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NIE W 
Po całej prasie połskiej rozeszła 

się wiadomość o projekcie wileńskich 

władz duchownych, sprzedania 10-iu 

gobelinów z XVII w. za przypuszczal- 

na sumę 70 tys. złotych, zagranicę. 

Wieści (nie sprawdzone u żródła) nio- 

są, że do Watykanu, który nawiasem 

mówiąc, pełen jest po brzegi zbiorów 

papieskich gromadzonych przez wie- 

ki, i nasze gobeliny katedralme znik- 

łyby wśród wielu innych. Sprzedawa- 

nie więc przedmiotu do miejsca, gdzie 

go nie potrzebują, świadczy o nieprze, 
myśleniu sprzedawcy, a lekceważeniu 

względów na nabywcę, i to może dać 

powód do zniżen'a ceny sprzedażnej. 

Pozatem można też rozumować w ten 

sposób, że jeśli się do Watykanu sprze 

daje rzecz Watykanowi niepotrzebną 

a zarząd domenów papieskich ma 

dość na takie kupno pieniędzy, cze- 

muż raczej nie uczyni chrześcijańskie 

go gestu i nie ofiaruje tej sumy dla 

ratowania Świątyni Pańskiej? Mogło- 

by się Wilno zobowiązać wypłacać ta- 

ką pożyczkę, (gdyby to nie było da- 

rem) przez dług'e lata. Płaciliśmy kii- 

- kadziesiąt lat kontrybucję za Powsta- 

mie 63 r., pow:nniśmy się zdobyć na 

ofiarę dła Katedry. Zresztą trudno u- 

wierzyć, by Ojciec Św*ęty miał ocho- 

tę na b. zniszczone tkaniny. 

Ale mówmy o rzeczach zupełnie 

wiadomych i realnych. Jest projekt 

sprzedaży. Arcypasterz wyraznie zapo 

wiedział, że oczekuje ostatecznego po 

zwolenia (?) na wywóz, zastrzegając 

się, że skorzysta z tego w ostateczno- 

ści... Jaki stan kasy restauracyjnej bę 

dzie uważany za ten stan: ostateczny, 

tego nie dowiedziała się delegacja. Na 
razie nie o tem mamy zamiar pisać. 

Natomiast nasuwają się 'nne reflek- 

sje. Czy prawo w Polsce jest poto, by 

je łamać, czy żeby go słuchać i kto, 

jak nie dostojnicy państwa, mają da- 

wać tego przykład? Jest wyrazne po: 

wiedziane w ustawie, że wywóz dzieł 

sztuki może być dokonany tylko za 

zezwoleniem konserwatora. P. kon- 

serwatora Lorentza nikt nie pytał i 

był on równie zaskoczony jak“ eale 

kulturalne społeczeństwo temi proje- 

ktami. : 

Pozatem nasuwa się pytanie, czy 

wolno rozporządzać cudzą własnoś- 

cią? Czy gobeliny katedralne należą 

do Kurji biskupiej, czy do Katedry, 

Wilna i społeczeństwa? Komu daro- 
wał te piękne dzieła sztuki książę K. 

L Sapieha? Katedrze. Czy darował je 

na wieczne czasy? Chyba nikt nie ma 

wątpliwości że tak — na to, by zdobi- 

ły ściany świątyni Pańskiej, a nie że- 

by się stały objektem handlu. 

Własnością ogółu n:e mogą się roz 

porządzać chwilowi zawiadowcy Do- 

mu Bożego, ani rozrywać całości świą 

tyni Pańskiej, na której chwałę, jak i 

na znak czci dla Boga, zostały te tka- 

niny kupione i zawieszone. 

  

  

Jest to jakby własność 

Stwórcy, uczczonego w tym ziemskim 

znaku ozdoby Domu gdzie mieszka 

samego 

Pan, jak jest uczczony darami innemi 

monstrancjami, kielichami, wszelkie- 

mi aparatami kościelnemi, obrazami, 

rzezbami służącemi do podniesienia 

wrażenia kultu i nabożeństw. 

Czy więc wypada dostojnikom Ko 

ścioła trwonić tego kościoła skarby? 

Powtarzamy trwonić, gdyż każdy zna 

jący się na rzeczy wie doskonale, że 

przy dzisiejszym stanie finansowym 

wszędzie, wspaniałe nasze ale b. zni- 

przyniosą sumę 10 

ich wartość, będzie 

  

szczone gobelin 

  

razy mniejszą n 

te raczej darowizna kupującemu a nie 

ratunek dla kasy Katedralnej. 

Dodajmy jeszcze parę uwag, któ- 

rych nigdy pisząc o stan'e katastro- 

falnym Katedry nie poruszaliśmy do- 

tąd. Jeśli stan ten jest tak fatalny, czy 

jaż to wina? Czy tylko tych k 

  

jacych podziemne drogi wśród fun- 
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O LIN O! 
damentów, czy leż może i gospoda- 

rzy, co nie potrafili, czy nie kwap'li 

się zajrzeć do podziemi, i w czasach 

kiedy społeczeństwo było aż nadto 

dość zasobne w fugidusze potrzebne 

do ratowania i restaurowania, nie 

zwrėcili się don i zajęli się zbadaniem 

czy Katedra pomocy nie potrzebuje? 

Zaniedbanie tego mšci się dziś na 

gmachu, a konsekwencje ma ponosić 

całe społeczeństwo, które nie miało 

wszak prawa w te rzeczy zaglądać! 

Pamiętajmy też, że kiedy Rosjanie 

dali barbarzyński rozkaz wywożen:a 

dzwonów ze Świątyni, lud wileńsk: 

bronił swej własności, wartował przy 

dzwonnicach, i ustąpił tylko na zape- 

wnienie zwierzchności kościelnej, że 

dzwonom nic nie grozi. Wiemy jak 

się stało. Dzwony nie wróciły, a nikt 

pie powie, że nie można było ukryć 

odebrać z pod ręki policji rosyj- 

skiej choć części tych pamiątkowych, 

tak pięknych dzwonów. Wtedy przez 

małoduszność duchowieństwa straci- 

liśmy bezcennej wartości pamiątki, a 

dziś, w wolnej Polsce, ma się ta sama 

hańba powtórzyć! Ku uciesze inowier- 

ców oraz Niemców i Rosjan. którzy 

uszanowali te pamiątki, a teraz do- 

wiedzą sę że je Polacy sami zaprze- 

  

paszczają... Litwini w Kownie też bę- 

dą coś mieli o tem do powiedzenia. 

Być może, że dła niekuliuralnej 

części społeczeństwa, to tylko stare dy 

wany, ale i to chyba każdy, najprost- 

szy człowiek, katolik, a zresztą wil- 

nianin, zrozumie, że jest to zamach 

na wałsność narodową, na własność 

bożą... 

Kowno też protestuje. 
Wysunięty pszez Wileńską Kurję 

Metropol. projekt sprzedaży zagra- 
nicę gobelinów, zdobiących odda- 
wna skarbiec Katedry Wileńskiej, 
wzbudził odruch protestu nietylko 
wśród społeczeństwa wileńskiego 
lecz także żywem echem odbił się 
w Litwie. 

Radjo Kowieńskie w ramach ty- 
godnika „Uciem'ężone Wilno* ogłosi- 
ło wczoraj wiadomość o projekcie 
sprzedaży gobelinów wyrażając jedno 
cześnie stanowczy protest przeciwko 
lej koncepcji godzącej w całość pra- 
starych pamiątek Grodu Gedymina. 

Fakt ten świadczy o niezniszczai- 
nej wspólnocie naszych tradycyj, któ- 
re pomimo tarć politycznych przechu 
wały się u obu narodów. Przekonali- 
śmy się jeszcze raz, że to co jest bli- 
skie i drogie nam Polakom z Wilna 
nie mniej bliskie jest Litwinom z Ko- 
wna. M. B. 

Zebranie protestacyjne 
w Sprawie gobelinów 

katedralnych. 

Dziś. w sobotę © godz. 8,30 wiecz. odbę- 
dziesię w sali Związku Literatów (Ostrobram 
ska 9, w głębi podwórza I piętro) wiełkie 
zebranie zwołane przecz Radę Wil. Zrzeszeń 
Artystycznych pod hasłem: „Czy Wilno odda 
gobeliny?* — Porządek obrad: Zagajenie — 
prezes Rady prof, J. Ślendziński. Wybór Pre 
zydjum zebrania. „Wartość i znaczenie qobe 
linów wileńskich * — prof. dr. M. Morelow- 
ski (z przezroczami). — Dyskusja i rezołu- 
cje. 

Rada zaprasza wszystkie zrzeszenia kul- 

turalne i spoleczne do wysłania delegatów 
i zgłoszenie ich uprzednie (telefon 78) ub 
na pół godziny przed zebraniem u wejścia 

na sałę. Wstęp za kartami wejścia których 
liczba jest cgraniczona. Zaproszone są rów 
nież cschy reprezentujące naukę, sztuke, 
literaturę, oraz wszelkie dziedziny pracy buł 
turalnej, — Wstęp bezpłatny. 

Wilno Sobota 2i 
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Jubileusz pracy naukowej 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

W r. bież. upływa 30 łat pracy na 
polu naukawem Prezydenta Rzeczypo 
spolitej, prof. dr. Ignacego Mościckie- 
go. s 

W związku z tem odbyła się osta!- 
nio przedwstępna narada przedstawi- 
cieli kilku instytucyj, na której zde- 
cydowano powołać szersze grono о- 
sób, celem utworzenia komitetu jubi. 
leuszowego oraz omów:ono wytyczne 

dalszej akcji, celem należytego uczcze 
nia jubileuszu pracy naukowej zna- 
komitego uczonego polskiego. 

Dowiadujemy się, że pośród za- 
proszonyc hdo udziału w komitecis, 

znajduje się szereg wybitnych uczo- 
nych oraz przedstawic'eli organizacyj 
i instytucyj naukowych. (Iskra) 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, (Pat). W piątek «luv; 

20 bm. odbyło się pod przewodnicit- 
wem p: premjera Prystora posiedze- 
n'e Rady Ministrów, na którem rozpa 

trzono kilka projektów ustawodaw- 
czych i załatwiono sprawy bieżące. 
Kada Ministrów uchwaliła i postano- 
wiła wnieść do Sejmu projekt noweżi 
dc ustawy z dnia £)) czerwca 1924 r. 
w sprawie uwłaszczenia byłych czy! 
szowników, byłych „wolnych ludzi 
długoletnich dz erżawców w wojewó- 
dztwach nowogródzkiem, poleskiem, 

wołynieńskiem i wileńskiem oraz w 
pow:atach grodzieńskim, wołkowys- 

kim; bielskim, białostockim i sokól- 
skim województwa białostockiego, 
dwa projekty ustaw w sprawie rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
lej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesie 
nu służebności w  województwaci 
kieleckiem,  lubelskiem,  łódzkiem, 

warszawsk'em, bialostockiem, wilen- 
skiem, nowogródzkiem, wołyńskiene i 
poleskiem, dwa projekty noweli do 
ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o u- 
rcgulowaniu prawa własności grun- 
tów, oddanych w drodze parcelacji w 
pos'adanie nabywców na obszarze wo 
jewództw centralnych i wschodnich 
oraz do ustawy z dnia 23 marca 1929 
roku o uregulowaniu stanu hipotec:- 
nego nieruchomości oddanych w to- 
ku parcelacji w posiadanie nabywców 
na obszarze województw krakowskie- 
go, lwowskiego, starisławowskiego. 
tarnopolsk'ego, pozostający w związ- 
ku z bu powyższemi projektami, pro- 
jekt ustawy w sprawie uregulowan'a 
prawa własności gruntów, oddanych 
w drodze pertraktacyj w posiadan'e 
nabywców na obszarze województw 
poznańskiego i pomorsk'ego, wresz- 
cie projekt ustawy i opiece nad mu- 
zueami publ'cznemi. 
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zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. * 

Reichstag zbierze się 31 stycznia. 
BERLIN, (Pat). Konwent senjo- 

rów Reichstagu przyjął w dniu 20 bm 
wniosek partji cenłrowej o przesu- 

Dockoła rewizji 
WASZYNGTON, (Pat). Istnieją po 

ważne dane," ż wniosek Wielkiej Bry- 
tanji co do niezwłocznego przedysku- 
towania sprawy długów wojennych 
na konferencji gospodarczej rozpatry 
wany będzie w czas'e narady Hoovera 
z Rooseveltem. 

Agencja Reutera dowiaduje sę, iż 
pewne przedstawienia w tej sprawie 
poczynione zostały wyższym urzędni- 
kom z otoczen a Hoovera przez Wiel- 
kx Brytanję.i Jak słychać jednak z o- 
toczenia nowoobranego prezydenta, 
ten nie okazuje skłonność: wiązana 
sprawy długów z konferencją gospo- 
darczą i rozmowa z Hooverem może 

  

nięcie terminu zebrania się Reichsta- 
gu na dzień 31 stycznia, 

sprawy długów. 2 
byč calkowicie bezowocną, ješli poro 
zumienie nie zostanie os ągniete. 

Według doniesienia „Herald Tr'- 
bune* z Waszyngtonu, Roosevelt $- 
wiadczył przywódcom stronnictwa de 
mokratycznego, že projekt konferen- 
cji z Hooverem nie powstał na pod- 
stawie żadnej zgóry powziętej dei co 
do uregulowania długów Wielkiej Bry 
tanji luh in. narodów, o których ©- 
dzie mowa. Dziennik zapewnia, iż Ho 
over pragnie żywo przyśpieszyć ter- 
mn konferencji gospodarczej, o ile 
możności na dzień 1 kwietni 

  

  

+ zale- 
c46 będzie jakoby wywieranie pew- 
nej presji w tym względzie. 

Francja i Niemcy 
w ocenie b. premiera Herriota. 

PARYŻ, (Pat). Wczoraj w*eczorem 
były premjer Herriot wygłosił odczyt 
o międzynarodowej sytuacji Francji. 
Mówca na początku zdefinjował 2 za 
sady, któremi w postępowaniu swo- 
jem powinni się kierować mężowie 
stanu: 1) niezajmowan'e się pod żad- 
nym warunkiem wewnętrznym ustro- 
jem państwowym krajów, z którem: 
ma się pozostawać w stosunkach. 
2) uprawiać zawsze politykę dotrzy- 
mana umów. 

Poruszając zagadnienie stosunków 
francusko-niemieckich. Herr:ot wska- 
zał na n'ebezpieczeństwa jakie przed- 
stawia dla Francji Rzesza z jej 62,5 
m l. mieszkańców w porównaniu z 40 
mil. łudnośe: francuskiej. я 

Niemcy, rządzone przez generała 

  

von Schleichera, dążącego do zmilita- 
ryzowania młodzieży niemieckiej, ob- 
chodzącego z upodobaniem wszystkie 
rocznice wojenne oraz cesarskie, mu- 
szą niepoko.ć Francję, przypominając 
jej przeszłość. Ze strony francuskiej 
należy uczynić wszystko, ażeby zabez- 
pieczyć pokój. Następnie premjer wy 
licza sprawy, które kolejno staną na 
porządk udziennym wszystkich sto- 
sunków obu krajów. 

Po oświadczeniu, 'ż w stosunkach 

francusko - niemieck:ch pierwszym 
warunkiem mus: być moralne rozbro 
janće Niemiec, Herriot omówił kw'- 
stję Anschlussu, wskazując na ryzyko 
powiększenia ludności państwa nie- 
mieck'ego o dalsze 7 miljonów Au- 
strjaków. 

    

Perspektywy roku 1938. 
Opinja Mussoliniego. 

PARYŻ, (Pat). „Les Annales" za- 
mieszczają dziś artykuł pióra Mussoli 
niego zatytułowany „Perspektywy ro- 

ku 1933“. ` 
Na wstępieMassolini stwierdza, że 

rok 1933 będzie bardzo doniosły. „Sto 
łmy w przededniu powzięcia wielkich 
decyzyj. Sposób w jaki zostaną one 
powzięte, ureguluje prawdopodobnie 
na czas dłuższy losy poszczególnych 
państw. Świał przeżywa już czwarty 
1ok ciężki kryzys. Tylko ofiary posz- 
czególnych narodów, upadających 
pod brzmieniem depresji moralnej i 

    

tylko poczucie dyscypliny pozwoliło 
ma utrzymanie porządku i uchroniło 
przed zagładą liczne państwa. Lecz 
narody, które tak długo znosiły brze- 
mię nie mogą go dzwigać w nieskoń- 
czoność. Na horyzoncie zarysowują 
się pewne oznaki, zwiastujące, że 
świat zmierza ku lepszemu". 

Kończąc Mussolini wyr: nadzie- 
ję. że rok 1933 stanie s'ę rokiem roz- 
budowy gospodarczej, moralnej i du- 
chowej, co pozwoli na przywrócenie 
równowągi międzynarodowej. 

  

  

76 plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. (Pat). W pierwszem punkriė 

porządku dziennego pos. Hołyński (BB) zs 
ferował nowele do rozporządzenia Prezyd<n 
ta o ulgaeh dla przedsiębiorstw przemysło- 
wyeh i komunalnych. Referent zauważył, że 
mowela zasadniczo powinna być rozszerzona: 
Obecna nowela przedłuża tylko okres obo 
wiązujących ułg na dalszych 5 lat. Projekt 
ustawy przyjęto w drugiem i trzeciem czy 
tan'u. 

Pos. Moezulski (BB) przedłożył projekt 
ustawy o przekazaniu Polskiemu Czerwone: 
mu Krzyżowi kilka nieruchomości należą- 
cych miegdyś do byłego Rosyjskiego Czerwo 
nego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż fak- 
tycznie włada już temi nieruchomościami: 
Chodzi o uregułowanie tytułu własności. 
jekt ustawy przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytamiu. 

