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Kweśija dopuszczalności samej 

idei łączenia się urzędników publicz- 

nych w związki zawodowe była już 
poruszana na łamach „Słowa* przez p. 

Harskiego. Jakkolwiek w praktyce zrze 

szanie się urzędników państwowych i 

samorządowych w związki zawodowe 

—- za wzorem metalowców, tramwa - 

jarzy, szoferów, fryzjerów etc. etc. etc. 

— jest w naszej smutnej współczesno- › 

ści naśladownictw, głupstw i dziwolo- 
gów faktem dokonaym, to jednak sam 

problem nie stracił nic ze swej aktual- 

ności. Odwrotnie: jest on obecnie aktu 
alniejszy, niż kiedykolwiek. Po pier- 

wsze dlatego, że w dobie przeżywane- 

go kryzysu i zmory zniżki poborów u- 

rzędniczych łatwiej niż w czasach 

t. zw. „normalnych', o pewne zamące 

nie trzeźwych nawet umysłów. Po dru- 

gie dlatego — i to uważam za objaw 

| poważniejszy, — że ostatnio żrzesze- 

| nia urzędników prawników, a więc, 

, zdawałoby się, ludzi orjentujących się 

(w zagadnieniach prawa i życia publi- 

cznego, wystąpiły z apelem nawołują- 

cym do zawodowego (podkreślam ten 

wyraz!) zrzeszania się urzędników 

państwowych. 
| 4 Leży przede mną cyrkularz do 

| wszystkich urzędników - prawników, 

__ wydany przez „Stowarzyszenie urzęd- 
___ ników administracji ogólnej z wykształ 

ceniem prawniczem*. Z cyrkularza te- 

go dowiadujemy się przedewszyst- 

kiem, że wspomniane stowarzyszenie 
należy do „Związku Stowarzyszeń u- 

rzędników z wykształceniem akademic 
„+ kiem", a przez Związek ten do „Ogól- 

nego, Zrzeszenia związków i stowarzy- 

| szeń urzędników państwowych i samo 

| rządowych Rzeczypospolitej*. Tem sa 
_ mem — omawiane stowarzyszenie „,ko 

rzysta* (zdaniem autorów cyrkularza) 

| z działalności tych zrzeszeń „wyższe- 

a eo ipso (o czem jednak 

z 
go rzędu” 

cyrkularz nie wspomina) koleguje 
ciasno zawodowym SUP'em. 

Cóż zawiera ten cyrkularz? 

Zawiera b. piękne i godne popar- 

cia postulaty szerzenia wśród urzęd- 
ników wiedzy fachowej, popularyzowa 
nia zagadnień administracji, podnosze- 

nia etycznego oraz kulturalnego pozio- 

mu zrzeszonych... Bardzo pięknie... 
Ale jeszcze jedno zadanie stawi sobie 
St»warzyszenie, a mianowicie: „ochro- 

nę praw stowarzyszonych — w zgo- 
dzie z interesem Państwa — oraz krze 
wienie koleżeńskiej łączności i solidar- 

pości".,.. 

_ Za pozwoleniem. Nie trzeba być 
prawnikiem by rozumieć różnicę, jaka 
istnieje między robotnikiem, który w 
drodze wiekowej ewolucji wywalczył 
sobie prawo do zrzeszania się w związ 
ki zawodowe, a urzędnikiem publicz- 
nym, który, tak czy inaczej jest cząst- 
ką władzy państwowej, jest jakby wie 
cznie żywą i jedynie realną molekułą 
nieco abstrakcyjnego pojęcia tej wła- 
dzy. Subtelny prawnik może wpra- 
Wdzie bardzo misternie wykalkulować, 
że pojęcie władzy jest  niepodzielne, 
Zaś urzędnik piastujący tę władzę dzia 
ła jedynie „w imieniu Państwa* sam 
Pozostając niemal bezosobowym „a- 
Sentem'' Państwa. 
lutydyczna, przynosząca zresztą zasz- 
czyt autorom podręczników uniwersy - 
teckich, jest dla życia praktycznego — 
tugorzędną. Dla obywatela nietylko 

Przeciętnego, lecz nawet zgoła inteli- 
Sentnego każdy urzędnik państwowy 
—- 0d prezesa rady ministrów do naj- 
MIŻSZEgO woźnego — będzie zawsze 
piastunem cząstki władzy, większej 
lub mniejszej. Bo obywatela obchodzi 
$grdziej żywy człowiek, niż abstrak- 

| Cyjne — powtarzam — pojęcie wła- 
dzy, Czyż nie jest więc jednym z tra- 

_ Bicznych niemal nonsensów naszej 
‚` Współczesności te związki zawodowe 

Urzędników państwowych, tak, jakby 
chodziło o zdunów lub perukarzy?! 

Wróćmy jednak do cyrkularza, Bije 
22 na alarm wskazując na zapoznanie 

Wiedzy prawniczej przy obsadzaniu u- 
"zędów państwowych i proklamuje 
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| przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
| Nr. 80259. W. sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 
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PAŃSTWO 
ochronę praw urzędników - prawni - 
ków. Czytamy tam: 

Znaczenie wyksziałcenia prawniczego dla 
administracji Państwa nie jest w Polsce na 
le“ycic ocenione: zamiast, żeby prawnikom 
poruczać wszelkie stanowiska, zwłaszcza 
wyższe, wymagające d: 1441. Cpeii-] na sto 
sowaniu tekstów "raw 1,ch, tr..xiuje się ich 
przewzżnie jako jedyme 1.eczoznawców, eks 
.ОМ czy doradzvv, iebr:cl ty+o do te- 
orct, cznej wykładu prawa. nie zaś do bez 
p'-średniej dziaiai iaci administracyjnej. 

Z tem stanowiskiem zgodzić się nie mo- 
żna. 

My prawnicy nie prztondujemy do  le- 
czenia chorób, sypania drov, stawiania mo- 
stów, montowania i utrzymywania w ruchu 
maszyn, do działalności pedaqogiczrej, czy 
instruktorskiej w wojsku, zostawiamy to le- 
karzom, pedagogom, „technikom, wojskowym 
ale jeżeli studjum prawa ma jakiś ce! poza 
karjerą sądową lub adwokacką, inusimy Żą- 
dać, by uznawano naszą, oparij na specjal- 
nej prawoznawczej gimnastyce myśli kom- 
petencję do wydawania orzeczeń admisnistra 
cyjnych. Tym, którzy nam przyznają cha- 
ciażby tylko zdatność do układania praw, 
odpowiemy, że dobrym kodyfikatorem jest 
tylko ten, który w codziennej praktyce @©- 
kładnie zaznajomił się z administracją pu- 
bliczną. 

ludziom dobrej woli zaś przyponiinamy, 
że prawdziwą szkołą urzędników admimstra 
cyjnych jest urząd, a mistrzem w tej szko- 
le biegły i doświadczony zwierzchnik, że 
więc nic nie pomoże werbować, jak o tem 
się nieraz mówi, narybek z wykształceniem 
prawniczem, jeżeli młodzież ta dostaje się 
pod kierownictwo nieprawników tak, że nie- 
ma komu jej wyrobić. - 

Nie idziemy tak daleko, by rościć dla 
prawników wyłączne prawo do piastowania 
stanowisk reierendarskich w administracji 
ogólnej. Zdajemy sobie sprawę, że tak ra- 
dvkalne postawienie sprawy nie jest na cza- 
sie Dążymy jeszcze do skromniejszych przy 
najmniej rezultatów w kierunku lepszego 
traktowania elementu prawniczego tak ilo- 
ściowo, jak co do stosunków awansowych. 

Jedyną drogą, prowadzącą do tego celu, 
jest w obecn”ch warunkach ruch  zrzesze- 
niowy: usiłowania jednostki zgóry już ska- 
zane są na niepowodzenie. 

Twierdzenie, że element prawniczy 

jest przy obsadzaniu urzędów zapozna 

wany ze szkodą dla administracji 
jest słuszne. Każdy się zgodzi -z-tem, 
że przynajmniej publiczne poruszenie 

tej bolączki jest obszernym i ciekawym 

materjałem do dyskusji. Co innego je- 
dnak nad czemś rzeczowo dyskutować 

i coś rzeczowo krytykować, a zgoła co 

innego arbitralnie twierdzić, że „jedy- 

ną drogą prowadzącą do celu jest... 
ruch zrzeszeniowy*, bowiem „usiłowa- 

nia jednostki zgóry już skazane są na 

niepowodzenie". W tych wyrazach 

tkwi pięta Achillesa cyrkularza... 

Obywatel ma zawsze prawo do rze- 
czowej dyskusji nad temi lub innemi 

posunięciami rządu. Prawa tego nie 

można odmówić obywatelowi nawet 

wtedy, gdy piastuje an stanowisko u- 

rzędnicze. Nie ucierpi na tem dyscypli- 

na urzędnicza, byle tylko urzędnik wy 
stępował nie jako urzędnik, lecz jako 
bezstronny rzeczoznawca. Żadne też 

względy nie przemawiają przeciwko 

korzystaniu przez pojedyńczych rzeczo 

znawców z gościnności prasy zarówno 

fachowej, jak i powszechnej dla pole- 
mik w tej dziedzinie. 

  

Całkiem inaczej przedstawi się je- 

dnak sprawa, gdy urzędnicy złączeni 

w związek zawodowy wystąpią „ku- 

pą' przeciwko Państwu w obronie 
swych praw i interesów. Dyskusja 

przejdzie z płaszczyzny rzeczowości 

na poziom walki klasowej, w której z 

jednej strony występować będą wła- 
dze związkowe ogółu zrzeszonych, z 

drugiej Państwo — zniwelowane w 

ten sposób do roli fabrykanta - przed- 
siębiorcy. 

Autorowie cyrkularza ostrożnie po- 
wiedzieli o ochronie praw stowarzy- 
szonych „w zgodzie z interesem Pań- 

stwa”. Ostrożność to jednak obłudna, 
lub naiwna. Świadczy ona poniekąd o 
niezłej „prawoznawczej gimnastyce 

myšli“ u autorów, lecz ujawnia jedno- 
cześnie, jak dalece ta gimnastyka wy- 

rabia  krótkowidztwo myślowe i za- 

ciemnia główny kształt rzeczy. Boć, 
na miły Bóg, czy mamy jeden interes 

Państwa, czy też tyle jest tych inte- 
resów, ilu zrzeszonych w związku u- 
rzędniczym? Kto ma ten interes okreś- 

lać: samo Państwo, czy może „władze 

związkowe?! 

Państwo powinno być silne i zdro- 

we. A silnem į zdrowem będzie Pan- 
stwo wtedy, gdy będzie miało zdys- 
cyplinowane organa władzy. A na 

czemże polega dyscyplina, jeżeli nie 
na hierarchicznej harmonji poszcze- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łot*. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Skiep „Jednošė“. 

     liny OGŁOSZEŃ: 

Zagraniczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy 

2 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K: Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy —- S. Zwierzyński, 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa. „Ruch*. 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świąteczi => & р! io 

ożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

    

  

wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. Žž 
nyc] 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubuwskiego, ul. Mickiewicza 13. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. ` 

. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

wARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

  

    

KTO ZOSTANIE PREZYDENTEM FRANCJI? Sytuacja wewnętrzno-polityczna w Rumunii 
JAK DOSZŁO DO UPADKU RZĄDU MIRONESCA. — PRZYSZŁY RZĄD 

TITULESCA. — PRASA I ARYZYS RZĄDOWY 
WYSUWANE SĄ KANDYDATURY: DOUMERQUE'A SEN. LEBRU, MIN. 

BERARDA I HERRIOTA 

PARYŻ. PAT. — Mające się odbyć na początku maja wybory prezy- 
denta republiki francuskiej, przybierają w miarę zbliżania się tej daty, cechy 
poważnego ewenementu w polityce wewnętrznej Francji. Kandydatury swej 
dotąd nikt wyraźnie nie postawił. Są raczej ogłaszane oświadczenia, zaprze- 
czające, jak to miało miejsce z Briandem, pogłoskom, wysuwającym, tego, 
lub innego kandydata. : 

Były prezydent Poincare, który powrócił zupełnie do zdrowia i zaczy- 
na już wychodzić, używa swych wpływów, aby wybór padł na osobę, przed 
stawiającą gwarancję poszanowania mocarstwowego stanowiska Francji i jej 
godności jako państwa, odgrywającego poważną rolę w polityce międzyna- 
rodowej. jeżeli prezydent Doumerque, którego imię otoczone jest z małemi 
wyjątkami ogólną sympatją, zwłaszcza po ostatniem jego stanowczem wy- 
stąpieniu w Nicei, nie zechce pozostać na swem stanowisku, kandydatem 
Poincarego, jak wiadomo jest sen. Lebru. Poincare to zaznaczył w niedaw- 
nymi wywiadzie. Po sen. Lebrum następuje obecny minister sprawiedliwości 
Berard. 

Według obiegających ostatnio pogłosek możliwa jest również kandy- 
datura Herriota. Ostatnie jego wystąpienie w Lyonie przeciwko socjalistom, 
należałoby uważać jako wstęp do nadania jego kandydaturze charakteru 
narodowego. Jedyny minus Herriota polega na tem, że w Senacie nie jest 
on popularny, co może pozbawić go poważnej ilości głosów. 

Echa przemówień prezydenta Doumerque'a 
PARYŻ. PAT. Przemówienie, wygłoszone w Nicei przez prezydenta Doumerque 'a 

stanowi według ogólnej opinji wyraz potępienia, prowadzonej od kilku lat wzgłędem 
Niemiec polityki ugodowej. — Dziennik „Ami du Peuple'* pisze z tego powodu co na- 
stępuje: „Nie było oddawna już tajemnicą w kołach dobrze poinformowanych, że pre- 
zydent republiki nie ukrywał niepokoju, jaki go ogarniał na widok nieogłędnych pósu- 
nięć Francji na terenie polityki zagranicznej. Echa tych obaw dochodziły do szerszej 
publiczności za każdym razem, gdy szef państwa występował publicznie. Szczególny 
nacisk kładł on wówczas na konieczność łączności narodowej. 

Po przemówieniu, wygłoszonem przez niego w Nicei, nikt już więcej wątpić nie 
może, że sytuacja w polityce zagranicznej, o ile nie daje jeszcze powodu do panicznego 
strachu, nakazuje jednak dążenie wszystkiemi siłami do łączności narodowej i wskazuje 
na konieczność polityki zewnętrznej, różniącej się zasadniczo od tej, jaką dotychczas 
prowadziliśmy. Wszystko nas skłania ku temu. 

Nawet najbardziej zapędzeni w pacyfizmie demagogiczni politycy mają już teraz 
wyrzuty sumienia. Sam Herriot, a także Gustaw Herve, który w swem zaślepieniu radził 
dać Rzeszy Niemieckiej wszystko, czego ona żąda, ocenili ugodę austrjacko-niemiecką 
według jej znaczenia, widząc w niej wyraźną chęć Niemców urzeczywistnienia imper- 
jalistycznych ce!ów, jakie sobie wyznaczyli w sierpniu 1914 roku. 

Dlatego właśnie, prezydent Doumergue przed opuszczeniem swego wysokiego 
terunku, uważał za stosowne wyraźnie wskazać Francji na jej obowiązki i uprzedzić 

rancuzów 0 tem, co ich czeka. Albo będą eni silni, albo silni każą im sobie zapłacić 
za ich słabość”. Nigdy nie będziemy dość wdzięczni Gastonowi  Dotrnerque"owi — 
pisze w zakończeniu „Ami du Peuple". 

