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ST. ŚWIĘCIAN 
WOLOŽYN -— 

Jeśli jest to demonstracja ala Ententa piaeciyko projektogi Mussoliniog 
Według wiadomości prasy opozycyj- 

nej rezygnacja hr. Jerzego Potockiego z 

godności ambasadora Rzeczypospolitej, 

przy królu Włoch jest skutkiem wizyty 

rzymskiej i chęci Włoch zorganizowa- 

nia hegemonji czterech mocarstw nad 

Europą. 

Jeśli to jest prawda, to ten krok rzą- 

du połskiego (niewątpliwie hr. Potocki 

nie uczyniłby tak poważnego posunięcia 

na własną wyłącznie odpowiedzialność ) 

budziłby w nas kilka uwag krytycznych. 

Wizyta rzymska i układ z Mac Do- 

naldem były wielkim sukcesem dla Mus- 

soliniego. Sukces ten był realny. Naszem 

zdaniem, wszelkie demonstracje dypio- 

matyczne, wszelkie wyjazdy, przyjazdy 

ambasadorów, wkluczając w to tę nową 
formę nie-przyjazdu ambasadora, którąś- 

my na gruncie obyczajów  międzynaro- 

dowych zainaugurowali, —powinny stać 

w jakimś związku z czemś realnem. De- 

monstracja nieprzyjazdu byłaby o wiele 

poważniejsza, gdyby była nie demou- 

stracją tylko, lecz wykładnikiem  jakie- 

goś realnego posunięcia. Już  Wołody- 

jowski uczył, że przy fechtunku trzeba 

mało dłonią ruszać, ale zadawać cięcia 

efektywne. Na tem polega doskonała 

szkoła szermierki francuskiej. Są inne 

szkoły: wiełe szablą machać, ale po po- 

wietrzu.. Wydają się nam gorsze. 

Ale to są takie założenia, powiedzie- 

libyšmy,  metodyczno-teoretyczne. Inne 

uwagi nasuwają się z poiożeniem, jakie 

się wytworzyło rw Rzymie i przeciw 

któremu ta demonstracja: (o ile to jest 

naprawdę demonstracja) jest skierowa- 

na. 
Włochy dokonały posunięcia przede- 

wszystkiem antyfrancuskiego. Chodzi tu 

o parytet morski, chodzi o Dalmację. 

Antyfrancuskość Włoch, jak już zazna- 

czaliśmy, nie jest nieprzebłagana, stano- 

wi ona tylko reakcję, wywołaną francu- 

skim systemem ignorowania  wielkome- 
carstwowych ambicyj włoskich. Przeciw- 
ko nam, Polakom, intencje Włoch kierv-- 

ją się dopiero pośrednio, mianowicie, j«- 

Śli Francja będzie nadal prowadziła aa- 

tywłoską połitykę, wizyta rzymska spo- 

woduje poparcie przez Włochy rewindy- 

kacyjnych dążeń niemieckich. A więc 
raz jeszcze: wizyta rzymska godzi bez- 

pośrednio we Francję, bezpośrednio mo- 

że także w jugosławję, w Polskę dopie- 

ro pośrednio i drugoplanowo. Mówiąc, 

„Wizyta rzymska”, myślimy wyłącznie a 

Włochach, a nie o Anglji, ponieważ An- 

glji dotychczas nie skarciliśmy. 

Wspomnieliśmy już także, że jeśli 

Francja sugestje włoskie odrzuci, to sta- 

nowisko Połski się polepszy. Będziemy 

Goering o represjach aniysemie 

więcej znaczyli obozie sojuszników 

Francji, w tym systemie wassalnych 

państw Francji, — jak to z pewną prze- 

sadą nazywają bolszewicy, Francja bę- 

dzie musiała się z nami więcej liczyć. 

Otóż ta przypuszczalna demonstracja 

z niewysłaniem ambasadora przekreśla 

możliwość tych korzyści, o których tyi- 

ko co wspomniałem. Nie będzie się wca- 

le z nami Francja więcej liczyła, kiedy 

Włochy atakują Francję, ambasador fran- 

cuski spokojnie pozostaje na miejscu, 

Francja nie czyni żadnej. demonstracii, 

zaatakowana Jugosławja tak samo, a my 

raptem stajemy pomiędzy Francją i 

Włochami i demonstrujemy przeciw 

tym ostatnim. jakież to podobne do in- 

nych naszych metod w grze dyplomaty- 

cznej! Do tego stałego wyskakiwania na 

amatora celem bronienia całości trakta- 

tu wersalskiego. 

w 

Wiem, że inaczej odczuwam wizytę 

rzymską, niż szanowni moi koledzy z 

prasy polskiej. Widzę to, i zaraz wy- 

mienię dwa powody, dlaczego tak się 

dzieje. Jeden jest powód  objektywny, 

drugi subjektywny. 

Objektywnie zdawałem sobie sprawę, 

mojem zdaniem lepiej, niż moi szanowni 

koledzy, że Liga Nar. to nie żadna rów- 

ność państw, ale hegemonja trzech m - 

carstw: Anglji, Francji i Niemiec nad 

resztą Europy. My byliśmy tam nie Pol-- 

ską, lecz sojusznikiem Francji i tyiko 

jako tacy dochodziliśmy do głosu. f'0- 

zatem  podkreślałem postępy  tran- 

cusko - niemieckiego _ porozumienia, 

które musiało w końcu końców 

doprowadzić do tatalnych dla nas rezul- 

tatów. Widząc to wszystko, jestem do- 

brze przygotowany, aby w wizycie 

rzymskiej upatrywać także dużo stron 

dodatnich. 

Subjektywnie jestem już od kilku 

miesięcy nastawiony bardzo pesymisty- 

cznie, czemu nieraz dawałem wyraz w 

swoich artykułach, obawiając się, 

że w tym jeszcze roku może spotkać 

naszą Ojczyznę wielkie niepowodzenie, a 

nawet izolacja w polityce międzynaroda- 

wej. Wizyta rzymska otwiera przed na- 

mi nowe pola manewrów, nasuwa nowe 

plany dyplomatycznej obrony. Rozumiem 

jednak, że zrobiła ona całkiem inne, niż 

na mnie, pesymiście, wrażenie na t:ch, 

którzy byli optymistami co do polityki 

polskiej. Jeden z takich optymistów nie 

dałej, jak trzy tygodnie temu, zapewniał 

mnie, że zła passa dla Połski minęła i 

że teraz wszystko dla nas ułoży się po- 

myślnie. Wtedy rozmowa się urwała, 

lecz, niestety, sądzę, że wypadki nie da- 

dzą mu o niej zapomnieć. Cat. 

  

01 @ 

GENEWA PAT. — Rada Małej En- 
tenty w składzie Benesz, Titulescu i Fo- 
ticz odbyła w dniu 25 bm. posiedzenie 
celem zajęcia stanowiska wobec projek- 
tu Mussoliniego dyrektorjatu 4 mo- 
carstw. Po naradzie wydany został na- 
stępujący komunikat: 

Poddawszy wydarzenia ostatnich dni 
szczegółowemu zbadaniu Stała Rada Ma 
iej Ententy doszła do przekonania, że 
wszelka współpraca państw, mająca na 
celu wytworzenie przyjaznych  stosun- 
ków i załatwienie spraw, które do- 
tyczą wyłącznie tych 
państw jest pożądana i zba- 
wienna. Niemniej państwa Małej Enten- 
ty -nie mogą uznač, že odda się usługi 

   

Dyskusja na d piane 

sprawie dobrych stosunków pomiędzy 

państwami przez układy, mające na ce- 
lu dysponowanie trzeciemi państwami. 
bądż w ten sposób, iż układy te zobowią 
zują sygnatarjuszy do powzięcia konkret 
nych decyzyj, bądź też, że ma się "a 
celu wywarcie presji na kraje inne, niż 
te, które zawierają układy. Ponieważ nie 
można dysponować ani bezpośrednio, a- 
ni pośrednio tem, co należy do kogoś in- 
nego, państwa Małej Ententy formuiują 
już obecnie jaknajbardziej kategoryczne 
zastrzeżenia, w związku z ewentuałnoś- 
cią zawarcia tego rodzaju układów w 
odniesieniu do wszystkich, coby dotyczy 
ło ich praw i ich polityki. 

Układy tego rodzaju nałeżą do prze 

RAR ZANA 

brytyjski 

WEJ 

W KOMISJI GŁÓWNEJ KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ 

GENEWA PAT. — Komisja główna 
konierencji rozbrojeniowej kontynuowa- 
ła dziś dyskusję nad planem brytyjskimi. 
Przemawiali delegaci Kanady, Grecji, A- 
ustrji, Estonji, Finlandji, Włoch, Bułga- 
rji, Argentyny, Łotwy i Szwecji. 

Delegat Włoch mówił o planie bry- 
tyjskim z wielkim entuzjazmem „oświad- 
czając, że Włochy przyjmą go w całoś- 
ci i że jeżeli zgłoszą poprawki, to pra- 

wie wyłącznie w załeżności od poprawek 
zgłoszonych przez inne delegacje. Bez 
zastrzeżeń poparli także plan delegaci 
Kanady, Austrii i Bułgarji. Inni delega- 
ci wyrażali się o planie brytyjskim grze 
cznie, lecz z rezerwą, zastrzegając sobie 
zgłoszenie poprawek do poszczególnych 
części, w szczególiiości co się tyczy cyf 
ry samolotów, przyznanych poszczegól- 
nym państwom. 

Protesty żydów przecioko Niemcom 
Wielki wiec protestacyjny w Londynie 

LONDYN PAT. — Wczoraj wieczorem we 
wschodniej części Londynu odbył się pierwszy 
wielki masowy wiec protestacyjny żydów prze 
ciwko Niemcom. 

Protest ten zorganizowała żydowska partja 
pracy. Uczestniczyło w nim 2 tysiące osćw.—»mieckie, jak również - do 
Uchwalono wysłać delegację do ambasadora 
von Hoescha a także zorganizować pochód pro 

polny przed gmachem ambasady niemiec- 

J. 
Bojkot towarów szerzy się w całym Lon- 

dynie z gwałtowną szybkością. Wczoraj jedna 
z największych firm  gałanteryjnych, znany 
dom towarowy Marx i Spezer wycoiała z Nie 

(AZ: Ameryki GA indams is ao mery! ly lo: i że Zapro 
szeni dla wzięcia udziału w uroczystościach 
wagnerowskich znakomity  kapelmistrz Włoch 
Toscanini oraz śpiewacy: żydówka Lei- 
der i chrześcijanin Lauritz odmówi udziału w 
tych przedstawieniach. Dzienniki podkreślają, 
również fakt ponownego protestu Polski i zio 
żenia przez posła Wysockiego memoranduin, 
wyszczególniającego 51 nowych wypadków 
prześladowań żydów. 

ŁONDYN PAT. — Światowy związek zwal 
czania antysemityzmu oznajmia, że poza bojko 
tem towarów niemieckich wszyscy żydzi win- 
ni również powstrzymać się od uczęszczania 
do kinematogratów, wyświetlających filmy nie 

ż restauracyj niemiec- 
kich. 

WARSZAWA PAT. — Prezydjum Central- 
nego Komitetu organizacyj sjonistycznych w 
Polsce uchwaliło przyłączyć się do akcji prote- 
stacyjnej, zainicjowanej przez żydowski kon- 
gres amerykański przeciwko  prześladowaniom 
żydów w Niemczech. W związku z tem, w po 
niedziałek dnia 27 marca rb. odbędą się w ca- 
łej Polsce wiece i pochody protestacyjne ży- 
dowskie. 

KOMITET OPIEKI NAD OFIARAMI 
ANTYSEMITYZMU NIEMIECKIEGO 
PARYŻ PAT. — W Paryżu powstał prowi 

zoryczny komitet opieki nad żydami — oliara- 
mi antysemityzmu niemieckiego. W skład ko- 
mitetu wchodzą: były premjer Painleve, Ed - 
mundi baron Rotschiki, były minister Godart o- 
raz rabin Levi. 

  

Polityka zagraniczna Łotwy 
OŚWIADCZENIE 

RYGA PAT. — Nowomianowany ti 
nister spraw zagranicznych Salnais о- 
świadczył dziennikarzom, że Łotwa po- 
winna wziąć udział w stabilizacji — рой- 
tycznej północno - wschodniej Europy, 
kierując dalej swe wysiłki ku ścisłej 
współpracy z Estonją i. Litwą, i roz- 
wijając przyjazną współpracę ze wszy- 
stkiemi inaemi narodami, żyjącemi na 
wybrzeżach morza Bałtyckiegu, których 

SG RSEGAPWRRNE 

BMCZĄCH 

KUSS WSZ;     

„Żydzi i marksiści ponoszą winę za oszczerstwa przeciwko Niemcom" 
BERLIN PAT. — Minister Goering 

na konferencji z przedstawicielami prasy 
zagranicznej wygłosił przemówienie, w 
którem udziełał wyjaśnień w sprawie po 
jawiających się zagranicą wiadomości © 
represjach niemieckich. 

Goering zaznaczył, że narodowa re- 
wolucja w Niemczech była prawie bez- 
krwawa. Przyznając, że zaszły godne u- 
bołewania poszczególne incydenty, mini- 
ster podkreślił, że policja interwenjowała 
we wszystkich wypadkach, o których zo 
stała powiadomiona. Organizacje naro- 
dowe otrzymały rygorystyczne obostrze- 
nia, wykluczające wszelkie napaści. 

Redukcje urzędników — żydów na- 
stąpiły z powodu ich przynałeżności do 
partji socjał - derzokratów. Zmiany w 
obsadzaniu urzędów i tendencje do wy 
równania stosunku procentowego są 
sprawą czysto wewnętrzną, Mówiąc o 
zakazie prasy socjal - demokratycznej, 
Goering oświadczył, że trwać on będzie 
dopóty; dopóki organa socjal - demokra- 
tyczne zagranicą będą . kontynuowały 
kampanię przeciwko Niemcom. Nietylko 
marksiści, ale i żydzi ponoszą winę za 
oszczerczą kampanję przeciwko Niem- 
com. Socjal - demokraci i żydostwo za 
granicą wyrządzają swym niemieckim to 

warzyszom złą przysługę, rzucając ©- 
szczerstwa na państwo, które brało ży- 
dów w ochronę. 

W końcu minister zwrócił się z ape- 
łem do przedstawicieli prasy, aby infor- 
mowali objektywnie 0 wydarzeniach w 
Niemczech i wpływali na swe pisma w 
tym kierunku. 

ARESZTOWANIE .WYSŁANNIKA 
VON SCHLEICHERA 

PARYŻ PAT. — Ze Strasburga donoszą 
do „Echo de Paris", że płk. von Bredow, kie- 
rownik oddziałów Reichswehry za czasów mi- 
nistra Schleichera został aresztowany w Akwiz 
granie w chwili, gdy chciał przekroczyć gra-- 
nicę, aby udać się do Paryża. Wiadomość ta 
miała ukazać się według dziennika w oficjał- 
nym organie hitlerowców w Badenji „Fueh- 
rer". Zdaniem tego dziennika, von Bredow, za 
udany Schleichera, udawał się do Paryża, ce- 
lem zorganizowania międzynarodowej kampa- 
nji prasowej przeciwko Hitlerowi. 

EKSCESY ANTYŻYDOWSKIE 
W ESSEN 

ESSEN PAT. — Wystąpienia antyżydow- 
skie nie ustają. Każdy dzień przynosi nowe 

fakty. W Dortmundzie doszło do ostrych wy- 

stąpień, podczas których poszkodowani zo- 

stali również i obywatele polscy. Pewnego 

żyda pobito silnie pałkami. Podpalono mu bro- 
dę i wyrywano włosy na głowie. Wśród ży- 

dów wzrasta parika.— Na skutek interwencji 
konsuła połskiego w Essen zwolniono w Dues- 
seldorfie aresztowanych przed kilku dniami 4 
żydów — obywateli połskich. Również policja 
zwróciła zabrane przy rewizji 66 paszportów 
obywateli polskich. 

ŻYDZI NIE MOGĄ BYĆ SĘDZIAMI 

BERLIN PAT. — Komisaryczny minister 
sprawiedliwości wydał polecenie najwyższym 
instancjom sądowym i władzom pruskim, a- 
by nie powierzano więcej sędziom pochodze- 
nia żydowskiego spraw karnych i _ dyscypli- 
narnych, jak również aby prokuratorzy pocho: 
dzenia żydowskiego nie występowali jako 
przedstawiciele oskarżenia. 

