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Ratujmy Bazylikę! 
Ratujmy bazylikę!.. Oto hasło, które 

dziś zabrzmi w całej Polsce, jak długa i 

szeroka! Oto dwa słowa, z których jedno 

uderza na alarm, a drugie porywa ducha, 

wskazując na drogę wzwyż! Oto najtre- 

ściwsze ujęcie zadania najpilniejszego — 

oto apel do naszego sumienia, abyśmy 

spełnili swój obowiązek, nie nazywając 

go — ofiarą!.. 

Bazylika musi być * uratowana!... — 

Niech to będzie najgłębszem przekona- 

niem i najszczerszą wolą każdego z nas 

dym gruncie tuż nad brzegami Wilenki i 

Koczergi, oraz w bliskiej odległości od 

Wilji, której koryto niegdyś było znacz- 

nie bliżej. 

Pożary, wielokrotnie niszczące Ка!е- 

drę, zmuszały do gruntownej przebudowy 

świątyni. Na miejscu dawnej, drewnianej, 

już za Witolda stanęła większa, muru- 

wana, która została przebudowana raz i 

drugi. Wznosząc nowe mury i rozsze1za- 

jąc świątynię, wychodzono poza grunt 

trwały i zakładano fundamenty na pizy- 

  

— wówczas Stanie się tak, jak my tego 

pragniemy! 

Wysiłek, wymagany ой każdego z 

nas, jest doprawdy niezwykle mały: n'ech 

każdy z nas da parę złotych, a zbiorą się 

w całej Polsce tak wielkie sumy, że wy- 

starczy nietylko na przeprowadzenie 

wszystkich robót ratowniczych, ale j.- 

szcze na ozdobienie świątyni, miejsca 

spoczynku Królów polskich i świętego 

Patrona Wielkiego Księstwa  Litewskie- 

go, — Królewicza Kazimierza. 
Niech tylko nikt z nas nie uchyli się 

od spełnienia swego obowiązku, — niech 

nie odkłada na jutro — pojutrze; bis, dat, 

qui cito dat, — mówi stare łacińskie przy- 

słowie. Tak: dwa razy daje, kto prędko 

daje! 

„Dzień Ratowania Bazyliki Wiier - 

skiej” musi niezwłocznie dać taką sumę, 

któraby zapewniła kierownictwu robót 

możność całkowitego zrealizowania pla - 

nu ratowniczego i pozwoliłaby należy- 

cie wyzyskać wiosenny i letni okres, 

szczególnie sprzyjający intensywniejszej 

pracy. 
Od nas to zależy, tylko od nas, — od 

każdego z nas!.. 

Niech z trzydziestu dwóch miljonów 

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej tylko 

jeden miljon da po złotemu, — już spia- 

wa zostanie całkowicie uregulowana. Ale 

niech też ambicją każdego prawego Po- 
laka, będzie należenie do tego miljona 

wybranych, — i to nie w ostatnich sze- 

regach!.. 

Q potrzebie ratowania bazyliki nie 
trzeba wiele mówić, — jest to sprawa 

zbyt jasna, natomiast nie wszyscy uświa- 

damiają sobie przyczyny zbliżającej się 

klęski, a wskutek tego niedostatecznie 

wierzą w skuteczność dokonywania robót. 

Kto się interesuje dziejami bazyliki 

wileńskiej i chce poznać przebieg do- 

tychczasowych robót, oraz zamierzesia 

na przyszłość, — niech nabędzie wyda- 

па przez Komitet Ratowania bazyliki bo- 

gato ilustrowaną broszurę, w której znaj- 
dzie wszystkie potrzebne wiadomości. 

Obecnie tylko zgrubsza zaznaczyniy, 

jak się przedstawia sytuacja i dłac 

wykonywany plan robót ratowniczych 
należy uważać za najtratniejszy i 

skuteczniejszy. 
Katedra wiłeńska była zbudowana na 

niewielkiem wzgórzu, nad brzegami W!- 

lenki i Koczergi. Wilenka przeplywale 

obecną ulicą Królewską (gdzie znajuo- 

wały się młyny królewskie), otaczała 0- 

becny plac Katedralny i skręcała do Wi- 

lji drogą obecnej ulicy Arsenalskiej. Ko- 

czerga zaś płynęła wzdłuż obecnej 

cy Biskupiej i wpadała do Wilenki mniej 

więcej u obecnego wylotu ulicy Mickie- 

  

Naj- 

  

wicza. 

Pierwotna katedra stała więc na twar- 

brzeżnych piaskach i błocie. Ostatuia 

przebudowa, której dokonał  Gucewicz, 

zdecydowanie wkroczyła na grunt nic- 

pewny, — to też Gucewicz był zmuszo- 

ny oprzeć fundamenty na drewnianych 

palach, które jednak były śmiesznie mai. 

(1,20 mtr. — 2,30) i nie dotykały grun- 

tu trwałego, zagłębiając się swem ostrzem 

w piaski. 

Pod ciężarem murów fundamenty za- 

częły się opuszczać, zjeżdżając w kieruii- 

ku dawnych koryt Wilenki i Koczergi, 

— stąd te pęknięcia i pochylenie ścian 

Portyk osuwa się w kierunku dawnego 

łożyska Koczergi; — Ściana południowa 

— pochyla się w kierunku łożyska Wi- 

lenki. Osuwając się więc w różnych kie- 

runkach, fundamenty rozrywają ściany. 

Jakiż jest ratunek? Tylko jeden jest 

względnie najprostszy i bardzo skutecz- 

ny: należy wzmocnić fundamenty zapo- 

mocą podparcia ich długim  szeregicin 

olbrzymich (do 10 mtr.) pali żelazo-be - 

tonowych, trzymających się na gruncie 

trwałym. 

W ten sposób już został uratowany 

portyk. Pod każdą kolumnę wprowadzo- 

no po 8 pali żelbetonowych, stojących 

na pewnym połączonych gruncie 1 że 

sobą rusztem z belek żelaznych, trzynia- 

jących kolumnę i przekazujących  cię- 

żar na pale. 

Właśnie w ten sposób projektuje się 

wzmocnienie wszystkich tundamentów, 

Wówczas bazylika wileńska stanie na 

gruncie trwałym i może istnieć w cią- 

gu długich wieków, nie bojąc się ani pod- 

skórnej wody, ani przesuwania się pia- 

sków i mułu w górnych warstwach. 

Tak zasadniczo przedstawiają się przy 

czyny niebezpiecznego stanu bazyliki, 

oraz zamierzona i częściowo już zreali- 

zowana akcja ratownicza. 

O tem musimy pamiętać, abyśmy mo- 

gli zdawać sobie sprawę tak z koniecz- 

ności wysiłku materjalnego, jaki ze sku- 

teczności robót ratowniczych. 

* * * 

Trudno powstrzymać się od pewnych 

retleksyj... 

W odezwie Komitetu Ratowania Ba- 

zyliki czytamy: 

— Gdy święta ofiara Królowej Jad- 

wigi została dokonana i Litwa, opromie 

niona znakiem krzyża, stanęła na proga 

nowych, wspaniałych dziejów, — wów- 

czas na gruzach ginącego świata pogań- 

skiego, nad brzegami Wilji i Wilenki, 

została wzniesiona przez Króla Włady- 

sława Jagiełłę, świątynia pod wezwaniem 

św. Stanisława, — pomnik triumfu Praw- 

dy i drogowskaz wieczysty ''... 

Tak. Była katedra symbolem zwy- 
cięstwa wiary chrześcijańskiej, katolic- 

skiej nad światem pogańskim. Wzniesio- 

no ją w radosnym pośpiechu i słabe na- 

razie zbudowano mury. Katedra niejedno- 

ktotnie ulegała pożarom i różnym klę- 

skom. — tak samo, jak wiara katolicka 

nie odrazu scementowała najmłodszych 

w Europie chrześcijan, którzy musieli 

przebyć wiele burz i klęsk, aż stali się 

mocni duchem... 

Dziś bazylika ma potężne mury i 

Тагу... Byle pożar nie zniszczy  jej.. 

podskórne wody, — niewidoczne, zdra- 

dzieckie podmywają fundamenty... 

Runą mury, jeżeli osłabione tundamenty 

nie wytrzymają ciężaru... 

Dziś Kościół katolicki rozporządza 

olbrzymiemi masami wiernych, — ludzi 

karnych, gorliwych, religijnych, bez ©- 

błudy... Ale.. Zbyt dobrze wiemy, jakie 

ukryte nurty podmywają fundamenty rc- 

ligjii co może się stać, jeżeli fundamen- 

ty nie wytrzymają... 

Katedra wileńska była symbolem... 
Bazylika wileńska jest symbolem. 

W. Charkiewicz 

H- 

Ale 

X Wzmacnianie fundamentów Bazyliki 

4, bazyliki, ułatwia zorjentowanie 

Rysunek obok, podający przekrój portyku 

się w syste- 

w sposób najbat- 

stwierdza ich skutecz- 

imie prowadzonych robót i 

dziej przekonywający 

ność. 

Zaraz od podstaw filarów i linji gruntu idą 

wgłąb ziemi olbrzymie żelazo-betonowe słupy, 

na którym już się trzymają fundamenty porty- 

ku i 

żone fundamenty. 

Jaka jest wielkość tych pali żełazo-betono- 

które muszą wesprzeć wszystkie zagro- 

e wych i jaki jest ich stosunek do kolumnady 

  
    

. mi, następnie warstwy iłu, aż wreszcie grr   
. portyku, wymownie świadczy postać człowie- 

j ka, stojącego około kolumny. 

Drobne, a wskutek tego trudne do odczy- 

tania, napisy, umieszczone obok rysunku pali 

betonowych, wskazują, przez jakie warstwy 

gruntu przechodzą te pale, sięgając wreszcie 

gruntu twardego, na którym się opierają. 

A więc — od góry wdół: najpierw t. zw. 

hunus, czyli ziemia roślinna, próchnica,  952- 

biej — piasek, jeszcze głębiej żwir z kamienia- 

t 

A    twardy. 2 

Potężne pale żelazo-betonowe, stojące na 

gruncie pewnym, są kolosami w porównaniu 
z palami drewnianemi, na którym  Gucewicz 

oparł fundamenty podczas swej przebudowy 
bazyliki. Pałe gucewiczowskie, tkwiące w hi- 
musie i tylko gdzie-niegdzie dotykające swe- 

mi ostrzami warstwy piasku, . najwymowniej 

świadczą o przyczynie słabości fundamentów 

bazyliki. 

Przy zastosowaniu obecnego systemu 

wszystkich zagrożonych fundamentów można 

do 

“ być spokojnym o dalsze losy bazyliki. 

  

PRZEDSTAWICIELŚSTWA: 

  

6 RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBGKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Rach” 
KŁECK — Sklep „Jedność 
LiDA — uł. Suwalska 13 — $. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Ksiegarnia |Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy па 
Kronika rekiamowa milimetr 60 nadesłane milinietr 50 gr. 

do miejsca. Terminy druku 

  

w. Włodzinierowa. 

Laszvk. 

OSZMIANA — 

DRUJA — Kowkin. R 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileūska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 4 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. й 

STOLPCE — Ksiągarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Ksiegarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 18. 

| PODBRODZIE 

ROK ŚWIĘTY 
CITTA DEL VATICANO. PAT. — 

Papież dokonał wdn. i kwietnia otwar- 
cia wielkich wrót bazyliki św. Piotra.— 
która to ceremonja stanowi rozpoczęcie 
Roku Świętego. Ceremonja odbyła się w 
obecności najwyższych przedstawicieli 
duchowieństwa i zakonów oraz olbrzy 
mich tłumów pielgrzymów, przybyłych 
z całych Włoch i z zagranicy. 

Obecni byli także: były król grecki 

jerzy z członkami swej rodziny, księż- 
niczka belgijska Stefanja, korpus dypiu- 
matyczny i przedstawiciele władz wlo- 
skich oraz dworu. jednocześnie odbyły 
się analogiczne ceremonje w bazylikach 
św. Pawła, Santa Marja Maggiore i 
św. Jana Laterańskiego, gdzie aktu otwat 
cia wrót dokonali kardynałowie.. Cere- 
monja odbyła się przy dźwiękach dzwu- 
nów wszystkich kościołów rzymskich. 

Arcybiskup Mohylewski u Ojca Świętego 
CITTA DEL VATICANO. PAT. — 

Przybył do Rzymu arcybiskup Bolesław 
Słoskan, administrator diecezji mohylew 
skiej, przebywający przez 6 łat w więzie 

niu u bołszewików. Arcybiskup Słoskan 
został natychmiast przyjęty przez Ojca 
Świętego. 

  

Zatarg sowiecko-angielski 
AMBASADOR WIELKIEJ BRYTANII 

WARSZAWA PAT. — W piątek wie 
czorem bawił w Warszawie przejazdem 
z Moskwy sir Esmond Owey, ambas2- 
dor angielski w ZSRR z małżonką. 

W rozmowie z przedstawicielem Pol 
skiej Agencji Telegraficznej ambasador 
oświadczył, że jakkolwiek nie wie, jaki 
obrót przybierze sprawa, która spow ›- 
dowała wyjazd jego z Moskwy, wątpi, 
czy powróci na swe stanowisko. Ambasa 
dor zaznaczył, że ze strony władz sowie 
ckich spotykał się zawsze z daleko idącą 
kurtuazją, zauważył jednakże, że przy 
wyjeździe jego z Moskwy, nie był obec- 

W PRZEJEŹDZIE PRZEZ POLSKĘ 

my na dworcu żaden przedstawiciel rzą 

du sowieckiego. 

MOSKWA PAT. — Demonstracyjne 
opuszczenie Moskwy przez ambasadora 
Wielkiej Brytanji zostało podane przez 

prasę sowiecką bez komentarzy. Dzien- 
niki zaznaczają, że kierownictwo amba- 
sadą objął charges d'affaires Strang. 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera 
dowiaduje się, że aresztowani w Mosk- 
wie inżynierowie angielscy zostaną C- 
skarżeni o szpiegostwo, sabotaż, akcję 
korupcyjną i konspiracyjną. 

il Międzynarodówka w walce z Faszyzmem 
PARYŻ. PAT.— Komitet wykonawczy 

II Międzynarodówki socjalistycznej uchwa 
lil tekst odezwy tw sprawie malki z faszyz- 
mem w związku z wypadkami niemieckie- 
mi. Odezwa stwierdza, że socjaliści nie za- 

przestaną zwracać uwagi całego świata cy- 

wilizowanego na mikczemności, jakie de- 

spoci niemieccy: codziennie popełniają. Na- 
stępnie uchwalono tekst rezolucji, stiwier- 
dzającej, że międzynaroddwika komunisty- 
czna mie odpowiedziała na (propozycje z lu- 

tego br., kiedy wypadki w: Niemczech sta- 
wały się coraz bamaziej (poważne, w Spra- 
wie zorgamizowania solidarnej akdji prze- 
ciwko faszyzmowi. [Międzynarodówka so- 
cjalistyczna podtrzymuje nadal swe pro- 
pozycje, zaleca jednak usilnie wszystkim 

partjom socjalistycznym. poszczególnych 
krajdw nie nawiązywać żadnych osobnych 
rokowań z panrtjami! komuniistycznemi. 

Wrieszcie, poruszając sprawę oświad- 

czenia ministra Goeringa z 25 marca, że 
miemiecka prasa socjal - demokratyczna 
będzie zawieszona dopóty, dopóki pisma 
socjalistyczne innych krajów. nie przestaną 
aftalkować hitlerowców, komitet wykonaw- 
czy potępia z oburzeniem uprawianie szan 
tażu i podaje do wiadomości międzynaro- 
dowej opinji, że kierownicy Rzeszy biora 
socjal - demokratów jako zakładników, w 
nadziei zmuszenia w ten! sposób do milcze- 
mia: sumienia. międzynarodowego. Lecz ma- 

miewir ten — stwierdza odezwa — jest da- 
remny. Międzynarodowa prasa socjalisty- 
czna odmawia poddamia się kontnoli Hit- 
lera i Goeringa i wi dalszym: ciągu potępiać 
będzie akcję terroru rządu hitlerowskiego. 
Hitler j Goering mają niezawodny środek 
do: skłonienia: międzynarodowej prasy so- 
cjalisitycznej do milczenia. Jest to zaprze- 
stanie terroru i gwałtów. 

=o-0-0=— 
  

Nowy pancernik niemiecki 
BERLIN PAT. — — W porcie wojen 

nym w Wilhelmshaien odbyła się uro- 

czystość spuszczenia na wodę drugiego 

zbudowanego po wojnie pancernika nie- 

mieckiego „B“, który otrzymał nazwę 

„Admirał Scheer* dla uczczenia dowód- 

су Нобу niemieckiej w bitwie pod Ska- 

ggerak. Równocześnie odbyło się oii- 

cjalne przejęcie przez marynarkę wojen- 

ną służby na pierwszym zbudowanyri 

po wojnie pancerniku niemieckim 

„Deutschland“. Załogę pancernika sta- 

nowi dawna wzmocniona obsada głośne- 

go z czasów wojny krążownika  „kii- 

den“. 

Sekwestr na majątek Einsteina 
BERLIN PAT. — Policja polityczna naio- 

żyła sekwestr na konto bankowe prof. Einstei- 

na i skoniiskowała 25 tys. marek w papierach 

wartościowych oraz 5 tys. gotówką. 

SMORGOQONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Ma 

WOŁOŻYN — Łiberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

  

12 15% K TE TRIEEEEINĖS SLS A AANY | 

stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orsz 
gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogioszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjruje zastrzeżeń co 
mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie u-ru dowodowego 28 groszy. 

wosamyj 4   

  

TELEGRAMY 
DAREMNE POSZUKIWANIE 

KORSARZY 

TOKIO. PAT. Wszelkie usiłowania — 
podjęte w celu odnalezienia chińskich 
komsanzy, którzy porwali z pokładu pa- 
rowea Nanczang czterech angielskich ofi- 
eerów, nie daly żadnego wyniku. Władze 
przypuszczają, że korsarze sami dadzą 
znać o sobie żądaniem wykupu. Z Portu 
Artura przybył japoński komtrtonpedowiec 

ma pomoc brytyjskiej kamomieree, która 
pravadzi poszukiwania. 

SOWIETY WYDAŁY ZBIEGÓW 
RUMUŃSKICH 

KISZYNIÓW. PAT. Zgodnie z uchwa- 
łą rosyjsko - rumuńskiej komisji miesza- 
mej wiładze sowieckie wydały władzom ru- 
muńskim 14 osób, które w ostatnich mie- 

siącach zbiegły z Besarabji do Rosji so- 
wieckiej. Uciekinierzy «ci przekazani 20- 

stali mmmuńskim wiładzom wojskowym. 
Gazeta „Bessarabskoje Sławo*  donost, 

że miedaleko stacji. Mateuc wyskoczył z 
pociągu, zabijając się na miejseu jeden z 

uciekinierów| z SSRR, który, przez władze 
rumuńskie miał być wydany władzom So- 
wieekim. 

OBNIŻENIE PENSJI URZĘDNIKOM 
W AMERYCE 

LONDYN. PAT. Prezydent Roosevelt —- 
zarządził 15 proc. obcięcia wszystkich 
pensyj urzędnikom państwowym oraz 
wojskowym: z dniem 1 kwietnia. Zarządze- 
nie to zaoszczędzi państwu mocznie 125 
miljonów dolarów. W obwiieszczeniu swem 

Roosevelt oświadcza, że koszty utrzymania 
w Stanach Zjednoczonych w stosunku do 
roku 1928 zmniejszyły się o 21,7 proc. 

OFIARY FORNADQ 

NOWY YORK. PAT. Ze Stanów na- 
wiedzomych orkanem donoszą, że zabitych 
zostało przeszło 60 osób. W zmiszczonycih 
przez tornado wsiach znajdują się setki 
ranmych. Najwięcej ofiar naliczono w 
stanie Missisipi. 

CZERMAK ZOSTAWIŁ 200 TYSIĘCY 
DOLARÓW 

CHICAGO. PAT. Zmarły burmistrz 
chieagawiski Czermak pozostawił  olkoło 
200 tysięcy dolarów majątku, Wśród liez- 
myeh legatów Czermak przeznaczył 1 ty- 
siąc dolarów: dla polskich organizacyj do- 
broczynnych. 

LOTNICZKA MARISE HILZ 

PARYŻ. PAT. Zmana lotniczka Merise 
Hilz, rekordzistka wysokości zdobyw- 
czyni raidu Paryż — Saigon, Paryż — O- 
ram i Paryż — Madagaskar, odleciała 
dzisiaj aeropłanem „Joe* z lotniska Le 
Bourget pod Paryżem, rozpoczynając lot 
do Tokio. 

KUSOCIŃSKI REDAKTOREM 
„KURIERA SPORTOWEGO" 

WARSZAWA. PAT. Janusz Kusociń- 
ski po raz pierwszy w tym sezonie starto- 

wać będzie dnia 3 maja w narodowym biegu 
ma przełaj, 

W najbliższy, poniedziałek ukazać się 

ma pierwszy numer nawego tygodnika 
sportowego pod tyt.: „Kurjer Spontowy“. 
Redaktorem maczelnym nowego tygodni- 
ka będzie Janusz Kusociński 

DOLAR W WARSZAWIE 

WIARSZAJWA. PAT. Przedgiełda, Do- 
łam 8,89 w: płaceniu, dolar złoty 9,06, rubel 
4,75. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 2l-ym dniu ciąg 

nienia 5-ej klasy 26 Polskiej Państwowej Lo. 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

  

    

50000 zł. — 28.984. 
20000. z. — 91,607. 
15000 zł. — 98.993. 
10000 zł. — 65.204. 
5000 zł. — 8.537, 122.614, 125.319. 

  

Oczorujszy dzień bojkotu antyżydowskiego 
BERLIN PAT. — Ogłoszony na sobotę boj- 

kot antyżydowski w Niemczech miał, według 
nadesztych iniormacyj, naogół przebieg spokoj 

ny. W godzinach rannych na ulicach Berlina 
pojawiły się liczne grupy szturmowców, rcz- 
stawiając posterunki przed sklepami żydow- 
skiemi i ralepiające na witrynach i szyłdach 
ostrzegawcze plakaty, m. in. tej treści: „Niem 

Krwawe zajś 
BERLIN PAT. — O krwawem zajściu w 

Kilonįi biuro Woliia ogłasza następujący ko- 

munikat: 
Adwokat i notarjusz Schumm, z pochodze 

nia żyd, dziś około godz. 11 min. 30 strzelił 

do sztatetowca Waltera Asthaltera, według do 

tychczasowych doniesień bez żadnego powo- 

du, raniąc go w brzuch. Asthalter zmarł w kli 

nice. Wzburzony tłum zebrał się przed więzie 

cy, brońcie się! Nie kupujcie u žydow!“, „W 
tym sklepie nie wolno kupować* itd. 

Wiele sklepów i domów towarowych, czy 
niąc zadość wezwaniu związku właścicieli, za- 
mknęło swe podwoje. Z domów towarowych 

jedynie dom Wertheima był otwarty. Znane 
zakłady gastronomiczne  Kempińskiego objęte 
były bojkotem. 

cia w Kiion]i 
niem policyjnem, zanim jeszcze możliwe bylo 

odtransportowanie adwokata Schumma. Tłum 

wdarł się do więzienia, gdzie Schumm został 

zabity strzałami rewolwerowemi. Wszystko to 

miało tak szybki przebieg, że nie można było 

zapobiec wydarzeniom środkami policyjnemi. 

Tłum wdarł się również do sklepu ojca adwa- 

kata Schumma, niszcząc urządzenie wewnętrz- 

ne. 

  

Kara śmierci przez powieszenie 
BERLIN PAT. — Ustawa o karze śmierci 

przez powieszenie, wydana przez rząd Rzeszy 
dnia 29 marca przewiduje karę Śmierci za prze 
stępstwa, przewidziane w dekrecie Prezydenta 
Rzeszy o ochronie narodu i państwa, popeł- 

nione pomiędzy 31 stycznia ia 28 lutego. oraz 
dła szeregu przestępstw, popełnionych później. 
Na podstawie nowego rozporządzenia rząd 
Rzeszy może zażądać, aby każdy wyrok Śmier- 
ci był wykonany przez powieszenie. 

Po mieście krążyły samochody ‚г których 
przywódcy narodowo - socjalistyczni wygła- 
szali przemówienia. Akcję bojkotową prowadzi 
ło około 70 tys. zorganizowanych hitlerowców. 
Na ulicach widniało pozatem wielu członków 
sztaiet ochronnych, ze znaczkami w ksztaicie 
trupiej czaszki na czapkach. Na głównych 2r- 
terjach centrum operatorzy filmowi robili zdję 
cia z przebiegu bojkotu. Donoszą również 0 li- 
cznych wydaleniach ze sklepow i  przedsię- 
biorstw objętych bojkotem pracowników - ży- 
dów. W godzinach popołudniowych  pojawily 
się na ulicach pochody pracowników poszcze 
gólnych firm. 

Akcją bojkotową objęci byli również leka- 
rze i adwokaci -żydzi. Posterunki, ustawione 
przed sądem, nie dopuszczały do wnętrza ad- 
wokatów - żydów. Również nie wpuszczano 
żydów de bibljoteki państwowej. 

. Według wiadomości, napływających z pie- 
wincji, przebieg bojkotu w większych miastach 
miał ten sam charakter, co w Berlinie, W pół- 
nocnych i zachodnich Niemczech przedsiębior 
stwa żydowskie były zamknięte. — Z innych 
stron donoszą o zamknięciu sklepów po roz- 
poczęciu się akcji bojkotowej. Z Prus Wscho- 
dnich i Saksonji donoszą o spokojnym prze 
biegu bojkotu. Dotychczas nadeszła tylko wia- 
domość o samobójstwie fabrykanta  trykotaży 
Sachsa w Kamienicy w Saksonji, który wczo- 
raj w chwili aresztowania odebrał sobie życie 
wystrzałen z rewolweru. 

W Kilonji natomiast miało miejsce krwawe 
starcie w czasie dzisiejszej akcji bojkotowej.



SILVA RERUM 
Czcigodny wileński jubilat, znakomi- 

ty uczony i literat, prof. Marjan Zdzie- 
chowski, wystąpił niedawno w Poznaniu 
z odczytem na tem. kryzysu kultury współ 
czesnej. Prasa poznańska z wielkiem u- 
znaniem wita głos uczonego i myśli- 

ciela. 
Rosja zrozumiała, że bez opanowania Azji, 

bolszewizm nie zawładnie Europą, to też mac- 
ki potwornej ośmiornicy sowieckiej zaczęły 
zwolna oplatač całą Azję. Sowiety wysunęły 
hasio „Azja dla Azjatów* a wieiki uczony i 
znawca spraw azjatyckich Gendre przybyw- 
Szy po kilku latach do Chin, z przerażeniem 
stwierdzi, nieprawdopodobne _ „siediniomiło - 
we* kroki, jakie poczyniła propaganda bolsze- 
wicka w drodze do całkowitego przeniknięcia 
Chin. Profi. Zdziechowski przedstawia w skró- 
cie operującym faktami, jak pod egidą Rosji, 
dokonywa się zjednoczenie wszystkich ludów 
azjatyckich, znajdujące swój wyraz w odbywa- 
jacych się co parę lat kongresach, łączących 
przedstawicieli wszystkich narodów i plemion 
rasy żółtej. Oczywiście, to porozumienie i zca- 
lenie Azji odbywa się pod przewodnictwem 
Rosji sowieckiej i hasłami komunizmu. 

Pierwszą przeciwwagę, pierwszy opór zwy 
cięskiemu pochodowi propagandy rosyjskiej 
widzi proi. Zdziechowski w zajęciu Mandżurji 
przez japonję, które Europa, gdyby zdawała 
sobie sprawę z grozy położenia, powinna powi- 
tać raczej z entuzjazmem, aniżeli głosami obu- 
rzenia i sprzeciwu. 

Prof. Zdziechowski nie bawi się w proro- 
ka, ale rzuca groźne pytanie, czy [Europa ta 
dzisiejsza, w której narody zwalczają narody, 
a w narodach partje polityczne partje, czy ta 
Europa potrafi obronić swą kulturę? Niech nad 
tem pytaniem pomyślą ci, co mają oczy do 
patrzenia, a uszy do słuchania,co zdolni są o- 
cenić niszczycielską potęgę tej burzy, która 
idzie ku nam od wschodu Europy, umocniona 
siłami „Pan — Azji". 

Ogólne wrażenie odniesione z odczytu 
zostało ujęte w ten sposób: 

Prof. Zdziechowski pomimo zmęczenia, po: 
mimo silnej niedyspozycji, swym cichym  gło- 
sem zapanował nad salą, zapanował nie kra- 
somówstwem, ale mocą wewnętrzną, która ka- 
zała słuchaczom wierzyć, że to nie akademicki 
odczyt, ale wielka ukochana prawda człowieka, 
który może powtórzyć za Staiiem: 

„że widział rzeczy, których tu nie widział 
żaden inny człowiek"... 

Prof. Zdziechowski mówił w Pozna- 
niu o kryzysie kultury europejskiej wo- 
góle, 

Gazeta Warszawska (98) zastanawia 
się nad jedną z dziedzin życia kultura!- 
nego, gdzie mocno zaznacza się chwila 
przełomowa, a raczej upadek, zwiastują- 
cy tę chwilę. 

Chodzi 0 naszą polską literaturę, 
gdzie się dokonało przeobrażenie się 
Konrada znowu w Gustawa, i zapano- 
wał barok. 

Współczesna literatura polska przeżywa 
kryzys. Dotknął ją wstrząs silniejszy, niż stato 
się to gdzieindziej. Aktualny, dydaktyczny, 
wieszczy sens wspaniałej literatury dziewiętna- 
stego stulecia został przekreślony dnia 11 listo 
pada 1918 roku. Konrad przeobrazii się znowu 
w Gustawa. 

Wracamy do baroku. Dziś — jest on mo- 
że raczej indywidualną właściwością poszcze- 
gólnycn pisarzy, niż ogólnem zjawiskiem i wy- ty 
tworem epoki, dziś — jest on może raczej in- 
truzem u nas, niż obywatelem we własnym do- 
mu. Oprzyjmy się o takty, Barok siedemnasie- 
go wieku przyszedł po Kochanowskim, Orze- 
chowskim, Modrzewskim, Reju, wielkiej litera- 
turze obywatelskiej, literaturze zagadnień idco- 
wych, literaturze, która doszła do własnych re- 
zultatów myślowych i stworzyła własny wize- 
runek i ideat świata. Później, gdy świat ten 
został już stworzony, a może w siódmym dniu 
jego stworzenia, dniu odpoczynku, ucieczka od 
zagadnień ideowych zaznaczyła się pogwaice- 
niem harmonji między treścią i tormą, prze- 
rostęm formy, która z wyżyn swego patosu 
wygląda nam dzisiaj na sztuczność, dziwacz- 
nośc, przesadę. Co miało być niezwykłe — dziś 
jest nienaturalne, co miało być porywające i 
olśniewające — jest dziś pompatyczne, co mia- 
ło być prostotą — jest sztucznością i, poprostu, 
barokiem. 

Jak renesans w wieku szesnastym, tak i 
literatura wieku dziewiętnastego stworzyła wia- 
sny idealny obraz świata. To są paralele i 
owe nawroty historji do rzeczy raz już przeży- 
tych. Są przecie i różnice, odcięcia i wyrwy 
większe od rozpętości przerzucanych mostów. 
Barok wieku siedemnastego miał z czego żyć. 
Czasy, w jakich się rodził — nie przynosiły z 
sobą żadnej nowej ewangelji. Inaczej jest dzi- 
siaj. Wojna, niepodległość, bankructwo  sta- 
rych baseł, wyprzedaż starych zabawek — po- 
stawiły nas w sytuacji, w której nagwałt trze- 
ba tworzyć nowe wartości. Wszędzie na Świe- 
cię — Mann, Galsworthy, Huxley, Bernanos, 
Mauriac są przykładem — szuka literatura no- 
wych ideałów. W chaosie, który poprzedza 
rodzenie się nowych Świadków nie chce litera- 
tura ginąć. 

Jakież jest wyjście z tej przykrej dla 
naszej literatury sytuacji? Co ją podnie- 
sie i pogłębi? 

Na ziemię naszą powinien znowu zstąpić 

TO i 

SŁ ow © 

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

PRIMA APRIRILIS sie dokonali sekcji zwłok zamordowanej Lusi 
* 5 2 + ` Zarembianki. Dziwne mają obaj nazwiska. Je- 

„Prima-aprilisowy dzień rozpoczął się WCZ0- gęq nazywa się Dadlez i bynajmniej nie jest 

raj przed sądem pod znakiem dobrego humoru. ;удет, а1е znanym Iwowskim działaczem €n- 

Stosy listów, przychodzące zazwyczaj maSaii jęckim, docentem medycyny sądowej na Uni 
nie wieją dziś ani zemstą, ani nienawiścią dO wersytecie Jana Kazimierza. Drugi nazywa się 

Gorgonowej i do jej obrońców. Są to najczę poprostu Piro. Obok nich zasiada proiesor U- 
ściej „kawały zwodzicielskie". Wyjątkowo Zł0 niwersytetu Jagiellońskiego Olbrycht, ale nie 
śliwy list dostai tylko mec. Woźniakowski. zabiera jeszcze narazie głosu. 

liście wymalowano szubienicę, z której adwo- Procedura przesłuchania jest dość uciążli- 

kat, ubrany w togę i biret, Ściąga wisielca.— wą ; skomplikowana. Dowcip polega na tem 
Pod ilustracją umieszczono głupawy wierszyk. żę panowie Piro i Dadlez są z sobą na punk 
Ale też otrzymał dziś Woźniakowski i inne je cie swojej ekspertyzy pokłóceni i _ niezgodni 

szcze przesyłki. Jakaś litościwa osoba PZA co do najistotniejszych punktów. Powstaje stąd 
ła w dużej kopercie sweterek czerwony dla konieczność wysłuchiwania ich opinji oddzie!- 
małej Kropelki, nieochrzczonej jeszcze córeczki nie, O każdej kwestji mówi osobno p. Piro, a 

Gorgonowej, przebywającej razem z nią w ce- 

li więziennej. Z doręczeniem tej przesyłki swo 

jej klientce miał adw. Woźniakowski dość du- 

žo kiopotu. Podobno także dwaj znani kom:po 

zytorzy warszawscy Petersburski i Gold, prze 

bywający na gościnnych występach w Krako- 

wie, wysłali dziś Gorgonowej do więzienia gar 

niturek dziecięcy z napisem: „Winna, czy nie 

winna, dziecko jest niewinne". 

