
Rok XII. Nr. 99 (3237. 

  

WILNO Poniedziałek 10 Kwietn 
fMednzcja ; Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz ® do 4. 

LLS 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 

syiką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 

89259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

  

do domu, lub z prze 

  

  

0 konserwatyzmie 
Tak swiani zachowawicy w iPlolsee pod 

wzgłędem politycznym  miezawisze są 
uświadomiieni _ „eo dhcą zachowywać". 

Są tacy, kiiórzy mpatrują właściwie 
zadanie zachowawczości w metodach  t. 
j. winoszeniu czymmika aiozwiagi i kmytty- 
cyzmu wobec jalkich-koliwiek — kierunków 
myśli, aż do olkmesu, kiedy onie się Skry- 
stalizują i wykażą praktyczną zastosowai- 
ność. Idemityfikowanie zachowawiczości z 
„umiarńkowaniem '* jest może najczęstszym 
m błędów; spotykamiyich. Nie mówiąc już o 
tem, że italk zwianie umiarkowanie — алг 
pokusę do wszelkiego rodzaju kompnomi- 
sowości i oponttumizmnu, ale oo ważniejsze 
zachowawoczość jako „hamnulec* jedytnie — 
pozbarwiitoby się młaftw ażniiejszej części 
każdego programu politycznego it. j. imi- 
cjatywy. Umianfkowianie może wi najjlep- 
szym wypadku mieć wplływ: mia bieg wy- 

padkėw, jednak mie ma. końcowy efekt, 

W” poszukiwamiu właściwiej treści za- 
chowawiczości dają inni odpowiedzi czła- 
sem zbytt cilasme, mp. „wiłasność prźywiałt- 
ną”, a nawet „kapitalizm, i łączą (te od- 
cinikowe kiwestje bez właściwego usitiosun- 
Kojwtamiia onganiiezniego iz „hiemanchją społe- 
«czmą albo „religją ikatolieką”, & tylko 
podówiadom ie zdają sobie sprawę z tego, że 
musi istnieć jakiś pnzyczymowy łącznik 
między temi wytkmojami myśli. 

Ostatnie czasy mzucają coraz bystinzej- 
sze światło ma  Kkomcepcję, przy której 
stoimy: jest to cała tak zw. „kultura za- 
chodnia“. Tenmin ten do niedawna zbyt 
rozciągliwy, nabiera coraz wyrazistszych 
rysów, odkąd przeciwistawienie jego It. ]. 
kultura wschodnia, olbrzymim skolkiem 
poprzez Rósję sowiledką, stamęła mu bnam 
Zachodu. Widząc  jasknawszy  ikontmast 
zdajemy dzisiaj sobie sprawę z przepastnej 
różmicy pomiędzy jednym ia drugim — 
świiatopogilądem z których jednen i drugi 
jest utrwalony w najgłębszych  imstymik- 
tach ras. | 

Trzeba: chociażby 'w, najkrótszych  sło- 
wach (wskazać ma zasadniczą wóżnicę fkiotn- 
serwaltyzmu wschodniego a zachodnie 
80. 

Centirem kultury zaichiodniej jest oso- 
bistość rw pełłnem poczuciu swej olkreślo- 
niości! i wiamtości. Z itej świadomości iwy- 
nika radosna afimmacja życia, a z mią 
przekomanie «0 możliwiości i komieczności 
ulepszenia. każdej sprawjy ludzkiej. Wy- 
malazezošė i twórczość były najpiękniej- 
szym. owiocem osobowej kultury Zachodu 
7% osobowości wymika i przywiązanie do 
owoców: tej pracy i owoców, pracy swych 
ojców (tło jest włłasności losobistej )i wo- 
gėle szacumek dla pnagy ludzkiej, dha: ob- 
jekitiu, ia elo rwłażniiejsze dla jej subjełkitu, to 

I politycznie  znialazło to mastawienie 
psychiczniie swój wyraz m potrzebie wol- 
mości zachodniego człowieka w przeciwsta- 
wiemiu do despotycznej od  prawieków 
formy rządów) marodów wschodnich. Sza- 
eunek dla dzieła Tudzkiego pociąga wia: 60- 
bą  zmozumienie społeczeństw dla  piraiwa 
dzielmiejszego, mądnzejszego, dla zasługi 
przywódcy (i pociąga za sobą organiczne 
powiązanie społeczeństw i ujęcie ich w 
hierarchję. Polinzeba. silnej władzy сет- 
tmalinej "w czasach zagrożenia wyłtwarza- 
ła często fommy: iwjnęcz drastyczne, ikłtóre 
wszaikże tylko młtemczas zyskują posłuch 
o ile służą eglowi ogółu. Przykłady maj- 
wiemniiejszego, a miawet! rwręcz fantastyicz= 
mego oddania: jwobec „wodza“ małleżą do 
zmamiennych przejawów m historji za- 
<hodniich marodów. Wiszystkie te rysy 'cha- 
makteru są niezmiernie odlegile 0d nie- 
ewiollmiiczegio i biemniego. posłuszeństwa i 
'znzeczenia się rwiłasmej osobistości, ба 
znamionuje  usosunikiowanie się mas do 
mozkazodawicy Wschodu. 

Co iwsizakże niajwiaźmiiejsze, to łącząca 
społeczeństwio zachodnie wiama! w moralny 
pierwiastek świata, w ieelowiość  ludzkie- 
go bytu i stąd wszelkiego ludzkiego po- 
ezymania, wiama w dobro końcowe. Wiara 
tia jest majważniejszym. motorem i wyltiwór 
cą enengji człowieka zachodniego w prze- 
eiwistawieniu do pasywnej, cywilnej mo- 
ralności i kmańcowej .„bezbożności* а- 
kich wielkich manczycieli narodów jak 
Budda czy Konfucjusz. że Polska jest spo- 
łeczeństwem kultury zachodniej twierdzi 

się bez mamysiu. Sądzę, że w przeważa- 
jącej części talk jest, pomimio, że zarówno 
w. 'Polsce jak zresztą i w krajach machod- 
miich mentalność spoleczeństym _ bymaj- 
mmiej mie jest jednolitą, że czasem bio- 
wą górę pienwiastikii miegatywne. Zresztą, 
ewolucja historji mie jest prostolimijną i 
wykazuje radykalne załamamia, tak, że 

. wysungč mwimiosek, iž malhaidio- 
WOšė należy do praw jej emoluoji. 

My zaidhowarncy wiemy, że jesteśmy 
wyrazicielami instynktów społeczeństwa 
naszego i zdajemy sobie doskonale spra- 
wę z tego że tylko pod tym warunkiem, 
miożemy mieć nwałe zmaczenie. Bowiem 
miie idee twomzą wytzmiawieórm, chociażby ge- 
mjalne, tylko wyznawcy dobierają sobie 
ideę do swych często może długo tiumio- 
myjch, miepmzyznawanych item niiemniej 
jednakże żywiołowych i siamo Aido al, 
popędów. 

Bywały wiszakże w histonjii epoki, 
fkiedy motory ludzkie okazały się za 
słabe, by utrzymać się w ruchu, ludzie 
Przestwwali walczyć o siebie i popadali 

w bierność, którą słusznie poprzedza ko- 

niec. 

Jestem. pnzekonany, że instynkty za- 
chowawcze sięgają znacznie głębiej, niż- 

by można sądzić, po szezupłym  gmonie, 

który się do tego terminu przyznaje, Po- 
mimo, że modny w, XIX wieku liberalizm 
już pod! koniec wieku byłł tylko jeszcze 
mładgłówikiem bez treści, lo jednak nawet 
w powojennej Europie nazwa zachowaw- 

czości była itak „miiemodną'”, że warstwy 
czasem. 'wmęcz skrajnie zachowiawicze, czy 
to w Niemczech, czy Francji, a chociażby 

w Jugosławji wolały tocechować się poza 
różnemi: maskami. 

Sama zachowiawiezość wszalkże niejed- 
nokrotniie błądziła, uważając teoriję za- 
chowawczą za wyznanie jakiejś „elity, 
iktóra „bmoni* ostalinich okopów Św. Trój- 
Gy. 

W polityce niema już miejsca dla spraw 
słabych, gdyż jest oma zmaganiem się sił 
Wobec mozległości  friomtów bojowych о- 
bejmujących dzisiaj cały glob siły te 
muszą być śmiiatowiego znaczenia, małe 
fronty lokalne wprawdzie mogą być cza- 

sem  decydującymi odcinkami całości, 
lecz właśnie dla tego muszą być do niej 
usitiogunikowamie. Zdajemy sobie też spna- 
wę z tego, że wszelki pnogram polityczny 
może się tylko odnosić do spraw jutmzej- 
szych, i właśniie wobec nieunikmionej mroz- 
gmywikii o to jutro, zachiowawiczość ma og- 
momną misję historyczną do spełnienia. 
Tak jak (w każdej rwmalce musi górować 
nietyjlkio enengja i wola nieustannym wsy.- 
silkiem ale zanazem «ciągle przystosowu- 
jąc formy do nowych zadań. Niema bo- 

wiem zasady ludzkiej, któraby mie zmie- 
miła swej fommy zewinętnznej. Ogromne. 
pole idlla mauki polskiej torować nowe о- 
żysikia dla wiiekuistych wód. 

Wszyscy razem bądźmy świadomi, że 
jeżeli zachowawiczość ma 0 wiele więcej 

wyznawców, niż może mam samym się 
wydaje, "io опй mają prawio spodziewać się 
po nas, którzy czasem sami! siebie оКте- 
ślamy nazwą elity, by ta spełniła pienwe 
sze zadaniie każdej elity, to jest dostamezy- 

la przywódców. 
Leon Janita Połczyński 
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"PRZEDSTAWIC 
8 RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
KHORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch 

KŁECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul Suwalska 13 — S. Mateski. 
LIJNENIGC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

     
   

RY — Ejdelman 

WOGR6DEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N=ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SZYC RR OKAZAC DOZ asi ar i a i a | 

į CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 25 stronie 2-ej i ł 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

A. I Z.S.S. R. 
przyśpieszyło wyjazd Mac Donalda 

TAK 

BERLIN. PAT. „Taegliche Rundschau“ 
utrzymuje, że pośpieszny wyjazd premje- 
ra angielskiego Mac Donalda do Waszyn- 
gtonu pozostaje w związku z zaniepoko- 
jeniem, jakie w Anglji wywołały iniorma- 
cje o zarysowującem się zbliżeniu między 
Ameryką a Związkiem Sowieckich Repu- 
blik Rad. 

Litwinow i Norman Dawis mają się 
spotkać — jak informuje dziennik w dniu 
26 b.m. w Genewie, gdzie mają podjąć 

INFORMUJE „TAEGLICHE RUNDSCHAU*. 

pertraktacje w sprawie formalnego uzna- 
nia Związku Sowietów przez Stany Zje- 
dneczone Ameryki Północnej. | 

Dziennik podaje dalej, że przed kil- 
ku dniami były gubernator stanu Wi- 
-sconsin, La Follette, bawił nieoficjalnie w 
Maskwie celem nawiązania kontaktu z so- 
wieckimi czynnikami urzędowymi. Podo - 
bno upatrzony już jest nawet kandydat 
na przyszłego ambasadora Sowietów w 
Waszyngtonie. 

Wstrzymanie nominacji ambasadora U.S.A. 
w Berlinie 

LONDYN. PAT. Z Waszyngtonu do- 
noszą, że prezydent Rooseveit postanowił 
narazie wstrzymać desygnowanie nowego 
ambasadora w Berlinie. Zanim dokona 

nominacji odpowiedniej osoby, prezydent 
Roosevelt pragnie poddać rządy  Hitiera 
pewnej obserwacji i przekonać się, w 
jakim kierunku regime ten zmierza. 

Proces angielskich inżynierów 12 kwietnia 
PIĘCIU WYBITNYCH ADWOKATÓW PODJĘŁO SIĘ OBRONY. 

MOSKWA. PAT. Proces 31 oskaržo- 
nych o sabotaż w przemyśle elektrotech- 
nicznym, wyznaczono jak wiadomo na i2 
b. m. 

Na posiedzeniu kolegjum obrońców 
sowieckich obrony oskarżonych inżynie- 
rów angielskich podjęli się: adwokat 
Braude, znany z dotychczasowych proce- 
sów, oraz wybitni obrońcy polityczni z 
czasów przedrewolucyjnych Komodow i 

Widow, jako też adwokat Dałmatowski. 
Specjalny wysłannik Biura Reutera, 

Fleming, przybył już do Moskwy. Lon- 
dyński adwokat Turner przybywa jutro. 
Przyjazd znakomitego dziennikarza angiel 
skiego, Frazera, nie jest zdecydowany, 
podobno ze względu na rzekome trudności 
w uzyskaniu wizy sowieckiej. Opubliko- 
wanie aktu oskarżenia oczekiwane jest 
jutro. 

Przyjazd parlamentarzystów polskich doParyża 
PARYŻ. PAT. Wczoraj przybyli do Pary- 

ża członkowie grupy połskiej, porozumienia 
parlamentarnego polsko-francuskiego, posłowie 
Jan Dębski i Stan. Stroński, senator Roztwo- 
rowski i generalny sekretarz grupy polskiej 

Aleksander Mohl. 

с Przybyłych powitał pierwszy sekretarz am- 

basady polskiej Potworowski, oraz sekretarz ge- 
neralny grupy francuskiej Porozumienia Parla- 
mentarnego polsko-irancuskiego, Krakowski. 

Demonstracje i wiece antyniemieckie W PolśCe 
MANIFESTACJA PRZED KONSULA FEMtów rzucony z tłumu kamień uszkodził nie- 

I ZDEMOLOWANIE GIMNAZJUM W 
ŁODZI 

ŁÓDŹ, PAT. Dzisiaj w żodzinach po- 
południowych grupa demonstrantów, idąc 
chodnikiem po ul. Piotrkowskiej, usiło- 
wała zatrzymać się przed siedzibą koa- 
sulatu niemieckiego. Znajdująca się na 
miejscu policja nie dopuściła do demon- 
stracji. W czasie rozpraszania demonstran 

znacznie godło państwa niemieckiego. 

