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' Ratujmy Bazylikę! 

  

Dwa wielkie zdarzenia, nie mające 

w swej treści nic ze sobą wspólnego, 

lecz połączone związkiem przyczyno- 

wym — wciąż są w pamięci. 

W Bazylice wileńskiej odnaleziono 

groby królewskie!... 

Bazylice wiłeńskiej grozi zagłada!... 

Gdyby nie zeszłoroczna powódź, 

która zuchwałemi falami omyła stopnie 

Bazyliki, nie rozpoczętoby gruntow- 

nych robót Gdyby nie te roboty, nie 

dokonanoby wspaniałych odkryć 

Z tajemnej, przez wszystkich za- 

pomnianej krypty, blaskiem złoconych 

koron, niemem pytaniem oczodołów 

sczerniałych czaszek — przemówiły 

szczątki królewskie 

I wówczas zapanowała radość... 

W stołecznem Wilnie przedstawi- 

ciele najbardziej z Wilnem związanej 

dynastji królewskiej upominali się o 

swe odwieczne prawa... 

Wskrzeszona przeszłość wspania- 

łym blaskiem rozjaśniła skarlałą rzeczy 

wistość i wskazywała drogę naprzód. 

Piersi rozsadzało uczucie dumy i 

szczerej, głębokiej radości. 

I wszyscy powoli zapominali o tem, 

co właściwie przyczyniło się do wydar- 

cia podziemiom Bazyliki. wielkiej ta- 

jemnicy; nikt już nie zdawał sobie spra 

wy z kruchości przepotężnych filarów 

Bazyliki i z niepewności ostatniego 

schronienia szczątków królewskich, — 

prochów wielu biskupów i znakomi- 

tych osób, — relikwij Świętego Króle- 

wicza. * 

, Jak zmartwiałe pioruny, przerażone 

własną zuchwałą siłą, przyczaiły się po 

obu stronach fasady Bazyliki długie 

zygzaki pęknięć muru... 

Przyczaiły się... nie zamarły... 

"Kilka razy zapełniano szczeliny gip 

sem i zawsze po pewnym czasie po- 

wstawały nowe rysy. 

W niektórych miejscach szerokość 

szpar sięga kilku centymetrów. Jeden 

z wewiiętrznych filarów został u pod- 

stawy przecięty długą linją pęknięcia 

i odchylił się od pionu na kilkanaście 

centymetrów... 

Podskórną woda podmywa funda- 

menty... 

Bazylice grozi straszliwa ruina"... 

Musimy z całą przerażającą dokład 

nością zdać sobie sprawę z rozpaczne- 

go stanu, w jakim się znajduje naj- 

większa nasza świątynia i jeden z naj- 

ciekawszych zabytków architektonicz- 

nych!... 

Nie załarnywać bezradnie rąk! 

Szeregi uczonych, budowniczych, 

techników i robotników pracują ener- 

gicznie, ratując zagrożoną świątynię. 

Ludzie do pracy są, — brak środ- 

ków materjalnych... 

I tu właśnie zaczyna się wielka, a na 

wet decydująca rola szerokich warstw 

społeczeństwa. 

Trzeba wytężyć wszystkie siły, zdo- 
być się na jak największą ofiarność, 
aby nie dopuścić do katastrofy! 

Zawalenie się Bazyliki byłoby nie- 
tylko klęską, ałe i hańbą, któraby spa- 

dła na całe nasze społeczeństwo! 

Nie wolno dopuścić do tego! 

Wszyscy muszą być gotowi do 0- 
fiar! 

Wszyscy muszą być zdolni do sta- 

nowczych czynów!... 
W. Ch. 
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NUMER DZIESIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁÓóWKO*. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

     KIENIAKONIE -— Bulet Koleiowy, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzimierow 
GRODNO — Księgamia T-wa „Rach*, 
HORODZIE] — Dworzec Koiejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, A | 
KLECK -- Sklep „łedność* 
ŁIDA — ul, Suwalska 13 — S 

BARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DABROWICA (Poiesie) — Księgarnia K, Maljnowskiego, 

Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksłęgarnia T-wa „Ruch*, 

NIEŚWIEŻ — ni. Ratuszowa — Księgarnia jarwinskuwen, | 
NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naacz. 
PINSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski, 

"POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkanej, 
STOLPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“, 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13 

ST, ŚWIĘCIANY — M Łewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja B 
WILEJKA POWIATOWA — al, Mickiewicza 24, F, Juczewsks 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, - 

VITRINA IIS TATTOO SALA 

CENY OGLOSZEN: wjersz mįlimetrowy jednoszpaltowy na stronje 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, cr2z 
nadesłane, milimetr 50 gr. Kronika rekłamowa miHimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincjj o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Admiajstracja uje przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołaje, Za dostarczenie n.ru dowodowego 20 gr, 
PETRAS STS DO WARE ADI TATSIA SSE KOSERCAÓ DRE, 

Pożegnanie Marsz. Piłsudskiego w Egipcie STERN i WASILJEW 
KAIR. (Pat). Wczoraj wieczo- 

ram Marszałek Piłsudski odje- 
chał z Egiptu. Na dworcu w Ka- 
irze żegnali Marszałka imieniem 
króla Fuada wielki fszambelan 
Zulf:kar-Pasza, imieniem prem- 
jerą—dyrektor protokółu Russel- 
Pasza, w imieniu poselstwa pol- 
skiego w Kairze pp. Maliński i 
Benis. Pan Marszałe« Piłsudski 
wyraził podziękowąnie za Ser- 
deczne przyjęcie przedstawicie- 
lowi Króla i przedstawicielom 
władz egipskich, Rząd egipski 
addał do dyspozycji p. Marszał- 
ka wagon salonowy. W drodze 
do Aleksandrji towarzyszył p. 
Marszałkowi sekretarz poseistwa 

  

p, Maliński, zastępujący chorego 
posła. W Aleksandrji odprowa- 
dzał Marszałka na Gkręt brat 
królowej Sabry Pasza, który jest 
gużernątorem Aleksandrji. Mar- 
szałek jest wypoczęty i w do- 
skonałem zdrowiu. 

KAIR. PAT. — W przeddzień wy- 
jazdu Marszałka Piłsudskiego z Egiptu, 
odwiedził Marszałka arcybiskup ob- 
rządku koptyjskiego, by w imieniu i z 
polecenia głowy tego obrządku, pa- 
trjarchy Jana VII wręczyć Marszałkowi 
w darze złoty krzyż i różaniec, wraz 
z pismem odręcznem patrjarchy. Z po- 
lecenia Marszałka kpt. Lepecki rewizy- 
tował patrjarchę i złożył mu w imieniu 
Marszałka podziękowanie. 

Min. Zaleski odłożył wyjazd do Genewy 
WARSZAWA, 9. IV. (tel. własny). 

Minister Zaleski który miał w dniu 
dzisiejszym wyjechać do Genewy od- 
łożył swój wyjazd. Jak mówią w ko- 

łach politycznych odroczenie wyjazdu 
nastąpiło w związku z wiadomościami 
o podróży powrotnej Marszałka Pił- 
sudskiego. 

W konferencji premierów 
BRAŁ UDZIAŁ GEN. RYDZ-ŚMIGŁY 

WARSZAWA, 9. IV. (tel. własny). 
Według wersyj krążących *w kołach 
politycznych м ostatniej naradzie 

premjerów w Spale wziął udział ge- 
nerał Rydz-Smigły. 

с 

MIN. JAN PIŁSUDSKI 
o budżecie i ulgach podatkowych 

Agencja iskra ogłasza wywiad z 
min. skarbu p. Janem Piłsudskim. 

/, Na wstępie minister oświadcza, że 

£ budżetowy skończył się zupełnie 
* godnie z jego zapowiedziami. Mieliś- 

OKÓŁ 
Nadzwyczajnego posiedzenia Kapituły 

Metropolitalnej Wileńskiej w dn. 7-1V 1932 r. 
Obecni: J. E. Ksiądz Biskup Kazi- 

mierz -Mikołaj Michalkiewicz — Pralat 
—Kusiosz, ks. Jan Sadowski — Prałat 
Dziekan, ks. Adam Sawicki — Praiat— 
Archidiakon, ks. Franciszek Wołodźko 
— Prałat Scholastyk, ks. jan Uszyłio 
Prałat — Kontor, ks. Lucjan Chalecki 
— Kanonik Teolog, ks. Leon Żebrow- 
ski, Kanonik, ks. Stanisław  Macieje- 
wicz — Kanonik, ks. Adam Sawicki — 
Kanonik i ks, Antoni Cichoński — Ka 
nonik. 

W obecności |]. E. Księdza Arcybi- 
skupa — Metropolity wileńskiego N.P. 
W, Księdza Romualda Jałbrzykowskie- 

0. 
> Przewodn.: Ks. Prałat jan Sadow- 
ski, 

Sekretarz: Ks. Kanonik Leon Że- 
browski. 

Na porządku obrad sprawa zam- 
knięcia Bazyliki Metropolitalnej z po- 
wodu grożącego gmachowi niebezpie- 
czeństwa. : 

Kapituła, przyjmując do wiadomo- 
ści protokuł Komisji Technicznej Ko- 
mitetu Ratowania Bazyliki Wilenskiej 
z dnia 6 kwietnia 1932 roku, rozwaza- 
ła punkt drugi tego protokułu następu- 
jacej treści: 

„Ponieważ dokonane już pomiary i 
obliczenia statystyczne i obserwacja 
marek na rysach dowodnie wykazaiy 
groźny stan Katedry, nadte w czasie 
tajania gruntu i wzmożonego ruchu wo 
dy gruntowej w okresie roztopów wie- 
sennych i przyboru wód w rzekach, 
warunki bezpieczeństwa zagrożonej bu 
dowli znacznie się pogorszyły i naj- 
mniejsze dalsze deformacje, mogą spo- 
wodować katastroię. Komisja jedne- 
głośnie uznała za niezbędne niezwiocz- 
ne zamknięcie Katedry dla publiczno- 
Śścii ogrodzenie Katedry od strony por 
tyku głównego, oraz uniedostępnienie 
dla ruchu pieszego chodnika przy ścia- 
nie południowej Katedry. Odpis niniej 
szego protokułu uchwalono przesiać 
na ręce jego Ekscelencji Ks. Biskupa 
Michalkiewicza, 

Mając na względzie powyższy pro- 
tokuł, oraz w słusznej obawie o bezpie 
czeństwo publiczności, odwiedzającej 
Bazylikę w czasie nabożeństw, lub po- 
za niemi, Kapituła uchwaliła zawiesić 
od dnia 8 kwietnia 1932 roku nabożeń- 
stwa i funkcje religijne w Bazylice i 
zamknąć wstęp do niej dla publiczno- 
Ści, nabożeństwa zaś kapitulne prze- 

nieść do kościoła archiprezbiterjalne- 
go św. Jana w Wilnie i powiadomić o 
tem wyżej wymieniony Komitet, jak 

rówitież podać do wiadomości publicz- 
nej 

  

jednocześnie Kapituła wyraża de- 
zyderat, aby Komitet Ratowania Bazy- 
iiki Wileńskiej zechciał w najkrótszym 
czasie złożyć szczegółowe sprawozda- 
nie z dotychczasowych robót jak i sta- 
nu iinansowego dla podania do wiado- 
mości publicznej, oraz aby przy dał- 
szych robotach tego rodzaj: sprawoz- 
dania były podawane w okresach mie- 
sięcznych. Pożądanem również jest 
sporządzenie w najkrótszym terminie 
kosztorysu wszystkich robót, przewi- 
dywanych do ratowania i remontu Ba- 
zyłiki Metropolitalnej. 

Na tem posiedzenie zasiknięto. 
(Podpisy). 

Zgodność powyższego odpisu z orygi- 
nałem stwierdza Się, 
kwietnia 1932 roku. 

X. jan sadowski Prałat Dziekan 
Przewodniczący 

Ks. L. Żebrowski Kanonik | 
Sekretarz. 

Wilno, dnia 8 7 

"my wydać 2.450 miij. złotych, a wy- 
daliśmy 2.453 milj., a razem z akcją 
przeciw bezrobociu 2.466 miljonów zło 
tych. Różnica wynosi zaledwie pół pro- 
centu. Ogólny deficyt tego roku nie 
przekracza 814 %. 2 

Te względnie dobre wyniki (w po- 

równaniu do innych państw), osiągnę- 

liśmy bez uciekania się do pożyczek i 
bez zwiększenia korzystania z kwoty 
bezprocentowego kredytu w Banku 
Polskim : : 

Następnie minister kategorycznie 
wypowiada się przeciw amnestji podat 
kowej, jak nazywa umorzenie podat- 
ków zaległych. Byłoby to uprzywilejo- 
waniem płatników opieszałych. 

Minister przechodzi do ulg, które 
będzie stosował: są one następujące: 

Ulgi dła rolnictwa: 
Załegłości w podatkach: gruntowym, do- 

chodowym, majątkowym oraz spadkowym, 
powstałe przed 1 października 1931 r., będą 

odroczone do dnia 15 sierpnia 1933 1. Wraz 

z przypadającemi od tych zaległości dodat- 

<ami samorządowemi. Oczywiście, że ulgi te 

dą stosowane do zaległości, „powstatych 

utek jawnej złej woli płatników. W wy- 

padkach, gdy podatnik wymienione zaległoś- 

c: uiści dobrowolnie w okresie do dnia 34 

udnia 1932 r, w całości lub w części, ko- 

     

   

  

rzystać będzie z bonifikaty. Wysokość boni- 

fikaty wahać się będzie w granicach od 50 
proc. do 100 proc. wpłaconej sumy zaległoś - 
ci, w zależności od terminu dokonania spła- 
ty. Niezależnie od powyższego, korzystać bę- - 
dą rolnicy z ulg w kosztach egzekucyjnych, 
które obniżone będą na okres do dnia 15 
sierpnia 1933 r. z 5 do 3 proc. Dotyczyć to 
jednak bedzie tyłko kosztów, powstałych 
przed dnie wejścia w życie rozporządzenia 
wykonawczego do ustawy o spłacie zaległoś- 
ci podatkowych. Wszystkie powyższe ulgi 
będą przyznawane pod nieodzownym warun- 
kiem terminowego uiszczania należności po- 
datkowych, powstałych po dniu 30 września 
1931 r., które też będą bezwzględnie Ścią- 

gane. 

Ulgi dla przemysłu i handlu: 
O ile chodzi o ulgi w spłacie zaległości 

podatkowych w odniesieniu do przemysłu i 
handlu, to przyznane będą dość znaczne ulgi 
w spłacie zaległości w podatku przemysło- 
wym, od obrotów, powstałych przed 1 kwiet 
nia 1931 r. Stosowane tu będą zarówno boni- 
fikaty w granicach od 25 do 50 proc w za- 
leżności od terminu uiszczania zaległości, jak 
i darowanie kar za zwłokę przy uiszczeniu 
zaległości w okresie do końca miesiąca sier- 

pnia rb. Poczynając od miesiąca września rb. 

płatnikom, którzy nie skorzystali z uprawnień 

do uzyskania bonifikat, do każdej bieżącej 
wpłaty z tytułu podatku przemysłowego od 
obrotu, doliczana będzie trzecia część wpła- 
conej kwoty na poczet zaległości na okres 
przed i kwietnia 1931 r. Narosłe koszty e- 
gzekucyjne, które nie będą wymagały da:- 
Szych kroków egzekucyjnych, obniżone z0- 
staną do 3 proc. Oczywiście ulgi te udzie- 
lane będą li tylko tym płatnikom, którzy u- 
przednio uiszczą zaległości, powstałe po dniu 
31 marca 1931 r. i których załegłości nie 
powstały wskutek ziej woli. 