Pos. Burda (RB) referował wniosek Klubu 

Ukraińskiego Socjał Radykałów o znowelizo 
wanie art. 90 ustawy © powszechnym obo- 
wiązku służby wojskowej oraz wniosek Kli 
bu Ukraińskiego 6 zmianę rozporządzenia 
Rady Ministrów e podatku wojskowym. — 
Pierwszy wniosek domaga Się zwolnienia ud 
podatku wojskowego tych, których dochody 
nie sięgają 5200 zł. drugi domaga się ohn* 
żenia do połowy stopy podatku wojskowego 
oraz dalszych zwolnień 

  

  

    

      

4 od tego podatku. Obs 
te wnioski — jak wskazał referent — moge 
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DAWN. PRZY ULICY Ś-TO JAŃSKIE) 1, 

  

Z DNIEM 16 STYCZNIA 1933 ROKU 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA ut. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 

(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU)   
  

mieć chyba znaczenie demonstracyjne, Sam 
bowiem podatek jest bardzo mały i na całe 
państwo przynosi najwyżej 200 tysięcy. Ul 
gi należy stosować indywidualnie, do czeg . 
istniejące przepisy dają szereg możliwości 

zarówno wałdzom skarbowym, jak i gm 
nom. Winioski odrzucono. 

Wi pierwszem czytaniu odesłał marszałek 
do odpowiednich komisyj szereg projektów 
ustaw. 

Budżet monopolów 
w komisli 

WIARSZAWA. (Pat). Sejmowa komisja bud 
żetowa przystąpiła w dniu 2 Obm. do narad 
nad budżetem monopolów. Budżet ten refe 
ruje pos. Hutten-Czapski, 

Wiprowadzono w Polsce 5 monopolėw: 
spirytusowy, solmy, zapałczany, tytoniowy |. 
loteryjny. Wpływ do skarbu państwa wyraz:ł 
się w roku 1931-32 sumą 677.915.670 zł. 72 
gr. w odsetktch 29.96 proc. 

Monopol solny zarządza 8 żupami, da;ą 
cemi 75 proc. ogólnej wytwórczości soli. 7 
pozostałych 25 proc., 3 proc. przypada na 

zakłady państwowe, a 22 proc. na prywatna: 

(Koszty produkcji jednej tonny soli wynos”ą 

od 20 — 90 zł. i produkują prywat 

ne zakłady w Ma e. Spożycie 6oli na 
głowę wynosi w Polsce 9,81 kg Wywóz za 
granicę ma niewielkie znaczenie dla pro- 
dukcji. Dochody monopolu solnego prelim! 

nowano na 96.573.500 zł. w czem eksport 
figuruje w kwocie 783.800. 

Zwiększenie eksportu jest trudne „7 
względu na konkurencję Niemiec. Słaramy 
się o eksport w kierunku państw północnych 

bałtyckich oraz w kierunku Jugostawji. 
Wpłata do skarbu z Monopolu Solnego prze 
widziana jest w kwocie 18.568 tysiące zł 
Wipłatę referent zwiększa o kwotę 30 tysięcy. 
skreślonych z działu proc. zakup samochn- 
dów dła dyrekcji. 

Referent prz 
nopolu Tytonio 
mie skarbowi maj 
wyprodukowany w ! 
7 miljonów zł. rocznie i na mate 
miczy, mabywany w krajm również 7 
nów zł. Monopo! zatrudnia prócz urzę 
około 8400 rzemi 

  
      

   

  

    
   

  

      

   

    

odzi do gospodarki Ma- 
0. Monopol и 

   

  

    
TI: 

ł się. W| roku 1 
o 9 miljonów kg. 

  

od roku 1930 została unormowana do wyso 

kości c proc. potrzeh Momopolu, a w 
przys: rzwoju może pokryć х w miarę 
około 60 proc. konsumcji. Uprawa tyfon:u 

  

   
  

    

seįmoweį. 
w Polsce jest stosunkowo rentowna i doch) 
dowość przewyższa inńe ziemiopłody. Кар 
ryki wyrobów tytoniowych są zbyt bczne 
wobec terazniejszej konsumcji. Pracują 0..0 
3—6 dni w tygodniu. › 

Pod względem cen' zaszły w latach 1932 
33 posunięcia, podyktowane dążeniem do sto 
śowania się do konjunktury gspodarcz 
Dwukrotnie obn*żano ceny, co może s 
przyczynić do utrzymania zużycia na po- 
przednich wysokościach. Wpłata do skarbu 
państwa wynosiła w roku 1931-32 przeszło 
378 miljonów. Wi przeciągu 9 miesięcy 1932 
roku wpłacono 272 miljony, a za trzy pierw 
sze mies'ące br. preliminuje się około 90 
miljonów. Razem więc w roku 1932-33 —- 
362  miljo Dochody prefiminowano- na 
604.376 tysięcy „wydatki na 254.367 tysie 
"y. Wiplata do skarbu państwa ma wyno- 

350 miljonów. 

Przystępując do omówienia Monope!: 
Spirytusowego, referent zaznacza, że celem 
Monopolu nie jest rozpijanie ludności, lec» 
dostarczanie po cenach możliwych napojów 
alkoholowych. 

Nowy minister skarbu, ychmias! 
objęciu swego urzędu, obniżył znacznie +“ 
ny. Go do preliminarza na rok 1933-34, to 
wpływy przewiduje się w sumie 412,6 m) 
jonów zł. wpłata do skarbu przew*dziana 

imie 230 miljonów 
oterje państwowe przyniosły jako czysty 

zysk w roku 1928-29 15.828.868 złote. W ra 
ku 1932-33 przyniosą zapewne 14 miljenów. 

34 przewiduje się dochód z Ie 

terji w kwocie 69.021 tysi wpłata do skar 
hu przewidziana jest w wysokości 14 miljo 
mów. 

Przechodząc do Monopolu Zapałczanego. 
referent podkreśla, że wpływ rządu na p.% 
tykę cen zapałek jest dość ograniczony. 

W] dyskusji pos. Polakiewiez (BB) usxkar 
ża się ma wysokie ceny soli, zw zcza tan: 
szych gatunków i apeluje do m a. źsby 
ten artykuł pierwszej potrzeby stał się bar 
dziej uprzystępniony dla ludności. 

     

   

   

     

  

     

     

    

      
    

    

    
    

        

Z salonu zimowego I. P. S. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy dzieło Alek- 

sandra Zywa „Pan Franciszek" wystawione 
w salonie zimowym IPS-u zakupione do z5:0 
rów państwowych. 

Wyjazd do Genewy min. Becka 
WARSZAWA, (Pat). W dnia 20 b. 

m. o godz. 8.30 udał sę do Genewy 
na 70-tą sesję Rady Ligi Narodów mi- 
nięter spraw zagran'cznych p. Józef 
Beck. Towarzyszą mu dyrektor gabi- 
netu m'nistra p. Roman Dębieki i se- 
kretarż osobisty p. Friedrich. Równo- 
cześnie wyjeżdżają do Genewy naczel 
nik wydziały ustrojow międzynaro- 
dowych p. Tadeusz Gwiazdowski i za- 
stępca naczelnika wydziału prasowe- 
go-p. Emil Ruecker. 

Ofiara premjera Prystora па 
dar honorowy dla weteranów. 

W myśl obchodu 70-ej rocznicy po 
wstania styczniowego, Prezes Rady 
Ministrów p. A. Prystor złożył na dar 
honorowy dla weteranów 1863 r. kwo 
te 300 złotych, przypadającą mu za r. 
1933, jako pensja kawalera order 
„Virtuti Militari“ ; (Iskra) 

Przejazd przez Wilno bumen; 
danta glėwnego „Kaitseliitų“ 

Wczoraj pociągiem wieczorowym 
z Zemgale przejeżdżał przez Wilno w 
otoczeniu swego sztabu komendant 
główny estońskiej organizacji przys- 
posobienia wojskowego „Kaitseliitu“ 
—- gen. Johannes Roska, 

Celem przyiazdu komendanta głó- 
wnego „Kaitseliitu“ do Polski jest zło 
żenie wizyty Zw.ązkowi Strzeleckie- 
mu, z którym estońską organizację sa 
moobrony narodowej łączy braterst- 
wo broni. 

Pobyt gen. Roski w Polsce potrwa 
10 dni, w czasie których odwiedzi on 
poza Warszawą, również i Poznań, 
Katowice, Kraków oraz Zakopane. W 
podróży do Polsk. towarzyszą gen. 
Kosce — szef sztabu ppłk. dypl. Mai- 
de, dowódca tallińskiego pułku „Kait- 
seliitu** płk. Pinka i szef biura praso- 
wego tej organizacji oraz redaktor na 
czelny .,Kactsekoodu* por. Treufeld. 

Na spotkan:e Estończyków wyje- 
chali z Warszawy do Zemgale przed- 
stawiciel komendanta głównego Zw. 
Strzeleckiego mjr. Bezek wraz z ad- 
jutantem komendy głównej kpt. Gra- 
bowskim. 

W Turmoncie powitał gości ko- 
mendant podokręgu kpt. Ptaszyński 
oraz kompanja honorowa Strzelca po 
wiatu brasławskiego. W Wilnie po- 

witali gość: kompanja honorowa 
Strzelca ze sztandarem, pod dowódz- 
twem por. Fiałkowskiego, członkowie 
zerządu miejscowego Strzelca z pre- 
zesem dr. Dobaczewskim i w'cepre- 
zesem dyr. Biernackim na czele, 
przedstawiciele Towarzystwa Przyja- 

   

   

  

ciół pry Strzeleckiego, komen- 
danci okres ui podokręgu, delegacja 
EPW i inni. 
k 

  

РСО URRABEZO "THRONE 

19е cierpiącym 
Przy wszystkich schorzeniach reuma- 
tycznych i menstruacyjnych, kamie- 
niach żółciowych, cierpieniach jołąd: 
ka i jelit, przynosi — Semoczyrny 

TERMOFOR „TRYUME* 
każdej chwili gotowy do użytku, bo 
zapomocą łyżeczki zimnej wody ro 
grzewa się nawet do UL? ciepł 
— Żądsć w aptekach i drogerjnch. — 
Wymiar 170/2 m. zł 9. Zamówie- 
nia uskutecznia sie zą. zalicz+ niera, 

Wytwórnia „„TERMAĆ, Kreków, 
Mikołajska 6, P. K, O. 287.101 

Zastępe 

   

    
    

      

   

        

   
  



2 K ALB J. EB 

Zadania Giełdy Zbożowo-Towarowej i Lmiarskiej w Wilnie. 
W dniu jutrzejszym 22 bm. nastą- 

pi w Wilnie otwarcie Giełdy Zbożowoe 
Towarowej : Lniarskiej, pierwsze zaś 
zebranie giełdowc, na którem będą 
zawierane pierwsze tranzakcje, odbę- 
dze się dna następnego 28 stycznia rb 

Działaniem swem obejmie nowo- 
powstająca giełda teren wileńskiej 

Izby Przemysłowo-Handlowej, a więc 
cztery województwa północno-wcho - 
nie: wileńskie, nowogródzkie, biało- 
stockie, poleskie. 5 

Faktowi powstania lego rodzaju 
palcówki gospodarczej w dzisiejszym 
trudnym momencie towarzyszy pow- 
szechne zainteresowanie sfer przemys 
łowo-handlowych i rolniczych, z poś- 
ród których rekrutuje się 82 przedsta- 
wiciel tych sfer, jacy dotąd zapis Н 
się w poczet członków giełdy. Liczh 
ta wzrośnie. 5 gospodarczy łą 
z nową giełdą duże nadzieje, przyp - 
sując jej domiosłe znaczenie dla 

cia gospodarczego kraju, dotychcz 
bow'em dotkliwie dawał sę odczuć 
brak instytucji, która przyczyniłaby 
się do uzdrowienia stosunk. panują- 
cych w handlu, regulując chaoty :zny 
dotychczas handel. produktam  rol- 
nemi, ustalając ceny, odpowiadające 
faktycznym stosunkom. 

    

    
           

   

  

Dyrektor Giełdy p. Edward Kopeć 
udzielając informacyj przedstawisie- 
łowi PAT., podkreślił specjalnie fakt. 
12 gielda wileńska jest jedyną g eldą 
Iniarsšką w Polsce i ze względu na 'o 
že zagadn'enie zwieększen'a uprawy 
lnu i wzmoż. jego konsumcji jest w 
chwili obecnei bardzo aktualne, g'el- 
da nasza nabieia specjalnego znacze- 
nia dla całej Rzeczypospolitej. Będzi:2 
ona też miała duże znaczene dla eks 
portu Inu. N'e było dotąd określonyzn 
standartow na len. Otóż jednem z głó 
wnych zadań giełdy w leńskiej bę- 
dzie przyczynien'e się do wypraco- 
wania tych standartów. Tranzakcje 
eksportowe były dotąd częściowo '1- 
wierane na warunkach giełdy rys- 
kiej i w razie powstania jakiegok: 1- 
wiek zatargu między importerami za- 
granicznymi a naszymi eksporterami 
musieliśmy sie słą faktów stosować 
do orzeczeń giełdy zagranicznej. 7 
chwiłą natomiast powstania giełdy w 

BĘ a“ T ul + pracy it. p. sprawiają, že Iudnošė 
Wilnie, 3 kupiectwo zawierać będzie mwryw=spłda się z przedstawicieli i ró: 
tranzakcje eksportowe na warunkach 
tej giełdy, co bezsprzecznie przyc.yni 
się do bardziej objektywnego i spra- 
wiedliwego traktowan%a  tranzak yj 
eksportowych. 

Na osłatniem vosiedzeniu Rady 
Giełdowej ustalono prowizję makler- 
ską o d tranzakcyj w wysokości 2 pro 
mille. Giełda wgrszawska pobiera 1 i 
pėl pro mille i. awdopodobnie w nie 
dalekiej przyszłości prowizja wil n- 
ska będzie obniżona do wysokośc. 
pobieranej przez giełdę warszawską. 
Giełda w Lublin e pobiera 2 pro mil- 
lė 

Oplaty członkowskie wynoszą: 

1) dla wiekszrch firm, przedsię- 
biorstw pierwszej kategorji z óbro- 
tem powyżei 100.000 zł. rocznie w 
Wilnie 45 zł. v „isowego : 90 zł. skł. 
półrocznej. 

Łaźnia .Strausa' 
czynna codziennie 
Wilno, Popławska 3 (Zarzerze) 

E B 

  

  

RESTAURACJA 
„OGNISKO“ 

w Nowogrėdku 
wydaje: śniadania, obiady i kolacje 

Przygrywa orkiestra salonowa. 

Piwnica zaopatrz. we wszelkie trunki. 

Ceny znacznie zniżone. i 

anakakkakAk kak abAŁAŁA 

2) Dla mniejszych firm w Wilnie 
z obrotem poniżej 100.000 zł. rocznie 
i dla większych firm I kategor'i z ob- 
rotem rocznym powyżej 100.000 zł po 
za Wilnem wpisowe 30 zł. i składka 
półroczna 60 zł. 

3) dla mniejszych firm poza Wil 
nem i dla gospodarstw rolnych wpi- 
sowe 15 zł. i półroczną sk ładkę 30 zł. 

Uroczystość otwarcia giełdy, za- 
powiedzianą na niedzielę 22 bm. g. 
15, poprzedzi walne zgromadzenie 
członków Giełdy o godzinie 10-ej na 
którem zatwierdzony będzie prelim - 

  

narz budżetow' na pierwszy kwartał 
roku 1938. 

Biura Giełdy Zbożowo-Towarowej 
i Lniarskiej mieszczą się w dolnym 
parterze nowego gmachu Izby Prze- 

  

Na forum Juijusza 

mysłowo- Handlowei przy ul. Ad. 
vicza 32. Telefon prezydjum 

i dyrekcji Nr: 1774, telefon makle- 
rów i biuro giełdy Nr. 1636. 

    

(PAT) 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Rady Giełdy Zbożowo-Towarowej na 
którem postanowiono | rozpoczęci? 
tranzakcyj z dn'em bm. Odtąd zeb- 
rania giełdowe będą się odbywały w 
poniedziałki, środy i czwartki od g. 
16.00 do 14.00. 

Równocześnie odbyło się zaprzy- 
siężenie ostatn=o zatwierdzon. przez 
ministra Przemysłu i Handłu maklera 
przysięgłego giełdy p. Adama Mongir- 
da. 

    

  

Cezara w Rzymie. 

  

Z pod gruzów domów zdemolowanych w 
Gstatnich czasach na rozkaz Mussoliniego w 
Rzymie wyłaniają się coraz wyraźniej złomy 
potężnych kolumn świątyni Venus Rodzicieł 

  

     

ki, wzniesionej swego. czasu przez Juljusza 
Cezara. 

Na zdjęciu naszem widzimy resztki odko- 
panej świątyni Venus. 

Małżeństwa mieszane w Polsce. 
Krajów o jednolitej pod względem a: 

dowościowym i wyznaniowym ludności je 
bardzo miewiełe. Łatw komunikacji, s'o- 
sunki handlowe, wędrówki w poszukiwaniu 

    

     

  

    

  

ras i języków; zazwyczaj z mniej lub w 
przeważającą liczbą pewnej narodowości   

Ciągle wszakże obcowanie, stosunek towar x 
skie, teatr, prasa, nadew ko zaś insty 
tucje państwowe, samorządowe, społeczau* i 
t. p. sprawiają, że pewne grupy narodo 
ściowe ulegają wpływom innych, zwłaszt:u 
gdy ich poziomy kulturalno—społeczne znasz 
nie się różnią między sobą. Na tem między 
innemi opiera się koncepcja asymilacji, К 
ra i dziś jeszcze znajduje wielu wyznawców. 

