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Unia:katolickich związków kobiecych Zgon prof. Wł. Skoczylasa.

MICHAŁ MICHNIEWICZ
Emeryt Magistratu m. Wilna

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sw. Sakramentami, za-
snął w Panu dnia 7 kwietnia 1934 r. w wieku lat 63.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Połockiej 38 m. 3
do kościoła po-Bernardyńskiego nastąpi dnia 9 b. m. o godz, l8-ej.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 10 b. m. o godzi-
nie 8-ej rano, eksportacja na cmentarz po-Bernardyński tegoż dnia o
godzinie 17 ej.

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych ! znajomych
pegrążeni w nieutulonym żalu

Żona Córka, Synowie, Synowe i Wnuczęta.

Politycy: ММгч
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą,

že „Diena“ zamieściła
czołowymi działaczami politycznymi
w sprawie możliwości porozumienia
się z Polską. |

Leader ludowcėw Sleževiczius
oświadczył: „Aktywna polityka w
stosunku do Polski bez zrzeczenia
się „pretensyi litewskich do Wilna
miałaby bardzo doniosłe znaczenie.
Tego rodzaju możliwość musi być
odnaleziona, bowiem plany agre-
sywne Niemiec w wysokim stopniu
zagrażają Litwie.“

Jeden z przywódców narodow-
ców prof, Tomaszajtis odpowiedział
na ankietę: „Nie nalezy się obawiać
honorowej izolacji. Pośpiech jest
niedopuszczalny, biorąc pod uwagę
kilka nieudanych prób w niedalekiej
przeszłości,
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Chrześcijański demokrata prūi,

ankietę z, Paksztas uważa, że chwila obecna
nie jest odpowiednia do rozstrzy-
śnięcia kwestji wileńskiej. Gdyby
jednak Polska poszła na pewne
ustępstwa terytorjalne, to wyjście
może dałoby się odnaleźć. Na zasa-
dzie obecnego status quo Litwa nie
ma żadnych podstaw do nawiązania
normalnych stosunków z Polską.

Chrześcijański demokrata dr. Kar-
velis oświadczył: „Nasza walka nie
może pozostać bez skutku. Wszczę-
cie rokowań za wszelką cenę rów-
nałoby się krótkowzroczności poli-
tycznej. Jednak każdą propozycję,
uczynioną bezpośrednio, lub też za
pośrednictwem państw trzecich, na-
leży rozpatrzeć, bowiem stosunki z
Warszawą są dla Litwy jednem z
najważniejszych zagadnień.'

PET

pami 1 hi. 2

na audjencii papieskiej.
MIASTO WATYKAŃSKIE. 7.IV. ks. Sapieżyna oraz ks, dyrektor Le-

(KAP). Ojciec św. przyjął na audjen- wandowicz, przedstawił Papieżowi

cji uczestniczki Międzynarodowego kardynał Dolci. W przemówieniu,
Kongresu Unji katolickich Związków , wygłoszonem z okazji tej audjencji,
kobiecych. Przybyłych, wśród któ- Ojciec św. wyraził szczere zadowo-
rych znajdowały się hr. Zamoyska i lenie z prac kongresu, zwłaszcza

4 |podjętego omawiania encykliki o

p. młodzieży, jak i całej
i jtnen'*| działalności związków kobiet kato-

(1 W bony jałmużnicze „„(aritast | Ilekich, godnych  spadkobierczyn
ju Taopatrzjlas SiĘ? | pierwszych chrześcijanek, które tak

: ОБ sławił św. Apostoł za ich współpra-

 

 

   cę przy szerzeniu św. Ewangelji.
Zgodnie ze swemi założeniami
związki te nie prowadzą wprawdzie

politycznej w  ciasnem tego
jsłowa znaczeniu, wpływają jednak

Sekretarzgeneralny stronnictwa|na nią, gdy chodzi o interesy doty-
narodowego, Rasteinis, oświadczył: czące dobra moralnego społeczeń-
„My moglibyśmy pójść na 100 proc. | stwa, albowiem celem ich działal-
ustępstw, jednak Wiluo z natural- ności jest największy rozwój moral-
nem jego zapleczem stanowi mini-| ności publicznej. Błogosławieństwo
mum naszych żądań,” , apostolskie zakończyło tę audjencję.

СОЛаСОа UB ASSE AT IK NERTIP T PRADO TZW

Pertraktacje w Londynie o pożyczkę.
Od kilku dni toczą się w Londy-

nie pertraktacje, prowadzone przez
wiceministra skarbu p. Adama Koca
i wiceministra komunikacji inż. Julja-
na Piaseckiego z Towarzystwem
Westinhgouse w sprawie zawarcia
umowy o sfinansowanie instalacji
hamulców zespolonych przy wago-
nach towarowych na kolejach pol-
skich. Według  info:macji, które
nadchodzą do Warszawy z Londynu

 

my ma być przeznaczona na materja-

montażu.
Z Anglji natomiast mają być

sprowadzone tylko bardziej skompli
kowane i precyzyjne części hamul-
ców: zespolonych.
Część pożyczki angielskiej, wyno-

sząca około 25 milj. złotych, ma być
wypłacona Ministerstwu Komunika-
cji w gotówce na prace inwestycyj-

WARSZAWA (Pa*). Dziś wie-, na wydziale architektury wPolitech-
czorem po kilkunastodniowej choro- | nice Warszawskiej, przenosi się na
bie zmarł tu ś. p. prof, Władysław stałe do Warszawyi tu tworzy słyn-
Skoczylas, b. dyrektor Departamen- | ną „Tekę Zbėjnicką“. W roku 1920
tu Sztuki, znakomity grafik i malarz. obejmuje katedrę graliki w Szkole

ły, wytwarzane w kraju i na koszta,

Memorjał stronnictw polskich w
Czechosłowacji

o położeniu ludności polskiej.

MORAWSKA OSTRAWA (Patj. spisu ludności, oraz. pokrzywdzenieł
Wi dniu wczorajszym stronnictwa ludności polskiej w dziedzinie ko-
polskie w Czechosłowacji uchwaliły| ścielnej.
zapowiedziany memo.jał o położe-| W zakończeniu memorjału lud-
niu ludności polskiej w Czechosło-, ność polska w Czechosłowacji *do-
wacji, który stanowi odpowiedź na| maga się zaprzestania akcji czechi-

położenia tubylczej
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głosy prasy czeskosłowackiej, oraz|zacji i przyznania jej równoupraw-
na komunikat praskiego komitetu
porozumienia prasowego  polsko-
czeskosłowackiego.

Memorjał ten porusza sprawę
'udnosci pol-

skiej oraz elementu emigracyjnego,
podając szereg cyfrowych danych
na dowód tego, iż sytuacja Czechów
w Polsce jest lepsza niż Polaków
w Czechosłowacji.

Pozatem  memorjał wykazuje
krzywdzące Polaków sporządzenie

nień, zagwarantowanych przez kon-
stytucję i umowę likwidacyjną pol-
sko-czeską. :

Memorjał podpisany jest przez
posłów Buska, Chobota oraz b. po-
sła dr. Wolfa. Uchwalony przez
wszystkie stronnictwa polskie w
Czechosłowacji, jest odpowiedzią
dla wszystkich tych, którzy zamy-
kają oczy na ten faktyczny stan po-
łożenia ludności polskiej w Czecho-
słowacji.

„Izwiestja” o zbrojeniach niemieckich.
MOSKWA (Pat).  „Izwiestja“,

nawiązując do wywiadu, udzielonego
przez Hitlera korespondentowi „As-
sociated Press“ w sprawie rozbro-
jenia, ostro atakuje zbrojenia nie-
mieckie, wskazując na kolosalny
wzrost niemieckiego budżelu woj-

894 mil. i minisierstwa lotnictwa z
78 miljonów na 208, oraz na przezna-
czenie 250 milj, marek na oddziały
szturmowe, — „Izwiestja“ dodają,
że owe oficjalne liczby w słabym
tylko stopniu odpowiadają rzeczy-
wistosci. Dziennik donosi pozatem,

skowego, ukrytego przeważnie wjże niemiecki przemysł aulomobilo-
budżetach innych resortów. Rozbu-|wy lotniczy i mechaniczny pracuje
dowę szos, przeprowadzaną pod po-|całą parą, przytem dziennik .ironi-
zorem walki z bezrobociem, pismo zuje na temat rzekomych „obron-
uważa za przystosowanie sieci dro- | nych'' celów tych przygotowań,
gowej do motoryzowanej obecnie na| twierdząc: „błogosławieni, którzy
wielką skalę armji niemieckiej.|wierzą, że niemiecka propaganda
Dziennik wskazuje na wzrost budże-|wierzy w to, w co chce by uwierzyli
tu Reichswehry z 671 miljonów do! inni",

Przed konferencją rosyjsko-rumuńską.
WIEDEŃ (Pat). „Neue Wiener

Tageblatt" donosi, że min. Titulescu
ma konferować w Genewie z przed-
stawicielem Rosji Sowieckiej Litwi-
nowem w kwestji Beszrabji oraz w
sprawie uznania Sowietów przez
Rumunję,

rumuński spraw zagranicznych Titu-
lescu. Z Genewy Titulescu uda się
do Paryża, gdzie pozosłanie dwa dni
17 i 18 b. m. :

SOFJA (Pat). Premjer bułgarski
Muszanow ošwiadczyi -przedstawi.
cielowi agencji Havasa, że zamierza

—jak donosi „Gazeta Handlowa” —
pertraktacje te mają przebieg po-
myślny i zasadnicze warunki tech-
niczne umowy zostały już uzgodnio-
ne. Dodać trzeba, że wstępna umo-
wa z Towarzystwem Westinghouse
była podpisana w styczniu b. r. w
Warszawie przez p. wiceministra
Koca i p. wiceministra Piaseckiego.
Ogólna suma pożyczki, która ma być
udzielona Rządowi Poiskiemu na za-
instalowanie hamulców zespolonych
wynosi około 135 miljonów złotych,

  
 przyczem więcej niż połowa tej su-

PARYŻ (Pat). Na dzisiejszym

przemówieniu tem Daiadier przed-
stawił przebieg wypadków lutowych
w Paryżu, Zdaniem mówcy kilka

organizacyj faszystowskich, które

dokonało w dniu 6 lutego próby so-
lidarnego ataku na insiniejący ustrój
i zamierzało po opanowaniu Izby
Deputowanych proklamować rządy
dyktatorskie. Organizacje te wybra-
ły chwilę, która wydała się odpo-
wiednia ze względu ua dający się
odczuwać kryzys ekonomiczny i fi-j
nansowy. Skandal Stawiskiego —|
mówił b. premjer — chciano wy-
zyskać dla pociągnięcia za sobą!
tłumu. Komisja dla badania wypad-|
ków. lutowych wykazata, że rząd nie

wydawał rozkazów strzelania do
tłumu i że nie było kzrabinów ma-
szynowych, o których pisały dzien-
niki prawicowe. Pierwsze strzały
padły ze strony manifestantów. Da-
lej Daladier odpiera zarzuty, sta-
wiane rządowi jego, że w dniu 7 lu-
tego nie opanował; sytuacji, mając
możność ogłoszenia stanu oblężenia,
zawieszenia  podburzających tłum
dziennikówi aresztowania podżega-
czy, — Według Daladier rząd tych
możliwości nie miał.

doniedawna konkurowały z sobą,|

 

B, premjer.
kongresie Federacji „Kadykałów o- Daladier omawia sytuację wewnętrz-|bowała całkowicie stanowisko swe-
kręgu Orange wygłosiłwielkie prze- ną Francji, wzywając republikanów;go prezesa honorowego b. premjera
mówienie b. premjer Daladier. W|do zaniechania sporów wewnętrz- ; Daladiera, wyrażając mu podzięko-|

ne. Cała inwestycja ma być przepro-
waądzona w ciągu 5-ciu lat. Dzięki
uzyskaniu pożyczki angielskiej zo-
stałaby rozwiązana sprawa realiza-
aji jednej z najważniejszych i najpil-
niejszych inwestycji kolejowych, ja-
ką jest zaprowadzenie hamulców sa-
moczynnych przy polskich wago-
nach towarowych, a jednocześnie
przemysł taboru kolejowego i wyro-
bów hutniczych uzyskałby poważne
zamówienia. Powrót delegacji pol-

Ś. p. prof.
chorował na ieukemję, do której do-
łączyła się ciężka choroba serca.
Zastosowana przed dwoma dniami
transfuzja krwi nie uratowała życia.

Ś. p. prof. WŁ. Skoczylas urodził
się w Wieliczce 1883 r. Studja ma-
larskie i rzeźbiarskie odbywał w
Krakowie, Wiedniu, Paryżu i Lipsku.
Po powrocie do kraju zamieszkał w |
Zakopanem, gdzie opracował szereg |
tematów góralskich w drzeworycie,
pracując jednocześnie iako profesor
rysunków w szkole przemysłu
drzewnego w Zakopa::em. W. roku
1914 otrzymał pierwszą nagrodę za
„głowę górala” na konkursie im.

| Grohmana. Wybuch wojny i służba |
|wojskowa przerywają Skoczylasowi
|pracę artystyczną do połowy 1915 r.
| Zwolniony z wojska, powraca do Za-
|kopanego i tam powstają jego zna-
komite drzeworyty. W roku 1918
zostaje docentem grafiki i rysunku

 
 

Tymczasowy prezydent miasta,
p. Kościałkowski, przyjął delegację
artystów b. teatrów miejskich, któ-
rzy utworzyli zrzeszenie celem pro-
wadzenia tych teatrów. Zrzeszenie
powstało na walnem zebraniu zespo-
łu jako jednostka prawna i będzie
teatry prowadziła przez sześć mie-
sięcy, t. j. do 1 października r. b. na
rachunek własny. W. dniu tym na-
stąpi przekazanie majątku teatral-
nego nowemu dzierżawcy.

Prezydjum zrzeszenia ułożyło już
prowizoryczny budżet i doszło do
wniosku, że przy pewnej pomocy fi-
nansowejze strony miasta uda się
aktorom przebrnąć okres letni bez
strat.