Inna grupa demonstrantów udała się 
ną ulicę Piotrkowską, do domu Nr. 86, 
gdzie mieści się drukarnia „Freie Presse 
i usiłowała zdemolować drukarnię. W 
miejscu tem jako centrum miasta, znaj- 
dowała się wówczas duża liczba spaceru- 
jących, którzy w liczbie około tysiąca 
osób przyłączyłi się do grupy demolują- 

  

„Wiec antyhitlerewski w Paryżu 
LEON BLUM NAWOŁUJE DO WALKI 

PARYŻ. PAT. Wczoraj odbył się tu mee- 
ting protestacyjny przeciwko antysemizmo- 
wi hitlerowskich Niemiec. M. in. zabierał głos 
wiceprezes stronnictwa radykalnego — Каузег, 
który poruszając zagadnienia obecnej sytuacji 
międzynarodowej, przestrzegał rząd francuski, 
ażeby nie dał esię złapać w pułapkę, nastawio- 
tą przez Hitiera na Francję. 

Pozatem przemawiali najwybitniejsi przed- 
stawiciele lewicy społecznej irancuskiej, m. in. 
Leon Blum, który nawoływał do walki z nie- 
prawościami hitlerowców, używając broni mo- 
ralnej, a nie bojkotu produkcji niemieckiej. 

    Wczoraj wieczorem wyjechała do Nicei na Międzynarodowe Zawody Hippiczne 

polskiej. Na zdjęciu naszem widzimy, licząc odstrony lewiej: rtm. Szoslanda, por. 

Powzięte uchwały na meetingu zredagowa- 
ne były w bardzo ostrej ofrmie., 

NHERRIOT POTĘPIĄ ANTYSEMITYZM NIE- 
MIECKI 

LYON. PAT. Na meetingu, zorganizowa- 
nym przez Ligę Międzynarodową zwalczania 
antysemityzmu, w obecności 5.000 uczestników, 
przemawiali przedstawicieie Kościołów katolic- 
kiego i protestanckiego i rabinatu Francji. 

Zgromadzeniu przewodniczył Herriot, któ- 
ry wygłosił dłuższe przemówienie, pozbawione 
akcentów politycznych. Herriot zaznaczył, że 
ostatnia fala prześladowań żydów w Niemczech 
nie była pierwszą. Uznając konieczność obrony 
prześladowanych, hierriot przedłożył rezolucje, 

w Nicei 

część ekipy 

Dębskiego 

i rtm. Kuleszę. 

cych. Znajdująca się od rana na miejscu 

policja, wobec błyskawicznego wzrostu 

ilości demonstrantów, nie mogła w pierw- 
szym momencie zapobiec demolacji. Przy 
byłe natychmiast posiłki policji pieszej i 
konnej, przywróciły porządek, 

W tym samym czasie inna grupa 
wtargnęła do gmachu gimnazjum niemiec 
kiego przy ul. Kościuszki róg Zamenhoia, 
gdzie powybijała szyby i zdemolowała 
urządzenie kilku pokojów. Zaalarmowana 
policja przybyła na miejsce i . przywróci: 

ła porządek. 

Nadto luźne grupy demonstrantów u- 
szkodziły szyby w księgarni Erdniana 
przy ul. Piotrkowskiej i zerwały szyld 
z napisem „Lodżer — Volkszeintung“ 

W związku z powyższemi wypadka- 
mi policja zatrzymała kilkanaście osób. 
Na miejscu wypadków zjawiły się władze 
administracyjne, sądowe i policyjne, któ- 
re prowadzą energiczne dochodzenia. 

W związku z zajście, jakie miało miej- 
sce przed Konsułatem niemieckim. woje 
woda łódzki, Hauke-Nowak, złożył wyra- 
zy ubolewania na ręce konsuła niemiec- 
kiego. 

W CZĘSTOCHOWIE TŁUM NISZCZY 
CZASOPISMA NIEMIECKIE 

CZĘSTOCHOWA. PAT. Dziś wieczo- 
rem grupa demonstrantów wtargnęła do 

jednego z kinematograiów, gdzie wyšwie- 
tlano film niemiecki. Demonstranci wez- 
wali publiczność do opuszczenia kina. 
Publiczność, wyszedłszy z kina, utworzy- 
ła wraz z demonstrantami pochód i za- 
brawszy ze spotkanycr po drodze kiosków 
dzienniki i czasopisma niemieckie i zni- 
szczyła je. 

WIECE PROTESTACYJNE W MYSŁO- 
WICACH I RYBNIKU 

KATOWICE. PAT. Na rynku w My- 
słowicach odbył się wiec przy udziale oko 
ło 5.000 osób. Na wiecu uchwalono rezo - 
lucję, wzywającą władze do interwencji w 
Lidze Narodów w sprawie pobicia pol- 
skich studentów we Wrocławiu. 

RYBNIK. PAT. Dzisiaj na rynku ryb- 
nickim odbyło się liczne zgromadzenie 
publiczne celem uchwalenia protestu prze- 
ciwko pobiciu akademików polskich przez 
Niemców. 

Po przemówieniach uchwalono poza- 
tem rezolucję, domagającą się zwałczania 
prasy niemieckiej i pozbawienia jej de- 
bitu., 

MGLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

ŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

Łaszuk. | 
: OSZMIANA — 
! PODBRODZIE 
i 

IELSTWA: 
DRUJA —- Row zi. 

księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgurnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polski 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM -- Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGQNIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

! 

i 

i 

acierzy Szkolnej. 

  

Mickiewicza 18, 

ST. ŚWIĘCIANY -. M, Lewin — biuro gazetowe ul, 3 nis X. 

i 

WOLOŽYN — i 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

berman, Kiosk gazetowy 

  

Komunikaty orsz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adininistację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 28 groszy. 
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Wystzwa budswlana w Leningradzie 

  

W Leningradzie otwarto wystawę modeli nowych osiedli robotniczych, z których część znaj 
duje się już w budowie, a część istnieje dopiero w projektach. 

Herriot jedzie do U.S.A. 
BĘDZIE GOŚCIEM W BIAŁYM DOMt. 

PARYŻ. PAT. Herriot wyraził zgodę na 
propozycję rządu francuskiego udania się do 
Waszyngtonu w charakterze delegata  irancu- 
skiego. jak informuje Agencja Havasa — Herriot 
pojedzie do Ameryki jedynie w charakterze in- 
iormatora, nie będzie więc on mógł przyjmować 
żadnych zobowiązań, ale tylko przekazywać bę- 
dzie do Paryża wszystkie wiadomości, koniecz- 
ne dla powzięcia przez rząd francuski decyzji. 
Pozatem Herriot informować będzie rząd iran- 
cuski o tych wszystkich zagadnieniach, które 
będą tematem obrad w Białym Domu, w szcze- 
gólności zaś w sprawach długów międzypań- 
stwowych. Wyjazd Herriota nastąpi prawdopo- 
dobnie 15 lub 19 b.m. Herriot będzie gościem 
prez. Roosevelta w Białym Domu. 

HERRIOT JEST ZADOWOLONY 

LYON. PAT. Herriot, zapytany przez przed 
stawicieli Agencji Havasa, w sprawie misji, ja- 
ką mu powierzył rząd francuski, zastrzegł się, 
że nie może obecnie złożyć w tej sprawie żad- 
nego oświadczenia. 

Heriot nadmienił tylko, że w chwili, kiedy 
zgodził się na tę propozycję rządu, zależy niu 
tylko na podkreśleniu zadowolenia, z powodu 
wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie pra 
cować będzie nad rozwojem przyjaźni francu- 
sko amerykańskiej. 

I WASZYNGTON RÓWNIEŻ 

PARYŻ. PAT. Z Waszyngtonu donoszą, 
że koła polityczne Stanów Zjednoczonych przy 
jęły z zadowoleniem wybór Herriota nad dele- 
gata Francji. Podobno prezydent Roosevelt nie 
ustalił jeszcze dotąd swego stosunku do Fran- 
cji, przyczem Waszyngton oczekuje, że Fran- 
cja dokona spłaty swej raty długów z dnia 
15 grudnia we właściwym terminie. Przypu- 
szczają, że Roosevelt otrzyma od Kongresu ko- 
nieczne pełnomocnictwa, ażeby móc omówić 
problem długów, specjalnie zaś płatności, któ- 
rych termin przypada na 15 czerwca r.b.. 
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CZY WIESZ OBYWATELU, 2Е Z GRUŻLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSo0g, №2 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ] ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO jEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBLAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDG 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

  

W piątek, 7 kwieinia o godz. 9 wie- 
czór na zamku w Żywcu zamknął powie- 

ki do snu wiecznego Arcyksiążę Karcl 

Stefan. 

Za czasów niewoli narodu polskiego, 
Arcyksiążę Karol Stefan używał w domu 

ięzyka polskiego, jako rodzinnego. Z ad- 

ministracji dóbr żywieckich usunął Niem- 

ców, zastąpił ich Polakami. Protegował, 

popierał, subsydjował kulturałne przedsię - 

wzięcia polskie. Uważał się za Po- 

laka w tych ciężkich dla nas cza- 

sach współczuł nam i współpracował z 

nami. Co więcej, gdyśmy wtedy w Po- 

znańskiem znosili nieznośne prześladowa- 
nia i upokorzenia i byli traktowani ja- 
ko naród 2-giej kategorji, arcyksiąžęKaiol 

Stefan przyjechawszy do Poznania na wy- 

stawę polską, czynił aironty Niemcom, z 
trzymał się w polskim hotelu,głośno roznia 

wiał po polsku, co ze względu na jego 

przynależność do austrjackiej rodziny ce- 
sarskiej, była dla Niemców nielada kio 
potem, zwłaszcza, że było to w okresie 

wzmożonych ustaw germanizacyjnych i 

pruskich prowokacyj. 

Dwie córki Arcyksięcia Karola Steta- 

na wyszły zamąż za Polaków: za księ- 

cia Hieronima Radziwiłła i ks. Olgierda 
Czartoryskiego. Dwóch jego synów, ar- 

cyksiążęta Karol Olbracht i Leon służyli 
w wojsku polskiem, bili się z bolszewi- 

kami i są dekorowani orderami polskie- 

  

  

TELEGRAMY 
INGRES KS. BISKUPA GAWINY 

WARSZAWA. PAT. Dziś w kościele 
garnizonowym przy ul. Długiej odbył się 
umoczysty imgres ks. biskupa polowego 
Józefa Gawliny, Świątynię wypełniły 
delegacje wojskowe. iPrzed kościołem u- 
stąwila się  kompanja homonowa piechoty. 

Przy drzwiach głównych kościoła ma 
przybycie (ks. biskupa  Gawliny oczekiwa- 
ło duchowieństwo i generalicja. W .ehwili 

gdy s. biskup polowy Gamina, przy- 
brany w szaty pomityfikalne, mwstępował do 
świiątymi, - 'wojsiko sprezentiowało broń, a 
dowódca Okręgu Korjpusu gen. Jarmusz- 
ikiewiez powitał księdza biskupa ehlebem 

i solą. Zkolei ks. prałat Michalski — wrę- 
czył ks. biskupowi klucze jako symbol 

objęcia. władzy: duszpasterskiej. Następnie 
ks. bi Gawilina pnocesjonialnie wstą- 
pił do kościoła i po udzieleniu ze stopni 
„ltarza błogosławieństwa wygłosił powii- 
talne przemówienie do: wojska. : 

Mszę św. którą celebrował ks. bi- 
skup Gawfinia w asyscie licznego  ducho- 
wiieństwia, poprzedziła mroczystość  po- 
święcenia przez ks. biskupa palm @ ©- 
kazji Niedzieli! Palmowej, ' 
SYMPATJE POLSKIE ŚRÓD CZECHÓW 
MORAWSKA OSTRAWIA. PAT. Wśród 

społeczeństiwa czeskiego datje się zauważyć 

w ostmim czasie wielki wzmost sympaftji 
do Polski. Ostafino z iniejatywy legjoni- 
stów czeskich odbył się rw Morawskiej O- 

stawie odczyt 0 Pomorzu i Gdyni, wy- 
głoszony przez delegata konsulatu w 

Morawskiej Ostmarwie. iPo odczycie, mty- 

słuchanym z mwiellkiem zainteresowaniem 

przez licznie zebraniych legjonistów, iodzy- 

ła się  dwugodzinna dyskusja, w czasie 

której dobitnie stiwiendzono, że interes 
państwa _czeskosłowackiego leży w jak- 
majściśiejszej współpracy z Polską. 

Koto ostiraywelkie czeskich  legjonistów. 

zaprosiło nia. 28 b. m. polskiego ałłtalehe 
wojskowego z (Pragi celem wygłoszenia 

odczyłiu ma temat: „Polska i jej armjia“. 

BE TAIP T NA 

  

Zgan Karola Stefana 
mi. Tylko trzeci syn arcyksiążę Wilhelm 
został przez Ukraińców pozyskany dla 
antypolskiej orjentacji. Syn ten zresztą 
jest pokłócony z całą swą rodziną, poki5- 
cony był z ojcem. 

Wdzięczność jest cechą szlachetnych. 
Narody szlachetne tak jak ludzie szlachct 
ni, pamiętają o tych, którzy cokołwiek 
dla nich zrobili, gdy byli w biedzje. For- 
tuna obróciła swe koło. Pod koniec swe- 
go życia, Arcyksiążę Karol Stefan wie- 

dział, że już Polakom żadnej opieki i otu- 

chy dać nie może, że oznaki jego sympa- 
tji przestały dla nich mieć tę polityczną 
wartość, jaką w innych warunkach poli- 

tycznych niewątpliwie przedstawiały 
Przeciwnie, sam stał się od rządu poi- 

skiego zależny. Sejm roku 1923 chciał go 

nawet wywłaszczyć i wypędzić. Było to 
oczywiście qieszlachetnością, która przy- 
nosi nam wstyd. Na szczęście jednak tak 
się nie stało. Arcyksiążę Karol Stefan 
umarł w Polsce, którą kochał, a wobec 
której czynami dowiódł swej lojalności i 

życzliwości w czasach dla nas najcięż- 
szych. Swojem życiem okupił grzech 

przynależności do dynastji zaborczej. Pa- 

miętamy o nim raczej jako o członku го- 

dziny spokrewnionej z rodami, które 11 

tronie królewskim i wielko książęcy: 
polsko-litewskim zasiadały. 

