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Ubiegła sesja sejmowa 
wywiad u wicemarszałka Sejmu St. Cara 
Wice - marszałek Sejmu m. Stani- 

sław Car udzielił na prośbę Aj. „Is- 

kra“ następującego wywiadu 0 pra- 
cach parlamentarnych ubiegłej sesji. 

Rozmowę zaczęliśmy 0d bilansu prac 
sesji sejmowej, pytając ma mistępie p. wi- 

eemanszalłkia Cara jajka jest jego ocena 
tego bilansu. : 

— Zapytuje zanie (Pan, jałk oceniam wy- 

mik prac sejmu i senatu. Odpowiem na. to 
pyttamie krótko: bilans dokonywanych prac 
jest wybitnie dodatni. (Pod względem sta- 
żystycznym liczba uchwialionych ustaw — 
jest wprawdzie w czasie ubiegłej sesji — 
mmiejsza (113) od liczby ustaw, udhwia- 

lonych podczas sesji poprzedniej (192), 

ale pod wzęjlędem swej treści materjalnej, 

ostatnio uchwalone ustawy, przewyższają 

namie swą doniostošdią akiiy  ustawo- 
dawicze z poprzedniej sesji. Wiystanezy dla 

praykladu  wymieniė alkty о ilaikiiej donio- 

słości, jak jednolita idlla całego państwa 

"usttaawa samorządowa — owoc długich i mo 

zolinych miatrad większości sejmowej z kom- 

petenfbtnemi czynnikami nządowemi, msta- 

wiaakademicka, która ma.jniiesłuszniej wy- 
wołalła (tyle zbędnej wnzawy: ustawa o u- 
bezpiieczeniach społecznych, t. mw.scalenio- 
wa, wprowadza jąca ubezpieczenia emery- 
taline mia stamość  idlla pracowników  fizy- 

eznych, oraz długi szereg ustaw z dzie- 
dziny życia gospodarczego, zmierzają 
cych db ułagodzenia skutków kryzysu i 
wprowadzenia równowagi do podstiaiwo- 
wyich elementów: gospodarstwa namodowe- 
go. Do tej kategorji malleżą ustawy: kar- 
żelowa, umierzająca pnzez obniżenie cen w 
przemyśle do zrównoważenia (ich z cenami 
molnemi: usteywia o czasie pracy i urlopach 

w [przemyśle i handlu,  przysłłosowująca 
postulaty ustawodawistwia socjallniego do 
polskiej rzeczywistości) oraz ustawa o 
Funduszu Pracy, utiwonzonym iw celu sku- 
teczmiejszego zwalczeniia ibezrłobocia pirzez 
umuchomienie robót: publicznych. 

iIWireszcie mówi dalej p. wicemarszałek 
Car — zasługuje na specjalme muwzględniie- 
niie serja ustaw t. zw. konwersyjnych;"— 
zudążających do podtrzymania gospodarstw 

imidywiidualnych, zwłaszcza molniych, pnzez 
zasitosowamiie daleko idących ulg w spła- 
cie zobowiązań uciążliwych. Do tej kate- 

gorji należą: ustawa o obniżeniu opriocen- 
towiamia i przedłużeniiw okresów: umonze- 

nia  wienzytelniości: długoterminowych, u- 
sława 0 ulgach "w zakresie oprocentiowa- 
nia i tenminów splaliy: wlierzyttielniošei  hi- 

potecznych; ustawa o urzędach mozjem- 
czych do spraw: majątkowych gospodarstw 
wiejskich ii wiiele innych, składających się 
w:iswej sumie ma  iklonsekiwenttnie przemy- 
ślamy i plamowio wyłkomamy program go- 

spodariczy. . 
Poza powyžszeini pracami  maležącemi 

do dziedziny usttlam odamwistwa  zwykteyo, to 
ezylty się obrady w komisji! konstytucyjnej 
nad reformą Konstytucji, Czy pan wiice- 

mamszałek, jako weferenii generalny pro- 
jektu reformy Konstytucji nie zechciałby 
rówiniież przedstawić opinii iw tej materji ? 
— zadajemy zkolei pyftanie. 

— Bezpantyjny Blok przywiązuje do 
tych prac — odpowiada nam pam wice- 
marszałek — wielkie znaczenie, bo prze- 
cież zdrowy, racjonalnie zbudowany us- 
tinój — tlo jednia z niajistońniejszych rękoj- 

mii normalnego rozwoju państwa, Komisja 
konstytucyjna w. ciągu ubiegłej sesji po- 
sunęła prace mad! mową K'omstytucją — 
zmaczniie naprzód. Zebnamo obfity materjał 
zaczenpnięty zarówjnio z doświadczenia 
we własniem naszem odrodzonem państwie, 
jak i z doświiadezeń i usitławiodawstwa — 
państw obeych. Refenenci, którym komi- 
sja zleciła opracowanie poszczególnych 
miatierji konstłytucyjaych, wywiązali się z 
poruczonego im zadania w sposób  su- 
mienny, niietyilko poddając analizie rwizory 
już istniejące, ale madając swym  wnmios- 
m a. e samodzielnej, nieraz |bar- 

е i mujmującej . badamt ; wio eboko ujmującej . badane 

Ż  calym mwewmnetinzn) - 
możemy stwierdzi, że nozyndlikmy, wawie 
ko, aby pnzyszła Klonstytucja nie była 
dziełem przypadku ii aby adźwienciadtała — 
potrzeby i odrębmości życia państwowiego 
Polski. 

2 kolei rozmowa przechodzi na (tematy, 
awiiązame z tialktyką poszczególnych — К- 
bów sejmowych. Poruszamy także pewne 
PE opozycji: w poszeze- 

j Wresz- 

T A Pama Wicematrsza)- 

‚ — Oały bilams dokonanych prac jest 
niezaprzeczalnie wyłącznym śórobikiem 
a obozu rządowego — stwierdza nasz 

wca. Opozycja miie zdobyła siię na 

zzeczowy Stosunek do tych prac, podylkto- 
wanych koniecznościami państwowemi, — 
przez co postawiła sama siebie poza wipły- 
sy mA wypadków, / 

ezwzględna miegacja wszystikii 
pochodzi od obozu mządzącego a 
mądrość polilttyczna «i. maczelne hasło prog- 
ramu (taktycznego opozycji. 

Ale przecież negacją nie zbudować nie 
można: tembamdziej mie można ani zwal- 
czyć kryzysu, ani wogóle sfiwiorzyć wantio- 
ści, krzepiących siły państwa i potęgują- 
cych jego moc i znaczenie. 

Stronnictwa opozycyjne  głosowały 
przeciw budżetowi, mie chcąc zrozumieć, 

ka 

że budżet jest koniecznością państwową. 
Przeciw budżetowi głosowało między in- 
memi i Stronnictwo Narodowe, które na 
swych szyldach partyjn. wypisuje głośną re 
klamę dla swego krzykliwego patirjotyzmu. 
Jakże odmiennie pojmowało konieczności 
państwowe to samo stnonnictso, głosują- 
jąc w Dumie rosyjskiej za budżetem — 
państwa zaborczego. 

A chociaż budżet został przez Sejm u- 
stałłomy, to jednak za próbę podważenia 
prawidłowej gospodanki fimansowej pań- 
stiwa pomłoszą odpowiedzialność przed о- 
pimją publiczną stronniichna opozycyjne. 

Klub P. P. S. głosował nawet przeciw 
poborowi rekruta. Wśród stmonnictiw pol- 
skich klub item znalazł się w odosobineniu. 
Jłakże jaskrawo odbija od tego tła pro- 
test! miemieckiego socjalliisty O. Welsa, — 
wystosowamy .dbo sekretarjatu międzyma- 
rodówiki socjalistycznej z powodu  fite- 
rwaidkiilej zaledwie próby mwftrącenia się czyn- 
nika zewnętrznego do spraw wewnęjirz- 

mych Niemiec hitlerowskich, 
Stamowisko P. IP. S. odmawliające Pol- 

sce mekrtuta, zbliża to stmoninijotwio do kra- 
wędzi, pozła którą czai się zdrada stamu. 

Klub Ludowy przejawiał małą aktyw- 
ność, mimo iż sejm uchwalił szereg donio- 
słych uchwał wiłaśffie w interesie stamu 
molniczego. Niiemat wszystkie postulaty. 
dotyczące rolmietwa, ia dojrzałe do realiza- 
cji, zostały w czasie statiniiej sesji urze- 
czywistinione. I jeśli molnicy — wielcy i 
mali — odczują ulgę w Swej (tmudnej sy- 

tuacji gospodarczej, to zawdzięczać ją 
będą li tylko i wyłącznie rządłowi ii wiiększo- 
ści rządowej. Jallowa dljalekityka opozy- 

cytima mie jest w stamie mie zmienić ma 
lepsze, ani ulżyć ciężkiej doli rolnika. bo- 
rykającego się z przytłaczającym życie 
gospodancze kryzysem. 

Stnonnietwo Ludowe — czyni niezmie- 
mnie trafną uwagę p. wicemarszałek Car 
— zachowywało się tak, jakby nie rozu- 
maiiało, że 'w czasie ubiegłej sesji niejedno- 
Kinoltnie ważyły się nia szali prac ustewe- 
dawiczych żywotne interesy nolmietwa. — 

Zlawiiedzione ambicje nieklłórych jego przy- 
wódców i tajona uraza z powodu odsumię- 
cia od wpływów, okazały się ważniejsze od 

interesu publicznego. Jestem przekonany, 
że wśród! posłów, ludowych byli tacy, któ- 
mzy rozumieli, gdzie leży prawdziwe dlo- 
ibro reprezemitiowanej przez nich ludności. 

A jednak posłowie ci ma jasne i zdecydo- 
mwamie postawiienie sprawy zdobyć się nie 
umieli i ulegli bezwolnie wpływowi swo- 
ieh pnzyywódców. pawityjnych. Ten brak 
wewmętmznej jednolitości spowodował mi- 

kły udziłałł Stnonnietiwa Ludowego w pra- 
cach sejmu. 

Chcąc się odbić ma imnym terenie, nie- 
którzy działacze Stromniietwia Ludowego 

usiłowali przenieść walkę poza mury sej- 
mn. Ich (próby „wygłodzeniła miasta skoń 
czylly się niepowiodzeniem,. W.pamu jednak 
wiypadkiach zdołali oni zebramych mia mwiie- 
cajch podburzyć ido ekiecesów. Spodziewa- 

li się 'wemiecić żagiew pożamu. Ale próba 
sił się mile udała, pożar mie wybuchł, choć 
były nilepotinzebmne ofiary, naturalnie mie z 
pośród tych, kitónrzy ekscesy sprowokowałi. 

Otio plon, Który zbierała opozycja. 
To ibeż, kiedy po odezytaniłu orędzia 

zamykaljącego sesję, opuszezallišmy, salę, 
— my i onii — nłastrojone mie były jedno- 
difte — z maciskiem pitdkreśla to zdamie p. 
micemianszalek Car. — Posłowie z Bloku 

współpracującego z nządem mozjeżdżali się 
z poczuciem spelnionego obowiązku i z 
wiarą "wi lepsze jutro. Onli — poslcriie _ @ 
opozycji — wychodzili z sali sejmowej z 
tem, co do miej wmiieśli, ń. j. ze złym humo 
rem i poczuciem własnej nicości — kończy 
p. wicemarszałek Car. 

Norman Davis w Ber- 
linie 

BERLIN PAT. W sobotę przed połud- 
miem przybył do Berlina iambasaidor Nor- 
mam Davis wi tomanzystwie małżonki i 2 
doradców: aimenyikańskiich. W południe — 

Davis przyjęty byl przez prezydenita. Hin- 
denburga. Podczas audjencji obecny, był 
miiniistter spraw zagranicznych Rzeszy von 
Neurath. O godz. 18-tej Davis odbył 
dłuższą konferencję z kanclerzem Hitlerem 
i ministrem Neurathem. 

BERLIN. PAT. W związku z pobytem 

Dawisa w Berlimie „Local Anzeiiger“ domio- 

gi, że delegat amerykański przedłoży 1zą- 

dowi Rzeszy oficjalne zaproszenie pre- 

zydentia Stanów. Zjednoczonych na konie- 
mencję przygotowawczą do Waszyngto- 
mu celem przepnowiadzeniia rokowań w 
sprawie dlugów wiojennych i rozbrojenia, 
Rząd niemiecki zakomunikuje Davisowi 

że Niemcy są przedewiszystkiem zaintere- 
sowane (w dojściu do skutku prawdziwego 
pokioju europejskiego. Liczne trudności — 

polityczne i gospodarcze dadzą się usunąć 

tylko przy pełnem równouprawnieniu — 
Rzeszy Niemieckiej. 

-—000. 

WYBUCH GAZÓW W KOPALNI ZŁOTA 

JOHANNESBURG (Afryka (Poł.). (PAT. 
Skutkiem wybuchu gazów w kopalni złota 
w: Lamglaadte trzech europejczyków zo- 
stalo zabitych.. Wietu robotniików jest cię- 
żiko zatrutych gazami. 
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OSZMIANA — 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski ž 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołriej 2 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 5 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza .10. 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

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

| PODBRODZIE 

| WOŁOŻYN — 

I 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 
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Wynędzenie urzędników repnblikańskich w Niemczech 
UCHWAŁY GABINETU RZESZY. 

BERLIN. PAT. — Gabinet Rzeszy na 
piątkowem posiedzeniu  wieczornem, 0- 
prócz ustawy o šcistem zespoleniu kra- 
jów związkowych z Rzeszą, uchwalił u- 
stawę o przywróceniu zawodowego sta- 
nu urzędniczego. 

Wszyscy urzędnicy, powołani do służ 
by po 9 listopada 1918 roku bez zacho- 
wania odnośnych przepisów, lub bez od- 
powiedniego wykształcenia, zostaną wy- 
daleni. Rozporządzenie to rozciąga się ró 
wnież na pracowników i robotników Rze- 
szy, krajów związkowych i gmin. Usta- 
wę tę postanowiono dalej rozciągnąć ua 
adwokatów-żydów przez odpowiednią 
zmianę odnośnego ustawodawstwa: 

Równocześnie gabinet wprowadzii po 
nownie tytuły i ordery. Ordery i odznaki 
przyznawać może tylko Prezydent Rze- 
szy, tytuły prezydent i namiestnicy, w 
Prusach zaś premier. 

Następnie zatwierdzono projekt usta- 
wy w sprawie uznania dnia 1 maja jaku 
święta narodowego pracy. 

GOERING PREMJEREM PRUS. 

BERLIN. PAT. — Urzędowo komuni- 
kują, że minister Goering zostanie miano- 
wany premjerem pruskim.  Wicekanclerz 
Papen, który pełni urząd komisarza Rze- 
szy dła Prus, obejmie inne ważne stano- 
wisko państwowe. Dla pozostałych kra- 
jów związkowych zamianowanych będzie 
10 namiestników, którymi przypuszczal- 
nie w większości wypadków pozostaną 
dotychczasowi komisarze Rzeszy dia po: 
szczególnych krajów. Kraje mniejsze 0- 
trzymają wspólnych komisarzy. 

DR. LUTHER REPREZENTANTEM 
NIEMIEC W WASZYNGTONIE. 

BERLIN: PAT. — Według doniesień 
prasy, na konierencji przygotowawczej w 
Waszyngtonie Niemcy reprezentowane 
będą przez dotychczasowego ambasadu- 
ra dr. Luthera. 

PRASA O REFORMIE USTROJU. 
BERLIN. PAT. — Prasa, ogłaszając óstat- 

nie postanowienia gabinetu, podkreśla, że usta- 
wa o zespoleniu krajów związkowych z Rzeszą 
stanowi krok zasadniczy na drodze reformy u- 
stroju Rzeszy. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* pisze, że na- 
miestnicy Rzeszy oznaczają poprostu koniec da 
wnego niemieckiego federalizmu. 

„Der Tag" zaznacza, że parlamentaryzm, 
jako forma opanowania władzy w krajach, 
wchodzących do Rzeszy, zostanie unicestwio- 
ny. Wejmarskie republiki przestały istnieć. 

„Kreuzztg.* podkreśla, że dla realizacji za- 
dań państwowych w związku z walką o swo- 
bodę Niemiec osiągnięto daleko posuniętą cen- 
tralizację. 