Kellog w odwiedzinachuBrianda 
PARYŻ. PAT. Przybył wczoraj do Paryża, amerykański sekretarz stanu, spraw 

zagranicznych Kellog, autor znanego paktu o nieagresji, podpisanego dwa lata temu 

w Paryżu. : 
Kellog mianowany został, jak wiadomo, członkiem Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości w Hadze. W wywiadzie, udzielonym dziś w prasie, oświadczył on, 

że zatrzymał się w Paryżu, specjalnie, aby odwiedzić Brianda, którego uważa zupełnie 
szczerze za wielkiego apostoła pokoju. 

Proces wampira z Diisseldorfu 
200 ŚWIADKÓW ZEZNAWAĆ BĘDZIE PRZED SĄDEM 

BERLIN. PAT. Przed sądem przysięgłych w Diisseldorfie rozpocznie 
się w najbliższy poniedziałek oczekiwany z niezwykłem napięciem proces 
przeciwko osławionemu masowemu mordercy Piotrowi Kiirtenowi. Proces 
wzbudził wielkie zainteresowanie. 120 przedstawicieli prasy niemieckiej i 
korespondentów zagranicznych zgłosiło już swój przyjazd. Obok rzeczoznaw 
ców — najwybitniejszych lekarzy-psychjatrów i kryminologów, wezwano 
'na rozprawę około 200 świadków. 

Lotnik polski uległ katastrofie w Syjamie 
LONDYN. PAT. — Od odbywającego lot dokoła świata rtm. Kajetana 

Czarkowskiego-Golejowskiego, który uległ „katastrofie w Syjamie, nadeszła 
w sobotę do Londynu depesza, donosząca, że leży on w szpitalu w Bangko- 
ku, gdzie pozostanie conajmniej dwa tygodnie. — Uległ on poranieniu twa- 
rzy. Samolot znajduje się w Bangkoku, gdzie zostanie dokładnie zbadany. 
Dalszy lot nie wydaje się jednak możliwy. Wbrew pogłoskom rtm. Czarkow- 
sk:-Golejowski odbywa lot sam, bez małżonki. 

  

  

W Rumunji rozgrywają się wypad 
ki, które niewątpliwie przyczyniają się 
do wytworzenia sytuacji, jaka potrwać 
może przez cały okres powszechnych 
i specjalnych trudności gospodarczych 
by ostatecznie spełnić życzenie króla 
Karola z r. 1930, pragnącego rządów 
koalicyjnych. 

Głównem zadaniem narodowo - 
chłopskiej partji, która doszła do mo- 
cy z końcem r. 1928, było wytworzyć 
lepszą sytuację, która uległa pogorsze 
niu się w czasie trwania rządów po- 
przednich, popierających przemysł, a 
ignorujących rolnictwo — najważniej- 
szy czynnik, w życiu gospodarczem 
Rumunji. Rząd Maniu zaprowadził no 
wy reżim w życiu gospodarczem, po- 
pierał rolnictwo, ale wkrótce przekonał 
się, że czynił to późno. Wzrastający 
kryzys gospodarczy wywoływał coraz 
to ważniejsze problemy, jakich nie 
przewidywano. Pod koniec ub. roku 
trzeba było utworzyć nowy rząd, na 
którego czele stanął Mironescu. Rząd 
ten miał zaprowadzić nowy reżim i 
poczynić niepopularne kroki w życiu 
gospudarczem, jak redukcję budżetu, 
i obniżkę płac pracowników państwo- 
wych. Żywiono nadzieję, że kryzys 
gospodarczy, który opanował całe pań 
stwo, nie będzie trwał długo. Po upły 
wie sześciu miesięcy rządu Mirone- 
sca, okazało się, że okoliczności wy- 
jątkowe są silniejsze, aniżeli przypu- 
szczano. Zagraniczna pożyczka inwe- 
stycyjna, jaką oudało się Mironescowi 
po wielkich trudnościach uzyskać, i 
która miała przyczynić się do złago- 
dzenia kryzysu, okazała się niewystar- 
czającą dła pokonania kryzysu i nie 
potrafiła utrwalić pozycji rządu, tak, 
że trzeba było pomyśleć: o nowej, 
większej pożyczce na warunkach ko- 
rzystniejszych. Położenie rządu Miro- 
nescą stało się znów niepewne, lecz 
nikt nie spodziewał się - tak nagłego 
upadku. Kiedy Titulescu po krėt 
kim pobycie znów powrócił na swe 
stanowisko, do Londynu, przypuszcza 
no, że rząd Mironesca pozostanie je- 
szcze u steru. Maniu, który w tym cza 
sie bawił w Paryżu, uważany był za 
decydujący czynnik w wytworzonej 
sytuacji. Dymisja ministra przemysłu i 
handlu, który ustąpił po odrzuceniu 
przez parlament jednego z jego wniv 
skėw, byla pobudką do ustąpienia ca- 
lego gabinetu Mironesca. Panują prze- 
konania, że król wykorzystał dymisję 
w celu przyśpieszenia biegu wypad 
ków. Król przyjął premjera Mironescu 
który wskazywał na konieczność re- 
konstrukcji gabinetu i omówił sytuację 
finansową państwa. Skonstatował, że 
inkaso dochodów państwowych jest 
bardzo utrudnione i że w trzech о- 
statnich miesiącach deficyt wynosi 2 
-— 3 miljardy lei, który może pokryty 
zostać przez wydzierżawienie monopo 
lu spirytusowego i cukrowego. Król 
wyraził przekonanie, że sytuacja jest 
o wiele paważniejsza. aniżeli myśli 
premier i że jedyną drogą do naprawy 
jest utworzenie rządu, któryby koncen 
trował wszystkie siły narodowe. 

Tak doszło do dymisji Mironeska i 
ponownego powołania Titulesca. U- 
padek rządu był wielką niespodzianką 
dla partji narodowo - chłopskiej, która 

  

[atry o zamach pa poselstwo $oWierkie W Warszawie 
DALSZE ZEZNANIA ŚWIADKÓW — WNIOSEK O ZBADANIE STANU UMYSŁOWEGO OSKARŻONEGO 

WARSZAWA. PAT. — W trzecim 
dniu procesu Jana Polańskiego, zezna- 
wali pozostali świadkowie, m. in. intro 
ligatorka Zallbach, u której mieszkał 
w Warszawie oskarżony, introligator 
Zallbach, od którego oskarżony wziął 
szpaltę introligatorską, celem nawinię- 
cia drutu instalacyjnego. Następnie 
Witkowska, szofer Windalski, Lia Tyr 
mont, u której Polański kupił butlę, 
celem wypełnienia jej prochem, Eljasz 
Tyrmont, wreszcie żona oskarżonego, 
którą złożyła dłuższe zeznanie, charak- 
teryzując Polańskiego, jako wielkiego 

dziwaka i oświadczyła między -innemi, 
że Polański kazał jej zapisać się do 
partji komunistycznej, ażeby w ten 
sposób mogła ona poznać bliżej regi- 
me bolszewickie i walczyć z nim. 

Polański opowiadał šwiadkowi, že 
zaproponowano mu stanowisko  atta- 
che wojskowego w poselstwie Z.S.S.R. 
w Wiedniu i zdaje się świadkowi, że 
oskarżony propozycję tę przyjął. Za- 
proponowano również oskarżonemu, 
według zeznań Polańskiej, wyższe sta- 
nowisko w jednym z urzędów w Mo- 
skwie, której to posady Polański nie 

Ls i a L S] 
gėlnych atomėw wladzy — urzędni- 
ków?.... I czy może być większe za- 
przepaszczenie idei dyscypliny, niż ta- 
ki „bunt atomów władzy* przeciwko 
samej władzy w formie przeciwstawia 
nia interesów atomów interesom cało- 
ści?... 

Nie można urzędnikom zabronić 
łączenia się w zrzeszenia kulturalne, 
spółdzielcze, samopomocy materjalnej, 
it. p. — Lecz łączenie się urzędników 

publicznych w związki zawodowe po- 

winno być wyraźnie i surowo zakaza- 

ne przez przyszłą nowelę do ustawy o 
służbie cywilnej. 

Podobno źle będzie z Państwem, 

mającem urzędników - nędzarzy. O 
wiele gorzej będzie ze społeczeństwem 

które nie rozumie, że urząd państwo- 

wy jest służbą publiczną, a nie pod- 

dwórkiem dla walki o interesy zawo- 

dowe. M. K. P. 

przyjął, gdyż jak twierdzi, zraził się 
do regime'u sowieckiego. Świadek ze- 
znał również, że Polański, będąc w 
Moskwie agitował przeciwko  bolsze- 
wizmowi, za co go prześladowano. 

Po zeznaniu Polańskiej obrona 
wniosła o zbadarie stanu umysłowego 
oskarżonego. Prokurator sprzeciwił się 
wnioskowi obrony, a sąd oddalił wnio- 
sek o poddanie ekspertyzie psychja- 
trycznej oskarżonego, nie widząc na- 
leżytych podstaw. 

Z kolei sąd zarządził 
obradach. 

PO PRZERWIE 

WARSZAWA. PAT. W. sobotniej 
rozprawie przeciwko Polańskiemu, po 
pizerwie, sąd przystąpił do odczyty- 
wania dokumentów i listów, znalezio- 
nych przy oskarżonym, oraz pisma po- 
selstwa sowieckiego w Wiedniu, do 
polskiego Ministerstwa spraw zagra- 
nicznych, zaprzeczając kategorycznie, 
jakoby oskarżony Polański był swego 
czasu funkejonarjuszem poselstwa. Po 
wyjaśnieniach ze strony Polańskiego, 
sprawę odroczono do poniedziałku, do 
godziny 10 rano. 

przerwę w 

zarazem straciła inicjatywę do utwa- 
rzenia rządu koncentracyjnego. W 0- 
bozie opozycyjnym nastąpiło wielkie: 
ożywienie. Charakterystycznym dla or 
jentacji opinji publicznej jest wynik. 
ostatnich wyborów uzupełniających w 
okręgu Ramnic i Sarat w południowo - 
zachodniej Rumunji, w czasie których 
partje liberalne (Duca i ). ВтаНапи), 
otrzymały razem przeszło 17,000 gła- 
sów. 

Kwesija rządu koalicyjnego jest a- 
becnie aktualniejszą, aniżeli dawniej, 
ale jej rozwiązanie stale jest dosyć 
skomplikowane. Narodowo - chłopską 
partja z Maniu na czele jest za udzia» 
łem w takim rządzie pod warunkiem 
że utrzymany zostanie dzisiejszy par- 
lament, w którym ma większość. 

Na żądanie to pod żadnym warun- 
kiem nie chcą się zgodzić inne partje. 
Również inne trudności nie pozwala+ 
ja na współpracę partji narodowo = 
chłopskiej z liberałami. Różnice są na 
wet w obozie samych liberałów. Starą 
partja Duca nie uznaje odszczepień- 
ców Jerzego Bratianu i nie życzy 50- 
bie współpracy z nimi. Wszystkie inne 
parcje: liberalna, partja marszałka A- 
werescu i dra Lupu domagają się, aby 
parlament został rozwiązany i aby roz | 
pisano nowe wybory. Pomiędzy je - 
rzym Bratianu, dr. Lupu i marszałkięmk 
Averescu doszło już do pewnego po- 
rozumienia, ale żadna grupa bez partjk 
narodowo - chłopskiej i starej partjf 
liberalnej nie może być uważana za 
jądro przyszłego rządu. 

Z powyższego wynika że utwa 
rzenie rządu koalicyjnego jest 
trudnym do rozwiązania problemem 
i dlatego też coraz to więcej mó- | 
wi się o rządzie osobistości, rządzie 
urzędniczym, względnie gabinecie, | 
składającym się z przedstawicieli par- 
tyj i osób apołitycznych. |Jest rze » | 
rzą interesującą, że większość opinjł | 
publicznej jest za rządem Titulesca w | 
jakimkolwiek składzie, co przypisać 
należy nadzwyczajnej popularności, ja 
ką cieszy się Tłtulescu tak w kraju, 
jak i zagranicą. Titulescu sam życzył: 
by sobie aby w rządzie reprezentowa- 
ne były wszystkie kierunki i aby w- 
własnego zdania mógł mianować min 
stra spraw wewnętrznych, finansów 1 
spraw zagranicznych. Panuje przekona 
nie, że ze względu na powagę sytua- 
cji gospodarczej i nagłości licznych 
problemów gospodarczych i politycz- 
nych, kryzys rządowy potrwa bardzą. 
krótko i spodziewają się, że rząd utwa 
rzony zostanie w pierwszym dniu po | 
powrocie Titulesca z Londynu. 3 

Mówi się również o tem, że rząd po | 
zapartyjny przeprowadziłby nowe wy+ | 
bory, a dopiero na podstawie ich wy- 
ników utworzonoby definitywnie rząd: 
koalicyjny. W związku z tóm krążą po 
głoski, że Tłtulescu utworzy nową par 
tję polityczną. 

Zapatrywanie się prasy rumuńskiej 
na kryzys rządowy i kwiestję jego roz — 
wiązania są różne. Pisma zbliżone do. 
rządu, twierdzą, że narodowo - chłop- 
ska partja jeszcze pod koniec ub. r. 
chciała ułatwić utworzenie rządu koa- 
licyjnego. Pisma te również domagaja 
się utrzymania dzisiejszego parlamentu 
o którym mówią, że jest to pierwszy - 
parlament, który wyszedł z wolnych 
wyborów. Prasa opozycyjna uważa 0- 
statnie wypadki za likwidację dzisiej- | 
szego reżimu. Prasa niezależną doma- 
ga się utworzenia rządu, składającego | 
się ze wszystkich sił narodowych i za- | 
znacza, że jedynie taki rząd w dzisiej- | 
szych warunkach jest możliwy. Titu- 
lescu uważany jest przez tę prasę za 
jedynego polityka, który może jedynie | 
przyjśćz pomocą państwu. 3 

` 

AKCJA ZNIŻKI CEN W EGIPCIE 

KAIR. (PAT). — Rząd jest zdecydowany 
z całą energją stosować dekret, oh 
obniżenie cen środków żywnościowych. 3 
właścicieli piekarń już obniżyło cenę chleba | 
o 20 proc. jednakże o ile wszyscy pozostał | 
właściciele piekarń nie pójdą wślad za nimi, | 
rząd otworzy własne piekarnie w celu 2 

L
 

in 

średniego dostarczania chleba ludności. 
na mięsa została obniżona o 25 proc., a 
których gatunków nawet o 33 proc. przez 
233 rzeźników, jednakże mimo to rząd otwie. 
ra własne jatki w różnych dzielnicach mia- 
sta, aby złamać opór pozostałych rzeźników. 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
LOTNICZY 

PRAGA. PAT. W pierwszych dniach 
maja ma się odbyć w Pilźnie, między= 
narodowy kongres lotniczy, na który 
zaproszone zostały aerokluby: Polski, | 
Anglji, Francji, Niemiec i Ameryki. | 

Przygotowania do tego, na wielką 

   
   

      

  

    

  

miarę zakrojonego przedsięwzięcia są 
w pełnym toku. = 

W prezydjum honorowem, zasiada 
szereg wybitnych osobistošci.



ECHA KRAJOWE 
NOWOGRODEK 

— Odezwa Komitetu Mickiewiczowskie- 
go. Z powodu 75-lecia śmierci Adama Mic- 

kiewicza, Komitet Mickiewiczowski w No- 

wogrėdku na uroczystem posiedzeniu odby- 

tem dnia 26 bm. pod przewodnictwem Pana 
wojewody nowogródzkiego Zygmunta Becz 

towicza uchwalił zorganizować w czerwcu 

rb. Dni Mickiewiczowskie, poświęcone pa- 
mięci Tego, który tę Ziemię Nowogródzką 
tak uchał, że w całej Jego twórczości nie- 

ma jednego dzieła, w któremby nie dźwię- 

czały wspomnienia o Niej i tęsknota za Nią. 

