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Twierdzono niegdyś, że z chwilą, 

gdy kobieta wywalczy sobie pełnię 

praw obywatelskich, wówczas bardzo 

rychło przestanie się ona interesować 

zagadnieniami  ogólno-państwowemi. 

Na szczęście jednak życie bywa cza- 

sami lepsze i radośniejsze, niż przewi- 

dywania sceptyków. Naprzekor im, 

mamy dziś do czynienia ze zjawiskiem 

coraz silniejszego interesowania się 

kobiet sprawami politycznemi i spo- 

łecznemi. 

  

Kobiety polskie nie pozostały pod 

tym względem w tyle za innemi. Naj- 

łepszym dowodem na to jest fakt, że 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 

którego ccle dostatecznie jasno okre- 
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šla sama nazwa, wzrasta z dnia na 

dzień co do ilości swych członkiń. 

Chodzi jednak o to, ażeby ogół kobiet 

u nas brał istotny udział w sprawach, 

które obchodzą całe państwo. 

a Sprawy, które Polska w: obecnym 

momencie przeżywa, związane są w 

olbrzymim stopniu z całą jej przysz- 

łością. Kwestja naprawy. Konstytucji, 
| którą przeciwnicy Marszałka Pilsud- 

skiego chcieliby częstokrotnie utopić 

wśród zagadnień kryzysu gospodar- 
czego, — stała się zagadnieniem na- 

ezelnem. A jednak stwierdzić trzeba, 

iż mimo coraz szerszego brania udzia- 

ła w życiu obywatelskiem, ogół kobict 
zbyt mało docenia ważność tej właś- 

nie sprawy. 

  

Płynie to z kilku źródeł. Przede- 

Wszystkiem powstał cały szereg za- 

%. gadnień specjalnie kobiecych, jak np. 

ochrona pracy kobiet, przymusowa 

służba obywatelska kobiet i t. p., któ- 

Te niewątpliwie są pierwszorzędnej 

wagi i znaczenia, lecz nie powinny być 

ani wyłącznemi, ani takiemi, które 

przesłaniają sprawy  najogółniejsze. 

Powtóre, istnieje ciągłe jeszcze wśród 

wielu kobiet brak dostatecznego zro- 

zumienia, czem jest podstawa prawna 

państwa i jego życia. Pomijając już 
to, iż orjentowanie się w najogólniej- 
szych sprawach państwa stanowi dla 

każdego obywatela konieczność zasad- 
niczą, — nie jest również rzeczą obo. 

jętną, czy obraca się on wśród śro- 

dowiska mało uświadomi 

też wśród zespołu ludzi światłych, zda- 

| Jacych sobie sprawę Z powszechnych 

- dążeń obywatelskich, które niebawem 

Mogą i powinny stać się obowiązującą 

Tzeczywistością. 

  

280, CZY    
Świat kobiecy jest w ogromnej 

| mierze twórcą opinji społecznej. Jesz- 

cze w czasach, gdy kobiety nie posia-   dały praw obywatelskich, wpływały 

_'_ ©ne pośrednio i bezpośrednio na pra- 

i SĘ, na literaturę, na bieg życia. Dzisiaj 

: ; ‚ 
kobiety czynią to jeszcze w większym 

stopniu, a to nietylko 

swych poglądów, ale swą działalnoś- 

cią. Niestety jednak, — w sprawie 

głoszeniem , 

  

Świat kobiecy, 
prawa Konstytucji 

zmiany Konstytucji ogół kobiet poł- 

skich — milczy. A przecież jest to 

problem dla kobiet podwójnie ważny, 

bo muszący je obchodzić zarówno ze 

względu ogólno-państwowego, jak i ze 

względu na samą kwestję kobiecą w 

Polsce. Niewiadomo doprawdy, czy 

Sejm byłby dał kobietom w Polsce 

równouprawnienie polityczne, gdyby 

nie uczynił tego pierwszy rząd polski, 

powołany w.roku 1918 przez Naczel- 

nika Państwa, Józefa Pilsudskiego— 

rząd, na czele którego stał Jędrzej Mo- 

raczewski. Wszak wiadomo, że nawet 

w państwach o starym, liberalnym u- 

stroju parlamentarnym jak Francja 

lub Szwajcarja, kobiety nie otrzymały 

dotychczas pełni praw politycznych. 

Zespoły tamtejszych parlamentów, 
złożone wyłącznie z mężczyzn, ze sta- 
łą niechęcią traktują bowiem  wszeł- 
kie dążenia kobiet do uzyskania praw 
obywatelskich. Również i w innych 
sprawach, już czysto społecznych, a 
tyczących np. pracy kobiet łub zwią- 
zanego z tem ustawodawstwa,—spo 

tykamy się tam z podobnem zjawi- 
skiem. 

U nas — Sejm odrazu przyzwy- 
czaił się do udziału kobiet w jego pza- 
cach i umie tę pracę cenić. Ale po- 
zostaje jeszcze do załatwienia szereg 
innych spraw, chociażby up. szereg 
ustaw, tyczących stanowiska kobiety 
w życiu publicznem. Brak w tym kie- 
runku ustalonych podstaw prawnych. 
W nowej Konstytucji zaś, przy usta- 
laniu podstaw prawnych dla całego 
życia państwowego, wystarczy wziąć 
pod uwagę choćby ten szczegół, że 
przy wyborze Prezydenta przez wszy- 
stkich obywateli — głosy kobiet będa 
miały także swe wielkie znaczenie- 

Niezależnie od tego szczegółu, na 

który zwrócić chiałam uwagę ogółu 

kobiet, — pamiętać trzeba, że sprawa 

zmiany Konstytucji jest dziś omawia- 

ną szczegółowo, publicznie, na zebra- 
niach czy przez prasę. Przestała być 
zagadnieniem,  obchodzącem tylko 
prawników, a stała się zagadnieniem 
powszechnem. Tymczasem szereg ko- 
biet, spotykając się wśród tej pow- 
szechnej dyskusji konstytucyjnej z 
terminologją prawniczą, z nieuniknio- 
nemi terminami lub określeniami pra- 
wniczemi, — najzupełniej niesłusznie 
uważa ten właśnie szczegół za. 
„zbyt suchy* lub „zbyt trudny” 
do pokonania, co gorsza zaś, za szcze- 

gół „zwalniający je* od obowiązku 

głębokiego interesowania się naprawą 

ustroju. Jeżeli chcemy brać istotnie 

udział w życiu publicznem, jeżeli i- 
stotnie chcemy naprawy Konstytucji, 
—winnyśmy jak najszybciej przejść 
nad tą trudnością. Głos nasz wówczas 

będzie nietylko przemyślany, ale sku- 

teczny. 

Dr. Anna Minkowska. 

L r a ТТУОЯЕТУ ЕНЕ 

  

WIEDEN, 28. III. (Pat). „Neue 

| Freie Presse" donosi z berlińskich kół 
dyplomatycznych, że rząd niemiecki 

_ Jest nadal zdania, że Liga Narodów 
| ie jest kompetentna do studjowania 
_ politycznego układu niemiecko-austr- 

Jaekiego. Natomiast rząd niemiecki 
Nie kwestjonuje kompetencji Ligi Na- 
Todów do badania prawnego układu. 

d niemiecki gotów jest udzielić w 
względzie wszystkich potrzebnych 

__ Wyjaśnień. Pogłoska o drugiem de- 
— Marche angielskiem w Berlinie nie po- 

' dza się. Powstala ona prawdopo- 
dobnie stąd, że ambasador angielski 

- Sdwiedził kanclerza po raz drugi, żą- 
_Sając wyjaśnienia kilku niewyjaśnio- 

  

   
           

  

  

 Sline lotnictwo to potęga Państwa! 

  

Rząd niemiecki operuje straszakiem 
hitlerowskim. 

nych w odpowiedzi kanelerza kwestyj 
Pogłoski kursujące w Paryżu, że 

stanowisko Brianda zachwiało się 
wskutek układu austrjacko-niemiec- 
kiego, uważają w Berlinie za przed- 
wczesne i są przekonani, że gdyby u- 
kład miał przysporzyć Briandowi tru- 
dności, to jednak uda się mu te trud- 
ności przezwyciężyć. 

W Berlinie wskazują na to, że 
wewnętrzno-polityczne konsekwencje 
zwalczania unji w Niemczech będą o 
wiele poważniejsze, gdyż należy się 
liczyć w razie rozbicia ugody z ogrom 
nym wzrostem fali narodowo-socjali- 
stycznej. O tych niebezpieczeństwach 
została Anglja poinformowana. 

Zgón weterana 63 r. 
POZNAŃ, 28. III. (Pat). Zmarł tu 

w 86-ym roku życia Józef Dzierżanow 
ski, weteran powstania 1863 roku, oj- 
ciec dowódcy okręgu korpusu gen. 
Dzierżanowskiego. 

Konferencja zbożowa. 
RZYM, 28. III. (Pat). Posiedzenie 

konferencji zbożowej w dniu 28 b. m. 
zagaił senator belgijski Mullie spra- 
wozdaniem z położenia Belgji. W dłuż- 
szym wywodzie następnie przedstawi- 
cieł Węgier zgłosił 6 wniosków w spra- 
wie utworzenia organizacji międzyna- 
rodowej państw eksportujących ce- 
iem uregulowania produkcji oraz han- 
dlu zbożem. Przedstawiciel Niemiec 

b. minister Hermes zwrócił uwagę na 
konieczność rozważenia kwestji zbo- 
żowej w ramach ogólnej produkcji 

rolnej, zaznaczając, że niemożliwe jest 
znalezienie sposobu,  rozwiązu jącego 
jednolicie problem zbożowy we wszyst 

kich krajach. Minister Hermes twier- 
dził, że system preferencyjny w zasą- 
dzie nie rozwiązuje kwestji. Mimo to 
należy zgłoszone w tej mierze propozy- 
cje państw naddunajskich rozważy 
Po przemówieniach kilku innych de- 
legatów, dyskusja ogólna została ukoń 
czona, poczem utworzono trzy komisje 
pierwsza dla spraw organizacji pro- 
dukcji i handlu zbożem, druga dla 
spraw układów preferencyjnych i 
trzecia kredytowa. Przedstawiciele 
Polski, co zasługuje na specjalną uwa- 
8ę, weszli do wszystkich trzech komi- 
syj. Równolegle z konferencją zbożo- 
wą obraduje w Rzymie komitet rze- 
czoznawców zbożowych, zaproszony 
przez Międzynarodowy Instytut Rolni- 
czy w Rzymie. Z ramienia Polski w 
obradach bierze udział radca Rości- 
szewski. 

RZYM, 28. III. (Pat). W czasie 6: 
brad wczorajszych międzynarodowej 
konferencji zbożowej zabierał głos 
przewodniczący delegacji polskiej dyr. 
Rose. Pierwszą część swego przemó- 
wienia mówca poświęcił sprawom о- 
gólnym, dotyczącym walki z kryzy- 
sem rolnym, drugą część poświęcił 
sprawie kredytu rolnego: Przemówie- 
nie dyr. Rosego przyjęte zostało hucz- 
nemi oklaskami. : 

Kto zostanie prezydentem 
Francji? 

Wybory prezydenta Francji odbę- 
dą się 13 maja b. r. w Wersala. W wy 
borach biorą udział obie izby ustawo- 
dawcze — Izba Deputowanych i 5e- 
nat. Siedmioletnia kadencja obecnego 

prezydenta, G. Doumergue'a, kończy 
się w maju. , 

Wśród wysuwanych na czoło kan- 
dydatów największe szanse przejścia 
przy głosowaniu sądząc z dotychcza. 
sowych obliczeń i przewidywań na ła- 
mach prasy i w kołach politycznych. 
posiada Arystydes Briand, minister 
spraw -zagranicznych. Pozatem duże 
szanse mają jednak i inni popularni 
kandydaci, wysuwani przez partje po- 
lityczne, reprezentowane w pralamen- 
cie i Senacie. Niespodzianki w toku 
głosowania są bardzo możliwe, gdyż 
gra wyborcza obfituje w posunięcią 
zakulisowe, których doniosłość i zna- ' 
czenie wyjaśniają się dopiero po fak- 
cie dokonanym wyboru kandydata. 
Śród kandydatów, posiadających naj- 
większe poza Briandem szanse zdoby- 
cia maximum głosów, znajdują się: 

Paweł Painleve, b. minister wojny, 
radykał, L. Barthou b. minister spra- 
wiedliwości, senator, centrowiec F. 
Bouisson, radykał, A. Tardieu, b. pre- 
mjer, centrowiec, H. Cheron, b. mini- 
ster finansów, H. Hennessy, radykał, 
P. Doumer, senator, prawica, A. Ma- 
ginot, minister wojny, prawica, M. 
Sarraut, senator, E. Herriot, b. prem- 
jer, radykał, A. Lebrun, senator, G. 
Leygues, b. minister marynarki. 

Wyrok korzystny dla firmy 
łódzkiej. 

PARYŽ, 28. III. (Pat). Trybunał 
rozjemczy polsko-niemiecki w Paryżu 
ogłosił dwa wyroki w sprawach Deut- 
sche Bank przeciw firmie J. K. Po- 
znański w Łodzi oraz tejże firmy prze 
ciw Deutsche Bank. W pierwszej spra- 
wie trybunał rozjemczy pretensje 
Deutsche Bank o zapłatę 92 tys. f. st. 
wraz z procentami oddalił, w drugiej 
zaś sprawie zasądził od Deutsche Bank 
na rzecz spółki akcyjnej J. K. Poznań- 
ski sumę 46 tys. marek zł. z procenta- 
mi od grudnia 1922 roku, oraz zobo- 
wiązał Deutsche Bank do zwrotu jed- 
nego miljona renty niemieckiej. Przed 
trybunałem rozjemczym interesów fir 
my Poznański bronił adwokat Witten- 
berg z Warszawy, zaś Deutsche Bank 
zastępował adwokat paryski Loncle. 

  

Powrót Marszałka Piłsudskiego 
wywołuje domysły i plotki. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj wieczorem pociągiem 

specjalnym wyjechał do Gdyni pre- 

mjer Sławek, ministrowie Prystor i 

Kiihn, kierownik Min. Spraw Wojsk. 

gen. Konarzewski, podsekretarz stanu 

w Min: Spraw Zagran. Beck i wicemin. 

Spraw Wewnętrzn. Stamirowski. 

Marszałek Piłsudski, który dziś 

rano przybywa do portu w Gdyni zo- 

stanie powitany na molo gdyńskiem 

przez p. premjera Sławka i natych- 

miast udaje się w drogę do Warsza- 

wy. ‚ 

Przyjazd p. Marszałka do Warsza- 

wy spodziewany jest w niedziełę wie- 

czorem. 

W związku z przyśpieszonym po- 

wrotem Marszałka Piłsudskiego do 

kraju dzienniki opozycyjne od kilku 

dni rozpuszczają plotki i gubią się w 

domysłach co do sytuacji politycznej 

oraz przyjazdu Marszałka do Warsza- 

wy, a więc podają dzienniki te wia- 

domość o rekonstrukcji rządu, o zwo- 

łaniu sesji nadzwyczajnej Sejmu i t. p. 

Informacje prasy opozycyjnej nie 

oparte są na żadnych poważnych Źró- 

dłach, są dowolnemi wymysłami, 

gdyż jeśli istotnie zajdą jakiekolwiek 

posunięcia — to w tej chwili znane 

są one jedynie p. Marszałkowi Piłsud- 

skiemu. 
ANNA KO 

Znieważenie dziennikarza polskiego 
„w. Królewcu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przedwezoraj podczas posiedzenia 
Wschodnie-Pruskiego Sejmu, dyrek- 
tor biura sejmowego z polecenia pre- 
zesa tego Sejmu hr. Berga w sposób 

/ brutalny usunął korespondenta Ajen- 
cji Telegraficznej Express oraz in- 
nych dzienników polskich (między in- 
nemi „Kurjera Wileńskiego) A. Kwie 
tniowskiego z sali obrad. Fakt ten 
wywołał wśród dziennikarzy polskich 
wielkie oburzenie. 