„Vossische Ztg.* zaznacza, że dotychczas 
wydane i przygotowywane ustawy stanowią do 
piero początek na drodze do reiormy ustroju 
Rzeszy. Pozostaje jeszcze kwestja nowego po- 
działu administracyjnego. 

„Voelkischer Beobachter' zaznacza, że cza 
sy, kiedy w ramach republikańsko - państwo- 
wych odbywała się wałka partyjno - polityczna 

o władzę, minęły bezpowrotnie. Wejmarskie 
państwo partyjne złożono ostatecznie do grobu. 
Obecnie kroczy niemieckie państwo narodowe. 

APEL HITLEROWSKICH SZTUR- 
MÓWEK. 

BERLIN. PAT. — W sobotę wieczorem od 
był się apel narodowo - socjalistycznych od- 
działów szturmowych z Niemiec i Austrji. — 
W Berlinie w Pałacu Sportowym, po uroczys- 
tym raporcie 20 tysięcy szturmowców, kanclerz 
Hitler wygłosił przemówienie, transmitowane 
przez wszystkie radjostacje niemieckie. - 

Hitler w przemówieniu swem nawiązał de 
dziejów powstania narodowo - hitlerowskich 
oddziałów szturmowych, zaznaczając, że im 
tylko ruch cały zawdzięcza zwycięstwo. Dzięku 
jąc za dotychczasową wierność, kanclerz oświa 
dczył, że gdy narodowi socjaliści staną za 4 la- 
ta przed narodem, to wyrazi on im swe zau- 
fanie. Przed ruchem narodowo - socjalistycz- 
nym stoi drugie z rzędu wielkie zadanie, a tiia- 
nowicie pozyskanie narodu niemieckiego. 

Po południu odbył się przemarsz oddzia- 
łów przez ulice miasta. 

Wizyta Papena i Goeringa w Rzymie 
BERLIN. PAT. — Wicekancierz Pa- 

pen wy;echat wczoraj wieczorem do Rzy 
inu. Minister Goering odjechać ma —jak 
podaje prasa -— w niedzielę. — Wyjazd 
ministra Goeringa— według „Voelkische: 
Peobachter" -- ma na celu omówienie 
szeregu kwestyj z zakresu komunikacji 
napowietrznej. 

BERLIN. PAT. — Dnia 9 bm. minis- 
ter Goering odleci samolotem do Rzymu, 
zatrzymując się po drodze w Monachjuwm 

WRzymie Goering spotka się z wicekanc 
lerzem Papenem, poczem obaj podejma 
wspólną akcję dyplomatyczną, mającą na 
celu przygotowanie wizyty kanclerza Hit- 
iera. Wiadomość o zamierzonym wyjeź- 
dzie do Rzymu kanclerza Hitlera potwier- 
dza prasa hugenbergowska, podkreślając 
że Niemcy jak najbardziej zainteresowa- 
ne są we wzmocnieniu stosunków włosko 
niemieckich. 

  

Ambasadar von Dircksen u Litwinowa 
MOSKWA. PAT. — Ambasador nie- 

miecki von Dircksen odwiedził komisarza 
Litwinowa i zakomunikował mu, iż rząd 
Rzeszy rozpatrzy warunki nieuzasadnio- 
nych aresztowań obywateli sowieckich w 
Ńiemczech oraz przedsięweźmie kroki, 
mające na celu zabezpieczenie działalno - 

Zgon Ks. Arcybiskupa Mańkowskiego 
LWÓW. PAT. — Dnia 8 bm. o godz. 15-tej w pociągu osobowym na linji 

Lwów — Przemyśl zmarł nagle arcybis kup Piotr Mańkowski z Włodzimierza 
Wołyńskiego.   

Premjer Prystor o Funduszu Pracy 
PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE NA POSIEDZENIU NACZELNEGO KOMi- 

TETU FUNDUSZU PRACY. 

WARSZAWA. PAT. —  Przemówie- 
nie p. premjera Prystora na pierwszem 
posiedzeniu Naczelnego Komitetu Fundu- 
szu Pracy w dniu 7 kwietnia br. 

Proszę Panów! Jeżeli przypomnimy 
sobie dwa posiedzenia organizacyjne ko- 
mitetów pomocy bezrobotnym — pierw- 
sze z przed lat 2 i drugie z roku zeszłego, 
to będziemy mogli stwierdzić, że w ów- 
czesnych naszych rozmowach i dysku- 
sjach błąkała się bezustanku tęskna myśl, 
aby nie ograniczać pomocy dla bezrobot 
nych tylko do strony charytatywnej, lecz 
uczynić coś więcej: przyjść bezrobotnyn! 
z pomocą w lepszy, skuteczniejszy spo- 
sób, przez danie im możności pracy. Dzię 
ki akcji Sekcji Pracy, której przewodniczą 
cym był sen. Iwanowski, udało się nawet 
w jednym roku coś niecoś w tym kierun- 
ku zrobić. Około 40 tysięcy bezrobot- 
nych zostało zatrudnionych, a więc, jak 
na ówczesne możliwości, dość dużo zo- 
stało pod tym względem zrobione. 

Tęskna myśl ówczesna, dzięki inicja- 
tywie poselskiej, teraz otrzymała materja! 
ne ujęcie. Powstał Fundusz Pracy, który 
zastąpi Fundusz Pomocy Bezrobotnym. 
Źródła i zasoby Funduszu Pracy nie są 
zbyt wprawdzie duże, ale będziemy pra- 
gnęli uczynić wszystko, aby ich użycie 
dało jak najwydatniejsze wyniki. Celem 
Funduszu Pracy będzie przeprowadzenie 
z pośród całego mnóstwa robót potrzeb- 
nych, pożytecznych, koniecznych, takich 
robót, któreby właśnie dla sprawy bezro- 
bocia miały największe znaczenie, to jest 
takich, któreby zawierały w swoich kosz- 
tach największy procent robocizny, oraż 
takich, któreby pomogły zmniejszyć na- 
pięcie bezrobocia w tych ośrodkach, 
gdzie ono jest największe, a zatem Gór- 
ny Śląsk, zagłębie Dąbrowskie, wojewódz 
two łódzkie, Warszawa. Niektóre roboty 
zostały już rozpoczęte. Aby nie tracić cza 
su, Ministerstwo Opieki Społecznej przy- 
gotowało już ewidencję rozmaitych robót 
i przeprowadziło kalkulację pod wzglę- 
dem finaasowym i pod względem zasto- 
sowania pracy ludzkiej. 

Fundusz Pracy pod względem orga- 
nizacyjnym składa się z Komitetu i Dy- 
rekcji. Na czele Komitetu staje p. prezes 
Klarner. Pan prezes Klarner, a wraz z 

nim i inni członkowie dotychczasowych 
komitetów pomocy bezrobotnym, zwłasz- 
cza p. minister Jurkiewicz mają za sobą 
już poważny dorobek wykonanej pracy 
i doświadczenia. Zastępcą prezesa zosta 
je dyrektor BGK Drecki. Na czele dyrek- 
cji staje pos. Madeyski jako dyrektor na 
czelny, oraz dwóch dyrektorów: jeden 
do spraw pracy — inż. Zagrodzki, zastęp: 
ca głównego insp. pracy, drugi do spraw 
pomocy doraźnej — nacz. Grunwald. 

Chciałbym tu podkreślić, że tej Фги- 
giej części pracy nie można zaniechać, 
zwłaszcza na początku. — Na zakończe- 
nie chciałbym wyrazić swoje gorące ży- 
czenie, aby prace zapoczątkowane przez 
Fundusz stały się zachętą i podnietą dla 
wszystkich obywateli do podejmowania 
robót, mogących zmniejszyć bezrobocie i 
by stały się one zapoczątkowaniem no- 
wego, żywszego okresu w naszem życiu 
gospodarczein. 3 

W tej myśli składam wszystkim pa- 
nom gorące życzenie „Szczęść Boże*'. 

ści sowieckich placówek handlowych na 
terenie Rzeszy. 

Ambasador von Dircksen wskazał je- 
dnocześnie na kontakt, istniejący rzeko- 
mo pomiędzy sowieckiemi placówkami 
handlowemi oraz niemiecką partją komu- 
nistyczną i na fakt zatrudniania przez te 
instytucje wielu komanistów niemieckich 

Komisarz Litwinow odpowiedział, że 

zarzucany kontakt nie istnieje. Sowieckie 
instytucje handlowe w Niemczech nie ia- 
teresują się działalnością polityczną swo- 

ich współpracowników, obywateli nio: 

mieckich. 

Krwawe zajścia we 
Wrocławiu 

BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy doszło we 

Wrocławiu do krwawych starć, połączonych ze 
strzelaniną między grupami przeciwników poli- 

tycznych. Zajścia rozpoczęły się w lokalu pub- 

licznym, w którym część zebranych zażądała 0- 

degrania pieśni narodowo - socjalistycznej, co 

wywołało sprzeciw u pozostałych gości. Bójka 

przeniosła się na ulicę, gdzie padły strzały. — 
Dwóch młodych robotników zostało zabitych, 

szereg innych ranionych. Zabici i ranni są 

członkami partji narodowo - socjalistycznej. 

W sobotę nad ranem policja przy pomocy 

oddziałów narodowo - socjalistycznych urzą- 
dziła w mieście obławę, aresztując i dokony- 

wuijąc licznych rewizyj. Skonfiskowano wielką 
ilość broni. Doszło do starć, podczas których 
policja użyła broni palnej. W czasie tej akcji u- 
lice były zamknięte przez policję. Przechodmów 

poddawano ścisłej rewizji. 

KARDYNAŁ VERDIER W OBRONIE 
ŻYDÓW. 

PARYŻ. PAT. — Kardynał Verdier 

ogłosił wczoraj list pasterski, załecający 

klerowi oraz wiernym wznoszenie mod- 

łów dła odwrócenia nieszczęść, które spo 

tykają obecnie Żydów. : 

— —=0-0-о=—— 

Znowu napad Hitlerowców na akademików 
w Rybniku 

RYBNIK. PAT. — Dnia 7 bm. między 
godziną 18,30 a 19,30 napadła grupa 
Niemców w Rydužtowcach na 4 akadenii- 
ków Połaków z Rybnika, którzy przyje- 
chali do tej miejscowości w odwiedziny. 
Napastnicy zatrzymali samochód i jedne- 
go akademika z Rybnika pobili, wykrzy- 
kujac przytem „Heil Hitler“, „Precz z Pol 
ską“ oraz wygražajac się po niemiecku, 
iż będą prześladowali każdego mówiące- 
go językiem polskim. Wdrożono natych- 

miast dochodzenia i ujęto 17 sprawców 
napadu, z których jeden posiadał swas- 

Publiczne spalenie 

tykę hitlerowską. Ę 

Jest to już drugi w tym tygodniu na- 
pad na akademików polskich na tutej- 
szym terenie. 

RYBNIK. PAT. — W wyniku rozpra- 
wy w starostwie przeciwko sprawcon: 
napadu na akademików polskich w Ry- 
dułtowcach zapadł wczoraj wyrok, skazu 

jący wszystkich oskarżonych na karę bez 
względnego aresztu na czas od 7 dni do 
2 miesięcy, Jednego oskarżonego skaza- 
no na grzywnę 20 złotych. 

gazet niemieckich 

  

w Mysłowicach 
WARSZAWA (tel. wł.) — Z Mysłowic do- 

noszą, że onegdaj wieczorem odbyła się tam 
demonstracja miejscowego społeczeństwa prze- 

ciwko agresywnemu tonowi prasy niernieckiej. 

Studenci zabrawszy dzienniki i czasopisma nie- 
mieckie z kiosków, zanieśli je na rynek i uło- 
żywszy na stosie, spalili. 

A EPORARCPCZCKECA A 

i3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
dz aa o 25 

Sowonie. Ža 

Nad PALACE | 

Komunikaty oraz 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
DEPESZA BISKUPA POLOWEGO KS. 
GAWLINY do MARSZ. PIŁSUDSKIEGG 

WARSZAWA. PAT. (Pan Marszałek 
Piłsudski otnaymał następującą depeszę: 

Z okazji pełnienia pierwszej oficjalnej 
funkcji i bytności w Modlinie nowego bi- 
skupa polowego wszyscy zebrani  siktada- 
my, Ci, Pamie Marszałku, posłuszne mty- 
razy czci i hołdu. 

Biskup polowy ks. Gawlina 
Generał brygady Szylling 

J. E. KS. BISKUP BARDA ADMINISTRA 
TOREM DJECEZJI PRZEMYSKIEJ. 
WARSZAWA. (tel. wł.). Z Przemy- 

Śla domioszą, że kapituła katedralna prze- 
myska nia zebraniu swem obrała na admi 
nistratiora osieroconej djecezji J. E. ks. bi- 
gkupa Bandę a zarząd dobnami dj ji 
poleciła 
ce, 

MOŻLIWE ROZSZERZENIA OKRESU 
NADZORU SĄDOWEGO DLA FIRM 

PRZEMYSŁOWYCH. 
WARSZAIWA, (tel. wł.) Od pewnego 

czasu nia łamach niektórych dzienników — 
ukazały się wiadomości, że ma być prze- 
prowadzoma na wzór akcji oddłużenia 
nolmietwa akcja oddłużeniia przemysłu. —- 
Jak się dowiadujemy ze źródła najbardziej 
miarodajnego wiadomości te pozbawione 
są podstaw. Alkeja bowiem oddłużenia prze 

mysłu nie mogłaby przymieść żadnych ko- 
rzyści zainteresowanym a ponładto zaha- 
mowalaby calą akcję kredytową iw tej dzie- 
dzimie. Jeśli więc można mówić o zasto- 
sowaniu ulg dla przemysłu tlo ewentualne 
ulgi mogłyby jedynie wyrazić się w prze- 
dłużeniu okresu trwamia madzoru sądo- 
włego z 9 miesięcy mia 2 lata co pozwoliło- 
by przedsiębiorstwom  zmajdującym się 
w ciężkiej sytuacji przetnwiać lub msa- 
nawać swoje interesa. 

POS. CURLEY AMBASADOREM U. 5. А. 
W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. (tel. wił.). Z Lomidymu 
donioszą, że otrzymano tam wiadomość z 
(Waszynęftomiu jakoby poseł Qurley ma z0- 
stać miamowamy pizez prezyidemta Rpoose- 
velta AMbasidorem  Stlanów  Zjednioczo- 
mych w Warszawie. 

ZGON ARCYKSIĘCIA KAROLA STEFA- 
NA HABSBURGA. 

ŻYWIEC. PAT. Wczoraj wieczomem — 
zmarł w Żywcu, przeżywszy lat 73, amcy- 
iksiążę Karol Stefan Habsburg, 

ZASTRZELENIE BANDYTY. 

RADZYMIN. PAT. Dziś w mocy patrol 
policyjny po energicznym pościgu i wy- 
miilamiie stnzałów zatnzymałł niejakiego Ko- 
mudę, a drugi podejrzany osobnik, towa- 
nzyszący Komudzie został zastnzelony. — 
Władze policyjne przypuszczają, że jest to 
‘ой dawma poszukiwamy Stanisławski, któ- 
my według wszelkiego  prawdopodobień- 
swa wispólniie z Komnudą dwia tygodnie 
temu w Radzymilnie podczas spotkania z 
policją zabił poliejan(tia. iPodczas dzisiej- 
szej strzelaniny, ranny został poliejant 
Szatkowski. 

DOLAR W WARSZAWIE. 
WARSZAWA. PAI'T. — Przedgiełda. 

Dolary 8.88 1/4, dolary złote 9,07 i pół, — 
riuble 4,73 — 4,74, 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁY- 
WACKIE. 

WARSZAWA. IPAT. Na płyiwialni AZS 
wozpoczęły się (x! sobetę  miiędzynarodawe 
zawody pływackie z udziałłem kilku nie- 
mieckich pływaków «z wicemistrzem Wil- 
1em na czele. Nia zawodach osiągnięto 
szeneg doskonałych wyników: 100 metrów 
stylem grzbietowym dla panów w konku- 
ręcji międzynarodowej +wygrał Kamliczek 

(E. K. 8.), w: świletnym czasie 1,11,8 przed 
Ritcherem (Gliwice) 1:14, 2, 100 metrów 
stylem dowolnym panów wygrał! Bocheński 
osiągając czas 1:00,6 przed wicemistrzem 
Niemiec Willem (SW G.), 1:01,6. 

ZMIANY W KONCERNIE MOSSEGO. 

