. Ja- 
kim dokumentem wielkiego czynu i 
zwycięstwa genjuszu ludzkiego jest 
film „Biała śmierć * — dzieje wypra- 
wy Amundsena. Ile bezpośredniości 
faktycznej znajdziemy w filmie, ilu- 
strującym ekspedycję Andre  Sauva- 

„ge'a do Tybetu, zorganizowaną właś- 
nie przez Citroena. Żaden podróżnik, 
żaden nowoczesny conquistador nie 
wyrusza dziś na wyprawę bez opera- 
tora filmowego: rezultatem tego są 
najpiękniejsze filmy. 

Tak było i z wyprawą Byrda do 
bieguna południowgo. Paramount wy- 
słał z nim swych dwóct: bohaterskich 
operatorów: Willarda van der Veer i 
ive Ruckera Wytrwali oni z tym Kolum 
bem naszych czasów rok przeszło — 
od sierpnia 1928 do listopada 1929 — 
na Antarktydzie, przywożąc kilka ty- 
sięcy metrów najżywszej rzeczywisto- 
ści. Te parę tysięcy metrów przemie- 
niły się w wytwórni w jeden z naj- 
wspanialszych filmów doby obecnej. 
Ogląda się go z zapartym oddechem. 
Przeżywa się istotnie 'tę heroiczną 
epopeę, która przemawia do widza ca- 
łą pełnią życia, całą potęgą zazdros- 
nej o swe tajemnice natury i całym 
wysiłkiem człowieka, który ją poko- 
nywa. 

„ Śledzimy chciwie 
menty niezłomnej ekspedycji, obcuje- 
my z garstką śmiałków, którzy prze- 
cie w każdej chwili mogą utracić ży- 
cie: którzy pozostają samotni wśród 
obszarów lodowych, żegnajgp na rok 
cały okręt odpływający, okręt — ten 
łącznik ze światem. A pozostają poco? 
Poto, by wreszcie ich wódz mógł z 
aeroplanu rzucić gwiazdzisty sztan- 
dar na biegun południowy. A wów- 
czas z nim razem przeżywamy naj- 
głębszą radość i wzruszenie najczyst- 
szego triumfu. “ 

Czytałem w jakiejś recenzji tego fil 

L 

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIALLO ZE SNIPISZEK 

Ciąg dalszy. 

  

Bęc i trzecia już wybija, 

Dość na dziś urzędowania — 

Pan Cierpiałło ze zmęczenia 

1 słabości, aż się słania. — 

  

      

  

    

' Rada w radę co tu robić, — 
Trzeba iść do adwokata — 
Dr. Fisch sławetny prawnik, 
Niechaj problem ten rozpłata. 

D: CN. 

  

SHFRIDAN. 

„ Tajemnica amuletu 
Tommy Vestin dusiła się w tym 

tłumie, wyszła więc na przód żaglow- 
ca, gdzie było więcej wolnego  miej- 
sca. Antonio Pareira przyglądał się 
jej z upodobaniem, a dostrzegłszy sza- 
firowe oczy, jarzące się pod zasłoną, 
przypomniał sobie arabskie  przysło- 
wie: „W niebieskich oczach, koloru 
nieba, napróżnobyś szukał cnoty". 
Kobieta ta była widocznie samotna, 
iakt ten ułatwiał nawiązanie znajomo- 
ści. Pareira podszedł i dotknąwszy ra- 
mienia kobiety, szepnął: — 

— Czy ta słodka noc nie usposa- 
bia cię do miłości, ślicznotko? 

„Ślicznotka* odwróciła się, spojrza 
ła mu prosto w oczy i cofnęła się, na 
widok mężczyzny 0 białej twarzy. 

— Nie obawiaj się, o szczęście me 
go serca! — ciągnął dalej czule por- 
tugalczyk, dając się unieść porywom 
uczucia.— Chodźmy, usiądźmy gdzieś 
w zacisznym kątku, pod zwiniętemi 
żaglami, a ja ci będę szeptać słowa mi 

ci. 2 
Tommy uwolniła rękę z ciężkich 

fałd okrycia i wytężyła mięśnie, 
— Zbliż się, biały, piękny panie, 

— szepnęła ledwie dosłyszalnie. 
Powiem cj ha ucho słowo, którego pan 
cały tydzień nie zapomnisz! 

wszystkie mo- 

mu, że efekt wyprawy osłabia to, iż 
Byrd był znakomicie wyposażony tech 
nicznie. Zwycięstwo więc jego wyda- 
ło się owemu recenzentowi wypadko- 
wą technicznych przygotowań. Straci- 
ła na tem, według recenzenta, roman- 
tyczna strona ekspedycji. Pewnie, 
Byrd miał wszystko, miał przede- 
wszystkiem radjo — i możemy tylko 
podziwiać doniosłość tych zdobyczy. 
Ale prócz tych technicznych zdoby- 
czy miał coś jeszcze: miał wierne i 
mądre psy, bez których nie osiągnąłby 
celu. Ale nadewszystko miał mózg i 
energję. I dlatego w ty mfilmie czu- 
jemy romantyzm, stokroć piękniejszy 
od wszelkich romantyzmów uczucia— 
romantyzm głowy i woli. 

Ciekawe tylko, dlaczego na pre- 
mjerze tego filmu w kinie były prawie 

jest 
Er. 

pustki. Po Chevalierach, 
pewnie dla nas za twardy. 

=== Dla pań i panów! 
Pragnącym ctrzymać przy farbowaniu 

włosów żądany naturalny kolor, ra- 

dzim. używać 

niezastąpiony preparat 
„LENA* 

Cena tylko zł. ś. — Wysyłka za zali- 

czeniem pocztowemm Wars/awa, wspól- 
na 3>—1, firma „KOMAN* 

Byrd 

RADJO WILENSKIE 

NIEDZIELA, DNIA 29 MARCA 1981 R. 

10.15: Transmisja nabożeństwa z kościo 

ła w Piekarach Wielkich na Śląsku. 3 

11.58: Sygnał czasu i hejnał kraxowski. 

12.15 — 5 10: Poranek z Filharm. War 

szawskiej. ) 
13.10 — 13.35: Pogad. rolnicze 1 muzyka 

z Warszawy. 3 4 

13.35 — 13.55: „Pielęgnowanie wiosenne 

sadu“ — odczyt Wa dyr. R. Krauss. 

13.55 — 14.10: Pog. muzyczna 2 War- 

  

szawy. 1 i 
1210 — 16.55: „Pasja według Mateusza” ® 

— J. S$. Bacha z Amsterdamu. я 
16.55 — 17.25: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. ZA 
17.25 — 17.40: „O sylwetce <obiecej w 

ciągu wieków * — odczyt wygł. z Lwowa, 

St. Machniewicz. ч : у 

17.40 — 17.55: „Co się dzieje м Wil- 

nie? — pogad, wygł. prof. Mieczystaw Li- 

manowski. : 
17.55 — 18.10: Rekolekcje — pogadan- 

ka l-sza, prowadzi ks. prof. Walerjan Mey- 

sztowicz. 
18.15 — 18.50: Pogadanka muzyčzna Z 

Warszawy. i ; 
18.40 — 20.15: „Parsifal* (część i) z 

Teatru Wielkiego z Warszawy. 
20.15 — 20.30: Feljeton z Warszawy. 
20.30 — 20.45: Kwadrans literacki 7 

Warszawy (Sienkiewicz). 
20.50 — 21: Pogadanka muzyczna z War 

szawy. > 2 
21 — 23.20: „Parsifal“ (część Il) z 

Teatru Wielkiego z Warszawy. 
23.20 — 23.40: Komun. z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 30 MARCA 1930 R. 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka z płyt. 
13.10: Komunikat R 

14.40 — 15.20: Odczyty maturzy- 
stów z Warszawy. S 

15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 
Warszawy. - 

16.10 — 16,15: Kom, dla żeglugi z War- 
szawy. RY 

16.15 — 16.30: Audycja dla młodzieży z 
Warszawy. = 

16.30 — 16.45: Audycja dla dzieci młod 
szych: „Nie suknia zdobi” — opowiadanie 
Cioci Hali. Transm. na wszystkie stacje. 

16.45 — 17.13: Koncert dla młodzieży 
(płyty. ; AS 

17.15 — 17.40: „Wpływ miasta i wsi na 
długowieczność” — odczyt ze Lwowa, wy- 
głosi dr. K. Doliński, 

17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19: Wileński komunikat sporto- 

wy. 
"10 — 19.15: Rekolekcje. Pogadanka Il-ga 

prowadzi ks. prof. Walerjan  Meysztowicz. 
19.25 — 19.30: Pogad techn. z War- 

se. В 
19.30 — 19.40: Program na wtorek i 

rozmaitości. 
19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo 

wy z Warszawy. 
20 — 20.20: Odczyt aktualny z Pozna- 

nia, 
20.20 — 20.30: Feljeton muzyczny z Wa- 

A, i 
.30 — 22: Koncert wieczorny z War- 

szawy. 
22 — 22.15: „Krzyk nagich ścian” — 

feljeton z Warszawy wygłosi C. Jellenta. 
22.15 — 22.35: Utwory Cezara Francka 

Pyt) Prelud, chorał i fuga. 
22.50 — 23: Komunikat z Warszawy. 

  

Portugalczyk, uszczęśliwiony, że 
natrafił na jedną z kawskich heter, 
zbliżył się śpiesznie i wyciągnął ręce, 
by objąć  „ślicznotkę*, ale w tejże 
chwili cofnął się , jęcząc głucho: mło- 
dą, silną pięścią dziewczyna uderzyła 
go pod brodę z taką siłą i gwałtowno 

ścią, że zachwiał się na nogach. 
„ Zanim jednak opamiętał się i rzu- 

cił się wpogoń, „ślicznotka” zniknę- 
ła mu z oczu. 

Nabiegłemi krwią oczyma oglądał 
wszystkie siedzące na workach na po 
kładzie kobiety. 

Ale ubiory ich były tak jednostaj- 
ne, a zasłony tak szczelne, że niespo- 
sób było rozpoznać wśród nich tę, 
która wzbudziła w nim żądzę miłos- 
ną. 

3 3 
Przekradając się wąskiemi ulicami 

Dżeddy, wśród mnóstwa dzieci, psów 
i ptactwa domowego, Antonio Pareira 
nie podejrzewał nawet, że jest šledzo 
ny. przez kobietę, która dała mu tak 
bolesną nauczkę owej nocy, gdy pły- 
nął z Soraby. Silne uderzenie, które 
o mało co go nie powaliło, nie wzbu- 
dziło w nim żadnych podejrzeń. Arab- 
skie kobiety mają ostre języki i silne 
ręce . Klnąc głośno, starał się zagłu- 
szyć w sobie pamięć tej przykrej przy 
gody. 

ozsiadłszy się w cieniu drzew 
na placu, przyglądał się bacznie tłu- 
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S$łonim w obliczu powodzi 
Z dniem 21 bm. rozpocęzła się w Słonimie raptownie wiosna. Temperatura, która 

dotąd była poniżej zera, z dniem tym znacznie podniosła się i w godzinach popołudnio- 
wych, na słońcu przekraczała znacznie ponad plus 10 stopni R. 