    

Wśród wezbranych wód wiosennych 
W SŁONIMIE ZALANYCH 80 DOMÓW 

SŁONIM. — Dnia 9 bm. w godzi- 
nach popołudniowych zanotowano 200 
wu znaczny przybór Szczary. Stan wo- 
dy wynosi 2,15 metra, czyli zaledwie 

o 4 centymetry niższy, niż w roku u- 
biegłym, podczas kulminacyjnego przy- 
boru rzeki. Sytuacja w mieście staje się 

groźna. O godz. 16-tej woda pojawiła 

Woda w Wilnie o północy 
©О godzinie 12 w nocy stań wody 

na Wilji wynosił 6 m. 45 cm. Od go- 

dziny 10 poziom ten nie podniósł się 
ani o centymetr, co tłumaczyć należy 

spadkiem temperatury i lekkim przy- 

mrozkiem, który nawet ściął wodę na 

EEE TUSAT AS: 

ułicach. Wogóle dzień wczorajszy z ra 

cji zmiennej pogody, zinniejszył znacz- 

nie rozmiary wylewu i jeśli stan ten 

potrwa jeszcze dziś, niebezpieczeństwo 

powodzi w Wilnie całkiem minie. 
  

  

Min. Kiihn wyjeżdża do Paryża 
WARSZAWA, 9. IV. (tej. własny). 

Minister Komunikacji inż. Kiihn wy- 
jeżdza do Paryża w celu odbycia 

rozmów związanych z otrzymaniem 
drugiej raty pożyczki kolejowej. 

  

REWIZJE W ŻYDOWSKICH INSTYTUCJACH 
WARSZAWA. PAT. — Dzisiejsza 

prasą poranna omawia liczne rewizje 
w żydowskich .instytucjach kultura!- 
nych. Rewizje te miały na celu zlikwi- 
dowanie akcji komunistycznej war- 

szawskiego komitetu młodzieży. Jak 
podają dzienniki, sensację wywołało 
przeprowadzenie rewizji u. prezesa Or- 

ganizacji, Mizrachi, Lewina. W wyni- 
ku rewizyj aresztowano szereg osób. 

się już na dziedzińcu meczetu, poza- 

tem wdziera się do mieszkań i zabudo- 
wań przy ui. Tatarskiej i Rybackiej, 
oraz Piłsudskiego. Rzeźnia miejska 0- 
toczona jest wodą, komunikacja znacz- 
nie utrudniona. Ulice I-sza i II-ga Wie- 
zienna, Głucha, Żabia, bulwar Ogiń- 
skiego są zalane. Domy stoją w wo- 
dzie, a komunikacja odbywa się wy- 
łącznie fodziami. Ogółem w Słonimie 
załanych jest 80 zabudowań, z tego 37 
mieszkalnych. 

Inwentarz żywy w przeciągu kilku 
godzin pozostawał na ulicy, w godzi- 
nach wieczornych rozlokowano go w 
sąsiednich zabudowaniach. Mimo lek- 
kiego spadku wody, który spowodowa- 

ny jest niespodziewanym przymroz- 

kiem, naogół spodziewany jest dalszy 
przybór, w ciągu dni następnych. 

WISŁA JUż OPADA. 
WARSZAWA. PAT. — Od dnia wczoraj- 

szego poziom Wisły nie podniósł się, a nawet 
spadł o kilka centymetrów do 4 m. 10 cm. 
Powodem załamania się przyboru jest zmia- 
na kierunku wiatru. Zdaniem rzeczoznawców, 
należy spodziewać się powolnego opadania 
wody. Powódź przeszła zupełnie bez strat 
dla miasta. 

CZY SPEŁNIŁEŚ SWÓJ OBOWIĄ- 
ZEK .WOBEC . WSPÓŁOBYWATELI, 
DOTKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

rozstrzelani 
W dniu 6 kwietnia zakończył się 

proces Sterna i Wasiljewa, z których 
jeden strzelał, a drugi zdaniem Wojen- 
nego Kolegjum Najwyższego Sądu So- 
wietów' organizował zamach па м. 
Dircksena, posła Rzeszy w Moskwie, 
a trafił i ranił p. v. Twardowsky'ego, 
radcę poselstwa. Stern jest synem rze- 
mieślnika, który miał własny warsztat, 
a więc prasa sowiecka robi go resztką 
burżuazji i burżujem. Sterna wyrzucili 
robotnicy ze związku zawodowego, 
gdyż nie chciał nałożyć fartucha mu 
przydzielonego, twierdząc, że fartuch 
ten jest zawszony. Od decyzji swoich 
kolegów Stern odwoływał się do ogói- 
nego zebrania zw. zawodowego, a po-= 
tem do sekcji pracy, lecz decyzja była 
zatwierdzona. Zresztą Sterna zewsząd 
wyrzucali. Jego siostra dawała mu jak- 
najbardziej obciążającą charakterysty- 
kę na sądzie. Powiedziała, że zawsze 
był wrogiem władzy sowietów itd. — 
Wogóle strasznie się robi, jak się sty- 
szy charakterystykę brata, wypowie- 
dzianą przez tę siostrę delatorkę. 

Wiadomości swe czerpiemy z „Iz- 
wiestji”. Stern wygląda według charak 
terystyki sowieckiej na „nieudacznika”, 
na charakter słaby, który porywa się 
do walki i aktu terorystycznego bez 
dostatecznej siły nerwowej. Natomiast 
ze szpalt tychże „Izwiestji*, „Prawdy*, 
„Zwiezdy'' i innych pism komunistycz- 
nych, które przeglądamy, wychodzi ku 
nam postać drugiego oskarżonego, 
dziś już ś. p. Wasiljewa (wczoraj roz- 
strzelanego), jako prawdziwego boha- 
tera. Lecz taksamo dobrze może się 
okazać, że Wasiljew był prowokatorem 

„ Wasiljew jest synem. właściciela 
domu. Powiada on: „tak jest! — 
jestem wrogiem władzy  sowie- 
tów. Nie rządzę się przejścjowemi wra- 
żeniami, lecz przemyślanemi przekona- 
niami. Jestem zwolennikiem walki z 
władzą sowiecką wszelkiemi środkami, 
aż do aktów terorystycznych włącznie*. 

Wasiljewa przypięto do organizacji 
Wsiewołoda Lubarskiego, który we- 
dług wyroku Sądu Sowietów, miał ja- 
ko dyplomatyczny kurjer polski przyje- 
chać w 1928 r. do Moskwy i założył tu 
organizację, do której weszło dwuch je 
go braci: Lew i Borys i siostra, żona 
dyrektora przemysłowo - ekonomicz- - 
nego technikomu, pani Szełkow i jesz- 
cze dwie osoby. Mąż pani Szełkow miał 
w tym technikum wychowywać mło- 
dzież w duchu antysowieckim, miał pro 
wadzić jawną anty-sowiecką propagan 
dę. — Tutaj już zaczynamy stanowczo 
odmawiać wiary aktowi oskarżenia. 
To już jest oczywista bujda, aby przy 
Systemie donosicielstwa i szpiegostwa, 
tak wrosłego w krew i życie sowiec- 
kiej rzeczywistości, mogło istnieć w 
Moskwie w 1925 r. takie technikum. 
Cieszymy się, że nasz sceptycyzm po- 
dziela nie kto inny, jak sam prokurator 
najwyższy Krylenko, któremu widać 
także wydało się niewłaściwe taką buj- 
dę powtarzać i dlatego wykrzykuje: 

„Myśmy sami chcieli skontrolować 
ten fakt i dowiedzieć się, jakim sposo- * 
bem mógł u nas w Moskwie istnieć 
wyższy zakład naukowy, do którego 
celowo dopuszczana była tylko kontr- 
rewolucyjna młodzież”. : dzi 

Fakt, w jaki sposób do gabinetu po- 
sła polskiego w Moskwie skrada się w 
nocy osobnik w mundurze pocztyljona 
z kluczami, wręczonemi mi przez G. 
P. U. — wydaje się oczywiście tow. 
Krylence mniej dziwny. Cat. 

* a 

MOSKWA. (Pat). Stern i Wasi- 
Цем zgłosili do Prezydjum Cent- 
ralnego Komitetu Wykonawcze- 
go ZSRR prośbę o ułaskawienie. 
Wobec tego, że Centralny Komi-. 
tet Wykonąwczy odrzucił prośbę, 
wyrok został wykonany. 

    

DOPŁATY OD ABONAMENTÓW 
TELEFONICZNYCH NA RZECZ 

BEZROBOTNYCH 
WARSZAWA, 9. IV. (tel. własny). 

W związku z przedłużeniem akcji po- 
mocy bezrobotnym dopłaty do abo- 
namen'ów telefonicznych zostaną u- 
trzymane w Warszawie, Łodzi, Po- 
znaniu, Lwowie, Krakowie i Katowi- 
cach. W innych zaś miastach dopłaty 
te zostaną skasowane z dniem 15-g0 
b. m, ża E AS 

— л 

   



  

2 

W SPRAWIE NAUCZANIA LITERATURY 
Reforma szkolnictwa średniego 

»rządek dzienny sprawę 
ramów. Jest bowiem u- 

całkiem słuszna, że na 
ednia nie daje odpowied- 

niego p towania ani do wyższe- 
go szkolnictwa, ani do pracy samo- 
dzielnej, ani do życia praktycznego. 

Pan W. Charkiewicz podniósł kwe- 
stję połonistyki w szkołe średniej, 
połemizując z niejakim p. Kazimie- 
rzem Lisowskim, który w „Wiadomo- 
ściach Literackich * w nr. 14 zamieścił 
wyznanie polonisty, w którem doma- 
ga się wprowadzenia do programu 
szkolnego „Dziejów: grzechu* i prag 
nąłby „przedyskutowania poglądów 
Foreła i kontynuatorów Lindseya i 
Russela na stosunki płciowe”, prag- 
nąc, aby połonista uświadamiał mło- 
dzież z zakresu tych stosunków. Ta 
propozycja jest przejawem psychopa- 
tji płciowej p. K. Lisowskiego i moż 
na przejść nad nią do porządku dzien- 
nego, wyrażając tylko ubolewanie, że 
tego typu ludzi spotykamy w naszem 
szkolnictwie. P. Charkiewicz stawia 
bardzo słusznie za główne  zadanie 
polonisty doprowadzenie uczniów. do 
poprawnego wysławiania się w języ- 
ku ojczystym w słowie i w piśmie, 
oraz znajomość literatury polskiej w 
ogólnym zarysie i _ europejskiej. & 
tem zgadzam się najzupełniej. Postu- 
lat, wysuwany przez p. Charkiewicza, 
umiejętność oceny. dzieł literackich 
uznaję za zbędne. 

Ocena dzieł literackich jest kon- 
sekwencją ogólnego rozwoju. Szkoła 
zaś nasza i znaczna część poloni- 
stów na naszych uniwersytetach pra- 
gnęliby wdrożyć słuchaczy do oceny 
dzieł literackich przez szczegółową ich 
analizę. Prof. Pigoń całe semestry a- 
nalizował „Pana Tadeusza'. W rezul- 
tacie mógł wzbudzić niesmak do tego 
arcydzieła naszej literatury. W War- 
szawie jeden ze zdolnych maturzy- 
stów powiedział mi, że nie może da- 
rować _ Mickiewiczowi trzeciej 
części „Dziadów*, gdyż profesor lite- 
ratury całe półrocze gnębił ich tym u-' 
tworem poetyckim. 

Gdym zapytał, czy przedstawił to 
podłoże historyczne „na którem po- 
wstały wypadki, zdrysowane genju- 
szem poetyckim w ,„Dziadach“, czy za 
znajomił się z prądami i kierunkami, 
panującemi wśród młodzieży Uniwer- 
sytetu Wileńskiego owego czasu, czy 
zobrazował akcję polityczną, która się 
rozpoczęła w Rosji po 1820 roku, czy 
zaznajomił się z procesami politycz- 
ńemi Królestwa Kongresowego — na 
wszystko to otrzymałem odpowiedź 
negatywną. 

Literatura jest jednym z objawów 
życia narodowego, pozostającym w 
ścisłym związku z całokształtem tego 
życia, jest produktem i czynnikiem 
kształtującym psychikę narodową. W 
ten sposób traktowali literaturę Taine 
i Brandes, w ten sposób, nie posiada- 
jąc ich talentu, badał i przedstawiał 
literaturę polską Chmielewski. 

Literatura jest czynem narodowym, 
wywołującym inne czyny lub je hamu- 
jące. 

Wychodząc z tego założenia, nie 
należy ograniczać się wyłącznie bele- 
trystyką: poezją i powieściami. Na- 
leży uwzględnić przy wykładach lite- 
ratury, które właściwie muszą być wy 
kładami historji literatury, literaturę 
polityczną, ekonomiczną, publicysty- 
kę i historję. W bardzo cennej histo- 
rji literatury polskiej Zdańowicza, wy- 
danej przed pięciudziesięciu laty przez 
księgarnię Zawadzkiego w Wilnie, — 
przedstawiony jest zarys dziejów wszy 
stkich dzieł piśmiennictwa, jest 
materjałem dla historji cywilizacji pol- 
skiej. Książkę tę polecamy nauczycie- 
lom polonistyki. Można ją wydostać 
z archiwów księgarni Zawadzkiego. 
Przyczem większe lub mniejsze u- 
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względnienie danego autora musi być 
uwarunkowane jego znaczeniem w 
dziejach narodu. Przypuśćmy, że Nor- 
wid był w rzeczy samej wielkim ta- 
lentem. Powiadam: przypuszczam, bo 
w Norwidzie upatruję mętny umysł 
i nieudolnego retoryka. Lecz, Czy 
mam rację, czy nie mam racji, to 
mniejsza o to. Dość tego, że Norwid 
odkryty w pięćdziesiąt lat po swej 
działalności pisarskiej, będącej stra- 
wą kilku bezpłodnych smakoszy lite- 
rackich, nie wywarł wpływu na roz- 
wój myśli i uczuć narodowych, nie 
byś siłą motorową do żadnego czynu. 
Mickiewicz, Słowacki i Krasiński ze 
względu na wpływ, jaki wywarli na 
pokolenie powstania 1863 roku muszą 
być wysunięci na pierwszy plan w hi- 
storji literatury polskiej. W 1910 ro- 
ku pisałem w „Sprawie Polskiej*, że 
wielka poezja romantyczna stanie się 
dla nas obojętną w dwóch wypad- 
kach: 1) przy takiem przystosowaniu 
się do ujarzmienia politycznego, że 
duch jej niepodległościowy, owe szar 
panie więzów, stanie się dla Polaków 
rzeczą obojętną, wprost niezrozumia- 
łą; lub 2) gdy osiągniemy niepodleg- 
łość, a przez to ideologja porywów 
niepodległościowych stanie się niem4 
zbyteczną. Dla umocnienia jednak na- 
szej państwowości, dla zrozumienia, 
jaki okropny ból psychiczny powodo- 
wało nasze ujarzmienie, jak myśl pol- 
ska musiała odrywać się od realnego 
gruntu, który był nie do wytrzymania 
i musiała wstępować na manowce 
mistycyzmu, poezja romantyczna bę- 
dzie ważnym, pouczającym dokumen- 
tem. 