    
    

  

    

Jedną z dróg przenikania: pewnej 
dowości w zwartą masę drugiej są małżeń 
stwa mieszane. Pon'teważ na terenie Rzeczy- 
pospolitej obowiązują przeważnie małżeń 
stwa, zawierane według cbrządków danoy 
kultu, przyczem strona narodowościowa r 
jest uwzględniona, lecz wyłącznie wyznsn u 
wa przeto ścisłej statystyki narodowości no 
wożeńców właściwie niema. Wiobec tego 
wszakże, że olbrzymia większość pewnei ne 
rodowości zwykle wyznaje pewną rel 
przeto dane dotyczące wyznania, mogą by 
miarodajne do orjentowamit się w spraw 'e 
narodowości. 

Prezdewszysikiem zatem należy zazna- 
czyć, że małżeństwa mieszane u nas nie sa 
zbyt częste, Wczba ich bowiem wynosi tyli. 
3,5 proc. ogólnej ich ilości. Pomimo rów 
uprawnienia wyznań, pomimo że przynale. 
ność do danego wyznania nie daje ani spec 
jalnych przywilejów, ani nie pociąga żad- 
nych ujemnych skutków za sobą, małżeństwa 
mieszane do zbyt częstych u nas nie należą. 
Wiiadomo mp. że na terenie Rosji, gdy nale 
żenie do prawosławia dawało znaczne prerc 
gatywy, mieszane małżeństwa były poważ- 
nych czynnikiem rusyfikowania Kaukazu. 
który dzięki temu ulegał dużym wpływom 
kultury rosyjskiej. 

Najodporniej pod tym względem trzynm 
ją się żydzi, wśród których małżeństwa mie 
szame wynoszą zaledwie 0,1 proc. ogólnej ih 
ilości. wśród nowiżeńców tego wyznania, dr 
gie miejsce zajmują prawosławni z 1,7 proc. 
dalej rz.-katolicy — 2,3 proc., — greko-ka'n 
licy — 8,8 proc. i ewangielicy 11,6 proc. 

Przytoczone cyfry dowodzą, że małżeńst 
wa u nas są zawierane w Ścisłem środowisku 
pewnego wyznania, a więc i narodowości 

a wzajemńa penetracja wyznań i kultury tą 

    
   

  

   

    

  

  

ROK ROCZNIC. 
Nie pożałowaliśmy sobie na ten 

1933! Historycy naliczyli aż osiem. 
wszelkiego rodzaju zdarzeń historycz 
nych, które warto przypomnieć roz 
sporiowanej młodzieży i skryzysowa- 
nej społeczności. Trudno i darmo, mo 
że się zobojętnienia tłumów nie obu- 
dzi faktem z przed 400 czy 250 latv, 
ale jest obowiązkiem elity narodu, tej 
resztki intelektualistów, tej garsteczki 
prawdziwych uczonych literatów i ar- 
tystów, pamiętać o chwalebnych zda- 
rzeniach z przeszłości 4 o nich przypo- 
minać, choćby futbaliści i lekkoatl-- 
tycy wołali że na to gwiżdżą. 

Czwartkowe zebranie Tow. Krajo- 
znawczego w połączeniu z Miłośnika - 
mi Wi Ina, pod energ:cznem przewod- 
nictwem prof. Lorentza, zajęło się u- 
systematycznieniem projektów. Wv- 
słuchano z początku wspomnienia o 
ś. p. Kłosie, którego uczczono powsta- 
niem, potem przedstawionych przez 
prof. Lorentza spostrzeżeń naszkico- 
wanych na poprzedniem posiedzen u 
w ści išlejszem gronie. Wiięc kolejność 
rocznic: 

1) We wrześniu przypada 400-lecie 
urodzin Batorego, do której to rocz- 
ncy przygotowuje się już skwapliw 
Akademja węgierska, wydaje dzieło o 
swym rodaku, i wybiera się na zjazd 
do Krakowa, gdzie znów Akademja 
krakowska organizuje prace i obchód 
Na naszych ziemiach monopol ponie- 

  

kąd na Batorego wzięło sobie Grodno, 
gdzie mają wmurować w Zamku tab - 
Ticę, projektują pomnik, nazwanie któ 
regos pułku Jego imieniem. Sprawane. 
temi zajmuje się Komitet, pod przo- 
wodnictwem kustosza p. Jodkowskie- 
go : okazuje dużo dobrych chęci wejś- 
cia w ścisły kontakt z odpowiednią « 
ganizacją w Wilnie, by połączyć się 
w kulcie bohatera i dla ustalenia pro- 
gramu wycieczek itp. 

Na urczystości Batorowe, podaje 
prof. Lorentz projekt przyjęty z uzna 
it:em przez obecnych, mianowicie spo 
rządzenie trasy, „Szlakiem Batorego. 
którędyby poszły w okresie uroczysto 
ści wycieczki krajoznawcze i szkolne, 
turystyczne i amatorskie. Chodzi » 
zorganizowanie tej drogi pod wzglę: 
dem lokomocji, postojów dla aut, 
wyszkolenie przewodników z wyks:- 
talceniem historycznem. Mówi s/ę też 
© uezczeniu pamięci Bekiesza, wier- 
nego towarżysza Batorego, przez po- 
stawienie jakiegoś skromnego pomni- 
czka na „Bekieszówce* gdzie był po- 
chowany. wprawdzie górga się moc- 
no oberwała wskutek wybryków fig- 
larnej Wilejki, ale na pozostałym ka- 
wałku można coś umieścić. 

2) Zkolei mamy drugą rocznicę 
śmierci Lwa Sa fehy, ta znów Wilna 
obchodzi najbliżej. Postać wielkiego 
hetmana, kanclerza i wojewody wileń 
skiego, związana jest sprawami woj- 

  

    

drogą jest dość słaba. Nie bez wpływu praw 
dopodcbnie jest i to idea narodowośc 

wa w światejpcgł: społecznym poczy: 
duże postępy i nakazuje utrzymywać rasę w 
czystości. bwoniąc się przed obcemi wpływa 
mi. Grają tu zapewne niejaką rolę upcze 

edzenia i awersje, tamten wzgląd jednak nie 
wątpliwie ma wpływ najsilniejszy. 

        

  

Katolicy, zawierający związki malžensk'e 
z osobami innych wyznań, żenią się głów 
nie z greko-kaloliczkami (72,3 proc. ogó!nej 
ilośc: wśród nowożeńców tego wyznania, dru 
tolików|, następnie z ewangeliczkami 117,! 
proc). Natomiast mężczyźi innych wyznań 

rciu małżeństw mieszanych żenia 
8 atoliczkami, tak wiec 

greko-kata cy zawanli z rz.<katobiczkami —-- 
98,9 proc. ogólnej flości małżeństw miesza. 
nych, parwosławni — 91,1 proc, ewangelicy 
— 88,0 proc. i żydzi — 50,0 proc. Na uwa- 
gę zasługuje, że małżeństwa gr.-katolików 7 
kobietam: wyznania prawosławnego stan tw 
zaledwie 0, 5proc.. małżeństw mieszam, 
unici zatem, stosunkowo dość łatwo całe! 
parafjami przechodzą na prawosławie, mał- 
żeństw m'esznych w tem wyznaniu unikają. 
Przytoczone cyfry odnoszą się do mężczy”: 
ale dotyczy to z małemi odchyleniami i ko- 
biet. Np. gr.-katoficzki w 98,8 proc. mał- 
żeństw mieszanych wyszły zamąż a. rz. ka- 
tolików, prawosławne — 84,9 pro.. ewang" 
liczki — 92,1 proc, žydėwki -— 70,0 pros 
itd. Siła atrakcyjna zatem katotizmu u 
nas okazuje się największa, przewyższa bo- 
wiem stosunek liczbowy innych wyznań — 
wśród ludmości, Z. Re 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,92—29 77: 

Nowy York 8,925 — 8905; Paryż 34,85—34.76; 
Szwajcarja 172,12 -— 171,69; Włochy 45,70 
— 45,48; Berlin w obr. nieof. , 212,15. 
dencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWIE: Pożyczka bu 
dowlana 41,50; Inwestycyjna 103,50; 5 pro”. 
kolejowa 37,25; 6 proc. dolarowa, 58.25; 
4 proc. dolarowa 55,75; 7 proc. stabilizacyj 
ma 55,63 — 56 50 — 56,61; 8 proc. LZ. BCK 
i BR. obl. BGK. 94; Te same 7 proc. —82.% 
4 i pół LZ. ziemskie 37,50 — 37,75 (drobne'. 
Tendencja dla pożyczek mocniejsza „dla Н- 
stów słabsza, у 

AKCJE. Bank Polski 81,50 — 81 — 84. 
Cukier 15,40. Ostrowiec serja B 23,75. Len- 
dencja niejednolita 
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ny i pokoju z naszem miastem. Koś- 
ciół Św. Michała, jego fundacji, jak i 
klasztor PP. Bernardynek  „zarzec- 
kich', pozostały jako jeden ze śladów 
jego działalności. Tamże został po- 
chowany pod nagrobkiem marmuro- 
wym obok 2-ch żon, Doroty Firlejów- 
ny i Hłaszki Radziwilłówny, chodzi o 
adnowien'e pomnika i rozpowszech 
nienie wiedzy o tym wielkim mężu Li 
twy, trzeba uporządkować salę w Mmu- 

rach b. klasztoru i wmurować tam ta: 
blicę pamiątkową. 

3) Wypada obchodzić 250-lecie Od 

sieczy W.edeńskiej, wprawdzie nie 
przyn'osła nam żadnych korzyści a na 
naszą niekorzyść raczej pomogła wio 
gim Niemcom, niż polskientu Państ- 
wu, ale ustaliła się tradycja by wych- 
walać Polskę za męstwo jej wojsk i 
pochopność królą Jana UI w ra 
niu chrześc:jaństwa. 
gółem jest fakt, że po rozbiorach Pol- 
ski, dokonanych przez notoryczn e 
chrześcijańskie Państwa, właśnie owa 
Porta, pogańskie Turki, nie uznały ni- 
gdy tych rozbiorów i wywołując am- 
basadora polskiego, mawian? tylko że 
nieobecny. Jan III nie jest z Wilnem 
związany żadną specjałuą pamiątką, 
zatrzymał się tu przed wyprawą wie: 
deńską w drodze do Żyrowic, kędy 
pielgrzymował z królewiczem Jakó- 
bem by uprosić zwycięstwo tam więc 
raczej punkt ciężkośc. wspomn eń i 
obchodów 'trzeba oprzeć. 

4) Dwieście lat upłyńęjo od rku 
urodzin podskarbiego Antoniego hr. 

      

UWI- 

    

WST KOEZNŃZSKCt 

ROWOŚCI WYDAWNICZE 
— Ukazał się Nr. 4 dwutygodnika „Prze 

gląd Wischodni*, poświęcony badaniu sto 
sunków ekonomicznych i kulturalnych Z 
Soc. Rep. Sow. oraz zagadnieniom zbł 
gospodarczego i wymiany handlowej mię 
Polską a Z. S. R. R. 

Na. treść Nr. 4 składają się artykuły . 
pisać po pols S. R. R.“ omawiają 
stosunek publicystyk polskiej do zagadnień 
sowieckich na tle j zynarodowej 

Polski; „Francja, Polska: a So sly“ poru 
szający kwestię rozwoju stosunków handia 

wych pomiędzy Polską a ZSRR. w zwiazka 
z zawartemi ostatnio paktami o nieagresj 
„ZSRR. na Dalekim Wschodzie, rozpatr 
cy starcie interesów Taponji. Sowietów i © 
na terenie Mandžurji. 
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W. dalszym ciągu numeru podany jest peł 

my tekst francusko — sowieckiego paktu G 
ošwict 

  

nieagresji, Dział „Z żywa Sowietów 
la postępy kinematografji 
nika zagramiczna i wewn 
szczegółowo informują o wypadkach b 
cych. 

Przegląd, prasy i 
dźwięki w pu 
tów o < fje wv 

dawnietw obcojęzyc zmych. dotyc ZSRR 
Numer zawiera ilustracje. Pismo. wych! 
ce pod redakcją Wfł. Wakara, stanowi pow 
ne źródło obiektywnych aktualnych wi; 
mości e gespodarstwie i kuliurze ZSRR. 

Adres wydawnietwa: Biuro Pracy Spoże 
cznej, Warszawa. Kopernika 30, tel. 7177 
codziennie od 2 do 3. Cena zeszytu (32 5 
— 2 zł. abonament kwartalny zł. 10. 

        

act omawia od 
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— Ukazał sie zeszyt 3—1 wydawnictwa 
pł. „Prace Instytutu Badania Keniunktur Go 
spcdarczych i w pod red. Edwarć Lin 5- 
skiego, 

    
   

  

     
        

    

   

Formy kredytu a 
dzenia teorji st 
ki, — J. 

ez bon 
cen hurto 

au. Han Jei 
truktury. — 

Wiśniew 
M. Kaleck 

Palsce. 
3-8 МУ у 

ogłoszeń w jednym z dziennik: 

    

  

    

  

  p aw 

  

Nr. 17 (2558, 

Koncert życzeń. 
Panna Misia, panna W'isia i panna Mary- 

sia zakleiły różowemi paluszkam* trzy ko- 

perty, nakleiły trzy znaczki pocztowe, napi- 

saly trzy identyczne adresy. Z drżeniem też 

serca czekały soboty i koncertu życzeń. 

— Jakie to wspaniałe koncerty mamy w 

soboty — mówiła Mista do Wisi — rzeczy 

wybrane z wybranych. I nasze... 

a tam będą. 

ach! i nasze 

życzenia    
erce mi zawsze bij 

  

+ gdy 
me imię i nazwisko. Pomyśl! 

powiedzą 

w całej Polsce 

    

słyszą wówczas o mnie... 

..Dziękują eż za wybór... 

Podziwia twój gust... 

— Ach! — 1 м tkie trzy ucałowały się 

serdecznie i gorąco Cmok, cmok! 

— Trzeba napisać do radja, żeby i wtor- 

ki zmienili na soboty — rzekła Misia. 

    

  

           emok, 

  

Humor. 
PRZYTOMNOŚĆ UMYSŁU. 

W. kilka minut. po alarmie nocnym, któ 
ry wyrwał ze snu gości hotelowych, do gru 
py podnieconych i skąpo odzianych ludzi, sto 
jacych przed płonącym hotelem, podchodzi 
jegomość z zapytaniem: 

— (Czemu panowie się denerwujecie? Ja 
ubierałem się zupełnie spokojnie, wypaliłem 

papierosa, poprawiłem nawet krawat. 
— Bajeczne! — woła ZA z podenerwo- 

WARCE gości hotelowych, — ale czemu pan 
zie nie włożył oni? 

    

Znowu pożar francuskiego okrętu. 
PARYŻ, (Pat). Na francuskim оК- 

ręcie towarowym „Paul Doumer* 
przewożącym towar z Sajgonu do Sin 
gapure wybuchł wczoraj pożar. Część   

łudunku spłonęła, lecz ogień zdołano 
ugasić, Statek zosłał zbudowany w r 
1918 o pojemności 1467 ton. 

Sensacyjna afera 
handlu zabytkami starożytności. 

  

A Y. (Pat). Ateny zostały poruszone 
wykryciem senshcyjnej afery nielegalnego 
handlu zabytkami starożytności. Afera zo 
stała wykryta dzięki ogłoszonej przed oarn 
tygodniami w prasie greckiej enuncjacji 
prot. Aryantinosa, w której ten ostatni oskue 
ża Metropolitan Museum w Nowym Yorku » 
nabycie nielegalnie wywiezionego zagranieę 
wspąniałego dwumetrowej wysokości posągu 
Apełlina, który według publikacji kustosza 
Metropolitain Museum — miał pochodzić 7 
wykopalisk w Attyne. 

Na podstawie tych rewełacyj polieja grr 
cka wszezęła dcehodzenia, które dały sensa 
€eyjne wyniki. Okaząło się, że grupa chhu- 
pów z okolie Markiza i Koropi zajmowa!a 
się systematycznemi rozkopami koło Ara 
wysoso w Attyce, gdzie znajdował się stary 
ementarz z epoki Myceńskiej, odnałezione 
zaś wykopaliską sprzedawała pokryjomu nie 

jakiemu Russu, antykwarjuszowi w Atenach. 
Latem ubiegłego roku ehłopi ci wykopali 
niedaleko posiadłości Malissurgos w Ana- 
wysses marmurowy posąg, który sprzedali 
za 100 tysiecy drachm antykwarjuszowi Pus 
su. Ten ostatni, rezpiłowawszy uprzednio p 
sąg na kilka mniejszych ezęści, zdołał wy- 
wieźć go pokryjemu zagranicę i sprzedać 
za 300 tysięcy dolarów de Metropolitain Mu 
seum w Ncwym Yorku. 

Dalsze dochodzenia wykazały, że kilka 
lat temu ten sam Russu wywiózł do Nie- 
miee drugi posąg Apollina i sprzedał go tan: 
za 1.800.000 marek w złocie. Znalezione u 
Russu i jego wspólników różne objekty, p: 
chodzące z nielegalnych wykopalisk, zosta 
ły skonfiskowane t przekazane do archeoło 
gleznege muzeum w Atenach. 

Dałsze śłedztwo w tej sprawie trwa i za 
tacza e€oraz szersze kręgi. 

