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Cena 20 groszy. 

  

Rok WIE. 

Twórcze 
Zbliżająca się ku końcowi zwy- 

  

czajna sesja Izb dała ńam miarę war- 

tości usiłowań nietylko obeenego rzą- 

du lecz i współdziałającej z nim i 

współmyśłącej sejmowej większości. 

Oba czynniki te stanęły wobec sytua- 

cji państwowej gospodarczo niezmier- 

nie trudnej, politycznie zaś wymagają 

cej śmiałych i męskich decyzyj. I za- 

równo rząd jak i Blok Bezpartyjny 

Współpracy z Rządem nie zawiodły 

ani trochę pokładanych w nich przez 

nas nadziei. Nie zboczyły ani na krok 

z wytkniętej i raz obranej drogi, nie 

dały się wyprowadzić z równowagi 

demagogicznym triickom opozycji, nie 

zrobiły najmniejszego ustępstwa w 

kierunku zyskania sobie taniej 

sympatji, tak ponętnej niekiedy dla 

będących u władzy. Przeciwnie — re- 

prezentujący dzisiejszy kurs państwo- 

wy zdobywali się, ile razy potrzeba 

było, na pewną nawet szorstkość w 

sławianiu nie dających się zbyć pół- 

srodkami zagadnień i kokieterji poli- 

tycznej nie spróbowali ani na jedną 

chwilę. Twarde były ich słowa i twar- 

de stanowisko, iłe razy mieli przed so- 

bą surową rzeczywistość lub sprawę 

zazębioną z najwyższym interesem 

państwa. 

Odnosi się to w pierwszej linji do 

traktowania budżetu i ratyfikacji u- 

mów likwidacyjnej i handlowej z 

Niemcami. W przemówieniach na tle 

obu tych spraw zarówno na posiedze- 

plenarnych jak 

nych. przedstawiciele rządu 

samo jak i większość 

krywali prawdy i ukazywali spo- 

łeczeństwu istotne jej oblicze. W 

obu wypadkach tych byli „jak naj- 
dalsi od objawów oportunistycznej 

słabości. Tu i tam trzeba było schwy- 

cić byka za rogi, stanąć frontem za- 

równo do probłemów jak i do opinji 

publicznej, nie schlebiając jej lub li- 

cząc się z jej nerwowością — lecz 

nuświadamiając ją sumiennie i rzeczo- 

wo. To był zarówno rządu jak idącej 

z nim razem, zwariej w dążeniach, 

grupy obowiązek elementarny. Lecz 

obowiązki tego rodzaju „parlamenta- 

ryzm* spełnia najczęściej połowicznie 

i bardzo niechętnie. Przeciętni gracze 

partyjni nie lubią „narażać się'* na 

niepopularność. Na to mogą sobie po- 

zwolić jędynie łudzie, dla których po- 

lityka jest narodową służbą a nie bus- 

sinesem i karjerą. To też jasność i 

szczerość wystąpień rządu 

wych rzeczników jego punktu widze- 

nia były zjawiskiem niecodziennem. 

niach 

tak 

nie u- 

1 sejmo- 

Nie łudzono nikogo i nic nie obwi- 

jano w bawełnę. Prym trzymał w tym 

kierunku minister Matuszewski, któ- 
remu przypadło w udziale najtrudniej- 

sze: mówić 0 ciężkim stanie państwo- 

wych finansów i szukać sposobów 

związania końca z końcem. Zarówno 

w Sejmie jak w Senacie postawił 'on 

sprawę jasno. Nie było w oświetle- 

niach jego żadnej beznadziejności, by- 

ło tyłko liczenie się z chwilą bieżącą. 

z kryzysem, który jak przyszedł tak | 

minie, bowiem 'to leży w naturze 

wszystkich nawiedzających świat kry- 

zysów. Więc polski minister skarbu 

nie zawahał się ,wspomnieć o deficy- 

cie. który m 0 ż e się zdarzyć, jeśli mu 

się nie zapobiegnie w porę. A ponieważ 

w momentach ogólnej. gospodarczej 

depresji cudów robić nie można — 

wyznał, iż kto wie, zali nie trzeba bę- 

dzie zmniejszyć „wydatków na admi- 

nistrację” czyli urzędniczych pensyj. 

Miał to być jednak środek ostateczny. 

po zużyciu wszystkich innych, moż- 

liwych w tym wypadku. Lecz gdyby 

konieczność do użycia go zmusiła — 

trudna rada. Ofiary dla państwa mu- 

szą: ponosić wszyscy. 

  

  

_ Coś podobnego brzmiało w cyzelo- 

wanych, a jednak równie szczerych 

wywodach ministra Zaleskiego, gdy 

motywował konieczność ratyfikowa- 

nia umowy likwidacyjnej i traktatu 

handiowego z Rzeszą. I ten przema- 

  

komisyj-_ 

ERRA 

ysiłki WYSIIKI. 
wiał bez osłonek. Nie zachwałał raty- 

fikacji jako czegoś, co przyniesie 

ogromne materjalne korzyści — 

przekonywał natomiast, iż niezbędna 

jest ona dla zdekłarowania istotnych 

tendencyj Polski w stosunkach między 

narodowych. Więc i to jest raczej pe- 

wnego rodzaju ofiara niezbędna, о- 

fiara, której konsekwencje polityczno- 

moralne są jednak bardzo znaczne. W 

obecnej konjunkturze szczególniej, gdy 

świat wyraźnie chce i musi wiedzieć, 

kto burzy chce, a kto — pokoju. Bo 

tylko ten ostatni liczyć może na czy- 

jekoiwiek poparcie. Określenie swych 

do gruntu pokojowych intencyj ma 

też dziś dużą wagę i w zakresie gospo- 

darczo-finansowym i w zakresie ko- 

rzystania z jakichkolwiek kredytów. 

Był więc akt dokonany na wniosek 

rządu i przy poparciu jego grupy w 

dn. 10 b.m. w całem tego słowa znacze 

niu akiem państwowej rozwagi. Tak 

jak i wynurzenia kierownika minister- 

stwa skarbu. 

Jakże perfidnie i do gruntu nieszcze 

rze zachowała się wobec tych posunięć 

rozumnych zjednoczona przez hiena- 

wiść do dziś rządzącego kierunku opo- 

zycja. Ze spełnionego obowiązku uku- 

ła ona najdalej idące oskarżenie prze- 

ciwko występującym w obronie ko- 

nieczności państwowych. I uczyniła 

wszystko, aby przedstąwić ich jako 

niewątpliwych winowajców, działają- 

cąyeh na szkodę wszystkich. Endecja 

uderzyła w swój zwykły dzwon anty- 

niemieckiego alarmu. Naturalnie gdy- 

by chodziło o Rosję, zachowałaby się 

inaczej. Socjaliści wystąpiłi w roli ob- 

rońców zagrożonej w swoich docho- 

dach pracy i naszczuwają jak umieją 

świat robotniczy i urzędniczy jedno- 

cześnie. To ich nic nie kosztuje, a jed- 

na zwolenników... ale tylko śród bar- 

dzo naiwnych. Ale nawet naiwni nie 

potrafią zrozumieć dlaczego część 

lewicy głosowała przeciwko  ra- 

tyfikacjj umów z Niemcami. To 

już był wybryk nie z  ideologją 

opozycji nawet nie mający  wspól- 

nego. Lecz czyż tu idzie o ideo- 

logjię? Tu idzie o dyskredytowanie 

dziś rządzących w Polsce i popierają- 

cych ich w tem trudnem dziele. Idzie 

o ciśnięcie w myśli i dusze jadu nie- 

chęci i podejrzeń i zagranie na stru- 

nie wszelakich egoizmów. Taką robo- 

tę w przeciwieństwie do budowania 

Polski murowanej wzięli na siebie par- 

Zadanie to niew- 

dzięczne. Lubicz. 

tyjni malkontenci. 

Uriop zdrowotny min. Prystora 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister przemysłu i handlu Pry- 
stor wyjeżdża jutro na zlecenie leka- 
rzy do Krynicy, celem przeprowadze- 
nia kuracji, wskutek ostatnio przeby- 
tej ciężkiej choroby. Na czas nieobe- 
cności p. min. Prystora kierownictwo 
Min. Przem. i Handlu obejmuje p. 
wiceminister Kożuchowski. 

Nieprawdziwa pogioska. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

We wczorajszej ..Gazecie War- 
szawskiej”, ukazała się wiadomość 
jakoby minister rolnictwa Janta-Poł- 
czyński miał złożyć podanie o udzie- 
lenie mu dymisji, wzgłędnie, jakoby 
nosił się z zamiarem ustąpienia. Koła 

miarodajne kategorycznie wiadomości 
tej zaprzeczają, stwierdzając, że ani p. 
min. Janta-Połczyńskiemu, ani czyn- 
nikom, do których prośba musiała być 
skierowana nie jest nic wiadomem o 
zamiarach ustąpienia min. Janta-Poł- 
czyńskiego. 

   

Bilans zagraniczny Polski. 
Те!. ой wł. kor. z Warszawy. 

Według tymczasowych obliczeń bi 
łans zagraniczny Polski w miesiącu łu- 
tym przedstawia się następująco: przy 
wieziono towarów wartości 116.566 ty 
sięcy zł. W porównianiu do stycznia 
przywóz zmniejszył się o 36.882 tys. 
złot. Wywieziono towarów w warto- 
ści 134.864 tys. zł. W. porównaniu do - 
stycznia wywóz również zmniejszył się 
o 17.628 tys. zł. Saldo dodatnie bilansu 
handlowego w lutym wyniosło 18.298 
tys. zł. 

  

  

   
Kraj stuletnich starców — Bułgarja. Król 
Borys rozmawia ze 107-letnim wieśniakiem. 

GARSAS 

  

Program plensrnego 
posiedzenia Sejmu. 

Teł. od wł. kor. z 

Dnia 16-go b. m. o godz. 10 rano od- 
będzie się plenarne posiedzenie Sejmu 
Porządek dzienny zawiera 24 punk- 
tów między innemi trzecie czytanie 
nowej ustawy antyalkonolowej, spra- 
wozdanie komisji budżetowej o zmia- 
nie ustawy emerytalnej, oraz ustawy 
o zaopatrzeniu byłych skazańc 
litycznych, sprawozdanie komisji ad- 
ministracyjnej o wnioskach klubu P. 
P. S.,w sprawie poszanowania obowią 
zującego prowodawstwa  samorządo- 
wego, i w sprawie wiecow poselskich, 
oraz wniosek posła Griinbauma w prze 
dmiocie ustawodawczego uregulowa- 
nia sprawy dostarczania zwłok dla 
prosektorjam w uniwersytetach. 

Z komisji prawniczej. 
WARSZAWA. 14.11. Pat. — Sej- 

mowa komisja prawnicza w dniu 14 
marca, przy licznym udziale delega- 
tów rządu, rozpatrywała rządowy pro- 
jekt ustawy z sprawie zapewnienia cza 
sowych mieszkań i pomieszczeń dła 
zwolniony: ch robotników rolnych. Pro- 
jekt ten został przyjęty bez zmiany w 

drugiem i trzeciem czytaniu. Następ- 

nie komisja wzięła pod obrady wnio- 
sek posłanki Pepłowskiej (Kl. Nar.) 
w sprawie zmiany ustawy o ochronie 
lokatorów. Wniosek ten został odrzu- 
tony głosami wszystkich klubów z 
wyjątkiem Klubu Narodowego. Wre- 

Warszawy. 

  

   

  

szcie komisja po referacie posła Jana 
Piłsudskiego przyjęła w drugiem i trze 
ciem czytaniu projekt ustawy w spra- 
wie zmiany rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej 0 wierzytelnoś- 
ciach w walutach obcych i w złotych 
w złocie hipotecznie zabezpieczonych. 

We wtorek — posiedzenie 
Senatu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 17-go b. m. o godz. 4-ej p.p. 
odbędzie się plenarne posiedzenie Se- 
natu. Na porządku dziennym znajduje 
się szereg załatwionych ostatnio przez 
Sejm spraw, między innemi o ratyfi- 
kacji umów handlowej i likwidacyj- 
nej z Niemcami. 

Redukcja płac. 
WARSZAWA. 14.III. Pat. — Ra- 

da Banku Polskiego uchwaliła obniżyć 
budżet wynagrodzeń pracowników 
Banku Polskiego, począwszy od 1 kwie 
tnia r. b. o 10-proc. w stosunku rocz- 
nym i poruczyła wykonanie tej uchwa 
ły prezydjum i dyrekcji Banku. Ponad 
tó Rada uchwaliła zmniejszyć wyna- 
grodzenia członków Rady za udział w 
ogólnych i komisyjnych posiedzeniach 
Rady o 16 proc. 

Akcja obniżenia cen. 
WARSZAWA. 14.111. Pat. — Podję 

ta przez rząd w połowie stycznia r. b. 
doraźna akcja obniżenia cen wchodzi 
już w fazę końcową. W krótkim o- 
kresie dwóch miesięcy udało się przy 
špieszyč proces obniżki cen artykułów 
pierwszej potrzeby. i zbliżyć ceny 
przemysłowe do cen, płaconych pro- 
ducentom rolniczym. Podkreślić nale! 
ży, że obniżce cen uległy również ar- 
tykuły przemysłu skartelizowanego. I 
tak np. ceny nawozów sztucznych zni 
żone zostały od 11 do 20 proc. Artyku- 
ły przemysłu włókienniczego znižone 
od 10 do 15 proc., węgiel — od 3 do 5 
proc., żelazo — 0 3 proc., produkty 
naftowe -— 0 3 i pół proc., papier rota- 
cyjny — o 4 i pół proc.i t. d. Poważnej 
zniżce uległy również ceny artykułów 
spożywczych, co posiada wielkie zna 
czćnie dla złagodzenia kryzysu rolni- 

czego, tem bardziej, że jednocześnie 
ze zniżką cen detalicznych utrzymuje 

się tendencja zniżkowa na ceny u pro 

ducentów. 

  

  

  

    

  

Karty wstępu przy wejściu.   

W NIEDZIELĘ 15 MARCA 

W SALI KLUBU PRZEMYSŁOWCÓW 
ODBĘDZIE SIĘ 

Rkademja Uroczysta 
Początek o g. 7 i pół wiecz. 

Mickiewicza _33:2 
  

ku uczczeniu pamięci 
T. DOSTOJEWSKIEGO 

z racii 50 rocznicy zgonu.   
  

Organizacja zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś ma się odbyć posiedzenie Ra- 
dy Naczelnej trzech pałączonych stron 
nietw ludowych, celem dokonania о- 
siatecznej unifikacji. Nowe stronnict- 
wo nazywać się będzie Stronnictwem 
Ludowem. Prezesem Rady Naczelnej 
ma zostać poseł Witos, prezesem ko- 
mitetu wykonawczego poseł Wrona. 
Zjednoczoną akcją prasową  Stron- 

  

nictw Ludowych kierować ma były 
marszałek Sejmu Rataj. W dniu wczo 
rajszym odbyło się w związku z tem 
zebranie przywódców trzech zjednoczo 
nych partyj ludowych, na którem o 
statecznie ustalono kandydatury do 
władz nowego stronnictwa oraz omó- 
wiono szczegóły związane. z dzisiej- 
szym zjazdem Rad Naczelnych. 

Powszechny spis ludności. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

„ Dowiadujemy się, że na ostatniem 
posiedzeniu Rady Ministrów powzięto 
uchwałę dotyczącą przeprowadzenia 
powszechnego spisu ludności. Dokona 
nie tego spisu projektowane było je- 
szcze w roku ubiegłym, lecz wobec nie 

uchwalenia kredytów na ten cel odbyć 
się nie mogło. W budżecie tegorocz- 
nym odpowiednie kredyty zostały 
przeznaczone i spis ludności odbędzie 
się w dniu 9-go grudnia 1931 r.. na 
terenie całego kraju. | 

Przepisy © egzaminach maturalnych. 
WARSZAWA. 14.H1. PaŁ — W 

sprawie częściowej zmiany regulaminu 
egzaminów „dojrzałości w szkołach 
średnieh Ministerstwo Wyznań Reli- 
gijmych i Oświecenia Publicznego wy- 
jaśnią: Stały regulamin gimnazjalnych 
egzaminów dojrzałości nie ulega zmia- 
nie. Zmiany dołyczą szczegółów, zwią 
zanych z koniecznością przystosowa- 
nia regulaminu do nowych rozporzą- 
dzeń w, dziedzinie uprawnień szkoły 

prywatnej oraz wykonania programu 
szkoły średniej. 1) Wszystkie prywat- 
ne szkoły z pełnym programem zdają 
zwykły egzamin dojrzałości, wszystkie 
szkoły prywatne z niepełnym progra- 
mem — rozszerzony egzamin dojrza- 
łości. 2) W drodze wyjątku w bieżą- 
cym roku szkolnym, to jest aż do 1-go 
lipca 1931 roku, wszystkie szkoły pry 
wałne z pełnemi prawami i niepełnemi 
zdają zwykły: egzamin dojrzałości. 