Władysław Skoczylas | Sztuk

Artyści liczą, że miasto udzieli im
subwencji w tej samej wysokości, ja-

skiej z Londynu spodziewany jest
podobno w ciągu najbliższych dni,  
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W. zakończeniu przemówienia|przyjęła rezolucję, w htórej zaapro-

nych i do ustalenia wspólnego pro-; wanie za zasługi oddaise demokracji
śramu niezbędnych reform politycz-|i republice, Dalej federacja wystą-
nych i społecznych, które powinny | piła z wezwaniem, by obóz republi-
być urzeczywistnione przez stron-| kański zachował jedność w walce z
nictwa demokracji. faszyzmem, zalecając jednocześnie

Przemówienie b. premjera spot-j przeprowadzenie radykalnej sanacji
kało się z owacyjnem przyjęciem.|wewnątrz stosunków partii radykal-
W zakończeniu zebrania federacja:nej. + — Jamia

Obciązające zeznania red. |[Dubarry i Sen,
Pułsa.

PARYŻ (Pat). Dzisiejsze zezna- świadek Hayotte zeznał, że na pole-
nia świadków obciążyły poważnie|cenie Stawiskiego ratował finanso-|

 
redaktora Dubarry i sen. Puis. Na
niekorzyść Dubarry zeznawał dy-
rektor banku kredytowego Salomon,
który twierdził, że w maju ub. r. red.
Dubarry interwenjował u niego w
celu umieszczenia w instytucji .pod-
ległej mu bonów bajońskich na su-
mę 15 milj. fr Salomcn kategorycz-
nie odmówił. Wkrótce ukazały się

we interesy sen. Puis, regulując|
|kwoty w sumie kilku tysięcy fran-|
ków w lombardzie w Orleanie, na-|
leżne jako procent od zastawionych
w  lombardzie przedmiotów sen.|
Puis. Senator zaprzeczył temu. Na-|
leży zaznaczyć, że wśród papierów,|
zasekwestrowanych przez władze
śledcze, znajduje się list sen. Puis,|

w jednym z dzienników ostre ataki, |w którym sen, Puis iniormuje „Dro-
skierowane przeciwko Salomonowi.| giego Aleksandra", że znajduje się
Salomon twierdzi, że wszystkie te;w krytycznem położeniu, ma bo-
ataki inspirował Dubairy. —- Digi |wieóa do zapłacenia dwa pilne długi.

Alibi domniemanych
PARYŻ (Pat). Dochodzenie w

morderców Prince'a.
świadczył dziennikarzum, że alibi

sprawie morderstwa iadcy Prince'a

dzy tłumem bezrobotnych a policją. BUKARESZT (Patj. Dziś popo- odbyć w Paryżu rozmowę z min.
łudniu wyjechał do Gesewyminister Barthou i min. Titulescu.

Krwawe walki w Minneapolis.
MINNEAPOLIS (Pat) Wczoraj

doszło tu do krwawych starć mię-
licją bezrobotni obrzucali policjar-

Na policję rzucano również bomby
Tłum, złożony z 3 tys. bezrobot-
nych, wyszedł na ulicę, protestując
przeciwko zawieszeniu robót pu
blicznych. Bezrobotni szli, wznosząc
okrzyki „Chleba i pracy". Demon-
stranci zgromadzili się przed retu-
szem, poczem doszło do utarczek

z policją, która broniła wstępu do przed ratuszem. Ofiarami starcia рг
wnętrza gmachu. Przed bramami |dło 20 rannych, w tem kilku poli”
ratusza wystawiono na postrach ka: |jantów. Aresztowano 25 osób.
rabiny maszynowe. W starciu z po*

patrzyli się zawczasu. Sytuacja po-
licji była w pewnej chwili tak kry
tyczna, ze zawezwano na odsiecz

mieszaniu udało się wreszcie policji
wyprzeć demonstrantów z plac:

tów kamieniami, butelkami i gruzem |

łzawiące, któremi demonstranci zac |

straż pożarną. Po dwugodzinnem 17 |

Dalej Daladier podkreślił, że w
dniu 7 lutego rząd znalazł się w
obliczu nowych wypadków. Minister
spraw wewnętrznych na podstawie
raportu policyjnego oswiadczył, że
porządek może być jedynie utrzy-

| many przy użyciu siły zbrojnej. Min.
|Frot doradzał podanie się rządu do
dymisji. Odpowiedni raport w tym
,duchu został przetelefonowany do
pałacu Elizejskiego. Na dymisję
|rządu nalegali również przewodni-
czący senatu i Izby Dep. Jedynie
przewodniczący grupv socjalistycz-

nej Blum był za wytrwaniem na sta-
'nowisku, ale równiecześnie sprzeci-
| wiał się rozwiązaniu parlamentu. —
Po głębokim namyśle Daladier zde-

| cydowai się raczej ustąpić, aniżeli

 
 dopuścić do nowego rozlewu krwi,

postrwa się, aczkolwiek powoli, na-
|przód. — Ostatnio władze śledcze
badaty okoliczności 'ajemniczei po-
dróży do Dijon 5-ciu osobników,
znanych w nocnych lokalach Pary- | nym czacie.
ża. — Sędzia śledczy w Dijon o-

PREWENCYJNA DJAGNOZA RAKA.
LENINGRAD. (Pat). W. roku

1926 uczony sowiecki prof. Gurwicz
odkrył t. zw. „promienie mitogene-
tyczne', wytwarzające się dzięki
pewnym procesom chemicznym w
organizmie ludzkim. Obecnie prze-
konano się, że prawie wszystkie or-
gany i tkanki ciała ludzkiego ema-
nują promienie mitogenetyczne, za-
leżnie zaś od danego procesu che-

domniemanych sprawców zabójstwa
Prince'a musi nasuwać wątpliwości
wobec zadziwiającej precyzji, z jaką
oskarżeni wyszczególn'ali niemal co
do minimum swe zajęcia w krytycz-

micznego analiza spektralna tych
romieni daje takie lub inne spe-
Gai Otóż okazało się, że zniknię-
cie promieni mitogenetycznych jest
nieomylnym wskaźnikiem raka w
organiźmie, poprzedzającym wszyst-

jkie inne symtomy tej choroby. Od-
|krycie to wywołało wielkie zainte-
resowanie sfer naukowych na ca-
łym świecie.

 
 

ięknych w Warszawie. W r.
1930 powołany zostaje na dyrektora
Departamentu Sztuki w Minister-
stwie W. R. i O. P. Półtora roku
piastowania tego urzędu poświęca
organizowaniu życia artystycznego.
W. tym czasie dzięki jego staraniom
powstaje Instytut Propsgandy Sztuki
w Warszawie. Z końcem r. 1931
Wł. Skoczylas powraca na katedrę
grafiki Akademii Sztuk Pięknych,na
którem to stanowisku pozostaje do
ostatniej chwili. "Oprócz wielu prac
malarskich ś. p. prof. Władysław
Skoczylas pozostawił przeszło 300
drzeworytów. Do najwybitniejszych
należą: „Teka Zbójnicka”, „Teka
Podhalańska" i „Stare Miasto". Po-
nadto szereg świetnych ilustracyj do
dzieł Żeromskiego Kasprowicza,
Reymonta. W ostatnich latach ś, p.
Wł. Skoczylas poświęcił się żywej
działalności publicystycznej.

Teatry warszawskie obejmuje zrzeszenie
artystów.

ką przyznano dyr. Krzywoszewskie-
mu, a mianowicie 20 tys. zł. mie-
sięcznie.

Dyr. Strzelecki, który ustąpił,
przekazuje obecnie maiątek teatral-
ny komisji miejskiej.
W poniedziałek „bezkrėlewie“

w teatrach miejskich będzie zlikwi-
dowane, kierownictwo zaś nad te-
atrami obejmie zrzeszenie aktorskie.

Zrzeszenie zajmie się dokładnem
zbadaniem stanu faktycznego te-
atrów pod względem finansowym.

Praca w teatraca odbywa się
normalnie, tak, jakby nie nastąpiły
tam żadne zmiany. W pełnym toku
są próby oraz przygotowania do no-
wych premjer, oraz ustalą się re-
pertuar na okres najbliższy.

 

+

Madnżycia w kwesturze (A
politechniki warszawskiej.

Na terenie Politechniki warszaw-
skiej wykryto wielkie uadużycia, do-
konane przez kwestora oraz księgo-
wego. Sprawa utrzymywana była w
zupełnej tajemnicy, aż do czasu
ukończenia śledztwa przez władze
sądowe.

Na ślad nadużyć natrafiły władze
Politechniki Ówczesny rektor prof.
Pszenicki natychmiast zawiesił w
urzędowaniu kwestora Stokowskie-
go i zawiadomił Min. Oświaty. De-
legowana komisja ministerjalnaprze-
prowadziła drobiazgową lustrację i
stwierdziła nadużycia, dokonywane
systematycznie od 1924 r. przez
kwestora Stokowskiego i księgo*
wego-buchaltera Władysława Ko-
złowskiego. W] kilka dni po wszczę-

ciu dochodzeń kwestur Stokowski
umarł w tajemniczych okoliczno*

ściach. Znacznie już później ujaw-

nione fakty każą przypuszczać, że
popełnił on samobójstwo przez otru-
cie.

Kwestor Stokowski pobierał pie-
niądze z kasy na podstawie wysta=
wionych i podpisanych pizez siebie
fikcyjnych asygnat 1 uzyskane tą
|drogą sumy przywłaszczał, Był na
tyle ostrożny, że nie odbierał pie-
niędzy bezpośrednio z kasy, lecz za
pośrednictwem niejakiego Macieje-
wicza. Przesłuchany w śledztwie
Maciejewicz nie przyznał się do
winy.

Kozłowski działał w inny spo*
sób. Administrował on sumami po*
zabudžetowemi i funduszem  рга-
cowniczym.  Przywłaszczał sobie
różne sumy, maskując defraudacje
fałszerstwem ksiąg. Oprócz tego
Kozłowski załatwiał jeszcze kupno
precyzyjnych pomocy naukowych,
potrzebnych w kreślarniach i labo-
ratorjach, które sprowadza się z za-
granicy. Ponieważ za przyrządy te
płaci się walutą zagraniczną, Ko-
złowski brał z kasy za pokwitowa-
niem pieniądze na zakup walut w
bankach. Niczego jednak nie ku-
pował, pobrane sumy przywłaszczał,
a w księgach wpisywał fikcyjne po-
zycje rozchodowe.

Nadużycia sięgają poważnej kwo-
ty 190 tys. złotych. \

т

 



     

Czy bankructwo złota?
Ze świata dochodzą znowu pra-

wie masowo głosy o zachwianiu się

różnych walut — dobiowolnie,
Niedawno Czechosiowacja usta-|

wą specjalną obniżyła c 15 proc. war|

tość swojej korony w złocie. Cze-|

chosłowacja chciała ektem tym u-|

łatwić sprzedaż towaru zagranicą.|

Zapomniaia jednak o tem, że tych:

nadpsutych koron na spiatę długów |

zagranicznych, a ma ich Czechosio-

wacja dość dużo, potrzeba wiecej,|

niż dotąd. Jeśli Czechosłowacja chce

towar sprzedawać zagranicę, to dłu-

śi płacić musi. Czechosiowacja ze-
psuia swoją walutę dobrowolnie, a

zysków z tego nie widać żadnych.
Szwajcarja ma złoia więcej, niż

pieniądzy w obiegu. Na każdy trank
papierowy, jaki jest w obiegu, ma
bank Szwajcarski półtora iranka w

złocie w swoich magazynach. A jed-

nak cała Szwajcarja ciągle mówi o
dobrowolnem  zepsuciu franka, ©

zmniejszeniu o 25 proc., albo nawet

© 50 proc. ilości złota na franku. Mi-
nister skarbu, który opierał się tym
żądaniom, ustąpił ze swego stanowi-

ska, a następca gotuje się do prze-

prowadzenia tych eksperymentów—

Mówią, że Szwajcarja jest drogą, za
drogą dla turystów, że wskutek te-
50 turyści omijają ją, a z tego głów-
nie kraj żyje i bogaci się, że więc
trzeba potanieć pobyt turystów w
Szwajcarji — przez obniżkę tranka.
Czy nie lepiej zrobić to samo przez

—- obniżenie cen? Wiem, że jest to
droga trudniejsza. I w Polsce widzie-
liśmy te trudności przy walce z ce-
nami karteli, z ubezpieczelniami, z
urzędami podatkowemi; ale jest to
jedyna droga trwała i pewna, Szwaj-
carja sprowadza z zagranicy dużo to
warów. Dziś kupuje je tanio. Czy ma
nadzieję kupić je jeszcze taniej?
„Wątpię. A w takim razie 2а sprowa-
dzony towar zapłaci podwójną ilość
zniżonych franków. Skutek będzię
prosty: ceny wewnętrznę w kraju
zaczną skakać w górę. Waluta się
popsuje, kapitaty zagraniczne uciek-

ną, a turyści omijać będą niepewny
kraj jszcze w większej mierze, niż
to robią dotąd.

I dziwna rzecz: gdy Szwajcarja
ma blisko 150 proc. pokrycia w zło-
cie dla swej waluty i przystępuje do
dewaluacji iranka, rząd Kzeszy nie-
mieckiej ma zaledwie 8 proc. pokry-
cia dla swojej marki i głosi — zrobił
to znowu Hitler kilka dni temu — iż
żadną miarą nie zgodzi się na spadek
marki. Jako zapowiedź. że nie są to
tylko puste słowa, ogłoszono w Rze-
szy równocześnie dalsze Ogranicze-
nia dewizowe. Włydobyć swoje pie-
niądze z Niemiec będzie bardzo trud
no. Kto w tych warunkach zechce
Niemcom towar sprzedać lub pienią-

a dochody i wypłaty wewnętrzne

państw skurczyły się napewno © ро-

łowę, że więc — złota na dzisiejsze

obroty powinno być raczej za dużo.

Nie w złocie leży wina dzisiej-'

szych chorób walutowych.Przyczy- |

ny niedoli szukać trzeba w chęci za- '

radzenia troskom państw przy, po”;

mocy... waluty. Państwa wymagają

od waluty zbyt wiele, wszak. walu-

ta — to tylko znak wymienny, znak

obiegowy. Było kiedy powszechną

walutą srebro. Gdy świat przyjął za

stało się tylko towarem, mało komu

potrzebnem. I ze złotem może być

to samo, Więc nie trzeba przypisy-

wać kilogramów żółtej masy siły

zbyt magicznej, która odwrócić po-

trafi wszystkie klęski, a dać wszela-

kie dobro w wielkiej obfitości. Złoto

tej roli odegrać nie potrafi.