BERLIN. PAT. W Berlińskim kiomicernie 
rmiy(da w|niiezym Miossego doszło do zasadni- 
czych zmilami, zarówno w stanie posiadania 
jak i w redakieji wydawnictw.  Dotychcza- 
sawy właściciel Ikionceriniu  Liaidhimiamn Mios- 
se ustąpił. Koncem przeszed! jw ręce ad 
hoe utworzonego towarzystwa 2 ograni- 
czoną Odponliedziaiiniošeią, lkittóre objęło 
„Berliner Tageblai““, ekspedycję amonsów 
i inne wydawnijctwa tegoż koneennu. Mo- 
sse olinzyma renitę moezną w wysokości 100 
tys. mamek Na czele koncemiu staje dyrek- 
cja z mimiisjtrem Rzeszy Ostem na czełe. 

MECZ CRACOVIA — WARSZAWIAN- 
КА 1 : 0. 

WARSZAJWIA PAT. Na stadjonie Legji 
w Włarszawie odbył się ww sobotę mecz 
towanzyski pomiędzy Cracovią a Warsza- 
wkiamką zakończony  miezmacznem  zwy- 
cięstwem  Oracovii w stosunku 1:0 (1:0). 

NADWYŻKA URODZIN NAD ŚMIER- 
) TELNOŚCIĄ WE FRANCJI. 

PARYŻ. PAT. Według danych statty- 
stycznych maiddwyżka umodzin nad śmiertel- 

mością 'we Francji, w roku ubiegłym wy- 
mosiła 61.664 osoby wobec 49.539 w roku 
1931. Wzrost nadwyżki urodzin nad śmier- 
telmiością we Francji powstał między in- 

miiemi ze zmniejszenia się śmiertelności 
dzieci pomiżej jednego roku o 20 tysięcy. 

spinarwłować ks. pralłaliowi "Tom-



SiLVA RERUM 
WARSZAWIANKI CHCĄ PRZYJECHAĆ 
DO WILNA NA WIELKANOC, — KS. J. 
URBAN ODSTRASZA: „WILNO — TO 
JEST AZJA*.—EUROPA, CZCZĄC AZJA 

TĘ, POPEŁNIA GAFFĘ. 
Dziś zaczyna już się ustalać moda na 

tanie przejazdy koleją. Doskonała moda, 
— oby się utrwaliła na zawsze!... Za kil- 
ka złotych do Warszawy i z powrotem, 
—za kilkanaście złotych niemal dookoła 
Polski — dobra to jest rzecz!.. Narazie 
jednak tanie przejazdy łączą się z jakie- 
miś okazjami... Warszawianki. przypom- 
niały sobie, iż w tym roku przypada 14-ta 
rocznica wyzwolenia Wilna. Jubileusz! 
Świetna okazja!... Więc wybierają się da 
nas na Wielkanoc. W dziennikach war- 
szawskich ukazały się komunikaty: 

Z okazji 14-ej rocznicy zajęcia Wilna przez 
Wojska Polskie, która przypada na 1-szy dzień 
Wielkiejnocy, Zarząd Koia Polek organizuje 
3-dniową wycieczkę do Wilna. Wyjazd z War- 
szawy w wielki piątek o godz. 22-ej, powrot 
we wtorek o godz. 6 r. Przejazd tam i z po- 
wrotem wynosi kl. 3-cią zł. 18 gr. 50, a l. 
2-gą zł. 25 gr. 50. życzącym rezerwuje się mie- 
szkienie z utrzymaniem za 4 zł. dziennie. Zgło- 
szenia tylko do 12 kwietnia w Sekretarjacie Ko- 
ła Połek PL Zamkowy 9, tel. 702 — 35. 

Prosimy! Bardzo prosimy!... Ale niech 
szanowne panie, wybierające się w po- 
dróż do Wilna, nie zajrzą przypadkiem 
do ostatniego zeszytu organu O.O. Jezui- 
tów p.t. Oriens (2) i nie przeczytają 
tam takich oto słów redaktora, ks. Jana 
Urbana: 

Nieraz już zdarzyło mi się pytać ludzi z 
Wielkopolski, lub z Krakowa, którzy zwiedzili 
Wilłao, jak im się podoba. Słyszałem zwykie 
odpowiedź: „Tak, Ślicznie położone, ma cudne 
kościoły, ciekawe zabytki, ale naogół.. to 
Azja”. Tak wyrażali się autentyczni „narodow- 
cy“ polscy. 

Azja w Wilnie!.. Święte  stowa!... 
Przecież i Ciotka Albinowa na całą Pol- 
skę oznajmiła: „Azjaty my, ciemne i nie- 
uczone”... Coprawda, łaskawe panie, i w 
Azji mieszkają Europejczycy: nawet w 
barbarzyńskiem Wiłnie można spotkać w 

- niewątpliwie europejskich członków Tow. 
Jezusowego, pochodzących „z Wielkopo! 
ski lub Krakowa* — żeby nie wyksztusi* 
przykrego słowa: — „z Galilei. 

Więc prosimy do naszej Azji!.. Ale w 
Europie nie wszystko jest w porządku. 
Uczciła europejska Warszawa pamięć 
Azjaty Stanisława Moniuszki, w wmuro- 
wtijąc pamiątkową tablicę w domu, gdz'e 
on mieszkał, i cóż? 

Kurjer Poranny (90) pisze: 

Nad bramą okazałej czteropiętrowej ka- 
mienicy na ul. Mazowieckiej Nr. 3 (hyp. 1352 
A), należącej do pięciu braci Endelmanów, wi- 
dnieje z czerwonego kamienia tablica z sym- 
boliczną lirą, jako muzžyckiem narzędziem u 

- góry, a pod napisem: 

W domu tym 

mieszkai i umarł 

4 czerwca 1872 roku 
STANISŁAW MONIUSZKO. 

Otóż w tem sęk, że Moniuszko nigdy w do 
mu tym nie mieszkał i mieszkać nie mógł, po- 
prostu dlatego, że domu tego w r. 1872 nie 
było. Kamienica zbudowana została w 30 i kil 
ka lat po zgonie genjaliego twórcy „Halki* i 
„Strasznego dworu", a przedtem stał na tym 
placu domek piętrowy z facjatkami, z których 
jedną zajmował Moniuszko, by się w r. 1872 
przenieść na pięterko, gdzie istotnie w czerwcu 
umari. Ale domek ten ani był podobny do dzi- 
siejszej kamienicy, a że stał w tem miejscu, to 
nie upoważnia do twierdzenia, jakoby Moniusz 
ko w niej, nie w nim mieszkał i umarł. 

Przechodzień ulicy Mazowieckiej, odczy- 
tawszy tablicę, staje przed domem, zadziera gło 
wę i wodząc oczyma po kilku piętrach kamie- 
nicy, stara się odgadnąć, w którem to oknie 
przed 60-ciu łaty ukazywała się twarz naszego 
muzyka, szukając w odbijających się naprze- 
ciw promieniach zachodzącego słońca — nat- 
chnienia do swej „Pieśni wieczornej”. 

Ach! Nie czepiajmy się drobiazgów!.. 
Czy mieszkał czy też nie — dobrze, że 
o Moniuszce pamiętają w Europie!.. „Na- 
rodowcy* księdza Urbana prawdopodo- 
bnie nie odróżniliby takiego Moniuszki 
od Ammanulaha!.. 

Więc za pamięć dzięki!.. Lector. 

  

LONDYN. PAT.—,„Daily Telegraph" 
donosi, że propozycje angielskie, przed-. 

stawione w Paryżu w związku z paktem 

4rech mocarstw, są następujące: 

1) Wielka czwórka mocarstw będzie 

pracowała razem, aby zapewnić pokój. 

2) Co do możliwości dyskusji z tytu- 

iu art. 19 paktu Ligi inne zainteresowave 

mocarstwa będą współpracowały z wie!- 

ką czwórką na stopie równości. O ile po- 

rozumienie będzie osiągnięte, zostanie v- 

no przekazane Lidze Narodów. 

3) Brytyjski projekt rozbrojenia, sta: 

nowiący kompromis pomiędzy stanowis- 

skiem niemieckiem i francuskiem, musi 

być przyjęty przez wszystkich sygnatac- 

juszy. 

4) Równość praw musi być przyzna- 

na Austrji, Bułgarji i Węgrom na tych 

samych warunkach co Niemcom. 

Dziennik dowiaduje się, że Niemcy 

również zredagowały poprawki do paktu 

4-rech mocarstw. — Wobec wyjazdu nie 

których premjerów i innych głównych de 

legatów rządów do Waszyngtonu zacho- 

dzi obawa — pisze „Daily Telegraph" 

— że rokowania w sprawie paktu ulegną 

odroczeniu, aczkolwiek z drugiej strony 

jasnem jest, że konierencja 4 mocarstw 

musi się wkrótce odbyć, aby uzgodnić 

wszystkie złożone projekty. 
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Angielskie poprawki do paktu czterech 
CHAMBERLAIN PRZECIWKO USTĘP- 

STWOM DLA NIEMIEC. 

LONDYN. PAT. —. Przemawiając w Bii- 
mingham, Austen Chamberlain oświadczył mię- 
dzy innemi, że w Niemczech ożywia się znów 

cechujący je dawniej duch podboju. Przed pod- 

jęciem sprawy rewizji traktatów pokojowych o 

raz stanu zbrojenia Niemiec musimy być zupeł- 

nie pewni — mówił Chamberlain — że duch 
podboju zniknął już u Niemców i że dążą one 

do równości zbrojeń poprostu dla własnego 

bezpieczeństwa i utrzymania pokoju. — Chwiła 
obecna — oświadczył Chamberlain — nie na- 

daje się do czynienia Niemcom jakichkoiwiek 

ustępstw. A 

„REWIZJA TRAKTATÓW OZNACZA 

WOJNĘ*. 

LONDYN. PAT. — Omawiając wizytę ru- 

muńskiego ministra Titulescu w Londynie, — 

„Daily Herald“ twierdzi, że rumuński minister 

spraw zagranicznych zadał Mac Donaldowi po- 

ważny cios, oświadczając, że w żadnym wypad 

ku Mała Ententa nie przystąpi do narad z gru- 

pą czterech mocarstw. Rumuński minister do- 

dał, że usiłowanie rewizji traktatów pokojo- 
wych w sposób, proponowany przez pakt czte- 

rech mocarstw oznaczałby wojnę. 

Z drugiej strony Niemcy również uderzyły 

Mac Donaida, oświadczając, że o ile poparłyby 

pakt 4 mocarstw w jego pierwotnej formie, o 

tyle odmawiają poparcia paktu w zmienionej 
postaci, albowiem zmiany te czynią go dia Nie- 

niec bezcelowym. Rząd Hitlera rozważał pro- 

jekt jedynie dlatego, że zamierzał użyć go w 

swej polityce  rewizjonistycznej przeciwko 

Polsce. 

  

„Idea rewizji kroczy naprzód" 
Artykuł Mussoliniego 

BERLIN. PAT. — „Boersen Kurier* ogla- 
sza artykuł Mussoliniego, zatytułowany: „Idea 
rewizji kroczy naprzód”. 

Autor artykułu stara się na wstępie wyka: 
zač, że Mała Ententa nie może być uznana za 
piąte mocarstwo z uwagi na przeciwieństwa 
interesów politycznych i gospodarczych pomnę- 
dzy jej członkami. Celem właściwym nowego 
paktu, zawartego przez Małą Ententę, jest —- 
jak stwierdza Mussolini — utrzymanie status 
quo i rozbicie wszelkiej próby rewizji trakta- 
tów pokojowych. Mimo to Mussolini jest zda- 
nia, że idea rewizyjna czyni postępy i staje się 
silniejsza od papierowych protokułów. 

Premjer włoski przypomina wreszcie swe 
oświadczenie, że traktaty nie są wieczne i że 
ciężkie zawikłania dadzą się uniknąć tylko 
przez rewizję traktatów. Mussolini dodaje tutaj 
uwagę, że tego rodzaju rewizja, której celem 
jest uniknięcie nowej katastrofy wojennej, mu- 
si być przeprowadzona przy pomocy Ligi Na- 
rodów, jak to zresztą przewidywał i dopuszczał 
przedłożony pakt. 

Autor artykułu kończy przestrogą, że jeżeli 
Liga Narodów nie przystąpi w czas i z zacho- 
waniem niezbędnych ostrożności do rozwiąza- 
nia tego zadania rewizji, to los jej (Ligi Naro- 
dów) zgóry jest przesądzony. 

     

PDOSTCK „Wilno 
<zomkową FRUUCLIKAOA 

Pustelnik w Peninach 

  

Nie wszyscy wiedzą, że i w Polsce także, znaj 
dują się liczne pustelnie, w których samotni mni 
si oddają się służbie Bożej, spędzając dni i 
noce na rozmyślaniach. Taką grotę z posągietn 
Matki Boskiej znajdujemy między innemi w uro 
czej okolicy nad Dunajem, mianowicie w Kro- 
ścienku. Jest to grota nosząca imię św. Kingi. 

Wycieczka propsgandowa 
Państwowego Instytutu Sztuki 

Teatralnej 

W świątecznym tygodniu przejeżdżać 
będzie przez Wilno wycieczka propagan- 
dawia Państw. Instytutu Sztuki: teatralnej 

Wycieczka. ta, pod wodzą dyr. A. Zelwie- 
nowicza opuści 'Wirszawę w pomiedzia- 
łek świąteczny. UPierwszym etapem będzie 
Ryga, mastępnie Dymeburg, a w. dnodze 
powrołtniej Wiillmo. W miastach tych odbę- 
dą się wieczony pokazowe o wysokiej watr- 
tości amtystycznej. (Prognam miajstaran- 
niej przygotowaky, opnacowysiany od 
dwuch miesięcy, stanowi: przemówienie 
dyr. A. Zelwerowicza,  deklamacje chó- 
walne „Kazimierz Wielki“ Wiyšpiansktiegio, 
„Buty* Kiplinga, „Wielka Parada" T. 
Bužnildkiego), imsceniizowane  deklamacje 
sqłowe w kostjumach,e iirzy ultiwiomy łotew- 
sikie, „Pastorałłka*  Czyżowsikiego, „Pow 
siinoga Bezkidzki* Zegudłowiicza i „Kan- 
dalta dziecięca* Wiittlina, 17 obrazów! — 
świiczeń gmupowio - plastycznych z muzyką 
w wykonaniu 50 słuchaczy, iw jednolitych 
stirojach gimnastycznych. Zakończyły — 
mazur w. 4 pary w Styfizowanych stro- 
jach Ikralkowskich. (W! Wilmie artystyczny 
tteni pokaz odbędzie się mie witorek 25 b. 
m. 0 godz. 5-tej po poł. w. 'tealtirze muzy- 
czniym „Lmutnia', mł rzecz W ojewódzkie- 
go Komitetu do Spraw Bezrobocia. W! go- 
dzinach rannych wychowańcy Instytutu 
Sztuki teatiralnej, zwiedzać będą zabytki 
historyczne naszego miasta i tegoż dnia, 
wieczorem opuszczą Wilno.  Niepoftrzebu- 
jemy dodawać, że zarówno oryginalny 
pomysł wycieczki propazandowej w po- 
lączenin z pokazem artystycznym, jak 
rówłnież i piękny cel — niewątpliwie za- 
interesują publiezmość wiileńską. 

IRBTUTYI URZNYSNCOW PT TEEDSZPROBRZKOS ZA 

Doroczny dylemat 
Co roku się powtarza ta sama dylema: 

Jak tu święta urządzić, gdy pieniędzy 
niema? 

lombard się 
: zabawić? 

Aby zgodnie z tradycją suto stół zastawić.. 

Ani jedno, ni drugie! Lecz w tem sedno 
sprawy, 

Aby Święta świętować nawetbez zastawy, 

Aby duch święcił triumf nad przepastnym 
brzuchem 

(Nie poto żyjesz, człecze, byś był obżar 

Czy zaciągnąć pożyczkę? w 

tuchem) |; 

na Święta ostatnie gro i Miast wysupłać 
siwo — 

Do P.K.O. je zanieś na książkę, co żywoi 

W WIRZE STOLICY 
MISTRZOWIE MASKI 

Aktorzy teatralni powinni chodzić do cyr- 

ku na przeszkolenia. Najlepszymi aktorami w 

Polsee nie są Jaracz, Junosza Stępowski, czy 

Osterwa, ale Sztekker, Grabowski,  Biełewicz.. 

