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PAKT CZTERECH. 
Od chwili, kiedy były twórca par- 

tji socjalistycznej w Anglji a obecny 

szef rządu angielskiego, uzależnione- 

go od łaski konserwatystów, Ramsay 

Mac Donald pofatygował się do Rzy- 

mu i z ust twórcy partji faszystow- 

skiej i szefa rządu włoskiego, Benito 

Mussoliniego usłyszał, że dyktaturę 

nad Europą ma objąć koncern czte- 

rech mocarstw — upłynęły dwa ty- 

godnie wśród ogromnego napięcia i 

wiełkiego gwałtu, jaki spowodowało 

rzucenie tak sensacyjnej bomby w ży- 

cie polityczne państw europejskich. 

W ciągu tych kilku dni zdołano w 

Europie wyczerpać kilka kadzi atra- 

mentu, by wypisać tysiące artykułów, 

dyskusja na temat dopuszczalności 

czy niestosowności stworzenia w Eu- 

ropie aeropagu czterech, 

narzucić swe „sic volo, sic iubeo“, 

Przybrała oibrzymie rozmiary. Po- 

nadto ujawnione zostały już dwa uzu- 

pełnienia — czy też przeistoczenia — 

pierwotnej koncepcji Mussoliniego: t. 

zw. plan angielski i „memorandum* 
francuskie. 

Słowem: atmosfera, naładowana 

elektrycznością, grzmoty i błyskawi- 
ce. wiełobarwna tęcza urojeń dla jed- 

nych i ołowiane, ciężkie chmury dla 

innych. 

- Pierwotny plan Mussoliniego w 

tych dwóch tygodniąch uległ poważ- 

nej modyfikacji, w Niemczech wido- 

czne jest z tego poważne zaniepoko- 

jenie, bo dła rządu Hitlera „Inieres- 

sengemeinschaft“ czterech mocarstw 

w koncepcji Mussoliniego była naj- 

dogodniejsza. „Ale i te zmiany projek- 

tu Mussoliniego, wprowadzone przez 
mężów stanu angielskich i francus- 
kich, nie obalają idei przewodni 
która przyświecała wodzowi faszyz- 

mu. Anglja i Francja usiłują stępić 

nieco ostrze dyktatury „czterech* nad 

Europą, ałe zasadniczo każdy „pakt 
czterech* nie byłby niczem innem, 

jak obaleniem wprowadzonej Trak- 
tatem Wersalskim struktury politycz- 

nej, uśmierceniem Ligi Narodów. i 

groźbą nowych wojen. 

mających 

  

Dlatego też wszystkie te starania 

i wszystkie te mistyfikacje, które dy- 

płomacja i polityka angielsko-francu- 

ska wykonuje, aby pomysł Mussoli- 

niego uczynić możliwym do przyjęcia 

dla imnych państw — nie na wiele się 

zdadzą. Czy „dyktatura czterech* bę- 

dzie się nazywała tak czy inaczej, 
czy tekst „paktu czterech ubrany 

będzie w bardziej lub mniej szczere 

słowa, czy będzie w nim słowo „.re- 

wizja“ czy nie, czy zastrzeżone w nim 

będzie, że czterej dyktatorzy niczego - 

nie postanowią w nieobecności delik- 
wenta, który miałby paść ofiarą ich 

„nakazów'* — to zasadniczo nie zmie- 

niłoby istoty rzeczy. 

To też zarówno ze strony Polski, 

Jak i Małej Ententy, od pierwszej 
chwili, gdy ujawniony został pomysł 

„paktu czterech”, nie pozostawiono 

ani na sekundę projektodawców w 
wątpliwości, jak „inne państwa” za- 

patrują się na taki pomysł. Odpo- 

wiedź Polski i Małej Ententy brzmia- 
ła: nie! I na tem: stanowisku Warsza- 

wa, Praga, Belgrad, Bukareszt wy- 
trwają, bez względu na to, czy Ma: 

Donald zdoła przekonać o zaletach 
„paktu czterech* opinję w swoim 

kraju, a  Paul-Boncour polityków 

francuskich. 

Więc choćby i parłamenty w Lon- 

dynie i Paryżu stanęły za Mac Donal- 

dem i Paul-Boncourem — to przyszli 

„klienci* koncernu „czterech*, a mię- 

dzy nimi w pierwszym rzędzie Pol- 
ska, stale i nieodmiennie zajmą sta- 
nowisko megatywne i nie będą s'ę 
uważali za związanych żadnym „pak- 

tem“. 

Zresztą: cóż za ciężar gatunkowy 

może mieć taki „pakt', jeżeli poza za- 

sięgiem jego wpływów znajdzie się 

"gmachu Ligi i każdy dyktat 

nietylko Polska; nietyłko Mała Enien- 

ta, nietylko blok bałtycki, ale i takie 

potęgi na świecie jak Japonja, So- 

wiety. Stany Zjednoczone? 

Wrzawa, rozlegająca się obecnie 

Europie, krzątanina polityków fran- 

cuskich i angielskich, aby przecież 

pozory koncepcji takiego 

czterogłowego organu nadrzędnego 

nad Ligą Narodów — jest skazana 

na fiasko. Potrwa ta wrzawa i krzą- 

ale musi 

X 
  

uratować 

tanina jeszcze czas jakiś, 

ustać, gdy pewne jednostki we Fran- 

cji i Anglji uświadomią sobie dokład- 

nie, że pomysł obu wodzów nacjona- 

lizmu godzi w bezpieczeństwo i po- 

kój — i że zwarta postawa wszyst- 

kich poza „czwórką* wykłucza moż- 

liwość realizowania pomysłów, wy- 

lęgłych w głowach aneksjonistów i 

rewizjonistów, marzących o nowych 

podbojach i gwałtach. 

Jeśli zaś chodzi o stanowisko Pol- 

ski — zgodne zresztą z tem, co właś- 

nie z całą stanowczością podkreślił 

imieniem Małej Ententy  czechosło- 

wacki minister spraw zagranicznych 

dr. Benesz — to my nigdy nie sta- 

liśmy na stanowisku, że zamknięta 

jest droga do porozumień międzyna- 

rodowych. Ale podstawową rzeczą 

stale być musi, że te porozumienia 

być mogą tylko biletarne, a finalizo- 

wane jedynie na terenie Ligi Naro- 

dów.. Wszelkie .nadbudówki* na 

zgóry 

przez jakiś koncern jest niedopusz- 

czalny — i to bez względu na to, kto 

w nim bierze udział - 
Od tego zasadniczego stanowiska 

Polska absolutnie nie odstąpi. Uważa 

* ona każdy „pakt* czterech czy pięciu 

czy wogóle jakiegokolwiekbądź zes- 

połu za niedopuszczalny, bo niezgod- 

ny z duchem Ligi Narodów. 

To byłoby nasze stanowisko — 

negatywne. A pozytywne brzmi: nie 

uważalibyśmy się za związanych lub 

nawet tylko skrępowanych w naszych 

działaniach żadnym „paktem“, па 

który nie dalibyśmy swej zgody i na 

który mie dałaby zgody również i Li- 

ga Narodów. 

A że w tym poglądzie Polska nie 

jest wcałe odosobniona, że coraz wy- 

raźniej uwidocznia się, iż pogląd Pol- 

ski staje się wspólną własnością prze- 

ważającej większości państw europej- 

skich — wszełkie dalsze starania ini- 

cjatorów „dyktatury czterech* nie 

mogą doprowadzić do żadnego kon- 

kretnego rezultatu. Starania te zmą- 

cają nastroje w Europie — to praw- 

da. Ale w swym ostatecznym efekcie 

są bezskuteczne. Efemeryda „paktu 

czterech* jest skazana na fiasko. 

M. 

Mocne słowa min. Benesza 

o pakcie 4-ch. 

„Kurjer Poranny" z dnia 8. IV. 

podaje wywiad u ministra spraw za- 
granicznych Czechosłowacji Benesz4 
w Sprawie dyrektorjatu czterech 

państw zachodnich. 

W wywiadzie tym min. Benesz 
podaje, iż projekt dyrektorjatu 4-ch 
był mu znany już poprzednio, czego 
dowodem jest odpowiedź udzielona 
przez Małą Enientę, zanim świat do- 
wiedział się o istnieniu tego projektu. 

Słusznie min. Benesz podkreśla, iż 
dziś jest nie do pomyślenia powtórze- 
nie się koncernu europejskich mo- 
carstw, których ongiś pastwą padła 
Polska i była parcelacja Bałkanów. 

Stworzenie paktu 4-ch jest sprzeczne 
z paktami Ligi Narodów i, chociaż 

autorzy paktu podkreślają, że chodzi 
im o pokój — zdaniem min. Benesza 
—rezultat paktu zupełnie do pokoj: 
nie będzie podobny. W konsekwelcji 
mogłyby nastąpić i inne pakty, co 
doprowadziłoby do kompletnej anar- 
chji, bo: 

„Dłaczego bowiem my, Mała Ententa ra- 
zem z Polską nie mielibyśmy stworzyć no- 
wego paktu? Także klubu pokoju! Jeżeli wy 
koniecznie cheecie zmieniać nasze graniee — 
nie widzę powodu, abyśmy — „klub państw 
maniejszych* nte miełi zająć się waszemi spra 

wami. Moglibyśnry np. zacząć od rozdawania 
waszych kotonij Oczywiście wszystko „w 
imię trwaiego pekofu". 

Diaezego np. Polska nie miałaby otrzy- 
mać kcłonij atrykańskieh? Jako terytorjum 
jest większa od Włoch, a za kilkadziesiąt 
lat będzie liezebnie równie wiełka jak one. 
Dlsczegć np. Rosja sewieeka nie miałaby 
utwcrzyć razem z Chinami klubu 4dwóch*, 
aby i“ sie sprawą Indyj angielskich? 

Min. Benesz uważa, iż „Dyrekto:- 
jat* może się zajmować jedynie <w0- 
jemi sprawami, gdyż ma ich dużo i 
tylko ich obchodzące; zaś sprawy in- 
nych państw nie mogą należeć do 
„Dyrektorjatu“, a na žadne „przysta- 
wiane krzesełka* оп się nigdy nie 
zgodzi. Energicznie i mocno min. Re- 
nesz stawia kwestję, że jeśli Liga Na- 
rodów zaakceptuje procedurę, którą 
zamierza stosować pakt 4-ch, to jego 

Propozycje 
LONDYN. (Pat.) „Daily Telegraph* 

donosi, że propozycje angielskie. 
przedstawione w Paryżu w związku 
z paktem 4 mocarstw, są następujące: 

1) Wielka czwórka mocarstw bę- 
dzie pracowała razem, aby zapewnić 

pokój. с 
2) Co de możliwości dyskusji z ty- 

tułu art. 19 paktu Ligi inne zajntere- 
sowane mocarstwa będą współpraco- 
wały z wiełką czwórką na stepie rów- 
ności, O ile porozumienie będzie osiąż 
nięte, zostanie ono przekazane Lidze 
Narodów. 

3) Brytyjski projekt. rozbrojenia, 
stanowiący kompromis pomiędzy sta- 
nowiskiem niemieekiem a franeu- 

  

państwo będzie uważało, że Łiga Na 
rodów jest zniszczona — i „odejdzie 
z Ligi Nar. Dalej podkreśla, iż nie 
zgodzi się ma żadne dyskusje inter- 
pretacyjne, że procedura paktu czte- 
rech nie sprzeciwia się duchowi Lig: 
Narodów. 

W końcu jednak stwierdza, iż w 
gruncie rzeczy jest spokojny i patrzy 
na te wszystkie rozmowy, na tę pak 
tomanję z ironją, obserwując, jak wiel 
cy walczą o rzecz, która jutro być mo- 
że zapadnie się w otchłań. W. G. 

Agencja telegraficzna w Pradze wyjaśnia, 
iż wywiad zamieszczony w „Kurjerze Poran 
nym' reprodukuje nieaprobowane zdanie | 
nie jest dokładną interpretacją zdania min 
Benesza. Jednak autoryzowany wywiad niz 
zawiera zasadniczych zmian, a jedynie jest 
ogólmie złagodzony | usunięte są ustępy bar- 
dziej ostre. 

angielskie. 
skiem, musi być przyjęty 
wszystkiech sygnatarjuszy. 

4) Równość praw musi być przy- 
znana Austrji, Bułgarji i Węgrom na 
tych samych warunkach co Niem- 
com. 

Dziennik dowiaduje się, že Niem- 
cy również zredagowały poprawki do 
paktu 4 mocarstw. Wobee wyjazdu 
niektórych premjerów i innych głów- 
nych delegatów rządów do Waszyng- 
tonu zachodzi obawa — pisze „Daily 
'Telegraph* — że rokowania w spra- 
wie paktu ułegną odroczeniu aezko! 
wiek z drugiej strony jasnem jest, że 
konterencja 4 mocarstw musi się 

wkrótee odbyć, aby uzgodnić wszyst- 
kie złożone projekty. 

przez 

Między młotem a kowadłem. 
LONDYN. (Pat.) Omawiając wi- 

zytę rumuńskiego ministra Titulescu 
w Londynie, „Daily Herald“ twierdzi, 
że rumuński minister spraw zagra- 
nicznych zadał Mac Donaldowi powa- 
żny cios, oświadczając, że w żadnyni 
wypadku Mała Ententa nie przystąpi 
de narad z grupą 4 mocarstw. Ru- 
muński minister dodał, że usiłowanie 
rewizji traktatów pokojowych w spo- 
sób, proponowany przez pakt 4 mo- 
carstw oznaczałoby wojnę. 

Z drugiej strony Niemcy również 
uderzyły Mac Donalda, oświadczając, 
że © ile poparłyby pakt 4 mocarstw 
w jego pierwotnej formie, o tyłe od- 
mawiają poparcia paktu w zmienio- 
nej postaci, albowiem zmiany te czy- 
nią go dla Niemiee bezcelowym. 
Rząd Hitlera rozważał projekt jedy- 
nie dlatego, że zamierzał użyć go « 
swej polityce rewizjonistycznej prze- 
eiwko Polsce. 

Ostrzeżenie Chamberlaina. 
LONDYN. (Pat). Przemawiając w Bir- 

mingham, Austen Chamberlain oświadczył 
między innemi, że w Niemczech ożywia się 

znów cechujący je dawniej duch podboju. 

Przed podjęciem sprawy rewizji traktatów 

pokojowych oraz stanu zbrojenia Niemiec 

musimy być zupełnie pewni — mówił — 

Chamberlain — že duch podboju zniknął już 

u Niemeów i że dążą one do równości zbro- 

jeń poprosta dla własnego bezpieczeństwa i 

ZZ 

Depesza do Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Marsza- 
łek Piłsudski otrzymał następującą 
depeszę: 

Z okazji pełnienia pierwszej ofi- 
cjalnej funkcji i bytności w Modlinie 
iowego biskupa polowego wszyscy 
zebrani składamy Ci, Panie Marszai- 
ku, posłuszne wyrazy czci i hołdu. 

Biskup polowy ks. Gawlina. 
Generał brygady Szylling. 

Kogo jeszcze zaproszono. 
WASZYNGTON. (Pat.) Departa- 

ment Stanu w Waszyngtonie oznaj- 
mia, że zaproszenia do wzięcia udzia- 
łu w naradach gospodarczych wysła- 
ne zostały, poza głównemi mocarst- 
wami europejskiemi, również i do 
Japonji, Chin, Argentyny, Chile i Bra- 

zylji. 