Cześć Jego pamięci.



a 

Jasnowidząca z Oszmiańszczyzny 
Gdy w Nr. 13 umieściłem pod po- 

wyższym tytułem artykuł o Gryzel- 
dzie Narkowiezowej,  jasnowidzącej, 
którą w roku 1843 odwiedzili dwaj 
słonimianie, nie przypuszczałem, že 
amajdzie się obecnie ktoś, kto osobiś- 
cie poznał tę Narkowiczową i będzie 
mógł modzielić się swemi wspom- 
nieniami. Pan Jan - Kazimierz Zie- 
macki z Polan nadesłał obszerny list 
który ze względu na swoją treść, staje 
się ciekawym dokumentem naszej 
przeszłości, naszego życia i obycza- 
jów, W. Ch. 

  

Rad jestem, że Pański antykiul przypom- 
niał mi móiiodość moją, więc będę rozbu- 
ddać uśpione obrazy, aby wienniie odiiwo- 
mayč Ito, 00 już przeszło w wieczność. 

Zmałem tych Narkowiczów z opowia- 
dania $ p. moich wodzieów i zdarzył się 
wypadek, że bylem wi idh domu i moglem 
ma własme odzay oglądać io, 0 czem sły- 
szaltem. Urodziłem się w Oszmiańszczyźnie 
w a». 1851. Będąc dzieckiem mnasłuchałem 
się wide ciekawych rzeczy oć tej Nar- 
kowiczowej, ale żeby kilo złego co o niej 
mė wit dego mie słyszałem, — Starsza 
ode mnie moja sidstna, będąc dzieckiem, 
miała  miebezpieczne jakieś ramy, — ś. p. 
maitika zwróciła się do Narkowiczowej — 
mamy pogoiły się, a siostirw dzisiaj jeszcze 
żyje. 

Niedaliekio. Oszmiany wi iokoliicy, Suhla- 
niski, żyli Narkowiczowie, którzy przyjęli 
do swego domu dzięxnczynikę - sierotę, sziła- 
chdameczkę ma wychowanie. Lubillii ją za 
jej łagodny charakter i (pobożność;  czy- 
tać i pisać nie uczyli, bo zapewno i sa- 
mid tej „fillczofji nie posiadali. Zakątek 
ita był głuchy i życie było manmne. Silemolla. 
odezwała brak obuwiia, odzienia, @ ©о wię- 
cej — mattczynego serca. Oto pewnej niie- 

dzieli prosiła oma. swoich opiekunów, aby 
puścili ją do Kościoła, alle ei, ze względu 
na b:iskk cdziiemia, nie zgodzili się ma to i 

ай dziezyczymiłe paść bydełko w polu. 
By! przymrózek, Dziewczyna, starając 

się zagrzać przy kępince, czy też pod krza- 
%iem, zasnęła... Obudziła się przemarźnię- 
la, alle miewymowizie szczęśliiwia, bo mia- 
ła wadzenie Niajświętszej Marji Panny, 
która ją pocieszyla, iż będzie w swem ży- 
ciu miała czem Się odziać d spomo czasu, = 
aby się pomodlić. Pnzypędziwszy bydło 
do domu, cpowiedzialla o swojej wizji i za- 
padła w gorączkę. Jak długo chorowała 
— nie wiem, allie maturalnego zdrowia już 

nie odzyskała aż do śmierci. Jakie to by- 
ło cierpienie, mie mogli zbadać oszmiańscy 
daikillemowile, — przechodziło (tlo  zalknies -ich 
wiiedzy. 

Przez kilka lat Suhłabiszki były wi- 
dowmią ciekawostek. Nie brakło uezonyieh, 
'przewałlnie gapiów, pragnących  postu- 
chać, jak to pastuszka będzie po łacinie 
przemawiać, bo czyniła itak, gdy natrafia- 
ła u pacjenta na skomplikowaną chonobę, 
"Wiiedy  zieielęgała u siebie mady po łaci- 
"nie, jek gdyby odbywało się (komsyljum 
tekarskie,  c0 bylo dowodem jasnowidze- 
nia: i wykluczało oszustwo. 

" "Nie wiem wczyjej tnliiejattyiwy postłamo- 
wiosło wyrwieść chorą do Wilna. Jak dłu- 
go tam była leczoma, też mlie wiem, Wiem 
tylko, że po powrocie z Wiilna ehonoba 
była złegodzona, ale nie zupełnie 'uleczo- 
ma 

W Wiilniie otrzymała ona dokument, 
pozwalający jej przyjmować chorych, da- 
wać porady z zastrzeżeniem, aby, poli- 

cja i inme czynniiki nile witrącały się do jej 
„funkoyj, o ile nie będzie wtykryte jakie o- 
szmisfiwio. 

Zaśllubiit ją, Nanikowiicz, mie nozumiem 
<dla' jakiego powodu. Niie była tio dhai- 
„wieść . zamobku, bo to było u nich wylklu- 
czone, — miie dopigywały, też anii piękniość 
ami zdrowie, ami Ibogialetiwo; eo ich łączylto 
zapewne omni i sami: tego nie rozumieli, bo 
i poliomstwa po sobie prawdopodobniie nie 
„zostarwrilit, 

W czasach  pomęurawjewiskich był tu 
gnębiony każdy przejaw: mistycyzmu, -— 
więc nie dziwnego, że Narkowiczowa, wy- 
powiladająca w swych Stoma. 

"nie w. duchu czasu, była wyszydzana z 
puzekręcaniem ich znaczenia, a duchowień- 
stwo biernie na Ito reagowało, mając zwie- 
tzchn'ikiem Żylińskiego. Jeśliby: proboszcz 
eszmiański pisnął słówiko, lo oglądałby: O- 
śzmiialaję tylko do jutra. 

Taika atmosfera w Suhłabiszkach nie 
sprzyjała ani zwiększeniłu bogactwa, ani 
aureoli sławy, Nanikowiezowie, jak byti 

Są fakty dokonane, z któremi się trze 
ba liczyć. Młodzież dzisiejsza ma różne 
zainteresowania. Między innemi dużo miej 
sca zajmuje sport i kino. Czy to jest zja- 
wisko dobre, czy złe, dodathie czy uje- 
mne — rzecz inna. Programowo ujęte mo- 
że dać kolosalne wyniki wychowawcze. 

Z drugiej znów strony przesada pro- 
wadzi do rezultatów bardzo sceptycz 
nie usposabiających. 

Kimo jest integralną częścią zamiło- 
wań chłopca lub dziewczęcia w wieku: 
szkolnym, tak samo jak olbrzymiej więk- 
szości ludzi wszelkiego wieku, stanu i 
zawodu. Naczulona wrażliwość  młodzie- 
ży reaguje silniej, inaczej i wszechstron-- 
niej na podniety, płynące z ekranu. Wyci- 
nane na ławkach nazwiska Grety Garbo 
lub Ramona Novarro, są symbolami do- 
znanych wzruszeń. 

Bardzo słuszne są obawy rodziców i 
wychowawców, których troska o duszę i 
charakter dzieci stawia przed zagadnie- 
niem — jaki wpływ wywiera kino na mło 
dzież? Nadzwyczaj dokładnej i przemy- 
ślanej akcji potrzeba, by z kina uczynić 
potężny środek wychowawczy. Do walki 
staje ze strony przeciwnej merkantyliziń 
producentów, żerujących na tanim erotyz- 
mie i sensacji. Urok owocu zakazanego 
pociąga młode rzesze na filmy nieodpo- 
wiednie. 

Zabronić chodzić? — Niewykonalne. 
Można ścisłą kontrolą w domu, w szkole 
i w kinach powstrzymać część młodzic- 
ży od chodzenia na filmy niedozwolone. 
Reszta potrafi zobaczyć każdy obraz. Nie. 
podobna również uniemożliwić oglądanie 

biedni przedtem, tak pozostali takimi i na 
później, Rady były dawane rwiięcej na sku- 
tok miodiitwy i ofiar, a miniej za mamolnę. 
Naukowiczq»a mie przyjmowała  nozpust- 
ników, bluźnienców, «a jeśli tacy się zda- 
nzali, to musieli wysiiuchać kazań mreko- 
lekcyjnych, mim otrzymali poradę. 

W moktu 1875 czy też 1876, — dokłac- 
nie nie pamiętam, — mój przyjacieł ś. p. 
Józef Łokuciewstkii, jadące z Oszmiamy do 
st. Soły, był iokmadziony iw. pomozie na 
nubi: 300.  Zapnopomawalem mu towanzy- 

szyć w podróży @0 (jasmiowidzącej — po 
poradę, — sam byłem ciekaw widzieć tych 
ludzi. 

Wyjechaliiśmy z Miżan przez Oszmia- 
nę na moc ido Suhłabiszek.  Przybyliśmy 
wieczorem,  Zualeźliśmy obojga gospoda- 
wzy w; domu. 

Namkowiiezowia, kobieta. dość wysoka, — 
bezkawiista, chuda, 0 dobirolilimym wyiglą- 
dzie, miałomówiąca, ale sympatyczna, —- 
Mąż jej bandziej wyglądał ma brata, niż 
nia jej męża, ba posiadał ite same cechy, co 
i żona. 

Dostańsku żadnego w domu nie zauwa. 
żyłem. Domek o dwóch czy trzech poko- 
tlkach, bez mebli i zbytku: tlo było, bez 
«czego się niie można obejść. 

Przyjęto nas grzecznie. Konia na noc 
ulokowano, a mam dano jakiś posiłek i 
kącik do noclegu. 

Jutiro ramo rięeszliśmy do pokoiku, — 
gdzie znaleźliśmy kilku interesantów, — 
Ohona za finenkami stlęgkała, a mąż przy 
stoliku 0 kilka kroków zapisywal imio- 
na, (bez nazwiska) interesamitów i w jalkiej 
Sprawile mia pytać. Za ite funkcje pobierał 
kilka kopiejek. 

Kiedy miadeszła stosowna chiwiła, po- 
wiiedział: — „Józef pyta o pieniądzach”... 
Odpowiedź brzmiała: — „Niech Józef 
tych piemiiędzy nie poszukuje, już ich nie 
odinajdzie“, 
Każde pytamie dla cherej było jakby 

dotkniięciem do rany. Odpowiiadała z bó- 
lem i zdłaryłonym głosem, tak niewjymaż- 
nym, że tylko przyzwyczajjoniy człowiek, jak 
mąż, mógł dobrze zmozumieć. 

Wyjechališmy 7 Suhlaniszek, mie po- 
żejgmarwszy  jasmawildzącej, ii już w życiu 
tych Idzi więcej nie wfdziałem, bo i sam 
„wyjechałem z tych shnon. 

Relzcjw dwóch słonitmian: Okltawfjusza 
Bysmonitla i Jena  Niellubiowikza  tehnie 
protckółem minionych żamdarmsko - rosyj 
sikidh ezasów, — forma dla nas, starych, 
dobrze znajoma. Sumienie nakazuje co- 
kolaliek spnostować. 

Jan - Kazimierz Ziemacki 
— — —0обо 

Zamówienia sowieckie 
W POLSCE 

WARSZAWA. (tel. wił.). Wezoraj przy 
był do Warszawy zastępca prezesa Zarzą- 
du Sowpoltiorgu w Moskiwie p.  Henreen- 
berg, który przeprowadzi w Połsee per- 
traktacje w sprawie dostawy do Sowie 
tów wymobów włókiieminiczych oraz produk 
tów rolnych objętych planem importowym 
Sowpoltongu według zawas;tej ostatnio u- 
mowy z Polską, 
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Plan robót drogowych w latach 1933—35 
Ministerstwo komunikacji opracowało 

program  nmiajpilniiejszych robót drogo- 
wych, jakie mają być wykomane iw latach 
1933 — 1935. Projekt! prze duje wybudo- 
wanie względłie zasadniczą przebudowę 
668 kilometrów: dróg. Klosz tych prac 
oszaecwany został ma sumę 77 miłjomów 
600 tysięcy złotych, Ruobcty te obejmują 
drogi warszawskiego węzła  dirogowego, 
dnogicwego węzła krakawskiego, dalej dno- 
gi dąbrowskiego. zagłębia węgłllowiego, dro- 

gi t. zw. tralkicie lwowskim między Lu- 

  

blinem, a Tomaszowem, a wtreszaie idolkoń- 
czenie dróg tranzytowych na Pomorzu 
długości 28 kilometrów. [(Pozaliem muro- 
jak przewiduje budąwę szereg nowych 
dróg państwiowych w miojewódzi(wie rwiileń- 
skiem i w: okręgach łuekim i gdyńskim. 

Część mobót (lyich  wrylkonama  zostamie 
prawdopodobnie mw ciągu bieżącego sezo- 
au budax|lamego, jalko część tegonocznyidh 
robót publicznych widhodzących w skład 
pllanu, oprakoiwiamiego ma podstawie u- 
stawy o Funduszu Pracy. 

W PARYŻU, WIEDNIU, BUDAPESZCIE 
eleganckie Panie noszą obecnie płsszcze I kostjumy z naszych 

materjałów, będących ostatnim wyrazem wykwiuts i dystynkcji 

Nadeszły ostatnie nowości sezonu na ko:tjumy i płasz- 
cze dla Pańi Panów, 

UWAGA! PP. Urzędnicy! Przyjmujemy znowu ordery! 

Gustaw Molenda i Syn 
Fabryki Snkua w Bielsku (Śląsk) 

JEDYNY w WILNIE SKŁAD FABRYCZNY 
UL. NIEMIECKA 22. 

STS   

Z NASTROJÓW WIELKOPOSTNYCH 
Chłodna polska wiosna, zacina Śnieg z о- 

strym deszczem zalepia oczy, obciąża parasol, 
— wilgotno, zimno, dołem Ściełą się wszelkie 
wyziewy miasta i dymy czarne z fabryk. 

