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NUMER DZIESIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁÓWKO*. 

BRASŁAW — Ksiegamia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Buiet Kołejewy, а 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
ŁIDA — ul, Suwałska 13 — S, Mateskį, 

s MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jazwinskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgamia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegamnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, altėštais: 
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Nr, 80259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

    

FRANCUSKI PROJEKT ŚRODKOWEJ EUROPY 
A INTERESY POLSKI 

Francja jak wiadomo, była przec- 
wniczką po'ączenia Austrji z Niemcami 
Zwalczała to połączenie nietylko na 
drodze dyplomatycznej, lecz przez wy- 
cofanie znacznych kredytów krótkoter- 
minowych z Austrji i Nemiec, wywo- 
łafa zaostrzenie się kryzysu fnansowe- 
go w obu tych państwach. Wobec je- 
dnak nieżywotności Austrji oraz cięż- 
kiego kryzysu, który nawiedził pań- 
stwa sukcesyjne, Francja uznaje za ko- 
nieczne wystąpienie z programem go- 
spodaczym o konsekwencjach politycz 
nych dla państw sukcesyjnych.  Pro- 
gram ów zapowiedział w swoim czasie 
Briand, a obecnie usiłuje go zrealizo- 
wać Tardieu. Wystąpił on z propozy- 
oją do Austrji, Węg'er, Czechosłowacji 
Jugosławi: i Rumunji owytworzenie blo 
ku gospodarczego, związanego nara- 
zi cłami prewencyjnem. Byłby to po- 
azątek unji celnej | środkwo-unropej 
skiego: 

Kurjer Poranny i Ilustrowany Ku:- 
jer Codzienny wpadły w naiwny za- 
chwyt z powodu tego projektu, upa- 
trując w nim stworzenie olbrzymiego 
błoku wespół z Polską. Tymczasem o 
Polsce nie ma mowy w propozycji fran 
cuskiej, ani w opinii o tej sprawie rzą 
du Wielkiej Brytanji, która idzie jesz- 
cze dalej od propozycji francuskiej, 
wspomimając o ewentualnej unji celnej 
w przyszłości. 

Bierzemy dane z 1929 r., jako ro- 
opartego na łach preferencyjnych 
tych państw, narusza interesy gospo- 
darcze Polski, gdyż znaczny procent 
zbytu Poiski idzie do tych krajów. 

Bierzemy dane z 1929 r., jako ro- 
ku względnie normalnego. Wywóz z 
Połski w 1929 r. wynosił 

Do Węgier 2,0 proc, 
Do Rumunji 2,3 proc, 

Do Austrji 10,5 proc, 

Doa Czechosłowacji 10,5 proc, 

Razem 25,3 proc 
jeżeli dodamy do tego nasz handel 

z Jugosławją, wahający się około 1 pro 
cent, to zobaczymy, że wywóz nasz do 
krajów Środkowej Europy poza Niem- 
carwi przewyższa czwartą część nasze- 
ga wywozu. Otóż na rynku austrjackim 
i czechosłowack'm współzawodniczymy 
z Jugosławią i Węgram; w handlu trze 
dą chlewną i 'nnemi produktami ho- 
dowilanemi. Uzyskanie wijęc ceł prefe- 
rencyjnych przez te państwa w Austrji 
i Czechosłowacji, narusza nasze intere- 
Sy. Wejście zaś Polski do tego związ- 
ku nie jest wskazane. 

Jak przed wojną rozwój przemysło 
wy Gal(cji był tamowany współzawod- 
niotwem przemysłu dolnej Austrji i kra 
jów czeskich,, tak w razie wejścia Pol 
ski do powyższego bloku,  przemyst 
nasz byłby postawiony w ciężkie wa- 
runki współzawodnictwa. Austrja po- 
siada znaczenie dla życia (gospodarcze 
go w Palsce jako pośrednik zasilający 
jej banki w obcy kapitał, przedewszyst 
em anglo-saski. Lecz ani Austrja ani 
Qzechosłowacja nie posiadają tak zna 
nych sił gospodarczych, żeby mogły 
stać się czynn'kiem podźwignięcia go- 
spodarczego Polski przez kooperację 
gospodarczą w sprawie wielkich inwe- 
stycyj. 

Polska i Czechosłowacja są kraja- 
mi współzawodniczącemi z sobą w głó 
wnych gałęziach pnadukcji. Np. w prze 
myśle bawełnianym,  cukrowniczym i 
węglowym. 

W przemyśle bawełnianym Czecho- 
słowacja posiada przeszło dwa razy t 
ie wrzedion co Polska (Polska 1,6 mil- 
łona, Czechosł. 3,6). Produkcja cukru 
W Polsce wynosi: 7,8 proc. produkcji 
światowej gdy Czechosłowacji 11 proc. 

Na rynku austrjackiim Czechosłowa- 
cja współzawodniczy z nami w dosta- 
wie węgla i jej koleje tendencyjnie ob 
oiążały przewóz polskiego węgla. Z 
tynku rumuńskiego nasz eksport. wyro- 
bów włókniczych został wyparty. przez 
Czechosłowację. Rumunja niestety w 
naszym handlu nie odgrywa tej wybit 
nej rołi, jaką mogłaby odegrywać. Ko- 
rytarz czeski, wykrojony przemocą z 
Węgier, odsuwa nas od Węgier i u- 
trudna nasze współzawodnictwo z Ru 
munją. 3 

Żyjemy jednak w czasie, gdy posz- 
czególne państwa, chorobliwie reagu- 
jąc na współczesny kryzys gospodar- 
czy, podwyższając swoje barjery celne 
z jednej strony, z drugiej strony wysu- 
wa się potrzeba wytwarzania bloków 
gospodarczych. Współczesne odgrani- 
czenie się Wielkiej Brytani cłami o- 
chronnemi od reszty Europy i zadzierz 
ganie ściślejszego związku ze swemi 
domfnjami i kolonjami, musi zaciążyć 
na stosunkach gospodarczych szeregu 

ków w naszej części Świata. jest mo- 
żliwy, jest pożyteczny błok środkewo- 
europejski, lecz ma on wówczas tylko 
znaczenie, jeżeli w nim są Niemcy. 
Nasz wywóz do Niemiec w normalnych 
latach, np. w 1929 r., przewyższy! wy 
wóz do wszystkich krajów Ścodkowej 
Europy, wynosł bowiem 31 proc. W bi 
lans'e handlowym wszystkich państw 
środkowei Europy, Niemcy zajmują naj 
główniejszą pozycję. Zajmując pierw- 
sze miejsce w Europie w ciężkim prze- 
myśle oraz przemyśle mechanicznym i 
elektryfikecyjnym, są one nie tyle 
współzawodnik'em, ile dźwignią gospo 
darczą państw środkowej Europy. Wy- 
soka konjunktura gospodarcza w Niem 
czech z J927-28 r. wywołała wysoką 
konjunkturę gospodarczą w całej Eu- 
ropie środkowej; depresja gospodar- 
cza Niemiec z 1930-31 r. idzie w pa- 
rze z depresją gospodarczą całej środ- 
kowej Europy. 

Gdy Niemcy w 1929 r. postawiły 
na porządek dzienny połączenie się z 
Austrją, wytwarzała się wówczas pod- 
stawa dla bloku środkowo-europejski'e 
go. Rumuuja i Węgry chętnieby przy- 
Stąpiły do tego bloku ze względu na 
wywóz swej pszenicy, kukurydzy i in- 
nych produktów rolnych. Rzecz jednak 
charakterystyczna: idąc wówczas na 
blok środkowo - europejski, Niemcy 
chciały narazie Polskę postawić poza 
nawiasem i nie ratyfikowały traktatu 
polsko-niemieckiego, zawartego przez 
oba rządy. Stosunki gospodarcze ® ро- 
Vtyczne są śośle z sobą związane. 
Przez antagonizm polityczny w stosun 
ku do Polski, Niemcy wyrzekały się ko- 
rzyści gospodarczej w kooperacji z Poł 
ską. Polska zaś wiinna przez dążność 
do kooperacji gospodarczej z Niemca- 
mi uzyskać likwidację niebezpiecznego 
dla niej antagon'zmu politycznego pol- 
skko-miemieckiego. 
W obecnych warunkach Polska dla u 

imocnienia swego stanowiska między- 
narodowego pod względem gospodar- 
czym, wiinna zwalczać koncepcje związ 
ku państw sukcesyjnych i narazie sta- 
rać się o zawarcie bloku gospodarcze- 
go z Rumunią, oraz podnieść sprawę 
zwrotu Wegrom Rusi Węgierskiej, co 
odsunęłoby z jednej strony Czechosło- 
wację od Rumunji, z drugiej dałoby 
nam bezpośrednią granicę z Węgrami, 
umożliwiającą wejście w blok gospo- 
darczy z państwem węgierskiem. Przy 
wzmoonien'i naszej pozycji, możemy 
uzyskać stanowisko korzystne w szer- 
szym bloku środkowo-europejskim, tj. 
bloku z Niemcami. 

Władysław Studnicki. 

PODZIĘKOWANIE CESARZA 
ETJOPJI 

WARSZAWA Pat, W dniu 12b. m. 
w południe, na specjalnej audjencji w 
Zamku, poseł etjopski w Paryżu 
i Londynie p. Bedironde Zelleke A- 
guedeou złożył Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej podziękowa- 
nie cesarza Etjopji tieile Sellasiel za 
przysłanie posła R. P. Dzieduszyckie- 
go na koronację w Addis-Abeba w 
roku 1930, 

Z listem cesarskim poseł doręczył 
Panu Prezydentowi fotografję cesarza 
Etjopji w srebrnej ramie z jego pod- 
pisem. 

BARDZO WAŻNE ODKRYCIE 
Y PAPIRUSÓW BIBL. GRECKICH 

W końcu 1931 roku Anglik p. A. 
Chester Beatty, słynny badacz wschod 
nich rękopisów iluminowanych, doko- 
nał sensacyjnega wprst odkrycia. Mia- 
nowńcie w pewnej: miejscowości połud 
niłowegą Egiptu, nazwa której z powo 
du dalszych poszukiwań trzymana jest 
tymczasem w ścisłej tajemnicy, uczony 
ten znalazł 190 foljów papirusowych z 
fragmentami tekstu biblijnego z róż- 
nych ksiąg i te nabył dla Britsh Mu- 
zeum (kilka zaledwie kart nabyto w 
Chicago). Ilość kart, znalezionych z 
poszczególnych ksiąg waha się pomię 
dzy 44 (z Genezy) i 1 (z proroka Je 
remjasza). Wiek powyższych  papiru- 
sów nie jest ten sam; najstarsze pocho 
dzą z drugjega wieku naszej ery, więk 
sza część ich sięga wieku trzeciego, 
duża ilość jest z czwartego wieku. Du 

żo jeszcze czasu upłynie zanim rękopi 
sy te zostaną dokładnie opisane, opu 
blikųwane, a potem zbadane, bądź co 
bądź fak znalezienia tekstu N. Testa- 
mentu z III w., a kilku rozdz. St, Te- 
stamentu z II w. jest bardzo ważny, Ł 
gdyż dotychczas najstarsze rękopisy 

cja nje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

  
  

Dalsze zaostrzenie kontliktu hłajpodzkiego 
BERLIN, (Pat). Prasa niemiec- 

ka uderza na alarm z powodu 
oświedczenia prezydenta dyrek- 
torjatu kłajpedzkiego Stimajtisa, 
iż w razie dalszego oporu stron- 
nictw sejmu osobiście.zamianuje 
trzech członków dyrektorjatu. 
Termin ostateczny w tej sprawie 
wyznaczył Stimajtis na niedzielę. 

KOWNO, (Pat). Wobec odmo- 
wy niektórych firm niemieckich 

Pełnomocnictwa ułatwią walkę z kryzysem 
WARSZAWA, 12.III (tel. własny). 

Dowiadujemy się, że Rząd występuje 
z ustawą 0 p.łnomocnictwach, jeśli 
chodzi o zagadnienia gospodarcze 
ma na względzie techniczne ułatwie- 
nie prac prowadzonych w kierunku 
zwalczania skutków _ przewlekłego 
kryzysu. 

Pełnomocnictwa wzmocnią spraw- 
ność oraz odporność naszego Orga- 
nizmu. W zakresie obecnie wzniesio- 
nych pełnomocnictw Rząd oświadcza, 
že ma zamiarz nich korzystać jedynie 
w granicach konieczności. W grę 
wchodzą sprawy związane z obniże- 

Doniosłe orzeczenie Sądu Najwyższego 
ŚLUB ZAWARTY w BOLSZEWJI NIEWAŻNY 

WARSZAWA, 12.II (tel. własny) 
Sąd kajwyżsSzy wydał w tych 
aniąch doniosłe orzeczenie 
stwierdzające, że ślub obywatela 

SYTUACJA W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM 
SOSNOWIEC, (Pat). Sytuacia straj- 

kowa na kopalniach zagłębia Dąbrow- 
skiego w stosunku do dnia wczoraj- 
szego nie uległa dziś żadnym pe- 
ważnym zmianom. Ilość stiajkujących 
na rannej zmianie wynosi 8.622 го- 
botników. Ogólna liczba zatrudnio- 

SPRAWA GORGONOWEJ 
LS ÓW. (Pat) Ryta Gorgonowa, ©- 

skarżona o zamordowanie córki archi- 
tekty Jarsmby w Brzuchowicach, prze- 
wieziona została do szpitala więzien- 
nego, gdyż zjawiła się u niej wysoka 
gorączka na tla choroby płucnej Rów:' 

SKAZANIE ZABÓJCY KOZŁOWSKICH 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 12 b.m. 

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatry" 
wał w trybie dorsźnym sprawą Jana 
Zalewskiego, cs*arżcnego o zabójstwo 
w celu rabunkowym małłonków Ko- 
złowskish oraz Ich wnuczki, zamiesz= 
kałych we wsi Wierzbica w pow. pu- 
ławskim oraz sprawę Tadeusza *krzyp- 
ka, oskarżonego o współdziałanie i 

Sensacyjne samobójstwo w Stokholmie 
STOKHOLM, Pat. Prezes trustu za- 

pałczanego lvar Kreuger popełnił w 
sobotę 12 b. m. w Paryżu samobój- 
stwo. 

Samobójstwo Kreugera spowodo- 
wane zostało — jak podaje komuni- 
kat trustu zapałczanego w Stokhol- 
mie wielkiem przepracowaniem 
Kreugera w ostatnich miesiącach, w 
czasie jego bytności-w Nowym Yorku 
Przepracowanie doprowadziło Kreu- 
gera do rozstroju nerwowego, który 
wzbudzał zaniepokojtnie wśród jego 

0 dziecku Lindbergha brak wiadomości 
NOWY-YORK, (Pzt). O porwa- 

niu dziecka Lindbergha brak Ja- 

kichkolwiek wiadomości. Al. Ca 
pone nie będzie wypuszczony Z 
więzienia w celu prowadzenia 

poszukiwzń. 
TRENTON, (New Jersy) (Pat). 