Zmiany w koncernie wydaw- 
niczym Mossego. 

BERLIN, (Pat). Wi berlińskim 
koncernie wydawniczym Mossego do- 
szło do zasadniczych zmian, zarówno 
w stanie posiadania, jak i w redakcji 
wydawnictw. Dotychczasowy właści- 
ciel koncernu Lachmann Mosse us- 
tąpił. Koncern przeszedł w ręce ad 
hoc utworzonego towarzystwa z 03- 
raniczoną odpowiedzialnością, które 

objęło „Berliner Tageblatt', ekspedy 
cję anonsów i inne wydawnictwa te- 
goż koncernu. Mosse otrzyma rentę 
roczną w wysokości 100 tysięcy mk. 
Na czele koncernu staje dyrekcja z 
ministrem Rzeszy Ostem na czele. 

Nagła śmierć Arcybiskupa 
Mańkowskiego. 

LWÓW. (Pat), Dnia 8 bm, o godz, 15 w 
pociągu osobowym na linji Lwów—Przemyśl 
zmarł nagle arcybiskup Piotr Mańkowski z 
Włodzimierza Wołyńskiego. 

utrzymania pokoju. — Chwila obecna — о4- 
wiadezy! Chamberlain — nie nadaje się do 
czynienia Niemeom jakiehkołwiek ustępstw. 

  

Mussolini o rewizji granic. 
BERLIN, (Pat). „Boersen Kurier“ 

ogłasza artykuł Mnssokiniego, zatytu- 
łowany: „Idea rewizji kroczy nap- 
rzed*. Autor artykułu stara się na 
wstępie wykazać, że Mała Ententa nie 
może być uznana za piąte mocarstwo 
z uwagi na przeciwieństwa interesów 
politycznych i gospodarczych pomię- 
dzy jej członkami. Celem właściwym 
nowego paktu, zawartego przez Małą 
Ententę, jest — jak stwierdza Musso- 
lini — utrzymanie status quo i roz- 
bicie wszelkiej próby rewizji trakta- 
tów pokojowych. Mimo to Musolini 
jest zdania, że idea rewizyjna czyni 
postępy i staje się silniejsza od papie- 
rowych protokółów. Premjer włoski 

Davis w 
BERLIN, (Pat). W sobotę przed 

południem przybył do eBrlina amba- 
sador Norman Davis w towarzystwie 
małżonki i 2 doradców amerykańs- 
kich. W południe Davis przyjęty był 
przez prezydenta Hindenburga. Pod- 
czas audjencji obecny był minister 
spraw zagranicznych Rzeszy von Ne- 
urath, O godzinie 18 Davis odbył dłuż 
szą konferencję z kanclerzem Hitie- 
rem i ministrem Neurathem, 

BERLIN, (Pat). W związku z po 
bytem Davisa w Berlinie „Local Aa- 
zeiger“ donosi, że delegat ameryk ń- 

przypomina wreszcie swe oświadcze- 
nie, że traktaty nie są wieczne i że 
ciężkie zawikłania dadzą się uniknąć 
tylko przez rewizję traktatów. Musso 
lini dodaje tutaj uwagę, że tego rodza 
ju rewiza, której celem jest uniknię- 
cie nowej katastrofy wojennej, must 
być prowadzona przy pomocy Ligi 
Narodów, jak 10 zresztą przewidywał 
i dopuszczał przedłożony pakt. Autor 
artykułu kończy przestrogą, że jeżełi 
Liga Narodów nie przystąri w czas i 
z zachowaniem niezbednych ostrożno 
šci do rozwiązania tego zadania re- 
wizji, to kos jej (Ligi Narodów) zgóry 
jest przesądzony. 

  

Berlinie. 
ski przedłoży rządowi Rzeszy ofiejal- 
ne zaproszenie prezydenta Stanów 
Zjednoczonych na konferencję przy- 
gotowawczą do Waszyngtonu celem 
przeprowadzenia rokowań w sprawie 
długów wojennych i rozbrojenia. 

Rząd niemiecki zakomunikuje Da- 
visowi, że Niemcy są przedewszysi- 
kiem zainteresowane w dojściu do 
skutku prawdziwego pokoju europej- 
skiego, Liczne trudności polityczne i 
gospodarcze dadzą się usunąć tylko 
przy pełnem równouprawnieniu Rze- 
szy Niemieckiej. 

ESTETINIO TT SRS IS DOT ZOT TSZT ZE ZOZ 

Odznaka broni pancernej. 

  

W centrum wyszkolenia broni pancernej 
odbyło się rozdanie przez gen. Fabrycego, 
pierwszego wiceministra Spraw Wojskowyca 

Odznak Pancernych oficerom i podoficerom. 
Zdjęcie nasze przedstawia moment rozda- 

wania odznak przez gen. Fabrycego. 

Z POD ZNAKU SWASTYKI. 
Przywrócenie zawodowego stanu urzędniczego 

'w Niemczech. 
BERLIN. (Pat) Gabinet Rzeszy 

ma piątkowem posiedzeniu wieczor- 
nem, oprócz ustawy o Ścisłem zespo- 
leniu krajów związkowych z Rzeszą. 
uchwalił ustawę o przywróceniu za: 
wodowego stanu urzędniczego. Wszy- 
scy urzędnicy, powołani do służby po 
dniu 19 listopada 1918 roku bez za- 
chowania odnośnych przepisów lub 
bez odpowiedniego wykształcenia, 20- 

staną wydałeni. Rozporządzenie to 
rozciąga się również na pracowników 
i robotników Rzeszy, krajów związ- 

kowych i gmin. Ustawę tę. postano- 
wiono dalej rozciągnąć na adwoka- 
tów—Żydów przez odpowiednią zmia 
nę odnośnego prawodawstwa 

Równocześnie gabinet wprowadził 
ponownie tytuły i ordery. Ordery i 
odznaki przyznawać może tylko pre- 
zydent Rzeszy, tytuły — prezydeni 
i namiestnicy, w Prusach zaś prem jer. 

Następnie zatwierdzono projekt u- 
stawy w sprawie uznania dnia I maja 
jako święta narodowego pracy. ° 

Głosy prasy. 
BERLIN. (Pat). Prasa, ogłaszając ostatnie 

postanow. a gabinetu, podkreśla, że usta 
wa o zespoleniu krajów związkowych z Rze 
szą stanowi zasadniczy krok na drodze re- 

formy ustreju Rzeszy, 
„Deutsche Allgemeine Ztg.* pisze, że na- 

miestnicy Rzeszy oznaczają poprostu koniec 
dawnego niemieckiego federalizmu. 

„Der Tag* zaznacza, że parlamentaryzm 

jako forma opanowania władzy w krajach 
wchodzących do Rzeszy zostanie unicest- 
wiona. Włeimarskie republiki przestały ist- 
nieć, 

„Kreuzztg.* podkreśla, że dla reakzacji 
zadań państwowych w związku z walką o 

     

     

  

  

swobodę Niemiec osiągnięto daleko posunię 
tą centralizację. + 

„Vossische Ztg“ zaznacza, że dotychczas 
wydane i przygotowane ustawy stanowią do 

piero początek na drodze do reformy ustroja 
Rzeszy. Pozostaje jeszcze kwestja nowego 
podziału administracyjnego. 

„Woelkiischer Beol4achter* zaznacza, że 

czasy, kiedy w ramach republikańsko - pań- 
stwowych odbywała się wałka partyjno - 
polityczna o władzę, minęły bezpowrotnie. 
Weimarskie państwo partyjne złożono osta 
tecznie do grobu. Obecnie kroczy niemieck'e 
państwo narodowe, 

Apel szturmówek hitlerowskich. 
BERLIN, (Pat). W sobotę wieczorem od- 

był się apel narodowo-socjalistycznych o0d- 
działów szturmowych z Niemiee i Austrji. 
W Berlinie w pałacu Sportowym, po uroczy 
stym raporcie 20 tysięcy szturmoweów, kane 
lerz Hitler wygłosił przemówienie, transmito 
wane przez wszystkie radjostaeje niemieckie, 

Hitler w przemówieniu swem nawiązał do 
gziejów powstała narodowo-hitlerowskich 
oddziałów szturmowych, zaznaczając, że im 

tylko ruch eały zawdzięcza zwycięstwo. Dzię 
kując za dotychczasową wierność, kaclerz 

oświadczył, że gdy narodowi socjaliści staną 

' za 4 lata przed narodem, to wyrazi on im 

swe zaufanie, 

Przed ruchem naredowo-socjalistycznym 

stoi drugie z rzędu wielkie zadanie, a miano 

wieie pozyskanie narodu niemieckiego. 

Po odbył się przemarsz oddzia- 

łów przez ulice miasta. 

Min. Goering premjerem pruskim. 
BERLIN, (Pat). Urzędowo komu: 

nikują, że minister Goering zostanie 
mianowany premjerem pruskim. Wi- 
cekanclerz Papen, który pełni urząd 
komisarza Rzeszy dla Prus, obejmie 

inne ważne stanowisko państwowe. 
Dla pozostałych krajów związkowych 
zamianowanych będzie 10 namiestni- 

ków, którymi przypuszczalnie w wię- 
kszości wypadków pozostaną dotych- 

czasowi komisarze Rzeszy dla poszcze 
gólnych krajów. Kraje mniejsze otrzy 
mają wspólnych komisarzy. 

Drugi napad na akademików 
Polaków. 

RYBNIK. (Pat). Dnia 7 bm. między gedz. 
18.30 a 19.30 napadła grupa Niemców w Ry- 
Guśtowach na 4 akademików Połaków z Ryb- 
nika, którzy przyjechali do tej miejscowości 
w cdwiedziny. Napastnicy zatrzymali samo- 
chód i jednego akademika z Rybnika pobili, 
wykrzykując przytem „Heil Hitler, „Precz 
z Pclską* eraz wygrażając po niemiecku, iż 
będą prześladowali każdege mówiącego ję- 
zykiem polskim. Wdreżeno natychmiast do- 
ehodzena i ujęto 17 sprawców napadu, z któ 
rych jeden posiadał swastykę hitlerowską, 

Jest to już drugi w tym tygodniu napad 
na akademików poiskich na tutejszym tere- 
nie. 

Krwawe zajście we Wrocławiu 
BERLIN, (Pat). Ubiegłej nocy doszło we 

Wreeławia do krwawych starć, połączonych 
ze strzelaniną między grupami przeciwników 
politycznych. - 

Zajścia rozpoczęły się w lokału publiez- 
nym, w którym część zebranych zażądała ©- 
degranta pieśni narodowo-seejałistycznej, › е@ 
wywołało sprzeciw u pozostałych gości. Bój- 
ka przeniosła się na ulicę, gdzie padły. strza- 
ty, Dwóch młodych robotników zostało zabi- 
tych. szereg innych ranionych, Zabici i ran- 
ni są członkami partji naredowe-soejalistyez 
nej. W sebetę nad ranem połicja przy pomo 
cy oddziałów naroedewo-socjalistycznych urzą 
dziła chtawę w mieście, dekonywująe liez- 
nych rewizyj i aresztowań. Skonfiskowano 
wielką ilość broni, Doszło do starć, 
których policja użyła breni pzłnej. W cza- 
sie tej akeji uliee byty zamknięte przez po- 
ie Przechodniów poddawano ścisłej re- 
wizji, 

  

Papen I Goering jadą 
do Rzymu. 

BERLIN. (Pat.) Wicekanclerz Pa- 
pen wyjechał wczoraj wieczorem do 
Rzymu. Minister Goering odjechać 
ma — jak podaje prasa — w niedzie- 
lę. Wyjazd ministra Goeringa — w/g 
„Voelkischer Beobachter“ — ma na 
celu omówienie z włoskim ministrem 
lotnictwa szeregu kwestyj z. zakresu 
komunikacji napowietrznej.



Fundusz Pracy. 
WARSZAWA, (Pat). 

nie p. premjera Prystora na pierwszem 
posiedzeniu Naczelnego = Komitetu 
Funduszu Pracy w dniu 7 kwietnia 
roku bież. 

„Proszę Panów! Jeżeli przypom- 
nimy sobie dwa poprzednie posiedze- 
mia organizacyjne komitetów pomo- 
cy bezrobolinym — pierwsze z pr 
łat 2 i drugie z roku zeszłego, to bę 

dziemy mogli stwierdzić, że w óweze 
snych naszych rozmowach i dyskus- 
jach błąkała się bezustanku  tęskna 
myśl, aby nie ograniczać pomocy dia 
bezrobotnych tylko do stroi 
charytatywnej, lecz uczynić coś wi 

r zrobołnym z pomocą 
szy sposób, przez 

danie im możności pracy. Dzięki ak- 
cji Sekcji Pracy, której przewodni- 
czącym był sen. Iwanowski, udało się 
mawet w jednym roku coś miecoś 
tym kierunku zrobić. Około 40 tysie- 
cy bezrobotnych zostało zatrudnio - 
nych, a w jak na ówczesne możli- 
wości, dość dużo zostało pod tym 
względem zrobiono. 

    

    

    

Tęskna myśl ówczesna, dzięki ini- 
cjatywie poselskiej, teraz otrzymała 
materjalne ujęcie. Powstał Fundusz 
Pracy, który zastąpi Fundusz Pomocy 
Bezrobotnym. Źródła i zasoby Fun- 
duszu Pracy nie są zbyt wprawdzie 
duże, ale będziemy pragnęli uczyu 
wszystko, aby ich użycie dało jak naj- 
wydatniejsze wyniki. Celem Fundu- 
szu Pracy będzie przeprowadzenie z 
pośród caiego mnóstwa robót potrzeb 
nych, pożytecznych, koniecznych ta- 
kich robót, któreby właśnie dla spra- 
wy bezrobocia miały największe zna- 
czenie, to jest takich, któreby zawi 

rały w swoich kosztach najwięk 
procent robocizny, oraz iakich, które- 
„by pomogły zmniejszyć napięcie bez 
robocia w tych środkach, gdzie ono 
jest największe, a zatem Górny Śląsk, 
zagłębie Dąbrowskie, województwo 
łódzkie, Warszawa. Niektóre roboty 
zostały już rozpoczęte. Aby nie tracić 
czasu, Ministerstwo Opieki Społecz- 
wej przygolowało już ewidencję roz- 
maitych robót i przeprowadziło kal- 
kulację pod względerh finansowym i 

      

  

   

    

  

pod względem zastosowania pracy 

„ludzkiej. 

Fundusz Pracy pod względem ог- 
ganizacyjnym składa się z Ko 
mitetu i Dyrekcji. Na czele Komite- 
tu staje p. prezes Klarner, Pan prezes 
Klarner, a wraz z nim i inni człon- 
kowie dotychczasowych komitetów 
pomocy bezrobotnym, *zwłaszcza p. 
minister Jurkiewicz mają za sobą już 
poważny dorobek wykonanej pracy 
i doświadczenia. Zastępcą prezesa zo- 
staje dyrektor BGK Drecki. Na czele 

* Dyrekcji staje pos. Madeyski jako dy- 
rektor naczelny, oraz dwóch dyrekto- 
rów: jeden do spraw pracy — inż. Za- 
grodzki, zastępca głównego insp. pr 
cy, drugi do spraw pomocy doraźnej 
— macz. Grunwald. 