W dn. wezorajszym odbyło się po- 
siedzenie zarządu Klubu Sprawozdaw 
ców Parlamentarnych w Warszawie, 
na którem uchwalono ostry protest 
przeciw zarządzeniem hr. Berga, 

eraz wezwano Zarząd Związku Syn- 
dykatów do wniesienia protestu do 
Międzynarodowej Federacji Dzienni- 
karzy. 

Równocześnie odbyło się posie- 
dzenie grupy warszawskiej syndykatu 
dziennikarzy Rzeszy Niemieckiej, na 
którem powzięto uchwałę, potępia- 
jącą fakt brutalnego usunięcia dzien- 
nikarza polskiego z gmachu sejmu 
Wsehodnio-Pruskiego, oraz zwraca- 
jącą się do zarządu związku syndy- 
katów niemieckich z żądaniem jak 
najszybszego umożliwienia wykony- 
wania zawodu p. Kwietniowskiemu i 
udzielenia mu satysfakcji. 

Sfinalizowanie rokowań © pożyczkę kolejową 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Paryża nadeszła wiadomość, że 
w sobotę, najpóźniej w poniedziałek 
podpisany zostanie układ połsko-fran- 
cuski, dotyczący pożyczki kolejowej. 
Podpisanie tego układu poprzedziły 

rozmowy min. Zaleskiego z francu- 
skim ministrem finansów, w czasie 
których zostały całkowicie usunięte 
trudności formalne wynikie podczas 
rokowań o pożyczkę. 

Fantastyczny pomysł niemiecki, 
czy zwykła kaczka dziennikarska? 

„PARYŻ 28.IH1. Pat. — „Paris-Mi- 
di* zamieszeza na naczelnem miej- 

scu numeru wiadomość o stanow- 
czym rzekomo zamiarze rządu nie- 
mieckiego podniesienia kwestji rewi- 
zji granie wschodnich jeszcze przed 
zebraniem się konferencji światowej 
w Sprawie rozbrojenia. 

Według informacyj, zaczerpniętych 
jakoby ze Źró zupełnie pewnego, 
rząd niemiecki bierze pod uwagę na- 
stępujące rozstrzygnięcie kwestji ko- 
rytarza gdańskiego: Połska ustąpiła- 
by Niemeom ziemie pomorskie aż do 
rzeki Noteć, łącznie z doliaą, przez 
którą ta rzeka płynie. Ze swej stro- 

  

-ny Niemcy zobowiązałyby się poze- 
stawić nienaruszone prawa prywatne, 
nabyte przez Polaków na tych zie- 
miach, 6raz zgodziłyby się zapewnić 
Połsce wolny dostęp do morza w 
Gdańsku w drodze traktatów między- 
narodow. zagwarantowanych przez 
wiełkie mocarstwa. Terytorjam ko- 

Kaukaz w przededniu 
W związku z wrzeniem, plemion zamie- 

szkujących Kaukaz, zaznaczył się ostatnio 

wiełki ruch na granicy perskiej. Za parę mie 
sięey, na odcinku granicznym Arhidyl.Asta- 
ra, przekroczyło granieę przeszło 2.600 osóh, 
którzy opowiadają, iż fala viezadowolenia 
załącza €oraz szersze kręgi, obejmując płe- 
miona, które dotychezas w ruchu antybeł- 
szewickim nie brały udziału. 

Jednocześnie z item rośnie i fala ezerwo 
nego terroru, z obawy przed którym ucie- 
ka ludność wyrzekając się ostatniego mie 
nia. Władze perskie udzielają zbiegom moż- 
liwej pomocy, lecz ze względu na ogarnieza 
ne środki pomoce ta jest niedostateczna. Bar- 
dzo możliwe, iż stoimy w przededniu wiel- 

kich wypadków w Rosji Sowieckiej, któ- 
rych zalążek można upatrzyć w odezwie ko- 
mitetu narodowej obrony górali Kaukazu. 

W odezwie tej komitet zwraca się do 
całego Świata kulturalnego z łemi słowy: 
„My, górale Kaukazu, przebywający w nie- 

woli czerwonej Moskwy przeszło 10 lat, zwra 
eamy Się do całego Świata cywilizowanego 

rytarza zostałoby zdemilitaryzowane 
i Niemey zobowiązatyby się nie u- 
trzymywać na niem garnizonów woj- 
skowych. Niemcy zwróciłyby Polsce 
wszystkie poniesione przez nią wy- 
datki na budowę poriu w Gdyni oraz 
wzięłyby na siebie wszystkie zobo- 
wiązania, zaciągnięte przez Polskę 
wobec firmiy Schneider Creuset na 
mocy zawariego z tą ostatnią poro- 
zumienia co de budowy kolei z Kato- 
wie do Gdyni. Niemcy wspólnie z in- 
nemi nmaocarstwami usiłowałyby do- 
prowadzić między Litwą i Polską do 
porozumienia eo do terytorjum Kłaj- 
pedy. Na mocy tego porozumienia 
Kłajpeda stanowiłaby condominium 
polsko-litewskie. Port kłajpedzki stał 
„by się portem polsko-litewskim. Z 
drugiej strony korespondecja mówi, 
że Łotwa skłonna byłaby do udzie- 
jenia Polsce wolnej strefy w porcie 
libawskim. 

doniosłych wydarzeń. 
z prośbą © pomoc. Dziesięć lat cierpimy i 
giniemy od czerwonego barbarzyństwa. Dzie- 
sięć lat władze sowieckie dokonywują na 
maszym organiźmie narodowym eksperyreen 
tów bez żałości i bez żadnej etyki. Nasze ży 
cie, rodzinę i religię — zniszczono i po- 
hańbiono. Pochód, rozpoczęty przez kalo- 
licyzm i podtrzymywany przez cały świat 
chrześcijański, powinien wywołać oddźwięk 
wśród muzułmanów, którzy nie mają pra- 
wa zapominać, iż 30.000.000 wyznawców Pro 
roka ginie w niewoli ateistycznej Moskwy. 
Muzułmanie nie powinni zapominać, że we- 

jujący komunizm będzie bez litości dla wszy 
stkieh religij, a więc i Islamu. Muzułma- 
nie! Zwróćcie swe głosy w ogólnym proteś- 
cie przeciwko nzurpatorom władzy, gnębią- 
eym naszą wolność i nie liczącym się z na- 
szemi ideałami. Przyjdźcie z pomocą poz- 
bawionym wolności wyznania i możności 
znalezienia pociechy w modlitwie. Pamie- 
tajcie. że 3.000.000 górali Kaukazu gotowe 
są w każdej chwili pochwycić za broń i tyl 
ko oczekują Waszej zgody na pomoc*. 

Przeciwko komunistom i hitlerowcom. 
BERLIN, 28. III- (Pat). Ogłoszony 

został w sobotę na podstawie art. 48 
konstytucji niemieckiej dekret prezy- 
denta Hindenburga, wprowadzający 
szereg obostrzonych zarządzeń dla 
zwalczania wykroczeń o charakterze 
politycznym. W kołach politycznych 
uzasadniają wydanie tego dekretu ko- 
niecznością energicznego przeciwdzia- 
łania ze strony rządu mnożącym się 

w osłatnich czasach _ wykroczeniom 
politycznym radykalnych organizacyj 
Rząd Rzeszy postępował w tym wy- 

- RE > : 
padku w šcislem porozumieniu z mi- 
nistrami spraw wewnętrznych krajów 

   wydania zaostrzgnych zarządzeń by- 
ły wystąpienia organizacji bezbożni- 
ków na obszarze Rzeszy. 
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WIADOMOSCI z KOWNA 
ROZPRAWY SĄDOWE PRZECIWKO 

KSIĘŻOM. 

„Rytas* donosi o wszczęciu sprawy są- 

dowej przeciwko dwóm księżom. Ks. Tumas 
został pociągnięty do odpowiedzialności za 
wygłaszanie kazań о treści antyrządowej, 
drugi zaś ksiądz Matulewiczius został oddany 
pod sąd wojskowy za podburzanie ludności 
przeciwko obecnemu rządowi i nawoływanie 
do niewykonywania zarządzeń władzy. 

WYKONANIE WYROKU. 

KOWNO  28.IIL. — Trybunał naj- 
wyższy po raz drugi r oznał skargę kasa- 
cyjną Wiłkickisa skazanego przez sąd woj- 
skowy na karę śmierci za rzekome uprawia. 
nie szpiegostwa na rzecz Polski. Trybunał 
skargę odrzucił i wyrok sądu wojskowego 
został wykonany. 

LITEWSKO - ŁOTEWSKA 
KONFERENCJA PRASOWA 

W drugim dniu Wiełkanocy w Kownie 
odbędzie się litewsko-łotewska konferencja 
prasowa, na której zostanie wybrany komi- 
tet jedności prasowej oraz omówiona współ- 
praca prasy łotewskiej i litewskiej. Z Łot- 
wy na konferencję przybędzie 12 członków 

„związku dziennikarzy z prezesem związku 
Skalbe na czełe. 

WZROST PODATKÓW. 

„Lietuvos Żinios* w Nr. 67 kontynuując 
swą polemikę z urzędówką w sprawie zwię- 
kszania podatków, przyłacza następujące ar- 
gumenty: . 

Wszyscy wiedzą, że zwiększono cło aa 
cukier o 15 centów na kilogramie, co daje 
rocznie około 4,5 milj. litów. 

Niedawno z artykułu inż. Bielskiego © 
cukrowni i browarach dowiedzieliśmy się, 
że podniesiono akcyzę na piwo o 10 centów 
na litrze, co rocznie daje około 1 miljona 

litów: 3 
Przypominamy zmianę taryt telefonic/- 

nej i kolejowej, które również zostały zwsę- 
kszone. 

Zwiększono podatki samorządowe. 
Dla zbilansowania budżetu na rok 1931, 

jak podaje „L. A*, nie wystarcza już 25 
miij. litów (nadwyżki z ubiegłych lat — red). 
Zrozumiałem się staje, dlaczego ostatnio za. 
szła potrzeba jeszcze większego podniesien'a 
ceł dla celów fiskalnych i powstał projekt 
uchwałenia całego szeregu nowych podatków 
których ofiarą mają paść, jak podaje .L. 
A. wolne zawody i dziennikarstwo. 

WYCIECZKA DO ROSJI 

„Liet. Aid.“ donosi, iż wycieczka adep- 
tów teatralnych pod kierownictwem doc. 
Srogi do sow. Rosji, wyjedzie do Moskwy 
w najbliższych dniach. Wycieczka już się 
zaopatrzyła w odpowiednie pozwolenia. 

GRS A 

   

  

         

Wzmożenie ruchu iappowców 

HELSINGSFORS, 28. III. (Pat). 
Jak donosi .„Ajan Sana“, ruch lap- 
powców w ostatnich czasach znacznie 
się wzmógł. We wszystkich miastach 
i miasteczkach zostały utworzone filje 
przyczem napływ członków, według 
tego dziennika, przewyższył wszelkie 
najśmielsze oczekiwania. Organ lap- 
powców „,Aktivisti* został zawieszo- 
ny na jeden rok, a jeden z naczelnych 
redaktorów tego pisma Erolajnen za 
artykuły podburzające i nawołujące 
do zabójstwa Stahlberga został skaza- 
ny na 10 miesięcy więzienia. 

Wyróżnienie uczonego 
polskiego. 

KOPENHAGA, 28. 1iL (Pat). W 
dniu 28 b. m. zakończone żostały obra- 
dy dorocznej sesji międzynarodowej 
rady morza. W pracach rady zazna- 
czył się w tym roku szczególnie wybit- 
ny udział Polski, zwłaszcza w komis- 
jach bałtyckiej i limnologicznej. Na 
miejsce ustępującego prezesa komisji 
limnologicznej prof. Henginga z Ber- 
lina wybrany został jednogłośnie prze- 
wodniczącym główny delegat Polski 
prof. Siedlecki. 

- Nieudane wznowienie sztuki. 
PARYŻ, 28. II. (Pat). Sztuka 

„Sprawa Dreyfusa'*, której zdjęcie z 
afisza wywołało interpelację w Izbie 
Deputowanych, ukazała się ponownie 
na scenie. W chwili po rozpoczęciu 
przedstawienia na widownię rzucono 
kilka bomb łzawiących. Sala opróż- 
niła się natychmiast. Aresztowań nie 
było. 

Poważna ilość ofiar. 
ALLAHABAD, 28. III. (Pat). We- 

dług doniesień „Times of India* ogól- 
na ilość zabitych: w czasie zajść w 
Cavnpore dnia 27 marca wynosi 124 
osoby. ! : 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 28. III. (Pat): 28 b. 

m. w 17 dniu ciągnienia 5 klasy 22 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na nume- 
ry: 20 tys. zł. — 138.392, po 10 tys. 
27.567 i 145.284, po 5 tys. — 29.175, 
61.058, 155.182. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
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Niesumienni 
Przeżywany obecnie kryzys gos- 

podarczy, z powodu którego szereg 
słabszych finansowo przedsiębiorstw 
ulega likwidacji, siał się ostatniemi 
czasy podłożem licznych zatargów 
pomiędzy pracodawcami a robotnika- 
mi tych przedsiębiorstw na tle nie- 
wypłaty zarobków za pracę. 

W rezultacie tych zatargów robot- 
nicy, b. często pomimo wyrokąw są- 
du, uznających słuszność ich preten- 
syj, nie mogą uzyskać mozolnie za- 
pracowanego grosza i powiększają 
armję bezrobotnych, pozostając w 
bardzo ciężkich warunkach materjal- 
mych. Często niewypłacalność praco- 
dawcy jest wynikiem kompletnej jego 
ruiny. Lecz i w takim wypadku po- 
stępowanie jego nie można uważać 
za zgodne z etyką kulturalnych naro- 
dów. Etyka chrześc. uważa „,zatrzy- 
ifianie zapłaty slugom i siužebnicom““ 
zą czyn wołający o pomstę do nieba. 
'To też opinja społeczna musi piętno- 
wać podobne czyny, jako czyny nie- 
etyczne, w najbardziej dotkliwy spo- 
sób krzywdzące tych, którzy oprócz 
zdolności do pracy innych środków nie 
posiadają i dla których zapracowany 
grosz jest jedynem źródłem istnienia. 

Moment ruiny nie może tu służyć 
usprawiedliwieniem, w najlepszym 
wypadku może być uważany za oko- 
liczność łagodzącą. 

Jednostka, prowadząca przedsię- 
biorstwo z chęcią zysku, może ryzy- 
kować swoim własnym majątkiem, 
nawet majątkiem innych osób, które 
jej swjój majątek powierzają również 
w nadziei osiągnięcia zysków, lecz 
groszem zapracowanym nikt nie ma 
prawa ryzykować, on musi być świę- 
tością, długiem honorowym, który się 
reguluje na pierwsze żądanie co do 
grosza. 

Jeżeli jednak w wypadkach wyżej 
przytoczonych mówimy tyłko o braku 
etyki, to te liczne wypadki, kiedy pra- 
codawca likwidując swoje przedsię- 
biorstwo nie tylko nie jest zrujnowa- 
ny, lecz często pozostaje człowiekiem 
nawet zamożnym i pomio to nie chce 
wypłacić robotnikowi należności, mu- 
simy zakwalifikować jako przestęp- 
stwo. 