Można umrzeć z zachwytu patrząc na wal- 

kę brutala Węgra Czai z gentlemanem ołbrzy- 

mem ze Śląska — Grabowskim. 

Grabowski zakłada nelsona, Czaja wali go 

pięścią w brzuch, Grabowski wije się w paro- 

ksyzmie bólu, dziki Czaja rzuca się na stolix 

sędziowski, sędziowie uciekają w popłochu, 

stolik idzie w drzazgi, wybiega Sztekker i roz- 

dziela bijących się. Cudowne! Reżyseria pierw- 

szorzędna, rano atleci przerobili całą walkę — 

prócz puszczenia krwi z nosa Czai, za które 

dostaje 25 zł. dodatkowo. Przed meczem reży- 
ser tłumaczy Poshofowi: 

— Gdy Gromow zamachnie się, nadstaw 

gębę, żeby trzask dobrze wyszedł. 

— 50 zł! 

— (o, za takie głupstwo 50 zt! bezczel- 
ność, 15 wystarczy. 

— Za 15, to ja wolę walnąć Gromowa. 

— Niemożliwe, on jest brutal, a ty ułubie- 

niec publiczności... 

Sztekker utył, już nie jest tym Apollonem, 

za którym szalały wszystkie bidułe.  Publicz- 

ność woli Grabowskiego — metr dwadzieścia 

wzrostu, to rzeczywiście wspaniały widok, kie- 

dy rozłoży swe łapy, wygląda jak polip, nie 

ma grama tłuszczu na sobie, przy takim wzro- 

scie ważyć 125 kilo, to całkiem mało, ale Gra- 

bowski nie wydaje się zbyt silny — długa ty- 

ka, to fakt, jednak zagranicą napewno będą go 

kładli wszyscy. 4 

W Warszawie Sztekker musi zająč pierw- 
sze miejsce. Atleci nie są zazdrośni — w każ- 

dem państwie kto inny zostaje mistrzem świata. 

W Berdyczowie przed wojną też bywały 

walki o tytuł: czempiona świata! I przyjeżdża- 

ły takie sławy jak Lurich, Orłow, Szultz... Ale 
pierwsze miejsce przypadało z zasady potoim- 

kowi Samsona. jakiś długonosy  Łuskin vel 
Rozenblat kładł wszystkich ku uciesze tłumn 

brodaczy. W Kijowie Łuskina przepędzano po 

tygodniu, zato laury zbierał Pasuńko — auten- 

tyczny Ukrainiec. 

Największe zmartwienie aranżerów polskich 

to, że niema dość grubego Żyda, by choć uda- 
wał dobrze siłacza. Poshoff jest Żydem bełgij - 
skim — Nalewki, to mniej pociąga, niż gdyby 

stawał na arenie jakiś Mordenwasser herkules 
г Каюту!. Каг. 

I BACZNOSCI 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

Uznacą za najlepszą A 

* Корег АЛЕ 

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A. DŁUGOKĘCKI 
i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 
Warszawa Bracka 23. 
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FELICJA ROMANOWSKA. 

Wileńska powie 
LIV ° 

Informacje konserwatora Lorentza były 
treściwe i ścisłe. 

Przypomniał on sobie pewien fakt, któ- 
ry miał miejsce za czasów urzędowania w 
Wilnie konserwatora Jerzego Remera, a - 
który skojarzył teraz tratnie z sytuacją, w ja 
kiej znalazł się Mańkowski i wyprawa. 

Otóż, konserwator Remer, badając kie- 

dyś zabytki ulicy Ostrobramskiej, natrafił 
w pewnym domu, położonym w pobliżu u- 
licy Kolejowej, na pracownię stolarską. > 

Mieściła się ona w podwórzu, w suterenie, 

która łączyła się z piwnicą. Przy bliższych 

oględzinach piwnicy stwierdził konserwator 
Remer, że łączy się ona skolei z lochem, о- 
ględziny zaś lochu dały zdumiewający rezuł 
tat: oto cała sieć tajemniczych przejść, ko- 
rytarzy i przechodów prowadziła z niego na 
wszystkie strony. Nie ulegało wątpliwości, 
że pod ulicą Ostrobramską znajduje się la- 
birynt lochów. Konserwator Remer zamie- 
rzał był przeprowadzić szczegółowe bada- 
nia tych lochów. Zwołano komisję specjali- 
stów i rozpoczęto prace przedwstępne. |ей- 
nakże zaniechano, gdyż rzeczoznawcy 
architekci "orzekli, że rozkopywanie lochów 
może zagrozić całości domów, położonych 
wzdłuż Ostrobramskiej: zawalenie się icli 
byłoby nieuniknionem następstwem owych 
prac konserwatorsko - badawczych. Komi- 
sja więc postanowiła zamurować piwnicę 
stołarza i wzbronić do niej dostępu. 

Według wszelkiego  prawdopodobień- 
stwa, loch odkryty przez zakrystjana był 

  

25) 

ść kryminalna 
jedną z odnóg tamtych lochów. Komuniści 
zaś musieli wiedzieć o piwnicy stolarza i w 
jakiś sposób urządzili tam swoją jaczejkę. 

Wyjaśnienie konserwatora Lorentza by- 
ło niezmiernie przekonywujące. Starosta 

zdecydował, że należy natychmiast osaczyć 
dom przy ul. Ostrobramskiej iz dwóch 
stron zaatakować komunistów wówczas, 
gdy zbiorą się oni, jak mówił Mańkowski, 
na wieczorne posiedzenie. 

Wyprawa więc opuściła podziemia, zde- 
cydowawszy, że Mańkowski powinien w 
nich pozostać, aby komuniści nie domyślili 
šę, že są zdemaskowani. Tymczasem spene 
truje się dom przy ulicy Ostrobramskiej, ob- 
sadzi się go agentami, ustawi się oddział 
policji w ogrodzie kościelnym przy wejściu 
do łochu i wieczorem ujmie się całą bandę. 

Plan ten wykonano sprawnie. Szybko 
przeprowadzone śledztwo ujawniło, że sto- 
Jarz oddawna już wyniósł się ze swej piw- 
nicy, w której mieszkali obecnie, jak oświad 
czył dozorca domu, jacyś bezrobotni. Do- 
zórcę aresztowano. Wyśpiewał odrazu praw 
dę. Sam był w zmowie z komunistami. Po- 
kazał wywiadowcom piwnicę, tajne przej- 
ście do lochu i całe urządzenie przemyślnie 
zbudowanej pod ziemią kryjówki. 

Wieczorem, gdy komuniści zaczęli scho- 
dzić się pojedyńczo na zebranie i gdy za o- 
statnim z nich zamknęły się drzwi piwnicy, 
silny oddział policji wkroczył do kryjówki, 
drugi zaś jednocześnie uderzył od ogrodu 
kościelnego. 

Banda dostała się w ręce sprawiedliwo- 
ści. Ani jeden nie uciekł. Mańkowskiego wy 

  

zwolono nareszcie, i mógł on przystąpić do 
dalszych poszukiwań Agatki. 

LV 
Mańkowski czuł się doszczętnie zgnębio- 

ny ciągłem niepowodzeniem. Niedość, że 
błąkał się po fałszywych drogach — on, wy- 
trawny i doświadczony detektyw, rutynowa- 
ny policjant, bystry psycholog i znawca 
świata przestępczego, ale nadobitek taka 
kompromitacja, obrzydliwy „wpadunek*, o- 
śmieszający go i jako oficera policji i jako 
człowieka. Znałeżć się w rękach kilku komu- 
nistycznych chłystków, dać się związać, wy- 
wieźć, wpakować do lochu... Był to wypa- 
dek w jego karjerze policyjnej nienotowany. 
Mógłby przecie siedzieć w tym lochu Bóg 
wie, jak długo, gdyby nie zbieg okolicznoś- 
ci, gdyby nie burza, która wytworzyła wyr- 
wę w ogrodzie kościelnym i wciągnęła w 
przypadkowy otwór zakrystjana, Mogli go 
w tym lochu zabić, i niktby się o tem nigdy 
nie dowiedział. 

— Zabić? — pomyślał Mańkowski: — 
czort wie, czy nie byłoby to lepiej. Nie ob- 
nosiłbym po śmierci mojej hańby. 

Dzielny komisarz był, jak widzimy, bli- 
ski rozpaczy. Objektywnie jednak sądząc, 
nie miał racji, niesłusznie potępiał siebie i 
wyolbrzymiał swoją klęskę. Naturalnie, sy- 
tuacja jego nie należała do przyjemnych. — 
Trzeba wszakże przyznać, że zrobił co mógł, 
że wykazał dużo inicjatywy i energji, no, 
a jeśli powinęła mu się noga i dał się zła- 
pać komunistom — trudno: koń ma cztery 
nogi i też się potknie, cóż dopiero czło- 
wiek. Mańkowski w przypływie pesymizmu 
sądził siebie nadto surowo. Przesadzał. Naj- 
lepszym dowodem tego, iż nie stracił zauia- 
nia swych władz, było wezwanie, które na- 
tychmiast po uwolnieniu się z piwnicy, otrzy 
mał od wojewody. 

  

— Drogi panie — telefonował ojciec A- 

gatki — cieszę się z całego serca, że się pan 

odnalazł. Byłem bardzo przejęty losem pa- 

na. Tu Agatka, myślałem, ginie; tu znowu 

Mańkowski. A do tego — wczoraj, niech 

pan sobie wyobrazi, zawieruszył się gdzieś 

na kilka godzin p. Jerzy Wyszomirski. Wy- 

szedł z domu do redakcji, miał rychło po- 

wrócić, Czekano na niego z obiadem kilka 

godzin, a jego niema. Telefonują do redak- 
cji — wyszedł oddawna, Cala „Smorgonja“ 
mało nie zwarjowała. Wie pan. przecie, ja- 

kie naprężenie i zdenerwowanie panuje v: 

mieście. 
Proszono chłopaków z „Pionów*, aby 

pośredniczyłi w pertraktacjach z komunista- 
mi. Maśliński i Putrament już się ugodzili. 
Tymczasem Wyszomirski przez roztargnie- 
nie, zamiast do domu wpadł do Stanisława, 
wie pan — Nowa Gospoda, róg Niemieckiej 
i Trockiej — spotkał się tam z prolesoren: 
łwonem jaworskim i doktorem Kenigsber- 
giem. Jak zamknęli się we trzech w gabine- 
cie i zaczęli mówić o polityce — ta, powia- 

dam panu, zapomnieli o Bożym.świecie. Ke- 

nigsberg dostał ataku serca. Jak nic, przejc- 

chałby się na tamten świat. Trzeba go było 
wodą oblewać. Rozumie pan, co się działo... 

Alarm w całem mieście — niech. Pan Bóg 

broni. Ach, panie Mańkowski, panie Mań* 

kowski! Naprawdę, ja odchodzę od zmysłów 

Niechże pan ratuje! Proszę do mnie natych- 

miast. z REA 

Po wysłuchaniu tej nieco przydługiej i 

chaotycznej opowieści, Mańkowski, ucieszo- 

ny, że wojewoda darzy go nadal całkowitą 

uinością, pośpieszył do pałacu. 
Wszedł, jak zazwyczaj, bez meldowania. 

Minął szereg sal reprezentacyjnych i nie pu- 

kając do drzwi, wkroczył do gabinetu. Wo- 

jewody nie było w pokoju. Manńkowski u-   

siadł przy biurku, zapalił. Wzrok jego padł 
na dużą iotogratję Agatki, stojącą w pięknej 
ramce na biurku. Bukiet niezapominajek mo- 
knął obok w wazoniku. 

Wziąwszy fotografję, komisarz począł 
wpatrywać się w nią odruchowo. 

— Biedactwo ty moje, dziecino kochana! 
Gdzieś nam się podziała? W którą stronę, 
w którąś się krainę udała? Psiakrew — zmo 
nitował się nagle — zaczynam cytować Ko- 
chanowskiego. Obłęd, na miły Bóg, obłęd... 

Począł nerwowo biegać po pokoju i je- 
go wzrok uderzył o inną fotografję Agatki, 
wiszącą na ścianie. Odwrócił się, i na prze- 
ciwległej ścianie dostrzegł znowu powięk- 
szone portretowo zdjęcie Agatki. 

Chciał uniknąć widoku tej dziecięcej twa 
rzyczki, w której spojrzeniu czytał wyraźnie 
bolesny wyrzut. Ale wielkie oczy Agatki 
prześladowały go. Party niezrozumiałym na- 
kazem, musiał wpatrywać się w nie, jak za- 
hipnotyzowany. т 

— Bože mój! — krzyknął nagle i prze- 
raził się własnego głosu: — czy ją śnię? 
Nie, postokroć nie! Ależ tak! Napewno. Na- 

pewno! To nie ulega najmniejszej wątpir- 
wości! 

Olśniony niespodziawaną ideą, którą pod 
sunęła mu fotograija dzieciątka, wybiegł 
jak warjat z pokoju, nie czekając na woje- 
wodę. 

LVI. 
Doktor Eugenjusz Iszora, wybitny spe- 

cjalista chorób dziecięcych, powstawał wła- 
śnie z lekkiej drzemki poobiedniej, gdy Mań 
kowski zakręcił tak mocno dzwonkiem, że 
go omało nie urwał. 

— Doktora! Doktora! Czy doktor w do- 
mu? — zawrzeszczał komisarz, wpadając w 
palcie i kapeluszu do sałonu. 

(C. d. n.)



Sprawy teatralne 
Gbliżamy siię dło końca sezonu zimowego 

i Stoimy w. przededniu odnowienia. umowy: 

przez miasfio kierowników. teatrów wilen- 

skich na sezomi następny. 

Jak słychać zgłosiło się szereg kandy- 

datów. Sprawa tych kandydatur uza- 

Teźmiona jest: od zjazdu ZASP, który ma 

odbyć się w najbliższych dniach w War- 

szawie. Na tbym to źjeździe ma być za- 

decydowane, czy ZASP nadal ma prowadzić 

teatry wiogóle, jeśli zaś mile, co jest zu- 

zełnie prawdopodobne, ze względu ma iwiel- 

kie straty materjalme, jakie wynikły йа 

ZASP-u z tego tytułu to sprawa pirowadze- 

uia teatrów wileńskich w przyszłym  se- 

zomie teatralnym mabiera specjalnej wa- 

gi. 
W miektórych pismach rfileńskich uka- 

zały się wymianiki, z których wynikałoby, 

że Sprawia (ta została już pmzez magi- 

strat załatwiona definitywnie.  Dowiadu- 

jemy się, że tak mie jest, W każdym razie 
gdyby ZASP  zwezyjgniowat @ prowadzenia 

teatrów wileńskich, lie wąjtpimy że spra- 

wa ieh  kierowinilka mie będzie załatwiilo- 

aa! „domowym! wewnętrznym sposobem 

i że będą brane pod uwagę wszystkie po- 

ważna kandyjdatumy,  względniie zostanie 

wozpisamy (kionkums. Do sprawy 'iej jpowiró- 
cimy jeszcze. Ze względu na wiażmość 0b- 
raid tegorocznego zjazdu delegatów ZASP, 
Xtórego uchwały specjalnie dla Wilina 

mają wielkie zmaczenie, redłefkicja maszego 
pisma zamieści obszernie sprawozdanie z 
tego zjazdu. 
ji 

"ZSADOW 
LOTNA MASOWIKIA Z. UL. NIEMIECKIEJ 

Późnym 'wieczonem 27 sierpnia ub. r. — 

gnupa komumistów  mrządzika talk zrwamią 

loiną masówkę pnzy zbiegu ul. Niemieckiej 

i J. Kaczki. 
Na dany: przez niewidzialnego: Mežysena 

sygnał, Ticzmiejsza grupa wyrostków, iwy- 

sypała Się m bram, ktoś wywiesił czerwoną 
płachię, ktoś iminjy zaliniejował bojową 
pieśń i cała „masa pracującego ludu" ru- 
szyła zakrią ławą jeźdnią. Nikłt iim marazie 
nie przeszkadzał, bo mie było komu. 

Zrobili tlo dopiero dwaj pasażerowie — 
przejeżdżającego ulicą „„Airblonu“. 