Nowy lokal syndykatu dziennikarzy w Krakowie. 

W; olbrzymim gmachu Towarzystwa Fe 
niks w Krakowie odbyło się ostatnio uroc-v- 
ste poświęcenie nowej siedziby syndykatn 
dziennikarzy krakowskich, mieszczącej się w 

Tyzenhauza, organizatora przemysłu, 
handlu, sztuk i rzemiosł, związanego 
Ściślej z Grodnem, gdzie dotąd (jak i 
w Postawach, dzew:ctw'e jego w Wi- 
leńszczyźnie) pozostały ślądy typowe- 

go budownictwa jego stylu. 

5) Upłynęło właśnie 150 lat jak 
ks. Michał Ogiński, połączył kanałein 
swego imienia Szczarę z Jasiołdą, sta- 
tysta, polityk, pisarz, muzyk-komq 0- 
zytor, bogate jego życie przedstaw a 
obfity materjał do opracowania, to też 
Słonim, z którym jest ściśle związany 
przygotowuje o nim publikacje pal. 
skie i żydowskie, oraz rozmaite ur»- 
czystości. 

6) Partyzantka Žaliwsk'ego, odby- 
ła się właśnie 100 lat temu, jako p. 

      

przedzająca akcja do Powstania Sty- 
czniowego, którego 70 rocznicę w tym   

roku obchodzimy, również warta za- 
stanowienia sę i wspomnienia. 

7) Rocznica: obchody i uczczen a 
uczestników powstania 63m; 

lat minęło) dq czego się przygotowuje 
Warszawa, a "Wilno, które wtedy u- 
cierpiało więcej niż jakie bądz mast: 
polskie, powinno wskrzes'ć pamięć 
uczestników trwałym znakiem. 

8) Wresze'e ostatnia rocznica, to 
40-lecie rzezi krożańskiej, tego krwa- 
wego epizodu nie kończącej się przez 
150 lat wojny Polaków i Litwinów z 
Rosją. Najświeższy to epizod, i żywo 
stojący w pamięci dużej liczby żyją- 
cych dotąd ludzi. Rozpowszechnienie 
wiadomości za pomocą broszur, odczy 
tów szkolnych, przedstawień o boha- 

   

        

(70. 

tym gmachu. 
'Na zdjęciu naszem widzimy członków syu 

dykatu zebranych po poświęceniu w jednej 
+ sal mowego lokalu. 

tersk'ej obronie chłopów żmudzkich i 
polskiej zagrodowej szlachty swego pa 
raf jalnego kościoła, przed gwałtem za 
dawanym m przez gubernatorów Or- 

  
żewsk ego i Klingenberga wydaje się 
bardzo wskazane w dzisiejszej epoc- 

zoboiętnienia na duchowe sprawy i 
poświęcenia dla ide', 

W: długiej dyskusji zabierali ko- 
lcjno gios, podsuwaj: 4c swoje projek: 
ty i uwagi: p. Wacław Studnicki, pro- 
jektując Wystawę, obejmującą moż- 
liwie wszystkie powyższe rocznice. 

zwłaszcza 63 rok może być obficie za- 
silony miejscowemi pamiątkami, któ. 
rych jest sporo po domach prywat- 
nych. Wartoby przytem wydać kata- 
łog Muzeum t. zw. Murawjewa coby 
ułatwło prace poszukiwaczom mater- 

Jałów. P. Bułhak, prop. Książkę ogól- 
ną. p. Rosiak wymienia Ateneum, ja- 
ku ramy obejmujące takie prace, p. 
HK. Romer, raczej Zródła Mocy, jako 
burdziej popularne w założeniu, i rzu- 
ca myśl użycia kina do popularyzo- 
wania postaci, zdarzeń i rocznic, w 

dawama na ekranie reprodukcyj 42 
znanych obrazów czy portretów, ora: 
o lablicy w Krożach i obchodzie w 
Dynebursk'ej fortecy, gdzie w 63 r. 
rozstrzelano Leona Platera. P. Char- 
kiew.cz mówi o połączeniu obchoda - 
mi  Wilna—Słonima—-Grodna, gdyż 
postacie Batorego, Sapiehy, Ogińskie- 
go, łączą te trzy m*asta. P. Hulewiczy 
mówi o znaczkach pocztowych odpe- 
wiednich na te uroczystości, a kt. są 
w przygotowaneu, dodaje też uwagi o 

” 

    

  

  

   

  

— Nie znoszę tej muzyki ciężkiej — skom 

statowała Marysia. 

— Oo! a sama nie lubisz tej muzyki. 

— Nie jesteś muzykalna — Wisia powie- 

działa to z pogordą. — Piękna muzyka jest 

tylko dla wybranych. 

— 00! co wtorek nakładam słuchawki na 

uszy. 

— I co wtorek zasypiasz ze słuchawkami. 

Panna Wisia, Misia i Marysia pokłóciły 

sic ma dobre. Brr! brr! brrl Co za obskuran- 

tyzm. 

Pogodziła ich sztuka. Wt sobotę skupiły 

się wszystkie przy głośniku z zarum'enio- 

nemi policzkami i oczami, jak gwiazdy. a 

jakże! Serca biły im głośno — stuk, stuk, 

stuk! Sftuk, stuk, stuk! Stuwk. stuk, stuki 

I koncert się zaczął: 

„„Moja mama — 

7 miasta Jokohama. 

„„Mojej mamie — 

pięknie jest pyjanale. 

— Ach, ach, ach! — krayknęly trzy pa- 

n.enki, z radością kłaszcząc 

iczne, jakie to śmieszne. 

w cęce — jakie 

„Moija mama“.. 

  

     

    

  

Po chwili znów co inmego: 

„Tata — 

nie rób warjała! 

Z mamy — 

panoramy! 

Z ciotki — 

idjotki! 

— Chi, chi, chi! — aaśmiały się srebrzy- 

ście panienki. — Chi, chi, ehi! 

Lecz już speakerka zapowiadała coś ne- 

wego. Coś smutnego, coś żałosnego, coś bez 

deni bezdennie łzawego. Płakał głośnik,     
'żaliła się membrana: 

..jak ją całował 

jak jej żałował 

jak fotografję jej w swem sercu ach! 

— zachował. 

— Śliczne — krzyknęła panna Misia. ocie 

rając oczy chusteczką, wspaniałe. Wszystkina 

ścisnęły się serduszka, z wszystkich oczu 

łzy popłynęły. Kap, kap, kap! 

— Fogy i Faliszewski—-powiedziała spe- 

akerka. 

Słuchajcie, słuchajcie — szepnęły pa- 

z upojeniem — Faliszewski! Foggł 

    

ty. adbo żadna 

-żadna—— EE 

mój los na jedną stawiam karte 

ty, albo żadna 

ty, albo nikt. 

— To śliczne tango śpiewają na koncer- 

cie życzeń już po raz dziesiąty — obliczyła 

M 

    

- Cudowne. „Ty, albo żadna”. 

— Wiesz — wyszeptała Marysia — mój 

narzeczony słowami tego tanga oświadczył 

mi się. 

— Jak pięknie! Jak siuvo Jak 

newocześnie! Słowami tanga!!! 

„„Ach — ach — ach! 

A teraz: 

Piej (maja -dziewoczka 

piej maja... 

-/Trzy panineki czuły się takie szezęśli- 

we, takie szczęśliwe! „Piej maja dziewocz- 

ka“... 

Aż wreszcie przyszła chwila najbardziej 

oczekiwana. Speakerka głośno i wyraźnie, 

zupełnie wyraźnie i bez zająknienia wymó- 

wiła imiona i nazwiska wszystkich trzech 

panien: Misi, Wisi i Marysi. Cała Polska, 

cały świat słyszał „Słyszał i podziwiał: ach, 

ach, ach! Dla panny Misi zagrano: 

— „Serce skrwiawione”... ` 

Dla Wiisi: 
— „Miość zdradzoma“... 

A dla Marysi: 

— „Szczęście stracone". 

I w tej chwiłi głośnók ucichł — koniec 

koncertu. Ich piosenki — pomyślcie tylko — 

ich piosenki były końcem, były koroną koa 

certu. Ich imiona i mazwiska pozostały w 

uszach całego szerokiego Świata. 

Ach, ach, ach. 

Panienki siedziały długo w  szczęsnem 

zamarzeniu. Grała im muzyka śpiewał Fa- 

hszewski i Wertyński i ałyszały własne imie 

ma ń nazwiska. 

    

O szczęście! O ptaku miebieski! Jak bli- 

ski nas jesteś. 

Tak, tak, tak. 

Min — tim. 

  

wystawie, p. Nagrodzki przypomina 
znaczenie historji .krożańskiej i 
wpływ na ówczesne społeczeństwo, о- 
powiada też o projekcie już realizują- 
cym się, wmurowania tablicy pamiąt- 
kowej w sali wojewódzkiej, gdzie się 
wtedy proces odbywał, a obrońcy ko- 
ścioła, mimo wspaniałvch mów adwo 
katów stołecznych, zostali skazani. 

Prof. Limanowski wylicza daty 
zdarzeń na rynku pod Ratuszem dla 
udowodnienia że tam były jatki bis- 

kupie, potem fyrzuca młodzieży, że 
nie dba o przeszłość i historję, czem 
sprawia sobie jakieś samobiczowanie, 
be któż goręcej mówi o przeszłości 
jak czcigodny profesor? — Pozatem 
daje rady co do obchodów, twierdząc 
że np. bekieszówki już wcałe niema. 
A może został choć kawałek? Bo 

gdzież ucze:ć Bekiesza? Arjanina (ai 
przecież wojował?) Oto tematy do wy 
jaśnienia i dyskusji 

Na zakończenie zabrał głos obecny 
cały czas p. wojewoda Beczkowicz * 
w serdecznych słowach życzył zebra- 
nym powodzenia w zamiarach szerze- 
nia wiedzy o własnym kraju i kultury 

przeszłości, kreśląc program takich 
prac wogóle oraz wytycznych dla wy- 
siłków społecznych w kierunku zgłę- 
bienia znajomości ziem naszych. 

" Dość licznie zebrani słuchacze ro- 
zeszli się po godz. l1-ej z głowami 
pełnemi projektów. 

  

ARG" 

   



   

Nr. 17 (2558) 

Bezrobotni alarmują społeczeństwo!!! 
Wojewódzki Komitet do spraw 

bezrobocia nie ma pieniędzy na za- 
trudnienie wszystkich bezrobotnych 
Wilna, których liczba stale wzrasta i 
dochodzi już do 6.200 osób. 

W. pierwszych miesiącach tegoro- 
cznej akcji walki z bezrobociem dzię 
k: ofiarności sfer urzędniczych insty 

tucyj państwowych i samorządowych 
wojska, pewnej bardzo zresztą neelicz 
mej części społeczeństwa oraz pomo- 
cy rządowej do Komitetu wpływa : 
wpływa golówka, pozwalająca na za- 
trudnienie tylko jednej trzeciej częśc: 
bezrobotnych w Wilnie, Kom'tet czy 
ni starania, by zaspokoić palące po- 
trzeby wszystkich, pozbawionych pra 
€y, lecz akcję tę niezmiernie utrudnia 
niezrozumiała obojętność na spra vę 
tak doniosłą wolnych zawodów sfer 
kup'eckich, finansowych i przemysło- 
wych. Wbolne zawody w zeszłym już 
roku dały na bezrobotnych mniej niż 
min'mum swych możliwości, stojąc 
na szarym końcu w spisie ofiarodaw- 
ców, także i w tegorocznej i nie 

wykazują więcej zrozumienia. Zarzut 
ten można także postawić kupiectwu, 
sferom finansowym i przemysłowym. 

  

  

  

   
        

  

Bezrobotni Wilna apelują d» wsz 
stkich, którzy ukrywają się za pleca- 
mi ofiarnej części społeczeństwa, a 
mogą w jakikolwiek sposób współ- 
działać z akcją walki z bezrobociem, 
by wykazali więcej zrozumienia a 
przedewszystkiem ofiarności dia nę 

  

   

  

Pożyteczne placówki 
pomocy bezrobotnym. 

W powszechnej trosce o los coraz 
ficzniejszych rzesz bezrobotnych, bez- 
sobotna inteligencja najbardziej była u 
pośledzona. 

Aby chociaż w części dopomóc nie 
zamożnej i bezrobotnej inteligencji, do 
przetrwania najcięższych kryzysowych 
«czasów, wileńskie organizacje kobie 
-ce podjęły inicjatywę pomocy doraź- 
nej, dla tej najnieszczęśliwszej i naj- 

у ziej upośledzonej sfery naszego 
społeczeństwa. Narodowa Organizacja 
Kobiet uruchomiła przy zaułku Dob- 
хосхуппут już od połowy marca roku 
zeszłego, herbaciarnie dla bezrobotnej 
inteligencji (z pod „narodowego” zna 
ku) w której szklanka herbaty, z chle 
'bem z masłem lub bułeczkami kosztu 
je 10 groszy. Herbaciarnia czynna jest 
od 8 rano do 12 i od 4 do 8 wieczór. 
przeciętnie wydaje się 200 porcyj her 
baty dziennie. 

  

  

Ale w Herbaciarni na Dobroczyn- 
nym wydaje się tylko herbatę, a brak 
tanich gorących obiadów dla bezrobot 
nej inteligencji, dawał się w dalszym 
<iągu boleśnie odczuwać, przeto Zwią 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet otowo 
rzył przy ulicy Wielkiej 51 w dniu 12 
'bm. Jadłodajnię—Herbaciarnię dła bez 
robotnej i niezamożnej inteligencji 
Czynna przez cały dzień. 

We czwartek dnia 19 bm. w obec 
mości p. Wiojewody Beczkowicza, p. na 
<zelnika dr. Rudzińskiego, p. starosty 
Tramecourt, zaproszonych gości Za- 
rządu i członkiń Związku, ksiądz Moś 
«icki dokonał poświęcenia lokalu tej 
„Jadłodajni. Po poświęceniu ks. Moście 
ki w krótkiem przemów. pochwalił 
inicajtywę ZPKO. zorganizowania tej 
tak potrzebnej i pożytecznej placówki 
iżyczył jej jak najpomyślniejszego roz 
"woju. W odpowiedzi na rpzemówienie 
przewodnicząca ZPOK. dr. Janiha 
Rostkowska podziękawała ks. Mościc- 
kiemu, za serdeczne życzenia jako też 
wyraziła wdzięczność tym wszystkim, 
kt. się do tworzenia Jadłodajn* przy- 
czynili. Wreszcie p. wojewoda Beczka 
wicz w bardzo serdecznych słowach 
wyraził uznanie dla tej nowej dziedzi- 
ny pracy ZPKO., kt. z całą pewnością 
rozwinie się pomyślnie i przyniesie ta 
kież dobre rezultaty jak i inne pla- 
<ówki. 

Poczem zarówno władze jak i goś- 
<ie zwiedzili łokał zapoznali się z sy 
stemem prowadzenia Jadłodajni i prze 
konali że przez 6 dni od jej otwarcia 
wydano przeszło 400 obiadów a herbat 
znacznie więcej niż tysiąc. 

Obie te tak potrzebne wyżej wymie 

mione placówki mają jednak wadę że 
korzystać z niej może przedewszyst- 
kiem zarejestrowana bezrobotna inte 
ligencja. A przecież w Wilnie jest bar 
dzo dużo zrujnowanej przez wojnę i 
kryzys inteligencji, nie mogącej być 
zarejestrowaną jako bezrobotna a któ 
ra jednak przymiera głodem. Otwo 
rzenie jadołdajni tego samego typu. 
dla nierejestrowanej bezrobotnej inteli 
gencji, pozostaje nadal kwestją pałą- 
cą. Czy nie mogłaby się tej akcji pod- 
jąć Towarzystwo Dobroczynności któ 
re ma własne domy i o iłe chodzą słu 

chy rozporządza odpowiedniemi fundu 

szami. Akcja taka byłaby zewszech- 

miar pożądana, a Towarzystwo Dobro 
czynności miałaby tem większą zasłu- 

gę że wzięłoby w opiekę najbardziej 
upośledzonych, potrzebujących opieki 
i wyzutych ze wszystkiego. a wstydzą- 
cych się żebrać. ZK. 
rinos 

  

dzy ludzi bez pracy, którym trzeba do 
pomóc. Apelują do związków, zrze- 
szeń : stowarzyszeń, aby na najbliż- 
szem zabramiu poruszyły sprawę sa- 
moopodatkowania s ę na rzecz bezro- 
Łotnych, jeżel. przedtem z jakichkcl- 
wiekbądz względów tego nie uczyn ły. 

Bezrobotni czekają na pracę, gło- 
dne dzieci na chleb!!! 

  

Na zdjęciu rmaszem widzimy wielki posąg 
Buddy nazywany Buddą o tysiącu ramion, 

  

dłóta znanych rzeźbiarzy japońskich Konu 
Takamura i Soraku Miki. Posąg ten ofiaro 

KU JE R Ww. EE NS KO 

Kaprysy tegorocznej zimy. 
W dwutygodniowej mroznej tem- 

peraturze nastąpiła pewna zmiana. 
Wczoraj na terenie Wileńszczyzny, 
Nowogródczyzny i Białostoczczyzny 
wypadł śnieg. W ciągu dnia wczoraj 
szego znacznie też opadł mróz. Na u- 
licach miasta ukazały się pierwsze do 
rożki sanne. Włościanie przybyli na 
targ do Wilna na saniach. 

  

wany został świątyni Daiemji w Tokio, jako 
votum przez hr. Chosei Ogasahawa. Obok po 
sągu stoją kapłani, twórcy posągu i ofiara 
dawca 

  

  

SPORT. 
Samozniszczenie Ligi. 