Biuro Woliia donosi dalej, że w okólniku 
swym minister zalecił również niepowierzanie 
czynności służbowych w sądach handlowych 
sędziom pochodzenia żydowskiego. 

USUWANIE REPUBLIKAŃSKICH 
PAMIĄTEK 

BERLIN PAT. — Na rozkaz rządu turyngii- 
skiego usunięta została bronzowa tablica, u- 
mieszczona na ścianie teatru narodowego w 
a” na pamiątkę konstytucji  weimar- 
skiej. 

SEWERING WYPUSZCZONY 

MIN. SALNAISA 

stosunki z Łotwą były zawsze jak naj- 
iepsze. 

Mówiąc o zadaniach polityki zagra- 
nicznej Łotwy w Europie Zachodniej, mi 
nister stwierdził, że zadania te należą 
głównie do dziedziny gospodarczej, zwa 
zywszy, że Angija, Francja i Belgja są 
głównemi rynkami odbiorczemi wywozu 
łotewskiego. Co się tyczy Niemiec, rząd 
łotewski starać się będzie rozwijać wza- 
jemne stosunki w duchu dotychczasowej 
przyjaźni, lecz z największą uwagą śle- 
dzić będzie wszelkie zmiany w polityce 
wewnętrznej Rzeszy, które mogą mieć 
doniosłe konsekwencje dła sytuacji mię- 
dzynarodowej. 

W stosunku do Polski i Rosji rząd 
łotewski dąży do jak najrychlejszego u- 
regulowania stosunków handlowych. — 
Mówiąc o wszechświatowej  konierencji 
gospodarczej, minister stwierdził, że na 
konierencji tej wystąpią istotne zagad- 
nienia polityki handlowej, które moga 
uzdrowić międzynarodowe stosunki han - 
dlowe. Łotwa weźmie w niej jak naj- 
czynniejszy udział. 

  

szłości, a w każdym razie do czasu, kie 
dy nie istniała jeszcze Liga Narodów.— 
Państwa Małej Ententy ubolewają poza- 
tem, że w rokowaniach ostatnich dni 
podkreślona została polityka rewizjoni- 
styczna. 

Wychodząc z założenia ogólnych 
spraw pokoju i biorąc pod uwagę jeć- 
nomyśine i głębokie uczucia swych kra 
jów, państwa Małej Ententy uważają za 
swój obowiązek zwrócić uwagę, że poli- 
tyka rewizjonistyczna, wywołując niett- 
chronną, energiczną reakcję, mie jest 
zdołna uspokoić umysłów narodów i 
wzmocnić uczucia zautania, które jedynie 
pozwala na wzajemną współpracę. To 
też państwa Małej Ententy uważają za 
najważniejsze połączenie się we wspól- 
nym wysiłku, na rzecz pokoju i bezpie- 
czeństwa świata. 

SZWAJCARJA Rów NIEŻ 

BERN PAT. — W tutejszych kołach 
oficjalnych wyrażają się z dużą rezerwą 
jeżeli już nie z wyraźną niechęcią o pro- 
jektowanym pakcie czterech mocarstw. 
W planie Mussoliniego dopatrują się ta 
całkowitego zaprzeczenia idei równości 
narodów, będącej jedną z podstaw mię- 
dzynarodowej polityki pokojowej. — W 
konsekwencji hegemonja wielkich mo- 
carstw będzie ciosem dła Ligi Narodów. 
Szwajcarja przytem ze względu na swe 
położenie geograficzne i trójrasową 
strukturę państwową ma specjalne przy- 
czymy do obawy nacisku  sprzymierzo- 
nych potężnych sąsiadów, w szczególno- 
Ści zaś Niemiec i Włoch. 

Lui S -- 

LIST OTWARTY 
DO j. W. P. PROF. ROMANA RYBAR- 
SKIEGO, WSPÓŁPRACOWNIKA „GA- 

ZETY WARSZAWSKIEJ* 

SZANOWNY PANIE PROFESORZE! 
Ww numerze 88 Gazety Warszawskiej, u- 

kazała się na pierwszej stronie obszerna kore- 
spondencja z Krakowa, której autor omawia 
kwestję ankiety o tajnych organizacjach mio- 
dzieży, która to ankieta miała być rzekomo 
przeprowadzona w ostatnich tygodniach na 
terenie gimnazjów krakowskich. W korespon- 
dencji tej poruszono czterokrotnie moje nazwi- 
sko, jako tego, który miał przeprowadzać tę 

ankietę. Choć nie podano imienia, jednak po- 
nieważ „pisano o członku „młodzieży — тосаг- 
stwowej“, a ja jestem jedynym członkiem „My- 
Śli Mocarstwowej* w środowisku krakowskiein 
o tem nazwisku — przeto słowa autora odno- 
siły się niewątpliwie do mnie. , 

Że sprawą wymienionej ankiety nie mia 
łem nic wspólnego. Tem samem korespondes- 
cja powyższa była — w odniesieniu do mnie 
przynajmniej — od początku do końca niepraw 
dziwa. 

Nie mogę niestety, wystąpić na drogę są- 
dową przeciw redaktorowi odpowiedziainema 
pisma, ani. autorowi korespondencji. Prawni- 
czo bowiem nie można się w niej dopatrzeć 
obrazy ani uwłaczenia czci. Olicjalnie nie za- 
rzecone mi w niej nic złego. Niemniej ton ar- 
tykułu — od tytułu „Ruch II oddziału” począw 
szy — jest dla mnie etycznie krzywdzący. 

Nie mogąc dochodzić moich praw na dro- 
dze prawnej, chcę ich dochodzić na drodze 
etycznej. I dlatego zwracam się do Pana Pro- 
Тезога. Zwracam się jako student uai- 
wersytetu do pr o ieso r a, wierząc, że 
mimo przeciwności politycznych istnieje SOli- 
darność Świata uniwersyteckiego. Czego od- 
mówić mi może dia względów prawnych re- 
daktor, tego, wierzę, że mi nie odmówi proie- 
sor. Mianowicie proszę Pana Profesora, aby 
zechciał spowodować by: 

1) redakcja Gazety Warszawskiej stwie:- 
dziła sama, niezależnie od mego sprostowania, 
że informacja jej była nieprawdziwą; 

2) powtóre, by krakowski autor anonimo- 
wej korespondencji, bo podpisanej tylko lite- 
rami „M. S.*, podał do wiadomości publicz- 
nej swe nazwisko, umożliwiając mi zażądanie 
satysfakcji. 

W wysokiem poważaniem 

Mieczysław Pruszyński. 

(słuchacz IV roku prawa U. ]. prezes 
okręgu krakowskiego „Myśli 

Mocarstwowej“ 

  

Jędrzejewska mistrzynią Londyn 
LONDYN PAT. — Rozgrywki o mistrzo- 

stwo Londynu na kortach krytych zostały dziś 
zakończone zwycięstwem — jędrzejowskiej, ktė- 
ra w ten sposób zdobyła tytuł mistrzyni Lon- 
dynu na kortach krytych. 

1 wska pobiła dotychczasowa mi“ 
strzynię Nuthall, uznaną jako najlepszą rakiete 
kobiecą Anglji w walce, trwającej równo go- 
dzinę, w trzech setach. 

Pierwszy set Jędrzejowska wygrala niespo- 
dziewanie łatwo, bijąc swą: przeciwniczkę, któ 
ra nie zdążyła wygrać ani jednej gry, w sto- 
sunku 6:0. Zauważywszy, jaką groźną przeciw 
niczkę ma przed sobą, Nuthalł zwiększyła wy- 
siłki, uzyskując w następnym secie znaczną 
przewagę, tak, że gdy miała wygrane 4 gry, NĄ WOLNOŚć 
Jędrzejowska miała tylko 1. Mimo to Jędrze- 

BERLIN PAT. — Aresztowany we czwar- jowska zdołała w tym secie podciągnać się 
tek były minister Sewering, został wypuszczo do 4 gier, i oddała set w stosunku 4:6: — W 
ny na wolność. Zwołnienie nastąpiło pod wa- trzecim secie Jędrzejowska w sposób widocz- stęp w grze Jędrzejowskiej 

przeciwniczką, która gra nie- jako jedną z najpoważniejszych współzawodni- czych, by powyże obniżki runkiem, že Sewering na, 'wezwanie stą- ny panuje nad 
wi się do dyspozycji i z wyraźnem zdenerwowaniem. wi równo i Ję- 

i 
i 

drzejowska wykazała najwyższą klasę gry 
świetny stył, wygrywając w stosunku 6:3 
zdobywając mistrzostwo. 

Interesujący ten mecz jest omawiany przez 
lą popołudniową prasę londyńską i zgroma- 

dził 'liczną publiczność. Cała dzisiejsza ranna 
prasa zamieszcza sprawozdania o wczorajszem 
zwycięstwie jędrzejowskiej nad Stammersi je- 
dnogłośnie stwierdza, że zwycięstwo  Įędrze- 
jowskiej było najzupełniej zasłużone i że wy 
kazała daleko wyższą kiasę gry. 

Dzisiejsze zwycięstwo nad Nuthall po wczo 
rajszem zwycięstwie nad Stammers stawia je 
drzejowską na jednem z pierwszych miejsc 
wśród najlepszych rakiet świata. Sprawozdaw- 
cy sportowi, którzy znają Jędrzejowską z ze- 
szłorocznych meczów w Wimbledon,  stwier-. 
dzili wobec korespondenta PAT kolosalny po- 

i kwalifikują ją 

czek w Wimbledon na rok bieżący. 

na stronie Z-ej i i dres wo W. Ża tekstem 15 gr. 
gr. W mumerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne © 50 proc. drożej. Adrunistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druki mogą być przez Administację zmieniane dowołnie. Ze dostarczenie u-ru dowodowego 20 yrosry 

AKTAI WARTO JR BETA ЬЕГО YO TLS TASTE 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
Y — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Майк & 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Ko „Ruch“, 

SARS DKE 

Komunikaty „4142 

BRZRE ILO KAINA Nė AMETTRANNIUENOYORINRPĖS 

TELEGRAMY 
DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWIA. PAT. Przedgiełda, Do- 
lar papierowy 8;87 3/4, dolar złoty 9,06 i 
pół, rubel 4,77 w płaceniu, 4,78 w żądaniu. 

ARESZTOWANIA WŚRÓD EMIGRAN- 
TÓW ROSYJSKICH W CHARBINIE 

CHARBIN. PAT. Japońska żandarme- 
rja aresztowała wielu członków  rosyj- 
skego emigranckiego związku wojskowe 

go „„Obszezewoinskij Sojuz”. Areszto 
miy został prezes związku gem. Wierzbie- 
ki, dalej gen. syczew oraz Lakier i Lut- 
czew. [Po przesłuchaniu aresztowanych —- 
zwolmiono z wyjątkiem Lutczewa, Którc- 
go Japończycy mie chcą zwolnić mawó! 
za -kaucją. Powodem aresztowamia ma 
być współpraca wyżej wymienionych ©- 
sób z ugrupowianiami  politycznemi wiro- 
giemi państwu Mamdżuko. 

NOWY REKORD SZYBKOŚCI 
NA SAMOLOCIE 

VILLACOUBLAY. PAT. Lotnik Le- 
moine ustanowił mowy rekord światowy 
szybkošci. Na dystansie 100 kim. lecąc sa- 
molotem z obciążeniem tysiąca kilogra- 
mów. uzyskał Szybkość 299 klm. 250 m, 

ORKAN ŚNIEŻNY NA WĘGRZECH 

BUDAIPESZT. PAT. W północno - 
wschodniej części kraju szaleje — отКат, 
połączony ze śnieżycą. Z powodu zasp — 
śnieżnych zahamowany został ruch na ko- 
lejach żelaznych. W śniegu utknął ekspres 
z Budapesztu, Silna wichura spowodowa- 
ła kilka katastnof. Między innemi orkan 
strącił w! przepaść samochód. W katastro- 
fie tej jeden z pasażerów pomiósł śmierć 

ZAKAZ KONCERTU KIEPURY 

BERŁIN PAT. — Rząd komisaryczny Sak- 
sonji zabronił odbycia koncertów Jana Kiepu- 
ry w Lipsku i Dreźnie. 

Zakaz — jak donosi „8 Uhr Abendblatt— 
wydany został na podstawie dekretu prezyden 
ta Rzeszy o ochronie narodu i państwa nie- 
mieckiego. 

ARESZTOWANIE POSŁA — 
Reza KOMUNISTY 

PAT. — Ze Strasburga donoszą: 
Wczoraj aresztowano na moście saska koło 

Kehl ".. komunistycznego Leichtnera w 
chwil, gdy zamierzał jść : gz przejść przez granicę 

   

Obniżka cen artykułów 
skartelizowany ch 

WARSZAWA PAT. Ogłoszone ostatnio 
rozporządzenie ministra przemysłu i handlu, 
obniżające ceny węgla, stanowi — jak się do- 
wiadujemy — końcowy etap akcji rządu w 
dziedzinie obniżenia cen' skartelizowanych ar- 
tykułów przemysłowych. Rząd zdecydował się 
na przymusowe obniżenie cen węgla, biorąc 
pod uwagę, wielką rolę, jaką węgiel odgrywa 

„w kosztach produkcji wielu towarów, z dru- 
giej strony niemożność osiągnięcia w tej spra 
wie porozumienia z przedstawicielami przemy 
słu węgłowego. W drodze przymusowej doko- 
nano również obniżenia w październiku roku 
ubiegiego cen cukru o 20 gr. na kilogramie, 
rozporządzeniem ministra skarbu, wydanem na 
podstawie ustawy cukrowej. 

W zakresie innych artykułów poszczególne 
gałęzie przemysłu zobowiązały się obniżyć ce- 
ny swych produktów na skutek akcji, przepro- 
wadzorej przez ministra przemysłu i handlu. 
Wysokość uzyskanych w ten sposób zniżek w 
okresie od początku roku 1932 do chwili o- 
becnej iłustruje następujące zestawienie: na 
ceny opaiowe o 20 proc, na ceny przemysio- 
we przeciętnie 14.5 proc., żelazo surowe: <e- 
na zasadnicza została obniżona dwukrotnie od 
15 kwietnia 1932 roku o 10 proc. i od 25 sty 
cznia 1933 roku o 1l.i proc., czyli razem 0 
przeszło 20 proc. Żelazo uniwersaine, biacaa, 
drut walcowany — obniżka dwukrotna razem) 
о 19 proc. Produkty naitowe benzyna — cena 
zasadnicza i detaliczna od czerwca 1952 roku 
została obniżona o 12 proc. Rurki izolacyjne 
© 20 proc. Szkło okienne o 24 proc., Cement 
—o 25 proc. Odlewy stalowe — o 12 proc., 
Kwas siarkowy — o 25 proc. Wapno — o 15 
proc. Rury żeliwne — o 6 proc. Naczynia e- 
maljowane — o 12 proc. Papier kancelaryjny 
bezdrzewny — o 30 proc. papier gazetowy ro 
tacyjny © 16 proc., papier pisemny drzewny 
—0 15 proc., papier pakowny (natron) — o 
8 proc. worki jutowe — o 11.6 proc., Nawozy 
potasowe — cena od listopada 1932 r. obniża 

na dwukrotnie, razem 0 około 22 proc., nawo- 
zy azotowe przeciętnie obniżono о 18 proc.— 
Materjały wybuchowe, jak ligozyt, amonity itp. 
— 0 4 — 9.5 proc. Kwas solny — o 19 proc. 
Sól glauberska — o 13 proc. Kwas azotowy— 
o 10 proc. Amonjak — o 15 proc. 