  

Chciałbym tu podkreślić, żę tej 
drugiej części pracy nie można zanie- 
chać, zwłaszcza na początku. — Na 
zakończenie chciałbym wyrazić swo- 
je gorące życzenie, aby prace zapo- 
czątkowane przez Fundusz stały się 
zachętą i podnietą dla wszystkich 0- 
bywateli do podejmowania robót, mo 
gących zmniejszyć bezrobocie i by 
stały się one zapoczątkowaniem no- 
wego, żywszego okresu w naszem 7у- 
<iu gospodarczem. W tej myśli skła- 
dam wszystkian panom gorące życze- 
nie „Szczęść Boże”. 

  

Przemówie- 

   

   

    

DEE 

Zaosirzanie się stosunków anglo-sowieckich. 
MOSKWA, (Pat). Uchwały parla- 

mentu angielskiego, dotyczące em- 
bargo na towary sowieckie, wywołui- 
ły w Moskwie wielkie oburzenie. Pra- 
sa sowiecka zareagowała na nie nie- 
zwykle ostro, kwalifikując uchwały 
Ixby Gmin, jako objaw „zoologicznej 
nienawiści konserwatystów do wła- 
dzy sowieckiej*. Sprawozdania z rox- 
praw Izby Gmin zajmują niemal cal- 
kowicie pierwsze strony dzisiejszych 
dzienników moskiewskich. 

„Izwiestja* artykuł wstępny koń- 

ezą oświadczeniem, że groźby angie!- 
skie nie będą miały żadnego wpływu 
na przebieg procesu inżynierów an- 
gielskich. „Izwiestja* piszą, że „wo- 
bec jaskrawej niewspółmierności po- 
między przedmiotem konfliktu a za- 
rządzeniami rządu augielskiego pów- 
staje przypuszczenie, że przyczyny ta 
kiego zachowania się angielskich im- 
perjalistów leżą głębiej*, Pismo za- 
powiada, że do wyświetlenia tych przy 
czyn jeszeze powróci. 

Modły za Żydów. 

  

(Pat). Kardynał Verdier. ogłosił 
załecający klerowi oraz 

wiernym wzneszenie modłów dla odwróce- 

  

nia nieszczęść, 
dów. 

które spotykaja obecnie Ży- 

Auojencji nie było. 
  WARSZAWA. (Pat). Niektóre pisma po- 

dały wiadomość, jakoby ambasador włoski 
był w ostatnich dniach przyjęty na audjeneji 

  

przez Marszałka Józeia Piłsudskiego. Dowia 
dujemy się, że wiadomość ta nie ma pod- 
staw, 

Kpt Benciu skazany na 20 lat ciężkich robót. 
BUKARESZT. (Pat). Zapadł wyrok w pro 

cesie kpt. Renciu, oskarżonego © zdradę ta- 
jemnie wejskowych i szpiegostwo na rzecz 

cściennege państwa. Oskarżony skazany 40- 
stał na 20 lat ciężkich robót. 

“EL EOS Ki 
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wspaniałych haftów, koronek klockowych, wałensjenek, szantylowych, pięknych 
wstążek i przybrania do sukien i bielizny 

  

Ingres Ks. Piskupa Polowego 

(WARSZAWIA KAP), — W niedzielę pai- 
9 bm. odbędzi> * 

„ Jozeia Gawl 

mową, Žinia      ingres JE. Ks 

  

wego, do katedralnego kościoła garnizon 

wego p. w. Najśw. Marji Panny Królowej 

Polski, - przy ulicy Długiej. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

   

WIARSZAWA. (Pat), Dolary 8,88:/,, do- 
lary złote 9,07 i pół, muble 4,73 — 4,74. 

WARSZAWA, (Pat). DEWIZY: Łondyn     
   30,65 — Nowy York 8,93 — 

34,98. Szwajcarja 

171,79. Berlin w obrotach nieofic 
'Tendencja przeważnie utrzymana, 

Dolar w cbr. ; 8,88 i 

czwarta. Rubel 4 

    
           

  

   

  

ainych 
4.74. 
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POLITYCZNE SKANDALE PARYŻA 
"ne się dzieją rzeczy w tej chwili w 
Raz pe raz wychodzą najaw afery, 

t polityczny HI Republiki stawia: 
nacznem i niemiłem Świetie. Opin- 

ja publiczna nie zdążyła jeszcze ochłonąć z 
rewelacyj jednego skandalu, gdy już następ 

zi jej uwagę. Czyżby istot 
się psułe w państwie duńskiem? -— 

W każdym razie splot afer różnego nedzaja 
daje iatwą broń w rękę przeciwnikom dzi- 

ej klasy rządzącej, emanaeji demokra- 
tyczno — parlamentarnego reżimu, 

BURZA W SOCJALISTYCZNEM GNIAZDKU. 

jbardziej soczyste i groteskowe są ре- 
rypetje- skandalu, w jaki uwikkłali się dwaj 

potentaci zmu  farneuskiego, Leon 
Blum i sekr: generalny partji Paul Fa 
re z winy krnąbrnego i namiętnie broniącego 
swego prawa do miłości i pięknej żony człon 
ka pariji — Sabatiera, urzędnika ministerst 
wa marynarki, Przewiną tego estatniego by- 
ło, iż nie pczwolił scbie odebrać żony, na 
którą „zagiąt parol“ potężny Paul Faure, -- 
Ce więcej — nie wahał się zagrozić śmierc: 
swemu rywalowi, jeśli nadal laury don Zu 
ana nęcić go będą w stronę pani Sabałie- 
rowej. Groźba ta poparta została namacal- 
nym argumentem w postaci świeżo nabytego 
rewotweru. 

      

              

ię ze skargą do Leona 

Bluma. I cóż się dzieje? Na interwencję socja 
listycznege leadera Sabatier zostaje areszto- 
wany i przetrzymany trzy dni w areszcie. 
Danc mu de zrozumienia, że ryzykowuie 
jest w partji socjalistycznej przeciwstawiać 
się woli szefów, choćby nawet w sprawach 
sertymentalnych. Lecz cóż? Pan Sabatier nie 
zrozumiał tej lekcji i w dalszym ciągu bro- 
nił swego, grożąc skandalem. Śmiałość 16 
drogo przypłacił. W kilka dni później, aresz 
towany powtórnie i uznany za niebezpiecz 
nego furjata, wywieziony został do zakłada 
cbłąkanych w Charenteon, gdzie przebył trzy 
miesiące. Nie pomogły ani rozpaczliwe listy, 
pisane do Leona Bluma, ani interwencje przy 
jaciół. Dopiero lekarze go uratowali, uzna- 
jąe za hezeełcwe przetrzymywanie zdrowego 
cziowieka w domu warjatow, wypušcili 40 
w tych dniach na wolność, Z tą chwilą cała 
sprawa przedostała się de prasy. Z jakąż 
dziką rozkoszą wrogowie socjalistów rzuciii 
się na tę aferę, drwiąc i szydząc bez pardo- 

nu. 

  

PODSEKRETARZ STANU 
NA CENZUROWANEM, 

Z ostatnich dni również datuje się afera pod- 
sekretarza stanu w ministerstwie wojny 
Gastona Hulin,. W organach prasy prawieo- 
wej ukazały się niedawne napastliwe arty- 
kuły z zarzutami, że na kilka lat przed woj- 
ną p. Hulin wydałony został z Ligi Obrony 
Praw Człowieka w Poitiers za malwersacje 

pieniężne. Po bliższem zbadaniu sprawy: oka- 
zało się, że zarzuty malwersacji są grubo 
przesadzone. Chodziło o drchną stosunkowo 
kwctę 35 franków, z której niefortunny ezło- 

wiek cbecnego rządu nie zdołał się podów- 
czas wyliczyć, Ten grzech młodości jest fak- 
tem, jednakże p. Hulin niezbyt zręcznie prze- 
czył wszystkiemu, eo przeciwnikom jego 
pozwoliła wysunąć dodatkowe zarzuty kłam- 
stwa. Sprawa była nawet przedmiotem inter- 
pelzeji w Izbie deputowanych. Premjer Da- 
ladier wziął w obronę swego podsekretarza 
stanu, wszyscy jednak spodziewali się, że p. 
Hulin tak czy owak zgłosi dymisję, W tym 
kierunku wywierali również nacisk na niego 
czienkowie rządu. Dotychczas jednak dy- 
misja nie nastąpiła. 

PROCES „AEROPOSTALE*. 

W chwili cbcenej rozgrywa się przed są- 
dem przesięgłych w Paryżu epilog głośnej 
kilka miesięcy temu afery Aeropostale, z po- 
wedu której wylało się już morze atramentu 

  

Listy z Warszawy. 
Rozrost Warszawy. — Oryginalna gonitwa. — Paradoksy życiowe. — 

Synekury dozorców domowych. — Procesy. — Refleksy hitleryzmu. 

Mimo kryzysu, mimo ciągłych u- 

tyskiwań prasy opozycyjnej na jało- 

wość wszelkich wysiłków twórczych 

obecnego systemu, „Warszawa rośnie 

— rośnie, mie oglądając się na niedo- 

łężny swój samorząd. Wystarcza 

przez jakiś czas nie odwiedzać której 

dzielnicy, by, zajrzawszy do niej, za- 

stać nieoczekiwane zmiany. Miej 

starych ruder i pustych placów 2 0b- 

rzydliwemi parkanami zajmują mo- 

numentalne budowle instytucyj pań- 
stwowych. Tu piękny gmach B-ku 
Gospodarstwa Krajowego, tam pałac 
B-ku Rolnego; w zacisznej Alei Szu- 
cha ulokowało się z przepychem Mi- 
misterstwo Wyzn. Rel. i Ośw. Publ.; 

Telefony Międzymiastowe siedmio- 

piętrowym olbrzymem zajęły ul. Po- 

znańską od Nowogrodzkiej aż do Św. 

Barbary; na Pradze wspaniałą siedzi- 

bę wystawiła Dyrekcja Okręgowa 

'Kolei Państwowych i t. d., i td. 

Ale nie dość tego! Pisałem kiedyś 
ma tem miejscu o osiedlach i kolo- 

njach, powstających ma dawnych od- 

ległych przedmieściach. Dziś są to już 

dzielnice, niekiedy daleko „piękniejsze 
od śródmieścia. Proszę zajrzeć na ta- 

ki Żoliborz. Te szerokie ulice, te pla- 

    

ce rozległe, otoczone blokami żelazo - 

betonowych kamienic, te tonące w 
zieleni „osobniaczki* obok wielkich 
spółdzielni mieszkaniowych, gdzie 

koszarowość dała podstawę unowo- 
cześnienia życia rodzinnego—wszysi- 
ko to zapowiada dalszy, olbrzymi roz-- 
rost miasta i jego modernizację. 

  

Głód mieszkaniowy znika. Znika 
też dawna ciasnota Wa wy, któ- 
rej pewien Amerykanin  przepowie- 
dział, że powinna stać się jedną z naj 
większych stolic Europy (ze względu 
na swe położenie geograficzne). 

Ciekawą jest rzeczą, iż tak dziś, 
jak dawniej, okolicznością, sprzyja- 
jącą rozrostowi miasta, jest ciągłe 
usuwanie się polskiej Warszawy przed 
naciskiem ghetta. Jeszcze w pierw- 
szej połowie zeszłego stulecia dzielni - 

cą żydowską były południowe krańce 
stolicy: stąd też nazwa Alei Jerozo- 
limskich. Ulice takie, jak Francis 
ikańską, Dziką i wogóle całą nalew- 
kowską część miasta zaludniała inte- 
ligencja polska, a poniekąd i arysto- 
kracja. Dotąd spotyka się. tu stare, 
piękne pałace, oczywiście, poniszeza - 
ne ii poprzerabiane do miepoznania. 
W końcu XIX wieku doszczętnie zni- 

    

   

i hektolitry farby drukarskiej, Na ławie as- 
karżonych zasiadły cztery esoby: Andrć Bo 

uillcux Dałont, dyrektor kompanji lotniczej 
Aercpośtale, utrzymującej komunikację: po- 
wietrzną, pocztową i pasażerską, z Franc 
do Ameryki południowej pr Airyke fran- 
cuską; następnie zawodewy fałszerz Lucien 
Collin z przydomkiem Lucco, godny jego 

kompan Picherie i ajent słu. 
czej de Lubersac, Wszyscy 
fałszerstwo względnie posługiwanie się 
szowanemi dokumentami, 

  

  

  

   

  

      

     

     

  

Rozprawa teczy się w zuognionej i burzli- 
e ania y niesłychanie 

tej waiki konkurencyjnej firm i kom 
łotniczych © zamówienia i subwencje 

rządu. Do parcksyzmu wałka ta doszła mię- 

dzy dwiema zyjącemi osobistościami: 
z jednej strony Andrć Rouillcux Lafont ze 
sweją Aeropostale, z uni) Paul Leuis e 
iler, 

czej CL. D. 

       

   

      

42 fabryki motorów Ciano 

    
Rhome. Pierwszy. nie wahał się puścić w 
Gbieg przed kilku ie 'ami „kompromita- 

cych“ enti wynikało. 

  

že Paul Louis W+ šos do spółki z niemiecką 
Łufthansą ukartewał podstępny zamach na 

Aercpostale, żeby ją zagarnąć -<dla siebie 
i uwelnić się cd konkurenta, „W aferę te 
wplątany został najniewinniej w świecie dy- 
rektor depertamentu w ministerstwie loł- 
nietwa p. Oheumić, którege oszezercze doku- 
menty „czarno ma białem* oskarżały © po- 
branie clbrzymiej łapówki za ułatwienie 
tranzakcji. 

Śledztwo wykazalo całą bezpodstawność 
tych zarzutów, Dokumenty były siałszowane 
z piekielna zręcznością, że nawet zawodowi 
eksperci uznali je za autentyczne. Kto je 
stłałszował? Andrė Bouillcux Lafont dowo- 
dzi, że podsunął mu je w machiawelski spa- 
sób Collin. Ten osiatni wypiera się i tw 
dzi od samego początku bez zająknienia, ż* 
tałszował na zamówienie i pod: dyktandem 
dyrektora Aeroposiale. Gdzie jest prawda? 

      

Obecny proces nie przyniósł jeszeze rozwią- 

zania tej zagadki. 

MACHIAWEL FALSZERSTWA. 

W każdym razie Lucien Collin z przy- 
iem Luceo jest typem z niewiarogodnie 

"ma przeszłością. Trudno wylie: WSZY- 
stkie im ggi, w które bye „ Potra- 

ił sę cić 1. Oddziału. 
Zajmował s wem* na Swój 

nak trzeba mu 
m, że jest nie- 

ałszerzem, Kemuż to nie sprz 
wanych dekumentów? Jego 

przełeżcny HH Oddziale komisarz Faux- 

Pas-Bidet przez długi czas drogo opłacał 
wątpliwe usługi tego szezwanego lisa, Mi- 
risterstwo tetnictwa „zakupiło” liczne infor- 
macje... nieprawdziwe, Wśród  niefortuan- 
nych klijentów Collina figuruje nawet rzą 
jegostowiański. 