W związku z powyższem władze administracji ogólnej wydały już odpowiednie 
zarządzenia przeciwlodowe i przeciwpowoadziowe, uruchamiając w tym celu specjalnie 
zorganizowany aparat — tak w Słonimie jak i w powiecie, 

Z dniem 24 bm. rozpoczęła służbę wartowniczą na moście w Słonimie straż о- 
chotnicza pożarna, która przez cały czas okresu przejścia wód wiosennych będzie brała 
czynny udział w akcji przeciwpowodoziowej, delegując w tym celu do dyspozycji ko- 
misarza powodziowego codziennie codziennie 1 pluton stroży. Ponadto nawiązano kon- 
takt z władzami kołejowemi i wojskiem, które zostanie użyte w odpowiednim momencie, 

Świąteczne pociągi na linji N.-Święciany— 
Kobylnik 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ 4 do 9-go kwietnia włącznie będą uru 
wowych w Wilnie podaje do wiado- chomione do codziennego kursowania 
mości, iż wobec wzmożenia ruchu p dodatkowe pociągi dla przewozu pod 
rzedświątecznego na kolei wąskotoro- różnych według następującego rozkła 
wej N. Święciany — Kobylniki w dn 
iach od 1 do 4 kwietnia włącznie i od 

du jazdy: 

NA ODCINKU N. ŚWIĘCIANY — ŚWIĘCIANY 
Poc. Nr. 3373 Odjazd z N. Święcian g. 9-50. Przyjazd Święciany g. 10-29. 
Poc. Nr. 3374 Odjazd ze Święcian g. 9-00, Przyjazd N. Święciany g. 9-33 
Poc. Nr. 3372 Odjazd z Święcian g 19-02 Przyjazd N Święciany g 19-35 

NA ODCINKU ŚWIĘCIANY - ŁYNTUPY 
Poc. Nr. 3375 Odjazd ze Święcian g. 10-39. Przyjazd Łyntupy g. 11 - 18. 
Poc. Nr. 3378. Odjazd z Łyntup g. 18-13. Przyjazd Święciany g. 18-52. 

NA ODCINKU ŁYNTUPY — KOBYLNIKI, 
Poc. Nr. 3377. Odjazd z Łyntup. 
Poc. Nr. 3376. Odjazd z Kobylnik g. 

  

opłatki pod mazurki, szafran, 

WŁ. NARBU 

g. 15-02. Przyjazd Kobylniki g. 

DOM HANDLOWO = PRZEMYSŁOWY 

FELIKS PAWŁOWSKI ; $KA 

Na święta W elkanocne 
poleca PO CENACN ZNACZNIE ZNIŻONYCH: 

Wielki wybór perfum i wody kolońskiej na wagę I we fiakonach. 
SKŁAD APTECZNY i PERFUMERYJNY 

Magazyn dziś otwarty od godz. 1—6 w., zaś w ciągu tygodnia 
tecznego do piątku włacznie do godz. 9 wieczór. 

17-20. 
12-00. Przyjazd Łyntupy g. 14-16. 
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wanilję, olejki, esencje i t. d. 

T Wilno, Š-to Jafiska 11. 
Telefón 472. 

PE 

  

Mikulski 

+   
dowości. Są one najwiekszą doroczn: 

Eksponaty, wystawione na 1 

organizuje konkurs 

włącznie. 

Wreszcie koszt wiz 
otwarta zostanie Wystawa K 
TARGÓW PARYSKICH zorganizował 

W sprawie wszelkic 

  

mowi, czekając na kogoś. Wtem w 
tłumie ukazał się koń Edis - el - Ra 
zuli.. Arab zeskoczył na ziemię i przy 
jaciele przywitali się czule. 

Pareira osypywał Araba pytania- 

mi, dotyczącemi jego podróży. 
— Doskonale mi się udało, bardzo 

dobrze! — chwalił się: Arab. — Ale 
tu nie możemy, mówić o takich rze- 
czach. Siądźmy, wypijmy czegoś o- 
rzeźwiającego ji pomówny 0 nowi- 

nach. 
Obaj usiedli pod drzewem i zamó- 

wili kawę. 

— No, bracie, cóż mam ci powie 
dzieć? — zapytał Arab, — Mówmy w 
narzeczu Somalisów, nie będą nas ro 
zumieli ci wszyscy! ` 

Obejrzał się podejrzliwie, ale 
prócz kilku mężczyzn przy sąsiednim 
stoliku i kobiety, opartej o drzewo, nie 
było wpobliżu nikogo, ktoby mógł 
przeszkodzić poufnym zwierzeniom. 

— Chciałbym wiedzieć,  Ezdro, 
czy przywiozłeś te kobiety, o których 
mówiłem? A jeżeli przywiozłes, to 
pe one są i czy odebrałeś te amule- 
у 

— Zanim ci odpowiem, bracie, 
chciałbym wiedzieć, czy zemściłeś się 
za MDR = d dzikiej hjenie, która 
wydała poli twoich przyjaciół 
broń, którą wieźli? PP 

Du
 

Od 21 marca do 4 kwietnia r. b. 

odbędzie się 

Tani Tydzień Książ 
Duży wybór książek ze zniżką 

30.» 75. 
przygotowały księgarnie: 

Gebethner i Wolff i S-Ka, Mickiewicza 7. 

„Ruch“ Wilefska 14, 

Rutski K., Wileńska 38 

Św. Wojciecha, Dominikańska 4. 
Zawadzki J., Zamkowa 22, 

Uwaga: sprzedaż tylko za gotówkę 

: wy, zastosowany do wszelkich urządze: 
sowe, radjowe, reklamy, okólniki), mające za przedmiot 

: Kupcy i przemysłowcy polscy korzystają stale z wolnego 
zniżkę 50 proc. na kolejach nu dch i 10 proc. na linji Ei Was — Paryž. 

został do 1 fr. złotego t.j. 2 zł .pol. W czasie trwania TARGÓW PARYSKICH 
L Z podwójnie pociągającą. Komitet | 

specjalne Biuro Kwaterunkowe dla ułatwienia pomieszczenia zwiedzających. 
my zwracać się do Generalnego Przedstawiciela Taryów Paryskich na Polskę 

| eri a i OTC DE 

AI I K KI TSO KKI A RI TTT NTA DRIU IIA OT SNS 

zredukowan 
olonjalna co 

r informacyj prosi! 
w Warszawie, ul. Foksal 18, Ets, Paris — Varsovie. 

Ki 

W. Wileńska 25 

  
od S do 25 maja 1931 r. 

Powszechne międzynarodowe TARGI PARYSKIE otwarte są dla wytwórców 
wystawą w Europie, a w pewnych branżach nawet na całym świecie. 

REZ ) M С ARGACH PARYSKICH, dają wielki przegląd wytwórczości światowej. W 1930 roku 
trzydzieści krajów wzięło udział w Targach, 7.500 wystawców reprezentowało najrozmaitsze działy 
2.000.000 zwiedzających widzieliśmy kupców wszystkich krajów. Jak zwykle rok rocznie Komitet 

z wielkiemi nagrodami. 
KONKURS I: otwarty dla wszystkich pomysłów reklamy i wynalazków reklamowych. KONKURS Il, ogłoszenio- 

i systemów, mogących zwrócić uwagę klienta w jego mieszkaniu. (Artykuły pra- 
argi Paryskie. Projekty przyjmowane są do dnia 30 kwietnia rb. 

la: gości z Polski pbdtóŻ do Paryża uczyni 

   

— Robiłem , co mogłem. Ezdro, 
ale wszystko tak się złożyło, że nie 
mogłem dostać jej w ręce. Nie pomógł 
podstęp, z Macosinim, uratowała się 
jakoś sama, i nawet uwolniła ojca i 
tego drugiego białego człowieka. By- 
łem w wielkiem niebezpieczeństwie i 
musiałem uciekać. 

— Ach, tak! To zmienia naszą u- 

mowę, mój bracie! Według umowy, 
wziąłem dziewczynę i jej matkę do nie 

"woli w „Dołinie Wielkiego Wąwozu". 
Goniono mnie: jacyś dwaj biali lu 

'dzie i biała kobieta chcieli uwolnić nie 
wolnice, ale ja i ich wziąłem do nie- 
woli. Cała partja jest teraz wDžeddzie 
ale amuletów nie mam dla ciebie! 

-- Dlaczego? 

-— Dla bardzo prostego powodu: 
"zapomniałem o nich. 

-— Łżesz, 
ty! 

Twarz Araba pociemniała, a oczy 
błysnęły ze wściekłości. 

— Powtórz te słowa, Pareiro, a 
zapomnę, że jestem twoim bratem i 
zabiję ciebie na tem miejscu, gdzie sie 
dzisz. Poco ci potrzebne te szkiełka? 

Portugalczyk zaczął przepraszać u- 
niżenie. Nie wątpił , że Arab powie- 
dział prawdę i prosił o przebaetenie 
mu tych ostrych słów. 

*— Wybacz mi, bracie, zawiniłem... 

psie! Ukradłeś amule- 

   

          

      

Zniechęcony do życia przez bóle reumatyczne 
W. dobie obecnegc kryzysu codzienne  tro- 
sk' materjalne łoż, się już ciężkim na każde 
go brzemieniem. Udy dręczą «cgoś jeszcze 
iievstanne boleści temu doprawdy życie u- 
przykrzyć się może. Dlatego też bardzo cie 
kawem jest pismc p. Pawła Manna, Warsza 
wa, Konarskiego 5, w którem czytamy m. 
in.: od lat cierpię na reumatyzm. Dokuczli- 
we bóle wprost cErzydzity mi życie, czy- 
niąc niezdolnym de pracy.  Stosowałem 
wiele środków, ale skutek był, niestety, tyl 
ko przejściowy, gdyż po krótkim czasie bo- 
le powracały. Przypadkowo o mojej niedoli 
cpewiedziałen: jednemu znajomemu. Pora- 
dził mi spróbowac tabletki Togal, które sam 
z radzwyczajnym wynikiem stosował, cier- 
riąc na bóle neuralgiczne. Posłuchałem jego 
rady i nabyłem w aptece Togal. Z radością 
stwierdzić muszę, iż rezultat jest wprost 

Łajeczny. już od trzech miesięcy nie doku- 
czają mi żadne bóle i czując się teraz zu- 
pełnie zdrowym, | óciłem do pracy. Z 
wdzięcznością i <zystem sumieniem pole- 
can. każdemu citipiącemi  talletki Togal, 
Jako zbawienny środek. Rzeczywiście prze- 
ciwko bólom reun'atycznym, jedagrze, bó- 
10m i rwaniu w stawach, łamaniu w kos- 
ciach, bólom nerwowym i głowy, grypie i 
przeziębieniom niema nic lepszego nad To- 
gal! Potwierdza to dobitnie przeszło 500 le 
karzy, w tej liczbic wielu słynnych profesu 
tów. Togal w naturalny sposób usuwa pier 
wiastki chorobotwórcze i jest nieszkodliwy 
dla serca, żołądka i innych organów. Ty- 
siące udręczonych odzyskało dzięki tablet- 
kom Togal swe zdrowie. Wyvprcbójcie i prze 
konaicie się sami. Do nabycia we wszyst- 
kich aptekach. 