Nieposiajdający pirzy Sobie birtonii poste- 
runikowy i również bezbronny plutonowy 
żamdarmetrji rzucili się w stronę  miosą- 
cych transparent i usliliowiali ich zalinzymiač 
Zamiar osiągnął całkowity skutek. Jedem 
policjant i żamidamm zatrzymali! tnzech — 
głównych (pnowiodymów, a: jednocześnie — 
swem pojawieniem się, mtywpołali popłoch 
dosłańtieczmy ido mozproszenia się callej de- 
monsinacji, 

Zafirzymiamych demotuistranitów. odwie- 
sióna do wiyldziału śledczego, gdze idwo- 
je z mich 17-letnia Leja Hiolebeng oraz 18- 
ietniia Tta Parall ickazaty się noltiowanemi już 
komuniistikami. Trzeci młodzieniec niejaki 
Wułf Dytman mie był coprawida na liście 
podejrzamyich, jednak: niiósł ttramspanenit a 
towystarczyo w zupełniości, by wiezoraj — 
wnaz z tiowiamzyszkamii! zasiadł na łajykie 0- 
skarżomych 'w Sądzie Okręgowym. 

Na riozprawe cała tirójka: zachowywała 
się buńczucznie, wypierając się jakiej 
kolwiek przynależności do partji i brania 
udziału w demonstinacji. 

W wyniku  rozpańrzenia cafokszttiałtu 
sprawy Sąd pod pmzewwodniichwiem  wice- 
prezesa. Brzozowydkiiego skazał Holebeng i 
Parat na 3 lata domu poprawy zaś Dyt- 
mata ma I mok więzienia, "Wszystkim ska- 

a kare zawieszono а) przeciąg lat 
pa . 

SPRAWIA ZABÓJSTWA RUTSZTEJNA 

(Po raz trzeci w Sądzie Apelacyjnym) 

Wtepraj Sąd Apel. wi Wilnie rozpatrywał 
po ufam trzeci sprawę glośnego w swo- 
im czasie posfirzelenia kupca Rutsztejua, na 
ul. Słowackiego, Jak wiadomo Rui zieju 
został zastrzelomy = pnzez posterunkowegs 
P. P. Turkiowskiego podczas obławy ma 
komunistów |w chiwili, gdy na wezwanie 
policji „stój” rzucił się do ucieczki. Ro- 
dzina zabitego wyttoczyła wówczas pro: 
ces Turkowskiemu, oskamżając go o świa- 
dome nadużycie broni. 

Po raz pienwiszy cała sprzwa trafiła 
do Sądu Okręgowiego, kiióry jednakże w 
wyniku rozpairzejcia okoliczności zabój- 
эр — Turkowskiego uniewinnił. 

Sąd Apelacyjny w pierwszem mwozpa- 
trzeniu sprawy wyrok ten uchylił ; skazał 
oskarżonego ma 6 miesięcy twierdzy, 

Od wynolku tego następuje kasacja, — 
sprawa przechodzi przez Sąd Najwiyższy i 
pomownile trafia do Sądu Apelacyjnego, 
który poprzedni swój wyrok il tym mazem 
zabwierdza.. 

reszcie ma skutek ponownego odwfo- 
BE 4 się skazanego do Sądu Najjwyższego 
wezoraj iwłaśniie  eałą sprawę zrewidowiał 
jeszcze raz Sąd Apelacyjny, który fiym 
razem zamienił Turkowiskiemu karę 6 miie- 
Sięcy twierdzy na 8 miesięcy aresztu. — 
Ostatnia ta kama została darowana ska- 
zanęesru © połowę ma skutek ammestji. — 
Bronił oskarżonego adw. Jasiński, — p>- 
wódzłsło zaś cywilne, wytoczone przez ro- 
= Rutsztejnia popierał adw.  Kiulikiow- 
1. 

  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 14 — 6 

Kwłatowa 7, tel. 14-25, 
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KUPUJĄC NIECO DROŻSZE ŻARÓWKI PHILIPSA 

ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU: PRILIPS 

  

  

KRONIK 
uildfirka 

į Niedziela 

Dziś 8 

Palmowa 
intro 

Marji Egip 
PERKU 

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

Zachmurzenie zmienne z zanikającemi opa- 

dami. Po nocnych przymrozkach znaczne ocie- 

plenie. Umiarkowane wiatry północno - zacłio- 

dnie. 

Wschód słońca g. 4,36 

Zachód słońca g. 6,06 

KOŚCIELNĄ 

— Rekolekcje akademickie odbędą się w kc- 
ściele św. Jana w dniu 10, 11 i 12 kwietnia br. 
o godzinie 7-ej wieczorem. Konferencje wygłosi 
X. Dr. Kazimierz Kucharski Т. ) 

MIEJSKA 
— ZEBRANIE (PRIAC. MIEJSKICH, _ 

Odbyło się zebranie pracawników! miej- 

dkich ma którem dokomano uzupełniają- 
cych wyborów! do zarządu. Na rałtowamie 

Bazyliki wyasygnowamo 60 zł. Ulkonstytu- 

owanie się zarządu nastąpi w tych dniach. 

— ULGI DLA NOWYCH BUDOWLI. 
Ukazało się zarządzenie o ulgach dla mo- 

wowznoszonych — оеч 
Będą ©ne wiolne ma okres 15 letini od 

podatku id mieruchomości, |od mwszelkich 0- 

płaji i podatków dla których podstawą wy 
miamu są podlaitkii od mieruchomości, od ро- 
datiku dochodowiego t majątkowego. 

— ABONENCI ELEKTROWNI BA- 
CZNOŚĆ! Elektrownia Miiejdka zawiiada- 
mia abonentów prądu i światła elekitry- 

czmiegło, że w: godziinich ywiieczorowych, — 
miniej więcej między godz. 22-gą a 23-cią 
(t. j. 10 a 11 miilecz.), iw jednym z dni Wiel- 
kiego Tygodnia, mianowicie w poniedzia- 
ek najjbłiższy, ilub wtorek, lub też środę 
prizeprowadzomia będzie konitnola sprawino- 
ścii elektryfikacji miastla, połączoma z kio- 
niecznem pirzerwaniem pradu. 

IPoniewiaż przerwa w: dopływie prądu — 
może połirwać w dałem mieście lub w po- 
szczególnych dzielniieach w ciągu pół go- 
dziny, mależy zaopalinzyć sie na czas pnzer 
wy dopłymu prądu elektrycznego w im- 
nego rodzaju przybory oświietlenia. 

— O OBNY NABIAŁU. W Starostwie 
Grodzkiem odbyiła: się w dniu 8 b. m. Ikion- 
ferencja z właścileiellami jadłodajń i mle- 
czarń iw sprawie (kalkulacji! een nabiału 
Daje się bowiem zauważyć dysproporcja 
pomiędzy cenami huntowiemi a. detaliczme- 
mi, Następna iklonfenencja mw tej! spratwie 
odbędzie się w dniłu 12 b. m. o godz. 14=tej 
róyrinież w Stlamostiwie Gmodzkiem. 

— BEZROBOCIE. Stan bezmobocia na 
terenie miasta sięga 6727 osób. (W ciągu 
tygodnia bezrobocie zmniejszyło się o 28 
osób. Bez pracy pozostaje niajwięcej lilcz- 
bowo pracowników. umysłowych i mobotni- 
ków milwykwałifikowanych. 

KOLEJOWA 

— Niowłe połączenia kolejowe. W związ- 
kiu z wiprowadzemiem z dniem 15 maja no- 
wym mozkiładem: jazdy, iw ruchu pociągów 
dailekobileżniyjch iwprowiadzono szereg П- 
dogodnień. Pociągi t. zw. międzynarodo- 
we na linji Warszawa — Ryga uzyskają 
micyite dogodnie połączenia z Talllinem i 
Rygą przez Zemgale oraz Rygi i War- 
szawy z Wiledniem, (Pragą, Budapesztem i 
Rzymem. Równocześnie uzyskano od tych 
pociągów biezpośrednią komiunikację z Li- 
baiwą. (nowe połączenie). 

— KONFERENCJA KOLEJOWA W 
RYDZE. Wizoraj powrócił z Rygi  dele- 
gat Wileńskiej  Dymekcji Kolejowej p. 
Franciszek: Szteders kierownik oddziału pa 
pasażerskiego, który: brał udział w sąsied- 
Skiej kiomiferencji: kiolejowiej polsko - łotew- 
sikło - estońskiej, poświęconej sprawie u- 
lepszenia komunikacji w ruchu  liowaro- 
wym między emi państwami. [W wyniku 
konferencji postamowioanio : 

„ Dostosować dlo młowego mozkladu jazdy 
który wejdzie z dniem 15 maja r. b. da- 
1ekobieżne pociągi (iowiaowe pirzeznaczo- 
me do pnzewiczu (fowianów = Estonji i Lo- 
Itwy do [Polski i z Polski do tych pažstw; 

Uetiailono pociągž itiowiamomwme lub mie- 
szane osobowe, któremi będą przewożone 

wagony pojedyńcze z towarami. Pociągi 
tie będą przyśpieszone ze względu * mia to 
way Szybiko psujące się (nprz, ryby). 

Ponadto nia: konferencji załaftiwiono sze- 
reg spmaiw! pnzeładumkowiych miła sitialcji giria- 
miczmej wj Zemgalle oraz omówiono sprawy 
związame z odleniem tych itowiarów. — Za- 
zmłaczyć mależy, iż dzięki:  umiejętnemu 
posunięciu Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 
stosunki z maszymi sąsiadami coraz pomy- 
ślniej się uklładają, a przez tło, zniacznie 
polepsza się ruch itowarowo - pasażerski z 
państtwjami bailtycdkiemi. 

— DODATKOWE [POCIĄGI ŚWIĄ- 
TECZNE. Wobec przewidzianego wzmoże- 
hia się muchu pasażerskiego wi dknesie 
świiąt Wielkanocy będą w biegu następu- 

ku Nowb - Święcianiy — Łyni w 
3353, odchodzący @ Nakas Ja 
10 m. 07 ma odeinku Lyntiupy — Kobylniki 
poc. Nr. 3359, odchodzący z © g. 
16 m. 55 na odeinku Nawogródek — Tmb- 
cza poe. Nir. 3157, odchodzący z Nowio- 
gródka o godz. 17.30, ma linji Baranowiicze 

— Kirzywoszyn, poc. Nr. 3851 odchodzący 
z Baranowiicz o godz. 19.00 w poniedziałek 
17 kwietnia ma odeinku Kobylniki — łyn- 

tupy poe, Nir. 3360 odchodzący z Kobyi nik 
o godz. 24.00, ma odcilalku Łymtupy „Х. 
Święciany poc. Nr. 3358, odehodzacy z 
Łyntup o godz. 3 m. 30. 

— POCIĄG WILNO — LWÓW. Z 
dniem 15 maja Dyrekcja Kolejowa umucha- 
mia bezpośredni pociąg Wiilmo—Lwów. — 
Nowy pociąg będzie odchodził z Wilna o 
głodz. 18.15 j przybywał do Lwowa 0 g. 
13.35. Trasa biegu jest skmócona o kilka 
godzin [i biegnie przez Łumiłiec i Zdołbumo- 
nów. Ze Lijowia pociąg ten! oddhodzi o g. 
17.10 i do Wiliniai pragiehiodzi 0 11.45. 

Pociąg między Wilinem ia Liwtowem bę- 
dzie kumsewać codziennie wraz m bezpo- 
średnim 'wajgjonem Wiilmo — Truskiaiwiec — 
Zdrój, Jest to iniowiacja lo którą mbiegałi 
cd killku lat! liczni kumacjusze i wyciecz- 
kowiicze. 

SZKOI NA 
— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO 

WILEŃSKIEGO SZELĄGOWSKI wiyje- 
chal w /towianzyśiiwie maczelnika wydziału 
szkół powszechnych Dryjańskii ma wii 

  

zytaeję szkół w, powiecie lidzkim. P. ku- > 
rałłora zastępuje naczelnik w 
średniich Wład. Giłuehoyiskii. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z życia Stowarzyszenia Kobiet z Uni- 

wersyteckiem Wykształceniem. Stowarzyszenie 
organizuje cykl odczytów z zagadnień obejmu- 
jących życie kobiety w płaszczyźnie wychowa- 
nia, higjeny, pracy zawodowej i uprawnień 
kobiety w społeczeństwie. Wykłady będą pro- 
wadzone przez wybitne siły fachowe, odbywać 
się będą w salach wykładowych Uniwersytetu. 
Terminy wykładów, które mają się rozpocząć 
bezpośrednio po ferjach wielkanocnych, będą 
podane oddzielnie. 

— „Piękno kościołów wileńskich". — Pod 
powyższym tytułem pan dr. M. Morelowski, pro 
iesor historji sztuki na U. S. B. wygłosi w po- 
niedziałek dnia 10-go kwietnia b. r. o godz. 17 
(5 P.p.) odczyt w sali Gimnazjum Zgromadzenia 
S.S. Najświęszej Rodziny z Nazaretu) (wejście 
cd ul. Piaskowej lub Sierakowskiego). Wstęp 
50 gr., dla młodzieży 30 gr. я 

Odczyt ilustrowany będzie przezroczami. 

ziału Szkół 

U 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś o godz. 

12 — premjera „Czerwonego kapturka". Dziś, 
niedziela 19 b.m. o godz. 12 w poł. premiera je 
dnej z najpiękniejszych baśni scenicznych -— 
„Czerwony kapturek". 

Bajka została urozmaicona prześlicznemi tań 
cami (balet p. Sawiny-Dolskiej) i piosenkami 
i otrzymała nowe piękne dekoracje i kostju- 
my — reżyserja Glińskiego, w roli tytułowej p. 
Felicja Trapszówna. 

Dzieci będą miały prawdziwie przedświą- 
teczną radość i będą mogły podziwiać przygo- 
dy małej Marysi (Czerwonego kapturka) i jej 
babci, zobaczą tańczącego i śpiewającego 21е- 
go wilka, prześliczne karzełki, robaczki Świę- 
tojańskie, ptaszki i pieska Burka. Ceny zni- 
żone. 

— „Czerwona limuzyna”. Dzisiaj o godz. 
8 wiecz. ostatnia nowość znakomitego autora 
wileńskiego Tadeusza Łopalewskiego „Czerwo- 
na limuzyna”, w świetnej obsadzie premjerowej 
z uroczą Koronkiewiczówną na czele. 

— Dzisiejsza popołudniówka — po cenach 
propagandowych. Dziś o godz. 4 po poł. nie- 
odwołalnie po raz ostatni sensacja sezonu 
„Dziewczęta w mundurkach*. — Ceny biletów 
na tę doskonałą sztukę zostały zniżone. (Propa- 
gandowe, czyli od 20 gr.). 

— „Tani  poniedziałek'. W poniedziałek 
10 kwietnia o godz. 8 wiecz. wytworna, pełna 
humoru komedja „Omal nie noc poślubna”, z 
Daczyńskim, Nieubeltem, Grolickim, Pawłow- 
skim, Niedźwiedzką i Braunówną w rolach 
głównych. - 

— We wtorek premjera Słonimskiego. „Le- 
karz bezdomny“ — świetna sztuka doskonałego 
autora i znanego publicysty i dziennikarza An- 
toniego Słonimskiego — ukaże się w Teatrze 
na Pohulance po raz pierwszy we wtorek 11-iV 
o godz. 8 wiecz. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Ostatnie wy- 
stępy Elny Gistedt po cenach propagandowych. 
Dziś o godz. 8,15 po raz ostatni wielka rewia 
w 20-tu obrazach „Pociąg wiosenny", posiadają- 
ca wiele błyskotliwego humoru, dowcipu i wer 
wy. Bogaty program składa się z najmodniej- 
szych piosenek, zabawnych skeczów i miono- 
logów, oraz efektownych produkcyj tanecznycii. 
W wykonaniu bierze udział cały personel arty- 
styczny z Elną Gistedt na czele, oraz zespół 
girls. Celem udostępnienia publiczności ogląda- 
nia tego barwnego widowiska ceny biletów wy- 
znączono propagandowe. 

— „Wesoła wdówka* na przedstawieniu 
popołudniowem w „Lutni*. Dziś o godz. 4 uka- 
że się pb raz ostatni melodyjna operetka Le- 
hara „Wesoła wdówka” z udziałem Elny Gistedt 
niezrównanej interpretatorki roli głównej. Ceny 
propagandowe. 

— jutrzejszy pożegnalny występ Elny Gi- 
stedt w „Lutni”. Jutro, w poniedziałek znakomi- 
ta artystka Elna Gistedt pożegna Wilno w wy- 
tw*rnej komedji muzycznej Stolza „Peppina“. 
Widowisko to bezwątpienia ściągnie licznych 
widzów, ponieważ ceny miejsc wyznaczono nii- 
nimalne od 30 gr. do 2,50 gr. Początek _рит- 
ktualnie o godz. 8,15. 