Liezne eschy prywatne uciekały się de ро- 
тосеу įego „wechiu wywiadowezego“. Wres: zeie 

ostatnią jego i najnieszezęśliwszą ofiara był 
Andrć Bouilloux Lafont, Collin w każdy 

ej reki 

     

  

         

  

    

  

    

   

  

zrównanym 

dai on si 

    

    

    

   

razie nie uniknie tym razem karz: 

sprawiedliwości, 

  

REWOÓŁWER GERMAINEY. D'ANGLEMONT 

Pedczas gdy afera Aercpostale nie wy- 
czerpała jeszcze wszystkich swoiea możii- 
wsścj sensacyjnych, sprawa tragicznej śmier 
ci prefekta depertamentu Causerefx w 
szym ciągu pasjcnuje opinją publiczną. Za- 
kėjezyni Germaime d'Anglemont nie przesta- 
je powtarzać, że fatalny strzał z rewolweru 
padł przypadkowo. Sędzia śledczy stara się 

jest prawdy w wersji tej szeze- 
Ё į biety, która ed magla praczki do- 
szła do książęcych apartamentów i obecni: 
kcńczy sweją światową karjerę napiętno- 
wana piętnem zbrodni, 

Cała ta afera również nie należy do tych, 

które mogą podni autorytet ster paria- 

  

   

  

Kawalerzyści polscy w Nicei. 

  

  

ei na 
część 

  

6 bm, wieczorem wyjechała do N 
Międzynarodowe Zawody Iiippiczne 
ekipy polskiej, : 

  

kły ślady sytuacji dawnej: W wę 
północną zagarnęła ludność żydow- 
ska; chrześcijańska zaś przeniosła się 
do południowej, bardzo ją rozszerza- 
jąc i zdobiąc. Ja sam pamiętam cza- 
sy, kiedy na uł. Marszałkowskiej nie 
było zupełnie sklepów, a począwszy 
od ulicy Bielańskiej, Leszna, pl. Kra- 
sińskich, szabas nie odróżniał się ni- 
czem od dnia powszedniego. 

   

  

Zkolei wszakże następuje ruch, 
który znów te stosunki zmienia, Jak - 
by w pogoni za klijentelą, handel ży 
dowski zawraca ku południowi mia - 
sta. Z początku idzie to wolno, opor- 
nie. Stopniowo jednak szturm nabiera 

rozmachu. Dziś jest on już prawie 

skończony. Masa firm, których szy!- 
dy widywało się dawniej tylko na Nu- 
lewkach, przeprowadziła się na Mar- 
szałkowską; niebrak tu nawet jadło- 
dajni koszernych, Plac Teatralny, 
Wierzbowa, a nawet Nowy Świat by- 

wa terenem tłumnych szabasowych 

spacerów. Na Żórawiej, Hożej, No- 
wogrodzkiej i t. p., zamieszkiwanych 
doniedawna tylko przez inteligencję 
polską, coraz więcej kamienic prze- 
chodzi w ręce żydowskie, a jedno- 
cześnie i tu zaczyna rozłegać się szwar 
got handlowy. į 

  

I co na to polska Warszawa?... 

Przenosi się na Mokotów, na Ocho 
tę, na Żolibórz, hen, aż na Marymont... 
ba! tworzy osiedla i miasta-ogrody 

a 

'Na zdjęciu naszem widzimy licząc od! stra 
ny lewej: rtm: Szoslanda, por. Dębińskiego 
i rtm, Kuleszę. > 

  

wzdłuż 
wych. 

okolicznych torów kolejo- 

Cokolwiekby się więć mówiło 9 
tej charakterystycznej polsko-žydow- 
skiej gonitwie, jakkolwiekby: się na 
nią zapatrywało — stwierdzić trzeba, 
że na rozwój i rozrost miasta wpływa 
ona w rezultacie dodatnio.. Fakt ten 
wskazuje nam, jak dziwacznemi czę- 
sto i krętemi drogami chadza postęp 
i jak ryzykownem i niewdzięcznem 
zadaniem bywa dyktowanie mu kie- 
runku na podstawie zgóry powzię: 
tych teoryj. Odnosi się to zwłaszcza 
do momentów przełomowych, w któ- 
rych — jak 'to się dzieje obecnie. - — 
mnóstwo uświęconych kanonów Tap- 
tem w łeb bierze. Stwarza to sytuacje 

tak paradoksalne, że ich sensu często 
niesposób się domyślić. Oto np. nie- 
dawno kamienicznicy warszawscy za- 
proponowali obniżenie norm Котог- 
nego, czemu sprzeciwiły się... związki 
lokatorów. Szczegółowo nie pamię- 
tam już dość zawikłanych motywów 

8 
del mieszkaniami prowadzą nie wła- 
ściciele domów, lecz lokatorzy. Czło- 
wiek, który w latach tłustych ku 
sobie apartament za kilkanaście ty- 
sięcy zł., dziś radby go sprzedać; nie 
może jednak uzyskać czwartej czę 
wyłóżonej sumy. Stosunkowo jeszcze 
trzymają się w cenie mieszkania nie- 

duże, do 3-ch pokoi; na obszerniejsze 
brak reflektantów. 

  

   

     

   

                  

  

             

   

   

poleca POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

FRANCISZKA FRLICZKI 

          
     

  

   

   
   

        
    

    

     

    

   

   

    

     

  

   

        

   

          

    

  

        
    

        

         

     
   

  

   

   

  

    

    

         

  

   
    

  

WILNO, UL. ZAMKOWA Nr. 9, tel. 6-46 

| 
| 
I 

n pałityk przewinął się 
przez budu VAngiemant otatki z6 Świata. 
wódu niej 

— POLSKA WYPRAWA KOLARSKA na 
„Jambo r iatowy zlot 

Budapesztem bę je się składał 
mot listów utomobilistów = 

iły się Czterystoki lc a pozwoli na w 
z działalności ii zanie tęży: po # 
biur detektywnych, nl A ski — ma prop ię wśród 

na ekspl i M e 

mówienie BEZ 

że ma peł zbodę ruchóv RU ańscy. Li 
najmniejsze jego poruszenie ne tych ruin 
gi escby, której na tem ży. Bezpo: 1 lac one, że bud 
właśnie yczyną dramatu, "którego « 1 wał je luc 3 », lud, który 

padł prefe ret, jest re elneja b - tym „murm e * bromii się przeciw 
tektywne najeźdźcom  — „, którzy zdobywszy 
maine 4 wkońcu kraj 

mieście", jej kocha sal w bea m dniu podziw. 
Za kulisami niejednej zbrodni na tie mi- i 
losnem kryje się ołówek i notes prywainego р 

detekty 
Or. į i 

LFS EEST НОНЕа ЕН СО | 
RE. | 

Dzieła A. Mickiewicza 
w wydaniu sejmowem. „przecię jednego 

: ztowato dolarów. 4 
Sejm uchwałą z dnia 18.ХП. 1920 г 

polecił wydać wszystkie dzieła Mie- 

kiewicza. W ciągu zilkunastu I t naj- | GWIETNYMI MAROKOŃ 

lepsi znawcy Wieszcza pracowali nad Ah Grix, autor księgi „Dni gi 

tem pomnikowem wydaniem. Jak się olimpijskie w Les Angelos“ twierd * 

dowiadujemy w najbliższym  czas'e 
ukażą się wreszcie pier ć tomy. 

Najpierw ma być wydany 5 tom, za 
wierający „Rozmowv Mickiewicza 
w opracowaniu znanego Wilnu pro!. 

Stanisława Pigonia. W tomie tym 
prof. Pigoń zebrał bogaty materjał, 
częściowo zupełnie jeszcze nieznany, 
obejmujący w układzie chronologic 
nym zapiski przeszło. 100 osób, które 
mając bezpośrednią styczność z Mie- 
kiewiczem, przekazały poglądy i my- 
Śli poety zasłyszane w potocznych 
rozmowach. Relacje te obejmują ok 
res od 1825—1855 r. i posiadają du 
wartość dla biogratji, charakterystyki 
umysłowości, oraz dla oceny działai- 

ności literackiej poety. Oprócz TO0/- 
mów zebrał prof. Pigoń wiadomości 
o improwizacjach poety, o dziełach 
zamierzonych i zarzuconych, oruz 14- 
gendy i baśnie opowiadane przez 

poetę własnym dzieciom, 

Budowa dróg w roku 
bieżącym. 

Szereg ważnych magistrali, łączących sto- 
licę z najważniejszemi ośrodkami kraju, do- 
prowadzony  zoslanie do odpowiedniego 
stanu. 5 

W toku są już prace przy budowie drosi 
łączącej Warszawę przez Radom i Kielce z 
Zakopanem, przez Lubochnię, Piotrków, ( 
stochowę i Zagłębie Dąbrow: skie ze Śląskiem, 

  

   
  

  

     

  

      

  

    

  

    

  

wreszcie przez Śląsk, Chrzanów i Trzebinię 

z Zakopanem. Ponadto MS będą ma- 

gistrale M  — Poznan, 

Warszawa — Mod zawa 

Białystok—Wilno,     
Warszawa—LublinLwów 

lik ii 

NOWA WYPOŽYCZALNIA Ž 
KSIĄ ŽEK 

Jagiellońska 16, m. 9 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. |!-ej do IB-ej. 

Warunki przystępne. 
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Nielada też oryginalnością obec- 
nych stosunków jest fakt, że do sła- 

nowisk najbardziej uprzywilejowa- 
nych nałeży godność s , czyli do- 

zorcy domowego. Synekura taka kosz 

tuje dobrych kilka tysięc 

    

    nego. Na ulicach pryn 2 

gdzie municypalny Zakład Oezysz- 
czazia Miasta sam polewa i zamiatu, 
posada stróża , minimalnej wymaga 
pracy. Uprawnia natomiast do pobie 
rania grzywny od lokatorów, wraci- 
jących do siebie po gedzinie wpół do 
11-ej wieczorem. To stróżowskie pra- 
wo słanowi nagrodę za wy ługiwanie 
się ongi obej rosyjskiej i szpiego- 
wanie mieszkańców. By tę robotę u- 

możiiwić, władze rosyjskie nie pozwa 

lały, by lokator klucz od bramy p»- 

siadał (jak „lo praktykowalo się w 

Poznaniu i w wielu innych miastach 

zakordonowych). Każdego 'wchod 

cego i wychodzącego musiał obejrz 

stróż. Ale policja carska o tyle Syła 

względniejszą od dzisiejszego magisi- 
ratu, że szpiegowała nas dopiero od 

godz. li. Obecnie, choć podgl 
ustało, grzywnę płacić musimy 

  

  

  

  

    

   

   już 
o pół godz. wcześniej, Niema w tem 
ani odrobiny rozumnego sensu, a sku- 
tek jeden tylko — każdy bilet do te- 
atru kosztuje coma jmniej o 25 gr. dro - 
żej, niż powinien. 

Kto wie, czy w czasach kryzysa 
wych nie jest to jednym z powodów 
nader słabej frekwencji w teatrach 

„liczną Hitler. 

   
dział w 2 
"szybciej od 

syku oai i: e biega 

       

      

     

   

Ł PREZES 
Natiena al, czło k niezmier 

bogaty on do Wzszyngtonu w 
porze, gdy” nie można już było a 
czeku w żadnym banku. 
cować ma dworcu, ale « 

     

   

   
   

    

   

        

           

gdzie opo swoją historję i pr 
nocleg. Rzecz jas przenocowano pi 
rektora i to tak, że bardzo sobie 
Mł nocbg w 
bezdomni prawd 
noclegi i czy równi 

      

są Z nich zadowolen 

  

BACZNOŚĆ! 
Wystrzegajcie się domokrążnych ^ 

sprzedawców fałszowanych kerbat! 

KUPUJCIE 
tylko w handlach spożywczych 
uznaną za NAJLEPSZĄ herbatę 

z KOPERNIKIEM 

a
 

а
а
о
 

W
E
R
 

  

WARSZAWSKIEGO T WA 
HANDLU HERBATĄ 

A. Długokęcki 
i W. Wrześniewski Sp. Akc. 

Warszawa, Bracka 23. 

  

3]
 

    

    

NA ŚWIĘTA | 
WINA, 

MIODY, | 
SZAMPANY 

MAKOWSKIEGO + 

  

)- 

od, nie mogą. Nie 
brak też im spraw daleko ciekaw- 
szych, niż wszystkie zmyślane komo- 
dje i dramaty. Gdyby to się dało zro- 
bić, pół Warszawy pojechało do Kra- 
kowa, zobaczyć Gorgonową. Z nie- 
możności spełnienia tych marzeń ko- 
rzysta prasa brukowa, zapełniająca 
szpalty przedewszystkiem sprawozda 
niami z rozpraw sądowych. Głupota 
reporterów walczy tu często o lepsze 

z ich niesumieńnością, ale szeroka pu- 
bliczność przeważnie się na tem nie 

poznaje i z dobrą wiarą przeżuwa 
sieczkę duchową. 

   liczności 

    

  

Ostatni zaintrygował opinję pub- 
W pewiych kołach ..na- 

rodowych zaczynano już furjata sła- 
wić i zastanawiać się, czy mie warto- 
by uznać go za duchowego przewod- 
nika. Słowa Paderewskiego, wyp»- 
wiedziane do Roosevelta, ochłodziły 

wszakże te zapędy. Zresztą, i bestjal- 
stwa hitlerowców budzą niesmak na- 

wet w najdrapieżniejszym antysemi- 
cie polskim. Uwidocznia się tu wyraź- 
nie pewna różnica kultur. Ostatecznie 

stosunek ogółu do całej tej hecy naj 
lepiej wyraził pewien poseł chrzešri- 
jańsko- demokr atyczny: * „imi więcej 
Niem mają wrogów, tem lepiej'dła 

      

        

Benedykt Hertz. 
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DWA DNI ŚWIĄTECZNE... 
Kwiecień ma dni trzydzieści, mądrze tedy będzie, 

Jeśli wszystkie porówno będziesz miał na względzie, 

Bo dwa dni Wielkanocne miną szybkim lotem, 

Grosz wytrzebić nie sztuka, lecz co będzie potem? 

Świętuj godnie dni święta — to nie znaczy wcale 

Abyś miarę utracił w świątecznym zapale, 

Abyś grosz zarobiony z 

Przeucztował dosz 

  

tak ciężkim mozołem 

tnie za biesiadnym stołem... 

Lepiej bacz, by ci grosza na później zostało, 

Pomyśl o dniu jutrzejszym — pomyśl o P. K. O. 

  

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Krwawe zajście w lesie. 

Gėjowy cięžko zranił jednego z napastników. 
W prywatnym lesie, należącym do zie- 

mianina cicrzeckiego, mieszkańca gminy 
połoczańskiej niedaleko wsi Ukrupowo (w 

mołsdeczańskiem)| grupa włościan urządziła 
bezprawny wyrąb lasu, Na interwencję lešni- 

ka J. Przybcrskiego włościanie] odpbwie- 

    

       

gajowegc z siekierami. Przyborski oddał kit 
ka strzałów ze strzelby raniąc jednego z na- 
pastników niejakiego Bazylego Kamińskiego, 
którego Gdwiezieno do szpitala w Mołode- 
eznie. 