Tu więc —- na tej ziemi — obecnie woł 
qej i nieskrępowanej żadnym obcym uci- 

skiem, najmilszym Mu będzie hołd, w któ- 
tym powinien wziąć udział cały Naród Poł- 
ški — i tu, gdzie myśl Jego najczęściej prze 

bywała — zjednoczyć się we współnym celu 
— okazania, iż Duch Jego wśród nas żyje 

( utrwalenia Jego pamięci dla następnych 

pekoleń. 
Hołd ten — musi być zbiorowy i czynny. 

— Niech z całego kraju przybywają piel- 

grzymki tych, którzy od dzieciństwa czerpa 

li z Jego słów i myśli, mądrość, piękno i 

atuchę — do tych miejsc gdzie On swe 

„Sielskie, anielskie" lata przeżywał i tu— 

opodal Jego rodzinnego dworku, w tym 

„grodzie zamkowym”, wśród „pagórków 

teśnych i łąk zielonych , nad połami Litów- 

ki, gdzie cień Grażyny błądzi, gdzie każda 

droga, każda nazwa jest pamiątką — usy- 

pać Mu wspólnemi siłami Kopiec, któryby, 

ydy nas już nie będzie, świadczył wobec na- 

szych następców żeśmy zdolni byli ocenić i 

zrozumieć, iż Duchy wielkie żyją zawsze w 
swych Narodach i że Ich to zasługą jest, je- 

żeli iskry przez Nich rozetlone nie zagasają 

w ciągu nawet długich dzieowych nocy. 
Niech przybywają tu wszyscy — poznać 

tę Ziemię co jest „jak zdrowie" — Gdzie 

wśród ciemnych, sosnowych lasów — śpią 

zaklęte jeziora —- a lud — obecnie tak jak 
wówczas — wierzy w cuda, ,,ma serce i pa- 

trzy w serce”. 

Niech na czas tych Dni Mickiewiczow- 

skich zgromadzą się tutaj wszystkie, rozpro- 

'szone Jego pamiątki Niech każdy posiadający 

jakikolwiek przedmiot związany z Ziemią 

Nowogródzką — poczuwa się do obowiąz- 
ku użyczyć go na te dni do Wystawy Re- 

gjonalnej w Nowogródku —- ze szczególnem 

«względnieniem działu pamiątek Mickiewi- 
czowskich — lub też — do projektowanego 

w następstwie — Stałego Muzeum, — aby 

wszyscy odbywający pielgrzymkę „w No- 

wogródzkiej stronie" — mogli jednocześnie 

oglądać pisma, druki, portrety, rysunki, 

sprzęty, tkaniny miejscowe i otworzyć 80- 

bie w ten sposób — możliwie najdokładniej 

— charakter epoki i otoczenie w jakiem 
wzrósł i żył Mickiewicz i to, czem obecnie 

kraj Jego rodzinny się odznacza. 

Komitet mickiewiczowski wierzy mocno, iż 
jego gorący apel do całego polskiego społe 

czeństwa nie pozostanie bez odpowiedzi i 

- że dni czerwcowe staną się uroczystem Świę 

tem Ducha — a Nowogródek punktem zbor- 

mym, gdzie wszystkie dzielnice Polski zjed- 
noczą się pod hasłem kultu Genjusza, Do- 
bra i Piękna. 

Program obchodu przewiduje zjazd dele- 

gacji z całej Polski, wędrówki młodzieży, 
vielgrzymki zespołów literackich i artystycz 

— mych jak również przedstawicieli całego spo 

teczeństwa, — zbiorowe sypanie Kopca Mic 

kiewiczowskiego, zwiedzanie pamiątkowych 
miejscowości i Wystawę Regjonalną  No- 

wogródzką ze specjalnym działem Mickiewi 

czowskim — ewentualnie — zapoczątkowa- 

nie muzeum. 
Osoby zainteresowane otrzymają bliższe 

i dokładne informacje w Nowogródku: Urząd 

Wojewódzki pan inżynier Zmigrodzki. 

KOZIANY 

_ — 7 naszego życia. I my nie pozostajemy 
w tyle. 

Praca społeczna w naszem miasteczku 
aatacza coraz szersze kręgi. Dziś mamy tu 
nastepujące organizacje społeczne. Koło Mło 
dzieży Wiejskiej, kółko Rolnicze, Ochot: 
Straż Pożarną i Kasę Stefczyka. Elementem 
tzynnym w tvch organizacjach jest miejsco- 
we nauczycielstwo, które krzewi słowo pol- 
skie wśród mieszanej narodowościowo lud- 
mości, oraz organizuje amatorskie przedsta- 

Z niedalekiej przeszłości 

wienia, które ściągają do remizy Str. Pożar 
nej tłumy publiczności. 

Jako przykład może posłużyć komedyj 
ka  „Zaślubiny z przeszkodami”, ode, 
z niezwykłem powodzeniem w dn. 19 III rb. 

Życzymy naszym przewodnikom w pracy 
społecznej jak najlepszych rezultatów!.. 

S Świadek. 

WIDZE 
— „Wesoła* zabawa. Na drugi dzień 

Świąt Wiełkanocnych t.j. 6 kwietnia 1931 r. 
miejscowy oddział Stowarzyszenia Młodzie- 
ży Polskiej urządził płatną zabawę taneczną 
(bez zezwołenia Starostwa), która zakoń- 
czyła się ogółną bijatyką w której udział 
wzięli pijani członkowie SMP, puszczając w 
ruch t.zw. „swincówki* (kawał żelaza umo 
cowany na sprężynie lub sznurze). W rezul- 
tacie kilka uczestników zabawy zostało mo- 
cno poturbowanych, a jeden nawet walczy 
ze śmiercią. 

Kto ma ponosić odpowiedzialność za po 
dobne wypadki? — trudno powiedzieć, ale 
należy wyrazić zdziwienie, iż władze Stowa- 
rzyszenia, które powinny orjentować się w 
poziomie etycznym swych członków, pozwa 
lają młodzieży bawić się bez należytego do- 
zoru. Miejscowy, 

  

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 25-ty dzień ciągnienia 
Główniejsze wygrane. 

PRZED PRZERWĄ 
Po 5000 zł. wygrały nr.: 143924 181171 

181878 
Po 2000 zi. wygrały nr.: 8484 15162 

51381 90394 99813 106664 144072 149111 
152.53 188089 192595 

Po 1000 zł. wygrały nr.: 17916 28085 
103866 104094 113765 167315 169066 177677 
194484. 

Po 500 zł. wygrały nr. 4659 5362 6603 
10815 13070 18221 18456 19348 21334 21351 
22864 28287 31890 32200 33977 35886 39147 
43460 54780 55535 58204 60983 61919 63093 

61919 63093 64477 64749 65862 67216 76003 
76458 76683 80283 80639 86898 87111 89647 
90227 94181 98515 98567 99952 101025 
102107 102975 103574 105376 107187 110948 
113720 115078 115248 119171 129062 129213 
120617 129719 130281 141565 144478 144875 
145454 149398 150846 153549 155433 156882 
158007 160220 160479 160887 162688 169739 
175938 178152 182781 196984 199336 199807 
199847 199965 204990 

PO PRZERWIE 

5000 wygrał nr. 71352 
ZŁ. 3.000 wygrały nr.: 152471 205310 

ZŁ 2000 wvgrałv nry: 10061 19075 2523 
54106 70622 152 301 161183 

Zt 1000 wygrały nr.: 16212 27978 34905 
41289 43926 47623 72214 91495 112124 
117106 147169 165082 176027 

Po 500 zł.: 3 113 3187 5604 7466 8143 
12918 16135 16404 20091 23892 25828 26437 
20166 34498 36671 37671 37687 37631 46229 
49770 51584 58138 58212 58935 62219 63679 
64673 67102 73393 76216 76640 83338 88628 
90004 90343 90985 02471 03681 98285 98925 
102501 103383 107699 108020 
110002 110132 111060 14954 117187 119781 
120270 120874 121664 121946 123514 124371 
125484 129612 131805 122967 134940 139231 
140829 141977 143207 143489 149642 151728 
152074 152104 160709 162106 162639 164238 
164873 165530 172501 175900 177409 179474 
181561 182273 186576 186755 189917 191105 
104406 201457. 

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNĄŁ 

WARSZAWA. PAT. 11 kwietnia w 26 
dniu ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej Państwo 

wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane 

padły na numery następujące: 

10 tysięcy złotych wygrał Nr. 123.075, 

po 5 tysięcy zł. — 24.393, 129.707, 169.141, 
i 193.752. 

Zb 

    

(Władysław Wejtko. Z niedalekiej przeszłości. Opowieści wojskowe. Wyd. 

„Kroniki Rodzinnej”, 1931 r., str. 152) 

Generał Władysław Wejtko ma nie- 
wątpliwie talent gawędziarski. Nie jest 

 literatem czystej krwi, gdyż niezupeł- 
mie panuje nad formą litera - 
cką utworów. Nie jest autor i 

historykiem, choć wciąż potrąca © 
takty historyczne, nieraz wielkiej wagi. 

jest gawędziarzem. Należy do te- 
go typu pisarzy (bardzo u nas nieli- 
cznego), którego prawzorem jest nie- 
śmiertelny Imć Pan Chryzostom Pasek. 

Generał Wejtko gawędzi, opowiada 
0 tem co widział, co słyszał, co prze- 
żywał w ciągu długich lat służby woj 
skowej, opowiada bezpretensjonalnie, 
szczerze, ujmująco. 

Jako narrator o wybitnem zacięciu 
epickiem, nie pomija najdrobniejszych 
nawet zdarzeń, najbłahszych, pozornie, 
faktów. Chwyta wszystko swoją pamię 
cią: jakieś maluczkie troski i radości 
rosyjskich oficerów, pokutujących w 
łuchym garnizonie; jakieś nito plot- 

i, nito legendy, czepiające się 

pewnych już historycznych po - 

staci; potrąca nagle o fakty 

dziejowe olbrzymiego, szczegól - 

nie dla nas, znaczenia, daje о- 

brazy, pełne grozy i siły, a obok tych 
tragicznych obrazów stawia nieraz hu- 
moreski. 

W ten sposób przed oczami czytel- 
mika przesuwają się sceny, pełne žy- 
cia, wyrastają coraz to inne, ale za- 

wsze wyraziste, postaci, zarysowuje 
się nieco egzotyczne dla współczesne- 
go pokolenia Polaków — życie oficer- 
skie w dawnej Rosji, -— stają się zro 
zumiałe i jasne przeżycia żoł nierskie, 
związane z przeobrażaniem się „rosyj- 
skiego* wojskowego w żołnierza pol- 
skiego. 

Żałować należy, jż gen. Wejtko nie 
nadał swym opowiadaniom wyraźnej 
formy gawędy, na temat, powiedzmy, 
przygód i przeżyć pułkownika Dorej- — 
ki, wówczas narracją zyskałaby na sile 

lub dydaktycznemi, ale naogół jest bar 
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Pol:tycy na audjencji u Króla 
BUKARESZT. PAT. W poniedziałek po południu król ma przyjąć szereg 

przywódców stronnictw politycznych. 
narady. 

Titulescu prowadzi w dalszym ciągu 

„Zeppelin“ na lotnisku Almaza 
KAIR. PAT. Sterowiec „Zeppelin“ wylądowat na lotnisku  Almaza, 

gdzie pomimo wczesnej godziny zebrał się tłum 25 tysięcy osób. Gdy tylko 
sterowiec dotknął ziemi, tłum przerwał kordony policji i otoczył bałon wśród 
wielkiego entuzjazmu. 

> „Zeppelin“ utrzymany byt na ziemi przez całą godzinę, przez 150 an- 
gielskich wojskowych lotników i 200 angielskich żołnierzy. O godzinie 7 min. 
20 straż ogniowa zmuszona była rozpędzić tłum, zapomocą pomp pożarnych, 
aby umożliwić sterowcowi uniesienie się w powietrze. „Zeppelin* odleciał 
do Palestyny, przelatując nad Jerozolimą. 

  

Fabryka Pepege została zamknięta 
GRUDZIĄDZ. PAT. — Naskutek zajścia, jakie miało miejsce w dniu 

Szym, fabryka PEPEGE została zamknięta. W sobotę dyrekcja fabryki 
wczoraj- 

otrzymała z 
Paryża zawiadomienie o pomyślnym przebiegu rokowań dyrektora Halberina z koncer- 
nem francuskim. Tytułem zaliczki na pożyczkę przekazana 
złotych. 

zostaje rata jeden miljon 

W poniedziałek ma się odbyć w Warszawie zebranie akcjonarjuszów, celem omó 
wienia i sfinalizowania umowy pożyczkowej. Wypłata zaległych zarobków robotnikom 
nastąpić ma we wtorek, lub środę, poczem fabryka zostanie ponownie 
  

uruchomiona. 
  

Odpowiedź księdza — patrioty 
Ks. pos. Jan Czuj wystosował na- 

stępującą odpowiedź na list otwarty 
księży okręgu tarnowskiego: 

Garść księży z trzech dekanatów 
mojego okręgu wyborczego skierowała 
do mnie list otwarty, wzywając mnie 
„do zajęcia zdecydowanego stanowi- 
ska, wobec licznych wydarzeń w na- 
szem życiu społecznem į politycznem““, 
takich jak Brześć i tp. : 

Rozumiem dobrze troskę  Czcig. 
Braci Kapłanów, podpisanych pod li- 
stem, o dobro Państwa, mogę ich za- 
pewnić, że mi nie mniej na tem zale- 
ży. Dlatego też już od kilku lat zająłem 
zdecydowane stanowisko, starając się 
przyczynić do stworzenia większości 
parlamentarnej, zdolnej do wzięcia od- 
powiedzialności za losy Państwa. Nie 
jest pora w odrodzonej, a nie skonso- 
lidowanej jeszcze Ojczyźnie na nieu- 
stanne walki i tarcia partyjne. 

Uznaję krytykę i opozycję posunięć 
Rządu, ale rzeczową, oraz zdolną do 
stworzenia czegoś lepszego; gdy zaś 
tych przymiotów nie posiada, uważam 
ją za nie pożądaną i wręcz szkodliwą, 
zwłaszcza w tak ciężkich warunkach, 
w jakich się znajduje nasze Państwo. 

Pismo Czcig. Konfratrów byłoby 
więcej przekonywującem, gdyby nie 
zawierało przesady, tak w formie, jak 
i w treści, oraz nie wyolbrzymiało pe- 
wnych epizodów z przeszłości, lub do- 
piero możliwych w przyszłości. Ta- 

kiem powiększaniem rzeczy przesłania 
się społeczeństwu widok na istotne 
niebezpieczeństwa, grożące Państwu 
zewnątrz, a wewnątrz podtrzymuje się 
niezdrowy i zarażliwy ferment. 

Z pośród autorów listu — o ile 
wiem— żaden nie głosował na listę 
na której kandydowałem, a większość 
Księży w moim okręgu głosowała na 
nią, podzielając tem samem moje sta- 
nowisko polityczne. Należy dodać je- 
szcze i to, że w niektórych z wymienio 
nych w liście dekanatów najpoważniej 
si i zasłużeni Kapłani listu nie podpi- 
sali i stanowisko ich w poruszonych 
sprawach jest mi dobrze znane. 

