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Gdy przed rokiem znienacka spa- 

dła na nas żałoba i jak to zwykle by- 

wa, śmierć dopiero ukazała nam wiel- 

kość Tego, którego utraciliśmy, a tem 

samem rozmiary straty — cios jak 

również jak w takich wyjadkach by- 

wa—wydawał nam się nie do zniesie- 

nia. 

Był też istotnie tej miary, że ucz 

żalu mogło budzić w wielu umysłach, 

cie 

  

wielu gorętszych sercach porywy pe- 

'wnego buntu przeciw nieznanym, а 

przeto możliwym do uznawania przeż 

mniej cierpliwych, nawet za niespra- 

wiedliwość, — zrządzeniomi Opatrż- 

ności. Życie jednak. które z szorst- 

kością otrzaskanėgo z bólem ludzkim 

lekarza, zasklepia i wreszcie — za- 

bližnia drakońskiem' lekarst- 

wem codziennych trosk, 

stopniowo i ten ból. Spokój jest rzeź 

czą przyjemną. Wielu, jak gdziein- 

dziej, tak i tutaj przyniósł może za- 

rany, 

uspokoiło 

pomnienie... 

Puste okna narożnego pokoju pa- 

łacu reprezeniacyjnego patrzą na plac 

gdzie stał przed laty pomnik Muraw- 

jewa. Może ktoś kiedyś czasem po- 

myśli o tem, tędy przechodząc, że da- 

wniej na przeciwiegłym krańcu gma- 

chu mieszkał ówże — pośpiesznie 

sprzątnięty z cokółu pomnika, satra- 

pa. Może zaduma się nad tem zesta- 

wieniem głęboko. Może odsłoni głowę 

mijając „puste”* okna. Może nakonieec, 

analizując swoje uczucia,. dotrze do 

syntezy tego Człowieka i zarazem 

Symbolu. 

Symbolem, głębokim 

jest każda czczona przez rzesze pos- 

tać. Niezmierne bogactwo wniosków 

daje analiża takiej czej, takiej posta- 

ci. Czci — trwałej, postaci — nieprze 

mijającej. Bogactwo wniosków o dro 

gach, któremi da cześć chodzi i o wra- 

żliwości wspomnianych rzesz, które 

właśnie tak na czyny i słowa wielbio- 

nej przez się postaci rezonują. Wnio- 

ski są zawsze niemał takie, że wywo- 

łują uczucia dużego optymizmu co do 

przyszłych losów, co do zasadniczego 

morale przeciętnego człowieka. Wnio- 

ski te idą także w stronę przeciwną... 

Tyczą się także i tych niewielu, któ- 

rzy czci owej nie podzielają, z jakich- 

kolwiek względów, — choćby kiedyś 

bardzo się tego wstydzili... 

Ale nie o to nam chodzi. W an+- 

lizie promieniowania niewysłowienie 

pięknej postaci ukochanego Biskupa 

Legjonów. chcemy podkreślić mo- 

ment dziąłania przezeń mocą wpły- 

symbolem 

  

"wu, wywieranego na wszystkich, któ- 

rzy Go bliżej, lub nawet bardziej z da- 

leka znali, działania wielką wymową 

jego czynów. Był kaznodzieją, był zło 

toustym kaznodzieją, ale mowa jego 

stała zawsze na usługach jego czynów 

sama czynem, albo potwierdzeniem 

ezynu będąc. Nigdy nie była samem 

tylko .nawracaniem*, samą tylko 

„nauką moralną”, Czy akcja w obro- 

nie Chełmszczyzny, czy akces do Le- 

gjonów, czy cała późniejsza praca, 

podczas wojny na obczyźnie, czy wr 

szcie w kraju, aż do ostatnich chwil 

-- każdemu jego słowu towarzyszył, 

  

jeśli nie poprzedzał je czyn. 

Czyn odważny. Droga największe- 

go oporu. Jakże wygodnie było odda- 

wać „co cesarskie, cesarzowi, inter: 

  

pretując ową cesarskość dość szero- 

ko... Jakże trudno, często i niebezpie- 

cznie było płonąć patrjotyzmem slu- 

dze Kościoła, gdy patrjotyzm wcha- 

dził w wyraźną kolizję z „władzą, któ 

ra „pochodziła od Boga'* — przecież. . 

Wysokie natchnienie i kryształowa 

czystość sumienia jednak wskazały 

Bożemu Słudze i Pasterzowi Dobr - 

mu drogę tę, którą poszedł, drogę 

najcięż Że taka była, dobrze w 

wiemy wszyscy... 

Dwa są najczęstsze, 

niej żywione uczucia 

  

  

najpopular- 

miłość ojczy- 

zuy Oraz uczucie religijne. Rzadko 0- 

bydwóch ktoś nie posiada naraz. 