    
    

  

KET REALS OCR PA EEK WWO DZA. ao LSL I AINA, 

Z SALI SĄDOWEJ. 
SPRAWA 0 ZNIESŁAWIENIE 
DOOKOŁA MORDU RYTUALNEGO 
Sprawa, o której będzie mowa, a która 

zainteresowała szerokie masy, wywołana 
została artykulikiem umieszczonym w żydow 
skim czasopiśmie „Owent - Kurjer*, 

Przed kilku laty mieszkaniec Wilna, izra 
elita, nazwiskiem Pistol przeszedł na łono 
kościoła katolickiego i stał się gorliwym ka- 
tolikiem. ' h 

Stopniowo, w miarę poznawania tajem- 
nic wiary p. Pistol postanowił poświęcić 
resztę życia idei nawracania żydów na ło- 
no Kościoła katolickiego. 4 

Stał się misjonarzem współpracującym z 
sekcją nawracania żydów 1-wa Misyj We- 
wnętrznych. 3 

W marcu roku ub. w lokalu Chrześcijań 
skiego Domu Ludowego odbył się odczyt 
p. Pistola na temat „Pascha u żydów i 
chrześcijan. 

Odczyt ten nie został skończony, gdyż 
policja rozwiązała zebranie z powodu nie- 
uzyskania przez organizatorów zezwolenia u 
władz. 

Na drugi dzień redakcja „Owent Kurje- 
ru" zamieściła sprawozdanie, autor którego, 
opierając się na słowach przygodnego  in- 
formatora — M. Ginzburga, zaznaczył ja- 
koby mówca miał wspomnieć o tem, że ży- 
dzi składając symboliczną ofiarę używają 
krwi chrześcijan. 

Nonsensowna ta „wiadomość* spowodo- 
wała pociągnięcie przez p. Pistola naczel- 
nego redaktora A. Grodzieńskiego i wydaw 
ców braci A. i N. Rozentali do odpowiedzial- 
ności sądowej. 

Podczas rozprawy sądowej oskarżony 
Grodzieński zeznał, że wiadomość ta napi 
sana została na podstawie oświadczenia Gin 
sburga oraz, że zamieścił ją w piśmie uzną- 
jąc za konieczne zwrócenie uwagi  społe- 
czeństwa na działalność Pistola „b. rabina“ 
przechrztę nawracającego żydów na kato- 
licyzm. 

Zamieszczenie tego artykułu uważał za 
swój obowiązek dziennikarski. - 

Następnie składali zeznania świadkowie, 
którzy byli obecni na odczycie Pistola. 

szyscy zgodnie zeznali, że Pistol mó- 
wiąc o symbolicznej ofierze krwi u żydów 
nie wspomniał ani słowem o krwi chrześci- 
jańskiej. Zeznający też w charakterze świad- 
ka ks. kanonik Miłkowski Prezes T-wa Mi- 
syj Wewn.) obecny na odczycie potwierdził 
zeznania poprzednie, wyjaśniając przytem, 
że ktos mało inteligenty mógł nie zrozumieć 
słów prelegenta i z tego powodu powstała 
wersja. 

Popierający oskarżenie prywatne mec. 
Zmitrowicz zaznaczył, że tego rodzaju ten- 
dencyjne wzmianki szkodzą działalności mi- 
syjnej Fistola oraz, co jest niedopuszczal- 
nem, wytwarzają specjalne nastroje wśród 
mas. W konkluzji prosi o skazanie oskarżo 
nych. 
> Obrokca oskarżonych mec. Smilg podkre 

Ślił na wstępie, że jego zdaniem, chodzi w 
tym wypadku o zniesławienie niekaralne, a 
pozatem cała sprawa wynikła na tle umie- 
szczenia wyolbrzymionej co do istoty wia- 
domości, umieszczenia bez złej | tendencji, 
bez myśli ubliżenia oskarżycielowi. 

Žan poświęcił tak dużo czasu kwe 
stji symbolicznej ofiary krwi, że w umyśle 
przeciętnego słuchacza mogła powstać myśl 
zgoła nieodpowiadająca intencjom prelegen- 
ta. Prosi o uniewinnienie. 

Sąd uznał oskarżonych winnymi ogłosze 

TARGI PARYSKIE 
i przemysłówców wszystkich naro- 

wytwórczości. Pomiędzy 
TARGÓW PARYSKICH 

wstępu na teren Tar gów. Mogą oni również uzyskac 

Ja sam nie wiem, jak mi się te słowa 
WER " Ale gdzież są amulety? 

—- Nie wiem, — odrzekł szczerze 

Arab. — Pewnie na szyi tej dziewczy 
ny. 
— Więc chodźmy do niej i ja odbio 

rę amulety! 
Śpieszmy się. Ona mogła zgubić, 

albo schować je, nie traćmy czasu! 
Arab uśmiechnął się chytrze: 
— Nie, nie możesz jej teraz 

dzieć! 
— A to dlaczego? 
— Bo oddałem ją już handlarzowi 

i dziś jeszcze będzie wyprowadzona 
na targ. W tej chwili przygotowują 
ją do sprzedaży, rozczesują włosy, ró 
żanym olejkiem  namaszczają ciało. 
Czy myślisz, że w takiej chwili, po- 
zwolą ci niepokoić ją? 

Antonio Pareira uderzył pięścią w 
stół, w nowym napadzie wściekłości. 
Gdyby obaj przyjaciele nie byli tak 
rozgorączkowani, i pochłonięci swym 
sporem, zauważyliby pewnie, że samot 
na kobieta zbliżyła się do nich wyraź 
nfe i podsłuchiwała ich rozmowę. 

— Oszukaleš mnie, Ezdro! Jakże 
ja teraz dostanę amulety? 

Nie wiem, co to mnie może ob 
chodzić! Teraz, kiedy ty mnie obrazi- 
łeś, nie będę sobie nad tem łamać gło 
wy. Kup dziewczynę, to dostaniesz i 
amulety. Ty pierwszy nie dotrzymałeś 
umowy! 

wi- 

nia artykułu sensacyjnego, o treści szko- 
dliwej, bez uprzedniego sprawdzenia na 
miejscu podanych wersyj i skazał: red. Gro- # 

  dzieńskiego na miesiąc więzienia i 300 zł. 
grzywn wydawców na dwa tygodnie a- 
reszt zawieszeniem tym ostatnim kary na 
przeciąg dwóch lat. 

    

RABUNEK W... ARESZCIE 

Areszt gminny w Turgielach pow. Wil.- 
Trockiego w niczem nie przypomina wiel- 
kich więzień amerykańskich, zbudowanych 
i prowadzonych w myśł najnowszych wska 
zań penitencjarnych, a mimo to spełnia swo- 
je zadanie, dając locum skazanym na róż 
ne drobne kary, oraz przytrzymanym - pija- 
kom. 

W grudniu 1929 r. doszło w areszcie 
tym do grubej awantury, wywołanej przez 
czterech młodych ludzi, zamkniętych w celi 
„do otrzėžwienia“. 

Awanturnicy, a byli to: W. Głozaczow, 
WŁ Bartoszewicz, K. Piotrowski i K. Hołu- 
bowski, zamiast położyć się spać na pry- 
czach, postanowili zdobyć pieniędzy „na 
pochmialkę“. 

Projekt, jak na lokatorów aresztu, dość 
dziwny. 

Cóż tedy robią czterej 
turgielscy? 

Wyłamują deskę wewnętrznej ściany 
aresztu, dostają się do sąsiedniej celi i tu, 
po uporczywej bitwie z jej lokatorami, od- 
bierają u Jana Łatyszewicza portmonetkę z 
28-miu zł. 

Po wykonaniu planu wracają najspokoj- 
niej do swojej celi, aby odpocząć po tru- 
dach wyprawy. 

Odpoczynek niezupełnie udał się. Przy- 
była policja, spisała protokuł, w rezultacie 
którego wczoraj, wszyscy czterej zasiedli 
na ławie oskarżonych. 

Jeden tylko Bartoszewicz n.b. 
ostatnio za złożenie fałszywego zeznania” 
przed Sądem, przyznał się do wszystkiego. 

Był pijany — powiada — wlazł przez 
dziurę w ścianie do sąsiedniej celi, * 
rewidował Łatyszewicza, zabrał mu pienią- 
dze i oddał je Głozaczewowi. 

Pozostali współoskarżeni 
się do winy. 

Na przewodzie sądowym wina oskarźo- 
nych została całkowicie udowodnioną, to 
też Sąd Okręgowy, któremu przewodniczył 
p. sędzia Brzozowski skazał wszystkich na 
rok więzienia. 

Na ten raz znajdą się oni za murami 
więzienia na Łukiszkach i wątpliwem jest, 
czy tu uda się im. dokonywać napadów 7 
włamaniem przez Ścianę. 

Mury więzienia łukiskiego wprą się ich 
zakusom. 

muszkieterowie 

nie przyznali 

         

  

W dn. 2, 3 i 4g kwietnia będzie 
wyświetlane potężne misterjum filmc= 
we z częsów okrutn"go prześladowania 

chrześcijan w'10 akt. 

Męczeństwo 
Chrześcijan 

w kinie „CASINO“ 
Dla młodz eżv dozwolone. 

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORQNIECKI 

Wilno, ul. beliny 16, m. 5 tel. I5—43 
Godz. przyjecia: od9 -2 i 6—7 pp 

WIECZNA MŁODOŚĆ 
Ładna cera, bez zmarszczek — oto se- 

kret piękności. 
młodą, należy używać codziennie wyrobów у) 

  

    

Tokalon. t 

Krem Tokalon wyrabiany jest w kilku 
gatunkach dla rozmaitych rodzajów naskór- + 
ka, Dla brunetek — krem nietłusty, dla blon 
dynek — krem tłusty. Dzięki specjalnemu 
spreparowaniu, którego formuła zadecydowa 
na została po długich poszukiwaniach przez 
specjalistów, krem Tokałon karmi, udelika 
mia naskórek i zmniejsza pory. 

Używając kremu Tokalon, zachowamy 
świsżość i młodość. 

To mówiąc, Arab wstał, ale Parei- 
ra chwycił go za rękę. 

— Nie odchodź, Ezdro, poczekaj. 
Czego chgzsz ode mnie wzamian za a- 
mulety? 

-— Niczego. Nie potrzebuję ani tej 
bladej, chudej dziewczyny, ani jej 
skarbów. Oddałbym ją tobie, wzamian 
za tą drugą... Westox, czy jak się o- 
na nazywa.? Za taką oddałbym wszy „ 
stko, co mam! @ 

— To jest niemożliwe, Ezdro! O- 
na jest daleko.—]a obiecuję oddać ci 
połowę skarbów, które przyniosą mi 
te amulety, jeśli oddasz mi tę Angiel 
kę! 

— Nie, nie, bracie! Nie będę tru- 
dzić się dla ciebie! Nie wierzę w te 
twoje skarby! Ty sam mówiłeś, że nie 
znasz tajemnicy tych amuletów, Kiedy 
dowiesz się, gdzie są te skarby, wte- 
dy pomówimy o tem. #Я 

Mogę tylko teraz pójść z tobą na | 
rynek, gdzie sprzedają niewolników. { 
Targ już się rozpoczął, a ja chciałbym 
wiedzieć, czy dużo pieniędzy dostanę 
za moich jeńców. 