By wyczerpać wreszcie całą listę prima - 

aprilisowych darów, dodajmy dla kompletu, 

że mecenas Woźniakowski Otrzymał jeszcze 

dziś w podarunku seledynową koszulkę z ko- 

ronkami. 

  

PRZYSIĘGLI 

W miarę jak proces wkracza w iazę koń- 
cową, coraz większe zainteresowanie skupia 
się na sędziach przysięgłych, na tych 12 sza- 
rych obywatelach, którzy w ręku swojem azie 
rżą los oskarżonej. Mogą sobie uczeni znawcy 
mówić, co chcą, Bóg wie jak niezrozumiałym 
fachowym językiem, — i tak ostatni i decy- 
dujący głos będą mieli oni, sędziowie przysię- 
gli, laicy we wszystkich dziedzinach, a jednak 
najbardziej kompetentni. Tak właśnie chce u- 
stawodawca. к 

Teraz już zwracają się ku nim wszystkie 
spojrzenia. Prokurator, obrońcy, a przedewszy 
stkiem siedząca stale twarzą do ławy przysię- 

przeciwiko obchodzeniu 
mych ma być mołtywiowana szkodliwością 

potem dopiero mówi co innego p. Dadiez. -— 
Można sobie łatwo wyobrazić, co to za chaos 

wprowadza. W największym kiopocie są sędzio 
wie przysięgli, którzy nie mogą się zorjento- 
wać w tym krwawym bigosie. Na polecenie 
przewodniczącego rozprawy znawcy mówią na 
razie tylko o ranach głowy. Tym razem nie 
powtarza się błędu twowskiej rozprawy, kiedy 
to o ranach organów płciowych mówiło się na 
rozprawie jawnej. Teraz będzie wszystko to 
omawiane na tajnej rozprawie. Apel wiłeński 
poskutkował. 

Dowiadujemy się otóż, że przyczyną šmier 
ci biednej Lusi były rany na głowie, połączone 
z rozległem pęknięciem kości czaszki i wyłle- 
wem krwi do jamy czaszki. Rany te zostały 
zadane narzędziem tępem, twardokrawędzi- 
stem. Było ich cztery. Sekcja wykazała ponas 
to okaleczenia po lewej stronie głowy w po- 
staci ran i otarcia naskórka. Wreszcie stwier- 

  

Woljujący bezbożnicy Moskwy 
MOSKIWA. PAT. — Związek wojują- 

cych bezbożników opracował pnojekt tego- 

rocznej kampanji antymeligijnej w okresie 

wielkanocnym. Kampanja będzie tnwała od 

1 40 25 kimiemia. Specjalna uwaga ma 

być zwirócona na wieś, gdzie kampamja 
świąt  wielkamoc- 

świętowania 'w okresie wiosennych robót 

'w: polu. 1 kwietnia wyjeżdża na wieś kil- 

kadziesiąt brygad bezbożników, zaopatrzo 

mych w literaturę ateistyczną. Sowieckie 
wydawinietwio państwowe wydało szereg 
książek i (broszur o treści antyreligijnej— 

W analogiczny, wniosek projektowana jest 
akcja propaganidowa przeciwko żydowiskim 
świętom Pejsachu i muzułmańskiemu ob- 
chodowi Kurban-Bajramu. 

Ograniczenie telegrafu w Sowietach 
MOSKWA PAT. — Ukazał się tu dekret, o- 

graniczający korzystanie z sieci telegraficznej 
przez instytucje i przedsiębiorstwa sowieckie. 
Wydatki na komunikację telegraficzną mają 
być zmniejszone © 30 proc. w porównaniu z 
poprzedniemi. Jedna depesza nie może przekra- 
czać 100 wyrazów. Oficjalna sowiecka agen- 

cja TASS również otrzymała polecenie redago 
wania depesz możliwie jak najoszczędniej. -— 
Powyższe zarządzenie ma na celu nietylko 
względy oszczędnościowe, lecz przedewszyst- 
kiem odciążenie techniczne sieci telegraficznej, 
której wszystkie instytucje sowieckie naduży- 
wały. 

Tybet zbroi się przeciwko Chinom 
MOSKWA PAT. — źródła sowieckie 

donoszą z Nankinu 0 przygotowującem 
me źródła donoszą o silnej konceniracji 
wojsk tybetańskich na pograniczu chiii- 

głych oskarżona — wszyscy starają się wyło- się wznowieniu działań wojennych na po skiem oraz o zakupieniu w Indjach broni 
wić nawet najdrobniejsze gesty tych wszech- 
władnych mocarzy z łaski ustawy, panów ży- 
cia i śmierci. Jaki będzie stosunek głosów? 
Kto powie „tak“, a kto powie „nie“ — O to 
idą zakłady, na ten temat krążą najrozmaitsze 
domysły. Oto odezwał się jeden z tych panow. 
Wszyscy uważnie słuchają: w jakim sensie za 
pyta —w przychylnym czy nieprzychylnym dla 

oskarżonej. O tych 12 szarych postaci rozegra 
się w przyszłym tygodniu zaciekły bój między 

prokuratorami, o których niewiadomo zresztą, 
jeszcze, czy jeden tylko przemawiać będzie, 
czy też obaj, a między trzema obrońcami, któ 
rzy wyładują cały swój temperament kraso- 

mówczy, poruszą wszystkie struny uczuć, 
wstrząsną zapewne salę do łez, wzruszą, by u: 
zyskać korzystny dla oskarżonej werdykt. 

— A ja wam powiadam — odzywa się ja- 
kiś doświadczony kolega Iłwowski — że to wca 
le od nich nie zależy, tylko od — żon. We 
Lwowie żony steroryzowały sędziów przysięś- 
łych, zmusiły ją skazać. W ten sposób spraw 
dziłoby się powiedzenie ks. biskupa Krasic- 
kiego, że „my rządzim Światem, a nami kobie 

« i nie wiadomo dlaczego zawsze przypi- 
sywane Napoleonowi. 

ZNAWCY 

Jesteśmy oto teraz pod znakiem znawców, 

których zeznania wypełniły całą dzisiejszą roz 

prawę i potrwają jeszcze kto wie jak długo. 

Obrońcy musieli znów siedzieć dopóźna w no 
cy nad podręcznikami. Znowu zadręczano py- 
taniami inż. Przetockiego, by wydostać od nie 
go, że ta okropna piwnica w willi Zaremby 
przecież mogła być odrobinkę mokra czy wił- 
gotna. Wszystko na nic. Ńie udało się absolut 
nie. Znawca obstawał przy swojem konsekwen 

tnie, nie dając się zbić z tropu. 
Dobrze, a skądże w takim razie pochodzi, 

że podczas ostatniej wizji lokalnej piwnica by 

ła pełna wody? — zapytuje jeden z sędziów 

przysięgłych. Tego znawca nie umie wytłunia 

czyć, dając do zrozumienia, że w każdym ra- 

zie w sposób naturalny to się nie stało. Nie 

pozostaje więc obronie nic innego, jak w pro 
tokule ustalić, że jednak stary Zaremba, sam 

architekt po fachu, a więc jednak też kawałek 

znawcy, w zeznaniach swoich podał, że w pi- 

wnicy często bywała woda. 

OPARY ZBRODNI I KRWI 

Po przerwie zaczynają się nad salą sądo- 

wą gromadzić ciężkie opary zbrodni i krwi 

Znów są znawcy przed sądem. Tym razem 1е- 

karze sądowi ze Lwowa, którzy w swoim cza 

SUSE STRIKE TIE ESBK 

Mickiewicz i zdjąwszy tamto straszliwe zakię- 
cie — ukazać nam wizję czasów, z któremi 

możemy zawrzeć przymierze, znużeni i błą- 

dzący wędrowcy. Pokoleniu naszemu musi być 

dany wielki program: artystyczny i ideowy. 

O, tak: lekarstwo na kryzys literatu- 

ry całkiem skuteczne!. Potrzebny  jesi 

Mickiewicz! Tyle tylko! 

owo 

Lector. 
      

  

KTO PODPALiŁ „ATLANTIQUE*? — 'TAXI - GIRLS. — LES BANDITS ITA- 

LIENS. — YACHT POWIE: RZNY KSIĘCIA WALJI-— 

Francuska policja i agenci Scotland 

Yard'u nie ustają w poszukiwaniach ta- 

jemniczego człowieka, który zwrócił się 

w Londynie do pewnego bezrobotnego z 

propozycją podpalenia Atlanticu. Pod- 
czas badania ten bezrobotny, cieszący 

się najlepszą opinją, zeznał co następuje: 
— Było to 8 czy 9 grudnia. Wyszed- 

łem właśnie z publicznej czytelni, gdzie 
przeglądałem ogłoszenia w gazetach, ma 
jąc nadzieję, że znajdę jakąś pracę. Na 
brzegu Tamizy podszedł do mnie jakiś 
pan wysokiego wzrostu, w nieposzlakc- 

wanem granatowem ubraniu. Mówił zna- 
komicie po angielsku, z lekkim jednakże 
cudzoziemskim akcentem. Początkowo 
myślałem, że jest Francuzem. Potem prze 
konałem się, że mam do czynienia z Niem 

cem. 
Spoglądając na okręty w porcie, nie- 

znajomy począł mówić 0 tem, jak czę- 

ste bywają obecnie pożary i jak nikt na 

pożarach nie traci. Towarzystwa bowie:n 

okrętowe otrzymują wysokie premje, a 

bezrobotni pracę przy budowie nowych 
statów. 

Nie może pan sobie wyobrazić — 
rzekł do mnie — ile od czasu wojny no- 

towano podpaleń. Nic łatwiejszego, jak 

padpalić statek. Kładzie pan  pakiecik 
na jakiś przedmiot łatwopalny, naprzykład 
pod poduszkę, i wychodzi. A w kilka- 
naście godzin później statek staje w pło- 

mieniach. W ten sposób można zarobić 
duże pieniądze. 

— Pan jest bezrobotny? — zapytał 
nagle: — setka funtów przypuszczam, 

nie zaszkodzi panu? Więc bez ogródek. 

Proponuję panu wyjazd do Cherbourga. 

Otrzyma pan stanowisko stewarda na 
wielkim statku transatlantyckim. Gdy się 
sposobność nadarzy, podłoży pan pod 

poduszkę pakiecik. Sto funtów dostaje 
pan teraz, drugie sto po powrocie du 

Anglji. 
Bezrobotny nie mógł wyjść ze zdui- 

mienia. 
— Jeśli to jest tak proste — zapytał 

--. dlaczego pan nie zajmie się tem? 

— Ja nie mogę. To muszą czynić in- 
ni. Ja tylko płacę pieniądze. 

Bezrobotny zdecydował, że mówi z 

obłąkańcem. Wzruszył ramionami, zabi:- 

rając się do odejścia. Wówczas nieznajo- 
iny wydarł kartkę z notesu i napisał na 
niej: 

„Cherbourg albo Berlin. Poste restan- 
te. Schwerer“. 

graniczu chińsko - tybetańskiem. Te sa dla Tybetu na sumę 3 miljardów rupij. 

Proces Zbyszki Cyganlewicza 
NOWY YORK PAT. — Odbyt się tu pro- 

ces wytoczony przez znanego siłacza Stanisła- 
wa Zbyszko Cyganiewicza przeciwko wydaw- 

nictwu koncernu Hearst New York American. 
Dziennik ten zamieścił w swoim czasie artykuł 
ilustrowany fotograljami Cyganiewicza oraz 

zdjęciami przedstawiającemi goryła, przycześi 

pod ilustracją widniał napis: „Niema między ni 

mi zasadniczej różnicy fizycznej". Cyganiewicz 

wyznał w sądzie, że wybryk „New York Ame- 

rican* naraził go na wiele przykrości. — Sąd 

przyznał Cyganiewiczowi 25 tys. dol. tytułem 

odszkodowania. 

  

  

Że płaszcz i 

ZAKŁAD 
KRAWIECKI 

110 МАБА!!! 
Nadszedł już wiosenny sezon, 

A czy każdy z Was pamięta, 
garnitur nowy 

Obstalować trza na święta!!! 
Tanio i elegancko wykonuje 

$T. KRAUZE 
Ul. Wileńska 32 m. 2 piętro I-sze. Tel. 15-01. 

ZOO WOZY POZEBAEERO ZEDO POOR ODOEDWO: TPORAREDIEDEA 

W PARYŻU, WIEDNIU, BUDAPESZCIE 
eleganckie Panie noszą obecnie płaszcze i kostjumy z naszych 

materjałów, będących ostatnim wyrazem wykwiuta i dystynkcji 

Nadeszły ostatnie nowości sezonu 
na kostjumy i płasz- 
cze dla Pań i Panów. 

UWAGA! PP. Urzędnicy! Przyjmujemy znowu ordery! 

Gustaw Molenda i Syn 
Fabryki Snkna w Bielsku (Śląsk) 

JEDYNY w WILNIE SKŁAD FABRYCZNY 

  

UL. NIEMIECKA 22. 

RENNES TDI 
  

  

    Komunalna Kasa Oszczędności w Wilnie 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych w Kasie, 

е w losowaniu odbytem w dniu 1 kwietnia 1933 roku wygrane po Zł. 500 

pięćset złotych) każda, padły na następujące numery: 

1587, 2518, 2885, 3576, 4416, 4856, 5043, 5181, 5640, 5747. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości osób, pragnących brać udział 

w następnem losowaniu dnia I października 1933 roku, że do tego loso- 

wania będą dopuszczone również książeczki wydane przez Komunalną Kasę 

Oszczędności m. Wilna do dnia 15 kwietuia 1933 r. 

(2) JÓZEF KOROLEC 
Prezes Zarządu K.K.O. m. Wilna. 

  

  

— Gdyby się pan namyślił — rzekł, 
— proszę napisać na nazwisko Schwere- 
ra. ja znajdę wówczas pana. 

Według zasiągniętych informacyj ża- 
den Schwerer nie otrzymywał w Cher- 
bourgu żadnych listów na poste restante. 

* * 

W iaiyžu, w įednym z najbardziej 
'częszczanych przez pospolitszą publicz- 
ność darcingów, pojawiła się importowa 
na z Ameryki nowość — taxi-girls. Tak 
nazywa się w żargonie zaoceanicznyri 
pewien rodzaj fordanserek. Obowiązare 
są one tańczyć określoną ilość minut ‹ 
każdym gościem, który wykupi w kasie 
odpowiedni żeton. Są to żywe taksome- 
try, oddające swe choreograficzne usługi 
według licznika. 

W paryskim dancingu na początek pu- 
szczono w ruch jedenaście dziewczęcych 
taksówek. Siedzą one skromnie na estra- 
dzie, ze spuszczonemi oczami, wstając 

tylko gdy się je zaprasza. Najmniejsza 
próba kokieterji pociąga za sobą natych- 
miastowe zwolnienie winowajczyni. Ta- 
xi-girls nie mają prawa rozmawiać zo 
swymi partnerami ani też przyjmować 
zaproszeń do następnego tańca: muszą 
być zawsze do dyspozycji pierwszego kli- 

   

jenta z żetonem, który podchodzi do nich . 
jak do taksówek na postoju. 

Żeton kosztuje półtora franka. Taka 
jest cena kursu. Czas kursu mierzy się 
orkiestrą, przygrywającą jakiś taniec. Z 
sumy powyższej dziewczyna otrzymuje 

90 centimów. Jak się okazuje, można w 
ten sposób wystukać do 1000 franków 
miesięcznie. 

Z kogo rekrutują się taxi-girls? Są to 
przeważnie bezrobotne manekiny z wiel- 
kich firm, midinetki i panny sklepowe. 

* * * 

Były w Paryżu czasy, gdy każdy ra- 
bunek czy morderstwo, kładziono na karli 
Polaków. Les bandits polonais — sły- 
szało się na każdym kroku. Obecnie przy- 
szła moda na bandytów włoskich, któ- 
rzy, trzeba przyznać, są niedościgli w zu- 
chwalstwie. 

Przed paru dniami dwóch Włochów 
dekonało niezwykłego napadu w samem 
centrum Paryża, w chwili najbardziej 
ożywionego ruchu. Obrabowano miano- 
wicie magazyn jubilerski przy rue Royale. 

Około godziny pierwszej w południe, 
gdy na ulicach tłumy ludzi, gdy z maga- 
zynów wysypują się midinetki, a z biur 
urzędnicy, zdążający na obiad — weszio 
de sklepu Horsteina dwóch elegancko 
ubranych panów z prośbą pokazania im 
kosztowności. Właściciel i jego sklepo-- 
wa, natychmiast przystąpili do obsłuże- 

nia klijentów, których wygląd budził cat- 

kowite zaufanie. W pewnym momencie 

„panowie“  wydobyli  niespodziewani: 

rewolwery, kierując je na właściciela i 

sklepową. jeden z nich rozpoczął plą- 

drować witryny z biżuterjami. Jubiler 
krzyknął rozpaczliwie, wzywając pomo 
cy. Rozległy się strzały. Jedna kula dra- 

dzono na palcach ręki prawej urazy, zadane 
narzędziem tępem. 