Wprowadzenie w życie powyższych zniżek 
powinno być dokonane z zachowaniem  do- 
tychczasowych rabatów. Po uzyskaniu powyż 
szych zniżek — jak się dowiadujemy — akcja 
rządu w stosunku do tych artykułów została 
zakończona. W chwili obecnej rząd przepro- 
wadza jeszcze końcowe prace, zmierzające do 
obniżenia cen gazu, elektryczności oraz naity. 
Akcja ta posunęła się już znacznie naprzód i 
w wielu okolicach kraju wydała pozytywne re 
zultaty, doprowadzając do obniżenia cen elek 
tryczności i gazu od 10 do 25 proc. Pamię- 
tać należy, że zasadniczym celem akcji zniżka 
wej było zmniejszenie rozpiętości cea pomie- 
dzy artykułami przemysłowemi i rolniczeini 
oraz obniżenie kosztów produkcji. i wzmoc- 
nienie konkurencyjności przemysłu przetwórcze 
go. Uzyskane zniżki w znacznej mierze uła'- 
wią osiągnięcie powyższych cen. Rząd kładzie 
obecnie nacisk na konieczność  dopilnowaniz, 
ażeby deklarowane, względnie zadecydowane 
zniżki cen weszły faktycznie w życie i do- 
szły do konsumenta. Ministerstwo krzemysłu i 

OPO AE w, j gamzacy) Ё 
żki dotarły do kons:-



  

UROCZYSTE OTWARCIE ROBÓT NA LINJI KOL. WARSZAWA — RADOM. 

   
W niedzielę odbyła się na Okęciu o godz. 
robót i ) a 
Prystor, marszałek Sejmu Świtalski, 

premiera Prystora -(%) oraz ministra  Hubic 

1i rano uroczystość 
budowy linji kolejowej Warszawa —- Radom. Na uroczystość przybyli: p. premier 

ministrowie: Butkiewicz, Hubicki, Zarzycki, podsekre 
tarz stanu Prezydjum R. M. Hubicki, oraz liczni wyżsi urzędnicy państwowi. Licznie zgroma 
dzona okoliczna ludność brała również udział w uroczystości. Na zdjęciu naszem widzimy p. 

poświęcenia rozpoczęcia 

kiego, dokonującego symbolicznego rozpoczę- 
cia gobót rzucając pierwszą łopatę ziemi. 

  

0DEZW 
W sprawie zb'iėrki pleniežneį dnia 2 kwietnia 

na ratowanie Bazyliki Wileńskiej 
Gdy święta ofiara Królowej Jadwigi 

została dokonana i Litwa, opromia- "na 
zmakiem Krzyża, stanęła na progu nowych 
wispamiałych dziejów, — wówezas ma gru- 
zach gimącego świata pogańskiego, nad 
przegami Wilji i Wilenki, została wznie- 
siona przez Króla Władysława  Jagielłę 
świątymia, pod wezwaniem św. Stanisława, 
— pomnik triumfu Prawdy i drogowskaz 
wieczysty. 

Dzieje (Katedry (Wiileńskiej, stojącej 
u stóp Góry Zamkowej i łączącej się nie- 
gdyś z królewskim Zamkiem Dolnym, — 
to są dzieje Wilma, dzieje b. Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, — to są dzieje wiel- 
kich, wytrwałych i vzmiosłych walk nod 
przewodem dusz najczystszych, serce naj- 
wzmioślejszych, 

Wnuk fundatora, święty Królewicz Ka- 
zdmierz, którego śmiertelne szczątki spo- 
czywają w Katedrze, straż wieczystą objął 
mad nanodem, jako Patron Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego. 

° W Katedrze Wileńskiej odbywały się 
koronacje wielkich książąt litewskich a 
królów polskich; Katedra była świadkiem 
wszystkich majwznioślejszych momentów 
w dziejach kraju; — w miej wreszcie spo- 
czął król Aleksander i dwie małżonki kró- 
ła Zygmunta - Augusta: królowa Elżbieta 
i ‚ — Ww niej się przechowuje serce 
króla Władysława -.. 

iPożary, wojny oraz podziemne nurty 
wody niszczyły Katedrę, skutkiem 
musiamio ją  kilkakmotnie przebudowywać. 

Olbrzymia powódź w r. 1931 w sposób 
gwałtowny posunęła  waprzód straszne 

„ dzieło niszczenia majstarszej Wileńsjkiej 
Świątyni, która w r. 1921 na mocy przy- 
wileju Papieża Benedykta XV otrzymała rat iki. 

Po przeprowadzeniu grumitowmych ba- 
dań, wyłoniła się konieczność wzmocnienia 
fundamentów Bazyliki za pomocą szeregów 
olbrzymich, bo kilkumastu metrowych pali 
żelazo - betonowych, któreby oparły się o 
dobry grumt budowlany. (Prace takie w 
stosunku do portyku, jako najbandziej za- 
grożonej części Bazyliki, już zostały ukoń- 
czome, ale jest to żaledwie jedna szósta 
część projektowanych nobót, miezbędnych 

„. do calkowitego uratowania Bazyliki! 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 1'4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

ВАА оВМ КИ. СЕН 
WĘGLA 
kone. „Progress* Katowice 

M. DEULL, "7 apiiotska 
Składy: Kijowsk: 8, tel. 999 

  

  

    

  

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA 

RODACY! 

Nasi pradziadowie, ratując zrujnowaną 
Katedrę, w miejsce zniszczonych murów — 
wizmiosili nowe, eoraz wspanialsze, obej- 
mujące coraz większą przestrzeń. Naszym 
obowiązkiem jest uzupełnienie wysiłku 
pradziądów i założenie najgłębszych i 
najtrwalszych fundamentów. Nasza wie- 
dza może tego dokoniać, — czyżby zawiod- 
la masza ofiarność ?,... 

RODACY! 

W. dniu 2 kwietnia b. r. w całej Polsce 
cdbedzie się „DZIEŃ RATOWANIA BA- 
ZYLIKI WILEŃSKIEJ *, zorganizowany w 
celu zebnania fumduszu na przeprowadze- 
nie robót :ratowmiczych. 

Niech każdy Obyiwiatel Rzeczypospo- 
litej Polskiej pośpieszy chociażby z naj- 
skrominiejszą ofiarą! Niech ratowanie za- 
grożomej Bazyliki Wileńskiej stanie się 
obonliązkiem sumienia całego Narodu! 

Niech do sere naszych przemówią szcząt- 
ki królewskie, których odkmycie maidošnie 
wstrząsnęło całą Polską ii które domaga- 
ią się tnwałego mauzoleum! 

Niech do dusz naszych przemówi świę- 
ty Królewicz Kazimierz, który tak  gor- 
liwie się modlił w Katedrze Wileńskiej i 
w: miej wzniósł wspaniały tron szego ikró- 
towamia!... 

Komitet Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej 

Wilno, dnia 22 marca 1933 r. 

! ABARID 
м 
p 

  

    

    

  

Nie zawiara metali, nie- 
szzodliwy, o subtelnym 
miłym zapachu, doskonale 

maiuje cerę. 

PAN PREZYDENT UŁASKAWIŁ 
SPORTOWCA 

W. Zakopanem miał miejsce ciekawy 
fakt, świadczący o mienormałnych warun- 
kach, panujących 'w sporcie polskim, na- 
skutek zakazu należenia młodzieży szkol- 
nej do klubów sportowych. 

Członek zakopiańskiej Wisły Becker, 
uczęszczający do gimnazjum w Zakopa- 
nem, startował do zawodów! pod pseudo- 
nimem Gewont. Gdy się o tem dowiedziała 
dyrekcją szkoły, Becker został z uczelni 
wiydalomy. 

Prezes Wisły pułk. Wagmer interwenjo- 
'wał u bawiącego w Zalkopanem Pana Pre- 
zydenta Mościckiego, który ułaskawił „ska 
тайса/ 1 makazał powtórne przyjęcie go do 
gimnazjum, Beakenowi przywrócona z0- 
siala możność pobierania dalszych nauk, 
pod warunikiem jednak zrezygnowania ze 
sporin zawodniczego m barwach Wisly. 

„Kamienie wileńskie 
Maleńkie nóżki ma moja siostrzeniczka Krysia, 
leciutką stopą ledwie ziemię depce. $ 
Obuwie siostry mojej — aż wierzyć się nie chce! — * 
— Patrzylam ledwie wczoraj, mogę sprawdzić dzisiaj,.. 
Wszystkie chodzimy w karlich butach i trzewiczkach. 
Szewc spogląda na nas chłodno 

i mówi: „Pami ma nogę niemodną. 
4. Bardzo to nieszczęśliwie, 

bo obuwie napewno odrazu się skrzywi*. 

w
 Tu w Wildie nogi na bruku się kręcą, 

chodzi się jak po łebkach szpilek: 

tu kładka, a tam mostek — coś naksetałt poręczy, k. 

but gnie się, obcas jakoš džiwnie 
Utknie niewprawny piechur, jeździec wprędce dziobnie 
ziemię. Poprobuj godnie i ozdobnie 

  

się przechyla, 

  

przejść kilka kroków, Warszawiaku chwacki, 
a potem powiedz, czyś kontent z przechadzki. 

Po tych kamieniach szła i tu ta 
i taką samą miała stopę małą. 
Deszczem plukane zbiegala ulice 

j przystawała, 

w płaszczyku cienkim, w każdą nawałnicę, 
w trzewikach płytkich, gdy śnieg padał gęsty. 
Nie miała sił — odpoczywała często... 
W wytartej teczce z ołówkiem i kalką 
śród nut i książek niosła tanią lalkę; 

biegła po schodach—niepokój oddech ustający troił — 
do nas, aż pod sam dach... Matka moja! 3 

Tu, w Wilnie, są kamienie, co dźwigały cierpliwe jej stopki... 
_ Zmiosła wszystko bez słów, od początku do ostatniej kropki. 
Leży w Dubinkach, nad jeziorem, u nas na Litwie, 

° 
SŁ 

Jar ut aw o płocmnnctwach da roylenta 
WARSZAWA. PAT. Na sobotniem po- 

siedzeniu Senatu sen, Perzyński przedło- 
żył sprawozdamie komisji prawniczej o 

projekcie ustawy, dotyczącej upoważnienia 

Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawa- 
nia rozporządzenia z mocą ustawy. — Re- 
ferent podkreślił, że w obecnej chwili ża- 
dma ustawa nie jest tak wskazana i konie- 
czma, jak właśnie ta, z którą rząd wystą- 
pił Referent nie przypuszcza, ażeby było 
wielu obywateli, którzyby mieli eo do 
tego wątpliwości i zastrzeżenia, wobec 

sytuacji, jaka się obecnie w: świecie wy- 
tworzyła. Na obu półkulach utracona zo- 

stała równowaga przedewszystkiem ekono- 
miezma, a w. wielu państwach zakłócona i 
polityczna. To makazuje rządowi być go- 
towym, a rządzić — to zmiaczy przewidy- 
włać to znaczy móc. Nieroztropay byłby 

rząd, któryby tem nie dysponował i nie 
spełniłby swego zadania parlament, który- 
by rządu mie upełmomocniłł i nie dał mu 
tego, co mu jest niezbędne — dlatego us- 
tawę tę należy  jelknajśpieszniej przyjać. 
Po objęciu rządów przez Marszałka  Pił- 
sudskiego, rządy te z majwiększą precyzją 

i umiejętnością prowadzą Polskę do po- 
tęgi. Wiemy, że rząd i w przyszłości pro- 
wadzi Rzeczpospolitą ku lepszej przyszło- 
ści. Spelłniimy mnajświętszy obowiązek, @а- 
jąc rządowi te pełnomocnictwa. 'To, co 
czymimy, jest uchiyxaleniem kompletnych 
pełnomocnictw: dla rządu i spełniamy swój 
obowiązek, wzywiając panów do przyjęcia 
tego projektu (oklaski na ławach BB). 

Marszałek zawiadamia lzbę, że wpłynął 
wmiosek sen. Targowskiego o głosowaniu 
nad projektem ustawy bez rozprawy. Dla 
uzasadnienia wmiosku zabrał głos sen. Tar- 
gowski, który podkreślił, że sesja parla- 

memtarnia, która dobiega do końca, dała 
aniem klubu BBWR. — dostateczną 

sposobność _ wypowiedzenia: się, zarówno 
co do zagadnień społecznych i, gospodar- 
czych, jak i ogólnej linji politycznej pań- 
stwa. — Sytuacja w: Izbach jest jasna. — 
Mamy zaufanie: do rządu i dajemy temu 
zamfaniu wyraz. Nie mamy żadnej wątpli- 
włości, że rząd będzie madal przeprowa- 
dzał tę linję polityki, któma jest osią do- 
tychczasowej jego pracy ii inicjatywy usta- 
wiodawczej, Z całą konsekwenicją, logiką i 
enereją rząd przeprowadza: program, zmie- 
rzający do zharmonizowania czynników 
pracyi produkcji ma poziomie, który w.wy- 
niku kryzysu światowego nabiera szcze- 
gėlniej u mas, od dłuższego czasu już cech 
stabilizacji. Jest topoziom niski, wymaga- 
jacy miielkich ofiar, a często heroicznych 
wysiłków, współdziałania wszystkich — 
warstw: i grup społecznych. Niemniej jed- 
nak przyjęty jako punkt: wyjścia nowo- 
wytworzonych warunków produkcji, daje 

ew o 

"pzelką nadzieję mia mogącą powoli | 
stopniowo miastępować poprawę. Od 15 
grudnia, kiedy p. premjer wygłosił expo- 
sć w: Senacie, po przez sesję ciał ustawo- 
dawiczych, do ostatniiego exposć premjera 
w: Sejmie, jasno zarysowała się linija ma- 
szej polityki państwowej. 

'W dążeniu do poparcia dalszej pracy 
rządu, klub BBWR pragnie dać mu — 
wiszelkie możliiijości szybkiego działania, 

to jest dać rządowi "uprawnienia, które 
ipo zamknięciu sesji, jeżeli zajdzie tego 
Kionieczmość, pozwolą mu wydawać akty 
prawodarwicze. Sytuacja międzynarodowa 
we - wszystkich dziedzinach. współżycia 
państwa usprawiedliwia dla (każdego trze- 
žwo myslącego obywatela. potrzebę naj- 
szerszych (pełnomocnictw dla Głowy Pań- 
stwa. Z powyższych motywów! dyskusję 
mad tą sprasvą uwsżem za zbyteczną. — 
Jalko dowód jasnio ocenionej sytuacji i 
niecofamia się przed żedną odpowiedzialno- 
śsią, dyktowaną potrzebami państwa, — 

wmosimy © przyjęcie ustemy o pełnomocni 
atwiach bez rozprawy (oklaski ma ławach 
BBWR). 

Sen. Woźnicki (Str. Lud.), przemawia- 
wiiając imieniem opozycji z lewej strony 

Izby, oświadcza, że klub mówcy w głoso- 
waniu udziału brać nie będzie. 

Wniosek Sen, Targowskiego zastał u- 

chwalony, a następnie Senat przyjął u- 
stawę o pełnomocnictwach bez dyskusji. 
Senatorowie z opozycji zarówmo z lerzrej 
jak i prawej strony mie byli obecnii w cza- 
sie głosowania. 

(Po referacie sen. Klemensiewicza przy- 
jęto projekt ustawy o zmianie moratorjum 
mieszkaniowego dla bezrobotnych. Jedno- 
cześnie przyjęta rezolucja wzywh rząd 

do uregulowania iw; drodze ustawy lub rząd 
porządzenia Prezydenta sprawy pobiera- 

nia podatku oraz opłat za świadczenia ob- 
jęte art. 7 ustawy o ochronie lokatorów, 
a to w drodze rozłożenia zaległości oraz 

zwolnienia mia przyszłość od powyższych 
opłat właścicieli nieruchomości iw4 części, 
przypadającej na mieszkania, nieopłacają- 
ce czynszu ną mocy wymiemionej ustawy. 

Po przyjęciu jeszcze kilku innych pro- 
jektówi ustaw marszałek, zamykając po- 
siedzenie podkreślił, że wszystkie projek- 
ty ustaw, które madeszły m Sejmu do za- 
łatwienia, zostały mw komisjach i plenum 
Senatu załatwione. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

RITA TNT AE CTSPANKS 

Tragiczny wypadek na Warcie 

POZNAN. PAT. — Wezovaj po polus 
dniu wydarzył się na Warcie tragiczny wy 

padek, który pociągnął za sobą jedną ofia- 
rę. Przebieg wypadku był następujący: 

W. godzinach popołudniowych wybra- 

ła się do (Pozniamiia ma trening 'wioślarski 
4-0sobowia! załoga Klubu  Wioślanskiego 
'04, pod ikierowinictwem trenera Burzyń- 

skiego. Wioślarze udali się w kierunku 

Starołęki. W' drodze zauważyli ma wodzie 
wywrócony do góry dnem kajak. Wiośla- 
rze, sądząc, że zaszedł tu nieszczęśliwy wy- 
padek, przyśpieszyli biegu i skierowali się 
do kajaka. Nagle w idącą łódź uderzyła sil 
ma boczna fala. Trzech młodszych wioś- 
larzy wyskoczyło do mody. Jeden z nich 
Marjam Kaczmarek, skoczywszy pod prąd, 
doznał prawdopodobnie udaru serca i uto- 
nął. Dwiaj jego koledzy zdołali się urato- 
iwłać. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 15-ym dniu ciag 

nienia 5-ej kłasy 26-ej Połskiej Państwowej 
loterji Klasowej wygrały: 

15000 złotych los nr. 55737. 
10000 złotych los nr 523 oraz 141439. 
5000 złotych los nr 87076 oraz 145133. 