Tłumiąc z trudnością złość i nie- 
nawiść, Pareira ruszył za Arabem na 
rynek. Za nimi, sunęła niezauważona 
kobieta, z zasłoniętą twarzą, tylko sza 
firowe oczy wpatrywały się w idących 
przed nią mężczyzn z dziwnem skupie 
niem, powagą i męstwem. 

karany , | 
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Olga Olgina CZY ZNAMY WILNO? 
Nasza wileńska śpiewaczka, pani 

Oiga Ołgina (Larar), która  debiuto- 
wała na naszej scenie na Pohulance 
w r. 1922 i od trzech lat jest w Ope- 
rze Warszawskiej, śŚwięciła ostatnio 
triumfy w Londynie i w innych mia- 
stach  Anglji.Między  innemi dawała 
własny recitał w Wigmore — Hall — 
jednej z najlepszych sal koncertowych, 
na którym licznie była reprezentowa- 
na prasa muzyczna stolicy Anglji. Pa- 
ni Ołgina śpiewała także dużo pol- 
skich pieśni: Szymanowskiego, Kar- 
łowicza, Szopena, Moniuszki. Następ- 
nie w swoim tournee po Anglji w 
Glasgow śpiewała ze słynną szkocką 
arkiestrą symfoniczną, pod dyrekcją 

"znanego w Anglji kapelmistrza Barbi- 
rolli. Ogromnem powodzeniem w An- 
glji cieszą się też płyty gramofonowe 
z głosem pani Ołginy, a o przyjęciu 
którego doznał, świadczą następujące 
głosy potentatów prasy angielkiej: 

The Times. Pani Olgina ma głos czysty, 
Świeży i doskonale wyrobiony technicznie. 
Górne tony okrągłe i srebrzyste. Dykcja wy- 
rażna, oddech Świetnie opanowany, duży 
temperament artystyczny. Wykonanie pełne 
wyrazu. Program ciekawy, niebanalny, od- 
śpiewany wyjątkowo pociągająco. 

The Star. Pani Olgina jest śpiewaczką 
pi ną. Głos czarująco a wy- 
jatkowy ruchliwy, jasny jak kryształ, góra 
okrągła i pełna blasku. Wszystko, co špie- 
wała — śpiewała bardzo dobrze. Trzeba 
podkreślić także interesującą powierzchow- 
ność artystki, tworząc” piękny, niebanalny 
obrazek na estradzie. „Covent Garden" po- 
winno się obudzić i wzrócić uwagę na p. O. 

Morning Post. Doskonale _ postawiony 
głos, świetnie niesie. Pani Ołgina wybitnie 
pierwszorzędna Śpiewaczka. 

The Daily Telegraph większość śpiewa- 
ków operowych niezbyt nadaje się do wy- 
konania więcej subtelnego stylu pieśni. Te- 
go nie można jednak powiedzieć o p. Olgi- 
nie, która wykonuje pieśni z wiełkim cza- i swoj nazwiski 3 lestač do redakc: 
rem i iżalnóśclę, i Sake 30 > 

Pocisk armatni w gmachu 
po-ratuszowym 

NIEZWYKŁE ODKRYCIE ROBOTNIKÓW 

Wczoraj podczas robót jeden z pracujących znalazł wśród różnych rupieci, zło- 
ro wypłat zapomóg „bezrobotnym, przeprowadza się obecnie gruntowny remont i cały 
tokai został opróżniony. 

c Wczoraj podczas robót jedenz pracujących znalazł wśród różnych rupieci zło- 
'Zonych na piętrze pocisk armatni dość dużych rozmiarów i o swem odkryciu powiado- 
mił natychmiast kierownictwo robót. 

` Władze bezpieczeństwa wydelegowały do Ratusza przedstawicieli policji i wojska, 
którzy po przeprowadzeniu oględzin ustalili, że pocisk nie posiada zapalnika. 

oc E leży tu już kilka lat, być może od wojny polsko - bolsze- 
w : 

Z zachowaniem niezbędnych ostrożności pocisk przewieziono do zbrojowni. 

WYKAZ 
żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 - 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ. W MAJ. SAW ICZE POW. WOŁOŻYŃSKI. 

„, |) szer. komp. san: Rylka Stanisław, Gutfal Franz, 13) szer. 15 p.p. Drozdowski 
2) szer. 35 Pp. tecz Adam, 3) szer. 15 p. Jan, 14) szer. 22 p.p. Jaci,niuk Władysław, 
p. Puchalski Bołesław, 4) st. szer. D-wo 9 15) szer. 9 dyw. piech. Najda Jan, 16) szer. 
D. P. Połewski Józef, 5) szer. D-wo 9 D.P. 34 pp. Artyako Stanisław, i szer. kołm. 

Pupik Stanisław, 6) st. szer. 15 p.p. Szczęs- narz. Henryk Bronisław, 18) szer. Pek. 9 
ny Piotr, 7) szer. 15 p.p. Dobosz Józef, 8) p Dyw. Rogowski Józef, 19) kan. 9 pap. 
EB A) Pp. E sA 9) KŚ ża pe Zysko Jan, 20) st. szer. Kom. Tel. Jarosin- Owsianka Franciszek, szer. Szpit. „ ski Stefan, 21 szer. 22 p.p. Pietrzak i- 204 Ziemichod Stanisław, 11) kapr. 9 dyw. ciech. a = piech. Księżki Bolesław, 12) szer. 15 p.p. 

CMENTARZ WE WSI DZIESIĘT NIKI POW. WOŁOŻYŃSKIEGO 

1) sierż. 4 p.p. Leg. Korczyk Władysław, Leg. Fryga Józef, 4) por. 4 Leg. Kie- 
2) jeg. 4pp. Leg. Góz Mikołaj 3) leg. 4 p.p. sen jan o PP E 

CMENTARZ WE WSI BOBROWICZE, POW. WOŁOŻYŃSKIEGO 
1) ułan Jazdy Rycerstwa Poliskiego Mac-kiewicz Aleksander. 

CMENTARZ W M-KU ZABRZEZIE, POW WOŁOŻYŃSKIEGO 
1) bomb. 1 D.A.C. Luśnia jan, 2) bomb.1 D.A.C. Lubak Czesław. 

  

Nałeży obok zamieszczoną  iotografję: 
1) poznać, 2) wyciąć i zaopatrzeć nadpisem 

  

  

    

       

     

HALLO!! RADJOAMATORZY!! 
We własnym interesie unikajcie strat, kupując Akumulatory. 

radjoodbiorniki i sprzęt radjowy tylko w. firmie 

MICHAŁ GIRDA 
ZAMKOWA, 20, tel. 16-28 

sumienne, wygodne i tanie ładowanie i 
akumulatorów, słuchawek etc. 

Fachowe, naprawa 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUJWICKIEGJ 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOM:CZNY 7:EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł, 
WSPOŁCZESNE PAŃSTWO 1ITEWSKIE 1922 r. 2 zł. 
REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POLSKI 

1926 rok, 10 zł. ^ 
„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PANSTWA“ odpowiedž na ksiąžkę 

Dmowskiego — 2 zł. 
ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKTKONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 

1928 r. 3 zł. 
7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 zł, 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 r. — 5 zł 

Hvar || | | | | | 

"+ KOPERNIKIEM 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A. Długokęcki i W. Wrześniewski S-ka Akcyjna Warszawa—Bracka 23 
Przedstawiciel St. Zatorski — Wilno, ui. J. Jasińskiego Nr. 1. 

EA 
UZNANA | 

za 

  

         

  

   

  

s © 

= rų 

„Krwawa awantura w Lidzie 
POLICJANT W OBRONIE ŻYCIA ZABIJA NAPASTNIKA 
Wczoraj wieczorem wynikła sprzeczka między małżonkami 

Albertyną i Aieksandrem  Łuczkow, zam. przy ul. Szkol- 
nej 70 a ich subiokatorem znanym tutejszym awanturnikiem i 
nożownikiem Leonem  Rubaszukiem lat 26 i jego kochanką 
prostytutką Sonią Fiikolówną. 

Zaalarmowany hałasem przybył na miejsce posterunko- 
wy Piekarski Jan, zastając w mieszkaniu pokrwawionego i pobi- 

tego do nieprzytomnosci Łuczkowa i Rubaszuka, znęcającego 
się nad nieprzytomnym. Posterunkowy chciał zabrać Rubaszuka 
do komisarjatu, Łuczkowa zaś skierować do Szpitala. Jednakże 
awanturnik stawił czynny opór, uderzył  posterunkowego w 
pierś i twarz i chclał go chwycić za gardło. W tym czasie Flinke- 
łówna podała Rubaszukowi nóż kuchenny, zachęcacjąc kochanka 
do zamordowania Piekarskiego. 

W tej sytuacji posterunkowy Piekarski usiłował rozbrolć i 
obezwładnić napastnika, kalecząc go w czasie szamotania się w 
prawą rękę, Wreszcie w obronie własnej posterunkowy Piekarski 

r w + 

B; 

LUDWIK ZAJKOWSKI 
zmarł dnia 22 lutego b. r. 

Nabożeństwo żałobne za Jego du zę odbędzie się w poniedziałek 30 

marca o g. 9-ej rano w kościele Św. Ducha przy ul Dominikańskiej, 

o czem zawiadamia RODZINA 

Za spokój duszy 

‚ ste 

JÓZEFY ŻUKOWSKIEJ 

„rywki pozwolą kolegom 

pchnął Rubaszuka bagnetem w lewą 
odpierając zamach na swoje życie. 
do szpitnia, pomimo udzielenia 

stronę klatki piersiowej, 
Rubaszuk po przewiezieniu 

natychmiastowej pomocy ile- 
karskiej, zmarł po upływie niespełna godziny. Flinkelównę osa- 
dzono w więzieniu. 

Łuczkow w stanie nieprzytomnym został przewieziony do 
szpitala. 

Zaginionego syna znalazł w przerębli Wilji 
Przed trzema tygodniami zaginął 6-łetni Aleksander Ananin (Tartaki 32) Poszuki- 

kiwania To bez rezultatów. 
Zrozpacze: 

się, że 
о 

rodzice sądzili, že dziecko zostało porwane, lecz wczoraj przekonali 
iosło one śmierć w nurtach Wilji, 

zaginionego, będąc przypadkowo ad rzeki, zawważył w wodzie brzegiem 
jakgdyby zwłoki i tknięty przeczuciem z narażeniem życia dostał się na lód i z przerębli 
TS ciało swego syna. 

hłopak wpadł do wody w pierwszych dniach marca podczas saneczkowania 
gdy zjeżdżając z góry natrafił na cienki lód, który się załamał i dziecko wpadło do wody 

Syn zamordował ojca-nałogowego pijaka 
W pobliżu wsi jaczno gm. stołpeckiej znaleziono zamordowanego siekierą 46 le- 

tniego wieśniaka Pawła Klinko, mieszkańca tej wsi. Policja dowiedziawszy Si 
sunkach rodzinnych zamordowanego, który 

o sto- 
stale miał scysje z 20 łetnim synem Piotrem, 

powzięła podejrzenie, że to on właśnie zamordował ojca. 
Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu Klimki całkowicie potwierdziła to przypu- 

szczenie, bowiem ujawniono ubranie i siekierę ze skrzepniętą krwią. 