Zatroskanym Koniratrom  ošwiad- 
czam, że w służbie mej dla Ojczyzny 
kieruje się zawsze mojem sumieniem 
kapłańskiem i obywatelskiem, oraz do 
świadczeniem, jakie zdobyłem w wielo 
letniej, ciężkiej pracy politycznej — i 
zapewniam Ich, że nadal niem kiero- 
wać się będę. Nadto oświadczam, iż 
zawsze jestem gotów do współpracy 
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. dla 
pożytku Wiary świętej i Ojczyzny, о- 
raz pragnę aby wszyscy Rodacy zro- 
zumieli, iż trzeba nareszcie porzucić 
wszystko to, co nas dzieli, a wspólne- 
mi siłami dążyć do budowy — тосаг- 
stwowej Katolickiej Polski. 

Ks. Dr. Jan Czuj, 
Poseł na Sejm 

  

GRERR CR AE OD ZDADZ DZYDPO OESTE 

CZYTELNIA 
J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22 

DZIEŁA KLASYCZNE 
CZYNNA OD 11—18. 

OSTATNIE NOWOŚCI 

  

Sytuacja na Niemnie i Szczarze 
Na Niemnie dolnym stan wody wynosi 170 cmtr. i rzeka wciąż przybiera. 
Częściowo stoi jeszcze lód gruby 30 — 40 cm. 
Również poziom wód Szczary stale się podnosi i pod Słonimem poziom sięga 

70 cmt. W razie dalszego przyboru miastu grozi powódź. 
  

Reumatyzm i przeziębienia 
Obecna pora roku — okres ciągłych i na- 
głych zmian pogód, zagraża zdrowiu wszyst 
kich. Dlatego też na ogólne zainteresowa- 
nie zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, 
Łódź, Miedziana 22, w którym pisze m. in.: 
od lat czterech cięrpię na reumatyzm. Gdy 
tylko miała nastąpić zmiana pogody, czu- 
łem cierpienia. Leczyłem się w najrozmait- 
szy sposób, lecz niestety, bezskutku. — №е- 
dawno temu, czytałem w gazecie o Togalu 
i choć mało miałem zaufania do tego środ- 
ka, to jednak zakupiłem jedno pudełko. |uż 
po zażyciu zawartości tegoż, poczułem 
znaczną ulgę w bólach stawów przy naci- 
skaniu palcami. Zachęcony tym rezultatem, 
począłem regularnie zażywać Togal trzy ra- 
zy dziennie po 3 tabletki. Bóle w stawach 
zupełnie znikły i nie odczuwam już wcale 
zmiany pogody. Ponadto p. G. zupełnie wy- 

RASA 

dzo ciekawy. Co za wspanialą daje ga 
lerję typow!... 

Pijak, kapitan Ryžow, rozkochany 
w... czerwonych nosach czcicieli Ba- 
chusa, pop Serafim  Bogojawlenskij, 

i zwartości, lecz miejmy nadzieję, że | o 
tego kiedyś się doczekamy. 

Ale i w obecnym stanie opowiadania | 
gen. Wejtki są nietylko ciekawą lektu- 
rą, lecz i bardzo ważnym i znamien- 
nym dokumentem duszy żołnierskiej 
Polaka, rozpoczynającego swoje rze- 
miosło pod obcym mundurem. 

Tak pierwsza serja opowiadań p.t. 
„Ramoty i ramotki żołnierskie”, jak i 
obecny cykl ,,Z. niedalekiej przeszłoś- 
ci* przedewszystkiem zarysowują wy 
rażnie warunki służby wojskowej w b. 
armii rosyjskiej, a więc tę twardą szko 
łę, którą musiał przejść każdy Polak 
w Rosji, marzący o czynie zbrojnym i 
pozbawiony możności wojskowego 
kształcenia się w szeregach polskich. 

W tych opowiadaniach autor jest 
nieco nierówny, gdyż nieraz nadweręża 
tok gawędy dygresjami historycznemi   

Gen. Władysław Wejtko 

zawdzięczający swe kapelańskie stano 
wisko nieoczekiwanej protekcji marno- 
trawnego syna,. generalicja rosyjska, 
żony i córki oficerskie, hieny żydow- 

    

ieczył przy pomocy Togalu swą małżonkę 
z następstw ciężkiej prypy i niema wprost 
słów pochwały dla skuteczności działania 
Togalu. Podobne doświadczenia — росгупйо 
wiele cierpiących, którzy z najlepszym skut- 
kiem przyjmowali Togal przeciwko reuma- 
tyzmowi, podagrze, bólom nerwowym i gło- 
wy, oraz przeziębieniom. Togal bowiem nie 
tylko uśmierza bóle, lecz w naturalny sp 

sób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 

nów. Gdy inne środki zawiodły, nawet w 
chronicznych wypadkach osiągnięto przy 

zastosowaniu Togalu nadspodziewanie  po- 
myślne rezultaty. Przeszło 6000 orzeczeń 
lekarskich! Tysiące udręczonych, odzyskało 
dzięki Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie tylko 
Togal. We wszystkich aptekach. 

skie, dopomagające lisom  intenden- 
ckim. 
— Świat zapomniany, raczej niezna- 
ny, który aż się prosi na płótno... cho- 
ciażby ekranu kinowego. 

Okres wojny światowej zajmuje w 
opowiadaniach gen. Wejtki względnie 
mało miejsca, ale to, co autor dał na 
czterech stronicach książki p.t. „Ro- 
kosz żydów” jest tak ciekawe, charak- 
terystyczne, a jednocześnie niezwykłe, 

„že warte jest więc ej, niż dziesiątki to 
mów „powieści wojennych. 

Rokosz Żydów podczas wojny świa 
towej!... Gdzie! W Kobryniu!... Czy to 
nie jest sensacja? Komendant miasta 
Kobrynia, kapitan Pietuchow taki zło- 

żył meldunek dowódcy twierdzy 
Brześć: 

„Melduję posłusznie, że dziś o 8-ej 
rano ludność miejscowa dokonała na- 
padu na magistrat; wybito kilkadzie- 
siat szyb, poturbowano kilku woźnych 
i zdemolowano umeblowanie biura. |e- 
dnocześnie zarganizowano pochód de- 
monstracyjny, żądając: wolności, ró- 
wnouprawnienia, skasowania podat- 
ków i zezwolenia na wolny handel w 
niedzielę i święta. W demonstracji bra- 
li udział wyłącznie Żydzi. Chodzą po- 
głoski, że szukują się dalsze rozruchy. 
Meldując o powyższem, upraszam © 
odpowiednie zarządzenia j przysłanie 
do Kobrynia kompanji piechoty, gdyż 
obecnie nie posiadam środków do stłu- 
mienia żydowskiej ruchawki“... 

Rewolucja w Kobryniu podczas 
wojny!.. Przerażone dowództwo wy- 
słało niezwłocznie ekspedycję karną w 
składzie kompanii piechoty i plutonu 

1 M i M M M A 

DWA RE KORDY!! 
17 — ZALET KONSTRUKCYJNYCH 

99 — ZNIŻKI CEN 
OTO WYMOWNE REKORDY ZALET 
KONSTRUKCY JNYCH SAMOCHODÓW 

HMUDS$SOK-=$SEX 
Wielka nagroda „Tour de France* zdobyta 

w r. 1930 przez zespół Hudsonów i Essexów. 
Wielka nagroda m. st. Warszawy, zdobyta 

przez team Hudsonów w IX Międzynarodowym 

Rańizie A. P. 22 = 29 czerwca 1930 r. 

Rekordowe ceny w 1931 r. 

  

HUDSON £-mio cyl. 
Standard Sedan $ 2.415.— 
Touring Sedan 5-cio 

osobowy $ 2.715— 
Brougham $ 2.720.— 
Touring Sedan 7-10 

osobowy $ 2.800.— 

ESSEX 600 'v. 
Coupe Sport $ 1.370.— 
Coach 5-cio osob. $ 1.455— 
Standard Sedan 5-cio 

osobowy $ 1.565— 
Touring Sedan 5-cio 

osobowy $ 1.660.— 
Brougha 5-cio osob. $ 1.695— 

Zorganizowana obsługa w całej Polsce. 

"Tanie części wymienne. 
Loco Gdańsk łącznie ze zderzakami i wy- 

posażenizm. 

MUDSON - ESSEX 
REJONOWE  PRZEDSTAWICIELSTWA: 

ESBROCK-MOTOR, Wilno, ul. Mickiewicza 28. 

ARAS-AUTO, Sp. z o. o., Grodno, ul. Dominikańska 2], 

AUTO-ERG, Łomża, ul. Dworna róg Farnej 

oraz we wszystkich większych miastach Polski. 
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W_WIRZE STOLICY. 
Z-ASSSP. 

Dotychczas członkowie Związku Artystów 

Scen Polskich nie mieli prawa występować 

w dancingach i kabaretach, gdzie widzowie 

siedzą przy stolikach. Związek uważał, że 

ludzie jedzący befsztyk i popijający czystą 

nie potrafią ocenić należycie wysiłku akto- 

ra, że zatem poziom tych produkcyj będzie 

bardzo niski. 
Obecne ciężkie czasy dały się i człon- 

kom ZASP-u we znaki. Bryndza. Zmieniono 

tedy regulamin i związkowi artyści mogą wy 

stępować przed kotletami. Zarząd będzie 

czuwał by ewolucje ich i monologi stały na 

odpowiednim poziomie, a na poziom umy- 

słowy widzów — zamknie się oczy. Byle 

portfel ich był na poziomie! 

Rezolucja ta jest bardzo ważna, gdyż 

dotychczas wszystkie lokale widowiskowe 
zaopatrywały się w cudziemców. Motywo- 

wano to tem, że naszym artystom nie wol- 

no A teraz co będzie? Właściciele kabareci- 

ków wiedzą że publiczność woli.byle.Murzy- 

na czy Francuzkę niż dobrego krajowca Swo 

jaków dość się widzi na ulicy — trudno je- 

chać do Afryki, ale łatwo sprowadzić jedne- 

go czarnulka 

ZASP czyni starania, by wogółe wzbro- 

niono zagranicznym artystom produkować 

się w Polsce Może się uda, ale będzie to 

bezsensowne. Zagranicą zbojkotują wtedy 

również naszych. A przecie w Hiszpanii czy 

Brazylji aktor - Polak w 'wałonkach, — Ба- 

szłyku i wilczej skórze jest niemniejszą sen- 

sacją niż u nas torreodar w czerwonej ka- 

pie i z kastanietem. 

P. I. M. 

Wszystkim się zdaje, że pogoda — jest 

wciąż okropna i że wiosny wogółe jeszcze 

nie było. Gruntowna omyłka. Tak jak się 
nam ubrdało, że jest jakiś kryzys, że ciągle 
wzrasta, a z „rzędowych komunikatów wy- 
nika niezbicie, że wszystko idzie doskonale 
— takoż i z pogodą ulegamy złudzeniu, 

zbiorowej hypnozie. 

   

kozaków. W ciągu tygodnia panowała 

w Kobryniu cisza, lecz później nagle 
wybuchnęły jeszcze większe i bardziej 
zuchwałe rozruchy! 

Z Brześcia wysłano jeszcze jedną 
kompanję piechoty, setkę kozaków i 
pluton artylerji. Nowy dowódca gar- 
nizonu w-Kobryniu, zebrał elitę żydow 
ską, przemówił jak umiał, dobitnie i 
kwieciście, i posłyszał od rabina od- 
owiedź, że „my już więcej w Kobry- 

niu buntować się nie będziemy!... Te- 
raz już nie trzeba, więc będzie sza!...* 

Cóż się okazało? 

Oto podczas wojny źle się działo 
w Kobryniu, gdyż handel zamarł! Wó- 
wczas sprytni synowie Izraela zrobili 
pierwszy „bunt* i zdobyli załogę woj- 
skową; kiedy zaś okazało się, że tych 
konsumentów wojskowych jest nieco 
za mało, zrobili drugą ruchawkę i po- 
zyskali garnizon, który pomysłowym 
kupcom zapewniał niezłą egzystencję. 

Później nawet wysyłali delegację 
do komendanta twierdzy w Brześciu, 

aby dłużej zostawił karną ekspedycję 

w Kobryniu!.. Oto wojna nie remar- 

que'owska, lecz nie mniej prawdziwa!... 

Okres w życiu żołnierza = Polaka, 
ubranego w mundur rosyjski, — de- 
cydujący, okres chaosu rosyjskiego, z 
którego się wyłaniała wolność naszej 
Ojczyzny zarysowuje się w opowiada- 
niach gen. Wejtki w formie szeregu fra 
gmentów zawierających nieraz niesły- 
chanie ciekawe momenty. 

Do takich rewelacyj należy m. in. 

opowiadanie o propozycji kozaków: za 

warcia z Polakami ścisłego sojuszu w 

celu... ratowania Rosji, coprawda za 

PIM ogłosił rewelacyjne 
marzec w roku bieżącym był 

piękny!!! Przeciętna opadów atmosferycz- 
nych wynosi dla Warszawy 33mm. Tym- 
czasem spadło zaledwie 9 mm.! W zeszłym 

roku zanotowano 36 mm. 

spostrzeżenia: 

wyjątkowo 

Dalej liczba godzin słonecznych. Mieliś* 
my ich aż 137, wspaniała cyfra — zazwy- 

czaj nie bywa i 110. W styczniu i lutym 

było wszystkiego 61 godzin słonecznych. 

PIM jest tedy zadowolony z marca. Po- 

nieważ mrozów, zadymek śnieżnych nieustan 

nych wichrów i pieskiego zimna nie notowa- 

no, nie brano wogóle pod uwagę, więc nic 

dziwnego, że konkluzja jest tak odmienna 
od naszych spostrzeżeń. 

ZU... l: 

Trzeba zajść byle dnia do Zakładu Ubez- 
pieczeń Pracowników Umysłowych. Co za 

tłok, jakie ogonki! Poważni panowie — si- 
wi, otyli, okazali, eleganckie panienki w je- 

dwabnych pończoszkach i źrebakowych fu- 
trach o kocim kołnierzu, umorusani biedacy 
w wytartych paltotach i z niegolonemi pod- 
brėdkami... 

Wszyscy biorą zasiłki, wszyscy stracili 

posady, są bez zajęcia. ZUPU wypłaca 30 
proc. pensji, ciekawie obserwować ile kto 

po czterogodzinnem oczekiwaniu w kolejce 
odbiera. Panienki zaaferowane, roztrzepane, 

piskliwe stale poniżej setki: jakieś 80 — 90 

zł. Jeżeli w swych biurach były równie po- 
jętne i obrotne, jak tu — gdzie nigdy nie 

mogą zrozumieć jak blankiet wypełnić, co 
i jak wpisać — to i to zadużo. Okropne 

gęsi. 
Brudasy otrzymują po 150 — 220 zł. 

Szybko chowają do portfelu i wychodzą. Z 

nimi najmniej ambarasu. 

Okazali panowie musieli być niełada fi- 
szami. Niedbale zgarniają 400 — 500 zł. 
które.im wysuwa kasjer; zapinając palto, pro 
stuiąc dęciak i oglądając się na nóżki inte-. 

resantek człapią do drzwi. Nie są wzrusze4 

ni odbiorem tylu pieniędzy, pewnie mają je- 

szcze jakieś pokątne zarobki. Ka. 

DŽDT ISIN IIS AAZTAOOWOZEE BOOOOTZZOZZ EC DRETORE PRECZ ORKÓW ZARYERERA 

cenę uznania przez Rosję wolnej i nie- 
podległej (ale w jakich granicach?) 
Polski. 

Tajemnicze narady, które w Peter 
sburgu odbywał gen. Wejtko z koza- 
kiem Zawojką, prawą ręką gen. Korni- 
łowa, doprawdy proszą się o ujęcie 
powieściowe!... 