Przyczyny niedoli szukać trzeba

gdzieindziej: w. ustroju państwa, w

przeroście kapitalizmu i ubezpie-

czeń społecznych, w -hęci państwa

mieszania się do wszystkiego i bra-

nia odpowiedzialności za wszystko,

w zbyt wysokiej stopie życiowej

wielu, w niechęci do przystosowania

się do gospodarki w nowem, narodo-

wem, powojennym państwie. Potrze-

buje świat reformy głębokiej. Po-

trzebuje i Polska reformy niebyle

jakiej: reformy politycznej i gospo”

darczej, a niemniej poprawy obycza-

jów. Pozostawienią tego złanietknię

tego — a powrotu „dobrych czasów”

tylko przy pomocy „manipulowanej

waluty” — nie osiągnie świat i nie

osiągnie Polska.

Nie w „bryle złota”, a raczej w

cielcu, w biblijnym  cielcu szukać

trzeba źródła zła.
Stanisław Rymar.

Wkrótce, o czem już wspomina-
liśmy, ma być podobno ogłoszony

dekret w sprawie przerachowania

zobowiązań w walutach obcych, co

przedewszystkiem dotyczyć będzie

zobowiązań dolarowych, jako  naj-

więcej w Polsce rozpowszechnio-
nych; przez długi czas bowiem dolar

odgrywał u nas rolę drugiej, pomoc-

niczej waluty zarówno obiegowej,

jak obrachunkowej. W. bardzo wielu

wypadkach płacono  eiektywnemi

dolarami, w równie wielu płacono

złotymi przy równoczesnem oblicza-

niu zobowiązań według kursu dola-

ra. Ten stan rzeczy załamał się po

odejściu szeregu państw łącznie ze

Stanami Zjednoczonemi od parytetu

złota oraz po spadku kursu dolara.

Od szeregu miesięcy istnieje u

nas problem zobowiązań w walu-

walutę złoto, srebro spadło wcenie, |

 

przeliczenie zobowiqznń dolarowych.

DZIENNIK WILERSKI _

S. p. Aleksander Brochocki.
Dnia 6 kwietnia b. r. w rodzin- kierownictwo komitetu organizacyj-

nym majątku Wereskowie pow. no- nego,
oddano matce — głębokie zrozumienie

ziemi zwłoki ś. p. Aleksandra Bro-'wodnich kongresu i

chockiego, zasłużonego obywatela, pracy w przewodniczeniw licznym

|zebraniom ogólnym i sekcyjnym.

Pomijając wszystkie inne zalety Chętnie też podjął się wygłoszenia

częściowo podniesione , zasadniczego referatu na kongresie.

chcę Referat ów został wydrukowany na
jeden rys, tak. miejscu naczelnem w jednym z nu-

„Ruch

wogródzkiego

człowieka bez skazy.

Zmarłego,
przez mówców na pogrzebie,
tu uwydatnić tylko

słerach, do których Zmarły należał,
jego głęboką religijność.

| Poznałem ś. p. Aleksandra Bro-

chockiego w 1930 r.. kiedy pełnił

urząd sędziego grodzkiego w Iwju.

Niejednokrotnie musialempodziwiać |

— obok wybitnych zdolności praw-

niczych — wielką umiejętność sę-

dziego przemawiania do uczuć reli-

gijnych podsądnych. Kiedyś naprz.,
a było to w Wielkim Tygodniu, sę-

dzia rozważał sprawę człowieka,

który w przystępie gniewu uderzył

matkę. Do zgody długo nie docho-

dziło. Wówczas sędzia wskazując na

krucyfiks, wygłosił krótkie prze-

mówienie o miłości ku nam Ukrzy-

żowanego i potrzebie zgody i prze-

'baczenia. Syn wnet okazał skruchę

|i matkę przeprosił. Ta jednak trwa-
|ła w uporze i w dalszym ciągu do-

|magała się kary na syna, czem do

| głębi oburzyła wszystkich obecnych.
Na upór, jak wiadomo, niema lekar-

stwa. Kiedy sędzia doprowadził

świadków do przysięgi, sala głęboko

odczuwała powagę chwili, ponieważ

z każdego słowa i całego zachowa-

nia się sędziego przebijała żywa

wiara i przejęcie się sprawą.

W r. 1931 w Iwju miał się odbyć

dekanalny kongres eucharystyczny.

P. sędzia Brochocki, acz nie należał

do dekanatu, pierwszy stanął do a-

pelu i ujął w swe energiczne ręce

 

stosunkach do zobowiązań  dolaro-

wych, jednak z poważnemi ograni-

czeniami. — Przedewszystkiem znie

sienie tej klauzuli nie obowiązywa-

|łoby w stosunku do papierów pań-

stwowych, opiewających w  dola-

rach oraz innych obcych walutach z

tego względu, by nie narażać na

straty tych, którzy lokowali swe o-

szczędności w papierach państwo-

wych. Natomiast zniesiona ma być

klauzula złota w stosunku do

wszystkich innych zobowiązań przy

równoczesnem przeliczeniu tych zo-
bowiązań na złote.

Dla każdej kategorji zobowiązań

będzie przypuszczalnie ustalony in-

ny stosunek przeliczenia, W. ten

sposób inaczej przeliczonoby zobo-

wiązania hipoteczne, i inaczej zobo-

wiązania z tytułu listów zastawnych,

dziś, niestety, rzadki, zwłaszcza w.merów organu Akcji Katol.
! Katolicki”.

Nie potrzebuję dodawać, że ś, p.

Aleksander  Brochocki najskrupu-

latniej pełnił wszystkie obowiązki

religijne: zarówno piątki, jak
świątki były w jego rodzinie zawsze

o czem
wiedziała i z czego się budowała
cała okolica. Znana też była szeroko

ożywiona duchem
W. przede-

dniu zgonu, w Wielki Czwartek b. r.,
Iš. p. Aleksander Brochocki
przybył do kościoła św. Jakóba w
Wilnie i przyjął tam św. Sakramen-

nie przeczuwając,
że już nazajutrz jego chore serce bić

sumiennie przestrzegane,

jego rozumna,
wiary dobroczynność.

ta wielkanocne,

przestanie na zawsze.
Na zakończenie pewien drobny,

ale jakże charakterystyczny szcze-
gėl.

Przed paru laty š. p. Al. Bro-
chocki zanocował w sąsiedniej ple-
banji z pewnym znanym mecenasem
wileńskim. Po ich wyjeździe służą-
ca opowiadała ze zdziwieniem pro-
boszczowi, że widziała, jak obaj pa-
nowie, wstawszy z łóżka, długo się

na klęczkach. Rzecz na-
snać pacierz

codzienny wśród naszej inteligencji
należy dziś tak dalece do rzadkości,
że aż podziw wzbudza u prostacz-

Tem większe zatem należy
się uznanie tym nielicznym, którzy
mają chęć i odwagę wyraźnie mani-
festować swe przekon=nia religijne.

Odszedł mąż wartości nieprze-
ciętnej, dzielny sługa Ojczyzny, po-
żyteczny pracownik na niwie spo-

człowiek czynu, a co naj-
wzorowy syn

prakty-

modlili
prawdę znamienna:

ków!...

łecznej,
ważniejsza: uległy,
Kościoła, konsekwentny,
kujący katolik.

Cześć jego pamięci!
Ks. Ild. Bobicz,

proboszcz i dziekan w Iwju.

 

Dalsza poprawa zdrowia
‚ Е. Mcybiskupa

MWezoraj zrana
biskup -

sonel kliniki.
w

przyczem ujawnił niezwykle
myśli prze-
nie szczędził

sam

Jałbrzykowskiego.
J. E. ks. Arcy-

etropolita celebrował w
kaplicy lecznicy św. Józefa Mszę św.

Mszy św. słuchali lżej chorzy i per-

godzinach popołudniowych
(12—16) Arcypasterz, korzystając z

pięknej pogody, odbył jeszcze jedną

Wczoraj odbył się w Wilnie zjazd

delegatów* Wileńskiego Towarzy-

stwa Organizacyj i Kółek Rolni-

czych. Przybyło nań około 40 dele-

gatów z terenu wojewodztwa wileń-

skiego, dyrektor Centralnego T. O.

i K. R. z Warszawy p. Wojtysiak i

prezes nowogródzkiego T. O. i K.R.
p. inż. Dębicki.

Zjazd obradował w sali Stow.

Techników przy ul. Wileńskiej 33.

Otwarcia zjazdu dokonał p. prezes

Al. Sołtan, wygłaszając przemówie-

i|nie okolicznościowe, poczem ukon-

i|stytuowało się prezydjum, w skład

którego weszli: rektor Staniewicz,

jako przewodniczący, gen. Żeligow-

ski, p. Żemoytel, dyr. twański, dyr.

Maculewicz, dyr. Wojtysiak z War-
szawy i p. Trzeciak.

Przed rozpoczęciem obrad ucz-

czono przez powstanie pamięć zmar-

łych ś. p. dr. Szustowskiego i nacz.

Szaniawskiego.

Po przemówieniach powitalnych,

p. Trzeciak odczytał protokół z po-

przedniego walnego zjazdu i złożył
sprawozdanie z działalności towa-

—— w okresie osiatnich dwuch
&
Działalność towarzystwa rozwi-

jała się pomyślnie do czasu powsta-
nia Izby Rolniczej. Z chwilą zaś po-

wstania wspomnianej instytucji, kie-

dy subwencje rządowe cofnięte zo-

stały, W. T. O. iK.R. przejawiało
tak małą działalność, że można to
było określić raczej jako zanik pra-

cy wogóle.
P. Zofja Bortkiewiczowa zrefe-

rowała zebranym sprawozdanie z
działalności wydziału gospodyń rol-

nych Towarzystwa, stwierdzając, iż

mimo cofnięcia przez rząd subwen-

cyj, praca wydziału nie załamała się,
a była kontynuowaną w dalszym
ciągu, chociaż przy ogromnych wy-
siłkach. Obecnie Izba Rolnicza wzię-
ła prace wydziału pod swoją opiekę.

P. Siemieradzki przedłożył spra-
wozdania kasowe za 2 lata i komisji
rewizyjnej za ten sam okres. W
sprawozdaniach z lat 1931—1932 i
1932—1933 wyszczegćlnione były
wszystkie wpływy i wydatki, nato-
miast sprawozdanie za okres od po-
czątku roku-ub. do kwietnia r. bież.
było ogólnikowe.

Wyzyskując tę okoliczność, opo-
zycja, składająca się z osadników i

przedstawicieli  drobisych  gospo-
darstw, pod dowództwem p. Tauro-
gińskiego,  przypušcila generalny
atak na władze Towarzystwa.

Jednakże ataki te zostały całko-

Przedstawiciele I
W. dniu 8 kwietnia bawiący w

Wilnie przedstawiciele Inturista So-

Zjazd delegatów Wileńskiego Tow.
Organizacyj i Kółek Rolniczych.

wicie odparte.
Następnie zebranie zaakcepto-

wało sprzedaż stacji oceny nasion.

| Prezes Sołtan odczytat wniosek
Rady o połączeniu towarzystwawi-

leńskiego z nowogródzkiem. Prezes

Nowogródzkiego 1. O. : K. R. p. Dę-

bicki zakomunikował zebranym, iż

| Towarzystwo nowogródzkie nie jest

przeciwne połączeniu i gotowe jest

| prowadzić rokowania na ten temat.

Sprawa połączenia się tych to-

warzystw była jedną z najważniej-
szych kwestyj na porządku dzien-

nym. To też wywołała ona bardzo

ożywioną dyskusję. Wszyscy mówcy

byli za połączeniem się, jednakże

twierdzili, że aby mie krępować

swobody działania [owarzystwa, na-

leży wnieść do obecnego statutu

szereg poprawek, któreby umożli-

wiły rozwijanie jaknajbardziej inten-

sywnej i na szeroką skalę zakro-

jonej działalności. Zresztą sprawa

ta jeszcze przedłożona zostanie nad-

zwyczajnemu walnemu zjazdowi de-

legatów w dniu 1 grudnia b. r.

Przed przystąpieniem do wyboru
członków nowej rady, iektor Stanie-

wicz odczytał list prezesa stowarzy-

szenia p. K. Wagnera, który defini-
tywnie zrzekł się swego stanowiska.

Zebrani przyjęli tę dymisję, jed-

nocześnie postanawiając wysłać do

p. Wagnera depeszę z podziękowa-
niem za owocną,  pietnastoletnią
pracę w Towarzystwie

W; czasie zarządzonej 10-minuto-

wej przerwy Komisja-Matka ustaliła

kandydatów na członków Rady, któ.
rych zebranie zaakceptowało.

Do Rady weszło: 8 prezesów

okręgowych towarzystw rolniczych:

pp. Kwinto, Niewiarowicz, Kurkow-
ski, Żebrowski, Szymankiewicz, Kar-

czewski, Trzeciak i Taurogiūski,
oraz 24 z wyboru z pośród delega-
tów: pp. gen. Żeligowski, rektor Sta-

niewicz, Z. Ruszczyc, Soltan, „Ka-
miński, Wędziagolski, Puciata, Bort-
kiewiczowa, Czystowicz, Kowalski,
Jarzyna, Grześkowiak, Kokociński,

Korkozowicz, Urbański, Timofiejew,

Żukowski, Miasojed, Leśniewski,

Rubiczonek, Paniak, Pietkiewicz,
Siwiec i Jacek Jeleniewski.
Do Komisji Rewizyjnej powołano:

dyr. Miskiewicza, p. Houwalta i p.
Srokowskiego, jako człońków, oraz

p. Śliźnia i p. Urbańskiego — na za-
stępców.