Kiłku włościan zatrzymano. Pelieja wdro- 

  

   

  

dzieli siekitm chełg, poczem rzucili się na żyła dochodzenie. (e) 

—— 

® Państw. — 5 zł.; BBWR. — 5 zł.; Federa- 

Łuniniec. sja PZOO. — 5 zł.; Stow, „Rodzina Policyj- 
mu — 5 zł.; T-wo Dobroczynności — 5 zł.: 

ECHA OBCHODU IMIENIN MARSZAŁKA Koto Zw. Inw. Woj. R. P. — 5 2L; T-wo Do- 
PILSUDSKIEGO PRZEZ K. P. W. mu Ludowego — 5 zł; Stow, „Ognisko” — 

  

Z okazji obchodu dnia imienin Mar 

ka Józefa Piłsudskiego Ognisko K. P. W. у 

*Łunińcu 18 me © godz, 18 urządziło wspó 
ejami capstrzyk po uli 

  

     

  

   

  

  

iestra K 

  

am capstrzyku ог 
a przed pomnikiem Mar    

  

szałka Piłsudski 

19 marca O 
K. P. W. og 
bożeństwie w m 

O godz. 13 odbyła 
przed władzami pow 

     
Af z orkiestrą oraz Zarząd 

. 11 przyjęł 
     
   
   

        

wojska 
staroślą 

  

owemi Z p. 

  

    

  

   

     

    
   

    

Cedzyńskiim na czeie, w której przyjmowałe 

udział i K. P za jestrą. 

Po def odbyła się foiografja oddzia 
łu K.P. W,, orkiestry'i zarządu. 

O godz. 18 staraniem zarządu K. P. M. 

i wład” | iatow: odbyła się uroczysta    
ме punii 

: h rodzin. 

Ww » 1 defiladzie 

przy bardzo pięknej pogodi brały udział 

olbrzymie tłumy mieszkańców miasta Łuniń- 

ca. 
Do 

rowar 
wrażenie. 

akademj: 
czno: 

postawa oddziału i sprawne mas7e 
vwarlo na cbecnych jak najlepśz: 

Swieciany. 
WALNE ZEBRANIE OKR. TOWARZYSTWA 

ORGANIZACYJ I KÓŁEK ROLNICZYCH. 

W dn. 21IV. b. r. odbyło się Walne 
branie O. T. O.i R. w Święcianach, po 
przewodnictwem p. Starosty Stefana Mydla- 
rza, na którem zostały złożone sprawozdania 

z pracy Zarządu oraz delegatów Kółek Rol 
niczych i Kół Gospodyń W ch, omów 
no i ustalono budżet i plan pracy na rok 1 , 
dokonano uzupełniających wyborów: 5 czł. 
Rady, 3 czł, Kom. Rew., 6 delegatów na Zjazd 
W. T. O. i K. R. w Wilnie oraz wysłuchano 
referatów: p. inż. J. Czerniewskiego — Spra- 
wy finansowo-rolne i p. insp. B. Smolenk 
wa — Organizacja” gospodarstw  małoro|- 
mych. : 

Skład Rady obecnie przedstawia sis 
następująco: p.p. A. Abramowicz, E. Be 
stawski, J. Bła „ J. Bortkiewiczowa, W. 
Brynk, W. Cytowicz, M. Gajewska, K. Creulich 
A Guze, P. Hłuszanin, E. Jeleniewski, M. Ł 
Piezo, J. Mesojed, J. Polkowski, J. Trzee 
A. Adamowicz — przedst. Sejmiku. 

й Kom. Rew.: p.p. A. Guze, E. Jeleniewski 
i P. Hluszanin, 

zaš delegatėw na Zjazd W. T. O. i K. R: 
P.p. P. Hłuszanin, J. Bt A. Adamowcz, 
Bukowski, J. Polkowski i M. Gajewska. 

W wyniku obrad zostały powzięte nast. 
uchwały: 

A) Wałne Zebranie delegatów O. T. *). 
i K. R. pow. Święciańskiego, wyraż: 
uznanie i wdzięczność Pani Premjeru- 
wej Janinie Prystorowej, przewodn. 
Komitetu Opieki nad Wsią Wileńską, 
za akcję sadówniczą na terenie pow. 
Święciańskiego; 

B) Uważa, że łagodzene skutków kryzy- 
su rolniczego winno iść dwoma dro- 
gami i uzaležnione jest od ścisłego ich 

ania, popartego wytężone- 
ysiłkami całego społecz 

a) Czynniki miarodajne winnj 
dalszym ciągu niesłabnącą opieką )- 
toczyć rolnictwo, ulgi i dogodnienia 
dotychczasowe dały wiele, lecz jeszcza 

do równowag gosjpodarczej w wars 
tach rołnych dałeko. Uchwały po- 
wzięte w sprawie „Tygodnia Rolni- 
czego*, Walne Zebranie popiera i pod- 
kreśla dalszą ich aktualność, 

к b) „Rolnictwo środkami znajdują- 
SA w jego mocy powinno: | 

. a Tra : produkcji w 

i praktyki roł zaje Hi 

2) podnieść ceny na płody rolne 
po przez planową organizację zby: 
oraz 3) powstrzymać się przed i R 
sumowaniem . artykułów zagraniczne. 
80 pochodzenia. 

Zwracą się do czynników miarodaj. 
nych, by w celu utrzymania cen u 
inweniarz rzežny na w ym pozio- 
Mie w gospodarstwach rolnych, umo- 
. ić opłacalny dowóz bitego mięsa 
So miast przez znaczne obniżenie, 
względnie niepobieranie ponownych 
gs: weterynaryjnych, które są po- 

3 rane już w miejscach uboju. 
255 "onadto zostały wydane 4 nagrody, przy- 
NE PZęZ Biuro Prop. Konsum. Cukru, ża 
ja w konkursie przetworów о 

miad dla gospodyń wiejskich w posta 1 
c do smażenia. Wreczenia nagród do- 

    
   

  

      

    
    

  

     

     

  

   

      

     

      

     

   

   

  

  

      

   

    

       
      

   

KW p. ; Gajewska — prezeska Sek Ši už az K. Hawryłkiewiczówna —- instr. 

Tegoż dnia odbyło się - osiedzeni 
i 7 ‹ Ъ sie siedzenie Rady Z O. i K. R., na którem wyłoniono Zarząd do którego weszli: pp. J. Trzeciak. J DS kowski, W. Cytowicz, S$. Mesojed wy dn mowicz. 

  

NA DOŽYWIANIE, 
Komitet Wykonawezy Obehiodu Dnia Inaie 

min I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
ma posiedzeniu w dniu 4 marca wyniósł posta 
mowienie zwrócić się do organizacyj społecz 
mych o zaofiarowanie pewn kwot pienież 
mych na dożywianie biednej dziatwy szkci 
mej celem uczczenia Imie Wielkiego Bu- 
downiczego Polski. Na powyższy apel odez 
wały się: następujące omgamizacje, przekazu- 
Jąc pieniądze: ZPOK. — 20 zł, Zw. N 
„Pol. — 20 zł.; Zw. Pracown. Samorz. — 
Zi; Polski Czerwony Krzyż — 10 zł: 

acown, Poczt 1 Telegr. — 10 zł.; Spółd 
zo szczędność” — 10 -zł.; Sklep „Ošwiata“ -- 

2ł.; Stow. Urz. Skarb. — 9 zł; Stow, Urz. 

  

    

    

   

  R 

   

  
3 zł.; Cech Rzem. — 3 zł.; Stow. Mł. Pol. —- 

3 zł; Komp. Legji Inw. W. P. — 3 zł.; za 

wstęp z akademji w dniu 19 marca — 54 zł.; 

35 gr.; Koło Zw. Rezerwistów — 5 zł. 65 gr 

Komitet tą drogą składa serdeczne „Bóg 
zapłać” oraz komunikuje, że pieniądze zosta 

ły przekazane w dniu 7 kwietnia do: 
Komitetu dożywiania przy Szkole Pow- 

szechnej — 82 zł. й 
Komitetu dožywiania w 

przy Sem. Naucz, — 61 zł. 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet na dožywianie — 

60 zł. 

Ćwiczeniówce 

Za Komilet Waeław Jeśman 
Przewodniczący Komitetu, 

ź pogranicza. 
PRZEPUSTKI ŚWIĄTECZNE NA GRANICY 

POLSKO — ŁOTEWSKIEJ. 

Z Turmenż donoszą, iż naskutek porozu- 
wisdz polsko — łotewskich na święta 

Wielkuncene będą wydawane tygodniowe 
przepustki graniczne ebywatelom polskim * 

ewskim, uprawna ce do przebywania w 
nieach chu państw. 

   
   

  

   

  

CZYSTKA WŚRÓD HITLEROWCÓW W 
у SOWIETACH, 

Ze Stełpców donoszą, iż przybyli podróż 
ni z Moskwy i innych miast ZSRR. cpowiada- 
ja, że rząd sowiecki przystąpił do generalnej 
€zystki wśród cudzioziemeów. W: obecnej 
chwili ezystka ta dciknęła przedewszystkiem 
Niemców, którzy są systematycznie usuwani 

ze stanewisk państwowych, fabryk i zakła- 
dów przemysłowych. 

W republice Nadwcłżańskiej, gdzie zamie 
szkuje kiłka tysięcy Niemeów, z polecenia 
władz sowieckich rozwiązans kiłka kół spor 
towych i spsłecznych, kiórych duch i inten- 
cje były jaskrawe hitlerowskie. Ponadto are 
sztcwanokiłkunastu Niemców pod zarzutem 
utrzymywania ścisłego kontaktu z organizae 
jami hitlerowskiemi w Niemczech, 

Ostatnie w pociągach przychodzących da 
Stcpłeów zauważcno cecraz więcej Niemeów. 
©puszezających Rosję Sowiecką. 

Przybyży wczoraj pcciąg z Moskwy wiózł 
kilku Niemców, którzy zmuszeni byli opuś 
cić Rosję. 

BALON LITEWSKI W REJONIE 
$ DRUSKIENIK. 

Onegdaj mieszkańcy przedmieść Druskie 
nik zauważyli na wysokcśei około 560 do 709 
mtr. balon, który gnany pedmuchami wiatru 
kierował się ku stronie pii, zachodniej. — 
Był to jak ckazałe litewski bałun obserwa- 
eyjny, bicrący udział w manewrach litew- 

skich w okolicach Oran, 

Tragiczna przeprawa kupca 
przez rzekę. 

W czasie przeprawy przez rzekę Kuj- 
ranka na terenie gminy wisłeckiej (w może- 
«ieczańskiem) wpadł de wedy i utonął z wo- 
zem naładowanym mąką — kupiec zbożowy 
Mendei Żuk, (e) 

„Komisja rozjemcza ma ure- 
gulować stosunki w rolnictwie 

Wi związku ze zbliżającym się sezon=m 
rolnym w celu ustalenia warunków płacy i 

i ie, na dzień 21 bm. zwołane 
Komisji rozjemczej na 

powiat wileńsko-trocki 
Zadaniem Komisji 

  

   

  

  

  

   
   będzie ustalenie 

  

* runków dla podpisania now:j umowy zbio- 
rówej. 

=o$$0= 

Nieszczęśliwy wypadek 
z dr Giecowym. 

Wczoraj e gedz. 11 rano naczelny lekarz 
Szpitala Żydowskiego w Wiiinie dr. Giecow 
uległ nagle podczas pracy atakowi apopie- 
ksyjnemu, Pemimc natychmiastowych zabie- 
biegów lekarskich słsnu chtrego nie udało sie 

pelepszyć i detychezas jest bardzo grožn: 

  

— Uporcezywe zaparcie stolea, katarv kis7- 
ki, zastój w kiszkach, wzdeci>, bėlė w bo 
kach, przechodzą przy używaniu rano i w 
czór po szklance naturalnej wody gor. 
„Franeiszka-Józefa*, Zalecana przez lekarzy. 

    
    

  

Holenderskie 

    

Na zdjęcup naszem wid 
cżąt holenderskich w  charakterystyczn 

  

  

КОВ SE. R ML BNS KI 

V 

  

Sprawa wywózu obuwia do Rosji sowieckiej. 
Pertraktacje w sprawie utworzenia 

w Wilnie spółdzielni eksportowej, u- 
wieńczone zostały pomyślnym skui- 
kiem. Statut mnowootwierającej się 
spółdzielni będzie przesłany do War- 
szawy i po zatwierdzeniu przez wła- 

   

dze miarodajne za pośrednictwem 
Rady Izb Rzemieślniczych nawiązane 
zostaną pertraktacje ze sferami han- 
dlowemi w Sowietach na dostawę 
większej ilości obuwia wileńskiego. 

Wyniki polsko-łotewsko-estońskiej 
konferencji 

W dniu wczorajszym powrócił © 
Rygi delegat Wileńskiej Dyrekcji Ko 
lejowej p. Franciszek Szreders, kie- 
rownik działu pasażerskiego, kt 
brał udział w sąsiedzkiej konferencji 
kolejowej polsko-łotewsko-estońskiej. 

      

Na konferencji tej jak już zapo- 
wiadaliśmy omawiane były sprawy 
ulepszenia komunikacji w ruchn to- 
warowym między Polską a Łotwą : 
Estonją. 

W wyniku konferencji postane- 
wiono: 

1) dostosować do nowego ro ч— 

du jazdy, który wejdzie z dniem 15 
maja rb. dalekobieżne pociągi tow1- 
rowe do przewozu towarów z Fsłtonji 
i Łotwy do Polski i z Polski do tych 

  

   

    
  

sąsiadami coraz pom) 

kolejowej. 
2) ustalono pociągi towarowe lub 

mieszane osobowe, któremi będą prze 
wożcie gony pojedyńcze -z towa- 
rami, Pociągi te będą przyśpieszone 14 
względu na towary szybko psujące 
się (np. ryby). ы 

  

Ponadto na konferencji zalaiwio- 
no szereg spraw przeładunkowych na 
stacji granicznej w Zemgale oraz 
mówiono sprawy związane z ocleniem 
iych towarów, 

        
     

Zaznaczyć należy, iż dzięki umie- 
jętnym unięciom Wileńskiej Dy 
rekcji Kolejowej słosunki z naszymi 

niej się ukła. 
daj ą,co przez to, znacznie polepsza 
się ruch towarowo-pasażerski z państ- 
wami, bałtyckiemi. 

   

  

    

  

ch gałęzi prze- 
ch środkow: 
y wybór kap: 

Do najbardziej: popła 
mysłu domoweg 
południow=j 

iuszy panams 

    

  

   

  

   
  

  

NA RATOWANIE BAZYLIKI 
509 zł. Związku Pracowników 

Miejskich. 

Onegdaj wieczorem odbyło się do- 

roczne walne zebranie Związku Pra- 
cowników miejsk Po złożenia 

sprawozdania za rok ubiegły dokona- 

no uzupełniających wyborów. W wy- 

niku głosowania do Zarządu wybr 

  

ch. 

  

  

zostali pp.: Orszewski, Sipawicz i Kas, 

han. 
Z ważniejszych 

zebrania wymienić nale: 
wyasygnowania 600 złoty 
wanie Bazyliki wiłeńskiej. 

CZUJĘ DYM... 
Umówiłam się na godzinę pierwszą z jed- 

nym z mych kolegów w pobliskiej kawiarni. 
Spotkaliśmy się na punkt pierw. w ves 
bulu, skąd przeszliśmy do miłej zacisznej ka: 
wiarenki. Wyszuka sobie wygodny s!u- 
lik, zamów ny kawę,. zapał 

Ponieważ kolega mój od szeregu lat 
cuje zagranicą, więc zacząłem od w 
nia go o warunki pracy, wrażenia i 
byliśmy zaabsorbowani naszą rozmową, 
nie zauw $ iż w stronę naszego 
stolika skierowane są jakieś podejrzliwe spoj- 
rzenia. Usłyszeliśmy jakieś urywki słów — 
pali..i palą... 