Aresztowany ojcobójca przyznał się do zbrodni i szeroko opowiedział o przyczy- 
nach, które go skłoniły do tego. Od kilku łat ojciec oddawał się rfjaństwu, nietyłka 
zaniedbujac gospodarkę łecz sprzedając co mu wpadło pod rękę, 

piotych na kupno wódki. 
by tylko mieć kilka 

Chłopak widząc upadek moralny ojca i grożącą całej rodzinie nędzę niejednokrot 
nie upominał ojca lecz bez skutku. 

Ornegdaj powracając z lasu spotkał pijanego ojca, koło wsi i ** chciał mu ode- 
brać siekierę by znieść ją do karczmy. 

Wynikia bójka, jak twierdzi morderca w trakcie której uderzył on Klimkę ostrzem 
siekiery w głowę. 

IATA TSRS WASZE TTT EEE 
KTO OSZCZEDZA DZIŚ — TEN JEST SPOKOJNY O JUTRO! 

Pocztowa Kasa Oszczędności 
Centrala, Warszawa Jasna 9. 

Ekspozytury: Nowolipki 10, Próżna 3, Hale Mirowskie 

Oddziały: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Wilno 

GWARANTUJE 
wkłady 

gotówką, najpewniejszemi 

lokatami w złocie 
i liczaemi nieruchomoś iami PKO 

ZAPEWNIA 
wkładóm oszczędnościowym 
pełne be pieczeństwo i tajem- 
nicę, możność natychmia- 
stowego wycofania, 

solidne oprocentowanie 

Obrót P. K. 0. wyniósł w 1930 roku 24 miljardy złotych 
Suma wypłaconych procentów za wkłady wynosiła w r. 1930 

ponad 13 miijonów złotych 

    Każdy Urząd Pocztowy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty 

KRONIKA 
SZKOLNA 

personałne w  Kuratorjum 
Szkołnem. Dowiadujemy się, że na miejscu 
naczelnika wydziału szkół Średnich w kura 

NIEDZIELA 

Dziś 29 

N. Pałmowa 
jut a 

B nieli 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI: U. S. B. W WILNIE. 

2 dnia 28 i. 81 r 

ie średnie w mm. 755 

iemperaturz średnia -l- 1 

Temperats: 

Temper 

Opad w mm. 

Wiatr połudn.-zachodni 
Tendeucja spadek 

Uwagi: półpochmurnto 

   

  

URZĘDOWA 
- —- Łetni czas urzędowania, We wszyst- 
kich instytucjach państwowych, które w 0- 
kresie zimowym rozpoczynały urzędowanie 
o godz. 8.30 z dniem ł kwietnia wprowadzo 
ny będzie czas letni urzędowania, podobnie 
jak w latach poprzednich. 

Prace rozpoczynać się będą o godzinie 
8 1 trwać do godz. 15, a w soboty do 13.30 

WOISKOWA 
— Odezwa do kol. oficerów rez, i pod- 

chorążych rez. zatrudnionych w szkołach i 
instytucjach szkołnych. 

Powstał projekt zorganizowania Sekcji Za 
wodowej Szkolnej przy Wileńskim Kole Ofi 
cerów Rezerwy, w skład której weszli ofice 
rowie rez., i podchorążowie rez. zatrudnieni 
w urzędach, instytucjach i szkołach na tere- 
nie Okręgu Szkolnego, w związku z czem 
prosimy kolegów oficerów rez. i podchorą 
żych rez., o przybycie w niedzielę dn. 29 
marca 1931 r. o godz. 11 do łokalu Kurator- 
jum (Wołana 10) na zebranie organizacyj- 
rne. Porządek zebrania: 

Zagajenie i przemówienia powitalne, re- 
ferat n.t. „Cele i zadania pracy oficera i 
podchor. rez. w czasie pokoju” — wygłosi 
mjr. Bąbiński, referat n.t. „Zadanie sekcji 
zawodowej" wygłosi kpt. rez. Obiezierski 
Michał, dyskusja nad referatami, _ wybór 
władz sekcji zawodowej szkolnej ZOR, wol- 
ne wnioski. 

— Komunikat Koła Wileńskiego Związku 
Oficerów Rezerwy. Podajemy do wiadomo- 
ści kolegów oficerów rezerwy, że zgodnie 
z uchwałą zarządu koła został otwarty lo- 
kal klubowy (Mickiewicza 13) czynny co- 
dzień w godz. od 18 — 23. 

Wygodne meble, szereg pism i inne roz 
spędzać mile wolny 

czas w lokalu własnym. 
Jednocześnie komunikujemy, iż został w 

lokalu koła zainstałowany aparat  telefoni- 
czny, nr. 175 (sto siedemdziesiąt pięć). 

AKADEMICKA 
— Rekolekcje akademickie odbędą się 

w kościele św. Jana w dniu 30, 31 i marca 
il kwietnia r. b. o godzinie 7 wieczorem. 

. Konferencję wygłosi kst. Edward Szwej- 
nit rektor kościoła św. Anny w Warszawie. 

— Zmiany 

torjum p. Bobka, przeniesionego w stan 
cpoczynku wyznaczony został dotychczaso- 
vy dyrektor gimn. im. Zygmunta - Augusta 
R. Głuchowski. 

„ — Państwowa komisja egzaminacyjna 
dla kandydatów na nauczycieli szkół šred 
nich w Wilnie ogłasza, że egzaminy dla kan 
dyndatów na nauczycieli szkół Średnich 
(naukowe, pedagogiczne i uproszczone) w 
okresie wiosennym roku bieżącego  odby- 
wać się będą od dnia 2 do 13 czerwca r. 
1931. Kandydaci, którzy pragną przystąpić 
do egzaminów w tym okresie, winni zgłosić 
się w tym celu pisemnie do komisji egzami 
nacyjnej w terminie do 13 maja, składając 
jednocześnie przepisaną opłatę, która wyl- 
nosi za egzamin naukowy (klauzurowy i u- 
stny) 84 zł,  —za egzamin pedagogiczny 
56 zł, za egzamin uproszczony. — 50 zł. 
40 gr., za egzamin z literatury, historji i geo 
grafji polskiej przy egzaminie uproszczonym 
16 zł. 80 gr. 

Rozkład i terminy będą podane do wia 
domości zainteresowanych drogą ogłoszenia 
w łokalu komisji egzaminacyjnej (Uniwer- 
sytet ul. Uniwersytecka 3, drugie piętro). 

‚ — Z gimnazjum im. Orzeszkowej. — W 
dniu 26 marca b. r. Rada Opieki Rodziciel- 
skiej gimnazjum im. Orzeszkowej _żegnała 
ustępującą przełożoną p. Jadwigę Turkow- 
ską. Prezes Rady p. Leszczyński w ciepłych 
słowach dziękował p. Turkowskiej za jej 
serdeczny stosunek i pełną poświęcenia pra- 
cę i opiekę nad wychowankami, wręczając 

so adres z podpisami gremjum ro- 
ziców. 

RÓŻNE 
— Premjowanie wkładów oszczędnościo- 

wych Komunalnej Kasy Oszczędności m. 
Wilna w dniu 1 października rb. wylosuje 
20 premij po 500 zł. na łączną sumę 10.000 
Do udziału w losowaniu będą dopuszcza- 
ne wszystkie książeczki oszczędnościowe zło 
towe, na których suma wkładów, sięgająca 
nie mniej niż 100 zł. będzie pozostawała na 
książeczce nieprzerwanie niemniej niż 6 mie 
sięcy, poprzedzających datę losowania. 

Że wzgłędu na zbliżający się termin 1 
kwietnia, należy pośpieszyć z ulłokowaniem 
wymaganej kwoty 100 złotych, by mieć mo 
żność wziąć udział w losowaniu. 

— Podziękowanie. Konferencje T-wa św. 
Wincentego a Paulo składają tą drogą ser- 
deczne podziękowanie tym, co się przyczy 
nili swym bezinteresownym udziałem w kon 
cercie dn. 22. III br. na rżecz biednych — 
pp. B. Korwin - Krukowskiej, Z. Wyrzyko- 
wskiej, b. prof. |юйсе i p. Mariszkinowi pp. 
wykonawcom „trio” a w szczególności ze- 
społowi choru „Echo“ pod batutą p. prof. 
Kalinowskiego. . Komitet. 

— Odbyło się doroczne Walne Zebranie 
członków chóru „Echo“, na którem doko- 
nano wyborów nowego zarządu w składzie 
następującym: Prezes — p. Ryszard Filipo- 
wicz, wiceprezes — p. Czesław Rogowski, 
sekretarz — p. Piotr Romanowski, . skarbnik 
— p. Władysław Cynk, gosnodarz — D. 
Władysław Dmochowski i bibljotekarz 
p. Witold Polidowczyk. Kierownikiem arty- 

we wior-k dn 30 marca I93I r. jako w-3 cią rocznicę zgonu, odbędzie się 

Nabożeństwo Żałob'e w Kościele O.O. Bonifratrów v godz. 9-tj rano, 

o czem zawładamiają 

stycznym i gentem chóru pozostał nadal 
p. prof. Władysław Kalinowski. й 

Zarząd zalatwia wszelkie sprawy związa 
ne z przyjmowaniem nowych członków w 
poniedziałki i czwartki od godz. 1? do 21 
w lokalu przy ul. Oranżeryjnej Nr. 3 --l. 

POCZTOWA 

— Mechanizacja służby pocztowej. Jak 
nas informują Wil. Dyrekcja Pocztowa nosi 
się z zamiarem uruchomienia w Urzędzie Po 
cztowym automatów do sprzedaży 15 i 25 
groszowych znaczków oraz krat pocztowych 
Uruchomienie wspomnianych automatów bę 
dzie zapoczątkowaniem akcji zmechanizowa 
nia obsługi publiczności, co wpłynie na 
znaczne usprawnienie działalności poczty. 

KOLEJOWA 

— Nowe przepisy o gospodarce wago- 
nami towarowemi. Ostatnio na terenie dzia- 
łalności Wil. Dyr. Kolejowej wprowadzono 
nowe przepisy o gospodarce wagonami to- 
warowemi. 

Przepisy wprowadzają szereg uproszczeń 
pod względem technicznym, które będą 
miały duże znaczenie dla przedsiebiorstw 
transportowych. Zniesione zostały m. in. 
kaucje pobierane dotychczas przy zamawia 
niu wagonów, a pozatem obecnie można bę 
dzie zamawiać wagony telefonicznie i tełe- 
graficznie, co dotychczas nie było prakty- 
kowane. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 

wyst. Spy К. Junoszy - Stępowskiego. Dziś o 
o godz. 8 wiecz. ukaże się „Ten, którego 
biją po twarzy” „pełna napięcia tragicznego 
sztuka L. Andrejewa z Kazimierzem Junoszą 
Stępowskim w kapitalnej roli hrabiego Man- 
czini. W pozostałych rolach bierze udział 
niemal cały zespół teatru miejskiego, z pp. 
Eichlerėwną, Kaminską, jaśkiewiczem, Kre- 
czmerem „Mileckim, Żurowskim, oraz dyr. 
Zelwerowiczem na czełe. 