Dalej zawierają opowiadania parę 
scen z przeżyć gen. Wejtki w armji pol 
skiej, gdzie on zajmował odpowiedzial 
ne stanowisko inspektora generalnego 
wojsk technicznych. 

Wreszcie książkę uzupełniają frag- 
menty z pamiętników pułkownika S. 
Ostrowskiego oraz list otwarty kapita- 
na V Dywizji Syberyjskiej Jasińskiego- 
Stachurskiego, który mianem „Judasza 
Słowiańszczyzny*  napiętnował cze- 
skiego generała Syrowego, mającego 
na swem sumieniu klęskę wojsk koali- 
cyjnych na Syberji i śmierć admirała 
Kołczaka. 

Opowiadania gen. Wejtki zasługują 
na uwagę wszystkich, interesujących 
się przeżyciami wojskowych Połaków, 
kaórzy przeszli rosyjską szkołę wojską: 
wą. Zawierają te opowiadania wiełe 
ciekawych momentów i ujmują czytel- 

nika prostotą i szczerością żywej narra 
cji. A że autor mocno jest związany z 
Wilnem stosunkami rodzinnemi i prze- 
życiami z okresu pierwszych walk o 
wolność i niepodległość, przeto książ- 
ka jego powinna się spotkać w Wilnie 
ze specjalnie serdecznem przyjęciem. 

W. Ch 
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Fotele zawieszone 
między niebem a ziemią 
Otrzymaliśmy następujące uwagi na tema: 

kin wileńskich . 

Znany jest bezceremonjalny stosunek 
niektórych wileńskich kinoteatrów do łagod- 
nej publicznosci. Szczególnie wiele  daioby 
się powiedziec o tych nowych eiemerydach 
z ul. wiełkiej, które mają do czynienia z tak 
zw. szerokielni masami. | szczególne doty- 
czy to sposobu reklamowania filmów. Na- 

przykład co za potworne kłamstwa stosuje 

właściciel Wandy i Stylowego! Stary i podły 

kicz „Bitwę nad Sommą* zapowiadał jako 

polską wersję filmu „Na Zachodzie bez 

zmian* i tysiące osób na to się nabrało. 

„Moralność Pani Dulskiej" — wyświetlaną 

obecnić — zapowiadał jako obraz nic wspó- 

mego nie mający z dźwiękowcem tej samej 

nazwy. a przecie jest to ten sam film, innego 
chwała Bogu nie nakręcili. Więc znowu prze 

da, granicząca z ordynarnem oszukań- 

stwem. A_o „Golgocie”* wyświetlanej w 
Wielkim Tygodniu czytaliśmy: „Golgota 

czyli Król Królów * — wielkie misterjum re- 

figijne.. Haczyk na naiwnych, którzy zaraz 

pomyślą: to ten film Cecil de Milla, trzeba 

zobaczyć. Tymczasem był to obraz z przed 

paru dziesiątków lat, potworny i śmieszny 

do tego stopnia, że wprost obrażał uczucia 

„ wiernych. jeśliby co cenzura miała zabra- 

niać wyświetlać, to właśnie taką ohydę. Naj 

złośliwsi bezbożnicy w Sowietach nie potra 

filiby wymyśleć tak potwornej parodji rzeczy 

świętych. 
Nikt jednak jakoś przed tem grubem na 

bieraniem biernych wilnian nie przestrzega, 

„nie broni, choć to są oszukaństwa z dnia 

na dzień. 

Ale w naszej notatce, jeśli z tytułu są- 
dzić, chodzi chyba o inną sprawę. Ściślej 

rzecz biorąc — 0 inne kino, bo sprawa ta 

sama. : 

D.więkowe kino Casino zrobiło doniosłe 

odkrycie językowe. Wisi tam przy kasie wy- 

raźny napis „dzienny na parter — 80 gro- 

szy” Wszędzie znamy taki napis, że za bi- 

łet na dół na pierwszy seans płaci się: tyle 

a tyłe. Bo, jak się sz. czytelnikom zdaje, co 

znaczy słowo parter? Zdrowy rozsądek i u- 

stalone zwyczaje na całym świecie — każą 

twierdzić, że parter —to są wszystkie miej- 

sca na dole. Tak jest wszędzie. Ale w Casi- 

nie jest inaczej .Parterem jest tylko pewne, 
odgrodzone miejsce na dole, reszta nie! Re- 
szta — to „fotełe"! Zdrowy rozsądek i nor 
malny wzrok każą zauważyć, że fotele w 
Casino także stoją na parterze. I tak jest 
rzeczywiście. Ale kontroler Casina twierdzi, 
że nie, że fotele... to fotele! Dziwna rzecz! 
Nie są przecież te oftele na balkonie 
to wyraźnie widać, a jeśli nie są na parte- 

rze, to gdzież są? Biedne fotele w Casinie 
sa zawieszone miedzy niebem a ziemią, błą 
kają sie w próżni! 

Żart na stronę, ałe czy to nie jest nowa 
czelność w stcsunku do powoli myślących 
wilnian? W Warszawie w ciągu jednego wie 
czoru publiczność zrobiłaby 10 awantur na 
ten temat i odrazu byłby porządek: W Wił- 

ie jest inaczej. Pewnego dnia podoba się 
wąsatemu kontrołerowi nazwać parterem bal 
kon, miejsce dla orkiestry, albo sekretną ubi 
kacje i co? Bądziemy jak barany chodzić 
tam posłusznie, godzac stę na żywe kpiny 
7 nas i z rzeczy ustalonych na całym świe- 
cie? 

W sobotę zrobiono już jedną awanturę 
z temi fotelami. Skończyło się tym razem 
na wymvśłaniu. Ciekawe jest, czy Masistrat 
współdziała z tym kawałem, czyl nie? Na 
wszelki wvpadek przy nomocv taktownego 
przodawnika policji nr. 55. wylesitumowano 
kontrolera macistratu, który dztwnie nie 
chciał zdradzić swecn nazwiska. Jest to nie= 
jaki p Michał Lankner. 

Trzeba zrobić jeszcze kilka podobnych 
scen, ale już odrazu przychodząc z policją. 
albo wprost z urzednikiem starostwa. Nie 
dajmy się na każdym kroku ogłupiać. 

Ale prawda! Przypominamy sobie, że 
przecjeż znamy dobrze jednego z właści- 
cieli Casina, p. Leonidasa Pimonowa. Jest to 
młody, kulturalny entuzjasta kina i jeszcze 
niejedną pozycją zapewni w przyszłości pol 
skiemu kinu awangardowemu. Kolego Le 
onidasie, dlaczego pozwalacie swoim gbura 
watym podwładnym robić głupstwa i nabie 
rać publiczność, która tak życzliwie przvjęła 
pierwsze wieczory Casina? Prosimy kolegę 
wytłumaczyć tym ludziom, co znaczy słowo 
„parter”. Nie wątpimy, że interwencja okaże 
się skuteczną i z miejsca poprawi opinię ki 
noteatru. ab i st 

P.S. Gorsza historja miała miejsce — па 
premierze „Niebieskiego Motyla" w Holly- 
woodzie. Kasa sprzedała biletów, Bóg wie 
iłokrotnie więcej, niż ciasnych, torturujących 
widzów krzeseł. Uczynił się zamęt akurat 
taki, jak na zapowiadanym filmie „Koniec 
świata”. Gdyby tak jakiś dowcipniś krzy- 
knał: pożar! jak nazwać takie postępowanie 
dyrekcji? Publiczność wileńska jest zaiste 
anielsko cierpliwa i wyrozumiała. Wszedzie 
andziej zbojkotowanoby dyrektora, bileterów 
woźnych i kasę. Ś Er. 
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Przegląd Powszechny. Kwiecień 1931 
X. Bukowski daje art. p.t, „św. Augustyn o 
reinkarnacji dusz”, o racjonaliźmie  religij- 
nym mówi x. Pastuszka, x. Podoleński poru 
Szą wciąż aktualną sprawę rozwodów, Wi- 

ski pisze o Brzezinie, Olszamowska — 0 
rusyfikacji Kościoła po r. 1863, Małachowski 

aje przyczynek z dziejów wolnomyśliciel- 
Stwa polskiego. Bogaty dział recenzyj. 

„ Miody Polak w Niemczech — Nr. 3, mie- 
Sięcznik, wydawany przez Zarząd Związku 
Polaków w Niemczech. Pismo wychodzi w 

"Berlinie od kwietnia 1930 r. 
Obecny marcowy jego numer, poświęco- 

ny został Śląskowi Opolskiemu. Na uwagę 
zasługuje artykuł prof. Uniwersytetu Po- 
znańskiego, p. dr. |. Kostrzewskiego: „Śląsk 
w okresie wczesnohistorycznym w śŚweitle 
wykopalisk". Autor wykazuje, że Śląsk, już 
w epoce wczesnohistorycznej, zamieszkiwa- 
ła ludność polska. 

._ Wśród licznych artykułów nie brak ba- 
jek, spisanych w gwarze Śląskiej, pieśni 
ludowych i tańców. Całość zdobi szereg 
ilustracyj, wśród których zwraca uwagę fa- 
Scimile instrukcji dla sołtysów wiejskich 
Śląska i hrabstwa  kładzkiego, wydanej 
przez rząd pruski w języku polskim w 1804 
roku. 

= „_ Droga nr. 4, Z artykułów w tym numerze 
wyróżniają się: K. Zakrzewskiego „Zmierzch 
cywilizacji optymistycznej”, ]. Czumy „O 

moralne podstawy ustroju", K.M. Jaworskie- 
> rozdział z książki o St. Brzozowskim, J. 
ankowskiego d.c. rozważań o ekonomii spo 

łecznej Hoene - Wrońskiego. > 

Centralnaja Jewropa — nr. 4, W zeszycie 
Ym zwróciła naszą uwage recenzja czeskie- 
%0 przekładu „Żywota Mikołaja Srebrempi- 
Sanego“ E. Zegadłowicza. Przyjęcie w Cze- 
Chąch tei powieści polskiego pisarza było 
Ardzo dobre, czego dowodem odpowiedzi 

karane na czeską ankietę „Jaką najlepszą 
tezie czytał pan w tym roku*? Wielu czy- 

hików wymieniło wówczas powieść Ze- 
Sadłowjczą.   

Tragiczna Śmierć 

BŁ O 

matki komornika 
Legieckiego | 

STARUSZKA NAWPÓŁ ZWĘGLONA ZMARŁA WŚRÓD STRASZNYCH 
MĘCZARNI 

Wczoraj rano przy ul. Styczniowej 7, zdarzył się straszny wypadek, 
który pociągnął za sobą śmierć 75-letniej Tekli Legieckiej, matki komornika 
8 rewiru in. Wilna. Od rozpałonego pieca zajęły się na staruszce suknie i nie- 
szczęśliwa momentalnie stanęła w płomieniach. Na krzyk palącej się żywcem 
Legieckiej, nadbiegli domownicy i sąsiedzi i płomienie z trudem ugasili. 

Po przewiezieniu do szpitala św. Jakóba Legiecka w prędkim czasie 
zmarła, wśród ciężkich cierpień. 

Tamowanie ruchu przyczyną 
krwawej awantury 

Wczoraj wieczorem ul. Niemiecka była terenemi zajść wynikłych między wyrost- 
kami narodowości polskiej i żydowskiej. Awantura przybrała większe rozmiary, tak, że 
w pewnym momencie cała ulica była zatłoczona wzajemnie okładającymi s.ę laskami i 
kastetami. Policja z trudem rozdzieliła walczących, dokonując aresztowań. Kilkanaście 
osób zostało poranionych, z tego cztery opatrzyło pogotowie. Powodem awantur było 
zatarasowanie chodnika przez grupę młodych Żydów. 

Poszukiwanego założyciela oszukańczej 
Spółdzielni Pracy ujęto w Warszawie 
W dniu wczorajszym, władze policyjne w Wilnie, otrzymały wiadomość z War- 

szawy, że został tam ujęty wspólnik oszusta Tarajły, jeden z założycieli głośnej Spół- 

dzielni Pracy z ul. Garbarskiej Farańsk.i 

Zostanie on przewieziony do Wilna do dyspozycji tut. władz, bowiem śledztwo 

w sprawie oszustw popełnianych przez współdzielnie, toczy się dalej i poszkodowani 

w dałszym ciągu się zgłaszają. 

Utrata słuchu powodem targnięcia na życie 
25-letnia Eugenja Mictiałowska, mieszkanka Niešwieža, od pewnego czasu po- 

częła tracić słuch i ostatnio stała się całkiem głuchą. 
Dziewczyna tak się przejęła swą ułomnością, że dostała choroby nerwowej pod 

wpływem której postanowiła pozbawić się życia. 
Michałowska oblała na sobie ubranie naftą, położyła się do łóżka poczem podpa- 

liła się. Na szczęście ogień zauważono i pośpieszono z pomocą. Desperatka znajduje 

się obecnie w szpitalu w Nieświeżu. Stan jej nie budzi nadziei utrzymania jej przy życiu. 

w 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 
Ś. P. DR. KAROL KLECKI. 

Nauka polska poniosła dotkliwą i 
niepowetowaną stratę. Dn. 10 b. m. 
zmarł w Zakopanem dr. Karol Klecki, 
profesor patołogji ogólnej i ekspery- 
mentalnej Uniw. Jag. w Krakowie, 
członek czynny Polskiej Akad. Um., 
członek hon. ow. Lek. Wileńskiego, 
kawaler Legji Hon. etc. 

Studja lekarskie ukończył w Dor- 
pacie. Następnie pracuje w Krakowie | 
u Rydygiera, — u Strickera w Wied- 
niu. Nieśmiertelny pomnik postawił 
sobie klasycznemi badaniami nad zjad 
liwością bakteryj przewodu pokar- 
mowego, patogenezą zapalenia otrzew 
nej, wykonanemi w Instytucie Pasteu- 
ra w Paryżu. na podstawie których 
wydział lek. U. J. udzielił w roku 1896 
veniam legendi, a wkrótce potem po- 
wołał na katedrę patologji ogólnej U. 
]. Późniejsze badania nad  przecho- 
dzeniem bakteryj przez zdrowe narzą- 
dy dały początek szeregowi prac jego 
uczni. Jeden z pierwszych w Polsce 
przeprowadza badania nad emanacją 
radu, pierwszy w Polsce prowadził 
hodowię tkanek poza ustrojem. 

Od szeregu lat ciężko chory nie 
ustawał w pracy. Jeszcze w 1926 ro- 
ku ogłosił szereg doniosłych prac nad 
płytkami krwi, a w roku 1928 wydał 
pierwszy tom zakrojonego na wielką 
skalę podręcznika  patołogji ogólnej. 
Nie było Mu dane doprowadzić do 
końca tak potrzebnego dzieła. 

Olbrzymią i gruntowną wiedzą, о- 
bejmującą wszystkie prawie działy pa- 
tologji ogólnej, pozwalała Mu na 
szybką orjentację w chaosie wiedzy 
medycznej i jej najnowszych zdoby- 
czach. To też wykłady Jego, wygła- 
szane świetnym językiem, otwierały 
przed słuchaczami bardzo szerokie po 
la zagadnień, wzbudzając zapał do 
pracy naukowej. 

Prof. dr. K. Pelczar. 

    

   

  

  

  

    

   

  

NIEDZIELA 

Dziś 12 W.s.g 4 m 31 

Wiktora 
juto Z. s. g. 6 m. 10 

Hermeneg. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEGRO- 
LOGI! U. 8. B. W WILNIE. 

z dzia 11, IV. 31 

Ciśnienie średniz w mm. 764 
Temperatura średaia — 0, 

Temperatara uajwyższs -|- 1 

Tempersinra najnizsze — 3 

Opad w mm. — ślad 

Wiatr: zachodni 
Tendeucia wzrost 
uwagi: półpochm., śnieg 

URZĘDOWA. 