Ponieważ nie zgłoszono wolnych
wniosków, przewodniczący zamknął

obrady. m. r. $. 
nturista w Wilnie.
derski w przemówieniw do przedsta-

| wicieli prasy wskazał :netody, jakie-

  

 

 

 
    

 

   

  
: dze pożyczyć — robić to będzie na i j i dżk.

r własne Nazkó Mandyaž wahają tach obcych, a  przedewszystkiem|naczej kredyty — długoterminowe,|przejażdżkę do Trynopola. wieckiego, pp. Świderski i dr. Spie-|mi kieruje się Inturist przy organi-

i d siai de Sa problem dolarowy. Było kilka roz-| inaczej zobowiązania  ubezpiecze- Po tej przejażdżce Arcypasterz| sej. odbyli dola wicialóć -| zowaniu wycieczek do Rosjii wyty-

; ę przed ciężką drogą. A mogą tOlnraw sądowych w sprawie  regulo- |niowe, inaczej zobowiązania wekslo-| czuł się bardziej : gel; odbyli z przedstawicielami pra- | : WIĘ

= zrobić na razie dlatego, że mają| wanja zobowiązań wekslowych, o-|-we itp. Kwestje te se. zodtaky tt" czuł się bardziej ożywiony. sy miejscowej konferencję prasową | CZAniu ich marszrut, orez rgp mniał |

: " > o у ' = ^ p z
$ » . zum „jaki i

„ziapaną“ równowagę budžetowąa.| piewających na dolary, jednak wy-|cze ostalecznie zdecydowane. Naj- : Wyjazd ašASe bliższych dach eŚróc
ieli i E

е Czy im tych planów ni: popsuje plan
drugi, poboczny, ale ważny, plan ro-
bót publicznych na kredyt, dla
zmniejszenią plagi bezrobocia—to po
ważna obawa na przyszłość. Na ra-
zie Niemcy stawiają sprawę prosto:
budżet mamy zrównoważony, więc
drukować papierowych marek dla
siebie nie potrzebujemy. Że długów
zagranicznych nis piacimy — to jest
kiopot dla naszych wierzycieli, a pie
niędzy psuć nie będziemy!!

„ Arochę podobnie wygląda rów-
nież i gospodarka Wioch, choć tam
jest dotąd i ta dobra sirona, że Wło-
si długi zagraniczne piacą

Anglicy parę lat temu obniżyli
dobrowolnie swojego funia. Gdy
Stany Zjednoczone Ameryki zaczęły
również psuć swojego dolara. Angija
poszła zrazu na wyścigi kto potrati
bardziej obniżyć swoją walutę. Obec
nie Anglja dała za wyśraną i na ra-
zie zostawiła dolara swojemu wła-
snemu losowi. Za to w Ameryce pre-
zydent Roosevelt ma coraz większe
kiopoty ze swojemi własnymi zwo-
lennikami, którzy coraz częściej py-
tają: dokąd dojdziemy? Anglja ma
zrównoważony budżet.  Anglja nie
płaci diugów wojennych. Anglja ko-

roki nie były jednolite. Oprócz we-

kslowych, istnieje jeszcze szereg in-

nych zobowiązań wewnętrznych w

walutach obcych, jak "wierzytelno-

ści z tytułu ubezpieczeń, z tytułu

papierów wartościowych, opiewają-

cych na dolary. Wszystko to wyma-

ga ustalenia podstaw, na jakich zo-

bowiązania te należy regulować.

Rozwiązanie tego zagadnienia nie

jest łatwe.
Podobno dekret w tej sprawie

ma wprowadzić zasadę przeliczenia

zobowiązań w walutach obcych na

złote, przyczem każdy rodzaj zobo-

wiązań ma być potraktowany o-

drębnie. Zasadniczo klauzula pary-

tetu złota miałaby być zniesiona w

stosunku do walut tych państw,

gdzie przestała ona prawnie obo-

wiązywać; ponieważ nie obowiązu-

je ona w Stanach Zjednoczonyc

więc temsamem  zniesionoby ją w

Dekret o przeliczeniu

Projekt dekretu © przeliczeniu

na złote wszelkich zobowiązań w

walutach obcych zosteł już opraco-

h| lutach obcych.

w walutach obcych.

więcej trudności nastręcza ustalenie

klucza przeliczeniowego dla zobo-

wiązań wekslowych, dalej dla zobo-

wiązań ubezpieczeniowych, w któ-

rych istnieje bardzo często specjal-

ne zastrzeżenie co do klauzuli złotej,

a wreszcie w stosunku do tych

wszystkich zobowiązań wwalutach

obcych, przedewszystkiem w dola-

rach i funtach, w których — już po

spadku tych walut — przyjętodola-

ra czy funta w złocie jedynie za sta-

ły miernik wartości. Podobno rów-

nież zobowiązania w stosunku do

zagranicy mają być wyodrębnione i

potraktowane jako osobne zagad-
nienie.

Nie jest rzeczą ustaloną, czy de-

kret Prezydenta wprowadzi zasadę

dobiowolnego, czy też przymusowe-

go przeliczenia zobowiązań w wa- 
na złote zobowiązań

wraz z wiceministrem komunikacji,

inż. Piaseckim i rzeczoznawcami

| ustalą te warunki koniraktupomię-

biskupa 0 Ronrke
odBawiący

podróż powrotną do Gdańska.

Dancinų Pracy Wileńskiej
Zapowiadany od dłuższego czasu

Dancing Prasy Wileńskiej spotkał
się z zasłużonem powodzeniem
i ściągnął do salonów lzby Przemy-
słowo-Handlowej liczny zastęp pu-
bliczności z pośród elity towarzys-

kiej Wilna. |
Dzięki uprzejmości p. Welerowej

zarówno sala jak i hail zostały pięk-

nie , udekorowane zielenią i kwia-

tami.
Prawdziwą ozdobą był pawilon

kruszonowy qomysłw art. mal, J.
Horyda.

Żabawę uświetniły występy ar-
Halmir-

skiej, Dembowskiego, Szczawińskie-

go, MWyrwicza, oraz świetnej pary
baletowej — p. Martówny i Ciesiel-

tystów Lutni, a więc pp.

skiego. :

Publiczność gorąco oklaskiwała
swych ulubieńców, których wystę-

paru dni w Wilnie
J.E. ks. biskup O'Rourke opuścił
ongedaj nasze miasto, udając się w

Na konierencji omówione zostały

sprawy zadań pracy Inturista, wy-

cieczek do Rosji Sowieckiej, wycie-

czek dziennikarskich 1 t. p. P. Świ-

IWIE ZETA OBWS e T ITT LSIT

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. dana będzie po cenach .pro-

pagandowych współczesna komedja angiel-

ska H. Jenkins'a „Kobieta i szmaragd”, ро-

siadająca dużo humoru i zabawnych sytua-

cji. W rolach głównych: H. Skrzydłowska i

W, Ścibor.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”.  Dzisiej-

szy występ Adolia Dymszy w Lutni", Dziś

o godz. 8.15 odbędzie się jedyny występ

znakomitego artysty ekranu i rewji najpo-

pularniejszego komika Adolfa Dymszy, któ-

ry rozśmieszy do łez publiczność wykona-

niem najweselszych utworów sweśo boga-

tego repertuaru. Wielkiem urozmaiceniem

programu będą produkcje taneczne Eli An-

toszówny znakomitej tancerki, oraz występ

znanej śpiewaczki Zofji Terne. Przy forte-

pianie znany kompozytor Zygmunt Biało-

stocki, Pozostałe bilety nabywać można

dziś od g. 11 r. w ciągu dnia całego w

„Lutni”,

— „Rajski Ogród”. Jutrzejsze przed-

Inturistem a kompetentnemi czyn-
nikami polskimi celem kierowania
turystów, zwiedzających Rosję So-
wiecką, również do Polski, którą
zwiedzaliby w drodze powrotnej z
Z. S. R. R. Inturist oiganizuje swo-
je przedstawicielstwo na Polskę w
Warszawie, a ponadto pracować bę-
dzie w ścisłym kontakcie z „Orbi-
sem”. We wszelkich sprawach,
związanych z wyjazdami i wyciecz-
kami do Rosji Sowieckiej, należy
zwracać się pod adresem: Dr. Spie-
gel, Warszawa, Mazowiecka 9 (In-
tourist).
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dzisiejszy” — pogadanka. 15.25: Wiad.

eksport. i giełda roln. 15,40: Koncert dla

młodzieży (płyty) 16.10: Koncert solistów.

16.40: Francuski, 16.55: Koncert muz. lek

kiej. 18.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 290”.

'18.20: Arje i pieśni w wyk. Leona Kocho-

wicza (tenor). 19.00: Ze spraw litewskich.

19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Wil. kom.

wany przez depart. obrotu pienięż- dzyzakładamiWestinghouse a kole-

nego Min. Skarbu. |jami polskiemi o instalacje hamul-

Pierwsze szczegóły projestu mo-|ców automatycznych w wagonach

gą jeszcze ulec zmianie. Decyzję |towarowych na zasadach kredyto-

w tej sprawie ma powziąć p. wice-|wych. Kredyt ten wynosi 132 mi-

minister Koc, który wczoraj powró- Ijony zł. ! ecko as

cił do Warszawy z Londynu, gdzie| (sio аТЕЫAEA
TME

py poprzedziło oficjalne otwarcie

dancingu przez red. B. Święcickiego.
Wygłosił on dcwcipny wiersz powi-
talny.

Dużą atrak ją wieczoru byt wy-
bór królowej cancingu, którą zo-

stała p. Barbara Halmirska. Jedną

z wicekrólowych została pani, ukry-

stawienie komedji muzycznej „Rajski ogród"

przeznaczono dla garnizonu wileńskiego.

— Teatr Objazdowy. gra komedję

3-aktową Tadeusza Łopalewskiego p. t

„Aurelciu nie rób tego” — dziś w Głębo-

kiem, jutro w Królewszczyźnie.

rzysta z tanich cen na środki żyw-
ności. Anglja, mimo zepsucia funta,
naogół utrzymała płace i ceny we-
wnętrzne na poziomie papierowej
waluty. Więc w Anglji na razie jest
dobrzeAle Anglja nie chce zanadto
psuć swojej waluty. Siąd płyną cią-

  

   

  
  

    

  
| rów złotych spadły do 22 miljardów,

głe starania o zawarcie umowy wa-
lutowej między Anglją a Francją i
Ameryką.

, "W Polsce przygotowano dekret o
odstąpieniu od klauzuli złota w wa-
lutach obcych i w złotym polskim.
Nie jest to jeszcze zepsucie złotego,
jak w Czechosłowacji. Ale jest to
niewątpliwie odstąpienie od zasady:
„wziąłem krowę, zwracam krowę”
i zamiana jej na formułę: „wzią-
łem krowę, weź cielę, albo nawet —
pudełko zapałek”. Zjawisko to u-
powszechniło się w świecie.

Co to wszystko oznacza? Czy to
złoto straciło swą wartość?

Bynajmniej. Złoto podrożało! Zło-
ta jest za mało! Są nawet uczeni,
"którzy udowadniają, że pomnożone
obroty gospodarcze wymagają dru-
giego pieniądza, skoro złota jest za
mało. Przeoczyli tylko jeden dro-
biazg, że od szeregu lat obroty mię-
dzynarodowe z 67 miljardów  dola-

Pieniądze dla żydów
a co dla Polaków.

„Moment“ z 25 ub. m. w depeszy

ż. a. t. z Warszawy donosi;

„Poseł Wiślicki odbył ostatnio konfe-

rencję z min. skarbu Zawadzkim i min.

opieki społecznej gen. Hubickim w sprawie

wypłacenia kasom bezprocentowym zapo-

móg, przewidzianych w budżecie 1933—34 r.

i dotąd nie wypłaconych. W wyniku konfe-

rencji, jak dowiaduje się Ž. a. t, bank „Ce-

kabe” otrzyma w tych dniach 100 tys. zł,

przeznaczonych na kredyty dla kas bez-

procentowych w Polsce".

„Cekabe“ — jest to centrala ży-

dowskich kas bezprocentowych.

Dla żydowskiego handlu i rze-

miosła sto tysięcy złotych, dlapol-

skiego: przymusowe organizacje,

przewidziane w  nowem Prawie

Przemysłowem, ograniczenie upraw-

„nień dla polskich cechów. Opieczętowanie lokalu
Zrzeszenia aplikantów.
Z polecenia komisarjatu rządu m.

st. Warszawy został upieczętowany

lokał Zrzeszenia aplikantów zawo-

dów prawniczych. Kuratorem Zrze-

szenia z ramienia władz wyznaczono

niejakiego p. Olszewskiego.
Zrzeszenie aplikantów zawodów

prawniczych jest organizacją, grupu-

jącą wszystkich aplikantów e-

ścijan w Warszawie oraz z terenu

warszawskiego okręgu sądu apela-

cyjnego. Do Zrzeszenia należy około
300 osób,

Niedawno odbyło się walne zgro-

madzenie członków Zrzeszenia. Ze-

branie to nie zostało zakończone, a

dalszy ciąg obrad miał odbyć się w
piątek.

Wskutek opieczętowania lokalu

Zrzeszenia i mianowania
  

ryton

kuratora i niewątpliwie

walne zebranie odbyć się nie mogło. wą tegorocznego sezonu.

wająca się pod pseudonimem Waka,

dwiema następnemi pp. Tatrzańska
i Romanowska.

Królem jednomyślnie obrano mec.

Nie mniejsze
wzbudził konkurs tańca.

Za najlepszą parę wznano pp. H.
Benisławską i W. Karaickiego. Dru-
śą nagrodę przyznano
skim i trzecią parze C. Mackiewi-
czowej i W. Ścibor-Ryiskiemu.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali

upominki w postaci perfum, ofiaro-

wanych przez firmy Kudrewicz, Cha-
owicz, Ludwik i Prużan, oraz
ki firm: B. Sztrall, Rudnicki,

Połoński, Wedel i inne. Ponadto pa-

nom wręczono wino,
przez firmy Banel i Narocz.

Zabawa trwała do godz. 7 rano,

pozostawiając jaknajmilszewrażenie
była najlepszą zaba-

cukier

zainteresowanie

pp. Słotwiń-

ofiarowane

POLSKIE RADJO WiLNO.
Poniedziałek, dnia 9 kwietnia 1934.

1.00: Czas 11.40: Przegląd prasy. 11.50:

| Utwory Moszkowskiego (płyty). 11.57: Czas.