— Zawieszenie widowisk w Wielkim Ty- 
godniu. W okresie Wielkiego Tygodnia t.j. od 
wtorku do soboty włącznie, widowiska w tea- 
trze muzycznym „Lutnia" — zostaną zawieszo- 
ne. Kasa jednak czynna będzie codziennie sprze 
dając bilety na przedstawienia świąteczne. 

‚ W schorzeniach kiszek, wzdęciach, zapar- 
ciach jest niezastąpioną Naturalna Sól Morszyń 
ska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa, Krak. 
Przedm. 45. 

BOO EOPOROOPODEDODWGORORODOOG E 
HALLO... UWAGA!!! CENY NISKIE 

„ KRY-+YSOWE 

m W. CHARYTONOWICZ 
apt. D.JH. WILNO, MICKIEWICZA 7. tel., 9.71. 
komunikuje; iż na Święta zaopatrzona w towary z 

niższych 
wytworne wody kwiatowe, perfumy, Polecamy: toalety, pedalais, A, 

mai neczazych Źródeł, a więc po naj. 

flakony na 

Szałran, wanilję, opłatki, FARBKI DO JAJ, zaprawę do podłóg i t. а. 
Duży wybór. 

Grzeczna obsługa. ii nocococoozezccocczoocozooooo0-li 
RÓŻNE 

— Z BANKU GOSPODARSTWA KRA - 
JOWBGO. W związku z miapłytwającemi! do 
Wiileńskiego Oddziału (Bankų Gospodar- 
stwia  Kinajowego podaniami dłużników o 
calkowite skreślenie odsetek: wzgl. częścio 
we umorzenie sumy długu, Bank  Giospo- 
darstwa Krajowego wyjaśnia, że uchwa- 
lone  ostatmiio przez ciała ustiawodajwicza 
ustawy mie przewidują takich skreśleń, 
Ustanowione ulgi) prezwidują wyłącznie 
obniżemie wysokości! odsetek: i przedłużenie 
czasokresu spłałty dliugu, mile postanawiają 
natomiast bezwattumikowo zmniejszenia — 
wysokošci sumy .dłużmej, 

Menytionyczne rozpatrzeniie _ ewentual- 
mych podań przez Bank Gospodarstwa. 
Kirajowiego, ściśle w ramach postanowień 
ustawowych będzie mogło nastąpić po o- 
głoszeniu odnośnych usłlaw oraz, rozponzą- 
dzeń wyłkonawczych. i 

— ROLNA KOMISJA. ROZJEMCZA. 
W idniu 21 b. m. zbierze się komisja: moz- 
jemeza dla spraw rolnych pow. wileńsko - 
trodkiego, wi celu załatwienia zatargów 
wylnikłych ze służbą wolną. 

— КОПОМЛЕ LETNIE DLA: DZIECI 
INWALIDÓW WOJENNYCH. 'W sekinetar 
jacię Okr Koła Zw. Inw. Woj. R. P. 
w Wilnie ul. Ostrobramska 27 pirzyjmiują 
się zapisy ma Kpolonje Letnie (dla dzieci w 
wieku (od łat 5 do 16. Czlonkowie Związku 
Inwalidów: pragnący wysłać swe dzieci ma 
koltonje letmie winni, zapisać talkowe da 
dlniia 25 b. m. [Po tym terminie zapisy 
nie będą przyjmowialne. 

— Uwaga — Peowiacy. — Zarząd Wileńskie 
go Koła P. O. W. komunikuje, że sekretarjat 
Koła Peowiaków, z dniem 10 kwietnia b.r. prze 
niesiony zostaje na stałe do ogrodu po-Bernar- 
dyńskiego (w budynku obok sekretarjatu Obroń 
ców Wilna). Zainteresowanych oraz wszelką ko- 
Kde ać ae pod adresem: Wileńskie i z -, i dynele POWRACA za po-Bernardyński, bu- 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie niniej. 
podaje do wiadomości osób aaa 
ka LS io rzemieślnicze z okazji = i przedšwiatecz p sc sa т r nego zostaną przerwane do 

— Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ. W Wielki 
Piątek mie będzie firanzakicyj ma Giełdzie 
Zbożowej wi Wilnie przeniesiono je mia 
czwartek, itak iż gielda: czynna będziie w 
poniedziałek, środę (ii czwartek Wielkiego 
Tygodnia. 

— Zwiedzajcie Wystawę Samouków, ul. 
Wielka 32. — Jeszcze 10 dni potrwa wystawa ob 
razów Samouków, która uzupełniona została no 5 
wemi pracami. 
Dyrekcja: wyznaczyła pięć obrazów z wysta- 

wy dla zwiedzających, które będą rozdawane 
przez losowanie według NrNr biletów wejścio- 
wych. 

„Losowanie odbędzie się w niedzielę 23-go 
kwietnia rb. z udziałem publiczności. 

Wejście 30 gr., ulgowe 20 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Św. Franciszek w Assyżu 
HELIOS — Ojcowie i dzieci 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 
CASINO — Romans Biarritz 
PAN — śmiech w piekle 
LUX — Tommy boy. 

ŚWIATOWID — Klątwa rodu manda- 
rynów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Fałszymy bilon. Jan Komar z ul. Obia- 
zdowej 60, złożył w Komisarjącie Policji P. tał 
są Z. którą mu wydano w 
restauracji przy zbiegu ul. Zygmuntowskiej i 
Wileńskiej. Wdrożono dochodzenie. ° 

— ZAGINIĘCIE. Mickiewicz Feliks lat 30 
(Filarecka 41) zaginął i jest poszukiwany przez 
policję. 

— SAMOBÓJSTWO PO STRACIE ZA 
m a J. Rosiński (Słoneczna 

przepił z kolegami otrzymany z i- 
stratu zasiłek na mieszkanie, E 

Po wytrzeźwieniu, zdając sobie sprawę 
ze swego czynu, Rosiński usiłowął popeł- 
nić samobójstwo, rozcinając sobie arterje 
na rękach. 

, Lekarz Pogotowia udzielił mu pomocy. 
— BóJKA W PIWIARNI. — Wczoraj w pi- 

wiarni przy ul. Raduńskiej 65 podczas wynikłej 
tam bójki została ugodzona kamieniem w głowę 
właścicielka lokalu 45-letnia Rita Brew. Odwie- 
ziono ją do szpitala żydowskiego. 

‚ Ю oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturalnej wody go- 
rzkiej * „Franciszka- Józef: |". Zalecana przez le- 
karzy. 

MOŁODECZNO 
— ZŁODZIEJE LEŚNI. — W lesie koło wsi 

Ukropowo, gm. połoczańskiej gajowy }. Grzy- 
bowski, przyłapał na kradzieży drzewa trzech о- 
kolicznych chłopów. 

Jeden z zatrzymanych groził gajowemu sie- 
kierą, więc ten strzelił, raniąc napastnika, B. Ka 
mińskiego w nogę. Rannego przewieziono do 
szpitala w Mełodecznie. : 
  

  

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

matuje cerę. 

  

Najlepszy środek 
The— zatwai 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski.   

SPORT 
PIERWSZA KLĘSKA LIGOWCÓW W WILNIE 
W.K.S. ZWYCIĘŻA 22 P.P. (SIEDLCE) 3:1. 

Historycźna chwila w piłkarstwie wileń- 

skiem. Wilnianie zwyciężyli drużynę, która w 

ubiegłym sezonie dzielnie walczyła na froncie 

ligowym. Zwyciężyli wojskowi nie przypadko- 

wo — wygrali dzięki ambicji i wyraźnej po- 

prawie techniki. W przeciwnym wypadku tru- 

dno byłoby marzyć nawet o nierozegranej, po: 

nieważ goście doskonale prezentują się pod 

każdym względem. 
Jaki był przebieg gry? Gdyby trzeba by- 

ło odpowiedzieć jednem słowem, tobyśmy powie 

dzieli porywający — widz od pierwszych do 05- 

tatnich minut Śledził z niesłabnącą uwagą błys- 

kotliwe zmiany sytuacyj. - 
W 6-tej minucie sympatycy wojskowych z0- 

stali zaskoczeni zdobyciem prowadzenia przez 

siedłczan — stało się to zupelnie przypadkowo: 

chwiła nieuwagi ze strony obrońców i Biegań- 

ski główką wykańcza ciąg na bramkę. 

Wilnianie stacają się wyrównać, grają b. do- 

brze, ale zbyt duże zdenerwowanie podcina pla- 

nową akcje. Taka sytuacja trwa do przerwy. 

W drugiej połowie główny motor ataku, pa 

cyfistycznie usposobiony Zbroja, stwarza Sze- 

reg niebezpiecznych sytuacyj pod bramką jajko- 

wo - barwnych gości (amarantowe spodenki, w 

połączeniu z granatową koszulką i żółtym koł- 

nierzykiem dziwnie przypominały nadchodzącą 

Wielkanoc). Dzielnie mu w tem sekundują Pa- 

włowski i Hajul. Ten ostatni jeszcze niezupełnie 

oswoił się ze swymi łączńikami. > 

Daje się zauwažyč przewagę miejscowych. 

Przewaga konkretyzuje się w trzech zdobytych 

przez Pawłowskiego, Hajdula i Zbroję bramkach. 

Koniec gry stoi pod znakiem wyraźnej przewagi 

wilnian. 
szereg niebezpiecznych ataków gości Ji- 

ry pomoc i obrona z doskonałym Wyso- 

ckim na czele, który zdecydowanie był najlep- 

szym graczem na boisku. Sławny Rusinek pod 

jego kuratelą nie istniał na boisku. 
Po wczorajszej przegranej ligowcy będą sta- 

rali się dowieść swej wyższości dziś — wątpi- 
my jednak czy im to się uda. Postawa wilnian 
nie wróży im różowych perspektyw. Е 

Rewanżowa walka zadecyduje o klasie pił- 
karstwa wileńskiego. Jedna bowiem wygrana 
nie może przekonać w sposób należyty ogółu o 

poziomu. 
Dziś musi więc wygrać za wszelką cenę. 

Niech Liga poczuje 1łwi pazur upośledzonego 
Wilna. 
Drużyny wystąpiły w następujących składacii: 

22 p.p. Siedlce: Koszowski, Gwoždzinski II, Po- 
lak Jakubowski, Sroczynski, Czajka, Marcinkow 
ski, Rusinek, Bielewicz, Biegański, Świętosław- 
Ski. 

W. K. S. Wilno: Rogów, Chowaniec, Manie- 
cki, Bilewicz, Chełmczyński, Wysocki, Naczui- 
ski, Zbroja, Hajdul, Pawłowski, Chełmczyński 

I-gi. 
Sędziował p. Katz. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ŚMIECH W PIEKLE* — „PAN* 

Išcie makabryczny i sataniczny tytuł. Zgó- 
ry narzuca widzowi, że się ma spodziewać cze- 

goś niesamowitego. Okazuje się, że piekłern 

jest więzienie, a raczej przebywanie w niem. 

— Temat ponętny i dla literatury i dla filmu. 

Widzieliśmy sporo filmów więziennych ze 

sławnym „Szarym domem' na czele. Jak zwy- 

kle, — jeden udany, obraz pociąga falę naślą- 
downictw, — tak i tu „Śmiech w piekle” 

należy do serji „Szarego domu". 

Mimo, że temat nie jest nowością — film 

zainteresowuje. Dzieje się to skutkiem dobrze 

przeprowadzonej akcji, umiejętnie zrobionych 

zdjęć i poprawnej gry głównego bohatera 

(Pat O-Brien). 

Konflikt dramatyczny przypomina nieco 

„Pocałunek przed lustrem", tylko, że zdradzony 

mąż w filmie zabija i żonę i jej kochanka. Po- 
byt w więzieniu jest pasmem ciągłych udrę- 

czeń, tak, że ucieczka staje się niemal koniecz- 

nością. Kara za winę była aż nadto sroga — 
teraz może więzień zacząć nowe życie, szcze- 

gólnie, że spotyka na swej drodze kobietę, na- 

prawdę kochającą. 

Nastrój, do którego dąży reżyser, jest w 
zupełności osiągnięty. Atmosfera więzienia u- 

dziela się widzowi. — 

Nadprogramowe dodatki są aż trzy. Prze- 

gląd dość ciekawy choć zeszłoroczny, muzycz- 
ny dodatek (Oberon) i niewybredna farsa z 

chudym Ślimem, który zawsze i nieodmiennie 

jest taki sam. 

Zapowiedziany oddawna duży film Cecile 

de Mille'a „W cieniu krzyża* zachowywany 

jest widocznie na święta. 

Tad. C. 

  

Daj skrzydła swym listom, 
korzystaj z poczty lotniczej! 

Listy lotnicze nadawać 
można w Urz, Poczt. 
lab wrzucać go spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone 54 na 
dworcn kolejowym i na 
budynku B ci Jabłkow- 
skich. Opłata za zwy- 
kłylist lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr. 

Hitler na końskiej 
— Wbymnżnąć Żydów! Wyrżnąć do mogi! 

Jak nie pozwiolą rżmąć się po dobroci, to 
siłą, siłą! 

Ten straszliwy okmzyk rozległ się tak 
wożgłośniie mia ml. Kiońskiej, że całe gheto 
'bięgło, aby mu się przysłuchać. Tysiąc 
Żydów, otoczyło momentalnile jednego blon- 
dynia, włuzeszezącega winiebogiłosy. Dwóch 
Żydów odrazu zaproponiwiało swe głowiy. 

— Miiie możesz pan podobroci—krzyk- 

  

mął jeden do blomdyna. 
— A ja dam się tylko siłą! — mastawiił 

_ się dmugi. > 
(Krew mogła splamić bruk ulicy Koń- 

skiej, gdyby nie initerwiencja  posterun- 
fkiowego. 

— IPańskia legitymacja ? 
— Nie masz pan pnajwa żądać ode mnie 

legitymacji. Jestem Hitler. 
Nattutjajlnie w kiomisarijacie okazało 

się, że niie był to Hitler, (tylko  wilniamin 
czystej kmwii! niazwiskiem Wiojeiech Wójcik: 
Т Ё‘‹МЫ mie wielrjalt.  Popinostu pijany w 

Ofiary 
Bezimiennie na remont Bazyliki 5 zł. 

      TYN. Po 
ZD      

  

PAMIĘTNIK LITERACKI — zeszyt 1. Ob- 
chodzący w tym roku trzydziestolecie swego 
istnienia organ Tow. Lit. im. Adama  Mickie- 
wicza zawiera następujące rozprawy: A. 
Briicknera — „Księga miłości” J. Kochanow- 
skiego", St. Dobrzyckiego — „Sytuacja Polski i 
warunki rozwoju literaury polskiej w epoce po- 
rozbiorowej“, . I. Chrzanowskiego — „Alojzy 
Feliński', St. Windakiewicza — „Próby i po- 
mysły dramatyczne Mickiewicza”. W dziale mi- 
scelaenów i materjałów prace swe ogłosili: Z. 
Mocarski, H. Galle, H. Ułaszyn, W. Hahn, L. 
Bernacki. 

Same nazwiska autorów Świadczą, na jek 
wysokim poziomie znajduje się treść ostatniego 
zeszytu. В 

OŚWIATA I WYCHOWANIE — luty -— 
marzec. Czasopismo to, wydawane przez Mini- 
sterstwo Wyznań Religijnych i oświecenia Publi 
cznego, w najnowszych zeszycie zawiera na- 
stępujące artykuły: — S. Klebanowskiego -— 
„Przebudowa szkoły powszechnej”, M. Zabo- 
rowskiej — „Szkolnictwo zawodowe w świe- 
tle nowej ustawy”, H. — „Postanowienia usta- 
wy Z dnia 11-Ill 1932 r. o szkolnictwie zawe- 
dowem', S.S. — „Prace ustrojowe w dziedzi- 
nie szkolnictwa zawodowego”, W. Gałeckiego 
— „Ogniska metodyczne”. Bogata kronika 0- 
świetla różne przejawy życia szkolnego. 