RSE AIM A NO NIO A k K AT TIA AIA NETIKS 

* "Pewny zarobek! 
Każdy z łatwością może zarobić 300 i więcej złotych miesięcznie poza swą pracą 

zawodową, kto będzie wyrabiał skarpetki i pończochy na specjalnych małych domowych 
maszynach Podczówediezych. Surowca dostarczamy. Odkiór produkcji gwarantujemy Cena 

maszyny 500 zł. Odpowiedzialnym na raty. Kto chce pracować i zarabiać zgłaszać się: 

Tow. Wymiany Handlowej z Zagranicą, Warszawa, Długa 9. 

SEROWA TY O NN S CT LIN LS NIN MILDA 

Wyroki skazujące ksiežy za Ram 
polityczną. 

KOWNO, 14-1I]. 'Pat'. 
wyroki przeciwko „księżom za ich 

działalność antypaństwową zapadły. 
Proboszcz Szak został skazany na 
dwa tygodnie aresztu. Ksiądz Piknic- 

Pierwsze : kas z Poniewieża otrzymał 3 dni 
aresztu. Wyroki skazujące wywoła- 
ły wielkie wrażenie. Wśród kleru 
katolickiego zapanowało podniece- 
nie i zaniepokojenie. 

Ulmanis otrzymał misję utworzenia gabinetu. 
ВУСА, 14 Ш. (Pat). W dniu 14 

b. m. prezydent” państwa przyjął 
p. Ulmanisa i powierzył mu misję 

utworzenia gabinetu. Pomimo tego, 

iż pewne stronnictwa mają zastrze- 

żenia co do osoby p. Ulmanisa, przy- 

jął on jednak misję. 
jad 

Surowe wyroki sądu sowieckiego. 
MOSKWA. 14.]11. Pat. — Na Ukra 

inie specjalna sesja wyjazdowa sądu 
szumskiego rejonu sądziła grupę wło- 

ścian, t. zw. kułaków, którym akt o- 

skarżenia zarzuca teroryzowanie lud- 

ności wiejskiej i przeciwdziałanie ko- 
lektywizacji. Grupa ta miała dokonać 

20 podpaleń i szeregu aktów terorysty- 
cznych. Sąd skazał głównego oskarżo 
nego Fedora Onisenko i dwóch jego 
pomocników na karę śmierci, 6 pod- 
sądnych skazano na więzienie od 8 do 

10 lat, 

Wojna domowa w Niemczech. 
BERLIN. 14.11. Pat. — Powracają 

cy z ćwiczeń oddział, złożony z 15 

hitlerowców, został w soboię rano na 

szosie pod Essen powiłany dwiema 
salwami strzałów, danemi z ukrycia 

przez nieznanych sprawców. Ogółem 
padło 20 strzałów, przyczem ciężko 
ranny został w głowę jeden z hitlerow 
ców, który po przywiezieniu do szpi- 
tala zmarł. ' 

Jednolity front narodowy niemiecki. 
BERLIN. 14.111. Pat. — Nadprezy- 

dent prowincji górnośląskiej zaprosił 

do siebie przedstawicieli wszystkich 

stronnictw celem porozumienia się w 

sprawie zapowiedzianego obchodu 10- 

lecia plebiscytu na Górnym Śląsku. 
W zebraniu wzięli udział przedstwicie 

le niemiecko-narodowych partyj, par- 
tji ludowej, gospodarczej, centrum, $0 
cjal- demokratów oraz partji państwo- 
wej. Wszyscy oni złożyli zgodne przy- 
rzeczenia, że w dniu obchodu unikać 
będą wszelkich wystąpień, mogących 
zakłócić jednolity front narodowy. 

Odosobnione stanowisko Stanów Zjednocz. 
WASZYNGTON. 14.111. Pat. — Z 

kół kompetentnych donoszą, że nawet 

w razie gdyby Stany Zjednoczone przy 
jęły propozycję wzięcia udziału w. ko- 

miitecie, mającym zająć się redakcją 

"układu. morskiego anglo-francuskiego, 

nie pociągnie to za sobą podpisania 

przez nie układu. 

Redukcja produkcji nafty. 
WASZYNGTON. 14.111. Pat. — Zo 

stała wezoraj ogłoszona redukcja pro- 
dukcji nafty w Stanach  Zjednoczo- 
nych oraz ograniczenie importu, za- 
lecane przez prezydenta Hoovera w 
jego deklaracji, odnoszącej się do do- 
browolnej umowy pomiędzy rządem 

    

  

i komika A o w celu . 

zmniejszenia importu nafty o kilka 

miljonów beczek rocznie. Prezydent 

Hoover podkreśla, że zracjonalizowa- 

na produkcja krajowa oraz ogranicze- ‚ 

nie importu przyczynią się do usunię 

cia obecnych niedomagań w przemy- 

śle naftowym. 

  

  

  

  

    
Panna |lzabella Macdonald, córka angiel- 
skiego premjera, chętnie otacza się dzieć 

    

Pocztówki imieninowe 
już nadchodzą. 

FUNCHAL (Madera). 14.III. Pat. 
Ilość nadesłanych do dnia 14 b. m. 
pocztówek imieninowych z życzeniami 
dła Marszałka Piłsudskiego wynosi 0- 
koło 100 tys. sztuk. 

Žau 

Kto wygrał? 

Czwarty dzień ciągnienia. 

wygrane. 
Główniejsze 

` 

I-sze ciągnienie 

75,000 zł. Nr. 11051. 
10,000 zł. Nr. 169898. 
5,000 zi. N-ry 17132 148090 160169. 

3,060 zł. N-ry 188458 874. | 
2,000 zł N-ry 1769 19050 31766 32404 

50700 77497 154986 157852 163271 199808 
204298. 

1,000 zł. N-ry 1315 2418 6028 41559 tora NY 
638 50181 666 50562 68524 96838 115974. 
135054 147128 407 150733 937 153080 154568 
157112 158252 162458 165626 178119 191165 

194204. 

500 zł. N-ry 2669 15476 17770 902 20434 
28504 593 29288 33862 35738 37513 588 40271 

41280 42649 44973 46526 48474 53593 55670 
67865 68992 69060 72602 73195 75167 663 
76465 77072 82719 85032 88174 89663 92494 
94104 98124 174 102454 107672 109152 110631 

783 112736 915 115323 117229 125772 130409 
131716 132896 183118 135322 532 802 136572 
137974 141240 142256 148782 151314 469 851 
158992 163421 164566 170962 171269 176733 
178785 182082 184401 549 185148 188796 
191440 194023 195469 198726 199736 200543 

203601 208716. ; 

II-gie ciągnienie 

Zi. 10,000 na N-ry: 26054 196258.. 
ZŁ. 6,000 na N-ry: 81966 107113. 
Zi. 2,000.na N-ry: 15208 32870 33935 

84626 118763 149976 158572 198538. 

Zi. 3,060 na N-ry: 23193 53601 88571 
147174. 

Zi. 1,000 na N-ry: 2714 24113 26697 
31558. 55532 58476 125040 129685 139588 
140373 149391 149457 157980 175200 179642 

179840 191828 200103 203330. 
ZŁ 500 na N-ry: 9016 10465 10489 11670 

17097 17706 20352 26294 30810 32357 34254 
36750 38803 43503 44593 49744 51210 63725 
66200 67077 67108 68691 70448 72079 7795% 

83466 85818 86173 91431 91859 92420 93641 
94470 96807 97167 99732 103835 108726 
110307 111242 111342 111640 115534 118197 
118348 118999 119314 122957 130075 133093 
133722 136440 136681 139169, 138467 142175 
143200 147253 153615 154157 157548 164741 
167977 170165 173981 174678 174705 176715 
180470 182006 185566 193491 197485 198819 
201804 203849 205518 208677 209578. 

WARSZAWA. 14.III. Pat. — Dnia 14 b.m. 
w piątym dniu ciągnienia 5 kl. 22-iej Pols- 
kiej Państwowej Loterji Klasowej główniej- 
sze wygrane padły na numery następujące: 
zł. 15 tys. — 8.677, po 10 tys. — 18.304, 
43.636, 43,746, po 5 tys. zł. — 2.834, 8.677. 
11.460, 114.662. 

i i k NS TATSIA ART 1а 

Gietda warszawska Z dn. 14.lIl. В. г 

WALUTY i DEWIZY: 

     

    

Bolary «4520404123 8.921/, — 8,9417, 8,9034, 
Gdańsk . . . « . . 173,30—173,73—172,84 
Holandja „+. 357,72 —358,67—356,87 
Londynu 43,853/,—23,161/, — 43,25 
Nowy \ог® . . . . - - 5.918—8.938—8,898 
Paryż. « « » « « « - 34,931/,—35,02 34,85 
Prada: 5 rui oj śe 26,441/, — 56,51 - 26,38 
Stokholm < к э ь 239,03— 239 63—238,43 
Szwajcarja . . 171,74 — 172,17 — 171,31 
Wiedeń 5 25,77—12,15 
Włochy. . « - - CE 36, 26 —46, 88—-46, '64 
Berlin w obr.pryw. « - « « « « « » 212,48 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka inwestye. + . - » . « « * ‚ 95,00 
. 5% Konwersyjna . . е . » . + 49,00— 49,75 

10% kolejowa . . . 104,00—104,50 
8% L. Z. B.G. K. 1 B. R., obl. b. 6. R. 94,00 

  

   

Те ваше 7% » « 2 + «4a. > 83.25 
48,9 głomskie 0% 455 4560507016 52,50 
5% warszawskie ‚ „ . -- 56,75 

8% warszawskie - ‚ 132572, 15—12.63 

8% Częstochowy . « « е « « + « + » 64,00 

8% Lublina .-. . . 64,50 

19% Lublina . 78, e 
8% „Piotrkowa 64,00 

Bank Polski . . . . . « « « « » +. . 132,25 

Gikieć i ow. w. 61574707 430,50 
Wągiel 5: 64541 ОЬ . . 32,50 

„LilBOpre 6 « piano asis v53 20,56 
Modrzejow «ki 00 
Nomine" SC e +. 8500 
Ostrowiec serja B. . « « * - » ‚ 741,00 

. Starachowice - . « »« . « + + * * » » 12,00 
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Problem Prus Wschodnich. 
W ostatnim numerze doskonale re- 

dagowanego dwutygodnika paryskie- 
go „La Revue de Paris* ukazała się 
praca anonimowego autora, zatytuło- 
wana „Problem Prus Wschodnich“. + 
Praca jest tem ciekawsza, že autor do- 
chodzi do konkluzji, iż właściwie wy- 
suwany przez Niemcy problem Pomo- 
rza polskiego, czyli t. zw. „Korytarza“ 
nie istnieje; istnieje natomiast prob- 
łem Prus Wschodnich. I problem ten 
jest zresztą nie ekonomiczny, jak chcą 
Niemcy, lecz czysto polityczny, raczej, 
historyczny. W tym też kierunku u- 
dokumentowana jest praca w „Revue 

de Paris“. 
Autor zajmuje się szczegółowo i- 

słotą niemieckiego „Drang nach Os- 
ten*. Jego przyczyny? Poszukiwanie 
urodzajniejszej gleby, aniżeli niemiec- 
ka, perspektywa dobrobytu w mia- 
stach wschodniej Europy. Z drugiej 
strony pęd bojowy i zdobywczy, któ- 
ry parł Niemców wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku, aż ku Finlandji. Na zacho- 
dzie barjerę stanowiły Włochy po nie- 
udałem utworzeniu na półwyspie Ape- 
nińskim imperjum  niemiecko-rzym- 
skiego i Francja napoleońska. Ta właś 
nie tysiącleinia ekspansja germańska 
w połączeniu z duchem zdobywczości 
nowej monarchji berlińskiej złożyły 
się na ową świadomą politykę, znaną 
jako „Drang nach Osten“. 

Jedną ze zdobyczy germanizmu sta 
ły się w odległych już czasach Prusy 
Wschodnie. Stanowiły one jednak 
zawsze wyspę wśród morza innych ras 
słowiańsko-litewskich, gdyż nie uda- 
ło się Niemcom zgermanizować ani 
Pomorza ani doliny Niemna. Politycz- 
nie udało się wprawdzie Prusom po- 
łączyć przez rozbiór Polski ową wys- 
pę z drugim ich tworem państwowym,. 
z Brandenburgją, ale nie udało im się 
nigdy utworzyć korytarza niemieckie- 
go z Niemiec do Prus Wschodnich 
przez ziemie, które mimo polityki eks- 
terminacyjnej pozostały zawsze pol- 
skie. W ten sposób Prusy zatrzymały 
swój dawny: charakter wyspy, i Trak- 
tat Wersalski, przyznając Polsce woł- 
ny dostęp do morza, przywrócił tylko 
dawny stan rzeczy z przed rozbiorów, 

z łą różnicą, że Polska nie wróciła 

    

       

  

Przemówienie min. Grandi'ego 

do wszystkich swoich dawnych ziem 
w tym zakątku, że pozostawiono przy 
Prusach polską do rozbiorów Warmję. 
Autor udowadnia, że korytarz, wbrew 
temu, co twierdzą Niemcy, nie roz- 
cina Niemiec na dwoje, gdyż Prusy 
Wschodnie nigdy nie były częścią Nie- 
miec, lecz zawsze tylko zgermanizowa- 
ną wyspą wśród obcego morza. Wyspa 
ta nie była bowiem zdobytą naskutek 
ekspansji gospodarczej, czy nawet po- 
litycznej, lecz była wysuniętym dale- 
ko na wschód bojowym bastjonem 
germanizmu; tak daleko, że kiedy Ber- 
lin oddalony jest od granicy polskiej 
tylko o 180 km., to od Królewca o 600 
klm. Prusy były krajem zawsze bied- 
nym i imigracja do niego podtrzymy- 
wana była sztucznie, natomiast emi- 
gracja odbywała się spontanicznie 
Mima wszelkich wysiłków  zaludnie- 
nie Prus Wschodnich jest słabe, 61 
mieszkańców na jednym klm. kwadra 
towym (przed wojną 56), gdy zaludnie 
nie Niemiec wynosi przeciętnie 123. 
Gospodarczo przeto oderwanie Prus 
Wschodnich od Niemiec nie odgrywa 
żadnej roli. Wschodnio-pruska wyspa 
niemiecka nie nie miałaby do zyska- 
nia z bezpośredniego połączenia z re- 
sztą Niemiec, natomiast bardzo wiele 
można osiągnąć ze stosunków gospo- 
darezych z Polską. Aby jednak do te- 
go doszło, Prusy Wschodnie winny 
zrozumieć, że stanowią kraj zupełnie 
odmienny od reszty Niemiec, że przez 
układ wodny, faunę, florę, przez mie- 
szaną ludność niemiecko-polsko-litew 
ską należą do typu państw bałtyckich. 
Ze względu na ten charakter Prus 
Wschodnich, winny one korzystać z 
autonomji, jako samodzielny członek 
Rzeszy. Wówczas nawiązawszy sto- 
sunki gospodarcze z Polską, mogą się 
stać krajem zamożnym, który obejdzie 
się w zupełności bez ciągłej pomocy 
Niemiec. 

Praca nieznanego autora 
na siebie uwagę wszystkich interesu- 
jących się zagadnieniem stosunków 
we wschodniej Europie, ujmuje bo- 
wiem zagadnienie to pod kątem widze 
nia historycznym, niesłusznie lekce- 
ważonym dziś i zaniedbywanym. 

Al. Then 

zwraca 

  

_„n. t« układu morskiego i polityki pokojowej Włoch. 
7” RZYM. 14.1II. Pat. —- JO 
dyskusję nad budżetem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, minister Gran- 
di wygłosił w Izbie przemówienie, w 
którem na wstępie dał rys historyczny 
rokowań morskich _ włosko-francus- 
ko-angielskich. 

Zawarty układ — mówił minister 
Grandi — pozwala na jak najlepsze 
przewidywania co do rezultatów przy 
szłej konferencji rozbrojeniowej. Dą- 
żąc do realizacji tych ideałów, Italja 
zgodziła się ponieść znaczne ofiary. 
uważając, że spełnia swój obowiązek 
Omawiany układ dotyczy jedynie zbro 
jeń morskich. Zagadnienie zbrojeń lą- 
dowych i powietrznych nie było wca- 
le rozpatrywane. Układ morski wska“ 
zuje jednak drogę, którą należy iść. 
Rząd faszystowski, idąc za wezwa- 
niem ministra Hendersona, jako prze 
wodniczącego ostatniej sesji Rady Li- 
gi Narodów, ażeby hie zaniedbywać ni 
czego, co może się przyczynić do suk- 
cesu konferencji rozbrojeniowej, jest 
zawsze gotów rozpatrywać wszelkie 
nasuwające się zagadnienia w sposób 
życzliwy i pokojowy. 