  

Zabójstwo w winiarni „„Ziemiańskiej" 
Onegdaj w nocy w Warszawie, między 

godzimami 2—3 w winiarmi „Ziemiańskiej'* 
'q podziemiach Filharmonji rozegrało się 
iknwawe zajście, w! wyniku którego major 
dyplomowany sztabu głównego -Jerzy Sta- 
wiński (Dobra 10), zastrzelił inż, Adama 
Janikowskiego, syna znanego pomologa Ed 
mumda Jamkkowskiego, kierownika firmy 
„Ogrodnik Polski". 

Oto przebieg zajścia: Około półniocy 
przy stoliku w pobliżu orkiestry zasiadł 
major Stawiński w towamzystwiie żony i 

g0twarcie hitlerowskiego Reichstagu 

  
Na zdjęciu naszem widzimy fragment z otwa 
wybranego niedawno Reichstagu. Tyler 

    rcia w kościele garnizonowym w Poczdamie 
oltarza siedzi prezydent Rzeszy Hindenburg, 

  

przed którym przy pułpicie wygłasza przemówienie kanclerz Hitler. 

Walczyła osaczona, poległa jak 

Nie wiem, czy tam jest krzyż... 

żołnierz w bitwie. 

Woda wielka wolno jej pluszcze... 

Nie wiem, czy tam jest napis: zobaczę, gdy na Litwę mię puszczą. 

Nie wiem, kto ją osłaniał, kto dobił pod brzemieniem zgięta, 
nie wiem, czy ją kochałam, i nie wiem, czy ją pamiętam... 

przeszłość nie moją jak księgę 

„„dle wiem, że chodząc po tutejszych kamykach 

żałobrią odmykam 

i klęknąć chciałabym i kamienie z bruku wyrywać, 

dlatego że ją zaszczuto, że była tu nieszczęśliwa, 
że przywalono ją życiem jak wielka skałą mogilną, 

że maleńkie jej zzięble stopki tylekroć przemierzyły Wilno, 

a spocząć nie mogła aż w śmierci, i po grób nie znalazła domu... 

„„I nikt jej słabńącej nie dostrzegł „i nikt jej ginącej nie pomógł. 

O kamienie, kamienłe, kamienie, niech was serce moje zapomni, 
jeżeli się nie spiętrzycie gromadą dla mej Matki na pomnik! 

Jużem was probowała kielnią i młotkiem i dłutem: 

jeszczeście mi zbyt nieme, jeszcze napis ten nie wykuty, 
jeszcze ręka moja za słaba, jeszcze głosu mego nie słychać... * 
„„Jeszeze popiół mojej Matki w Dubinkach mieprzejednany usycha... 

Lniana sukienka 
Nie chcę sukni jedwabnej, 

bo deseń ma niezgrabny!.., 

| Niech wisi... 

Jeśli mam nie być smutna, 
kup, Mamo, sztukę płótna 

dla Krysi. 

Wercia z Monisią szybko 

wyszyjaą złotą nitką 
przy świecach, 

Wyszyją kolorowo 

— moja w tem będzie głowa — 

Płomyczek się chyboce... 
Teraz już krótkie noce 

nia szczęście. 

Nię żałuj Mamo, nafty! 

Cała od świeżych haftów 
Sukmia zachrzęści. 

Niech będzie len bielony, 

od. słońca poświęcony, 

utkamy cienko. 

W letnią niedzielę włożę, 

ledwie oczy otworzę 
Inianą sukienkę. 

jej przyjaciółki. Mniej więcej wi dwie go- 
dziny potem do sąsiedniego stolika, przy 
którym znajdowało się towarzystwo, skła- 
dające się z samych pamów, w liczbie 0- 
koło 10, powstał inż. Jankowski i zbliżyw= 
szy się do majorowej, poprosił ją do tań- 
ca. Pani Stawińska odmówiła. 

W tej samej chwili zjawił się przy sto- 
liku major Stawiński, który dopiero co 
tańczył z koleżanką żony i wezwawszy kel- 
nera, polecił natrętnego gościa usumąć-— 
Wynikło zajście, wskutek czego major Sta 
wiiński zażądał rachumku i uregulowaw- 
szy go, zmierzał w towarzystwie pań iku 
wyjściu. 

Dotkniety imż. Janikowski pośpieszył 
za majorem i uderzył go w twarz. Major 
odwrócił się i sięgnąwszy po rewolwer, 
stmzelił do natręta, trafiając go w oko, — 
Jamikowski padł trupem ma miejscu. | 

Na.miejsce zabójstwa przybyły nieba- 
wem  wiładze Śledcze i sądowe, cywilne i 
wojskowe. Śledztwo objęły władze wojsko- 
we. Majora Stawińskiego zabrano do Ko- 
mendy Miasta, В 

W WIRZE STOLICY | 
WREDNE KŁAMSTWA AMY JOHNSON 

Pamiętają wszyscy, jak to dwa lata temu 

klapnęła ta Amy w polu, bo nie zauważyła 

takiego drobiazgu jak Wisła, i kartoflisko u- 

znała za lotnisko. Jak się nad ria roztkliwriano, 

emablowano. Aeroklub naprawił jej samołot 

swoim asumptem, za nasze pieniądze odesła- 

no Klepsa z nieba do Londynu, polski pilot 

odstawił samolot. A bankiety, artykuły, foto- 

grafje, entuzjazmy — parę słów prawdy tyl- 

ko od „Słowa* się wtedy Johnsonicy dostał». 

1 о% teraz wywdzięczyła się niezdara za 

zbyt gościnne przyjęcie.  Opisała cały swój 

iot do Tokio — zakończony pod Płockiem. 

Johnsonica pisze, że ledwie wylądowała, oto- 

czyła ją chmara dzikich, plugawych, broda- 
tych, przerażających chłopów. Prostaki : cha- 

my, jedne nie umiały po angielskufl!! Wołati 

głośno: pieniędzy, pieniędzy! (po angielsku) 

ona dawała im złote monety, bo się bała o 

życie. Potem wywiekli ja z aparatu i wsadzi- 

wszy w sanie, ciągnęli (razem z końmi) do 

lasu, gdzie główny herszt chciał ją zgwałcić, 

ael przytomna Johnsonocnicy dała mu papie- 

rosa — ucieszony puścił ją kantem. Po trzeci: 

godzinach dowlokła się do' miasta. Była to, 

stwierdza spostrzegawcze babus, co nie zau- 

ważyło Wisły, najstraszniejsza 

przygoda w mem życiu, co nieraz wisiało na 

włosku. 

Obyż za takie bujdy nie wisiała kiedyś 
na powrozie! Nasi chłopi są chwała Bogu no:- 
malni, zboczeńców wśród nich niema, a trze- 
baby być takim, by nastawać na cnotę kości- 
stej, odstraszającej swą brzydotą pudła z nie- 
ba. Czy mężczyzna  odstąpiłby od kobiety 
choć trochę różnej od orangutancicy za cenę 
papierosa? 

Zresztą nietylko rasowa szpetota stała na 
straży niepożądanej cnoty angielskiej.  john- 
sonidło kłamie, że otaczali ja sami mężczyźni. 
Gdzież w Polsce miejsce bez bab! Ledwo bęc 
nęła, przedstawicielka brzydoty angielskiej — 
zaraz podsunęła się nauczycielka ludowa z 
*Amelina, zaraz nawinął się proboszcz. 

Pieniędzy, sknera dawać nie była skora, 
nikt zresztą brać nie chciał. Chłopi podnieśli 
samolot, pilnowali go, odwiežli Johnsonicę —- 
wszystko za  zezowate oczy i za koszlawe 
skrzywienie ust. 

Przez poselstwo angielskie niefortunna lot- 
niczka przekazała potem 200 zł. dla mieszkan- 
ców Amelina. Zacni włościanie wybudowali 
za te pieniądze krzyż w tem miejscu, gdzie 
fajtnęła heretycka pokraka. Wątpliwe, czy Pa- 
nu Bogu locum to się mogło podobać. 

Aeroklub połski, posłał sprostowanie 0- 
brzydliwych kłamstw Johnsonocnicy. Wysilamy 
się dla byle cudzoziemskiej facjaty, podrywa- 
iny się, padamy plackiem i taka za to wdzię- 
czność. Normalne Angielki czytając bzdury 
Amy myślą pewnie: — O Boże! jakież te Pol 
ki muszą być okropne, kiedy ci Polacy nawet 
tę Amy chcieli zgwałcić. 

Niech ta łachudra się jeszcze kiedy wy- 
kropi u nas! urządzą jej baby samosąd! 

. Karol. 

  

Ostatni dzień 

XI Wileńnkiej Szopki Atadomickiej 
w OGNISKU AKADEMICKIEM Wielka 24. 

O godzinie 8 ej wiecz,   
LL SS a 

Niezwykla karjera Curwooda 
WNUK KSIĘŻNICZKI INDYJSKIEJ. — HANDLARZ FAŁSZYWYCH LEKARSTW. 

—100.000 NAKŁADU 
James Oliver Curwood, nie tak dawno, 

przed 5 laty zmarły autor „Szarej wilczycy* i 
innych opowieści z życia dzikiego Zachodu i 
puszcz Kanady,—: miał młodość awanturniczą, 
karjerę pisarską niezwykłą i podobnie, jak 
London, byt właściwie wióczęgą o talencie lite 

Dzieciństwo, przygody młodości i  de- 
biut pisarski Curwooda Opisuje w ostatnim na- 

merze „Teczy“, Jerzy „Marlicz, tłumacz jego 
książek na język polski. 

Ojciec Curwooda byt Anglikiem; od swego 
wuja, pisarza i podróżnika — Fryderyka Mar- 
ryata, nasłuchał się o przygodach w dalekich 
krajach, a że widać żyłka wióczęgowska byja 
powszechna w tej rodzinie, drapnął z domu do 
Ameryki, W Ameryce walczy w wojnie donio- 
wej, potem jest szewcem, żeni się z córką tra- 
pera i księżniczki indyjskiej, w niepowodze- 
niach traci wszystko i wkońcu osiada w chu 
dej ferme nad rzeką Shiawansee, Tam właśnie 
w r. 1879 urodził mu się drugi syn James Cur- 
wood. 

Mały Curwood już w dzieciństwie cały 
dzień spędza w lesie, poluje i próbuje opisy- 
wać swoje prawdziwe, lub urojone wrażenia 
myśliwego. Starsza siostra jamesa posłała kie- 
dyś taki opis do pewnego miesięcznika. Z re- 
dakcji przyszedł pochwalny list i zachęta uo 
pracy. james dąży przedewszystkiem do zdo- 
bycia odpowiedniego wykształcenia, a gdy ша 
łat 15, udaje mu się zamieścić w jakimś „ma- 
gazynie" pierwsze opowiadanie z życia Indjaa, 
ale z następnemi próbami już się nie wiedzie. 

Bierze się więc do handlu i do groszo- 
róbstwa. Łączy to ze swem ulubionem i przy- 
rodzonem włóczęgostwem — chodzi od termy 
do fermy i sprzedaje iarmerom „niezawodny* 
środek leczniczy. Za pieniądze zdobyte w ten 
sposób, kształci się dalej. W końcu jest już na 
uniwersytecie w Mil e, a równocześnie za- 
rabia, jako robotnik w fabryce. Przy tem wszy 

mi konserwami, ) 
w r. 1928, po 48 latach žycą 

stkiem — oczywiście nieustannie pisze, Nowe- 
le Curwooda nie mają powodzenia, Curwood 
wyrabia się za to w reporterce i dzięki niej 
łapie posadę w. Detroit, W -dziennikarstwie był 
krótko. Fatalna omyłka w sensacyjnym repor- 
tażu i wyrzucają go z redakcji. Curwood pra 
cuje teraz w aptece, w drogerji i znów nieu- 
stannie pisze. 

W 1902 r. zaczynają drukować jego nowe- 
le, a po pięciu latach ma na tyle rozgłosu, że 
rząd kanadyjski poleca mu opisanie Zachodniej 
Kanady i kraju Dalekiej Północy. W tym cza 
sie Curwood wydaje swoje pierwsze powieści 
„Łowcy wilków” i „Wśród Mormonów*, po- 
tem pisze „Łowców złota", „Niebezpieczny 
szlak* i głośne dzisiaj powieści o zwierzętach: 
„Szara wilczyca”, „Ban*, „Władca skalnej do- 
liny", „Włóczęgi północy”. 

Sławę zyskuje Curwood „Tajemnicą Johna 
Keitha", która rozeszła się w 100 tys. egzempl. 
Od tej pory zaczyna mu się dobrze powodzić. 
Bierze duże honorarja, buduje sobie własuą 
rezydencję, pół roku w niej spędza, a drugie 
pół wędruje po kanady jskich. 

Umarł niespodziewanie. Zatrucie nieświeże- 
kilkodniowa choroba i śmierć 

Proces fałszerzy stuzłotówek 
w Poznaniu 

POZNAŃ. PAT. Wczoraj przed Sądem 
Okręgowym. w! Poznaniu toczyła się roz- 
prawa przeciwiko bandzie fałszerzy ban- 
knotów 100-złotowych ma czele której 
stanął zmany fałszerz Krzyżam. 
skazany został ma. 5 lat więzienia, Gierl 

Krzyżan 
„ma. 

1rok, Jankowski ma trzy lata, Kodyniak 
ma 2 lata oraz Henschke na 5 lat: — wszy- 
sey z pozbawieniem praw! obywatelskich 
ma 5 lat. Prokurator wniósł apelację. 

DAAD В ОЛ O R RE RA GD GD TO GB GD UD OCD GD GR WD. GD GD TD > CD CO PTY TB RZS 

Posłuchaj dobrej rady: 

Czyść zęby pastą PULSA! 
KICZ CDM SR O 1EB TW QD GOTO OB OD WD W URE OID GR GRTDTR GO WORWO TOWA 

Katastrofa awionetki pod Poznaniem 

  

  

W ub. piątek rozbił się i spłonął w Zielnikaca pod Srodą aeroplan „Herriot“, własność aern- 
klubu poznańskiego. Pilot samolotu ś.p. Stefan Płuciński i 

- nieśli śmierć 
pasażer Ś.p. Andrzej Hilchea po- 

na miejscu. | 8



  

działają tabletki Togal przy bólach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzemiem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal.. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
proiesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 
łeży jednak zwracać baczną uwagę па 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

zę: 
   

    

ZA JEDNĄ ZŁOTÓWKĘ — 1 ROK WIĘZIENIA 
Na uł. Krakowskiej panował już mrok, gdy 

Munia Duński z branży mydlanej, wybrał sie 
na spacer. Szedł powoli, bo czego miał się 
śpieszyć, rozkoszował się powolnym spacerem 

myślał o interesie. 
W pewnym atoli momencie, grodę zastą- 

pił mu nieoczekiwanie jakiś drab. Pan Munio 
usunął się dyskretnie na bok i chciał iść dalej, 

%7 lecz powstrzymał go głos nieznajomego. 

  
\ 

  

      

' pizebiegu całego zajścia. 

_ zał Wotczysa na I rok więzienia. 

_ wadzić i 

— Pożycz mi złotego. 
— (o znaczy pożycz? a kto pan taki? 
— Nie chcesz pożyczyć, no to daj! 
jednocześnie na twarzy barczystego drava 

pojawił się nie wróżący nic dobrego grymas, 
a pięście miał potężne. 

Co miał robić biedny p. Munio? Dokoła 
panowała już ciemność, a na ulicy był tylke 
on i groźny nieznajomy. Nie chcąc przeto na- 
razić się na jakieś poważniejsze nieprzyjemno- 
ści, pan Munio wyjął złotówkę i wręczył ją 
nieznajomemu. 