A jednak i takich wypadków ma- 
amy ostatniemi czasy znaczną ilość. 
Ludzie ci, drogą rozmaitych niecnych 
manipulacyj, które zresztą formalnie 
zgodne są z obowiązującemi przepi- 
sami prawa, umieją tak się urządzić, 
że z chwilą, kiedy róbotnik, na pod- 
stawie prawomocnego wyroku sądu, 
stara się uzyskać przyznaną mu przez 
sąd swoją należność za pracę, komor- 
mik sądowy zastaje rzekomego ban- 
kruta gołego niby turecki święty. 

Cały majątek nieruchomy tego pa- 
na, eałe jego przedsiębiorstwo, towa- 
ry, nawet meble w mieszkaniu nawet 
ubranie, słowem wszystko, co przed 
kilkoma jeszcze dniami stanowiło 
własność takiego osobnika i służyło 
podstawą jego kredytu — w chwili 
przyjścia komornika staje się własno- 
Ścią jego żony, dzieci, brati, sióstr 
„do której komornik przystępu nie nia. 

W najbardziej jednak ciężkiej sy- 
'tuacji znajdują się ci robotnicy, któ- 
rym pracodawca taki zarywa nietylko 

   

pracodawcy. 
należność za jego pracę, lecz i kaucję. 
Bardzo ezęsto kaucja złożona przez 
robotnika nie jest jego własnością, 
lecz pożyczką, którą musi spłacić. 
Taki robotnik nietylko wraz z utratą 
pracy pozostaje bez żadnych środków 
do życia, lecz na pokrycie długu musi 
sprzedać ostatni sprzęt, ostatnią ko- 
szulę. 

Jeżeli już jest mowa o kaucjach, 
to musimy zaznaczyć, że ostatniemi 
czasy stały się one dla pracujących 
istną plagą egipską. 

Chodzi o to, że przepisy obowią- 
zujące w zakresie przyjmowania i lo- 
kowania kaucyj, przez pracodawców 
są przestrzegane tyłko w wyjątkowych 
wypadkach. Wbrew tym przepisom, 
które widzą w kaucji jedynie skutecz- 
ny sposób gwarancji zwrotu praco- 
dawcy rzeczywistych strat z powodu 
wykonywanej przez robotnika pracy 
(naprzykład kasjera, inkasenta, kon- 
duktora autobusowego i t. p.) praco 
dawcy, jako niezbędny warunek przy- 
jęcia do pracy stawiają złożenie przez 
pracownika sumy, kiłkakrotnie prze- 
wyższającej maksymalną wysokość 
możliwych strat. Przytem sumy te nie 
są składane w bankach, jak tego wy- 
magają przepisy obowiązujące, lecz 
idą do kieszeni pracodawcy, który w 
najlepszym wypadku daje pracowni- 
kowi weksel, lub pokwitowanie na 
skrawku papieru — traktując kaucję, 
jako pożyczkę, (zaciągania takich po- 
życzek prawo również zabrania), a 
czasami bez żadnego pokwitowania, 
bez żadnego dowodu. Tak, są tacy 
naiwni ludzie śród robotników, którzy 
w prostocie swego ducha nie dopusz- 
czają myśli, że pan taki bogaty, tak 
ładnie ubrany może nie zwrócić mu 
jego z takim trudem zdobytego gro- 
sza. A jednak nie zwracają, patrafią 
tak się urządzić, że robotnik nic uzy- 
skać nie może. 

Niedość tego, znane są takie wy- 
padki wyraźnego oszustwa, kiedy pod 
pozorem przyjęcia do pracy pobiera 
się kaucję od kilku osób naraz, wer- 
bując naiwnych ludzi drogą ogłoszeń 
w gazetach. 

Że ogół robotników dotąd daje się 
łapać na lep takich kaucyj — nie w 
tem niema dziwnego, lecz dlaczego 
sprawą tą nie zajmą się bliżej związki 
robotnicze, dlaczego nie uprzedzają 
swoich kolegów o tych jednostkach, 
które są znane z nadużycia zaufania 
łatwowiernych robotników i dają im 
możność nadal prowadzić swoją niec- 
ną robotę, dlaczego nie uderzą w wieł- 
ki dzwon i nie powiedzą: „pracownicy, 
strzeżcie się. Nie składajcie kaucyj 
inaczej, jak tyłko do banków, gdyż 
tyłko w taki sposób będziecie mogli 
mieć zapewniony ich zwrot, niezależ- 
nie od dobrych, lub złych intencyj 
swoich pracodawców. Ci, którzy już 
kaucję złożyli do rąk swoich praco- 
dawców, niech żądają złożenia ich do 
banków, jak tego prawo wymaga. 
Jeżeli nie zgodzą się, skarżcie się, mu- 
si wszak być ktoś, ktoby dbał © to, 
by prawo było przestrzegane. Bo ina- 
czej, wiedzcie, możecie mozołem zdo- 

byty grosz łatwo utracić 

Sawicki. 

RY ORESZWCOWCA 

Tragedja ekspedycji filmowej. 
Przed kilku tygodniami wyruszyła 

z jednego z portów Ameryki Półne с- 

mej na parowcu „Wiking“ ckspedycja 
'maukowo-filmowa. Miała ona na celu 

«dokonanie szeregu autentycznych 

zdjęć na dalekiej Północy, wśród pod- 

'biegunowych lodów i śniegów. 

Ekspedycja liczyła sto kilkanaście 

osób. „Wiking* zaopatrzony był we 

wszystko, co członkom polarnej wy- 

prawy mogłoby być przydatne. Nie 

była to wprawdzie ekspedycja podbie- 

gunowa w Ścisłem tego słowa znacze- 

niu. Nie miała ona zamiaru dotrzeć 

do bieguna, jak np. ekspedycja kpt. 

Wilkinsa, o którym teraz tak głośno. 

Wyprawa „Wikinga* należała w 

swych pierwotnych założeniach do ka- 

tegorji wypraw raczej bezpiecznych. 

Nic też początkowo niebezpieczeń- 

stwa nie zapowiadało. „Wiking* pły- 

nął sobie spokojnie wzdłuż wschod- 

niego wybrzeża Kanady, kierując się 

wciąż na północ. Na pokładzie pano- 

wał nastrój ożywiony. Przyczyniała się 

do tego zarówno pewna niezwykłość 

wyprawy, jak też obecność artystów 

i artystek kinowych. Zaznaczyć trze- 

ba, iż dotychczas nie zadawano sobie 

zwykle fatygi, by zdjęcia okolic pod- 

biegunowych były w filmach, wyma- 

gających wiecznych śniegów, białych 

niedźwiedzi i t. р., — autentyczne. 

Zdjęć „podbiegunowych'* dokonywano 

tuż pod bokiem Hollywood, w górach 

Kalifornji. W najgorszym razie uda- 

wano się na bezpieczną Alaskę. Obec- 

nie jednak wymagania publiczności 

stały się wyższe czy może ambicje re- 

żyserów filmowych wzrosły. Dość, że 

dziś artyści jechać muszą do dżungli 

afrykańskich, by dać obraz połowania 

na Iwy, lub udawać się pod biegun 

północny, by nakręcać góry lodowe i 

foki. Oczywiście, ryzyko wzrosło i 

nieszczęśliwe wypadki podczas zdjęć 

do rzadkości bynajmniej nie należą. 

"Tak się też stało z „Wikingiem'. 

Gdy pewnego dnia, po przybyciu 

już na miejsce, stał „Wiking“ na kot- 

wicy wśród potężnych zwałów  lodo- 

wych gdzieś na północ od New Found 

łand'u, zaś ekspedycja dokonywała 

autentycznych zdjęć polarnych, im: 
statku dała się słyszeć silna detonacja. 
Po chwili, z pod tylnego pokładie 
„Wikinga* wydobywać się zaczęły: 
płomienie. Wśród załogi i pasażerów* 
wszczęła się panika. Jeszcze parę: 
mniejszych wybuchów i wkrótce po- 
tem ze wspomnianego parowca pozo- 
stały jedynie szczątki, które długo je- 
szcze tliły się i dymiły. Część pasa- 
żerów zginęła przy wybuchu, reszta 
zaś rozproszyła się po sąsiednich krach 
i lodach. : 

Radjotelegrafista parowca do о- 
statniej chwili trwał na posterunku, 
sygnalizując w przestrzeń nieustanne 
S. O. S. i określając miejsce katast- 
roty. Dzięki przytomności umysłu i 
bohaterstwu tego młodego człowieka, 
najbliższe  radjostacje niezwłocznie 
dowiedziały się o katastrofie i już w 
parę godzin po wypadku ruszyły w 
podanym przez radjotelegrafistę z 
„Wikinga* kierunku potężne łamacze 
lodów i samoloty. 

Tymczasem ruchome, pływające 
kry unosiły nieszczęsnych rozbitków 
na morze. Niektórym z nich. w tej licz 
bie znanym badaczom okolic podbie- 
gunowych Frissełowi i Sergantowi, u- 
dało się wylądować na Horse Island 
(Końska wyspa). Jest to mała, bezłud- 
na, pokryta wiecznym śniegiem i o- 
toczona spiętrzonemi zwałami gór ło- 
dowych wysepka. Wznosi się na ni 
samotna latarnia morska. Tam to uda- 
ło się nieszczęśliwym, pozbawionym 
żywności i ciepłej odzieży rozbitkom 
w liczbie około 50 przybyć. Dzielna . 
radjotelegrafistka z samotnej łatarni 
morskiej niezwłocznie alarmować za- 
częła Śpieszące już na ratunek okręty 
i samołoty. Rozbitkom groziła teraz 
na Horse Island śmierć głodowa, gdyż 
własnych środków żywności nie mieli, 
a szczupły zapas wiktuałów z latarni 
morskiej szybko miał się wyczerpać, 
mimo jak największej oszczędności i 

maleńkich racyj. 
Straszna sytuacja trwała już 80 

godzin. Żywiono się tylko małemi por- 
cjami herbaty i sucharów. Łamacze 
lodów nie mogły żadną miarą zbliżyć 
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się do wyspy, gdyż wokoło rozciągał 
się szeroki na 5 mil morskich i nie- 
słychanie wysoki wał lodów. Siedem 
statków ratowniczych napróżno czyni- 
ło wysiłki, aby przerwać — przy po- 
mocy środków wybuchowych — ten 
niedostępny mur lodowy. Dwa łama- 
cze łodów ugrzęzły przy tych próbach 
tak, że ani się posuwać naprzód, ani 
też wycofać się nie mogły. Jedyną na- 
dzieję pokładano na samolotach. Po- 
wietrzną akcją ratowniczą kierował 
słynny lotnik amerykański Bert Bal- 
chen, który w swoim czasie towarzy- 
szył admirałowi Byrdowi zarówno w 
jego raidzie transatlantyckim jak też 
w wyprawie na biegun południowy. 

Istotnie samolotom udało się zrzu- 
cić zapasy żywności, ciepłej odzieży 
i opału. Ostatnio zaś większość roz- 
bitków przedostała się na pokład 
statków ratowniczych. 

Bądź co bądź, wynik ekspedycji u- 
ważać trzeba za tragiczny, gdyż po- 
chłonęła ona kilkanaście ofiar ludz- 
kich, a pozostałych członków nara- 
ziła na niewysłowione, trwające sze- 
reg dni cierpienia fizyczne i moralne. 

Skitar. 

Co pisała o Wiihelmie II 
jego matka? 

W Anglji ukazała się w tych dniach 
niezwykle ciekawa książka: „Listy ce- 
sarzowej Fryderyki”, małżonki dru- 
giego cesarza Niemiec, Fryderyka 
Wilhelma I, ojca Wilheima II. (Fry- 
deryk Wilhelm panował wszystkiego 
parę miesięcy, w 1888 r.). Cesarzowa 
Fryderyka, autorka tych listów, była 
Angielką, córką królowej Wiktorji, a 
siostrą Edwarda VII- 

Listy zmarłej przed trzydziestu laty 
cesarzowej ogłosił sir Fryderyk Pon- 
sonby, były sekretarz Edwarda VII. 
Zachodzi pytanie, w jaki sposób wpa- 
dły one w jego ręce? Gdy Edward VII 
wstąpił na tron (1901), otrzymał ałar- 
mujące wiadomości o stanie zdrowia 
swej siostry, b. cesarzowej Fryderyki, 
którą kochał gorąco. Postanowił po- 
jechać do niej na kilka dni (mieszkała 
ona wówczas we Friedrichschofie). W 
podróży towarzyszył królowi jego se- 
kretarz, sir Ponsonby. On właśnie o- 
trzymał od umierającej misję przewie- 
zienia jej korespondencji do Anglji. 
Dziś, po trzydziestu latach, Ponsonby 
zdecydował się ogłosić listy byłej ce 
sarzowej Niemiec, matki Wilhelma II. 

Listy te pisane były do jej matki, 
królowej Wiktorji. Bismarck i opinja 
niemiecka zarzucały Fryderyce, że po- 
została Angielką, że intrygowała prze- 
ciwko Niemcom i t. d. Podczas choro- 
by swego ojca przyszły cesarz Wil- 
hełm II zajął wobec niego bardzo 
dwuznaczne stanowisko: intrygował 
na wszystkie strony... Po jego śmierci 
kazał inwigilować swoją matkę, cesa- 
rzową-wdowę, jako  przeciwniczkę 
reżimu... Gdy ogłoszono raport do- 
ktora Bergmanna, lekarza nadworne- 
go, o chorobie Fryderyka Wiłhelma 
(w „National-Zeitung'), cesarzowa pi- 
sała „Ogłoszenie raportu o chorobie 
mego drogiego Fredzia, dozwolone 
przez Wilhelma, doprowadza mnie do 
szaleństwa! To jest okrutna zniewaga 
moich uczuć! Wilhelm nie ma serca, 
nie rozumie, jaka to krzywda dla mnie 
widzieć intymne życie Fredzia, mego 
ukochanego męża, wystawione na wi- 
dok publiczny, aby zadowolić gniew i 
próżność czterech lekarzy! 

Tak pisze matka Wilhelma II o 
swoim synu- W innym liście stwier- 
dza óna, że w Niemczech (ma tu na 
myśli sfery dworskie) nienawidzą 
wszystko co cudzoziemskie, zwłaszcza 
angielskie, bo widzą w tem tendencje 
fiberalne. „Nie rozumiano Fredzia, bo 
VBył tolerancyjny, szłachelny i: otwarty 
dla wszystkich. Gdyby mógł panować 
ta klika musiałaby się przed nim u- 
giąć'. O Bismarcku zaś pisze: „Jaki 
smutek i jaka gorycz przepełnia moje 
serce, gdy myślę o środkach, jakie sto- 
sował, aby osiągnąć swoje cele. Ale 
może nie jest winien bo pochodzi z 
okresu, kiedy rządziło prawo silniej- 
szego”. 

Q swoim synu Wilhelmie pisze w 
następujący sposób: „Sądzę mojego 
syna nie wedle tego, co on mówi, lecz 
wedle tego, co czyni. Rok 1887-88 był 
dla mnie jednem wielkiem pasmem 
zniewag”. A w innym liście: „Bis- 
marek nie mógł znaleźć dla swoich 
machinacyj lepszego narzędzia, niż 
Wilhelm. Nie ma on pojęcia o kwest- 
jach społecznych, przemysłowych, rol- 
mych, handlowych, finansowych, inte- 
resuje się tylko sprawami wojskowe- 
mi“. Gdzieindziej znów: „Jestem za- 
żenowana zachowaniem się Wilhelma 
Oburzają mnie łudzie, którzy podzi- 
wiają jego autokratyczne manjery i 
jego absolutną pogardę dla wszyst- 
kich! Schlebiają mu do tego stopnia, 
że zdaje się mu, iż' wszystko, co robi, 
jest doskonałością. Jest on rzeczywiś- 
cie na drodze do stania się pewnego 
rodzaju carem, a Niemcy krajem, rzą- 
dzonym ukazami!* 

Jakie to wszystko podobne do głoś 
nych rewełacyj Biilowa... Po własnym 
kancierzu, własna matka... 