A więc Liga zdecydowała się na refornic. 
Arystokracja naszej piłki nożnej, pod nas 
kiem. opimji sportowej, przęprowadziła zma 
mę w dotychczasowym systemie rozgrywek. 

m menerzy ligowi jposzli po inji     

    

   
    

  

przysłowia „i Bogu świeczka i djab- 
JE 

wieczką' w tym wypadku będzie zacho 
niezmienionej iłości 12 klubów ligo- 

ywamie się od szerokich rzos” 
i. „Ogarkiem“ zaś jest po- 

dział Ligi na: dwie grupy, wschodnią i zacho 
idnią co ma oznaczać, że przecież Liga jest 
zreformowana. 

Jak widzimy uchwała ta nie z 
najmniej zasadniczej zmiany ustr« 
stwa polskiego : pomija liczne wartościowe 
ośrodki piłkarskie jak Wlilno i Przemyś. - 
Lecz co ciekawe, że jest ona dla samej Ligi 
poprostu samobójstwem i podważa w najwyż. 
szym stopniu jej byt sportowy i finansowy. 

Do drupy zachodniej wchodzą: W 
Ruch i 4 kluby krakowskie, Oznacza to. 
dwie trzecie meczów tej grupy będzie odby 
wać się w Krakowie, przyczem 10 spotkań 
przypada na drużyny miejscowe, co bezwzgłe 
dnie zmniejszy w znacznym stopniu frekwen 
cję pubbiczności. Można było przeprowadzić 
podział, lecz należało go oprzeć na wartosc: 
sportowej kłubów t. į. zaliczyć do jednej gru 

py 6 drużyn znajdujących się u czoła bec 
nej tabeli ligowej, pozostałe zaś sześć do dru 
giej, nazywając je I i II Ligą. 

Przy obecnym podziale grupa zachodnia 
posiada cztery silne drużyny: Cracowię, War 
tę, Wisłę i Garbamnię, wschodnia zaś dwie. 
Legję i Pogoń. Gdzież tu równomierność” - - 

O prowincji niema co i mówić! Wszelkie 
projekty zmierzające do wprowadzenia si 
nych drużym prowincjonalnych potraktowa- 
no wzgarliwie i pominięto, Do dawnych wad 
Ligi jedynie dodano nowe, obniżając atrak 
cyjność i poziom sportowy sptkań ligowyc". 

Obecna reforma Ligi, to — harakimi! 
Należy jednak ufać, iż walne zebranie 

P. Z.P. N. przeprowadzi bardziej rzeczowi: 
reformę, która podnosząc poziom eksttra 
klasy uwzględni również postulaty družva 
prowimejonalnych. wpi. 

     

    
   

   

MECZ BOKSERSKI WALNO — GRODNO. 

Zapowiedziany mecz bokserski na dzień 
21 stycznia br. odbędzie się w tymże term - 
nie dnia 21 stycznia br. w sali Okr. Ośruc- 
ka W/F. Reprezentacja Wilna przedstav*a 
się następujco: 

Whaga musza -— Bagiński — Zandler. 
Właga kogucia — Łukmin — Zych. 
Waga piórkowa — Znamirowski — Bie. 

lański. 
Waga łekka — Maciukow — Głuszański. 
Wiaga półśrednia — Mironowski — Jun 

gier. 
3 Waga średnia — Poliksza — Boghdano- 
wiz. 

Wiaga półciężka — Minikow — Zawa 
dzki. | 

Należy się spodziewać, że mecz ten przy 
miesie nam dobry wynik i Wilno nie ustspi 
że swego pierwszego miejsca, które zdobyte 
w październiku ub. r. 

  

IMPREZ ROKSERSKICH W. K. S 
POGOŃ. 

Mecze bokserskie zagranieą. 

Dnia 26 stycznia o godz. 18,45 wyjazd z 
Wilna do Miławy (Łotwa) i rozegranie me 
czu w dniu 28 stycznia 1933 r. 

Skład repr. Pogoni wyjazdowy zagranice 
przedstawia się następująco: 

Waga musza — Bagiński J. 
Waga kogucia — Łukmin Wi I. 
Whga piórkowa — Znamirowsłć W. 
Wiaga lekka — Maciukow J. 
Wiaga p. średnia — Mirynowski Br.. 
Właga średnia Wojtkiewicz Jerzy - 
Waga p. ciężka — Zawadzki W?. 
Wiaga ciężka — Sadowski R. 

Ten sam skład rozegra mecze — dnia 29 
stycznia br. w Rydze (Łotwa), dnia 31 stycz 

mia br. w Tallinie (Estonja). Gdyby nasi hcx 

serzy wileńscy wygrali te trzy mecze zagra 

nicą stanęliby w krótkim czasie do zmierz: 
nia swych sił w czołowemi klubami w kraju 
— jak łódzki i warszawski. 

Na zapytanie nasze u p. M. 
kierownika ekipy bokserskiej 
Pogoń ma w swym planie najbl . r 
zy bokserskie — komunikuje nam, że o *'e 

PLAN 

  

    

    
   gdyż w Rydze nie liczymy na zw 
najbliższe imprezy już są  zaakceptowan 

pod wym. warunkiem przez Wil. OZB. m 

cze — dnia 5 lutego 1933 r. z WIKS. Leuja 

    

Dziś i w dnie następne 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

SERCA NA ROZDROŻU 
NIE ZABIJAJ — 

Jest to tragedja dwojga kochanków, rozdzielonych jednem 

słowem WOJNA”. Obraz wstrząsa sumieniem każdego widza 

W rolach głównych: Charles Farel i Magde Ewans. 

  

Dla dzieci i młodzieży wzbroniony. 

  

      

Warszawską, dnia 12 łulego br. mecz z Ży 
dowskim Klubem Bokserskim Białystok, —- 
który zgodził się na podyktwane warunt' 
przez naszą Pogoń. Mecz ten odbędzie 56 
w Wbhinie w sali Ork. Ośrodka WF. Dnia 28 
lutego br. odbędzie się mecz rewanżowy - 
Wiilno — Legja Warszawska w Whrszaw 
Na zakończenie p. Nowicki oświadcza, 
zawodniey czują się dobrze i z k 
cią jadą zagranicę orsz ufają w swe 

Pogoń pracuje na terenie hokserskim n:j 
intensywniej ze wszystkich klubów wiłoń 
skich. 

KURS FECRTUNKT NA SZABLE I SZPADY 
DŁA P. P. PROF. WYŻSZYCH I ŚREDNICH 

ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 

Okr. Ośrodek WF. w Wfilnie z dniem 1 
lutego br. uruchamia 3-miesięczny kurs fech 
tunku, który będzie prowadzony przez fechni 
Kruka systemem węgierskiej i francuskiej 
szkoły z uzupełnieniem włoskiej, 

Lekcje będą się odbywały 2 razy tygod: 
niowo w godzinach wieczorowych w lokatu 
Okr. Ośrodka WF. — sprzęt w komplecie nx 
miejscu 

Zgłoszenia i informacje udziela Kancel. 
Ośrodka w godz. 9 — 15 codziennie (pró 
świąt). Opłata za kurs obydwóch brom. 15 
zł. miesięcznie. 

PRZEDŁUŻENTE ZAPISÓW! NA KURS DO- 

  

   
  

    

   

  

  

    

GHODZACY. NARCIARSKI DLA PAN F-PA-- 
NOW NIESTOWARZYSZONYCH 

upływa dopiero z dniem 1 lutego z uwagi na 
  nieodpowiednie warunki śnieżne. 

Włrunki przyjecia na kurs 5 zł. opłata 
bez sprzętu i 10 zł. ze sprzętem. Za: SJ 
9 do 15 codzienn'e. 

CENY NA MECZ ROKSERSKI 
WILNO — GRODNO 

który się odbędzie w dniu 21 stycznia hr. 
są następujące. 

Balkon — 50 groszy, parter stojący 1 >! 
siedzące parter 2 zł. — Kasa czynna od go 
dzimy 18. (Lokal Ośrodka WF. ulica Ludwi- 
sarska 4 — II p). 

ARTYŚCI TEATRÓW MIEJSKICH NA KUR 
SACH NARCIARSKICH. 

Z dniem 20 stycznia br. uruchomiony 7e 
stał 4-tygodmiowy kurs narciarski dlą pp. ar 
tystów i artystek Teatrów Miejskich w Wil 
nie — poprzedzony suchą zaprawą narr'ar- 
ską. Obecnie na kurs zgłosiło się 15 kandyda. 
tów — tek. 

ZAKOŃCZENIE 12-DNIOWEGO KURSU 
SUCHEJ ZAPRAWY NARCIARSKIEJ. 

Okr. Ośrodek W:F. w Wilnie z dniem 20 

   

'styczn*a 1933 r. zakończył 12-dniowy knrs 
zaprawy na którym było 8 oficerów 12 nod 
oficerów 4 8 członków PW. . 

Kurs wypadł bardzo dobrze. Uczestniew 
kursu z całej Polski. 

PORAŻKA MISTRZA ŚWIATA W. TENTSYF. 

SYDNEY. (Pat). Czwarty i ostatni fent- 
sewy mecz międzypaństwowy Australja — 
Ameryka przyniósł rewelaeję w postaci dru 
giej porażki mistrza świata Vinesa z Craw- 
fordem 3:6, 7:5, 6:3, 6:3. Mecz wygrała A 
meryka 5 

    

Z Grodna, Noworódka i innych o 
kolie donoszą, iż w ciągu dnia 20 bin. 
szalała silna wichura śnieżna. Zamieć 
śnieżna zasypała tory kolejowe i dro- 
gi na Inji Grodno—Brałystok. Na li- 
nję zagrożoną wysłano brygady robot- 
n'cze z pługami odśnieżnemi Dzięki 
energicznej okcji opóznienia żadnego 
w ruchu pociągów nie zanotowano. 

Wichura a w klku miejs- 
cach uszkodz:ła przewody telefonicz 
ne wskutek czego przez krótki czas 
jeden z przewodów linji Wilno—*War 
szawa nie był czynny Szybko jednak 
uszkodzen tało naprawione i ko 
munikację przywrócono. 

ao 

Odezwa. 
Komitet Pań przy Tow. Opieki nad 

Zwierzętami prosi nas o zamieszczenie 
następującej odezwy: 

  

   

    

    
    

  

    

Wobec panujących mrozów Tow. 
Opieki nad Zw erzętami nawołuje 
właścicieli zwierząt domowych do sta- 
rannego opatrzewa pomieszczeń zwie 
rzęcych: stajen, obór, | bud psich. 

Mniemanie jakoby zwierzę mogło 
znosić najostrzejsze zimno bezkarnie. 
jest z gruntu fałszywe. Jakkolwiek 
odporniejszy od człowieka na zimno, 
u5SZ y p'es cierpi w żelaznych 
kleszczach m*ozu i nieraz pada ofiara 
zamarznięci „Okrywam derką ko- 
nia” — mówi troskliwy dorożkarz — 
„bo stojąc godzinami bez ruchu drży 
cały*. Używanie derek w mrozy jest 
niezbędne, Każdy woźnica musi taką 
derke posiadać. i 

Dola psa podwórzowego, pozba- 
wionego nieraz budy, bywa okropna. 
Należy budę opatrzeć, postawić w za- 
cisznem miejscu, zmniejszyć otwór. 
który powinien wychodzić na połud 
nie. Gdy belki od mrozu trzaskają. naj 
wytrzymalszego Burka należy zabrsć 
do stajni lub s'eni. Skazywan'e zwie- 

narzniecie, gry sami chroni- 
my się, do dobrze opatrzonych mies7- 
kań, jest okrucieństwem i jako takie 
karane być powinno na podstawie $ 2 
Rozporządzenia Pana Prezydenta х 
dnia 22 marca 1928 roku. | 

Zwracamy się do Mag/stratu z pro 
śbą o wydanie zarządzenia dozorcy ra 
karni, aby psom w budach i tym któ- 
re są trzymane w niepalonych schro- 
niskach na asfaltowej podłodze, zos- 
tały wydzielone podściółki ze słomy. 

Pamiętajmy też o ptakach i po- 
móżmy im przetrwać surową zimę. 

Choroby na Wileńszczyźnie. 
'W* okresie od 8 do 14 stycznia br. zano- 

towano na terenie województwa wileńskiego 
16 wypadków duru brzusznego, 11 duru pls 
mistego 13 płonicy, 12 błomicy, 28 jagł cy. 
7 odry, 8 róży, | krztuśca, 2 zakażenia polo 
gowego, 18 gruźlicy (z tego 7 zakończonych 

  

  

  

  

  

    

    

       

zgonem) oraz 10 wypadków. ospy wietrznej. 
grypy ii duru rzekomego. Wi samem mieście 
Wilnie w okresie tym było 5 zachorowań na 
aur brzuszny i 1 na dur plamisty. 

  

Głód na Białorusi Sowieckiej. 
Z pogranicza donoszą, iż onegdaj rano 

koło wsi Mnichowee w rejnie Zaniewicz kil 
ku włościan i kobiet zatrudnionych przy rw 
betach państwowych na granicy sowieckiej 
zwróciło się do naszych placówek z prośbą 
© przepuszczenie ich przez granicę celem po 
czynienia zakupów artykułów żywnościowych 
gdyż cd trzech dni są bez kawałka chleba i 
gorącej strawy. Oczywiśeie prośbie tej odmó 

  

wiono gdyż przepisy zabraniają. 
Jak się okazało robotniey pracujący przy 

robotach sowieckich istotnie nie otrzymują 
od trzech dni prowjantu, bowiem posiada- 
ny zapas został wyczerpany zaś nowego wła 
dze nie przysłały. Włościanie twierdzą, iż 
trzy samochody które miały dostarczyć żyw 
neść zostały w drodze obrabowane przea 
zgłodniałe bandy chłopów. 

KINA I FILMY. 

JESZCZE — 10 PROC. DLA MNIE... 

Po wywocach o operetce filmowej wogó 
ie, przechodzę do tej naszej, pierwszej. Jak 
że więc z temi walorami w „10 proc. 
mnie“? 

Naogół wesle. nieźle. Wiprawdzie nie tik 
ruchliwei, jak w „Zwycięscy*, ale to dopievo 
początek, więc nie mamy szczególnych pre 
tensyj, tem mniej, że jest sporo innych wa 
łorów, absorbujących naszą uwagę, jak do 
bre postacie charakterystyczne, intryga, m» 
że niezbyt wyszukana, ałe dość zręczna i za 
bawna; bardzo miła muzyka Adama Ra- 
packiego (j. w. wnuka i syna obu Wincen- 
tych, Ś. p. mistrza, młodszego autora i kom 
Fozytora), tak mił e poszczególne pi 
ki z pewnością wkrótce znajdą się ma usta 
wszystkich. Teksty piosenek i równie do 
bre dowcipne djalogi napisał Jerzy Nel. Na- 
stępnie wyko y. Cóż można więcej po- 

        

    
     

   
   

   

  

  

wiedzieć o  Krukowskim i  Walterze, 
ponad to, co już wszyscy ich wiel 
ciciele — widzowie i słuchacze o nich 

  

dohrze wiedzą. Jeden jest świetnym agen- 
tem pośrednikiem į roztacza przed patr7ą- 
cymi nań ystkie wałory swojej przeko- 

  

     
   

       
   

micznej mim! Drugi jest doskonałym pan 
toflowatym małżonkiem. uległym  wiełca 
energicznej magnifice, odtwarzanej naogń: 
z powodzeniem, lecz czasem, ze zgoła nie 

komiczną szarżą, przez Janjnę Janecką. 
Mamy jednak brylant pierwszej wody, o 

ttórym nie jeszcze kinobywalcy nie wied?a 

Jest nim Tola Mankiewiczówna, znakomita 
gwiazda warszawskiej nadscenki, nowe zja- 
wisko naszego ekranu, które witam z ra 

ą i gratulacjami pod adresem zarówno 
jak i tego. kto ją zaangażował. 

t! Miły głos, czarująco uśmiechnię 
ta „bardzo nrodziwa * kinogeniczna twarżzy- 

‚ słowem sukces co się zowie. Patrzac 
na mią widz powiada. „No nareszcie zaczy 
mamy oglądać polskie artystki filmowe, n'e 
krewne, lub w j olwiek inny sposób nro 
tegowane pp. „reżyserów*, czy też zamożne 
divy pseudofilmowe za cene swoich finan- 
sów ukazujące na ekranie swój brak talen- 
fu. oraz przekwitajace wdzięki”. 

"Wiesqłowskieco już znamy wszyscy dobrze 
Partneruje Toli Mankiewiczównie bardzo a 
propos. Zofja Czablińska, jako Mama Pa 
tyk jest nec mlus ultra. Wszyscy inni na 
właściwym poziomie. 

Sytuacyfnie opracowane wszystko dobrze 
Czasem jakiś defekt, ale drobny f(niedor'ag 
nieta scena ztłorowa w pensjonacie), pusz 

czamy je swobodnie. Czasem wiidać coś ściag 
nięte ex occidante. ale to nic, naśladować 
można. byle indywidualnie. Dużo jest także 
kawałów doskonałych, a zupełnie made n 
Warsaw. 

Dźwiękowo — poprawnie. Początek tr-- 
chę szwankuje, ale może to aparat kinowy 
winien, bo reszta w porządku. (sk). ы m r ” З! 

OFIARY. 
Kapitanostwo Buhartowie na schronisko 

izolacyjne im. Jędrzeja Śniadeckiego dla 
dzieci gruźliczych 6 O0zł. 