Ów zącisnął monetę w garści i nie spoj- 
rzawszy nawet na przypadkowego  ofiarodaw- 
cę szybko się oddalił. To właśnie zastanowii» 
stropionego chwilowo nieoczekiwanem zajściem 
przedstawiciela branży mydlanej. 

— Właściwie poco ja mu dałem złotego 
Świnia, nawet nie podziękował i poszedł. 

W umyśle pana Muni zawrzał bunt. 
Nie zwiekając przeto sunął krok w КтоК 

za nieznajomym, namyślając się jednocześnie 
w jakiby to sposób uzyskać z powrotem swoją 
złotówkę. 

Zaledwie jednak przeszedł kilka metrów, 
śledzący jego ruchy osobnik zatrzymał się i 
wyjmując nóż zawołał: 

>— Ty będziesz jeszcze śledził! —- dawaj 
druga złotówkę. 2 

Tego bylo już stanowczo za wiele. 
Pan Munio stracił panowanie nad sobą i 

nie wiadomo, czy z obawy przed utratą dru- 
giej złotówki, czy też na widok groźnego noża 
— rzucił się co sił do ucieczki. Za uciekają- 
cym pogonił napastnik, tutaj jednak z pomocą 
pierwszemu przyszedł rynsztok, o który nie- 
znajomy zawadził i padł na ziemię. 

Pan Munio przebiegł tymczasem przez ul. 
Krakowską, wpadł zziajany na Kalwaryjską i 
sam nie wie, jak się znalazł w lokalu 4-go ko- 
misarjatu, gdzie nie mogąc jeszcze ochłonąć z 
przestrachu, zameldował o całem zajściu. 

W wyniku wszczętego dochodzenia drugic- 
go już dnia ustalono, że amatorem cudzych 
złotówek był 18-letni Władysław Wotczys, bez 

„ robotny. 
Onegdaj stanął on przed Sądem Okręgo- 

wym. 
Na rozprawie w charakterze świadka zezna 

wał także p. Munio Duński, opowiadając o 

Sąd po rozważeniu całokształtu sprawy ska 
(cki). 

8dezwa do społe- 
czeństwa 

1000 dzieci od 3-ch do 6-ciu lat, z bezro- 
botnych i najbiedniejszych rodzin naszego 
miasta, były dotąd dożywianych przez podse- 
Kcję komitetu do spraw bezrobocia. Obecnie, 
wskutek likwidacji funduszu bezrobocia i  za- 

„stapienia go funduszem pracy, który za pałę 
", tygodni dopiero działać zacznie, dzieciom ty 

jęcie jedynego nierąz pożywienia i to 
ężkiej chwili przednówka, przed samesu 

świętami Wielkiejnocy. Aby temu nieszczęścia 
zapobiec, organizacje kobiece, które dotąd [a- 
ko organ pomocniczy w tej pracy współdzia- 
łały, postanowiły dalej samodzielnie ją p; >- 

i z wie:xą ufnością zwracają się o po- 
moc w tem do całego społeczeństwa. Dożywie- 
nie dziecka przez cały miesiąc kosztuje tyiko 
4 złote. Dostaje ono za to codzień litr zupy 
na mięsie, słoninie lub mleku, i pół funta 
chleba. Wszak znajdzie się w Wilnie dosyć lu- 
dzi, którzy potrafią i zechcą dać 4 złote, th 
13 groszy dziennie, — aby dziecko przez mie- 
siąc od głodu uchronić! W maju będzie już 

łatwiej: zaczną się roboty polne, fundusz pra 
cy będzie już funkcjonować, samo słońce bę- 

dzie Gzieci odżywiać. Ale przetrwajmy kwie- 
cień. 

Każdy, ktoby się interesował 
proszony jest o zwiedzenie kuchni 

   
   ©:

 

  

tą pracą, 
(zaułek 

- Franciszkański 3), gdzie się obiady gotuje i 
gdzie z największą przyjemnością wszelkich 
informacyj udzielać będą. Datki chociażby 
najmniejsze, przyjmują redakcje gazet, Sekre: 
tarjaty niżej podpisanych organizacyj, oraz 
centrala pracy komitetu zaułek Franciszkański 
ur. 3. Można też przyczynić się do zapewnic 
nia obiądu dla dziecka nabywając kupon 
„obiad dla dziecka przez miesiąc” całkowity 
(za 4 złote) połowę jego, lub ćwierć. Zbiósla 
aliczna ną ten sam cel odbędzie się dnia 7 i 
8 kwietnia. 

ч Každem ofiarodawcy, w imieniu każdego 
dziecka mówimy już dzisiaj: „Niech Wam to 
Bóg odda!*, 

Katolicki Z Polek 

Związek Pracy Obywatelskiej 
Narodowa Organizacją Kobiet. 
Rodzisa Policyjna. 

Ochrona Kobiet. 
wyszkolenie Wojskowe Kolejowe. 

WYYYWYYYTYYYVYYVYVYYVYVYYY 

Kobiet. 

  

WYYYYVVYVYTYYY! 
3-DNIOWA WYCIECZKA DO WARSZAWY W dniu pierwszego kwietnia rb. wyruszy |. wycieczka organizowaną przez Polski Tou - 

ing - Kłub wspólnie ze światowem biurem 
podróży „Wagons-Lits COOK*. 
„. Zapisy ; informacje Mickiewicza 6. 
Ceny w obie strony: 3 kl. zł. 17,20 

3 2 kl. zł. 25. od osoby. 
Wyjazd w sobotę pierwszego kwietnia wie 

tzorem specjalnym pociągiem — powrót 5 
kwietnia rano. 

  

* wylkazała przytem podróż p. Hertla 

Ł 

Cały magistrat otrzyma wymó- 
wienie pracy 

NIEWYJAŚNIONA KWESTJA Z 10-PROCENT. DODATKIEM KOMUNALNYM. 

WILNO. Władze wojewódzkie opiera- 
jąc się na iodmośnych przepisach, ponow- 
nie poleciły magistratosti cofnięcie 10 
proc, dodatku komunalnego pracownikom 
miejskim i to w terminie od 1 kwietnia. 

W tej sprawie odbyło się specjalne po- 
siedzenie prezydjum miasta na którem, ja- 
ko wyjście z sytuacji zdecydowano wymó- 
wić z dniem 1 kwietnia posady wszystkim 
pracownikom magistratu i przedsię 

biorstw miejskich. 
W ten sposób obniżka pensji obowiązy- 

wiałaby od 1 lipca. 
Decydując się na wymówienie pracy 

magistrai. stał ra stanowisku potrzeby 

przestrzegania 3 miesięcznego termimu, -— 

przewidziamego przy zmianie warunków 

wynagrodzenia. W ten sposób zalecenie 
województwa będzie mjykonane mie z 
dniem 1 kwietnia lecz o trzy miesiące pó- 
žniej. 

W międzyczasie magistrat skieruje ca- 

łą sprawę na Radę Miejską, która jedy- 

mie jest uprawniona do decydowania 0 
zmianach w, uposażeniach pracowników 

miejskich. 

Magistrat ogramiczył się do ustawowe- 

go uprzedzenia. pracowników 0 zmianie u- 

posażenia, natomiast R. M. może przee 
stawić się temu i zniżkę wogóle odrzucić. 

    

Sprawa b. komisarza Kasy Chorych 
PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

W swoim czasie mielada sensację wrywo- 

lała wiadomość o zaskarżeniu do Sądu — 
przez Kasę Chorych byłego jej komisarza 
p. pułk. Kazimierza Hertla w związku z 
rzekomem niewyliczeniem się przez niego 
z pesłnych sum kasowych. Jako czołowy 
argument w; swem oskarżenu kasa chorych 

do 
Warszawy. Zdaniem jej p. Hertel odbył 
ową podróż samochodem  mależącym — @о 
K. Ch. kazał zaś wypłacić sobie Ikoszta 
podróży odbytej koleją. ; 

iPo rozpatrzeniu calej sprawy przez — 

Sąd Okręgowy p. Hertel od stawianych 
mm zarzutów został jedmak uniewinniony. 

Od wyroku tego K. Ch. apelowłała i w dmiu 

wczorajszym sprawa rzekomych nadużyć 
zmalazła się na wokandzie Sądu Apelacyj- 
mego. Przewiodniczył rozprawie prezes 
Wyszyński, oskarżenie zaś z ramienia K. 

Ch. popierali adwokaci Amidrejew i Petru- 

sewi Bronił oskarżonego adw. Szysz- 
kowski. W wymiku parugodzinnego posie- 
dzenia Sąd Apelacyjny zatwlierdził wyrok 
umiewiminiający poprzedniej imstaneji, 

——0-00-— 

      

Gniew wykrył kryjówkę złodziejską 
WILNO. — Onegdaj popełniono w Wilnie 

kradzież na sumę przeszło 2 tysiące złotych. 
Policja, chcąc trafić na ślad przestępców, 

sprowadziła na miejsce kradzieży psa policyj- 
nego „Gniewa*, który szybko wpadł na trop. 
Prowadząc wywiadowców przez kilka ulic — 
„Gniew* dopadł wreszcie do lasku wpobliżu ce 

  

gielni trynopolskiej, gdzie począł grzebać ziemię 
Po przekopaniu wskazanego przez psa miej 

sca natrafiono tam na dużą skrzynię, w której 
mieściły się w całości skradzione w nocy rze- 
czy. 

Zmyślny „Gniew* głośnem szczekaniem wy 
raził swe zadowolenie z udanych poszukwiań. 

MILJON OBYWATELI 
składających swe oszczędności 

w pP, K. A 

to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji. 
Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszło — 

416 RILĘONÓW ZŁOTYCH 
P. K. ©. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 

  

KRONIKA 
wilójska 

Niedziela 

Dzia 26 Wschód słońca g, 5,16 

c + Zachód słońca g. 5,36 

Roberta 
| żwtadtcónikj 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 25 MARCA - 

Ciśnienie średnie: 776. 
Temperatura średnia: Ą-3. 

Temperatura najwyższa: +8. 

"Temperatura najniższa: — 5. 

Opad: ———— 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna, przy 

słabych ruchach powietrza. — Nocą przymroz- 
ki „silniejsze w górach i na wschodzie. — 
Dniem znaczny wzrost temperatury. 

URZĘDOWA 

— PAN WIOJEWODA WILEŃSKI WŁ. 

JASZCZOŁT powrócił w niedzielę z podró- 

ży służbowej i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 

— ZAPADA SIĘ JEŹDNIA NA UL, 
SUBOCZ. Wczoraj 'w dzień z powodu pęk 

mięcia rury wodociągowej nastąpiio pod- 

mycie jeźdmi i następnie zapadnięcie bru- 

ku ma znacznej przestrzeni na u.  Su- 
bocz 61. Z uwagi na możliwość dalszego 
usuwamia się jeźdni magistrat w p=rozu- 
mieniu ze starostwem przystąpił natych- 
miast do naprawy: uszkodzenia. 

— ZJAZD AUTDOBUSLARZY. Właści- 
ciele autobusów w Wiilnie otrzymali wez- 

manie do wysłamia swych delegatów na 
zjazd autobusiarzy który odbędzie się w 
Warszawie iw! dniu 4 maja. Tematem о5- 
mad będzie ustawa o funduszu drogowym, 
konicesjonowanie ruchu i inne sprawy au- 
tomobilowe, 

— OSZUKAŃCZE STOLIKI, U ;«d- 
moża Góry Zamkowej w alei Syrokomli - - 

usadowiło się kilku osobników którzy ** 
bezczelny sposób oszukują na grze w <u- 
kierki młodzież szkolną i naiwnych prze- 
chodniów, wiyłudzając od nich nieraz os- 
tabnie gmosze. W! dnie rynkowe klijenta- 
mi oszustów, są chłopi wracający z targów. 
Oszukańcze stoliki należy bezwzględnie 
zlikwidować 

SKARBOWA 
— ZEZNANIA O DOCHODZIE, Osta- 

teczny termin składamiia zeznań o docho- 
dzie mija w. dniu 1 maja. Pa tym terminie 
opomych będą obowiązywały wymiary 
obliczone pnzez władze skarbowe. Ф 

KOLEJOWA 

— ZNIŻONE OPŁATY KOLEJOWE. 

Nowa limja kolejowa Woropajewo - Dru- 

ja coraz bardziej rozwija się dzięki wpro- 
wadzeniu ulgowych taryf kolejowych. 

Na limji tej w' przyszłości jeszcze bar- 
dziej frekwencja wzmoże się bowiem z 

pow. postawskiego i dziśmieńskiego spro- 
wadzaniy będzie len. 

Ponadto wzrósł ruch towarowo . ра- 
sażerski na wąskotorowej linji Wilno — 
Kobylniki i sąsiednich z powodu zniżenia 
ceny biletów. 

Równocześnie zauważono wzmożenie 
się ruchu towarowego na linji Wilno 
Turmonty, Wilno — Bialystok i Biały- 
stok — Stołpce, dokąd są wywożone to- 
wawy 'włókienniczo - mamufakturme do 
Z 8. S- R. 

AKADEMICKA 
— ZARZĄD SODALICJI MARJAŃ- 

SKIEJ AKADEMTKOW 0. S. B. urządza 
od dnia 8 kwietmia do dnia 11 kwietnia — 
rano Rekolekcje Zamkmięte. Kto z Aka- 
demilków pragnąłby wziąć wi mich udział, 
posjinien sie zgłosić do lokalu Sodalicji 
ul. Wielka: 64 w: dniach. 27, 28. 29, i 30 b. m. 
w godz, 19 — 20. 

SZKOINA 

— SEKCJA OPIEKI POZASZKOLNEJ 
CENTR. OP. RODZIC. ZAKŁADÓW NA- 
UKOWYCH M. WILNA. Na tmzech kolej- 
mych zebramiach postanowiła: 

Rozciągnąć opiekę nad uczącą się mło- 
dzižą poza szkołą ma każdym terenie, gdzie 
opieka jest potrzebną, a więc na ślizgaw- 
ce, ulicach, dwiorcu kolejowym, w kinach, 
teatrach, zabawach i t. p. 

Człomikowie sekcji będą zaopatrzeni w 
legitymacje z podpisem p. kuratora Ok- 
ręgu Szkolnego. 

W celu lepszej rjentacji rodziców i 
iwiychowiawców co do wartości filmów i 
przedstawień teatralnych na wmiosek Sek- 
cji Kuratorjum uchwaliło informowanie 
dyrektorów państwowych zakładów mau- 
kowych io sztukach teatralnych, 'doz:s(olo- 
nych idła młodzieży, polecając j cześnie 
szczególmej uwadze sztuki wartościowe; — 
sprawozdawcy zaś prasowi: łaskawie obie- 
cali podawać treść filmów. — Starostwo 
Grodzkie zapowiada pociągnięcie do od- 
powiiedzialności właścicieli (kin, wpusz- 
czających młodzież na niedozwolone filmy. 

Zorganizowano cykl odczytów i refera- 
tów pedagogicznych (kursa pedagogicz- 
ne dla modziców i wychowawców) I-y od- 
czyt poświęconiy zagadnieniu wspólpracy 
wychowawczej domu ze szkołą, wygłosił 
dr. f. p. M. Puciata 17. III. b. r. 

„ Ustalono zwiedzanie internatów, stan- 
cji, zamieszkałych przez uczni, pozbawio- 
mych opieki rodziców. w mieście, celem 
zapoznania się z warunkami życia i pracy 
młodzieży, 

Ustalono informować ogół rodziców — 
dmogą komunikatów: na zebraniach wływia 
dowczych i w prasie o działalności Sekcji: 
oraz o mozporządzeniiach władz szkolnych 
w: sprawach zachoiwamia się młodzieży. 

ŻYDOWSKA 

— ŻYDOWSKIE DEMONSTRACJE 
ANTYNIEMIECKIE. Na dzień 27 b. m. 
organizacje żydowskie  projektują urzą- 
dzić demonstracje uliczne dla wyrażenia 
protestu przeciwko ostatniim zajściom w 
Niemczech. : 

Do demonstracyj tych wezwał wczoraj 

    

"telegraficznie żydowsko - amerykański — 
kongwes w N. Jorku wskazując przytem na 
potrzebę ściślejszego dostosowania się 
do zalecomego terminu. 

W dniu tym demonstrować mają żydzi 
całego świata. 

Sklepy, przedsiębiorstwa it warsztaty 
żydowskie będą w czasie demonstracji 
zamknięte. 