Błyśnie z rana i w południe słońce i Świat 
wygląda znowu wiosennie — czuć, że życie się 
odradza. Ludzie jednak nie są jeszcze nastroje- 
ni Świątecznie, bo Wilno jest pobożne: Ty- 
dzień Męki Pańskiej przeżywa poważnie. Ko- 
šcioly są przepełnione — tłumy całe gromadzą 
się na rekolekcjach rano i wieczorem. Chyba 
żadnego roku nie było tak bardzo zapracowane 
duchowieństwo w ciągu postu, jak w roku bie- 
żącym. To też różne stowarzyszenia i związki 
katolickie sprowadzały wybitnych kapłanów z 
poza Wilna. Przytem nie ustawała praca akcji 
katolickiej: kursy misyjne, kursy dokształcające, 
cały szereg ciekawych odczytów odbywa się w 
różnych salach mniej lub więcej przepełnionych 
Są organizowane też różne akademie np. ku 
czci błogosławionej Bernadetty, która ma byc 
kanonizowana, oczekiwana jest uroczystość na 
30 kwietnia ku czci Królowej Jadwigi, bowiem 
Wilno zawdzięcza Jadwidze wiarę świętą i kul- 
turę zachodnią, oraz przodownictwo na kresach 
wschodnich. Ateny północne nie miałyby cudo- 
wnych swoich kart w dziejach, gdyby królowa 
Jadwiga nie złożyła na ołtarzu Pańskim ofiary 
ze swego młodziutkiego serca. „ 

Ale największym ewenementem jest wyjazd 
w sobotę 8-IV wycieczki pątniczej Odrodzenia 
na uroczystości rzymskie z racji 1900-nej roczni 
cy śmierci Chrystusa Pana. Młodzież pociąga 
za sobą i starsze społeczeństwo, a nawet i 
ludzi obojętnych religijnie. Jadą Polacy z naj- 
dalszych zakątków naszego kraju szlakiem sta 
rym. Szlakiem wydeptanym przez liczne piel- 
grzymki w ciągu całych stuleci. Jadą, pociąg- 
nięci pragnieniem przeżycia w Stolicy chrześci- 
jaństwa, w stolicy kultury zachodu cudowiych 
uroczystości Wielkiego Tygodnia i święta Zmar 
twychwstania. 4 

Zetkną się z historją Kościoła od pierw- 
szych wieków chrześcijaństwa aż po dzień dzi- 
siejszy. Jakiż urok będzie miała dla nich ru- 

Odznaka broni pancernej     ж 
W centrum wyszkolenia broni pancernej odbyło się w dniu wczorajszym rozdanie przez gea. 

Fabrycego, pierwszego wiceministra spraw wojskowych odznak pancernych oficerom i pod 

downa na wiosnę Kampanja Rzymska! — roz- 
raduje oczy pątników z północy, usposobi do 
kontemplacji i marzeń! Należy sobie uświado- 
mić, że w tej ciszy Kampanji Rzymskiej w nie 
odkopanych jeszcze grobowcach śpią dzieje lu- 
dów całych, że nietylko arkady akwaduktów i 
kamienia na Via Appia, lub rozzłocone freskami 
i stiukami tombe latine mówią o dawnej sła- 
wie i potędze, ale że pomniki historyczne się- 
gają tu dalej, do czasów, kiedy Rzymu nie by- 
ło, albo kiedy wstający z kolebki gród Romiu- 
lusa walczył z pierwotnymi mieszkańcami tej 
ziemi. Bo północna część Kampanji — to taje- 
mnicza kraina Etrusków. Zapewne, dzieje wieiu 
ludów gubią się w mrokach legendy, ale po ża- 
dnym z zaginionych ludów nie zostało tyle 
śladów, co po Etruskach. Przecie muzea całego 
Świata pełne są ich pamiątek. 

„Od wspaniałego zamku Odoscalchi w Po- 
lo począwszy“ — mówi Morstin w prześlicznej 
swej monografji W kraju Łatynów, idąc na pe- 
łudnie przez Macarese, Ponte, Galere, Ostję, Ca- 
stel Porziano przechodzi się świętą ziemię, ve- 
tus Latium, kolebkę rzymskiego narodu. Tam 
są ruiny Lavimiene, na miejscu dzisiejszej Prat- 
tici, dobrze już w ziemię wkopane, tam Lauren- 
tum legendarne, Króla Latyna stolica, z której 
nawet odłamka muru nie zostało. To zienra 
sześciu ostatnich ksiąg Eneidy ziemia owiana 
pieśniami rzymskiej Iliady". Tam. warto jednak 
odczytać Eneidę, chociażby zapoznać się z kraj 
obrazem, który Wergiljusz opisuje. Różni s'ę 
ten krajobraz bardzo od tego, co dziś widzimy. 
Wszystkie kraje pobliskie dawnych sąsiadów 
Latynów, widać ze szczytu Świątyni Fortuny, 
gdy oddychając powietrzem, przepojonem za- 
pachem mirtu i kwiecia kasztanów, ogarnia 
się wzrokiem wielkie przestrzenie, skąpane w 
fioletach i lazurze. A na wschód od niego o 
parę godzin drogi piechotą zaczyna się już 
kraina, gdzie pośmiertna potęga i władztwo 
starożytnego Rzymu zatrzymuje się przed misty- 
cznem sanktuarjum rodzącego się tam po raz 
drugi ducha chrześcijańskiej miłośni, Tam, nad 
rzeką Anio o zimnej fali, leży Subiaco, wrota 
do Umbrii, pierwowzór łacińskich monasterów, 
opactwo benedyktyńskie, wzniesione  rekaini 
chrześcijan na miejscu willi zwanej 
Sublacense. : 

Pisze tak Morstin dalej: „Choć różny jest 
charakter różnych zakątków  Kampanji, jeden 
wspólny nastrój — melancholja stepu, co się jo- 
łożył pod bramami wiecznego miasta i w bla- 
sku gasnących promieni słońca ruiny są, jak w 

o oprawne relikwje,. pokryte patyną wic- 

I tak co krok przeszłość pogańska Rzymu 
łączy się z przeszłością chrześcijańską w cudo- 
wny akord, którego tłem jest melodja rozšpie- 
wanych dzwonów, słodka  melodja dzwonów 
włoskich, tak różnych od powagi żałobnej dzwo 
nów północy. Tam, w ziemi italskiej jakoś za- 
pomina się o karzącej dłoni Boga, który zesłał 
potop, zniszczył za grzechy Sodomę i Goino- 
rę, pamięta się natomiast ciągle o Chrystusie, 
co morze wzburzone  uśmierzał, dzieci do 
Swych kolan tulił, chorych uzdrawiał i grzesz- 
nikom winy odpuszczał prostemi słowami: „Idź 
i nie grzesz więcej!.. 

Mimowoli zazdrościmy naszym  pątnikom 
przeżyć w kościołach rzymskich tego wzrusze- 
nia, jakiego doznają przy zwiedzaniu Asyżu, 
gdzie ciągle przesuwać się im będzie Povereliv, 
oddzielony od nas wiekami, a najbliższy nam 
w miłości do Chrystusa i cudzie swego pro- 
stego i pełnego słońca życia. Odetchnie dusza 
od kurzu dnia powszedniego i szarzyzny co- 
dziennej, bo szerokim i głębokim jest oddech 
ludzkości całej przez szereg długich wieków w 

Nerona, 

olicerom. Zdjęcie nasze przedstawia monmient rozdawania odznak przez generała Fabrycego. Kampanji Rzymskiej. , 
. 
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Wypracowanie o kinie 
fotosów, wywieszonych przed każdem ki- 
nem. Są tam totografje drastyczne, obli. 
czone specjalnie na pobudzenie erotyzniu. 

Jakie więc jest wyjście? — Kwesija 
to zbyt poważna, by się dało rozstrzygnąć 
ją zgrubsza, na kolanie. Należy oprzeć 
sprawę tę na szerokich podstawach. Za- 
interesowane być musi całe społecze- 
stwo, zapewnione być powinno  współ- 
działanie władz administracyjnych. 

Kino kryje w sobie ogromne możli- 
wości. Użyte mądrze i celowo stać się one 
mogą pierwszorzędnym materjałem kształ 
cąco-wychowawczym i_ rozrywkowym. 
Wśród różnych projektów / rozwiązania 
kwestji stosunku młodzieży do kina nie 
brak poglądów skrajnych — od zupełue- 
go odseparowania młodzieży od kina -— 
aż do śmiałych pomysłów dopuszczenia 
jej na wszelkie filmy, — by w wyniku 
osłabić czar rzeczy zakązanej. — jak je- 
dno tak i drugie wyjście wcale sprawy 
nie rozwiązuje, przeciwnie gmatwa ja je- 
szcze bardziej. 

Młodzież kino mieć musi. Zabrać filn: 
z życia dzisiejszego — to utopja. Aie 
znów pozwolić na deprawację uczuć i 
myśli przez bezsensowne i glupie obra- 
zy — za żadną cenę nie wolno. | 

Wysuwana była, omawiana i nawet 
realizowana myśl kina dla młodzieży. Spe 
cjalnego kina, w któremby młodzież mia- 
ła swoje programy. Przybierało to formę 
wędrownych kin, wyświetlających ob:o- 
zy po szkołach lub też t. zw. porankach 
szkolnych w poszczególnych kinach. —. 
Zawsze jednak byliśmy świadkami tak 
nędznie dobranego programu, takiego 

bezceremonjalnego lekceważenia młodo- 
cianej publiczności, że imprezy te słusznie 
spotykały się z ostrą krytyką i oburze- 
niem zarówno wychowawców jak i 
mej młodzieży. ` 

Kino dla młodzieży istnieć powinne. 
Może to być osobne kino, mogą być pe- 
wne seanse w innych kinach — ale zaw 
sze mogą być zachowane pewne zasadni- 
cze warunki. 

Kino dla młodzieży mieścić się powir- 
no w sali dużej, ładnej, dobrze wietrzo- 
nej latem, a ogrzewanej zimą. Aparattira 
musi być pierwszorzędna. Lampa jasna, 
głośnik dobrze modulowany, projekcja 
czysta. 

W takiej sali, przy takiej aparaturze 
w wygodnem krześle obraz wyda się 100 
proc. lepszy. Jest to twierdzenie, oparte 
na długiej prakytce. 

Dobór filmów. Ten warunek podkreślić 
należy ze szczególnym naciskiem. Jest to 
Sprawa ważności pierwszorzędnej. Ma- 
jąc należytą salę i dobrą obsługę tech- 
niczną — zmarnuje się całą imprezę, je- 
żeli się byle jak załatwi kwestję wyboru 
i sprowadzania filmów. 

Tylko filmy dobre — to zn. wykonane 
i nakręcone nie przez matołków, ale 
przez artystów, mogą znaleźć się w ta- 
kiem kinie. Żadnej polityki  groszowej. 
Żadnych wycieruchów i oszmagańców, 
z posklejanych kawałków starej taśmy! 

Widzieliśmy jak pewni „przedsiębior- 
cy' (raczej ksobiebiorcy) sprowadzali 
za kilkanaście złotych stare tasiemce i 
puszczali te paskudztwa dla młodzieży. 
Nic dziwnego, że się wyrobiła odpowie 1- 
nia opinja dla tych „dozwolonych*  fil- 
mów. — Policyjnie musi być robienie ta- 
kich „interesów zakazane. 

sa- 

Młodzież chce i musi mieć filmy naj- 
lepsze. Tak samo, jak starsi. 

Nie należy również robić z kina dla 
młodzieży nudnego przybytku dla wyświe 
tlania przeważnie filmów naukowych, Da- 
wać tego w dozach minimalnych w do- 
datkach, albo też na specjalnych poka- 
zach — odczytach. Młodzież potrzebuje 
dobrego filmu rozrywkowego i niech go 
ma. 

Przykłady? Oto one: „Ben-Hur*, 
„Król Królów, „Trader Horn“, „Czemp“, 
„Tommy-Boy*, „W cieniu krzyża”, „Raj 
podlotkėw“ — i wiele wiele innych fil- 
mów. Nie bójmy się pokazać młodzieży 
życia — o ile jest ono ujęte z dobrej stro- 
ny. 

Filmy egzotyczne są lubiane i kształcą- 
ce. 

Flip i Flap, 
wielbieni. 

Anny Ondra — taka sama dziewczyn- 
ka, jak te z ławki szkolnej. 

Filmy o dzieciach i rodzicach poru- 
szają mocne uczucia („Emma', „Niepo- 
trzebna“). 

Nie lubi natomiast młodzież bezmyśl- 
nych fars z rozbijaniem głowy i waie- 
niem się po fizjognomiji. To się tylko pa- 
nom producentom zdaje, że młodzież chęt 
nie patrzy na wygłupianie się jakiegoś re- 
żysera. 

Chaplin lub Buster Keaton trafią da 
młodzieży. Slim Summerwille — rozśmie- 
szy, ale nie zabawi. 

Nie koniecznie tylko filmy cowboy- 
skie mogą być w programie dla młodzie- 

ży. Z pobieżnego tylko zestawienia — 
gorszych i lepszych filmów, widzimy, 
że młodzieży dużo można pokazać i do- 
starczyć jej tem należytej rozrywki. 

Dymsza, Burian — są 

Z krainy. ka 
у < 

nałów 

  

Na zdjęciu naszem widzimy typowy krajo! 
Jandja jak wiadomo, pocięta jest licznemi 
renórv leżących częstokroć niżej poziomu m: 
nałów, nad którym ustawiono kilka wiatraków 

mu wody 

   

  

  

  

a 

  

1za. lustracja nasza przedstawia jeden z tych 
' mających na celu utrzymanie należytego pozio- 

az z Holandji krainy kanałów i kwiatów. Cała H>»- 
alami, wybudowanemi w celu odwodnienia 

w kanale. 