Tutejsza policja ogłosiła odezwę, 

w której prosi © dostarczanie jej 

  

DZISIEJSZY ALARM W WILNIE 
Nocy dzisiejszej miasto zostało ze- 

shi skazany Zosłał na karę Śmierci. 

wiademością o obsadze- działy wojska. Na ulicach ukazały się mery: 5 tys. zł zz 

niu przez wojsko wosk gmachów Śosterowiki jek się dowiadujemy, wła- 93469, 176395, po 5 tysiące złotych 

dlowych z firmami angielskiemi;, 
francusklemi, czechostowackiemi 
i innemi. Pozatem amerykąńscy 
Litwini wobec stanowiska zaję- 
tego przez Niemcy w Sprawie 
kłajpedzkiej postanowili bojko- 
tować statki niemieckie. 

ZERWANIE ROKOWAŃ O 
UTWORZENIE DYREKTORJATU 

RYGA (Pat). Donoszą z Kłajpedy: 
Pertraktacje, która były prowadzone 
pomiędzy przedstawicielami Litwinów 
a Niemcami w sprawie utworzenia dy- 
rektorjatu, zostały wbrew przewidywa- 
niom zerwane. Przedstawi.iele partji 
niemieckiej stanęli na tem stanowisku, 
że mianowanie prezesa dyrektorjatu 
$timajtisa i członka dyrektorjstu Tolu 
szysa jest niezgodne ze statutem i kon- 
wencją kłejpedzką.- Powyższe oświad- 
czenie Niemców byto powodem zerwa' 
nia rokowań. 

utrzymywania stosunków han. 
diowych z litewskiemi firmami, 
iw związku z ostatniemi wy- 
padkami kłajpedzkiemi, „Lietu- 
vos Aidas' pisze, iż postępowa- 
nie firm niemieckich może odbić 
się bardzo poważnie na rozwsju 
handlu  litewsko - niemieckiego. 
Litewskie przedsiębiorstwa han- 
diowe poczyn'ły już starania w 
celu nawiązania stosunków han- 

niem kosztów produkcji zarówno w 
rolnictwie jak ! przemyśle, zmiana 
przepisów o lichwie, co stoi w zwią- 
zkuz potanieniem kredytu, wydawanie 
w razie konieczności zarządzeń retor- 
syjnych w stosunku do państw obcych 
sprawy celne, uregulowanie spraw 
związanych z  kartelami unifikacja 
przepisów prawa materjalnego z dzie-   

dziny wymiaru sprawiedliwości i t. d. > 
Usprawnienie administracji pub- Obrady Sejmu 

licznej wymaga nowelizacji wielu 3 
przepisów rozrzuconych w całym sze- WARSZAWA. PAT. — Na 67 ple- 
regu ustaw. narnem posiedzeniu Sejmu w 3 czyta 

niu przyjętą ustawę o wykupie grun 
tów, podlegających ustawie 0 ochro- 
nie drobnych dzierżawców rolnych. 

Przystąpiono do rezpatrywania pro 
jektu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów. 
Pos. Osiński referuje, iż obecnie obo- 
wiązująca ustawa peruje walutą mar 
kową, co jest nienormalnością, uniemo 
żliwiając stosowanie dodatków. Oprócz 
too abow/ązuje w sprawach inwalidz 
kich 5 ustaw i 4 rozporządzenia. Rząd 
wnosi obecnie nowelizację, uważając 
zaopatrzenie inwaldów za jeden z 
pierwszych obowiązków. 

Pq przemówieniu wiceministra skar 
bu Skrzyńskiego, który stwierdził, że 
do najważniejszych zalet ustawy zali- 
czyć trzeba unormowane i zwiększenie 
zasiłku dodatkowego dla ciężko poszko 
dowanych oraz racjonalne  zróżniczke- 
wane i zwiększenie dodatku rodzinnego, 
wprowadzenie dodatku kwalif kacyjne- 
go i pielęgnacyjnego, dalej zniżenie ko 
sztów leczenia w szpitalach ; końco- 
wem przemówfeniu referenta ustawę 
przyjęto w drugiem czytaniu, z popraw 
kami posłów Snqpczyńskiego i Wagne 
ra. Trzecie czytanie odbędzie się na naj 
bliższem posiedzeniu. - 

Następnie przyjęto w 213 czyta- 
niu projekt ustawy o koncesjach na ko 
leje miejscowe i miejskie. Ustawa usta 
la zasadę, że koncesję na kolej o zna- 
czeniu miejscowem nadaje minister ko 
munikacji, na tramwaje — gminy miej- 
scowe, na kolejki prywatne — dyrek- 
cja okręgowa Kole: Państwowych. 

Po przerwie przyjętą w drugiem czy 
taniu projekt ustawy o stosunkach służ 
bowych w instytucjach  ubezpieczenio- 
wych. 

Nasępnie pos. Hołyński (BB) przed- 
stawił sprawozdanie © projekcie usta 
wy o załatwieniu zmiany art. 53 statu- 
tu Banku Polskiego. Zmiana ta zmierza 
do podwyższenia bezpnocentowego kre 
dytu skarbu państwa w Banku Polskim 
z 50 milionów na 100 miljonów  zto- 
tych. Zagranicą wszystkie państwa ko 
rzystają z kredytów w swoich bankach 
emisyjnych w o wiele większej: mierze. 
kredytów jeszcze zapomocą lokowania 
Niektóre państwa korzystają z tych 
bonów skarbowych, z czego rząd pol- 
ski jeszcze nie korzystał. 

Zmianę powyższą uzasadnił w dłuż 
szem przemówieniu podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Skarbu Koc, „prosząc 
lzbę o przyjęcie ustawy. Po przemówie 
niu posła Rybarskfego, który wypowie 
dział szereg uwag krytycznych, oraz po 
sła Hołyńskiego ustawę przyjęto w dru 
giem i trzeciem czytaniu. 

Po załatwieniu pozostatych punktów 
parządku dziennego posiedzenie zam- 
knięto. Następne ps'edzenie w ponie 
działek o godzinie 10 rano. Na porząd 
ku dziennym trzecie czytaniei dwóch u- 

  

polskiego wyznanią katolickiego 
zawąrty w Sowietach jest nie- 
ważny. 

  

nych na rannej zmianie wraz z obser- 
wacjami wynosi 2800. Kopzinia „Jo- 
wisz“ pracuje w 100 proc. Na kopal- 
ni „Satura* zgłosiło się dziś rano 193 
górników. Spokój nigdzie nie zakłó 
cony. 

  

nocześnia stwierdżono, że богдопо ма 
jest w stania odmiennym. Jażeli stan 
je] zdrowia nie ulegnie poprawie, to 
możiiwie, iź rozprawa, wyznaczona na 
kwiecień przed sądem przysięgłych, 
ulegnie znowu odroczeniu. 

podżeganie. W godzinach wieczornych 
zapadł wyrok, ne mocy którego Zalew- 

Drugi oskarżony Skrzypek został unie- 
winniony, gdyż przewód sądowy nie 
dostarczył towodów winy oskarżonego 
w kierunku namawiania Zalewskiego 
<a zbradni. 

najbliższych współpracowników. 
Pozpoczęte zostało niezwłocznie 

sprawdzanie stanu interesów trustu. 
PARYZ, Pat. W _ uzupełnieniu 

wiadomości o samobójstwie tak zw. 
„króla zapałczanego** Kreugera dono- 
szą następujące szczegóły: 

Kreuger, który wczoraj zaledwie 
przybył do Paryża, znaleziony został 
dziś na łóżku w swojem mieszkaniu 
nieżywy. Miał serce przebite kują. 
Rewolwer leżał obok. 

wszelkich informacyj, pozostają 
cych w jąkimkolwiek związku z 
porwaniem dziecka Lindbergha i 

mogących ułatwić jego odnaie- 
zienie. Odezwa podkreśla, żepo- ,. uciwałonych w drugiem czyta 

lieja z jednaką wdzięcznością ny, kilka spraw pomniejszych, wresz- 
przyjmie wszelkie informacje, cie ustawa o pełnomocnictwach. 

niezaieźnie od tego z Jakiego — 
pochodzityby one źródła. WCZORAJSZE CIĄGNIENIE 

LOTERJI 
WARSZAWA, Pat. W trzecim dniu 

ciągnienia 5 ej klasy 24 Polskiej Pań- 
stwoweį Loterji Klasowej A głów- 

iasto rowały od- nejsze wygrane na następujące nu- t. d. Poprzez m masze: ty j уБ i 

— 1423, 3149, 14765 27.117,53.067, pochodzity z IV wieku. 
  

państw w Europie, i być podstawą blo 
państwowych, j : poczta, dze próbny alarm ca gar 

"gral, radjwiacja Bad Poni koje i aaa Aaaa trwały do 6-6] Tam. 86.071, 122084, 122847, 121488, 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

WYBORY PREZYDENTA 
RZESZY 

HINDENBURG czy HITLER? 
Dzisiejsza niedziela będzie stano- 

wiła domo»łą datę w historji powo- 
jennych  Nierniec. Walka wyborcza 
jka rozegra się w tym dniu pomię- 
dzy Hindenburgiem a Hitlerem, bo o 
innych kandydaturach powa:nie mó- 
wić nie można, zadecyduje o d.lszem 
wewnętrznem obliczu Niemiec. 

Ostatnie dnie kampanji wyborczej 
wskazują, że walsa będzie gorąca. 
Hitlerowcy mimo kryzysu rozwinęli 
olbrzymią agitację. Demagogja oczy- 

  

Adoli Hitler, 

wista święci tryumiy. Wystarczy za- 
citować treść jednej z ulotek hitle- 
iowskiej masowo kolportowanej przez 
bojówki „Nazi* aby zorjentować się 
co do tonu i sposobów jakiemi ope- 
iują zwolennicy „trzeciego imperjum*. 
„_ „Hindenburg—głosi proklamacja— 
jest kandydatem żydów, paskarzy, 
oszustów i zdrajców ojczyzny. Hin- 
d-nburg jest kandydatem tych, któ- 
rzy przyczynili się do zniszczenia 
armji niemieckiej*, 

Ulotka stara się utożsamić Hin- 
denburga z systemem rządów Bruenin- 
ga i obciążyć go odpowiedzialnością 
za dekrety oszczędnościowe i obcina- 
jące płace. Nie brak również zarzu- 
tów, iż Hicdenburg o ile zostanie wy- 
brany, wówczas Prusy Wschodnie z0- 
staną stracone dla Niemiec a rząd 
Brueninga zamierza cofnąć granicę 
Niemiec do linji Odry. W tym duchu 
i guście rozwijają Hitlerowcy z ogrom- 
nym nakładem Środków materjalnych 
agitację w której słowo Pclska 1 „im- 
perjalizm polski* odegrywa rolę stra- 
szaka. 

Obie strony starają się przelicyto- 
wać w nacjonalizmie, Ministrowie z 
gabinetu Brueninga wygłaszając agi- 
tacyjne mowy na rzecz Hindenburga 
nie wahają się oświadczać, że Niem= 
cy nie mogą 1 nie będą płacić repa- 
racyj. Kanclerz Biuening w kilku prze- 
mówieniach starał się odseparować 
swoją działalność od osoby prezyden- 
ta Hindenburga uważając, iż w ten 
sposób pomoże prezydentowi przy 
ponownym wyborze, 

Mimo gwałtownej agitacji hitle- 
rowców wybór Hindenburga wydaje 
się być zapewniony. W próbnym ple- 
biscycie otrzymał on z górą trzy mil- 
jony głosów, za jego kandydaturą so- 
lidzrnie wypowiedziały się wszystkie 
stronnictwa umiarkowane i socjalde- 
mokracja I czebnie najsilniejsza partja 
w parlamencie. Są jednak ludzie, któ- 
rzy twierdzą, iż to wszystko nie sta- 
nowi stuprocentowej pewności i nie 
są wykluczone hiespodzianki. Już raz 
przy wyborach do parlamentu Hitler 
urządził „siurpryzę*. Możliwie, że i 
obecne wybory będą dalszym sukce- 
sem narodowych socjalistów, 

——. 

„Małe ćwiczenia 
zimowe" 

- KRÓLEWIEC. — W tych dniach 
odbyć się mają pod - Królewcem 
manewry Reichswehry. Dowództwo kor 
pusu wydało w tej sprawie komunikat, 
w którym donosi, że będą to małe ćw 
czenia zimowe. „Ostpreussische Ztg.* 

kojmunikat ten zaopatruje w komentarz, 
że wydano go, aby zapobiec zaniepoko 
jen'u wśród ludności. Ćwiczenia Reich- 
swehry — zdaniem dziennika — nie 
pozostają w żadnym związku z polity 

ką zagraniczną i zarządzen'ami w dzie 

dzinię obrony kraju. 
—  



NASZA ANKIETA 

W SPRAWIE POMNIKA MICKIEWICZA 
  

Dziś vmieszczamy uwagi p. arch. 
Stefana Narębskiego, który rozpatruje 
projekty konkursowe pod kątem archi- 
tektonicznych rozwiązań placów wileń- 
skich ; zadań urbanistyki. 

* 
P. Steian Nargbski jest przeciwni- 

kiem plebiscytów w dziedzin.e sztuki. 
Zrozum:ałą jest rzeczą, iż kwestja po- 
mnika Mickiew.cza porusza głęboko 
wszystkich, ale poddawać jej pod gło- 
sowanie nie wolna, albowiem kolektyw 
ne załatwianie tak don.osłej i specjal- 
mej sprawy może dać wynik tylko kom 
promisowy. Komitet pomnikowy zakre- 
Śkił program, który ma obciwiązywać za 
piioszonych artystów. Jak wiadomo po 
staw'ony im dwa warunki: pomnik wi- 
nen być monumentalny; pomn.k ma 
być wzniesiony poecie nie przez Wilno, 
a przez naród — w Wilnie. W tych ra 
mach ubrecali się projektodawcy, nie 
krępowani poza tem innemi zastrzeże- 
niami. 

Wobec projektów należy więc sta- 
nąć na stanewisku, jakie określił pro- 
gram. Liczył się on również z urbani- 
styką Wilna, dlatego też do współpra 
cy zaprosił arch.tektów. 

Do jakich wniosków dojdziemy, roz 
patrując z powyższego stanowiska na- 
desłane modele? 

— Oto Tołwiński — powiada p. 
Narębsk — daje znakomite i sumienne 
rozwiązanie architektoniczne. Nie u- 
względnia jednak rzeczy ważnej: ko- 
mun.kacyjnego znaczenia placu Kate- 
dralnega. Plac Katedralny jest w tym 
projekcie poprostu zakorkowany, a 
przecie plac ten jest węzłem komunika 
cyjnym pomiędzy śródmieściem a An- 
tokołem, w przyszłości zaś, po wybu- 
dowan'u mostu na Wilj', stanie się wę- 
złem pomiędzy śródmieściem a Śnipisz- 
kami. Totw'ūski nie bierze pod uwagę 
tej roki komunikacyjnej placu, i ta jed- 
na wystarczy już, aby jego istotnie ino 
numentalny projekt uznać za niemo- 
žliwy da real.zacji. 
„O ile projekt Tołwińskiego jest ar- 
chitektonicznie przemyślany, o tyle 
Przybylski rzecz swoją pad względem 
urban stycznym potraktował całkiem 
szkicowo. Podkreślić wszakże z uzna 
niem należy to, iż artysta podobnie jak 
Tatwiński w swym projekcie propo- 
nuje ustawienie niejako  parawa- 
nu, *zasłam.ającego południową stro- 
nę Placu  Katedralnego, gdzie znaj- 
dują się najszpetniejsze zabudowania: 
włojewództwo i gmachy, przylegające 
doń. Ale to jedyna zaleta tego projek 
tu. Poza tem jednak dcktrzega się w 
coś przypominające niemieckie monu- 
menty z kategorji Etwas Kolisal, sama 
zaś bryła pomnika wydaje sę zbyt ma 
ło wyodrębniającą się z otoczenia. 