: R. W. 
ARDCOAADEAO OYOGOŁUODOO? 600 Ł00070004 99003 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premium. 

* -: Czynna od godz. Il-ej do [B-ej. :- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: 

0000000004 440000000000000000 09400006000   
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Święta za pasemi 
Przezorna Pani już dzisiaj as swą suknię 

ze sklepu Franciszka Frliczki 

POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

| wizytową w haft lub koronkę 

  

Zamkowa 9, tel. 6-46 

EDGE ZROZARAZE WOZEK W ZO CTROZCOTEW DRACZSERĄ 

YN ZYC YYY YYYYYCYOZTYZYYYTYSYYYCYYYJH 

ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — il-gie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogoda. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. 11 do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 

m 
KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 

@ : Ащшщщщщщщщ. 

  

   

Od | czerwca do 10 czerwca bież. r. 

Od 18 lipca do 2 sierpnia bież. r 

Od 6 sierpnia do 17 sierpnia bież. r. 

Od 29 lipca do 26 sierpnia bież r. 
TRZY WYCIECZKI DO KOPENHAGI: 

Uwagal 

  

WŁ. NARBUT 
Magazyn dziś otwarty ed godz. 1 — 6 wiecz., zaś w ciągu tygodnia przed- 

świątecznego do piątku włącznie do godz. 9 wieczór. 

POLSKIE TRANSATLANTYCKIE TOWARZYSTWO OKRĘTOWE, SP. AKC. 

LINJA GDYNIA —AMERYKA 
organizuje cykl morskich podróży 
turystycznych transatlantyckim okrętem 

WYCIECZKA PO MORZU BAŁTYCKIEM: 

WYCIECZKA NA FJORDY NORWEGJI: 

WYCIECZKA PO MORZU PÓŁNOCNEM: 

WYCIECZKA PO OCEANIE ATLANTYCKIN: Gdynia, Halifax, New York, Niagara. 

Odjazd w dniach: 20 maja, 24 czerwca i 17 września bież. r. 

Główne Biuro Pasażerskie— Warszawa, Marszałkowska 116. 
Informacje i sprzedaż biletów w biurach Linji Gdynia—Ameryka, w biurach 

„Wagons—Lits—Cook* i Tow. „Orbis*. 

PASZPORTY i WIZY ZAGRANICZNE z wyjątkiem do Stanów 
Zjednoczonych A. P. — ZBĘDNE. 

poleca po cenach znacznie zniżonych : 

opłatki pod mazurki, szafran, waniiję, olejki, esencje i t. d. 

Wielki wybór perfum i wody kolońskiej na wagę i wa flakonach. 

SKŁĄD APTECZNY I! PERFUMERYJNY 

    

  

     

  

      
    
    

    

    

      

    

„Polonia“ (15.000 tonn) 
Ryga, Tallin, Helsingfors, Stokholm, 

Visby. Ceny od zł. 325 — 
Kopenhaga, Bergen, Sognefjord, Mol-- 
defjord, Nordkap, Trondheim. 

Ceny od zł. 500.— 
Kopenhaga, Londyn, Rotterdam, Ka- 
nał Kiloński Ceny od zł. 375—    

Ceny od zł. 1.975.— 
Ceny od zł. 150.— 

ZAKĘ CZEREA 

WILNO, Ś-to JAŃSKA 11 
TELEFON 472. 

Protest monarchistów austrjackich. 
WIEDEŃ, 28. III. (Pat). Monar- 

-. chiści wiedeńscy, grupujący się w t. 
zw. Kaisertreue Volkspartei wręczyli 
wczoraj poselstwom węgierskiemu, 
włoskiemu i angielskiemu rezolucję, 
w której wywodzą, że plan unji cełnej 
między Austrją i Niemcami wywołał 
wśród ludności wielkie zdziwienie i 
rozgoryczenie. Plan unji celnej jest 
pierwszym krokiem do Anšchlussu 

Austrji i Niemiec pod kierownictwem 
Prus i przeszkodzi dążeniu do utwo- 
rzenia przyszłej monarchji naddunaj- 
skiej pod legalnym rządem Habsbur- 
gów, co leży więcej w interesie Włoch, 
Węgier i Anglji, niż Anschluss Austrji 
z Niemcami. Rezolucja upoważnia 
wspomniane poselstwa, aby sprawę tę 
podały do wiadomości swoich rządów. 

Partyzantka emigrantów rosyįskich 
w Mandżurii. 

MOSKWA, 28. III. (Pat). Według 
źródeł sowieckich, w Mandżurji ope- 
rować mają grupy emigranckie, zło- 
żone z emigrantów rosyjskich. Par- 

tyzanci dopuszczają się aktów sabota- 
żu na kolei wschodnio-chińskiej i te- 
reryzują ludność oraz pracowników 
kolejowych. 

Uznanie dla stanowiska Gandhiego. 
KARACHI, 28. III. (Pat). Zarząd 

kongresu panidyjskiego przyjął ol- 
brzymią większością głosów rezolucję 

ratyfikującą układ, zawarty między 
wicekrólem Indyj lordem Irvinem a 
Gandhim. 

Gandhiemu nie wolno objeżdżać granicy. 
KARACHI. 28. III. (Pat). Jak sie 

dowiaduje Reuter, wicekról powiado- 
mił Gandhiego, iż prośba jego o zez- 

wolenie na objazd granicy północno- 
wschodniej po sesji kongresu została 
odrzucona. 

Wyrok w procesie „Gazette du Franc“. 
PARYŻ 28.II1. Pat. — W sobotę ogłoszo- 

ny został wyrok w procesie „Gazette du 
Frane* skazujący główną oskarżoną Martę 
Hanau na dwa lata więzienia bez zawiesze- 
nia kary oraz 2 tysiące franków grzywny, 
współoskarżonego Blocha na 18 miesięcy wię 
zienia i 3 tysiące franków grzywny oraz 

doradeę prawnego Hersanta na 3 tysiące 
franków grzywny. Powodom cywilnym przy 
znano zwrot żądanych sum oraz tysiąe fran- 
ków z tytułu odszkodowania. Hanau i Bloch 
wobec odbycia kary w areszeie prewencyj- 
nym zostali uwolnieni. 

  

Niebywała mgła nad północną Belgją. 
ANTWERPJA 28.III. Pat. — Nad północ- 

ną Belgją panuje niebywała mgła. Rozprza- 
strzeniła się ona przedewszystkiem nad rze- 
ką Skaldą, tamując całkowicie ruch. Różne 

okręty zostały zupełnie wstrzymane. Do 
Antwerpji okręty przychodzą z 36-godzin. 
nem opóźnieniem. Sytuacja ta wywołała w 
porcie ogromne zamieszanie. 

Zatonięcie okrętu. 
RYGA, 28. III. (Pat). Łamacz lodów „Kri- 

szjan Woldemar“, który wyprowadził szerez 
statków ż portu ryskiego, został dziś w nocy 
zaalarmowany sygnałami S$. O. S. Jak się 
okazało statek angielski „„Armingston* o po- 

Turniej zapaśniczy © 
PRAGA 28.1. Pat. — Wczoraj rozpa- 

częły się tu wałki w turnieju zapaśniczym 
o mistrzostwo Europy, W walkach biorą 
udział przedstawiciele 16 państw. Rozpoczę- 
cie walk nastąpiło niezwykłe uroczyście w 
obecności przedstawicieli rządu i korpusu 
dyplomatycznego. Na turniej przybyli wszy- 
scy mistrzowie Europy oraz 5-ciu mistrzów 
olimpijskich, którzy ten zaszczytny tytuł 
zdobyli przed trzema laty w Amsterdamie. 
Ponieważ w mistrzostwach Europy prows- 
dzona jest obok klasyfikacji indywidualnej, 
również i klasyfikacja drużynowa państw 
zainteresowanych spodziewana jest ogromaa 

jemności 2080 tonn najechał na górę lodową, 
skutkiem czego cała przednia część statku 
uległa zmiażdżeniu. Łamacz lodów zdążył 
wyratować załogę. Statek w ciągu krótkiego 
czasu zatonął. 

mistrzostwo Europy. 
rywalizacja nietylko jednostek, ale i całych 
zespołów. Tytułu drużynowego mistrza En- 
ropy broni reprezentacja Szwecji, która przy 
była w składzie bardzo silnym. W dniu wczo 
rajszym rozegrała się pierwsza walka z u- 
działem Polaka. W wadze średniej spotkał 
się Polak Gałuszka z zapaśnikiem Johanse- 
nem Szwedem. Po walce trwającej 6 m. 
30 sek. Gałuszka został zwyciężony. Porażka 
ta nie przynosi jednak wstydu zwyciężone- 
mu, a czas trwania walki dowodzi, że Ga- 
łuszka był w dobrej formie. Jego zwycięski 
przeciwnik nie miał z naszym reprezentan- 
tem zbyt łatwego zadania. 

  

zamiast cukru — przemysł 
rozwodowy. 

Kraj Morelos, wchodzący w skład repa- 
bliki meksykańskiej, jest prawdziwym ca- 
jem dla obywateli amerykańskich jęczących 
w jarzmie małżeństwa. Wystarczy podanie 
podpisane przez adwokata amerykańskiego 
z prośbą o rozwód, a po trzech miesiącach 
rozwód jest przeprowadzony. Przed rewolt- 
cją która obaliła prezydenta Diaza, stan 
Morelos był jednym z najbogatszych krajów 
meksykańskich, podczas rewolucji plantacje 
cukru uległy jednak zupełnemu zniszczeniu. 
Finanse kraju były zrujnowane tak dalece, 
że kraj nie miał nawet środków na admini- 
strację. Wówczas prezydent republiki mek- 
sykańskiej zamianował Belasco gubernato- 
rem kraju. 

Belasco był prawdziwym genjuszem, zrę | 

zumiał bówiem włot, że okres plantacyj cu- 

krowych się skończył i dlatego postanowił 
stworzyć inny przemysł. Zamiast cukru — 
rozwody. Przystąpiono więc do ogłoszenia 

rozmaitych ustaw: rozwodowych, ułatwiają. 
cych obywatelom amerykańskim rozwody. 

Jak już powiedzieliśmy, wystarczy karta 
pocztowa albo zwykła depesza zawierająca 
prośbę o rozwód. Zaświadczenie pobytu nie 
jest konieczne, a osobiste stawiennictwo jest 
zbędne. Wystarczy tylko złożyć pewną kwo- 
tę przepisaną za pobyt 3-miesięczny, a na- 
stępnie: nałeży przesłać skargę rozwodową 
podpisaną przez adwokata amerykańskiego. 
W skardze nie potrzeba nawet podawać 
adresu drugiego małżonka, przeciwko któ- 

remu skarga jest skierowana. Sąd ogłasza 
w organie państwowym termin, a rzeczą 
strony pozwanej jest czytać ten organ gt- 
bernatora stanu Morelos. Jeśli tego nie czy- 
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/ Nasze Palmy. 
Wszełkie tradycje ludu białoruskiego są 

szare. Ściślej mówiąc ludu Wileńszczyzny, 
bo już dalej na wschód, w Pińszczyźnie, 

na Polesiu, mamy jaskrawe stroje noszone 

dotąd, chusty barwne, czerwień w zdobnic- 

twie, zabawy brutalniejsze i wesołość ha- 

łaśliwszą. W Wileńszczyźnie oddawna zni- 

kły stroje ludowe, a charakterystyczne tka- 

niny mają spokojne, często nikłe barwy. 

Raz w rok jednak, koło Wiełkiej Nocy, 

wybucha z głębin duszy tego ludu coś tri- 

umfalnie wesołego! To Palmy w Kwietną 

Niedzielę. Przygotowanie do Rezurekcji, do 

wesela duszy i ciała na nową wiosnę, na 

nowe życie. 

Hebrajczycy biegnący za Mistrzem z Na- 

zaretu i wołający „Hosanna Synowi Dawi- 

dowemu, oto Ten, Który idzie w imię Pań- 

skie*! nie byli bardziej radośni i skwapliwi 

w oddawaniu hołdu Stwórcy wszechrzeczy, 

jak te rzesze wychodzące z naszych kościo- 

łów w te chłodne, niezawsze nawet słonecz- 

ne ranki, czasami przy prószących śnieżyn- 

kach, i niosące wysoko ku ołtarzom, ku nie- 

bu, mieniące się setkami barw palmy. Ileż 

tych odmian! Ileż pomysłów domorosłych, 

nie uczonych w żadnej szkole zdobnictwa 

krajowego. 

Gdy się otwarły granice, i Wilno zaczęli 

poznawać rodacy z innych dzielnic, palmy 

nasze podobały się tak bardzo, że zachęco- 

ne ich pokupnością, kobietki fabrykujące 

wierzby ozdobne na kopy, rzuciły się do co- 

raz nowych pomysłów, naogół ładnych. Pow- 

stały nowości w rodzaju kwiatów impregne- 

wanych stearyną, „nie bierze kurzu Paniut- 

ko“, i, śliczne w barwach, w jakimś stylu, 

ni to japońskim, ni to indyjskim, kwiaty z 

barwionych wiórów drzewnych, zwłaszcza 

róże z tego są prześliczne. 

Ale na dalszy handel, mają zawsze pier- 

wszeństwo palmy przezwane przez przyjezd- 

nych „ruszczycówki*, te majdawniej znane, 

z, nieśmiertelników mocno farbowanych, u- 

kładanych w kilkanaście odmian i będące 

specyfikiem wileńskim znanym już poza- 

naszem miastem. Już idą na kopy zamówie- 

nia do innych miast Rzeczypospolitej: de 

Warszawy, do Torunia, do Krakowa, na ca- 

łą Polskę lecą wileńskie, kolorowe Palmy 

i wołają po naszemu, po staremu „Wierzba 

bije, nie ja biję, za tydzień, wielki dzień”! 

Kiedy w tę niedzielę przygotowawczą de 

następnej, Wielkiej Niedzieli Zmartwychwsta 

nia, widzimy w kościołach jakby zakwitły 

ogród czarodziejski, setki różdżek mających 

moc czaru, mogących dotknięciem swojem 

odczarować ze snu martwego, gdy po bla- 

dem niebie naszej północnej krainy rozża- 

rzą się i rozniosą po ulicach te fantastycz- 

ne ogrody, wydaje się jakby stęskniona lud 

ność przyzywała tem sztucznem kwieciem 

prawdziwe, by prędzej się zjawiło, by prę- 

dzej oczy cieszyć zaczęło. 

Różdżka była w Biblji i w łegendach 

wszystkich ludów wielce symboliczną  ta- 

jemniczą i cudowną rzeczą. Ona to odkry- 

wała źródła pochowane głęboko w ziemi, 

ona zakwitała u wezgłowia Oblubieńca Świę- 
tej Dziewicy, ona na pustyniach, w rękach 

eremitów spalonych żarem słońca i żarli- 

wością modłów, zakwitała życiem, kwieciena 

łaski wysłuchanej prośby. Różdżki kwitły 

i więdły w płochych rękach paniea szalo- 

nych biegnących na spotkanie Oblubieńca, 

one smagały grzeszne ciała, wykwitając w 

ponsowe órże krwi, one rozwijały się pujnie 

w rękach pielgrzymów, rycerzy, pacholąt w 
pochodach. 