— Wizy na prawo pobytu. Bardzo czę- 
sto emigranci, przebywający dłuższy czas 
zagranicą i nieznający przepisów paszporto 
wych, w Połsce, przyjechawszy do rodzin- 
nego kraju, w odwiedziny, nie starają się o 
wizę pobytową i w ten sposób narażeni są 
na trudności przy powtórnym wyjeżdzie z 
Polski. W związku z tem należy zakomuni- 
kować, że osoby przybywające do Polski 
a posiadające paszporty państw obcych, 
jak np. Stanów Zjedn., Brazylji, Kanady, 
Argentyny i t. d. winny wyrobić sobie zaraz 
po przybyciu do miejsca zamieszkania t. 
zw. wizę meld, wydawaną przez władze 
administracji ogólnej. Wiza pobytowa upo- 
ważnia do pobytu w Polsce i do ponowne 
go przekroczenia granicy w terminie jej 
ważności. 

MIEJSKA 
— Pierwsze roboty wiosenne. Magistrat 

PE już pewną ilość robotników sezono- 
wych do pracy na plantacjach miejskich. 

Pierwsze roboty, narazie w małym za- 
kresie, obejmą prace w parkach i skwerach 
miejskich. 

WOJSKOWA 

— Podoficerowie rezerwy, Uwaga! 
Zarząd Koła Ogólnego Związku Podofice- 
rów Rezerwy podaje do wiadomości wszy 
stkich członków, że dnia 12 kwietnia r. b. 
o godz. 8-ej rano w lokalu Federacji P. Z. 
O. O. przy ul, Żeli owskiego 4 z okazji O- 
kregowego Zjazdu Delegatów Związku Pod 
—° 

Przy licznych dolegliwościach kobiecych 
naturalna woda gorzka Franciszka - Józe- 
fa" sprawia znakomitą ulgę. żądać w apte- 
kach i drogerjach. 

warzyw kwiatów, Nasiona | wypiegee 
wanej d broci poleca firma 
ZYGMUNT NAGRODZK! 

Wilno, Zawałna 11-2. 
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Uwaga. Skład posiada własny aparat 
LE: do próbnego kiełkowania nasion 

Emil 

Jannings 
Marlena    

„NIEBIESKI MOTYL" 
Dziś w kinie „Hollywood 

„rocznym sezonie „Czarnej 
wa Wielhorskiego na piątej zkołei w tego-* 
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RONIKA 
oficerów Rez. odbędzie się zbiórka wszy- 
stkich członków Kola Wilenskiego O. P. 
dla udania się na nabożeństwo do kość. Św. 
Trójcy oraz wzięcia udziału w uroczysto- 
ściach Zjazdu. й 

Członkowie, którzy nie stawią się na 
zbiórkę. zostaną odnotowani w ich ewiden- 
cji co zostanie uwzględnione przy rozpatry- 
waniu spraw odnośnych członków. 

, Jednocześnie powiadamia się , że stara- 
niem Zarządu Koła  Wiłeńskiego Podofice- 
rów Rezerwy urządzane zostaje dla człon- 
ków Koła oraz ich rodzin obchód  koleżeń 
skiego Święconego, które odbędzie się w 
dniu i2 kwietnia r. b. o godz. 19. Opłąta od 
osoby wynosi 3 zł. 

TOWARZYSKA 
— Dancing towarzyski. W dn. 15-IV r.b. 

Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, urządza w no- 
wej sali cukierni „Ziełonego Sztralla“. (Mic- 
kiewicza Nr. 22) dancing towarzyski. 

Całkowity dochód przeznacza się na cele 
kulturalno-oświatowe Związku. 

Ponieważ zabawy urządzane przez Zwią 
zek, cieszyły się zawsze wielkiem powodze- 
niem, gdyż w miłej atmosferze bawiono się 
na nich ochoczo, więc i tym razem Panie 
Gospodynie nie wątpią, że zaproszeni go- 
ście zechcą licznie się stawić, by wesoło spę 
dzić parę godzin. W przekonaniu tem utwier 
dza nas jeszcze ceł, na który zabawa jest 
zorganizowana i skromny jej zakres, co 
przy obecnych warunkach jest wyjątkowo 
tentujące. 

Początek zabawy o godz. 23 punktualnie. 
Wejście za zaproszeniami, które można 

rzymać w lokalu Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet (Ostrobramska Nr. 19 m. 9). 

— „Czarna Kawa* Klubu Społecznego. 
„Moment obecny w sporze polsko-litew - 

Kawie* Klubu 

   

skim" będzie tematem referatu p. Władysła 
Społecznego w niedzielę dnia 19 b. m. - 

Dotychczasowe „Czarne Kawy” cieszy- 
ły się dużą frekwencją ze względu na nad- 
zwyczaj aktualne tematy, które po refera- 
tach wywoływały ożywioną dyskusję. Kon- 
ferencja odbędzie się tak samo, jak poprzed 
nie o godzinie 18-tej w Małej Sali pałacu 
Reprezentacyjnego  (2-gie wejście od po- 
dwórza). Ktoby nie otrzymał zaproszenia, a 
pragnąłby wziąć udział w „Czarnej Kawie* 
zechce odebrać zaproszenie już to w Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet przy ul. 
Ostrobramskiej 19, już to w sekretarjacie 
B.B.W. z R. przy ul. Zawalnej 1. 

RÓŻNE 
— Dziś  Wiełkanoc u prawosławnych. 

W dniu dzisiejszym i jutro liczna w Wilnie 
kolonja prawosławnych obchodzić będzie 
święta wielkanocne. 2 
‚ Z okazji šwiat JE. arcybiskup Teodoz- 
jusz odprawi osobiście uroczyste nabożeń- 
stwo. 

— Zarządy Akademickich Kół Wilnian 
w Warszawie, Poznaniu i Lwowie uprzejmie 
dziękują firmie „Bazar Przemysłu Ludowe- 
go“ Wilno, Zamkowa 8, za wypożyczenie 
kilimów na dekorację sali Georges"a w dniu 
9-V 1931 r. : 

— Gość z Litwy. Bawi w Wilnie oby- 
watel litewski znany ekonomista żydowski, 
współpracownik ekonom. - statystycznej sek 
cji żydowskiego Instytutu Naukowego, ad- 
wokat H. Laudau. 

— Ile weksli zaprotestowali wilnianie w 
lutym? Według obliczeń Gł. Urzędu Staty- 
stycznego, zaprotestowano w lutym 'r. b. 
sti 413,8 tys. weksli na sumę 118,2 milį. 
Zi. 

WWilnie zaprotestowano 11,9 tvsiecy 
weksli na sumę 3 milionów złotych. Wilno 
stanęło w tym wypadku na piątem miejscu 
po: Warszawię, Łodzi, Lwowie i Poznaniu. 

— Protest wyznaniowej gminy żydow- 

°ГОЕ'РАГПОВРНО 0 
piCGi 

uodų cery 

  

„Dawajcie Waszym dzieciom, już poczy- 
nając od 7-go miesiąca światowej sławy 
FOŚFATYNĘ FALIERA, mączkę, ktėra do- 
daje dzieciom sit i wzmacnia ich zdrowie. 
Zalecana przez lekarzy na całym świecie. 

  

| TEST MU SIT BAE RRT PROCZ PZ SKK 

© TABLI E GOTOWYCH ILOCZYNÓW B 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowar ie lloczynów 

: zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawniciwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
w Do nabycia we wszystkich ksi garniach JJ 

 RRSSKPOBOR IKE ZZCC KZP ORO RT 

skiej. żydowska gmina wyznaniowa w Ol- 
kienikach pow. Wil. trockiego podała się do 
dymisji. 

Jest to decyzja, mająca być protestem 
ludności żydowskiej z powodu podwyższe- 
nia przez gminę opłat za ubój bydła. 

— Kwesta na kolonje letnie, W dniu dzi- 
siejszym odbędzie się kwesta publiczna 
na kolonje letnie dla dzieci, urządzona sta- 
raniem „Rodziny Policyjneį“ Kota m. Wil- 
na. 

Zarząd. wymienionej instytucji tą drogą 
zwraca się z serdeczną prośbą, aby każdy 
choćby najdrobniejszą ofiarą poparł zamie- 
rzony cel. 

— Komitet Wojewódzki Kolejowy LOPP 
urządza w niedziełę dn. 12 kwietnia rb. w 
lokalu Kina Kolejowego propagandowy po- 
ranek szybownictwa (lotów  bezmotoro- 
wych). Na program poranku złożą się: 

1) Pogadanka o szybownictwie — wy- 
głosi sekretarz Związku Awjatycznego Stu- 
dentów Politechniki Lwowskiej p. Włady- 
sław Słotkiewicz. Pogadanka będzie ilustro 
wana przezroczami. 

2) Film p.t. „IV wyprawa szybowcowa 
do Bezmiechowa”. 

‚ Początek o godz. 13.(1-ej po południu) 
Wsięp bezpłatny. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance, Dziś te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
3 m. 30 ukaże się po cenach zniżonych 
„Sztuba“ K. Leczyckiego, doskonała sztu- 
ka wspcłczesna, ciesząca się niesałbnącem 

powodzeniem. й 
Wieczorem o godz. 8 ukaż esię po 

raz ostatni w sezonie arcydzieło L. Andreje 
wa „Ten, którego biją po twarzy”. Niezwyk- 
le interesująca treść, pomysłowa reżyserja 
dyr. Zelwerowicza, oryginalna oprawa de- 
koracyjna j. Hawryłkiewicza, oraz świetne 
wykonanie aktorskie składają się na nieza- 
pomnianą całość. 

W poniedziałek z powodu próby general 
nej teatr nieczynny, 

— Teatrz miejski w „LŁutni*. Dziś o 
godz. 8-ej ukaże się przemiła komedja Mar 
jusza Maszyńskiego „Koniec i początek", 
pełna humoru i przezabawnych  sytuacyj. 
Rzecz tę wyreżyserował K. Wyrwicz - Wich 
rowski, który jednocześnie gra jedną z ról 
w sztuce. Partnerami jego są: H. Dunin - 
Rychłowska, |. Jasińska - Detkowska, — С. 
Szurszewska, J. Łubiakowski oraz M. Wy- 
rzykowski. 

Jutro w poniedziałek w dalszym <ciągu 
„Koniec i początek”. 

— Dzisiejszy występ taneczny L. Sawi- 
nej - Dolskiej. Dziś o godz. 3 m. 30 po poł 
odbędzie się w sali teatru „Lutnia* występ 
taneczny Larysy  Sawinej - Dolskiej, oraz 
jej uczenie. Wprogramie balet „Czerwony 
kapturek", oraz cały szereg produkcyj bale 
towych. Indywidualność, oraz talent wyko 
nawczyni, jak również bogaty program gwa 
rantują całości wvsoce artystyczny poziom. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

— „Obrona Częstochowy* w Ognisku 
Kolejowem. W sali  Vgniska Kolejowego 
przy ul. Kolejowej nr. 19 dn. 12 kwietnia 

  

Za spokój duszy ukochanego. męża 

Ś. 7 P. > 

D-ra WITOLDA KIEZUNA 
oraz w pierwszą bolesną: rocznicę śmierci nieodżałowanego synka 

8. + P. 

ZBYSZKA 
odbędzie się w poniedziałek 13 kwietnia r. b. o godz. 9 rano w. kościele 

Św. Ducha nabożeństwo żałobne, na które zaprasza krewnych, przyjaciół 

i znajomych 

  

  

We wtorek, 14 kwietnia, 1931 r., 

STROSKANA ŻONA 

iii Į 
Liu A 

jako w dziesiątą rocznicę zgonu 

st p. 

Aleksandry z Borodziczów Sumorokowej 
odbędzie się w kościele św. Jerzego 

© czem zawiadamiają 

  

o godz. 9 rano nabożeństwo. żałobne, 

DZIECI 

  

We wtorek, dn. 14 kwietnia w szóstą bolesną rocznicę śmierci nieod- 

żałowanego Męża i Ojca naszego 

st 

D-ra Antoniego Mikulskiego 
PROFESORA UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

odbędzie się Msza św. o godzinie 93 rano w kościele św. Jana w kaplicy 

  

o czem zawiadamiają życzliwych pamięci Zmarłego 

ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA I WNUCZKA    

Z sali sądowej 
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO'* SKA- 

.ZANY NA ROK WIĘZIENIA 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy, 

któremu przewodniczył wiceprezes Kadusz- 

kiewicz, rozpoznawał sprawę odpowiedzial- 
nego redaktora „Dziennika Wileńskiego" p. 

Jerzego Cieszewskiego, pociągniętego do od 

powiedzialności sadowej na wniosek kapi- 
tana Edmunda Galinata. 

Oskaržyciel prywatny poczuł się zniewa- 

żony treścią artykułów „Dziennika Wileń- 
skiego", w których poruszona była sprawa 

awantur, jakie działy się w lokalu Ogniska 
Akademickiego podczas odczytu prof. Stroń 

skiego. 
W jednym z artykułów powiedziane by- 

ło, że wśród bojówkarzy był „ubrany w cy- 

wilny garnitur, kpt. Galinat, przywódca t. 

zw. „Legjonu Młodych". W numerze 251 
umieszczony był artykuł, podający treść 

skargi złożonej rzekomo przez szofera Rut- 

kowskiego p. prokuratowi, a w innym znów, 

jakoby pkt. Galinat oświadczyć miał, że 

działając w porozumieniu z Rektorem uniwer 

sytetu rozpędzi wszystkie zebrania prote- 

stacyjne. 

Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy 

wyniósł wyrok skazujący p. Cieszewskiego 

na rok więzienia, oraz grzywnę w wysoko- 

šci 4800 zł. z zamianą, w razie niewypła- 

calności na 6 miesięcy więzienia. 

Na wniosek popierającego oskarżenie 

podprokuratora Zdanowicza, Sąd zastoso- 

wał jako środek zapobiegawczy wobec red. 

Cieszewskiego areszt bezwzględny. 

Red. Cieszewski został aresztowany i od- 

prowadzony do więzienia. 

Działo się to w okresie, poprzedzającym 

wybory, kiedy przeciwnicy polityczni nie co- 

fali się przed niczem, byleby tylko zdyskre- 

dvtować ludzi obozu przeciwnego. 

  

FILM i KINO 
CASINO: NASZYJNIK KRÓLOWEJ. 

Słynna afera z naszyjnikiem Marji-- 
Antoniny, wykradzionym przez piękną 
intrygantkę, hrabinę de La Motte 
stanowi fabułę niniejszego filmu. Przy 
nosi on zaszczyt francuskiej kinemat 
tografji: doskonała znajomość epoki, 
wierna psychologja postaci historycz- 
nych (hrabiny, kardynała księcia Rc- 
hana, królowej i króla); stylizacja po- 
sunięta do najdrobniejszych szczegó- 
łów (przedewszystkiem wspaniałe ko- 
stjumy); autentyczne tło — Wersa!, 
Trianon i Paryż; przepyszne sceny 
zbiorowe — wszystko to świadczy o 
pietyzmie reżysera i wytwórni, i stwa- 
rza podziwu godną całość. Widz na- 
prawdę bezpośrednio obcuje z epoką, 
tą epoką, która w swem błyskotliwem 
zepsuciu rokokowem kryłą grozę nad- 
chodzącej rewolucji. I na tem tle roz- 
wija się emocjonująca akcja, zawiła 
intryga hrabiny de La Motte, šwiz*nie 
interpretowanej przez Marcelę |ейег- 
son ; 

  

Fatalne są polskie napisy, wyka- 
zujące i nieznajomość francuskiego i 
brak orjentacji w historji. Palais Ro- 
yal — dawny ogród w pałacu kr.'lew- 
skim — tłumaczy się dosłownie i 
stąd taka bzdura: „w lasku pałacu 
królewskiego gromadziły się szumowi- 
ny*. „Parlament* — wyższy sąd tran 
cuski — przetłumaczono na parlament, 
i dlatego widz zdumiewa się: jak to 
hrabinę skazuje parlament wówczas, 
gdv parlamentu we Francji jeszcze 
nie było? : 

Ale naprawdę oburzającvm jest 

stosunek dyrekcji do publiczności, któ 

ra, przychodząc punktualnie na godz. 