, Sztuka cieszy się niebywałem powodze- 
niem dzięki fascynującej treści, doskonałej 
grze, oryginalnym dekoracjom j. Hawryłkie 
wicza, oraz ilustracji muzycznej pod kierun- 
Sm E: 3 Jaco. 

„Występy K.  Junoszy - Stępowskiego 
zbliżają się ku końcowi. Ostatni POŻEgAdliY 
występ tego znakomitego w Sztuce 
L. Andrejewa „Ten, którego biją po twarzy” 
odbędzie się we wtorek najbliższy dn. 31 bm 

— Teatr mieiski w Lutni. Dziś teatr czyn 
ny dwukrotnie. Po południu o godz. 3.30 u- 
każe się po cenach zniżonych — specjalnych 
świetna komedja L. Verneuila „Azais” z Ka 
zimierzem Junoszą - Stępowskim w kapital 
nej roli barona Wurtza. Arcywesoła ta ko- 
medja cieszy się zasłużonem powodzeniem. 

Wieczorem o godz. 8 ukaże się po raz 
ostatni oryginalna sztuka K. Leczyckiego 
„Sztuba”, poruszająca zagadnienia związa- 
ne ze stanem obecnym szkoły polskiej. ju- 
tro w poniedziałek przedstawienie zawieSzo 
ne z powodu próby generalnej ze sztuki 
„Koniec i początek”, 

— Wtorkowa premjera w Lutni. W nad- 
chodzący wtorek odbedzie się w teatrze Lu- 
tnia premjera przemileį, pogodnej komedji 
M. Maszyńskiego „Koniec i początek". Re- 
żvserję powierzono K. Wyrwicz - Wichrow 
skiemu, który jednocześnie objął iedną z ról 
głównych w sztuce. Pozatem biorą udział 
H. Dunin - Rvchłowską, I. Jasińska - Det- 
kowska, C. Szurszewska, |.  Łubiakowski, 
oraz M. Wyrzykowski. 

. Sztuka ta obecnie grana w Warszawie 
cieszy się nadzwyczajnem powodzeniem. 

— „Requiem* Mozarta. Dzisiejszy kon 
cert religijny T-wa Muz. „Lutnia“ niewąt- 
pliwie zgromadzi do Konserwatorjum Muzy- 
cznego (wejście od ul. Końskiej), wszystkich 
miłośników muzyki. 

W drugiej części programu usłyszymy 
„Requiem* Mozarta, z okazji 175 rocznicy 
urodzin tego kompozytora, w wykonaniu 
chórów: „Lutnia" i Pocztowego, orkiestry i 
solistów: W. Hendrich, N. Pekarówny, A. 
Ludwiga i E. Olszewskiego, pod dyrekcją j. 
Leśniewskiego. 

Akompanjuje Wł. Szczepański. 
wstepne wygłosi prof. M. Józefowicz. 

„Kasa jest czynna dziś —- w Konserwa 
torjum od g. 6 wiecz. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

Słowo 

  

Na święta poleca 
е frma 

0. KAUICZ 
ZAMKOWA 8. 

Koszule od 3 zł. — gr. 
Trvkoty 794 
Pończochy — "„— „ 95, 
Skarpetki 507 

Duży wybór kapeluszy, krawa- 
tów od wykwintnych do naj- 

tańszych. 

  

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino se SRR > Cuda w górach Mas- 

Heljos — Melodja serc. 
Hollywood — Kobieta, która cię nigdy 

nie zapomni. 
Casino — Z Byrdem do bieguna połud- 

niowego. 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 
Światowid — Księżniczka Olga 
Mimoza —Tajemnica skrzynki pocztowej 

„ Styłowy — Słodycz grzechu. : 
Рап — Pojedynek w przestworzach 

Casino — .Rewja Holfywoodu 

„WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nieszczęśliwy wypadek z ofice 

rem 13 p. ułanów. Wczoraj rano uległ 
ciężkiemu zatruciu rotmistrz 13 p. uł. 
Apolinary Musiał, mieszkający w Wil- 
nie, przy ul. Jasnej 13 (Zwierzyniec) 

Domownicy znalezli go w pokoju w 

MĄŻ i DZIECI 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 
„$. P. GABRJELA HR, KOMAROWA . 

Dnia 3 lutego 1931 r. zeszła z te- 
świata Gabrjela z hr. Starzeńskich 
Komarowa. 
Ze śmiercią |ej ubył cenny i nie- 

zastąpiony typ prawdziwej  połskiej 
matrony. Cechowały ją głęboka wiara, 
hart ducha wielki, gorące serce, wy- 
trwałość w pracy i wdzięk, który wszy 
stkich ujmował. 

Urodzona w r. 1845 z ojca Kazi- 
mierza i matki Zofji z hr. Ožarow- 
skich, pierwsze lata młodości spędzi- 
ia zagranicą. Było to w latach 1863 — 
1864, gdy hr. Starzeński, by nie przy 
jać dla żony ofiarowanego jej wyższe- 
go stanowiska u dworu, wołał rodzi- 
nę usunąć z kraju. Po powrocie z ob- 
czyzny, ś. p. Gabrjela wyszła zamąż 
za Józefa Komara, ziemianina na Lit- 
wie. Owdowiała wcześnie i oddała 
się całkowicie pracy w majątku i wy- 
chowaniu córek. Gdy młodszą córkę 
wydała zamąż, mróciła do Pietkowa i 
tu przez szereg lat pracowała gorliwie, 
siejąc kulturę we wsi swojej, gdzie 
założyła jedną z pierwszych ochronek 
w kraju, *sklep spółdzielczy, tkactwo, 
koszykarstwo, w cełu krzewienia prze 
mysłu krajowego. 

go 
hr. 

Wojna światowa znalazła ją na 
placówce — mimo nalegań sztabu ro- 
syjskiego — nie opuściła Pietkowa i 
zatrzymała u siebie uciekających do 
Rosji sąsiadów; — podczas okupacji 
niemieckiej legjoniści — jako pierwsi 
żołnierze polscy  radośnię. witani —- 
znajdowali U Nfej serdeczną - gościn-- 
ność, — a po odejściu Niemców, dom 
Jej stał się przystanią dla licznie u- 
ciekających przed bolszewikami  kre- 
sowców. l.tu w Pietkowie stanął pułk 
10 ułanów (L. B. dywizji) — tu przez 
6 miesięcy cisnęli się ochotnicy, któ- 
rzy się do pułku zgłaszali. 

Ś. p. Gabrjeła Komarowa z istnie 
staropolską gościnnością gromadziła 
tu liczne zastępy oficerów kadry woj- 
ska polskiego, krewnych, przyjaciół, 
bezdomnych, wszystkich skupiała, 
wszystkich sercem swem ujmowała, w 
sercach wszystkich żyć będzie wiecz- 
nie. 

Cześć jej pamięci! 

TN BATERJE    
аВ 

stanie nieprzytomnym, wigc zaalarmo- 
wano Pogotowie, które po stwierdze- 
niu zatrucia, przewiozło go do szpita- 
la wojskowego. 

Rotmistrz Musiał przyjmował _0- 
statnio różne lekarstwa. większa daw 
ka których spowodowała najprawdopo 
dobniej zatrucie. 

— Porzucona przez męża targnęła się 
na życie. Zatruła się ciężko esencją octową 
mieszkanka Lidy  Marja  Stackiewiczowa 
Powodem rozpaczliwego kroku było porzu 
cenie iej przez męża, który wyjechał do Fran 
cji i nie daje znać o sobie. ч 

— Podrzutki. Przy ul. Cichej Nr. 1 zna- 
łeziono podrzutka płci żeńskiej w wieku oko 
ło 2 tygodni. Również przy uł. Szkaplernej 
Nr. 70 znaleziono podrzutka płci żeńskiej 
w wieku około 3 miesięcy, podrzutków umie 
szczono w przytułku Dzieciątka jezus. Przy 
podrzutku znaleziono kartkę z napisem: 
„Ochrzczona, na inię Kazimiera“. 

„— Podrzutek. Przy ul. Filipa nr. i zna- 
łeziono podrzutka płci żeńskiej w wieku o- 
koło jednego tygodnia, którego umieszczo- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

—Amatorzy młodu.  Trakińska  Rywa 
Zawalną nr. 66 zameldowała iż skradziono 
jej wiadro miodu wartości 375 zł. Kradzież: 
dokonał Kac Mojżesz Bobrujska nr. 15, któ 
rego zatrzymano. Miodu narazie nie odna- 
leziono. 4 

Na rvnku Zarzecznym Palinskiej Marji 
ze w. Grygajcie skradziono 20 zł. got. Kra- 
dzieżv dokonał Wiszeiski Mejer. Żydowska | 

odnaleziono. nr. 11 .Pieniędzy narazie nie 
— Wvnadki w ciacn doby. O dnia 27 

do dnia 28 bm. zanotowano w Wilnie wy- 
padków 39, w tem kradzieży 11, opiłstwa 
5, przekroczeń administracyjnych 15. 

+ 

  

OFIARY 
Zamiast kwiatów na ś. p. Konrada 

Jodko 5 zł. dla eeik As Sa- 
turn Jefimow.   

| "ANODOWE
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OSTRZEŻENIE 
) Na rvnku nojawiy sic falsylikaty sody amoniakalnej 

zwami które uogą wprowadzić w błąa p T. KI entelę. 

SODA AMONIAKALNA, 
czyli KALCYNOWANA (Bielidło) 

zawiera 98 "|, czystej sody 

i jest produktem czystym 
i pełnowartościowym 

Celem ochrony naszej Szanownej klienteli przed temi 

kazdy orygiaalny worel: sody anioniskalnej 

na co prosimy zwrócić uwagę przy kupni 

Oddział w Wilnie: ul. Ad. Mickiewicza Nr. 15, m. 4. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania falsyfikatów, jako oryginalnej 

"Warszawa, w marcu 1931 r.   

szkodliwe domieszki ! bezwartościowe surogaty, sprzedawane pod n.1- 

ustrzegamy przed nabywaniem tekowych i zawiadamiamy. że jedynie 

aklaloy dolvay V Polste 

„Zakładów Solvay w Polsce" 
ZAOPATRZONY JEST W PLOMBĘ FIRMOWĄ, 

© „Zakłady Solvay w Polsce'' 

kalnej (bielidło), zostaną pociągnięci do odpowiedzialnośici karnej. 

anna nnn nės 

ŁĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

nie AREA PFUPORA 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Mołodecz 
nie, zamieszkały w Mołodecznie, Wacław 
Włóczewski na zasadzie art. 1030 UPC. ob 
wieszcza, iż w dniu 1 IV. 1931 r. od godzi 
ny 10-ej rano w maj. Chożon w gm. Moło 
deczańskiej, należącym do Eugenjusza Chu- 
chłowskiego, to jest w miejscu przechowa- 
nia zajętych za długi przedmiotów, odbę- 
dzie się sprzedaż przez publiczną licytację 
oszacowanych na 10,500 zł., a należących 
do Eugenjusza  Chełchowskiego maszyn 
młyńskich i tartacznych i dynamomaszyny, 
CU gonciarki, cyrkułarki, krupierni i wał 
ców. 