Ogromne znaczenie dla rozwoju na 
szej Świadomości politycznej i  Zro- 
zumienia: współczesnych prądów i kie 
runków, jest zaznajomienie młodzieży 
z naszą literaturą polityczną, zaczy- 

ac od literatury politycznej Sejmu 
Wielkiego. Istnieje nawet pewna ana- 
logja między Polską współczesną a 
Polską po pierwszym rozbiorze. Dziś, 
jak i wówczas, stoimy przed niebez- 
pieczeństwem upadku i przy możli: 
wości powrotu do potęgi i pomyślne- 
go rozwoju. Staszyc i. Kołłątaj winni 
być wykładani w ostatnich klasach 
szkoły średniej. Przez nich też można 
wprowadzać młodzież do ekonomicz- 
nego i politycznego myślenia. Oni są 
też pisarzami nietylko Sejmu Wielkie 
go, lecz i Księstwa Warszawskiego, 
Staszyc nawet Królestwa Kongresowe- 
go. Staszyca broszura „Statystyka 
Polski“ — czyli Zbiór wiadomości, 
potrzebnych dla każdego, kto chce 
Polskę wyzwolić lub nią rządzić" 
daje nam obraz zwięzły owoczesnego 
stanu politycznego. Broszura Kołłąta- 
ja p. t. „Nil desperandum“ pisana za 
czasów Księstwa Warszawskiego, da- 
je pojęcie o systemie politycznym Eu- 
ropy. Prace polityczne Staszyca po u- 
padku Napoleona I, właściwie od 1812 
roku są objawem załamania się, u- 
padku, wywołanego owoczesną sytua- 
cją polityczną. Był to precedens do a- 
nalogicznych objawów, któremi wypeł 
nione były nasze dzieje porozbiorowe, 
którego ostatnim objawem był neosla- 
wizm i książka Dmowskiego — „Ro- 
sja, Niemcy i kwestja polska". 

Z pisarzy Królestwa Kongresowe- 
go należy przedewszystkiem uwzględ- 
nić Mochnackiego. jego historja po- 
wstania jest właściwie programem, 
który usiłowało uskutecznić powstanie 
1863 roku. Mochnacki jest bezwarun- 
kowo jednym z najświetniejszych sty- 
listów polskich. Dotychczas karmimy 
młodzież beletrystyką i przez to nie 
dajemy odpowiednich wzorów naszych 
prozaików. 

Po Mochnackim należałoby uwzlęd- 
nic Klaczkę, a mianowicie jego Kon- 
gres Wiedeński w Moskwie 1866 ra- 
ku, bedacy ważnym przyczynkiem do 
charakterystyki słowianofilstwa i 
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Uchwały Wielkiej Rady Faszystowskiej 
RZYM. PAT. — Wielka Rada Fa- 

szystowska przyjęła następujący po- 
rządek dzienny: 

Wielka Rada po szczegółowem roz- 
ważeniu międzynarodowego planu po- 
litycznego stwierdza, że jest rzeczą ko- 
nieczną: 

1) aby rozwi roblem odszko- 
dowań i długów wojennych pomiędzy 
poszczególnemi państwami przez zrze- 
czenie się odszkodowań i anulowanie 
długów; 

2) usunąć przeszkody w wymianie 
międzynarodowej, zanim doprowadzą 
one do całkowitego sparaliżowania 
handlu wszystkich krajów; 

  

  

   

  

3) uragulować warunkii bytu kra- 
jów naddunajskich i bałkańskich —Au- 
strji, Węgier, Czechosłowacji, jugosła- 
wji, Rumunji, Bułgarji i Grecji, które 
ogółem reprezentują 70 milj. ludności; 

4) przejrzeć na terenie Ligi Naro- 
dów te klauzule traktatów pokojowych, 
w których tkwią źródła niepokoju na- 
rodów, oraz nowej wojny; 

5) wyrzec się zbyt częstego zwoły- 
wania międzynarodowych konferencyj, 
budzących wśród narodów nowe na- 
dzieje, po których następuje coraz po- 
ważniejsze rozczarowanie, Oraz rozsze- 

rzających SĘ traktatów. 

  

CZY BĘDZIE KONFERENCJA 9 MOCARSTW 
PARYŻ. PAT. — W sprawie proponowa- 

nej przez Grandiego konierencji 9 mocarstw 

minister Flandin oświadczył przedstawicielom 

prasy, że Francja uważa za zbyteczne zwo- 

ływanie tej konferencji. Zdaniem min. Flandi- 
na przy teraźniejszym stanie rzeczy konieren- 

cja ta nie da bardziej pomyślnych rezuita- 

tów, niż obecna, a nawet wprowadziłaby jesz 

cze większe zamieszanie. 

Francja uważa w dalszym ciągu, iż ka- 

mieniem węgielnym systemu odbudowy Eu- 

ropy Centralnej jest stworzenie federacji go- 

spodarczej, opierającej się na zasadzie pre- 

ierencyjnej, która możliwa jest jedynie wte- 

dy, O ile wielkie mocarstwa zrezygnują ze 

swej strony z klauzul największego uprzy- 

wiiejewaniz. 

Mamy wrażenie — ciągnąt dalej dosłow- 

nie min. Flandin — že cały szereg mocarstw, 

wsród których nie mam na myšliAnglįi, nie 

docenia należycie doniosłości sytuacji, panu- 
jącej w Europie Centralnej. W chwili, kiedy 

wypadki dojdą do pewnego stopnia rozwoju 

i sytuacja stanie się bardziej poważna, wszy- 

scy zańważą, że należy czemprędzej uczynić 
sokolwiek dla uniknięcia katastrofy. 

Von Buelow e konferencji czterech 
LONDYN, PAT. — Przewodniczący de- 

legacji niemieckiej na konierencję 4 mo- 

carstw von Buelow odjechał dziś popołudniu 

do Genewy. Przed wyjazdem w wywiadzie 

z przedstawicielem agencji Reutera von Bue- 

low oświadczył, że uważa, że konferencja 4 

mocarstw okazała się pomyślnym iaktem i 

wyjaśniła w znacznym stopniu całość zagad- 

nienia naddunajskiego. Mocarstwa są obec- 
nie dobrze zorjentowane w tej sprawie. Do- 

tychczas sprawa ta nie była jeszcze nigdy do 

statecznie zbadana. 
Dopiero teraz zagadnienie naddunajskie 

okazuje się, według von Buelowa, we właś- 

ciwem świetle. Von Buelow oświadczył, że 

nie jest bynajmniej zniechęcony dotychczaso 

wemi niewielkiemi rezultatami obrad konfe- 
rencji, gdyż nigdy nie oczekiwał załatwienia 

tego zagadnienia odrazu. Na przysziość, w 

jakikolwiek sposób przystąpi się do zagad- 

nienia po pracy ostatnich trzech dni, zawsze 
będzie można osiągnąć jakieś rezultaty. 
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zawiadamia swych Sz. Sz. Kli- 
jentów, że ceny w jego za- 
kładzie zostały obniżone. 

Jak Lindbergh odzyska dziecko 
SENSACYJNA TRANZAKCJA. — OKUP JUŻ ZŁOŻONY. — TAJEMNICZY 

DELEGAT W PORCIE 

LONDYN. PAT. — Popoludniowa 
gazeta londyńska „Star* publikuje dziś 
rewelacyjną wiadomość o procedurze, 
jaką jakoby przyjął Lindbergh, celem 
uiszczenia żądanej od niego sumy 50 
tysięcy dolarów, która ma być doręczo 
na delegatowi uprowadzicieli dziecka, 

jakiego wysyłają oni do Europy. 
Pieniądze ma wypłacić delegat po- 

licji amerykańskiej mjr. Schoffel, który 
—._ przybył już kilka dni temu do Londynu. 

Mjr. Schoffel opuścić już miał jakoby 
Anglję i oczekiwać ma na delegata u- 
prowadzicieli dziecka Lindbergha w 
jednym z portów holeńderskich. Tajem 
niczy emisarjusz odbywać ma podróż 
na okręcie „Aquitania* i przybędzie 
do Southampton w środę, skąd uda się 
do miejsca wyznaczonego spotkania. 

Gdy zapłata zostanie uiszczona, ta- 

„Szkice 
powstanie 1863 roku i wojnę duń- 
ską. „Wieczory florentyńskie*, „Dwaj 
kanclerze* uważałbym za zbyteczne. 
4 historyków należy zapoznać ze 
szkołą krakowską, pracami Kalinki, 
Szujskiego i Bobrzyńskiego, oraz z 
dziełem prof. Askenazego  „Łukasiń- 
ski“. 

Dla charakterystyki upadku naszej 
myśli politycznej w okresie popowsta- 
niowym należy zapoznać ze „Wskaza- 
niem politycznem* Aleksandra Świę- 
tochowskiego, drukowanem w „Ogziii-- 
sku* (w księdze dla uczczenia jego w 
1883 roku) i przedrukowanćem w 
1907 roku w „Prawdzie*, wydawanej 
przez Ał. Świętochowskiego. 

Staszyc, Kołłątaj, Mochnacki, Klacz 
ko doczekali się obszernych monogra- 

HOLENDERSKIM. 

jemaiczy emisarjusz wyśle do uprowa- 
dzicieli szyirowaną depeszę o dokona- 
nej transakcji i wówczas dziecko Lind- 
bergha zostanie zwrócone rodzicom. 

BERLIN. PAT. — Według donie- 
sień prasy, major policji amerykańskiej 
Schoitel, przebywający obecnie w Lon- 
dynie, złożył w jednym z banków wy- 
magany przez uprowadzicieli dziecka 
Limdbergha, okup w wysokości 50 ty- 
sięcy dolarów. 

Pod adresem Lindbergha nadchodzi 
w dalszym ciągu wiele tysięcy listów 
z wyrazami współczucia ze wszystkich 
5 części świata. Korespondencja ta pro 
wadzona jest w 13 językach, wśród 
ktorych licznie reprezentowany jest 
również i język polski. Dla przegląda- 
nia tych stosów listów trzeba było u- 
tworzyć specjalny sekretarjat. 

dyplomatyczne”, obejmujące tij, które mogą być pomocne nauczy- 
cielowi przy wykładaniu o nich. 

Nasi wielcy prozaicy winni być u- 
względnieni w ostatniej lub  przed- 
ostatniej klasie szkoły Średniej, a 
zwłaszcza w szkołach zawodowych. 
instytut Nauk Handfowo - Gospoda: - 
czych w Wilnie winien byłby w ostat- 
nim roku, t. j. na III kursie wprowa- 
dzić do wykładu literatury naszych 
wyżej wymienionych prozaików. Nie 
mamy na celu kształcenia na poetów: 
i beletrystów. Ci się rodzą z Boż'i 
łaski i jest ich procentowo niedużw. 
Pragniemy mieć dobrych referentów w 
instytucjach państwowych i gospa- 
darczych. Wykształcenie zas na juo- 
zaikach do tego przyczynić s.ę imoże 
daleko bardziej, niż wykształcenie na 
poetach i romanistach. 

Władysław Studnicki. 

  

RESTAURACJA „POLONJA” 

Mickiewicza Nr. 11, tel. 593. 

od 6 pp. 

Dziś 
Wynik konkursu i rozdanie nagród nastąpi w wvi+dzielę 1 mała r. b 

„Nationał Baby” odnaleziony? 
Od chwili porwania syna znakomi- 

tego lotnika upłynęło sporo czasu. — 
Zgórą miesiąc trwają poszukiwania i 
nie ma, zdaje się, żadnego zakątka na 
kuli ziemskiej, gdzieby o małym „ba- 
by* Lindbergha nie wiedziano. Wed- 
iug ostatnich wiadomości, odnalezie- 

nie dziecka ma być kwestją dni. 
Gubernator stanu New Jersey ofi - 

cjanie miał zakomunikować, że porwa- 
ny chłopczyk ma być zwrócony zroz- 
paczonym rodzicom. Również podub- 
ne oświadczenie złożył dziennikarzus 
pełnomocnik płk. Lindbergha Curtis, 
który nawet podobno widział na wtas- 
ne oczy dziecko i nawiązał bezpe- 
średnie pertraktacje ze sprawcami po- 
rwania. Oprócz tego, wszędobyłscy 
dziennikarze amerykańscy, którzy dla 
zdobycia jednej wiadomości potrafią 
wartować dokoła domu przez 24 go- 
dziny, zauważyli, że nasirój przygnę- 
bienia, panujący w willi Lisdverghów, 

w Hoppeville, ustąpił całkowicie. 
Curtis, rozmawiając z dziennikarza- 

mi, powiedział, że chłopiec z: ajduje 
się na okręcie. Przy tej okazji prasa 

- amerykańska wpakowuje szpiikę poli- 

  

cji St. Zjednoczonych, któcy w 
nie dały rezu'! "u, a odna 
cka jest dzietem prywatuej inicjatywy. 

Jeżeli istot1e wiadomo.ci te po- 
twierdzą się i nasz Lindbergh wróci 
na łono rodzi17, stanie się to Mew: t- 
pliwie w tym wypadku, o ile pełno- 
mocnicy znakomitego lotnika zayywa- 

rantują im bezkarność i wypłaci c- 
we 100 tysiec” dolarów, które I 1nd- 
bergh obieci. Zachwali „kiduappe- 
rzy wyjdą zw*cięsko z walki z ca- 
łym uczciwym 1 porządnym światem. 
Ameryce prz będzie nowy rekcrd:— 
rekord zuchwalstwa bandytów i nie- 
dołęstwa wia tz bezpiecze: s:wa. 

Mimow »i nasuwa się porównanie, 
o ile lepiej jest w starej Emopiz, c - 
ciażby u na: w Polsce Odhviy nie- 
dawno w Kr.kowie proces szajki, * 

silki     

  

   

  

     

    uró- 
ra zorganizewała porwanie dwóch ic- 
karzy w celu wysitszenia okubu. jest 
najlepszym dowodem, że pod w:zlę- 
dem ostatuieso rekordu jesteśmy tod 
stosunków am sykańskich bard.o da- 
leko. Chwta Rogu' 

Ale wr»: w do małego baby. W 
międzyczaste, gdy cała policja amery- 

do 9 wiec Dancing K 

POPOŁUDNIOWY 

kańska zay.:1 jest poszukiwaniem 
sprawców porwania pociechy Łinaber- 
gha „kidnaroerzv“, a s;ecjaliści — 

bandyci od porywania dzieci, nie za- 
: niechah swej dz'aialności. Jakby dle 

zailustrowania swego lekceważenia 
dla wysiłków policyjnych, porwaji 
przed kilku dmami w Wistvngtome 
15-letniego syna Antonio Ariaca, pre- 
zesa wielkiego trustu cuk:owniczego. 
Chłopca porwano na ulicy w biały 
dzień. Mimo postawienia na nogi ca- 
łej policji stołecznej, nie udało się do- 
tychczas wpaść na jakikolwiek ślad 
porwanego chłopca. Zrozpaczeni го- 
dzice oczekują wiadomości od bandy- 
tów i niewątpliwie nauczeni przykła- 
dem Lindbergha pocichu zapłacą o- 
kup. Być może niema żadnego związ- 
ku pomiędzy porwaniem jednem a dru 
giem, ale fakt, że bandyci odważyli 
się na nową zbrodnię, dowodzi potę= 
gi świata podziemnego 

    

* 

Poszukiwania „national baby“ — 
tak bowiem nazwano w Ameryce ma- 
lego Lindbergha, nie obeszly się bez 
momentów i wypadków komicznych.. 
Każde 17-miesięczne dziecko jest 
mniej - więcej podobne jedno do dru- 

ankursowy dla Pań 
Występy artystyczne. Wstęp łącznie z kawą i ciastkami 2 zł. od osoby. 