8 (jak opiewają afisze) — musi cze- 
kać do godz. 9 m. 15 — przeszło go- 
dzinę! na rozpoczęcie seansu. Czem to 
sobie tłumaczyć? Er. 

r. b. o godz. 7-ej wiecz. zostanie odegrana 
przez zespoł teatralny Ogniska Kolejowego 
pod reżyserją artysty b. Reduty p. W. Mali- 
nowskiego „(Obrona Częstochaowy“. 

Sztuka Mwrsa w 8 odsłonach. 
Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zł. Dochód 

przeznaczony na cele charytatywno - spo- 
łeczne parafji ostrobramskiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Niebieski motyl. 
Casino — Naszyjnik królowej. 
Heljos — Odwieczna pieśń 

Pan — Ofiarna noc. 
Stylowy — Moralność Pani Dulskiej. 

Ognisko — Pod banderą miłości. 

Kino Miejskie — Wilki i szakale morza. 

Mimoza — Ponad śnieg. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Nieszczęśliwy wypadek. 

W majatku Minkiewicze gm. Kleckiej, ro- 

botnik Adam Sakowicz zatrudniony przy 
paroweł młócarni przez nieostrożność zła- 

mał nogę poniżej kołana. Po przywiezieniu 
wymienionego do Nieświeża dokonano w 
szpitalu seimikowym amputacji nogi. 

— Odnalezienie rzeczy pochodzenia wo 
sknwego, W dniu onegdajszym, policja pa! 
stwowa dokonała rewizji u m-ca wsi Prze- 
smykowszczyzna Antoniego  Wojtkiewicza 

KOŃCA 
ŚWIATA 2! 

  

przyczem w czasie rewizji u wymienionego” 

znaleziono 237 naboi typu rosyjskiego, dwa 

okucia od wozu, 2 łopatki wojskowe, kłębek 

kablu telefonicznego, oraz tarcze od karabi- 
nu maszynowego. Odnalezione rzeczy zosta- 

ły skonfiskowane. Dochodzenie w toku. 

— Pożar. W miasteczku Lipniszkach wy- 
buchł pożar w stodole nśłeżącej do Zwier- 
ko Leona. Stodoła spaliła się doszczętnie. 
Szkody wynoszą 1000 zł. Przyczyną pożaru 
było prawdopodobnie, nieostrożne obchodze- 
nie się z ogniem. Pożar umiejscowiła straż 
pożarna z Lipniszek przy pomocy miejsco- 
wej ludności. 

— Kradzieże, Z mieszkania Brzozowskiej 
Jadwigi POD 38) skradziono 
zł. w gotówce. Dochodzenie w toku. 

„Na szkodę Rusakiewicza Kazimierza ze 
wsi Fabjaniszki, gminy Rzeszańskiej skra- 
dzione zostały szufle przez Krasowskiego 
Bolesława (Szańcowa 5) 10 b. m. na go- 
rącym uczynku kradzieży fartucha dorożkar 
skiego, należącego do Bukowskiego Jana zo- 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

|Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZBORONIECKI 

20, ul. teliny 16,m. 5 tel. 15—43 
Godz. przijecia: 0d9—2 į 6—7 pp. 

AIR 
NASIONA KWALIFIKOWANE 

i zarejestrowane przez Sekcję Nasienną 

1) Pszenica jara Suska Ostka I odsiew, 
. 2) Pszenica jara Hilbebranda S 30 I od- 

siew — Najplenniejsze i najwcześniejsze z 
pszenic jarych o ładnym bujnym ziarnie. 

3) Owies Findlinga, grzywak o żółtym 
dorodnem ziarnie, odporny na rdzę, jedna z 
najplenniejszych odmian. 

4) Łubin wczesny Puławski 
5) Len Dołguniec z pochodzenia półnoe- 

nego. 
6) Ziemniaki „Korona Cesarska" — naj- 

wcześniejsze stołowe. 
Produkcja w Daniłowie, powiat Wiłeński. 

Edward Taurogiński, poczta Wilno, ul. Wi- 
leńska 39 m. 1. tel. 13-65, zamówienia listo- 
wnie lub osobiście. 

  

    

PURE PISU LSLENĘLĘLEPNĘ 
   SOWY MFA 

Podziekowanie 
Panu Profesorowi D-wi A. Janusz- 
kiewiczowi i Jego asystentowi d-wi 

Gojdziowi za skutecznie przeprowa- 

dzoną kurację, oraz p. Profesorowi 

d-wi Michejdzie z asystentami za 
wykonanie bardzo poważnej żołąd- 

kowej operacji, a także za opiekę 

nietylko troskliwą, lecz i serdeczną, 

tak P.p. Lekarzom, jak i Personelo- 

wi Klinik U. S. B. niniejszem skła- 

dam serdeczne podziękowanie. 

Arnold Mozer.     JA MM M i"



  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

      

      

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

: ° ЧОМ О 
Е - 

|. HISTORYJKAWOB=- KACH GAT AA IR wesoła z Kra- О1 ата 10 do 14 kwietnia "ącziie  ą € May 

| PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 2200 — 22.15 „Do Holandji" — felj. z W.JUREWICZ KINO „WILKI I SZAKALE ĄAORIZA““ "i 
*Ligw dale Warszawy wygł. K. Wierzbiński były majster firmy MIEJSKIE , ‚ - ? : = 

22.15 — 22.35 Koncert solistów z Warsz. = е Wiiki (A'glicy Szakale (Niemcy) M>rza jest to angielski film, przedstawiający wstrząsaj ce przygody Br tyjskiej | 
2250 — 24.00 Kom i muzyka taneczna z Paweł Bure SALA MIEJSKA tajemniczej floty podczas Wielkiej «ojiv. W obrazie tym występuje osoois ie Lord lellicoe — admirał angielski 

Warszawy IG WYBÓĆ RERÓWI U Ostrobramska 3 7 oraz admirał Sime. Nad program: „Warjat na wolności'* Komedja w 2 aktach. 

ы {:{:Ё. at: PSCYZYJAW naprawa Kesa czynna d g 3.4U- Początek seansów od g. 4-ej Następny progr<m: „„Gwl-zdzista eskadra" 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 13 KWIETNIA po cenach zniżonych 7 Cena bl'et6w Parter 60 gr. Balkon 30 

12.05 — 12.50 Muzyka operowa t icz; - 
: 14,40 — 1520: OL dla ak AS: A. Mickiewicza 4. D iš! Na genj niejszy ® zabły nie całą poręgą swego 0>załaimi «ją ego 

z Warszawy artysta fiknowy wszystkich m annings talentu w s+ej najnowszej i najwspaniańszej 
16.10 — 16.15 Kom. dla żeglugi z War- OBWIESZC z ENI E ; Cźwiękowe kino czasów i krajów k racji žwiekowej p. L. 

szawy. Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3- HOLLYWOOD 
1615 — 16.45 Audycja dla dzieci z War go rewiru Wacław Leśńiewski, zam. w Wił- ®° Anioł 

szawy nie przy ul. 3-go Maja 13, na zasadzie art. Mickiewicza 22. 
( nio ) 

M a AAA LOKANA : в 5 : yty) z pogadanką Antoniego ziewi- kwietnia TOLO EO JAE Wstrząsa:ący dramat mitošci, pekusy p šwiecenia i zd:ady. 
4iiowuz iaagiel, scisk nieludzki, cza Wilnie przy ul. Witołdowej 28, odbędzie się W rcli artystki kabaret К я SS iš żęci 

Człek powietrze z trudem chwyta, 17.15 — 17.40 „Roła filmu w życiu współ sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- owa veveiadai Adamų ia MARLENA DIETRICH wile oce 
Prze naszego bohatera Ra NWN o RczE śe o talzcia PA Nad program. Dodatek i tyg duik dźwiękowy „Foxa. Na 1-szy Seans cenv zniżone, Pocz. o godz 2,4, 6, 8 i 10.30 
Brzuchalkiewicz emieryta. 17.45 — 18.45 Muzyka lekka z Warsza- nia, oszacowanego. na. sumę = * na za- Ww K r 0 t c e! Największe _ KONIEC (6 NA ZACHODZIE POD DACHAMII6 

3 1 spokojenie pretensji Chaima Miasnika w su- rzeboje świata 
ь ‘„У|9.Ю — 19.30 Utwory Chopina (płyty) mie 5000 zł. z procentami i kosztami. в Р у ss ŚWIATA 1 0 BEZ ZMIAN i 35 PARYŻA 

20.00 — 20,15 Feljeton humorystyczny” ^ —) W. Leśniewski. 

Koda" Malinowskiego, art. dra- Komornik PAY OS Dziś! Monumentalny arcytilm dźwiękowy! Genjaluy twór krola :ezyserów E. DUrO TA 
Bag” * a < = 4 a е е 

„30 — 21,15: Koncert na fort. z Warsz. AA VMA ša 6 ŚŃ Wielkie dźwięk we arcydzieło d amatyc>ne. K aflikt 
21.20 — 22.00 Muzyka lekka z Warszawy L ZAWIADOMIENIE „HELI 05 ODWIECZNA PIE m łości i rasy. Odwieczna walka dvóch  świstów. 
22.00 — 22.15 Tr. z warsz. R. Zrębowicz Ok SzetociRO ŚBifdawniciwa, Ul. Wileńska 38 W rol. gł Mary Glory znąkomita śpiewac ka „Hab'mv* Miriam Ellas, Max Udlan I Henryk Garat. 

omówi premjerę sztuki Zofji Nałkowskiej 2 Otomo EE: Tei. 926. Cud režyserji, wvstawy i rynna cz rujących melodyj! 
ień Grod: d. ž w dniu 29 kwietnia yserji, yigy. Kry ją vj 

„Dzień Jego powrotu” 1931 о. od A ai dzie się przetar Nad program: Wsze hświatowy przegląd dźwiękowy „Fox * (os atnie nowi y) 
= z e Wieczo- REG ZORY RA odbódowe pieKór RZ Następny program: Wspaniała para koc! anków 6 

ru' rewji p.t. „Wiosna idzie” - B Tibi Ir z w s ampańskim 
wanej w Wilnie, za wyjątkiem pieców — Pas W A LC M IŁ0 CI 

A d CE Ei ae Bia WILLI FRITSCH : LUCJANA MARVEY „vistos Na RE Seans «eny Zniźone. 

I sie A: JAJA WYL ĘGOWE łostockim Raiganikų Wojewódzkim”. „Moni- = as п— : T — 
oś tam gniecie, kopie, trapi, RZA аоаа ееар анаа *orze Polskim“ i „Przeglądzie Tec nicznym” НЕк KINO z ajwspanialszy super-film więkowy Swiatowe: pr-dukcji froncuskiej 

Wali w łeb, po plecach, biodrach... Leghorny zew ra > AOS 5 A |y4 / "IL, 4 KRÓLOWE в6 
Niby wulkan na Merapi. i o 40 grosz S B 5 3 : Zielononóżki >, G“? 4 L dz. 2230/Bua. CGI į N g м - ' 5 (oj Ooskawaie Wiieskoszta: Wysyżi A 2 T Wstrząsający dramat mitosny. Realizacja sty neg) arcydiieta ALEKSANDURA DUMASA (ojca) 

I oje bić RAGE Rak: A AA | — с — EA WIELKA 47. tel. 15-41 W rolach głównych Marcella J-fferson I Diana Kare"ne Nid pr g am: Rewelacy ny dodatek 
% 7" Szuster Jankiel (Stefańska Z mówienia przyjmuie firtna. © OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY dżw'ękowy „Foxa“, Pucz, o god“. 2, 4, 6, 8 1 10 0. Na orerwsz/ Seans ceny "nižanė 

— Podrzutek. Przy ul. Wiwulskiego 8, ZYGMUNT NAGRODZKI Da wydzieczawienia ® Коэз_агас'!т УВ Dziś | Po raz pierwszy w Wilnie! Motto: „Pierwsza kob eta w zy.iu mężczyzny” 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku M ilno. Zawalna Nr. 11-a. gady (ul. Kalwaryjska) 30 okien inspekto- 3:2 ł : са flikt 
około 3 tygodni, którego umieszczono w wych, 2 tego Cześć już pód rozsada. Caly KINO Najpotężniejsze arcydzieło OFi A NA 5 o Dranat lust'u ący odwieczny konflii 

"_ pizytułku Dzieciątka Jezus. ZER RÓ s órd ma wOżdR CU ZORRO. jesieni Dużo PAN" erotyczne p. t. mnitosay dwu pierwstayca  natar. 
— Echa bėjki kolo Gėr. Za-| WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ BE Aa AO 3 = W rolac gł. Charies Farrel bohater „Siódmeg» Nieh+* i „Anioła Ulici* oraz Mary Dunkan jako „jeg pierwsza 

trzymano Grzymajłę adysława  (Subocz telef kwiatów i warzyw stałych. Truskawki. Zbyt Wielka 42. kobieta. Pocz. o godz, 3-ej. Ceny od «0.gr. 
> aw pe o T ze 5 17-66 dla kasyn oficerskich i podoficerskich przez Następny programi+Dwa słowa -—1000 |wr.żeń - 

: Ory podczas i, na rachun- * : 2 ią к T A 8 ее Ki G b į ków osobistych. | 3% po! z wysyłamy Pźńetiów takowiśkO l ра Ez Hea е ЗАНИ ЪО Anons największe arcydzieło filmowe wszechświatowy szlagier Indyjs ro ow ec 
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dzieży 320 kg. kaszy gryczanej, 120 kg. mą s „Bš x P RE ž g** 3 w roli głównej urocza Dorota Sehnstjan i Kapitan Tim Mc Coy. 
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Buczko i Jan 

| RADJG WiLĘW KIE 

NIEDZIELA, DNIA 12 KWIETNIA 
1015 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 
1215 — 1400 Poranek z Filharmonji War 

szawskiej 
14.00 — 14. O „Czego nauczyliśmy się 

konkursach hodowli trzody chlewnej”. 
Odczyt wygł. Rudolf Mroszczyk. 

14.20 — 15. 0 Muzyka i odczyty rolni- 
cze z Warszawy 

15.40 — 16.10 Audycja dla dzieci z War 
szawy 

16.40 — 16.55 „Kłopoty początkującego 
miłośnika fotografji" — odczyt z Warszawy 
wygłosi M. Dederko. 

1740 — 19,00: Koncert popularny z War 
szawy 

howežnianskiej, Teodor 
strouch. 