RODZINA POLSKA Nr. kwietniowy, został 
poświęcony Jugosławii. Otwiera go pismo odrę- 
czne Min. B. Lazarewicza, omawiające potrze- 
by współpracy kulturalnej polsko-jugosłowiau- 
skiej. Do listu tego nawiązuje swe uwagi red. 
Józef Czarnecki. Dalej idą artykuły P. Szumiia- 
sa, Gołąbka, Rubacha, tłumaczenie poezji Nar- 
rona pióra Pogonowskiego. Kronika, oraz inne 
artykuły okolicznościowe dopełniają całości ze- 
szytu. 

RJ 

nowogęódzka 
— Urzędowa. W sobotę dnia 8 bm. powzó- 

сй г Warszawy i objął urzędowanie p. woje- 
woda Stefan Świderski. 

— Walny zjazd Wojew. Zw. Straży Pożar- 
nych w Nowogródku. W dniu 22 kwietnia od- 
będzie się w Nowogródku doroczny Walny 
Zjazd Wojew. Związku Straży Pożarnych Woje 
wództwa nowogródzkiego. Na porządku dzien- 
nym sprawy sprawozdawcze i bieżące Związku 

— Zebranie dyskusyjne BBWR. — Dnia 
11 kwietnia w lokalu Ogniska o godzinie 17-tej 
odbędzie się zebranie dyskusyjne BBWR. Na 
porządku dziennym sprawy: dyskusja nad za- 
gadnieniem konstytucji i zmiany konstytucji, re 
ferat p. posła Poźniaka pt. „Nowa ustawa kon- 
stytucyjna“. 

— Zebranie Nowogródzkiego Obwodu Le- 
gjonu Młodych. — W dniu 7 kwietnia w lokalu: 
sekretarjatu wojew. BBWR przy ulicy Ogrodo- 
wej odbyło się pod przewodnictwem komendan 
ta obwodu, p. prof. Majchrzyckiego zwyczajne 
zebranie nowogródzkiego Legjonu Młodych. Po 
dłuższem przemówieniu przewodniczącego w 
sprawie działalności oddziału, zebrani postano- 
wili zaprenumerować organ Legjonu dał 
„Państwo Pracy*, urządzać co dwa tygodnie 
odczyty i referaty, na tematy społeczne i xdeo- 
we, wteszcie postanowiono delegować na ziazd 
okręgowy L. M. w Słonimie, który ma się od- 
być w dniu 23 kwietnia, komendanta obwodu 
p. prof. Majchrzyckiego, oraz członków pp.: 
Mańko i Engmana. Pozatem omawiano kwestę 
uczestnictwa w kongresie Legjonu Młodych w 
Poznaniu, który ma się odbyć w dniach od 1 
do 5 maja br. 

WIODÓW STRZELECKICH. Wi dniu 5 
b. m. odbyło się (w: lokalu Sekr. Wojew. 
BBWR pod przewodniietwiem posła: Mały- 
miieza (prezesa (Pqw. Zw. Stnzeledkiego) 
zebranie cnganizacyjne zawodów strzelec 
kich „Ku chwale Ojczyzny”. (W! zebnaniu 
wyzięlo udział kilkadziesiąt osób, repre- 
zentujących 'wszystkiie miemal miejscowe 
organizacje i instytucje: Zw. Sędziów i 
Prokuratorów z p. prezesem Miuraszko ma 
czele, Zmzeszenie Unzędników Sądowych, 
Związek Inwalidów! Woj. Związek Stra- 

ży IPožamnėj, Okręgowy Związek: Str. IPoż. 
oraz Straż Pożarma w osobie jej prezesa 
Rada Wojewódzka Straży (Pożarnej, Hu- 
fiec żeński ii męski gimn. państw. pnzed. - 
stawiciele wszystkich družyni hamcerskich, 
Imsp. Szkół Powszechniych, Insp, Oświaty 
Pozaszkolnej, Stow. Unzędn. Skarb. Bur- 

i miasta, Prezyd. lzby Rzemieślni- 
j . Wojskowiych, Zw. Leg- 

joniistów, Stow.  Właścicieli Niieruchomo- 

ści, Zw. Namoz. Szkół Powszechnych. — 
Wyznacono dnie i godziny kolejności strze 
ań, oraz zdecydowano, że zawody mozpo- 
ezną się w' sobotę dnia 8 b. m. & trwać bę- 
dą do nia 28 b. m. włącznie. 

Obsługa, karabiny - małokalibrowe i tas- 
cze będą mia sfirzelnicy. Strzelać się bę- 

dziie do specjalnych tancz. „Obrony Namo- 
dowej* 10X50. Odleglosė 50 mtr. Trzy 
strzały próbne, serja 10 strzałów iw ciągu 
ośmiiu miniut. Uczestniey przy dobrych 

Siinzelanie zaliczone będzie na P. O. S. 

Radjo wileńskie 
Niedzieła, dnia 9 kwietnia. 

10,00: Transmisja nabożeństwa. ez 
11,57: Czas. ° 
12,19. Kom. meteor. 
12:5: Poranek symi. z Filv. warsz. 
„Ostatnie zmiany w ubezpieczeniu spoiecz- 

nem a zwłaszcza chorobowem* odczyt. D. c. 
poranka. 

14,0): „Przypomnienia wiosenne w gospo- 
darce* wygł red. R. Węckowicz. 

14,20: Koncert religijny. 
14,45 „Co słychać, o czeni wiedzieć trze- 
— pogadanka. 
15,05 Kom. roln.-meteor. 

15,10: Audycja dla wszystkich. 

16,00: Audycja dla młodzieży. 

16,25: „Wojna na całej linji" pogad. 

16,35: Muzyka z płyt. 

16,45: „W 50-letnią rocznicę kroplenia po- 
wietrza przez uczonych polskich“ odczyt. 

17,00: Koncert, Komunikaty, D. c. koncertu 
18,00: Muzyka religijna. 
18,45: Rekolekcje radjowe pogad. 
19,05: Rozmaitości. 
19,10: _ 19,10: Audycja literacka: „Mia- 
Santa Cruz" słuchowisko. 
20,00: Muzyka włoska. 
21,50: Wiadomości sportowe. 
22,00: Koncert wiolonczełowy. 
22,55: Kom. meteor. 
23,00: Koncert z płyt. 
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Parcelacja maj. 

Landwarow 

pociągami i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wlinie: Pierwsza Wlieńska 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

— ECHA STRASZNEJ ZBRODNI POD 
SŁONIMEM. Nawiązując do Sprawy га 

bójstwa Kanakkulki Jama i jego kochanki 

Kownadkiej Mamji dowiadujemy się, że w 
toku dochodzenia w dniu 4 b. m. pod za- 

nzutem dokłomamia, 'powyższegio mordu za- 
trzymamy został: Chiliimończyk Mikołaj 
s. Stefamji, lat 21, zam, iw os.. Leguciew- 
szozyzma |gmiiny kozłowickiej i! brat zamor- 
dowianiego Kiarakulko Michał, s. Pawła, 
mamieszk. w osadzie Skiporowski - Bór: 
gm. kozłowiidkiej, й : 

W czasie rąxiizji u Chiliimończyka Mi- 
kołaja (odnaleziono — sknwawione ubranie. 
Chilimończyk: początikowo tłumaczył się, 
że ubmanie zaplamił krwią zabitego przy 
myciu jego zwiłok przed pogrzebem, «co 
się jednak: okazało nieprawdą. 

Wreszcie pnzyzmał się do zabójstwa, — 
którego dokonał wspólnie z bnatem zabi- 
tiego Michałem Kiamalkulko. Do czynu tego 
mamówlił go Michał Karakulko który — 
przedtem poczęstował go wódką i przy- 
nzek? zapłacić mu 50 zł. Obaj urządzili; za- 
sadzkę ma ofiary w lesie, przy dnodze Ko- 
zdawkszczyzma Chomicze i następnie za- 
momdowiali ich drągami. Zabójstwa Koł- 
mackiej dokonał Chilimończyk, zaś Kama- 
kulki — brat jego Michał. Karakulko Mi- 
chal do winy mie pnzyzmał się. starając 
się wylkiazać fałszywiem alibi. Powodem 
zalbójstiwa jest zemsta Michała Karakulki 
nad braltem Jamem i jego kochanką Koł- 
macką Mariją, kitóra iw stycznim r. b. poa- 

paliła stodołę rodziny Karakulków. 

  

POPIERAJCIE L.0.P.P.l 

grodfięnyka 

  

z. = letniskowo - ogrodniczo - budowlane 
Działki nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

Kcmunikacja 
Warunki kupna: 

INFORMACIE: 

& 

Spėtka Parcelacyjna, 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, 

Багай иска 
— NOWIA INICJATYWA. (W, dniu 2 

b. m. w lokalu szkoły: powszechnej w: Ja- 
stmzębiiu pod kierownictwem wójta gmi- 
my Zygmunta Meysztłowiicza odbyło się 
zebramie zawządów wszystkich  ongami- 
zacyj społecznych, istniejących ma terenie 
gmimy. 

Udział iw zebraniu (wzięło 60 osób. — 
Zebranie miało na eelu sprawdzenie dzia- 
łallności każdej organizacji i ułożewia — 
planu ma przyszłość. 

[Po wysłuchaniu spnawiozdań i uzgodnie- 
niu plamu działania ma terenie gminy, —- 
uchwalono wystąpić z wnioskiem o wybra- 
nie nowego zarządu” Straży (Plożamej w 
iRusinach, gdyż obecny: nie przejawia 
żadnej dzialalności, 

Nową tę imicjatysię należy powitiać z 
przyjemnością, dobrze byłoby, by inne 
gminy, nawet, miasta wzięły przyłkiład i wy 
uzgodniły program  dzialalmości, a nie 
szły luzem jalk dotychczas. . 

— POBICIE.  Wdniu 5 kwietnia c. b. 
małżonikowie Olga: i Mikołaj Szezerbowie 
mieszkańcy wsi Ttrabowicze gm. Darew- 
skiej w odlegilości 6 klim. od Lachowicz — 
zostali zatrzymani ma drodze przez 6 o- 
sobnilkó, klfórzy  udenzyli Kilkakrotnie 
kijem po głowie, krzycząc „oddaj pienią- 
dze*, Na knzyk żomy mapastniey zbiegli. 
Szczerba posiadał pmzy sobie 35 zł. 
Szczerba poznał pomiędzy napastnikami 
Karpiejczyka Wladysława, klłórego wiraz 
z ikkompamją zalłirzymano. 

Jak wstępne dochodzenie wykazało nie 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBiE 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ _ OSTROBRAMSKA 5 

NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI  PRZECIWGRU- Balkon ŹLICZE"| POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 35 or 
TORJUM POD WILNEM. gr. 

  

KINO REWJA Dziś 

OSTROBRAMSKA 5 

na wszystkie seanse 
ETO EINIKIS —————————— 

W roli świętego Alberto Pasguali xx Hrabia Antamaro. SZUKASZ 
gdzie obecnie się znajduje 

sklep farb i artykułów 

elektrotechnicznych 

H. Szur $-ka 
to zapamiętaj nowy adies; 

Niemiecka 3 
gdzie na nadchodzą:e święta jest do nabycia 

po najtańszych cenach 
najlepsza 

zaprawa do podłóg 
rozmaite artykuły gospodarstwa domowego 

oraz gwarantowane żarówki elektryczne i 

żyrandole. 
Każdy kupujący otrzymuje premię. 

Zapsmiętaj nowy adies: NIEMIECKA 3. 

EIKA S TTRPPSRSEEAESSS 
OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na do- 
stawę kamienia brukowego żwiru dla potrzehy 
Betonowni Miejskiej, oraz materjału drzewne- 
go tartego dla naprawy pomostu mostów. 
Szczegółowe ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w 
Magistracie. Warunki techniczne do nabycia 

  

    
w Magistracie pok. Nr. 52 w godzinach urzę- 

Magistrat m. Wilna 
dowych. 

     

    

  

Spróbujcie - porównajcie 
a przekonacie się 

wina wytwórni 

ИО 
WILNO 

są stara—leżałe, mocne i zdrowe. 

  

Ayialiowa kaja przed Świętami | 
yprzedaż likwidacyjna 

płyt gramofonowych 
i gramofonów 

za bezcen 

„START“ 
WILNO, KRÓLEWSKA 1. 
  

  

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do spize- 

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosta- 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 —38.     
  był to mapad, lecz osobiste porachunki. 

AAAAAKAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAA AM AAAAA AAA ALI 

| Najwięcej żądana 
| na rynkach światowych 

ANG. HERBATA 
LYONS'A 

AJUPORCZYWSZE < 

BÓLE GŁOWY 

    

  

| 

| JUŻ ZE ŚWEŻYCH ZBIORÓW 
і 
| 
I 

      

   

    

Wielka Prem era! 

Poiężny tilm, obrazujący Żywot i Dzieje świętego. 

Początek o godz. 3 — 5 — 7 i 9-1е). 

Dziś! 

$w. Franciszek z Assyżu 
KINO REWJA 
OSTROBRAMSKA 5 

Parter 

43 gr. 
na wszystkie sets 

  

  

„ВМ, 
Dziś podwójny program! 

TRAGEDJĘ NA RIWIERZE watmosferze wyrafinowanego zbytku, podziwiać będziecie w wielkim filmie 

W rolach gł.: Dorota Mac-Kail i Warner Baxter. 
2) Pierwszy superszlagier produkcji węgierskiej pt.: „WĘGIERSKA MIŁOŚĆ”. Czarująca, 

urocza, kusząco ponętna Rozsi Barsoni i dziarski huzar, Tiber Halmay. Wspaniałe arcydzieło film., pulsujące wer 
wą i temperamentem miadziarskim. Węgierska muzyka! 

ROMANS W BIARITZ 
  

Pan Ś 
tel. 528 

Nowy tem»tl 

  

1) Gigantyczny f Im osnuty na auteut, 
przeżyciach 

MIECH 

PIEKL 
Oryginalna treść! 

Kolosainy program — Rewelacja dla wszystkich! 

» $ymfonja 
dla miłośników mazyki 

Uwert. „Oberen” 
w wykonaniu najsłynniejszej crciestry 

Świata, — Idealne nagranie, 
Niema słów podziwu. 

3) Świetna, cudowna 

komedja 

„„ Czarownik Slim 
W rol. gł, Słyuny 

Olśniewające widoki przyrody w Chi- 
u:ch. — Smiech. Hismor. 

  

„ES 
Džwiąkowe sino 

» OJCOWIE I DZIECI — 
» „Pod samowarem" 

Rewelacyjny program. 

z rosyjskiemi 
śpiewami i tańcami. 

Symfonja sześciu miljonów wspaniały 11m z udziałem ulu. kobiet 
Ricardo Cortez i bshat.f. „Kobieta z bocznej ulicy* 

a „Makabjado 
Balkon 50 gr. Pałter od 80 gr. — Seanse o g. 4, 6, 8 1 10.15. 

> w Takopanem W i. 133. 
  

  

Dźwiękowe kino 

Na wszystkie seanse ceny miejsc: na I miejsce 49 gr., II miejsce 30 gr. 
Życie, miłość, szczęście można zgubić i znaleźć w rewelacyjnym dramacie 

  

  

HSLLYWOOD +-24 GOBZIKNY +... 
Mickiewicza 22 W rol. gł. Clive Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły porucznik" Miriam Hopkins. Film ten odznacza się 

tel. 15-28 nietylko frapującym scenarjuszem, ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo - fotograficznej. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

BE YI Dziś egzotyczne arcydzieło. p.t. Kiątwa Rodu Mand arynów 
NA Dramat miłości i zemsty. W rol. gł. urocza Chinka ANNA MAY WONG. i „WARNER CLAUD. 

Pozatem przepiękny film polski w-g H. SIENK 1 t. „ŠWIATOWID“ PORE np p. 
Mickiewicza 9. |JANKO MUZYKANT""“ 
  

  

Nowootworzony 
Sklep apteczno kosmetyczny 

„LUDWIK“ 
Wilno ul. ZAMKOWA Nr. 12 vis a vis 

Skopówki 
Bogato zaopatrzony we wszelkie artykuły 

kosmetyczne, perfumeryjne i apteczne. 
Towar świeży. Ceny niskie. 

nabci wysyłany dla za- 
mawiających zegarek 
» frauc. złota szwajc. 
syst „Ankier* z wie 
cznem szkłem i 10-let 
nią gwarancją za zł. 