  

      

  

       
        

  

      

Pocztowa. Kasa Oszczędności w W'lnie 
na rzecz Włojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia po zł. 200 miesięcznie od dn'a 
1 stycznia do 30 kwietnia 1933 f. 

—н 
Bratnia Pomoc Instytutu Nauk Handlowo 

Gospodarczych zamiast wieńca na grób Ś p 
Prezesa Białasa — zł. 20. 

BEST T TRAIN AT TN ARDO NOR BAE RJA 

Z Moskwy. : 

   
Na zdjęciu naszem widzimy jedną z głów 

mych ulic stolicy sowieckiej Krasnaja Płosz- 

  

cząd z widokiem na Kreml, siedzibę dyhta 
tora Sowietów Stalina, 

ka i S i A A Ni i a sn S 

Hieny ratują dolary. 
We wczorajszym numerze naszego pisma 

podakśmy wzmiankę o rozpoczętym przed 
wczoraj procesie Izaaka yńskiego i 
Chaima Gołębia przeciwko Chai Finferowej 

Rozwinięcie i finał tej sprawy nastąpi! w 
dniu wczorajszym. 

14 grudnia 1931 roku W*ktor Finfer w 
jechał z 1700 dol. i 13.500 złotymi Kryńsk 
go i Gołąba do Kowna, Argentyny i U 

waju. 
Wi maju 1932 roku żona Finfra Chaja 

została zatrzymana przez policję w przeded 
miu wyjazdu do Uragwaju. Znaleziono pr.y 
niej pieniądze. Otóż te pieniądze były zdra- 
dzieckie. Na niektórych z mich (zwłaszcza n 
dołarach, były inicjały I. K., inicjały Tzaaka 
Kryńskiego. 5 

U żydów istnieje mniemanie, iż pieniądz 

oznaczony inicjałami, wydany, powróci do 

właściciela | jeszcze mu przyniesie duży, zysk 

Przesąd w części się sprawdził. Pien.ą- 

dze cześciowo wróciły, ale czy przyniosą 

zysk? W przeprowadzonej rewizji znałeś o 

no 48 dolarów, 2 z nich ze znaczkami I. K. 

Posiadanie ich przez Chaję mogło być rów 

nież dziełem przypadku. Panta rei, zwłaszcza 

pieniadze. 
W) czasie Śledztwa ustalono dwa nmiebiie 

faktv: 
1-0 że Chaja wymłaciła do syndykatu е- 

migracyjnego w Wilnie i Warszawie 433 do 
larv 26 centów i 1 zł. 82 gr. 

2.0 że Finfel uciekł przez Kowno, Krvń 
Ski się dowiedział o tem droga konfidenrio 

malną, a pojechawszy tam znalazł zapom- 

niany przez Finfra worek z przyrządami 
rytualmemi. 

Na rozprawie głównej zarysowały się 7 
wrogie stanowiska: prokurator i przedstaw 
ciel powództwa cywilnego mec. Smiłg prze 
prowadzali tezę, że Finfrowa jest winna 
współudziału w przestępstwie męża. 

Podkreślali zwłaszcza dane dostarczone 
przez Śledztwo. a w 105 proc. zgodne z tem 

я 

  

   

    

   

  

   

  

co mówili Kryński i Gołąb. Pozatem хетпа 
nia Dajchesa: wiele rzuciły Światła na spra 
wę. 

To że Finfrowa nie do męża miała ie- 
chać, lecz do kuzyna jest oczywistą baiką 

Wątpliwe bowiem jest aby ktoś podjął 
się przyjąć kobietę z 3-giem dzieci i to cu 
dzych dzieci. Jasne, że jechała do męża i 
była zmowa. 

Szczegółem ważnym było to, że w chwili 
przybycia do hotelu emigracyjnego połician 
tów powstał hałas. Hałas ten był wbrew o 
czywistym zamierzeniom władzy. Naskutek 
hałasu znaleziono Finfrową dopiero po 15 
minutach. 

Szkoda została wyrządzona na 2900 dc- 
larów. 2 

Szkoda tych dolarów. 
Aplikant Orensztejn i adwokat 

byli zupełnie odmiennego zdania. 
Twierdzili, że oskarżenie gmatwa się w 

supozycjach logicznych, anie opiera się na 
faktach konkretnych. 

Apl. Orensztein zwrócił uwagę, że powo 
dowie cywilni są zwykłemi hjenami licytacyj 
nemi. 
* Sa to ludzie żerujący na biedzie ludzkiej. 
Od kilku lat ciągle „kupują domy”, a gdzie 
są te ich „domy“ — żadnego nie mają! 

Nie chodzi im o sprawiedliwości, a che. 
dzi o dolary! 

Mimo 'to Sąd po długiej naradzie, sąd któ 
remu właśnie chodzi o sprawiedliwość, a n.e 
o dolary, wydał o godz. 19 dnia 20 stycz 
mia 1933 roku wyrok uznający Chaję Fin- 
fer za współwinną sprawek męża. 

Skazano ją ma 4 miesiące których zreszta 
nie odsiedzi, jako że zostały darowane am 
nest ją, 

Natomiast 317 dolarów i 1 zł. 32 gr., czyl: 
ta część pieniędzy Fimfra, z której niewątpl. 
wie Finfrowa skorzystała — uznamo jako na 
leżne od niej „przymysłowcom* Kryńsk'>mu 
i Gołąbowi. Ost. 

  

  

Engicl 

Plotki o napietku. 
Sąd Okręgowy w Wiilnie na posiedzen'u 

sądowem w dniu 20 stycznia 1933 r. w skła- 
dzie: przewodniczący W. Brzozowski, sądz : 
wie: J. Zaniewski i P. Szulc, sekretarz: Fu- 
genjusz Bartul apl. sąd. w obecności wice- 
prokuratora D. Piotrowskiego rozpoznawał 
sprawę m-ca m. Wilna — Aleksandra Bej- 
zymskiego, s. Framciszika i Zofji, l. 74. eBj- 
zymski jest oskarżony o to, że w dniu $-go 
stycznia 1932 r. w Wiilnie, będąc redaktorem 
odpowiedzialnym czasopisma „Ekpress W'- 
leński* znieważył Rabina Gminy Wyznanie: 
wej Żydowskiej w Wńlnie — Izaaka Rub'n- 
sztejna. 

Pismo to, w Nr. 6 zamieściło artykuł pt. 
„1000 spalonych talizmanów szczęścia” 

Artykuł ten zawierał wiele obelg, drwin 
i żartów z rytuału. Insynuacje były oczywiś 
cie nieprawdziwe, ośmieszające obrządki wy 
zmania mojżeszowego. Między innemi zakpie 
no sobie w artykule z ceremomji obrzezania 
1 umieszczono taką niesprawdzoną pogłoske: 

„Żydzi uważają za wielkie szczęście, ;2żeli 
mistrz krwawej ceremonji zechce zakonser- 
wować zoperowaną skórkę*, oraz złośliwa 
aluzję, że „wszechwładny pieniądz i tu va: 

grywa rolę, ponieważ spreparowanie takiz- 
manu szczęścia z obrzezka kosztuje drogo** 
jeszcze taką wyssaną z palca płotkę „w spa 

lonej bożnicy wisiały skórki nanizane na pa 
ciorki, upiększające przedsionek*. 

Na mocy przewodu sądowego Sąd uznał 
winę oskarżonego Aleksego Bejzymskiego c» 

do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa 
fmianowicie zamieszczenia w swem piśmie 
drażliwego artykułu) za udowodnioną * 
skazał go na osadzenie w areszcie na prze: 
ciąg 8 miesięey ,oraz na karę grzywny w wy 
sokošei 5.000 złotych. 

Na zasadzie amnestj: karę aresztu zredu 
kowano do 4 miesięcy, a grzywnę darowane 

w całości. 
Bejzymski będzie musiał zapłacić tylko” 

opłatę sądową i koszia ogłoszenia wyrokn. 

   

   

Zwailczajmy nieuczciwe 
żebractwo. 

W związku z nadzwyczajnem roz- 
powszechnieniem żebractwa w Wił- 
nie Komitet społecznej pomocy bied- 
nym stwierdził w całym szeregu wy- 
padków, iż proszący i otrzymujący 
jełmużnę wcale nie zasługują na 
wsparcie. 

W celu uniknięcia podobnych na- 
dużyć, komitet ponownie zwraca się 
do Sz. Publiczności z wielką prośbą o 
nieudziełanie wsparcia gotówką, łecz 
bonami, które są do nabycia w biurze 
Komitetu — ul. Metropolitalna Nr. 1 
od godz. 11 do 1 w poł., oraz w księ-. 
garni Gebethner, Wolf i S-ka — ul. 
Mickiewicza Nr. 7 i w sklepie bławał- 
rym A. Głowińskiego— uł. Wileńska 
Nr. 27, 

Dla jaśnenia dodajemy, że Ko- 
nitet real-zuje na gotówkę bony, przy 
niesione przez żebraków tylko ubo- 
gim sprawdzonym, zapobiegając w 
ten sposób nadużyciom 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulance, Dziś w so 

botę 21 b. m. premjera głośnej już w Poł 
sce, świetnej komedji Deval'a „Mademoisał 
le", poruszającej najżywotniejsze problemy 
dnia dzisi ego. Udział biorą J. Zmijew- 
ska, J. Jasińska, Stanisław Grolicki, W. Neu 
belt, Celina Niedźwiecka, Paszkowska, Pos- 
piełowski, Pawłowski. Reżyserja J. Bujai 
skiego, wnętrze pomysłu Makojnika. 

— Niedzielna popoładniówka. W' niedr'e 
lę 22 stycznia jedna z najweselszych fars a- 
merykańskich ostatnich lat „Cały dzień bez 
klamstwa“. o świetnym humorze sytuaryj- 
mym i charakterze osób. Ceny miejsc zniża- 
ne. Początek o godz. 4 po po.udniu. 

— Tani poniedziałek. W' poniedziałek da. 
23 stycznia po cenach propagandowych ..Ca 
ły dzień bez kłamstwa”. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skieh ZASP. w Wilnie, Dziś w sobotę dnia 
21 stycznia w Janowie Podlaskim Gabryj)' 
Zapolskiej „Panna Małiczewska”, W? niedzie 
lę 22 stycznia „Panna Maliczewska” z Irena 
Ładosiówną i Edwardem Glińskim w P*4 
sku. 

— „Róże z Fłorydy*. Dziś grana będr.e 
po raz czwarty doskonała operetka FaHa 
„Róże z Florydy*, odznaczająca się piękna 
muzyką i interesującem librettem. Role gł*w 
me znalazły świetnych wykonawców w 055- 
ibach: Kulczyckiej, Gabrielli, Dembowskiego. 
Szczawińskiego, Tatrzańskiego i Włyrwicz - 
Wichrowskiego. Nowość ta wyreżyserowana 
przez M, Tatrzańskiego otrzymała nową efe 
ktowną oprawę dekoracyjną według projek 
tów J. Hawryłkiewicza. Początek o godz. ® 
m. 15 wiecz. Zniżki ważme. 

Wi przygotowaniu „Carewicz“ Lehara. 
-- Poludniėwka niedzielna w „Lutni“, WV 

madchodzącą miedzielę ukaże się ma pryed- 
stawieniu popołudniowem po cenach znóżo- 
mych wielka rewja „Yo - Yo*, składające 
się z najnowszych piosenek, wesołych eke- 
czów i monologów, oraz tańców i ewolucyj 
W wykonaniu bierze udział cały zespół ar 
tystyczny teatru. Ceny miiejsc zmiżone. B'ie 
ty już są do nabycia w kasie teatru „Lutnia“. 

RADJO 
WILNO 

SOBOTA, dnia 21 stycznia 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,10: Kom. metcor. 
13,15: Poranek szkołmy. 4,40: Program dziem“ 
my. 14,45: Pieśni hebrajskie (płyty). 15,75: 

    

  

   
  

  

© Giełda rolnicza. 15,25: Wiad. wojskowe. -— 
15,85: Słuchowisko. 16,00: Utwory С. Етаа- 
cka (płyty). 16,25. Wilcze Kły radjowe. 16,40: 
„Piłsudski, jako historyk powstania styczn'o 
'wego* — odczyt. 17,00: Podstawy muzyki. В 
wielogłosowość. Pogad. 17,40: „Nowe wyda- 
nie piosenki polskiej" — odczyt. 17,55: Pre 
gram na niedzielę. 18,00: Muzyka. Włiad. b'e 
żące. D. c. muzyki. 18,40: Tygodnik Itewski. 
18,55: Rozmaitości. 19,00: Codz. odc. pow. 
19,10: Rozmaitości. 19,15: Grecki teatr jax- 
marczny* — odczyt. 19,30: Na widnokręgu. 
19,45: Prasowy dz. radj. 20,00: Godzima ży- 
czeń (płyty). 20,55: Wiad. sportowe. Dod. do 
pras. dz. radj. 21,05: Koncert. 21,45: „Panó 
a zoologja“ — felj. 22,00: Koncert chopinow 
ski. 23,00. Kom. meteor. Muzyka taneczna. 
Wiad. dla eksped. polarnej. C. d. muzyki ta 
necznej. 

„ NIEDZIELA, dnia 22 stycmia 1933 x. 

10.05: Transm. nabożeństwa; 11.58: Cras: 
12.10: Kom. meteor.; 12.15: „Organizacja lerz 
mictwa w Kasie Chorych* — odczyt; D. c. 
poranku; 14.00: Djalog konkursowy; 14.20. 
Koncert; 14.40: „Jak korzystać z podręczni 
ków o hodowli zwierząt” — odczyt; 1506: 
Audycja dla wszystkich: 1) Muzyka polska 
(płyty); 2) „Dawne pieśni wojenne"; 3) Mu- 
zyka; 4) „Jak mnich franciszkanin proch 
wynalazł* — pogad.; 5) Muzyka; 6) „Z życia 
prowincji*; 16.00: Audycja dla młodzieży: 
16.25: „Wispomnienie z walk powstańczych 
w r. 1863“ — jednego z uczestników; 16.40. 
Koncert; 17.00: (Koncert; Komunikaty; D. ©. 
koncertu; 17.05: Program na poniedziałek; 
18.00: Muzyka lekka; Wfiad. bieżące; D. r. 
muzyki; 19.00: Litewska audycja literacka: 
19.15:-Rozmaitošai; 19.55: Słuchowisko; 20.50 
Transm. z Sali Śniadeckich na Uniwersyłec'e 
S. B. w Wiilnie uroczystej inauguracji Akade 
mickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego; 20.50: 

Koncert; 21.05: Wiiad. sportowe; 21.15: D. c. 

koncertu; 22.00: Muzyka  tameczna; 22.55: 

Kom. meteor.; 23.00: Muzyka taneczna: 23.47 
Komunikat, 

WARSZAWA 

SOBOTA. dnia 21 stycznia 1933 r. 

17,00: Płyty gramofonowe. 
W przerwie Komunikat Hydrograficz- 
ny. 

19,20: „Książka rolnicza” — odcz. * 
20,00: Muzyka lekka w wyk. ork. P. R. pod 

dyr. St. Nawrota, H. Dudiczówną (sop 
ran). — W, przerwie wiadomości spor 
towe. 

NIEDZIELA, dnia 22 stycznia 1933 r. 

9.00: Transmisja Nabożeństwa ze Lwowa; 
15.00: Koncert zespołu „Oktet Blaschke“; 
20.00: Włłoskie pieśni łudowe w wyk. Pols- 
kiej Kapeli Ludowej pod dyr. St. Kazury; 
20.20: Koncert popularny pod dyr. J. Ozimiń 
skiego, E. Bandrowska - Turska (sopr.), prof 
L. Urstein (akomp.) W. przerwie: wiadom.nS 
ci sportowe. | у 
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Srogtrzeżenia Zakładu Meteorologii V.S.B 

w Wilnie z dnia 201 — 1933 roku. 
Ciśnienie órednie w milimetrach: 770 
Temperatura średnia = 124) 

2 najwyższ» — 11° С. 
nanizsza — 137 C 

"Opad: 0,6 
Wieu: wsch. 
Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurao, śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi 
siejiszym 21 stycznia 1933 r. według PIM. 

Naogół chmurno z prezjaśnieniami, zwła 
szcza w Wfleńskiem. Silny mróz, nocą tempe 
ratura poniżej 20 stopni. Słabe, miejscami 
jeszcze umiarkowane wiatry wschodnie. 

MIEJSKA. 

— Nie interes publiczny, lecz zła 
woła. Na ostatniem posiedzen'u Rady 

Miejskiej zapadła uchwała odwołania 

się do Najwyższego Trybunału Admi 
nistracyjnego od orzeczenia Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych w sprawie 
skreślenia etatu naczelnego lekarzu 
szkół powszechnych. O pobudkach te 
go kroku obszernie pośnformowaliś- 
my naszych czytelników w numerze 
onegdajszym „Kurjera*. 

Mimo deklamacji niektórych rad- 
nych, obecna uchwała jeszcze ra; 
wskazuje że nie chodzi tu bynajmniej 
a względy oszczędnościowe... 

— Podatek od zbytku mieszkaniowego zc 
staje zmniejszony. Wiładze miejskie postano 
wiły zmniejszyć o 50 procent dotychczasowy 
wymiar podtku od zbytku mieszkaniowego 
Nowe normy podatku obowiązywać mają od 
dnia 1 kwietnia br. 