„ość — iluż to nawet z najwię- 

cej antiklerowo usposobionych, jest 

ludzi o bardzo głębokiej religijnoś- 

ci. Dla mich to ideałem szczególnym 

jest postać Biskupa Legjonów, naj- 

żarliwszego Kapłana i Patrjoty ra- 

zem. 

Cóż prostsze nad to, że Jego cześć 

jest trwała i będzie trwała, że Jego 

postać nigdy przeminąć nie może. 

Cóż prostsze nad lo, że Jego życie 

trwa dla nas nadal, bez przerwy. 

Że dziś, gdy rozejrzymy się do- 

koła i na tle pospolitego rozbest- 

wienia nienawiści, dla nienawiści, na 

tle zdziczenia, wybujałego na żyznej 

dlań glebie najbardziej wstręlnych 

form egoizmu, na szowinizmie-nacjo- 

nalizmie, że myśl o Nim, którego do- 

CZESNE życie samą dobrocią i miłoś- 

cią było — ta myśl dla wielu wytch- 

aiiėniem i rozjaśnieniem się staje. 

Dla nich okna wspomnianej, na- 

rożnej sali pałacu reprezentacyjnego, 

męgdy nie będą puste. Oni też zrozu- 

mieją przechodnia który mijając je 

kiedyś w skupieniu odsłoni głowę. 
S. Z. KI. 

    

    

Akadem]a żałobna. 

Ku czci nieodżałowanej pamięci 
ks. Bisk. Dr. Władysława Bandur- 
skiego Wielkiego Bojownika o wol- 
ność i niepodległość w pierwszą rocz- 
nicę Jego zgonu, który okrył żałobą 
cały Naród odbędzie się dziś 5 marca 
1933 r..o godz. 13-ej w sali Teatru 
na Pohulance urocz. akademja ża- 
łobna. 

PROGRAM AKADEMJI. 

1) Fr. Chopin — Marsz żałobny — wy- 
kona orkiestra 1 p. p. Leg. 

2) Słowo wstępne — gen. broni Lucjan 
Żeligowski. 

3) Przemówienie okolicznościowe — ppłk. 
Dr. Eugenjusz Dobaczewski. 

4) Wiersze Ks. B. Wład. Bandurskiego: 
„Wszystko nam dałeś”, .Błagałem Ciebie” 

wygłosi art. teatr. miejsk. Włodzimierz Preiss. 
5| Karłowicz „Skąd pierwsze gwiazdy”, 

Małkowski „Dzwonów dźwięk* wykona Chór 
Pocztowców pod batutą Wł. Szczepańskiego. 

6) Orkestra 1 p. p. Leg. 

Wstęp bezpłatny. 
W) dniu 6 marca 1933 r. o godz. 

10 rano w kościele Św. Jana zostanie 
odprawione / uroczyste nabożeństw: 
żałobne, celebrówane przez JE. ks. 
Metropolitę Jałbrzykowskiego. 

Po nabożeństwie nastąpi złożenie 
wieńca przez delegacje wojska, związ: 
ków i społeczeństwa na grobie — w 
bazylice wileńskiej. 

Komitet uczczenia pamięci ks. 
Bisk, Bandurskiego wzywa wszystkie 
Związki ze sztandarami i całe społe- 
czeństwo wileńskie do wzięcia udzia- 
łu w uroczystościach. 

  

Najwięcej zaniedbane i zniszczone 

RĘCE 
udelikatnia natychmiastowo, wybieła, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych per- 
fumerjach i skłądach aptecznych. 

Dr. Krzemiański 
© Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwlatowa 7, tei. 14-25 

    
  

RZĄD NIE USTĄPI. 

BERLIN, (Pat). — Na zgromadzeniu w 
Pirmasens minister Frick oświadczył, że obe 
eny rząd Rzeszy pozostanie u steru nawet wó 
wczas, gdyby wybory niedzielne nie przynio 
sły mu większości 51 proc, i w tym wypad 
ku bowiem stronnietwa opozycyjne nie mog 
łyby wyłonić większości zdolnej do pracy 
pozytywnej. Z tego stanu rzeczy rząd obecny 
wyciągnie konsekwencje i na wszelki wyps 
dek nie ustąpi, 

ŚMIERTELNE BÓJKI — 
ARESZTOWANIA. 

BERLIN, (Pat). — W Duesseldorfie i Kc- 
lonji doszło do ostrej strzelaniny w czasie 
pochodu Hitlerowskich oddziałów szturnio 

wych. Pochedy ostrzeliwane były przez ku 
maunistów z dachów domów w dzielnicach ro 
bctniczych, Interwencjowała również polic 
ja, dając szereg strzałów. — Aresztowano 70 
osób. 