Różdżka jako symbol, jako obraz roz- 
kwitającego kwiatu, wspominana jest tyle 
razy w Piśmie... „Różdżka z pnia Dawidowe 
go, różdżka Araonowa, różdźka liljami kwit- 
nąca w dłoni Archanioła, zwiastującego Ma- 
rji Zbawiciela... Zawsze kwitnąca rózga by- 
ła obietnicą, zapowiedzią jakiegoś szczęścia, 
czegoś wielkiego, czegoś, co jeszcze mie jest, 

ale ma nastąpić, a więc cieszyć się należy i 

wysoko trzymając ją w dłoni, wołąć w sło- 

neczną lub chmurną, ale zapowiadającą 

rozkwit lata przestrzeń: 

„Hosanna! 

Nega = R. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjerca Wileńskiego" pod Nr. 87.871 

dła W. S.    

  

jj PNE M REMZAWOCICENAŃ /7 DARKA 

W da. 2, 3 i 4 kwietnia będzie wy- 
šwietlane potęžne misterjum filmowe 
z czasów okrutnego przešladowania 

chrześcijan w 10 aktach 

„ięczeństwo chrześcijan” 
> w kinie „CASINOG 

į Dla miodziežy dozwolone. 

  

    

    

  

Na święta poleca 
firma 

O. KAUICZ zeS2: 
Koszule — od 3.00 zł. 
Trykoty — „275 
Pończochy— „095 „ 
Skarpetki — „0.50 „ 
Duży wybór kapeluszy, krawatów od 

wykwintnych do najtańszych.    
    

  

  

  
      -ungjonat „ŁOWICZANIA” Radka 

OTWARTY (CAŁY ROK. L 

ni, ponosi odpowiedzialność. Dla sędzieg? 
wystarczy, że zjawił się adwokat popierają 
cy żądanie skargi, który przedkłada metry- 
kę ślubu. Na tej podstawie sędzia wydeje 
wyrok. Po wyroku przybija się akt ma taD- 
licy sądowej z wezwaniem pod adresem 
strony pozwanej, by zgłosiła środek praw” 
ny przeciwko wyrokowi Jeśli tego do. trzech 
dni nie uczyni, wyrok staje się prawemoca;- 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
W obronie życia 

policjant przebił awanturnika bagnetem. 

ŁIDA. Pat. — Wczoraj wieczorem 

wynikła sprzeczka między małżonka- 

mi Albertyną i Aleksandrem Łuczko- 

«rym, zamieszkałymi przy ul. Szkol- 

nej 70 a ich sublokatorem znanym 

tutejszym awanturnikiem i nożowni- 

kiem Leonem Rubaszukiem lat 26 i 

jego kochanką, prostytutką Sonią Fli- 

kełówną. 

Zaałarmowany hałasem przybył 

na miejsce posterunkowy lidzkiego 

komisarjatu P. P. Piekarski Jan, za- 

stając w mieszkaniu pokwrawionego 

i pobitego do nieprzytomności Łucz- 

Kkowa i Rubaszuka, znęcającego Się 

nad nieprzytemnym. Posterunkowy 

ehciał zabrać Rubaszuka do komisar- 

jate, Łuczkowa zaś skierować do szpi 

tala. Jednakże awanturnik, stawił 

czynny opór, uderzył posterunkowego 

w pierś i twarz i chciał chwycić za 

gardło. W tym czasie Flinkelówna 

podała Rubaszukowi nóż kuchenny, 

zachęcając kochanka do zamordowa- 

mia Piekarskiego. W tej sytuacji po- 

sterunkowy Piekarski usiłował roz- 

broić i obezwładnić napastnika, kale- 

eząę go w czasie szamotania się w 

prawą rękę. Wreszcie w obronie wła- 

snej posterunkowy Piekarski pchnął 

Rubaszuka bagnetem w lewą stronę 

klatki piersiowej, odpierając zamach 

na swoje życie. Rubaszuk po przewie- 

zieniu do szpitala, pomimo udziele- 

nia natychmiastowej pomocy lekar- 

skiej, zmarł po upływie niespełna go- 

dziny. Flinkelównę osadzono w wię- 

zieniu. Łuczkow w stanie nieprzy- 

tomnym został przewieziony do szpi- 

tala. 

Krwawa awantura we wsi Osoło. 

z Głębokiego donoszą © następującym 

krwawym wypadku. 

Słafi mieszkańcy wsi Osoło (gm. piis- 

kiej) Sudnikowie Gabryel i Mikołaj, bawili 

się u mieszkanki tej wsi Krupskiej. 

Gdy o tem dowiedział się młodszy brat 

Sudnłków —Marek, który nie lubił Krup- 

skiej, zebrał kilku chłopców, uzbroił ich w 

siekiery, widły i t. p. i ruszył na ich czele 

«te miesskamia Krupskiej, usiłując wtargnąć 

do wnętrza. 
Zebrani u Krupskiej goście, widząc na- 

pad, zabarykadowali drzwi. To jednak nie 
powstrzymało napastników. Zaczęto sztur- 

mować, aż wkońcu Marek Sudnik, wyważył 
drzwi i wdarł się do pokoju. Wówczas brat 

jego Mikołaj strzelił, trafiając Marka w 

brzuch. Śmierć nastąpiła po kilku minutach 

Po przybyciu polieji awanturę zlikwido- 

wano, bratobójcę zaś aresztowano. (e) 

Syn zamordował ojca. 
Wezoraj wpobliżu wsi Jakszno w pow. 

stefpeekim w rowie przydrożnym znaleziono 

zmasakrowane zwłoki 46-letniego mieszkań- 

ca tejże wsi — Pawła Rliszko. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

Rlissko został zamordowany siekierą przez 

swego 21-letniego syna Piotra. 
Podczas badania przyznał się on do wi- 

ny i oświadczył, że ojca zamordował dla- 

tego, że był nałogowym pijakiem i trwonił 

eały majątek. 
Ojeobójcę osadzono w więzieniu. tej 

Tragiczna śmierć w beczce z piwem. 

Wóród mieszkańców miasteczka Dokszy- 

„ce miezwykłe wrażenie wywołała wiadomość 

a uionięciu w kadzi z piwem 65-letniego 

Łewitana Szłomy, mieszkańca tegoż miastecz 

ka. 

Jak ustalono wypadek ten nastąpił przy 

mastępujących okolieznościach: 

Nocy wezorajszej Lewitan przedostał się 

ało browaru Gordona z zamiarem dokona- 

mia kradzieży piwa. Czerpiąc piwo wiadrem 

«abytnie przechyłił się przez krawędź, stra- 

cił równowagę i wpadł do wnętrza olbrzy- 
miej kadzi, w której znajdowało się 1650 
litrów piwa. 

Krzyki tonącego obudziły stróża nocne- 

go, lecz zanim ten zdążył przybyć, Lewitan 

po kilku haustach tak pożądanego napoju 

utonął. 
Przybyła na miejsce wypadku komisja 

lekarska poleciła piwo zniszezyć wobee cze 

go, całą zawartość kadzi (1650 litrów) wy- 

lanio do pobliskiego rowu. (e) 

ORDI 

NOWA WILEJKA 
+ Koło Przyjaciół Z. H. Г. w N-Wilejce 

go dłuższej przerwie w pracy wznowiło swą 

siziałałność w grudniu 1929 r. Staraniem p 

Anny Kalenkiewiczówny, kuratorki druž 

any żeńskiej, zostało zwołane organizacyjne 

zebranie, które wyłoniło z pośród siebie Za- 

sząd w skład którego weszii: Jan Żebryk 

4przewodniczący), Juljan Rybałko  (wice- 
przewodniczący), Lidja Poziemska (sekre- 
tarz), Bronisław Krasnik (skarbnik) i He 
tena Terpiłowska (członek. zarządu). Nowy 
Zarząd z zapałem zabrał się do pracy i po- 
«mimo licznych przeszkód, napotykanych na 
swej drodze usilnie i niezmordowanie pra- 
c«ował dła dobra drużyn W ciągu 1930 r. 

Koło urządziło szereg odczytów i imprez 

dochodowych, które umożliwiły udzielenie 
zapomogi drużynom: żeńskiej w sumie zł 
-250 i męskiej w sumie zł. 140. Koło liczy 
obecnie przeszło 30 członków i istnieje przy 
13-ej żeńskiej Drużynie Harcerskiej im. „Gra 
żyny*, prowadzonej przez drużynową Ai- 
donę Terpiłowską, liczącej 40 druhen i 15 
zuchów i 1-szej Męskiej Drużynie Hareers- 
%iej im. Hetm. St. Żółkiewskiego, prowadzo- 
nej przez drużynowego Włodzimierza Po- 
ziemskiego. liczące j 40 druhów i 10 wilcząt. 
Koło uzyskało od Magistratu bezpłatnie dla 
drużyn: izbę, światło i opał. Koło zawdzię: 
cza wiele w swej pracy pp. burmistrzowi 
Jerzemu Ołdakowskiemu i dowódcy 85 p. 
p. w N.-Wilejce, którzy stale przychodzą z 
pomocą i okazują wiele zainteresowania pra 
ca Koła, którego praca idzie obecnie w kie 
runku zdobycia funduszów, celem kupna na 
«miotów i urządzenia w okresie wakacyjnym 
obozów dla drużyn. 

ŚWIĘCIANY 
+ Zebranie P W i W F. W dniu 26 b. ne. 

% Święcianach odbyło się plenarne posie- 
dzenie Powiatowgo Komitetu P. W. i W. F. 
%Y zebraniu wzięli udział władze wojskowe 
kierownicy zakładów naukowych oraz prze- 
<dstawiciele organizacyj społecznych. Obra- 
dom przewodniczył p .starosta Mydlarz. Ko- 
miitet przy przyjęciu protokółu poprzedniego 

  

    

zebrania rozważył i przyjął preliminarz bu- 

dżetowy na rok 1931-32. Budżet powyższy 

bilansuje się kwotą 17.000 zł. i jest mniej- 

szym od zeszłorocznego zaledwie o paręset 
złotych. W. następnym punkcie porządku 
dziennego poruszono szereg spraw aktual- 
nych w związku z projektowaną pracą ko- 
mitetu w następnym roku budżetowym. 

LIBA 
-- W związku z przewidywaną powodzią 

przypyły tu z Wilna dwa patrole saperów 
do ochrony mostów na rzece Niemen pod 
Bielicą i Mołezadź pod Niesiołówką. Zaz- 
naczyć należy, że na mniejszych rzeczkach 
woda łamie już lód i płynie po wierzchu. 

-- Obniżenie cen na chleb. W dniu 28 
marca starosta lidzki wydał nowe zarządze- 
nie, obniżające cenę chleba na kilo o $ gr. 
i mąki o 2 gr. podwyższając natomiast ce- 
nę wołowiny o 10 gr. na kiło, a cielęciny 
o 15 gr. Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 
21 marca. (Patj 

+ Za niewykonanie przepisu. W dniu 
28 b, m. na mocy rozporządzenia o meciia- 
nizacji piekarń (Dz. U. Nr. 102 z r. 1927) 
została zamknięta w Lidzie piekarnia Izaa- 
ka Szczydnickiego za niezmechanizowauie 
do dnia dzisiejszego w myśl obowiązują 
cych przepisów. (Pat) 

Z POGRANICZA 
+ Ujęcie przemytników. Onegdaj w no- 

cy w rejonie wsi Rusejki odcinka granicz- 
nego Filipowo kiłku podejrzanych osobni 
ków urządziło zasadzkę na patrol KOPu. 
Zamachowcy ostrzelali patrol, poczem za- 

mierzali cofnąć się za granicę. 
Podczas pościgu zdołano 4 osobników 

zatrzymać. : 
Przy zatrzymanych znaleziono broń oraz 

sanie naładowane przemytem. 
+ Postrzeleni przez bolszewików. We 

czwartek wieczorem w rejonie Kozłowszczy 
zny patrol sowieckiej straży granicznej po- 
strzelił polskiego drwala Józefa Kreptowicza 
i zranił w nogę jego syna Jana mieszkań- 
ców wsi Przebrowo. 

ZANA LAST KE i NAD IAL a E ABO 

Dodatkowe pociągi świąteczne. 
Dyrekeja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie podaje do wiadomości, iż. wobec 
wzmożenia ruchu przedświątecznego na ko 
dei wąskotorowej N. Święciany—Kobylniti 
w dniach od 1 do 4 kwietnia włącznie i od 

4 do 9 kwietnia włącznie będą uruchomiu 
ne do codziennego kursowania dodatkowe 
pociągi dla przewozu podróżnych według 
następującego rozkładu jazdy: 

Na odcinku N. Święciany—Święciany. 

         

Poc. Nz. 3373 Odjazd z N. Święcian godz. 9-56, - Przyjazd Święciany godz. 10-29 
SA „ z Święcian # 9-00 К, więciany + BIE 
+ GL03A/2 > 5 „19-02 я .‚ „” 19-35 

Na odcinku Šwieciany--Lyntupy: 
». w 3875 Odjazd ze Święcian godz. 10-39 Przyjazd Łyntupy godz. 11-18 

„» 3876 3 z Lyntup „18-13 iš Święciany w 18-58 

Na odcinku Łyntupy—kKobylniki. 

» m 3377 Odjazd z bŁyntup godz. 15-02 Przyjazd Kobylniki godz. 17-20 
u w» 3376 „. zm Kobylnik „1200 s Łyntupy „ 14-16 
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Ne Iotnictwo to potąga 

  

UWAGA! 
Przestrzegamy przed falsyfikatami 

CZEKOLADY ŁOMU 
Prosimy przy zakupie takowego 

UWAŻAĆ NA MARKĘ FIRMOWĄ 

„SUCHARD“   

КОВЕ 

„Komunikat wydawnictw. 
Niżej. podpisane wydawnictwa o- 

świadczają, co następuje: 
1 Ustalonem zostało, że niektórzy 

uliczni sprzedawcy gazet wypożycza- 
ją za opłatą, wydane im do komiso- 
wej sprzedaży pisma, które następnie 
zwracają Administracji jako niesprze- 
dane. 

2) Podobne wypadki oznaczają wy 
raźnie nadużycia, popełniane w sto- 
sunku do Wydawnictw zarówno 
przez sprzedawców, jak i czytelni- 
ków, wypożyczających pisma do prze 
czytania. 

Ponieważ system wypożyczania 
pism jest nieetycznym, ponieważ 
stanowi spekulację na cudzej własno 
ści, narażając interesy Wydawnictw 
na szwank, apelujemy do uczciwej 
opinji o okazanie nam pomocy w tę- 
pieniu tego zła. 

Jednocześnie oświadczamy, że w 

wypadkach ustalenia przez kontrolę 
naszą faktów wypożyczania pism, bę 
dziemy przeciw osobom, winnym na- 
dużyć w stosunku do Wydawnictw, 
występować na drogę sądową. 

Cajt, Dziennik Wileński, 
Wileński, Il. Kurjer Codz., 

Express 
Kurjer 

Warsztawski, Kurjer Wilenski, Nasze 
Wremia, Owent Kurjer, Słowo, Wilner 
Radjo, Wilner Tog, Światowid, Wróble 
na dachu, Tajny detektyw, Na szero- 

kim świecie. 

      

  

Pop 
Ke 

Echa głośnej tragedji. 
Komunikat Wileńskiego 

T-wa Przeciwgruźliczego. 

Ponurem echem odbiła się w pra- 

sie codziennej i fachowej wiadomość 

o śmiertelnych wypadkach, które na- 
stąpiły w Lubece po podaniu szcze- 
pionki przeciwgruźliczej. Sprawa ta 
stała się głośną i dotarła do Ligi Na- 
rodów, jednakże ostatecznego Toz- 
wiązania doczekała się dopiero teraz. 