Prezydent Roosevelt pie zaprasza Hitlera 
LONDYN. PAT. „Sunday Express“ do 

nosi, że prezydent Roosevelt miał dac 
przez Normana Dawisa wyraźnie do zro- 
zumienia w Berlinie, iż bynajmniej ше 
zaprasza do Waszyngtonu osobiście kan - 
clerza Hitlera, lecz tylko upełnomocnio- 
nego delegata rządu niemieckiego. 

Z tego powodu Hitler podobno posta 
  

nowił nie wysyłać do Waszyngtonu niko- 
go i zadowolić się nowo mianowanym 
ambasadorem, byłym prezydentem Ban- 
ku Rzeszy Lutherem. 

NOWY YORK. „New Times“ dono- 
si, że prezydent Roosevelt odroczyt ter- 
min mianowania ambasadora Stanów Zje 
dnoczonych w Niemczech. 

Skargę za pogwałcenie Konwencji Genewskiej 
złożyli Polacy z Niemiec 

KATOWICE. PAT. Z Opola donoszą: Dzieł 
nica pierwsza Związku Polaków w Niemczech 
wystosowała do sekretarza generalnego Ligi Na- 

rodów w Genewie sir Erika Drumonda, telegram 
następującej treści: 

Powolując się na artykuł 147 i 75 Konwen 

cji Genewskiej, zwracamy się do Rady Ligi Na- 
rodów z następującą petycją: prosząc o niezwło 

czne jej rozpatrzenie w trybie przyśpieszonem: 
W dniu 2 kwietnia r.b. miał się odbyć w Wiei- 
kich Strzelcach popisowy Zjazd Śpiewacki, ini- 

preza kulturalna, bez politycznego znaczenia. 

Zjazd ten został wbrew Konwencji Genewskicj 
zabroniony. Zakaz umotywował nadprezydent 
Lukaschek oświadczeniem, złożonem delegacji 

dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niem- 
czech, że nie może gwarantować bezpieczen- 

stwa życia biorących w zjeździe udział uczest- 
mików wobec stosunków panujących obecnie 

na Śląsku. 

SAS INK PRINI TS TRIBAL URI 

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SUP'u 

TORUŃ. PAT. . Dzisiaj odbył się w 
Toruniu ogólnopolski Zjazd delegatów — 
Stowarzyszeń  Urzędników — (Pastwowych 
(8. U.P.). (Po mszy św. delegaci złożyli 
wieniec u stóp: pomnika: Kopernika, poczem 
udali się do Teatbrtu Miiejskiego, gdzie w 
obecności mojewody (toruńskiego Kirtikti- 
Sa oraz przedstawicieli władz wiastąpiło 

otiwaricie zjazdu. Na wstępie Zjazd wy- - 
słał depesze - holdowmicze do p. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, do p. Marszałka Pił- 
sudsłkiego i p. prezesa Rady Ministrów Pry- 
stora. Pa wygiłoszeniu przemówień powi- 
talinych  ukonstytiuowalo się  prezydjum 
Zjazdu w osobach przewłodniczącego 
Wiarmskiego, wicęprzewodniezącego stiamo- 
> Rogowskiego z Torunia i p. Buczyń- 

kiego. 
* * * 

TORUNN, IPAT, Podozais |otwancia zja- 
zdła delegatów: Stowiamzyszeń Urzędników 
(Państwowych uchwalono rezolucję, w 
której wiailay zjazd S. U. P. 
litej (Polskiej składa hołd odporności du- 
cha polskiego ziemi (Pomorskiej oraz jej 
stolicy i wyraża zapewnienia braterskiego 
przywiązania. Rówinocześnie walny Zjazd 
delegatów stiwiendza, że wszelkie,  pnze- 
jawiiające się w ostatnich czasach próby 
młaruszemia  zasadniiczych warunków po- 
koju m Europie — nozbija się u granie 
Państiwa Polskiego o jednońśitą wolę i zdoł- 
miłość działania całego społeczeństwa. 

Również w dodatkach nie powinuo 
być śladu tandety, Tygodniki dźwięko- 
we Foxa i Paramountu, filmiki rysunko- 
we, filmy krajoznawcze, naukowe (up. 
świetny film „Stal'*), sportowe dodaiki 
muzyczne — to wszystko w najlepszym 
gatunku musi się znaleźć w kinie dla mło 
dzieży. 

Pewnie, że to kosztuje, — ale frekwen 
cja będzie murowana, Dobry film i de- 
bry. dodatek — takie hasło ściągnie każ- 
dą publiczność, a więc i młodzież, 

Skoro nie będzie w kinie dla młodzie- 
ży tandety i lekceważenia widowni — 
ręczyć można za pomyślny skutek w ten 
sposób przeprowadzonej akcji. 

Młodzież ma świetnie rozwinięty 
zmysł obserwacyjny i potrafi zastosować 
odpowiednie kryterja do każdego zjawi- 
ska. Na to dowodów nie trzeba. Kazdy 
je może znależć w życiu codziennem. 

Co młodzież myśli, mówi i pisze o ki- 
nie? Temat do niedawna gorszący, dziś 
iw naświetlaniu postulatów aktualizacji i 
zainteresowania — wysuwa się samorzut- 

nie. 
Jest wypracowanie kłasowe o kinie. 

Sformułowanie tematu i zagadnienia 
wyszło od młodzieży. Piszą klasy — pią- 
ta i szósta. Z zachowaniem  jaknajści- 
ślejszej dyskrecji autorskiej, zajrzyjmy 
do zeszytów. Z.. „Są filmy dla młodzie- 
ży dozwolone i niedozwolone. Dlacze- 
go jednak te pierwsze są zawsze takie 
marne. Nie podoba mi się film, na którym 
trzeba Śmiać się. Lubię filmy poważne, 
które zostawiają po sobie wrażenie. 
„Człowiek, którego zabiłem” nie był do- 
zwolony dla młodzieży, a jednak jakże 
pięknie wyraziła się tam miłość synow- 

Zwracamy się do Rady Ligi Narodów z 
prośbą: 1) o stwierdzenie, że zakaz odbycia 
tego Zjazdu stanowił złamanie Konwencji Ge- 

newskiej. 

2) O przywrócenie przez Ligę Narodów ja 
ko gwarantkę praw mniejszości polskiej na 518 
sku niemieckim, bezpieczeństwa życia i mienia, 
którego według własnych oświadczeń Niemcy 

obecnie jej dać nie mogą. 
Depeszę podpisali w imieniu dziełnicy I 

Związku Polaków: Spychalski i Bożek. 
=0-0-0—— 

REWIZJA W REDAKCJI KURJERA 
LWOWSKIEGO 

LWÓW. |PAT. Organa policji przy u- 
dziale władz sądowych i prokuratonskieh 
przeprowadziły . newizję w redakcji, admii- 
nisiriacji i drukarni „Kurjera Lwowskie 
go”. Rewizję przeprowadzono iw awiąziku 
z zarzułtem dokonywania przez ito wydaw- 
mtietiwio nadużyć ma szkodę Skarbu (Pań- 
St wia. 

  

Do dyispozycji władz sądowych za- 

traymalno, redaktora odpowiedzialnego ®- 
go dziennika Kazimiera Turzańskiego. 
ARTS SSZOIEPTERA WTTZTOWAANACE WREERED 

WARSZAWSKI ODSZIAŁ FABRYCZNY 
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    azaa 
M CKIEWiCZĄ 4 
„„Polesca 

ua nadchodzą e Święta najwytworniejsze 

Czekoladki pe Martepany — śarmelki 
iebywały asortyment 

czekoladowyt J AJ E IG 
z niespodziankami 

Kurzych skorupek napełoionych czekoladą, 
jadalnych marcepanowy. h święconek. Wielki 
wytór galanterji Świą ecznej oraz pięknych 

bonbonierek. 
Nieżrównanej jakości herbatę chińską. 

limy KANTON-TEA 
oraz wyborową kawę „ARABIA“ 

<ZIOBEBY - + Riu BAST S RES 
PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBii 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
& МА. КШ".ЗСШ NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŁLICZE”! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

    
ska młodego Francuza dla nieszczęśliwe 
go ojca zabitego Niemca". 

Inny wyjątek: ,,...Najbardziej godny 
uwagi jest, według mnie, film p.t. „Bezdo- 
mni“ Jest to prawdziwy obraz życia. O- 
twiera on nam oczy na nędzę dzieci uli- 
cy, każe myśleć o wykorzystaniu tych sit 
dla dobra społeczeństwa, zamiast szka- 
dy, jaką przynoszą. To, co jest w tyin 
filmie realne — dałoby się zastosować w 
każdem państwie — a więc także i u 
nas...“ 

Jeszcze inny urywek: „,...Nie lubię fil- 
mów wojennych Ale film „Na zachodzie 
bez zmian* pozostawił na mnie ogromre 
wrażenie. Wojna jest okropna. Człowiek 
traci swą wartość. Wojna powinna znik- 

nąć z powierzchni ziemi.“ | : 
Albo takie reileksje: „--PO filmie „Paj 

podlotków* przyszła mi do głowy mysl, 
że profesor, znający ucznia tak, jak swój 
przedmiot, a może i więcej, — zawsze 
będzie przez uczniów lubiany i szano- 
wany...“ 

Wreszcie zwierzenia:  ,,...Przepadam 
za filmami rysunkowemi. Kocham przeuii-- 

łą Betty Boop. Żywa laleczka o figlarnych 
oczkach! Kupiłam sobie minjaturkę Bet- 
ty — bo ilekroć na nią popatrzę, robi mi 
się wesoło na duszy ''... 

A więc są dowody. Kino pochłania 
młodzież. Budzi wzniosłe uczucia, szla- 
chetne myśli, skierowuje zainteresowa:ie 
na tematy społeczne, szerzy radość i po- 
godę. 

Czyż to wszystko nie jest podłożem 
szkoły współczesnej ? 

Tad. C. 

—=0-0-05— 
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i terau już można śŚm 
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"Tydzień sportowy 
Drugie zwycięztwo W.K.S. Wilno 

Ligowcy pokonani 
Drugie spolikanie liigoweów z nowo- 

zmoakbowania drużyną WKS — Wiilno у— 
kazało zdecydowaną przewagę wiilnian jny- 
stępużących w tem samem co ii w sobotę 

Dsiażyna nasza grała wmęcz świetnie 
ało promokiować jej 

jesną gazyszłość. Dające się obecnie а- 
uważyć pewne braki poszczególnych gra- 
<zy niewątpliwie zostaną usunięte po dłuż- 

szym treningu, a zaszczyt brania udłiału 

  

w rezgrywikach w czołowej drmżynie о- 

kręgu będzie majlepszym bodźcem dla 
graczy pretenidujących do tego. Kie- 
rowmieiwo drużyny powiinnoby się tylko 
specjalnie zająć roznuszaniem miedość je- 
szcze  totkiego centra - pomocy oraz pod- 
niesieniem sprawmości technicznej Hajdu- 
ła, którego — niewątpliwe wiartiośći jalko 
pizebojcy pa mile mogą poknyć pewnych 
bruków_ technicznych utrudniających mu 
(a mekzem całej drużynie) należyte wy- 

wiązanie się z (firudniego zadaniia klierow- 
nóka ataku. 

Niewłątipinny, że wkrótce już  Hajdul 
będzie  pełnoiwiariłościowym. ezłonikilem do- 
Skomułe  zieslbaiwiicnego  altaku i wówczas 
— re zgraniu mie będzie zmarnowaniych 
sytuaeyj podbramikią»jych. 

Obronia grała wczoraj lepiej niż wi so- 

botę ale tego jeszcze malo, aby być „mu- 
rem allie do przebycia” dla lofinych i zgma- 
nych atalków.. 

Ale dosyć lo tłem. Jeśli są obecnie — 

braki to przecież mamy pilenwisze dnii se- 
momtż, co jest uspnawiedlikwiieniem dostarte- 
czniem. 

Qto przebieg meczu: 
Wiilinio zdobyło prowadzenie w oknesie, 

kiedy pirzewaga była po stronie gości. 

Nike tnwialta cinla! długo, gdyż po jednej 
z sytuacyj podbramikiowych prawły  łącz- 
nik gości  wiykorzystujje miedokładną na- 
krywikę Rogowa fi sftnzela «z trzech kiro- 
ków. Wilno coraz wyraźniej dochodzi do 
głosu łecz alkeje podbnamikojwe mwą się, 
a kamy, bity przez Ohowańca, nie przy- 
uosi gola. 

Przewagę zdobywiałją gospodarze po 
tłoku podbnamkowym z samobójczego 
strzała obrońcy. 

Do grzeriwy jeszcze Naczulski wypra- 
zoajuje pozycję dogodną, a Zhnlojia strze- 
la mieuehromnie, 

Gwizdek przzy stiauslie 3:1 @йа Wilna. 

Po przenwiie znów) miewiykiomzystany - 

przez Chowańca: kammy za fauli Zbnoji. 
Gra otiwetta ze zmienną, krótkotrwałą prze 
wagą.  Glospodatrze są jednak częściej ау 
obcej bramce i w wyniikiu tego padają trzy 
dalsze celne strzały: dwa Pawłowskiego i 
jedhe Zbroji. 

Mecz kiończy się sensacyjnym wynikiem 
Ligowiey zaihairtiowainli wi bojach z maj- 

łepszemi dhtużynami polskiemi  sehodzą. 2 
boiska pokonani 6:1. 

Dwiie przegmane: 3:1 i 6:1 to wjyraź- 
dowód przewagi wóilnian. 

Kto jak grał? [Wszyscy ambitlnie, Naj- 
iepsi u nas Wysodki, Zbnoja, Chelmczyń. 
ski na skrzydle. Na (Pawłowskim zmać 
sezon narciarski trzymał się przez cały 

meczu dobrze, Roga "bez zarzutu. 
_ U gości miikt specjalnie mie wybijał 

się ponad ogólny poziom drużyny. Rusi- 
nek Był tak mnieszkodłiwiony, że nie 
mógł nie pokazać. Bramkarz, mimo że 

ny 

  

w stosunku 6:1 
aż sześć mazy! musiał sięgać do bramki po 

pilkę grał dobrze i obronił kilka b . nie- 
bezpiecznych syttuacycj. 

iPubliezniości dużo, co jest najoczywi- 
silszym idioiwiaaddem że WKS, grający z do- 
bnymi drużynami może liczyć ma popancie. 
[Publiczność zasmalkiuje iw! dobrej gmze i z 
włalsłłaniem wiepilejszej pogody będzie tiłum- 
nie oblegać kasy. 