Trzeci z kolei prajekt — Dunikow- 
skiego — napawa pewną obawę, jeśli 
chodzi o architektoniczny punkt widze- 
nia. Dunikowski mianowicie nie był 
zdecydowany na wybór placu. Wahal 
się, gdzie ma pomnik swój ustawić: 
stąd wniosek, że n.edoceniał konieczno 
ści ustasunkowania się wzajemnego pla 
cu i pomnika. Pomnik jego jest, rzec 
można, pomnik em „sam w sobie", nie- 
związanym z architekturą miasta. To 
jedno. Po drugie, n.ewyraźną zostaje 
kwestja materjału, z którego cokół 
ma być wzniesiony.  Materjałem, 
z którega trzebaby budować podstawę 
pomnika, jest granit, a Dun:kowski po 
traktował swoją piramidę właśnie 

wbrew naturze gran'tu. 
Dochodzimy wreszcie do projektu, 

który wywałał tyle hałasu. Madeyski. 
— Uderza w tym projekcie — mó- 

wi p. Narębski — jego kanapowy pa- 
trjotyzm. Heros na kanapie. To nie wy 
pada. Ne wypada również uwieczniać 
tego pewnego gatunku patrjotyzmu, 
który lubi wygodnie czekać na coś w 
rozmarzeniu. Tyle o „stronie ideowej. 
Architektdniczn e biorąc, na plan pier- 
wszy wysuwa się zagadnienie skali. Po 
mnik jest potraktowany real'styczn'e: 
człowiek na kanapie. Ą więc winien 
być wystawiony w skali naturalnej, w 

„skali człowieka na kanapie. Ale wów- 
czas będzie znikomy! To. nie będzie po 
mnik. 

- Jeśli zaś wyolbrzymimy skalę, co 
się okaże? Olbrzymia kanapa, stojąca 

Amerykańscy pory- 
wacze dzieci 

Lejbowcz w Wilnie, a Lindberg w 
Ameryce? — Można napisać z łatwoś- 
cią fascynujący scenarjusz filmowy pt. 
„Dwaj L.*, gdyby w depeszach z A- 
meryki, gdyby w informacjach o po- 
szukiwaniach porwanega dziecka wiel- 
kiego lotnika, nie stało czarno na ga- 
zetowym papierze: „Widziano dwóch 
mężczyzn i jedno dziecko w aucie. Po- 
nieważ jednak w tym czasie zdarzyło 
się kilkanaście wypadków porywania 
dzieci, więc..." — A więc co? — Więc 
to proszę państwa, że kryzys, że ta- 
kich jak u nas synów drobnych finan- 
sistów porywają, okazuje się, w Ame- 
ryce dziesiątkami. Myśmy o tem nic nie 
wiedz'eli. Trzeba było až Lindbergha, 
żeby S'ę zrobił hałas na świat cały. Kry 
zys! Niewątpliwie tylko kryzys jest 
przyczyną i genezą wynalazczości, ban 
dyckiej. Kalkulacja handlowa nie wy- 
trzymuje krytyki: narażać się za roz- 
prucie pustej kasy; zamordować dla 
kilku złotych czy dolarów; nałożyć 
wą czy węzieniem za ryzyko złodziej- 
skiego fachu! Poprostu niema kogo 
mardowač i okradać, a głównie za co 

  

wprost na ziemi... Kanapy przecie nie 
można ustawić na postumencie?... 

Na olbrzymiej kanapie siedzący ol- 
brzymi młody człowiek, a przy nim wie 
loknatnie powiększona czapa z bronzu. 
Można jej dotknąć ręką, zadzwonić w 
nią... To wszystko. 

Nakoniec Kuna. 
W jego projekcie imponuje przede- 

wszystkiem to, że sprowadza on Mickie 
wicza w centrum naszego życia w for- 
mie monumentalnej i zwięzłej. Równo- 
waga duchatwa i wielka dojrzałość, któ 
ra cechuje całą twórczość artystyczną 
Kuny, daje rękojmię, że pomnik zosta- 
nie wykonany w sposób doskonały. 
Pod tym względem meżemy nie lękać 
się żadnych niespodzianek. 

Ważnym momentem jest to, że Ku- 
na daje miarodajne wytyczne do upo- 
rządkowani a i nadania wyrazu jednemu 
z placów o większem znaczeniu dla 
oblicza miasta. Przytem, jeśli chodzi o 
samo obudowane placu, może ono 
być wykonane etapami, stopniowo, 
au ma duże znaczenie praktyczne przy 
realzowaniu planu, podczas gdy na- 
przykład projekt Tołwińskiego wymagał 
by natychmiastowej, jednorazowej rea- 
lizacji. 

Słyszy się o zależności Kuny od 
Bourdelle'a. Zdaniem mojem, stwierdza 
p. Narębski, wcale tak nie jest. Pomnik 
Bourdelle'a jest zupełnie inaczej sytu- 
owany. Jeśli już mówić o analogjach o- 
gólnej koncepcji pomnika i otoczenia, 
nasuwa się raczej koncepcja placu 
Vandóme w Paryżu. Zresztą, pomnik 
Kuny jest daleko bardziej, zwięzły w 
swej kancepcji od Bourdelle'a, ; chociaż 
rzeźby. Bourdelle'a należą do kategorii 
najwyższych osiągnąć w dziedzinie 
rzeźbiarskiej, jednak powścągl'wość 
Kuny w szafowaniu dekoracją rzeżbiar- 
ską wydaje się metodą bardziej ktrzyst 
ną dla całości, 

Ale, skoro niektórzy koniecznie u- 
pierają się przy podobieństwach — koń 
czy p. Narębski — to dlaczega Kuna 
ma być podóbny do Bourdelle'a, a ja- 
chimowicz naprzykład nie podobny do 
Ślendzińskiego? Lepiej nie mówmy O 
podobieństwach. 

Kininis in 

P. K. O. 
OGLASZA 

konkurs zGagrodami 
Należy jasno i treściwie odpowiedzieć 

na 3 pytania: 
1) Dlaczego należy składać oszczędno- 

ści ® Р. K. O., a nie chować ich 
w domi? 

2) Jakie korzyści i udogodnienia w 
d iedzinie oszczędneś.i zapewnia 
swoim khljentom P. K. O.? 

3) le osób składa swe oszczędności 
wP, K, O, i jaka jest ogólna suma 
złożonych w P. K. O, wszystkich” 
wkładów, 
najlepsze odpowiedzi P, K, O, 
przeznacza 

1 nagrodę 500 zł 
2 nagrody po zł. 250 
5 nagród po zł, 200 
10 nagród po zł. 100 
20 nag ód po zł. 50, 

Odpowiedzi konkursowe nadsyłać 
można do dnia 30 kwietnia 1932 r, 

Warunki konku:Su: 
1) Odpowiedzi należy nadsyłać 

pod zdresem: 
Wyd iai Ekonomiczny P, K. O. w 

Warszawie, ul, Jasna 9. 
2) W odpowiedzi należy podać: 

imię, nazwisko, numer posiadanej ksią- 
żeczki oszczędneściowej P. K, O, 
oraz powołać się na 'niniejsze 
ogłoszenie, 

8) Prace nagrodzone stają się wła- 
snoś ią P K, O, 

Uwaga: Nagrodzeni w poprzednich 
konkursach P, K, O, nie mogą 
powtórnie ubiegać się o nagrodę, 

mi Ah 

Jeden murzyn prze- 
ciwko 100 policjantom 
NOWY ORLEAN, PAT, — Aresztowano 

tu pewnego murzyna, który wyrweł połicjan 
towį rewo/wer i tak uzbrojony stawjł czoło 
przeszto godzinę setce policjantūw, z któ- 
rych dwóch zabjł, 

Za 

Obywatele biednieją, a złodzieje potrze 
bują żyć. Co ich do djabła obchodzić 
może kryzys gospodarczy i płajta fi- 
nansowa państwa, społeczeństwa? Za 
system rządzenia, za dobrobyt kraju od 

powiedžialni są przecież nie zawodowi 
złodzieje, a społeczeństwo „legalne”. 
Źle „Się rządzą, więc biednieją, a zło- 
dziejowi co do tego, on zato ma 
kutować?! — Niedoczekanie! Będzie- 
my porywać wam dzieci*, — Przestęp 
cy, którzy dotychczas interesowali się 
różnemi dziedzinami nauki: chemią, [:- 
zyką, prawem — grają obecnie na sen- 
tymentach rodzinnych, tak bardzo nad- 
wyrężonych przez powojenne ździcze- 
nie obyczajów, ale tu i ówdzie utrzy- 
manych w całej rozciągłości. Zresztą 
jakaž matka... Ach, co tu gadać, na- 
tury ludzkiej nic nie jest w stanie 
zmien'ć. Proceder zupełnie pewny. Ban 
dyci dziwią się sami sobie, że dotych- 
czas ne wpadli na pomysł tego rodzaju 
zarobkowania. 

To co się dzieje w Ameryce, prze- 
chodzi wszelkie pojęcie. Al Capone i 
cała starsza generacja bandycka, to 

gło zramolałe "pierniki, trzymające się kur- 
czowo konserwatywnej sztuki przestęp 
czej. Głupie niedołęgi, jeżdżące w о- 
pancerzonych samochodach z kulomio- 

SZĘETOCWEO 

W przededniu 
MOSKWA, Pat. Według tutej 

szych przewidywań, na odcinku 

szanghajskim dojdzie niebawem 

do nowych bardzo poważnych 

starć pomiędzy wojskam: japoń- 

skiemi ichińskiemi. Obecnie obie 
strony przegrupowują swe Siły 

i ściągają rezerwy. 

Według krążących wersyj, Ja- 
peńczycy przeprowadzili mobili- 
zację nowych sześciu dywizyj 

których część ma być wysłana 

do Mandżurji, a część do Szang- 

halu. Wojska chińskie uszko- 

dziły ną dużej przestrzeni po- 
między Szanghajem a Hankou 

Chiny nie uznają Republiki Mandżurskiej 
SZANGHAJ, Pat. Urzędowe 

źródła w Nankinie komunikują 
że uwążają nowy rząd m:ndżur- 
ski za nielegalną organizację, 
podtrzymywaną przez Japonię, 
na którą wobec tego Spada Ood- 
powiedzialność za czyny rządu 
mandżurskiego, którego Kierow- 
nik wykonawczy podlega Karze 
za zbrodnię zdrady głównej. 
  

Jednocześnie oskąrżą się Japonję 
o pogwałcenie paktu Ligi Naro- 
dów, traktatu 9ciu mocarstw 
i innych. 

SZANGHAJ, Pat. Wiądomości 
o rewaicie przeciw nowemu 
rządowi na granicy madżursko- 
Sowieckiej nie otrzymały Żad- 
nego potwierdzenia. 

  

Zwolnienie Ciuvkiewiczowej 
Marja Ciunkjewiczowa, osadzona w are 

szcje śledczym pod zarzutem oszustwa, zo_ 
stanie wypuszczona na wolność, 

Obrońca Cfunkiewiczow*j otrzymał wczo 
raj list od prokuratora sądu apelacyjnego w 
Krakowie p, Tokarza, który zawiadamia go, 
że władze śledcze nie znajdują obecnie prze 

szkód w wypuszczeniu Ciunkjewiczowej na 
wolność za kaucją, Wysokość kaucji władze 
śledcze oki*ślity na 10,000 złotych, 

C,unkiewjiczowa przebywa w więzieniu 
św, Michała przy ul, Senackiej w Krakowie, 

Obrońca tiunkjewiczowej wyjechał do 
Krakowa, gdzje złoży kaucję, 

w obawie ewentu alnej powodzi 
POSIEDZENIE KOMITETU POWODZIOWEGO 

Wileńskie władze administracyjne. szef sekcji Magistratu Łazarz Kruk i 
licząc się z możliwością wylewów rzek 

z wiosną, wszczęły już akcję celem 

zapobieżenia ewentualnej powodzi. 

Już przed kilku dniami odbyło się 

w Starostwie Grodzkiem pierwsze po- 

siedzenie Kom.tetu  Powodziowego. 

Przewodniczył starosta grodzki p. 

Wacław Kowalski. Na posiedzenie to 

wydelegowały jako członków Komite- 

tu przedstawicieli swych: Komenda 

Garnizonu —mjr. Kulczy ńskiego, 3 baon 
Saperów—mjr. Szydłowskiego, Dyrek- 

cja Dróg Wodnych—p. Łopatto, Pol- 

ski Czerwony Krzyż—prezesa Unie- 

chowskiego, Sekcja Techniczna M agi- 

stratu—inż. Wontorskiego, Wydział 
Elektryczny Magistratu—inż. Biszew- 

skiego. Dalej uczestniczyli w obra- 

dach Komitetu komendant Policji Pań- 

stwowej m. Wilna inspek. Izydorczyk, 

komendant S raży Ozniowej p. Ma- 

rjan Waligóra oraz dyrektor P. K. O. 

p. Marjan Biernacki. 

Zarówno na pierwszem tem posie- 
dzeniu, jak i na następnem, odbytem 
w dniu 12 bm., omówiono program 

d iałalności Komiłetu i zarządzenia 

jakie wydać należy na wypadek gdy. 
by iw tym roku powódz przybrała 

greźniejsze rozmiary. 

Komitet wyłonił następujące sek- 

cje: sekcję pogotowia technicznego, 

sekcję bezpieczeństwa, sekcję pomocy 

sanitarnej i żywnościowej, sekcję łącz- 

ności i komunikacji, wreszcie budże- 

tową. . 

W dniu 15 bm. o godzinie 12 w 

południe cbradować będzie w Sta- 

rostwie Grodzkiem sekcja  budże- 

towa. 

KRYPTA ZE ZWŁOKAMI Ś. p. BISKUPA 
WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 

Krypta znajduje s'ę pod kaplicą św. 
Piotra w Bazylice. Jej szczupłe wymia- 
ry nie pozwolą na umieszczenie tu in- 
nych trumien. Na reprodukcji niniejszej 
widzimy część postumentu, na którym 

fotogr. 

tami, jakby te nie wygodniej było pa- 
radować wspaniałą limuzyną i posia- 
dać... żłobek dla porwanych dzieci. — 
Przemyt alkoholu nie może się opłacać 
w czasie, kiedy ludzie nie mają na 
chleb, co dopiero wódkę! 