Cz”żby pożar na miłość boską? 
Wizystko jednakże niedługo wyjaśniło 

się, bo jeden z kelnerów podszedł do naszego 
stolika i poprosił nas o niepalenie. Gdy ostro 
zaprotestowaliśmy i zapytaliśmy dlaczego od- 
razu nas nie uprzedził, kelner powiadział nam 
pocichu, że o ile „gospodarz* nie poczuje 
dymu, oni, to jest kelnerzy, nigdy nie zwra- 
cają gościom uwagi, bo przecież nie chcą od- 
straszać gości od lokalu. Niestety tym razem 
„gospodarz* poczuł dym. 

Roześmialiśmy się z kolegą głośno, i wy- 
chodząc zapytaliśmy „gospoda dlaczego 
nie wezwał straży pożarnej. R. D. 

Komunikat B G.K. 
w sprawie długów. 

ku z napływającemi do Wilen- 
odarstwa Krajo 

łkowite skr» 
we mumorze- 

wa Krajo- 

uchwał walnego 
uchwałę 

Ь па rato: 

  

       
  

      

    
   

    

   

      

      

  

    

   

    

   
    

    

   

  

awcze uslawy nie prze 
. Ustanowione ulgi prze 

yłączn nie wysok odesetek 
przedłużcnie <czasokresu 6p długu, n« 

was natomiast arunkowo 
jszenia wysokości sumy nej. 

Merytoryczne rozpatrzenie ewentualnych 
podań przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
śeiśle w ramach prstanowień ustawowych bę 
dzie mogło nastąpić po ogłoszeniu odnośnych 
ustaw Graz rozporządzeń wykonawczych. 

      

   

  

   

   
   

    

typy ludowe. 

į 3 

strojach ludowych z oryginalnemi przybra- 
niami głowy, opuśzezających kościół. 

  

    

iu naszem 

h demowych wytw 
"i w Ekwadorze.     

my jedną z ta- 

apeluszy panam 

    

sk 

SPORT 
DRUGI DZIEŃ PIĘŚCIARSKICH 
MISTRZOSTW WOJSKOWYCH. 

  

ugim dniu zawodów o bokserskie 
o garnizonu Witna odbyły się pół 

które dały następujące wyn 

adze Średniej, w grupie senjorów, 
irz Radziun (8 DAK) pokonał przez 

e sierżanta Tomaszewicza 2 

         

     
     > Leg. 

aga lekka: plut Błaszczyk -(6 p. p. Leg. 
już w 1 rundzie nokautuje Kubinowskiego z 

1 p. p. Leg. 
W, wzdze półśredniej dobrze zapowiada- 

się kpr. Łobanowski z 6 p. p. Leg. odno 
cięstwo nad kpr. Lewkowiczem (5 p. 

    

      

p. Leg). 
W widze średniej słaby technicznie, lecz 
rzymały i agresywny Zubrycki (5 p. p. 

sza do poddania się Kolenkiewicza 
(Piut. Żancarm.) w 2 rundz 

„Spotkanie w tejże wadze Adamczyka 6 
P. p. Leg.) z Piechutą (3 p. a, c.) przynos: 

2 ęstwo t»mu ostatniemu, 
przez przypadkowy k. o. w 1 rundzie 

ze półciężkiej odbył się finał m:- 
twa «L. II: Chowaniec (1 p. p. Leg.) po 

©3 punkty Wójcika (Plut. Żand.). — 
(Chowaniec walczy z mistrzem kl, I — 

Sadowsk'm. 
W spotkaniach towarzyskich Klimczyński 

(1 p. p. Leg.) pokomał na punkty Marsza z 
5 p. p. Leg. a Pułaski (1 p. p. Leg.) wygrnł 
nieznacznie z Gralewskim z 3 pac. 

Dziś o godz. 18 finały mistrzostw. 
w. p. j. 

  

   

  

     

  

      

    
  

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. 

Otwarcie sezonu lekkoatletycznego —= bieg 
naprzełaj w Zakrecie o godz. 11. + 

Turniej drużyn szkolnych w koszykówce 
zorganizowany przez Gimn. Zygmunta Augu 
sta godz. 11. 

Mecz piłkarski W, K. S. Wilno — 22 p. p. 
Siedlce e godz. 15 ma boisku 6 p. p. Leg. 

Finał mistrzostw ipięściarskich garnizona 
m. Wilna o godz. 18 w sali Ośrodka WIF. — 
Walczy 10 par. 

Zwolennicy sportu mają więc ciekawy wy 
bór różnorodnych imprez. w. p. j- 

WILEŃSCY PIŁKARZE BIJĄ LIGOWCÓW! 

Pierwszy inauguracyjny występ WKS. 
Wiilnc przyniósł mu sukces, pozwalajacy 70- 
kować najlepsze nadzieje wojskowym, bo- 
wiem ndałe im się pokcnać — po raz pier- 
wszy w Wlilnie — drużynę ligową a miana- 
wieie 22 p, p. w stosunku 3:1, 

Pierwsza połowa przynosi grę żywą i wy- 
równaną. Oba napady goszczą kolejno ped 
Framkami, przyczem napad wilnian przewa- 

je kombinuje ped bramką przeciwnika, 
nie mcgąe jednak zdohyć się na celny strzał 
Jedyna bramka w tej poławie gry została 
sirzeiona przez ecntra ałaku gości głową, już 
w 7-ej minucie, 

Druga połowa rczpeczyna się żywemi a- 
tukami wilnian, w wyniku kłórych z ładnej 
tentry Naczulskiego w 50-ej min. Pawłowski 
strzelą w róg kramki i wyrównuje. Następ 
nie w 64-ej min, Pawłowski strzela w szłan- 
sę a cdbitą piłkę Zbroja pakuje do bramki, 
uzyskując prowadzenie 2:1. W końcu w 86 
min, Hajdul, z podania Pawlewskiego zdo- 
NE trzecią bramkę i ustała ostateczny wy- 

nik, 
U gości wyróżnił się doskonały bramkar*. 

zresztą nie mieli eni specjalnie słabych pun- 
któw, U wilnian najlepszymi byMŃ: Pawłow 

      

   
ski i- Zbreis Graz pracowity, jak zwykle, 
Wysocki. Słabe natemiast wypadli: Chełm- 
czyńsey i Hajdul, W T-giej połowie wilnia- 
nie grali znacznie lepiej, w. p. i. 

Stan chorób w Wilnie. 
RAPTOWINL W/ZROST ZESŁABNIĘĆ NA 

TYFUS BRZUSZNY. 

Na terenie Wilna wzmogła się ilość zasłab 
nięć na tyfus brzuszny. 

W ciągu ubiegłego tygodnia władze sani 
tarne zanotowały 1l nowych zapadnięć na 
tę chorobę. W związku z tem przedsięwzię- 
ie zostały Środki zapobiegawcze celem zaże 
gnania w zarodku grożącej miastu ewentual 
nej epidemii. 

Z innych chorób zakaźnych zanotowane: 
następujące: ospa wietrzna 2, płonica 5, bio 
niea 3, odra 1, róża 2, grypa 1, gruźlica 7 

(zgony 2), jagiiea 4, 
Ogółem w ciągu ubiegłego tygodnia zacho 

" rewało 26 esób, w tem 3 zmarły.   

  

    PRĄDOŻERCA 

m 

PHILIPS KIESZEŃ TWĄ RATUJE. 
——— 

KUPUJĄC NIECO DROŻSZE ŻARÓWKI PHILIPSA 
ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU. 

PRĄD MARNUJE 

    

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE 

— Teatr na Pchulance. Dziś, niedzi 

9 bm. o godz, 12 w poł. premjera baśni 
wony kapturek”. Bajka została urozm 
prześlicznemi tańcami (balet p. Sawiny 

j) i piosenkami, otrzymała nowe pi 
acje i kostjumy — reżyserja Orlińsk.c 

i ja Trapszowna 

    

    

  

   
    

  

   

  

Ceny zniżone. 
  „Czerwona Limuzyna” 

czorem o godz. 8-ej ostat 
„Czerwona Limuzyn: 

świetn*j obsadzie premjerowej, z uroczą Ku 
ronkiewiczówną na czele 

— Dzisiejsza popołudniówka — po ее- 
nsch prepagzadcewych. Dziś, o godz. 4 p. p. 
mieodwołalnie jpo raz ostatni „Dziewczęta w 
mundurkach. — Ceny biletów zniżone (pro- 
pagandowe czyli od 20 gr.). 

— Teatr „Lutnia*. Ostatnie występy Elny 

Gistedt po cenach propagandowych. Dz.ś o 
godz. 8.15 po raz ostatni wielka rowja w 20 

  

    

    

  

   

       

     
nek. 
tane 

a per 
conel artystyczny z Elą Gistedt na czele, о- 
raz zespół giritB. Ceny biletów propagandowe. 

— „Wescła wdówka” na przedstawieniu 
pepołudnicwem w „Łutni*. Dziś o godz. tej 
ukaże się po raz atni mełodyjna operet 
ka Lehara „Wesoła wdówka” udziałem 
Elny Gistedt. Ceny propagandow: 

— Zawieszenie widowisk w Wielkim Ty- 
godniu. W! okresi: Wiielki į 
od wtorku do soboty włą: 
teatrze muzycznym „Lutnia* zostaną za 

szone. Kasa jednak czynną będzi 
nie sprzedając bilety na przedstawienia $ 
teczne. 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 9 kwietnia 1933 r. 

10.00: Transmisja nabożeństwa 11 ja 
gnał czasu. 12.10: Komunikat meteorologicz- 

       

  

ram 5 

skeczów 
ada śię 

i monolog           

    

    

   

          

chorobo- pieczen'u społerznem a zwłaszcza 
wem — odczyt. 14.00: „Przypomnienia wio- 
senne w gospodarce* — odczyt. 14.20: Kon- 

14.45: o cz*m cert relig 

wiedzieč trz 
In.-meteor А dia wszystkich. 

16.00: Audycja dla młodzieży, 16.25: „Woj- 
na na całej linji" — pogadanka. 16.35: Ми- 
zyka z płyt. 16. W. 50-tą rocznicę skrople 
mia powietrza przez uczonych polskich 
odczyt. 17.00: Komunkaty. 1 ; 

Program na poniedziałek. 18.00: Muzyka re 
ligijna.18.45: Rekolekcje radjowe. 19.05: Ro- 
zmaiłości. 19.10: Audycja literack Miasto 
Santa Cruz“ — słuchowisko. 20.00: Muzyka 
włoska. 21.50: Wiadomości sportowe. 22.04“ 

   

    

   

„Co słychać, 

      

      

    

Recital wiolonczelowy. 22.55: Komunikat 

meteorologiczny, 23.00: Koncert z płyt, 

WARSZAWA: 
NIEDZIELA, dnia 9 kwietnia 1933 я 

14.00: „Zakładanie i poprawianie pa 
wisk* — prof: J. Mikulowski - Pomorski. 
16:00: Program dla młodzieży. 16.25: Płyty 
gramofonowe. 17.35: Pieśni — odśpiewa łu 
cja Czechowiczówna. 18.00: Muzyka z kaw. 
„Gastronomja“. 19.10: Słuchowisko p. t. 
„Miasto Santa Cruz* Morawskiej (Wflaw. 
20.00: Koncert z udziałem Umberto Macneza. 

NOWINKI RABJOWE. 
KŁOPOTY GOSPODYŃ. 

O godz. 16.25 p. Irena Łubiakowska w cy- 
klu pogadanek „Kobieta ma głos* zajmie 
się kłopotami, jakie czekają panie gospodynie 
w okresie przedświątecznym. Tytuł pogadan- 
ki „Wojna na całej linji* oznacza walkę, jaką 
słacza każda gospodymi, zabierając się do ge- 
neralnych porządków domowych. 

EMOCJONUJĄCE SŁUCHOWISKO. 

To już dzisiaj o godz. 19.10 nadane bę- 
dzie ze studja rozgłośni wileńskiej emocjo- 
nujące słuchowisko p. Janiny Morawskiej 
„Miasto Santa Cruz* w wykonaniu artystów 
dramatycznych Teatrów Miejskich. Specjalna 
ilustracja muzyczna i urozmaicone efekty 
dźwiękowe złożą się na całość, która niewat- 
pliwie poruszy wszystkich radjosłuchaczy 

KONCERT POPULARNY. 

Wieczorem w niedzielę o godz. 20 rozgla 
śnia warszawską nadaje popularny koncert, 
na którego program złożą się znane frag- 
menty operowe i pieśni włoskie Pucciniego, 
Verdiego ii innych. Jako solista wystąpi Um- 
berto Macnez, tenor zawsze przez radjosłu- 
chaczy mile słuchany. 

Następnie o godz. 22.00 transmilowuny 
będzie w Warszawy recital jednego z 
wych wiolonczelistów polskich K: 
Wiłkomirskiego. Program wypełnią drobne 
utwory Maliszewskiego, Codarda;, R. Straussa 
i in. Rozpocznie koncert sonata w stys st: 
rohiszpańskim Gaspara Cassado. 

REKOLEKCJE RADJOWE. 

Codziennie o godz. 18.55 radjostacja wi 
leńska nadaje dorocznym zwyczajem rel 
lekcje dła radjosłuchaczy. Prowadzi je 
prof. Henryk Hlebowicz. Zakończenie rek: 
lekcji nastąpi w środę dnia 12 kwietnia rb 

DWA KONCERTY KAMERALNE, 
W poniedziałek o godz. 20.20 radjostacja 

duńska transmituje z szeregu rozgłośni eu 
ropejskich krótkie dwudziesto-minuiow» kon 
certy o charakterze danego narodu. Kunert 
polski nadany będzie z Warszawy -. zawiera 
w programie: Chopina fantazje na tem 
polskie, dwie pieśni Moniuszki oraz pieśń 
Roksany Szymanowskiego. Wykonawcami 
będą — Zofja Rabcewiczowa, Eugenia Umiń- 
ska i Mieczysław Salecki, 

W| wieczornym koncercie radjowym › g. 
20.50 weźmie udział młoda  utalentowuna 
skrzypaczka francuska Colelie ZEM 
kona program złożony z utworów Saint Sa- 
ensa („Havanaise“) Fiorilliego oraz koncei 
E-dur na skrzypce i orkiestrę smyczkową J. 
S$. Bacha. Orkiestrą dyryguje J. Ozimińsi 

        

     

   

      

    

  

Pomėžmy nakarmić dzieci. 
Zbliża się czas Wielkanocy. Wszyscy od- 

czuwamy kryzys, wszyscyšmy zbiednielį i u 
nas wszystkich, pogorszone warunki ekono- 
miczne odbijają sie na tych nadchodzących 

świątecznych, Ale na nikim nie za- 
one tak bardzo, jak na tych najbied- 

zych z biednych — na dziatwie bezro- 
ych i najuboższych, Przeszło 1000 tych 

maleństw w wieku przedszkomym a nie mo- 
gących z powodu skrajnej nędzy chodzić 4» 
ochron, gdzie mogłyby być dokarmiane, ocze- 

kuje na ofiarności mieszkańców Wilna umoż- 

    

   

  

   
   

    

liwienia prze! tych Świąt bez głodu, 
Niech każdy kio może, przyczni się da 

przeżywienia tej biednej dziatwy. Zamiast 

  

zwykłych w tych dniach życzeń i podarun- 

ków świątecznych ofiarujmy dzieciom nac 

iołom w tym roku najlepsze 

życzenia i najpiękniejszy podarunek: wdzięcz- 

ność nakarmionego dziecka. 

szym i „przyja 

    

Każdy niepotrzebny wam dro- 
biazg możecie ofiarować na lo- 
terję dla bezrobotnych! 
ZWERERREZÓ IC RO RC RE AŻÓR ARP REROJ 

MODA. 
Z dziedziny mody francuskiej. 