Od 9 lat — oświadczył minister 
Grandi — polityka Mussoliniego dąży” 
w kierunku pokoju i jego rozwoju. 
Włochy dążą do rozwiązania kwestji 
rozbrojenia, uważając tę kwestję za 
część nierozłączną zagadnień bezpie- 
czeństwa i współpracy państw. Świat 
rządko przechodził tak ciężki kryzys. 
Rzadko odczuwał również dotkliwie 
działanie potężnych czynników histo- 
rycznych, które regulują życie naro- 
dów. W tej chwili nikt nie ocenia je- 
szcze właściwie w całej rozciągłości 

    

kryzysu gospodarczego. Widzimy go 
jedynie przez pryzmat wojny, która go 

_ wywołała. To też rząd faszystow$ki o- 
świadczył, że gotów. jest współpraco- 
wać w realizacji projektu unji europej 
skiej, wychodząc z sasady, że współ- 
praca państw europejskich może być 
gwarantowana jedynie przez politykę 
równości, sprawiedliwości*przez dąże- 
nie do zrównoważenia sił. Wtedy jedy 
nie Europa nie będzie izolowana na 
terenie polityki światowej. Powojenna 
polityka europejska wstrząsana jest 
przez konflikty dwóch wiełkich potęg 
jeszcze nie zrównoważonych w dąże- 
niu do ustanowienia systemu współ- 
pracy i tendencje różnych państw do 
zupełnego uniezależnienia się od ja- 
kichkolwiek czynników poza własne- 
mi interesami. 
Włochy przeciwstawiają się dążeniu 

do utworzenia w łonie Europy szeregu 
zamkniętych systemów, co mogłoby 
wywołać starcia i nieporozumienia. 
Utworzenie się jakiegokolwiek błoku 
pociąga za sobą zawsze tworzenie się 
innego bloku, przyczem oba nawzajem 
się obserwują i wzajemnie sobie grozą 
Bloki, oparte na systemie aljansów 
wojskowych, są zawsze elementem nie 
korzystnym dla sprawy pokoju, Opie- 
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rając się na tej podstawie, Włochy о- 
kreślają swą rolę w Europie. Znajdu- 
ją one w gwarancjach traktatu locar- 
neńskiego wyraz swych tendencyj po- 
litycznych. 

Włochy wierzą również w swą mi 
sję, polegającą na utrzymaniu równo- 
wagi i porozumienia między narodami 
różnych ras i przekonań. 

Co mówi życie? 
(Ben B. Lindsey. Bunt młodzieży. Wydawn. „Renesans* r, 1930, Warszawa). 

Ben B. Lindsey — sędzia dla nie- 
letnich i spraw rodzinnych, w amery- 
"kańskiem mieście Denver — zebrał 
bogaty materjał swoich wieloletnich 
obserwacyj i wydał go pod ogólnym 
tytułem: „Bunt młodzieży”. 

W tym „Buncie młodzieży”, prze- 
ciwko „systemowi tabu, plemiennym 
zabobonom, nietołerancji i hipokryzji” 
—największy i najbardziej młodocia- 
ny zapał zdradza sam autor. Nie po- 
przestaje na cytówaniu aż nadto wy- 
mownych faktów, lecz argumentuje, 
usiłując przekonać czytelnika, choć 
mówi mu rzezcy jasne jak dzień i wia- 
dome każdemu, kto posiada najmniej. 
szą zdolność logicznego myślenia i nie 
cierpi na rozmaite aberacje. 

W tej chęci zwalczenia wszelkiej 
ciemnoty tkwi pewna donkiszoterja. 
Zawsze byli i będą ludzie o mózgu pta- 
sim, o postawie strusia, który chowa 
głowę w piasek — przekonany, że nikt 
nic nie widzi, ponieważ on ma oczy 
zamknięte. Walka z takimi ludźmi 
zupełnie mija się z celem: utrwala tyl- 
ko przeciwnika w mniemaniu, że on 
naprawdę coś znaczy i może czemuś 
szkodzić. Jedyna rozumna postawa 
wobec uporczywej głupoty — to cał- 
kowite ignorowanie jej, czego dowo- 

pewnych strachów na wróble — prze- 
konali się odrazu o bezsilności tych 
strachów. 

Mimo pewnej, zresztą typowo a- 
merykańskiej, naiwności, jaka cechuje 
idealizm Lindsey'a — książka jego w 
zupełności zasługuje na poczytność. 

Powinni zapoznać się z nią głów- 
nie rodzice i wychowawcy. , 

Posłuchajmy co powiada nam ten 
człowiek chrystusowy, który odważył 
się wprowadzić zwyczaj odsyłania 
młodocianych przestępców do. domów 
poprawczych bez eskorty, który jest 
zażartym przeciwnikiem kary śmierci, 
—-kieruje się w sądzeniu jedynie na- 
dzieją, wiarą i miłością, — a nawet 
wie i to, że: „duch człowieka nie pod- 
lega ludzkim sądom*. 

Pierwsza część książki Lindsey'a 
stanowi niejako dopełnienie czwartego 
przykazania: mówi ono o szacunku 
dzieci dla rodziców, lecz zapomina o 
szacunku rodziców dla dzieci. Tę lukę 
dekalogu wypełnia sędzia Lindsey. 

„Dzieci twoje czytelniku — powia- 
da — są rozsądne, rozumne, pełne 
wzlotów płomiennych i przeczystych 
wzruszeń, takie są, o jakich właśnie 
marzyłeś'. Lecz, ponieważ są takie, 
można zawsze zjednać je uczciwością 

KUR J E R 

Oświadczenie Gandhiego. 
BOMBAY. 14.III. Pat. -- Gandhi, 

który odbywa obecnie podróż po pro- 
„wincji Gujeratt, wywołał sensację po 
przybyciu do Navsari," odmawiając 
przyjęcia adresu powitalnego i pienię- 
dzy, ofiarowanych mu przez miejsco- 
wych kupców tkanin, przyczem 0ś- 
wiadczył, że przyjmie te dary dopie- 
ro wtedy, gdy .kupcy przestaną sprze- 
dawać tkaniny zagraniczne. Gandhi 
zalecił włościanom powrót na rolę i 
płacenie podatków w związku z zawar 
tem w Dełhi porozumieniem. Zazna- 
czyć nałeży, że wyżej wymieniona 
prowincja Gujeratt brała czynny u- 
dział w akcji nieposłuszeństwa cywil- 
nego. 

GL 

Przeciw prohibicji. 

BOSTON. 14.11. Pat. — Kongres 
stanowy powziął wczoraj uchwałę, do 
magającą się zmiany lub zupełnego 
odwołania ustawy o prohibicji. 

от 

Zatwierdzenie wyroku. 
KATOWICE. 14.III. Pat. — Przed 

sądem apelacyjnym odbyła się w dniu 
14 b. m. rozprawa odwoławcza w spra 
wie zamordowania komendanta poste 
runku w Gołasowicach Ś. p. przodowni 
ka Sznapki. 

Q godzinie 19.15 przewodniczący 
trybunału ogłosił wyrok. Sąd zatwier- 
dził w całej rozciągłości wyrok pierw- 
szej instancji. 
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Skazany na karę śmierci. 
PRZEMYŚL 14.111. Pat.. — Wczoraj przed 

sądem przysięgłych w Przemyślu toczyła się 
rozprawa przeciwko Andrzejowi Hatałakowi 
z Berdychowa pow. Jaworów, oskarżonemu 
o zbrodnię skrytobójczego morderstwa, po- 
pełnionego na osobie jego ojca Wasyla. Po 
przeprowadzeniu rozprawy trybunał wydał 
wyrok, skazujący Hatałaka na karę śmierci 
przez powieszenie. 

RWE 

Młodociani złoczyńcy. 
ŁÓDŹ 1411. Pat. — W ostatnich dniach 

władze śledeze ustaliły, że jacyś dwaj osob- 
niey płanują napad rabunkowy na listonosza 
pieniężnego. Napad miał być dokonany w 

w godzinach perannych. Dwaj fun- 
kcjonarjusze urzędu Śledczego raopiekowali 
się zdaleka listonoszem pieniężnym Michał- 
skim. Q godzinie 10-ej rano, w ehwili, gdy 
Miehalski wchodził do jednej z firm przy 
ul. Piotrkowskiej, z za rogu muru wystąpili 
dwaj napastnicy, uzbrojeni jeden w rewoł- 
wer, drugi zaś w młotek i usiłowali listo- 
noszowi odebrać torbę z pieniędzmi. W tym 
momencie zjawili się wywiadowcy i napa- 
stników zatrzymali. Michalski miał przy 50- 
bie około 17 tysięcy złotych. 

Przeprewadzone dochodzenie usfaliło, że 
napastnikami są dwaj abiturjenci miejskiej 
szkoły handtowej — 18-letni Zygmunt Gwi- 
zdał i 17-letni Henryk Lutosławski. Zeznałi 
oni, że napad planowali od dłuższego czasn 
przyczem oświadczyli, że rewolwer miał być 
użyty tyłko w ostateczności. 

0 

Proces o ojcobójstwo. 
PRZEMYŚL. 14.1IT. Pat. W sobotę 

przed południem rozpoczął się w tutejszym 
sądzie okręgowym proces przeciwko 24-let- 
niemu studentowi politechniki Romanowi To 
warnickiemu, oskarżonemu 0 zbrodnię skry- 
tobóczego morderstwa na osobie Swego ojca 
Ś. p. Edmunda. W dniu 5 lutego r. b. przy- 
był Roman Towarnicki do Przemyśla i za- 
żądał od ojca pomocy finansowej na dalsze 
studja dła siebie i swego brata Bolesława. 
Qjciec tej pomocy kategorycznie odmówił. 
Wówczas w czasie sprzeczki Roman Towarni- 
cki wyjął rewolwer i strzelił w kierunku ojca, 
raniąc go śmiertełnie, poczem strzelił do sie- 
bie. Roman Towarnicki wyleczył się z rany. 
Na rozprawie oskarżony przyznał się do winy 
broniąc się jednak tem, że w chwili spełnie- 
nia czynu nie zdawał sobie zupełnie sprawy 
z tego co robił. 

  

dem, że gdy ludzie ośniełili się nie bać 
i serdecznością, nigdy — okłamywa- 
niem i stawaniem na koturnach na- 
ptiszonej wyższości. 

W rodzicach i w nauczycielach 
dziecko powinno widzieć przyjaciół, 
których można o wszystko zapytać i, 
którym można zwierzyć się ze wszyst- 
kiego, bez lęku napotkania kary, za- 
miast rady. Dziecko ma duszę zbyt 
czystą, zbyt prawą, by dało modełlo- 
wać się przy pomocy strachu — na- 
tomiast uczyni z niem wszystko, każ- 
dy, kto podejdzie doń z uśmiechem 
pełnym dobroci. 

Przyjacielski stosunek znakomicie 
uprości pożycie dorosłych z dziećmi, 
a dzieci uchroni od wiełu nieszczęść 
spowodowanych tem, że, muszą ukry- 
wać przed. rodzicami nieraz takie rze- 
czy, jakie właśnie. przedewszystkiem 
rodzice powinni wiedzieć. 

Lindsey bardzo słusznie domaga 
się zupełnego uświadomienia młodzie- 
ży. „Dłaczego — pyta — dzieci mają 
podchodzić z zawiązanemi oczami aż 
na sam kraj przepaści? 

Dziś bajkę o bocianie opowiadają 
dzieci rodzicom, aby ukryć przed ni- 
mi, że prawda jest im dawno wiado- 
ma. Stary La Fouchardiere ma rację 
—,Quand nous čtions petits, nous 
Gtions. admirabłement renseignićs, ma- 
is nous respections l'incroyabłe naivetć 
des grandes prsonnes* („Kiedy byliś- 
my mali, byliśmy cudownie poinfor- 

WIEJCE NS RT 

DO LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO 
-_ OBYWATELE! 

* Komitet Obchodu Imienin Marszałka Pił- 
sudskiego wzywa Was do uroczystego Świę- 
towania dnia 19 marca. Dzień ten z roku 
na rok staje się coraz potężniejszą manife- 
stacją uczuć społeczeństwa dła Swego Wo- 
dza. Myśłą wnikamy coraz głębiej w istotę 
i doniosłość Jego wysiłków, które zamieniły 
najlepsze tęsknoty minionych pokoleń na 
rzeczywistość. 

Dlatego dziś, gdy wola Jego kieruje ży- 
ciem odrodzonej Rzeczypospolitej my współ- 
cześni szczęśliwi i dumni być możemy, że 
dane nam jest być świadkami i uezestnika- 
mi tych przemian, które wielki umysł Jego 
przewidział i zamierzył. Widzimy dziś, jak 
dzieło Marszałka staje się własnością całego 
społeczeństwa bez różnicy narodowości i wy- 
znania, jak krzepnie państwowość połska. 

Jako wolni stanęliśmy do wytężonej pra- 
cy dla jutra i do zdecydowanej walki z 
wszełkiemi prezeiwnościami, gotowi do po- 
noszenia wszystkich trudów, jakiemi dzieje 
zechcą nas jeszeze doświadczyć. Ufni jes- 
teśmy we własne siły, nie poddajemy się 
rozkładowemu działaniu niewiary, bo Wódz 
nauczył nas zwyciężać i pracować. 

Dłatego dzień Jego imienin jest jednoeze- 
śnie świętem Polski wyzwolonej, zwycięskiej 
i pracującej. 

My, obywatele Ziemi Wileńskiej, tej Zie- 
mi która szczyci się Jego tutejszem pocho- 
dzeniem i głębokiem umiłowaniem stron ro- 
dzinnych, mamy prawo i zaszczyt stać bliżej 
tego Wielkiego Serca, które z tej Ziemi za- 
czerpnęło tyle mocy. 

Wzywamy Was przeto, Obywatele, do u- 
roczystego obehoda dnia 19 marca, do za- 
manifestowania swych uczuć i myśli, zwią- 
zanych z Osobą Marszałka tak, aby dzień 
ten stał się świadectwem wobec Polski i ca- 
łego światła, że w Marszałku Piłsudskim 
czeimy genjusz swego narodu, genjusz, który 
nie pozwolił społeczeństwu spodleć w mro- 
kach niewołi, a dziś prowadzi je jasnemi 
szlakami ku lepszemu jutru. 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita! 

Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski! 

WILEŃSKI KOMITET OBCHODU 
IMIENIN MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO. 

Program obchodu imienin Marszałka Piłsudskiego 
w dniu 19 marca r. b. 

Środa, 18 marca: 

Godz. 19—uroczysty capstrzyk orkiestr woj- 
skowych i innych na ulieach m. 
Wilna, poprzedzony koncertem 
orkiestr wojskowych na plaeu 
Katedralnym. 

Czwartek, 19 marca: 

Godz. 9.30 — nabożeństwo w Bazyliee, 
»„ 9-1l—nabożeństwa w świątyniach in- 

nych wyznań. 
»„ 11.00—defilada oddziałów wojskowych 

i przysposobienia wojskowego 
na placu Łukiskim. 

»„ 13.00—uroczysta akademja w Aali Ko- 
lumnowej Uniwersytetu Stefana 
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Batorego i odslonieice tablicy, 
ufundowanej przez młodzież a- 
kademieką (wstęp za zaprosze- 
niami). 

» 13.00—zabawa dla dzieci w Sali Miej- 

skiej urządzona staraniem Zwią- 
zku Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet. : 
» 15-16—koncerty orkiestt wojskowych 

na placach publicznych. 
»„ 16.00—akndemja, organizowana przez 

Ognisko Podoficerów garnizonu 
wiłeńskiego w sali Kłubu Han- 
diowo-Przemysłowego, przy ul. 
Miekiewicza Nr. 33 (wstęp bez- 
płatny). 

    

Pienarne posiedzenie Sejmu. 
Dokończenie obrad. 

WARSZAWA 14.]II. Pat. — W dalszym 
ciągu wczorajszego posiedzenia Sejmu, po 
dyskusji nad nowelą do ustawy antyalko- 
holowej, zabrał głos wiceminister skarbu 
Starzyński, który porównał wyniki dwóch 
sposobów wałki z alkoholizmem, to jest pro- 
hibicji bezwzględnej i ograniczenia częś 
wego, uznając za korzystniejszy ten drugi 
system. Po końcowem przemówieniu spra- 
wozdawcy Izba przystąpiła do głosowania. 
Przyjęto poprawkę posła Dyboskiego w spra 
wie liczby miejsc sprzedaży oraz poprawkę 
posłanki Waśniewskiej. Cały projekt ustawy 
przyjęto w drugiem czytaniu. Trzecie czyta- 
nie odbędzie się na następnem posiedzeniu. 

Zkolei poseł Wiślicki zreferował projekt 
o podatku od kart do gry. Projektowana 
ustawa podwyższa opłatę od kart. Po dysku- 
sji projekt ustawy przyjęto w drugiem i 
trzeciem czytaniu. 

   

  

   

Następnie Izba przystąpiła do wniosku 
Klubu Narodowego w sprawie zmiany ta- 
ryfy celnej, poczem bez dyskusji, po krót- 
kim referacie posła Rzóski, przyjęto w dru- 
giem i trzeciem czytaniu projekt ustawy o 
odkupie kolei lokalnej Lwów—Stojanów. Po 
referacie posła Ducha przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu projekt ustawy o wyłą- 
czeniu powiatu turczańskiego z wojewódz- 
twa stanisławowskiego i przyłączeniu go do 
województwa lwowskiego. Wreszcie na wnio- 
sek komisji wojskowej Izba wybrała człon- 
kiem zńrządu Funduszu Kwaterunku Woj- 
skowego dotychczasowego członka p. Ka- 
zimierza Rechowicza. 

Na tem obrady przerwano o godzinie 3 
min. 15 w nocy. Następne posiedzenie od- 
będzie się w poniedziałek w dniu 16 b. m. 
o godzinie 10-ej rano. 