12.05: Muzyka baletowa (płyty). 12.30:

Kom. meteor. 12.33: Wyjątki z oper

Pucciniego (płyty). 12.55: Dzien. poł. 15.10:

Program dzienny. 15.15: „Letniotwo a dzień

у Wczoraj podczas drugiego przed-
stawienia sztuki Słonimskiego p. t.

„Rodzina” doszło w teatrze na Po-

stępujący przebieg.

| poczuła działanie gazów łzawiących,

ue. rzuceniem paru epruwe-

te
Wywołało

szanie, wiele
i poczęło wychodzić z sali. hulance do zajścia, które miało na-,

WI trakcie 1-go aktu publiczność koju

sportowy. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: „My*

śli wybrane”, 20.02: Koncert muzyki ło*

tewskiej. 21.00: „Z dziejów myśli hindu-

skiej” — feljeton. 21.15: Muzyka lekka.

22.00: „Dzisiejszy stan telewizji” — poga*

danka. 22.20: Kom. meteor. 23.05: Muzyka

taneczna. 
sKNAD SA O ZATO KOCEI

Zajście w teatrze na Pohulance.
Opuszczono zasłonę i dyr. Szpa-

kiewicz ogłosił przerwę dla wywie-
trzenia sali.

Po wywietrzeniu sali dalszy ciąś
przedstawienia odbył się w spo-

Sprawcy nie zostali wykryci.
Podobny wypadek, jak w teatrze

na Pohulance, zaszedł także w kinie

to na widowni zamie-| Pan, gdzie wyświetlany był propa |

osób powstało z miejsc|gandowy film sjonistyczny. i

   
  

  

 

  

   
  

 

  
   



 

gami.
wiedzili już boisko na Pióromoncie
jak również mieli
treningów biegowych w terenie.

prowadzone są, że tak powiem

ь na wlasną rękę,

sem pracy organizacyjnej.
Od kilku bodaj lat daje się wy-

w pracy sportowej. U nas w Wilnie
pracuje się przeważnie indywidual-
nie.

Najczęściej mamy do czynienia z
tem, że nie wie prawica, co czyni
lewica. Stan taki dłużej trwać nie
może, bo wprowadza chaos z powo-
du braku rąk do pracy.

Przejdźmy jednak do samych
sportowców, którzy w tym roku
mieć będą wyjątkowo ożywiony se-
zon sportowy.

Sportowo zapowiada się, że Wil-
no w. tym roku będzie stało nieco jej

Przypatrzy my się poszczególnym
- klubom:

W. K. S.

pozyskał doskonałego biegacza
Ogniska, Żylewicza, który odbywa
powinność wojskową. Żylewicz nie
uzyskał jeszcze zwolnienia z Klubu
kolejowego, ale ma obiecane, że nie-
ibawem je dostatnie. :

Stratą W. K. S. jest wystąpienie
jedynego bodaj miotacza wśród woj-
skowych, Zieniewicza.

„ Oczywiście, wojskowi w tym ro-
ku wyjeżdżać” będą w dalszym cią-
gu na Wieczorku, który wciąż jesz-

| cze ma dużo młodzieńczego zapału
do walki o palmę pierwszeństwa.

(W. K. S. zamierza w sezonie pro-
wadzić pracę wyszkoleniową, która
niewątpliwie wyda w przyszłości
cenne owoce.

Drugim klubem, mającym  tra-
dycję lekkoatletyczną 2 lat, jest

OgniskoK.P.W.,
które szczyci się Sidorowiczem.
„Kolejarze“ w roku ubiegłym mieli
szereg pięknych wyników. W tym
sezonie bronić więc mają szeregu

| PTE nagród przechodnich.
Prócz Sidorowicza asami klubu są w

, pierwszym rzędzie:  Szczerbicki,
Kazimierski i inni.

Ognisko powinno większą zwró-
cić uwagę na stronę organizacyjną.
Jakoby trenerem Ogniska ma zo-

stać znany lekkoatleta i fachowiec,
mjr. Mierzejewski.

Świetne tradycje lekkoatletyczne

Sokół,
który stracił chyba raz na zawsze

 Wojtkiewicza, ale w tym roku po-
winien przypomnieć swoje dawne

piękne lata, odnosząc szereg zwy-
cięstw.

__ Sokół jest klubem typowo wycho-
 wawczym zawodników. Nieszczęście

leży w tem, że jak tylko któryś z
lekkoatletów zacznie osiągać nieco
lepsze rezultaty, to odrazu pada o-

| fiarą menagerów konkurencyjnych
_ klubów. Jest to bardzo przykry fakt,
ale niestety prawdziwy. Tak prze-

| cież stało się z Wojtkiewiczem, Ży-
 lewiczem, Zajewskim, Śzczerbickim
iinnymi. iWszyscy ci wymienieni
stanowili kiedyś świetny szkielet
sekcji lekkoatletycznej Sokoła.
W, tym roku Sokół ma sporo mło-

dych zawodników o nieznanych jesz
cze nazwiskach, co pozwala wysnu-

/ wać wnioski, że przyszłość będzie
(piękna, a może zginą również i
pa Pr sposoby „kaperowania”.

.. Starym klubem zrzeszonym jest
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S. M. P.
który prowadzi również pracę wy-
szkolenia, swłaszcza na prowincji.

Stowarzyszenie asów nie posiada.
Najlepszym zawodnikiem w biegach
jest Wingrys, a w rzutach Kuczyń-

| ski i Kelm.
|. S$. M.P. prowadzi zdrową polity-
| kę sportową z zawodnikami, których
| nie pieści szkodliwemi obiecankami.
5 Pięknie sprotowo pracuje

o Žž. A.K.S,
który ma jednak sporo grzeszków
Natury finansowej w stosunku do
Vil Okr. Zw. L. A. Długi rosną z
mią na dzień, co zagrozić oczywi-

ie może egzystencji sekcji lekko-
Atletycznej,
+ Żydzi mają w swoim gronie
Nmorgońskiego, który dobrym jest w
szczepie i niezłym w biegach

| krótkich.
|. Obiecującym biegaczem jest Sło-
Nimezuk, który mimo swego młode-
80 wieku kilka razy reprezentował

Wilno,
2. A. K. S. ma ponadto sporo

'wodników  C-klasowych i zastęp
łań, które nieźle się zapowiadają.
pewno klubem Ż. A.

„ S.jest

Юга w ostatnich czasach pod

kilka dłuższych

Zaznaczyć trzeba, że treningi te

co jest oczywiście. poważnym minu-

czuwać brak w Wilnie konsolidacji

jjuż swoją wartość sportową. Maka
bi nie posiada asów, a co ciekawsze

się z wioślarzy, względnie piłkarzy

ne mięśnie.

dycje sportowe

Strzelec,

wodników.

dował się podpisać formalne zgło-
szenie do Strzelca, co ostatecznie
rozwiązałoby nareszcie niezbyt pew.
ną sytuację klubową tego wielce о-
biecującego miotacza, który w Wil-
nie nazywany jest przez swoich ko-

 

Magistratem, który w. sposób nie-
zbyt oględny spowodował zasypanie
piaskiem szeregu przystani wioślar-
skich.

rencji, zwołanej przez dziennikarzy
sportowych, którzy przez dłuższy
czas czekali bezskutecznie na  ini- 
"Nie mogąc dociekać wię zwołania
zebrania czy nawet wypowiedzenia: : : SE i i i ja, 1 agi iał rozmawiać, że o niczem niesię w tej sprawie, postanowili dzia-|SIA$u nierozwiązana, bo Magistrat chciał wiać,
łać z własnej inicjatywy.

Zgłosili znany protest,
idąc konsekwentnie zwołali
rencję.

a potem
konie-

Z. S,
Na konferencję przybyli delega-

ci poszczególnych klubów, delegat
Wojewódzkiego Komitetu W. F., p.
nacz. Wiśniewski i p. wiceprezydent
miasta inż. Jensz,

który w przemówieniu swojem  za-
znaczył, że zebranie zwołane jest w

rze nie chcą bynajmniej zaogniać
stosunku wióślarzy z Magistratem, a
tylko spełniają swój sportowy obo-
wiązek.

Dziennikarze pragną, by nastą-
piło nareszcie porozumienie, by nie
ucierpiał broń Boże sport.

Zdaje się, że szczerą inicjatywę
dziennikarzy zrozumiano doskonale.

Zgromadzeni na przewodniczące-
go konferencji wybrali mjr. dypl.
Wąsowicza, a na sekretarza chor. N.
Banaszewskiego.

Dłuższy referat wygłosił o pro-
gramie prac Magistratu

p. inż. Jensz,

którzy opowiedział sporo ciekawych
rzeczy, a między innemi oświadczył,
że w najgorszej sytuacji znajduje się
przystań Policji, która będzie mu-
siała w czerwcu być zniesiona,

Co do innych przystani, to chwi-
lowo nie grozi im nic gorszego, prócz
tego co się już faktycznie stało.

Wiceprezydent obiecał, że

Magistrat pomoże
wioślarzom, by mogli w tym sezonie
korzystać ze swych starych przy-
stani,

Pomioc Magistratu będzie wyra-
żona w formie udostępnienia połą-
czenia się z wodą. Mają więc być
położone prowizoryczne kładki na
wbitych palach. Po tych kładkach
można będzie spuszczać łodzie na
wodę.

Magistrat zaznacza jednak, że w
przyszłości przystanie te w dzisiej-
szych miejscach nie będą mogły
istnieć,

Jest projekt, by w bulwarze
zrobili

„lunety“,

które mogłyby rozwiązać sytuację,
Lunety te, będące wkopami omuro-
wanemi ze wszystkich stron, dałyby
pewną asekurację, że z jednej stro-
ny a w czasie powodzi nie wy-
leje, a po;drugie, że zachowane bę-
dą względy urbanictyczne, o które
dbają władze miejskie.

Po referacie p. inż. Jenszawy-
wiązała się

żywa dyskusja, ać
w której zabierali głos: p. naczelnik
S. Wiśniewski, dr. Globus, red. Nie-
ciecki, p. Bulsiewicz, dr.Kenigs-
iberg i inni.

Dyskusja miała szereg bardzo
charakterystycznych momentów,
poruszających sprawy zasadnicze
sportu wioślarskiego.

Jedni starali się ograniczyć się
tylko do chwilowego zlikwidowania
sprawy, alę inni uważali zupełnie jęgledem lekkoatletycznym bardzo  

 
słusznie, że trzeba dowiedzieć
jaka będzie

się

która straciła |

Z wioślarza nigdy nie będzie dobry
lekkoatleta, bo pracują zupełnie in-

WI tym roku wskrzesił swoje tra-

który jakoby mieć będzie sporo za-

Chodzi fama, że Fiedoruk, będący| Ža:din,
błędnym rycerzem, nareszcie zdecy- |i inni.

 

Doszło nareszcie do pierwszego| Е jekty, by \ '
porozumienia między wiošlarzamį a Magistratu, ktėry powinien szczerze wač rowniež i drugi brzeg.

Zebranie zagaił red. J, Nieciecki,|

celu porozumienią się, że dziennika-

ski biegł tuż za Sidorowiczem. Po-
został on nieco z tyłu na ostatnim ki-
lometrze.

gris (S. M. P.),
dobrej znajduje się formie,

DZIENNIK

Jedyną podporą Makabi była legów „wileńskim Heljaszem”*.
Strzelec dzięki fachowemu  kie-

- rownictwu sekcji czynić będzie nie-| *
„| wątpliwie wielkie postępy.

„|że brak w klubie rasowych lekko- | Nową organizacją zrzeszoną jest
atletów, bo ci, którzy są, rekrutują|

; О. М. Р.,

| który w roku ubiegłym wykazał
|sporo pięknej inicjatywy. Młodzież
zaczyna pracować od podstaw,

| Drugą nową placówką lekkoatle-
| tyczną będzie

| Pocztowe P. W.,

a szeregach którego znajdują się
wybitni lekkoatleci, jak Zieniewicz,

| sprowadzony z Mołodeczna

, Sekcję prowadzić ma znany on-
|giś miotacz Wilna, Borysowski.
| - Podobno pocztowcy szeregi swo-
je mają wzmocnić znaną siłą lekko-
atletyczną Polski. Nazwisko jest
|trzymane narazie w tajemnicy, ale

 

WILEŃSKI -)

jjakoby już od 15 kwietni karta zo-
| stanie odkryta.

Cieszy więc nas bardzo, że tak
jmłoda organizacja u progu swej pra-
„cy zdobyła się na pożyteczny wy-
! czyn organizacyjny jak sprowadze-
|nie Żardzina, który nareszcie może
| bedzie mógł trenowac, a pa drugie
ma wzmocnienie reprezentacji Wil-
jna „tajemniczym'* zawodnikiem, ma-
| jącym tytuł mistrza Polski,

Zdaje się, że na P, P. W. kończy
jsię zasadniczy przegląd klubów
j sportowych.
| Słów kilka dodać trzeba o lek-
koątletyce młodzieży szkolnej.

| Młodzież ucząca się mieć będzie
(w tym roku jak i w poprzednich la-
| tach zawody szkolne z tem urozma-
|oesiatni, że na starcie

| ujrzymy uczniów Warszawy,

| którzy walczyć będą w meczu z
| Wilnem.

Ё

 

Rozpoczęliśmy juź przed tygod- ,
niem sezon lekkoatletyczny. Sezon Lewin-Szmuklerowa,
rozpoczęty został oczywiście trenin-

Najlepsi nasi zawodnicy od-

Zwrócić trzeba uwagę na stronę
organizacyjną zawodów szkolnych,

które prowadzone przez pp. profe-
sorów wywoływały dotychczas wie-
le zastrzeżeń.

Kończąc przegląd lekkiejatletyki,
wspomnieć trzeba o zaniedbaniu

Sportu wśród kobiet.

„Wilno nie posiada bowiem prawie
zupełnie zawodniczek. Wyprzedziły
nas pod tym względem wszystkie
bodaj miasta całej Polski na czele z
Białymstokiem.

Sprawa ta jest bardzo poważna,
gdyż wiemy przecież dobrze o pięk-
nych sykcesach lekkoatletek Pol-
ski, które znane są ze swych re-
kordów światowych.