Za największą ilość przetańczeń w LŽ 

kwistniu Panie otrzymają 5 cennych 
nagród. 

    

giego. To też matki rówieśników po- 
rwanego Lindbergha, wychodząc na 
spacer ze swemi pociechami, zabiera- 
ły ze sobą wszystkie posiadane doku- 
menty, niejednokrotnie bowiem agenci 
policyjni zatrzymywali i odprowa- 
dzali do cyrkułów matki i pięlęgniar- 
ki dzieci, które im się wydały podobne 
do porwanego dziecka Lindbrgha. 

Podobizna „national baby“ roze- 

słana została w setkach tysięcy egzem 
plarzy po całym świecie. Był nawet 
— zdaje się w Warszawie — taki 
pan, który przywiózł ze sobą kilkana- 
ście grubych waliz, wypakowanych 
pocztówkami z. podobizną małego 
Lindbergha. Kartki te miały być roz- 
rzucone, aby ułatwić odnalezienie 
dziecka w wypadku, gdyby „kidnap- 
perzy' przywieźli je do Polski.. Wo- 
bec jednak małego prawdopodobień- 
stwa, że młody Lindbergh został u nas 
gdzieś ukryty, owemu panu nie pozwo 
lono na kolportaż pocztówek. 

Nieporozumień na tle podobień- 
stwa dzieci było wiele T nietylko w 
Ameryce, gdzie sprawa Lindbergha 
jest na ustach. Niedalej, jak kilka dni 
temu na jednem z przedmieść Berlina 
rozegrała się następująca scena: 

W szczelnie wypełnionym wagonie 

Deckoża afery Kuinty 
BEZCENNE ZBIORY MONET W DEPOZY- 

CIE SKARBOWYM. 

W gabinecie sędziego Śledczego Zabor- 
skiego dokonany zostai akt opisu i opieczę- 
towania skoniiskowanych w czasie rewizji u 
współniczki bankera Kwinty — Gouglerowej 
kosztowności i moment. Aplikantka sędziego 
Zaborskiego, panna H. Hartglassówna spo- 
rządziła szczegółowy opis wszystkich skonfi- 
skowanych przedmiotów, poczem biżuterię, 
w tem ciężkie łańcuchy złote, przepiękue 
broszki i bransolety, oraz kiikaset monet zło 
tych i platynowych, umieszczono w specjał- 
nej szkatule, którą olakowano piecięcią są- 
dową. Następnie apiikantka Hargiassówna w 
towarzystwie woźnego sadowego pojechała 
do skarbca — gdzie worek ze złotem zde- 
ponowanc. 

Jak wykazały bliższe badania, znalezione 
rionety stanowią niezwykle rzadkie okazy 
mimizmatyczne. Mianowicie, wśród przecho 
wywanych u Gouglerowej monet, jest kilka- 
naście platynowych rosyjskich z 18 wieku, 
kilkanaście monet, pochodzących z czasów 
rzymskich i t.d. Według opinji fachowca, 
wastość tych monet jest b. wielka. Zaaresz 
towana szwajcarka oświadczyła w czasie re- 
wizji, że wszystkie kosztowności są jej wła- 
snošcią. Tyniczasem nie ulega wątpliwości, 
że pochodzą one z ukradzionych depozytów, 
iub zastawów, najprawdopodobniej ziemiań- 
skich rodzin. 

* 

Sledztwo ustalito, iž Kwinto posiada dwa 
majątki na Litwie Kowieńskiej, oraz kapitały 
w jednym z banków szwajcarskich. 

Czy Filipiny będą 
niezależne? 

Izba reprezentantów w Waszyngtonie 
przyjęła onegdaj projekt ustawy, wedle któ- 
rego Filipiny uzyskać mają za osiem lat po- 
lityczną niezałeżność. Aż do tego czasokresiu 
ma się ustalić ramy przyszłego rządu i kon- 
stytucję nowego niezależnego państwa. Far- 
merzy amerykańscy oddawna domagali się 
niezależności tego archipelagu, by swe pro- 
dukty rolnicze postawić pod ochronę taryf 
celnych. 

Uchwała Izby reprezentantów Stanów Zje 
dnoczonych, wywołała w Ameryce wielkie 
poruszenie. jak wiadomo, Stany Zjednoczone 
2 niezwyklem napięciem śledzą imperjalizm 
Japonii i rozbudowują swą flotę na Pacyfiku, 
by się ygotować do walnej rozbrawy Z 
tym najgroźniejszym swoim rywalem. Nie- 

dawno odbyły się manewry flotowe na Pa- 
cyliku, przez kanał Panamski, przepłynęły oi- 
brzymy tloty Stanów Zjednoczonych, by się 
połączyć z flotą amerykańską. = 
na Pacyfiku, pr. eni manewry te miały z 
zadanie demo: 
noczonych pr: 
nanie niezale: 
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ofenzywą Japonii. 
i Filipinom, ma być 

tyłko pocią я chownicy poli 
poniewaž Stany Inoczone chc4 i 

ża sobą miljony ludn hawaj i 
dojdzie do rozprawy z Japonią. 

Nie wszyscy atoli w Stanach Zjednoczo- 
nych podzielają to stanowisko. Świadczy o 
tem pismo ministra spraw zagranicznych 
Stimsona, który wyraża obawę, że jeśli Sta- 
ny Zjednoczone wydadzą ze h rąk kie- 
rownictwo archipelagiem  filipińskim, wy- 
buchnie tam anarchja, która doprowadzić 
może do rządów japońskich na Filipinach. 
Niepodległość więc tych wysp może być 
klęską dla Stanów Zjednoczonych. Pismo 
Stimsona kończy się słowami: Jesteśmy już 
wielką potęgą na Pacyfiku i musimy za 
wszelką cenę tam stanowisko nasze utrzy- 
mać. : 

Jak więc widzimy, projekt ustawy, który 
jeszcze przejść musi przez senat i uzyskać 
zgodę prezydenta Hoovera, zanim się stanie 
ustawą, nie tak rychło będzie urzeczywis 
niony. Filipiny, grupa wysp archipelagu i 
dyjskiego, dostały się w r. 1898 po wojn 
hiszpańsko-amerykańskiej w ręce Stanow 
kiednoczonych RAS A 02 

NASION 
WARZYW i KWIATÓW 

2 pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz n:sioza roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

JAK POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO 
PAKULSKI. 

WARSZAWA. PAT. — Omawiając samo- 
bójstwo znanego przemysłowca warszawskie 
go Pakulskiego, jeden z dzienników podaje, 
że zmarły na dzień przed swą śmiercią przy- 
był przed zamknięciem biu do towarzystwa 
asekuracyjnego, gdzie opiacii wszystkie za- 
legie składki, informując się, czy w razie je- 
go samobójstwa rodzina otrzyma kwotę 10 
tysięcy dolarów, na którą się ubezpieczył. 

Po otrzymaniu potwierdzającej wiado- 
mości, Pakuiski załatwił wszystkie iorinałnoś- 
ci i oddalił się spokojnie, poczem rano na- 
stępnego duia popełnił samobójstwo. jako po 
wód bezpośredni samobójstwa prasa podaje, 
iż w jego składzie win policja znalazła skrzyn 
kę z 9 kg. sacharyny, pozostawioną — jak 
twierdzą — przez poprzedniego właściciela. 

tramwajowym jechała Ruth Bohnen. 
ze swym półtorarocznym synkiem. Vis 
a vis siedział jakiś młody człowiek, 
przyzwoicie ubrany w czarnych, rogo 
wych okularach. Młody człowiek u- 
porczywie się przyglądał jej ukocha- 
nemu synkowi. Był tak zajęty obser- 
wacją, że konduktor kiłkakrotnie mu- 
siał się doń zwracać o nabycie bile- 
tu. 

To dziwne zachowanie się vis a 
vis zaniepokoiło do żywego irau Boh- 
nen. Czytała o porywaniu dzieci. Nieda 
wno porwano syna Lindbergha, a przed 
paru dniami bandyci schwytali w 
Hamburgu syna pocztmistrza i gdy- 
by nie sprawność policji, zrozpaczony 
ojciec nie odnalazłby swojej  pocie- 
chy. Coraz czarniejsze myśli cisnęły 
się do głowy trau Bohnen. Postanowi- 
ła więc nie dojeżdżając do swego 
przystanku, wysiąść czem prędzej z 
tramwaju, aby pozbyć się: natrętnego 
jegomościa. 

Jakież było jej zdziwienie, gdy w 
ślad za nią na przystanku wysiadł 
młody człowiek. Ruth Bohnen przy- 
śpieszyła kroku. jegomość w czar- 
nych okularach również. Na skrzyżo- 
waniu ulic stał policjant, regulujący 
potok pojazdów. Frau Bohnen posta- 
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Bibijofil pad zarzutem 
systematycznej kradzieży 

cennych dokumentów 
W odróżnieniu od zwykłych spraw kry- 

iminainych, warszawski urząd śledczy roz- 
wikłai zagadkę niezwykłej kradzieży, której 
szczegóły, w świetle przeprowadzonego do 
chodzenia, przedstawiają się, jak następuje. 

Do naczelnika wydziału bibljotek naro- 
dowych przy ministecjur wyznań i oświe- 
cenia publicznego, p. Dembego, zwrócił się 
znany mu z dawnych lat bibljofil i zbie- 
racz historycznych dzieł inż. Romuald Ziem. 
kiewicz z propozycją kupna autografu Ada 
mma Mickiewicza. 

Ponieważ naczelnik D. skupuje różne ma. 
terjały dla muzeum narodowego, wyraził 
swą zgodę i nabył autograf za -I00 zło- 
tych. 2 

Rownoczešnie na žądanie nabywcy, inž. 
Z. wydai zaświadczenie, stwierdzające, iż 
będący w jego posiadaniu rękopis znalazł w 
czasie wojny kpt. Karpiński w okolicach. 
Cudnowa na Wołyniu i że autograf znaj- 
dowai się w zbiorach rodziny hr. Rzewu- 
skich. 

Po kilku dniach, po tym fakcie, sekre- 
tarz poety Miriama (Zenona Przesmyckie- 
go) zapytał telefonicznie p. Dembego, czy 
zakupił dla potrzeb muzeum list Cyprjana 
Norwida, wystawiony dnia 20 marca rb. na. 
licytacji w towarzystwie bibljofiłów przy uł.. 
Mazowieckiej 11, dodając jednocześnie, iż 
list spadi z licytacji i że może wskazać po 
siadacza. Naczelnik D. wyraził chęć kupna i 
nazajutrz po telefonicznej rozmowie, zjawił 
się jakiś jegomość i za sumę 17 zł. 50 gr.. 
sprzedał pismo Norwida. 

Następnie p. D. został poiniormowany 
przez sekretarza Miriama, iż omawiany iist 
winien się składać z dwóch kartek, których 
dokładne kopje posiada p. Przesmycki i že 
list Norwida pochodzi z aktów Ludwika Na 
bielaka, ze zbiórów rapperswilskich. 

Wyjaśniło się przytem, iż list Norwida do- 
stai się do rąk p. Dembego za pośrednic- 
twem inż. Ziemkiewicza, który kogoś pode: 
słał ze swej strony, nie chcąc ujawniać swe 
go nazwiska. 

Sprawa wydała się mocno podejrzaną. 
Ostatecznie naczelnik Demby skomunikował: 
się z dyrektorem zbiorów rapperswilskich. 

W rezultacie po przeprowadzeniu kon- 
troli stwierdzono, że ze sztambuchu Maury- 
cego Gaszczyńskiego brakuje kartki z auto- 
grafem Mickiewicza, nadto z teczki Łudwi- 
ka Nabielaka brak listu Norwida. 

Jak wiadomo, ze zbiorów i wszelkich 
materjałów rapperswiiskich korzystają wy- 
łącznie uczeni, mający wstęp za specjalnemi 
przepustkami, przyczem rękopisy i doku- 
menty wydawane są z zachowaniem jak naj 
dalej idącej ostrożności. z każdorazowemi 
adnotacjami: daty i nazwiska. 

Dalej ustałono, iż ostatni miał w swem 
ręku autografy: Norwida i Mickiewicza inż. 

wicz, częsty bywalec w pomieszcze- 
zbiorów, który zbierał naterjał do pra- 

pot „Rok 1831 w literaturze polskiej". 
Nie ulegało wątpliwości, iż sprawcą kra. 

dzieży by: Ziemkiewicz, który — jak to 
wyszło na jaw -— wystawił na licytacji w 
tow. bibijofiiów sprzedane p. Dembemu 2 
listy za ogólną sumię 117 zł. 50 gr. 

Celem przeprowadzenia rewizji w miesz 
kaniu Ziemkiewicza delegowano wyższego 
oficera policji śledczej, dwóch wywiadow- 
ców, ponadto zaproszono do asysty dwóch 
wybitnych rzeczoznawców. 

Rewizja, trwająca kilka godzin, dała nad. 
zwyczajny wynik: Mianowicie znaleziono: 

brakującą drugą część listu Norwida; — 
pieśń Targowiczan ze zbiorów Rawity - 
Gawrońskiego, darowanych Muzeum Naro- 
dowemu, z wytartą pieczęcią zbiorów rap- 
perswilskich i z uwidocznionym podpisem: 
dr. Lewaka na prawo wydania ze zbiorów 
rapperswilskich do przejrzenia;— okładkę 
listu gen. Bema do Ludwika Platera w Pa- 
ryżu (list w całości skradziono ze zbiorów), 
pozatem mnóstwo rozmaitych książek nau- 
kowych i historycznych, bogatą i bezcen- 
nej wprost wartości kolekcję dokumentów, 

Piny średniowieczne, materjały z Osso. 
lineum: itd.; — zakwestjonowano również 
szereg przeróżnych rękopisów, korespon- 
dencji, czasopism, papyrusów z 17-go i 
16-go wieku. 

Po pięciogodzinnej rewizji inż. Ziemkie- 
wicza aresztowano do dyspozycji władz są- 
dowych; ujawnione materjały opieczętowa- 
no i przewieziono do urzędu śledczego. 

Badany Ziemkiewicz przyznał się do kra 
dzieży dokumentów w lokalu, gdzie mie- 
szczą się zbiory rapperswilskie. 

Kradzieży dokonywał systematycznie, w 
różnych odstępach czasu. Jako zbieracz i 
stały bywalec, cieszył się zaufaniem., 

Kradł — jak ustala się — dla zysku, — 
gdyż w wielu miejscach spieniężał objekty 
muzealnej i doniosłej wartości historycznej 
i pamiątkowej. 