W Ameryce porwano w ciągu roku 
1931 — 280 ludzi! Tak jest, to nie baj 

po- ka ze średniowiecznych czasów. To u- 
rzędowa statystyka policyjna. Pisma 
amerykańskie są zdania, że cyfra ta da- 
łaby się powiększyć w dwójnasób, je- 
żeli się weźmie pod uwagę „tranzakcje” 
załatwione bez wiedzy policji. Rodzice 
czy rodzina porwanej osoby, najczęś- 
ciej nie dają już znać policji, w obawie 
o życie. Cóż z tego, że złoczyńcy będą 
ujęci i ukarani. Ryzyko podobne nie o- 
płaca się wobec pewności nieomal, że 
porwany zginie zamordowany w spo- 
sób.... bo, właśnie fantazja nasuwa stra 
szne obrazy śmierci. Nikt się nigdy nie 
dowie o miejscu i czasie dokonanej 
zbrodni. W wielu też wypadkach wy- 
starcza dziś w Ameryce list z pogróż- 
kami. Tymczasem bandyci są coraz bar 
dziej wymagający, coraz bardziej bez- 
czelni. Oczywiście wybierają swe of'ary 
z pośród najbogatszych. Ostatnio Hol- 
lywood żyło pod terorem jakiejś tajem- 
niczej zgrai, porywającej dzieci gwiaz-   

spoczywa trumna ze zwłokami Ś. p. Bi 
skupa. Twórcą postumentu, zbudowa- 
nego w kształcie arki z łukiem wyłożo- 
nym czerwoną cegłą, jest młądy i chlu 
bnie znany architekt ]. Pekszo. 

"arch. J. Pekszo. 

dom filmowym. Jak dziwnie się splata 
dramat prawdziwego życia z urojonem, 
sztucznem, „kręconem* przez reżysera. 
Który z nich jest bardziej przejmują- 
cym? Zależnie od ofiary żądano kilku, 
kilkunastu i nawet miljona dołarów. I 
w większości wypadków  wyplacano 
żądane sumy bez słowa skargi... poli- 
cyjnej. 

Porywanie dzieci stało się w Ame- 
ryce poprostu plągą, która grozi przej- 
ściem w zjawisko nagminnej przestęp- 
czości. Milionerzy prócz nianiek utrzy- 
mują jeszcze detektywów, ale czy zaw 
sze można im wierzyć? Żądają zawcza 
su ochrony policyjnej, pokoje dziecin- 
ne zaopatrują w kraty. Wszystko to są 
pojęcia dla przeciętnego Europejczyka 
fantastyczne, śm:eszne zgoła, a jednak, 
jednak tak jest. Po pierwszym liście z 
pogróżkami wysyła się nierdz dzieci 
odrazu do Europy pod silną eskortą. 
— (i Herodowie naszych czasów po- 
siadają niewyczerpany zasób pomy- 
słów a wewnętrzna organizacja dzia- 
łająca terorem, chroni przed zdradą. 

Wiele osób zastanawia się nad spo 
sobem, w jaki bandyci uzyskują nie- 
postrzeżenie wymuszone okupy. Oczy- 
wiście, że tego rodzaju podjęcie pie- 
niędzy związane jest dla nich z nie“ 

nowych Gall © Szanghaju P 
tor kolejowy, aby uniemożliwić 
atak Japończyków z pociągów 

pancernych 

  

PLANOWANY ZAMACH 
NA WITOSA 

Przed kilku dniamj redaktor naczelny pi- 
sma ludowego w Warszawie „Gospodarz 
Polskį““ (organ BBWR) p, Feliks Gwiżdż 
otrzymał od I*dnego z góralj wsi Spytkowice 
na Podhalu Wyżn,a tajemniczy list, w któ- 
rym piszący cifarowuje sję zgładzić prez, 
Witosa flaszką zatrutego miodu, motywując 
swój czyn ten tem, że lepiej, aby jeden zgi- 
nął, niżłi miałby doprowadzić do klęski o- 
gólnej, przyczem dodaź, że przyrządzenia tru 
cizny j zamach wykona sam j nie chce za 
te pieniędzy, 

List tn odesłał poseł Gwiżdż naczelnįko 
wi wydz,ału bezpieczeństwa w Krakowie p, 
Rogowskiemu, który natychmiast wszczął do 
chodzenia, 

Przedewszystkiem nacz, Rogowski korzy. 
stając z pobytu prezesa Witosa w! Krakowie, 
po, nformował go osobiście o treści listu, o 
faz o zamiarzewdrożenia dochodzeń karnych 
przecjwko autorowi Histu, 

Równocz*śnie przestrzegał prez, Witosa 
przed wspomnianym osobnikiem i przed 
przyjmowanjem podejrzanych podarunków, 

Sprawę skierowano do prokuratury, która 
przecjw autorowi listu wdrożyła dochodzenia 

Szczegóły dochodzeń trzymane są w ścj- 
słej tajemnicy, я 

WYPADEK PODCZAS WYSA- 
DZANIA LODÓW 

WILNO, — W ub, czwartek podczas wy 
sadzan'a dynamitem lodu na rzece N.emnje 
w pobliżu Druskienik zdarzył się wypadek 
z jednym z żołnierzy litewskiej kompanijj, 
Kay Siłą wybuchu został rozszarpany na 
Stuzępy. 

ZRUCHY GŁODOWE 
w Mińszczyźnie 

NAPADY NA TRANSPORTY 
STARCIA Z KONWOJENTAMI 

WILNO. — Z pogranicza dochodzą 
wieści, że w okręgu Pleszczenickim 
na t. zw. Białorusi sowieckiej ludność 
pozbawiona jest zupełnie artykułów 
pierwszej potrzeby. Sowieckie koopera 
tywy sioją pustkami, bowiem od tygo 
dnia wstrzymane zostały transporty z 
żywnością. W dn. 8 bm. na drodze 
Chmielew.cze - Ubocze większa grupa 
włościan napadła na transport furma- 
nek z pieczywem. Głodny tłum roz- 
chwytał w oka mgnieniu wszystkie za 
pasy chleba, rozbroiwszy przedtem 
esko:tę. Brak żywności odczuwają 
szczególnie mieszkańcy pogranicza. W 
podokręgu krajskim władze administra 
cyjne i zarządy kiooperatyw zwróciły 
się z prośbą do komendantów sowiee 
kiej straży granicznej © wypożyczenie 
mąki i ziemniaków, z zapasów przezna 
czenych na zaopatrywanie armii. W 
związku z napadami na składy i piekar 
nie straży granicznej, władze sowieckie 
zmuszone były interwenjować z bronią, 
co w konsekwencji pon osto za sobą © 
fary w ludziach. We środę 9 bm. w 
miejscowości Hłuboczany kilkudziesię- 
ciu włościan wraz z rodzinami wdarło 
się do składu żywnościowego, należą- 
cego do szpitala straży granicznej. Za 
wezwańa pomoc w sile stu żołnierzy 
rozproszyła tłum strzałami, zabijając 
przytem mężczyznę i 3 kobiety. Władze 
ckięgu Pleszczenickiego zwróciły się 
do władz mińskich i moskiewskich z 
prośbą o natychmiastowe nadesłanie 
transportów żywności. 

WALNE ZEBRANIE BRATNIEJ POMOCY 
U. 5. B. 

Wczoraj, w sobotę, 
odbyło się doroczne 

dnia 12 bm., 
walne zebranie 

Bratniej Pomocy Studentów USB. 
Frekwencja byia nadzwyczajna, zain- 
teresūwanie nienotowane bodaj nigdy 
dotychczas w dziejach Bratniaka. Obra 
dom przysłuchiwał się Kurator Brat- 
niej Pomocy p. prof. Jakowicki. 

Na przewodniczącego obrano Eller- 
ta Kazimierza. Od samego początku ze 
branie odbywała się w atmosferze pod 
nieconej. Szczególnie wszechpolacy po 
stawili sobie za zadanie utrudnienie 
normalnej pracy. Na sali panował szum 
i hałas. Młodzeż akademicka wykaza 
ła nadzwyczaj prymitywne zrozumienie 
obrad parlamentarnych. Ustępujący 
zarząd operujący cyframi 4 ważkiemi 
dowodami: spotkał się z furją bezmyśl 
nej obstrukcji ze strony kliki. endeckiej, 
która nie mając innych dróg uciekała 
się da demagogj. W takim stanie tem 
dob'tniej występowała rzeczowość fa- 
chowej gospodarki zarządu p. Dembiń- 
skiego. Niestety niezmiernie niski po- 
ziom obrad Walnego Zebrania trwają 
cego w ciągłym bezładzie į nieudolnie 
przez mało sprężyste przewodnictwo 
prowadzonego — dawał smutny widok. 
Po czterogodzinnym  zamęcie przystą- 
piono wreszcie koło północy do czyta 
nia sprawczdań Nadzwyczajnej Komi 
sji do zbadania gospodarki Mensy 
Akad. Gdyby nie wydane przez Zarząd 
Bratniaka druk: wszystkich  sprawo- 
zdań nic z przemówień referentów nie 
dałoby się zrozumieć, gdyż nawet naj- 
bardziej wytężony głos nie był w sta- 
ne przekrzyczeć tysięcznego tłumu 
sejmikującej rzeczypospołitej akademic 
kiej. Dzwonk: przewodniczącego były 
tylko sporadycznemi nawrotami: do 
chwilowego spokoju. Tak ten „ogół'* de 
cydował 0 krociowych sumach, w 
żmudnej pracy gromadzonych przez Za 
rząd Bratniej Pomocy. Grupa kandy- 
data wszechpolaków Ochockiego oży- 
wiała się jedynie z chwilą wysunięcia ja 
śiegoś wniosku demagogicznego -— u- 
trzymując pozatem atmosierę bałaga- 
nu па salś, Wyrazić należy ubołewan e, 
iż organizacja wybitnie i wyłącznie sa 
mopomocowa, stała sę terenem wyczy 
nów politycznych kierowanej przez 
sztab warszawski kliki endeków. Zdro 
wo myśląca młodzież akademicka po- 
winna stanowczą takie zakusy potępić i 
odrzucić, a na zamiar utworzenia agit- 
punktu endeckiego odpowiedzieć zdecy 
dowanie: wara! 

   
bezpieczeństwem aresztu.Jednak wytra 
wni przestępcy na oko już oceniają 
swego „klijenta* i wiedzą, czy dawał 
znać policji. Od czegóż zresztą są aero 
plany, auta, ich własny wywiad, alar- 
mujący o' niebezpieczeństwie. W wielu 
jednak wypadkach niezbyt pewnych, u 
żywa się taniego sposobu łączności, 
bardzo oryg'nalnego, acz bardzo sta- 
rego. — Gołąb. Tak, gołąb pocztowy 
z przytwierdzoną do nóżki metalową 
tubką. + 

Niespodziewany gość nagle zjawia 
się w przedpokoju mljonera i wręcza 
portjerowi gołębia. W tubce jest list, 
pouczający co zrobić należy. Rzecz 
wcale nieskomplikowana: do tubki za- 
m'ast listu włożyć pieniądze, otworzyć 
okno i gołębia wypuścić. Pocztowy go 
łąb o wartości nieraz setek tysięcy do- 
larów wędruje w przestworzach, nie 
przeczuwając nawet, jak dalece о4- 
biegł od funkcji, spetnianych przez je- 
ga protoplastów z B'blji... 

Lindbergh, który nieustraszony po- 
czątkowo zwrócił się © pomoc do po- 
fcji, jak wiadomo zawiadomił przez ra 
djo bandytów, że gotów jest okup wy- 
płacić i prosi o podanie sposobów wy- 
konania tranzakcji. Nie mamy dotych 
czas informacji, czy odpowiedź nade- 

Nie jesteśmy zwolennikami żadnej z 
grup ideowych, ścierających się na te 
renie rBkaienatciweKettyeek n cmfwy 
zenie Bratniaka — lecz z dwojga złe 
go wybrać rależy stronę, za którą prze 
maw a sens logiczny, dobry interes mło 
dzieży akademickiej, stronę, która wy- 
kazała się dorobkiem materjalnym, któ 
ra pdwiększyła majątek Bratniej Po- 
mocy, dała niezamożnym  akademikem 
maksimum świadczeń. Dokonał tego 
zarząd p. Dembińskiego. 

Strona przeciwna — wszechpolacy 
z ich werselczykiem (od hotelu „„Wer- 
sal*) p. Ochockim, pochwalić się mo 
że czem? Chyba tylko sprzeniewierze- 
niami, nadużyciami, zwarnowaniem ma 
jątku Bratniaka, no i... krzykactwem na 
modłę sztabowych endeków  kultywo- 
wanem. Porządek dzienny Walnego Ze 
brania zawiera czternaście punkt. Jest 
już znacznie po północy i nie zanosi się 
na dobrnięcie do jakiegokolwek wyni- 
ku realnego. Czytanie sprawozdań: pą- 
trwa długo. Dzś z braku miejsca i cza 
su nie podamy danych szczegółowych, 
odkładając to do numeru następnego. 
Najistotniejsza treść, próba sił, roz- 
grywka —- nastąpi przy punkcie jede- 
nastym porządku dziennego. _ |Jak się 
sprawy ułożą, kto zwycjęży Dembiński 
czy Ochocki jest kwestją zasadniczą 
dła młodzieży akademickiej. Dla nas 
jest to tylko wskażnik, czy młodzież a- 
kademicka potrafi stanąć na wysoko 
$с! zadania i czy ume wybrać na admi 
nistratóra swoich dóbr odpowiedniego 

człowieka. T. C. 

* 

Godz. 2 w nocy. Przed zamknięciem 
numeru ostatnie wiadomości z pola wal 
k: dyskusja nad sprawozdaniami sięga 
punktu kulminacyjnego. Z podanych 
liczb i zestawień jasno wynika, iż wszy 
stkie zarządy poprzedne nie miały po 
jęcia o prowadzeniu gospodarki Brat- 
niaka. Orzeczenia przysięgłych  bie- 
głych stwrerdziły, iż żaden zarząd nie 
sporządził nawet bilansu. 

Jaka przeciwstawienie uderza  ja- 
skrawe sumienne opracowanie czarno 
na białem drukowanych , sprawozdań 
Zarządu obecnie ustępującego. Porzą- 
dek dzienny przewiduje jeszcze sprawy 
budżetąwe, a następnie wybory władz 
Bratnaka. Wyniki wobec  spóźnionej 
pory będą podane w numerze wtorko- 
wym. RE 

  

szłą. Depesze z Ameryki nic o tem nie 
mówią. Wogóle bandyci „koresponden 
cję” swą z pułkownikiem  Lindberg- 
hiem narazie przerwali. Zbyt długa 
przerwa, wytrwałe poszukiwania poli- 
uji, łiczne areszty, które wszelako nie 
dały pozytywnych wyników, wszystko 
to nasuwa poważne obawy, czy synek 
Lindberghów wogóle jeszcze znajduje 
sę przy życiu. 

Tym rezem Ameryka poruszona jest 
do głębi, oburzona od najwyższego pię 
tra drapacza do podziemnych piwnic 
przemytników. Chikagowscy przestęp- 
cy umywają ręce. Tej krwi nie są win- 
ni. Ameryka ma już dość; Ameryka się 
zaczyna burzyć, żąda energji, więcej 
sprawność, Ameryka grozi, a jej ga- 
zety ogłaszają odezwy tej treści: 
„Niech włos nie spadnie z głowy tego 
dziecka, bo w przeciwnym razie wście 
kły gniew ludu porozrywa was na dro 
bne kawałki!* W Senacie zażądano wy 
dania billu, karzącego śmiercią za po- 
rywanie ludzi. 

Co na to nasz wileński „Złoty 
Sztandar“?... 

až. 
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PST RESTA 
į NIEDZIELA 

Dzis 13 
Krystyny 

jutro 

® 

Wscnód słońca g. 620 

Zachód słońca g, 18 O 

Matyldy 
KAS EAS, 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteotologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnfja 12 marca 1932 roku, 

C:šnienje średnie: 764 

Temperatura średnia: —10, 

Temperatura najįwyžsza: —6. 