   

Wznowienie lotu wzdłuż Afryki. 
WARSZAWA. 14.III. Pat. — Wed 

ług otrzymanej w dniu 14 b. m. de- 
peszy z Atbary, lotnicy kpt. Skarzyń- 
ski i por. inż. Markiewicz odlecieli w 

Echa trzęsienia ziemi 
BIAŁOGRÓD 14.111. Pat. — Prasa bia- 

łogrodzka przepełniona jest opisami strasz- 
nych skutków trzęsienia ziemi, które na- 
wiedziło Serhję południową. Specjalni wy- 
słannicy pism podają szczegóły, dotyczące 
wyglądu zniszczonych miast. Kilka tysięcy 
ludzi obozuje pod gołem niebem. Uległ zni- 
szezeniu majątek króła Aleksandra. Wszyst- 

sobotę rano do Kartumu po usunięciu 
uszkodzeń silnika, które zmusiły lot- 
ników do dłuższego zatrzymania się 
w Atbarze. 

w Serbji południowej. 
kie budynki w tym majątku są zrujnowane. 
Król osobiście niesie słowa otuchy i pomoc 
poszkodowanej ludności. Rząd wydał komu- 
nikat, w którym stwierdza, że wszełką po- 
moc ofiarom katastrofy wyasygnuje ze środ 
ków państwa, zabraniając zbieranie składek 
publicznych w kraju i nie przyjmując ofiar 
z zagranicy. 

Po trzęsieniu ziemi kląska powodzi. 
BIAŁOGRÓD 14.111. Pat. — Ułewne de-* 

szeze spowodowały powódź. W Mitroviczy 
woda osiągnęła już najwyższy poziom, jaki 
zanotowano w roku 1919 i 1924. Wszystkie 
wioski wzdłuż rzeki Sawy na przestrzeni 
70 mił są zalane. Włościanie usiłują ratować 

Żywioły wci 
WIEDEŃ 14.II1. Pat. — Dzienniki do- 

noszą z Białogrodu, że wczoraj odczuto w 
południowej Serbji 5 nowych wstrząśnień 
ziemi. Szkody są nieznaczne. W jednej ze 
wsi pewna dziewczyna, która weszła w cza- 
sie trzęsienia ziemi do jednego z budynków, 
została zabita przez spadający odłamek mu- 

swój dobytek w barkach. Mieszkańcy miej- 
scowości, dotkniętych przez trzęsienie ziemi, 
Żyją w ciągłej obawie z powodu niebezpie- 
czeństwa zawałenia się zabudowań, które 
doznały. uszkodzeń. 

ąż szaleją. 

Gwałtowna šniežyca pozrywala namioty 
w których ukrywała się ludność okolic, na- 
wiedzonych katastrofą. W poszczególnych 
częściach Serbji i Białogrodzie spadł śnieg 
koloru żółtego, pomieszany z żółtym pias- 
kiem. 

Zamach na przywódcę hitlerowców. 
BERLIN 14,111. Pat. — Wezoraj jeden 

z przywódców hitlerowskich pos. dr. Go- 
ebbels otrzymał przesyłkę pocztową, zawie- 
rającą pewną ilość materjałów wybucho- 
wych. Dzięki tylko ostrożnemu otwarciu 

/ 

mowani, ale szanowaliśmy niewiaro- 
godną naiwność dorosłych). Nie łudź- 
my się więc, że zdołamy odgrodzić 
młodzież od wiedzy o życiu, lecz sta- 
rajmy się o to, by tę wiedzę dać jej 
nie za późno i — podać w taki sposób, 
by pojęła, że życie, to nie ciemna, za- 
kulisowa plotka: cyniczny „sekret* 
dorosłych, lecz święte misterjum pełne 
powagi. 

Przykazania swoje dła rodziców i 
nauczycieli, Lindsey zamyka w kilku 
słówach: „Szanujeie ich (dzieci) włas 
ną myśl, udziełcie im wiedzy faktów 
i pozwólcie, by same pokierowały 
swem życiem. Podejmą za nie odpo- 
wiedzialność z tak szlachetnym ide- 
alizmem, jaki rzadko spotkać można 
w życiu dorosłych”. 

Poświęcając swoją pracę zagadnie- 
niom seksualnym — sędzia Lindsey 
musiał pominąć wiele dziedzin, nie- 
mniej ważnych, że weźmiemy choćby 
tylko sprawę przyszłej pracy młodego 
pokolenia. Od: najmłodszych lat wpa- 
jamy w dzieci przekonanie, że pie- 
niądz leży u podstaw życia i, że zdo- 
być go trzeba z pominięciem wszeł- 
kich, „niemądrych“ ideałów. Wkońcu 
wielu młodych w to tak uwierzy, iż 
przy wyborze karjery, pokieruje się 
tylko względami materjalnemi. A po- 
tem zgwałcone ideały mszczą się całe 
życie: pieniądze nawet i są, ale zado- 
wołenia brak. 

Utarło się przysłowie, że należy 

paczki eksplozja nie nastąpiła. Paczka ta 
została oddana polieji, która wszczęła w tej 
sprawie dochodzenie. Dotychczas nie usta- 
lono, kto mógł tę paczkę wysłać. 

jeść, aby żyć i nigdy odwrotnie. A czyż 
nie żyje, aby jeść, każdy, kto w do- 
datku na to ciężko pracuje, kto całą 
swoją energję marnuje wyłącznie na 
zdobycie środków wegetacji, jaką bez- 
sprzecznie jest życie utrzymane przy 
pomocy nielubianej pracy? 

Żebyż ludzie wreszcie pojęli, że 
trzeba żyć poto, aby pracować i nigdy, 
przenigdy odwrotnie. Ileż radości kry- 
je w sobie ukochana praca, ta, która 

daje całkowite zapomnienie podczas 
jej trwania, choć często męczy wiecz- 
ną niedoskonałością wyniku. I tylko 
taka praca jest naprawdę twórczą. 
tylko taka wzbogaca ducha, zamiast 
go paczyć. 

Kilka właściwych ruchów gimna- 
stycznych dziennie, wspaniale rozwija 

, ciało z biegiem lat — tyleż niewłaści- 
wych ruchów dziennie, z biegiem lat 
wykoślawi ciało aż do potworności. 
Jakże monstrualnym musi zatem stać 

się duch człowieka, którego codzien- 
nie gwałcą nieodpowiednią dlań pra- 
cą. A wieleż takich duchowych potwo- 
rów łazi po świecie, upodabnia jąc go 
do straszliwego panopiicum. 

Nie znaczy to, że trzeba ludzi 
gwałtem wypychać na wyżyny 
wskazywać młodym jedynie niebosię- 
żne szczyty. Powojenna manja zdo- 
bywania pieniędzy tylko przy pomocy 
pracy umysłowej, jako, rzekomo, naj- 
lepiej płatnej — również prowadzi do 

Ne. 61 (2003) 

KINA I FILMY 

KIEPURA NA EKRANIE. 

(BELIOS) 

Wyznaję, że krytyczny rzut oka na cało- 
kształt filmu miałem tym razem nieco utrud- 
niony, albowiem wszystko przesłania swoją 
osobą Kiepura. Nie dlatego bynajmniej, żeby 
stworzył tu jakąś genjałną kreację, przeciw- 
nie, najlepsze części filmu są łam, gdzie go 
nie widać, albo co jeszcze lepsze — tyłko 
słychać! Jestem sobie zgoła łaikiem w rze- 
cząch muzycznych, mój stosunek do tej sztu- 
ki jest t. zw. naiwny i opiera się tyłko na 
zwykłem. bezpośredniem odczuwaniu,.  nie- 
mniej jednak, tyłe i dobrych rzeczy słysza- 
łem z tej dziedziny, że niełatwo się zachwy- 
cam. Teraz wszakże stwierdzam, że Kiepura 
swoim śpiewem nawet z ekranu — bierzel 
Jaka szkoda, że ma taką pospolitą i mało 
wrażliwą mimicznie fizjonomję! „Co nadrobi 
śpiewem—to wszystko popsuje swoją gębą — 
jak ktoś powiedział dobitnie wychodząc z 
kina. Szczególnie razi w zestawieniu z cudną, 
(tu szczególnie!) jakąś wężowato-gibką i 
smukłą Brygidą Helm. Jego drewniana nie- 
zdarność, brak odpowiedniego wyrobienia, 
jakże jaskrawo występują wobec miewysło- 
wionej subtelności, oryginalnego wdzięku tej 
artystki. Ma wprawdzie momenty, kiedy jest 
nawet bar/lzo miły, np. wtedy, kiedy uśmie- 
cha się po zaśpiewaniu polskich piosenek 
momenły świadczące o jego pewnych a nie- 
wyzyskanych (wina reżysera) możliwościach 
ale tego trochę mało. Z reszty filmu najwięcej 
da się powiedzieć o prześlicznych zdjęciach 
krajobrazowych z okolic Neapołu z Herkula- 
num i Pompei etc. Są to rzeczy tak pięknie 
zrobione, żemożna je oglądać z niemniejszym 
a może większym zachwytem bez fabuły fil- 

mu. Wogóle zdjęcia w tym filmie są niezwyk- 
*łej piękności. Momenty z sylwetą idącą przez 
jakieś winne czy innego krzewu zarośla, tak- 
że sylwetowo potraktowane, z bajeczną przy- 
tem grą światła — to poprostu rewelacja 
artyst na Nie przypominam sobie czegoś 
w tym rodzaju równie pięknego. Wspaniałe 
jest to też jako pomysł inscenizacyjny, środek 
ekspresji. Wspaniale wyraża, podkreśla, sym- 
bolizuje istotę danej sytuacji, duszę bohaterki 
z tem co się w niej dzieje. 

Fabuła filmu nie jest wyszukana, ale dob 
rze, bardzo konsekwentnie opracowana. Każ- 
dy typ jest odpowiednio wykończony, nie 

spostrzega się naogół jakich fałszów psycho- 
logicznych czyinnych. Georg Aleksander jako 
wykwintny wielbiciel Claire Winter (Br. 
Helm) jest wzorowy, reszta conajmniej po- 
prawna. Pyszny jest stary meloman w sali 
koncertowej, doskonały typ. Artystka w po- 
staci młodej neapolitanki zakochanej w Gjo- 
wanim (Kiepura), zupełnie poprawna, to sa- 
mo da się powiedzieć o „profesorze*; dobry 
jest mały Tupf. 

Nadprogram przecięt 

  

  

    

Bilans Banku Poiskiego. 
WARSZAWA 14.11. Pat. —. Biłans Banku 

Polskiego za pierwszą dekadę marca r. b. 
wykazuje zapas złota 562.750 tys., t. j. o 
56 tys. więcej, niż w poprzedniej dekadzie 
Pieniądze i należności zagraniczne zaliczone 
do pokrycia wzrosły o 90 tys. do sumy 
244.689 tys. zł. Niezaliczone do pokrycia 
zmniejszyły się o 12.480 tys. do sumy 

114.664 tys. zł. Portfel wsksłlowy wykazuje 
zmniejszenie o 26.464 tys. zł. i wynosi 
572.105 tys. zł. Pożyczki zastawowe zmniej- 
Szyły się o 8.192 tys. do 82.082 tys. Inne ak- 
tywa zmniejszyły się o 5.627 tys. i wynoszą 
114.531 tys. zł. W pasywach pozycja natych- 
miast płatych zobowiązań o 46.066 tys. do 
sumy 215.180 tys. Obieg biletów bankowych 
zmniejszył! się o 86.998 tysięcy do sumy 
1.197.164 tys. zł. Stosunek proc. pokrycia 
obiegu biletów i natychmiast płatnych zo- 
bowiązań banku wyłącznie złotem podniósl 
się do 39,85 procent. Pokrycie kruszcowo- 
walutowe wzrosło do 57,17 procent, Wresz- 
cie pokrycie złotem samego tylko obiegu 
biletów bankowych wynosi 47,01 procent. 
Stopa dyskontowa Banku wynosi 7 i pół 
proc., lombardowa — 8 i pół proc. 

A — 

Bunt więźniów. 
NOWY YORK. 14.Hł. Pat. — W miejsco- 

wości Joliet w stanie Illinois wybuchły TOZ- 
ruchy w więzieniu, w którem znajduje się 
około półtora tysiąca więźniów. Po spoży- 
ciu śniadania więźniowie odmówili powrotu 
do cel i zaczęłi kierować się ku wyjściu. Na- 
tychmiast zaałarmowane władże i policja o- 
toczyły więzienie kordonem, kierując na bun 
towników karabiny maszynowe. Trzej więśnio 
wie rzucili się na oficera połieji i pobili go. 
Napastnicy zostali zabici. Około 60 więźniów 
wdarło się do kuchni więziennej i sali jadal- 
nej i zupełnie je zdemołowało. Po strzełani- 
nie porządek został przywrócony. 40 z pośród 
więźniów zakuto w kajdany i osadzono w 
pojedyńczych celach. Ramy odnieśli 4 więź- 

   

niowie i jeden straż. 

    

Czy już wysiaieś 

życzenia do 
Marszałka 
Piłsudskiego? 

  

   

fatalnych wyników. W wyborze dro- 
gi życiowej decydować powinien je- 
dynie duchowy i umysłowy poziom 
człowieka i nic więcej. Wówczas każ- 
dy pójdzie swoją drogą z zadowole- 
niem, bo nie będzie na nim ciążył ża- 
den przymus. 

Można na to odpowiedzieć: „Trud- 
no czuć zadowolenie przy sprzedawa- 
niu, naprzykład, biletów kolejowych, 
a bilety kolejowe muszą być sprzeda- 
wane“. Będą. Nie bójmy się. Wolny 
wybór drogi życiowej w niczem nie 
naruszy porządku świata. Zawsze znaj 
dzie się aż za wielu takich ludzi, którzy 
mogą i chcą iść tylko po wąskiej ko- 
leince, ale zawsze będą i tacy, którzy 
szybują na zawrotnej wysokości. Idzie 
Więc tylko o to, by nie kazać samo- 
lotom posuwać się po przyziemnym 
torze, a lokomotywom — latać. 

Druga część książki Lindsey'a jest 
odpowiedzią na pytanie: „Co mówi 
życie?** Niestety, omiawiać jej tu nie- 
sposób, gdyż porusza tematy dozwo- 
lone tylko: dla młodzieży i surowo za- 
kazane dorosłym. 

Przyczyn tego zakazu lepiej nie do- 
szukujmy się, jeśli nie chcemy dojść 
do tego samego wniosku co Lindsey, 
a mianowicie, że „w przywiązaniach 
swoich do plemiennych zabobonów— 
stoimy na poziomie australijskiego 
Визгтепа“. 

Marja Milkiewiczowa.
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Rozstrzelanie szpiega. 

Wobee nieskorzystania z prawa ła- 
ski przez Pana Prezydenta Rzeczypo- 
społitej skazany na śmierć przez Sąd 
wojskowy w Brześciu nad Bugiem, 
marynarz flotylli pińskiej Grzegorz 

Maeuta został wczoraj o Świcie roz- 

strzelany. 
Maeuta uprawial szpiegostwo na 

rzecz Rosji Sowieckiej. 

Nieudany napad rabunkowy bandy dywersyjnej. 
Zastrzelenie bandyty. 

Onegdaj wieczorem granicę polsko-so- 
wiceką ma odcinku Obolewieze przekroczyło 
dwóch uzbrojonych osobników, którzy skie- 
rowali śię w stronę zabudowań folwarku 
MWicrmiezówki. Nieznani osobnicy usiłowali 
2 bronią w ręku wedrzeć się do domu właś- 
cieiela fałwarku, który strzałami zmusił 
mapastników do cofnięcia się. 

Powiademiony 0 przekroczeniu granicy 
patroi K. O. P. zarządził za bandytami poš- 

I6NALINO 
- Życie społeczne Ignalina. Miasteczko 

ino położone nad granicą litewską jest 

n z najruchliwszych punktów handło- 

3 w powiecie święciańskim. Pomyślne 

warunki Ignalino posiada dzięki stacji ko- 

i j na odcinku Warszawa—Zemgale i 

nałęży przypusźcz e w najbliższym czasie 

ze wzgłędu na ciążące ku niemu gęsto po- 

łożone okoliczne wsie, stanie się jednym z 

$ażniejszych ośrodków w powiecie świę- 

„ciańskim. 
Społeczeństwo m-ka Ignalina, wyczuwa- 

jąc ważmość tego punktu dla życia tak go- 

spodarczego jak kulturalnego powiatu, z ca- 

łą energją i niekłamanym zapałem garnie 
się do pracy społecznej. 

Wzoreft dla innych miasteczek powiatu 

święciańskiego, jak również dla całego wo- 

jewództwa, może być znakomicie prosperu- 

jąca tam od 10 lat Spółdzielnia Spożywców, 

mająca 486 członków, gdy przeciętnie liczba 

członków na jedną spółdzielnię w wojewódz- 

iwie wiłeńskiem wynosi 200 osób. Nic też 

dziwnego, że obrót roczny tej spółdzielni 

w roku 1930 wynosił 246.000 zł, gdy znów 

przeciętnie na jedną taką spółdzielnię w 

województwie obrót wynosi 99.000 zł. 

fundusz udziałowy Spółdzielni Spożyw- 

ców w Ignalinie przekracza 5500 zł. gdy prze 

<ciętnie w województwie wynosi on 1.500 zł. 

Z tych danych widzimy, że Spółdzielnia Spo- 

żywców w lgnalinie prosperuje bardzo do- 

brze, to też wypada jej życzyć jak najpo- 

myślniejszego rozwoju. Należy również pod- 

kreślić pełne uznanie Zarządowi Spółdzielni. 