Inż. Ziemkiewicz liczy lat 54, jest emery 
towanym urzędnikiem 8-go stopnia służbo- 
wego, Najwyższej lzby Kontroli Państwa. 
Znany jest jako b. profesor literatury białe 
ruskiej instytutu wschodniego, ponadto: — 
członek warsz. towarzystwa naukowego, to 
warzystwa bibljolilów, kierownik bibijoteki 
słowiańskiej im. ks. Czartoryskiego, członek 
stowarzyszenia młodosłowiańskiego. Inż. Z.* 
byi również prezesem komisji ofertowej wy 
działa zasobów PKP. 

W liczbie zabranych i zabezpieczonych 
przez policję dokumentów, książek itp., — 
znajdują się — jak to już orzekli wybitni 

„białe kruki 

      

fachowcy — rzadkie druki — 

  

nowiła uciec pod opiekę władzy. Gdy 
była o parę zaledwie kroków, niezna- 
jomy, idący za nią krok w krok, 
chwycił ją szybko za rękę. 

— „Baby Lindbergh!““ — krzyk- 
nął, wymachując nerwowo rękami. 

Majestatyczny policjant odwrócił 
się , pytając, o co chodzi. Momental- 
nie zebrał się tłum. Nieznajomy w oku 
larach wciąż powtarzał w kółko „ba- 
by Lindbergh*. Całe zajście zostało 
wyjaśnione w komisarjacie policji. — 
Cóż się okazało! Oto sprawcy zajścia, 
studentowi amerykańskiemu, wydało 
się, że wpadł na ślad dziecka Lind- 
bergha. Synek Ruth Bohnen istotnie 
jest trochę podobny do porwanego 
dziecka, liczy mniej więcej tyle, samo, 
miesięcy, ' ma zadarty nosek i ten 
sam kolor włosów. Któreż jednak dzie 
cko w tym wieku nie ma tych cech 
„Sszczególnych'*? W policji po krót- 
kiem przesłuchaniu zwolniono przera- 
żoną zajściem matkę sobowtóra małe 
go Lindbergha. Na chodniku z zaże- 
nowaną miną stał niefortunny detek- 
tyw - amator. Uchylił elegancko ka- 
pelusza, ale irau Bohnen nie spojrzą> 
ła nawet w jego stronę. _ Esquire. 
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Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

z dnia 9 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 750. 

Temperatura średnia: - 

Temperatura najwyższa: + 6. 

Temperatura najniższa: --1. 

Opad w mm: 1,2. 

Wiatr: zachodni. 

'Fendencja: wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne, prze'otny 

deszcz i śnieg. 

Zachód słońca g. 1850 

  
  

  

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo. j. E. Ks. Arcybi- 

skup Metropolita Romuald Jałbrzykow- 
ski w dniu 24 b. m. odprawi mszę św. 
na intencję Katolickiego Związku Po- 
lek w kaplicy Serca Eucharystycznego 
Mickiewicza 19 — 2. 

MIEJSKA 
— Nadzwyczajne posiedzenie ma- 

gistratu. Wczoraj przybył do Wilna 
radca ministerstwa skarbu p. Mohl w 
sprawie omówienia z czynnikami miej- 
skiemi sposobów przeprowadzenia li- 
kwidacji pożyczki angiielskiej. 

Dla omówienia szczegółów zamia- 
ny obligacyj pożyczkowych na nowe, 
zwołane zostało posiedzenie kolegjum 
magistratu. W naradach wziął udział 
przybyły delegat ministerjalny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie członków Ogniska Kołejowe- 

go. Zarząd Ogniska K.P.W. Wilno powiada- 
mia, iż w lokalu Ogniska Kolejowego Przy- 
spobienia Wojskowego, przy ul. Kolejowej 
Nr. 19, dnia 23 kwietnia 1932 r. o godz. 17 
w pierwszym terminie i o godz. 17 min. 30 
w terminie drugim, w myśl $$ 14i 18 statu- 
tu, zostaje zwołane zwyczajne doroczne wal 

ne zebranie członków Ogniska K.P.W. Wilno 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie, 2) Wybór prezydjum ze- 
brania, 3) sprawozdanie ustępującego Zarzą- 
du, 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 5) 
Dyskusje nad sprawozdaniami, 6) wybory 
nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dele- 
gatów na zjazd okręgowy, 7) wolne wnioski. 

Obecność wszystkich członków jest ko- 
nieczna. 

— Herbatka dyskusyjna u peowiaków. 
eowiacy! W niedzielę dnia 10 kwietnia rb. 

o godz. 18 odbędzie się herbatka dyskusyj- 
na w lokalu przy ulicy Mickiewicza 44 m. 
20 (dr. Łukiewicz). jak zwykle, na herbat- 
ce zostaną wygłoszone referaty z serji — 
„Drzyszlošciowych“. („Wilenski dostęp do 
morza" — ob. T. Nagurski) i „przeszło- 
ściowych* („Dzieje POW. w Kowienszczyž 
nie“ — ob. Bądzynski). 

RÓŻNE 
— QOtwarcie mieszkania š. p. ks. 

biskupa Bandurskiego. W dniu wczo- 
rajszym władze sądowe w obecności 
członków rodziny śp. ks. biskupa Ban- 
durskiego w osobie pp. Jadwigi Biela- 
kowskiej z Warszawy i Stanisława Bie 
lakowskiego z Sokala (miejsce urodze- 
nia śp. ks. biskupa Bandurskiego) oraz 
b. sekretarza zmarłego biskupa p. Wa- 
cława Barona otwarły mieszkanie śp. 
ks. biskupa w Pałacu Reprezentacyj- 
nym, opieczętowane jak wiadomo 
przez władze zaraz po śmierci ks. bi- 
skupa. Zdjęcie pieczęci nastąpiło ce- 
lem sporządzenia spisu pozostawione- 
go majątku ruchomego przez Zmarłego | 

— Loterja Fantowa. Uprasza się osoby, 
mające wygrane z losowania odbytego 6 
marca br. o niezwłoczny odbiór fantów, — 
które wydawane są przy ul. Mickiewicza 
12 m.2 od godz. 11 do 2-ej po poł. do 15 
kwietnia włącznie 

Ostatni dzień wydania 6 maja br. w tych 
samych godzinach; po wymienionym ter 
nie żadne reklamacje nie będą uwzględnia 
ne. 

    

Zarząd T-wa Pom. Żoła. Polsk. 
— Z przemysłu. Znana firma meblowa 

przedwojennych i prowadzoną pod wytrawną 
=woj zakład na ul. Wileńską Nr. 26 do nowe- 
go lokalu. Firma powyższa jest jednym z 
Hajpoważniejszych zakładów meblowych 
przedwojennych iprowadzoną pod wytrawną 
ręką właściciela. 

— Nowy kierownik Bibijoteki im. 
Wróblewskich. W dniu 9 kwietnia br. 
o godz. 12-tej miał miejsce akt przeka- 
zania Kierownistwa B-ki Państwowej 
im. Wróblewskich. 

Ustępujący Kierownik Dr. Stefan 
Rygieł, Dyrektor B-ki Uniwersyteckiej 
w Warszawie, oraz viceprezes Komite- 
tu T-wa Pom. Nauk. in Wróbiewskich 
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ZDROJ 122: į 
ZIEMI KIELECKIEJ 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
SEZONY LETNIE od 1 maja do 31 października, 

Kąpiele siarczano słone i mułowe, leczenie elektrycznością i 
našwietlaniam, kąpiele słoneczne. 

Ceny kąpieli, zabiegów leczniczych, peusjonatów i pokojów umeblowanych 
umiarkowane. 

Dojazd: ostatnia stacja kolejowa KIELCE. 
Komunikacja autobusowa Kielce-Busko Zdrój stała wygodna i tania, 
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UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpieczą na lato futraiinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KA TOL, co stwierdza fakt ten, js 
ane proszkiem Katol i zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

lo Polski, okazały się całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

=: BUSKO— 

OL tępi również radykalnie robactwo: pchły, 
mszyce na kwiatach i £.- 

dany przez siły naukowe iuznauy jako środek i owadów. Katoł sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJT*IEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

ONIKA 
Ludwik Abramowicz, przekazali zbiory 
wieczyście zdeponowane przez Komi- 
tet Bibljotece Państwowej — nowemu 
Kierownikowi prof. Dr. E. Koschmied- 
rowi, gmach zaś państwowy i zbiory 
stanowiące własność 
Kierownik przejął 
Rygla. 

Uroczysty akt odbył się w obecnoś 
ci całego personelu Bibljoteki, žegna- 
jącego ustępującego Kierownika. Prze- 
mawiali również pp. L. Abramowicz, 
Dyr. Dr. Stefan Rygiel i prof. Ko- 
schmieder. 

Memiorjai w sprawie taryi kołejowych dia 
przewozu drzewa. W tej sprawie Izba P.-H. 
na skutek zwrócenia się do niej miejscowych 
organizacyj drzewnych, wystosowała obszer- 
ny memorjał do Prezydjum Rady Ministrów, 
oraz do ministerstw gospodarczych, udowad- 
niając nieodzowną konieczność radykalnego 
obniżenia taryf kolejowych dla przewozów 
drzewa, zwłaszcza o ile chodzi o przewozy 
eksportowe. 

Wskazując, że od czasu wprowadzenia 
w r. 1929 znacznie podwyższonych taryf, któ 
re prawie bez zmian obowiązują do chwili 
obecnej, sytuacja w drzewnictwie zmieniła 
się radykalnie, Izba wykazuje na podstawie 
bogatego materjału cyfrowego, jak silnie spa 
dły ceny drzewa na rynkach zagranicznych, 
posiadających decydujące znaczenie dla pol- 
skiego eksportu drzewnego, dalej jak w spo- 
sób jeszcze bardziej gwałtowny obniżyły się 
ceny drzewa w Polsce w rejonach jego pro- 
dukcji, oraz wszystkie składniki tej ceny, jak 
wartość pienna drzewa, wynagrodzenie robot 
ników i włościan, pracujących na eksploata- 
cjach leśnych, wynagrodzenie robotników tar 
tacznych, wreszcie ceny, uzyskiwane przez 
przemysł i handel drzewny tych rejonów. 

Dalej ilustruje Izba, jak ogromnie na tie 
tej deruty cen i przy sztywności taryfy, wzro 
sło stosunkowe obciążenie drzewa kosztami 
transportu kolejowego, oraz wykazuje, że 
koszta przewozu kolejowego pozbawiają 
drzewo polskie możliwości konkurowania na 
rynkach zagranicznych z drzewem, pochodzą 
cem z innych krajów. Zaznaczajac, jak duże 
ofiary ponoszą wszystkie czynne w drzewnic- 
twie grupy gospodarcze i społeczne, celem u 
tizymania zdolności eksportowej tej gałęzi 
gospodarczej, oraz jak znaczne wysiiki czy- 
nią w tym kierunku organizacje zawodowe, 
specjalnie organizacje eksportowo-drzewne, 
świeżo powołane do życia na skutek inicja- 
tywy Rządu, samorząd gospodarczy, wresz- 
cie Rząd — Izba konstatuje, że te wszystkie 
wysiłki i ofiary będą bezpłodne dopóty, do- 
póki będzie ciążyła nad sytuacją, nielicząca 
się z wymogami życia i oderwana od warun- 
ków otaczającej ją rzeczywistości, taryfa ko- 
lejowa. Na wypadek, gdyby globalne obni- 
żenie wszystkich taryf drzewnych było uzna- 
ne narazie za niemożliwe, memorjał Izby P.- 
H. zawiera wnioski co do przewozów, dla 
których obniżenie taryfy miałoby nastąpić w 
pierwszej kolei. 

TEATRY I MUZYKA 
— Dzisiejszy koncert laureatów na Po- 

hulance. Dziś, w niedzielę 10 kwietnia o g. 
8-ej w. w gmachu Teatru na Pohulance od- 
będzie się l-szy recital fortepianowy z cyklu 
koncertów, urządzanych pod protektoratem 
ll-go Międzynarodowego Konkursu im. Fry- 
deryka Chopina, w Warszawie. Dzisiejszy 
koncert wypełnią łaureaci: Lily Herz (Wę- 
gry), Kurt Engel (Austrja) i Juljan Karolyi 
(Węgry). W programie wyłącznie utwory 
Chopina. Niewątpliwie dzisiejszy koncert 
zgromadzi tłumy publiczności. Bilety honoro- 
we oraz ulgowe nieważne. Kasa czynna dziś. 
od godz. 11—ej pp. w Teatrze Lutnia, od 
godz. 5-tej w Teatrze na Pohulance. 

— „Bęben* z udziałem Antoniego Różyc- 
kiego w Lutni. Dziś, w niedzielę 10 kwietnia 
o godz. 8-ej w. wesoła komedja P. Vebera 
i H. de Grosse p. t.,Bęben" z udziałem ar- 
tysty Teatrów warszawskich Antoniego Ró- 
życkiego, w otoczeniu zespołu Teatrów Miej- 
skich. Antoni Różycki odtwarza postać Mau- 
rycego Delanoy z nieprzepartym urokiem i 
temperamentem, stwarzając niezapomnianą 
kreację. Rolę „Bębna” gra p. H. Kamińska. 
Jutro, w poniedziałek 11 bm. o godz. 8-mej 
w. „Bęben* z udziałem Antoniego Różyc- 
kiego. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żełądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14 25. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Mam lat 26“ — na Pohulance. Dziś, 

w niedzielę dnia 10 kwietnia o godz. 4-tej po 
poł. ukaże się po raz 34-ty frapująca sztuka 
„Mam lat 26“, po cenach popołudniowych. 
Ciekawe zagadnienia społeczne doby obecnej 
oraz interesująca inscenizacja — zjednują 
sztuce niebywałe powodzenie. 

— „Ich synowa* — w Lutni. Dziś, w nie- 
dzielę dn. 10 kwietnia o godz. 4-tej pp. uka- 
że się po raz ostatni niezwykle wesoła, naj- 
nowsza komedja Grzymały-Siedleckiego p.t. 
„Ich synowa” o podkładzie satyrycznym. Ce 
ny miejsc popołudniowe. 

— ANONS. W najbliższą niedzielę, dnia 
16 kwietnia o godz. 8-ej w. odbędzie się w 
Teatrze Lutnia uroczyste przedstawienie ku 
uczczenu 10-letniej pracy scenicznej na tere- 
nie Wilna Karola Wyrwicz -Wichrowskiego, 
który weźmie udział w komedji p. t. „Miłość 
czuwa”. * 

WIDOWISKA PONIEDZIALKOWE. 

— II-gi koncert laureatow na Pohulance. 
Dziś, w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 8-ej 
w. ll-gi recital fortepianowy laureatów kon- 
kursu im. Fr. Chopina. W dniu tym wystąpi: 
Imre Urgar (Węgry) i Zuzanna de Meyer 
(Belgja). Zaznączamy, iż na dzisiejszy kon- 
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iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

luskwy. prusaki karalu- 
P: W Polsce Katol jest zba- 

najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
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Dr. St. 
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cert wszystk ety już zostały sprzedane. 
0 mw Lutri, 

o godz. 8-ej 
oru komedja p. t. „Bę- 

     

   
— il-ga Rewja Kolejowa w Ognisku. Dziś 

o godzinie 20, w sali O; Kolejowego, 
ulica Kolejowa 19 wystawioną zostanie ar- 
yzabawna i wesoła Rewja Kolejow, pióra 

Świętocho iego Lwicza i inn. pt. „Na śle- 
pym torze* z uroczą p. Wandą Biszewską, 
Thorzanką, Rymkiewiczówną, Świętochow- 

i kim, Szembergiem, Lwiczem, 
stantynowiczem, Pawliczem i Radwanem 

na czele. 