0 

  

w о 

    
    

      
nastąpi we wtorek dnia 28 

Bóle głowy i bezsenność to skutki zlėj 
przemiany materji. Pij Morszyńską Wodę 
Gorzką, a cierpienie minie. Gen. Repr. Dr. K. 
Wenda, Warszawa, Krak. Przedmieście 45. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wieczór Powszechny*. W niedzielę dnia 
26 b.m. odbędzie się w lokalu BBWR (Św. Ax- 
ny 2 — 4) o godz. 18 „wieczór powszechny”, 
na którym p. Stanisław  Antoszczuk wygłosi 
odczyt na temat „Dawna i nowa Polska a 
Wyspiański". Po odczycie żywa gazetka. W 
przerwach orkiestra smyczkowa. Wstęp wolny. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa О- 
grodniczego komunikuje, że w dniu 31 marca 
b.r. o godz. 6 odbędzie się miesięczne zebranie 
w lokalu Wileńskiego Towarzystwa Organ. i 
Kółek Rolniczych. Mickiewicza Nr. 28 m. 1. 

Porządek dnia: 1) referat dyr. R. Kra'- 
sa: Byliny i ich znaczenie w ogrodach. Wstęp 
bezpłatny, goście i sympatycy są mile widzia- 
ni. jednocześnie komunikujemy, że w dniu 2 
kwietnia r.b. o godz. 4, zwołuje się nadzwy- 
czajne walne zebranie Towarzystwa  Ogrod- 
niczego w tymże lokalu (ul. Mickiewicza Mi. 
28 m. PF). 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 50 marca w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4), dr. Praż- 
mowski wygłosi odczyt na temat „Współc'e- 
sne środki zwalczania błonicy*. Początek o g 
5,30 wiecz. Wstęp wolny. 

— Etyka w życiu codziennem”'. 26  b.n. 
o godz. 4 po poł. odbędzie się zebranie Koła 
byłych wychowanek Nazaretu. Referat kol. 
Szwykowskiej p.t. „Etyka w życiu  codzien- 
nem“. 

— Z Połsk. T-wa Pedjatrycznego. Duia 
27 b.m. o godzinie 20-ej w lokalu szpit Sa- 
wicz (Bakszta 2) odbędzie się posiedzenie 
Wil. Oddz. Polsk. T-wa Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 1) odozytanie protoku- 
łu poprzedniego posiedzenia, 2) dr. J. Zienkie 
wicz: Omówienie przypadku ropnia mózgu 1 
niemowlęcia, 3) dr. H. Kaulbersz Marynow- 
ska: a) Wrażenia z pobytu w klinikach i szpi 
talach dziecięcych we Francji, b) Opieka spo- 
łeczna nad dzieckiem we .Francji.; 4) wolne 
wnioski. Goście mile widziani. 

— Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i 
„Przemysłowej w Wilnie. niniejszem podaje do 
wiadomości członkom i sympatykom, że w dn. 
26 bm. o godz. 18 w lokalu Resursy Rzemieśl 
niczej (ul. Bakszta nr 2) odbędzie się uroczy- 
sta akademja, z okazji imienin Marszałka jó- 
zefa Piłsudskie dla młodzieży rzemieślniczej i 
przemysłowej, na której program złożą się: -— 
1) okolicznościowe przemówienie; 2) produk- 
cje orkiestry oddz. im. Szymona Konarskiego; 
3) deklamacje; 4) przedstawienie amatorskie i 
t. p. Wstęp bezpłatny. 

Klub Żeglarski w Wilnie. — We wtorck 
tj. 28 bm. o godz. 18, w lokalu Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego (ul. Wolana) odbędzie się 
organizacyjne zebranie nowotworzącego  Się 
pierwszego na ziemiach wschodnich Rzeczypo 
spolitej Klubu Żeglarskiego, p. n. sekcji żeg- 
larskiej Ligi M. i K. w Wilnie. 

Na zebranie zapraszają organizatorzy wszy 
stkich miłośników sportu żeglarskiego. Prawo 
wyborcze i uchwalania wniosków przysługi- 
wać będzie członkom Ligi M. i K., którzy na 
zebraniu wylegitymują się ze swego członko- 
stwa Ligi. 

Na porządku dziennym będą sprawy: 1) 
wybory przewodniczącego zebrania; 2) uchwa 
lenie statutu sekcji; 3) wybory władz sekcji i 
4) wolne wnioski. - 

Organizacja Klubu spoczywa w rękach zra 
nego na terenie Wilna p. Kohutka Ludwika. 

  

BLEU orMURY 
PARB 

— ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO STO- 
WARZYSZENIA PODOFICERÓW prze- 
niesionych w: stam spoczyniku w Wilnie, ul. 
Mickiewiicza Nr. 13, mimiejszem zawiada- 
mia, iž r dniu 9 kwietnia b. r. odbędzie 
się doroczne walne zgmomadzemie  człon- 
ków z wyborem władz Stowarzyszenia. Ze 
względu ma ważność sprawi onganizacyj- 
mych obecność wszystkich członków: sto- 
sujących się do wymagań obowiązującego 
statutu konieczna. (Ponadto wysłane zo- 
staną osobne zaproszenia z podaniem do- 
kladnego czasu i miejsca walnego, zebra- 
nia. 

  

„Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, prze- 
czulenie nerwowe, migrena, niepokój i bez- 
senność mogą być łatwo usunięte przy używa- 
niu naturalnej wody gorzkiej „Franciszka-jó- 
zeia“. Zalecana przez lekarzy. 

0d Administracji |< 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

Konie oczekiwać bądą w Podbrodziu tegoż dnia o godz. 9 m. 30 rano. 

z PREWYSZ-KWINTÓW 
- GENERAŁOWA 

obywatelka Ziemi Wileńskiej 

b. m. 

RÓŻNE 
— Wzruszająca punktualność. — 

Jest 5 po 12-ej. w południe. Przed o- 
kienkami kas magistrackich pustki. W 
tym właśnie momencie wchodzi zadysza- 
ny płatnik i zwraca się do kasjera z 
prośbą o przyjęcie wpłaty. 

— Kasa czynna w 'soboty do 12-ej. 
Nie przyjmuję, — brzmi odpowiedź u- 
rzędnika. 

— Ależ, panie kasjerze, — molestų- 
je płatnik, — proszę mi wyświadczyć u- 
przejmość i przyjąć, spóźniłem się o 
parę minut. 

— Nie, nie przyjmuję, 
czynne do 12-ej. 

Płatnik nie daje za wygranę, inter- 
wenjuje u odnośnego referenta. Referent 
wysłuchawszy, idzie do kasjera, ale bez 
skutku. Magiczna godzina 12-ta robi 
swoje! Na stole kasjera leżą dwa papier 
ki-— Mam dużo roboty, — mówi refe- 
rentowi, już po dwunastej i nie mogę 
przyjąć.— Referent wzrusza ramionami. 
Płatnik wychodzi. 

Oto scenka. Czy nie za bardzo jest 
już przestrzegana ta punktualność! Kasa 
magistracka to nie kolej, gdzie kursowa 
nie pociągów z dokładnością minuty jest 
zaletą godną uznania. Może ta wzorowa 
punktualność podwładnych zainteresuje 
szefa sekcji finansowej Magistratu, gdyż 
obaj ci urzędnicy: kasjer i referent za- 
sługują niewątpliwie na zaszczytne wy- 
różnienie. 

— Gazy „Arbonu”. Otrzymaliśmy list na- 
stępujący: 

Uprzejmie proszę Szanowną 

umieszczenie: 

Od czasu kursowania w Wilnie autobu- 
sów Tow. „Arbon”, wszyscy narzekają na gry 
zący dym, którym stale przepełnione są ulice 
miasta, wielu jednak już z tą przykrością v- 
swoiło się i cierpliwie ją znosi. 

Obecnie od kilku dni zauważyłem, że au- 
tobusy Tow. „Arbon* wydzielają całe obłoki 
gęstego i cuchnącego dymu. Szczególnie go- 
dnem jest uwagi to, że nie wszystkie autobu- 
sy tak fatalnie dymią, a tylko niektóre. Dym 
ten uniemożliwia nawet przechodzenie na 
drugą stronę ulicy i tamuje normalny ruch 
przechodniom. 

. Mam nadzieję, że taki stan rzeczy długo 
nie potrwa i że władze Magistratu wileńskie- 
go zwrócą uwagę administracji Tow. „Arbon* 
na powyższą anomalję. Z-;NE 

— Lordowie polscy veł dozorcy domowi 
przy wykonywaniu swych dobrze płatnych, — 
lecz niezbyt fatygujących obowiązków, lubią 
być przekorni. Z jakiej np. racji ma pan „lord“ 
łykąć sam kurz, który zamiatając ulicę, pod- 
nosi — niech spróbują to i przechodnie. De- 
szczu dawno nie było, więc zapas tego uliczne- 
go smakołyku jest obfity, a połać ulicę panu 
dozorcy „nie ochwota”. Miecie więc na prawo 
i lewo co sił starczy, a gdy się zwróci mu 
uwagę, odpowiada, że „jak będzie czas to po- 
lejem!* Szczególnem zamiłowaniem do takiego 
zasypywania kurzem przechodniów odznacza 
się dozorca ołejarni „Poakol* Rossa 6. Możebv 
miejscowy pan dzielnicowy wytłumaczył, że 
zamiłowanie pana dozorcy jest zdrożne i je- 
żeli jest sucho, to przed zamiataniem nie za- 
wadzi skropić ulicy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulance — gra dziś, 

(niedziela 26-II]) o godz. 8 wiecz. znakomita 
komedję „Omal nie noc poślubna”, w świetnem 
wykonaniu zespołu. Są to ostatnie przedstawie 
nia tej sztuki. 

— Poranek dla dzieci. Uwaga dzieci! — 

bo okienko 

Redakcję o 

dziś o godz. 12 w poł. w Teatrze na Pohulan- / 
ce, po raz ostatni po cenach propagandowych 
(od 20 gr.) — odegrana zostanie baśń czaro- 
dziejska W. Stanisławskiej „W szponach cza- 
rownicy“ — udział dzieci i baletu p. Sawinej- 
Dolskiej. 

— Dzisieįsza popoludniowka. 
dziela, 26-Ii1) o godz. 4 po poł. dana będzie 
doskonała, współczesna komedja w 3-ch aktach 
St. Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”. 
Ceny o 50 proc. zniżone. Jest to pierwsze przed 
stawienie Przepióreczki: dostępne dla publicz- 
ności. 

— „Tani poniedziałek". jutro 27-II1 o godz. 
8 wiecz. nieodwołalnie po raz ostatni, frapu- 

w 
imundurkach*, po cenach propagandowych (od 
jąca sztuką Chrysty Winsloe „Dziewczęta 

20 gr.). 

premjerą będzie frapująca sztuka T. Łopale 
skiego „Czerwona limuzyna". 

— Teatr Muzyczny „Lutnia. Występy El- 

ny Gistedt. Dzisiejsza popołudniówka. Dziś о 

godz. 4 po poł. ukaże się po raz ostatni po ce- 

nach zniżonych doskonała komedja muzyczna 

Stolza „Peppina”, z Elną Gistedt świetną od- 
twórczynią roli głównej. Ceny zniżone. 

s wdówka”. Dziś o godz. 8.15 
wiecz. grana będzie w dalszym ciągu budzą- 
ca ogólny zachwyt melodyjna operetka Lehara 
„Wesoła Wdówka*. W wykonaniu bierze u- 

' Uprzedzamy naszych $z. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 
1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

   

  

zalegałącym do tego dnia w opłacie. * 

  

    

wicz Józef i 

Dziś (nie- 

L jery: najbliższą Witoldowi i Żył — Zapowiedź nowej premiery: naj Kai) bieraniu u Glinciszka Rubina (Antokolska 74) w. za z potajemnego uboju. — 
таксе nywania przez i ów w 

Boa p rewidentów w 

cia Wulf i 
a IROKO Nowaka kamieniami 
zając mu zresztą krzywdy, bo ża i ni nie trafił. Obu Kiawiich: ad zo 

  

WINCENTA KONARZEWSKA 
po krótkich i cięzkich cierpieniach zasnęła w B gu dnia 24 go marca 1933 roku w Warszawie. 

Przywiezienie zwłok do stacji Podbrodzie oraz pogrzeb w majątku rodzinnym Punżanki 

MĄŻ, DZIECI i RODZINA 

   

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KAWALEROWIE DZIKIEGO ZACHODU* — 

„CASINO“ 
Jak wszystkie filmy awanturniczo — cow- 

boyskie, tak i ten ma stereotypowe postacie. 
Jest więc „czarny charakter", jest piękna dzie- 
woja, dzielny amant i szlachetny bandyta. 
Treść sprowadza się do walki dwóch rywalów 

  

o serce dziewczyny i zgnębienia „Czarnego 
charakteru". 

Tym razem zainteresowanie jest większe 
dzięki zespołowi wykonawców. 

Jako piękna panna Morales występuje 
Conchita Montenegro, którą kilkakrotnie już w 
podobnych filmach oglądaliśmy. Parę  dziel- 
nych przyjaciół stanowią dwaj  gwiazdorzy 
Georg O'Brien i Wiktor Mac Laglen. (za- 
szczytnie znany z doskonałej kreacji w 
„X—2T", gdzi e był najlepszym ze wszystkich 
partnerów Marleny Dićtrich). 

Akcja toczy się wartko, jeżeli nie zwra- 
cač uwagi na bełkot w licznych djalogach. 

Spora porcja gonitw, strzelaniny i bójex 
entuzjazmuje młodą publiczność, która prze- 
ważnie wypełnia salę. 

Nad program tygodnik dźwiękowy. 
W zapowiedziach prócz sensacyjnego „F. 

P. 1 nie odpowiada”, jest nowy film Buriana 
p.t. „Obraza majestatu”. 

Tad. C. 
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dzaił cały zespół artystycznych teatru z Elną 
Gistedt — na czele. Efektowne ewolucje i tań- 
ce dopełniają artystycznej całości. „Wesoła 
wdówka" niebawem schodzi z repertuaru, u- 
stępując miejsca Wielkiej Rewji  Wiosennej. 
Zniżki ważne. 

Jutro, w poniedziałek „Wesoła wdówka”. 
Wszystkie bilety sprzedane. 

— Staraniem Koła Pań LOPP odbędzie się 
koncert w Pałacu Reprezentacyjnym dnia 1-go 
kwietnia o godzinie 8-ej wieczorem. Łaskawy 
współudział obiecali: kwartet p. Halka - Le- 
'dóchowskiej, p. Czuchowska, (Śpiew), p. Brau 
nówna, p. Szymański (deklamacja), p. Szeli- 
gowski (akompanjament). Bilety w cenie 3, 
2,i 1 zł. przy wejściu. Zaproszenia otrzymać 
można w biurze LOPP ul. Wielka 51. Całkowi 
ty dochód przeznacza się na cele obrony prze 
ciwgazowej., 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Axela. 
PAN — Dlaczego zgrzeszyłam? 

ŚWIATOWID — Zaczarowany dywan. 

HELIOS — Kain i Artem 
HOLLYWOOD — Frankenstein. 

CASINO — Kawaler dzikiego zachodu 
ADRIA — Flip i Flap zą kratami. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zatrzymani podczas obławy. — Pod- 

czas dzisiejszej obławy nocnej na terenie 6-g0 
komisarjatu P. P. zostali zatrzymani Kondrato- 

) Jasiewicz Piotr, przy których 
w czasie rewizji znaleziono obcęgi, klucze i 
latarkę. 

, — Okradziony przez przyjaciółkę. — Kuko 
giel Res (Ponarska 30) zameldował, że w no- 
cy z 22 na 23 bm. podczas jego nieobecno- 
Ści wspólnie z nim zamieszkała Szyng Anna 
skradła mu 150 zł. gotówką, bieliznę pościelo- 
wą, pościel i inne rzeczy. Łączne swe straty 
Kukogiel ocenia na 720 zł. 