„ zawierające 

falsyfikatami, A 

Wacław Włoczewski. 

0 © 6090990062 

     
    

     

W.JUREWICZ 
e. były majster firmy 

Paweł Bure 

poleca wiełki wybór zegarów i bi 
Żuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych | 
Tel. Nr. 399 Wilno, A. Mickiewicza 4. 
sody amonja- 
  

AMATORZY FOTOGRAFJIII 
Popierajcie przemysł krajowy 

Kupujcie aparaty i materjały fotogra-     

U WAG A! 
Żądajcie we wszystkich aptekach i drogerjach i 1. p. Jedynie niezawodne Środki 

rzeciw k<raluchom 
prusakom | TANATOL 

ORWIN. Pzzcwmyszom 
MOGIL przeciw pluskwom, 
SINTIN przeciw molom, 

pchłom I t p. 
a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 

W użyciu cd 19/1 roku. 

Laboratarjum Chemiczne J. Sroczyński i 
Warszawa, Elektoralna 21.     

ficzne tylko w Spółdzielni Fotogra- 
fów wileńskich. Solidne i piędkie 
wykonywan e robót _ amatorskich, 

U!. Tatarska 6.       
Fabryka i skład mebli 

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

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

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

S-ka 

      

| -wo „B.Segall ..... 
Trocka 7, tel. 5-42 

niniejszym poleca tia nadchodzące święta bogaty wybór towarów 

perfumeryjnych, 
a= kosmetycznych 

   
  

Ceny zniżone i konkurencyjne 
Nadeszły nowości 
SEZONU WIOSENNEGO 

3 Najmodniejsze krawaty, koszule, pończo- 
chy, skarpetki oraz wszelkie artykuły 

-- konfekcji damskiej i męskiej. 
Proszę sprawdzić ceny bez obowiązku kupna. 

  

  I galanteryjnych 
fiim Krajowych i francuskich, a mianowicie: 

Perfomy, wody kolońskie i kwiatowe, mydło, puder, pom:dki 

do ust, farby do włosów, monicury,: nessesery, szczotki i t d. 

o«= przedmioty użytku domowego: 
Opłatki- do pieczywa, oliwa Nicejska j sezamska, essencja 

octo a, szafran,  wanilja, kardam n, gwoździki, cynemon. 

essencji i pastylki do wódek i likieów, *rudki do czyszczenia 
metali, środki d» prania bielizny i t. d. 

Ceny nizkie, towary pierwszorzędne. 

        

  

A. PODZELWER, Mickiewicza 7. 

Jeżeli Ci brak cnergji, równowagi, jeżeli 
cierpisz moralnie, potrzebujesz dobrej rady, 
nap sz natychmiast imię, rok, miesiąc urodze 
ria, określę Twój charakter, zdolności prza 
znaczenie bezpłatnie. (75 gr. na zraczki 
pocztowe na przesyłkę załączyć). Analiza 
szczegółowa, horoskop, odpowiedzi słynne- 
go medjum Evigr:y - Кага kosztuje zł. 3. 
—Przyjęcia osobiste, płatne, cały dzień. 

Psycho - Grafolog, Szyller - 
zkeln wowiejska 32. Niniejsze oglo- 

szenie załączyć. | 

  

  

    

  

  

     
   

  

NA S£ZON WIOSENNY 
po.eca najtaniej najlepsze towary galanteryjne 

tum „JANUSZEK“ 
ul. św. Jańska 6 (były lokal Frliczki) 

| Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 

— Najmodniejsza b'elizna damsk' i męska —. 

  

` 

      

    

  

Pianina i Fortapiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze   

w z a > 

Wviašnienie 
Wobec podania nieścisłej wiadomości, przez pewną część 

prasy, o prykrym wypadku spalenia włosów w jednym Z 
pierwszo zędnych zakładów fryzjerskich w Wilnie, przy u icy 
Mickiewicza, ni'ej wynien'one firmy wyjaśniają, ze istotuie 
wypadek taki miał miejsce, lecz w żadnej z + ymien onych ni- 
żej firm, o czem mamy zaszczyt zawiadomić  Szanowną 
Klijentclę 

F.F: K. Murał 
„Ludomir i Franciszek“ 
„Trio“ 
Waldemar“   

  

  w. kraju przez najwybitniejszych łachow= 

ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
miu w 1929. i w Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA „. nuci в Niemiecka 3, m. 6. | 

S7RZED WYNAJĘCIE. C*NY FABRYCZNE. @ 

Tanie meble! 
Polska pracownia koszykarska poleca 
meble: trzcinowe, w kl nowe, miękkie, 
twarde, żardinierki, etažeiki, bujaki, 
dziecinne wózki, mebelki, oraz najro- 
zmaitsze przedmioty, które wchodzą w 
zakres koszykarstwa. Nagr. złotym me- 

    

    

     

  

       

   

        

  

POPIERAJCIE LOPP, 

    

  

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 9 
poleca w wielkim wyborze 

CERATY stołowe i meblowe 

* 

  

  

Qd dnia 28 do merca do 3 kwietnia 9) r. włącznie oędzie wyswienany film. 

KINO 

MIEJSKIE (Cudowne życie Bernadetty) 
SALA MIEJSKA Prawdziwa historja w 10 aktach W rolach głównych: Be nadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarbes 

Ostrobramska 3. | rekonstruosana p d uadzorem J E. Kardynała Dubois, tak jak wyglądała w r. 

^› 

CUDAWGÓRACHĄAS$S$ABIELLSKICH 
— Louis de Matrat, Abbe Peyromal — 6. M=thlllon. Przy nagrywaniu tego filmu zos ała Grota w Lourdes 

1858 w 
Matki Boskiej Bernadecie. Pod.źas seansów szereg pieśni ieligjinych wykona p Hanna Jordan 

‹уппа od g. 3.30. Początek od g. 4 e; Nastepnv program: „Lotnik““ 

czasie objawienia się 

  

LZWwiĘkOwYy Dziś! Największy wszechświatowy sukces tilmu dźwięko-ego! Ulubiony amaut świata 
KINO-TEATR Wilil Fritsch i prześliczna gwiazda Dita Parlo Wielki film 
„HELIOS“ tańczą, mówią i śpiewają w arcyfilmie RE LO DiA SER miłosny 

UL. Wileńska 38 reżys. genjaluego Eryka Pomera Zachwycające pieśni cygańskie w wyk. kapeli cyganów JANCZI  BOLOGH'A- 
Tel. 926. Każdy musi usłyszeć jak brzmi „Melodja Serc“, którą odśpiewa Willi Fritsch. Nad prodram: „Rapsod a Węgierska”. 

Na pierws:y seans cenv zniżoni. Początek seansów o g. dz. 4, 6 8 1 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 27. 

we wspaniaiym poemacie dźwiękowym p t.   Nad program Dodatek dźwiękowy p t. Płomyczek słońca”. Pocz. o god”. 4, 5,8 i 

Dziś .00 proc. przebój dźwiękowy. Najwyb t iejs.e gwiazdy ekranów europejskich Lil Dagoveri iwan Petrowicz 

„Kobieta, Która cię nigdy nie zapomni“ 

0.15. Na 1-szy seans cenv znižonė 
  

  

| Od godz. 2ej do 8 ej: Film džwękowy, ktėry wywolai w elkie zainteresowai ie calego šwiata 
i Z B:RDEM DO BIEGUNA POŁULNIOWEGO 

Film ilustruje cz n bohaterski Kontradmirała Rycharda E. Byrda przy ekspedycji jego do eg 
świat cały i uznany został przeż 

ws.ystkie narody za jedynego człowieka, który przeleciał ponad biegunami i cgląda' je z lotu 

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS | 
g na południowego. Frzez szereg lat trzymał w napięciu 

ptaka. Od godz. 8-ej. Pierwszy film polsko amerykań kil 

КЕ М ЗА HOLLYWOODU 

    
Przebój dźwiękowy! 

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 ь # 9 Przepi kne okrazy rewjowe, śp'ewno-teneczne z ud iałem Hankl Ordonówny, Kerola Ha- 
nusza, John Gilberta, Normy Shearer: Buster Keaton i innych gwiazd ekranu 

HANKA ORDONÓW NA śpiewa kuplety w języku -polskim. 

KINO-TEATR Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie najpotezniejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

Saw | POJEDYNEK W PRZE$STWORZACH | 
WIELKA 42 Wzruszający d amat życiowo-erotyczny w 10akt., ilustrujący dzieje nienawiści dwuch rywali. Zbrodnia przeciw | 

prawu! W rol. gł Mady Christlans i Gabriel 
й widza. Ceny od 40 gr. 

„NATAN MĘDRZEC” Największy "szlagier 
sezonu! Wkrótce 
  PROSENOSORZE TZW OSADA RES ZETTZOOROZRZEYKDEA 

NOWOOTWARIY KONSYGNACYJNY DOM TOWAROWY HURTOWO DETALICZNY 

Z. KAZASKI 
WILNO, UL. WIELKA 36 «Lokal BYŁY G. MOLENDO) 

REPREZENTACJA FIRM; 
FRYDERYK TISLOWITZ, Bielsko F. RABINOWICZ i SYNOWIE Bielsko 

Fabryka sukna Fabryka sukna 

M. NaJMAN, Łódź, . BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW DYWANÓW 
Fabryka wyrobów pluszowych i kotyków Sp. z ogr. odp. Bielsko 

KAROL BETTER Bielsko, Fabryka sukna, towarów wojskowych i modnych 

POL BCA 
w obficie zaopatrzonym wyborze następujące towary: naSeZ0n wiosenny 
-materjaty damskie i męskie 

obicia meblowe imokaty, komplety, pokrywki, narzutki i in. plusze dla tapicerów 
i magazynów meblowych. 

DYWANY ROBOTY RĘCZNEJ zupełnie jako prawdziwe perskie 

MATERJAŁY na BIELIZNĘ, JEDWABIE SZTUCZNE * nne artykuły 
: Sprzedaż podług ostatnich cenników fabrycznych 

i otwarcie domu towarowego odbędzie się dziś o godz. 1-ej pp. 

Gabrio Film ten grą i wzruszającymi momentami porusza každego | 

według nieśmiertelnego dzieła Lessinga || 
z czasów wojen krzyż „wych | 

   
    
    

     

     

    

   

esz] 
Br. medytyny 

A. 
-horoby weneryczne; 
skórne i uarząda mo 
zowego. Mickiewicza 

12, róg Tatarskiej przyje 
muje 9—2 i 05—8. 

Tel. 15-64. 

Dr. Wolfson 
:horoby skėrne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wiłeńska 7, od 9—1 
4—8 w. tel. 10-67. 