  

   

     

    

  
  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Legjon ulicy. 

Hollywood: Buster się żeni. 

Casino: Klątwa rodu mandarynów. 

Pan: Dzikie Pola. 
Stylowy: Sześć tygodni wśród apaszów. 

Światowid: Bomby nad Monte Carlo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek na Zarzeczu. W dniu 

7 b. m. w czasie zjazdu ulicą Zarzecz 
ną w kierunku miasta kolumny przod- 
przodków armatnich z 3. Daku, 
spłoszyła się para koni i wpadła w 
pełnym biegu na krzyż, uszkadzając 
dyszlem murowaną część krzyża, ła- 
miąc żelazne ogrodzenie. Konie okale- 
czyły się, odprowadzono je do ambu- 
latorjum wojskowego. 

— Włamanie do sklepu. W nocy z dnia 7 
na 8 m. m. nieznani sprawcy, zapomocą do- 
branego klucza dostali się do skiepu Arono- 
wicza Oszera (przy ul. Rudnickiej Nr. 11) 
skąd z kredensu skradli gotówką zł. 800. 

Nieznani sprawcy, zapomocą wytryciu 
dostali się do sklepu jubilerskiego eta 
Djakowskiego (Zamkowa 18) i skradli róż- 
ną biżuterję wartości 718 zł. 

— Podrzutki W klatce schodowej domu 
Nr. 22 przy ul. Zygmuntowskiej, został zna- 
leziony podrzutek płci żeńskiej, w wieku о- 
koło 2-ch tygodni. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. W tymże dniu w 
klatce schodowej domu Nr. 16 przy ul. Su- 
bocz, znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około jednego miesiąca, przy którym 
była kartka „Ochrzczony dnia 13 marca r.b. 
— Stanisiaw'. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Pożar ua Witebskiej. W dniu 9 
b.m. o godz. 4 rano zapalił się dom 
drewniany, należący do Włodzimierza 
Krywińskiego (Witebska 12). Pożar 
powstał wskutek silnie napalonego pie 
ca. Zawezwana straż pożarna ogień 
ugasiła. Straty narazie nie ustalone, wy 
padku w ludziach nie było. 

—ZDEFRAUDOWAŁ... 14 złotych. 
Konst4nty Woloch, mieszkaniec m. Po- 
staw, woźnica, roztrwonił 14 zł., które 
przepił z kolegą. Gdy właściciel zażą- 
dał zwrotu pieniędzy, Woloch oświad- 
czy, iż na drodze został napadnięty i 
obrabowany. Policja prowadzi docho- 

    

Stefan Mokrzecki 
GENERAŁ DYWiZJi W ST. SPOCZYNKU, OBYWATEL ZIEMI LIDZKIEJ 

opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu po krótkich lecz ciężkich cierpieniach dnia 9 kwietnia. 

Wyprowadzenie zwłok. z domu żałoby do Kościoła św. Ignacego nastąpi w dn. 11 kwietnia 
o godz. 6 pp. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 12 kwietnia o godz. 9ei, po którem 

  

nastąpi pogrzeb na cmentarz po-Beinardyński 
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Teatr w Lutni | 
Bęben — wesoła komedja w 4 aktach 

P. Webera i H. de Grosse. 
W „Lutni* atrakcja: występy z 

komitego artysty teatrów warsza: 
skich, Antoniego Różyckiego. 

„Artysta w roli Maurycego De- 
lanoy, starzejącego się malarza, prze- 
żywającego jesienną miłość do „Bęb- 
na“ — szesnastoletniej dziewczyny, — 
ma doskonałe pole do popisu. 

Jego partnerka — „Bęben*, rozko- 

   

  

szna Koletta (H. Kamińska), dzielnie 
mu sekunduje. , 

Komedja — jak wiele jej podob- 
nych: w miarę sentymentalna, trochę 
nienaturalna, ale opromieniona szcze- 
rym humorem. 

Ktoi chce odrobinkę się wzruszyć i 
wcale dobrze się uśmiać, a przede- 
wszystkiem, kto chce zobaczyć cieka- 
we typy, odtworzone przez dobrze 
zgrany zespół naszych artystów, niecn 
pošpieszy do „Lutni“. 

Pośpiech ten jest tem bardziej 
wskazany, że miły gość, odtwarzajacy 
rolę Maurycego, długo w Wilnie nie 
zabawi. W-Z. 
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Centralnaja jewropa — kwiecień — za- 

wiera szereg ciekawych artykułów: M. in.: 
Jewreinowa — „Aleksander I w gościnie u 
ks. Szwarcenberga“; M. Wejricha — „Mas- 
saryk i problem Europy Centralnej"; J. 
Kwapilla — „Moskiewski teatr artystyczny. 

  

Ta bletki 
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Nikt z cierpiących 
na reumatyzm, podagrę, 

bóle nerwowe i głowy 

nie powinien wątpić w mozliwość 
uzdrowienie, ędyż już mielu udrę- 
czonych odzyskało przy pomocy 
Togalu swe zdrowie. Tabletki Togal 
bowiem zwalczają te niedomagania. 
wstrzymując nagromadzanie się 
kmasu moczowego. Który. jak mia- 

7 domo. jest przyczyną tyh cierpieri 

Togal jest nieszkodlimy dla serca. 

żołądka i innych organów. Spró- 
bujcie 1 przekonajcie się sami. 
lecz żądajcie we młesnym interesie 
oryginalnych tabletek Togal. Do 
nabycia me mszystkih epiekach £ 

1 B 
ŁOSIA 

  
  
  

  

W.Ż.P.Nr. 10. 
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czem zawiadamiają pogrąženi w glębokim smuiku 

  

CORKA, SYNOWIE I RODZINA 

T P. 
zKOREWÓW 

JÓZEFA LUDKIEWICZOWA 
OBYWATELKA ZIEMSKA 

zmarła nagle dnia 24 ub. m. na Litwie Kowieńsk, w wieku lat 82. 
Pochowana została w groba:h rodzinnych w maj, Jawgiel*, pow. Kiejdsń- 
skiego. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtcrek 12 b. m. w Kościele 
św. Trójcy (ul. Dominikańske) o godz. 9.30 rano 

o czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

           

SYN, SIOSTRY i RODZINA 

LRLS TTT RZEDAEO 

Tragiczna Śmierć kupca 
DRUGI WYPADEK SAM:BÓJSTWA W RODZINIE BUKOWSKICH 
WILNO. Wczoraj rano w lasku pod 

miejskim na szóstym kilometrze od 
Wilna w kierunku Niemienczyna zna- 
ieziono wiszące na drzewie zwłoki 
mężczyzny w średnim wieku. Ubranie 
wisielca wskazywało, że pochodzi z 
miasta. 

O odkryciu powiadomiono natych- 
miast policję powiatową, która wkrót- 

Przy niedostatecznej iuni 
ch wątroby i dróg żółciowych, otyło- 
artretyzmie, katarze żołądka i jelit, opu- 

ve kiszek grubych, cierpieniach odbytni- 
naturalna woda gorzka  Franciszka- józe- 

fa, szybko usuwa objawy zastoinowe i bóle 
w podbrzuszu. Żądać w aptekach i droger. 

  

   
   

   

       

  

  

Odpowiedzi Redakcji 
Pani Marji Jacewiczowej w Wilnie: 

Zgadzamy się z Panią w zupełności. 
Prawda jest całkowicie po stronie Pa- 
ni, gdy Pani pisze: 

„W. dziennikach zagranicznych pełno jest 

karykatur wybitnych polityków, literatów i ar 

tystów. W sprawozdaniacii z procesów sądo- 

wych umieszczane bywają karykatury proku- 

ratorów, sędziów i adwokatów. Karykatu- 

rzyście francuskiemu nie przejdzie przez gło- 

wę myśl, że z powodu jego karykatury jakiś 

dygnitarz może się obrazić". 

Słuszną jest również uwaga Pani, 
że: 

„Generał Wieniawa - Długoszowski :nit- 

siałby już dawno dostać żółtaczki, gdyby się 
przejmował swemi podobiznami: na kon 1 

pod koniem, na stole i pod stołem. I ym«za- 

sem generał ten nie wyciąga z tego ur.ę- 

čowych konsekwencyj“. 

Dlaczego? Istotnie, dla tej prostej 
przyczyny, że ci ludzie umieją śmiać 
się i mają zmysł humoru, który jest 
wielkim darem. 1 również ma Pani 
słuszność, twierdząc: : 

„Wieczne i nieśmiertelne jest kołtuństwo 

ludzkie. W każdem mieście, nawet uniwersy- 

teckiem, znajdą się osoby, nie znoszące >ad- 

nego żartu, nawet najniewinniejszego.  i)0- 

stojne te osoby mogą pozwolić sobie na iry- 

wolność najwyżej w towarzystwie i io w 

chambres separėes... 

Biedni ludzie! kończy Pani swoje 
uwagi. Istotnie. Współczujemy im ser- 
decznie narówni z Panią. 

    

  

Sytuacja powodziowa w Wilnie 
NIEPOKOJĄCY PRZYBÓR WIL JI. 

WILNO. Wczoraj rano star wody 
na Wiłji wynosił 6 m. 23 cm., o godzi- 
nie zaś 12 w południe wysokość wody 
sięgała 6 m. 30 cm., o zmiroku poziom 
rzeki dochodził już do 6 m. 40 cm. 
przy stałej tendencji zwyżkowej. 

Wzbierająca rzeka wystąpiła już w 
kilku miejscach z brzegów, wdzierając 
się na tereny niżej położone. 

Na ul. Brzeg Antokolski woda do- 
szła do fundamentów posesyj nr. 4, 9, 
19 i sąsiednich, oraz do podwórza do- 
mu nr. 17. Domy mieszkalne zostały 
opuszczone. Wyniesiono również wszel 
ki inwentarz. 

Na ul. Pijarskiej nr. 8, Tartaki, Fa- 
brycznej (nr. 20) i Zwierzynieckiej (nr. 
16) woda dwarła się już do mieszkań. 
Kilkanaście rodzin ewakuowano. Do 
godziny 5 popoł. pod wodą znajdowa- 
ło się ogółem 15 domów. Powódź stop 
niowo ogarnia wszystkie domy, które 
ucierpiały w r. ubiegłym. 

Przybrzeżne tartaki i garbarnie za- 
lane zostały wodą. 

W Zakrecie i na Brzegu Zwierzy- 
nieckim rzeka w dalszym ciągu podmy 
wa wysoki w tem miejscu brzeg, po- 
wodując usuwanie się ziemi wrgz z 
drzewami, które porywane przez prąd, 
znoszone są w dół rzeki. 

Wzniesienia koło Trynapolu, Kal- 
warji i w Karolinkach są podmyte. 

Położona tuż za więzieniem woj- 
skowem przystań wioślarska Żyd. KI. 
sportowego _„Makkabi* znajduje się 
pod wodą. : 

ZALANE SUTERYNY PRZY ULICY 
ZYGMUNTOWSKIE j. 

W godzinach rannych, przesączająca się 
przez powłokę ziemną woda, zalała kilka su- 
teren w domu nr. 16 przy ul. Zygmuntow- 
skiej. Mieszkańcy suteren poczęli opuszczać 
zagrożone iokale, a w międzyczasie sprowa- 
dzone pompy przystąpiły do usuwania wo- 
dy z mieszkań. 

PODMYWANE PRZYCZÓŁKI 
MOSTOWE. 

Wzmożony prąd Wilji poczynił dalsze 
szczerby w zabezpieczeniach  przyczolkow 
przy mostach: Zielonym i Zwierzynieckim. 
Napór wody jest tak silny, że zmyciu uległy 
nasypy z worków, ułożone onegdaj przez 
saperów. Wczoraj rano specjalne pogotowie 
wojsk technicznych przystąpiło do ponowne- 
go zabezpieczenia nasady mostów, układając 
dalsze złoża worków z piaskiem. Niebezpiecz- 
nej pracy saperów, uczepionych linami do 
barjery mostu, przygladaly się tłumy cieka- 
wych. 

ELEKTROWNIA PRACUJE BEZ 

PRZESZKÓD. 
Mimo stale postępującego zamułania ka- 

nałów wodnych, elektrownia miejska pracuje 
normalnie. Rozdzielnia prądu stałego przy 
tlicy Zygmuntowskiej jest narazie poza nie- 
bezpieczeństwem. 

Ustawione koło elektrowni pompy odmu- 
lające pracują w dalszynt ciągu bez przerwy. 
Wobec pogorszenia się sytuacji na Wilji, po- 
myślano już © zabezpieczeniu hali maszyn 
przed ewentualnem zalaniem. Zbudowany w 
roku ubiegłym wał cementowy wokół gma- 
chu, znakomicie da sobie radę z pierwszym 
naporem wody, w razie wystąpienia Wilji z 
brzegów. 

POD MICHALISZKAMI 
WILJA PODNOSI SIĘ. 

, Poziom wody na rzece Wilji w okolicach 
Michaliszek wynosi 5 m. 45 cm. W porówna- 
niu z dniem wczorajszym zanotowano wzrost 
poziomu wody o 25 cm. W okolicach Nie- 
menczyna poziom Wilji wynosi 5 m. 50 cm. 

W porównaniu z dnieni wczorajszym notuje 
się wzrost wody o 1 m. 30 cm. Zwiększenie 
się poziomu wody na rzece Wilii w powie- 
cie wileńsko-trockim tłumaczyć należy rusze- 
niem kry lodowej z powiatu wilejskiego i we 
zbraniem dopływowych rzek i strumyków, 
wpadających do Wilji. Budynki mieszkalne i 
gospodarcze iołwarku Jeziorki zostały częś- 
ciowo załane. W majątku Bujwidziach gminy 
mickuńskiej woda załała jeden dom miesz- 
kalny. Ludność wraz z inwentarzem ewakuo- 
wano. W Niemenczynie woda podeszła do 
fundamentów stajni K. O. P. i kilku domów, 
położonych tuż nad brzegiem rzeki Wilji. 

ZAGROŻONY MOST KOLEJOWY. 
POWIAT DZIŚNIEŃSKI. —Poziom rzeki 

Dzisienki w Szarkowszczyźnie wynosi 4 m. 
53 cm. W Hermanowiczach — 6 m. 25 cm. 
Poziom rzeki Džwiny w Dzišnie wynosi 5 m. 
35 cm. Do nowozbudowanego mostu na Dzi- 
sience w Piotrowiczach na linji Woropajewo- 
Druja został wezwany przez władze kolejowe 
dziś w nocy oddział saperów, celem usunię- 
cia powstałego tam zatoru. Na terenie całego 
powiatu rzeka Dzisienka wolna od zatorów. 
Wskutek posunięcia się zatoru lodowego na 
Dzisience, w okolicach Dzielnic poziom wody 
na tej rzece w Dziśnie obniżył się przeszło 0 
jeden metr. Powyżej Dzisny Dźwina stoi. — 
Bezpośrednie niebezpieczeństwo w chwili 0- 
becnej nie zagraża. 