Sęcała p. Kostanktnkiki popełnił tem 
siam bląd ieo ii p. Kiaiiz wi sobotę, nie starał 

się być, w najmożliwiej bezpośrednim kon- 
ibzlkicia z piłką, dzieki czemu przeoczył 

ikillka rąk. Pozatiem sędziował dobrze, co 
zmiegzitą ibłyło nizeczą łatwa gdyż  obydwiie 
qrużymy  zajpnezenitowiały się jako bandzo 
kane i grające naogół fair. 
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Dowiadujemy się że Kierowniketwo — 
WKS'u dbając o jalknajszybsze usunięcie 
ibraków technicznych onganiizuje szereg 

spotkań fterxamzyskiich. We wtorek WKS 
gna z Miikalbj, a wie środę z teamem Ma- 
kiabi — ŻAKS. 

Dr. Wacław Sidorowicz 
zwycięzcą w wiosennym biegu 

na przełaj 

Wiezonaj biegiem lierenowym, ma dy- 
sthamisie olkioło 4 kilm., mozpaczęto sezon 

lelkikoatletyczniy. 
Na siiancie zgromadziło się Kkilkudzie- 

sięcu zawodnilków z rozmaitych klubów i 

«crgiamizacyjj. 
[Pogoda sprzyjała Zieleń w świetle sło- 

necznem iwyglądala uroczyście. 
Grodzima: 11-ta zawiodnilcy muszają ze 

sitławtu i po partuset metrach znikają mię- 
dzy drzewami, Prowadzenie obejmuje dr. 
Sidowowiiez, za: mim suniie lawina zamodhni- 
ków. Między pmiami (drzew maieają bamw- 
me spodenki i koszulki. 

Wiehodzinay mia pagórek ażeby ob- 
serwować  kolniiee biegu. [Po 10 minutach 
oczekiwiań wychodzą pierwsi zamodniey : 
prowadzi dr. Sidomowicz za mim w od- 
sitępiaich kilkudziesięciu meltriowych bieg- 
ną Żylewicz, Herman, Samecki i inniit 

Na oistaltmi m killomeitirze nozgnywa się 
wiallka 0 każde miejsce. 

Koniieje biegu. Pienwiszy nia metę wpada 
dn. W. Sidomowildz uzyskując czas 13 m. 24 
sek. Następny jest Żylewicz (13 m, 36,8 
s.), tnzeci Hiemmam (13 m. 42,7 sek.), ma 
dalszych  miejsesidh  upllasowują się — 
Wiinonys, Samecki, Sikorski, i Burak. 

Samecki. pnzesiuwa! się na 5-te miejsce 
mia ostłatiniidh mieltrialdh pirzed miettą — upa- 
dek ma trasie nie pozwolił muzająć lep- 
szego miejsca. 

[Po uzgodnieniu przez sędziów  wytni- 
ików ikiemqxjnik zawodów p. M. Nowicki 
przemawia do zawiodnikówi i sędziów (dla 
czego pominięto publiczność ?) dziękując 
za | ie i ogłasza iwyniiki! wmęczając 
dyplomy zwycięzcom. 

Publiczność zwabiona biegiem do Za- 
kmetiu uiiechętinie wraca do miasta, słoń- 

liczne grupki! do rozsianych ce przykuwa 
«po lesie łayvek — chcę wykorzystać okia- 
zję — zażyć świeżego powietrza. ii opalić 
się, 

POPIERAJCIE L.0.P.P.I 

    

ZADANIE Nu. 20. 

©. 5. Kipping — (London) — „Mansch 
©ity News'* — 1911 r. 

BIAŁE: K a4; Gid5; S 26; 06 (4). 
CZARNE: K a8; W g2; pion e2 (3), 

Mat w 8-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANTA Nir. 18 

B. Bor|kum — (Wilno) — Oryginalne 
1. G b2—h8; K g6—h6; 2 G d3—7; — 
b4—b3; 3, G h8—g7 mak. 
1. G b2—h8; K g6—45; 2. Ki g8—g7; — 
K 5—e; 3. K g7—g6 — mat. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 19. 
2. Wróbel — ('Wamszawa — 2 wzm. zeszez. 

Br, Chess Fed. 1931 r, 
1. G aT—c5! z groźbą 2. W bl—g1; 
= w = — mali, 
+= - . G g6—g7; 2. G b3—g8!! K e3— 48; ЗМ Ы цн 
is 6—18; 2. G b8—1£7!! K e3—43; 3. WI 108 mal = ; 

2... „G a8—b7; 2. G b3—e6!! K e3—d3; 
W b1l—b3 — malt, 

PARTJIA Nr. 19. 

z łurnieju o mistrzostwo Rosji na 1913/14 
Depilut! czarnych skoczków 

BIAŁE CZARNIE 
4. Niemcowicz 4. Alechin 

1. e2—e4; eT—e0; 2. S gl—£3; S b8—c6; 
8. S bl—c3 S g8—6 4, Gf1—b5: 3 c6—d4; 
B. 6 bb—04; G f8—c0; 6. S 18 Х5; — 
Н 987г 

Jak zobaczymy później ofiama pilo- 
na daje czamym silny atak. 

ie 8 e5—d3; d7—4d5; 8. G e4Xd5; S £6X05 
9. 8 BXd5; H e7xe4+; 10, S d5—e3; 
G c5—d6; 11. 0—0; G c8—e6; 12. S d3—el 
010; 8. 243; 8.465; 14, H dl-C2; 
HB eś—hś; 15. S 61 13; H h4 44; 

Ūzame dąžą przez 16. S f5—h4 i 
T. S h4X£3 do zdecydowlainego altaku 
na pozycję biažecio króla. Białe są 
zrausizome do twyymieny skoczka e3. 

16. & e3Xf5; G e6Xf5; 17. d2—d3; 
H f4—gś; 18. S f3—44; RH g4—h5; 
19. £2—f4; W h8—8; 20. b2—bd; cr—c5; 
21. S d4X45; H h5Xf5; 22, H c2—d2; 
G d6—c7; 23. W f1—418; c5Xb4; ж 

   

24. c3Xbh4; g7—g5. 
25. f4Xg5; H f5—e5; 26. G cl-—b2; 
H e5Xg2+; 27. K gl—f1; © e7—g3; 
28. Gib2—d4! 

Ostaliniem posunięciem białe zręcz- 
niie bronią pole gl, unikając przegra- 
nej i jednocześnie grożąc atakiem na 
zyieję króla przeciwnika przez 

W alXel; albo G d4Xa7, albo W £3X£7. 
28... W d8Xd4! 29, H d2—c3+; K c8—b8; 
30. H e3Xd4; G g3—e5; 31 H d4—d7; — 
MW e8—e8. 32, W f3X47; H h2—h1; 33. 
K f1—f2; H h1—h4; 34. K £2—62; 
H hi-h5+. 

Czarine stanają się unaitomač pantję 
pnzez sitiate szachowanie, dąžąc do od- 
ciągnięcia wiieży £7 lub hetmana bia- 
łych mia obronę króla. 

35. gł—gd? 
Nepoprawnie! Teraz czarne ma- 

ją szanse na wygraną. 
35... H hó—h2+ ; 36, K e2—f3; H h2—g3 r 
37. K f3—e4; G еб—ет! 

Czarne ratiują się lod matła; jedniocze- 
male grożąc H g3—5+ 4 wygrywają 
„ieżę, 

38. W al—cl; H g3—s2+; 39, K e4—63; 
G c7—b6+; 40 d3—d4; W c8—d8! 
41. W el—c7; H g2—g3+; 42. W: f7—13; 
H g3—el--; 43, K e3—d3; H el—dl; 

44, K d3—e3; G b6Xt7. 
i bilate poddały się. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WIL. T-WA 
SZACHOWIEGO 

'Po dwunastej mundzie na czele tabeli 
turniejowej nadal! znajduje się p. P., któ- 
my, już mając 8 i pół p. zdobył prawo do 
wiejjścia do „extna” klasy graczy wileńskich 
Należy zaznaczyć, że p. IP. jest najpoważ- 
niejszym kandydatem: ;dło pierwszej niagro- 

dy. Na dmugiem miejscu jest p. Borkum z 
7 punktami, inzecie i czwanie miejsce dzie- 
lą pp. Judelewiicz i Sienickii — mając po 6 
i pół pumkt. Powyżsi tirzej graczy mają 
duże szalnse do wejścia: do extna klagy, - 

Piąte, szósfie ii siódme miejsce dzielą pp. 
Karasiński, Kurmin i Zawodow, mając po 
5 punktów. 

Ze względu na dużą ilość miiedokończo- 
njych i odłożonych partyj, waipliwem jest 
aby. turmiej został ukończony przed święta- 
mi, 

  

   
   

W kilku wierszach 
W swoim czasie Liga PZPN rozpisała do 

swych klubów referendum w związku z prcje- 

ktowaną reformą systemu jesiennych rozgrywek 

w grupie sześciu ostatnich klubów. Idzie bowien: 

o zaliczanie wyników z rozgrywek wiosenno-let 

nich (w grupach zachodniej i wschodniej) do 

rozgrywek „o spadek". 

Referendum dało wynik negatywny, aibo- 

wiem przeciwko wnioskowi wypowiedziały się 

kluby: Cracovia, Garbarnia, Podgórze, Warsza- 

wianka i Pogoń. Za wnioskiem głosowały Wi- 

sła, Warta, Ruch, 22 p.p. Czarni i ŁKS, zaś Le- 

gja nie wzięła udziału w referendum. Ponieważ 

wniosek taki wymagał większości dwóch trze 

cich głosów, przeto reiorma nie zostanie wpro- 

wadzona. 
* * * 

Sportowy klub w Turynie „Juventus“, ktėry 

surowo karze swych piłkarzy za brutalną grę, 

miał ostatnio okazję nagrodzić gracza, który 

otrzymał policzek. Miało to miejsce w stosunku 

do znakomitego piłkarza włoskiego Ferrari. W 

podnieceniu meczu jeden z przeciwników ude- 

rzył Ferrari w twarz, jednakże ten zachował 

całkowity spokój, absolutnie nie reagując na 

doznaną obrazę. W wyniku tego „Juventus*” ciia 

rował Ferrariemu pieniężną premię i wręczył 

mu adres, w którym podkreślona jest niezwy- 

sobą tego kła dyscyplina i panowanie nad 

znakomitego piłkarza. 
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WALNY ZJAZD PRASY SPORTOWEJ 
KATOWICE. PAT. W ubiegłą sobotę 

i niedzielę toczyły się w Katowicach wal 
obrady Polskiego Związku Dziennika- 

rzy i Publicystów Sportowych. Na zjazd 
przybyli delegaci ze Lwowa, Warszawy, 
Krakowa, Pomorza, Poznania, Łodzi, Ślą- 
ska i Katowic. W pierwszym dniu zjaz- 
du, uczestnicy zwiedzali zabytki Katowic 
i urządzenia przedsiębiorstw przemysto 
wych. Zjazd po udzieleniu absołutorjum 
ustępującemu zarządowi powołał nowy 
zarząd, na którego czele jako prezes po- 
nownie stanął dr. Mielech. Na zjeździe 
toczyła się obszerna dyskusja na temat 
zadań prasy sportowej, przyczem uchwa- : 
lono szereg rezolucyj. Drugi dzień zjaz- 
du zakończył się rautem. 

PRASA ŁÓDZKA O BAGIŃSKIM 

Łódzka prasa pisząc 0 bokserskich mi- 

strzostwach wileńskiego okręgu specjalną uwa- 

gę poświęca Bagińskiemu. Zaczyna się od ty- 

tulu, który brzmi: Gdy nockautuje ,„mucha”, a 

następnie, w treści: w wadze muszej: Bagiń- 

ski, zawodnik o tyle ciekawy, że wszystkie wal- 

ki swe wygrywa przez k.o. co jest niezwykie 

rzadkim wypadkiem w tej najlżejszej katego- 

rj. I tym razem Bagiński w 55 sek. znockauto- 

wał swego przeciwnika. 

AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA AAA AAA AAA AAAA AAAAŁA 

KAŻDY NIEPOTRZEBNY WAM DROBIAZG 
MOŻECIE OFIAROWAĆ NA LOTERJĘ DLA 

BEZROBOTNYCH 

bowcowego 
       

  

   

      

WORZROZTS OT 
PONIEDZ. 

Dzis 10 
Marji Egip. 

intro 
Juljasza 

Wschód słońca g. 4,34 

Zachód słońca g. 6,07 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLOGICZNEJ 
U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 9 KWIETNIA 

Ciśnienie Średnie 763. 

Temenratura średnia: -+ 4 

Temperatura majwyższa + 8 

Temperatiuma najniższa: O. 

Tendencja: lekiki wizriost 

Wialtn półmocny. 

Uwagi: (Pogodnie. 

KOŚCIELNA 
— PARAFJALNE RBKOLEKCJE — 

WIELKOPOSTNE W! WIELNIE. W dniu 6 
b. m. J. E. ks. Areybiskiup, Metropolita (Wi 
leński zakończył суК! mekolekcyj paraf- 
jalmyeh które osobiście 'w dzie- 
sigciu kościołach parafjalnych m. Wilna, 
Świątymiie byłły przepełnione podczas ma- 
riki głoszoniych przez  Aweyjpasterza. Ty- 

w salonach 

Hotelu Georges'a 
dni: '8 kwietnia b. r. 

o godzinie 22 

Borykady zło 
WILNO. Wczoraj w nocy na rynku 

Tyszkiewiczowskim doszło do starcia mię 

dzy grupą opryszków a patrolem policji 
śledczej Przebieg zajścia był następują- 

cy: 
Kilku policjantów przechodząc ulicą 

Kijowską, zauważyło przy straganie L. 