Temperatura najniższa: —14, 

Opad w mm.: — 

Wiatr: Poiudnjowo-zachodni 

Tendencja: drobne wachania 

Uwagi: pogodnie, 

в 

  

  

KOŚCIELNA 
— Rekolekcje w koścjele św, Jana, Dzi 

siaj, w niedzielę, wieczorem o godz, 6 roz 
poczyna ks, proboszcz St. Miłkowski 'w. ko 
ściele św, Jana rek: j poiączonych 
parafjj Św ętojaf: omjnikańskjej, na 
które wzywi wszystkich, którzy jeszcze nie 
odbyłj spowiedzi wielkanocnej, Ćwiczenia 
odbywać się będą rano o godz, 6 — 7,30 į 
wieczorem o godz, 6—7,15, Spowiedź we 
środę od godz. 5 po poł, Komunja we czweir 
tek rano, 

— Rekolekcje Pań, Zarząd Koła b, wy- 
chowanek gjmnezjum S,S. Nazaretanek po 
daje do wiadomoścł, że rekołekcje, proiwa- 
dzone przez ks, Alchimowjcza, rozpoczną się 
jutro, w pontedzjałek o godz, 9 rano w ka- 
piicy klasztornej, Następne konferencje odbę 
dą sję we wtorek, środę j cziwiartek o godz, 
7 wiecz,, a w piątek o godz, 11 przed połud 
niem, Spowiedź w prątek o 7 w., i Komu- 

nja św, w sobotę o godz, 9 rano, 

URZĘDOWA 

P. Wojewoda Beczkowicz zacho:0- 
wał na grypę. Od dwóch dni p. woje- 
woda Beczkawicz zaniemógł na lekką 
grypę, skutkiem czego onegdaj ani też 
wczoraj nie urzędował. 

     

MIEJSKA 
— Lokatorzy w Magistracie. — Do 

władz miejskich zgłaszała się delega- 
cja mieszkańców przedmieść, chcąc po 
informować sę w sprawie wszczętej 
przez różne prddejrzane indywidua ak 
cji zmniejszenia komornego. Interwenju 
jącym wyjaśniono, że akcja ustawowe- 

Tu nie może być 
trzech kilo 

W Wilnie rubel złoty jest droższy 
niż w Warszawie. Stąd wniosek: złoto 
trzeba sprzedawać w Wilnie. Tak po- 
wiedziało sobie kilku czarnych panów 
w Warszawie i weszło w porozumienie 
z kilku takimiż panami w Wilnie. Są to: 
Izaak Żelański, Szymon Drujan i Eljasz 
Rotsztejn. Adres: Niemiecka, róg Rud 
nickiej. 

Panowie z Warszawy mieli 4 tystą- 
ce rubli w złocie. Namyślali się, w jaki, 
sposób przesłać je do Wilna. Zamiast 
nadmiernego wydatku na bilet kolejo- 
wy III klasy, dla oszczędności zadecy- 
dowali: ' 

— Pošlijmy złoto przesyłką poczto 
wą. 

Ażeby zaś trudniej było zgadnąć, że 
to jest złoto, ażeby uniknąć dużej opła 
ty za przesyłkę złota, na paczce napi- ° 
sali: 

— Galanterja męska. Waga 3 kilo- 
gramy. 

Galanterję przyjęto na ekspedycji 
w Warszawie. Przybyła do Wilna. Pa 
nowie: Żelański, Drujan i Rotsztejn po 
dejmują paczkę. Ich doświadczone ręce 
zadrżały. 

— (0 jest? Tu nie może być trzech 
kilo! 

Istotnie, nie było nawet połowy. 
Chcąc niechcąc, wymienieni pana- 

wie musieli zaradzić w urzędzie poczto 
wym, co zawierała naprawdę przesył- 
ka. Śledztwo, jak ta się mówi, w toku. 
Klogaš juž nawet aresztowano. Ale czy 
to powróg: łzy panom:  Żelańskiemu, 
Drujankowi i Rotsztejnowi? 

  

go znižen'a cen komornego zgóry ska- 
zaną jest na niepowłodzenie, po pierw 
sze dlatego, że zmiany w stawkach 
czynszowych, podągnęłyby za sobą 
zmniejszenie wpiywów skarbowych z ty 
tułu odsetek podatku lokalowego, a po 
drujgie, osoby, które tę akcję prowa- 
dzą, nie dają należnych gwarancyj, że 
przemawiają w imieniu ogółu zaintere- 
sowanych i zgodnie z ich dąženiami, 
bez żadnych ubocznych celów. 

— Grypa w mieście. — Epidemja 
grypy w Wilnie rozszerza się coraz bar 
dziej. W ostatnich dniach zanłotowano 
nowe liczne zasłabnięcia. Obecnie w 
Wilnie choruje na grypę 3,500 osób. 

WOJSKOWA 

Wiadomości z PKU, — Z PKU Wilno — 
Miasto dowiadujemy się, że podchorążowie 

rezerwy, przynzieżni do PKU Wjlno—Mfa 

sto, którzy cetatnim Dz, Pers, mianowani zo 

stali podporucznikami rezerwy, winni nie 

znje zgłosić ję do PKU w terminie, 

wskazanym w  ząwjadomienju oddzjelnem 

(każdy podchorąży je otrzymał), w godzi 

nach przyjęć, tj, 11—13, celem ujęcie. do spi 

sów, 
Wszelkic pcsjadane dokumenty wojskowe 

oraz dwie fotografje, jedna z nich poświad 

czona przez adnośny Komisariat PP,, należy 

przedstawić przy zgłoszeniu się, 
Również Iwiszyscy oficerowie zawodowi 

przeniesjeni iw stan spoczynku, którzy do 

tychczas nie zostalj zarejestrowani w PKU, a 

zamieszkują na terenie m, Wilna, powiatu 

wilensko-trockjego f oszmiańskiego, winni 

zgiosić sję do rejestracji w PKU Wilno — 

Miesto, przy ul, Wielkiej Nr 47, w godzinach 

przyjęć interesantów tj, godz, 11—13, 

Przy zgłoszeniu sję należy przedstawić 

dekret emerytalny, legitymację oraz jedną 

fotografię o rozmiarze 5 cm, X 5 cm, 

Ponadto ofjcerowie zawodowj, przenje 

sieni w stan spoczynku, ubjegający sję o po 

'moc lekarską — iwinnj celem  unjknjęcja 

„zwłoki zwracać się jedynie do naczelnego, 

wzgl, jnspekcyjnego lekarza garnizonu, a 

nie do PKU. 

Powyższe dotyczy także oficerów, ubiega 

jących się o orzeczenie lekarskje w celu o- 

trzymanja mijejscz, kuracyjnego "w. wojsko- 

wych szpitalach sezonowych lub w uzdrowi 
skach, 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wykład Władysława Studnickiego — 

W niedzjelę 13 bm, w Instytucie Nauk Han 
dlowych ; Gospodarczych wykład publiczny 
Wład, Studnickiego z cyklu „Europa a Pol 
ska” na temat „Walka o prowincje Polski", 
Wstęp dlsj uczącej sję młodzjeży bezpłatny, 
dla innych po 30 gr, 
— Pos,ćdzenie Wjłeńskiego Oddziafu Pol 

skjego T-wa Historycznego zostało odłożo- 
ne na wtorek dnja 15 bm, g, 7 wiecz, (lokaż 
Seminarjum Historycznego, Zamkowa 11), 
Na porządku dziennym odczyt p mecenasa 
Antoniego Milllerz; pt, „Teatr poskį i muzyka 
na Litwie jako strażnice kultury narodowei 
(1745—1865), Goście mile wjdzjan', 

— Studjum Akcji Katolickiej, — Dzjś w 

Sali Śniadeckich USB o godz, 13 p, prof, 

Stefan Glaser wygłosi odczyt na temat: „Ko 

ściół a prajwo karne", Będzie to drugj z kolei 

referat, przewidziany przez cykl odczytów 

zawartych w programie Studjum Akcjj Ka 
tolickiej, 

, — Zebranie Koła b, wychowanek gimna 
zjum S.S. Nzzaretanek z referatem  Muty 
Dzięwiickiej p.t. „Srobjzm ; postęp" podług 
Żeromskiego odbędzie się dziś o godz. 4 p. 
p. w lokalu szkoły, 

  

     

  

Panie i Panewie, Urzędnicy 
m-gą sobie zapewn ć stały dodatkowy 
dochód przy b. łatwej akwizycji, Zgła» 
szeć się os»bišcie V.-Pohulanka 15—12, 

RÓŻNE 
— Gość z Kowna. Kilka dni bawił 

w Wilnie sekretarz generalny związku 
Tautninków p. Rastenis z Kowna. Po- 
byt jego w Wilnie związany był ze 
sprawami radzinnemi. 

— Wichrzenia strajkowe. W związ- 
ku z próbami wywołania w dniu 16 bm. 
demonstracyjnego strajku pracowników 
zauważono przybycie do Wilna, całej 
grupy podejrzanych agitatorów, którzy 
już w dniu wczorajszym zwołali kilka 
zebrań lecz wyłącznie w związkach ży 
dowskich. Pracownicy i robotnicy Po- 
lacy ze względu na osoby agitatorów 
odneiszą się do wszczętej przez nich 
akcji z dużą rezerwą. 

Na dziś zapowiedziany jest przy- 
  

w najkrótszym czasie naszej k lekcji. 

Nasz o spaniał« kolekcja :awi:ra: 
„__ 100 Giadjolusów o dużych kwiatach, 

różowy, ssumon. 

50 
30 
15 
15 Dalji „Aurora's Roem*,   

HILLEGOM AURORA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE C:ŁBULKI BEZPO»REDNIO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
W HOLANOJI ' 

Od pewnego czasu nadchodzą do nas z Polski zamówienia na cebulki roślin 
pokojowy. h lub ogrodowych, Sądzimy, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 
rynek połski najlepszy środkiem będzie wysłanie jednej z naszych kolekcyj roślin 
i cebulek z Holandji, kolekcji tak urozmaice nej pod względem bogactwa kolorów 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia spotykali. 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatunków i została utwo- 
rzona przez nas, fachowców, z uwzględnieniem naszego klimatu. Kwiaty „Aurory“ 
bndzą radość w ser ach młodych i starych, bogatych i biedaych. Kolekcja cebulek 
„Aurora* zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdziwy raj! 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstalnnków, nad.h dzących do nas codzien- 
nie, prosimy o nadsyłanie zamówień bezzwłocznie, z wyrażnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu. Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

Adres nasz: AURORA BULB NURSERIES Hillegom — Hollande — Europe. 

50 Gladjolusów o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorach. 
20 Begouij ( O zwyklych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych. 
15 Roślin trwsłych bardzo urozmaiconych 
10 Hacyntów (Hyacinthus Candicaus) Królowa Kwiatów. 
50 Anem nów, kwiat popularny w odcieniach barw tęczy, 

„R'noncules* „małe różyczki* wszelkich kolorów. 
„Ox:lis Deppii* zwane „roślina szczęścia”. 
„Montbretias* rozmaitych kolorów. 

350 Cebulek i roślin w cenie franków franc. 70 (zł. 25). 
Podwójna kolek ja (700) w cenie franków 130 (zł. 46 gr. 60). 
Szybka usługa. Wysyłamy bez kosz ów pocztowy -h pod wskazanym adre- 

sem, Załą.zamy do każdej paczki Świadectwo zdrowła, wydane przez urząd phyt»- 
patologiczny. Każdy gatunek upakowujemy oddzielnie z etykietą. Posył«my rów. 
nież w każdej paczce darmowy katal g ilustrowany ze wscazówkami w językach: 
angielskim, francuskim lub niemieck m. Do zamówień z załączoną z góry opłatą 
dodajemy bezpłatnie siedem nowoś.i Światowej sławy „Aurora* „Tig elilies“. 

Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, przyczem należy 
wpłacić 5 tr. franc. (zł 1 gr. 80) na rachunek kosztów przesyłki, 

5 różnych kolorów; lila, żółty, czerwony, 

  
  

SŁ O.W O 

Krwawa zemsta za ujawnien'e przestępstwa 
SAMOSĄD ZWOLNIONEGO Z 

BARANOWICZE. — Pacukiewicz 
Prokop, mieszkaniec wsi Koleśniki, gmi 
ny miołczadzkiej, przed kiiku dniami 
zwołn.ony z więzienia, po odbyciu kary 
za włamanie, nocy wczorajszej doko- 
'nał podstępnego najścia na dom swego 
sąsiada Zachara Dubieszki. Podkradi- 
szy się do śpiącego twardo chiopa ur 
derzył go kilkakrotnie nożem w brzuch, 

WIĘZIENIA WŁAMYWACZĄ 

wypuszczając mu wnętrzności. Ciężko 
zranionego Dubieszkę w stanie bezna- 
dziejaym przewieziono do szpitala po 
wiątoęwego w Baranowiczach. Pacukie- 
wicza zatrzymano wszczynając docho- 
dzenie w trybie doraźnym.  Dubieszko 
miał rzekomo przyczynić się do skaza- 
nia go na więzienie. 

Nieporozumienie wśród studentów Żydów 
WYBORY DO AAS POD ZNAKIEM 

WILNO. Kolejne przedwczorajsze 
walne zebranie Stowarzyszenia Stu- 
dentów Zydów dla wyboru nowego 
zarządu po gaz drugi zostało zerwane 
przez oOpozycjonistów. W zebraniu 
brao udział około 630 studentów 
Żydów. Po wyborze przewodniczące- 
go przystąpiono do głosowania po- 
przedzonego klėtniami i awanturami. 
INa organizację „Kadima“ padło 328 
głosów, zaś na „Funk* 290 głosów 
Ż przebiegu tego głosowania nie jest 
zadowolona organizacja „Funk', która 

Echa napadu 

protestuje przeciwko głosowaniu 
zgodnie z statutem stowarzyszenia. 
W pewnym momencie zabiera głos 
pewien student usiłując mówić o eks- 
cesach proponując przyteni Ostrą re- 
zolucję, za co kurator prof. Wróblew- 
ski pozbawia go głosu. Na sali pow- 
Staje trudna do opanowania wrzawa. 
Ponieważ całonocne zebranie nie daje 
pozytywnego rezultatu kurator po raz 
drug: zebranie rozwiązuje. 

Zebrane prowadzone było w ję- 
zyku polskim. 

na ul. Beliny 
SPRAWCY NIE SĄ DOTYCHCZAS ZNANI. 

WILNO. — śledztwo w sprawie 
głośnego napadu rabunkowego na mie 
szkanie Klaudj: Lickiewiczowej przy ul. 
Beliny 16, prowadzone jest bez przer- 
wy. Władze śledcze czynią wszelkie 
wysiłki, by natraf.ć na trop winnych, 
lecz jak dotychczas bezskutecznie. Za 
trzymanych około 50 podejrzanych ko- 

lejno zbadano i zwolnione, wobec 
stwierdzenia, że nie mają oni z napa- 
dem nic wspólnego. Bandyci zatarii za 
sobą wszelkie ślady i śledztwo jest nie 
zwykle utrudnione, rabusie bowiem w 
czasie dokonywania napadu byli w rę- 
kawiczkach. 

  

   i inne 

ZAMKOWA 

jazd innych wysłanników, którzy mają 
na celu porozumienie z pracownikami 
chrześcijanami. 