WYLEWY W GMINIE ŻODZISKIE|. 
W górnym biegu rzeki Wilji w okolicy 

Wilejki notowany jest spadek wody. Również 
notowany jest spadek wody na mniejszych 
rzekach, jak Serweczu, Naroczu, Rybczance 
i innych. — Przy moście w Wilejce poziom 
wody na rzece Wilji wynosi 2 m. 26 cm., 
czyli o 1 m. 84cm.ponad stan normalny. — 
Natomiast na rzece Wilji w obrębie gmin 
żodziskiej i wiszniewskiej stan wody stałe 
się wznosi i poziom jej wynosi do 5 m. po- 
nad stan normalny. W związku z tem ewakuo 
wano mieszkańców z inwentarzem ze wsi 
Staniszewicze z czterech domów, Wojnidzie-, 
nięta — z 4 domów, Rymszynięta — z jed- 
nego domu. Aparat ratowniczy na terenie 
powiatu iunkcjonuje. 

ce zdołała ustalić, że zmarłym jest zna- 
ny w Wiinie kupiec, Stanisław Bukow - 
ski, kapitan rezerwy, członek stow. 
Dowborczyków. 

Był on właścicielem sklepu wódcza 
nego przy ul. Zawalnej i ostatnio zna- 
lazł się, jak wielu innych, w ciężkiej 
sytuacji finansowej. 

Widmo grożącej ruiny tak depry- 
mująco podziałało na Bukowskiego, że 
postanowił odebrać sobie życie. Doxo+ 
mał tego w nocy z piątku na sobotę, 
opuściwszy dom jeszcze z wieczora. 

Należy dodać, że przed paru laty po- 
dobnie tragicznie zmarł brat Stanisła- 
wa Bukowskiego, który zażył trucizny. 
zaraz po odrzuceniu przez władze skar 
bowe prośby o odroczenie egzekucji, 

który powstał dzięki przezornej 

gospodarce finansowej. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie o umieszczenie w swem 
poczytnem pismie następującej notatki pod 
adresem anonimowego ofiarodawcy: 

„Niniejszem powiadamiam anonimowego 
ofiarodawcę, że wobec niemożności zwróce- 
nia mu paczki przysłanej do mego mieszka- 
nia, przy ul. Sierakowskiego Nr. 8 m. 2 w 
Wielką Sobotę wieczorem przesłałem takową 
do użytku Towarzystwa Dobroczynności w 
Wilnie. 

Jak się przedstawiają najpoważ: 

niejsze pozycje bilansu P.KO. © 

za rok 1931. 
W ostatnim dniu ubiegłego 

roku budżetowego 

P.K.0. 
pos adała: 

1) gotówką 
Zł. 168.818.560.29 

2) w lokatach 
ZŁ 429 945.711.92 

3) w nieruchomościach 
Zł.  36.091.315.15 

Co razem stanowi 
Zł. 624.855.587.36 

Jak z powyższego wynika P.K.O. 

wykazuje olbrzymi majątek,    
z poważaniem W. Malinowski. 

Dziwna historja 
W piekarni Chaima Munita w. Wi- 

dzach wybuchła bójka: robotnik pobił 
się z gospodarzem. Ale ani robotnik ani 
gospodarz nie ucierpieli. Pobitą nato- 
miast została piękna Etka, córka Mu- 
nita. 

Przed policją zeznał robotnik, ze 
bójka miała podłoże ekonomiczne: cho 
dziło o zapłatę. Gospodarz twierdzi, 
że przyczyną walki była maca wielka- 
nocna: jego piekarz chciał go zmusić, 
niewiedzieć czemu, do zaprzestania 
wypieku. Etka utrzymuje, że usiłowała 
rozbroić zapaśników, i dlatego obe- 
rwała. 

Zapłata i maca — a Etka pokutuje 
w szpitalu. Jak państwo chcecie — po- 
wiada Gogol: — dziwna historja. Choć 
z drugiej strony trzeba przyznać, że 
podobne wypadki zdarzają się. Zrzad- 
ка wprawdzie, ale zdarzają Się. 

Radio wileńskie 
NIEDZIELA 10 KWIETNIA 

10,00 Nabożeństwo ze Lwowa. 
12,10 Poranek symfoniczny z Filharmonji 

Warszawskiej. 
16,30 Audycja dla wszystkich nr. 2. — 

1) „Jak wygląda ziemia" — pogadankę — 
wygłosi Kazimierz Petaszewski, 2) Tańce 
polskie z płyt, 3) Słuchowisko: Józiókowa 
niedziela — Marji Szpyrkówny w radjofoni 
zacji Wandy Malinowskiej. 4) Tańce ро!- 
skie z płyt. 

17,30 Pogadanka prawnicza z cykiu — 
„Kobieta ma głos". E 

17,45 Koncert z Warszawy. | : 
19,20: „Co się dzieje w Wilnie?" — po- 

gadankę wygłosi prof. M. Limanowski.



      
    

OGŁOS 

  

ZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie W. 

Cichoń, zamieszkały w Wilnie przy ul. Wi- 
wilskiego 6 m. 19 na zasadzie art. 1030 U. 
P. C. ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 1932 
soku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 
Mostowej 3 odbędzie się sprzedaż z przetar- 
gu publicznego ruchomości należących do 
Wileńskiego T-wa Handlowo-Zastawowego 
i składających się z 2-ch samochodów 0s0- 
bowych firmu „FIAT“, oszacowanych na su- 
inę złotych 2.500. 

Komornik W. Cichoń. 

   (JA K NN Н 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 
1ewiru Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie 
przy ul. M. Pohulance 13 na zasadzie art 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 13 
kwietnia 1932 roku o godzinie 10 rano w 
Wilnie przy ul. Subocz 68-a, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do Jeremieja Sosnow- 
skiego, składającego się z domu mieszkalne- 
goo, znajdującego się na ziemi dziedżawnej, 
podlegającego rozbiórce, oszacowanego na 
„sumę 10.000 złotych na zaspokojenie preten- 
słii Polskiego Spółdzielczego Banku Rzemieśl- 
ników w sumie 1.000 złotych z procentami 
i. kosztami. 

Komornik sądowy W Leśniewski. 

Asi Ai A AO 

2 ООЪОЗ;ЕМ!Е 

Komornik Sądu Grodzkiego w Drui Gu- 
staw Ziółkowski, zamieszkały w Drui przy 
ul. Warszawskiej pod Nr. 11 na zasadzie art. 
1030 ust. post. cyw. ogłasza, że dnia 22 kwie 
tnia 1932 r. ogodz. 10 rano odbędzie się w 
m. Drui sprzedaż przez publiczną licytację 
ruchomości, należących do Dawida Taubma- 
na, składających się z 300 szt. kloców osiki 

ak! 

  

i oszacowanych na sumę 1160 zł., zajętych | A 
na zaspokojenie należności Gitli Klebanowej. 
Spis i szacunek takowych przejrzane być 
mogą w dniu licytacji. 

Komornik sądowy Ziółkowski. 
AAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

scen warszawskich 
BALETAICA i zagranicznych 
WIERA PIESZKOW 

udziela po dom1ch prywatnych lekcji 
tańców nowoczesnych, baletowych, 
rytmiki i plastyki, Specjslność: nauka 
dzieci, Wilno, ul. Stara 33 m 3 (można 

listownie) 

  

      

    
     

ZAWIADOMIERIE 
ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiega 
został przeniesiony 

na u. Wileńską Nr. 26 
posiada meble własnego wyrobu trwałe 

i tanie polecamy łaskawej pamięci 
Sz. Kljentsli 

"NAFTRIENYPOWRCAYNOCOZ ка 

GK БОННЕННенОЫУ НОИ НИЫЛЫНЫЮИИН ОНЕ ЫННОНННЫ 

ŻĄDAJCIE 3 
we wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków > 

Prow. A. PAKA. © 
Ii EA A A 

LOKAL ObSZETNY wiuRoww 
(1 względnie 2 duże sale) natychmiast 

do wynajęcia 
Dowiedzieć się PHILIPS Sp. Akc. 

Mickiewicza 23 tel 1125 

У 

    

МЕ 
UNIKAJMY 

Nadeszły    
E małowartościowe piwo w 

„Pateni“ 

ś 5 w ŻYWCU i wprowadzają 
<' Kousumentów kada Lig 

.Arcyksiążęcy Browar 

Wydawca: "Stanisław. Mackiewicz. : 

(KONCA 
== OD PIEGOW 

UCHRONI NAS KREM | 

„M. Gordon 
ostatnie nowości 

OSTRZEŻENIEI 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewsją zwoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

JPIWA ŻYWIECKIEGO 

= Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsyfikatacai I 
= prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

ua ctyginaliną etykietę | korek z tirmą | 

Ij 

SEO 

     

J] Szład 
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WEAŠC:CIELOM 
i DZIERŽAWCOM 

jezior, stawów i rzek, 
oferujemy narybek łososia, pstrąga 
potokowego, pstrąga tęczowego, sieji 
jeziorowej, sielawy, i zaoczkowaną iśrę 

sandacza, 
Ostatnie dnie przyęcia obstalunków. 

Intormacji udziela 
Rybacko-Biologiczna Stacja 
Hodowlana w Białej Wace. 

Biuro Zarządu: "Wilno, Mickiewicza 
22—2, tel. 13 56. 

Hi VU UM AU O Mi к 

WB 

5. Rabinowicz 
Wilno, ul Stefańska 3 

poleca 
po tanich cenarh ————— 
—w wielkim wybarza 
POWROZY, SZPAGAT, SZCZOTKI 

1 PENDZLE 

    
| manufaktury, 
| jedwabiu i sukna 

CALEL ROZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, 

tei. 8-90 
H powiadamia Sz. Publiczność, iż | 

w tym tygodniu otrzymano 

ostatnie nowości 
| wiosenne i letnie. 
]CENY NIEZWYKLE NIZKIE. 

Prosimy przekonać się 

    

  

   

  

  

Skład Fortepianów, Piadin, Fisharmódji 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Baranowicz ogłasza  prze- 
targ na oczyszczanie rynku 3 Maja, oraz 
miejskich placów publicznych. Oferty winny 
być złożone do godz. 12-ej dnia 25-IV r.b. w 
sekretarjacie Magistratu. 

Szczegółowych informacyj o warunkach 
przetargu udziela Dział Gospodarczy Magi- 
stratu. 

_ Magistrat zastrzega sobie prawo wyboru 
eferenta, lub nieprzyjęcia żadnej ze złożo- 
nych ofert. 

  

  

KOMPLETNA 3 | 
WYPRZEDA 
WYROBÓW KOSZYKARSKICH 

  

  

TOWARÓW WYSORTOWANYCH 

w. Busz, 

A. Jankowski i S-ka 
„ul. Wileńska 23. 

inż. A. Winnikow. 
p. 0. burmistrza m. Baranowicz. 

m. Baranowicze, dnia 7-IV 1932 r.     

  

z PROSZEK OD BOLU GŁOWY: DLA -DOROSŁYŁ 

ZO ZSZ! 
BAUM 
WA adieczowy Y. 

TABmvxA GIEMICZNO-TARMACEUTYCZNA Į 
RZE 

„ABK OWALSKI waRs7awą 
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Ceny znizone; na 1 seans Balkon 50 gr. Parter 83 na pozost. secnse Balkon 69 gr. Parter cd 1 zi 

  

  

Dźwiękowe D 2 i 
2151 Reż. Aleksandra Ford. i, Kierown. 

Kino Najnowszy Przebój Polski LEGICR ULICY literackie red. T. Konczyc, W rol. 

ł Jez Kobusz, Zosia Mirska, Stafan Rogulski, Radzio Fijewski. Arcydz. to jednocz.demonstruje w Warsz, 
HELI o s Ё kino „Styl ay, Nad program dodatsi GŹAĄKOWE. Dla młodzieży dozwolcne Pocz. o godz. 2-ei 4,6, 8 i 10.15. 

Wkrótce: „Aniało wia Piakła* Najsotężn. arcydzieło stuleci, którego wykonanie kosztowało 4000.'00 dolarów 

Jutro Rewelecyjna rremiera; 40.0.000 dolarów kosztowała realizacja tego arcydziet«. 
To, czego jeszcze nikt mie widział| Najgłośniejszy film dobyzobecnej. Film który wstrząsnął światemi 

m & m 

Dżwiękowy 

KINO TEATR 

„HELIOS“ 
To epokowe dzieło genjusza ludzkiego. — To miłosny sz*pt pragnących pieszczot kobiecych, — To serce 
i sumienie ludzkości. — To fiim, który oczarował miljony. — Nowe ujęcje tematyczne daleko odbiegające 

od zwykłego szabjonu filmowego. Film ten został zrealizow, przez słynnego miljardera ameryk. HOWARDA 
HUGHESA. Na I szy seans ceny zniżone, Pocz. seans. o god. 4, 6, 811015 Honorowe bilety ni*ważne. 

  

Dziś! Król komików BUSTER KEATON w arcywesołej komedji dźwiękowej p. t. Dźwiękowekino   a: E iš ž T E R $ ž E ż E 2 B i 222 ь 
NSS Z Nad program; Atrakcje dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,15. 

Na 1-szy seans ceny znacznie zniżone. 

„Juz jutro najnowszy sukces Światowy daw= 
p no niewidziana olubienica publicznoś.i BETTY AMANN 

w wielkim filmie dźwiękowym p. t. 

Dziś! Niewidziany dotychczss :0U proc. cud film dźwiękowy Paiamouniu p. t. 

KLĄTWA RODU 4AKARDARYNÓW 
Niesamowity dramst miłości i zemsty, Tajemniczy przepych zagadkowego wschodu na tle tragicznych 
nieporozumień * potwornej zemsty Chińczyka. Udział biorą znakomita chińska gwiazda Anna May 
Wong : Sessue Haykawa. Nad prog am; Przepyszne dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc normalne. 

Początek sesnsów o g dz. 4, 6, Bi 1037, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Jutro premjerz. Dwie najuięzsze Świa 

towe gwiazdy filmowe niedošcigniona Mariena Dietrich Greta i Garbo 
rywalizvja w jednym programie w swoich największych kreacjach w filmach p t. 

X-27 Gzpieo) ANNA i CHRISTIE 
Ceny normalne. Pocz. 3,30 7, i 10 30. Dodatki dzwiękowe. 

Najnowszy film dźwiękowy produkcji polskiej, który 

wytwcrzył przełom w dotychczasowym szablon'e filmów polskich DZIKIE POLA 

Realizacji genjalnego reżysera JUZEFA LEJTESA, twórcy filmów „Huragan* i „Z dnia na dzień". 

Ze względu na całość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 
Początek o godz. 2-ej. 4, 6, 8 i 1015. 