Grudzińskiego jakiegoś osobnika, wew- 
nątrz zaś światło. To nasunęło policji po- 
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EET EASA 

siące wiernych puzystępowały zbiorowo do 

Виду tej okazji J. E. ks. Atfcybiskup 
Metrapolita udzielił Sakramentu Bierzmo- 
wamia przeszło 4.000 osobom. 

— GODZINA ŚWIĘTA W ARCHI- 
DJECEZJI WILEŃSKIEJ. W dniu 6 bm, 
we wiszystikiedh  kiośdiołach  andhidjecezji 
wdleńskiej i m. (Wiilna odbyła się „Godzina 
Šuligta“ przed Najświętszym  Sakramen . 

Romualda Jallbrzytkowskiego, Metropolitę 
Wileńskiego w myśl życzenia Ojca Świię- 
tego „dla błagania mawrócenia gme- 
szmilków, większego uświęcenia sprawiied- 
fiwych, dla 'uproszemia złagodzenia mę- 

dzy: przygniatającej . świat «cały i uprag- 
nionego pokoju między wszystikiemi! miamo- 
dami“. 

MIEJSKA 

— СО BĘDZIE Z KOMUNIKACJĄ 
AUDOBUSOWĄ. W. bieżącym tygodniu 
ma się odbyć wi Malgisitiracie ispedjaline po- 
siedzenie w sprawie komunikacji auto- 
busowiej. Zaraz potem przeprowadzone 

zostaną rozmowy z przedstiawicielami 
Saurera na (temat złożonej przez tą firm: 
oferty. 

— POZIOM WILJI. Woda ma Wii 
osiągnęła onegdaj poziom normalny, ta- 
tak, że stłan mody wymosi 2 m. 75 em, 

—. ZAOHOROWANIA! ZAKAŹNE. — 
Ostiałtnio zamotowamo 'w mieście kilkana- 
ście zadhorowiań na. tyfus brzuszny. 

(Pomadłto. zanotowano 30 wypadków: in- 
nych chorób ziakaźmych. 

MAŁA CZARNA . 

dziejskie na rynku Kijowskim. 
ARESZTOWANIE 4-ch WŁAMYWACZY 

dejrzenie, iż w strąganie ktoś jest. 

Osobnik na widok policji rzucił się do 

ucieczki. — Na wezwanie policjantów 

uciekający nie zatrzymał się, więc odda 

no kilka strzałów na postrach, które po- 
skutkowały. 

W międzyczasie policjanci usiłowali 

dostać się do straganu, lecz znajdujący 
się tam opryszkowie, zabarykadowali się 

  

Dwa samobójstwa pad kołami pociągu 
WILNO. Wczoraj około godziny 7 rano w 

pobliżu Porubanku, w miejscu rzadko uczę- 
szczanem, rzucił się pod przejeżdżający pociąg 
szeregowiec 1 pal — w St. Różycki. 

Nieszczęśliwy. został rozszarpany przez ko - 
ła pędzącego pociągu. Nieco potem na szlaku 
do Nowej Wilejki rzucił się pod pociąg jakiś 
średnich łat mężczyzna, który poniósł śmierć na 
miejscu. 

Na torze pozostały dwie przepołowione czę- 

ści ciała. 

Tożsamości samobójcy nieustalono, wobec 

nie znalezienia przy nim jakichkolwiek doku- 

mentów osobistych. 

* * * 

Koło stacji Gawje dostał się pod pociąg 

umysłowo chory Józef łwacz z Lidy. Koła loko- 

motywy odtrąciły Iwacza w bok, więc odniósł 
on jedynie powierzchowne obrażenia. 

  

W dain 9-go kwietnia r. b. po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł 

w wieku lat 52. 

lit GRZEGÓRZ GIE 
O czem zswiadamiają pogrążeni w nientulonym ź:lu 

Żona, Syn i Rodzina 
E:sportacja zwłok odbędzie się z mies.kani. Zma:łego przy nl. Jakoba 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— „PIĘKNO KOŚCIOŁÓW! WILEŃ- 
SKICH* — Przypominamy, że w dniu 
dzisiejszy w sali Gimnazjum SS Naza- 
mełlwniek (wejście od ul. Piaskowej lub 

Sierakowskiego). [Pan Dym. M. Morelowski 
pwiofesor histonji sztuki na U. S. B, wy- 
głosi 0 godz. 17 p. p. lustrowany prze- 
zroczamii odczyt m. t. „Piękno kościołów 
wlileńskich', — Wstęp 5 0er., dla mło- 

—7 DZIAŁALNOŚCI P. ©. K. W dm. 
8 b. m. odbyło się posiedzenie Wiileńskie- 
go Komitetu Okręgowego Polskiego Czer 
mwionejgio Krzyża pod przewodnietwem Pre- 
zesa Komitetu p. wieewojewody Jamkow- 

W posiedzeniu prócz członków Komite- 
tu i Zarządu wzięli udział delęgaft Zamzą- 
du Głównego PCK p. Bolesław: Kozłow- 
sikii, sędzia NTA, przedstawiciel Szefa 
Samnlit. O. K. III ppłk. E. Dobaczewski i 
przedstawiciele Zanządów Oddziałów. 

Na posiedzeniu zostały | rozpatrzone 
sprawpzdamia Okręgu za mok ubiegły, — 
prelimtnarz budżetowy i plan pmae ma r. 
1933. 

[Pozałtem Prezes Komitetu Okręgowe- 
go p. wicewojewioda Jamkowski zdał spra 
wę z wyniku prac komisji specjalnej, po- 
wołanej w październiku r. ub. dla zbadania 
stiamiu faktycznego gospodarki finansowej 
okręgu. 

Komitet pnzyjął ido zatwierdzającej wiia- 
domości przedłożone spriaawozdania oraz 
preliminanz budżetowy i zalecił Zarzą- 
dowi Okręgu wyzyskanie wszelkich środ- 
ików /e<liem pokmytcia strat okręgu, usta- 
lomych przez komisję kontrolującą w 
sumie zł. 51,677,08 — 

KOLEJOWA 
— iPOCIĄGI DO WARSZAWY, 

Z chwilą wjprowadżenia fetniiego rozkładu 

jazdy, pociątę osobcwy przybywający 2 
Wlilna do Warszawy będzie stawał nia 
dworcu głównym, a mie jak dotychczas 
na dworeuw praskim. 

(Ponadto przebieg pociągu z Wilna do 
Wanszawiy będzie skrócony około  go- 
dzimy. 

" — POCIĄGI DO SUWAŁK I DRU- 
SKTENIK. Z dniem 15 b. m. wprowiadzo- 

ne zostamą pociągi osobowe do Suwallk — 
(przez Griodno) i do | ieniik, 

Do Suwałk pociągi będą odchodziły co- 
dłziienniie zaś do Druskiienik w. sobotę mie- 
dzielę i dnie świąteczne. : 

+ 

RÓŻNE 

— KUPCY ANGIELSCY W WILNIE. 
W drodze z Rygi mają zatmzymać się w 
Wilnie przedstawiciele kupiectwa  lon- 
idymńsikiilegyo, iktórzy: chcą nawiązać stosunki 
hamdłowe z Polską i państwami  bałtye- 
kiemi wobec rozszerzającego się bojkotu 
torwiarów miemieckich. 

— SAMOLOT LITEWSKI. Wtzoraj 
nano przywieziomo do: Wilna samolot liłtew: 
ski, Lora na której samolot: był załado- 

wany wzbudziła zrozumiałe zainteresowa- 
nie pasażerów i obecnych wi tym. czasie nia 
dworcu osób. 

— KOLONJE LETNIE. Już obecnie 
władze graniczne postanawiają pnzystą- 
pić do prac mad owgamizacją obozów 

letnich dlia młodzieży. W roku bież. na gra- 
оее z Litwą i Rosją przybędzie przeszło 
1500 iharcenzy i uczniów szkół średnich. 

— SZEWSKIA SPÓŁDZIELNIA  EK- 
SPORTOWA. Trwające od dłuższego czasu 
rozmowy mia (temat zorganizowania w Wil- 
mie szewsikiej spółdzielmi eksportowej, zo- 
stały zialkiończiome pozytywnie. 

Statut powstającej Spółdzielni. zostiatniie 
w majjbliższym czasie pnzesłany do Rady 
Tzb Rzemieślniczych w ie. 

Jechocześnie za pośrednilctwem Rady 
mają być podjęte pentnaktacje m „Sow 
poltiowgiem* wj sprawie eksportu obuwia 
wileńskiego do Sowietów. 

Akademickich 
Kół Wilnian 
Warszawie Lwowie 

i Poznaniu 
  

i poczęli bombardować policjantów ka- 
mieniami. Gdy drzwi wyważono i dosta- 
no się do wnętrza straganu, ukryci tam 
włamywacze rzucili się na policjantów z 

drągami. Między wywiadowcami a opry - 

szkami, wywiązała się zacięta walka, po 

której opryszków zdołano obezwładnić 
i zakuć w kajdanki. 

Aresztowanymi okazali się: Hirsz Szu - 

fjan (Krawiecki 6), A. Wyrsocki (Kra- 
wiecki 6), A. Kondratowicz  (Cedrowa 

40) i J. Gerszanow bez stałego miejsca 

zamieszkania, 

+ о* * 

Należy zaznaczyć, że jeden z pośród 

zatrzymanych włamywaczy MH. Szufjan 

dopiero przed kilkunastu dniami wyszedł 

z więzienia, gdzie przebywał dłuższy czas 

jako poszlakowany o udział w zabójstwie 
z wyroku „din-tojry*.   

Jssińskiego 6, w poniedziałek dn. 10 kwietnia r. b. e godzinie 13-ej 

Głodówka b. urzędnika 
WILNO. Przed trzema dniami w ho- 

telu Szlacheckim przy ul. Ostrobramskiej, 
zamieszkał przybyły z wieńca były urzęd 
„nik tamtejszego Sądu Grodzkiego 31-letni 
Ignacy Garbacz. 

Po zainstalowaniu się w pokoju Gai- 
bacz zapowiedział, że rozpoczyna gło- 
dówkę z powodów, które podał w listacii 
wysłanych zaraz po przyjeździe do М/й- 
na, do władz sądowych i policyjnych. 

Garbacz od dwu dni nie opuszcza 
swego pokoju i odmawia przyjęcia po- 
karmu. W dniu wczorajszym przybyły 
do hotelu przedstawiciel policji, znalazł 
Garbacza leżącego w łóżku. Chory zo- 

stał zbadany protokularnie celem wyjaś- 
nienia przyczyn, które go zmusiły do de- 
monstracji. Ze słów Garbacza wynika, 
że wystosował od dość dawno do mini- 
sterstwa sprawiedliwości zapytanie co 
do przyczyn zwolnienia jego z posady. 
Odpowiedzi dotychczas nie otrzymał i 
liczy, że może demonstracja głodowa przy 
śpieszy takową. 

BALE I ZABAWY 
— CZARNA (KAWIA. We wtorek 18 

kwietnia b. r. o godz, 22 w: salonach Ho- 
teliu Georges'a odbędzie się Czarna kawa 
urządzana przez Akademidkie Koło Wit- 
nian w Warszanjie Lwowie i Poznaniu 

Zaproszenia można otrzymać mw Ho- 
telu Georges'a 13, 14, 15, i 18 kwietniia b. 
r. o godz, 18—19, 

a bk I MUZYKA 
‚ — Теа i na Pohulance — dziś „Ta- 

ni poniedziałek". Dziś, 10 kwietnia o godz. 8 
wiecz. po cenach propagandowych, wyborna komedjo-farsa „Omal nie noc poślubna", która 
bawi tłumnie zebraną publiczność, zmuszając 
ja do bezustannego śmiechu. Kapitalne typy stwarzają: Daczyński, Niedźwiedzka, Neubeit 
(przewyborny przyjaciel — służący) i Grolic- 
ki na czełe Świetnie zgranego zespołu. 

— Jutro premjera „Lekarza bezdomnego“. Jutro, we wtorek 11 b.m. o godz. 8 wiecz. pre- mjera niezrównanej sztuki A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny”, która na naszej scenie 0- trzymała najświetniejszą obsadę i doskonałe ra- my. — Reżyserja Daczyńskiego. — W rolach głównych ulubieńcy publiczności: P.p. Zielińska Biernacka, „Daczyński, Grolicki, Neubelt, Bielec ki, a: Skolimowski i Martyka. 
— muzyczny „Lutnia*. Poże. występ Elny Gistedt. Dziś po cenach SE szych od 30 gr. do 2,50 gr. pożegnalny występ znakomitej artystki Elny Gistedt, która Opu- szcza Wilno udając się do krajów nadbałtyc- kich. Wystawioną zostanie po raz ostatni Wy- tworna komedja muzyczna „Peppina”, w której E. Gistedt tworzy niezapomnianą kreację. Ze względu na pożegnalny występ tej znakomitej ię ceny miejsc wyznaczono minimalne do 5 żę 2,50 gr. Początek punktualnie o 

‚ — Zawieszenie widowisk w Wielkim = dniu. W okresie Wielkiego Tygodnia e, wtorku do soboty włącznie, widowiska w tea- trze muzycznym „Lutnia“ zostaną zawieszone. Kasa jednak czynną będzie codziennie sprzeda- jąc bilety na przedstawienia świąteczne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Św. Franciszek w Assyżu 
HELIOS — Qjeowie i dzieci 4 HOLLYWOOD — 24 godziny. и 
CASINO — Romans Biarritz 
PAN — Flip i Flap 
LUX — Arka Noego, 
ŚWIATOWID — Klątwa rodu manda- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZATRZYMANIE POSZUKIWANEGO. 

Policji udało się ująć niebezpiecznego włamy- 
wacza J. Zaniewskiego, poszukiwanego od dłuż - 
szego czasu za różne przestępstwa dokonane 
w. bandzie. 