  

: 

dwutygodnik humorystyczny 
25 — 19.40 „Dziela nieznanych budo- 

wniczych“ — felj. z Warszawy wygł. J, Pu- 
ciata - Pawłowska 

"e 

io
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przeciw TANATOL 
ORWIN ? szczurom 

SINTIN 

    
       

      

Tajemnica amuletu 
Z łkaniem opowiedziała Lola 0 

' strasznej zemście Numy. 
ż — Klątwa spełniła się na moim 
__ kuzynie.— jęczała, drżąc cała ze wzru- 

szenia.. — Na mnie spada teraz krew 
— tego człowieka. Muszę odkupić swój 

grzech i przebłagać Boga. Zamknę się 
w klasztorze i spędzę resztę życia na 
modlitwie. Może Pan Bóg wybaczy 
mi 

Zamilkła i wpadła w religijną eg- 
 zaltację, nie chcąc już więcej rozma- 
wiać i nawet nie odpowiadając na 
pytania. : 

-— Dziwne to, że klątwa się speł- 
niła, po tak wielu wiekach, — zauwa- 
żył zamyślony Travers. 

| — Cóż w tem dziwnego? — wzru- 
‚ szyła ramionami Tommy. — Wszystko 

to jest zupełnie jasne. Musiała się 
zrobić szpara pomiędzy płytami i żmi 
je uwiły sobie tam gniazdo. Gdyby 
zostawiono je w spokoju, nie  prze- 
szkadzałyby również nikomu.. 

Ale Pareira zmącił ich spokój. Trze 
ba będzie poradzić naszemu dobremu 
staruszkowi (Tommy miała na myśli 
kapłana z Dżeddy), żeby wpierw wy 

tru! żmije jakimś gazem trującym, a 
wtedy z łatwością można będzie wy- 

_ nieść skarby na okręt. A my jedźmy 
_ dalej do Zanzibaru ! 

8 Na dachu hotelu „Afryka* w Zan- 
 zibarze wesołe towarzystwo kończy- 
ło obiad. Był to ostatni wieczór przed 
rozstaniem. Zewnętrzną wesołością sta 
"rano się zamaskować szczery smutek 

_ z powodu rozstania. .Bohaterką dnia 
byla Tommy, która umiała zdobyć 
wszystkie serca i wdzięczność przyja- 

_ ciół Przemówienie Millsa, który wy- 
" raził jej ogólny podziw i uznanie, i w 

imieniu obecnych życzył jej szczęśli - 
wej podróży, spotkało się z ogólną a- 
_ probatą. 

— Sądzę, że wyrażę uczucia wszy 

  

    
     

   

    

  

   

      

19.05 — 19.25 „Kukułka wileńska" — mó | 

Gremplowanie materjałów na poczekaniu 
  

fabryka i skład mebil @ 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. od 

Wilno, ul Tatarska 20, dom wlasny, 
Istniėje 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 

PAHURA RAE | 
  

‚ LĄDAJCIE 
we wszystkich aplekach | 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

Aaa Uikiai 

     
UWAGA! 

Żądajcie we wszystkich aptekach i drogerjach i + p Jedynie niezawodne środki 
k-raluchom 

i prusasom 
rzeciw myszom 

MOGIL przeciw pluskwom, 
przec'w molom, 
p hłom It p. 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 
w użyciu 'd19 I roku. 

Laboratarjum Chemiczne J. Sroczyński i S-ka 
a's7aw a, Flettoralna 2! 

stkich obecnych, gdy powiem, — 0- 
znajmił miljoner, podnosząc kielich, — 
że bylibyśmy  najszczęśliwsi, witając 
panią, droga miss Veston, w naszej 
ojczyźnie. Szczególnie ja byłbym u 
szczęśliwiony, gdybym mógł przyjąć 
panią u siebie. Mrs. Theese zgodziła 
się dzielić ze mną dolę i niedolę i stać 
się moją dozgonną towarzyszką, a 
profesor i Elly również wyznaczyli 
już dzień ślubu. Nasze domy będą 
pani domami. A serca nasze nigdy pa- 
ni nie zapomną. 

Tommy zaczerwieniła się ze wzru 
szenia i dumy i odpowiedziała krót- 
ko: 

-- Dziękuję wam, drodzy przyja- 
ciele. Naturalnie, jeżeli pojedziemy kie 
dvš do Anglji, odwiedzimy państwa 
koniecznie. Jestem pewna, że Anglja 
jest śliczna. Ale nie wiem, czy my się 
Anglji spodobamy! 

Cieszę się, że wszystko skończyło 
się tak szczęśliwie. Ale proszę nie 
mieć żalu do Afryki. Jest to piekny 
kraj, który ja kocham szczerze. Będę 
zawsze wspominała was wszystkich 
bardzo serdecznie i z całej duszy ży- 
czę wam szczęścia! 

Łzy ukazały się w jej oczach, a- 
by je ukryć wstała i podeszła do ba- 
lustrady. Travers poszedł za nią i 
przez chwilę pasował się ze wzrusze- 
niem, wreszcie rzekł: 

-— Tommy, czy te śluby nie były- 
by dobrym przykładem dla nas? 

Panienka roześmiała się i zwraca- 
jąc się twarzą ku niemu, położyła o- 
bie ręce na jego ramionach: 

-- Doprawdy. jestem wzruszona, 
Traversie, i bardzo wdzięczna, ale nie 
mówmy o tem: Nie pasujemy do sie- 
bie. Pan nie może mnie kochać. Ma 
pan dla mnie dużo przyjaźni, 
wdzięczności... Lepiej będzie dla pa- 
na, gdy ożeni się pan ze swoją rodacz 
ka, a kiedy będziecie mieli dzieci, bę 
dzie im pan opowiadał historję © 
„Tajemnicy amuletów". ° 

Koniec. 

swoje złote i dolarynowe i uzywane na 
uiokuj na _wysokieraty i do wynajęcia. 
oprocentowanie.  Go- Kijowska 4—10 
tówka twoja jest zabe- Abelow 
zpieczona ztotem, sre- ——————————*. 
brem i drogiemi kamie- Chcesz otrzymač po- 
niami. LOMBARD Plac sadę? Musisz uk: ficzyć 
Katedralny, Biskupia 12 kursy tachowo - kores- 
Wydaje pożyczki pod pondencyjne im. profe- 
zastaw: złota, srebra, sora Sekuło» icza. War- 
brylantów, futer, me- szawa Żurawia, 42 Kur- 
bli, pianin, i wszelkich sy wyuczają listownie: 
towarów. buhalterji/rachunkowo- 

ści kupieckiej, kore- 
;spondencji handlowej, 
stenografji, na ki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, 

jpisania na maszynach, 
i towaroznawstwa, — aq- 

  

    

ti ; i т 

į KOPIOW + !go, niemieckiego, piso= 
Н PLA NOWI wni, gramatyki polskiej 

| oraz ekonomii. Po u- 
|| Jeż. Knupowies, | kończeniu egzamin. 
IR MNo | Żądajci 2 | Žądajcie prospektów. 
t 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

leczenie i utrzymanie w Opłata 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentge rowskie zostałaobniżona 

za 

  

  

PŁÓTNA i MADĄPOLĄMY 
na bieiznę męską i damską — ceny 

niebywale niskie, oraz towary ży» 

rardowskie « wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKIWILEŃSKA 27 
  

  

D ROTEDEĆETĄ EU ianiė 

r. j POSADY aMieszkanie , 
LEKARZE Łukiewic |GZPZRESRSYCEBA I 4 Bot i kuchnią ze 0 S T R z E Ž E N i E! 

'emi odami i i „- 

роктов £ cpn IStUdENTKA oręża au Pewna Firma w Wilnie rosiea sraje 
choroby skórne i we- SE a Solwentka zagranicz. Па miejscu, do wyna et т piwo w używane butelki 

Zeldowicz ооы KILO 2.60 3,3. AUG z dog.jęcia, ul.  Słowackie- si 0 ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
chor. skórne,  wene- na ul, Mickiewicza dą Solina rym akcentem angi-1- i wDrOWAdZASEZA >. SĘ 

Zwiedryński Konsumentów tyczne, narządów mo: m. 20., 
czowych, od 9—do 1, 

    

iecz. ———— Grodno, post restant 19 ie- imy uw =R. 2 
o us Dr Ginsberg Sprzedaje się ii 2 PTE e. prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowei sławy 

DOKTÓR Choroby skórne, че- Wakacje wś EB aa Rządca najęcia osobie inteli- Pl w A Ž Y w į £ C KI E 6 0 
nerycz › - o Mali 

ZELDOWICZOWA so” Wileńska g 10, ża kgr. Bulwa po ŻOrolny, poszukuje po- Śratnej I l 
KOBIECE, " WENE-g _ 144 — 8, Tel. EU, ja o a w aa Aa sej cO na oryginalną etykietę I kerek z lirmą 

oh anów z opako ® 4 rszy e! › . . 

AB ARZADOWC WI: niem minimu a 50 kig.z wieloletn 4 praktyką Pokój Arcyksiążęcy Browar w Żywcu | MOCZOWYCH DOKTOR Majątek _ Markinienta posiada świade twa. id 1 

sd 12—21 od 4—6 poczta Holszany Z.Adres: m. Święciany 7, ygodami do wyna” Reprezentacja: Wiino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 ) 
ul. Mieklewicza 24. Blumowicz 

choroby weneryczne 
szórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 

  

Dr. medycyny 

A. Cymbler 
<horoby weneryczne 
skórne i narządn mo 
zowego. Mickiewicza 

12, róg Tatarskiej przyj- 
maje 9—2 i 5—8, 

Tel. 15-64. 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- KOSMETYKI 
žemei moczopłciowe LĘCZNICZĘJ 
Wileńska 7, od 9—1 WILNO, MICKIEWI- 
4—8 w. tel. 10-67. CZA 81 m. 4. 

kobiecą 

Dr. Kenigsberg 

Пя 

    

RACJONALNĘJ 

  

Urodęceszz: 
choroby skórne, wene- nali, odświeża, usuwa 

  

  

ryczne i moczopłciowe jej skazy i braki. Masa? | chęta", Mickiewi- rzyszenie właścicieli nia,  Dowiedz.eć się: USS K D b W K 
Mickiewicza 4, ae a cza 1, tel. 9-05: | nieruchomości, Ža Universyiecka > m. 15 EE) u r 0 S a : 

04 Sidi ios Wypadanie „wlos6w i k = m Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 | 
pież. Najnowsze zdo- Nau a 

DOKTOR bycze kosmetyki racjo- Letniska Maltresse Poszukuję 
nalnej. 

t Codziennie od g. 10—8. 
W Z. P. 43. 

Szyrwind 
-Вогобу — жепегустие, 
skórne i moczopłciowe 

  

|gielskiego, francuskie- * 

  

  

Wileńska 28, tel. 1224 do dzieci w majątku, 

Biszewski 

Do sprzedania 
dom z ogrodem owo- 

tel. 921, OO WAĆ cowym, Noo leja, nga) z do: resStichy, jasny dla sa- 

borowiki w na przed- 
niejszym gatu: ku ku- ___ 

pie. J. Krakowsk , Łódź, 

    

pisania na maszy- 

Orzeszkowej 11, m 

Emocjonujący dramat eroty:zny z ż cia naszych marynarzy. Akcja dramatu rozyrywa się w Givni, Gdańsku, 
S. potach, Stokh Imi , Tczewi- i na Helu. W rolach gł. Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Paweł Owerło, 

Marja Bogd+, Tekla Trapszo i inni Pocz. seansów o god”. 5. w niedzielę i święta o godz. 4, 
Następny program: „Ziemia ob ecana' w-g znanej powieści Wł. Rejmonta. 

NORA W3L 
Trójka na prąd z wbud. 4 bieg. głośnikiem 

1. Lączy w sobie zalety najdroższych aparatów 

2. Może zadowolić najwybredniejszych Radjo- 
sluchaczy 

3. Stala się w tym sezonie przebojem na ca- 
lej kuli ziemskiej 

Ul. Kolejowa 19. 
(obok dworca kol.) 

  

  

  

    

Najwyższej O b R JAxuszerki 

jakości uwie | 
raz Gabinet Kosmety- 
zny, usuwa Zzmarszcz- 

ki, piegi, wągry, łupież, 
orodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 
— 

  

Francuzka 
p trzebna 0 zaraz 

„CETAKIA” 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących; 

  

R. KĄBACZNIK, ul. Wileńska 32. | „BEZET* ul. Niemiecka 24. do. śwoie dziej 342 
G. SZANIES ul. Wileńska 17. „UN CHIC SOULIER“, ul. Wileńska 24 I: 2—4. Zygmuntow- 
| a Z c NAKANO 

       

       

   

  

    

skiego, przyjmie posadę 

Przeto - Pokój чэйссвату Sz. Konsumentów przed falsyfikatam i 

    

  

jęcia dla pań. Jagiellsń- 
ska 8, m. 14.   ul. Łyntupska Nr. 8 

M. B. 

Kucharka Pokój 
  

Jeżeli Ci brak Energji, równowagi, jeżeli 
cierpisz moralnie, potrzebujesz dobrej rady, 

$ napsz natychmiast imię, rok, miesiąc urodze 
ą nia, określę Twój charakter, zdolności prze 

48) znaczenie bezpłatnie, (75 gr. na znaczki 
@ pocztowe na po załączyć). Analiza ) 

szczegółowa, horoskop, odpowiedzi słynne- | 
go medjum Evigi:y - Rara kosztuje zł. 3. | 

] 

| 
| 

Kościelna 6. 

- Grzyby | 
mi świadectwami po- Motnegó do wynajęcia 

szukiije posady. Mej- Ludwisarska 1—12 
Iska 42 m. 1. ma 

om. Różnego rodzaju 

= mieszkania 

|Eoxate] 
ARON OETOYTNWAPZ 

  —Przyjęcia osobiste, płatne, cały dzień. 
Warszawa, Psycho. - Grafolog, Szyller - 
Szkolnik, Nowowiejska 32. Niniejsze ogio- 
szenie załączyć. 

y, Pianina, Fisharmonje | 

  

Zag'įnikowa 6. mierska 5-a. Słoneczne, 
suche . i ciepłe ze 
wszelkiemi nowoczes- 

nemi wygodami 

  

  

  
Majątek 

ziemski w pobliżu 
  

stacji kolejowej, | Dwa pokoje -— A Fortepian 
dobra ziemia, łąki |kuchnia z wyzodami, L t i k 

dwukośne sprzeda |centrun ulica Mickie- etniskO SPRZEDAŽ WYNAJĘCIE 
my lub wydzierža- | wicza, parter do odna- do wynajęcia 1, 2 lub £; Ceny fab 

WY jęcia, Wiadmość: Za-3 pokoje i kuchnia w y fabryczne 
Dom H.-.K „Za- |walna 1 m. 2, Stowa- majątku, bez utrzyma- 

  

      
  

  

na 30 osób poszukuje DO sprzedania 
DOM Stowarz.  Urzędników najpiękn ejszy plac nafrangaise cherche kupna domu 

do sprzedania państw. w poblizu st. ntokolu 1234 sążni zune coudition pour możliwie blisko cent- 

w Kolonji Montwiłłow- kol. Oferty z podaniem historycznym drzewem ićć & la campegne.rum w cenie 70.000 zł. 

nach. 

  

  

Vielka 19, od 9 do 1 
8—7 

  

do wynajęcia 
Styczniowa 1, m. 3   

Dwa pokoje 'Do wynajęcia 
skiej. Oferty pod ad-warunków i cpisem Mickiewicza, _ Wiado= Prćrtie les ćtres des Oierty do Biura Re- 
resem „Słowa* dla S.okolicy składać:  ilno, mość: Buro Reklamo- classes supćrietres, klamowego S, Grabow- 

Wileńska 33, we St. Grabowskiego, Adres w redawcji skiego Garbarska 1, 

Garba ska 1 „Słowa* dla M.R. 

£ 

  

niedu>y sklep. 
Wileńska 15—2.   

  

    
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2  