Wilno powinno więc w miarę
możliwości zapełnić lukę, prowa-
dząc propagandę wśród pań, by ze- 

Wyniki konferencji pórozumiewawczej.
dalsza piesń

powiedzieć, co wiostarzy czeka,|
$dyż musianoby w takim razie już)
teraz zacząć zabezpieczać się, by w.

|niedalekiej przyszłości nie spotkała|
Porozumienie nastąpiło na konfe-|ich znów jakaś nieoczekiwana eks- | Tymczasem prace posuwać się bę-

| misja.
| Wioślarze będą jednak musieli
jszukać innych terenów pod przy-

: : adi f0. stanie, a co gorsze, Magistrat nie |gistratu. Nikt nie neguje, że bulwar
ZWE OWA KTW dh własnego terenu, którym| taki jest potrzebny. Chodzi jedynie

|mógłby służyć sportowcom.
| Sytuacja iest więc w dalszym

| mówi |
\ „Szukajcie sami“ |
j dogodnego brzegu. Wilja przecież|
|jest bardzo długa. Może rzeczywi-|

Zebranie odbyło się w lokalu Ą,|ście uda się jakoś gdzieś znaleźć ka-|go mjr. Wąsowicza.
j wałek terenu.
| Trzeba jednak pamiętać, że są

projekty, by w przyszłości uregulo-

Prace są obliczone na

dwadzieścia lat.
Bulwar ma iść aż pod Pośpieszkę.

dą dość wolno, bo brak na nie więk-
szych kapitałów.

Wioślarze zrozumieli intencje Ma-

tylko o formę porozumienia. Wio-
ślarzy boli to, że z nimi nikt nie

wiedzieli.
Po dwugodzinnej dyskusji

finałem konierencji były wnioski,
zgłoszone przez p. przewodniczące-

Wnioski te brzmią, jak następuje:  1) Podać do wiadomości przez

prasę o wynikach konferencji poro-
zumiewawczej.

2) Postanowić swołanie następ-
nej konferencji z udziałem Magi-
stratu, delegata Wlojewódzkiego Ko-
mitetu W. F., Miejskiego Komitetu
W. F., delegatów klubów  wioślar-
skich, prasy i osób zainteresowa-
nych,

3) Kluby zainteresowane mają
na przyszłą konferencję przez swo-
ich delegatów złożyć szczegółowe
dezyderaty.

Z przykrością stwierdzono na ze-
braniu brak delegata Miejskiego
Komitetu W. F.

Ze swej strony nadmieniamy, że
na konferencję proszony był prawie
cały wydział wykonawczy M, K. W.
F., który jednak nie uważał za sto-
sowne przysłać na tak ważną kon-

chciały łaskawie zainteresować się
również i lekkoatletyką.

Tegoroczny sezon pod względem

imprez sportowych

zapowiada się bardzo bogato.
W programie w pierwszym rzę-

dzie są uwzględnione mecze mię-
dzymiastowe z Katowicami, Białym-
stokiem i może nawet z Warszawą.

Ponadto mieć będziemy zawod-
ników zagranicznych z Estonji i Ło-
twy.

Najpoważniejsze imprezy przewi-
dziane są na sierpień i wrzesień.

Miejmy więc nadzieję, że rok
1934 będzie w lekkiej-atletyce wi-
leńskiej okresem postępu i pięknej
pracy nad wychowaniem młodych
kadr zawodniczych.

Jarwan. 
magistrat<wioślarze.

derencję przynajmniej, jednego dele-
gata.

Zebranie zakończyło się podzię-
kowaniem wyrażonem przez akla-
mację red. J. Niecieckiemu jak rów-
nież prasie, która zajęła słuszne sta-
mowisko, doprowadzając do tak ko-
niecznie potrzebnego porozumienia.

Postanowiono, że w dalszym cią-
gu akcją porozumiewawczą  kiero-
wać będzie Wil, Oddział Polskiego
Związku Dziennikarzy i Publicy-
stów Sportowych.

Następna konferencja odbędzie
się 20 kwietnia o godz. 20 w lokalu
А. 7. $.

Sądzimy, že przy dobrych chę-
ciach Magistratu uda się uniknąć
katastroły, jaka wciąż jeszcze wisi
nad sportem wioślarskim Wilna,

Jarwan.

AISI IIII IIO AIITIIITIA IT KISSSIS

Wczoraj w: sali kina Rozmaitości
"odbył się międzyklubowy mecz bo-
kserski Warta Poznań — Ognisko
K.P. W.
Mecz rozpoczął się jak zawsze ze

znacznem opóźnieniem. znów z winy
gości, którzy spóźnili się do sali, O-
późnienie jest jednak tym razem u-
sprawiedliwione, gdyż wartacy przy-
jechali rano i musieli po ważeniu się
przynajmniej troszkę odpocząć.

Warta do Wilna przyjechała w
osłabionym składzie bez Majchrzy-
ckiego, który jeszcze ani razu nie
był w Wilnie, i bez Rajnara,

| Ognisko wystąpiło z Matiuko-
| wem na czele i z pożyczonym z A. Z.
S$, Widingiem.
| Po przemówieniach powitalnych,
| wypowiedzianych przez p. inż. Sza-
jdziewicza i p. Zapłatkę rozpoczęto
mecz,

| W wadze muszej Sobkowiak (W)
spotkał się z Malinowskim (Ogn.)
Sobkowiak walczył lepiej technicz-
mie, to też zwycięstwo jego nad ma-  

Pogoń pokonała
Druga niedziela rozrgywek pi-

karskich o mistrzostwo Ligi przy-
niosła nam następujące wyniki:

Pogoń — Podgórze 3:1.

Wczorajsze zawody lekkoatle-,
tyczne w Poznaniu przyniosły nam
następujące wyniki: 60 mtr. Pilug
(Niemcy) 6,9 sek., 80 mtr. też Pflug|
9,1 sek., a 100 mtr. Pilug 11,1 sek.|
Sikorski na 60 mtr. miał 7,1 sek.

400 mtr. — Biniakowski 52,1,
sek., 800 mtr. — Kostrzewski 1skin. |
59,8 sek, |

Skok w dal Sikorski 6 mtr, 83!

«Przełaje»
We wczorajszych przełajach zwy-

ciężyli:
W Warszawie z trudem wygrał

Or. Sidorowicz Ognisko
Mieliśmy wczoraj pierwsy w tym

sezonie bieg naprzełaj, który zgro-
madził na starcie kompromitującą
ilość biegaczy, bo tylko 6,

Trasa wynosiła 3.200 mtr., a była
bardzo urozmaicona,

Zwyciężył po dosyć ostrej walce
w pierwszej połowie trasy dr. Sido-

 

rowicz (Ognisko), który uzyskał
niezły czas 9 min. 52,2 sek.

Drugie miejsce zajął świetnie
dysponowany Kazimierski (Ognisko)
z czasem 10 min. 7,8 sek. Kazimier-

AK OeR L DA IIIT RAD ki IT RST

$tart lekkoatletów w Poznaniu.

wadzeniu solidnego treningu.

w biegu naprzełaj o mistrzostwo
Wilna stanie na starcie „nieco'* wię-

Remisowy wynik Ogniska K. P. W. z Wartą 7 : 7.
ło rutynowanym 'Malinowskim nie
było niespodzianką. Malinowski w,
drugiej rundzie miał przewagę, ale'
nie potratił jej umiejętnie wykorzy-
stać, pozwalając Sobkowiakowi od-
poczywać. Sobkowiak chociaż zwy-
ciężył, jednak widzów nie zadziwił.|

'Sandler, względnie Bagiński|
mogliby pokonać poznańczyka,

Waga kogucia, Sipiński (W) —
Krasnopiorow (Ogn.). Miłą niespo-
dziankę zrobił nam prawie zupełnie|
nieznany Krasnopiorow, który wal-|
czył nadzwyczaj przytomnie i naj
zwycięstwo zasłużył, (Wilnianin w
pierwszej rundzie miał lekką prze-
wagę. (Ciosy jego lepiej dochodiły|
Sipińskiego, który dopiero w dru-!
giej rundzie zdobył się na nieznaczną|
przewagę, ale ustępował w trzeciej.|

Walka była b. piękna. Krasno-
piorow zaprezentował się z jaknaj-
lepszej strony.

piórkowej Wolniakowski II
(W) wygrał przez techniczny K, O.
z Gawełkiewiczem (Ogn.), który nie

Podgórze 3 : 1.
Wisła — Warszawianka 4:1.
Ruch — Cracovia 3:0.
Warta — Polonia 2:2.
L. K. S. — Strzelec 2:1,

cm., skok wzwyż Pławczyk 190 cm.
Pławczyk znajduje się w świetnej
formie, :

W, rzucie dyskiera — Heljasz
42 mtr. 3 cm., oszczep — Lokajski
62 mir. 42 cm., kula — Heljasz 15.89,
Sievert 14.10. ' i

Niemiec Sievert poniósł szereg
porażek. ) l

w. Polsce,
Kusociński, w Łodzi zdecydowanie:
Kurpessa, we Lwowie Sawaryn,
a w Krakowie Fronczyk,

wygrał w Zakrecie,
we) i o dziwo, szósty Józef Żylewicz,
który potknął się na trasie i przy-

biegł na metę ostatni, Żylewicz od-
bywa obecnie służbę w wojsku, co
też chyba niezbyt dodatnio wpływa

na jego formę, ale ma już obiecane,
że będzie mógł pomyśleć o przepro-

Sądzimy, że w niedzielę 15 b, m.

cej zawodników.

 

Trzecie miejsce wywalczył Win-
który również w

Dalsze Trockimiejsca zajęli: (Ognisko), Lutkiewicz (P.W. Poczto-
 Sala do wynajęcia

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

„grał z MWidingiem, który odniósł

jest laktycznie bokserem. Jego
ciągie protesty, klękania, a nawet
kioinie z sąsiadami mogą zirytować
najoardziej zrownowazonego widza.
„Woiniakowski w l już runazie posy-
ła Uawaikiewicza trzy razy na de-
ski, a potem stale miał przewagę,
nic też dziwnego, że wygrai w trze-
ciej przez, techniczny K, U,

(Wi wadze lekkiej Jarecki (W)
spotkał się z Mirynowskim (Ūgn.).
Jarecki walczył agresywniej, ale
Mirynowski miał lepszą technikę,
którą nie zawsze nam pokazywai.
Po wyczerpującej walce sędziowie
ogiosili zwycięstwo Mirynowskiego,
które krzywazi Jarecziego, Najbar-
dziej może sprawiedliwym wynikiem
byiby remis, jeżeli nie przegrana

Mirynowskiego, który dai z siebie

wszystko, L al ši
W półśredniej MWolniakowski 1

(W) zremisował z  Matukowem
(Ugn). Кепиз krzywdzi Matiukowa,
ktory miał najlepszą swoją walkę w
życiu. Szedł on do ataków ostrożnie,
ale zdecydowanie i szybko. Polował
na K, O,. ale musiał wygrać na
punkty, nie zremisować.

Pojedynek ten stał na wysokim
poziomie technicznym i był naj-
piękniejszą walką dnia,

MW. wadze średniej Anioła (W)
pokonał na punkty słabszego Po-
likszę (Ogn.). Wilnianin niepotrze-
bnie szedi do walki zwartej, wów-
czas gdy mógł zdecydowanie rozgro-
mić Aniołę sierpoweisi względnie
prostemi ciosami, mając daleko  dłuższe ręce. Dodać trzeba, że Anio-
ła walczył w wadze wyższej. Po-
liksza zawiódł pokładane nadzieje.
Przeciwnik jego jest asem reprezen- |
tacji Warty. ‹
W półciężkiej Jukart (W) prze-

piękne, a zasłużone zwycięstwo, W.
pierwszej rundzie Widing ustępował
poznańczykowi, ale w drugiej wziął
się do roboty i w trzeciej rundzie
przy radosnych okrzykach widowni
wygrał przez techniczny K, O,
gdyž Jukart musiał poddać się, a
raczej poddał go sekundant, który,
widząc masakrę swego zawodnika,
na znak poddania się rzucił na ring
ręcznik,

Ogólny wynik meczu dla Ogniska
K. P. W. jest bardzo zaszczytny.
Pięściarze wywalczyli remis 7:7,

Mamy wprawdzie pewne zastrze-
żenia pod adresem pp. sędziów, ale
wynik końcowy nie uległby zmianie,
gdyby nawet Matiukow wygrał, a
Mironowski przegrał.

Zawody były niezbyt dobrze zor-
śanizowane, ale był to pierwszy wy-
stęp publiczny młodej sekcji bokser-
skiej Ogniska, która zdobyła się na
sprowadzenie na własne ryzyko
pięściarzy Warty,

Sędziował w ringu p. Hołownia.
Punkty obliczali pp. Zapłatka z
Poznania i Nowicki Mieczysław z od 11—3 i od 6—8 wiecz.

"T

(Wilna,  PE &— Чагуап.

Zygzaki.
— Do Wilna mają przyjechać w

sezonie następujące drużyny piłkar-
skie, sprowadzone przez Ognisko:
Olsza z Krakowa, która w roku
1932 miała mistrzostwo okręgu, Me-
tal z Krakowa i Liga z Poznania,
która jest wicemistrzem okręgu.
— Kierownikiem Ośrodka W. Е.

na miejsce kpt. Z, Ostrowskiego
mianowany został kpt. Budzyński ze
Lwowa
— Estończycy 25 kwietnia wal-

czyć będą w Wiilnie w meczu odga-
nizowanym przez Ż. A. К. $, Za-
pewne Ż. A. K, S. pożyczy kilku
bokserów z innych klubów  wileń-
skich.
— Do zawodów kolejowych o

mistrzostwo Polski zostały wprowa-
dzone konkurencje pań.
— Po mistrzostwach Europy w

Budapeszcie zostanie ustalony skład
Europy na mecz bokserski z Ame-
ryką. Mecze mają się odbyć w ma-
ju w New Jorku, Chicago, Bostanie
i Kansas City.
— Warta poznańska 6 maja grać

będzie mecz piłkarski w Berlinie,
— Strzelec wileński zamierza ja-

koby lekkoatletom swoim  zorgani-
zować obóz kondycyjny.
— Czarny bokser Al. Brown zo-

stał za zerwanie kontsaklu zawie-
szony w czynnościach. Brown jest
mistrzem świata w wadze koguciej.
— Jack Holden (Anglja), który

zwyciężył w biegu naprzełaj naro-
dów, uzyskał ostatnio piękny czas
na 10 mil — 52.21.
— Na zjazd prasy sportowej do

Warszawy wybiera się z Wilna spe-
cjalna delegacja.
— Na mecz piłkarski Belgja —

Holandja, który ma się odbyć do-
piero 29 kwietnia, już zabrakło bile-
tów wejściowych, których sprzeda-
no 45 tysięcy. Dyrekcja kolejowa
Belgji w dniu przed meczem uru-
chamia do Antwerpji 120 pocią-
gów.