Mianowicie dnia 2 i 13 grudnia 1930 
roku Naczelna Rada Sanitarna Rze- 
szy Niemieckiej zebrała się w celu wy 
dania orzeczenia w sprawie katastro- 
falnych wypadków w Lubece, gdzie 
z ogólnej liczby dwustu czterdziestu 
dziewięciu dzieci którym podano 
szczepionkę  przeciwgruźliczą BCG 
zginęło 67 dzieci. 

Rzeczoznawcy po dokonaniu sze- 
regu badań i doświadczeń orzekli, że 

wyżej wymieniona szczepionka zosta 
ła przypadkowo zanieczyszczona zja- 
dliwemi lasecznikami gruźlicy ludz- 
kiej, oraz że wbrew niektórym hipo- 
tezom, któremi starano się wytłuma= 
czyć wypadki w Lubece, ani doświad 
czenia ani obserwacje kliniczne nie 
dają podstaw do przypuszczenia, że 
prątek BGG może pod wpływem zmie 
nionej hodowli odzyskać pierwotną 
zjadliwość. 

Przypadkowe pomieszanie BCG ze 
szczepem zjadliwym powstało wsku- 
tek nieracjonalnej hodowli obu szcze- 
pów w jednem pomieszczeniu. 

Wobec powyższego szczepionka 

prof. Calmett'a została całkowicie re- 
habilitowana w swej nieszkodliwości. 
Przygotowanie szczepionki BCG we 
Francji oraz w Polsce odbywa się w 
warunkach. całkowicie gwarantują* 

cych czystość, przeto szczepienia w 
Polsce nie uległy przerwie, Również 
i w Wilnie szczepienia BCG odbywają 

się bez przerwy. 
лн 

    ierajcie Ligę 

    

Rozpaczliwa sytuacja 
lekarzy urzędniczych. 

Ostatnio w lokału Wileńskiego To- 
warzystwa Lekarskiego (Zamkowa 24) 
odbyło się walne zebranie Związku 
Lekarzy okręgu wileńskiego. Po za- 
gajeniu obrad zabrał głos dr. Lewan 
de, który w dłuższym referacie zobra» 
zował rozpaczliwą sytuację materjal- 
ną, w jakiej znajdują się lekarze za- 
trudnieni w „Pomocy lekarskiej dla 
urzędników *. Prelegent zacytował kil- 
ka faktów. które charakteryzują stan 
tych lekarzy. I tak np. jeden z lekarzy 
nie otrzymuje już pensji od 9 mie- 
sięcy, drugi za$ nadesłał list, że go 
eksmitują z mieszkania za nieopłaco- 
ne komorne, podczas gdy z własnych 
funduszów wydatkował około 1.500 
złotych na środki komunikacji, nio- 
sąćc pomoc pacjentom przy pełnieniu 
swych obowiązków służbowych, i rów- 
nież od szeregu miesięcy nie otrzymuje 
swych poborów. 

Czynione dotychczas starania u 
władz centralnych, a- nawet interwen- 
cja u prezesa Rady Ministrów do re- 
zultatów konkretnych nie doprowadzi- 
ły. W związku z tem walne zebranie 
postanowiło zwrócić się do centrali 
Związku Lekarzy w Warszawie z 
prośbą o poczynienie kroków w kie- 
runku zmiany tej rozpaczliwej sytu- 

SPORT 
Mecz bokserski Włochy— 

Polska. 
WARSZAWA 28.III. Pat. — Została za- 

warta umowa pomiędzy |jokserskiemi zwią- 
zkami Włoch i Polski w sprawie rozegrania 
pierwszych zawodów bokserskich między 
wymienionemi państwami. Mecz bokserski 
Polska—Włochy odbędzie się w dniu 9 maja 
w Poznaniu. Organizację zawodów powierzo- 
no okręgowemu związkowi bokserskiemu w 
Poznaniu. Skład drużyn ustalony będzie w 
połowie kwietnia. 

WILL EAS Kl 
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ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 

a 

& Uznana za najlepsz: 

sz KOPERNIKIEM 
Herbata Warszawskiego 

T-wa Handlu. 

A. DŁUGOKĘCKI i W. WRZEŚNIEWSKI 

  

herbata 
S-ka. Akcyjna 

Warszawa, Bracka 23. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 
į Przedstawiciel ST. ZATORSKI Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. | 

  

Na Pokuciu podkarpackiem oderwało się od 
Kościeła unickiego 1500 Ukraińców, którzy 
chcą przystąpić do Kościoła ewangelicko- 

. reformowanego. ` 
W Wilnie otrzymano wiadomość, 

iż na Pokuciu (Podkarpacie) cała gmi- 
na mieszkańców narodowości ukraiń- 
skiej w ilości 1500 osób oderwała się 
od Kościoła unickiego i wyraziła się 
przyłączenia się do wileńskiej gminy 
ewangelicko-reformowanej. 

Pocisk artyleryjski 
W dniu 27 b. m, robotnicy zatrudnieni 

przy remoncie gmachu ratusza przy ulicy 
Wielkiej, znaleźli w rupieciach na piętrze 
granat artyleryjski bez zapalnika. 

O odnalezieniu granatu natychmiast po- 
wiadomiono kierownika robót, który ze 
swej strony doniósł o tem polieji. 

K 
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Dziś: Wiktora i Eustazego. 

Jutro: Zozyma i Jana Kl. 

  

Morzac Wachėd słońca—g. 5 m. 19. 

zz] Zachód _: «+ 

Spostrzeżenia Zakładu Msteorolegi! U. 8, B. 

w Wiiułe z dnia 28 I4—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia -|- 19 C. 

2 najwyższa: )- 4° С. 

najnižeza: O 

  

—g. 18 m. Ol. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno, wiecz. śnieg. 

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawa Obrazów i fotografij. Sts- 

raniem Sekcji Turystyczno-Krajoznawczej 

Białoruskiego Towarzystwa Naukowego zor- 

ganizówano w lokalu Muzeum Białoruskie- 

go (Ostrobramska 9) dwudniową wystawę 

obrazów znanych malarzy białoruskich, Jó- 

zefa Drozdowicza i Piotra Siergijewicza oraz 

fotografij A. Hryniewiczą o treści etnogr- 

ficznej. Wystawa otwarta w dniu dzisiej- 

szym od godz. 9 rano do 21. Wstęp bezpłat. 

ny. 
rt. 

UNIWERSYTECKA. 

—- Państwowa Komisja egzaminacyjna. 

dla kandydatów na nauczycieli szkół Śred- 

nich w Wilnie ogłasza, że egzaminy dla kan- 

dydatów na nauczycieli szkół śerdnich (na- 

ukowe, pedagogiczne i uproszczone) w okre-. 

sie wiosennym b. r. odbywać się będą od 

dnia 2 do 13 czerwca 1931 r. Kandydaci, 

którzy pragną przystąpić do. egzaminów w 

tym okresie, winni zgłosić się w tym celu 

pisemnie do Komisji egzaminacyjnej w ter- 

minie do 13 maja, składając jednocześnie 

przepisaną opłatę, która wynosi za egzamin 

naukowy (klauzurowy i ustny) 84 zł, za 

egzamin pedagogiczny 56 zł. za egzamin u- 

proszczony 50 zł. 40 gr., za egzamin z lite- 

ratury, historji i geografji polskiej przy 

egzaminie uproszczonym 16 zł. 80 gr. 

Rozkład i terminy egzaminów będą poda 

ne do wiadomości interesowanych drogą 

ogłoszenia w lokalu Komisji egzaminacyjnej 

(Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 3, ši: p): 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sekretarjat. Legjonu Młodych komu 

nikuje, że w poniedziałek dnia 30 b. m. o 

godz. 20 w lokalu własnym Legjonu Mło- 

dych (Uniwersytecka 6-8, m. 5) odbędzie się 

walne zebarnie członków Legjonu Młodych. 

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie be- 

dą 
> — Rekolekcje akademickie odbędą się 

w kościele św. Jana w dniu 30, 31 marca 

i 1 kwietnia b. r. o godzinie 7 wiecz. 

Konferencje wygłosi X. Edward Szwej- 

nic, Rektor kościoła św. Anny w Warszawie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Podziękowanie. Komitet Rodzicielski 

Szkoły Powszechnej Nr. 4 w Wilnie tą dro- 

gą składa najserdeczniejsze podziękowanie 

wszystkim, którzy przyczynili się do urzą- 

dzenia poranku koncertu w dniu ł5 marca 

b. r, a w szczególności. 
P. pułkownikowi Stefanowi Biestkowi, 

dowódcy 6 pułku piech. Leg. za łaskawe 

bezinteresowne udzielenie orkiestry p. kpt. 

Bogumiłowi Reszke za dyrygowańie pod- 

czas koncertu oraz p. Zofji Niwiń j „po. 

mowitowi Karpiūskiemu, Karolowi Wyr 

wicz-Wichrowskiemu i Żurowskiemu arty 
stom teatrów miejskich, Chórowi Drukarzy 
w osobach pana prezesa, Stefana Piekarskie- 
go i dyrygenta p. Wacława Mołodeckiego za 
łaskawe wzięcie udziału w poranku, tudzież 
Magistratowi miasta Wilna za udzielenie 
sali. 

  

  

    

      

Zmiany w Kuratorjum  Szkolnem. 
Jak się dowiadujemy, naczelnik wydziału 
szkolnictwa średniego w Kuratorjum Wiień- 
skiem p. Bobka przeniesiony został w stan 
spoczynku. 

Na jego miejsce mianowany został p. Wo- 
łochowski, b. dyrektor gimnazjum  Zyg- 
munta Augusta. 

Z KOLEI 
— Uproszezenia przy zamawianiu wa- 

gonów towarowych. Ostatnio w obrębie Wi 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej wprowadzono 
nowe przepisy © gospodarce wagonami to- 
warowemi. Przepisy te zawierają szereg u- 
proszczeń pod względem technicznym i po- 
siadają duże znaczenie dia przedsiębiorstw. 
uskuteczniających transporty na” szeroką 
skalę 

Jedną z ważniejszych inowacyj jest znie 
sie kaucji, wymaganej dotychczas przy zama 
wianiu wagonów towarowych. Pozatem no- 
we przepisy dopuszczają zamawianie wa- 
gonów drogą telefoniczną i telegraficzną, co 
dotychczas nie było praktykowane. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Nowe władze „Echa*, W dniu 23 mar- 

ca 1931 r. odbyło się doroczne Walne Ze- 

    

Obecnie toczą się w sprawie tej 
pertraktacje. W najbliższym czasie 
do Wilna ma przybyć specjalna de- 
legacja Ukraińców, która zgłosi swój 
akces przyłączenia się do Kościoła 
ewangelicko-reformowanego. 

w gmachu Ratusza. 
Wkrótee do ratusza przybyli pirotechn- 

ey, którzy granat usunęli. 
Według przypuszczeń granat pochodzi z 

czasów wojny polsko-sowieckiej, gdyż wów- 
czas mieścił się tu skład broni. 

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi ро- 
lieja wspólnie z żandarmerją. 

  

ONIK 
branie członków chóru „Echo”, na którem 
dokonano wyborów nowego Zarządu w skła 

dzie następującym: 
Prezes p. Ryszard Filipowicz, wiceprezes 

p. Czesław Rogowski, sekretarz p. Piotr Ро 
manowski, skarbnik p. Władysław Cynk, 
gospodarz p. Władysław Dmochowski i Di- 
bljotekarz p. Witold Polidowczyk. 

Kierownikiem i dyrygentem chóru po: 
został nadal p. prof. Władysław Kalinowski. 

Zarząd załatwia wszelkie sprawy zwią- 
zane z przyjmowaniem nowych członków 
w poniedziałki i czwartki od godz. 19 do 
21 w lokalu przy ul. Oranżeryjnej Nr. 3—1. 

— Komunikat Koła Wileńskiego Związku 
Otieerów Rezerwy. Podajemy do wiadomo- 
ści Kolegów oficerów rezerwy, że zgodnie 
z uchwałą Zarządu Koła został otwarty lokai 

klubowy (Mickiewicza 13) czynny codzień 
w godz. od 18—23-ej. 

Wygodne meble, szereg pism i inne roe- 
rywki pozwolą Kolegom spędzać mile wolny 
czas w lokalu własnym. 

Jednocześnie komunikujemy, iż został w 
lokalu Koła zainstalowany aparat telefonicz- 
ny Nr. 1-75 (sto siedemdziesiąt pięć). 

* 

Powstał projekt zorganizowania Sekcji 
Zawodowej Szkolnej przy Wileńskiem Kole 
Oficerów Rezerwy, w skład której weszli ofi- 
cerowie rezerwy i podchorążowie rezerwy 
zatrudnieni w urzędach, instytucjach i szko- 
łach na terenie Okręgu Szkolaego, w związku 
z czem prosimy Kolegów oficerów rezerwy 

i podchorążych rezerwy o przybycie w nie- 
dzielę dn. 29 marca 1931 r. o godz. 1lej, do 
lokalu Kuratorjum (Wolana 10), na zebranie 
organizacy jne. 

Na zebranie proszeni są o przybycie wszy- 

scy oficerowie rez. i podchorążowie rez., na- 

wet Ci, którzy dotychczas do Koła Wileń- 
skiego Z. O. R. nie należą. 

Komitet organizacyjny (—) Tadeusz Mio- 
dkowski, kpt. rez. (—) Wiktor Gryglewski, 
por. rez., (—) Antoni Minkiewicz, ppor. rez. 
i (—) Bolesław Łucznik, ppor. rez. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dziś dnia 29 o godz. 7 i pół w Tow. 

Jana Łaskiego (uł. Zawalna 1) wałne zebra- 
nie z odczytem p. Sz. Czarnockiego: Wra- 
żenia z pobytu -w M. Polsce Wsehodniej 
wśród Rusinów ew. reformowanych. 
„Wstęp wolny dla gości mogących się po- 

wołać na jednego z członków. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Poemyślny objaw na wileńskim rynku 

pracy. W początkach marca Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy w Wilnie zane 
tował od szeregu mies. po raz pierwszy po- 
myślny objaw stopniowego zmniejszania się 
liczby bezrobotnych. Przychylna ta konjunk- 
tura utrzymuje się nadal i aczkoiwiek sezon 
budowlany nie został jeszcze rozpoczęty, jak 
również i roboty rolne, to już obecnie na wi- 
leńskim rynku pracy nastąpiło dość znaczne 
odprężenie. 

Jak informują, bezrobocie zmniejsza 
się średnio co tydzień o 50 osób. Obecnie 
liczba bezrobotnych na terenie m. Wilna wa- 
ha się od 3.500 do 3.800 osób. Z rozpoczę- 
ciem się sezonu budowłanego oraz robót rol- 
nych liczba ta ulegnie dalszej wydatnej re 

dukeji 
— Rekrutaeja rohotnie rolnych. W dniu 

13 kwietnia w Święcianach oraz 15 w Wilej- 
ce powiatowej odbędzie się rekrutacja robol- 
nic rolnych na wyjazd do Francji. 

Wyjazd zrekrutowanych nastąpi z Wilna 
16 względnie 17 kwietnia r. b. 

  

  

ROŻNE. 
— Choroby zakaźne. Stan chorób za- 
źnych na terenie m. Wilna w świetle da 

1 sekcji zdrowia Magistratu: przedstawia 
w cyfrach następujących: ospa wietrzna 

2; tyfus brzuszny 2; tyfus plamisty 4 (w tem 

1 zgon); czerwonka 1; płonica 16 (zgon 1): 
róża 3; krztusiec 1; grypa 3; gruźlica 16 
(w tej liczbie 5 zgonów) i jagłica 6. 

Ogółem więc chorowało w ubiegłym 1у- 
godniu 60 osób, przyczem 7 śmiertelnie. 