— Komunistyczne Zbiórki pieniężne, Na: 
skutek wezwanja Centralnego Komitetu miej 

scowj komuniścj uqłują nakłonić  robotni 

ków zorgarjzawianych w zw. zawodowych 

do składzria catków na fundusz dlaj strajku 

jących górników, Szczególnie usjlną agta 

cję prowadzj się w związkach żydowskich, 

TEATR I MUZYKA 
„Virtuti Mittarj* — po raz ostatni w Tea 

trze na Pohulance, Dzjś w niedzielę dnia 13 
marca o godz, 8 w, bohzterska sztuka Czy- 
żowskego pt. „Virtuti Militari", 

Jutro, w poniedziałek, dnja 14 bm,, o go- 
dzjnie 8 w, „Mam lat 26", 
— „Ich synowa* — w Lutni, — Dziś, w 

niedz elę dnia 13 bm, o godzinie 8 w, arcy 
wesoła komedją A,  Grzymały-Sjedleckiego 
pt. „Ich synowa”, budząca huragany śmie- 
chu na w:downj, Śwetną obsadę stanowią 
pp: Jas Aska-Detkowska, Zieliūska,  Kamįn- 
ska, Malinowska, Lubojwska, Ciecjerski, Wo! 
łeiko, Domański, Dobrowolski i in. 

Jutro, w poniedziałek, dnia 14 bm,, o go 
8 w, „Co može kobjeta“. 
— Poranek „Czarodziejskie wrzeciono” w 

Lutnį, Dziś, w niedzielę dn. 13 bm, o godzi 
nie 12,30 w poł,, odbędzie sję przedstawie 
nie fantastycznej baśni pt. „Czarodziejskie 
wrzeciono” i „Wjeszczka lalek", Śpiewy i 
tańce w wykonaniu uczenjc bzletu Lidjį Wi 
nogradzki ej, 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE, 

„Dwunasta oc“ — na Pohulance, Dziš, w 
mjedzjęłe, dnia 13 bm, o godz, 4 pp, ujrzy- 
my wyborną komedję Szekspira pt, „Dwuna 
sta noc”. Sztuka ta ze względu na wesołą 
i wysoce artystyczną treść — została pole 
cona dla młodzieży szkolnej przez Kurato- 
nium, Ceny popołudnjowe, 

„4o może kobieta" — w Teatrze Lutn'a,— 
Dziś, w niedzjelę dnfa 13 bm, o godzinie 
4 pp. ukaże się po cenach popołudni owych 
świetna, pełna humoru i. njeoczekjwianych 
sytuacyj, komedja Antoine'a pt. „Co może 
kobieta" 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Gajda trojka,,, 

Hollywood — Czterech z legji. 
Casino — Precz z miłością, 

Pan — Bal w operze, 
Stylowy — Noc pokusy, 

Światowid — Marokko, 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
Nagły zgon kupca meblowego. — 

Wczoraj w dzień zmarł nagle znany w 
Wiilnie kupiec, właścicieł sklepu _me- 
blowego przy ul. Niemieckiej, P. Olkin. 

Śm|jerć nastąpiła wskutek ataku ser 
cowego. 

— Zabity przez spadający kioc. — 
Mieszkaniec ws: Senakle pow. wileń 
sko-trockiego Józef Makiewicz, przewo 
żąc kloce drzewa do składu spadł z 
sań, na niego zaś usunął sę duży kloc 
drzewa, który ugodził Makiewicza w 
głowę. Uderzenie było tak silne, że 
zgniotło nieszczęśliwemu czaszkę. Ma- 
kiewicz niezwłocznie został przywiez:ó 
ny do Wilna ; umieszczony w szpitalu 
św. Jakóba, gdzie nie odzyskawszy przy 
tomności zmarł. 

— Zatrzymany fałszerz, Na skutek stów 
gończych w pobliżu Olkienjk zosteł zatrzy 
many niejakį Piotr Jankowjcz falszerz dola- 
rów, który usjłował zbiec na teren litewski. 
Fałszerza przekazano władzom śledczym, 

BRASŁAW 
— Topielec. — Z jeziora Okuterno 

koło Przebrodzia wyłowiono zwłoki za 
ginionego kupca Józefa Zilbera z pow. 
Brasławskiego, który z koniem i sania 
mi utonął w jezorze. Trupa zabezpie- 
czono do przybycia władz sądojwo-le 
karskich. 

Tani Tydzie 
OKAZYJNA ZNIŻKA CEN na 

radjosprzęt, akumulatory, baterje anodowe, lampy 

Solidne, lecz tanie, aparaty da elektryczności 

m ien. Gino 

i Radjowy 
części. 

  

20, Tel. 16 28. 

Zarząd Wileńskiego 
_ Banku Ziemskiego 

fe w związku ze Zgromadzeniem 

Walnem, które odbędzie się w ponie- 

działek w dniu 14 bm., o godz. 6 wie- 

czór, ma zaszczyt uprzedzić, że pp. 

Akcjonarjusze, którzy przybędą na 

Zgromadzenie po wyborze przewekni- 

czącego i po ogłoszeniu przezeń listy 

uczestniczących w Zgromadzeniu, stra 
cą prawo głosowania (art. 63 prawa a 

Spółkach Akcyjnych). 

  

RECENZJA 
Sztuka zapamiętywania czegokolwiek jest & 

właścjwie sztuką przypominania, Posiadamy 
bowjem całą 'masę wiadomości, których nie 
możemy zużyć, gdyż przedstawiają one 
chaos, w którym nezmiernje jest trudno się 
orjentować, Każdy zapąwne odczuwał przy 
krość przypomnienia jakiejkoświek wjadomo_ 
ści, którą był kiedyś przyswał, a której w 
chwili właścjwej ne może przywołać z po- 
wrotem, Uczymy się bardzo wjele — nie- 
zmtjernie jest ważną dla nzs umiejętność or- 
jentowania sję iw całej masie przyswojonych 
wiadomoścj Metoda Pana Fajnsztejna ukła 
dźzj nam te wiadomości w pewne systemy, 
ułatwiając nam odnalezienje każdego szcze- 
gółu, Przedelwszystkiem jest doskonałym ka 
talogjiem Pozatem pomaga nam skupić uwa 
gę, ożywie, nam nudne teksty, jest m ezmjier- 
mc pomocna przy „wkuwanju* słówek: czy 
dat, wzorów etc, „wkuwanje* zamieniając 
rozumowaniem, Nie robj ta metoda cudów, 
nikt po przerobieniu kursu Pana Fajnsztejna 
ne będzje zepamiętywał momentalnie į bez 
najmniejszego wysiłku niesłychanych  įlošai 
rzeczy, jakie tylko przewfjną sę mu przez 
świadomość, Po zapoznaniu się jednak z me 
todą mnemoriczną, będzie miał każdy potęż 
ne nzrzędzje, przy pomocy którego potrafi 
„Zzepamiętać* wiele z tego, co dotąd mu 
„ulatywało zawsze z pamięci", 

Antoni Gołubiew 
absolwent humanfjstykj, 

Wilno, Wiiwulskiego 2—18 

  

Chłopiec w skrzyni 
Onegdaj rano na stacji w Stołpcach 

zatrzymano 16-letniego ucznia sowie- 
ckiego gimnazjum w Baku Sergjusza 
Razrencowa, który oświadczył, iż przy 
był na „gapę'* w międzynarodowym 
pociągu Moskwa — Warszawa, ukry- 
ty w jednej ze skrzyń wagonu bagażo 
'wego. Raziencew posiada matkę i bra- 
ci w Paryżu i w ten sposób usiłował 
dostać się do nich. Chłopcem zaopie- 
kowały się iadnośne władze. 

  

w Krakowie dnia 

Dziekąn i 

  

a. 

Dr. Teodor 
Lekter języków klasycznych U. S. B. 

zm arł po długich i cięzki h cierpieniach, opate ony Św. Sakramentani 

Nabożeństwo żałobie zostanie odprawione w kościele św. Jana 
we wtereki5 go marca b. r. o godzinie 9-ej o czem zawiadamia;ą 

Profesorowie Wydziału Humanisiycznego U. S. B. 

  sa? 
JANUSZ 

Student Politechniki Warszawskiej 
Zmarł w Zakoranem w dniu 10 marca b. r. 

W zmarłym tracimy dobrego i zacnego Kolegę. 

Akademickie Koło W.inan w Warszawie 

      

        

     

Mianowski 
2 go marca 1932 r. 

  

WINCZA 
Cześć Jego pamięci. 

  

Ś. P. Prof. Dr. Teodor 
Mianowski. 

Dn. 2 marca b. r. zmarł w Kra- 

kowie w 52 roku życia Dr. Teodor 

" Mianowski, b. wizytator szkół šred- 

n'ch w Wilnie, wybitny filo:og, znany 

dz'ałacz społeczny i organizator szkol- 

nictwa polskiego w pierwszym okre- 

sie jego tworzenia. w czasach Stu- 

denckich należał on do grupy Osób, 

która skupiała się około Galla, Przy- 

byszewsk:ego i Kasprowicza; z tych 

czasów pochodzi długi szereg jego 

nastrojowych poezyj. z tego też okre- 

su datuje s'ę jego pierwsze tłumacze- 

nie „Księgi Dżungli* Kiplinga. Dr. 
M anowski skomponował szereg tek- 
stów do piosenek gallowskich, a na. 
prośby ówczesnego dyrektora Teatru 
lwowskiego Pawl kowskiego tłumaczył 
dla tego teatru liczne Opery wagne- 
rowskie. Dzięki swoim zdolnościom 
organizacyjnym wszedł do Muinister- 
stwa Oświaty, współpracując przy 
organizowaniu najwyższej magistra- 
tury szkolnej. Zamianowany później 
wizytatorem szkół średnich w Kura- 
torjum wileńskiem, przeszedł nieba- 
wem na emeryturę, powołany jako 

lektor języków klasycznych na Uni- 
wersytecie Stefana Batorego liczne 
jego tłumaczenia utworów greckich i 
łacńskich, drukowane w szeregu cza- 
svp'sm naukowych, a zwłaszcza kwar- 
talników klasycznych. 

Zmarły osierocił żonę Bronisławę, 
matkę starusz-ę, Siostrę oraz dwóch 
braci: dyrektora lzby przemysłowo- 
handlowej w Krakowie oraz wicedy- 
rektora Gazowni krakowskiej. 

„CENTROOPAŁ" 

„a WĘOIEŁ „o; 
kopalń górnosląskich i drzewo opałowe 

suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkurencyjnych. 

Zamkowa 18, tel 17 90. 
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Dziś 

Szopka X-tej Klasy 
w Sali Kresowej (Zawaina 1) 

popołujniówka o godz. 16 
wieczorem o godz. 20. 

Na żądanie publiczności przedstawienia 
prsedłużają się do nied.ieli 20. III, wł. 

jutro pocz. o godz. 20-tej. 

ODEZWA 
Rolnicy zjem północno-wschodnich Rze- 

czypospol.tej i jch organizacje już n.ejedno 
krotnie zwracali się — do Benku Cukrow- 
nictwa, Państwowych Fabryk  Związkówi 
Azotowych, Zrwązku Młynarzy,  Monopołu 
Solnego — z żądaniem by wymienione jn- 
stytucie opakowywały swe produkty w wor 
ki z surowca krajowego — z lnu j konopi 
— zamiast workówi jutowych, 

Nie możemy 'nu swojego sprzedać za 
granicę, przeto zmuszeni jesteśmy przystą- 
pić do akcji umieszczenia go-w kraju |; mu 
simy stanowczo domagać się, by przemysły 
oparte na rolnictwie popierały własne rolni- 
ctwo, a nie zamorskich plantatorów juty, 

Rolnicy! celem  zadokumentowanja "na- 
szej woli — postanowiliśmy rozpocząć przyj 
mowanie piśmiennych żądań pojedyńczych 
rolników j organizacyj rołniczych, skierowa 
nych do poszczególnych przemysłów, W 
miarę nepływania tych żądań, będziemy je 
publikowali w prasie i przekazywali czynni 
kom miarodajnym, ` 

Maiąc swoje dobro j przyszłość rolnict 
iwa — nie zwlekając musimy twardo posta 
wić żądania swoje, popierając je całą siłą, 
na jaką rolnictwo zdobyć się może, н 

Towarzystwo Lnjarskie w .Wilnje, 

Przy ischjas (zapalenie nerwu kulszowe- 
go) po zażycju zrana naczczo szklanki natu 
ralnej wody gorzkiej Francjszka- Józefa -na- 
stępuje lekkie obfite wypróżnienie, do które 
go przyłącza się później przyjemne uczucie 
iwypróżnienja sję, Żądać w aptekach i dro- 
gerjach, 

pocz. 
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FABR: KA i »KŁAD MEBLI 
Spółka z ogr. odp. 

  st łv, szafv, biurka krzesła dębow* itp. 

W LNO, TATARSKA 20, dom własny, is'n'eje od 1843. 
Jsdalnie, sypialnie, salony, gabinety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, 

W. Wilenkin i 5-ka 

  — — — — Ceny znacznie 7nižone, 
  TYVVYVYVYVYVYVVYVVYVYV 114444 

Czy reumatyzm i podagra. 
Jak ogólnie wiadomem jest, reuma- 

tyzm, podagra i pokrewne cierpienia, 
mają za przyczynę nagromadzanie się 
kwasu moczowego w organ'zmie. Za- 
zwyczaj chorzy starają się przy pomo 
cy różnych środków, jak np. naciera- 
nia, gorące kąpiele, okłady i t. p. uwol 
nić się od tych cierpień, ale przeważ- 
nie doznają tylko chwilowej ulgi. Czę 
stokroć następuje zesztywnienie koń- 
czyn, jak rąk i nóg, opuchlina kolan, 
tak, że chory poprostu nie może po- 
wstać z miejsca. W interesie więc każ 

VVVVVYVYVYV wvvv 

są uleczalne? 
dego chorego leży zastosowanie takie 
go Środka, który usunąłby te cierpie- 
nia. W tym celu należy więc zastoso 
wać tabletki Togal, które właśnie 
wstrzymując nagromadzanie się kwasu. 
moczowego,, skutecznie zwałczają te 
straszkwe bóle, nie wywierając. żadne 
go szkodiiwego wpływu na serce, żołą 
dek i inne organy. Spróbujcie i przeka 
najcie się sami, lecz żądajcie we -wlas 
nym interesie tylko Togal. We wszy- 
stkich aptekach. 

w. z. p. Zz N I. — 40-9. 

    

STANICA HARCERSKA IM. 
BISK. W. BANDURSKI! GO. 

Pragnąc uczcić i upamiętnić świet- 
laną postać Ś. p. ks. Bisk. Dr Uład. 
Bandurskiego Honorowego Harcerza 
Rzeczyposp.litej i długoletniego Prze- 
wodniczącego Oddziału Wileńskiego 
Zw. Harc. Polsk., którego jedną z 0- 
statn'ch trosk była stworzenie stałego 
ośrodka harcerskiego wychowania 
młodzieży; Zarząd Oddziału Wil. Z. 
H. P. na posiedzeniu w dniu 11 b.m. 
uchwal.ł przystąpić do budowy gma- 

"chu p. n. Stan ca Harcerska im. Bisk. 
"W. Bandurskiego w Wilnie. 