Ubiegłej nocy policja aresztowała w Вет- 
linie 110 osób, z których 70 przewiezionych 
zestało do prezydjum oplicji. Większość ave 
sztowanych jest komunistami. 

De krwawego starcia przyszło w Kolo" 
ji. 4 komunistów zostało ciężko rannych, 2 
z nich zmarło, trzeci walczy ze Śmiercią. 

NIEZNANI SPRAWCY... 
BERLIN, (Pat). — Ubiegłej noey nicznani 

sprawcy zakradli się do biur partji socjałuc- 

  

republikańskiej. Wszystkie szafy, biurka i 
wególe urządzenia biurowe zostały uszkodzo 
ne. Sparwcy włamania zabrali także m tn. 
akta, zawierające kartoteki i inne dokumer 
ty. 

PACYFIŚCI OSKARŻENI O ZDRADĘ 

KRAJU. 
BERLIN, (Pat). — Policja berlińska doka 

nała rewizji w lokalach organizacyj pacyfi 
stycznych: Niemieckiej Ligi Ochrony Praw 
Człowieka o6rxz Niemiechiego Towarzystwa 
Pokojowego. Skoniiskowane materjaty prze 
wiezione na 2 wozach ciężarowych do pre- 
zydjum policji. Według relacji biara Wolfa, 
już wstępne badania miały dać podstawę do 
oskaržania erganizacyj o zdradę kraju. 

Z eałej Rzeszy nadchodzą wiadomości o 
starciach i zaburzeniach, 

REWIZJE. + 
BERLIN, (Pat) — Dziś rano policja ob 

sadziła gmach wydawnictwa socjalno — de- 
mekratycznego organu codziennego _„Vor- 
waerts*, przeprowadzając szczegółową re- 
wizję w biurach. Obsarzony został również 
sąsiedni dom, będący siedzibą centralnego 

Związku Zawałowego robotników metalur- 
gicznych, jedenj z największych organizacyj 
związkowych w Niemezech. е 

OSTRE POGOTOWIE POLICJI. 

BERLIN, (Pat). — Od dziś zostało. zapro 
wadzone w Berłinie ostre pogotowie polieji i 
oddziałów pemoeniezych. Na dzień wyborów 
zarządzenia. polieyjne dla ochorny lokali wy 
borczych zostały zaostrzone. Wszystkie gma 
chy rządowe oraz budynki użyteczności pub 
licznej są strzeżone przez wzniocnione po- 
sterunki. 

GDZIE SIĘ ZBIERZE REICHSTAG: 
BERLIN, (Pat). — „Boersen Ztg.“ dono 

że zbór ewangelicki „wysunął szereg zast 
żeń przeciwko przeniesieniu obrad parlam e 
tu Rzeszy do kościoła w Poczdamie. Obeen'ę 

  

    

  

brana jest pod uwagę możliwość zebrania sie 
Reichstagu w t, zw. Długiej Stajni, zbudowa 
nej pizez Fryderyka Wielkiego dla celów 
wojskswych. 

PIERWSZY WNIOSEK W PRZYSZ- 
ŁYM REICHSTAGU. 

BERLIN, (Pat). — W| przemówieniu we 
Frankfurcie nad Menem minister Goering 04 
wiadeżył, że jednem z pierwszych zadań bę 
dzie zgłoszenie w Reichstagu wniosku 0 przy 
wrócenie naroedcwych czarno — biało — 
czerwonych barw. 

JAKE BĘDZIE STOSUNEK HITLERA 

DO ZSSR... PO WYBORACH? 

BERLIN, (Pat). — „Vossiche Ztrg*. pisze: 
Jak słychać, ohceny rząd przywiązuje wagę 
do utrzymania kontaktu z Rosją Sowiecką. 
Przypuszezać należy, że Litwinow w czasie 
śwcjej ostatniej wizyty u ministra spraw zag 
ranicznych Neurnaha usłyszał zapewnienie, 
że pelityka zagraniezna Niemiec po tej linji 
właśnie będzie kontynuowana. W czasie kam 
panji wyhorczej wygłaszane były mowy dia 
telów wewnętrzno — politycznych, które w 
Moskwie wywołały nieprzychylne echo. — 
Oczekiwać należy, że po kampanji wybor- 
ezej rząd podejmie próbę wyjaśnienia, że 
bolszewizm rosyjski jest wewnętrzną sprawą 
pzństwa sowieckiego, z którem Niemcy utrzy 
mują i cheą utrzymać przyjazne stosunki. 

    

  

    

   

NIEMIŁE BARWY. 