— Teatr Miejski na Pohułanec. Osta 
występy K. Junoszy Stępowskiego. Dziś o 
godz. 8 wiecz. ukaże się „Ten, którego biją 
po twarzy”, pełna napięcia tragicznego sztu- 
ka L. Andrejewa z Kazimierzem  Junoszą 
Stępowskim w kapitalnej roli hrabiego Man- 
czini, W pozostałych rolach bierze udział 
niemal cały zespół teatru miejskiego z pp. 
Fichlerówną, Kamińską, Jaśkiewiczem, Kre- 

czmarem. 
Sztuka cieszy się niebywałem powodzeniem 
dzięki fascynującej treści, doskona.ej grze. 
oryginalnym dekoracjom J. Hawrylkiewicza 
oraz ilustracji muzycznej pod kierunkiem 
E. Dziewulskiego: 

Występy K. Junoszy-Stępowskiego zbli- 
żają się ku końcowi. Ostatni pożegnalny wy 
stęp tego znakomitego artysty w sztuce L. 
Andrejewa „Ten, którego biją po twarzy” 
odbędzie się we wtorek najbliższy dnia %1 
b. m. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś po po- 
łudniu o godz. 3 m. 30 ukaże się po cenach 
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W ehorobaceh krwi, skórnych i merwo- 
wych, asiągamy przy stosowaniu naturałaej 
wody gorzkiej „Franeiszka-Józefa* regular- 
ne funkcjonowańie narządów trawiennych. 
Żądać w aptekach i drogerjach. 

EE PENLTS ВЕИ РЧОНВИЕСНрКЕР Яю 
i 

znižonych—specjalnych  šwietna  komedja 
L. Vernuila „Azais“ z Kazimierzem Junoszą 
Stępowskim w kapitalnej roli barona Wūr- 
tza. Arcywesoła ta komedja cieszy się za- 
służonem powodzeniem. 

Wieczorem 0 godz. 8 nkaże się po raz 
ostatni oryginalna sztuka K. Leczyckiege 
„Sztuba“, poruszająca zagadnienie związane 
ze stanem obecnym sżkoły polskiej. 

Jutro w poniedziałek przedstawienie za- 
wieszone z poowdu próby generalnej ze 
sztuki „Koniec i początek". 

— Wtorkowa premjera w „Lutni*. W nad 
chodzący wtorek odbędzie się w Teatrze „Lu 
tni* premjera przemiłej, pogodnej komedyji 
M. Maszyńskiego „Koniec i początek”. Re- 
żyserję powierzono K. Wyrwicz-Wichrow - 
skiemu, który jednocześnie objął jedną z ról 
głównych w sztuce. Pozatem biorą udział: 
H. Dunin-Rychłowska, I. Jasiūska-Detkow- 
ska, C. Szurszewska, J. Łubiakowski oraz 
M. Wyrzykowski. 

Sztuka ta obecnie grana w Warszawie cie 
szy się nadzwyczajnem powodzeniem. 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 29 marca 1931 roku. 

10.15: Transmisja nabożeństwa. 11.58: 
Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.15: Po- 
ranek z Filharmonji. 13.10: Pog. rolnicze i 
muzyka. 13.80: „Pilęgnowanie wiosenne są 

du* — odczyt. 13.55: Pog. muzyczna. 14.10: 
„Pasja według św. Mateusza* — J. S. Ba- 

cha. 16.55: Audycja dla dzieci. 17.25: „O syl- 

wetce kobiecej w ciągu wieków* — odezvt. 
17.40: „Co się dziejej w Wilnie.? — pogad. 

17.55: Rekolekcje — pogadanka 1-sza. 18.14: 
Program na poniedziałek. 18.15: Pegadan- 
ka muzyczna. 18.30: „Parsifa* (część I). 

20.15: Feljeton. 20.30: Kwadr. ilter. 20.50: 
Pogad. muzyczna. 21.00: „Parsifal* (część) 
23.20: Kom. 

PONIEDŽIALEK, dnia, 30 marca 193] roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka z płyt. 13.10: 

Kom. meteor. 14.40: Odczyty dla maturzy- 
stów. 15.45: Progr. dzienny. 15.50: Lekcja 
francuskiego. 16.10: Kom. dła żeglugi. 16.15: 
Audycja dla młodzieży. 16.30: Audycja dla 
dzieci młodszych. 16.45: Koncert dła mła- 
dzieży (płyty). 17.15: „Wpływ miasta i wsi 
na długowieczność odczyt. 17.45: Kon- 
cert. 18.45: Wileński komunikat sportowy. 
19.00: Rekolekcje. Pogadanka Il-ga. 19.15: 
Rezerwa. 19.25: Pogadanka techn. 19.3: Prog 
ram na wtorek i rozm. 19.40: Pras. dzien. 
radj. 20.00: Odczyt aktualny. 20.20: Feljeton 
muzyczny. 20.30: Koncert wieczorny. 22.09: 
„Krzyk nagich ścian** — felj. 22.15: Utwory 
Cezara Francka (płyty). 22.50: Kom. 

WTOREK, dnia 31 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka z płyt. 13.10: 
Kom. meteor. 14.40: Odczyty dla maturzy- 
stów. 15.30: „Bitwy pod Wawrem i Dębene 
Wielkim* odczyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 
16.25: Program dzienny. 16.30: Utwory Schu- 
berta (płyty). 17.05: „Najbliższe zaćmienie 
księżyca* odczyt. 17.15: „Istota naukowej 
organizacji pracy odczyt. 17.45: Koncert 
symfoniczny. 18.45: Kom. Akad. Aeroklubu. 
19.00: Rekolekcje—pogad. III-cia. 19.15: Pro- 
gram na środę i rozmaitości. 19.25: Pogad. 
tech. 19.30: „Tygodnik artystyczny*. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Odczyt 
muzyczny. 20.30: Koncert wieczorny. 22.00: 
„Mąż z grzeczności* felj. 22.15: Muzyka z 
płyt. 22.50: Kom. 23.00: „Msza h-moll J. S. 
Bacha. 

NOWINKI RADJOWE. 
WIOSENNA NIEDZIELA W RADJO. 

Wiosna. Nieszczęśliwy ogrodnik nie wie. 
jak sobie dać rady z tem nowem i nieprze- 
widzianem zjawiskiem. Sięga więc po słu 
chawkę i tam mądrość spływa nań z odczytu 
p. Krausa o wiosennem pielęgnowaniu sadów. 
Niedość jednak pielęgnować drzewka, nie 
można zapomnieć o pielęgnowaniu duszy. 
„Pasja według św. Mateusza* z Amsterdamu 
napełnia uszy modlitwą i oddechem zagra” 
nicy. A tu już swojszczyzna gwałtownie do- 
maga się głosu, Wilno chce przemówić przez 
usta prof. Limanowskiego. Co się dzieje w 
Wilnie? Mnóstwo. Znów chcą zabić zabitege 
już raz smoka. Od smoków do rycerzy śred- 
niowiecznych krok tylko, a właśnie Warsza- 
wa nadaje dziś w dwóch ratach „Parsifala* 
o 18.30 i 21.00. Jak herold poprzedza go prze- 
mówieniem znakomity krytyk muzyczny 
warszawski p. Stromenger. Program rozmai- 
ty, barwny i nienasycony. Jak wiosna 

REKOLEKCJE BEZ DRUTU. 

Zapowiedziane pogadanki rekolekcyjne 
ks prof. Walerjana Mejsztowicza rozpoczyna- 
ja się dzisiaj w niedzielę o godz. 17.55. Na- 
stępne będą wygłoszone w poniedziałek, we 
wtorek i w środę od godz. 19 do 19.15. 

CIOCIA HALA NA CAŁĄ POLSKĘ. 

Ciocia Hala poznała już nawyłot swoich 
małych, wileńskich siostrzeńców i robi ma 
Halach eteru wyprawę w szeroki świat, prze- 
mawiając w poniedziałek o 16.350 do wszyst- 

kich dzieci polskich. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAGADKOWE ZATRUCIE SIĘ ROTMIST- 

RZA UŁANÓW 

W dniu wczorajszym uległ zagadkowemu 
zatruciu się rotmistrz 13 pułku ułanów Ape- 
linary Musiał, zamieszkały w Wilnie przy 
uł. Jasnej 51. 

Rotmistrz Musiał w godzinach porannych 
uskarżał się przed domownikami, że eznje 
się źle, przyczem zaznaczył, iż wie dobrze: 
że hędzie mu jeszcze gorzej. 

Domowniey narazie nie zwróciłi na le 
uwagi. Dopiero o godz. 4-ej po południa, 
kiedy właścieiel domu wstąpił do pokoju 
rotmistrza, zauważył, że ten leży na łóżka 
w stanie nieprzytomnym. 

Po przybyciu na miejsce wypadku poge- 
towia ratunkowego i po zbadaniu chorego 
lekarz ustalił, że uległ on poważnemu Zaira 
ciu, jakąś silnie działającą trucizną, naj- 
prawdopodobniej weronałem. W stanie nie- 
przytomnym i budzącym obawy © życie 
przewieziono zatrutego do szpitala wojske- 
wego na Antokolu. 

Okoliczności przy jakich nastąpiło załru 
cie się nie są narazie znane. Nie ustalone 
również czy miał tu miejsce nieszczęśliwy 
wypadek, czy też zamach samobójezy. te) 

WYDOBYCIE TOPIELCA z WILJI. 

W dniu 27 b. m. Ananin Naum, Tartaki 
32, wydobył z Wilji zwłoki swego syna Alek- 
sandra, lat 6, który przed paru tygodniami 
saneczkując wpadł do przerębli. 

PODRZUTEK. 

W dniu 27 b. m. przy ul. Filipa Nr. 1 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około jednego tygodnia, którego umieszczone 
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE : 
Trakiūska Rywa, Zawalna 65, zamełdo- 

wała, iż skradziono jej wiadro miodu warto- 
ści 375 zł. Kradzieży dokonał Kac Mojżesz, 
Bobrujska 15. którego zatrzymane. Miodu 
narazie nie odnaleziono. : ` 
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SLODYCZ GRZECHU 
Salonowo-erotyczny dramat w 10 aktach. W rolach głównych: Conrad Nagel i June Collyer. 

NAD PROGRAM: Arcypotężna sensacja, niezrównany Postrach złoczyńców Sene. dram. 
i niezw. bohater Buck Jones p. t. w 8 aktack: 

NAJWYŻSZEJ jakości OBUWIE 
vaitas VSS TS OS 

„CETANI 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. Kabacznik, ul. Wileńska 32  „Bezet”, ul. Niemiecka 24 
6. Szames, ul. Wileńska 17 „Un Chic Soulier“, ul. Wileńska 24 

LL i | Akc. į 
TROCKA 7. TELFON 5-42 

| niniejszem poleca na nadchodzące święta bogaty wybór towarów 

perfumeryjnych, kosmetycznych i galsnteryjnych 
firm krajowych i francuskich, a mianowicie: 

perfumy, wody kolońskie i kwiatowe, mydło, puder, pomadki do ust, farby 
do włosów, manicury, nessesery, szczotki i t. d. 

oraz przedmioty użytku domowego: 
| Opłatki do pieczywa, oliwa nicejska i sezamska, esencja octowa, szafran, @ 

wanilja, kardamon, gwozdziki, cynamon, esencje i pastylki do wódek i li- 
kierów, środki do czyszczenia metali, środki do prania bielizny i t. d. 

CENY NISKIE. TOWARY PIERWSZORZĘDKRE. | 

Dziś! Wielki podwójny program! 
Gad Po raz pierwszy w Wilniel 
T“ „Najnowsze arcydzieło p. t. 

61. KINO -TEATR 

STYLOWY 
ultea Wielka 36. 

Szarada aktualna 
uł. W. Sienkiewicz. | 

Pierwszą wspak znajdziecie w gamie. 
Draga — w chemji, wapnia znamię, 
Trzecia — rzeką jest w krainie, 
Którą rządzi Mussolini. 
Pół zaś płerwszej plus wspak czwarta, 
"fo roślina dobrze znana; 
Przez to, że wysiłku warta 
U nas chętnie zasiewana. 
Całość łatwo odgadniecie 
Na szerokim bowiem świecie 
To nazwisko dziś jest znane, 
Ze szpalt gazet — wyczytane. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-ej. 

62. Bilet wizytowy 

Rozrywki umysłowe. 
58. Mozaika —. 

ul. J. Walski. 
    

    

       

     
   
     
      

    

A 

  

Antoni Adam Prystuczewski 

  

  

Po przestawieniu liter odczytać stanowi- 
sko tego pana. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kt. lil-ej. 

   

  

Termin rozwiązania powyższych za- 
dań upływa z dniem 4 kwietnia. 

25 

Rozwiązanie zadań 
z dnia 15 marca b. r. 

Nr. 48. Rebus. 

SK-tonie w-i-d-z-i ciemności tenni (sze 
wynika z ułożenia figur grających) ła-będzie 
(pierwsza i druga litera wykreślone) nigdy 
(pierwszą literę tworzy układ nitki; ł=d) 
wyziera -|-? ku świa—łu (К wykreślone). 

Кю nie widzi ciemności, ten nie będzie 
nigdy wyzierał ku światłu 

Uwaga: Rysunek mylnie był przewró- 
ceny przy montowaniu numeru. 

      Z podanych trójkącików ułożyć kwadrat. 
madół dadzą rozwiązanie. 

Litery w rzędzie pierwszym czytane zgóry 

-О 
a a 

Za rozwiązanle 10 pkt. w kl. I-ej. Sensa cyvina o ka zja 

JIA sek Inas, da ZDUŻBIĄCOSIE boi Bs 
rąc pod uwagę obecny ciężki kryzys gospodarczy, 
odbierający najszerszym masom możność zaopatrzenie. 
się w towary na święta, postanowiliśmy tylko przez 
krótki czas wysłać każdemu następujące komplety 

pierwszorzędnych towarów, a mianowicie: 

tylko za 12 zł. 50 gr. 
1 pullower jedwabny letni damski w najpiękniejszych: 
kwiatach żakardowych, pierwszorzędnego gatunku (na- 
wet dla najwybredniejszych dam) 3 pary pończoch 
„Kunstseide", | chustkę na głowę w piqknych kwia- 
tach żakardowych, 3 chusteczki da nosa, damskie 
białe mereżkowame oraz | ręcznik duży kąpielowy 

Opłatę pocztową 2 zł. płaci odbiorca , lub 

tylko za 30 Zi. 
3 mtr. eleganekiego kortu wełnianego na męskie u- 
bragić.w. nójładnzej ZE o D BOREK 
jedwabnej na elegancką suknię damską we wszyst-- 
kich kolorach, 3 mtr. zefiru angielskiego ma koszulę: 

58. Zadanie rysunkowe 
uł. H. Stella.    

Nr. 49. Zadanie rysunkowe. 

Brak lejc i prawe nogi konia tylna i 
i przednia jednocześnie podniesione, co jest 
niemożliwością, gdyż koń przewróciłby się. 

Nr. 50. Arytmograf. 
„Pierwiosnek (wyrazy: lampart, pspirus, 

zalctka, czareda, Ssknia, oohiakkiiRSZOWA: 
Korsyka. Francja, Wenecja, rozkład).     
  