KOBIETA CZY MĘŻCZYZNA? 

Dalszą rzeczą jest ustalenie, czy rany za- 
dane zostały z dużą czy też z nieznaczną sita 
Odpowiedź na to pytanie mieści w sobie za- 
razem wyjaśnienie zagadki, czy zbrodni doko- 
nał mężczyzna, czy kobieta. Otóż znawca Piro 
twierdzi, że rany zadane zostały z niezbyt wiel 
ką siłą, Dadlez natomiast powiada, że zależy 
to od charakteru narzędzia, którem dokonano 
zbrodni. Potem odtwarzają nam znawcy scenę 
mordu. Dowiadujemy się, że Lusia nie broniła 
się wcale, bo nieznać było na zwłokach śladów 
jakiejkolwiek walki. Prawdopodobnie już pierw 
sze uderzenie unieprzytomniłio oliarę. jeden z 

  

  

Kwas moczowy 
ZATRUWA ORGANIZM 

Organizm zatruty kwasem moczowym ulega 
wczesnemu zniszczeniu. Skutkami zatrucia 
są: reumatyzm, podagra, artretyzm, newral- 
gja, migrena, zwapnienie tętnic, kamienie 
nerkowe, choro kobiece itp. 
URISAL Dra Deschampa — nowy silny roz- 
puszczalnik kwasu moczówego i jego soli 
moczanów, łagodnie czyści krew, zapobiega 
i leczy wszystkie te choroby. 
Broszurę gratis na żądanie. 

        

    

  sędziów przysięgłych zapytuje, czy od chwili 
uderzenia do zgonu upłynęło dużo czasu Piro 
mówi, że zgon nastąpić musiał bardzo szybko; 
Dadłez twierdzi, że nie da się tego ustalić. 
Zależy to od charakteru osobnika. Czy mogła 
biedna Lusia krzyczeć, tego nie sposób ustalić. 
Przez cały czas zeznań Świadków Gorgonowa 
z trudem opanowuje zdenerwowanie i błęd- 
nym wzrokiem wodzi oczyma po sali. 

W tem miejscu usiłuje zadać zuawcom 
lwowskim jakieś pytanie znawca krakowski 
prof. Olbrycht. Protestuje przeciwko temu 0- 
brona, wycnodząc z założenia, że procedura 
sądowa nie przewiduje supremacji jednych 
znawców nad drugimi. Znawca nie może wypy 
tywać drugiego znawcy, może tylko zadawać 
pytania oskarżonemu lub Świadkom. Trybunał 
idzie na naradę, poczem przewodniczący ogła 
sza uchwałę trybunału, uznającą w zupełności 
stanowisko obrony. 

    

    

DŻAGAN 
Teraz pojawia się na sali ów potworny dża 

gan lwowski czy raczej poprostu mówiąc kilof 
bez drzewca. Chodzi teraz o ustalenie, czy 
džagan znaleziony, jak wiadomo, nazajutrz po 
zbrodni w basenie willi brzuchowickiej, mógł 
być narzędziem zbrodni. Pierwszy ogląda to 
straszliwe narzędzie znawca dr. Piro, który po 
krótkiem obejrzeniu dżagana orzeka, że mógł 
on być narzędziem zbrodni, Oświadczenie to 
wywołuje wielkie poruszenie na sali. 

. Teraz kolej na dr. Dadleza. Ten wysławia 
się bardzo ściśle i precyzuje. Słowa jego idą 
na wagę złota, to też przewodniczący już do- 
brze pilnuje protokulanta, żeby dobrze i ściś- 
le notował. Pan dr. Dadlez dyktuje tedy do 
protokółu: jeśli chodzi o dżagan jako narzę- 
dzie zbrodni, to należy zaznaczyć, że dżagan 

jest ciężki i waży przeszło 2 kilogramy. Je- 
żeli tego rodzaju narzędziem uderza się w gło 
wę, to zwykle przychodzi do złamania kości 
czaszki, a czasem nawet do pogruchotania ko 
Ści czaszki. jeżeli jednak takiem narzędziem u- 
derza się z niedużej odległości i z nieznaczaą 
siłą, to wówczas można wywołać obrażenia 
bez zmian w kościach. Z tego więc wzgiędu 
dr. Dadlez dżagana nie wyklucza, duże jednak 
wątpliwości nasuwa rana po lewej stronie gło 
wy połączona z równem, linijnem, bardzo wą- 
skiem draśnięciem kości. Tego rodzaju draśnię 
cie może powstać przez uderzenie ostrą kra- 
wędzią jakiegoś przedmiotu; może też powstać. 
przez pociągnięcie po powierzchni kości ostrym 
wystającym szczerbem jakiegoś przedmiotu. — 
Dżagan posiada wszystkie krawędzie tępe i 
dlatego znawca wyklucza wywołanie tej rany 
krawędzią dżagana. Wreszcie dalsza sprawa. 
Na dżaganie nie stwierdzono śladów krwi. —- 
Dżagan był pokryty starą, ciemną rdzą. Jeżeli 
przedmiot żelazny powala się krwią, i po pe- 
wnym czasie wrzuci do wody, to następują 
zmiany. Krew częściowo ulega rozkładowi, czę 
ściowo w miejscu zetknięcia się z powierzchnia 
przedmiotu, tworzy powłokę jasno - żółta z 
rdzy. Częściowo krew ta jednak, zwłaszcza w 
zagłębieniach pozostaje niezmieniona. Czasem 

- nawet po 40 godzinach leżenia danego przed- 
miotu w wodzie można krew spektralnie wyka 
zać. Na dżaganie natomiast nie znaleziono sła 
dów krwi. Dżagan pokryty był ciemno - szarą 
rdzą. Ostatecznie więc dochodzi dr. Dadlez do 
konkluzji, że jest mało prawdopodobne, aby 
dżagan był narzędziem zbrodni. 

A zatem zasadnicza różnica. Dr. Piro twier 
dzi, że dżagan był narzędziem morderstwa, — 
Dr. Dadlez nie wyklucza wprawdzie tej moż- 
liwości, ale wskazuje, że kwestja to jednak bar 
dzo wątpliwa i niepewna. Najważniejszy argu 
ment jest ten, że musiałby na tym dżaganie 
pozostać jednakże jakiś ślad: krwi, mimo że 
przez 8 godzin leżał w wodzie. Chyba, że zo- 
stał gruntownie oczyszczony, a to 
wobec krótkiego czasu, jaki ewentualnie Gor- 
gonowa miała do dyspozycji, było niemożliwe. 

I jak tu mają z tego zmądrzeć sędziowie 
przysięgli? Słusznie więc użałał mi się jeden z 
nich, na sprzeczności między znawcami, które 
„powodują, że przysięgli nie mają się na czein 
oprzeć. Mamy wrażenie, że jeśli są jakieś wąt 
pliwości w tej ciemnej sprawie, rozwieje osta 
tecznie swem orzeczeniem prof. Ofbrycht, je- 
den z najwybitniejszych naszych autorytetów 
w swojej dziedzinie, który zabierze głos w 
przyszły poniedziałek. Orzeczenie jego będzie 
największem zdarzeniem w tym procesie, Któ- 
ry już przez 4 tygodnie pochłania opinję pub- 
liczną . L.A.Z. 

  

Żądać w aptekach i składach aptecznych. 
Oddz. Dra Deschampa, Warszawa  Królew- 
ka 16.   
  

Mieć zawsze na uwadze 

ASPIRINA 
istnieje tylko jedna 

    
    
   
   

  

Do nabycia 
we wszystkich 
aptekach. 

  

BACZN: ŚĆI 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

ves najleps2ą э 

z Nopernikiem 

tz 

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 
A. DŁUGOKĘCKI 

i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akce. 
Warszawa Bracka 23. 
  

  

  

Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwy, o subtelnym 
miłym zapachu, doskonale | 

maluje cerę.   

PRZYCIEMNIA 
NATYCHNIAZT 

YNA KAŻDY KOLO! 
POD GWARANCJĄ NIĘSZKODLIWY 

)PARF. ORIENT WARSZAWA | 

  

  

Nzjlepszy środek przeciw 
The— zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać orygin Francuski   

POPIERAJCIE L.O.P.P1 
  

snęła jubilera. Wytrzały zwróciły uwagę 
przechodniów, i bandyci rzucili się da 
ucieczki. Jeden uchodził w kierunku Se- 
kwany, drugi w stronę kościoła Made- 
laine. Rozpoczęła się pogoń. Pierwszego 
zdołano dopędzić. Widząc, że nie uciek- 
nie, bandyta podniósł ręce do góry. Mi- 
mo to o mało nie zlinczowano go. Zbite- 
go do krwi, policja wyratowała z rąk 
rozjuszonej publiczności. Nazywa się Ale- 
xandre Picco,  trzydziestoletni Włoch. 
Z zawodu, podobno adwokat. Drugiego 
bandytę wykryto w jego mieszkaniu. 
Jest również Włochem, nazwiskiem Ma'- 
ziello. Podaje się za rzeźbiarza. Przy 
nim znaleziono kosztowności. 

Adwokati rzeźbiarz, rabujący w bia- 
ły dzień na ludnych ulicach Paryża, Iście 
po chicagosku. 

* * * 

W innej dziedzinie, mianowicie w 

szantażu, odznaczyło się również we 

Francji dwóch Włochów. Aresztowano 

właśnie w Nizzy niejakich: Violente i 
Trudenne, zatrudnionych w służbie fran- 
cuskiego kontrwywiadu. Przedstawili oni 
przed paru miesiącami władzom woj- 
skowym francuskim olbrzymie plany, po- 
chodzące z pewnego zagranicznego mini 
sterjum matynarki. Plany te ujawniały 
niezmiernie ważne prace, jakie owo mi- 
nisterjum przedsięwzięło w swych stocz- 
niach. Drugi oddział francuski zaakcep- 

tował tranzakcję finansową z Włochami, 
wypłacając im zgóry dużą sumę. Szan- 

tażyści oddali się wesołemu życiu na ja- 
snym Brzegu. Tryb ich życia zwrócił 
uwagę, i wkrótce okazało się, że Włosi 
przemyślnie wyprowadzili w pole urząd- 
irancuski, gdyż wszystkie plany, kupione 
za złoto, były sfałszowane. 

* * * 

Książę Walji lubi powietrzne podróże. 
Jedyną ich przykrością był dla niege 
szum motorów, wypełniający całą kabinę 
i niezezwalający na rozmowę z towarzy- 
szami podróży. Zwrócił się więc książę 
do pewnej wielkiej firmy z zamówienien: 
na aparat, któryby odznaczał się zupełną 
ciszą w kabinie. 

Inżynierowie zakładu stanęli wobec 
nielada trudności, gdyż wszystkie dotych - 
czasowe próby tłumienia huku motorów 
zawiodły. Postanowiono więc wziąć się 
do rzeczy z innej strony, i zbudować ka- 
binę z takiego materjału, który czyniłby 
ją nieprzenikliwą dla dźwięków i hała- 
su. Próby zakończyły się powodzenien:. 
Ścianki nowego samolotu ks. Wałji skła- 
dają się z trzech warstw: korka, gumy i 
drzewa, tak złożonych, że istotnie w ka- 
binie panuje absolutna cisza. Oczywi- 
ście, urządzono ją z najwyższym komfor - 
tem i wygodami. Książę czuje się w niei, 
jak w zacisznym gabinecie wytwornegu 
klubu, i może rozmawiać ile zapragnie. 

Prest. 
a 00" ER
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T Zwiedzajcie Bazylikę 
wileńską 

W DNIU 2 KWIETNIA. 

Pragnąc przyczynić się do ratowania 

Bazyliki Wileńskiej, Koło Miłośników 

Wilna i Wileńszczyzny, organizuje za 

zgodą władz kościelnych zwiedzanie Ba- 
zyłiki w dniu 2 kwietnia. Wycieczki zwie- 
dzą teren robót konserwacyjnych, wnę- 

trze Bazyliki, odsłonięte obecnie wew- 
nątrz katedry pod chórem resztki daw- 
nych murów, oraz rozpoczętą budowę 

Mauzoleum Królewskiego. 
Zwiedzać będzie można katedrę od 

g odz. 11 rano. do 2 po poł. Wejście 
bocznemi drzwiami skrzydła południowe- 

go. Wstęp 50 groszy, młodzież szkolna 
i akademicy płacą po 30 groszy. 

Deo suche górrośląski kęgel 

po cenach z iżenych 

poleca „PŁGMIEŃ”" Piwna 5 
Sprzeda? równi>ż ra raty 

DWIE WYSTAWY 
P. A. Sapir, właściciel „salonu sztuki” 

przy ul. Wileńskiej 32, nie ustaje w роту- 

słach i inicjatywie, aby ożywić zaintereso- 

manie się szerszej publiczności ruchem ar- 

tystycznym. Zorganizował stałą wystawę 

obrazów, gdzie kolejno pokazuje nam to 

jedno to drugie z produkcji malarskiej w 

Wilnie. < 
iPoziom wystaw w salonie przy ul. 

Wielkiej bywa rozmaity — od najniższego 

do przeciętnego. Zrzadka wybije się dosko- 

nalisze nazwisko, jak naprzykład Dębieki, 

autor pięknych motywów wileńskich na 

poprzedniej grudniowej wystawie. _Nao- 

gół mierność, eo jest zrozumiałe, zważyw- 

szy okoliczność, iż wystawy te noszą cha- 

rakter przypadkowy i merkantylny. Przed- 
siębiorsttwiu chodzi przedewszystkiem © 
ilość i perspektywy sprzedaży, nie o jakość 
zgromadzonych dziel. 

Obecnie „dyrekcja* wpadła na pomysł 
zomganizowamia wystawy samouków. Nie 
bardzo rozumiem, dlaczego wiystawiających 
autorów mazwano samoukami, większość 
ich bowiem to uczniowie rozmaitych szkół 
rysunkowych. A: więc jest to raczej Wy- 
stawa prac uezniowskich. Dwudziestu 
młodych ludzi przedstawiło  pubi.cznošci 
sto kilkadziesiąt obrazków, przeważnie te- 
chniiką olejną wiykomamych. Dwa rodzaje 
dominują śród tych prace: motywy wileń - 
ske i motywy. żydowskie. Oczywiście, nie 
będziemy szukali mzeczy rewe'acyjnych i 
mie będziemy |wydawali ostatecznych s4- 

dów, młodzi bowiem malarze są: początku- 
jącymi amtystami, których czeka albo ewo- 
lucja i rozkwit albo zaniechamie  sziuki, 
gdy przekonają się, że mie wi niej zdziałać 
nie będą mogli. Z pośród dwudziestu ,„.ma- 

larzy - samouków* zwrócić należy uwagę 
na niektóre portrety Rafała Chwolesa : 
i miektóre pejzaże Konstantego Paszki. 

Jednocześnie w Kiasynie Oficerskiem 
odbywa się wiystawa drzeworytów Wiłady- 

sława Bieleckiego. Nieprzyjemnie uderza 
ma afiszach ozmajmienie, że artysta jest 

laureatem Akademji Umiejętności. Rekla- 
ma zupelnie miepotrzebna: kto nie chce 
zwiedzić wystawy, tem nie podda się su- 
gestji afisza; kto ją zwiedzi, przekona się 
że i bez afiszowej reklamy ma doezynienia 
z wybitnym artystą. 

Bielecki uprawia trudną sztukę barw- 
mego drzewiorytmietiwa, trudną — ze wzglę- 
du na mozolną i pracowitą technikę tego 
rodzaju grafiki. Mozół opłaca się, Jając 
w wymiku niezwykłe efekty barwne przy 
starannym i precyzyjnym rysumku. To 

też kolorowość obrazów! Bieleckiego może 
wprawić w zdumienie widzą, przywykłego 
do rozumienia przez drzeworyt  jednovarw 

nej czarnej kompozycji, wycinanej twar- 
demi zazwyczaj linjami w drzewie. 

Piękma i cieplarmiana sztuka Bieleckie- 
go, przypominająca 'w swej dirobiazgowo- 
ści — toutes diffćrences gardetes — ilu- 
minacje Amtura Szyika godna jest uwagi, 
podziwu i pochwały. w. 

  

  

  

Prima aprilis Makiewicza 
Kiedy Ludwika Maklewiczowa, lokator- 

ka jednego z, domów przy ul. Chocimskiej, 
pokłłóciła się przedwczoraj nadobre ze sw*r- 
im mężem, i kiedy wie działały już żadne 
argumenty, rzekła magle spokojnie lecz 
ze zdradzieckim uśmiechem: 

— Jak tak to tak. Dobrze. Jutro wy- 

jeżdżam, i już mię nigdy iw: życiu mie zo- 

baczysz. 

Mąż woześmiał się złośliwie a tryumfują- 
eo, otwierająe szemoko drzwi. 

— Droga otwarta. [Proszę bardzo. 
Ciekaw jestem tylko za co wyjedziesz. Bo 
ode mnie nie zobaczysz złamanego gro-/a. 

— 0, ciebie mapewmo o pieniądze ine 
poproszę. 

. Zbudziwszy, się wczoraj zrana, Mak'e- 
wiez nie znalazł żony przy sobie. 

— Głupia baba — pomyślał — kawaly 
odwala. 

I ubrał się w samotnym spokoju, —) -- 
gwizdując wesoło. Byłby gwiadał dalej, 
gdyby nie kartka, którą dostrzegł na biur- 
ku. 