DOKTÓR 

zeldowicz 4 
chor. skórne, were i 
tyczne, narządów mó | 
szowych, od 9—do | 

5—8 wiecz. { 

  

  

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, | W 

  

NORA W3I 
Trójka z wbni. 4 bieg, głośnikiem 

0 daje zagranice bez anteny zewn. 
2) wyłącza stację lokalną 
3) czysty, wierny odbiór. 
ŻĄDAJCIE DEMONSTRANCJI— 

Najwyższej 

PRZEKONAJCIE SIĘ! 

az Obuwie 

„CETAKJA 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. KABACZNIK, ul. Wileńska 32. | „BEZET” ul. Niemiecka 24. 

G. SZANIES ul. Wileńska 17. „UN CHIC SRULIER“, ul. Wileńska 24 

m] 

      
  

  

  

- Pokój rzoskwinie, morele; 

nieduży ze wszystkie- LOKALE 

        

RYCZNE NARZĄDÓ 
MOCZOWYCH 

od 12-21 od 4—6 
ui. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 
ое e 

DOKTOR | 

Szyrwindt 
choroby  wenerycznióń 
skórne i moczopłciowę 
Wielka 19, od 9 do | 
3—7 1 
  

Dr Ginsbert 
Choroby skórne, Wi 
neryczne i moczopłcio 
we. Wileńska 8 
8—114— 8 
167. 

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczał 
skórne i moczopłciową 

WIELKA 21 
tel. 921, od9—1ti3 

W Z.P. 

d a 

rd L 

т 

hi 
I) 
п   

| 

zee g | 
lAkuszerkiį 

AKUSZERKA / || 
ŚMIAŁOWSKE | 

oraz Gabinet Kosme! 7 
czny, usuwa zmarszcf” 
ki, piegi, wągry, łupili 
prodawki, kurzajki, wy” 

padanie włosów. | 
Mickiewicza 46. 

    

Poszukuję 
róże krzaczaste, ja- W pob iżu Wilna przy 

błonie, węgierki pienne gospodarstwie rolnem 

dalem na II Targach Pół aocnych. 
Wykonanie solid. , ceny zniżone, na 
rały. W. Pohulanka 5, W. Słonicz 

— МА RATY 
5zt.tygodniowo 

  

  

            

chodniki. 

SZCZOTKI do zamiatania i szorow 
podłóg, galenter. szczotkarska. 

Rzeczy podróżne. 

najmę. Bez 

7 m. 7 od 10—l-ej 

słoneczne pokoje 0Od- ską 4 m. 4. 
mebli. 

Wiadomość Zakretowa 

CHODNIKI kokosowe i inne  wycie- rar ni wygodami do wy- sprzedaje po © nach lub ogrodnictwie po- KOSMETY | 

raczki rozmaite, > Dwa diże najęcia osobie inteli chcesz otrzymać po-bA'dzo: przystępnych kcju z pełnem  utrzy- 
LINOLEUM dywany z  lineleum i s _ gentneji solidnej. Pań sadę? Musisz uk ńczyć Zakład '  Sadowniczy Maniem dla samotnego @ : 

(własność (ferty do Redakcji 
Towa. „Słowa* dla W. T. 

Taksówka i GABINET Ė 
ółciężarówka RACIONALNĘ!Ų 

"4 Ia wiado MOSMETYKI LEC 

kursy fachowo -koses- »' iinka* 
z pondencyjne im. profe- Krakowskiego 

Sora Sekuło» icza. War- rzystwa Ogrodniczego) 
1—2 pokoje:;;: Żurawia, 42 Kur w Prądniku Czerwo» 
z wygodami. Mogą być sy wyuczają listownie: nym p. Kraków. 

  

Wyżymaczki amerykań- 
skie gwarantowane, oraz 
wszelkie wyroby platero- 
wane Norbiina I Frageta. 

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

Komornik Sądu 
IX-g0 rewiru Konstanty 

1931 r. o godz. 10 rano Pragnąc udostępnić każdemu nabycie 

DOBRYCH MEBLI 

        

    

  

   

W dziala Winno-wódczanym udzie- 
lamy specjalnego rabatu 

świątecznego.       
       

   

    

    
   

    
   

Nekrologi, Załatwia na i 

ogłoszenia 2 
OBWIESZCZENIE g vs] ODARZCZ ME 

Grodzkiego, w "Wilnie, różne nych warunkach 
Karmelitow, zam. o 

w Wilnie, przy ul, Giiunazjalnej nr. 6 — 12 reklamy Biao Roklamose 

na zasadzie art. 1030 UPC podaje do wia- do : 
domošci publicznej, že w dniu 8 kwietnia Sal fi bosskiė g 

„w Wilnie przy u. B. „SEOWA“ A ' 
„Wilenskiej nr. 25 odbędzie się sprzedaż z ; Wilni 
licytacji mienia ruchomego należącego do i do wszy- м Wilnie, 

PO CENACH NISKICH 
firma 

ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23 

miniejszem zawiadaria, iż obecnie w 

200 książek nowych dła 

zaspokojenie 
w sumie 500 zł. z proc 

skł.dzie swoim Ceny na _ wszystkie 
| meble ZNACZNIE OBNIŻYŁA ' sprze- 

dae na dogodnych waru kach, 

UWAGA! 
Dnia 1, 2, 3 i 4 kwietnia br. o godz. 5 

pp. odbędzie się licytacja (Lombard ul. *Bi- 

skupia 12), sprzedawane będą pó cenach 

niskich: materjały wełniane i kamgarnowe 

na ubrania i palta damskie i męskie, różne 
jedwabie, bielizna, obuwie, ubrania, palta, 
futra.i skórki futrzane i wiele innych fantów, 

może 
DRE 

sztucznego 

świąteczny dla ka*dsj 
piękniejszych d*seni. 

Wacława Mikulskiego, składającego się z 

autorów, oszacowanego na sumę 500 zł. na 
pretensji Pawła Borowskiego 

rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 

Komornik sądowy 

  

ylko 13 złotych 
„ kosztuje u A. Głoxińskiego—Wi- 

leńska 27, 5-metrowy. kupon jedwabiu 
na s knię jako podarek 

       stkich pism. Garbarska 1, tel. 82 
młodzieży różnych 

„i kosztami. Spis ARA AE) Mel 
DO SPRZEDANIA 

Z powodu działu rodzinnego, wyjątko- 
wó tanio, nad brzegiem Wilji, w centrum 
miasta, przy ul. Zygmuntowskiej w pobliżu 

- ogrodu miejskiego duża kamienica z oficy- 
ną o 80 pokojach, dwa .podwórza, wozow- 
nia, stajnia, pół hektara placu niezabudowa- 
nego obecnie sad owocowy, maliny i t.p. 

Bliższe szczegóły można otrzymać  co- 
dziennie od 6 do 7 pp. tel. 9 — Gr Ofiarna 

K. Karmelitow. 

Pani. 100 naj- 

  także srebrnych i złotych. 

2 m. 15. 

A) UA i AAAA 

    
   
    
   

      

z utrzymaniem. Trocka buhalte: ji, rachunkowo- 
11 m. 8-a. Ści kupieckiej, kore- Mieszkanie mo ć w firmie 

        

2 6-iugpokoi ze wszel- — spondencji handlowej : ) T e iln " : 
kemi wygodami do Pokój duży ja- sienogralji, Eik ke a Zawalna 11-a 

aeg "Bond EO, арна ав pana air Paolo Br * necz ' 9 pisania szynach u dozorcy. vynais Mż Z lowaroznawstwa, — ant „„Ekono 
"mi. SK1EgO gielski ie- 6-6 M4. gielskiego, francuskie: potrzebny od 

go, niemieckiego, piso- в 
wni, gramatyki poiskiej Planina I fortepiany poczta 
oraz ekonomii. Po u- owe i używane na Zacisze. 
kończeniu e gzamin.raty- Kijowska 4—10 

    

Po się tokalu —— 
do 50 pokoi na : 

Pokój szkołę średnią i 

  

  

  

całem utrzymaniem ul nauczania się lęzy- 
Portowa nr. 23 m. 24,ków obcych „Lingua 
— — — — phone“, Wilno, ul .Nie- 

1 Lustro salonowe 
1 Dywan wielki 
1 Kanapa 
1 Lampa elektryczna 

Antokolska Nr. 6 m. 1-a 

1 lub 2 pokoje 
duże, jasne z osobnem 

wejściem do wynijęcia — miecka 3, m. 6, 
Można z całodziennym 
utrzymaniem.  Mickie- L 0 K A L ŻE 

w terminie. 
Dom H.-K. 

  

    

Zygmunt Nagrodzki W! NO, MICKIE | 

Internat. Pożądanie bo- ii x Abelow i 
isko i PER SR nieduży zewszysi« m; Žadajcie Prosze, = z 

składać w Redakcji,Sło- wygodami do wyuaję- go, Do sprzedania НЕ 
с Więc solidnych па Za- 

ы SW da: panów Najłatwiejsza 1 Ganitur  mebi bgio ecu hipo- idnych może być z i najprędsza metoda sajonowy. Н Wekslówo 

z gwarancją zwrotu 

„žė 
chęta'* Mickiewi 

cza 1, tel. 9-05. 

NICZEJ 

CZA 31 m. 4. 
kobiecą 

\гоф ег 
nali, odświeża, изим®) 

Wymagaū jej skazy i braki, Masa, 
y zaraz. twarzy i ciała (panier 
Soły majątek Sztuczne opalanie cefy” 

Wypadanie włosów ® + 
| łupież. Najnowsze zdó” 
bycze kosmetyki racjo”. 

nalnej. ы 
Codziennie od g. 10—% 

W Z. P. 43.7 
zmie) 

RZECZ | 
й 

Oszczędności h 
swoje złote i dolaff 
ulokuj na wygow 
oprocentowanie.  GJĄ 

  wicza 46 m. I. do odnajęcia. Nadaje 
JW 2 šie Ród. siuos Caty Pianino 

Poszukuje się re 
  

domek _ osobniak. 778720: zne 2 
Dowiedzieć się — ul. sprzed-je się niedrogolekcje,  konwersacja , 

4 mach Sierakowskiego 4, K lwaryjska 12 m. 5korepetycje,      
    

  

pomoc RA 6 
  

o 16—18 pok. w oko= tel. 7-84 Matulewicz. szkolna, cena bardzo jif* * 
licach Wilna w suchym Wileńskie T-wo Orga- przystępna. ь WE! IROPIOWI 
lesie sosnowym dta ko- nį. i Kółek Rolni- * €kic m. lowie- i Ą 

lonji letniej. Oferty, RM : ёоёге&пі:то Wynajmę dzieć się od godz. |; LANO 
W. Pohulanka 18 Cen- wykluczone mały domek z ogrodem 14—16. Od 1 kwietnia - 

Zgłoszenia do admini-adres Mickiewicza 44, tralny Komitet Oświaty 
stiacji „Słowa* pod Ż.m. 20) 

  

4 nė, Kau: 
Wiln 

    
Francais == 

е 2 

tówka twoja jest zabój 
zpieczona złotem, 5 
brem i drogiemi kamiėių 
niami. LOMBARD РИ 
Katedralny, Biskupia 34 Ą 
Wydaje pożyczki pó" | 
zastaw: złota, srebf* В 

jj brylantów, futer, 
bli, pianin, samo 
dów i wszelkich towó* 

  

    

  

<ummus Fiaujsław Mackiewim, Ródaktoz odpowiedzialny Mitold Moydyka 
 