*,Nr. 51. Zadanie arytmetyczne. MR WPEKZKARNWEWOWEA | męską dzienną lub 2 bluzki daznskie, | koszulę dam- 
5 kala GSO ŻE ONI pa 100 aš ską, białą, haftowaną, ! chustkę w eleganckich kwia- 

dej strony miasta I po 50 na rogach miasta tach na głowę, | duży ręcznik kąpielowy, 3 pary 
A z > ; owernowanych skarpetek 2 kolorowemi szlakami. NQR 

Trafne rozwiązania powyższych za- 
dań nadesłali: 
Pp. B. Czarnocki (arytmograf, zadanię ry- 
sunkowe tyłko pierwszy błąd) W. Bohdzie- 
wicz (zadanie rysunkowe pierwszy błąd, ary - 
tmograf, zadanie arytmetyczne, labirynt), . 
Łukaszewicz (zadanie rys. pierwszy błąd, 
arytmograf, zadanie arytm. labirynt), L. 
Rostkowski (arytmograf, labirynt), A. Pluta 
(labirynt), J. Zdrojewski (zadania rysunko- 
we i arytmetyczne, arytmograf, labirynt), 
J. Dudko (labirynt, arytmograf, zadanie a- 
rytmetyczne i rysunkowe pierwszy błąd), 
J. Popławski (zadanie rysunkowe oba błędy, 
arytmograf, zad arytmet. labirynt), E. Pio- 
trowski (zadanie arytmetyczne i rysunkowe 
pierwszy błąd, arytmograf, labirynt), A. Woj 
talik (wszystko z paru tylko błędami), L. 
Zmirewicz (wszystko), й. Gawlewicz /la. 
birynt, arytmograf). 

UWAGA: Dodatkowo uwzględniono roz- 
wiązania zadań z dn. 8 b. m. p. Stefanji 
Szupertowej z Dukszt (syłabówka, labirynt, 
szarada, biłet wizytowy). 

ESET 
Uwaga Panowiel | 
Kupoie i przekonacie się, że 
najwyśmienitszy 

KOLNIERZYK 

która zapobiega nisz- 29 
to z Gzerwoną nitką, 

czeniu krawatów. 

  

NA SEZON WIOSENNY 
poleca najtaniej — najlepsze towary galanteryjne 

firma „Januszek“ ul. św. Jańska 6, 
(były lokal Fzliczki). 

Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 

Najmodniejsza bielizna damska i męska. 

1 parę pończoch „Macco' damskich, 3 chusteczki de 
nosa, białych z kolorowemi brzegami oraz | krawat 
rypsowo-jedwabny, ostatniej mody. Koszta przesyłki. 

3 zł. płaci odbiorca. 
Powyższe komplety wysyłamy ksżdemu za zaliczkę 
pocztową po otrzymaniu listownego zamówienia (pła- 
ci się przy odbiorze towaru). Bez ryzyka, kupujący 
nic nie ryzykuje, gdyż o ile towar mu się nie podo- 

ba, przyjmujemy go z powrotem i pieniądze zwraca- 
my lub zamieniamy na inny (stosownie do życzenia). 

Zamówienia adresować: 

Firma: „Łódzka Tkanina" Łódź, skrzynka poczt. 417. 

Uwaga: Kto jednocześnie zamówi 2 komplety wy- 
żej wspomniane otrzymuje | jedwabny szał ża- 
kardowy darmo. Cenniki bezpłatnie, 

AMATORZY FOTEGRAFJIIII 
Popierajcie przemysł krajowy! Kupujcie apa- 
raty i materjały fotograficzne tylko w Spółdzielni 
Cechów Fotografów Wileńskichi Solidne i pręd- 
kie wykonanie robót amatorskich. — Tatarska 6. 

Krajowy Bank Spółdzielczy 
przyjmie jeszcze kilku Pań i Panów w charakterze 
zastępców, Zgłaszać się do Oddziału Banku w | 
kalu Biura Ogłoszeń S. Jutana, ul. Niemiecka Nz. 4.. 

Taksówka 
i półciężarówka 

do sprzedania. 

Wiadomość w firmie 

Lygmum Nagrodzki. 
Wilno, Zawaina 11-2, 

telefon 6-87 

Tysiące chorych 
ma katar żołądka, wadę- 
cia, kurcze, bółe, niestra- 
wnošč. zgagę, nudność_ 

| wymioty, brak apetycu. 
ogólne osłabienie, ecetera. 
edzyskało zdrowie 

Znaleźć na tym obrazku rybaka łowiącego ryby. 

„Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Il-ej. 

60. Labirynt 
uł. Zbigniew Zawada. 

LABIRYĄ > 

| 
} 
į 
  

    

walizkowe, gwarantowane ORYGINALNE SZWAJ- 
CARSKIE werki, automatyczne hamulce — od 88 złot. PATEFONY se. 

PATEFONY 204 Tas žietzem 
1! DOGODNE WARUNKI !! 

PŁYTY — ostatnie przeboje z teatrów: „Morskie Oko", 
„Qui pro Quo*, „Wesoły Wieczór”, oraz filmów 

PŁYTY — taneczne, wielkanocne, symfon. i operowe 
PŁYTY — Columbia, Odeon, Parlophon i Syrena 

11 WIELKI WYBÓR I! 

Skład instrumentów muzycznych, gramofonów i płyt a 

„CH. DINCES“ 
Wielka 15, telefon 10-46, istnieje od 1885 roku. 

   
   
   

   
    

  

      

   

    

  

Nowo otwarty Konsygnacyjny Dom Towarowy „Hurtowo Detaliczny 

Z. KAZASKI "* UL WIELKA 36 
(były lokal G. Malenda) 

REPREZENTACJA FIRM: 

Fryderyk Tislowitz, Bielska—Fabryka sukna, F. Rabinowitz i S-wie, 
Bielsko — Fabryka sukna. M. Nasnan, Łódź — Fabryka wyrobów plu- 
szowych i kotyków, Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrcebów Dywanów, 
Bielsko, — Sp. z ogr. odp., Karol Better, Bielsko — Fabryka sukna, 

towarów wojskowych i modnych 

    

Znaleźć drogę do. centrum. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Iil-ej. 

         

  

Od dnia 28 marca do 3 kwietnia 1931 
roku włącznie będzie wyświetlany film (uda Ww górach Massabiellskich 
W rolach głównych: Bernadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarles — Louis de Matrat. Abbe 
Peyromal G. Mathillon. Przy nagrywaniu tego filmu została Grota w Lourdes rekonstrwowana pod nadzorem 
J. Em. Kardynała Dubois, tak jak wyglądała w r. 1858 w czacie objawienia się Matki Boskiej — Bernadecie. 
Podczas seansów szereg pieśni religijnych wykona p. Hanna Jordan. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek 
seansów od godz. 4-ej. Następny program: LOTNIK. Cena biletów : Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

(Cudowne życie Bernadetty). 
Prawdziwa historja w 10 aktach. 

    

я a s 

Klu Miejskie 
IGALA MIEISKA 

+Mstrabramska 5. 

  

    

      

  

+ 

  

    
     

Dźwiękowy Dziś! Największy wszechświatowy +42: = i prześliczna sx > Ё (B 
KINO-TRA7R tukcea kilme džviekowegol Ulubiony emant mina Willi Fritsch "3. Dita Parlo poleca PO ns 

® Wielki film miłosny režys. genjalnego Eryka Pommera. Zachwycające 161 2 > Uakos 7 
-HELIOS“ Melodja seęfC pieśni cygańskie w wykon. kapeli Cyganów Janczi Bologh'a. Każdy musi na SEZON WIOSENNY w obficie zaopatrzonym wyborze następujące towary: ERO RA Jas 

я usłyszeć jak brzmi „Melodja serc", którą odśpiewa Willi Fritsch. | Materjały damskie i męskie, Obicia mebiowe mokety, komplety, pokrywki, |       uczającej. Wileńska 39, tel. 9-26 
b) | Adree: Liszki — Apteka.. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15 
bezpłatnej broszury pe- 

Na pierwszy seans ceny zniżone. narzutki i in. plusze dla tapicerów i magazyvów meblowych. Dywany roboty ręcz- 
nej zupełnie jako prawdziwe perskie. Materjały na bieliznę, Jedwakie sztuczne 

i inne artykuły. Sprzedaż podług ostatnich cenników fabrycznych. 

OTWARCIE DOMU TOWAROWEGO ODBĘDZIE SIĘ DZIŚ O 6. 1-ej p.p. 

  

      

NAD PROGRAM: „Rapsoda Węgierska”. 

00 atwiktowikno | Balai Me ы Эоа LIL DAGOVER i IWAN PETROWICZ 
JDM |7:zz-* Kobieta, która cię nigdy nie zapomni 

: dźwięk. p. t. 

tl, A. Klokiowicza 22. | Nap) PROGRAM: Dodatek dźwięk. p. t. „Promyczek słońca”. Pocz. o g. 4,6,8110:15. Na |-y s. ceny zniż. 

      
M. Biumawicz 
Choroby weneryczae, 

skórne i moczopłciewe, 

         
  

  = e | 

OGLOSZENIA Tylko 13 złotych 
kosztuje u A, Głowińskiego 

do „KURIERA WILEŃSKIEGO" Wileńska 27 
5-metrowy kupon jedwabiu sztucznego 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

ny suknię jako podarek świąteczny najmil- 

BIURA REKLAMOWEGO 
szy dla każdej Pani. 100 najpiękn deseni. 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

r Od godz. 2-ej do 8-ej film dźwiękowy, który wywołał wielkie zainteresowanie całego świata 

Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 
Film ilustruje czyn bohaterski Kentradmirała Rycharda E. Byrda przy ekspedycji jego do bieguna 
południowego. Przez szereg lat trzymał w napięciu świat cały i uznany został przez wszystkie narody 

za jedynego człowieka, który przeleciał ponad biegunami i oglądał je z lotu ptaka. 

ul. Wielka 47, tel. 15 41 | kim pelke amen ik. Re W į a Holi vwoo du 
“ Przepiękne obrazy rewjowe, špiewno-taneczne z udzialem Hank! Ordonėwny, Каго!а Hanusza, 

John Gilberta, Normy Shearer, Hanka Ordonówna śpiewa kuplety 
Buster Keaton i in. gwiazd ekr. w jęz. polskim. 

Pojedynek w przestworzach 

  
    

  

Dźwiękowe Kino "* 

film polsko-amerykański. 
Qd;godz. 8-ej. Pierwszy 

9
4
4
4
4
4
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ul. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

Choroby skėrne, 
weneryczne 

telefon 10-90, 
od godz. 9-—12 1 4—8, 

a W. Z. P.-20. 2 

Н ! 
1 moczypłei we, 

Dr. GINSBERG 

sę 2 R Ę 

Aenigsber 

ulica Mickiewicza 4, 

aboraby skórne, wene 

  

SKLEP MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„ELEONORA” 
Wilno, Š-to Jańska 1 (dawniej Borkowski) 

Dziś! Po raz pierwszy 
w Wilnie! Najpotężniejsze 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

  

      Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

  

ehem, szałlonemi igraszkami itańcami. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. l-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 
` 

"7 SE Ъ ni FORÓRU U 

    
  

i ryczne | moezopłeiowa KINO-TEATR | ozdzieło erotyczye p. i. | Rom ° ROŚ panich arai yi s | moskopiet 
« Wzruszający dramat życiowo-erotyczny w 10 aktach, ilustrujący dzieje nienawiści dwóch rywali. Na raty—5 zł. tygodniewo! papier, kślącii bicholfaryjka I dalęiast, i Wilenska 2 

A N Zbrodnia przeciw prawu! — W rolach głównych: Mady Christians i Gabrjeł Gabrio. \ y į maczki amerykańskie dzienniki podawcze, skorowidze kwi- 0d godz. 8—| i 4—8. 
» Film ten grą i wzruszającemi momentami poruszy každego widza. Ceny od 40 gr. JŻĄ я 8""’18"1'9‘*‹'!110- tarjusze, druki, kalendarze, artykuły | « tel. 567. 2435 

Sp» Е TL у oraz wszelkie wyroby platerowane ‚ 4 kórzana, > 
WIELKA 42 a „Najwiekszy A SS Norblina i Frageta. A kreślarski | Akuszerka | 

| (P PARE a a n ę r Z e Aa Aaaa z S F-ma „Wygoda” W. Pohulanka 16 m. 86 i rysunkowy, datowniki, pieczęcie gu- | * е 
a MBR as ё mowe i bilety wizytowe. Iar i NOSA 

Kino 
Dostawa do biur, urzędów i szkół | Ab i i 

Р Dziś i dni nast hl Naj 2 * ° s ro» Potężny I0-aktowy ая w i na dogodnych warunkach. | przyjmuje od 9. rakas“ da kolejowe Dali WEZ M aa p ł 0 mi LI r į ar mił OŚ 6 į aaa an Ważne {& Dp. organizatorów ZaDAW, 7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
06) 15 KO Freda Nibio, twórcy Ben Hura p.t. z życia rosyjskiego. Podaje do wiada aka al a Tales a AS 

' Historja o namiętnej miłości, tajemniczej damie i jej kochanku, i świetny у sza posiada repertuar najnowszych tań- g ‚ PRZOD WA 
4 ėworos kolejow,) oficerze austrjackim  _— Wol. gł.: najgenjalniejsza artystka Greta Garbo amant Konrad ё Nagel. ców przystosowany i do fortepianu. Pro- ! !:пеи е:іш:.с:’;’. RO 
abek а Początek o g. 5, w niedz. i św. o g. 4 pp. Nast. progr.: Księżniczka-cyrkówka ze zn. Harry Liedtke i Hildą Rosz szę Sz. Publiczrfość i nadal zaszczycić > |= r : ‚ | к Nilnie "ma im. Rózia 

mię łask. zamówieniami. Z poważaniem nia 1, 2, 3 i4 kwietnia b. r. o godz. 5.po poł. | Berkowiczówna uniew. się 
O-TEATR я ° + й z Ž : 2 8 odbędzie się licytacja (Lombard, ul. Biskupia 12), KIN Dziś! Nadzwyczaj efekt. 4 emnica S$ rz n i Ocz owe w 10 kierownik orkiestry KAZ Ż | „pszedawane będą po cenach niskich: materjały wel. 0d 100 do 200 zł 

M I M 0 Z A = film polski p. t. aktach WILNO, UL. Św. IGNACEGO 12 m. 5. miana "1 komgarnowe naj ubrania i pala darekie i ] -00 zł. 
2 SĘ kie, róż j abie, bielizna, o ie, ubrania, | tygodniowo zarobić ž 

NAD_PROGRAM: Druga serja amerykańskie. pałka, * futra i skórki futrzane i wiele innych famtów. | każdy bez wkładu aj“ Wielka Nr. 25 ——————— 0 filmu sensacyjnego p.lt. a «a “ Era E аТЬ y SOJSKEGO Leni э 
sa Ds W rolach głównych: Wililam Desmond i urocza Dorelys Perdue. p r Z e d st a wi C į e i i także srebrnyc УН AR Hare a 

' ь Ка pocztowa 274. Zna-- 
/ Kino- V . ® © ® ” e Dramat w 12 akt. w-g zn. poem nka p a + 

Teatr Dziśl Nadzwyczajny film Wieża miłości Lorda Byrona Don Juan Solidnych i wymownych do rozpowszechniania arty- POSZUKUJE SIĘ GMACH czek na odpowiedź. 

@# 1 ннн wszechówiat. sławy р. © kulėw towarowych niezbędnych w každym domu й Ё Е * 
л + era id: i b t poszukujemy na bardzo dogodnych warunkach. | © 16—18 pokojach w okolicach Wilna w suchym Pianino do wyna- ” W. rol. tytułow.: i pełna Obraz ten zachwyca widza swojem bogactwem Zgłaszać się z referencjami W. Pohulanka |, tel. 367 | lesie sosnowym, dla kolonji letniej. Oferty: W. Poha- jęcia. Ulubi kobiet 00M arrym0re dzięku * beztroskiem życiem owego wieku, muzyką śmie- & © i . < L я jęcia 

Miekiewicza 11;Ł15-62 | „p, znalonem LA s od 10—2 i 5—7. lanka 18. Centralny Komitet Oświaty. | Wiłkomierska 3—20. 

 