— Dowidzenia! Dałam sobie rady bez 
ciebie. 

A szuflada biurka otwarta. A w szu- 
fladzie brak tysiąca złotych w gotówce i 
książeczki P. K. O. ma 3 tysiące. 

Kałendarz wskazywał akurat datę 1-go 
kwietnia. Ładny prima aprilis. Ukaramy za 
swoje szyderstwo Maklewicz poszedł mel- 
dować policji. 
i) A J M 
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Zajście z włamywaczami 
NA TLE KUCIA W KAJDANY 

WILNO. — Widownią awantury, wy 
wołanej przez przestępców kryminalnych 
był wczoraj gmach sądów grodzkich. 

Rano sprowadzono na rozprawę 11 
więźniów, odpowiadających indywiduał- 
nie za różne kradzieże i włamania. 

Eskortę kryminalistów stanowiło 8 
policjantów z rezerwy P. P., którzy dla 
bezpieczeństwa zaopatrzyli się w kajdan 
ki i użyli ich „gdy po wyroku, skaza- 
nych miano odprowadzić z powrotem 
do więzienia. 

W trakcie nakładania stalowych 
„bransoletek* w pokoju dla aresztowa- 

nych, dwóch włamywaczy, którzy otrzy 
mali kary 3-letniego więzienia, najniespo 
dziewaniej poczęli stawiać opór czynny 
eskorcie, wzywając jednocześnie innyc' 
więźniów do nieposłuszeństwa. 

Wobec wyraźnych oznak buntu poli- 
cjanci wezwali pomoc z zewnątrz i Si- 
łą zmusili awanturujących się więżniów 
i ich towarzyszy do posłuszeństwa.. 

Skutych należycie kryminalistów o0d- 
wieziono następnie na Łukiszki, gdzie 
ich już całkowicie uspokojono. 

Za opór i wywołanie awantury w 
sądzie winnych czeka dodatkowa kara. 

Dziecka pod pociągiem 
TRAGICZNY WYPADEK NA 

WiŁNO. — Wczoraj rano pod idący do 

Wuna pociąg wpadł wskutek własnej nieostro 

żności 6-letni jan Żaglewicz (Żelazna Chatka 

2:). Koła pociągu urwały  nieszczęśliweam 

chiopcu nogę i uszkodziły czaszkę. W stanie 

PRZEJEŹDZIE BOBRUJSKIM 
bardzo ciężkim przewieziono Żaglewicza 

szpitala św. Jakóba. 
Wypadek zdarzył się na przejeździe Bobruj- 

skim. 

do 

Fałszerz — recydywista 
NIESPODZIEWANE WYNIKI REWIZJI W POSZUKIWANIU PRZEMYTU 

WILNO. — Nocy ubiegłej policja przepro 

wadziła rewizję w mieszkaniu podejrzanego 0 

przemytnictwo Abrama  Juniewicza, przy ul. 

Kiejdańskiej 2. 

Rewizja przyniosła inne, niż przypuszczano 

wyniki. 

Mianowicie ujawniono ukryte w mieszkaniu 

  

odlewy do wyrobu srebrnych monet 5-złoto- 

wych, różne chemikalja, metal itd, 

Należy dodać, że Juniewicz jest notowany 

w policji, jako fałszerz, a nawet w roku 24 był 
sądownie karany za podrabianie listów, lecz 

od kary zdołał wówczas wykręcić się. Fałsze- 
rza aresztowano.. 

KRONIK 

  

wilóku! 

Niedziela 

Dzis 2 

Franciszka 
jutro 

Ryszarda B 
Р оат сН 0 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 1 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: 5. 

Temperatura najwyższa: 8. 
Temperatura najniższa: -+3. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost, następnie stan stały: 

Uwagi: półpochmurno, — przed południem 

deszcz z gradem. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne z możliwością prze- 
lotnych deszczów. — T. bez zmian. 
— Umiarkowane wiatry z kierunków zachod- 
nich. 

Wschód słońca g, 4 53 

Zachód słońca g. 5,55 

  

KOŚCIELNA 

— Rekolekcje nauczycielskie. — Podaje się 
do wiadomości, że tegoroczne rekolekcje nau- 
czycielskie rozpoczną się w niedzielę Palmową 
dnia 9 kwietnia rb. o godz. 10 rano w kaplicy 
O. O. jezuitów (Wielka 64). Karty wstępu о- 
trzymać można w Stowarzyszeniu Chrz. Narod. 
Naucz. Szk. Powsz. (ul. Uniwersytecka 9 m. 7) 

w poniedziałki, środy, i piątki od godz. 17— 

19 u o. Kucharskiego — klasztor O. O. Jezui- 

tów, przy wejściu oraz w kole katechetów 

(ul. Trocka 9 — 22) od godz. 15—17. 

— REKOLEKCJE PARAFJALNE W 

OSTREJ BRAMIE. Dziś o godz. 5.30 w. 

1ozpoczymają się rekolekcje parafjalme w 

kościele Ostrobramskim i będą trwały 

przez trzy dni. 3 

Ćwiczenia duchowe rozpoczynają się z 

rana o godz 9-tej a wieczorem o godz. 5.30 

Nauki będzie wygłaszał J. FE. ks. arcybi- 

skup Romuald Jałbrzykowski. 

— OFIARA J. E. X. ARCYBISKUPA 
METROPOLITY R. JAŁBRZYKIOWSKIE - 
GO NA BAZYLIKĘ. W! dniu wczorajszym 
J. E. X. Areybiskup przesłał Komitetowi 
Ratowamia Bazyliki 1.000 zł. (tysiąc zło- 
tych), rozpoczynając w ten, sposób tak hoj- 
mą ofiarą ogólno polską zbiórkę na rzecz 
ratowania Bazyliki. 

MIEJSKA 
— ROZMOWY Z SAUREREM. IW przy 

szłym tygodniu mają być wznowione — 

pertraktacje z przedstawieielami Saurera 

rw sprawie komunikacji autobusowej w 

mieście, 

Bezpośrednio po tem odbędą się w Ma- 
gistracie marady, w tej sprawie i zostaną 

rozpatrzone inne oferty. 

— O POMOC MIASTA DLA „LUTNI* 
Teatr Lutnia zwrócił się do magistratu z 
prośbą о nozpatrzenie możliwości udziela 
mia pomocy przez miasto temu teatrowi. — 

Spnawa ta będzie omawiana ma jednem z 
najbliższych posiedzeń prezydjum magi- 
stratu. 

— [PRZEBUDOWA STACJI POMP, — 
Magistrat postanowił przebudować gmach 

stacji pomp 'w ogrodzie Bernardyńskim i 

dodać jeszcze jedne piętro, gdzie rozmie- 
szczony będzie wydzial! kanalizacyjno - wo- 
dociągowy lokujący się obecnie przy ul. 
Dominikańskiej. 

Ponadto zostanie zmieniony styl gma- 

chu nieudolnie przystosowany do łączące- 
go gotyk z banokiem kościoła  Bernardy- 
mów. 

Gdy gmach pomp budowano chciano go 
zharmonizować ze stylem  kościolą co 
jak miadomo nie bardzo udalo się. 

— WZNOWIENIE KOMUNIKACJI NA 
WILJI. Właściciele statków  porozumie- 
wają się obecnie z wiładzami eo do terminu 

podjęcia komunikacji na Wilji. Wymie- 
niamy jest termin 15 kwietnia, 

— PRZEPISY O ZBIÓRKACH ULICZ- 
NYCH. Ukazały się mowe pnzepisy regu- 
lujące odpowiednio sposób wydawania 

zezwoleń na urządzanie zbiórek ulicznych. 
Nowe przepisy ograniczają  mależycie 

możliwość organizowania zbiórek ulicz- 
nych i rozciągają ścisłą kontrolę mad Spo- 
sobem ich przeprowadzania. 

— O NIŻSZY CENNIK 'W CUKIER- 
NIACH I RESTAURACJACH. W związku 
z postanowioną przez wiładze administra- 
cyjne rewizją obecnego cennika w и 
kierniach į restauracjach w. najbliższym 
czasie odbędzie się w. stamostwie grodz- 
kiem konferencja —  zaimteresowanych 
stron w eelu zorjemtowania się co do moż- 
liwości obniżki obecnie obowiązujących 
cen. 

— POŻEGNANIE WICE - DYREKTO- 
RA ELEKTROWNI MIEJSKIEJ. Wczoraj 
w godzinach popołudniowych robotnicy i 
pracownicy elektrownii miejskiej żegnali u- 
stępującego wicedyrektora, Elektrowni 
Miejskiej p. inż. Edmunda Biszewskiego. 

Obecni zaskoczeni nagłem ustąpieniem 
p. inż, E. Biszewskiego zgotowali Mu 
owację oraz wręczyli piękmy album. W 
szeręgu okolicznościowych przemówień — 
podnoszono zasługi p. inż, Biszewmskiego 
położone przy przebudowie elektrowni. W 
godzinach (wieczornych koledzy podejmo- 
wali ustępującego wiiee-dyrektora skrom- 
nym obiadem w: salonach restauracji „„Zie- 

miaūskiej“. W miłym nastroju spędzono 
kilka godzin biesiady podczas której wy- 
gtoszono kilka przemówień podnosząc — 
wszechstronmą działalność ustępującego 
inż. E. Biszewskiego za uznanie której od- 
znaczony został przed kilku dniami krzy- 
żem zasługi. 

SKARBOWA 
— PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 

I LOKALI WYMIERZAĆ BĘDĄ WŁA- 
DZE SKARBOWIE. Zostało ostatecznie u- 
stalone, że z dniem 1 lipca wymiar i po- 
bór podatków od nieruchomości i lokali — 
będzie uskuteczniane pnzez władze skar- 
bowe. 

Urzędowe powiadomienie o tem  wła- 
dze skarbawe madesłały «do magistratu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt. W dniu 2 kwietnia r.b. o godz. 

20 odbędzie się w sali przy ul. Mickiewicza 
23 m. 6, organizowany przez T-wo Miłośników 
Historji i Literatury odczyt prof. A. Zajączkow 
skiego pt. „Element turecki na ziemiach pol- 
skich”. 

: Odczyt ten stanowi powtórzenie odczytu 
inauguracyjnego, wygłoszonego przez p. Ża- 
jączkowskiego przy habilitacji jego na Uniw. 
Warszawskim. Wstęp wolny. Goście mile wi- 
dziani. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 6 kwietnia w lokalu Porad- 
ni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4), magisier 
prawa Wilewski wygłosi odczyt na temat 
„Prawo małżeństwa w Rosji sowieckiej". Po- 
czątek o godz. 5,30. Wstęp wolny. 

— U niezależnych. Odbędzie się Tygodnik 
aktualny, połączony z atrakcjami artystycznemii 
w dniu 2 kwietnia r.b. o godz. 8 wiecz. w sali 
stow. Techników przy ul. Wileńskiej 33. 

Program rewjowy z udziałem najwybitniej 
szych sił artystycznych. Goście mile widziani. 

— Kobieta w przyszłej wojnie. W niedzie- 
lę dnia 2 kwietnia w gmachu Sądów — przy 
uł. Mickiewicza, sała Nr. 2, odbędzie się odczyt 
p. prof. Schilling-Siengalewicza p.t. „Kobieta w 
wojnie przyszłej” zorganizowany przez koło Pań 
L.O.P.P. dla rodzin p.p. prawników. Wejście 
bezpłatne. 

— „jJaglica* We środę 5 kwietnia r.b. o 
godz. 6 wiecz. w Ośrodku Zdrowia ul. Wielka 
46, odbędzie się odczyt dr. St. Markiewicza p.t. 
(Jaglica — „Trachoma“ i jej skutki). Wstęp 
bezpłatny. 

— „WIECZÓR POWSZECANY* w В. 
B. W. R. Dzisiaj o godz. 6 wiecz, odbędzie 
się w lokalu BBWR przy ul. św. Anny 2, 
— 4 „wieczór powszechny'* ma którym p. 
Krawiec wygłosił odczyt p, t. „Šląsk“ u- 
rozmaicony pnzezroczami. Po odczycie — 
żywa gazetka i deklamacje. W przerwach 
orkiestra. Wstęp bezpłatny, 

U kobiet w ciąży i młodych matek stoso- 
wanie naturalnej wody gorzkiej „Franciszka- 
Józefa" wzmacnia prawidłowość funkcji żołąd- 
ka i kiszek. Zalecana przez lekarzy. 

= 

Chłodna 4, Konto P.K.O. 9.125. 

Telefon.   
PROWINCJA! Wyjazd do Warszawy 

sądach, urzędach etc. Pośrednictwo w sprawach: wekslowych (windykacje, egzekucje), hipotecznych, 

sprzedaży i innych. Informacje. Zastępstwa. Adresy. Najpo ważniejsze referencje — na żądanie. |. Mundsztuk. Warszawa 

RÓŻNE 

— OBFITY POŁÓW RYB. — Wobec 
ruszenia * lodów, ma wszystkich jeziorach 

zaznaczył się wzmożony: połów: ryb, W sa- 
mym powiecie brasławskim z jezior ru cią- 
gu ub. tygodnia wydobyto kilkaset kg. ryb 
Rówmież obfity połów mieli rybacy ma 
rzekach: Dźwimie, Dziśnie, Wilji oraz je- 
zowach trockich. W związku z tak obfitym 
połowem ceny: na ryby mimo zbliżających 

się świąt życławskich i Wielkiego Postu, 
wykazały (tendencję zniżkową. 

— Kurs informacyjny O.P.L.G. Staraniem 
Zarządu Komitetu Woj. Wileńskiego L.Q.P.P. 
uruchomiony zostaje w poniedziałek dnia 3-1V 
r.b. szesnastogodzinny informacyjny kurs O.P. 
L. G. dla urzędników i personelu Zakładów 
U.S.B. Wykłady odbywać się będą w godzi- 
nach od 17 do 19 w gmachu U.S.B. Łaskawą 
współpracę na tym kursie w charakterze wykla- 
dowców obiecali profesorowie: J. Muszyński 1 
S. Siengalewicz. 

— PRZEMYSŁOWCY FRANCUSCY w 
'WILNTE, Wczoraj opuścili Wilno przedsta 
iwieiele francuskiego przemysłu drzew- 

nego z prezesem Chualoste na czele, 
Francuzi przeprowadzili cały szereg roz- 

mów z przemysłowcami drzewnemi w 

wyniku któnych zawarto umowy na ek- 
sport drzewa do Francji na sumę przeszło 

3 miljonów franków. 

Część zakupionego drzeawa zostanie 
spławiona do najbliższych portów mor- 
skich. 

— EKSPORT OBUWIA DO SOWIE- 
TÓW. Przedstawiciele wileńskiego rzemio 
sła szewskiego, po przeszło tygodniowym. 
pobycie w Moskwie, wrócili onegdaj do 
Wilna. W wyniku wspólnych rozmów zde- 
cydowano skierawąć do sowietów! próbny 
transport obuwia wileńskiego, z tem, że 
gdyby ta próba zadowoliła konsumentów, 
(Wilno može liezyč ma stały eksport swego 
obuwia, do wszystkich większych _ miast 
rosyjskich. Należy podkreślić, że przed 
wojną. wileńszczyzna eksportowała do сеп- 
tralmej Rosji przeszło miljon par obu- 
wia rocznie, 

— DZIECI BEZ OPIEKI Z chwilą na- 
stania wiosny, na ulicach w śródmieściu 
szczególnie na Wielkiej j Zawalnej widzi 
się całe gromady dzieci zalegające chod- 

  

dziecięce mogą za sobą 
szczęśliwe wypadki. 
ruchu pojazdów. 

— PODJĘCLE NAWIGACJI NA RZE- 
KACH. (W dniu 8 kwietnia zostanie wzmo- 
wiony spławi drzewa ma Niemnie, Mereczan 
ce i Wilji. 

(Pierwsze transporty drzewa odejdą z 
Wileńszczyzny zakupione przez importerów 
amigielskich, 

— Przedstawiciele sier gospodarczych o 
aktualnych zagadnieniach kolejowych. a W 
dn. 30 marca odbyło się zwołane przez lzbe 

pociągnąć mie- 
wojbec — wizimożonego 

Przemysłowo - Handlową w Wilnie zebranie 
przedstawicieli wileńskich  organizacyj gospo- 
darczych dla rozważenia szeregu aktualnych 
zagadnień kolejowych, w szczególności zaś 
sprawy t. zw. pociągów turystycznych. Ро о- 
mówieniu wymienionych spraw zebranie pow- 
zięło uchwałę następującą. 

1) Obowiązująca na PKP od szeregu lat ta 
ryfa osobowa, nieobniżona nie zważając na o- 
gólny spadek cen już oddawna stała się wy- 
górowaną i przekraczającą zdolność płatniczą 
szerokich rzesz ludności, korzystających z u- 
sług komunikacyjnych PKP; taryfa ta wymaga 
poważnej zniżki generalnej. 