  
Na zdjęciu naszem widzimy piękny kost- 

jum wiosenny noszony na obecnych wyści- 
gach w Auteuil przez piękne paryżanki, 

Nic n 
możliwe. 

*« Niekonsekwencją, brakiem logiki i kapry- 
sem zdystansowała tegoroczna moda nawet, 
"te, którym służy — kobiety. Jeden alarm 
'przeczy drugiemu, wieści pędzą z zawrotną 
szybkością przeciwstawiając się sobie wza- 
jemnie i przekreśłając jedna drugą. Caty 
konglomerat sprzeczności. Nic nie jest pew- 
ne, ale wszystko możliwe, * 

  

Go będzie w tym roku noszone? — Wszy- 
stko! Blade złoto Pawła z Werony nie wy- 
ruguje żarzącej się miedzi Tycjana, tak sa- 
mo jak platynowa blondynka nie ustąpii pal- 
my pierwszeistwa hebanowłosej piękności. 
Baskijski beret, frygi f 

  

| kołpak, turban i fez, 
tko będzie noszone Bę- 

‹ t śkromne, zapięte pod 
ienki sportowe z gładkiemi rękawa- 

li, zwęż: jącemi ramiona, obok staroświec- 
kich  bufiastych falbaniastych sukien  pra- 
babek, Gładkie, angielskie paletka różnej dłu- 
gości, których jedynem przybraniem będą 
kolorowe szaliki ujrzy się obok majestatycz- 
nych płaszczy, tonących w przepychu. futer 
w głowie się wprost nie mieści, że smukła 
sylfida, którą widziało się przed południem 
na_ korcie tenisowym i oiśniewająca dama, 
z którą się iańczy wieczor:m —- to jedna 
i ta sama osoba. : 

ść i bogata skala możliwości po- 
wodze fantazji twórczej fabry- 

kantów i pracowników działających na tere- 
nie mody. Każdy będzie mógł się wypowi 
dzieć, każdy będzie mógł dać coś z siebie. 
Takiego urozmaicenia, jak tego roku nie no- 
towano już od dawna. Co magazyn to odręb- 
my styl, co fabryka — to nowy i osobliwy 
rodzaj tkaniny. Skromniutkie jednokolorowe 
bawełny nie wyłączają ciężkich i kosztow- 
mych tkanin, mieniących się przepych=m 
barw i olśniewających wyrafinowaniem wy- 
kończenia. Woskowane, lakierowane i fosfo- 
ryzujące jedwabie, a obok naiwne kr:tony 
w prymitywny rzu Biegunowym  prze- 

wom w dziedzinie deseni odpowiada 
ć kroju toalet. 

WI szczegółach również wielka dowolność 
i indywidualność. Paski, woalki, rękawiczki, 
klamry etc. od najskromniejszych do maj- 
wyszuka ychi į najpompatyczniejs:ych. 
Bluzki od angielskich koszułek do arcydziet 

„kumsztu modniarskiego, pieniących się od 
falban, riuszek, żabotów i koronek. 

в Cėline. 

  

   

      

       
   

  

  

   
      

  

Awantura w piwiarni przy ulicy Raduńskiej. 
Powybijali zęby właścicielce. 

Wczoraj wieczorem w piwiarni Ity Bre- 
stowej (Raduńska 65) wynikła speczka po- 
między kilku podchmietonymi gośćmi. Sprze 
ezka zamieniła się rychło w bójkę, w ezasie 
której uczestnicy pijanego starcia poczęli de 
molować urządzenie ni, 

Gdy właścicielka zakładu zaczęła wzy- 
wać do uspokojenia się, jeden z awanturni- 

ków, pochwycił duży kawał żelaza i z eałej 
siły cisnął nim w Brestową. Żelazo trafiio 
nieszczęśliwą w twarz, powodując wybicie 
kilku zębów. ” 

° Ктез Бб]ее роейу!а polieja. Zawezwane 
„pogotewie ratunkowe odwiezłe Itę Brestową 
do szpitala Żydowskiego. te) 

—0



     

    

  

   
    

KRONIKA 
     bezpoś. 

  

3 „b. Wiileńska Dyrekcja Kok:jowa przy- 
jąc się do kcznych prośb uruchomienia 

dni pociąg, Wiiino—Lwów ze znasz- 
nym skróconym czasem jego biegu. Nowy po 

== | Dziś: Palm., Marii Kleof 
p Nedziela ||. ,o; Ezechiela Pr. 
| 8 | : 

` || Wschód słońca — g.4 m 35 
| Kwiecień | ZARA S 
  

zpostreczenia Zzkładu Meteo wiogji LSP 

a Wilnie z dnia 8JIV — 1933 rūku. 

Ciśmienie średnie w milimetrech: 
Temperatura šrednis + PL 

z majwyżaze —- 5° С 
. najniższa 2° 

Op:d: — 
Wiatr. północny. 
Tendencja: lekki wzrost. 
Uwaai: chmurno. 

59 

  

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 

ciąg będzie odchodził z Wilna o godz. 18.50 
£ przybywał do Lwowa o godz. 13.35, Tra- 
są biegu jest skrócona o kilka godzin i bieg 
nie przez Łuniniec i Zdołbunów. Ze Lwo- 
wa pociąg ten odchodzi o godz. 17.10 i do 

Wilna przychodzi o 11.45. 
Pociąg między Wilnem a Lwowem będzie 

kurscwać codziennie wraz z bezpośrednim 
wagonem Wilno—Truskawec—Zdrój. Jest to 
jnowacja o którą ubiegali się od kilku lat 
licznt kuracjusze i wycieczkowicze. 

— Dodatkowe pociągi w okresie przed- 
świątecznym. "Wobec przewdzianego wzmo 
żenia się ruchu pasażerskiego w okresi: 
świąt Wiielkanocy będą w biegu następują 
ce pociągi wąskotorowe dodatkowe miesza - 

    

M INS KL 

Wielką radość świąteczną 

madzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Na- 
zaretu (wejście od ul. Piaskowej lub Siera- 
kowskiego). 

Wstęp 50 gr., dla młox 

Odczyt ilustrowany będz 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Resurs4 Rzemieślnicza w Wilnie ri 

niejszem podaje de wiadomości osób zain- 
teresowanych, uż odczyty i pogadanki rze- 
nieślnicze z okazji okresu przedświąteczne 
go zostaną przerwane do dnia 20 kwietnia 

1933 r. 

   
   

30 gr. 
przezroczami. 

  

ZABAWY 

— „Mała czarna” A. K. W. We wtorek i8 
bm. w salonach hotelu Georges'a odbędzie się 
„Mała czarna” Ak. Kół Wilnian w Warszawie, 
Lwowie i Poznaniu. Początek o godz. 22. Za- 
proszenia można otrzymać w dn. 13, 14, 15 
i 18 kwietnia od godz. 18 do 19 w hotelu Ge- 
orges'a. 

NADESŁANE 
— Najoszezędniejsze podzelowanie buel- 

ków. Czy. nie znacie jeszcze nowej zelówki 
ze skóry gumowej OKMA i tejże zalet? Trwa 

desłaniem 40 groszy 'w znaczkach 

_ sprawi Pani wyborny m tortem i ciastkami wszelkiego rodzaju, zdobiącemi święcone. Już samo pieczenie 

: sprawia przyjemność, ponieważ niezawodna sita pędna Dra Oetkera proszku do pieczenia 
gwarantuje, że wszystko uda się znakomicie. Należy zważać jednak na znak ochronny ,„Jasna głowa''i na nazwę 

„Oetker, które gwarantują znakomitą, a powszechnie uznaną jakość. 

Mio sean piecze, tem oszczecizew. 

Ogłoszenia. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg 

na wydzierżawienie w sezonie 
1933 r.: a) kawiarni- restauracji w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim, b) pawilonu w Cie- 
lętniku do sprzedaży kefiru, mleka, lodów 
i innych chłodzących napojów oraz c) miejsc 
do ustawienia wag doktorskich na nastę- 
pujących skwerach miejskich: 

na placu im. Orzeszkowej, 
„  „ . Katedralnym, 
w  „  Łukiskim., 
»  „ . Ratuszowym, 
w ogrodzie po-Bernardyńskim, 
z Cielętniku, 

» po-Franciszkańskim 
Na każdy :wyżej wymienionych pod 

a, b i c przetargów należy złożyć osobną 
ofertę, z podaniem wysokości zaoferowanej 
tenuty dzierżawnej. 

Przyjmowanie ofert oraz udzielanie in- 

letnim 

Wyroby „„Oetkera'* są do nabycia w właściwych składach. Żądać należy tamże ró- ! 
wnież ulubionych recept „„Oetkera“. W razie wyczerpania wysyla je franco za na- 

Bs. Auungsuusi Dericew, @ЭНН туан. 

Bachiu 

Nr. 93 (2634) 

  

Nie cierpiałbym dotąd 
od Gdcelsków wcale, 

Gdybym tylko „LEBEWOHL“ 

używał stale. 
Żądać we wszystkich aptekach i składach apteczn. 

wyražnie 

  

LEBEWOHL 
Wyrób krajowy. 

PREGZ Z KASZYMI WROGAMI! 
Karaluchy, prusaki I t. p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

  

  

  

tylko przy pomocy niezawodnego i rady 

kalnego środka, jakim jest 

FLUR I A 

formacyj uskutecznia się w Wydziale Zdro- 

wia i Opieki e Magistratu m. Wil- 
na (ul. Dominikańska 2, oficyna, pokój 2) 
do godz. 9-ej dnia 12 kwietnia 1933 roku. 

ne we wtorek 11 kwietnia na odcinku No: 
wo-Święciany — Łyntupy poc. Nr. 3353, od- 

chodzący z N. Śwęcian o godz, 10 m. 07 na 
odeńnku Łyntupy — Kobylniki poc. Nr. 

%zjszym 9 kwietnia 1933 r. według PIM. 
Zachmurzenie zmienne z zanikającemi o- 

padami. Po nocnych przymrozkach znaczniej 
sze ocieplone. Umiarkowane wiatry północ 

łe, odporne na wiilgoć, a przecież lekkie, nie 
Ślizgające się i tanie. Żądajcie od Waszych 
szewców, aby na zelówki do Waszego obu- 
wia używali tego materjału jak również i 

    

    
  

        

    

  

mo-zachodnie. < 3359, odchodzący z Łyntup o godz. 16 m. 55 SEL A E. SYN Šias z = 5 
E na odcinku Nowogród»k—iLubcza poc. Nr Rar Z NAZCA is W tymże dniu o godz. I0-ej odbędzie się Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 

MIEJSKA. ok a: z EE o godz. cie] Terdis, a Ė otwarcie ofert i ustny przetarg na wydzier- 

— Ceny nabiatu. W starostwie Grodzkiem db = Seo > asas, — Na stole świątecznym nie może zabrak żawienie kawiarni-re stauracji, o godz. 10.30 

odbyła się w dniu 8 bm. konferencja z właś godz. 19.00 w poniedziałek 17 kwietnia na "Ać placka lub mazurka. Praktyczna pani pawilonu w Cielętniku i o godz. || miejsc NOWY SKLE NOWE CENY! 
cicielami jadłodajń i mieczarń w sprawie kal. qdorku KAbY — Łyntupy-poc. Nr. 3360 domu sporządza smaczny placek, babkę lub pod wagi doktorskie. ! OWE 1 

kułacji cen nabiału. Daje się bowiem zauwa odchodzący z iKobylnik o godz. 24.00, na od. Ztakomily tort według starannie opracowa- Stający do przetargu powinni złożyć NOWOOTWORZCNY POLSKI SKLEP GALANTERYJNY 
nych i łatwo zrozumiałych recept Oetkera. 
Pieczenie jest łatwe i udaje się znakomi 
nawet mniej wprawnym rękom. Dzięki nie- 
zawodzącej sle Dr, Q=tkera proszku do pie- 

żyć dysproporcja pomiędzy cenami hurtc- 
wemi a detalicznemi, 

Następna konferencja w tej sprawie od- 
będzie się w dniu 12 bm. o godz. 14 również 

cinku Łyntupy — N. Święciany poc. Nr. 3358 
odehodzący z Łyntup o godz. 3 m. 30. 

   kaucję w wysokości 300 zł. na wydzierża- 
wienie kawiarni-restauracji i po 50 zł na 
wydzierżawieni pawilonu i miejsc pod wa- „ZRÓDŁO NOWOŚCI" 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
w Starostwie Grodzkiem. 

SPRAWY AKADEMICKI 
— Rekoiekeje akademickie odbędą się w 

kościele św. Jana w dniu 10, 11 i 12 kwiet- 
mia b. r. o godzinie 7 wieczorem. 

iKonferencje wygłosi X. Dr, 
Kucharski T. J. 

Kazimie: z 

SPRAWY SZKOLNE 
— Kurater Okręgu Szkolnego wileńskiego 

Szelągowski wyjechał w towarzystwie naczel- 
siika wydziału szkół powsz. Dryjańskiego na 
wizytację szkół w powiecie lidzkim. P. ku- 
ratora zastępuje naczelnik wydz. szkół śred 
nich Wł. Głuchowski. 

— Bibijoteezki LOP-u. W pierwszych dn. 
kwietnia rb. Zarząd Komitetu Woj. Wileń- 
skiego LOPP zaopatrzył wszystkie szkoły po- 
wszechne na terenie Województwa Wileńs- 
kiego w liczbie 1164 w nowe aktualne kom- 

— Uwaga — Peowiaey. Zarząd Wileń 
skiego Kola POW, komumikuje, že sekretar- 
ju Koła Peowiaków, z dniem 10 kwietnia br. 
przeniesiony zostaje na stałe do ogrodu po 
Bernardyńskiego (w budynku obok sekre 
tarjatu Obrońców Wilna). Zainteresowanych 
oraz wszelką korespondencję, kierować pod 
adresem: Wileński» Koło Peowiaków, ogród 
po Bernardyński, budynek powystawowy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z życia Stowarzyszenia Kobiet z uni- 
wersyteckiem wykształeeniem. Stowarzysze- 

nie organizuje cykl odczytów z zagadnień о- 
bejmujących życie kobiety w płaszczyźnie 
wychowania, higjeny, pracy zawodowej i up- 
rawnień kobiety w społeczeństwie. Wykłady 
będą prowadzone przez wybitne siły facho- 
we; odbywać się będą w salach wykłado- 
wych Uniwersytetu. Terminy wykładów, któ 
re mają się rozpocząć bezpośrednio po fer- 

czenia, zaoszczędza się czas i ma się zado- 
wolenie z powodu udałego i taniego pieczy 
wa świątecznego. 

Kontrola s5 awneści 
elektrowni. 