Jutro najpopularnielsi aktorzy Świata PAT i PATACHON 

w najnowszym szym piecszyn dżeęorc SD. RONKURACH 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22,     
  

DŹ 4 IĘKOWE KINO 

CENE 
о1, Wielka 47. Tel. 15-41, 

  

  

DŽWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
D:iš niecdwotalnie ostatni dzień! 
  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel.5-28. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
    
  

  

  

  

  

NABAŁA. AAAAABAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA LAA 8 Dziś! Najaowsze jubileuszowe arcydzieło reżyserji Harry Peela p. L. FABR:KA I SKŁAD MEBLI W Wil ki » 5 k Dźwiękowy Е 

Speris тар ад o yz MENKIŃ 1 -Ка Kate | GZEŚĆ TYGODNI WŚRÓD APASZÓW W LNO, TĄTARSKA 20, dom własny, istnieje ad 1843. „STYLGWY“ lu „Białych Niewolnie*. W rol. gł. Harry Peel i Dav Jadalaie, sypialaie, salony, gabiuety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, Wielka 36 przepiękay salonowo-erotyczny dramat w 12 akt. z cyklu „Białych Niewolnic”. k dż: 4 f y stoły, szaty, biurka. krzesła dębowa itp, — — — — Cenv znacznie znižonė, Ielka Holm. Nad pr'gram Krėl humoru Harrold Lloyd p. t. Haroidek Prezydentem komedja w 4 akt, 
YYVYVYYYYYVTYYTOTYYYPYYTWYTYYTYPYYYYWYUTYTYYEYYWYTYYPYFYYYPWYTYTWYYYWYWYYYYYYYYYYYWY 

Dziśl Najpięcniejsze 10v proc, dźwiękowe arcydzieło Eryka Pommera p. t. 

Kino-Teatr Bo 26 BY NAD MON "CAR © 

„ŚWIATOWID* W rol. gł. $; Marit TE-C. i słodka LO Науе с dźwiękowa epopea miłosna. W rol. gł. Sary Maritza,F Hans х Mickiewicza 9. CJA ZD PNad program: Dźwiękowa rysunkowa k.medja Flejszera, 

  

  
  

              22 LU 

RATUJCIE ZDROWIE! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

75% CHORÓB POWSTAJE Z POWODU OBSTRUKCJI. 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych 

chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 
SŁYNNE OD 45 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZEOLA Z-GoR HARCU DRA LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytėtu, są idealnym šrodkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie) są dobrym środkiem przeczyszcza- 
jącym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają 
apetyt. ZIOŁA Z GÓR HARCU Dra LAUERA usuwają cierpienia wątroby, ne- 
rek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm. bóle 

г głowy, wyrzuty i liszaje & 

Cena 14 pudełka 1,60 zł. podwójne pudełko 2,50 zł. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 
    

  

       

    
8? S 

Niemiecka 26, 

    

    
     
     

      

   

  

  

WIOSNA! 
Organizm człowieka Wymaga potraw witaminowo jarzynowych, a nie wszyscy wiedzą, że lepsze sklepy spożywcze posiadają niedrogie w użyciu a SKA skoncentrowane suszone jarzyny 

a zup i dań 
najsttarszej w kraju (założonej w r. 1893) WYTWÓRNI suszo-- 

nych owoców i jarzyn 

K. SIENKIEWICZA w Wilnie 
Szpinak, doskonale zamieni 

szczawik (bez szkodliwego dla niający, 

używane butelki 

tem w błąd Sz. 

z dodaniem kwasu, 
organizmu kwasu szczawiowego) 

w opakow. 25 gr. (zamienia 35 dkg. świeżego) na 5 osób — 35 gr. 
również 50 gr. na 10 osób — 65 gr. 

Barszcz wołyński o natursinym kwasie jabłecznym 
z grzybami i pomidorymi, 

Jarzynka wyborowa z groszkiem, brukselką i kala- 
fjorami, 

Pomidory krajowe, 
zielona i znana wszystkim, 

włoszczyzna suszona do buljonów. ю 
Na kompoty jabłka suszone prasowane w skrzynkach 

firmowych, : ‚ 

kalafjory, fasolka szparagowa w Żywcu 

      

             
    

  

: -_ Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

    
Kuriandka 

inteligentna, wiek Śred- 
ni, poszukuje posady 

  % Poszukuję SZUKAM Taksówka 
Należy zapamię- osady gospodyni. Ko- M ]E SZKA NIĄ Chewrolet do sprzeda- 

    

6Ё 
SŁOWA zarządzającej domem lejowa 3—13, 5 pok. па1 piętrze zmia, stan b. dobry. 

Si 33° 2цдч‹іоьігге] gospodar- — Zo niedaleko RZEczna 12—12. 
Nekrologi. kcmunikaty stwo i ogrodnictwo. od. Katedry. Warauki 

ogłoszenia oraz wszelkie brz wyjątku Może zastąpić panią Lokale proszę składać w skle- Sztucer 

reklamy domu. Reterencje PO ana PiS. W-£0 Węcewicza 6 strzałowy  „Mannii- 
ważne. „ul, Chocimska, "ppp m ul, Mickiewicza Nr. 7.4 cher - SchOnauer" kal. 

  

najwygodniej umieszczać 
  

  

za pośrednictwem Z: osnoieie le RAA 
* Potrzebne  mie- Mieszkani nowy, 

Biura Reklamowego Matura szkanie 3—4poko- |, 3 e: ae ze gania Wiadomość w 
przygotowywanie  ze| je, w śródmieściu, | wszejkiemi wygodami Szt „ao P 

z wygodami, na pię- „Sztucer', wszystkich  przedmio* 
tów do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 
Języki obce: trancus. 
ki, niemiecki (konwer- 

nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wy- 
najęcia. Wilno, ul, 

Słowackiego 17 

  

St. Grabowskiego 
ul. Gzrbarska 1. tel. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie. 

trze. Zgłoszenia do 
redakcji telefon. Nr. 
228 między A 

5— 6. 

Wydzierżawię 
trzy ogrody warzywne 
intormacje — Tatarska 
10 m. 3. 

  

  

        

  

   

        

sacja) oraz łacina | Mieszkanie 
в recki. Lekcyj ndziels> Dwa mieszkania: -- > WĘGIEL 1. KOKS JESS Ez Tp owi torzy b. nauczyciele pokoje ze wszelkiemi wę, da i w naję- dom osobniak 

z pierwszorzędnych kopalń gimn. mag, lilozotji | wygodami, słoneczne, op Ś Autokolska z0 S B wolak kositida: 
Górnosłąskich „P RO GRE SS" | spec matematyki, Zgł. spche w iadnej ае * ^ --- wem 5 pokoj. miesz- 

do Adm. „Słowa* pod nicy do wynajęcia. Ia= Do wynajęcia kaniem w ogrodzie i 
POLECA FIRMA i „Matura“. aki Mata gakcji skai nadający się naPlacem do budowy w A - 4 * od 12—2, tel. 
WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel, 811 Ogrodnik- 1782 Biero handlowe, bank, mda DEE 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999 fachowiec a RE Wileńskiej Ne 0 trzeba gotówki około 

— — ua majątek poszrkuje Do wynajęcia .___ 4000 dol. Wiadomość 

  

Montwiłłowska 8, u pracy od zaraz. — Mo-4, 5 i6-cio pokojowe 
właściciela, godz. 4—5 stowa 17 m.8. Ulczy: mieszkania wolna 

. LECZNICA LITEWSKIEGO - DO WYNAJĘCIA 

      

ki. od podatku lokało meszkanie 7 poxojo- ri kai STOW. POMOCY SANIT. с sten оКЮ vi ze wszynikiemi vy. pna 

ve eis S Asystent ze wszelkiemi nowo- rea RA Śchródera do sprzeda- 
RA OCE PP: kontroli mleczności z CZesnemi _ wygodami, aan 3 nia go Jacka 9 m. 1, 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

ukończoną szkołą rol- Wiłkomierska 5 а, ; 
niczą, pėžrocznym kur: —"——— pom AAAAAKAAAALAKALAAS AA 

sem hodowlino - wete Mieszkanie Letniska Narybek ; krocz- 
rynaryjno mlecz., kur- 4 pokoi z kuchnią (2 ki karpia 
sem kontrolerskim oraz balkony) suche, ciepłe, FTWYYYYYYYYYYYYYYY rasy polskiej, 1 wolne 

praktyką hodowlaną; słoneczne. r Elektrycz- Letniska Kd zarazków ="dOSPESE 

sierota lat 21 nie po-ność, wygody, Ul Pia- и 6 iafRybołóst 
siadający środków doski Nr. 9, róg Gołę-przy stacji Gudogaj oręż: metę 
życi. i 10-biej. Od 4—6 popoł, folw. Górka miejsca O poka о й па о ато ОР woli ogólne maaac Rirope 16 
udzielenie jakiegoko- Do wynajęcia Pokoi 1, 2, 3, 5 szcze- > 

YYYYYYYYYYYYVYYYYYYY: wiek zajęcia za Skrom-5 pok, mieszkania, ze óły — ul. Rzeczna 
nem wynagrodzeniem, wszystk wygodami w 

5—8 wiecz. GABINET 

12 — 12, 
Łaskawe zgłoszenie — domu Nr. 6 przy ul, 

DOKTOR Racjonalnej 
proszę kierować: Szy Gimnazjalnej obok Są- RABKA 

zeizowiczowaj: 95 metyki 

godz. 4—6, 
  

    

tan OT U AAAAAAAAAAAAAAMAABA SI 
DOKTOR 

tvk Zeldowicz Kosmetyka 
chor. skótne, wene- 
rycznue, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

  

  

Dom da sprzedania 
drewniany Zz s dużym 
ogrodem, przy ul. An- 
tokoiskiej Nr. 96. Tam- 
że mieszkanie wolne. 

komforiowy.Ceny BrzywWiagom:ść ul. Dąb- 
stępne. Oktawja Pie- rowskiego 10—1. 
CROCKA:: DORIOBCO | wmawia 

$ PIANINO * 

  

  

  

      

mon ty wę Kry da Okręgowego i Gi- Pensjonat „Helios* 
woszyno e > j lewels, 

ieczniczej pliszcza pow. Dziśnień- НЕНЕ 

KOBIECE, | WENE WILNO, La Mieszkania 
YCZNĖ NAUZADOW R” * 2,315 pokojowe do 

R k A? Potrzebny wynajęcia. Mickiewicza Letniska zagraniczne sprzedaje 
ADCR „ wspólnik z 1009 2% 90 37 п dozorcy: ta 30 osób poszukuje się *spiesznie.  Zauł 

od 12-21 ed4—6 rą (kasa rozpowszechniiania 0- Stow. Urzędników Pzń- Michalski 8—5. 
ui f$iekłewicza 24, je, dosk“ = patentowanego przed-7 6, 4, 2, 3 i 1-gstwowych,: w pobliżu + 

tel 277, uali,: odźwieża, NSRWS mioty, Zbyt zapewnio- 17 97 tr & st. kol. Oferty z po KawawaanannnnAŹAAć 
Jej skazy i braki, Massż ny cysty zysk nie-pokojowe mieszkania z jem warunków i 
kosmetyczny twarzy. miej 200 zł. miesięcz- wygodani do wyusję. opisem okolicy składać Różne 

DOKTOR Masaż ciała, elektrycz nie, Dow. w_ Biurze cis,0d zarsz, Ollatna 4 wj, Wileńska 33. umzamesawwnea 
Biu m i uy, wyszczuplający (P*- Reklamowem St Gra-" dozorcy. AŁAAAAA RA AAAA ŁA ŁAĄĄ TPYWYPYYYYWYYYWYYYTYT 

owicz nie), Natryski „Hormo- powskiego ul. Garbar- : 
choroby weneryczne, ua* według proł. Spuli- spa Nr. 1 POKÓJ K Wdowie H. S. 
kórne i moczopłciowe la. Wypadanie włosów, | suchy jasny dla sa- UPNO hojnie wspartej przez 

Wielka 21, łapież. Indywidaalce pęakfykant rołny motnego. Ludwisarska j SPRZEDAŻ © 
tel, 921, od 9—1 i 3—8 dobieranie kosmetyków poszukuje praktyki nal m. 12. Du A 

czne opłacenie maszy- 

oszenie brakuje je- 
szcze 75 zł. na ostate- 

  

      

W. Z. P. 23. do każdej cery. Ostat- sezon letni na bardzo — 
2 pokoje KUPIĘ ny — Tow. Pań Miło- nie zdobycie kosmety= skromnych warunkach. 

Dr. Med. „ „kirscjousinej. Pask, zgłoszenia do umeblowane z wsnuą,dom w cenie do 5000 sierdzia św. Wincente- 
Em Chol Codziennie 00 E: st Administracji „Stowa“ telefonem, suche, sło- dolarów, chętnie z dłu- go A Paulo uprzejmie 

3 i em * & Р. 63 pod „Praktyka“. neczne do wynajęcia, giem bankowym, może przeto prosi o pomoc, 
rolo; 

Choroby IE, ре- 
AADAAAAKAAAAAMAAMAA S 6 zai od zaraz, Ofiarna 4 m,być w Zwierzyńcu. by zapewnić przysz- 

spodyni 
cherza i dróg moczo= Path 

8. Oglądać od 9-ej ra-Oferty składać do Re-łość biednej wdowy i 
Posady z dobrem gotowaniem no do 6 ej wieczór. dakcji „Słowa*  dlajej córeczek. 

wych przyjm. 12 — 2 пниклининниннининЕини ро'глебпа na wieś, — M. A. MAADAAAAAAAAAAAAAAAAA 
i 5—7. Jagiellońska 8 vyyvyvevevvwvvYvYYT Zgłaszać się od ponie- DO WYNAJĘCIA — — S 
tel.10-63. AJENCI dziaiku Benedyktyńska pokój przy ul. Porto- KUPIĘ Zguby 

poszukiwani do roz-2, T iai pensjonat godz. wej 12 m. 4, oglądać motocykl używany. 5 ao a. powszechnienia bez: 3—4 od 4 do 7. | © lecz w dobrym stanie vvvevvevvevevevvyess 
Šo "9% konkurencyjnego ar-- Jnteligentna — z óżkiem, lub bez. J6zef LutyAski 

2 pokoje omisarz kontr. skarb. 
kalu przy ul. | ы Oferty do „Słowa* pod tykułu opatentowane: wychowawczyni-nancz, erty do „Słowa* po 

Miekiewicza 1 m. 11 go emblematów samo- ZIACH felrowikadRA: do wynajęcia  dużeL. P. 2 Głębokiem unieważ- 

  

  

    

GABINET 'wiecących jak: tablice toq szukoje posa- Słoneczne razem i po- ————— ni & 

Kosmetyki (pg hipoteczne, szyldzii, dy 40 mi. dzieci, mo. jedyńczo, Wielka 56--3, Z powaśu wylezdo zakaz 
napisy reklamowe. że zsjąć się domem, z leńska Izba Skarbow Leczniczej ‚› Euergicznym _ sprze: ma ma świad. i re: SKLEP daje się meble: Wilnie kontroler J. Hryniewiczowej dawcom 5 zapewnione £ к h d aieci „,i inne sprzęty a tak- . 

x „me 18 m. 9) sm o: AE a chęć z "z, Wiadomość = A przez Izbę 
ędzie zamkniety odreferencjami  „Feon“ zd. Adres: ul, mie zk. Nr. 9. , . = Skarb: r > 
11 do 17 kwietnis. Warszawa, Długa 25. IKC d. 22 B a Ia w WG ZS PIWKA 11, m. 5, RZ 

  

Redaktor w z.: Witołd Tatarzyński. 
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