Drugą taką wzorowo prowadzoną insty- 

tucją o charakterze gospodarczym w Igna- 

linie jest egzystująca tam od 5 lat Kasa Stef- 

    

    

  

     

  

cig. Bandyci ścigających żołnierzy obsypali 
gradem kul. Patroł użył również broni. Wy- 
wiązała się obustronna strzelanina w czasie 
której jednego z napastników zastrzelono, 
drugiego ujęto w pościgu. 

Zabitym okazał się znany dywersant i 
bandyta sowiecki Andrzej Krybacz, areszto- 
wanym dezerter sowieckiej straży grani- 
cznej Aleksiej Danilew. 

czyka. Suma udziałów w Kasie Stefczyka 
wynosząca 40.000 zł. świadczy o zaufaniu 
społeczeństwa do tej placówki, a jeśli weź- 
miemy pod uwagę wkładki oszczędnościowe 
wynoszące 47.000 zł., to musimy stwierdzić, 
że placówka ta cieszy się wielką popularnoś- 
cią wśród okolicznej ludności, gdyż prze- 
ciętna suma udziałów przypadająca na po- 
dobną Kasę w województwie” wileńskiem 
wynosi 5000 zł. Na czele Kasy Stefczyka 
w Ignalinie stoi p. Miesojed, który nie 
szczędzi trudów dla rozwoju tak ważnej pla- 
cówki dla życia gospodarczego tamtejszego 
terenu, to też należy mu wyrazić pełne u- 
znanie za jego obywatelską i owocną pracę. 

Poza temi wzorowo prowadzonemi orga- 
nizacjami na terenie Ignalina mamy jeszcze 
dobrze prosperujące Kółko Rolnicze, które 
również rokuje jak najlepsze nadzieje roz- 
woju. 5 

Gdy wspomnimy jeszcze о takich pla- 
cówkach, jak Straż Ogniowa, Towarzystwo 
Domu Ludowego, Towarzystwo Budowy Ko- 
Ścioła, Związek Strzelecki, Fedearcja Z.0.0. 
i wreszcie niedawno zorganizowany Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, to widzimy, że 
życie tak gospodarcze, jak społeczno-oświa- 
towe w Ignalinie rozwija się bardzo po- 
myślnie. Przejezdny. 

ŚWIĘCIANY 
. + Samohójstwo b. sekretarza Magistratu 
w Nowych-Święcianach. W piątek 18 b. m. 

popełnił samobójstwo przez poderznięcie so- 
bie gardła b. sekretarz magistratu Nowych- 
Święcian Kobyliński. Denata w stanie cię- 
żkim przewieziono do szpitala sejmikowego. 
Powód targnięcia się na życie ciężki 
stan materjalny. 

S OS S III I SS TO EEK SANTAI ROL ILGIS 

Przygotowania do hołdu Marszałkowi 
Piłsudskiemu 

przez kolejarzy Dyrekcji Wileńskiej P. K. P. 

Wiełokrotnie na łamach naszego 

pisma zaznaczaliśmy zawsze obywa- 

telskie i patrjotyczne stanowisko ogó- 

žu kolejarstwa Dyrekcji Wileńskiej, 

przez co w opinji JA społe 

stwa kołejarze są naie + doceniani 

a solidarność ich w akcji państwowej 

bywa wzorem dla wielu organizacyj 

społecznych. 

Ci pracownicy, mimo swej trudnej 

i ciężkiej pracy, mają dość czasu i 

energji, by poczynić przygotowania 

do wiełkiej manifestacji swych uczuć 

dla Wodza Narodu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego na dzień przypadają- 

cych Jego Imienin. Wlasnemi środka- 

mi, bez żadnego nacisku władzy, chcą 

-uczcić godnie święto Imienin Żywego 

Bohatera, nie szczędząc ni trudu ni 

grosza, by uroczystość droga ich ser- 

cu wypadła jak najwspanialej, gdyż 

ona łączy i uszlachetnia naród. Gdy 

idzie o oddanie hołdu i czci dla Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego, stanęli w 

jednym zwartym szeregu, począwszy 

od Dyrektora Kolei a skończywszy 

na robotniku i serca ich miarowem 

tętnem wspólnie biją do Niego. Jak 

zawsze w chwiłach dla Państwa waż- 

nych, tak i obecnie na czas uroczy- 

stości lmienin Marszałka, nie dzielą 

ich żadne kordony polityczne ani 
związkowe, a stanowią jednolity ,,Le- 
gjon Pracy“ wierny Swemu Wodzowi 

"Ta dzielna warstwa społeczeństwa 

manifestacyjnie chce zadokumento- 

wać prawo do szacunku i czci u ca- 

łego narodu, należne największemu 

Polakowi Józefowi Piłsudskiemu. 
Ponieważ, jak już zaznaczyliśmy, 

kolejarze w całej Dyrekcji Wileńskiej 

przygotowują olbrzymią manifestację 

na cześć Marszałka, więc korzystając 

z uprzejmości sekretarza Okręgowego 

Komitetu Obchodu p. B. Bachow- 
skiego chcemy podać więcej szczegó- 
łów tej akcji. W obrębie Dyrekcji 
utworzono 158 komitetów  kolejo- 
wych, a mianowicie: 1) Komitet ho- 
norowy na czele z Dyrektorem Kolei 
inż. p. K. Falkowskim, cieszącym się 
wielkim szacunkiem u ogółu koleja- 
rzy i vice-dyrektorem inž. p. S. Ma- 
zurowskim. Do komitetu tego wcho- 
dzą reprezentanci jedenastu związ- 
ków i zrzeszeń, między temi Zjed- 

noczenie Polskich Kolejowców oraz 
Naczelnicy Wydziałów. 

2) Okręgowy Komitet Wykonaw- 

czy w składzie prezydjum p. p. inż. 
E. Peczkiem, inż. S. Walickim, B. Ba- 
chowskim, J. Dowgiłewiczem, F. 

Martunusem Kier. Sekcji pocztówko- 

wej, J. Rodziewiczem Kier. Sekcji 

Ogólnej M. Chmielewskim Kier. Sek- 
cji organizacji obchodu. Całkowity 
skład obu wymienionych komitetów 
podaliśmy w jednym z poprzednich 
numerów. 

3) Siedem Komitetów oddziało- 
wych: w Wiłnie. Białymstoku, Brześ- 

ciu, Wołkowysku, Łapach, Nowo-Wi- 
tejce i w Nowo-Święcianach—w tych 
ostatnich trzech miejscowościach ze 
względu na samodzielne warsztaty. 
Komitetem oddziałowym podległe ko- 
mitety stacyjne. 

4) W stacjach węzłowych i więk- 

    

szego znaczenia: Duksztach, Kró- 
lewszczyźnie, Łyntupach, Mołodecz- 

nie, Grodnie, Czeremsze, Hajnówce, 

Lidzie, Baranowiczach,  Stołpcach, 

Łunińcu, Pińsku, Słonimie, Grajewie, 

Mostach, Suwałkach, Nowojelni, Ho- 

rodziei, Sokółcę, Bielsku Podłaskim, 

Oranach, Turmontach. 

5) I sto dwadzieścia dziewięć ko- 

mitetów w stacjach mniejszych. 
W niektórych miejscowościach ko 

lejarze ujęli akcję w swe dłonie, two- 
rząc wspólne komitety gminne, sta- 

nowiąc ich podstawę, a poza tem po- 

za uroczystościami mającemi się od- 

być w dniu 19 b. m. wyłącznie na te- 

renie kolejowym, w myśl wskazówek 
komitetów kolejarze, biorą gremjal- 
nie udział w uroczystościach urządza- 

nych przez miejscowe komitety woje- 
wódzkie, powiatowe i gminne. Do 
dnia dzisiejszego kolejarze tutejszej 
Dyrekcji zakupili i wysłali do Mar- 
szałka 25 tysięcy pocztówek, oraz 
rozebrali około 10 tysięcy nalepek z 
podobizną Marszałka. Ponadto w 
dniu 19 b. m. odbyć się ma uroczy- 
ste odsłonięcie tablic z popiersiem 
Marszałka, ufundowanych przez ko- 
lejarzy w gmachach kolejowych w 
miejscowościach następujących: w 
Wilnie sześć — na dworcu, w gma- 
chu Dyrekcji, w parowozowni, w Og- 
nisku Kolejowem, w Ognisku kolejo- 
wego przysposobienia wojskowego, w 

ekspedycji, towarowej; w Białymsto- 
ku — dwie, Nowowilejce, Nowo-Świę- 
cianach, Mołodecznie, Królewszczyź- 
nie, Brześciu n/B., Łunińcu, Stołp- 
cach, Lachowiczach, Kosowie, Bara- 
nowiczach, Iwacewiczach, Horodziei, 
Wołkowysku, Lidzie, Grajewie, Dru- 
skienikach, na obelisku ufundowa- 

nym przez K. O. P. i miejscowe spo- 

łeczeństwo, Grodnie, Łapach przy u- 
działe miejscowego społeczeństwa, 
Hajnówce, Włodawie, Podbrodziu. 

Program uroczystości urządza- 
nych wyłącznie przez kolejarzy w 

stacjach większych następujący: w 

dn. 18 o g. 18 capstrzyk orkiestr kołe- 

jowych z udziałem Kołejowego przy- 

sposobienia Wojskowego i straży og- 
niowych (kolejowych), w dniu 19 
udział orkiestr kolejowych, straży og- 
niowych, kolejowego przysposobienia 
wojskowego i ogółu pracowników 
wolnych od zajęć w ogólnie urządza- 
nych obchodach, uroczyste odsłonię- 
cie tablic z popiersiem Marszałka, w 
Ogniskach kolejowych w porze popo- 
łudniowej zabawy dla dzieci, a wie- 
czorem uroczyste akademje. 

W dniu 19 wszystkie stacje będą 
udekorowane sztandarami państwo- 
wemi oraz zielenią jak również paro- 

  

wozy poc. osobowych udekorowane 
zielenią, a wagony opatrzone nalep- 
kami z popiersiem Marszałka. 

Ze względów technicznych może- 
my podać imienny skład tylko komi- 
tetów oddziałowych i stacyj większe- 
go znaczenia następująco: 

W Wilnie: p.p. B. Zdanowicz prezes, 
inż. J. Sadzewicz vice-prezes, inż. Żemojtel 
II vice-prezes, J. Zawistowski skarbnik, F. 
Martanus sekretarz, C. Drozdowski, B. Wojt- 

kiewicz, K. Filemonowicz, Z. Mikonowicz, 

КО R R 

inż. T. Pieślak, inż Szułc, Garbaczewski, 

L. Wasilewski, W. Zminkowski, Józef Pa- 
wlowicz, B. Szostakowski, inž. O. Witort, 
inž. B. Tymkiewicz, J. Merklejn, B. Zebryk, 
P. Małyszko, St Dąbrowski, B. Czarnocki, 
W. Zakrzewski, Z. Szafranko. 

W Nowowilejee: p. p. iniż. A. Słuczanow- 
ski prezes. Dr. E. Tomaszewski, inż. B. Hejl 
man, M. Trocki, A. Ciurlanis, S. Tyllo, F. 
Łukaszewicz, W. Jukutis, A. Chudkowski,* 
C. Nahorski, J. Czarnocki, J. Zebryk, S. Ma- 

tecki, A. Zienkiewicz, W. Ptak, A. Piotro- 
wicz, J. Buraczewski, J. Urbanowicz, W. Klic- 

ki, B. Grallib, N. Harasimowicz. 
W Nowo-Święcianach: p.p. inż. Słowi- 

kowski prezes, Nowak, L. Kowalski, Hojec- 
ki, Amfprowicz, Podlecki, Równiak, Korze- 

niowski. 
W Białymstoku: p.p. inż. E. Burczyński 

prezes, inż. T. Fiedorowicz, inż. W. Lisow- 
ski, L. Bujdens, M. Ošwiecimski, S. Zdumielc 
A. Chilimończyk, B. Kozarzewski, Е. Ва- 
kuński, Z. Romanowski, S. Desko, K. Sza- 

fijański, A. Masłoń, E. Lubecki. 
W Wołkowysku: O. Budrecki prezes, inż. 

E. Rakuza-Suszczewski, inż. W. Oszurko, 

W. Willrat, E. Gołąbek, M. Perskiewicz, Z. 

Skiba, J. Wiński, J. Wołodko, A. Florjano- 

wicz, L. Kowzal, $. Jaworski, B. Murawjew, 

W. Sztiussi. 
W Brześciu n/Bugiem: p.p. inż     A. Ty- 

    
    

szko prezes, inż. A. Gordziałkowski, F. 

Czarnocki, W. Słowik, M. Iwanicki, inż. K. 

Gojżewski, inż. J. Kubiatowski, P. Dulny, 

Sławiński, Nierzymski, Wyczółkowski, Ur- 

banek, M. Fiedorowicz, A. Szurszel, J. Si- 

korski, A. Giecewicz, B. Muchowicz, B. 

Grudziński. : 

W Łapach komitet wspólny: p.p- inż. 

J. Blum naczelnik warsztatów P. K. P. pre- 

zes, A. Perkowski burmistrz,  vice-prezes, 

inż, H. Dmochowski naczelnik Mag. Zaso- 

bów P. K. P., B. Jankowski, W. Jakubow- 

ski, Z. Wiśniewski, Orzechowski (kolejarze), 

E. Griindl, nauczyciel szkoły powszechnej, 

R. Karczmarczyk, S. Griindłowa, kierownicz 

ka szkoły żeńskiej, Januszewicz Antoni, kie 

rownik szkoły powszechnej, Oleksiuk Ed- 

ward, W. Adamowicz, J. Rzepkowski, Mi- 

kołajewski K. (kolejarze), M. Szpukówna, pre- 

zeska Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 

żeńskiej, O. Rybczyńska, prezeska Narodo- 

wej Organizacji Kobiet. 

W Mołodecznie: P. Rzucidło, prezes, Strze 

cki, M. Siuchta, T. Kreczmer, M. Stołychwo, 

Dr. Jastrzębski, Wiszniewski, Nowicki, Szczu 

cki, Pietkiewicz, Śledziewski. 
W Królewszczyźnie :p.p. inż. B. Szwen- 

gruben, prezes, Anterszlak L., J. Wanag, 

Z. Oleszczuk. 

W Wilejce: p.p. J. Nazarewicz, prezes, 

J. Siwicki, S. Owsiukiewicz, K. Grodus, L. 

Zawistowski, G. Hisicz, A Stankiewicz. 

W Baranowiczach: p.p. inž. Layman, pre 

zes, Wójcik, J. Kowalewski, Skoczylas, Ko- 

walczyk, Zawartako, Dziewałtowski. 

W Grodnie: p.p. inż: Szymkiewicz, pre- 

zes, Swat, Rozwadowski, Delikowski, Śłeszyń 

ski, Żyzniewski, Mieduniecki, Kulesza, Bokiń 

ca, Kromplewski. 
W Lidzie p. inż. Mierzwiński, prezes, 

Wróblewski, S. Osiecki, inż. Szkóp, Rosiec- 

ki, Paszkiewicz, Iwanowski,  Rudzieński, 

Sawczuk, Zdanowicz, Haratymowicz, Czer- 

nik, Terkus, Kruszyński, W. Osocki, P. Ry- 

bicki, Zatkalik, Apanowicz, J. Wróblewski. 

AV Luniūcu: p.p. inż. K. Bułat, prezes J. 

Zamorski, J. Szczepański, A. Grodowski, J. 

Wierzbicki, J. Sawicki. 

W Czeremsze: p.p. J. Mazurkiewicz, pre 

zes, Dr. A. Horodko; B. Nowicki, F. Towy- 

sik, O. Wojcikowski, Jurczuk. 

W Stołpcach: p.p Paszkiewicz, prezes, 

Wojtkowski. Morelewski, Imientński, Cegiel- 

ski, Szydł „wski, Pławski, Banaszewski, Ki- 

bałko, Rozumski, Wisniewski, Molenda, Man 

kiewicz, Zajączkowski, Wonikowski. 

W Pińsku: p. p. B. Maliczewska prezes, 

Znaimski, Dr. Worowicz, Płoński, Witten- 

berg. Wasilczuk, Putonowicz, Andrzejewski, 

Twarowski. 
W Nowojelni: p. p. Kluszczyński prezes, 

M. Kisielewski, F. Moszczyński, K. Magier 

W Hajnówce: M. Żuk-Żukowski prczes 

J. Filipowicz, A. Niemiro, R. Malczewski, 

W Słonimie: p. p. P. Oliwa prezes. J. 

Jakimowicz, A. Michalewicz, M. Markowicz, 

D. Surkont, F. Jankowski. 

W Mostach: komitet wspólny p. p. Ko- 

chancwski prezes (zawiadowca stacji), Ru- 

siecki (sołtys osady), F. Domaradzki, J. Ja- 

nulis, J. Mutelis, E. Leszczyński, H. Kule- 

Sza, P. Czerkies (kolejarze), M. Krukowski 

(kierownik poczty). 

W Grajewie: p. Zalewski prezes. 

W Suwałkach: p. Wasilewski prezes. 

W Sokółce: p. Szlempo prezes. 

W Duksztach: p. p. J. Forkiewicz prezes, 

B. Bielewicz vice-prezes, J. Matyjczuk, J. Sa; 

wa, A. Łaskarzewski, W. Ejsmont. 