— Policjant obrzucony kainieniami. — Ро- 
sterunkowy Nowak Walenty z 6-go komisarja 
tu P. P. otrzymał polecenie asystowania гемл- 
dentom magistratu m. Wilna / Skarżewskieniu 

Żylińskiemu Stefanowi, przy za- 

policjanta swych czynności 
Rubin Glinciszkowie Šiai m 

nie wyrzą- 

braci zatrzymano. 

deki Weronika 
: policji, že Žž jej 

L Włodzimierz (Krakowska 59), > 
wzięła ślub w dn. 10 I. 1931 roku w 
Serca Jezusowego w Wilnie ożenił 

się po raz wtóry, biorąc ślub w kościele św. 
Ducha. w Wilnie dnia 19 IL 1332 roku z jad- 
wigą ką. Szatkiewicza aresztowano. - 

— BIGAMJA. — Szatki 
(Szeptyckiego 16 sa k ) doniosła 

którym 
kościele 

=. AA SPRZEDAŻ R: 
— Na Łukiskim wykryto 

galny handel i, uprawiany 
Aleksandrowicza Jana (Piłsudskiego 26), 

kinia. Góra, Ankudowicza Wojda, (Szkapier- pier- 
na 99), Bohdanowa Jana, (Wilkomierska 79; 
i Atramowicza Jana (Karisbadzka 28). Ode- 
brano u nich 7 zapalniczek i skierowano je 

przez 
Krze 

\\ do Urzędu Akcyz i Monopołów.



SPORT 
CZTERY TYSIACE KILOMETROW 

: NA „STOMILKACH“ 

Baxjil wczoraj w) Wiilmie członek poz- 
nańskieęgo klubu motocyklowego „Unja”, 
doskeanały zawiodniik, zwycięzca niejedno- 
Кгобоу mw wyścigach szosowych nia torze 
żużlowym w Mysłowieach i torze  śnież- 
nym wi Zakopanem p. Negengast. 

W porozumieniu z polsiką fabryką opom 
samochodowych i motocyklowjych t. zw. 
„Stumilek* p. Negengast przedsięwziął 
raid na Rudge'u z przyczepką mając za 
zadanie: przejechanie 4000 klm. ma tych 
samych oponach. 

Raid jak należy przypuszczać z do- 
tychezasowych wyników, udał się gdyż 
po przejechaniu dwóch pierwszych eta- 
pów: Poznań — Zakopane — Śląsk — Kira- 
ków — Warszawa — Poznań, oraz Poznań 
— Gdynia — Puck — Poznań i drogi z Po- 
znemią do Wilna i jeździee i maszyna wiy- 
włiązałi się z zadania dobrze. Dziś p. Ne- 
gengast odjeżdża do Pozmaniia. 

Motocykl, a ściślej stam opon, budził 
zainteresowanie maszych motocyklistów, 
dla których kwiestja wobec zbliżającego 
się sezonu jest alktualmą. 

. II] MASSARYKOWE HRY W PRADZE. 
Ill Masarykowe Hry, jakie odbędą się w 

dniach 3 — 5 czerwca r.b. w Pradze, będą 
największą imprezą lekkoatletyczną w nadcho- 
dzącym sezonie. 

Zapowiedziany jest start wielu najlep- 
szych zawodników europejskich. Czesi ogrom- 
ną wagę przykładają do reprezentacji Polski, 
z którą — dołączając jeszcze lekkoatletów Ju- 
gosławji — pragną stworzyć silną repreżenta- 
cję słowiańską w walce z przedstawicielami iu- 
nych państw. Trzonem zespołu słowiańskiego 
będą nasi zawodnicy: Kusociński, Wałasiewi- 
czówna, Wajsówna, Pławczyk, Heljasz i t.d. 

Atrakcjami specjalnemi mają być: kula 
(Heljasz, Douda, Hirschfeld i Sievert) oraz 
biegi długie, w których Kusociński ma się spot 
kać z Finnami: Virtanen, Loukola i Iso-Hollo. 

Zapewniony jest udział czełowych zawod- 
ników Francji, Niemiec, Danji, Norwegji, Ho- 
landji i Belgji. Wchodzą ponadto w grę za- 
wodnicy: Szwecji, Szwajcarji, Austrji, Turcji, 
Itałj, Węgier i Grecji. 

W KILKU WIERSZACH 
W dniu 15 kwietnia rozpoczynają się w 

Nicei międzynarodowe zawody  hippiczne, w 
których weżmie udział zespół polski. 

Połscy jeźdźcy opuszczą Warszawę w 
pierwszych dniach. kwietnia w składzie nastę- 
pującym: starszy zespołu — mjr. Adam Króli- 
kiewicz (1 pkł. szwol.), rtm. Kaz. Szosland 
(CWK. Grudziądz), rtm. Seweryn Kulesza 
(CWK Grudziądz), por. Paweł Nehrlich Dąb- 
ski (7 DAK), por. Zygmunt Ruciński (CW Art. 
Toruń). 

Stanowisko szefa ekipy nie zostało dotąd 
obsadzone. 

Po skończonych zawodach w Nicei, jeżdź- 
cy polscy pojadą do Rzymu, gdzie startować 
będą w zawodach, poczem wracają do War- 
szawy na międzynarodowe zawody konne, od- 
być się mające w Łazienkach w dniach 3 —-13 
czerwca r.b.. 

* £ 

в Dorocžny walny zjazd polskiej prasy spor 
towej odbędzie się w r. b. w Katowicach, w 
dniach 7 i 8 kwietnia. 

Na porządku dziennym znajduje się mię- 

* 

dzy innemi sprawa — małego kongresu mię- 
dzynarodowej prasy sportowej, jaki odbyć się 
ma w czasie Świąt Zielonych w Warszawie. 
Zarząd Poł. Zw. Dziennikarzy Sportowych za- 
stanawia się obecnie w związku, ze wspom- 
nianym kongresem — nad kwestją zorganizo- 
wania i odbycia przy tej okazji — kongresu 
sportowej prasy owiańskiej. 

* 

Bezkonkurencyjna dotychczas znana dyš- 
kobołka, Wajsówna, bezkonkurencyjna nietylko 
w Polsce, lecz i w całym Świecie znalazła obec 
nie groźną rywalkę w osobie znanej zawodri- 
czki poznańskiego AZS, mistrzyni Polski w 
pchnięciu kułą, Jasieńskiej. 

Podczas ostatńich zawodów jJasieńska uzy 
skała wynik ponad 40 metrów, przyczem od- 
ległości takie Jasieńska stale uzyskuje na tre- 
ningach. Rywalizacja między nią a Wajsówną 
zapowiada się w bieżącym sezonie bardzo cie- 
kawie. 

* 

Jak się dowiadujemy, od lipca b. r. 
Państw. Urząd Wych, Fiz. uruchamia nie- 

* * 

i ólmych ©- 
kręgowych Urzędów! WF (10 województw, 
i Śląsk), a zadanie ich polegać będzie ma 

  

— URZĘDOWA. W dniu dzisiejszym 
spodziewany jest powrót p. wojewody Świ- 
derskiego z Warszawy, gdzie p. wojewoda 
przebywa w: sprawach służbowych. : 

— ZLODZIBJE GRASUJĄ W NOMWO: 
GRÓDKU. (W! nocy ma 24 b. m. nieustalony 
dotychczas Sprawca przy pomocy wytry-!; 
cha, czy też dobranego klucza, dostał się l 
do lokalu Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem (przy ul. [Piłsudskiego Nr .36)*i 
skąd po wyrwaniu szuflady w biurku — 
skradł leżące tam 7 zł. z i 

W analogiczny sposób okradziono przed 
'kilku tygodniami mieszkanie p. Hirymie- 
wiiezorsjej, mieszkanie iks. wikarego, oraz 
dokonano innych kradzieży. 

Sprawą. wykrycia tych złodziei miesz- 
kaniowych — specjalnie zainteresowały 
się organa (P. IP, 

— POŻAR. We wsi Karpiejki w pow. 
szezyczyńskim w nocy na: 24 b m. w zabu- 
dowaniach "Andrzeja Romaszkiewiicza — 
wybuchła pożar, który mozszerzył się na 
imie zabudowamiia. Ogółem pastwą pożaru 
padło: 7 domów, mieszkalnych, 7 stodół, 
7 ehlewów: i 12 sztuk inwentarza żywego. 
Straty wynoszą łącznie około 24,000 zł., 
Przyczyny powstania pożaru — ma razie 
miie zostały ustalone, 
PORANNA ! EA kt AI" 

Dźwiękowe Kind „APOLLO“ 
Dominikańska 20. — Wstęp 49 gr. 

Kobietybez przyszłosci 
a: sli ap TA poruszające w zupeł- 

współczesnej moralności z JOAN CRAWFORD 
i CLARK GABLE. Film który zachwycił 
świat!!! Film, który wstrząsnął sumieniami!:! 

Film, który musi każdy zobaczyć!!! 

      

    

Aoniiirka 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK KS. 

SMIALOWSKIEGO. — Na drodze ze Słonima 
do Albertyna na widok samochodu spłoszył 
się koń, zaprzężony do bryczki, którą jechał 
prefekt klasztoru S .S. Niepokalanek w Słoni- 
mie, ks. Stanisław Śmiałowski. Koń poniósł, 
wywrócił bryczkę. Ks. Śmiałowski doznał zła- 
mania ręki i potłuczeń. Nieszczęśliwy ten wy 
padek powszechnie szanowanego i popułarne- 
go wśród ludności kapłana, wywołał w mieście 
ogólne zaniepokojenie o zdrowie i życie kap- 
łana. 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. — 
Dnia 22. III. 1933 r. Bohdanówna Helena, 
eórika Antoniego i Antoniny, lat 22 panna, 
po maturze, zatrudniona przy doszkolaniu 

szeregawysh wojskowych w koszarach — 
gamnizonu słonimskiego, zamieszkała w 

Słonimie przy ul. Żyrowickiej Nr. 32, u- 
siłowała popełnić samobójstwo przez otru- 
cie się esencją octową. Desperatkę odsta- 
wiiomo do szpitala wojskowego w Słonimie. 

Stan jej zdrowia miet budzi narazie obaw. 
Przyczyny tawgnięcia się ma życie narazie 

mie ustalono. Dochodzenie prowadzi Ko- 
misarjat P. P. w. Stonimie. 

— IP. BORIA. WAJNSZTEIN — ZDE- 
NIERWOWIANY. Dmia 22 b. m. w czasie 
egzekucji podatków przez sekwestratora 

Magistratu m. Słonima Tuchmechera Eo- 
Tesława, płatnik  Wlajnsztejn Borys, zam. 
w Słonimie przy ul. Poniatowskiego Nr. 9 

stawił opór sekwestratorowi i asystując 
cym mu post. Pawłowiezowi i Kazimierczu 

ikowi: z Komisarjatu ([P. P. w: Słonimie, po- 
degający na tem, że opisami za zaległe po- 

datki kamiapę, połamał, odpychając i szar- 
piąc policjantów. Te nerwy p. Wajnsztej- 
ma mie dodadzą mu splendoru. Sprawa о- 
prze się o sąd. 

  

 barańdinicka 
— Nowe Ceny na mięso. — Wobec znacz- 

nego podrożenia żywca, z dniem 26 marca Sta 
rostwo ustaliło nowe ceny na mięso wołowe i 
cielęcinę. Od tego dnia kilogram mięsa będzie 
kosztował 85 groszy, cielęcina zaś 75 gr. 

— Nie długo się cieszyli. — Wiašcicielowi 
majątku Cieszewia K. Mackiewiczowi skradz:o- 
no świnię. 

Policja ostro wzięła się do pracy i wkrót 
ce wykryła sprawców kradzieży, którymi oka- 
zali się mieszkańcy tejże wsi i sąsiednie, 
Szpakowce. 

Debiutujących  złodziejaszków w osobach 
Mikołaja Chrzanowskiego, Adama Zdrohony i 
Tomasza Kamińskiego wraz z dowodami rze- 
czowemi przekazano sądowi grodzkiemu. 

— UJĘCIE GROŹNEGO BANDYTY. 
Wczoraj wieczorem na terenie gminy dobro- 
imyskiej posterunkowy  Nowogórski napotkał 
podejrzanego osobnika, który wezwany do za- 
trzymania się, począł uciekać i oddał do go 
sterunkowego kilka strzałów karabinowych. — 
Zarządzona natychmiast obława doprowadziia 
do ujęcia niejakiego Bachara Aleksandra ze 
wsi Jaglewicze, pow. kosowskiego, który mia! 
przy sobie karabin rosyjski, naładowany 5 na- 
bojami. 

Opryszek zeznał, że riależy do bandy, która 
usiłowała przejść granicę sowiecką. Inny czio- 
nek tej bandy, niejaki Niemoczko vel Mojsiej- 
czyk, strzełał w swoiim czasie do posterunkowe 
go Palko z Iwacewicz, którego ciężko ranił.— 
Dalszymi członkami bandy są: Szyjan Aleksan 
der ze wsi Hoszczewo oraz Tokarska Anasta- 
zja ze wsi Jaglewicze pow. kosowskiego. Za 
bandytami zarządzono natychmiast pościg. 

R AA) НЫ 

° # 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 
TYS. grozi wynarodowienie w szkołe 
obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOŁ- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICA 
na konto czekowe( PKO , nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 
  

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników,   
Spróbujcie - porównajcie 

s przekonacie się 

wytwórni wina 

M. melodii 
WILNO 

są stare—leżałe, mocne i zdrowa. 
ŻĄYSJCIE WSZĘDZIE. 

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do spzze- 

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosta- 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6-—1, godz. 9 —3. 

GABINET 
fkmc Jonalnej kosmetyki lecznienej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosinetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W: Z P. 

  

    

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 26 MARCA 1933 R. 
10.00: Transm. nabożeństwa. 11,35: Od- 

czyt misyjny, 11,57: Czas. 12.10: Komun. me- 
teorologiczny. 12.15: Poranek symfoniczny z 
Filnm. Warszawskiej. ' „Samoobrona spożyw- 
cow“ — odczyt, d.c. poranku. 14.00: „Poga- 
danka dla gospodyń* — odczyt. 14.20: Muzy 
ka. 14.40: „Co słychać, o czem wiedzieć trze- 
ba”. 15.00: Audycja dla wszystkich. 16.00: 
Transm. z Warszawy. Audycja dla młodzieży. 
16.25: Melodje Supp'ego (płyty). 16.30: „Ciort-- 
ka Albinowa mówi* — monolog humorystycz- 
ny. 16.40: Utwory Sullivana (płyty) 16.45: 
Kącik językowy. 17.00: Recital fortep., komun. 
d. c. recitalu. 17.55: Program na poniedziałck. 
18.00: Muzyka taneczna. 19.00: „Henryk 
Kleist“ — pogad. literacka. 19.15:  Rozmait. 
19.25: Słuchowisko. 20.00: IV Konkurs Muzy- 
czny Rozgłośni Wileńskiej  (odgadywanie u- 
tworów i kompozytorów) 10 nagród ofiaro- 
wanych przez firmę F. Frliczka, ul. Zamkowa 9. 
21.00: Muzyka lekka. 21.30: Wiadomości spor- 
towe. 21.40: Retransmisja opery z Medjołanu. 
22,55: Komun. meteor. 23.00: Muzyka taneczna 

  

Glełda warszawska 
Z DNIA 25 marca 

DEWIZY: Belgja 124,50 — 124,81 — 
124,19. Holandja 359,80 — 360,70 — 356,90. 
Londyn 30,60 — 30,75 — 30,45. Nowy 
Jork kabel 8,925 — 8,945 -- 1,905, Paryż 
35,07 — 35,16, — 34.98, Praga 26.47 — 
26.53 — 26.41. Stokholm 162,20 — 163,00 
16140. Szwiajcarja 172.40 — 172.73 — 
171,87. Włochy 45,90 — 46.13 — 45.67. 

Berlin w obrotach nieofie, 213.50. Ten- 
dencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 76. Lilpop 10,50. 
'Tendenc. eckolwiek mocniejsza. 

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: — 
Dolarowa 54, Dillonowska 64 — 64 i pół. 
Stabiliz. 54,75, 55, Warszawska 37 1/4 — 
37 3/4. Śląska 43 — 43 1/8. 
Dolar w obrotach prywiatnych 88,87 3/4. 

Rubel: 4,77 w płaceniu, 4,78 w żądaniu. 

  

Miesiąc Sziagierów w Kinie „REwJA" Ostrobramska 5. 
  

  

IPoży W NE 

SNIADAN NE 
JEST PODSTAWĄ CAŁEGO DNIA! Nasze pożywienie nie zawiera wystar- 

czających substancyj odżywczych, by podtrzymać siły i energię — uzupełnić 

je może tylko OVOMALTYNA, pełnowartościowa wiłaminowa odżywka, która 

w przeciwieństwie do większości produktów jest pokarmem całkowicie 

zaspakajającym potrzeby ustroju.    