Elektrownia Miejska zawiadamiu 
abonentów prądu i świalła eiektryez- 
nego, że w godzinach wieczorowych 
mniej więcej między 22-gą a 28-cią 
(t.j.10. a11 wieczór), w jednym z dui 
Wiielkiego . Tygodnia, mianowicie 
w poniedziałek najbliższy, lub wtorek 
lub też w środę przeprowadzona bę: 
dzie kontrola sprawności elektryfika- | 
cji miasta, połączona z. koniecznem 
przerwaniem prądu. Ponieważ przer- 
wa w dopływie prądu może potrwać i 

gi doktorskie. 
Warunki przetargu są do przejrzenia 

w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Magistrat m. Wilna. 
  

dów Skrzynkarzy w Wii 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Handlowego Dział Spółdzielni Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dniu 4, IL. 1933 r. pod, Nr. 540 

wciągnięto następujący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 540. VII. Firma: 

dzialami“I 
Siedziba spółdzielni została przeniesiona na ul. 

Wileńską 26 w Wilnie. 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie 
w dniu 28. XII, 1932 r. pod Nr. 888 wciągnięto na- 

stępujący wpis pierwotny: 

„Spółdzielnia. Inwal- 
i: z odpowiedzialnością u 

WILNO, WIELKA 15 

poleca wszelkie nowości sezonu galanterji damskiej i męskie 

po cenach najniższyh. 

  

  

Łaźnie i Wanny „AGRESTA” 
MOSTOWA 13 

w tygodniu przedświątecznym CZYnne od dnia dzisiejszego 
codziennie bez przerwy. 
  

  

  
++ 

z perkale, krepony, 
Tanie i piękne jedwabie sztuczne 
žoržetty, meteory, jedwabie surowe i markizety 
— to najpraktyczniejsze i najmilej widziane po- 
darunki świąteczne najwygodniej, które nabyć 

można w Wilnie tylko w Sklepie Bławatnym 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

R. H. Sp. 888. I. Firma: „Spółdzielnia Rzeźników 
Żydów Handlu Bydłem z ograniczoną odpowiedzial. 
nością w Wilnie*. Siedziba w Wiilnie, ul. II Jatkowa 
Nr. 4. Odpowiedzialność członków za zobowiązana 
spółdzielni dwukrotna w stosunku do zadekłarowa- 
nych udziałów. Celem spółdzielni jest podniesienie 

płety bibljoteczek lotniczo-gazowych. 

i Z KOLEI 
— Bezpośredni pociąg Wilno — Lwów. 

Dowiadujemy się, iż w nowym rozkładzie 
jazdy, który wejdzie w życie z dniem 15 ma 

w całem mieście lub w poszczególnych | 
dzielnicach w ciągu pół godziny, nale- 
ży zaopatrzyć się na czas przerwy do- 
pływu prądu elektrycznego w innego | 
rodzaju przybory do oświetlenia. 

jach wielkanocnych, będą podane odzielnie. 

„Piękno kościołów wileńskich". Pvd 
powyższym tytułem Dr. M. Morelowski, pro 
fesor historji sztuki ma U. S, B. wygłosi w 
poniedziałek dnia 10 kwietnia b. r. o godz. 
17 (5 p. ps) odczyt w sali Gimnazjum Zgro 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wiino, Wileńska 31 jadalne, sypialne I ga- 

binetowe, kredensy, 

  

     

    
  

    

  

  

     

   
  

      

   

    

  
stanu mater ego i kulturalnego członków ii ma za sę stoły, szaty, łówka Ii d. 

przedmiot skup fi sprzedaż bydła w stanie żywym Wykwint M 

i bitym. Udział wynosi 300 złotych płatnych jednoca- į ykwintne, Mocne, 

Džwiek. REWJA DZIŚI a. premiera! DZIŚ! Dźwięk. REWJA zowo przy przystąpieniu. Na członków zarządu : Wyjątkowa okazja przed świętami! NIEDROGO, 

Kino kino wołano zam, w Wilnie: Szmuela Sz т WYPRZEDAŽ LIKWIDACYJNA m doytdnych Warankath 

Sala Miejska Sala Miejska Lipówce 28, Morducha Draznina przy ul. Jezmic. 

ul. Ostrobramska 5 W. tan cisze Z SS ŻU ul. Ostrobramska 5 Eljasza Menakiera przy ul, Nowogródzkiej 53, Ł PŁYT GRANOFONOWYCH i GRAMOFONÓW 1 NA RATY. 

Wekslera przy ul. Piwnej 7 i Gierszona Almana prze ь NADESZEY NOWOŠCI, 

BALKON PARTER ul. Gęsiej 4. a) Czas trwania spółdzi *|lni — nie EO SRD 8324 
35 Potężny film, obrazujący Żywot i Dzieje Świętego. d AB czony. b) Pismo prz м do czeń Ss T A R T“ 

groszy W roli świętego: Alberto Pasquali. Reżyser: Hrabia Automaro. o Gr. wych. „Kurjer Wileński”, aj | „Tego 59 

na wszystkie seanse Początek o godz 3—5—1—%:ej na wszystkie seanse 
  

[ISIA 
DZIŚ podwójny program! Tragedję na Rivlerze w atmosf. wyrafin zbytku, podziwiać będziecie wielk. filmie 

ROMANS w BIARITZ 
W rolach główn: 

Dorota Mac-Kail 

i Warner Baxter 

  

  

  

lacy:ny programl film z udziałem ulub. kobiet RNicardo Cortez i bo- 

„Owent Kurjer“, 

  

Tzowy. d) Członków zarządu 5, wszelkie zobowiąza 

umowy 
dwóch członków zarządu, korespondzncję i pokwito- 
wania (podpisuje jeden członek zarządu. 3) 

i dokumenty winny | 

  

ć podpisywane pr 

likwidacji oznacza Walne Zgromadzenie 

  

8 
           

    

uporczywie polecanych w podobnem 

  

c) Rok śbrashinakodyć — kalenda- 

  

sposób 

  Wilno, Królewska 1   
  

  

Niemiecka 3 

PORE 
Janina 

PIOTROWIĆZ-JURCZENKOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

  

  

  

« SS Ev 
znakiem, 

  

2) Pierwszy superszlagier ŚĆ Czarująca, urocza, ponętna Rozsi Barsoni “ оТЯ 4 d czne i moczopłciowe 
Tel. 15-41 produkcji węgierskiej p t. WĘGIERSKA MIŁO i dziarski humor. Tibor Halmey w rol, gł K i przeprowadzila się 

Wspaniałe arcydzieło filmowe pulsujące werwą i temper=m. madziarskim. Węgierska muzyka. Początek o Ż-ej KOGUTEK 4 WileAska 24, II pietro 
й Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

Kolosalny program! — Rewelacja dla wszystkich: : S inz) > į ы 
» Gigantyczny film osnuty na auten- 3) Świetna: cudowna KOMEOJA 4 ra | s omas » SYMFONJA |? * Sh aaa AA || A SZ. | PI RENIgSbErY dla miłośników muzyki! p. t Czarow nik Ski in d gdzie obecnie się znajdu- Choroby skórne 

Tel 5-28 miec spie € UWERTURA „OBERON“ W roli głównej słynny Slim. OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcza- | = Sn: e weneryczne | 
* w wyk. najsłyn. orkiestry świata. | Olśniewające widoki przyrody w tować j” wyraźnie żądać tylko órygi- EEG > 1 moczoplcivve, 

Nowy temat! Oryginalna treść! ' Idelne nagranie! Brak stėw podziwul Chinach. Šmiech! Humo:! nalnoch proszków > Kogutkiem“, Н. 520 Ri >-ka ulica Mickiewicza 4, KAJUPORCZYWSZI 

; ю 1 | Gąseckiego, znanych od "lat trzydzie- Н to zapamiętaj 2 telef.n 10-90, BÓLE 144 
Dźwięk. Kino- Teatr DZIŚ! Rewe- т OJCOWIE i DZIECI — SYMFONJA SZEŚCIU MILJOKÓW. Wspaniały slu i wystrzegać się  naśladownictw į adres: od godz. 9—i21 4—8. 

r Н HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

haterki filmu „Kobieta z bocznej ulicy” 
i tańcami. - 

Balkon 50 gr. Parter od 60 gr.. 

Ireny Dunne. 2) „POD SAMOWAREM“ Film z rosyjakiemi śpie wami 
3) MAKABJADA W ZAKOPANEN w roku 1933. 

Początek sesnsėw o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

"Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: | miejsce 49 gr, 
Życie, miłość, szczęście można zgubići znaleźć w rewelacyjnym dram. 
W rol. gł,: Clive Brook oraz bohsterka filmu „Wesoły porucznik* Miriam Hopkins. 

I miejsce 30 gr. 24 GODZIMY... 
Film ten odznacza się 

nietylko frzpującym scenarjuszem, ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo-fotograficznej. 
NAD PROGRAM. Dodatki dźwiękowe. Początek sesnsów o godz 4—€4—8—10.15, w sob. i niedz. 'od 2 ej 
    

    

do naszego opakowaniu. 

  

  

MECHANICZNE WARSZTATY STOLARSKIE 

K. GIESAJTIS 
Wilno, ul. Nowbgródzka 18. 

Przyimują zamówienia na rob. stolarskie budow. 

gdzie na nadchodząc= 
święta jest do nabycia 

po najtańszych cenach 
najlepsza 

zaprawa do podłóg 
rozmaite artykuły gospo 
darstwa domowego oraz 
gwarantowane żarówki ©- 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan 
sa lewo Gedeminoweki 

ul. Grodzka 27. 

  

LETNISKA | 
3—4-pokojowe w sosno- 
wym lesie przy szosie 
Wilno—Niemenczyn, maj. 

„Mesyna", pół godziny 
od centrum miasta 
  

okien, drzwi futrynowan. oraz wszelkie inne lektryczne i żyrandole, RZ Uwadze sp. Wojskow.ł 

Dźwięk. Kino-Teatr | D z i ś! Egzotyczne 6 65 roboty. Warsztat posiada właeną suszarnię każdy kupujący otrzymu- ° skow. 
świato įg | arevdzieto dźwiękowe P. t „K LĄTWA RODU MANDARYNOW dteewa Fit jetn, ad 19182 Ceny Rajniżaza. je premię, Akuszerka da. 

i WU | Dramat miłości i zemsty W rol: urocza Chinka Anna May Wong i Warner Oland. Fozetem przepiekny film || 7 5573-520:-5705::——————5 || Zapamiciajcie nowy $ k a 
Miekiewicza 9 | polski w= H- Sio“ JANKO MUZYKANT “/*!| * М. Майска, A. Bymsza i K. Krukowski аоа miałowskKa |5. względnie 4 pokoje, 

kiewicza p t. Ceny miejsc na wszystkie seansy od 30 gr. + Niemiecka 3 suche słoneczne, świeżo 
  

=mm)> WSZYSTKIE ZDOLNOŚCI UMYSŁOWE <um 

    
U WAGAI 

  

  

Polski Sklep Materjał. Piśmiennych 

  

  

Pozostale 

  

przeprowadziła sią 
na ul. Orzeszkowej 3—14 

(róg Mickiewicza) 
tamże gabinet kosmetre: 

  

gruntownie odremontowa 
ne z balkonem, ogródek, 

Artyleryjska 8 m. 2 56 G r 2 
tańsze ubrania, pł ! (blisko Кюзтаг) охогеа 

U DZIECI DO 25 ZAOSZCZĘDZI SOBIE KAŻDY „ELEONORA Šv. Jaiska | Fodeskiaeei po męamie-| Lo us E pokaże. 
robiąc ewoje zakupy świąteczne w najteńszem źródle hurtowem wszelkie papiery, materjały biurowe, malarskie, niskich cenach wyrzedaje = TR Biz = — 

normalnych i spóźnienych w rozwoju Wilno, Końska 8 (róg Hetmańskiej), tel. 13-07 kreślerskie, bilety wizytowe i t. p, _ LOMBARD. M Ё BIURO PRÓŚB 
ulepsza i udoskonala A. KISSIN (Dojażd” Gutobna* Ni Td>" ulicy "Непоааннер: CENY KONKURENCYJNE w likwidacji. Biskupia 4. k JOZEFA „RAWICKIEGO 

profesor mnemoniki D. FAJNSZ TEJN 3 = Ša Akuszerka Te о, 
Wilno, Sierakowskiego 6 m. 4. H 

  

Na składzie wielki wybór kawy, herbaty, kakao, śliw. kcmpotu. rodzynek, 
orzechów włoskich i elemskich migdałów. wanilii, gałek muszkatowych, 

  

  Samochody 
i kasę pancerną sprzedaje 

  

  

Маг |AATEfORA 
Redaguje wszelkie pisma 
procesowe, i odwołania w 
sprawach podatkowych Dzięki mej metodzie  minemoniki. opartej A szafranu oraz wielki wybór konserw, czekolady, cukierków i t. d P R ZYP OMNI Е М! Е 

$ LOMBARD oraz korespondencję hon- 
prawach psychologji, fizjologji, logiki i pe- po cenach wyjątkowo tanich. — — —  Korzystajcie z okazji! aan, przyjmuje od 9 do 7 ы zę 
dagogiki, polepsza się pamięć, usuwa się rOZ- й sk : то _ FARBIARNI, PRALNI || w likwidacji. Biskupia 4. | jie, Kasztanowa Tora 5, | glowa rachunkową i pa 
targnienie i lenistwo, wzmacnia się wola, О © CHEMICZNEJ | GREMPLARNI NF) ROLNIK W. Z. P. Nr. 69 Nara 
zwiększa się zamiłowanie do pracy i rozwija 

się inteligencja u dzieci w wieku od 8 lat 
wzwyż. Dzieciom zamiejscowym wykładam ża 

rodziców i pośrednictwem 
w drodze 

— Porospekty bezpłatnie — 

wychowawców 

  

HI 1 UM O M O OOO 

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

SZYNKI 
i wszelkie WĘDLINY z własnej pracowni 

poleca Sklep Wędlin 

  

c 
z 

2 „EXPRESS“ =; 
Wielka 31 (róg Szklanej) 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONE! 

poszukuje pracy. Absol- 

went niższej szkoły rol- 

niczej, lat 25, z praktyką 
na własnej małorolnej go- 
spodarce poszukuje pracy 
od zaraz w jakimkolwiek 
majątku. Zgodzi się za 

  

POKOJU poszukuje żona 
urzędnika z 6-ciolet. 

dzieckiem. Pożądane 
śródmieście, wygody. Wa- 
runki do redakcji dla 

M. G. 

  

Maszynistka | 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 

Informacje osobiste 3 — 6 po poł. codziennie, L KNAPIK Wii ńk ] Proszę się przekonać! życie i najskromniej mr nw konuję róż 1 jsze wy onuję rozne prace w 

| y e a 27 Prasowanie ubrań i gremplowanie materja- wynagrod je. Of inni 1 d b. niskich h- 
Profesor mnemoniki D. FAJNSZTEJN łów na poczekaniu. Aadsyłać: 1 B Pisnino do sprzedania Eiukivė S du Ada 

Wilno, ul. Sierakowskiego 6 m. 4. 

Ё 

korespondencji. FL 

®   РЕ
 Л

ОН
 

„ Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

Towar pierwszorzędny, sklep obficie zaopatrzony. ceny przystępne. 

JJ M M J AJ M M ML 

    

    
Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

  

  dojć, Borcie, poczta Grau- 
žyszki, pow. oszmiański 

uł. Jagiellońska 9—12 
(wejście z ogródka)     „Kurjera Wileūsk.“ 

Maszyni 
pod 

   

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