W Turmoncie: p. p. B. Kobus prezes, 

J. Trybowski, H. Wiszniewski, A. Rutkow- 

ski. 
W Iwacewiczach: p. p. S. Cieniuch pre- 

zes, W. Kabocik, M. Nikitin, J. Pyrno, G. 

Drozd, M. Cieniuchowa, W. Kruszewska, 

C. Rossowa, R. Borowski. 

W Bieniakoniach: p. p. J. Narwojsz pre- 

zes, Malinowski, M. Pekhardt, J. Markielis, 

P. Sokołowski, J. Zmaczyński. 

W Podbrodziu: p. p. L* Kowalski prezes, 

Bujdens vice-prezes. 

W Łyntupach: p. p. S. Wasilewski pre- 

zes, F. Nulewicz, K. Adamowicz, W. Czepi- 

  

   

    

go. 
W Ignalinie: wspólny p. p. B. Krasowski 

kierownik szkoły, Urbanowicz A. Walenty- 

nowicz, A. Górski (kolejarze), kapitan Ku- 

Jesza. 
W Landwarowie: w połączeniu ze Strzel- 

cem i K. O. P. p. p. Lenartowicz prezes, Sa- 

wieki F. skarbnik, Michalczuk L. sekretarz, 

(kolejarze). 
"W Oszmianie: p. p. A. Tyszkiewicz pre- 

zes, W. Bohatkiewicz, K. Kurow, M. Zarczyn, 

W Zahaciu stac. graniczna z Sowietami: 

p. p. J. Mieczkowski prezes, Szyszko, W. 

Pietraszewski, M. Krzyszkowski. 

W Jaszunach: p. p. M. Asshowicz prezes, 

Kruminis, J. Skinder. 
W Kienie: p. p. J. Mikulski prezes, Do- 

maszewski A. (kolejarze), Jarosiak J. (Kom. 

post. P. P.). 
W Budsławiu: p. p. S. Maciejewski pre- 

zes $. Ermusz, B. Kazieko, J. Wilczyński. 

W Rosi: p. p. A. Kuszd prezes, A. Dauk- 

sza, T. Bryjenko, S. Skorupko, P. Sucholat, 

W Bohdanowie: p. p. S. Koloniecki, A. 

Sienkiewicz, J. Przerwa, Ś. Kochanowski, 

J. Chalecki, B. Mościbrodzki, J. Dukowski, 

J. Żółtko, S. Behr, M. Sienkiewicz, J. Dzie- 
dziuch. 

W Juraciszkach: p. p. A. Orański, A. Pe- 

ro, P. Kowalczyński. 
W Niemnie: p. p. P. Sisicki prezes, R. 

Grabowski, W. Czapkowski, K. Rypski, K. 

Czapkowski. 
W Skrzybowcach: p. p. H. Drabb prezes, 

H. Uczyński. 
W Gawji: p. p. Sidorowicz M. prezes, 

J. Kowalski, B. Rawo, J. Czerkies. 
W Marcinkańcach: p. Koranewski pre- 

  

  

zes. 

W Rudziszkach: p. Naumowicz prezes. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. połekim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. Dział naukowy. 

3 Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. ll-ej do tB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł ABONAMENT 2 Zi: 

  

      

W T"ŁE NS RSI 

Powrót lotników polskich z Tallina. 
Przymusowe lądowanie koło Podbrodzia kpt. Halewskiego. 

Wezoraj w godzinach popołudnio- 
wych na lotnisku w Porubanku wy- 
łądowali w drodze powrotnej z raidu 
do państw bałtyekich por. Żwirko na 
uparacie R. S. D. 2, następnie mjr. 
Długoszowski na aparacie „P. W. S. 
12 bis*, zaś kpt. Halewski na apara- 
cie „R. W. D. 4“, z obserwatorem 
por. Rudowskim wskutek siłnej za- 
mieci Śnieżnej zmuszony był lądować 
na polu wpobliżu Podbrodzia. Lądo- 
wanie odbyło się pomyślnie. 

Po przybyciu do Porubanka i 
otrzymaniu wiadomości o przymtuso- 
wem lądowaniu kpt. Halewskiego, 
natychmiast odleciał do Podbrodzia 
por. Żwirko celem okazania pomocy 
ugrzęzłym lotnikom. Po zawiezieniu 
potrzebnych materjałów por. Żwirko 
tegoż dnia o godz. 5-ej wiecz. powró- 
cił do Wilna. 

Kpt. Halewski przybywa do Wil- 
na dziś o godz. 10-ej. 

W Tallinie pozostali jeszcze pilot 
Szulczewski z mechanikiem Pogorzel- 
skim na aparacie R. 14, który pod- 
czas lądowania w Tallinie naskutek 
silnej zamieci Śnieżnej uległ uszko- 
dzeniu i dotychezas nie został napra- 
wiony. 

Lotnicy wystartowali z Rygi o go- 
dzinie 11-ej w południe. Początkowy 

   

  

lot odbywał się przy względnie pomy- 
ślnej pogodzie, dopiero za Dynebur- 
giem lotników zaskoczyła kilkakrot- 
nie silna wichura Śnieżna. Pomimo 
tych przeszkód atmosferycznych dziel 
ni nasi piloci lotu nie przerwali i 
szczęśliwie dotarli do Polski. 

„ Przybyłych lotników na lotnisku 
w Porubanku powitali przedstawieie- 
le wojskowości i akademiekiego aero- 
kłubu, w imieniu miasta zaś vice-pre- 
zydent Czyż, który następnie lotni- 
ków podejmował u siebie. Na przyję- 
ciu obecny był p. wojewoda Kirtiklis. 

Odlot lotników z Wilna do War- 
szawy nastąpi prawdopodobnie we 
wtorek o godz. 10-ej rano. 

Lotnicy opowiadają iż szczególnie 
ciężki był etap z Tallina do Rygi z 
powodu strasznych wprost warunków 
atmosferycznych. Lotników zaskoczy- 
ła burza Śnieżna i mgła lak, iż dwaj 
z nich musieli lądować w drodze. Je- 
den wylądował na lodzie na morzu, 
drugi zaś na brzegu morskim i do- 
piero po przejściu burzy, po upływie 
45 minut, lotnicy udali się w dalszą 
drogę. Ta przerwa lotu miała miej- 
see w odległości 30 klm. przed Rygą. 
Cała droga z Tallina do Rygi trwała 
3 i pół godziny skutkiem tych prze- 

szkód. 

  

Z notatnika reportera. 
Znarowiony autobus. 

(Autentyczne). 

: Onegdaj przy ulicy Kalwaryjskiej tuż za mostem Zielonym (przed 

górką) miał miejsce poniższy wypadek... 
  

  

    

  

  
KRONIKA 

| Daiś: Klemensa, Longina. 

Jutro: Hilarego. 

  

Wschód słońca—g. 5 m. 53, 

Zachėd + — —. 17 m.38 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologį! U. S. B. 
w Wilnie z dnia 14 Ii1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach; 753 

Temperatura średnia 0 

5 najwyższa: -- 20 €. 

Е najnižsza: — 4° С. 

Opad w milimetrach: 0,3 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja baróm.: lekki wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 

Józefa Montwiłła. W środę 18-go b. m o 

godz. 9 m. 30 z powodu dnia imienin Józefa 

Montwiłła, wielkiego działacza społecznego i 

niezrównanego fiłantropa w Bazylice Metro - 

politalnej za spokój duszy zmarłego odbędzie 

się nabożeństwo, na które zaprasza Zarząd 

Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej. 

Podczas nabożeństwa pieniś religijne wykona 

chór „Łutni* Wiłeńskiej. 

  

KOŚCIELNA. 

— Kongres Eucharystyczny w Wilnie. 

Szereg wyłonionych sekcyj Komitetu Kongre- 

su prowadzi wytężoną pracę. Dla prowincji 

istnieje sekcja prowinejonalna, która opra- 

cowała specjalny program i udziela informa- 

cyj. Sekcja propagandowa wyda wkrótce ar- 

tystyczny afisz dla Wilna i dla Kongresów 

prowincjonalnych, które po cenie kosztów 

własnych można będzie nabywać. Afisz z0- 

stał opracowany przez pana profesora F. 

Ruszczyca, laureata m. Wilna. Mimo urządza- 

nych Kongresów na prowincji wielu jednak 

zechce z poszczególnych partyj przybyć do 

Wilna. Zniżki kolejowe są już uzyskane. 

Sekcja zaś Kwaterunkowa zabiega o lokale 

dla poszczególnych osób jak i dla całych piel- 

grzymek. Osoby czy też pielgrzymki chcące 

skorzystać z lokalu zechcą najdalej do dnia 

20 kwietnia b. r. przysłać zgłoszenia gdyż 

starania późniejsze mogą napotkać na trud- 

ności i będą uwzględniane w miarę możno- 

ści. : 

OSOBISTE. 

— Poprawa zdrowia J. E. ks. Biskupa 

Bandurskiego. Od kilku dni J. E. ks. biskup 

dr. Władysław Bandurski zapadł skutkiem 

przeziębienia na ostry bronchit. Dzięki pie- 

czołowitej opiece prof. Januszkiewicza i d-ra 

Garnkiewicza, w stanie chorego zaszła zna- 

czna poprawa. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Zakaz sprzedawania materjałów wy- 

buehowyeh w okresie przedświątecznym. Ww 

związku z nadchodzącemi świętami Wielka- 

nocnemi i związaną z tym okresem niedozwo- 

loną strzelaniną na wiwat, władze admini- 

stracyjne poleciły kierownikom komisarjatów 

P. P. niezwłoczne pobranie od właścicieli 

składów aptecznych, mydlarni i t. p. zobo- 

wiązań niesprzedawania w okresie przed- 

świątecznym i świątecznym materjałów wy- 

buchowych, jak: cali chloricum, soli Bertho- 

leta i t. p. 

ARTYSTYCZNA. 

— Ze stałej wystawy sztuki w Wilnie. 

Została już otwarta druga wystawa prac wi- 
= 

leńskich malarzy i rzeźbiarzy, w której bie- 
rze udział przeszło 50 artystów. Wystawiono 
obrazów i rzeźb około 250. Należy podkreś- 
lić, że wystawa obecna bezwzględnie przewyż 
sza wystawę poprzednią, jak doborem prac, 
tak i rozmaiigścią. W niedalekiej przyszło- 
ści będzie otwarta wystawa warszawskich gra 

fików, gdyż, jak się dowiadujemy. p. Mar- 
jan Kulesza doszedł w tej mierze do porozu 
mienia z Warszawą. Otóż warszawscy arty- 
ści przyrzekli dać swe obrazy dla szeregu 
wystaw w Wilnie i początkiem tych imprez 
ma być właśnie wystawa prac graficznych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników. Dn. 15 marca r. b. 

w niedziełę o godz. 6 w sali V odbędzie się 
odczyt prof. Wróblewskiego p. t. „Kara ce- 
„lowa, a kara odwetu*. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 
-— Regulamin egzaminów dojrzałości nie 

uległ zmianie. W. związku z kursującemi 
pogłoskami o zmianie regulaminu egzaminów 
dojrzałości, władze szkolne komunikują, iż 
regulamin gimazjalnych egzaminów dojrza- 
łości w istotnej swej części nie uległ zmianie. 
Zmiany zaszły tylko w szczegółach dotyczą- 
cych. uprawnień szkół prywatnych oraz wy- 
konania programów. szkoły średniej. 

Absolwenci wszystkich szkół prywatnych 
z pełnemi prawami zdawać będą zwyczajny 
egzamin dojrzałości, absolwenci zaś szkół 
prywatnych z niepełnemi prawami — roz- 
szerzony egzamin dojrzałości, wyjątkowo w 
b. roku szkolnym do i grudnia b. r. 

WOJSKOWA. 
— Ćwiczenia rezerwistów. W związku ze 

zbliżającym się okresem powoływania rezer- 
wistów na ćwiczenia referat wojskowy Ma- 
gistratu m. Wiłna rozpoczął akcję przygo- 
towawczą do wypłacania zasiłków rodzinom 
powoływanych na ćwiczenia. 

  

Z KOLEL 
— Zamiecie śnieżne tamują komunikację 

kolejową. Wczorajsza silna zamieć śnieżna 
spowodowała w obrębie dyrekcji kolejowej 
opóźnienie się pociągów. 9 pociągów uległo 
od 20 min. do 4 godz. opóźnienia się. Linja 
kolejowe Woropajewo—Druja i Prużany 
wskutek wielkich zwałów śnieżnych zostały 
kompletnie zatarasowane i ruch pociągów 
został całkowicie wstrzymany. 

Dziś wysłane na linje te pługi odśnieżne 
i brygady robotnicze uprzątnęły zaspy i u- 
ruchomiły komunikację. 

— Częściowa redukcja na kolei. W zwią- 
zku z zapowiedzianą przez Ministerstwo Ko- 
munikacji akcją wprowadzenia najdalej i- 
dących oszczędności, dowiadujemy się, że 
Wileńska Dyrekcja Kolejowa otrzymała po- 
lecenie przeprowadzenia z dniem. 1 kwiet- 
nia r. b. częściowej redukcji personelu za- 
trudnionego na kołei. W pierwszym rzędzie 
ulegną zwolnieniu pracownicy, którzy wy- 
służyli już emeryturę względnie zostało im 
niewiele czasu do wysługi pełnej emery- 
tury. Pozatem mają być zredukowani urzę- 
dnicy o małej wydajności pracy. 

Z POCZTY. 
— Akcja przeeiwpowodziowa władz pocz- 

towych. Jak już podaliśmy, w związku ze 
zbliżającym się okresem ruszania łodów i 
spodziewanym wylewem rzek podjęta została 
przez czynniki rządowe i samorządowe spec- 
jalna akcja zapobiegawcza i ratunkowa zmie- 
rzająca do zmniejszenia przypuszczalnej klę- 
ski powodzi. W celu zapewnienia władzom i 
organom biorącym udział w akcji zapobie- 

    

. 3 

Przy słabem trawieniu, małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo- 
łów, wysypkach skórnych i czyrakach, re- 
guluje naturalna wóda gorzka „Fr 
Jėzėta“ tak ważną obecnie działalńość ki- 
szek. Żądać w aptekach i drogerjach. 

    

Popierajcie Ligę Morską. | 

  i Rzeczną!!   

    

gawczo-ratunkowej jak najszybszej i sprawn. 
komunikacji telefonicznej i telegraficznej, Wi- 
leńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów połeciła 
wszystkim podległym urzędom i agencjom 
by telegramy znaczone uwagą „pilne—po- 
wódź” lub bez tej uwagi lecz dotyczące akcji 
przeciwłodowej-i przeciwpowodziowej, oraz 
rozmowy telefoniczne z hasłem „pilne—po- 
wódź* nadawane lub zgłaszane przez władze 
i organy administracyjne, policyjne i wojsko- 
we były przyjmowane, uskuteczniane względ- 
nie przesyłanie i doręczane natychmiast prze 
wszystkiemi innemi rozmowami i telegra- 

„mam. 

Telegramy wzgłędnie doniesienia telefo- 
niczne wysyłane przez jakiekolwiek osoby 
prywatne do właściwych władz państwowych 
o pomoc na wypadek katastrofy powodzi 
będą przyjmowane i przesyłane bezpłatnie. 

— Uruchomienie ageneji pocztowej. 
rekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie zawiada- 
mia, iż w dniu 24 marca r. b. zostanie uru- 
chomiona agencja pocztowa Jeremicze nad 
Niemnem w pow. stołpeckim. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Wezwanie Legji Inwalidów. Zarząd 

Oddziału Wileńskiego  Legji Inwalidów 

Wojsk Polskich wzywa wszystkich swych 

członków „do wzięcia udziału w obchodzie 

Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

dniu 19 marca r. b. . 

Zbiórka o godzinie 8 m. 30 na dziedzińcu 

przed budynkiem Federacji P. Z. O. O. przy 

ul. Żeligowskiego 4. 
— Komunikat Sekcji Narciarskiej A. Z. S. 

w Wilnie. Niniejszem komunikujemy, że 

dnia 12 marca r. b. na Walnem Zebraniu 

Zarządu został wybrany nowy Zarząd w 

składzie następującym: S. Boguszewski pre- 

zes, L. Pimonow vice-prezes, E. Starczew- 

ska sekretarka, K. Janczewski skarbnik, 

H. Dukalski gospodarz. 
—  Premjera w ogniska  kołejowem. 

W niedziełę o godz. 19-ej m. 30 (siódma i pół) 

sekcja dramatyczna wystawia barwne i pod- 

niosłe w nastroju widowisko „Obrona Czę- 

stochowy* Mórsa. Nad wystawieniem sztuki 

pracowano długo nie szczędząc kosztów i pra- 

cy. Cała oprawa kostjumowa została specjal- 

nie na ten cel sporządzona według wzorów 

kostjumowych. Broń szwedzką i polską wy- 

konano na mocy drobiazgowych. studjów tej 

epoki. Koszta wystawy wyniosły około 5 tys. 

złotych, co, jak na stosunki amatorskie, żest 

wysiłkiem bardzo poważnym. Udział w .sztu- 

ce znanych, bywalcom Ogniska, wykonawców 

jak pp. Chmielewski, Szemberg, Jensz, Toma- 

Szewski i Łisiewicz, oraz panie Szembergowa, 

Bułłówna, Owczarkówna, gwarantuje intere- 

sujące wykonanie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dziś 

w niedzielę 15 marca w: lokalu własnym 

(Lelewela 8), o godz. 4 po poł. Walne Do- 

roczne Zgromadzenie członków Towarzy- 

stwa na które Zarząd najuprzejmiej wszyst- 

kich członków zaprasza. Poza sprawami o 

charakterze sprawozdawczo - administracyj- 

nym (sprawozdania Zarządu i Komisji Re- 

wizyjnej, wybory oraz wnioski Żarządu), 

proł: dr. Stanisław Pigoń wygłosi odczyt n. 

| „Mickiewicz podczas wiosny ludów". 