    

   

OVOMALTYNA rozpuszczona w ciepłem mleku, kawie 

lub herbacie, czyni doskonaly napój i spożyta na 

śniadanie, wzmacnia organizm i przysparza sił. 

A" OVOMALI IN 
składa się z jaj, mleka, słodu i kakao, 

zawiera diastazę i lecytynę; 

jest przytem lekkostrawna 
i łatwa do przyrządzania. 

   

    

* 

Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER Sp. Akc. 

KRAKOW 

CENY: 

puszka 125 gr. — Zł 2:50 

250 gr. — Zł 4:30 
500 gr. — Zł 7-80 

, De nabycia we wszystkich apiekach i drogerjach. Sróby t broszury wysyfa sių Resp litais 

  

Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. э ) КЕЛ 
Początek o godz. 5, w sobotę i 

« & Milošė dumneį arystokratki niemieckiej do irancuskiege jeńca! 
W rolach głównych: Warner Baxter i Leila Hyann. 

niedzielę o godz. 3-ciej. 
Ceny m €:s': Bsiuon 40 gr Parie> ca 80 © . 

  

Już wkrótce — 

Otwarcie Biura Pośrednictwa Małżeństw 

- ROĄEO I JULCIA 
uszczęśliwiają pod gwarancją, tamże KURSY. SALONOWYCH MANIER pod kier. ADOLFA DYMSZY 1 

CONRADA TOMA. Honorowi protektorzy: ZULA POGORZELSKA i 
Ceny niskie. Dla niezamożnych na raty. 

ANTONI FERTNER. 

  

Dziś! Na, 
„SOWKINO“ — MOSKWA 1933. 

„KAIN 
Według powieści głośnego pisarza rosyjskiego 
Maksyma Gorkija. W rol. gł. artyści 
Artyst. w Moskwie. — Oryg. pieśni w wyk. 

chóru Moskiewskiej Opery Państwowej. 

Dźwiękowe tino 

„ 
y film produkcji   UWAGŃ [$ Gotychoeg mi bywełegol 

Po raz pierwszy w Wilnie dodatek dźwięka- 
wo - rysunkowy w języku rosyjskim produkcji 
„Sowkino” p. t. „ULICA WPOPRZEK“. Nie- 

ma słów zachwytu dla tego filmu. 
Balkon 49 gr. Parter na 1 s. od 80 gr,. na pe 
e: seanse od 90 gr. Seanse: 4, 6, 8, i 18. 

I ARTEM" 
Teatra 

  

FABRYKA MEBLI 

  

      

*FYŁYYTYYYYYVYYYYYYWYYYYYYVYPYYTYYYYYYYYTPTYT 

  

  

i SKŁAD ее sa НОО ЕЛЕН Е, 

Aliulis p ZE AE , DRS Bm Rocnischa okazyjnie — 
Spółka z ogr. odp. Lekarze sprzedam. Sadowa 7, 

y Wilno, ul. Tatarska 20, LS 
dom własny. Istnieje od 1843, A ae a o UA a T r, i 0 z 
Jadelnie, sypialnie, salony, -- TY SOSA S R Eko She 

| gabinety, łóżka niklowane i DOKTUR ARTS) M R ky. 
j angielskie, kredensy, stoły, Janina й AA Sai 

szaty, biuika. krzesła dębowe roczo położony na 
i t.p. Ceny znacznie znižone, PIOTROWICZ - RA b SĄ 

ь is SOsnowy. 
TEA DISTRI JURCZENKOWA miejscowość slonecz-       
ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

AJUPORCZYWSZE 

ÓLE GŁOWY. 

KOWALSKINA 

› 

  

  

Lečžnita Lilenisi. Šou. Pom. Sanitaras) 
Wilno, ul. Wiieńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABIWET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solnx, Djatermija) 

czynny od 11 — 6 popołudniu 

Opłata za utrzymasie i wszelkie zabiegi 

lekarskie i rentgen. została obniżona. 

na Zwierzyńcu róg To- ; 
masza - Žana i 

bow. się.: Wielka 
m. 

ctdynator Szpit. Savi. z na. Wiadomość 
ch*roby skórne, wene- Admin. „Stowa“. 

w 

tyczne-1 móczupładłowe 5-5 aa 
przeprowadziła się Z powodu WYJAZDU 

wileńska 34 R sprzedaje się 
uniebłowane 4 - poko- 

a „siate jowe MIESZKANIE. -— 
Niskie komorne, ciepłe, 

._ słoneczne. suche. Do- 
wiedzieć się:: ul. Nie- 

od 5 — 7 wiecz. 

BAasaORiiz aso  Miecka 4 m. 20. 

UFO SAMOCHODY < „I SPRZEDAŻ „„ kasę pancerną sprze 
vis daje najtaniej Lombard 

> ELA 5 "w likwidacji. , Biskupia 

  

Fab- 
do sprzedania. 

10 
od 

KUPIĘ 
malą maszynę do pisa- 
nia używaną w dobrym 
stanie. Ołerty do Ad: 
ministracji „Słowa* pod 
A, W. M N 

ycznej 

1 do 10 rano i 
— 3 p.p. 

WIELKA 
wyprzedaż mebli: ja- 
dalnych i kuchennych 
stołów, szaf do ubrań, 

Okazyjnie 
do sprzedania 

  

biurek damskich i , powcda wyjazdu bar- 
mmęskich, szat  kil- @о niedrogo 2 ióżka 
chennych i in. Ceny dębowe z materscami Az 

wyjątkowe niskie. wało nżywane, srałka 
Wzorowe warsztaty nocna oraz chsiselongne ^ 
stolarskie. Subocz 19 oglądać codziennie od 

Tel. 198. 3 do 5. Białostocka 6—1 

  

62 
> 

  

     

   

  

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną 
maitszych chorób — zanieczyszcza krew i 
mianę materji. 

Ranów trawienia, wzmacniają organizm i 

wystawach lekarskich najwyższemi odznacz. 
łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 

innych miastach. 

- Sprzedaż w aptekach   

   

  

pow 
В f 
5 

Ratujcie zdrowie! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że: 

Słynne od 50 lat w całym świecie 

ZI0ŁA Z GÓRHARCU D-ra LAUERA 
są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję o*- 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały 

—— Cena % pudelka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. 
składach aptecznych. 

Oborę czerwoną polską 
stadnik wysokiego, 

pochodzenia, 17 krów, 
9 jałówek. Dowiedzicć 

  

    dowa 5. Tel. 11-72. 

tańsze ubrania, 
cze, i 

MIESZKANIE 

mi do wynajęcia. 
Metropolitalny 3, (róg dami przy 

SPRZEDAJ Ę Miłosiernej), tel. 

się Z. Ruszczyc Witol- 

LAS BŁ MIESZKANIE 
drobiazgi po zu W ogrodzie z 2 balko- 

PAN W roli mumji wskrzeszonej do życia nast. LON CHANEYA — BORYS KARLOFF. Osią akcji jest: Historja | 
grzesznej miłości egipskiego kapłana In-ho--tep ku kapłance z Isis, za co ukarany został, aby był żywcem 

odkryta. 

Wkrótce wielki film ze współczesnego Egiptu p. t. 

M U M J A 
zakopany do trumny jako mumja i obecnie mumja ta została 

  

PAŃ | Dlaczego rasyk? T O 
Dramat kobiety, które dla swego dziecka zmuszora była kupczyć własnem ciałem.— W rol. gł. „Kobiecy Lon 
Helena Hayes, Lewis Stone i in. — Nad program Dodatki dźwiękowe i aktnalja, — Seanse 4, 6, 8 i 10 15. 

Dzis! Film którego nie sposób zspomnieć! 
krzyk ostatniej nędzy 

krzyk ostatniego upadkn 

spowiedź kobie'y ulicznej, 
istoty majbardziej zasługującej 

na litość ludzką... 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
ieika 47, tel. 15-41 

Dziš 

„OBRAZA MAJESTATU“ 
Superszlagier arcywesołej komedji prod. czeskiej z ulubieńcem publiczności, niezrównanym komikiem i waoeoryste 

VLASTĄ BURIANEM ..... 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE ÓD 20 GR. 
dzień! Przebój tętniący życiem! KAWALEROWIE DZIKIEGO ZACHODU. 

lutro premjera! Świetna komedja! 
ostatni 

  

Dtwiękowy 1) Niezrównani ulubieńc : 
Kima-Teatr pablicznošci 7 PAT i PATACHON 

„ŚWIATOWID” 2) Swietna polska operetka filmowa p. t. 
Mickiewicza 9. rzelska i Konrad Tom. — 

OGRÓREPTARIETEE TE 

  

PBPIENAS 
MIESZKANIA 

DO WYNAJĘCIA 
ja i > @% › 1 4-pokojowe przy 

L 1) P p ul. Kasztanowej 4, p0- 
GWAR ME każe dozorca. 

AA DE ZZA 

DO WYNAJĘCIA 
2 MIESZKANIA 3-ch pokoi i kuchni, 

ze wszelkiemi wygoda- irontowe po 5 pokoi— 
Plac ze wszystkiemi . wygo- 

ul. W. Po- 
11-74. hulanka 19. Informacje 

- — W. Pohulanka. 19,-- 

  

4 - POKOJOWE m. 16 tel. 188. ь 
o Wszy == — -- 

st ‚  weran- 
da. Informacje: Mia |* [ORAL BIOROWY 
M m Žan | aso do wynsięcja zaraz 

vis-4 vis Kstedry — 
Mickiewicza 1. Wia- 
domość n dozorcy. 

3 - POKOJOWE 

    

  

pełnie niskich cenach Tami, piękny widok—— — 

wyprzedaje Lombard - oo SSA КА 

* PEWIdACII, BOB 5 - POKOJOWE na pierwszem piętrze, 

Sz) MIESZKAN I Erontowe wejście 240 
po pnanóważAad = „e wszystkiemi wygo-kw. metr.  niepodzielo- 

Dzierżaw dami do wynajęcia. — ny na pokoje, „nadaje 
i N; AAAMAAŠAAAAAAAABA AAS Zygmuntowska 20. — Sit dla instytucji. Na 

powstania najroz- ZAR AZ Wiadomość u dozorcy. parterze z frontu — w 

tworzy złą prze- do/ wydzieržawienia —— — | — = — — 122 kw. mtr. > wyn 

folwark 120 ha grun- РО WYNAJĘCIA _€cia przy ul.  latarz 

tów ornych z łąkami.- 

Nowogródzkie . 

kol. Nowojelnia. 

pobudzaja zoetyt. 
nagradzone na 

eniami Wzłot.meda- 
Londynie i wieju 

BABA indais Aya es A 

Lokale 
УМЭч РЕ оАЬ 

MIESZKANIA 
4-5 pokojowe, Wszei 
kie wygodr, balkon. — 
Rzeczna 12 -— 12 (kolo 
Zakrrtowej)   (W. Z. P. 48) 

  

MIESZK ! . iedz 

Poczta Zdzięcieł woj. - pokojowe i kuchnia Się tamże u właściciela 

оТа „wygodami.— Wilko- 

rząd maj. Strzała. St. mierska 5-a. 

= A R, 

A N I Eskieį nr. 20, dowiedzieć 

UWADZE P.P 
— — — — — — WOJSKOWYCH 
DO WYNAJĘCIA T AN cl o 

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
3 pokoje ze wszelkiemi MIESZKANIE 
wygodami. — Tartaki'5- pokojowe, słoneczne 
34-a. suche, balkon, ogródek 
— — m — — — —elektryczność przy ul. 

POKÓJ Artyleryjskiej nr 8 m. 
duży, jasny, umebłowa 2 (blisko Koszar). D3- 
ny, telefon, wygody, zorca wskaże. Warunki 
zaraz, niedrogo. Ofiar- —. Grabowski, Garbar- 
na 4 m. 2. -ska 1 tel. 82. 

Brukarnia wydawnigtwa „SLOWA“ 

Dziś wesoły tydzień! Trzy godziuy śmiechu. Dwa najweselsie filmy sezonu w jeduym programie. 

LGL рар owi B I iii i 
WYNAJĘCIA 

- 2 2 w ы я į lub 2 pokoje z wy- 
Nie czekaj nieszczęście godami. M. Pohulania 

й 16 m. 2. 

Zabezpiecz zaraz swe budynki piorunochroniem. DOS ZA 
z Г, * ‚ : LAK AAA D Й Лобьм. - 

Piorunochrony najtaniej w firmie POSZUKUJE 

JAN SAŁASIŃSKI, Hilio, Wileńska 25, PRACY 
Telefon 19 01. 8 

(Żądajcie cenników) $  OCHMISTRZYNI 
' samotna poszukuje pe 

Hiceaoacococoooooooooaoau| sady na wyjazd, lub 
I as ASS a S w mieście — może 

BEZDZIETNESKLEPY DWA SKLEP оаа 
malžefistwo — poszu -sklady i garaże do DO WYNAJĘCIA uj albo chorą osobą. 
kuje. dwóch ładnych wydzierżawienia — za- na rogu ul. Ad. Mic- Szpapierna 36 m. 2 
pokoi z używalnościa raz! Mickiewicza 34.— kiewicza i Motwiłłow- | E Seyhikówike 
kuchni. Mickiewicza 28 Zgłaszać się: Dobro- skiej nr. 33-a —2. po-  виииинисленнакннини 
— 1. Telefon 7-84 dia czynny 2 m. 4 — o 3 każe dozorca. pó 
W. O. rano i 3 po południu. - —н - Lekcje 
— == — — — — — — — — — — — —MIESZKANIA www 
POKOJO, Mb dwóch = — — S 2.LG.pAKSJOWE CZ WY TŻ, (12 
poszukuje bezdzietne OD I-go MAJA _ godami do wynająci:. O S O B A, posiada 

5 — 7 codziennie Sie- 

w zabawnej 
komedii p. t. 

„100 METRÓW MiŁOŚCI' 
Dla młodri*ży dozw' lone, 

Zaczarowany dywan 
W 1el. głównych Adolf 
Dymsza, Zula Pogo- 

  

  

    

  jaca włoską szkołę: śpie 
wu udziela lekcje Śpie- 
wu i muzyki oraz łek 

Popławsk» 29, 

Lokal handlowy 
małżeństwo.Oferty pod rb. poszukuję mieszka- 
1. К. д0 Redakcji „Sło- nia 3 — 4- pokoi ze 
wa“. wszelkiemi  wygoda - V ; ‹ 
______ — mi.. Oferty proszę skła duży : mieszysniem 1» 2 - i r 

"DO WYNAJĘCIA" dač do 1-go kwietnia parterze do wynajęci». a Wieża. m aż 
w administracji „Sło - ul. Mickiewicza Nr. 4 i d oko- 

edonų B MS wa“ dla „Doktora“. i i kowej 11 m. 5. 
je, komunikujące się — e] m Iuformacje n dozorcy 

  

świeżo A sz AE ž r — domu. R Os a S Či 

ne, elegancko umeblo — 

TE a Pa : MU matami sad S ės a 

Es Kau A, Šat o 4 i dzazie 2 7 skiego. — Zgłoszewte 
zienki. — Można się abrowskiego 12 m. 4 16910 # 5 Asia ża 

dowiedzieć. dziś od уе . pok, oraz sklep— do *Hekiewicza m, 1 

12 — 2 po poł. i od o Bonk wynajęcia. — Dowie- ©d godz 1i-ej do 2-el. 
A AR dzieć się: ul. Kalwaryj- —— 

      
       

  

   

kOWSK 24 84 i Ge TOMB" PRRERWRRANE i 
rakowskiego , M. uży, słoneczny, Mi 4 

IRA > y= blowary z niekrępnią" 47/7 ko OWE ж Zauby Ą 

UMEBLOWANY „gm Penas я, „m 1 z be s B E 
5 zny pokój z bał być z używalnością sa В 8 -- — 

EE Yoda R — Grrbarska 5— — Odremontowane --PRZYBŁ AKA 

ё dowiedzieć się u d salki) _ solidnym loka- się buldog. Odebrać —    wydaje się dla samot 

nych, na miejscu obia- 
dy. Portowa Nr. 23-24 

ul. Dominikańska 8 m. 
2 — 

zorcy od 9 — 11 i od rom | jdnajęcia. 
1 do 5. "$w. Igni 
6 Ay į POZ A Os L ns A