— Arne Borg, świetny pływak
szwedzki będąc od paru lat zawo-
dowcem, został zaangażowany na
trenera zawodników. Rosji.

Ogaisko pokonało Lidęį: 0.
IW meczu piłkarskim o mistrzo-

stwo okręgu Ognisko pokonało
wczoraj drużynę P.K,S, Lida 4:0,

Mecz stał na niskim poziomie
technicznym. Słabo greła zwłaszcza
drużyna Lidy, która nie może liczyć
na sukcesy z zespołami wileńskimi.

Ognisko do przerwy prowadziło
1:0. Pierwsza bramka strzelona żo-
stała przez Kryhulda,

Po przerwie dalsze trzy bramki
zdobyli: Godlewski dwie i czwartą
Wasilewski.

Mecz sędziował Feliks Wasi-
lewski.

Obecnie w tabelce prowadzi
W. K. S. lepszym stosunkiem bra-
mek przed Ogniskiem i Drukarzem,
który wygrał w Baranowiczach z
miejscową Makabi 2:1.

   

   

  
  
 

  

  
   

   

   

  

  
   

  

  

 

    

  

       

    

  

  

   

   

  
   

 

   

   

    

 

  
  

   



г Z KRAJU.
Rewelacyjne szczegóły decy — ОНЛМ

„T-wo Bankowe" było fikcją.

dokszyckiej, Piotr Kuszko i Jan Ko-
ściuch w dniu 31 ub. m przekroczyli
nielegalnie granicę,
Z. S. R. R. .W dniu 4 bm. powrócili

Powrót z zakazanej wycieczki.
Mieszkańcy wsi Wierancieje, gm.|oni z powrotem i sami zgłosili się

„do Starostwa. Obaj na wniosek od-

udając się do|wani.

„I-wo Bankowe* było iikcją.

Jak już donosiliśmy wobec po-

ważnego materjału obciążającego,

ujawnionego w pierwiastkowem

śledztwie, zarządzona została przez

odnośne władze całkowita likwida-

cja oszukańczego I-wa Bankowego

w Grodnie.
Na likwidatorów

czeni w dniu wczorajszym przez sę-

dziego rejestrowego p. Urbanowicza:

p. Bolesław Hubrich z Warszawy ip.|
dyrektor Banku,Andrzej Derszen,

Hipotecznego w Grodnie.
Obaj likwidatorzy od dziś, dnia

9 b. m. przystępują do pracy nad

likwidacją 1-wa.
Wszelkie więc pretensje należy

zgłaszać na ręce likwidatorów.

(W. oszukańczej aferze „grodzień-
skiego Stawiskiego' wychodzi coraz

więcej na jaw  „sprytnych“metod,

stosowanych przez dyr. Wolberga,

którego śmiało można predestyno-

wać na króla oszustów, gdyž prze-

stępstwo swe popełniał zwielkim

sprytem i z premedytacją.
Ciekawy jest początek oszustw

Wolberga, który po zbankrutowaniu
na fabrykacji skór nie miał w 1930 r.

grosza w kieszeni.
Wi tym czasie, jak wiadomo, li-

kwidowane były w: Małopolsce, a

przedewszystkiem we Lwowie różne

oszukańcze banczki, żerujące na

maiwności ludzkiej przy sprzedaży
obligacji na raty.

Wolberg, napatrzywszy się na

wzory Małopolskie, wpadł na pomysł

prześcignięcia tych pierwowzorów w

sprytnem oszukiwaniu, już nietylko

klijentów, ale i władz państwowych.

I oto w dniu 22 października 1930 r.

Symche Wolberś zakłada spółdziel-
cze T-wo Bankowe.

— Według „protokėlu“ organiza-
cyjne zebranie T-wa Bankowego od-

było się dnia 22 października 1930 r.

MW „protokóle' tym czytamy:

PEDZGEGZZ ZADORA TAADEŻA ›

„COLOSSEUM“
OSTROBRAMSKA 5

w roli
głów.

EDIT TIT NATTPCZA17PC/X UACOOKKZOWNE

DZIS PREMJERA! Największa Sensacja Swiata I
Film wielkiej emocji i niezwykłego naprężenia

TESTAMENT

рта МАВУ2Е
ozmachu reallzacyjnym.

Znakomity twór genjusza iudzkiegojo niezwykłym r
Swietny nadprogrem

 

zostali wyzna-,

| przystąpił do „rejestracji' obecnych

„Z inicjatywy grupy organiza-

cyjnej w osobach: Symche mite sdi

ga, Szmerela Stolara i Lejby Sło-

nimskiego w dniu 22 października

1930 r. o godz. 8 wiecz., w mieszka-

niu Wolberga odbyło się organiza-

cyjne zebranie”.
Na przewodniczączgo zebrania,

na wniosek Rejznera Arona, wybra-

ny został Wolberg Symche, który

W cerkwi prawos!'awnej w Por-
pliszczu, pow. dziśnieńskiego, doko-
nano kradzieży. Oględziny wyka-

kwi po zerwaniu 2-ch kłódek u
głównych drzwi wejściowych, po-
czem rozbili 4 skarbonki oraz szu-
fladę w stole sprzedawcy świec.
Wartościowe przedmioty, jak sre-

w ilości 10 osób, zgłaszających swój

akces do spółdzielni. A

| Zarejestrowani zostali: 1) MWol-

| berg Symche, Zj Rejzner Aron, 3)

| Stolar Szmerel, 4) Marasz Benjamin,
|5) Litman Izaak, 6) Podorowska
' Marja, 7) Słonimski Lejb, 8) Frydland
| Sołomon, 9) Elkes Tobjasz, 10) Wol-
: berg Izaak.
! Po „przeglosowaniu“ do zarządu

zostali „wybrani“: Woiberg Symche

110 gt., Stolar Szmerel 7 gt. i Marasz

' Benjamin: 6 gi. ta)

| Do Rady nadzorczej: Rejzner e
! | Wielu też agentów, których pre-
"Aron, Podorowska . Awerbuchowa | tensje sięgają sporej sumy zgłasza

p saraso wazyałko |się obecnie z żalami do władz śled-

przedstawiało się pięknie. Obecnie | czych. !

jednak zostało ustalone, że wszystko| . Wolberg w postępowaniu swem

„to bylo fikcyjne, Żadnego zebrania nie liczył się znikim, oszukując na-

| organizacyjnego spółdzielni nie było, wet oficerów i urzędników państwo-

|jak również żadnych innych zebrań. wych. !

| Wymienieni przez Wolberga czton- Wielu z poszkodowanych nie

kowie Zarządu i Rady . nadzorczej, otrzymało nawet dowodu sprzedaży,

|jak się przyznali, podpisywali Wol-|* karmieni byli obiecankami, że

| bergowi jakieś papiery, ale czynili|PTZY, „najbliższej racie dowód zo-
stanie im przesłany.

„Zarabiając' setki tysięcy zło-
|to przez nieświadomość. Na żadne

tych Wolberg umiejętnie chował pie.
| zebrania nie chodzili.

Założona w taki oszukańczy spo-
niądze, tak, że dziś nie ujawniony

został jego „skarbiec”
sób spółdzielnia pod firmą T-wo

| Bankowe, pod sprytnem, nie prze-
Przeczuwając widocznie bliski

koniec „interesu“ posiadane dola-
| bierającem w środkach kierowni-

| ctwem Wolberga, rozpoczęła swą o-
rówki zastawił w bankach, wydo-

stając za nie możliwie jak najwięcej
szukańczą działalność na szeroką

pieniędzy. Najbliższa przyszłość, jest
skalę.
Jak wykazują księgi Wolberg po-

nadzieja, ujawni miejsce ukrytych
skarbów Molberga.

nienaruszone. Straty są nieustalone.

Rów REALS ATA SARS

klijentów i przeszło 4.000 agentów

we wszystkich dzielnicach Polski.

O jego wyrafinowaiiem oszustwie

świadczy fakt, że oszukiwał nie tyl-

ko swych klijentów, ale i agentów,

| którym nie wypłacał umówionej pro.

|wizji (po złotemu od pierwszych

trzech rat,wpłaconych przez klijen- 
I

 | siadał w okresie trzech lat swej

|oszukańczej działalności 60 tysięcy

Okradzenie cerkwi. .

zaty, że sprawcy dostali się do cer-|

brne kielichy, krzyże * t. p. zostały,

 

Czy rozbitkowie
nośnych władz zostali zaareszto-

Caiy świat kulturalny
uwagą wysiiki akcji

zmierzającej do uratowania rozbit-

ków „Czeluskina, znajdujących się

na samotnej krze na daiekiej Poł-
nocy. Spieszy im na pomoc lodo-
iamacz sowiecki „Śra.sin.

„Krassin' wyposażony jest w*naj-
nowocześniejsze urządzenia tech-
niczne, a jego załoga skiadą się z
najbardziej doświadczonych maryna-
rzy, którzy już kilkakrotnie podró-
żowali po krajach poiarnych i któ-
rzy przyzwyczajeni są do walki z
żywiołami północy.

Dwa małe sterowce mają być
przewiezione do okoiic przylądka
Wankaren. lstnieje siaba nadzieja,
że może one będą mogły przynieść
pomoc obozowi rozbitrów.

Jeden z dzienników berlińskich
zamieszcza wywiad z dwoma znaw-

Podejrzanym o kradzież jest miesz-

| kaniec wsi Porpliszcze, Michał Dmi-

| trowicz, który został oddany pod

dozór policji.

Ruch wydawniczy.
„MYŚL NARODOWA",

Zeszyt 15 „Myśli Narodowej“ zawiera

szereg pięknych i ważnycu artykułów. Na

wstępie Z. Raczkowski w kapitalnym arty-

kule o naszym „Kapitaliźmie bez kapitału”

dzwoni na alarm, aby Folska porzuciła

snobizm socjalistyczny bawienia się w wiel-

ki przemysł i przeszła do produkcji drobnej.

Nawet Anglja w tym kierunku zawraca.

Dwa artykuły następne traktują o żydach.

Pierwszy z nich „Rola Adolfa Crćmieux"| cąami krajów arktycznych, dr. Kop-

jest ilustracją do stosunków, jakie wytwo-.pem i prof. Robitschen:.

rzyła żydowska masonerja we Frencji. Wi; ' Obaj uczeni są zdania, że cze-

tem świetle trzeba widzieć Stawiskiego. | luskinowcy mogą być uratowani albo

Drugi artykuł sięga historycznie głębiej i; przy pomocy wielkiej ekspedycji ra-
ukazuje, jak to żydzi w dawnych czasach|tunkowej, albo też, co jest swego

przyjmowali z pobudek politycznych po-| rodzaju sensacją, własnym wysii-

zorny chrzest i jak ich prorocy ten manewr|kiem.

uzasadniali. Zanosi się u nas na podobne Zarzucają oni dotychczasowej ak-

zjawisko. Sensacyjne są dalej wspomnienia| cji ratunkowej bezplańowość. Skła-

Kosobudzkiego o tem, co widział na Za-| dą się ona z poszczególnych prób,
dnieprzu na ziemiach niegdyś księcia Jere-|podczas gdy powodzenie może dać

miego Wiśniowieckiego. Opowiada tam hi-| tylko planowe  sharmonizowanie

storję pochodzenia Kiereńskiego, który|wszystkich metod działania. Prze-

zgubił Rosję. Jest on żydem. Zdobią zeszyt|dewszystkiem należy zorganizować

dwa feljetony J. Rembieliūskiego i A. No-| bazę operacyjną na iądzie stałym,

waczyńskiego. Wiele notat, sprawozdań z| jąknajbliżej miejsca pobytu czelu-

literatury i sztuki. Piękny numer! skinowców. Kierownictwo tej bazy
będzie mogło. badając wszelkie oko-
liczności, przedewszystkiem: zaś wa-
runki atmosferyczne, prowadzić
akcję w ten sposób, by ryzyko nie-
powodzenia było  jaknajmniejsze.
Bezplanowe wysyłanie coraz no-
"ea okrętów i samolotów musi się
zakończyć niepowodzeniem.
Sprawność dwóch sterowców, wy-

słanych na pomoc czeluskinowcom,
jest tak mała, że przypuszczalnie
padną one znów ofiarą niepomyśl-

 

 

PAWEŁ BOREK — Przegląd dziejów
chłopa polskiego. Nakł. fundacji „Wisła”
w Krakowie. Część I i IL

W części pierwszej autor, jeden z przy-
wódców ruchu ludowego w Polsce, przed-
stawia dzieje warstwy a od po-
czątku epoki piastowskiej upadku Rze-
czypospolitej w r. 1795.

Część druga przedstawia ostatni okres
pańszczyzny i poddaństwa. Całość zabar-
wiona tendencją klasową, mimo to zawiera
sporo ciekawego materjału, mogącego za-
interesować każdego działacza społecznego.

  

1 „Czeluskiny
będą uratowani?

śledzi z,
ratowniczej,|Łarowno sterowce, jan i samoloty,

 

nych warunków atmosierycznych.

muszą byc przystosowane zarowno
ao lądowania, jak i do opuszczania

się na wodę,
Jesi to konieczne ala oczyszcza

nia ich z iodu. Етаса ża jest trudna
1 wymaga dużo czasu. Кагае lądo-

wanie, czy opuszczanie się na wodę,
jest poiączone z olbrzymiem ryzy-

kiem. Na morzu Polarzem mamy ao
czynienia albo z powierzchnią wody,

albo z olbrzymiemi krami, albo też
z olbrzymiemi zwałami lodu.