— Walne Zebranie Legji Inwalidów. Za- 

rząd Oddziału Wileńskiego Legji Inwalidów 

Wojsk Polskich zgodnie z $ 24 i 25 Statutu 

zwołuje do Wilna w lokału własnym przy 

ulicy Żeligowskiego Nr. 1 m. 17 na dzień 

29 marca 1931 r. na godz. 10-tą w pierw- 

szym terminie, a bez względu na ilość obec- 

nych, z wažnošcią na godz. 10 m. 30 w dru- 

gim terminie, doroczne Walne Zgromadzenie 

członków. 

— Odczyt Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Przypominamy, że dzisiaj o godz. 12-ej, sta- 

raniem Polskiego Czerwonego Krzyża w sali 

kina „Światowid Mickiewicza 9, Dr. kpt. 

Kiełbiński wygłosi odczyt p. t. „Kiedy nie 

wolno stosować leczenia domowego, przy 

bólach jamy brzusznej. 

Niewątpliwie ten interesujący temat zgro- 

madzi licznych słuchaczy, którzy będą mieli 

możność zapoznania się z nader ważną $рга- 

wą, która nieraz stanowi o zdrowiu i żŻy- 

ciu człowieka. 

— Polskie T-wo Teozoficzne podaje do 

wiadomości, że w dniu 15 marca r. b. o 

godz. 5-ej ppołd. w sali „Domu Rosyjskiego” 

ul. Mickiewicza 22 (wejście w bramie obok 

Hotelu „Bristol“) znana ze swych poprzed- 

nich świetnych odczytów p. Ewelina Kara- 

siówna wiceprezes T-wa Teozoficznego w 

Polsce wygłosi odczyt pod tytułem „Tworze- 

nie nowej świadomości”. 

— Zebranie T. N. S.-W. Zarząd Wil. 

Koła Tow. Naucz. Szk. Śred. i Wyższ. (T. 

N. S. W.) podaje do wiadomości swoich 

członków, że w dniu 17 b. m. we wtorek 

odbędzie się o godz. 19 w gimn. E. Orzesz- 

kowej doroczne Walne Zebranie z odczy- 

tem P. W. Narwoysza n. t. „Środowisko wy- 

chowawcze a nauczyciel". W cz. II. — spra- 

wozdania ustępującego Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej oraz wybory władz T-wa. W, cz. 

1. goście mile widziani. 

—_ Białoruski Instytut Gospodarki i Kul- 

tury w Wilnie powiadamia swych członków 

że dalszy ciąg rozprawy na temat: „Uniwer- 

sytety ludowe* odbędzie się dziś dnia 15-g0 

marca, w fokalu własnym (Ludwisarska 1. 

m. 19). Początek o godz. 4-ej p. p. Goście 

są mile widziani. 

— Z towarzystwa Nowoczesnego Wycho- 

wania. Sekcja Psychologiczna T-wa urządza 

we wtorek dnia 17 b. m. o godz. 7 wiecz. w 

sali Kuratorjum (Wolana 10) odczyt dr. Ja- 

kubiańcówny na temat: „O psychoanalizie”, 

Wstęp wolny. Goście mile zyidziani. 

RÓŻNE. 
— Wyniki Sądu Konkursowego. W dniu 

13 b. m. Sąd Konkursowy, powołany przez 

lzbę Przemysłowo-Handlową w Wilnie w 

składzie następującym: pp. profesor U. S. B. 

Juljusz Kłos, Krasnopolski Otton, architekt 

Narębski Stef. — architekt, Ruciński Rom— 

prezes Izby P.-H. w Wilnie, Ruszczyc Ferdy- 

nand prof. U. S. B., Siła-Nowicki Stefan dyr. 

Robót Publicznych U. Woj. w Wilnie, So- 

kołowski Ludwik architekt, prof. U. S. B. 

ukończył swoje prace. 
Z nadesłanych prac 119-tu, zostały nagro- 

dzone następujące prace za projekt budowy 

gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej: 
Nagroda 1-a — zł. 3000 — projekt 113, 

Nagroda 2-a — zł. 2000 — projekt 88. 

Nagroda 3-a — zł. 1500 — projekt 122. 

Po otwarciu kopert ustalono nazwiska 

autorów: 
Nagroda 1-a Zygmun Tarasin, inž.-archi- 

tekt, Otwock. 
Nagroda 2-a Jan Klimaszewski i Tadeusz 

Rytarowski, architekci, Warszawa. 

Nagroda 3-a Jerzy Pańkowski, Władysław 

Mieszkowski, Andrzej Węgrzecki, inż. archi: 

tekci, Warszawa. 

Dy- - 
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— Žmniejszenie się ilości zasłabnięć na 
ehkoroby zakaźne. Ostatnio daje się zauwa- 
żyć na terenie m. Wilna stała poprawa wa- 
runków sanitarnych a co za tem idzie zmniej 
szenie się liczby zasłabnięć na choroby za- 
kaźne. Tak np. w tygodniu ubiegłym zano- 
towano zaledwie 38 wpyadków chorób za- 
kaźnych, przyczem chorowały: na ospę 
wietrzną 1 osoba; na tyfus brzuszny 2; pło- 
micę 12; błonicę 8; gruźlicę 5. W wyniku 
przebiegu choroby 5 osób poniosło śmierć. 

— Podaje się do pubłicznej wiadomości, 
że rozporządzeniem Ministra Skarbu dnia 6 
marca 1931 roku na podstawie art. 2 ustawy 
z dnia 12 lutego 1931 roku (Dz. Urz. R. P. 
Nr. 16, poz. 62) w roku budżetowym 1931-32 
będzie pobierany 10-cioprocentowy dodatek 
do niektórych podatków i opłat stempłowych 
również przy poborze podatku dochodowego 
«d uposażeń służbowych, emerytur i wyna- 
grodzeń za najemną pracę (Dz. II ustawy 
e państwowym podatku dochodowym Dz. 
Wrz. R. P. z roku 1925 Nr. 58, poz. 411) oraz 
podatku od kapitałów i rent. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś 

Teatr czynny dwukrotnie, po cenach zniżo- 
nych specjałnych. Po południu o godz. 3.30 
ukaże się „Papa-kawaler*, czarująca kome- 
dja Carpentera z Kazimierzem Junoszą-Stę- 
powskim w roli tytułowej. Niewątpliwie wszy- 
scy zechcą ujrzeć znakomitego artystę w jed- 
wej z najlepszych jego kreacyj. 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże 
łome* Oscara Wilde'a, w inscenizacji 
wulskiego, w obsadzie premjerowej z Eich- 
lerówną, Sawicką, Severinówną, Kreczmarem, 
Mileckim i dyr. Zelwerowiczem na czele. 
Iłustracja muzyczna oraz oprawa dekoracyj- 
mo-kostjumowa E. Dziewulskiego. 

Jutro, t. jj w poniedziałek 16-go Teatr 
nieczynny. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś Teatr 
czynny również dwukrotnie. 

Po południu o godz. 3.30 ukaże się po 
cenach zniżonych — specjalnych „Sztuba“ 
Kazimierza Leczyckiego. Sztuka ta wywołała 
w Wilnie zrozumiałe zainteresowanie, tak ze 
względu na popularność autora, jak i na 
aktualność poruszanych zagadnień. 

Wieczorem o godz. 8-ej ujrzymy świetną 
komedję Verneuilla .Azais*. Rolę barona 
Wiirtza wykona Kazimierz Junosza-Stępow- 
ski, który tworzy z tej postaci niezapom- 
mianą kreację. Siła komiczna, świetne posta- 
wienie roli, oraz finezja djalogu wywołują 
burzę oklasków za każdem pojawieniem się 
ma scenie świetnego artysty. 

Jutro, w poniedziałek 16-go b. m. o godz. 
3-ej „Azais' Verneuilla. 

RABJO 
NIEDZIEŁA. dnia 15 marca 1931 roku 

19.15: Transmisja nabożeństwa z. Poznania. 
1158: Czas. 12.15: Poranek z Fiharmonji 
Marszawskiej. 14.00: „Uprawiajcie len“ — 
edczyt. 14.20: Muzyka. 14.30: „Wrażenia z 

międzynarodowego kongresu i wystawy ho- 
<sdowców drobiu w Londynie* — odczyt. 
14.50: Odczyty rolniczy i muzyka. 15.40: Au- 

   

  

dycja dla dzieci. 16.40: „Pitigrillii* — odczyt. 
17.15: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 
ne". 17.30: „Znaczenie krótkofalarstwa dia 
obrony państwa* — odczyt. 17.45: Koncert 
popularny. 19.05: „Kukułka wiłeńska* 19.25: 
„Jego Królewska Mošė bej Tunisu“ — fel- 
jeton. 19.40: Program na poniedzialek i roz- 
maitości. 20.00: Słuchowisko. 20.30: Piąta 
niedziela kameralna. 21.00: „Wiosna nie jest 

zielona” — feljeton. 22.15: Koncert. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 16 marca 1831 r. 

11.58: Czas. 13.10: Kom. meteor. 14.40: 
Odczyty dla maturzystów. 15.50: Lekcja fran 
cuskiego. 16.10: Kom. dła żeglugi. 16.15: Au- 
dycja dla dzieci. 16.45: Koncert dla młodzieży 
(płyty). 17.15: Zagubione wyspy — odczyt. 
17.45: Muzyka lekka. 18.45: Wileński kom. 
sportowy. 19.00: Program na wtorek i rozm. 
19.10: Utwory Borodina (płyty). 19.30: Wy- 
niki konkursu gramofonowego. 19.40: Pras. 
dzien. radj. 20.00: Nosorożec Staruūski — fel- 
jeton. 20.15: „Montaigne, ewangelista współ- 
czesnej krytyki* — feljet. 20.30: Odczyt mu- 
zyczny. 20.45: Opera ze studja. 22.00: Trzydzie 
stolecie „Wesela“ — felj. 22.15: Utwory Cho- 
pina (płyty). 22.30: Kom. i muzyka tanecz- 
na, 

WTOREK, dnia 17 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (ply- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 14.40: Odczyty dła 
maturzystów. 15.45: Program dzienny. 15.50: 
„Historja mola książkowego” odczyt. 16.15: 
Muzyka lekka (płyty). 17.15: „Kułtura Sło- 
wian pomorskich — odczyt. 17.45: Koncert 
symfoniczny. 18.45: Kom. Aeroklubu Akade- 
mickiego. 19.00: „Tygodnik artystyczny”. 
19.15: Progr. na środę i rozm. 19.25: Uwagi 
dła detektorowiczów. 19.35: Pras. dziennik 
radj. 19.50: Pogadanka muzyczna. 20.00: 
Opera z płyt gramofonowych. 22.20: „Nad 
morzem w zimie* felj. 22.30: Komunikaty. 
23.00: Kabaret (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
V NIEDZIELA KAMERALNA. 

Dzisiejsza zkolei piąta, niedziela ka- 
meralna w wykonaniu zespołu im Stanisława 
Moniuszki (o godz. 20.30) obejmuje w pro- 
gramie utwory Beethovena, Saint Saens'a 
i Różyckiego. 

KUKUŁKA 
ZAMIAST PROF. LIMANOWSKIEGO. 

Z powodu wyjazdu prof. Limanowskiego 
już dwa razy zrzędu była zamiast jego po- 
gadanki p. t. „Co się dzieje w Wilnie?* Ku- 
kułka Wileńska. Dziś jeszcze po raz trzeci 
usłyszymy Kukułkę, a poczynając od następ- 
nej niedzieli prof. Limanowski będzie miał 
trzy niedziele zrzędu swoje pogadanki. 

ODCZYT ROŁNICZY. 

Dziś o godz. 14*ej wygłosi p. dr. Janusz 
Jagmiu, adjunkt i kierownik siacji doświad- 
czalnej U. S. B. odczyt p. t. „Uprawiajcię 
len“. 

  

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 

GAY С 

Rozrywki umysłowe. 
48. Rebus 

uł. H. Stella. 

  

56. Arytmograf 
uł. Śr. Walski. 
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Cyfry i gwiazdki należy zamienić Htera- 

Nr. 61 (2003) 

Trafne rozwiązania powyższych zadań 
nadesłali: 

P.p. Al. Wojtalik (rebus, zadanie Bterac- 
kie, bilet wizytowy, figielek)), B. Czarnocki 
(rebus, zadanie literackie), Giro-Syryjski (re- 
bus, zadanie literackie, bilet), W. Bohdzie- 
więz (rebus, zadanie literackie i rysunkowe, 
figiełek), K. Szypiłło (rebus, zadanie Mte- 
rackie, bilet), J. Łukaszewicz (zadanie ry- 
sunkowe, figiełek), J. Dudko (rebus, figielek 
J. Popławska (rebus), A. Samujło (rebus), 
E. Piotrowski (rebus), J. Zdrojewski (rebus), 
M. Jeliński (zadanie literackie, bilet), E. R6+ 
mer (rebus, biłet, figielek), E. Wrzesiński 
(rebus, figiełek), J. Terlecki (zadanie literąc- 
kie, bilet, figielek), W. Zambrzyćki (rebus. 
zadanie literackie, bilet wizyt.), F. Kalicki 
(zadanie rys., rebus, figiełek), P. Kaniewicz 
(rebus, figielek), K. Zaleski (wszystko), M. 
Zeniuk (wszystko), L. Kasperowicz (rebus,. 
bilet, zadanie literackie), W. Pieślakówna 
(wszystko), A. Judeiewski (rebus), P. Saneeki 
(biłet wizyt.), M. Kozicki (rebus, zadanie li- 
terackie i rysunkowe), Z. Soroko (rebus, 22 

  

  

    

Za rozwiązanie 12 pkt. w ki. I-ej. 

49. Zadanie rysunkowe 
uł. F+. Walski. 

  

zez 

  

  

Jakie błędy są w tym rysunku ? 

Za rozwiązanie 8 pkt. w kt. Il-ej. 
razy Fate arh8R0 

” OASTZYREW 
52. Labirynt 

uł. B. Czarnocki. 

z 

  

Jak przejść przez 50 drzwi, idąc do środka (zakreskowany), żeby nie przecinać ścian, 
nie cofać się i przez te same drzwi nie przechodzić po dwa razy? 

Za rozwiązania 10 pkt. w ki. ill-ej. 

  

   

  

mi tak, aby litery postawione zamiast gwiaz- 
dek czytane z góry na dół dały rozwiązanie, 
zaś wyrazy czytane poziomo oznaczały co 
następuje: 

1. Dzikie zwierzę 2. Roślina. 

€zęsto o smutnym końcu. 4. Łamigłówka. 
5. Rzeka we Francji. 6. Źródło ciepła i 
światła. 7. Kwiat. 8 Wyspa. 9. Państwo. 
10. Miasto. 11. Program, rozterminowanie. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Iil-ef. 

51. Zadanie arytmetyczne 
uł. L. Kitowski. 

Major X, mający pod swemi rozkazami 
oddział złożony z 600 ludzi, otrzymał rozkaz 
ebrony miasta, mającego kształt kwadratu. 
Dla odparcia ataku potrzebował 2V0 ludzi, 
lecz ataku spodziewać się mógł z każdej z 
ezterech stron. 

W jaki sposób major ustawił swych ludzi 
poza murami miasta, że miał z każdej stro- 

3. Gra, 

my 206 łudzi i przeto skutecznie odparł atak . 
nieprzyjacielski. 

Ża rozwiązanie 10 pkt. w ki. Ill-ej. 
O RR 

Rozwiązanie zadań 
z dnia I marca b. r. 

Cz Kr. 38. Rebus. 
Kruk. krokowi oka nie wykole. 

Nr. 89. Zadanie rysunkowe. 
Lotnik leży z prawej strony pod drzewem 

wśród kamieni, które maskują jego ciało. 

„Nr. 40. Zadanie Ilterackie. 
SBłogosławione, te jasne i proste serca wie- 

rzące z słodyczą gołębią, które przetrwawszy 
ciężką losu chłostę, szlachetnych pragnień w 
sobie nie wyziębią. J, chociaż niemi burza 
nieszczęść miota, widzą wciąż piękno i dobro 
żywota. 

Adam Hsnyk. 

Nr. 41. Bilet wizytowy. 
Jnspektor armji. 

Nr. 42. 
wiśnia — świnia. 

Figielek. 

danie rys.), G. Wieliczkówna (wszystko), Fr. 
Zabłocki (zadanie rys. i liter., figielek), M. 
Malecki (wszystko). 