— Porzucone gęsi. Na ul. Radość porzucił worek z gęsiami jakiś złodziej. Pesterunk. Mi- R Seki ce uciekającego, lecz bez и . Gęsi skradzi i ieś $го 
BRE ione były gdzieś w śród- 

— Złodziej w sklepie, W sklepie piśmiea- nym Tarasiewiczą (Bazyljańska 2 asilais, osobnika, który usiłował skraść paczkę towa- rów. 

— OFIARA „POTOKARZY*. Na ul. Beii- 
ny z wozu St. Andruszkiewicza, skradziono ró>- 
ne towary wartości 300 złotych. Dwie kobiety 
poszlakowane o tę kradzież zatrzymano. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
przy ul. Szopena 1, znaleziono podrzutka płd 
żeńskiej, w wieku około 2 miesięcy, z kartką 
w języku żydowskim. Dziecko ulokowano 
przytułku Tow. TOZ. 

Radjo wileńskie 

w 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 10 kwietnia 
11.40 — Przegląd prasy 
12.10 — Muzyka z płyt ; 
13.20 — Kom. meteor. 
14.40 — Program Idzieniny. 
14,45 — Muzyka: popularna (płyty). 
15.15 — Giełda Rolnicza 
15.25 — Audycje dla dzieci 
15.55 — Nowe płyty 
16.25 — Finanicuski 

18.00 — Odazytt dla mature, 
1825 — Słynne śpiewaczki (płyty) 
18.40 — litiewydki 

18.55 — Rekolekcje radjowe, 
7 — (Will. rom, ` 

20 — „Na widnokręgu 
19,45 — Prias, (dz, radjowy. 
20.00 — Skrzynka techinicznia 
20.20 — Koncert muzyki popularnej 
2040 — Wiad. sporiiowie. 
20.45 — Dod. do pras. dz, radjowy. 
20.50 — Godzina życzeń 
23.00 — Kiom. meteor. 
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Dźwiękowe Kiao „APOLLO" 
Dominikańska nr. 26. 

Najweselszy film niezrównsnych komików 

FLIP i FLAP 
w Legji Cudzoziemskiej 
Wywołujący bezustannie huragany Smiechu, — 
Task wesołego lilma jeszcie nie było. — Hasło 

filma „Pret“ ze smuiklem!“ 
N-d progam; | 

Tygodnik Paramountu. 
Pocz. seans, o godz. 6, 8, i 10,15 

WSTĘP 49 GROSZY. 

Tne— Neliapszy środek przeciw 
zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać arygin. Francuski. 

ak. 

  

  
  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
3 jelit przyjmaje od 12 — 2 1 4 — 6 

Kwlatowa 7, tal. 14-25,   
BACZNOŚCI 

Wystrzegajcie się domokrąžnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handłach spożywczych 

najlepszą» 

« Kopernikiem 
Uznaną za [

i
l
 

  

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 
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Warszawa Bracka 23. 

  

=> 

! HALLO... UWAGA!!! 

   | komunikuje; 

| Polecamy: 

i Duży wybśr. 

  

i'W. WRZESNIEWSKI Sp. Akc. į 
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Kwas moczowy 
ZATRUWA ORGANIZM 

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

| Żądać w aptekach i składach aptecznych. 
B Dra Deschampa, Warszawa  Królew- 

ska 16. 
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Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- Baczność! г ав; 

Sprawdzcie 
ceny ogłoszeń i 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienis przekonacie się, iż 

ogłcszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIE i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośreduictwem Bija REKIAMOWOJO 
S$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tei. 82. 

  

W
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Da] skrzydła swym listem, 
Korzystaj z poczty iotniczej! 

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

  

CENY NISKIE 
KRY-YSOWE 

rm W. CHARYTONOWICZ 
| apt. DH. WILNO, MICKIEW|CZA 7. tel., 9.71. 

iż na Święta zaopatrzona w towary z pierwszych źródeł, a więc po naj- 
niższych cenach. 

wytworne wody kwiatowe, perfumy. mydła, flakcny na 
toalety, puderniczki. 

Szatrau, wanilję, opłstki, FARBKI DO JAJ, zsprawę do podłóg i t. d. 

Grzeczna obsługa. 6 

SB EB GB C2 GW TEG 

SILNE I ZDROWE 

Drzewka, krzewy owocowe i Gzdobne 
oraz wyjątkowo piękne DRZEWKA IGLASTE 

polecają Po CENACH NIZKICH 

Szkółki Podzameckie 
poczła MACIEJOWICE, woj. lubsiskie. 

Cza-Iki na Żądaniel 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

  

sę 

        
  

MIRO 

  

TANIE MEBLE 

į 

Poleca fabryka koszykąrska 
Meble miękkie, twarde, lampy, dziecinne 
mebelki, kosze podróżne oraz najrozmaitszę 

galanterję. 

Fotele od 6 zł. Garnitury mebli 
od 40 24. 

W. POHULANKA 5. ||. УНО 
Firma nagrodzona złotym medalem na Tar. 

gach Północnych. 

NAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
OZIZ 3 

  

  

Dziš KINO REWJA 
OSTROBRAMSKA 5 

Balkon 

35 gr. 
na wszystkie seanse 

$w. Franciszek z ASSyżu 
Potężny film, obrazujący Żywot i Dzieje świętego. 

Dziś! KINO REWJA 
OSTROBRA-SKA 5 

Parter 

49 gr. 
na wszystkie saezza   

W roli świętego Alberto Pasquali R-y-- Hrabia Antamaro. 
Początek o godz. 3 — 5 — 7 i 9-tej. 

  

„HELIOS“ 
Ww i 

PAN 

NIE BYŁO I NiE BĘCZIE takiego arcydzieła, jsk 

CIENIU KRZYZ 
realiracji genjalnego twórcy, króla režyse:6w CECILA В. ОЕ MILLE'A. — Już sk ótce, 

  

„DIN 
» Węgierska Miłaść 
» Tragedia na Riwjerze ROMANS W BIARRITZ 

Warner Baxter : pzepiękz Darotha Mac-Kall. W rol. gł. 110 proc. 
męzczyzna 

Dziś! Wielki podwójny przedświąteczsy pregram 

Budapeszt - miasto radości i tańca — W rol.gł. czzsu'ącz 

ROZSI BARSONI 

Nad program: *oskonsłe dodatki dźwiękowe, — Począ ek o g. 4 ej 

  

Wszyscy do nas! Dziś benefis! 1) Nijulabieūszy wesołkowie kra LIP I FFLAP 
w jabileuszowej wielkiej epopei humoru „I h dole i'niedole*, 2) Powszechnie uwielbiany $LIM w rekordosej komedji 

3) FRIGO w komedji „Footbslowiec" 4) DODATEK SPORTOWY w ujęcia komicznem oraz Symfonia PAN 
na ekranie w wykon:niu orkiestry najlepszych sił świata 

  

“in OJCOWIE I DZIECI — 
© „Pod samowarem“ 

99 

ю 

Rewelacyjny program, 

z rosyjskiemi 
śpiewami i tsńcami, 

Symforja sześciu milionów wspaniały film z udziałem ulub. kobiet 
Ricardo Curtez i b:hat. 1. „Kobieta z bocznej ulicy* ireny Bunne. 

s Mabadjada w Zakopanem w r. 1933. 
Balkon 50 gr. Pałter cd 80 gr. — Seanse o g. 4, 6, 8 1 10.15. * 

  

  

Dziś! Nsjgłośniejsze i najpotszniejsze arcydzieło Ist osta'ri h w wersji dźwiękowej 
Dżwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 ARRA NOEGO 

W rolach gł. 6EORGE 
O'BRIEN i DOLORES 
COSTELLO. — Mrosące 
krew sceny POTOPU. — 

   
      

2 00000 dol, kosziu. *0000 artystów — De młdzieżv dorwolony 

  

      

  
  

FABRYKA 
* | SKŁAD MEBLI 

     

  

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
ua ogrodzenia 

Z. Kezslar 
Wilno, Zswslna 19 

tel 18-09. 

Wysyłam tskże na zamówienia 

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadników Jagielionowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosis- 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 —8. 

Spróbujcie - porównajcie 
a przekonacie się 

wina wytwórni 

МОНЕ 
WILNO 

Są stara—leżałe, mocne i zdrowe. 

ŻĄSBJCIE WSZĘDZIE. 

  

  

  

  

d. RILENKI I 5 

: dom własny. Istnieje od 1443. 

angielskie, kredensy, stoły, 

Lecznica Litewsk. Stow. Bem. Sanilattej 

GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY a 

Spółka z ogr. odp. 

8 | Jedaleie, sypialnie, saiony, 

szaty, biurka Kkrzesłz dębowe 

Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

(kwarc. Solux, Djatermija) 

Wólisa, ul. Tatzrska 28, 

gzbinety, łóżka niklowane | 

ft.p. Ceny znacznie zuiżone, 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 

czynny od 11 — 6 popołudnia 

  

  
  @ 

SKŁAD SUKNA, WEŁNY Hyjątkowa okazja przeń Świętami!       Opłata za ok pz o i JEDWABIU Wyprzedaż likwidacyjaa 

E 0 Z. KAZASKI ?| piyt gramofonowych 
UWAGA! | a i gramofonów 

    

Sklep win, wódek i towarów spożywczych 

ZWIEDRYŃSKIEGO 
Został przeniesiony do nowego lokalu 

WILEŃSKA 36. Tel. 12-24, 

górnośląski węgiel 

za bezcen 

„START“ 
WILNO, KROLEWSKA 1. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

ostatnie noweści 
sezonu wiosennego 
materjały damskie i męskie na ubra- 

nia, suknie i palta, . 

"Ceny wyjątkowo niskie! 

® 
WITOLD JUREWICZ 

    
  

    

Drzewo suche 
po cenach zsńiżenych   
      poleca „PŁOMIE 

Sprzedaż również na raty 

  

Zaiecany przez lexarzy dla dzieci ! dorosłych w przypadkach R : 

krzywicy, powiększenia gruczołów i wycieńczeniu ogólnem й 

Jecorol 
Cena detaliczna za ffakon zamiast Zł. 4 tylko Zł. 320 

w nowym flaxonie o podwójnej zawartości tylko Zł. 550 

Że płaszcz i 

ZAKŁAD 
KRAWiECKI $T+ 

Ul. Wilenska 32 m. 2 

  

UHIU W A G All! 
Nadszedł już wiosenny Sezoti, 

A czy każdy z Was pamięta, 
garnitur nowy 

Obstalować trza na święta!!! 
Tanio i elegancko wykonuje 

    
A 

były majster firmy Prow. A. PAKA. 
„eaweł Bure" ,   

   

    

   

  

  

    

    

m AI Ka plazy roc ||]PRZYPOMNIENIE + Вг . T 

(stosowany zamiast tranu) / naprawę po cenach znacznie z e E g < 
zniżonyth o uz 

znacznie staniał Wilno, nl Ad. Mickiewicza 4 | |; | EXPRESS" "FH 
> : gr LD eż 

' 'ШЩШШВШШЦЩЩМШШ E — Wielka 31 (róg Szklanej) sz 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONE! 

Proszę się przekonać! Prasowanie ubrsń i 

gremolowanie materjsłów na poczekania. 

Maszyny de szycia 
Firmy SINGER, 

oryginalne amerykańskie tekonstraowane 

poleca 

Najwięcej żądana 
na rynkach światowych | 
ANG. HERBATA 

| „LTONSA 
| 

  

JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW 
jest do nabycia w handłach kolonjaln. 

Żółte opakowanie — łsgodua 
  

| 
| 
| 

| 
| 
| 

  

  

c A — cierpk 

KRAUZĖ ииич | 2 6МУМТ МАСРОВТК! 
pietro Irszę, Te. 15-51. Nowootworzony Żą S E o ów 
  

Ё 

   
Roya е ст — ' ее . a 

ееа MA - mam 0-1 mai # 

Parcelacja maj. 

'Landwarów 
   Dziaśki 

Kcemunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

  

    
Og 

Sklep apteczno kosmetyczny 

„LUDWIK” 
Wilno uł, ZAMKOWA Nr. 12 Vis'a'vis 

Skopówki 
Bogato zaopatrzony we wszelkie artykuły 

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

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

Sottaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sio- 

  

  

PLAC 
w Zwierzyfńcu róg Tomasza-Zana i Fabrycz 
nej do sprzedania — Dowiedzieć sięs Wielka 

10 m 1 do 10 rans i od 2—3 pp.           
Lekarze 

REKORDOWA COFA 
Dr.Glnsberg 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — i 

  

TI m a A S 

  

  

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. i 4 — 8. Tel. 567. 

SARAAŃARRŻAZRŃY Bik ii 

Kurno 
Wileńskie Koncesjonowane „i „SPRZEDAŻ 

@ KUPIĘ 
małą maszynę do pisa- 
nia używaną w dobrym samochodowe 

  

„U7TSYy 

    

  

letniskowo - ogradniczo - budowlane i mot acyki owe miniskaci Stona” pos 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. : ; 

i autobusem co godzinę. Zapisy i 0 a Bernardyński 8 w godz. "RÓŻNE 

część pożyczką długoterminową, e IB 2) AA прония 

reszta ratzmi miesięcznemi, ё SAS AS = 

Cena ой 660 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wlieńska Spółka Parcelacyjna, 
ui, Mickiewicza 4, m. 2, 

S
A
R
 

a 

    

  

У oh 

$ w mal. Landwarów: Zarząd Bóbr. 

TRES ROSÓCWZNCCWE : o GR 

Brukarnia Wydawfiictwa „SŁOWA” 

wdowa z dwiema cóc- 
kami w opłakanem po- 
łożeniu woła o pomoc, 
by podłeczyć i lepiej 
odżywiać córeczki. Nai 
mniejsze ofiary w ubra | 
niu lub- gotówce sk'a- , 
dać proszę ' pod literą. ; 

"|.S. do redakcji Słowa. 

  

ŁAŹNIE i Aaresia 

  

MOSTOWA 13 

w tygodniu przędźwiątecznym czynne «cd dnia dzisiejszego 

codziennie bez przerwy.     
      

     

  

   BE a 

Tatarzyūski. 

  

A 

Redaktor 

    