WI tych warunkach obaj znawcy
twierdzą, że uratowanie iozbitków
z „Czeiuskina” może być tylko dzie-
łem szczęśliwego przypadku. Valia
lodowa, na której znajduje się oboz
czeluskinowców, będzie szybko ta-
jać z nadejściem cieplejszych dni.
Bardzo trudno jest ustalić, w jakim
kierunku przesuwa się ona. Urozę
sytuacji powiększa faki, że z powo-
du braku baterji rozbitkowie nie
będą mogli już wkrotce nadawać
komunikatów o swem położeniu.

Na terenie morza Folarnego zda-
rza się często, że kry lodowe, pę-
dzone są prądami przez setki kilo-
metrów. Otóż może się tu zdarzyć,
że taką kra przybije ao brzegu sta-
iego lądu, co byłoby

Wkońcu rzeczoznawcy niemieccy
twierdzą, iż bardzo wiele zależy od
samych czeluskinowców. Muszą się
oni zorjentować, kiedy kra przybije
do stałego lądu. Nie są tu wyklu-
czone omyłki, gdyż można wziąć
zwały iodu zą ląd stały.

„Nastrój rozbitków ma duże zna-
czenie — niestety, przez komunika-
ty radjotelegraficzne obudzono w
nich wielkie nadzieje bliskiego ra-
tunku. Nadzieja ta oxazała się za-
wodną, wobec tego istnieje niebez-
pieczenstwo, że rozbitkowie popad-
ną w zupełną depresję.

Trzeba mieć dużą odwagę, by
rozbitkom nakazać ryzykowną wę-
drówkę po krach iodowych dła
dojścia do stałego lądu. :ma i

 
   
  

   

    

 

Bługooczekiwana Premjera.
Miłość, Sensacja.

Nieuchwytny... Tajemniczy.

CLIVE BROOCK

  

oraz nzjaowszy dodatek
aktuslay „Paremount“.

dwaga do YIV Mizantrop 1 Druelarz,

Codziennie poranki od godz. 2 do 4 na film „KReL KRÓLUW" po cenach zniżonych: BALKON 15 gr. PARTER 25 gr.

- ROSSA DAEZYYRTP POCOWNKA ZETDSAIA СОРОКНаЫ POPRAWZRRZRZEGZWAEZLATSNDP

DAP HSL© 11WOÓRZIAIERKA IREKALORA
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Skecz z repertuaru Teatru „Cyga
nerja“ „Na ćwiczeniach".Ma scenie:

T reinS

Chrześcijański Zakład Folograficzny

„FORTUNA*
ul. Zamkowa Nr. 12

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,
przyjmuje roboty amatorskie.

 

 
Pan Gordon,
który służył w 17 Pułku Piechoty Armii
Rosyjskiej w czasie wojny, proszony jest
o łaskawe podanie swego miejsca za-
mieszkania pod adresem:
szek. U. P. T. we Włodzimierzu.

Wacław Sta-
342—1
 

 

Na premjerę bilety honor. nieważne.

 

| Mieszkania |
NE ! pokoje 3 UEI

Brawo, brawolli”"Już 25,060 widzów P""""gg"

KOCHA... LUKI... $ZAKUJE... Halama, Bodo,

POLSKI
z udziałem wszystkieh asów | gw'azd Loda

Walter, Pogorzelska,

DO WYNAJĘCIA
pokój (osobne wejście)

 

baczyć. Najbardziej aktualny
Spięszcie zo”

  

 

| į DZIERŽAWY
 

| Oddaje się folwark w
dzierżawę 112 ha, poło-

Chmurkowska, Tom, Znicz i in. — Kto| duży, słoneczny, odno | Żony o dwie stacje od

nie zdążył zobaczyć niech śpieszy. wiony, ze wszelkiemi | in wow: Wil-

seząlak о godz. 2-ej. ET Z85 no, Stroma 2 m. аао

iriГУ*

|DO WYNAJĘCIA || ROŽNEZAGEADAglównej BARRY PIEL M EERaya wiakim 160%dźwięk
filmis franeusklm prod. 1934 r. mieszkania (saika 2 I pół

Wdowa po sierżancie
W. P. znajdująca się w
skrajnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
jakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.
Adres w Administracji
„Dz. Wil.*— Łaskawe o=
Нагу lub zaofiarowanie

 

| chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met.,

| może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer., umie szyć, wyma-
gania skromne. Ul. Ta-
tarska 12 m. 13, od 2
do 5. gr—2

zTRZ

' Kupno

„Klub Džentelmenow“
— Widocznie zapom-

niał o tem, ile sam po-

trzebował pieniędzy za-

młodu!

— Nie, o tem pamię-

te, ale pamięta też na

<o potrzebował.
pa Prosny. składać

Nydowyć,7 gra|AAA
z Zsensem.

kach waza В — Ja, | mój sterszy

brat, jesteśmy do siebie

podobni, jak 'dwie kro-
ple wody. Zwłaszcza ja...

OSas)

DRUKI

 

PILNE:
Sprzedaż

BILETY
WIZYTOWE

OkazujniejĘ szcz"BRO У

;одзрпе&шід jeden lub AFISZE
omy, tanio w dobrym
O RR 2 pod WYKONYWA
andel z przybudową za

4000 zł Dowiedzieć się| DRUKARNIA

film doby cbecnej p t.:WJ tatrzański
p. t. <ZAMARŁE ECHO>
NATTSNOS,CORD

  

KOMUNIKAT. Niebywały sukces Polskiej Produkcji 1934 roku. Rewelacyjny potężny Polski

został wykończony | monopołowe wyświetianie

kino „CASINO“.

 

tynny

Gźwiękowiec, przepiękny fiim
tego arcydzieła w Wilnie nabyło

Premjera już w tych dniach. — Słedźcie za anonsami.

 

piętra) 3 pokoje z kuch-
mią 1 wygodami ciepłe,
słoneczne Tartak! 19(róg
Ciasnej) O warunkec!
tamže w m. 4, lub tele
fon 3-52. 122—0
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Rojų ANNABELLA!i GUSTAW FROELICH
w przeboju 1984 r.

 

TI KT U AUESTONIA

FILM TYSIĄCA REWELACYJ MIESZKANIE
5 pokojowe do wynaję-

 

GEORGES HOFFMANN. 7)

Fabrykanci złota.
Pszekład autoryzowany z francuskiego

Dziennikarz patrzył na ręce nieznajomego, który właśnie zdjął rę-

kawiczki. Małe, kościste, suche, piegowate, jakby wypalane kwasami,

robiły wrażenie niezwykle silnych i Bruno nie mógł oderwać od nich

oczu, zwłaszcza od prawej, u której brakowało dużego palca.

Nieznajomy mówił:
—Jedzie pan taksówką! Niefortunny pomysł, proszę pana...

ale w tej chwili jest okropna...długo mają naprawiać tę drogę,

mie dziury, wyboje...

— Wiem — przerwał Bruno...

„życie jest piękne"
SUKCES prod. FRANCUSKIEJ. Nad program: Najnowsze aktualja. Początek seansów: 2, 4, 6, 8 i 10,15.

 

 

| opóźnienia.
i Wychodząc,
| my patrzył nań przenikliwie z pod czarnych okularów.

| Wsiedli pośpiesznie i
| Goodewagen.

!
4

|

W. drodze Jacques opowiedział przyjacielowi, jak się poznał z Astrid,

gdy byli jeszcze dziećmi, mówił z jakim zapałem poświęcał się studjom,

jak dzieliła swój czas między zarządem domem i prace ojca, z ktoremiby-

ła doskonale obznajomiona jako jedyna jego asystentka.

Peiers Gans, typ prawdziwego uczonego,

swemi doświadczeniami, nie wiedział co to walka o byt.
starej rodziny armaterów

go progów, zadawalając się wcale pokaźnemi dochodami.

Bruno obejrzał się właśnie w momencie, gdy nieznajo-

taksówka ruszyła wśród ulewnego deszczu do

zaabsorbowany całkowicie
Pochodził ze

, która zdobyła dużą fortunę na handlu z Indja-

mi Holenderskiemi. Dziadek jego założył w Amsterdamie bank, obecnie

zamieniony w towarzystwo akcyjne. Piotr Gane nie przestąpił nigdy je-

cia. UL Artyleryjska 1,
Wiadomość u dozorcy.

153—1

dob:

mie
wał

towych piomieni, których uwięzione w izolowanych przewodach bez*

mierne siły, zdolne
z wagami czuiemi i mikroskopami,

swemu genjuszowi i długim latom doświadceń, wyliczeń i równań, olbrzy” |

miała być nazwana ziemią.

Nowa Wilejka, Objazdo-
Poszukuję posady do At 142—1szpiega Pie niej| *° В, TWIERZYŃSKIEGA
rodziny z bardzo do- Т

brem gotowaniem lub za| AAAAAAA4444A4A4AAAA44A44 Mostowa ul. Mr.1.

kucharkę do kasyna lub Talaton'12-44.

pana d średnim Pamięta. Gy 1SKIS

wieku samotna, pismien* н
na posiada referencje — No I cóż? Przysłał CE"

łowiańska ul. Nr. 5-b [ei ojelec tę forsę, O ktė:| vyyyyvyvyvyvvvvvYvYVYTYT
m. 7 oć 3' do 7. g2 Ы, + pi

rą prosileš? +

МИОПИНИНИНННННННИННЮЙИ| — re.
ZEETOO 52-25

nych do młotów parowych, generatorów do czerwonych i ultrafiole<
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zburzyć całe miasto w jednej chwili, sąsiadowały

Tam właśnie uczony, obojętny na świat zewnętrzny, otworzył dzięki

które przed miljonem wieków skondenso“
co kiedyś

Złoto? Ołów? Azot? Tlen? Wodór? Soda? Potas? Nazwy nie miały,

ochłodzenie kosmiczne, 1

o w osiemdziesiąt dziewięć ciał prostych masę  lotną,

znaczenia, ponieważ wszystkie pierwiastki powstały z helu oziębionego | h

przy pewnych określonych temperaturach i różnem ciśnieniu i że można| 1

było przemieniać jeden w drugi, bez wielkich trudności... Jedno ciało Е

proste w różnych układach atomów... ‘,

Tych rzeczy dowiadywał się od przyjaciela Bruno w wozie trząsą” d

Był więc w przyjemnej możliwości oddania się całkowicie upodoba- cym się na popsutej drodze do Goodewagen, w myśli układając już wspa”

 

Ale tamten ciągnął dalej: niu do pracy naukowej, które czyniło z tego starca człowieka kompletnie
jak

niały telegram, który natychmiast po przyjeździe do Hagi miał wysłać

do redakcji „Epoki.

 

  

— | niebezpieczna w nocy... w

obsunął się lesko.. Na pana miejscu

jechałbym w dzień koleją...

Bruno wsiał zniecierpliwiony,

rwał mu ostro:

niektórych miejscach brzeg morski

odłożyłbym podróż do jutra... i po-

i rzuciwszy pieniądze na bufet, prze-

— Dziękuję panu za radę, ale muszę być dziś w Goodewagen.

Żywe wrażenie odbiło się na twarzy nieznajomego.

— Niech pan mi wierzy — wyjąknął... niech pan mi wierzy i nie je-

dzie dzisaj... Straszna pogoda...
Bruno spojrzał bacznie, zdziwiony jego tonem. Ale starszy pan jak-

by z trudem się opanował, wzruszył
ruchomiała.

ramionami i jego twarz znów znie-

— Jak pan sobie życzy — mruknął. — Trudno przeszkodzić szaleń-

cowi, jeżeli chce się koniecznie zabić.

Wykręciwszy się na taborecie, odwrócił się plecami do Brunona.

W. tej chwili wszedł Jacques Ber$mans,

-— Chodźmy prędko — naglił, wytłumaczywszy się paru siowami

Wydawca: ALEKSANDER ZWiERZYNSKI,

 

bezbronnego iównie wobec najprostrzego zagadnienia życiowego,

obojętnego na literaturę i sztukę.

nomocnictwo do zarządu domem.

Gans zaniedbywał zupełnie stary pałac, to też doprowadzenie go do do-

brego stanu wymagało dużych inwestycyj; ale też obecnie wyglądał im-

ponująco, ze swym pięknym frontem, dwoma rozległemi skrzydłami z

| czerwonej cegiy i wyniosłym, krytym szarym łupkiem,

| dziedziniec dzielił pałac od garażu i domów ogrodnika i portjera, miesz-

czących się po obu stronach kutej w żelazie bramy z osiemnastegowieku.

į Nie udało się jeszcze Astrid uratować starej kaplicy od uczonego

| wandalizmu ojca. Piotrowi Gansowi spodobały -się wysokie okna i ka-

| mienna posadzka kościołka, który kazał przerobić na laboratorjum.

| Tam żył wśród stu skomplikowanych aparatów z marmuru, niklu

i ebonitu, pieców elektrycznych o wysokim napięciu, kompresorów po-

Unikał wszelkiego kontaktu z prak-

tyczną stroną życia i kupienie nowego kapelusza było dla niego męką;

to też Astrid zanim ukończyła piętnaście lat, otrzymała całkowite peł-

Ona to ocaliła Goodewagen od powolnej, ale pewnej ruiny. Piotr

dachem. Duży

zatr.

 
EE RD i zdawAG JGŃ " |

mieni ulewnego deszczu piękna brama, zdobna w złocone strzały. Szofef

wiedzał: *

obydwa skrzydła.

   

    

 

   

  

Taksówka stanęła. W jasnem świetle latarń ukazała się wśród stru”

ąbit. Nikt nie nadchodził. Zdziwiony Jacques wychylił się i po”

— Jeszcze razl
A

Rozległ się ochrypły przeraźliwy ryk syreny. Nic.

Kinąc, Jacques wyskoczył na tonącą w błocie drogę.

— Stary Piotr najwidoczniej zasnął!,

Bruno wysiadł za nim; razem podeszli do bramy.

— Piotrze! — zawołał Jacques.
Nie było odpowiedzi.

Jacques pchnął bramę. Ustąpiła z łatwością.

— Niezamknięta. Jacques wzruszył ramiońami i otworzył szerok?

(D. c. a.)
„a

 