NA WILENSKIM BRUKU 
4 ZAMACHY SAMOBÓJCZE W CIĄGU 3E- 

DNEGO DNIA. 
W ciągu ubiegłej doby dokonsne unoówu 

aż ezterech zamachów samobójezych. Pier- 
wszy zamach samobójczy miał miejsee przy 
ulicy Majowej Nr. 3, gdzie w eełu poała- 
wienia się życia wypiła większą dezę esen- 
eji octowej 20-toletnia Pacewicrowma Marja 
W stanie groźnym przewieziono ją do szpi- 
tała Sawiez. 

W dwie godziny później zatrała się a- 
monjakiem  Maciejkiewiczówna Stanisława 
(Jerozolimska 8). W stanie niczagrażającym. 
życiu przewieziono ją do szpitala Sawiez. 

W godzinach zaś popołudniowych zatruł: 
się przy ulicy Kałwaryjskiej wpobliżu @0-- 
mu Nr. 11 bezrobotny Kymkiewiez Wacław 
(Kalwaryjska 38). W stanie groźnym prze- 
wieziono ge do szpitała żydowskiego. 4 za- 
mach samohójczy popełnił o godz. 6 wie- 
eworem 17-tołetni Leon Brojdo (Stefańska. 
Nr. 6). Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło desperata do szpitała żydowskie-- 

go. (0). 
EKS-HERSZT „BRUDERFEREINU* 

W OPAŁACH. 
Przed dwoma dniami polieja wileńsk= 

naskutek telefonogramu wydziału śledezego 
w Lidzie aresztowała byłego herszia „Brn- 
derfereinu“ Zelika Lewinsona przezwiskiem 
Chana Bobkes i niejaką Nachamę Białostoe- 
ką. Aresztowanie nastąpiło naskutek denan- 
cjacji zatrzymanego w Lidzie złodzieja Jo- 
siela Auszera, który podczas badania zeznał, 
že skradzione przed paru miesiącami notar-— 
juszowi w Lidzie rzeczy spaserował w Wil- 
nie u obu wyżej wspomnianych. 

Skrupułatna jednakże rewizja przeprowai- 
dzona przez policję w mieszkaniach wyżej 
wspomnianych nie doprowadziia do ujaw- 
nienia kradzionych rzeczy, wobee czego za- 
trzymani naskutek decyzji podprokaratora. 
p. Jacańskiego zostali wypuszczeni na wał- 
ność. te)... 

  

Polskie Kina 

WANDA 
Dziślł 
2 „Genai. Szalone wspėlczesne dziewczeta 

Salonowo-erotyczny dramat w 8 aktach. W rolach głównych: Sue Cawoll i Niek Stuart. 

Genų zai Parter 60 gr. Balkon 20 ar. WJ KRAINIE NIEZNANYCH LUDOŻERCÓW 
Obraz ten został nakręcony podczas dwóch słynnych na świat cały ekspedycyj Kpt. Franka Hurley'a i w 
obraża jego przeżycia w najbardziej dzikich nieznanych dotąd Europejczykom częściach Nowej Gwinei, gzie 

Kiu Miejskie 

+ 

        
    

"WALCA KIEJSKA przebywał w 1926—27 r. Hydroplany przydzielone do ekspedycji umożliwiły bohaterskim podróżnikom dotarcie NAD_ PROGRAM: owa a Obrońca kobiet NN ee gale dram. w 8 skt. V robi 
и do serca Nowej Gwinei i wylądowanie wšrėd jei blotnistych pėl w centrum wyspy. śl Wielka 30, 261141 | —— At d RSA SZYK S &* ia, rawur. gra začm. widešane- 

"Ostrobramska 5. NAD PROGRAM: JAPONIA, CHINY, JAWA, BORNEO — zdjęcia z natury. ydwa filmy wyświetla się pierwszy raz_w Wilnie, 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. EP Początek seansów o godz. 4-ej. — 

DZIŚ! DZIŚ! 
Cud nad cudy dzwiękowców! 

Uczta artystyczna dła miłośników kina! 

JAN KIEPURA 
w arcyfilmie špiewno-džwiekowym Nea pol, śpiewające miasto 

Dramat miłosny. Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i w Wiedniu. 
Jan KIEPURA odśpiewa po polsku piosenki: „Zejdź do gondeli* i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*. 

a |-szy seans ceny zniżone. —  Seansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15. 

Wszyscy na pokład Oakie i prześliczna June Glyde. 

NAD PROGRAM: Ša Dodatki džwiekowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — W sobotę i miedzielę o godz. 2-ej. — Na |-szy seans ceny zniżone. 

Jutro premjera! Największy 100% dźwiękowiec! 
Film ten wystawą i śpiewem poruszył cały świat! PA R A D A M l k 0 Ś c į 

z ulubieńcem'i śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa w języku francuskim swoje piosnki 
oraz JEANETTE MAC DONALD znana śpiewcczka opery „Metropolitain". 

Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Malžonek“ Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. 
Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10'15, w soboty i niedz. o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

Następny program: Zuiuska. : 
  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„ABLIOS” 
Wileńska 33, tel. 9.26 

DŹWIĘKOWE KINO 

Jillian“    

     A. Mickiewmioza 22. 

  

Wszechświatowej sławy 

król tenorów 
Najw. gwiazda ekr. Brygida HELM 

  

Śliczne melodje i tańcel Bogata wy- 
stawał W roli gł. arcywesoły Jask 

T 
Dziś ostatni dzień! 
Wspaniałe arcydzieło 
dźwiękowo-śpiewne 

Dźwiękowe Kino 

CGEUING 
ul Wielka 47, tel. 15 41 

  

  

  

Dziś! Po rar pierwszy w Wil- 

  

OGÓLNA ZNIŻKĄ CEN, 
zniżka taka, która byłaby dostosowana do obecnych 
cen produktów rolniczych, oto hasło które jest teraz 
aktualnem w całym: kraju. Na prośby licznej naszej 
P. T. klijenteli, która skarży się, że obecny kryzys 
gospodarczy i spadek cen produktów rolniczych od- 

„biera Im możność zaopatrzenia się w towary, nie mó- 
wiąc już o luksusowych, ale do codziennego użytku, 
postanowiliśmy zredukować ceny do minimum. A więc 
tylko przez krótki czas każdy będzie miał możność 
zakupić sobie następujące komplety pierwszorzędnych 
towarów 

TYLKO ZA 30 ZŁ. 
a mianowicie: 3 mtr. eleganckiego kortu na męskie 
ubranie, wełniane w najmodniejszych wzorach 3 mtr. 
popeliny jedwabnej na elegancką suknię dameką we 
wszystkich kolorach, 3 mtr. zefiru angielskiego na ko- 
szulę męską dzienną lub 2 bluzki damskie, | koszulę 
białą haftowaną, | chustkę jedwabną w eleganckich 
kwiatach, | duży ręcznik kąpielowy, 3 pary skarpe- 
tek nicianych z szlakami, | parę pończoch damskich 
„Macco”, 3 chusteczki do nosa białe z kolorowemi 
brzegami i | krawat rypsowo jedwabny 

lub TYLKO ZA 40 Zł. 
1 sztuczkę płótna białego w wyborowym gatunku 17 
mtr., 4 mtr. dobrej heringsbonny na 2 pary kaleso- 
nów męskich białych, | duży obrus biały w pięknych 
kwiatach żakardowych, | prześcieradło duże białe z 
kolorowemi kantami, 2 duże ręczniki kąpielowe, 
1 chustkę jedwabną w ładnych kwiatach na głowę, 
6 chusteczek do nosa białych z kołorowemi szlakami, 
3 pary nicianych skarpetek z kolor szlakami, 2 rolki 
nici, białych i czarnych, | paczkę igieł, | tuz. guzi- 
ków białych do koszul i | tuz. guzików większych do 
pościeli. 

To wszystko wysyłamy każdemu za zaliczką pocz- 
tową po otrzymaniu listownego zamówienia (płaci się 
przy odbiorze). Bez ryzyka, kupujący nic nie ryzykuje, 
gdyż o ile towar Mu się nie podoba, przyjmujemy go 

  

  

Na raty—5 zł. tygodniswo! 

Wyżymaczki 
oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norblina i Frageta. 
F-ma „Wygoda* W. Pohulanka 16 m. 26 

gwarantowane, 
amerykańskie | 

  

  

  
na bieliznę męską i damską. Ceny nieby- 
wale niskie, oraz towary żyrardowskie 
w wielkim wyborze poleca 

Płótna i madapolamy | 

A. GŁOWIŃSKI—Wileńska 27 | 
  

Dwóch panów 
poszukuje 

niego pożoji 
lub dwóch 

w centrum miasta 
z telefonem. 

Oferty do Administi. 
„Kurjera Wilensk.“— 
Jagieilonske 3, tel. 99 

Pokój 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

Zdolnych 
zastępców 

do sprzedaży obligaeyi 
państwowych na raty, 
przyjmiemy na korzyst- 
nych warunkach. Zaliez- 
kowanie prowizji. Najwyż- 
sze-wynagrodzenie. Duży 
i pewny zarobek. Począt- 
kujących pouczamy. Zgłu- 
szenia: Bank Towarowy, 
Kraków, Wolska 11. 

  

Rutynowany 

pianista 
poszukuje pracy. 
Sub. „Pianista“ do Admi- 
nistracji „Kurjera Wil.*. 

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wność, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetysu, 
ogólne osłabienie, ecetera 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
na cały świat Dr. Dietła 
profesora Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po- 

uczającej. 

Adres: Liszki — Apteka. 

  

Sprzedaje się 

duży bufet 
nadający się do biura. 

Jagiellońska 6—7. 
  

KINO-TEATR лу В1 НЕ ordinu! Mazedhs O L G R ( 7 E ( H O WA z powrotem i pieniądze zwracamy lub zamieniamy na 
PA N 66 | świstowej sławy królowa ekranu ER ka. Minas adresować: | do wynajęcia z osob- 

» A ® ® Wielki potężny dramat obyczajow. tema: „£002Ka Tkanina Ź, skrz. pocztowa 417.| nem wejściem i ze % w scyfilmie Cierniowa droga mitošci X: SSEBAe] POEAEOAWO ilośc? Uwaga: emawiejący 2 komplety razem, otrzymuje światłem. 
WIELKA W pozostałych rolach gwiazdy ekranu: Walter Riila i Erna Morena. Ceny od 40 gr. sę, p: żakardowy, datmo. Dak Zarzeczua 14 m. 16. 

Kine Kolejowe | Dziś i dni następnych! o ® ® k © 
SEGA Eg @й Е ! т i GGNISKO Wys a ee e Primabalerina Mi ołaj а [1 Е ка т @цн эн о 
Rewelacyjny dramat erotyczno-salonowy w 10 aktach z życia dawnej Rosji. W rolach głównych artyści Teatru | A = 

(obek tworca kolojow.) Stanisławskiego: Kuzniecow, Heyrot, Kuindżi, Strauch i inni. Wspaniala wystawal Ciekawa treść! į Й 
Początek seansów o godz. S-ej, w niedziele i święta © godz. 4-ej po poł. Ё R poozekujo” s { у w centrum miasta = p r w swojej specjałnosci w Wilnie lub na wyjazd. 1 KINO-TEATR | Dzis! Monumentalny M е ła Ni ez Ž ł = Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. ż | (00 Wynajęcia 

4 | === polski film 0 g i ' n a n eg 0 0 R l erza Jagiellońska 9—1.a 
M I M 0 Z A W-g pow. Audrzeja Struga. W rol. gł.: M. Malicka, M. Gorczyńska, J. Leszczyńska, W. Waiter i J. Marr. 

NAD _ PROGRAM: Amerykąśński fil R A $ į 0 A A i u. wiolka Nr. 25 ee REKORD TOMA MIXA :: | Wydaje się " 
wszelkie pieszej jakości. przytem narzędzia: przy- | | [O 9 K 0 J : 2 i : конВоЗ i ® Р й 2 rządy ogrodniczo - pszczelnicze, oraz nawozy i pze- ; KINO „TEATR LA arcydzieło króla maski LON CHANEYA o pa z Notre-Dame“ i „Upior w operze paraty chemiczne dla celów ogrodniczych polecają: niekrępujący, jasny, suchy, STYLOWY |= mó GłOS z zaświata (wi Londyn 0 północy) 5на L. JASIŃSKIEGO xafoizyjeke 2a 6 * Potężna trag. w 8 akt. Grozą przejm. treść i niebyw. gra. To prawdz. perła, jedyny 100% film Len Chaneya. w Łod Pa Akaj WKD, ER, ułłea Wiolka 38 | Wpozost. rol: Konrad Nagel i Marcelina Day. NAD PROGRAM: Najnowszy film polsk. prod. NIEWOLNICY PA zale Ari HoA : © | ŻYCIA. Potęż. dram. obycz. w 8 akt. W rol. gł: Jerzy Marr Dina Grai. Obydwa filmy wyśw. się |-y raz w Wilnie w kęczycy, ul. Poznańska 36, tel. 125. į Cenniki na żądanie bezpłatne. (U ||? i | 

Kino - Teatr Dziś! Sztandarowe arcydzieło RA = WEJ A R REZ 
Polskiej Produkcji Filmowej I 
Film polski światowej sławy p.t. Pod banderą miłości 
Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu.  Reżyserja Michała Waszyńskiego. 
W rol. gł: Zbyszko Sawan, Marja Bogda, Jerzy Marr, Władysław Walter i in. Udział bierze cała flota morska. 
Zdjęcie w Gdyni, Gdańsku, Sztokholmie, Sopotach i Tczewie. Pocz o g. 4, w dnie świąt. o g. |. Ceny od 40 gr. 

LUX 
Miskievicza 1i,t:15-62   iii ==... WŁODZIMIERZ GAJDAROW i Claire Rommer s! 
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RARAKKJA 4 ARMAMUSTRACZ: Gastonas S Waiałee ©, Czymie wk gada, ocd wys fway swiete poezymce sf gud Bo-2 pok. Gadiakis: Autata 
: stetno przytanyje: 06 poda. Doe prak, Gqtowanin pazyydniją stę 0d guda од 3 он mieni, Komte wykona PK G, Ms MNA Кинёлюыа ме к, 4н 

Aaa SEREK Ż GRWR ŚW Ńii TR prAsYkĄ piu 4 Aagyseiaų YER GNABOINŠS Zz wss mkimauwy pozd rinkas «0 gp AO ASS B B no AB ių Ki, UV, V, 
Ž.Jdaė SERAŃREGG = M Br. 00 kia Pao Alė aa, Asia ЩИ о ЗАНОН ago 4 SAS o WP, dnažai, 2 zndraożnnim 

Druk. „Znicz“, Wilno, S ra 1, telefon 3-40 
UJOTEKĄSĘ z GLI 0 TEKĄ Nz   

      
aż , " 

+ Mydavnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z egr. odp. 
            g 38) 

  

  

    

Iš satis a g 3 Licytacja gr rmaca „o 20StAŻA odrOCZONA, 
| Nowy termin będzie ogłoszony. ! 

| | ‚ —. POLSKI LLOYD Sp. Akc. 
_ ‹ ODDZIAŁ W WILNIE. | 

w różnej alis lo- Wszelkie oszczędności wugęze walucie о- 
oprocentowaniu na pierwszorzędne hipoteki miejskie 

i wiejskie. 

        Ajencja „Poikres* —Wilno, Królewska 3, tel. 17-80 

ООЗИОНУ 
w majątku. 

Posiadam dobre świa- 

dectwo, Oferty pro- 
szę nadsyłać do Ad- 
ministracji „K. Wil.“ 
pod Nr 8248 dla p. X.   PLAC 

do sprzedania 
w Zwierzyńcu, obszar [60 kw. sążni. Dowiedzieć się: 
Piwna 7—11 g. 3—5 p.p. 

EE 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administe 

dła W. K. 

    

Qd roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
uł. TATARSKA 20 | 

Ę ‚ 
ё 
į : 

! fadalne, sy pialne i ga- В 
binetowe, kredonay, | 

| stoły, szaty, łótka dt. į 

    
Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO,Ę 

ma dogodnych warenkazh | 
Е МА RATY. | 

NADESZŁY NOWOŚĆ. 
1435 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„MIÓIEWIANKE” 
ut, Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady” 
i kolacje — zdrowe, tanie» 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie zna 
30 obiadów — 25 złotych.. 
Zimne i*gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezoplei wa, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefun 10-90, 

od godz. 9-12 1 4—8. 

Bi. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tei. 9-21, od 9—1 i 3—%. 

W. Z. P. 29, 

Be. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłoiowe 

Wileńska 3 
od g 8-—1 i 3—58. 

tel, 567. 34557 

Dr. L. Rvwkind 
chor. uszu, gardła i nesa. 

Zarzecze 15, telefon 
przyjmuje od godz- 

Akuszerka 

Marja Bredihą 
przyjmuje ой 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, — 
Zo książ. wojsk, wyd. 

przez P.'K. U. Osz- 
miana w 1924 ną im. Az 
zika Lewina, uniew. się. 

    

        

    Padažai AI 5 

    j 

amet Pr W 
в а9% Ia ARS z idac dascwa nękosnek, 

  

data 2, Beltan 2040, 

Redaktor edpewiedziałay Axteni Wiszniewski 

gorpadmezze psy « guy. Dwu? wem, we wła | piądki. Wąkupiadw Sadskam mie mrm, Duyreki« wyd: 

Mo aB gp sa winiym"LB gr, Ronės meilių Akai. 
suzaszech ainkielapis I teigesypit- E Groóżej, L anais S 
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