2) Stosowany przez PKP system pociągów 
turystycznych ze znacznie obniżonemi opłatami 
za przejazd należy, niezależnie od generalnej 
zniżki taryfy, utrzymać nadal, organizując te 
pociągi w ten sposób, ażeby służyły istotnie 
celom turystycznym i wycieczkowym. W tym 
celu byłoby pożądane zwrócenie specjalnej u- 
wagi na uruchomienie pociągów do terenów > 
charakterze niewątpliwie turystycznym oraz du 
żą ostrożność w organizowaniu pociągów do 
stolicy, które służą z konieczności w znacznym 
stopniu także do wyjazdów o charakterze nie- 
wycieczkowym. Co do terminów, kierunków i 
t. p. szczegółów organizacji pociągów byłoby 
pożądane każdorazowe porozumienie się z Izba 
mi Przemysłowo - Handlowemi. 

TEATR I MUZYKA 

— Odwołanie premjery „Czerwonej 
limuzyny* w dniu wczorajszym 1 kwiet-- 
nia jest wypadkiem zrozumiałym, który 
przyjęto w mieście ogólnem zadowoie- 
niem, jako świetny kawał primaapriliso- 
wy, aczkolwiek znaleźli się i tacy, któ- 
rzy byli zdania, że wogóle Limuzyna nie 
istnieje w rzeczywistości. Wymyślili ją 
— +Łopalewski i Szpakiewicz — aby 
ściągnąć na pierwszego kwietnia tłumy 
publiczności do kasy teatru. Musimy cze 
kać do wtorku 4 kwietnia, by przekonać 
się jak jest naprawdę. 

— Dzisiejszy poranek dla dzieci. Dziś, 2 
kwietnia o godz. 12 w poł. czarodziejska bašn 
dla dzieci „W sz) czarownicy”, będzie 
to nieodwołalnie ostatnie przedstawienie tego 
wspaniałego widowiska. — Ceny propagando- 
муе — (od 20 gr.) — О1а wycieczek szkal- 
nych specjalne zniżki. 

— „Omal nie noc poślubna" — dziś po- 
południu! Doskonała komedja „Omał nie noc 
pošlubna“ — ukaże się dziś w Teatrze na Po- 
hulance o godz. 4 po poł. pierwszy raz po ce- 
nach zniżonych o 50 proc.! — Świetna wysta- 
wa! Koncertowa gra zespołu, z ulubieńcem 
Wilna St. Daczyńskim na czele! 

Ostatnia okazja ujrzenia _ „Mademoiselle! 
Dziś, wieczorem, (niedziela 2- b.m) w Teatrze j 
na Pohulance, odegrana zostanie kapitalna sz*u 
ka Deval'a „Mademoiselle“, ze znakomitą arty- 
stką Jadwigą Żmijewską w roli tytułowej, któ- 
ra stwarza z niej prawdziwie artystyczną krea- 
cję. 

— „Tani poniedziałek" (3-b.m.) będzie po- 
żegnalnym występem miłego gościa warszaw- 
skiego p. Daczyńskiego, który powraca już do 
stolicy. Na ten pożegnalny wieczór dana bę- 

dzie sensacyjna sztuka, która zdobyła sobie 
rekordowe powodzenie na terenie wileńskim: 
„Pocałunek przed lustrem". Ceny propagando- 
we (od 20 gr.). ży а 

2 Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy El- 
ny Gistedt. „Pociąg wiosenny". Dziś o godz. 
godz. 8,15 w dalszym ciągu wspaniała rewja 
wiosenna, ujęta w 20-tu obrazach na tle efe- 
ktownych dekoracyj, z ilustracją muzyczną, » 
wykonaniu najwybitniejszych sił artystycznych 
z Elną Gistedt na czele. Bogaty program za- 
wiera ostatnie nowości: najmodniejsze piosen- 
ki, skecze, monologi, tańce i ewolucje zespołu 
girls. Opracowanie reżyserskie K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. Zniżki ważne. 

zbyteczny! Załatwiam szybko, solidnie wszelkie zlecenia w stołecznych instytucjach, 

Bawiąc przejazdem w Wilnie przyjmuję interesantów codziennie w godz. 5 — 7 wiecz. Hotel Europejski, pokój nr.-18. — 

в` 

Echa krwawego wypadku przy ul. Kijowskiej 
Przed sądem okręgowym stanęli wczoraj 

trzej zawodowi złodzieje: j. Szuster, L. Abra- 
mowicz, i L. Szuijan pod zarzutem niebezpie- 
cznego porżnięcia nożami swego znajomego, 
czwartego złodzieja Chackiela Milsztejna. 

Według aktu oskarżenia wypadek miał miej 
sce 16 grudnia ub. roku na ul. Kijowskiej, —- 
przyczem powodem napadu na Milsztejna miał 
być wydany nań wyrok złodziejskiego sądu t. 
zw. Dintojry. 

Oskarżeni do inkryminowanego im przestę 
pstwa nie przyznali się. Zdaniem ich, Milsztejn 
został napadnięty przez kogoś innego, ich zaś 
oskarża o napad za jakieś porachunki osobi 
ste. 

Jako czołowy świadek oskarżenia występo- 
wał na rozprawie niejaki Mieszczański, z za- 
wodu furman, który zeznał, że krytycznego 
wieczoru był świadkiem zajścia i że napadu 
dokonali właśnie oskarżeni. 

Poza Mieszczańskim, w charakterze świad- 
ków występowało jeszcze przed sądem kilka 
innych osób, którycn zeznania jednak nie moy- 
ły dostatecznie odtworzyć przebiegu krwawe- 
go napadu. 

Wobec tego, że i do zeznań świadka Mie- 
szczańskiego sąd również odniósł sig z pewną 
nieufnością, w wyniku rozpatrzenia całokształ- 
tu sprawy wszyscy oskarżeni zostali uniewin- 
nieni. 

Akcja o niższy cennik 
elektryczny 

Związek pracowników bankowych i 
handlowo - przemysłowych oraz Unja 
Pracy złożyły onegdaj na ręce p. prezy- 
denta miasta memorjał w sprawie aktu- 
alnej obecnie obniżki cennik prądu elek- 
trycznego. 

Treść memorjału jest następująca: 
Prawie wszystkie elektrownie w Polsce ob- 

niżyły już cenę prądu elektrycznego dzięki ak- 
cji rządu i obniżeniu o 20 proc. cen węgla, 
a miasto Wilno, którego elektrownia wykazała 
w ostatnim roku przeszło 30 proc. nadwyżki bi 
lansowej, opóźnia się w ogólnym wysiłku sp ;- 
łeczeństwa, aby wyjść z obecnego ciężkiego 
kryzysu. 

Ukazała się wprawdzie notatka w prasie, 
że magistrat ma zacząć orjentować się, czy e- 
wentualna obniżka ceny prądu elektrycznego 
nie przyniesie miastu straty, treść jej jedrak 
nie wróży rychłego i pozytywnego załatwie- 
nia tej sprawy, wobec czego niżej podpisare 
związki i organizacje zwracają się do pana 
prezydenta z usilną prośbą o przyśpieszenie ob 
niżki cen za prąd elektryczny. 

Jednocześnie pozwalamy sobie zauważyć, 
że przypuszczenie, iż obniżenie taryfy elektry 4 
nej może przynieść straty, gdy przy droższym 
o 20 proc. węglu miała elektrownia tak znacz 
ną nadwyżkę bilansową, wydaje się nam nie- 
realne. 

Odwrotnie, sądzimy, że przy tańszym prą- 
dzie wzmoże się zużycie tegoż, natomiast w 
razie pozostawienia dotychczasowych cen sze 
rokie rzesze konsumentów będą musiały 
przejść na inne oświetlenie, lub je zmniejszyć. 
nie mówiąc już. o szkodach, jakieby przyniósł 
elektrowni ewentualny strajk konsumentów. 
  

Dziś nieodwołalnis 2 ostatnie przedstawienia 

XI Wileńskiej Szopki Akademickiej 
o godz. 4ej i o 8-mej wieoz. 

w lokalu OGNISKA AKADEMICKIEM. 
ul Wielka 24. 

— „Wesoła wdówka”. Dziś o godz. 4 ro 
poł. na przedstawieniu popołudniowem uka © 
się melodyjna operetka Lehara „Wesoła wdów- 
ka* w obsadzie premjerowej z Elną Gistedt w 
roli głównej. Ceny zniżone. 

— Poranek kompozytorski w „Lutni*. Dziś 
o godz. 12 m. 30 po poł. odbędzie się w tea- 
trze „Lutniać poranek koncert kompozytorski 
Stanisława Lipskiego, z okazji 25-lecia jego 
działalności. Kierownictwo spoczywa w. rękacn 
prof. A. Ludwiga. Ceny minimalne od 30 gr. 

— Komitet Rodzicielski przy szkole pow- 
szechnej na Antokolu zawiadamia, że w dniu 
2 kwietnia o godz. 7 wiecz., odbędzie się przed 
stawienie p.t. „Bohaterka Chrześcijańska” w + 
aktach. Dochód przeznaczony został na najbied- 
niejsze dzieci. tej szkoły. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Niepotrzebna. 
PAN — „Donawan*, 
SWLATOWID — (Plan W. 
HELIOS — Romeo i Julcia. 
HOLLYWOOD — Blond Venus. 
CASINO — Obraza majestatu. 

ADRIA — Marocco. 
LUX — Piešniarz gėr. 

  

Najlepszym środkiem regulującym trawie- 
nie. Naturalna Sól Morszyńska. Gen. Repr. Dr. 
K. Wenda, Warszawa, Krak. Przedmieście 45. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek z pojazdem. — Autobus nr. 

38460 najechał na ulicy Zawalnej na dorożkę 
powożoną przez Pietkiewicza Edwarda (Baga- 
tela 2). Skutkiem zderzenia w dorożce złamało 
się tylne koło. Nikt szwanku nie poniósł. Naz- 
wiska szofera narazie nie ustalono. 

— Kradzież wieprzowiny. — Z niezamknię- 
tego składu Drozdowej Stanisławy (Trakt Li- 
dzki 31) skradziono 150 kilogramów wieprzo- 
winy. 

— Złodziej rynkowy. — Na rynku drzew- 
nym skradziono z kieszeni palta Ostrowskiej 
Janiny, m-ki wst Tumki gm. Żukojnie, 56 zł. 
50 gr. Sprawców kradzieży w osobach zaw o- 
dowych złodziei Fajbusza i Benjamina Gełe- 
rów (Nowogródzka 2) oraz Stokolszczyka Ze- 
lika (ul. Pokój 10) ujęto ze skradzioną gotów 
ką. й 

— RABUŚ PALTA. — Rutkiewicz Jan (No 
wogródzka 115) doniósł policji, że jeszcze w 
roku ubiegłym 13 listopada zerwano mu na u- 
licy Lwowskiej koło domu nr. 28 palto. Spra- 

wcę rabunku wykryto. Jest nim Czerniawski 
Jan, bez stałego miejsca zamieszkania. Palto 
znaleziono u Tomańskiego Józefa (Werkowska 

14), który kupił je u Czerniawskiego. 

— STRZAŁY NA ULICY. — O godz. 5,30 
rano w dniu 1 kwietnia Krótki Julian, miesz- 
kaniec folw. Adelina gm. mickuńskiej oraz nie 

jaki Wołejszo, którego imienia i miejsca za- 
mieszkania nie ustalono, dobijali się do 

е z domów na ul. Koriskiej. Poniewaž 0- 

baj byli pijani, właścicielka lokalu Sora Lewi- 

nowa nie chciała ich wpuścić. Wówczas Krót- 
ki wyjął rewolwer i wystrzelił w górę. Poli- 

cja prowadzi dochodzenie. 

= WILEJKA 

— POŻAR. — W nocy z 27 na 28 bm. we 
wsi Kołodki gminy wojstomskiej spalił się dora 
mieszkalny Bildziukowej Marji. Pastwą ognia 
padły również warzywnia, chłew i szopy 0- 
raz krowa i koń. Straty swe poszkodowana 
oblicza na 1373 zł. Ustalono, że pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z Э9 
niem przez syna poszkodowanej Jana. 

WOROPAJEWO 

— KRADZIEŻ Z WAGONU. — Na stacji 
Woropajewo z wagonu towarowego po zerwa 
niu plomby skradziono paczki z manutfakturą 
wartości 300 zł. Skradzioną manufakturę odna 
leziono u Aleks. Draguna w Woropajewie i u 
Bazyla Kuszłewcowa we wsi Chroły, gminy 
łuczajskiej. Decyzją sądu grodzkiego w Posta 
wach osadzono obydwu w więzieniu. 

kupna celnych, 

    

OGŁOSZENIA i PRENUMERATĘ 

załatwia Administracja 

„SŁOWA" 
codziennie (prócz niedziel i świąt) 

wyłącznie 
od godz. 9.ej rano do 4 po poł. 

  

USTAWA 0 WYKUPIE GRUNTÓW 

CZYNSZOWYCH | DZIERŻAWNYCH 

W MIASTACH I MIASTECZKACH 

Dla Związku Właścicieli Średnich i 
Drobnych Nieruchomości, oraz dla drob- 
nych dzierżawców p. Senator Witold 
Abramowicz wygłosi w poniedziałek dn. 
3 kwietnia r.b. o godz. 19-ej w lokalu 
Sekretarjatu _ Wojewódzkiego BBWR. 
przy ul. Św. Anny 2 — 4 referat na te- 
mat nowouchwalonej ustawy o wykupie 
gruntów czynszowych i dzierżawnych 
w miastach i miasteczkach. 

Wstęp wolny za okazaniem legityma- 
cji członkowskiej. 

Prima Aprilis 
Wiezorajsza notatka w, naszem piśmie 

o inowacjach -kiqowych zezwałających 
każdemu mężczyźnie ma wprowadzenie 
bezpłatnie damy, odbiła się wzmożoną fre- 
kwencją we wszystkich kinoteatrach. 
Wielu panów) przyszło m towarzyszkami, 
domagając się, zgodnie z komamikatem, 
dwóch miejsa za jeden: bilet. 

Woźmi. mieli: trochę kłopotu z wyjaśnie- 
niem sprawy. Naogół wszakże dyskusje 
kończyły się tem, iż amator dwóch miejse 
mając już wykupiony jeden bilet, nie 
chciał tracić wydanej kwoty i szedł do ka- 
gy po idrugi dla swej towarzyszki, Tak 
więc, prima aprilis istotnie przyczynił się 
do ożywienia ruchu w! kinach wileńskich. 

Ostrzeżenie 
Za wszelkie zobowiązania zaciągnięte 

przez Helenę Lebiedziową jak również 

oświadczenia, ami ja, ani moja żona nie od- 

powiadamy. W razie wozgłaszania jakich- 

kolwiek  uwłaczających wieści — sprawę 
kieruję do właściwego Sądu. 

(— ALEKSANDER FILZ, 

 MEREBE% STREET IRAS SS ESTA, 

| 10 strzałów ku chwale Ojczyzny 

do tarczy Obrony Narodowej — 
odda każdy prawy obywatel. 

Wszystkie strzelnice m. Wilna 
otwarte w niedzielę 2 kwietnia b.r. 

| od g. 9ej do 16 ej. 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żełądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 
_ Kwłatowa 7, tal. 14-25, 

WA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DONOVAN“ — „PAN“ < 
Temat tego filmu jest już nam znany 

z „Czempa*. Aczkolwiek „Domavan* póź- 
niej zjawił się u nas na ekranie, jest jed- 
malkże wcześniejszy niż „Czemp”, Oba te 
filmy należą do grupy „dziecinno - rodzi- 
cielskich" obrazów, modnych od pewnego 
czasu. Bliski już jest jednakże pumkt ma- 
sycenia 'tą mowością, produkowaną  seryj- 
nie en gnos. > " 

Donovan: — to gangster, szef bandy i 
wyrocznia w świecie podziemnym. iPodczas 
jednej utarczki z konkurencyjną bandą — 
ginie przyjaciel Donovana, zostawiając mu 
mą wychowanie swego syma. [Pod wpły- 
iwiem uezucia dla malea zmieniać się za- 
czyma charakter gangstera, aż wreszcie 
dla przykładu zostaje uczciwym człowie- 
kiem, 

Cała ita metamorfoza psychiczna była- 
by może i ciekawa, gdyby jej tak reżyser 
(Fred Niblo) nie uprościł. Musiał zresztą 
to uczymić dla ekonomji akcji. 

Obraz byłby o wiele mniej wart przy 
imnej obsadzie. Mały Jackie Cooper jest 
bardzo naturalny, czego mu i nadal życzyć 
należy wobec niebezpieczeństwa zmaniero- 
wamia w rękach reżyserów. 

Ryszard Dix jako Donovan jest bez za- 
rzutu. Borys Karłow ukazuje się zaledwie 
dwa razy w. epizodach i wcale nieczem się 
mie wyróżnia. Nazwisko jego na afiszu — 
działa procentami z „Framkensteina". 

Reżyserja Freda Niblo, aczkolwiek po- 
prawna i skupiona — absolutnie nie przy- 
pomina twórey świetnego „Ben: - Hura“. 
Tam były masy, tam było kino — tutaj 
psychologizowanie zasłoniło film. 

W porównaniu z „Czempem“ — „Do- 
novanem* wydaje się mniej interesujący 

— może dla tego, że tamten film poruszył 
świeże jeszcze wówezas wirażenia i uezucia, 
obecnie już nie będące nowością. — To jest 
właśnie skutek seryjności, Tad. ©. 