Stanica Harcerska ma być ośrod 
kiem życia harcerstwa województw 

„wileńsk ego i nowogródzkiego i kuź- 
nią rzetelnych, dzielnych i ofarnych 
w służbie Prawdzie, Dobru i Pięknu 
charakterów. 

W najbliższych dniach ukaże się 
odezwa Zarządu Oddz'ałlu W Z.H.P. 
z apelem do społeczeństwa o składa- 
nie ofia na cel, który był tak bl ski 
zmarłemu Ś. p ks. Bisk. Dr. W. Ban- 
dursk emu. 

Ofiary można wpłacać na konto 
P.K.o. 81 622 lub też w redakcjach 
dzienników. 

WSZYSCY IDZIEMY 
NA POŚPIESZKĘ 

Doskonałe warunki śnieżne. Coraz 
większe zainteresowanie publiczności. 

Motocykł:ści w kłopocie. 

Dziś o dwunastej wszyscy spotka- 
my sę na Pośpieszce, gdzie odbywać 
się będą ciekawe zawody  konno-nar- 
ciarskie. 

Podawaliśmy wczoraj o nich dość 
obszernie, pozostaje więc dodać — dla 
przypomnienia, że początek wyznaczo- 
no na godz. 12, że będzie się można ©- 
grzać i „podjeść'* na miejscu, że wresz 
cie ceny biletów obniżono, a komunika 
cję autobusową zapewniono. 

Wczoraj wykańczano przygotowy- 
wanie taru i dokonano prób. Niestety, 
jest niemal pewnikiem, że motocykliści 
nie będą mogli wziąć udziału w zawo 
dach. Zbyt suchy, sypki śnieg uniemo 
żliwia im to. Gdyby nastąpiła odwilż 
sytuacja motocyklistów  poprawitaby 
się znacznie. 

Ogólne zainteresowanie się zawodai 
mi dojszło wczoraj do rozmiarów dotąd 
nienotowanych. Nic dziwnego. Taka cie 
kawa, pełna urozmaiceń i zupełnie no 
wych wrażeń impreza organizowana 
w dodatku przez ułanów. Tego chyba 
wystarczy (t). 

SZKOŁA HANDLOWA 
NA WYSTĘPACH W GRODNIE 
Drużyna hokejowa Szkoły Handlo- 

wej, mistrz szkół średnich, która dzę 
ki usilnym treningdm i zdolnościom kil 
ku swych zawodników wysunęła sę na 
czoło wileńskich drużyn hokejowych 
"(nie licząc, rzecz jasna starych wete- 
ranów z AZS'u) wyjeżdża dziś rang do 
Grodna, aby rozegrać mecz z терте- 
zentacją Grodna. 

W skład drużyny — pod kierownic 
twem prof. Godlewskiego — weszli: 
Andrzejewski, Czerwiński, Gasztowt, 
Kierow'cz, Pol, Jentys i Krzeczkowski. 
Jest ta pierwszy wyjazd drużyny szkoł 
nej na poważniejszy mecz, (t) 

ZAWODY 0 MISTRZOSTWO 
OKRĘGOWE 

W jeździe figurowej dla młodzieży 
szkolnej, pań i panów pojedyńczo i pa 
rami — oraz pokazy jazdy figurowej 
"członków T-wa. 

Zapisy zawodników przyjmuje  co- 
dzień Sekretarjat T-wa od godz. 17 
przy kasie ślizgawki. 

Łaźnia za fortecę 
WILNO. — Onegdaj w dzień poli 

cja osaczyła dwóch przestępców, ukry- 
wających się we wsi Góre Bory gm. 
kamieńskiej. Ścigani przestępcy zabary 
kadowali się w łaźni Józefa Maciarza, 
Skąd poczęli strzelać do obłegających 
policjantów. Po wymianie strzałów je 
den z policjantów został ranny, wobec 
czego do budynku, gdzie ukryli się ban 
dyci, rzucono gzanat łzawiący, który 
zmusił opryszków do opuszczenia ła- 
Źni i peddania się. Są oni sprawcami 
kilku włamań, 

J МН ННЦНИНИНЕИМ" 

PAMIETAJCIE 
GQ BEZROBOTNYCH 

  

   



Radjo wileńskie Ь 

Niedziela daja 13 marca 1932 r, 

10,10 Tr. bicia dzwonów ф nabożeństwa 
z Bazyljłą Wgłeńskiej, Chór pod dyr. prof, 
Wł, Kałinowskiego, 

12,00 Hejnał z wieży katedralnej w Wil 

12,15 Tretsm, z Filherm, Warsz, trag- 
mentu 2-go Mędzynarodąwego Konkursu 
im, Fr, Chopina w Warsz, 

15,55 Audycja dła dziecj z Warsz, 
16,46 „Co przygotować na  W.elkanoc 

ne Święta" — odczyt z Warsz, 
= „Pruca kobiety lekarki w Połsce— 

17,15 „Na gruzach starych państw am: 
keńskich, odczyt, В Fr 

19,00 Pieśni i.tewskje wi wyk, BAjnisów- 

nie, 

„1920 „Henryk Kuna, twórca pomnka Mi 
ckjewicza w Wilnie" — pogad, wygłosi dr 
Stanisław Lorentz, konserwator, 

22,10 Koncert ze Lwowa, 
22,40 Kom, į muzyka tan, z Warszawy 

Poniedziałek, dnja 14 marca 1932 r, 
й )!4‚15 МигуКа готап‘усгпа { lekka (pły- 
y). 

15,25 Odczyt dla maturzystów z Warsz, 
16,40 Codzienny odcjnek powieśc'owy, 
17,20 „Kłopoty Oszmiańczuka”, felj, hum, 
18,50 Wileński komunikat sportowy, 
19,00 „Wpływy ruszczyzny ; połskoścj na 

kształtowanie się narodu litewskjego'—od- 
Czyt litewski, 

19,20 „Z życja prowincji" — ad, 
20,15 Operetka z Warsz, R 
22,15 „Zgiełk jg cjsza* — felj z Warsz, 

  

Ofiary 
Honorowemai tona Czonkowi  - Towarzystwa 

Przyjaciół Szkoły „Dziecko Polskie" śp. Księ 
dzu Biskupowį Bandurskiemu — nieodžato 
wanemu Wiełk emu Opiekunowi szkoły, jako 
wyraz najgłębszej czej j żału — osjemdzie 
sjąt trzy (83) zlote pozostałe od wjanka — 
hołd dziatwy szkolnej dla najbiedn ych 

Rodakčiu: mizsta Wilna składa „Towarz 
stwo Przyjaciół Szkoły", Do uznania Re 
cji — dla tych, co nie żebrzą, 

wvv' 8 e" 
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0d 5go marca r. b. 

WYPRZEDAŻ 
WIOSENNA 

resztek i;towarów wyszirtowanych 
Jednocześnie poda emy wiadomości 
Szanown. Pobiiczności, 1ż już nadetzły 

OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU! 
Materjały sukienne, wełniane 

i jedwabne 

CENY REKORDOWO - NISKIE 
Sklep sukna i jedwatiu 

CALEL NOZE” 9 
PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SĘ! 
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Już sję ukazała w druku į jest do na- 
bycia we wszystkich  ksjęgarniach 
broszitra, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t, 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcybiskupa E, Roppa, J.E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A, Abramowj- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. j. 
prof, J, Marcjnowskjego, prof, dr, W, 
Meysztowicza, red, j. Urbana, T, J, 
©, Żełeźnjakowicza; p.p, dr, W, Char- 
kiewjcza, M, Golubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz, Meysztowiczś, se- 
natora R, Skįrmunta į posta S, Stroń- 

skjego 

Skład główny w Ksjęgarnj św, Woj- 
ciecha w Wilnje. Cena zł, 1,80, 

Bua || 
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Popierajcie L.0.P.P. 
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Sklep M:terjałów Pismiennych 

„ELEONORA“ 
W Ino, ui. Šw. Jafska 1 

(dawniej šcrkowsk ) 
Poleca po cenach przystępnych: papier, 
księgi buch»lteryjne i doręczeń, dzien- 
nik! podawcze, skorowidze, kwitarjusze, 
druki, artykuły biurowe i szkolne, ga- 
lanteja skórzana, dział art. malarski, 
kreślarski i rysunkowy, datowniki, pie- 
częcie gumowe i biiety wizytowe. Do- 
stawa do biur, urzędów i szkół na 

dogodnych warunk:ch, 

vvvvvvvvV VYYYVYYVYVYYYVYVYYVYVYVYYYYYVYVYVYŃ 

iii, (i A 

FIRMA CHRZEŠCIJANSKA 
JANUSZEK Što J-ńska 6 
Poleca na Święta Szanownej Klijentel: 
pończochy, skarpeiki, rękawiczki, kra. 
waty, chusteczki, bieiznę damską 
i męską oraz wszelką galanterję. Pomimo 
niskich cen udzielamy 10 proc, Świą- 

tecznego rabatu. 

MMmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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SPROBÓJCI PORÓWNAJCIE 
A PRZEKONACIE SIĘ, ŻE 

WINA KRAJOWE 
WYTWÓRNI 

WŁ. OSMOŁOWSKI 
| WILNO 

są stare — Ieżałe— zdrowe | mocne 
Ža dać wszedzielł 

  

  

    
  

    

  
  

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górresiąskich „PROGRES S" 

POLECA FIRMA M. DEULL 

WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel 999 

YYYYYYYYYYVYYYYVYVVV' 
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Skład Fortepianów, Planta, Fisbarmonji 

K. Dąbrowska 
> I (F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 
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PRACOWNIA WA F LI 

STANISŁAWA PIECZULA 
Wilno, Wileńska 39 

poleca wszystkim oszczędnym gospo- 
dyniom i przedsiębic rcom cukierniany m 

  

  

Dźwiękowe kino 

PAN 
Upajający Czar siolicy z.baw — Wiedna — miłosć pięknych kobiet, najnowsze przeboje 
świata — tango „Santa Lucia*, walc angielski „Muzyka, taniec i śpiew* w najnowszym filmie 

BAL W OPERZE 
W rolach głównych IWAN PETROWICZ, Liana Haid i Georg Aleksander. 
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nabycie tanich i zawsze świeżych wafli 3 Nad program: Najnowsze akiualja dźwiękowe. — Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
a. pu m S świą'eczne o g. 2-ei. — Na I-szy Seans ceny znižone. 1 

TPS I Niezwykle powodzecie!  Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej. Arcyfilm, ktory iumfalnym i 
Dźwiękowe pochodem kroczy na ekranach wszystkich stolic Świata! Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy 2 

ZĄDAJ LIG > HMAJDA TROJKA... | 
we wszystkich aptekach i HELIOS | w rol. gł. czarująca OLGA CZECHOWA, niezrównany H' Schletow i art. teatru Stanisławskiego p 

składach aptecznych znanego Michał Czechow. Spiewy rosyjskie solowe i chóraine. Cudowne melodje. Szalone na- | 
środka od odcisków pięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. Dodatki dźwiękowe. | 

Prow. A. PA KA. : Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15. 

CARAT ip o Dziśl Wstrząsający dramat na tle martwych Wóz Sahary p. t. й ži 
HOL 00 z udziałem Warnera Bastera oraz Marny 

LICYTACJA Mickiewiczag22 CZTERECH z LEGII Loy. Nad program: aktualne dodatki dźwię- 
Enio uses 0 gódnicjczJt e] tel. 15-28 kowe. Ceny znacznie znižone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i '0.15, w dnie šwiąt. o godz. 2-ej, 

odbędzie się w lokalu Sp. Ake. „Pa- Dźwiękowe Kine | JUŻ Jetro czarująca bohaterka „Upagłego Aniora* NANCY KARROQL ! PHiLIPS HOLMES 
cilic* w Wilnie przy ul. Domimikań skiej HOLLYWOOD | У rewel filme genjal- e Ź B U K R A D z B e R > 
Nr. 17, licytacja 194 work. nasienia 
Inianego 16767 kig. w razie niedoj- 

Ścia do skutku pierwszej licytacji, na- 

stępna licytacja odbędzie się o godz. 

później. Szczegóły telet. 7-56 

Sp. Akc. „Pacif.e", 

  

  

Ogłoszenie licytacji 
dnia 14 kwietnia 1932 r. o godz 10 rano 
sprzedane będą z licyta ji w naszych 
mugazvnach następujące towary: 

4800 klg. marmuru kruszonego 
14 wiązek łopat 

7 bel waty 
2900 kig. żyta В 

Po ski Lisyd Sp. Akc. 
Oddzisł w Wiłnie       
  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru IX K. Ka'melitow zamieszkały w Wilnie 
przy ml. Gimnazjalnej 6 — 14 na zasadzie 
art. 1030 U. P. C. «głasza, że w dniu 17 
marca 1932 roku od godziny 10 rano w 
Wilnie przy ulicy Mostowej 3 a m, 15 odbę- 
dzie się sprzed: z przetagu publicznego 
ruchomości należących do Józefa Górskiego 
i składających się z szafy, komody, stołu 
jadalnego i 3ch krzeseł, oszacowanych na 
sumę złotych 850, 

Komornik K. Karmelitow 

"GR ab CG OB WÓWGR ЫЬ 
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położone w miejscowości 

publiczności 

  

  

  

;0HN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Jeśli tak było, to czemu Edyta Ebł 

way broniła tak gorąco „Promienia“? 
Dlaczego przyjechala do Londynu po 
paczkę Woolvorta? Skąd się wz'ąl jej 
pierścionek ze skarabeuszem pod łóż- 
kiem Bilsaitera? Co robił Dżesson w 
pokoju Ryszarda? jaką rolę odegrała 
Magda Hollister? | ё 

W głowie mu się kręciło iod tych 
pytań. Zaledwie jedną zagadkę rozwią 
że, a już piętrzą się przed nim inne, a 
śmierć Bilsa'tera stawała się coraz bar 
dziej tajemnicza... 
"Następnego ranka Lanner rozłożył 
gazetę przy Śmiadaniu i aż krzyknął: ze 
zdziwienia: Na pierwszej stronie wydru 
kowańe było wielk'emi literami: „Nór 
wy wybryk Promienia Miłosierdzia. 

Inspektor zapomniał o szynce i jaj- 
kach. Rzucił się choiwie na gazetę i czy 
tał list od sławnego złodzieja do re- 
dakcji gazet: 

„Przed kilku laty — pisał Promień, 
— postanowiłem okraść kilka bogatych 
osób, aby dopomóc biednym. Oburzał 
mnie ich stosunek do biednych i nie- 
sprawiedliwy podział bogactw. Sądzi: 
łem, że mam prawo i moc niesprawie: 
dliwość tę ńaprawić. 3 

Myślałem, że okradając bogaczy i 
pubłicznie ogłaszając motywy kradzie- 
ży i oddając pieniądze na cele dobro- któ 
czynne, przestraszę skąpców, złagodzę 
ńch serca i wskażę obowiązek wobec 
biednych. Niestety, muszę przyznać się 
że zadania mego nie wykonałem. 

Wiem, że nikt nie pospieszył z do- 
browolnym datkiem, lekcja moja nie 

PZ Sinkas Redaktor w, z. Witołd Tatarzyńsza, | Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

nauczyła niczego. 
Wobec tego zaprzestaję swej dzia- 

łalności. Ale nie chcę, aby ktoś L 
posądzić mnie o to, że nie wszystkie 
pieniądze oddałem biednym. Oznaj- 
miam więc, że zwracam wszystkie u- 
kradżione pieniądze poszkodowanym, 
dołiczając do tych sum pięć procent, 
należące się im z prawa. Załączam 
spis moich  „ofiar* z wyszczególnie- 
niem należących się im sum. ! 