6 45, lepszy gatunek 875, 10 — kryty z 3-ma 

  

trza 

  

  

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników, 

kopertsmi 12.— 15.— 19.—, extra płaski na 
kam'eniach 14,— 16— na rękę damski lub 
męski 11.50, 14, 16, 2050, 50 naboi zł, 1 — 
Badziki zł. 975, 12, 1525, dewizki zł. 1, 2, 
4, 5, — Adresowsć Sz. Skrzydłower, Wzr- 

szawa I], Skrytka 386, oddz 2 B. RE: Kal:a. 

  

dowlane PLAC 
w Zwierzyńcu 165 Tomasza-Zana į Fabrycz 
nej do sprzedania — Dowiedzieć się; Wielka 

    10 m 1 do 10 raus i cd 2-3 P>.   

FABRYKA 
{ SKŁAD MEBLI 

  

EEE NEMIEWEWZUE SPRZEDAJE SIĘ oka- 

  

H BILERKIN j $-6 Lekarze zyjnie dwie duże piękne -- ° draceny. Cena niska! O - 
Spółka z ogr. odp. BRIRECRYECETNA WEŻEE: — glądać można codzień 

Wiino, ul. Tatarska 20, od godz. 3—4 pp. Dą- 
| dom własny. Istnieje od 1843, 2 ów ® browskiego 7 — 7. 

Jadalnie, sypialnie, salony ZA OE 
Ś gabinety, łóżka niklowane i | PIOTROWICZ- PIANINO 

9 angielskie, kredensy, stoły, JURCZENKOWA „Szrodera“ w dobrym 

  

szaty, biurka, krzesła dębowe 
i t.p. Ceny znacznie zniżone. 
  

    PRZYPOMNIENIE © FARB'ARNI. PRALNI -   
  

stsnie do sprzedania— 

w najlepszym 
okazyjnie natychmiast 
sprzedam bardzo tanie przy ulicy Zygmuntow- 

Niemiecka 35, skiej, duży, umeblowa- 

огат 
górnośląski, 

drzewo poleca 

„Meraury” 
ul. Styczniowa 3 
fuma chrześcijeńska 

gł. M. Malicka, A. Dymsza, i 
Ceny miejsc na wszystkie seansy od 30 gr. 

  

PIANINO 
„Szredsra* koncertowe dlowe. W. Pohulanka 9 

stanie — — — — — — — 

koks 

  

  

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

ordynator Szpił. Sawicz 
chero| 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowadziła się 

Wileńska 34 

  

niedrogo. — Wielka 41 
m 2 by skórne, wene- wygodami. — 

34-a. 
WÓZEK DZIECINNY w —- — 

POKOJU poszukuje 

3 pokoje .ze wszelkiemi 4 
Tartaki* 

K. Kru kowski. 

2 rower BARDZO WYGODNE 
EA au damski i męski ać 3-pokojowe mieszkanie 
2341 (bez zezw.) 50 | 00%e, 5 lamp. radjo- Go wynajęcia. | Parko- apara: anodowy i głoś- wa 10. 

nik „F lipsa, do sprze 
dania. Daiejna 30 m. 1 
Ocladač od 10—11 i od 

DO WYNAJĘCIA 
LOKAL 

8 - mio pokojowy. z 
-- dużą kuchnią — nada- 

jący się na biuro Iuo 
przedsiebiorstwe - han- 

POKÓJ 

ny z wygodami. Zgło- 
- szenia do Redakcji pod 

Wszelkie materjały bu- W. C. 
WĘBILZ o EP NE: 

i 5 - POKOJOWE 
MIESZKANIE 
ze wszystkiemi wygo- 
dami do wynajęcia. -— 
Zygmuntowska 20. — 
Wiadomość u dozorcy. 

"MIESZKANIE 
"" , pokoj. pokój dla służ- 

by, ze wszelkiemi wygo 
dami do wynajęcia. Do- 
broczynny 2-a. Spytač 
u dozorcy. 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIA 

- 5-pokojowe — ze 
wszystkiemi wygoda - 

-_ mi. Wiłkomierska 5 а. 

20- 

  

  

  

z 3 dobrym stanie, oraz ro- ! 3 3 P os ZUKUJĘ — NIEDZIELNY UNIWERSYTET PO- || jest ZA OD w mt s = E e "EXPRESS" - "| li piętro RO UW: EEE Pić da spoacjowego nien ‚ iais godz. | e opakowsnie — Isgodna 
a A Aa S“ meblowan. mieszkenis ali aa eis o si Satponė 0 — cierpka BROWNIHG ве: | | 8 “ w „ Od] of Tec. toldowa S%a-1 (Źwie- Śródmieście, wygody--- w drgdmieści: ыа 17-tej wi sali y LEJ i L zezwolenia o E Wielka 31 (róg Szklanej) (02 || S 5 nie) Warunki do  redakcji stacji kolejowej prz odczyt p. kpt. Reliszkii p. it. „Naukowe pod "vvv*YYYYYYYVYYYYYYYY*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYŃY = Р Eu || SS a о pod „M. G“. inteligent dział stawy pracy zawodowej”. | NK DAS ISSN Us D SEZON WIOSENNY | mmamac- -pRZEDAJE SIĘ DOM a cnc jodzinie 

Na odczycie tym mabyć poruszona ży- 1 ANIE MEBLE eta: ала SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONE! UPNO murowany, pietrowy w DO WYNAJECIA x uzywalnošcių tarienki 
watna dla dzisiejszych czasów  Kkwestja lowych naboi do Proszę się przekonać! i Rz i SPRZEDAŻ Śródmieściu. Cena — mieszkanie 5 pokojowe Wizdomość do wtorku pmzygotowania do pracy: zawodowej oraz Poleca fabryka koszykarska goli Blut 02203 | OE OZNA us pa 30.000 zl. Adres dowie kam. ogródek ładnie g.tcznie ulica Radaś- jego maukowe organizacje. Meble miękkie, twarde, lsmpy, dziecinne rączka niklowa, po- | HUN —————x777——99v79x1; KUPIĘ dzieć się w_ redakcji. odemantowane SR ka 52, Sakei między — WIBOZÓR. LITERACKI. Towarzy. | mebelki, kosze potne ста najrozmaitsząg | kryta czaraą m ra jek Abra A ai ż DBAJCIE salą maszynę d5 piss |S A M O CH O D VĮ al. Artyleryjskiej 6 6 Sodzima 1a tó-ię — 
stwo Pnzyjaciol Literatury iSatuki im. E. EFotele od 6 zł. Garnitu LI czeniem pocztowem na listowne zamówienie Ą A | stanieć Ola, dębryo I kasę pancerną sprzej m. 2. Dozorca pokaž. MIES ZKANIE : * niiury mebli stanie. Oferty do Ad |daje najtaniej Lombard| Szczegóły: Grabowski we i EE ua ać» od 40 zł 1975, o OS WY zł. we wszystkich aptekach ministracji .Słowa* pod w. Fkwidacji. Szy Giparski 1 delano go Skopówk az kwietnia b. r. o godzinie 8.30 wieczór w: b szt kul mosiężnych zł, 3.75, — AV: : ю КЕ ZUD L, tel 82," we. Škopėwka 6. tapes feta ai (kawę literacką. W | W. POHULANKA 5. || ŠOU Adresować: Fabr. Broni Kapera. Warsza- A B E sed оН! D aakassanknanadasaina, i i i 1 wa I, skr. ddz. 4, — UW. : Ww BAB egis S Ka programie referat mec. Fiinstenberga — JFirma sgrodrona żbtym medsleni na Tar į | аоа Jaga PO nież Pa Р A PA KA Posady 
A ‚ A Guide Zę s CESE? urządzeuiu do strzelania na ptactwo šrutem. row. A. в FPOTTWYTYTYETYIY CY — ŁADNY GOŚĆ! ewski Zyga WROREDZCOWK Z ZZ SOO RAEREOGA DRE. = — L | zam. (w: Suchowoli, przy ul. 3-go maja 11, 
bawiąc w Grodniie, pobił Dziurdzia Józeta 
zam. przy. ul. Orzeskowej. [Poszkodowany 
zameldował ma iPoseterunku P. P. 0 o nie- 
gościnnym Zalernskim. 

— ZABÓJSTWO. W. dniu 7 b. m. mie- 
szkamiec wsi Koniuchy gm. Jeziory Glob 
Józef w czasie kłótni: żomy jego i córka z 
Każidką Anna uderzył ją kołem po głowie 
roztnzaskiując jej czaszkę, wskutek  cze- 
go nastąpiła śmierć. O msSpółudział w 
zaibójstiwie podejnzamy jest sym zabitej Ka- 

zieka Sergjusz, którego wmaz z zabójcą 
zaltirzymamo. 

— OHCIAŁA MIEĆ PAMIĄTKĘ Z 
GRODNA, Hajnysz Franciszka  mieszkan- 
ka Szczuczyma. baiwiąc w Grodnie  pokio- 
chała stary gmód, a icheqąc mieć pamiątkę 
'wieszła do korytarza przy ul. Micikewicza 
2 wykręciła sobie zarówkę. Los jednak jej 
nie sprzyjał, gdyż Jabłoński, Kazimierz to 
zauważył i zameldował ma: P. iP. 

— POŻAR. We wisi Kąkiole gm. Hoża 
ubiegłej nocy; wybuchł pożar którego pa- 
stwą pałdty: zabudowania gospodarcze. — 

Straty wynoszą około 4000 zł. 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr, 26, 

Rewelacyjny film o głębokiej treści, wyja- 
śniający kim jest kobieta, która nie po- 
zmaje swojej córki p. t. 

Serce Matki 
WYNNE GIBSON i PAT OBRIEN 

Wiarę! miłość! dziecko! szczęście! utraciła 
kobieta, która zamordowała swego męża. 

Pocz. seams. o godz. 6, 8, i 10.15 
WSTĘP 49 GROSZY. 

  
  

| PELZPEJRECCTYCYZDOGOOE 0 KM ZYC Z TOOK 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

  

  

  

  

Wileńskie Koncesjonowane 

OGŁOSZENIE 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 
21-1 932 r. pod Nr. 92 wciągnięto następujący wpis dodatkowy 

R. H. Sp. 92. II. Firma: „Wileński Bank Wzajemnego Kre- 
dytu Spółdzielnia z odp. ogr.*. Na likwidatorów wyznaczono 
Abrama Podziemskiego z Wilna, ul. Mickiewicza 28, Owsieja 
Lewina z Trok i Cemacha Hurwicza z Warszawy ul. Chłod- 
na 16. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydzia- 
łu Rejestru Handlowego z dn. 18 lipca 1931, zarządzono likwi- 
dację spółdzielni i wyznaczono likwidatorów z urzędu. 

322—VI 
OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie 
27-V 1932 r. dokonano wpis do rejestru pod Nr. 255. 

R. H. Sp. 255. Il. Firma: „Wileńskie Zrzeszenie Oficerów 
Rezerwy Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Wilnie”, 

Na likwidatora wyznaczono Bronisława Trojanowskiegu zam. w Warszawie, ul. Bracka 23/46. Na mocy decyzji Sądu 
Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru Handlowego z dnia 
4-II 1932 г. 1 2 @та 9-ШГ 1932 г. zarządzono likwidację spół- dzielni ! wyznaczono likwidatora z urzędu. 317—V; 

х OGŁOSZENIE 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 
2-1 1932 r. pod Nr. 889 wciągnięto następujący wpis pierwotny: 

R. H. Sp. 889 — |. Firma: „Spółdzielnia Robotnicza dla Eksploatacji jelit z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie”. 
Siedziba w „Wilnie, ul. Zgoda 6. Odpowiedzialność członków za 
zobowiązania spółdzielni zadeklarowanemi udziałami i prócz 
tego jednokrotna w stosunku do zaklarowanych udziałów. Ce- 
lem spółdzielni jest podnoszenie sprawności gospodarczej swe- 
go środowiska oraz dobrobytu członków przez wykonywanie 
następujących czynności: wyrób powierzonych jelit surowych 
dła osób oddających takowe kupno i wyrób jelit na własny 
rachunek jak również sprzedaż. Udział wynosi 100 złotych, 
płatnych jednorazowo przy przystąpieniu. Na członków zarzą- 
du powołano zam. w Wilnie: Edwarda Charuna — przy ul. Zgo- 
da 6, Lejzera Begama przy ul. Nowogródzkiej 71, i Mendela 
Lejbowicza przy ul. Nowogródzkiej 124-a. Czas trwania spół- 
dzielni nieograniczony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń reje: 
strowych: „Słowo”. Rok  obrachunkowy kalendarzowy 

w dniu 

  

  
   ZOZ BOLA 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA 

Członków zarządu 3, oświadczenie woli w imieniu spółdzielni 
podpisują dwaj członkowie zarządu pod stemplem firmowy, 
przepisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi przepisami usta- 
wy o spółdzielniach z dnia 29-X 1920 r. Sai 

OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Handlowego Spółdzielni Sądu Okręgowegow Wil- 
nie w dniu 4-1 1933 r. pod Nr. 92 wciągnięto następujący wpis 
dodatkowy: 

R. H. Sp. 92. Ill Firma: „Wileński Bank Wzajemnego 
Kredytu Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną”. : 

Wobec nieuruchomienia spółdzielni takowa wykreśla się 
z. rejestru 320— VI 

OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Handlowego Dział Spółdzielni Sądu Okręgowego 
w Wilnie w dniu 1-1 1933 r. pod Nr. 719 wciągnięto następu- 
jący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 719. II. Firma: Spółdzielnia Handlowo-Przemy- 
słowa ogrodników wytwórców z odpowiedzialnością udziałami 
w Wilnie, 

Siedziba spółdzielni w likwidacji w Wilnie, ul. Sołtańska 
50, Państwowa Szkoła Ogrodnicza. 319 — VI 

© G ŁOŚ ZENBE 7 

Do Rejestru Handlowego Dział Spółdzielni Sądu Okręgowego 
w Wilnie w dniu 29-XI 1932 r, pod Nr. 277 wciągnięto nastę- 
pujący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 277. IV. Firma: „Spółdzielnia rolnicza ROLA w 
Wilnie z odp. ogr.'. Na likwidatorów wyznaczono Władysława 
Nowickiego zam. w Wilnie przy ul. Objazdowej Nr. 4 Witoida 
Przegalińskiego zam. w maj. Kuny, gm. Rudomińskiej i Karola 
Marciszewskiego zam. w zaść. Krzywicze gm. Niemenczyńskiej 
pow. Wileńsko-Trockiego. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego 
w Wilnie, Wydziału Rejestru Handlowego z dnia 19-IX 1932 r. 
zarządzono likwidację spółdzielni i wyznaczono likwidatorów 
z urzędu. 321 — VI 
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a m ajcie L.O Pałcie DJ 

PART 

          

         

Popie    
      

p „” 
    

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 

10 — 13 1 16 — 20 

Kursy Samochodowe 

w godz. 

Potrzebny ełóngm 
do niedużego msjątku 
koło Wiln:, Želaias się 
listownie tyłko 2 po- 
wsżnemi referencjsmi, 
M. Hurczyn mej. Pod- 
brzesk p. Podbrzezie — 
pow. Wileńsko-Tracki. 

ZAROBKU SZUKASZ? 
Pisz natychmiast Kur- 

  tis, Żabia 3, Warszawa. 

  

  

MOSTOWA 13   codziennie bez przerwy. 

ROWY SKLEPI 
Nowootworzony Polski Sklep Gelsnteryjny 

  

ŁAŹNIE i wanny „MOTESIO 
w tygodnia przedświątecznym czynne «d dnia dzisiejszego 

NOWE CENY! 

„ŹRÓDŁO NOWOŚCI" 
Wilno, Wielka Nr. 15 

poleca wszelkie nowości sezonu galanterji damskiej i męskiej 
po cenach nalniższych 5 

a 
я | 

Różne 

PRZERÓBKI ESTETY- 
CZNE DWORÓW MIEJ 
SKICH. Słucka 11. Mik. 
Pietkiewicz. | 

  

  
uż. Kaupowies 

Wilno” 

  

  

Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony na 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”, 

  

Redakto: 

аНО 

r w/z. 

  

w 

wdowa z dwiema có:- 
kami w opłakanem po- 
łożeniu woła o pomoc, 
by podłeczyć i lepiej 
odżywiać córeczki. Naj 

Iš SCHOROWANA — 

mniejsze ofiary w ubra 
niu lub gotówce sk'a- 
dać proszę pod literą 
S. do redakcji Słowa 

    

zz ISSN Ni 

itołd Tatarzyński.