———000——— 

  

 



SPORT 
PIERWSZE MECZE PILKARSKIE 
Piłkarze wileńscy rozpoczęli wczoraj 

sezon spotkaniem towarzyskiem Ogniska 
i Makabi. Mimo wzmocnienia składu Og- 
miska doskonałym  Baloskiem (centr po- 
mocy) i b. graczem Wilji Missiurą Maka- 
bi wywalczyła wynik remisowy 1:1 mając 

nawet w drugiej połowie meczu chwilową 
przewagę. W! Makabi ma wyróżmienie za- 
służył Szwara II. 

Naogół mecz ciekawy jakkiobwiek brak 
treningu daje się u wielu graczy zauwa: 

WE & В 
Sędziował Sudnik. 
Dziś o godz. 2.30 ma boisku Makabi 

mecz l p. p. Leg. — ŻAKS. Z uwagi na 
zapowsadziamy udział kilku mowych gra- 
czy w 1 p. p. Leg. mecz budzi duże zain- 
teresowanie, 

OTWARCIE SEZONU ROGRYWEK 
LIGOWYCH 

Dziś otwarty zostanie w; Polsce sezon 
ligowy. Rozegrane zostaną dwa pierwsze 
mecze Cracovia — Podgórze i Ruch — 
Garbarnia. Rozgrywki, jak wiadomo od- 
będą się mw moku bieżącym w: 2-ch gru- 
pach: zachodniej i wschodniej. Do grupy 
zachodniej należą kluby krakowskie: Cra- 
<ovia, Podgórze, Wisła, Garbarnia, śląski 
Ruch oraz poznańska Warta. Do grupy 
wschodniej drużyny warszawskie: War- 
szawianka i Legja, lwowskie: Pogoń i 
Czarni, ŁKS oraz 22 pp. z Siedlec. Nara- 
zie rozpoczynają się mistrzostwa w gru- 
pie zachodniej. W grupie wschodniej piemw 
'sze mecze są wyznaczone dopiero na 23 
łowietnia. 

KAŻDY OBYWATEL 
RZECZYPOSPOLITEJ 

PAMIĘTA O „10 STRZAŁACH KU CHWALE 
OJCZYZNY". 

Jak w roku ubiegłym, tak w roku bieżą- 
cym Związek Strzelecki zainicjował otwarcie 
sezonu strzeleckiego w strzelectwie sportowe 
na terenie całego kraju, propagandowemi strze 
laniami pod wezwaniem „10 strzałów ku chwa 
le Ojczyzny”. 

Znaczenie tych strzelań jest ten większe, 
że z jednej strony mają One na celu propagan- 
dę sportu strzeleckiego i wielkiej idei obron- 
ności Państwa, a z drugiej zaś rozpoczynaj 
one przypadające na obecny. rok uroczyst 
jubileuszowe 25-lecia Związku Strzeleckiego. 

3 Poniewaž zagadnienie obrony kraju jak- najściślej wiąże się ze sprawami strzelectwa, 
które „całe już nasze społeczeństwo zwykło na- 
zywać sportem obrony narodowej, dobrze jest zapoznać się z opinją jednego z działaczy w iej 
dziedzinie, ppłk. dr. Felsztyna Tadeusza i aby 
zorjentować się, jak sport strzelecki rozwija 
się w naszem Państwie i jaki do niego stosu- 
nek żywi nasze społeczeństwo. 

Е O. znaczeniu strzelectwa nie potrzeba już 
dziś nikogo przekonywać. Niema takiego, kt 
ryby nie wiedział, że Sport strzelecki jest je- dynym, który rozwija ostrość wzroku ludzkic- 
sze, który wreszcie przyspasabia jaknajdosko- nalej każdego obywatela Państwa do obros; 
Ojczyzny, wrazie, gdyby ktoś ośmieliłby się targnąć na jej wolność i całość. » 

Wiemy dobrze, že strzelectwo daje te sa- 
me wzruszenia sportowe, co i każda inna 
dziedzina sportów i że uprawianie go jest dla 
jego miłośników takim samym celem, samym 
w sobie, bez oglądania się na inne jego cele, jak to ma miejsce w każdym innym sporcie, 
że wreszcie zadowolenie, jakie daje uzyskanie 
pięknego wyczynu strzeleckiego jest tak duże, 
iż uprawianie strzelectwa jest dla jego adep- tów przyjemnością, a nietylko obowiązkiem. 

Świadomość tych prawd, jest już dziś po- wszechna, nie oddawna jednak. jeszcze kilka lat temu strzelanie uchodziło w oczach ogó!u 
za coś Ściśle związanego ze służbą wojskową, cos, o czem można było myśleć tylko w cza- sie krótkich okresów odbywania ćwiczeń. O dobrowolnem sportowem uprawianiu strzelań myślało niewielu tylko zapaleńców. Zawody strzeleckie gromadziły nielicznych tylko zaw- sze tych samych amatorów. Wyczyny sportu - we były niskie, a rozpowszechnienie sportu żadne. 

A dziś! Ilość czynnie uprawiających sport strzelecki przekracza 300 tysięcy osób, Odzna :2 Strzelecką posiada ponad 190 tysięcy, z tego odznakę klasy wyborowej i złotej, wymagają- cej wysokich już wyczynów zdobyło 2430 zawodników. Zawody strzeleckie 
wają się prawie co niedzielę, 
wzrosła o przeszło 300. ргос., do strzelań gar- ną się mężczyźni i kobiety, wśród zwycięzców pojawiają się coraz to nowe nazwiska, sport strzelecki stał się sportem powszechnym. Nie stało się to oczywiście samo. Stan dzisiejszy należy zawdzięczać Związkowi Strze leckiemu, który powierzony mu jako mandat ze strony Państwa, strzelectwo od szeregu 171 
CE + propaguje, nie szczędząc sił i środ- 
w. 

e odb;- 
liczba strzelnic 

Praca Związku Strzeleckiego nie ograni- czyła się jedynie do działu organizacyjnego. Szczegółowo opracowane regulaminy ściśle u- normowane przepisy i programy strzelań, do- kładnie w formy jasnych i wyczerpujących przepisów ujęte w dotychczasowe prawa jedy- nie zwyczajowe, systematycznie ułożone nor- my i formy uprawiania sportu strzeleckiego E wszystko to stworzylo wspólny kodeks strze lectwa, konieczną podstawę racjonalnego roz- 'woju i rozpowszechniania się tego sportu. 
Ułatwienia w nabyciu broni i amunicii silna propaganda wiatrówek, najtańszego środ. ka systematycznego treningu strzeleckiego, u- możliwiły strzelania najszerszym masom. Ą ©2а 

sto organizowane zawody stanowily silny śro- 
dek propagandy dla związania tych rzesz ze 
sportem strzeleckim. 

Najsilniejszym jednak środkiem, który spor 
towi strzeleckiemu nadal obecny jego rozpęd, 
było stworzenie Odznaki Strzeleckiej. Widocz- 
ny ten znak uzyskania formy sportowej, osię, - 
gniętych wyczynów, stał się ulubioną nagrodą najliczniejszych miłośników. sportu, upragnio- 
nym celem, magnesem przyciągającym szeregi 
rozliczne uczestników zawodów. 

Usilna praca Związku Strzeleckiego wyda- ła więc plon. Jest to dużo w porównaniu z tem, 
co było, mało jednak w porównaniu do tego, co być powinno. W geograficznem i politycz- 
nem położeniu Polski nie powinno być ani je- dnego obywatela, ani jednej obywatelki kraju, którzyby nie uprawiali sportu strzeleckiego. 
Nie setki tysięcy, ale miljony uczestników - 
czyć powinny nasze zawody strzeleckie. Zwią- 
zek strzelecki nie ustaje w pracy dla uzyskania tego celu. Niech jednak każdy z nas mu w tem dopomoże i wypełni kartę zgłoszenia na członka, zapisując się zaraz, dziś, z miejsca w szeregi czynnych miłośników strzelectwa — do jednego z klubów lub sekcyj, uprawia 
jacych sport strzelecki. 
RON aaa s 

KAŻDY NIEPOTRZEBNY WAM DROBIAZG 
MOŻECIE OFIAROWAĆ NA LOTERJĘ DLA 

BEZROBOTNYCH 

Z PORZE 

„Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

    

      

dotąd złod 

    

URZĘDOWA. — W dniu wezoraj- 

szym p. wojewoda przyjął p. Czachowskie- 
tarostę pow. mieświeskiego i p. Drew- 

pow. 'm0- 

go, 
nikowskiego zastępcę starosty 

wogródzkiego. 
— AKCJA ODOZYTOWA SEKCJI 

IPROPAGANDY i WYCH. OBYWATELSK. 
W. niedzielę dnia 9 kwietnia b. r., odbędzie 

    

się w: sali Teatru Miejskiego odczyt © 

znaczeniu sportu strzeleckiego i łucznego 
który, wygłosi przewodniczący sekcji wy- 
chowania obywatelskiego i propagandy 
Powiatowego Kiomitetu WF i PW. Począ- 
tek odczytu o godz. 12-tej. 

— DZIESIĘĆ STRZAŁÓW KU CHWA- 
LE OJCZYZNY. W niedzielę dnia 9 —- 
kwietnia: odbędą się zawody strzeleckie — 
onganizowame przez niedawno powstały 
Związek Broni Małokalibrowej, pod ha- 
Slem: „Dziesięć strzałów ku chwale Ojezy- 
zny“. Bliższe szczególy podane będą pó- 
žniej. 

— OBÓZ ŻEGLARSKO - ŁUCZN: 
Sekcja wychowania obywateiskiego i pro- 
pagandy Pow. Komitetu W. F. i P. W. 
organizuje w miesiącu maju 5. r. wielki — 
obóz żeglarsko - łuczny nad malowniczą, 
poetyczną Świtezią. Obóz mieć będzie na 
celu wzbudzenie wśród uczestników, a eo 
zatem idzie w samem społeczeństwie zami- 
łowamia do sportu żeglarskiego, wioślar- 
skiego i pływackiego. To główny eel. Po- 
zatem chodzi o zrealizowanie szeregu ra- 
dań z zakresu w. f. i p. w., chodz: tu o to, 
by jakmajwiększa ilość ludzi posiadała 
odznakę sporitową. Obóz przeznaczony jest 
dla członków „Strzelca* z tereau całego 
województwa, dla drużyn harcerskich, hu- 
feów: szkolnych i młodzieży rzamieślmiczej, 
Cały tabor żeglamski dostarczy dla obozu 
8-cia drużyna harcerzy im. Manszałka 
Piłsudskiego, która pracując skrzętnie 
przez całą zimę, wybudowała sobie we wla-. 
snym zakresie kilka łodzi, kajaków, budu- 

zaś iw, obecnej chwili skośnoden „ą łódź 
żaglową i kajaki żaglowe. 

Obóz trwać będzie przez miesiąc. Kosz- 
ta udziału w obozie — zł, 20 od osoby. — Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat sukcji wychowania obywatelskiego i propagamtty 
Pow. Komitetu p. w. i w. f., mieszczący 
się w: lokalu Sekr, Wojew. BBWR przy ul. Ogrodowej. W obrębie wspomaianego vs 
Ibozu, będą pozatem krótkie obozy pięcio i dziesięciodniowe, dla tych, k órzy nie będą mogli korzystać z rozkoszy obozowa- 
nia przez caly miesiąc. R, ZAWODY ŁUCZNE О MISTRZOSTWO 
NOWOGRÓDKIA. IW niedzielę dnia 9 kwie- mia b. r. odbędą się na strzelniey mało- kalibrowej o godz. 15-tej zawody łuczne o mistrzostwo Nowogródka. oraz srebrną j bronzową odznakę Tuczną, organizowane 

  

przez Sekcję Łuczną Podokr: Związki Strzeleckiego w" Ni RURŃARA Goła. przyjmuje do dnia5 kiwietmia sekretarjat sekcji mieszczący się tw) lokalu Sekr. Woj. zb przy ul. Ogrodowej 5. Opłata za 
ud: "Ww i iw zawodach 50 groszy, W ramach powyższych zawodów, odbędą się zawedy luczne 0 mistrzostwo 3-ciej drużyny har- censkiej im. Marszałka Piłsudskiego, oraz zawody łuczne o mistrzostw» nowogródz- kich drużyn harcerskich 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. Ww dniu 30 marca br. na szosie Nowojelnia 2 N xs»ogródek przy wsi Szabakowo, tak- sówka prowadzona przez szofera Szlomę Krawca ze Zdzicioła, najechała ma Zacha- ra Andruszkiewicza, mieszkańca wsi Ko- ryca T gm. dworzeckiej. Przejechanego tą samą talksówiką odiwieziono do szpitala po wia Z Nowogródku. 
--— ZNOWU KRADZIEŻ w NOWO- GRÓDKU. — W dniu 30 marca, ana ikujący w domu nr. 27 przy ul. Objazdowej w „Nowogródku, zauważyli, że jacyś zło- dzieje dobrali się do piwnicy, przy pomocy wynwania skobla od drzwi piwnicznych. — Stwierdzono, że łupem złodzie stały się 4 butelki wina, stanowiące wiłasność p. Stan- Ika Józefa oraz kilka słonków konfitur, na szkodę p. Jewsiewiekiego. W ten, sposób zieje zaopatrzyli się w wino na święta: prawdopodobnie mieli zamigy zaopatrzyć Się i w szymki, gdyż w przeddzień w tejże piwnicy miemal cały iwiepnz marynowany był w beczkach, lecz akurat przed w imytą złodziejską — oddano mięso do wędzenia. 

    7 

— PROMEST ZYDOW W LACHOWI- 
OCZACH. — W dniu 27 marca br. w syna- 
godze w Lachowiczach odbył się wiec pro- 
testacyjny przeciwiko uciskowi żydów przez 
hitlerowców w Niemczech. 

Na wiecu przemawiali rabin Korbiez 
omaz pp. Chazaniowiez, Mielnik i Szwarc, 
w rezultacie czego uchwalonio bojkot! to- 
warówi miemieckich. Frekwencja na wiecu 
duża, obecnych 600 osób. W związku z wie- 
eem sklepy żydowskie od godz. 13 do 14 
były zamknięte. 

  

STĘP T-WA ŠPIEWACZEGO 
w A“. — W dniu 2 kwietnia w tea- 
trze miejskim wystąpi z koncertem T-wo 
śpiewacze „Harfa, z którego dochód prze- 
znaczono ną pomoc bezrobotnym. Kierow- 
nietwo chóru spoczywa w ręku prof. Lach- 
mana, — Ze względu ma cel, jaki ma ten 
występ — sądzimy, że Sz. Publiczność po- 
prze ten koncert. 
*YYYYYYPYYYYTYYYYYYWYYVYTYYYYYYYTYYYYTYPYPTY 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska nr. 26. 

WSTĘP 49 GROSZY. 

GRETA GARBO, JOHN BARRYMOORE, JO- 
AN CLAWFORD, WALLACE BEERY i LIO. 

NEL BARRYMORE 

w filmie odznaczonym | nagrodą Akadermji 
Filmowej w Ameryce p. t. 

sg g sta ti „Ludzie w hotelu 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ASA 
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— PRACE SŁONIMSKIEGO WYDZ. 
POW. — W dniach 25 i 28 marca 'w obec- 
mości macz. wydz. samorządowego C. Ga- BstrobramskKa 5, Sensacyjny nadprogram. 

Specjalny łilm z procesu lasiewieza i insp. związków Ikomunalnych 

wojew. nowogródzkiego Kaczyńskiego, od- 
były się posiedzenia Wydziału Pow. Sej- 
miku Pow. pod przewodnictwem starosty 
E. Košlacza, na których były rozpatrył va- 
ne mastępujące sprawy: 

1) Budżety gmin miejskidh zostały u- 
zgodnione z decyzją Wydziału Powiatowe- 

go z dnia 22 lutego 1933 r. i ostatecznie 
zatwierdzone. Do omówienia budżetów 
gminnych powrócimy. 

  

DŹWIĘKOWE 
KINO 

„REWJA“ 
Sala Mieįska 

NIEPOTRZEBNA 
Ceny: balkon 30 gr., Parter od 49 gr. . 
  

Największy i najpiękniejszy przebój sezonu 

MATKA TO MAE MARSH | 
MATKA w roli tytułowej to reżyserja Henryka 

Kinga. = 
MATKA to magnetyczne i niezapomniane 

słowo. 
MATKA to genjalny film FOX'A. 

Wizja lokałus na miejses 

zbrodni. Rity Gorgonowei 
Początek o godziri: 5-tej w soboty i niedzieele od godz. 3-ej 

  

Dźwiękowo Eino 

Щ „Biuro Pośrednictwa Małżeństw i н 
W rol. gł. ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, ANTONI FERTNER i = 

scenarjusz! Balkon 49 gr., parter na 1 s. & gr., na pozost. od 90 gr. Początek s. o godz. 4, 6. 8,i ® 

sd, Arcydowcipna i najweselsza komedja. 

RCOĄKG I JULCIA 
Kursy Salonowych Manier“ 

  
inni. Rewelacyjny 

  2) Zatwierdzono uchwały rad gmin 

miejskich w sprawie wymiawu świadczeń 
drogowych w! wysokości wymiaru z roku 
budżetowego 1932-33. 

trzono budżet m. Słonima na 
r. , który został zatw'erdzony p<d 
warumikiem 'obmiżenia dochodów do kwot, 
preliminowanych w: 1932-33 roku budż. 