— Wyniki cytrowe redukeyj personal- 
nych w Magistracie. Podług przeprowad „ć- 
nych obliczeń, naskutek realizowanej obec- 
mie przez Magistrat akcji oszczędnośc'owej 
zredukowano w samorządzie wileńskim w 
okresie od 1 lipca do dnia 1 stycznia br. 
ogółem 224 pracowników. Powyższe redn:k- 
cje personalne pozwoliły zaoszczędzić 34 
procent sumy globalnej budżetu personalne 
go. 
— Komisja, która nie chce pracować. Mi 

ska Komisja Rewizyjna, która ma za zada 
nie wgłądanie w gospodarkę Magistratu о1 
pewnego czasu istnieje tylko na papisrze 
Szereg ostatnich posiedzeń tej Komisji nie 
doszło do skutku z powodu stałej choroby -— 
braku quorum. Z Komisji, która liczy 15 
osób ma posiedzemia przybywa stale 5 red 
mych i tych samych radnych, zresztą niepo- 
trzebnie, gdyż posiedzenia do skutku nie do- 
chodzą. 

Fakt ten zmusił władze miejskie do głeb 
szego wniknięcia w tę sprawę. Ostatnio za- 

padła uchwała postawienia tej sprawy na 
porządku dziennym najbliższego posiedzenia 
iKonwentu Senjorów Rady Miejskiej. Pod- 
ług wysuwanej przez pewne koła radnych 
koncepcji liczba członków tej Komisji ma 
być zmniejszona, oraz poczynione w nie, 
zmiany personalne. 

— Przedłużenie szosy Wyęrkowskiej do 
Trynopoła. Wczorajsze posiedzenie Magist 
ratu poświęcone było omawianiu sprawy za- 
trudnienia bezrobotnych. Między in. Magis- 
trat zaprojektował przedłużenie budowy szosy 
Werkowskiei do Trynopola. 

Roboty te maja być rozpocz te w najbliż 
szym czasie. 

    

    

   

  

  

  

ARTYSTYCZNA. 

— Sąd nad niezależnymi. Wiileńskie T-wo 
Niezależnych Artystów Sztuk  Dramatyc7- 
nych zawiadamia swych przyjaciół, iż w 

sobotę dnia 21 bm. o godz. 7 min. 30 w sali 
Techników odbędzie się zebranie dyskusyjne 
którego tematem będzie „sąd nad niezależny 
mi* oraz kilka atrakcyj muzycznych z udzia 
łem wybitnych artystów i artystek. Goście 
mile widziani. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zabawa Koła Białostoczan. W niedzie 
lę dnia 22 stycznia 193 3roku o godz. 2i w 

onach „Ogniska* Akademickiego -odbed ie 
Zabawa Taneczna urządzona staran'em 

Akad. Koła Białostoczan. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Wszechpolski kurs metodyczny w gim 
nazjum Lełewela. Ostatnio otworzony 74: 
stał w gmachu gimnazjum Lelewela metody- 
czny kurs nauczycieli szkół średnich z 
terenu całej Polski. Kurs ma na celu zapo- 
znanie szerokich warstw nauczycielskich z no 
wemi prądami pedagogicznemi 

W kursie tym udział bierze 49 nauczycieli 
z najodleglejszyc hośrodków Polski a rów- 
nież z Wilna i Wileńszczyzny. 

W związku z uruchomieniem wzmianko- 
wanego kursu bawił w Wilnie wizytator Mi 
nisterstwa Oświaty dr. Zaleski. 

GOSPODARCZA 
— Wileński len we Francji. Jak wynika 

ma podstawie świeżo uzyskanych informacyj 
kontygent globalny na przywóz Inu surowe- 
go do Francji wyczerpany z dniem 1 plica 
1932 r., został przedłużony do dnia 1 I'pua 
1933 roku i wynosi nadal 5.000 tonn. 

Sprawa kontyngentów francuskich jest 
dość aktualna dla życia gospodarczego Wileń 
szczyzny,  ponie jak wiadomo znaczne 
transporty Inu wileńskiego są wywożone na 
rynek francuski (Lille), z którym, od szere- 
gu lat są utrzymywane stosunki handlowe. 

  

   

      

   

  

— Protesty wekslowe znowu rosną. Do 
wiadujemy się, iż w ostatnim kwartale znacz 
nie wzrosły protesty wekslowe. Na teren.e 
województw wschodnich zaprotestowaao 
przeszło 3400 weksli na ogólną sumę -- 
17.867.500 zł. 

* ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
nych wzywa wszystkich swoich członków 
zwyczajnych i nadzwyczajnych do przybycia 
wzgi. wysłania delegatów na dzi 
ranie protestacyjne w spraw. 

gobelinów katedralnych. Obs ь 
kich cztonkėw konieczna. Karty wstepu +4- 
rezerwowane przy wejściu. 

Początek zebramia o godz. 2030 w siedzi 
bie Związku Literatów ulica Ostrobramska 
Nr 

— Członkowie Związku Zaw. Literatów 
Pelskich proszeni są usilnie o gremjalne sta 
wienie się w lokalu Związku dziś wieczorem 

o godz. 8,30 celem wzięcia udziału w zeb- 
raniu delegatów wileńskich stowarzyszeń 
mającem na celu obronę zagrożonych gobeli 
nów z Katedry Wileńskiej. Karty wstepu 

przy wejściu. Wistep bezpłatny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd T-wa Pemocy i Opieki nad 
Byłymi Pracownikami Polskiej, Tajnej 5- 
wiaty Przedwojennej zawiadamia o Walnem 
Zgromadzeniu Towarzystwa mającem się od 
być w dniu 2 lutego o godz. 18 w s h 
Włiarszawskiego. "Tow. Ubezpieczeń Mickiew i 
cza 17. — W. razie niedojścia do skutku 
zgromadzenia w I terimnie rozpocznie sie « 
godz. 18 min. 30 bez względu na ilość czło: 
ków. 

Sprawy Tow. załatwia Sekretarz p. Si 
Jarocki Montwiłłowska 111 od 16 do 17. 

— Zrząd Wileńskiego Towarzystwa Łyż- 
wiarskiego podaje do wiadomości członków, 
że w dniu 22 stycznia (w niedzielę) w lokalu 
ślizgawki Parku Sporlowego im. gen. Żel: gow 
skiego odbędzie się doroczne Walne Zebra- 

nie członków pierwsze o godz. 10 drugie w 
tym dniu o godz. 10 min. 30, uchwały które 
go będą ważne przy wszelkiej ilości zebra 
nych członków. 

   

   
    

     

   

  

  

— Ze Związku Inżynierów Żydów. W. 
sobotę, dnia 21 stycznia 1933 r. odbędzie się 
referat inż. J. Troka na temat „Turbiny pa 
rowe* w lokalu czytelni Związku, Gdańska 
З. Początek o godz. 20. 

— Zarząd Koła Akademickiego Polsko - 
Estońskiego zawiadamia człnków i sympa 
tyków, że dziś w lokalu K. Polonia (ul. Kró 

lewska 7) o godz. 5 p. p. odbędzie się zebra 
nie informacyjne z referatem p. Norberta Ža 

    
by p. t. „Rozwój gospodarczy i kulturalny 
Estonji“. 

ROŽNE. 
— Wileńskie Towarzystwo  Ogrodnieze 

   
komunikuje, iż w dniu 23 stycznia, 25 stvcz- 
nia, 27 stycznia i 30 styczn w godzinaca 
wieczorowych od godz. 17 do 21 odbędą s'ę 
kursa ogrodnicze dla miłośników ogrodnict- 
wa | dla praktykantów ogrodniczych w loxu 
łu Gimnazjum Lelewela ulica Mickiewicza 
Nr. 39. 

Zapisy przyjmuie i informacyj udzieła 
sekretarz T-wa codziennie oprócz świąt w 
godzinach od 9 do 1 2rano w Wiil. Sp, Syr- 
dykac'e Rolniczym ulica Zawalna 9. 

Opłata za kurs wynosić będzie: dła niło 
śników ogrodnictwa zł. 5, dla praktykantów 
— zł. 1. 

Zapisy również będą przyimowane w dn. 
23 stycznia o godz. 4.30 w lokalu gimnazjum 
Lelewela przed razpoć zę: iem śię wykładów. 

ZABAWY 

-—- Najwspanialszy Bal w karnawale!!! 
Zwyczajem lat ubiegłych w dniu 4-go lutego 
rb. odbędzie się tradycyjny bal Związku Ofi 

cerów Rezerwy Okręgu Wileńskiego. Ustalona 
renoma balów ZORu wspaniałe dekoracje 
salonów, pierwszorzędne orkiestry " moc roz- 
maitvch niespodzianek zanowiedzianych nie- 
dyskretnie przez gospodarzy nakazują przy- 
puszczać, że tegoroczny bal będzie clou kar 
nawału. wobec czego wspomniany wieczór na- 
leży zarezerwować w tegorocznym kałenda 
rzyku balowym eleganckiego Wilna. 

MA WILEŃSKIM BRIJKU 
TRAGEDJA WŁÓCZĘGI EPILEPTYKA 

ZNALEZIONO GO NAWPÓŁ ZAMARZNIĘ- 
TEGO NA ULICY. 

Onegdaj późno wieczerem na ulicy Trakt 
Batorego znaleziono wpobliżu dmu Nr. 28 
nieprzytemnege mężczyznę leżącego na chad 
niku. 

Wiiesieno ge do najbliższego mieszkania 
i zawezwano lekarza, który stwierdził, że 
ma Cn odmrożone prawie całkiem dolne koń 
czyny i niewiele brakowało, by całkiem 7a 
marzą. 

Na polecenie lekarza zawezwano karetke 
pogotowia ratunkowego, która przewiozła 
nieszczęśliwego w stanie ciężkim do szpi- 
tala. 

Powiadomiona o wypadku policja wdra 
żyła dochodzenie, w wyniku którego ustale 
on że jest to niejaki K. Borecki, nie posiada 
jący stałego miejsca zamieszkania, cierpiący 
na epiłepsję. fe) 

BŁAGA O ALIMENTY W... POLICJI. 

Do policji wileńskiej zwórciła się nieja 
ka Jadwiga Małachowska lat 16 zam. przy 
ulicy Piwnej Nr. 10 i prosiła o wszczęcie 
sprawy .przeciwko niejakiemu L. I. zam. 
przy ulicy Subocz, który przez obietnicę о- 
żenku zrobił z niej swoją kochanką a gdy za 
Szła w ciążę i zażądała ślubu oświadczył jej 
że niestety jest żonaty i ma dwoje dzieci. 

Obecnie uredziła dziecke i chce, by pła 
cił jej alimenta. 

Sprawa skierewana została do Sądu cy 
wiłnego. (e) 

ŚMISERĆ STUDENTKI SAMOBÓJCZYNI. 

Wezcraj donosiliśmy o zamachu samobój 
czym studentki USB. 25-letniej Musi Kalman 
kowiczówny zam, przy ulicy Stefańskiej 27, 
która zatruła się esencją ectową. Zawezwane 
pogotowie ratunkowe przewiozło ją w stanie 
hardze ciężkim do szpitała Sawicz, gdzie 
Kałmankowiczówna zmarła nie odzysknjaąe 
przytomności. 

Przeprowadzony wywiad policyjny ustalił, 
iż pewodem zamachu samohójczego był sil 
ny rozstrój nerwowy. 

Ze względu na niezgłoszenie się krew- 
nych zwłoki samobójczyni zabezpieczono da 
decyzji wałdz prokuratorskich. (e) 

  

  

  

  

  

   

  

Sėw'ėk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

kallywood 
M ckiow. 22, tel. 15-28 | 

Największa i najsłyn- 
niejsza sensacja doby obecnej 

Rekordowa obsada: MARLENA DIETRICH, Anna May Wong 
Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach NAD PROGRAM: 

SZANGHA]-EXPRESS Zzżcżzaincc: 
i najwytworn. gwiazdor ekranu Clive Brook. 

  

akcje dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Z powodu rekordowego powodzenia i na żądanie Koła Praw- 
ników Studentów U. S$. B. i szerszej publiczności — film p. t. 

Jutro Premjera! Coś nowego dla Wilna! Arcydzieło radości życia iczystej sztuki film. 

Niech żyje wolność! 
Sftwięk. Kine-Teatr 

PAŃ 
CZEMP został utrzymany na ekranie 

jeszcze ną dzień dzisieszy 

  

wiłea Wiolka 

W mistrzowskiej realizacji najgenjalniejszego mistrza reżysera RENE CLAIRE'A. 
— Dźwiękowość bajeczna! Technika zdjęć niebywała! -- Wyjątkówo ciekawa treść! — 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Seanse o g. 4, 6, Bi 10.15, w dnie świąt. o 2-ej 

z Philipem Holmesem i 
Dźwięk. DZIŚ! Bose Carlowym. Bez- 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Tragedja tęsknoty 
za słońcem i miłością 

Na scenie: 

Ludzie za kratami 
Obrazki wyrwane z życia: „ludzie przed kratami”. a | 
TAŃCE (Radwan ! Rymkiewiczówna), ŚPIEW (Skorukówne). | 

nadziejny poryw ku wolności 
ludzi żywcem pogrzebanych 

Na 1-szy seans 
ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

W tych dniach 

dawno niewidz. ОГЕ [ 

  

-- ВОИ ПЯ 
Reżyserji 

K. Vidora 

  

mźwiękowe Kino | 

CASINO 
Miaika 47, tei. 15-41. | 

DZIŚ! Śmiech i humor! Podziw! Wspa- 
niała 100% polska komedja dźwiękowa p. t. 
tychczasowe komedje polskie. 

NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy Fiejszera i tygodnik Foxa. 

10, DLA MNIE która przewvższa pod względem bu- 
morystycznym jak artystycznym  do- 

W rol.gł.: Kazimierz Krukowski, Mankiewiczówna, Walter i Wesołowska 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

  

Rejegtr HaDUIGWY. 
Do Rejestru Handiowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 14.XI. 1932 r.; 
353. II. Firma: Firma brzmi po. angielsku: „War- 

saw Insurance Company Limited“ po francusku: „S0- 
cićtć Varsovienne d'Assurances, Socićtć Anonyme“, 
po niemiecku: „„Wiarschauer Versicherungs Geseles- 
shaft, Aktien Geseleschaft“. Celem spółki jest pro- 
wadzenie działalności ubezpieczeniowej: 1) bezpośred 
niej w działach ubezpieczenia: a) od ognia, b) od kra 
dzieży, e) od gradobicia, d) od nieszczęśliwych wy- 
padków, e) od odpowiedzialności cywiln f) od skut 
ków przerwy w ruchu przedsiębiorstw z powodu og 
nia (chomage), g) od sjprzeniewierzenia, h) maszyn, :* 
transportów, j) szyb, k) koni i rogacizny, e) samocha 
dów; 2) pośredniej. we wszystkich działach ubezp. 
Oddziały w Warszawie, Łodzi, Wilnie Białym stku. 
Lwowie, Krakowie, Katowicach, Gdyni i Poznanin-- 
Kapitał zakładwy został pdizelny na 30.00 akc, Zrząd 
stanowią Antoni Wieniawski — Piekna 2, Stefan. Lau 
rysiewicz, Edmund Trepka, Marszałka Focha 2, Ed. 
ward Werner — Ujazdowska 36, Jan Adam — Jez'o- 
rański, Boduena 5, Ananjasz Einhorm — Kopern'ka 
16 wszyscy z Włarszawy. Zarząd zastępuje spółkę wo- 
bec władz i osób i prowadzi jej interesy. Wiszelkie 
pełnomocnictwa, akty i dokumenty z których wyn'ka 
Jakiekolwiek dla spółki zobowiązanie z wyjątkiem 
polis, dodatków do polis i ectw tymczasowych 
oraz czeki i listy o wydanie funduszów z instytucyj 
kredytowych winmy być opatrzone podpisami dwóch 
członków zarządu lub jednego członka zarządu i pra 

kurenta. Polisy natomiast, dodatki do polis, šwiadvet 
wa tymczasowe, korespondencja, zarządzenia dūty- 
czące czynn biurowych, pokwitowania z odbio:u 
korespondencji, przesyłek pocztowych i innych mogą 
być podpisywane przez jednego członka zarządu. 
Udzielono prokury dla Centrali i wszystkich oddz 
łów: Andrzejowi Śliwińskiemu Romanowi Gawroń 
skiemu, Edwardowi Mińskiemu i Wacławowi Żebrow 
skiemu, z których każdy władny będzie podpisywać 
łącznie z jednym z członków zarządu. Wyjątek sta- 
nowią polisy, dodatki od polis i świadectwa tymc 
sowe, które każdy z prokurentów ma prawo podp:s 
wać samodzielnie, — Dla oddziału w Wiilmie, udzie- 
lomo prokury Klemensomi Marcinowskiemu Szymono- 
wi Renigerowi i Janowi Wilamowiezowi. — Wszelkie 
zobowiązania każdego z oddziałów wihny być opatrza 
ne dwoma podpisami prokurentów danego odziału pod 
stemplem firmowym z oznaczeniem oddziału za xtó- 
ry podpisują. Wlyjątek stanowią wystawiane przez od 
dział polisy, dodatki do polis i świadectwa tymcz: 
we „które władny będzie podpisywać samodzielnie 
ozmaczeniem Oddziału za Oddział w Wiilnie, Klemens 
Marcinowski i Szymon Reniger. Postanowienie Min'- 
strów Skarbu Przemysłu i Handlu w przedmiocie vai 
wierdzenia statutu uzgodnionego z przepisami pra- 
wą o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39—28 poz. 
383) opublikowane zostało w Nr. 298 Monitora P! 
skiego z dnia 29 grudnia 1930 r. 55—-V1 

W dniu 12.X. 1932 r. 
568. I. Firma: „Bazar Amerykański — Spółka # 

ograniczoną odpowiedzialnością*. Handel detaliczny 
wszelkiemi artykułami. Siedziba w Wlilnie ul. Wielka 
42, Przedsiębiorstwo istnieje od 8 sierpnia 1932 roku. 
Kapitał zakładowy 5000 złotych podzielony na 50 u- 
działów po 100 złotych każdy całkowicie w gło- 
wiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w 

   
  

   

  

     
  

   

    

  

   

   

  

   

i podpisywania w imieniu spółki pod  stemplem 
firmowym _pokwitowań х odbioru wszelkich 
dokumentów i tytułów wszelkiego rodzaju i wy- 
sokości kwot pieniężnych korespondencji zwy 
zajnej, poleconej i ościowej i _ pieniężnej, 

przesyłek wartościowych ii pod banderolą towarów 
i ładunków od władz, z depozytu sądu, z kas sądo- 
wych i skarbowych, od komorników, instytucyj pań 
stwowych, komunalnych (i prywatnych banko 
i kredytowych, z urzędów pocztowych i telegra 
nych, urzędów celnych zarządów i stacyj kolejowych, 
od firm handlowych i osób prywatnych oraz wogóle 
skąd tego zajdzie potrzeba, uprawniony jest każdy 
z zarządców samódzielnie. Spółka z ograniczoną od 
powiedzialnością zawarta ma mocy aktu zeznanego 
przed Napoleonem Rutkiewiczem pełniącym obowiąrki 
Władysława Strzałko, Notarjusza w Wilnie w dni 
3 sierpnia 1932 roku za Nr. 2228 na czas nieograniczo 
ny. Zmiany aktu zawarcia spółki uchwałone zostały 
na Walnem Zgromadzemiu udziałowców dnia 19 L- 
stopada 1932 r. 56—VI. 