Słowem eksperyment ten kosztował 
mn'ė 50.000 funtów szterlingów. 

Policja domyślała się już oddawna, 
że jestem bogaty. Nie myliła się i wo- 
gėlė okazała większą przenikliwošė, 
niżby-się zdawać mogło. Zwracając u- 
kradzione pienądze, chcę dowieść, że 
nie chodziło mi o własny zysk. 

MW ciągu tych dwóch lat przeżyłem 
diižo humorystycznych momentów, ale 
cziiłem  jedńocześnie, jak ciężko jest 
nieść samotnie brzemię odpowiedzial- 
ności. Skutki mej działalności dały się 
ciężko we znaki moim bliskim. Nie chcę 
by to sie mšožo, na nich nadal. Tak, nie 
potrafię naprawić zło i niesprawiedli- 
wość! Przerasta to moje siły! Spokój 
i szczęście mo'ch bliskich, droższe mi 
są od-wśzystkiego. 

Tak więc karjera „Promienia Miło- 
sierdzia“ jest skończona. 
© Uważam jednak za konieczne zwró- 

cić uwagę tych, którzy śŚledzili etapy 
moich przygód, na niesłuszny zarzut, 

rym mnie obarczono — morderst- 
'wa bankiera Blsaitera. Oświadczam 
więc, że na trzy dni, przed śmiercią Le 
onarda Blsaitera zażądałem od niego, 
aby oddał dokument, który zdobył w 
nieuczciwy sposób. Odmówił mi. Ode- 
bratem mu ten dokument. 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILN?, MICKIEWICZA 4. 

—- Kr = —а 

dogodnym dla kąpieli 

  
  

Zrobiłem to tej nocy, kiedy go za- 
mordowano. Twierdzę, że zostawiłem 
go żywego. Nie uspokoję się, dopóki 
morderca nie będzie znaleziony. Zdaje 
mi się, że jestem na właściwym tropie 
mordercy. W odpowiednim czasie za- 
wiadomię policję. 

Promień Miłosierdzia”, 
Dalej następował spis okradzionych 

przez niego osób. 
Redakcja gazety dodała od siebie 

krótkie opowiadan'e o przygodach zło- 
dzieja-dżentelmena z jadowitemi uwa- 
gami pod adresem policji. 

„Łatwo krytykować! —  mruknał 
Lanner. — chciałbym - widzieć was, 
panowie dziennikarze, na mojem miej- 
scu! Czy wtedy bylibyście tacy suro- 
wi?... Do djabła! Mądry chłop z tego 
„Promienia”. Teraz opinja społeczna 
będzie po jego stronie, a więc, na ra- 
zie niema co myśleć 0 aresztowaniu 
go. Jeżeli ta nie on zabił Bilsaitera, nie 
będzie w więzieniu!" 

Raz jeszcze przeczytał to samo i 
mruknął: „Zwrócił pieniądze —wszyst 
kie, co do grosza, hm!* 

Nie wątpił, że  „Promień* pisał 
prawdę. Tylko ten człowiek mógł się 
na coś podobnego zdobyć — tylko 
Wigplvort. Był to najlepszy dowód, że 
to on był „Promieniem*. 

„Ale gdybym go teraz aresztował, 
stałbym się pośmiewiskiem całego Lon 
dynu!“ 

Nietylko Lanner był zaskoczony li- 
stem „Promienia*. Edyta Eblway nie- 
tylko przyjęła go ze zdumieniem, ale 
przestraszyła się nawet. 

Zaraz po śniadaniu pospieszyła do 
Ryszarda. 

(D, €. N.) 
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nego ABBOTA p. t. 
Nad program! Dodatek rysu1kowy i hajnowszy tygodnik Paramountu. tel, 15-28 Uwagal Ceny znacznie zn'żone.   
  

CGIINe 
Dzś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa z d ;tychczas wyświetlanych w Wiluie 

„. PRECZ Z MIŁOŚCIĄ ax, ssa przecie 
Cud nowoczesnej techniki filmowej — Najczarowniejsza muzyka w Świecie. — Niezrównanie- | 

LILJANY HARWEY ora: znakomitego komika | 

DZWIĘKOWE KINO 

  
  

  

  

  

WIELAA 47. tei. 18-43 upaj jące melodje — Z udziałem boskiej 
ARMANDA BEPNARDA — Nad program: Naj .owsze dodat:i dźwiękowe.— Początek seansów 

o g. 4, 6, 8 i 1030, w dnie Śsiąte zne og 2ej — Na I szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowy, DuśŚ! Czołowy 10J p oc. Polsk! Dzwiękowiei! Kcelizacj, Juzefa Lejlesa 

i ści i bołesnego ukojenia sia |. NOE POKUSY umo D5ó: aw eto kas 
„STYLOWY“ Ww  r.gł: NMY KARCL, ANDRZEJ v. HAMERSZTEJN i CHARLES ROGES. | 

Wielka 36 * Przepiękne melody ne pioseaki, cudowne tańce. Rozmowy i djalogi w ję yku polskim. ! 
Anons! Od ponieezialku 14 mar.a r. b. poraz pierwszy w Wilnie najaowsza bomba humoru | 

PAT i PATACHON |ako Królowie mody 
| 

i] 

J 

  

  

Juljan Nowicki i Syn 
Wilno, Wielka 24. 

PRACOWNIA KRAWIECKA 
N: sezcn przedświąteczny i wiosenny. Płecamy w wielkim 
wyborze materjały na jesionki męskie i damskie, ubrania cywil 
ne, w'j kowe i sportowe. Wykonanie zamówień najdokładniejsze 

(pod kierownictwem b. krojczego firm zagraniczny. h), 
Ceny najniższe. 

asne jak słońce 
że zaoszczędzę nawet, gdy kupię z 10 pruc. 

rabatem Świątecznym jedwabne pantalony, 

kombinacje i najmodniejsze pończoszki 

Franciszka Friiczki 
Zamkowa 9, tel. 646. 

w sklepie 

  

  

  

p.t. „RM Е С НУ и wielka 24. 
Ponadto prowadzimy działy: 

  

  

Uwadze P. P. Wojskowych! 
Polecamy nowootwarty, jedyny w Wilnie 

› chrzešcijanski 

Sklep ozdób wojskowych 

Li i ii i a | 

OSTRZEŻENIEI 
й Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

= małowartościowe piwo w używane batelki 
"„Patent* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

3 -w ŻYWCU i wprowadzają tem w. błąd Sz. 
Sa amo Kousumentów 

Przeto ostrzegaray Sz. Konsumentów przed lalsytikaiami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na eryglnalną etykietę I kcrek z firmą 

   

      

  

sukienny, rzeczy pod- 
rėžnvrh i sportu. Cenv najniższe. 
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JA adlEGźowy S2  Arcyksiążęcy Browar wŻywcu | « 
ZŁ (3 $ Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 ST Pi 

x а FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA \ Т Л и „AP.KOWALSKI WARSZAWA. NM MM В 

' 
WAAAAAAJ —— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AŁAAAŁAŁAAAAAL з 

—= - Ramiai Alkis Mieszkanie MIEŻSKEGI 
2 pokcje z  alkową, eszkanie kosmetyka przedpokojem e z 4 pokoj i kuchni 

a inteligen 3 Kia 
, > aeliczkej rodziny — ze wszelkiemi WIĘ 

z ul. Mickiewicza 24 m. godami do wyne- 
WZMACNIA GABINET 6, Sp od £ 3 do BiRWiwk ITS Ciasna 3 m. Y. 

PROF. MNEMONIKI po poł. о— — 

D. Fajnsztejn, |„Azelonainėi, —Gorodnik dane do wy, „2 pokoje 
ia, Ki ka 4—1 j В Ż. 

Wilno, Zawalna 15. lecznicze BezEkalana PNW. aaa Szczeg prospekty darmo, WIŁNO, z aps — = Można ia 
” ; — 31% Ё re: m == CZAR 

oc ie EA A: i R akbkije po- ER bna Wielka 56—3 | 
'WYYYYVYYYYYYYYV' ч 'obieci TA ® г Poeci ienas = 1 

ы sady. Wiadomość Po- zagranicznej tiimye——————>—>4 
(MMO | Urod koniarka. pławska 22 — 6. _ gabinetowy do Uczeń | 

: МОМООГМАКТА E uali, odświeża, nsuwa " Matematyk  SPrzedanianiedrogoprszukuje mies/kan'a 
E jej skszyi braki, Masaż Matematy ul. Nowog'ódzka Z utrzymsniem, Oferty 

. PÓŁDZIELNI kosmetyczny twarzy. absolwent U,S,B. udzie 9—16 do „Słowa* dla M. C, | 
= Masaż ciała, elektrycz- la lekcji matematyki i 29—16 | 

MEBLOWA ny, wyszczuplający (pa fizyki w zakresie 8 k|, mm Msgne $slu ro: | 
uie). Natryski „Hormo- gimn. Przy cfowuje UWAGAI kojowe z w grda- 

RZEMIEŚLNIKÓW aa“ według proł. Spuh. do matury, Z wielolet- O połowę taniej miżmi do wynajęcia przy 
Ś Wypadanie włosów. nią piaktyką, naucza wszędzie przyjmuje ob- ul Tatarskiej Nr. 20 | 

CHRZEŠCIJAN łupież Indyvidnsinė gauonć i Ba O AN Bae sę również dia @@ 
Е я tycznie. Gwarantnje na bota sclidna, wszelkie jnstytucji. Dowiedzi: ć g Wilno, ul. Trocka 9. Ais key Gelis wyniki, Warunki przy roboty w zakres kra- się u właściciela domu 
Е Poleca Sz. Klijenteli nie zdobycie kosmety. Stępne, Adres: Wileń: wiecczyzny  wcho.f tamże mieszkanie 26 
5 własne wyroby meblowe kiracjonalnej, Ska 47, m, 5, d дсе, "ielra 56 m, Šu Wilenkins. 
Е po cenach niskich i na dogodnych Codziennie dig a zniEA) PAKSDREGAZ = 5000 dol TF Mieszkanie > 
= wsarneka'h. о : : Ё 

— oddam pod zakładne ua do wynajęcia NL | : : Kupno Lens aa ai EE lu < pokoję wódki 
054 iretem- |] SPRZEDAŻ kamienicy w W lnie ciepłe ul. Kcściu zii z bt - wowsóć Onai REBEEEE proc. przyda pny. dia 14 m. 10. 

YYYY PYYYYYYYYYYYTYU zmarszczki, węągry, bs- szenia: pcdać nr. tip. -=—. sa Aż 
оо Dr.Ginsberg ki | kurzajki Sprzedaje SIĘ gomu i warunki do Mieszkanią 

Lekarze Cory skórne, ®- ‘Оа sklep z całem urządze- administracji „Slowa“> 3 į 4 pokoi ze 
neryczne i moczopłcio- ; +2 niem w dobrym punk- pod „5000 dol * i 

—————— „-. Wileńska 56—3, od Kosmetyki RJOGUĘO cje. Dowiedzieć się a. kodinė 
YTYYYYYYYVYYYVYYYYYV' 8—1 i 4—8. Tel. 567 Leczniczej | W Pohul nka Nr. 6 p iejSCU yć 

Z Idowic a wiodą =) 2 S jadisiiai Sprzedam dom pujęcia. Wilno, u. 
eldowicz Dr. Med. al. m w śródmieściu za 75003 Słowackiego 17 

„wg. 10-11 4-7 s. zł, czysty dochód 15 — — — chor. skórne, weńe- Przyj. ® g. 1 Do sprzedania ->; 
ryczne, narządów mo- Em.Cholem W. Z. P. 3% gom murowany, piętro- Proc. Adres w redakcji SOJOWE mie. 
czowych, od 9—do 1, Urolog RW Nowo-Wilejce Okazyjnie szkanie 3—4 poko- 

5—8 wiecz. Choroby nerek,  pę- 1240 metr, ziemi oprócz azy bmiast|je, w śródmieściu 
cherza i dróg moczo- Posady mieszkania piekarnia z Sprzedam natychmias £ wygódanii: nale DO m. 12 — 2 bardzo tanio (1500 dol.) УЕ. , na pię- ) KOR Tipas 12 о, 8 owa czem urządzeniem. madza ano (owy, 2| trze. Zgłoszenia do | ZELDOWICZOWA ia a ON poj A 7 аНаа pankt UD grin W 

KOBIECE, WENE= mmo oda, ЕЬ еа T dobry, dužy plic. s0- pe zy g ziną > ©7 
CZN ADO i d. czerstwa i zdrowa dzie lidne ogrodzenie, Zgła- A 

RY 3 NARZ w K s iański wczyna poszukuje po» Dom nowowybudo- szač šię do biuras, Ad-“ 
MOCZOWYCH rzem sady przy dziecku zwany Sprzedam — га ministrator Wielka 40 „>>5555AAA4A2A4a2. | 

od 12-21 ed 4—6 chor. wewuętrzne Spec. szycjem — zna się na 4500 dolarów, dochód TRAKAI L 1 

ul. Mieklewicza 24. żołądka i Įsilt > bielizniarstwie i kca- roczny 12 proc. netto. Loksie Różne | 
tei 277, przyjmuje od 1 wiecczyznie — ncz.iwa ohu "d BRARENYSRETM ERSEKA “| 
— ——— chętna, łatwy i pogod- AE FWYYYYVYVVYYYYYYYYYY* 

Szyrwindt - 
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Kwiatowa 7, tel. 14-25 ny charakter. Odpo- Da sprzedania YYYYvyvyvyvYvYV 

wiedzi oszę do Re-ładny @ст murowany 
Iowa“ Pokój dakcji Słowa pod lite- nie dekretowy w Wil- 

Dla sprawdzonej prze: 
T-wo św. Winceutege 
a Paulo rodziny ;:mie- 

Doktor 

        

у dogod- d „ szkałej na salce niec- choroby weneryczne, Młyn w Wilnie rami JO. nie, tanio i na umeblowany do wy: ' : i LŽ nychwarunkach, Bi6ra palonej z trojgiem dzie- 
Wielka 19,0d8-11 3:7. Ra DSR < rlscem 09 150 — 250  Administratr Wielka najęcia = TED 10 14" letaie 

— į budynkami obejmu- złotych mies. mogą za- o m. 4! |. a. Agis Prey a 

Šiai A) eau р ак ainiai, BOSS Dean Mleszkania  nięte' i zgłodnisie - arja Brzerina. Zwie- r młodsze” Panie. Zgła- towe nowe — ję rak obuwia i opałr 
rzyniec ul. Grodzka do spredania. SEM się od 4—6. Su przed, je się niedro о $ pok, wszelkie Ofiar : . 6; a y składać proszę 27 (Koło Szpitala Za-dzieć się B. Słucki i Ы 2p:ŽE08) K EB wygody parter do Redakcji „Słows* ksźnego) Wyd. Zd. 3093 S-ka, Szklar.  spiesznie Wilno, Zawalna bocz 9 m, 3. ОНИ Ва 

30.m, 36 Rzeczna 12—12. pod literą J. 

   