4) Przyłąjczemia do powiatu słonimskie- 

go gmin rożańskiej z pow. kosowskiego i 
mołcządeckiej z pow. baranowiekiego. w 
związku z czem powzięto uchwałę wystą- 

pienia z wnioskiem do p. wojewody w No- 

   

  

|/ BE A 8 i AŽ e u R A Ę w swej przebojowej komedji filmowej 

„LASINO“ JUTRO PREMJERA! Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołka! Film śpiewany i mó- 
wiony po czesku i 

e « va ca WĘGIERSKA MIŁOŚĆ 
Lim owiany czarem węgierskiej mu.yki, pulsnjący werwą i temperamentem mzdjarskim, 

Władca tłumów, król humoru. 

„OBRAZA MAJESTATU" 
po połsku. Nad program: — Urozmaicone dodatki dźwiękowe.. 

Pierwszy film 
węg erskiej sztuk: filmowej ‚ 

  siogrėdku 0 | przytączenie  wymienionych 

  

gmin z uwagi ma to, że powiat słonimski Ra. 
w obecnych bamdzo okrojonych granicach Kimo-Testr 

ie jest samowystawczalny. nie jest samowystarczalmy. „ŚWIATOWID” 
5) Likwidacja czterech gmin w pow. 

słonimskim. W: celu finansowego wzmoc- Mickiewicza 9. Plan W 
Dziśl Monnmentalae arcydzieło dźwiękowe p. t. 

Niebywałe napięcie akcji! Tajniki sieci szpiegowskiej w czasie 

ubiegłej wojny z Niemcami. Wybach tajnych fabryk amunicji. 

Nad program; WESOŁA KOMEDJA. 

  

   
nienia gmin miejskich Wydz. Pow. pos:a- 
nowił zlikwidować 4 gminy iw» powiecie na 
rzecz pozostałych, przez co zmniejszą się 
zmacznie wydatki administracyjne, które 

obeenie wymioszą -do 60 procent: budżetu. 

  

„PAN“ 
6) Uzdrowienie finansów powiat. Zw. Wielka 42, tel. 528 

Dźwiękowe kino 

Ceny 
zniżone 

Gdzie sśmiech—tam zdrowie! 215! Najlepsza 1 najZzabawniejsza komedja, tryskająca niebywałym dotąd 
szczerym 
humorem COHN i KELLY w HOLLYWOOD 

oraz „DONOWAN* w wykonaniu 9-letniego cudownego dziecka 

JACKIE COOPER 4 
  

komunalnego. “ 
P. macz. Wydz. Samonządowego po zba 

daniu słtamu finansowego słomimskiego 
pow. związku komunalnego, szczegółą ro 0- 
mówił je, w związku z czem Wydz, Powiat. 
powziął szereg aktualnych: uchwał. 

Ponadlio zalatwiono szereg bieżą 
spraw mniejszego znaczenia, Wik. 

_NOWE OGNISKA ZWIĄZKU O- 
SADNIKÓW W! POW. SŁONIMSKIM. — 
W miesiącu marcu br. zostały zo i 
wiame nowe ogniska Związku Osat 
w Zawodnym Lesie gm. dziewiątik 
о 75 ezlonkach, w Murowince i Wie!kiem 
Polu gminy Byteń o 86 członkach. Wyżej 
wspomniane ogniska tworzą osadme, «= 
wiilmi. (Poza: sprawami bospotlarczemi о5- 
niska rozwijają akcję Społeczną. Organi- 
zatorami ognisk byli pp. Kolodzian i A. 
Gęgotek z Dziatkqwicz, 

W projekcie jest organizacja osadników 
eywilnych 'w gminie Derewna, w osadach 

—=000=—— 

Radlo wileńskie 
NIEDZIELA, 2 KWIETNIA 

10.15 Uroczyste nabożeństwo z Ostrej Bra- 
my z okazji „Dnia Ratowania Bazyliki Wiler.- 
Skieį“. Mszę św. celebruje JE. ks. arcybiskup- metropolita wil. Romuald Jałbrzykowski. 11.57 
Sygnał czasu; 12.10 Komuinikat meteorologicz- 

h 
   

  

   
     

  

    

PAŃ 

  

  Poiuszy całe Wilno wiadomość, że już w tych dniach nkaże się i 

66 Film o nowyru temacie, odbiegający dałeko 
od zwykłrgo szablonu, Szczegóły w następnych | 

ogłoszeniach. 
    

  

  

SZUKASZ 
gdzie kupić najlepszą 

do 
Zaprawę podłóg 

rozmaite artykuły go- 
spodarstwa domowego 
oraz gwarantowane Ża- 
rówki elsktryczne I ży- 
randele. 

Na święta po censch najteńszych 

Wstąp do sklepu ferbiariykułów elektro- 
technicznych 

Herman Szur į $-ka 
w nowym Iokszlu przy ui. Nie- 

mieckiej 3 

Każdy kupujący PREM JĘ. ` 
otrzymuje 

Zepsmiętajcie nowy adres:   ny; 12.15 Poranek symfoniczny; odczyt i. dat 
szy ciąg poranku; 14.00 Porady weterynaryj - 
ne; 14.20 Muzyka; 14.40 Kryzysowe sposoby 
gospodarowania — odczyt wygłosi W. Chnie 
lecki; 15.00 Audycja dla wszystkich;; 16.00--- Audycja dla młodzieży; 16.25 „Co to jest ra- 
djo" — pogadankę wygłosi Alfred Daun; — 
16.40 Płyty; 16.45 Ratowanie Bazyliki Wileń- 
skiej — odczyt wygłosi konserwator dr. Sta- 
nisław Lorentz; Po odczycie krótkie przemówie 
nie JE. ks. arcybiskupa metropolity wil. R. Jał- 
brzykowskiego; 17.00 Utwory fortepianowe: 
17.30 Komunikaty; 17.35 Dalszy ciąg koncertu 
17.55 Program na poniedziałek; 18.00 Koncer* 
w wykonaniu chóru „Hasło* pod dyr. Jana ze 
browskiego; W programie pieśni ludowe; 
18.30 Wiadomości bieżące; 18.35 Koncert; -- 
19.00 Litewska audycja literacka; 19.15 Roz- 

  NIE MIECKA 3. 

ZNAJUPORCZYWSZE 

| BÓLE GŁOWY: 
ЕЧЕ 3 

o NES NS 

  

  

maitości; 19.25 Słuchowisko; 20.00  Koncait 
konkursowy chóru Dana; 20.55 Wiadomości 
sportowe; 21.05 Koncert; 21.55 Wesoła audy- 
cja; 22.05 Recital śpiewaczy; 22.30 „Akuku” -— 
mówiony dwutygodnik humorystyczny. Redak 
torowie Teddy i Taddy. 
VYYTYYYYVYYYYYYYTYVYTYYYTYWYVYFYVYYVYTYFYYFYI 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓ6KNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
    Polski sklep materjałów piśmienych 

„ELEONORA" 

„li I J J k UMi 

  

  > FABRYKA 
tskłao MEBLI 

B. KILENKIN | $-ta 
Spółka z ogr. odp. 

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

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
augisiskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

  

   

  

  

choroby weneryczne — 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 2i, tel. 921. 

W.Z.P. 23 Telefon 19 01. H 
WAAŁARANCAAZ ZE di (Żądajcie cenników) 

Lokais E FTWYTYTYYTTOYYCYSZY= 

Do wynajęcia pokoje od- 
powiednie na bitro,pra- 
cownię i t, p. 
na miejscu. Garbarska 1 
m. 26 Grabowski, 

Słopeczny z niekrępu- 
ją:em 

Wszystkiemi wygodami, 
odremontowany — do 
wynsjęcia — 

— ł LS zwany osobie — 40 zł. = miecka 3 m 8. Hłasko. 

MIESZKANIE 
5 pokojowe z ogród- 
kiem — Artyleryjska | 
m. 1, Dowiedzieć się n 

1 lub 2 pokoje z wygo- 
dami. M. Pohulanka 10 
m. 

Do wynajęcia mieszka- 
nie 
balkon, ogródek. Arty- 
leryjska 8 m. 2. (blis- 
ko koszar). Pokaże do 

  
  

    

Ter (Mie czekaj nieszczęścia! 
Biumósicz Zabzzpiecz zaraz swe budynki piorunochronem. 

Piorunochrony najtaniej w firmie 

JAN SAŁASIŃSKI, Hiln, Wileńska 5 6 | od 9 — 113 —8 

  

    
Telefon Tanio | 

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony na 

Soltaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sia- | 

neczna. Wiadomość w Adm. „Slowa“. 

wystawa Kilimów 
GLINIAŃSKICH wyrwórni L. Wąsickiego 

TRSOCKA Nr. 2 Kot. „Grand“ Tylko do 5 kwietnia 
CENY REKLAMOWE 

P.T. oficerów, nrzędników państwowych i samorządowych 
eh dcgodne waranki spłaty. Wstęp wolny. 

| 
POKÓJ 

| 

. wejściem 

  

solidnej 
Nie- 

    

  

dozorcy. 

DO WYNAJĘCIA © —poszUKUIE LOKAL KUPIĘ 
ładne 5 - jowe miesz- MI S IA na pierwszem piętrze, małą maszynę do pisa- 
kanie z wygodami # 3 4 pokoje z wygo- frontowe wejście — w nia używaną w dobrym 
2-ma. balkonami od uli- gam, Portowa 28 m. I. 340 kw. mtr. nie po- stanie. Oterty do Ad: cy: >Oglądać cūdžiekniė 22 ża dzielone na pokoje — ministracji „Słowa* pod 
Informacje na miejscu. 2 POKOJE nadaje się dla instytu- A, W. M. N. 
Ul. Św. Filipa 4 m. 4. ‚ овоблет wejściem z cji. Na parterze z iron KOPI 
al Si užywalnošcią kuchen - tu w 122 kw. mir. do Ę DO WYNAJĘCIA folwark około 30 ha do 

15 klm. od Wilna, wy 
magant: budynki, dob 
ra ziemia, blisko las i 
rzeka. Oferty szczegó- 
łowe kierować do Biara 
Reklamowego, Garbar- 
ska 1 dla „G“, 

SPRZEDAJE SIĘ 
— z dostarczeniem na 
miejsce nawozy ©orga- 

wynajęcia przy ulicy 
Tatarskieį nr. 20 —do- 
wiadywać się tamże u 
wiaść. domu. 

MIESZKANIA 
4 - POKOJOWE 

do wynajęcia od zaraz 
Młtynowa 5 — 7. In- 
formuje dozorca. 

ki gazowej, łazienki, te 
lefonu do wynajęcia — 
Mickiewicza 7 m. 4. 

-POSZUKUJEMY OD 
ZARAZ LOKALU par- 
terowego w centrum 
miasta na ciepły i su- 
chy i widny skład to- 
warowy. Pożądana po- 
wierzchnia 150 do 20U 

2. 

BACZNOŚĆ P. P. 
WOJSKOWI!!! - 

słoneczne, suche, 
  

Ś to Jańska Nr. 1. 
wszelkie papiery, materjały biurowe, ma- 
larskie, kreślarskie, bilety wizytowe i t.p. 

CENY KONKURENCYJNE. 

  

  

AAAAAAAAAAAAAMAA, 

  

  

  
Materjał sosnowy, 

budulec, przy stacji Ponary do sprze- 
dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 
Ceny b. przystępne, można z dosta» 
wą. Wiadomość: 

6—1, godz. 9 —3. 
ul. Zygmuntowska są stara 1   

  

|
 

Załatwia parcelację, sprzedaz ośrodków i parcel, dokonywuje pomiery i sporządza 

  

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Spróbujcie - porównejcie 
a Przekenace się 

Н 

wina wytwórni 

M. Uymołowi 
WILNO 

ałe, mecne i zdrowe. 

  

Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna 
z dniem 1 kwietnia b.r. przeniosła binro do nowego lokalu przy 

ul. Mickiewicza 15 m. 4 telef. 5-45 
czynna od 9—3 i od 5—7. 

plany pod kierownictwem mierniczych przysięgłych, 

WORRY 8005 
SILNE i ZDROWE 

Drzewka i krzewy owocowe i ozdobne 
oraz wyjątkowo piękne DRZEWKA IGLASTE 

polecają Po CENACH NIZKICH 

) 

  

S 

zkolki Podza 

  

    

(KI 
poczta MACIEJOWICE, woj. lubelskie. 

Cenniki na żądaniel 

  

Lik 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWA“ 

      

    

       

    

  

    

    

UDRPISUNRI ALL ALAIN 

6i 7 pokoi — wszel- poszukuje się mieszka- 
kie wygody. do wyna- nie 4 pokoi (lub 3 — 
jęcia. Mickiewicza 37 większe) pożądane z 

Mm. o ogródkiem i wygoda- 
— — mi. Oferty składać w 
MIESZKANIE admińistracji „Słowa* 
6 - pokojowe, pokój dla urzędnika bankowe 
dla służby, ze wszelkie go. 
mi wygódami "do wyż 05 mas" 
najęcia. Dobroczynny 2 DO WYNAJĘCIA 
-a. Wiadomość u do- sklep z pokojem i mie 
zorcy. szkania 3 i 5 pokoi. 
— — — — — — — Kalwaryjska 27. 

Us jj i M MU A) M ЕНЕ 

Pa kół ze wszelkiemi nowo- 
czesuesi wygodsmi 

do wynajęcia 
Wileńska 32 m, 5 

A A ИАНЕ 

Maszyny do szycia 
Firmy SINGER, 

oryginalne amerykańskie rekonstrnowane 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilne, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników 

  

  

  

  
— Ryrekcja Szkoły podaje do wiadomości, 

że zebranie rodziców uczniów Państw. Szkoły 
Technicznej w Wilnie (niedziela wywiadowcza) 
odbędzie się dnia 2 kwietnia r.b. o godz. 12-ej 
w gmachu szkoły przy ul. Holendernia 12. 

Obecność wszystkich rodziców, względ- 
nie opiekunów jest obowiązująca. 

BE 
we wszystkich aptekach 

składsch aptecznych znane 

średka ad odcisków 

Prow. A. PAKA. 
"ERPB 

5 

      

   

    

   

     ż DOM murowany i pla 

godz. Jagiellońska 7— 
m. 6. 
mama AAA DALIS 

Kupuo 
r SPRZEDAŻ 

MAJĄTEK 
100 hektarów sprze- 
dam— okolice Bezdan, 
dwa kilometry od sta- 
cji kolejowej bez zabu 
dowań. Cena 100 zło- 
tych hektar. Wiado- 
mość — Warszawa A- 
leja Trzeciego Maja nr 
9 mieszkania 4. Mak- 
symowicz. 

MORWY 
czteroletnie iadne krze- 
wy, dziczki grusz piko- 
wane — do nabycia w 
zakładach ogrodni - 
czych Mackiewicza — 
majątek Cieszewla, po- 
czta Baranowicze, —- 
skrzynka pocztowa 15. 

ZARYBEK KARPIA 
lina, szczupaka, kroczki 
okonia — do nabycia 
w gospodarstwie ryb- 
nem Mackiewicza, ma- 
jatek Cieszewla, poczta 
Baranowicze, — skrzy- 
nka pocztowa 15. 

SAMOCHODY 
kasę pancerną sprze 

daje najtaniej Lombard 
w likwidacji. — 
Biskupia 4. 

PIANINO 
DO SPRZEDANIA 

Jagiellońska € 
Wejście z ogródka. 

  

do sprzedania. Ul. Wi 
wulskiego 26 — 1. 

  

Redaktor w/z. Witold Tatarzyński. 

zorca — warunki Gra- mtr. kw. Zgłoszenia do niczne na ogródki i itp. Ceny znacznie znižone, | bowski Garbarska 1— Pazaru Przemysłu Lu- a asi na Klomby, przyjmuje <ię 
MMM MmmaCSEZa dowego. Zamkowa 8. wyjazd. Kaucja 1000. GEE Ea SZARE AS ai __ warzyw i latów =——= 2 MIESZKANIA NA 1-go MAJA | zad Jagiellońska 7 nich i zimotrwałych. 

Łukiska i4, Ogród. 

"'AAŁAŁÓ A, 

Dzierżawy 
mni 

    

  

Qgród owocowy daży 
wpobliżu Wilna do wy* 
dGzierżawienła natych- 
miast, Wilno, ni. Mickie- 
wicza 15 m,4 Szymano- 
wicz. 

RÓŻNE 
ZAMIENIĘ 

  

„majątek 100 hektarów 
na domek pod Warsza 
wą. Wiadomość  War- 
szawa Aleja Trzeciego 
Maja 9, mieszkania 4. 
Maksymowicz. 

POZOSTALE 
tańsze ubrania, płasz - 
cze i drobiazgi po з 
pełnie niskich cenach 
wyprzedaje — 
Lombard w fikwidacji. 
Biskupia 4. 

URZĄDZAM 
i zakładam nowe ogro- 
dy i sady, stare sady 
oczyszczam, ogólnie 
poprawiam, ogrody @ 
sady przyprowadzam ° 
do stanu dochodowego 
Zakładam pasieki i d0- 
glądam pszczół w cią- 
gu lata. Poczta Łyntu- 
py J. Plan, 

POSZUKUJĘ 
iatychmiast spólnika Z 

sielkim kapitałem — 
stauracji lub — об- 

edam takową. In- 
res okazyjny. Adres: 
eńska 36 — 6. В 
ska. 

    
  

    

   

      

-4 

     