     
     

    

    

Wszechzwiązkowe Zjednoczenie „TORGSIN'* 
Przekazy pieniężne do Z. $. R. R. 

Wszyscy mogą teraz przekazywać pieniądze swym 

krewnym i znajomym zamieszkałym w Z.5.R.R.. 
celem otrzymania towarów z magazynów „Torgsinu*. 

Przekazywać można pieniądze w nieogranicz. ilości 
i wszystkim bez wyjątku osobom. Odbiorca przeka- 
zu może według swego upodobania zaopatrzyć się 
w towary wysokiego gatunku po cenach b. przystęp- 
nych. Przekazy na „Toręsin” przyjmują najpoważniej- 
sze banki w Polsce. lnformacyj osobiście, telefonicz- 
nie lub piśmiennie po otrzymaniu znaczka pocztowe- 
go udziela 

Warszawa, Koszvkowa 4, 
Przedstawicielstwo Handlowe Z. 5. R. R. 

tel 9-06-66. 

    
Fr nd     

    

  

2-ROGUTKIEM 
w DLA TUžvOdiėStų 

| WYSTRZEGAĆ SĘ . о0 
tiywid BDLECANYCH W BODUBNEN DO 

WASZEGO OBAROWANIU, 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z wygod. 
odremontowane, 

Maszynistka 
Posziikuje aj rónh 

na (erste ab 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

Masava as 

Młody kawaler 
samotny poszukuje 
jakiejkolwiek pracy. 
Oferty „Kurjer Wi- 
leński" pod praca 
  

wejście frontowe, 
od zaraz do wynaję- 
cia przy ulicy Tatar- 
skiej 20. Dowiedzieć 
się tamże u właścic. 

FUTRA męskie (płaszcz 
mikołaj.) i damskie na 
popielicach, noszone do 
sprzedani Zwierzy- 

niec, Miła 11—4 

Z u dowód osobi- 
g © sty wyd.przez 

Komisarza Rządu m Wil- 
na na imię Witolda Li- 

   

  

DOKTÓR 
Janina 

Piotrowicz-Jurczenko 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
As 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuje od 5—7 wiecz.. 

l. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 
W. Z. P. 29. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skėine, wenerycz 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z-W.P 

Akuszerka 

      

Ма Laknaroma 
Pizyimomjs od 9 do 7 wteaa, 
ulita Kasztanowa 7. w, 3. 
W o/,P W, 0 A520 

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeyrowadziła się 
Zwierzyniec, 

sa lewo Gedemirowaką 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamze gabinet kosmetycz- 
my, uuwu zinarazczki, bro- 
dawki, kurzaśki i wągry, 
W. Z. P. 46 8323 
  

  

Wybitny 

pedagog 
wyjedzie na kondyc) 
Specjalność: matematyka, 
łacina i historja z zakresu 
Bu klas. Przygotowuje 

eksternistów. 
Julian. Suražski, Wilno, 

ul. Kijowska 6, m. 8, 
tel, 2-54 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 

  

Tom. Zana, 

Wiilnie Wiłodzimierz Baruchson przy ulicy W. Po- 
hulanka 14, Mojżesz Sznejder przy ulicy Stefańs«'ej 
10 i Hirsz Apatow przy ulicy Niemieckiej 22. Wob 
wszelkich władz i urzędów spółkę reprezentuje każ: 

minowicza unieważ- 
nia się. 

  

Najulubień para kochanków Maurice Chevalier 
” Režyserja Roubena Mamouliana 
DZIG (twórcy „Dr. Jekyll i Mr. Hyde“) 

Film, o którym mówi Paryż i mówić będzie całe Wilno! 

Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

  

Э2151 
i Jeanette Mac Donald 
w swej najnowszej kreacji 

Największa sensacja ekranów prod. 1933 r. LRwtęk. Kimo - Teatr 

HELIOS lit Języki 
(praktyka i teorja) 

    
  

  

  

Wileńska 38, tel. 9-26 Najnowsze piosenki. 

  

Światowid 
«l. Mickiewicza 9. 

Dźwięk. Kiso-Teuir | 

Kpt. MIECZYSŁAW B. LEPECKI. 

te na tle głośnej powieści E. Remarque'a p. t. 
Film, który poruszył cały śwrat i przemówił do wszystkich serc i dusz. 

W rolach głównych: Lewis Ayres, Luis Wolheim : Siim Summeryle. minionej wojny. 

NA KOŃCU ŚWIATA. 
Droga była błotnista. W niektórycu 

m'ejscach kone ledwie mogły wycią- 
gnąć nogi z lepkiej mazi. Na szczęście 
po wydostaniu się na otwarte prze- 
strzenie, gdzie wiatr miał lepszy do- 
stęp, grunt stał nieco suchszy i mo 
gliśmy poruszać się żwawiej. 

Na krajobraz składały się nieprze- 
brane pola kartoflane. Tutaj trzeba 
nadmienić, że Chiloe jest tem miejs- 
cem na głobie, gdzie kartofel rośnie w 
stanie dzikim. Wyspiarzie uprawia ją 
go jsżecze z cz. przed przybyciem Hi- 
szpanów. Kronikarze pozostawili nam 
zapiski, z których wynika, że Indja- 
nie-Chiloci eksportowali je na małych 
łodziach na ląd stały, gdzie dokony- 
wali wymiany z Araukanami na skó- 
ry i produkty stron cieplejszych. Po- 
dobnie jak wówczas i dzisiaj kartofel 
stanowi główny produkt wywozu z 
wyspy. Tylko teraz nie wywozi się go 

- małemi łódeczkami, lecz sporemi go- 

ietami żaglowemi, od których roi się 

w licznych odnogach morskich archi- 
pelagu. 

Na Chiloe nie udają się żadne roś- 
limy, które wymagają znaczniejszego 
nieco nasłonecznienia, natoniiast te 
wszystkie, które dojrzew w. ziemi, 
jak kartofle, buraki. marchew €te. da- 

ją doskonałe plony. 
Jak już wspomniałem. wyspa po 

      

  

  

          

siada 100 tysięcy ludności, a więc na- 
feżałoby przypuścić, że spotka się na 
miej wiele ws” i miasteczek: tymeza- 
sem wędrowiec który zaplącze się nie 
co dalej w głąb lądu, znajdzie tam o!- 
brzymie przestrzenie zupełnie puste. 
Cała ludność gromadzi się nad samem 
morzem, które stanowi dla niej jedy- 
ną dogodną i tanią arterję komuni- 
kacyjną. Osiedłania w głębi lądu 
wszyscy tu unikają. Jechaliśmy tedy 
nietylko bezdrożami ale również i kra 
jem bardzo słabo zaludn onym. Jedy 
nie od czasu do czasu mijaliśmy poje- 
dyńcze domki z gankami i bałkona- 
mi, podobnemi, kubek w kubek, do 
zabudowań zamożniejszych chłopów 
polskich. Przy osadach tych kręciły 
się zwykłe świnie, których na wysr-e 
hodują bardzo dużo, Mieszkańcy przy 
giądal: się nam z ciekawością zdradza 

jąc. że obcy człowiek należy w tych 
stronach do rzadkości. Ich barwne 
poncha i czarne mantyle odbijały od 
tła jasnej zieleni łąk wyrazistemi pia- 
mami, przypominając obrazy mala- 
rzy nowoczesnych. 

Od czasu do czasu mijali nas jeź- 
dźcy. Z reguły zatrzymywali się przy 
nas, pozdrawiali i pytali, co słychać 
„w mieście*, oraz dokąd jedziemy. 
Odpowiadał za mnie przewodnik, mó 
wiąc, że w mieście wszystko po stare 

        

› Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

        

NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
ierne realistyczne odźwierciadlenie 

dy z zarządców samodzielnie. Wieksle, żyra czek, 

   
wyć wydawane, zawierane i podpisywane w imi 1 
spółki przez dwóch którychkolwiek członków zarzą- 
du du pod stemplem firmowym. Do otrzymywania   ul. Ś. Ignacego 9 m 10 

w bramie na lewo. 

POKOJE 
Jagiellońska 9-13.     KAWIARNIA NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone, Początek o g. 4,6, 8 i 10:20 „umowy, przekazy, pełnomocnictwa, prokury, akty ..»- | Francuski, ŚWITEZIA AKA 

tarjalne i hipoteczne, wszelkie zobowiązania oraz ko- Angielski as y NKA 
DZIŚ! Najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe osnu- respondencja i podania. do władz i urzędów winny Niemiecki jedeu, dwa, cztery, kuch- Wilno, Wileńska 9, 

Smaczne i obfite obiady 
na maśle, śniadania ; 
kolacje. Potrawy jaaskie 

mu i że jedziemy na polowanie nad 
zatokę Cucao. Ch loci kiwali głowami, 
obrzucali ciekawem spojrzeniem cu- 
dzoziemca i ruszali w swoją drogę. 

Na noc zatrzymalśmy się w dwo- 

feczku pewnego Chiloty, który miał 
na imię don Juan. Imię to przy krzy- 
wych nogach i potężnym nochalu, go- 
dnym samego Cyrana do Bergerac. 
wydało mi się nieco nie na miejscu. 
ale ktoby tam uważał na takie rzeczy 
w samym środku wyspy Chiloe! 

Juan zarówno jak : cała jego rodzi- 
na, był do głębi poruszony moją wizy- 
tą. Jego instynkt gościnności opano- 
wał wszelkie inne uczucia. Chłopisko 
stawały poprostu na głowie. aby nam 
okazać serdeczność i życzliwość. 
Wzruszyło mnie to tak mocno, że po- 

darowałem mu na pamiątkę złotą mo 
netę polską, których kilka miałen: 
przy sobie. Pewno do dnia dzisiejsze 
go chlubi się poczciwina i pokazuje 
sąsiadom. 

Rano wyjechaliśmy w dalszą dro- 
sę, obdarowani dwiema pieczonemi 

kurami i mendlem gotowanych na 
twardo jaj kurzych. 

Druga część podróży prowadziła 
głównie przez lasy, któremi zachodnia 

wyspy jest pokryta nieomal cal- 

kowicie, Lasy te będą kiedyś słanowi- 
ły niewyczerpane źródło bogactw. 
Dzis'aj eksploatuje się jeszcze puszcee 

        

położone na kontynencie, lecz chwiła, 
gdy pocznie się opłacać wyrąb na wys 
pie jest już bardzo bliska. Zważywszy 

gatunków że rośnie tam mnóstwo 

"AAS REDA 

  

drzew, nadających się na budulec, о- 
raz materjał do fabrykacji mebli, bu- 
dowy łodzi, bartek i kutrów, musimy 
zgodzić się, że tyłko drożyzna frach- 

” mogła spowodować zupełne niet- 
ęcie puszcz chiloeńskich. 

Jechało s'ę temi lasami dość przy- 
jemnie. Ponieważ droga była bardzo 
rzadko uczęszczana więc błota prawie 
nie było. Nie spotykaliśmy też os'edli 
iudzkich. 

Około południa zatrzymaliśmy się 
na niewielkiej polance, gdzie zjedliś- 
my na świeżem powietrzu skromny 9- 
biadek, poczėm, nie zwlekając, ruszy 
liśmy dalej. Mądre koniki widoczn'e 
czuły instynktownie, że koniec podró- 
ży się zbliża, kłusowały więc raźnie. 
Jeszcze za dnia poczęliśmy zjeżdżać z 
jakiejś góry, u której stóp, według ża 
pewnień przewodnika miała znaj- 
dować się atoka Cucao i dom jego 
compadra. 

Nareszcie po dwóch dniach wytrzą 
sania wnętrzności na chiloeńskich ro- 
synantach, dotarliśmy do celu. 

Dworek Guillermo Sancheza stał w 
pobliżu rozległej plaży morskiej, któ. 
rej oba końce g'nęły gdzieś za zakrę 
tami brzegów, na skraju pięknego la- 
su dziewiczego, który rósł opodal mo- 

jakby z obawy, aby nie spoufali- 
ło się z nim zańadto. 

Zatoka Cucao jest taka duża i ta- 
ka szeroka, że zbliska przypomina ot- 
rarte morze. Fale biją tam mocna i 

wysoko, to też nie stanowi ona przy- 
stani dla okrętów. Jej brzegi są wsku- 

       

      

   

      

tek tego puste i osiedla ludzkie można 
spotkać na nich tylko bardzo rzadko. 
Strony te wzięły w swoje posiadanie 
rozległe lasy, które mimo tego, że kł'- 
mat kraju jest zaledw'e umiarkowany 
noszą charakter tropikalny. Wygląl 
ten posiadły wskutek bardzo gęstego 
podszycia, bujności i zachowania 
„przez okrągły rok prawie jednakowe- 
go brudno-zielonego koloru. 

Guillermo Sanchez trudnił się teo- 
retycznie rybactwem, rólmietwem i 
mzyśl'stwem, w praktyce zaś nie robił 
prawie mie. Maleńkie pólko kartofli. 
które uprawiała żona z córką Jasmi- 
ną, dawało dostateczną ilość jarzyny 

dla całej rodziny na cały rok, wielka 
ilość ryb w morzu poprostu naprasza- 
За się do sieci, zastawianych przez je- 
go syna, Jorge, polowanie zaś trakto- 
wał stary, jako przyjemność. 

Pędziła sobie ta rodzina żywot bez 
troski, mało dbając o styczność ze 
Światem i z jego kłopotami. Lata mi 
jały w tym zakątku cicho i spokojnie. 
Siadając wieczorami z tymi ludźmi z 
nienaszych czasów, którzy słuchali o- 
powieści o samochodach i telefonach 
z takiem zaciekawieniem, z jakčem 
dzis:aj przeciętny Europejczyk nie stu 
cha nawet opowieści o próbach pod- 
róży w stratosferę, zastanawiałem się 

nad tem, jak cywilizacja współczesna 
jest jeszcze powierzchowna, a jej zdoł 
ność przenikania niedoskonała. 

  

  

    

     

  

Zapytałem pewnego razu starszego 

go zatoka, nad którą mieszka, tak się 
nazywa. 

W odpowiedzi usłyszałem taką le- 
gendę. 

— Było to — mówił Guillermo 
Sanchez — dawno, przed przybyciem 
Hiszpanów. Kto wie, czy od tego cza- 
su nie upłynęło z tysiąc lat. Mieszkała 
wtedy nad tym brzegiem jedna ro- 
dzina chilocka. Mąż z żoną i córką. 
Pewnego dnia ojciec powiedział da 
córki, aby poszła do lasu po drzewo. 
„Nie pójdę, ojcze — odpowiedziała 
dziewczyna — gdyż wczoraj widzia- 
łam w lesie złotego wilka. Boję się”. 
Ojciec nie zważał jednak na jej słowa 
« zmusił ją groźbami, aby poszła. Dzie 
wczyna poszła, ale wróciła dopiero za 
rok. Na plecach, w koszyczku niosła 
maleńkie dziecko. „Czyje to? — za- 
pytał ojciec. „Moje* — odpowiedziała 
córka i złożyła dziecko na ziemi. Po 
chwźli rzekła: „Ja teraz muszę wyjść. 
Wrócę wkrótce. Tylko pamietajcie — 
dodała jeszcze — że na dziecko nie 
wolno patrzeć. Gdy kto choć raz rzuc: 
na nie okiem, dziecko zniknie”. I wy- 
szła. Tymczasem babka nie mogła po- 
wstrzymać swej ciekawości i uchyliła 
przykrycia kobtałki, w którei cichuł- 
ko kweliło jej wnuczę. Dostrzegła jed- 
nak tylko krótki błysk. Kobiałka by- 
ła pusta. Gdy córka wróciła i zobaczy- 
ła, że dziecka niema, wpadła w roż- 
pacz i krzycząc głośno: Cucao! Cucaot 

»iegła z chaty i rzuciła się do zato- 
„gdzie utonęła. 

      

    
  

  

Sancheza, co to znaczy Cuca i dlacz*- (D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