BERLIN, (Pat). — „Volssische Ztg“ de- 
nosi o następującym incyd е 

Jeden z. wrocławskich adwokatów wywie 
sił ma dachu swego domu flagę o barwaci 
republikańskich czarno — czerwono — zło 
tych. Narodowi , mieszkańcy do- 
mów: sąsiednich usunięcia tej flagi. 
Gdy adwokat odmó emu żądaniu, zaczęto 

oblegać dom. Dowódca wezwanego pogotc- 
wia policyjnego zażądał - natychmiastowego 
zdjęcia flagi o barwach republikańskich 

! 

к HITLER LATA... 

BERLIN, (Pat). — Hitler przykył dz'ś 
burgu i po jednogodzinnym pobycie odlec'ał 
w kierunku Królewca. WE 

WARSZAW; (Pat). — Dowiadujemy się, 
że rząd niemiecki za pośrednietwem posel- 
stwa w Warszawie notyfikował rządowi pol 
skiemu, że w dniu 4 marca samołotem Luft= 
hansy kancierz Rzeszy Hitler przeleci ponad 
terytorjum polskiem w drodze do Królewca, 
Rząd pelski powyższą notyfikację przyjął do 
wiadomości. 

„PÓZDROWIENIE Z WYSOKOŚCI. 
BERLIN, (Pat). — BiuroWolffa komuni- 

kuje: Kanclerz Hitler w ozasie totu do Króle 
wca wystosował następujące pozdrowienie do 

  

    
   

    
          

  

„ Prus Wkchodnich: 
„Z wysokości, ponad ziemią niemiecką, 

pozdrowiam Prusy Wschednie. Jak zawsze 
z Wschodt niemieckiego rożnieeane były og 
nie wolności niemieckiej tak i dzis naroda“ 
wo — socjalstyezny ruch nicpodległościowy;, 
po raz ostatni przed 5 marca, kieruje z nie 
mieckiego Wschedu swoje wezwanie do ni 
rodu niemieckiego. Wschodnie — Prusacy! 
Całe pezostałe Niemey myślą dziś o was. Z 
nieegraniczoną otuchą spogłądają one dziś 

na swój hastjen na Wschodzie. Pozdrawiamy 
Prusy Wschodnie, stoimy przy Prusach 
Wschodnich, będziemy walczyć do ostatka o 
Prusy Wschodnie, (—) ADOLF HITLER, na 
pokładzie samolotu „Riiehthofen*. ! 

Zajecie stolicy Džeholu. 
Wycofywanie się wojsk chińskich. 

Japończycy osięgnęli swój cel. 

LONDYN. (Pat.) Ubiegłej nocy 

Japończycy, po gwałtownym ataka 

zmusiii bombowym z  aeroplanów, : 

Chińczyków do ucieczki i zajęli mia- 

ste Dżehol, stolicę prowincji tej sū- 

mej nazwy. W ten sposób Japończy- 

cy osiągnęli cel swej kampanii. , 

TOKJO. (Pat.) Wojska japońskie 

zajęły miejscowość Ling-Yeu, poło- 

żeną wpobliżu Wielkiego Muru Chiū- 

skiego. Wojska japońskie zatrzymały 

się, nie przekraczając granicy Muru. 

'TOKJO. (Pat.) Ministerstwo wojny 

zaprzecza, jakoby dowództwo japoń- 

skie zwróciło się do władz wojsko- 

wych chińskich z żądaniem ewakuacji 

Tien-Tsinu. 

TOKJO, (Pat.) Odwrot wojsk chiū- 

skich z prowincji Jehol trwa w całej 

pełni. Pobite wojska chińskie wyco- 

tują się do Chin północnych poprzez 

różne przejścia w murze chińskim. 
Japończycy nie starają się rozciągać 

pościgu za wycofującemi się oddzia- 

łami poza mur chiński, jednakże przy 
gotowują się do opanowania wszyst- 

kieh przejść i wszystkich przełęczy 
górskich, by uniemożliwić powrót 

Chińczykom do prow. Jehol. Przełęcz 

Linkou jest wzięta. 

TOKJO, (Pat). Wojska chińskie 

wycofują się poza obręb Wielkiego 

Muru, przygotowująe się rzekomo do 
kontrataku. - ` BRE 

PEKIN, (Pat). Wojska chińskie 
po ostatnich powodzeniach armji ja- 
pońskiej wycofują się w kierunku po 
łudniowym, kierując się na przełęcz- 
ne Hsi-Feng-Kou i Czih- Ling-Kou, 
położone w pobliżu iWelkiego Muru 
Chińskiego. 

PEKIN, (Pat). Gen. Tang-Ju-Lin, 
komendant miasta Dżehol, zbiegł w 
niewiadomym kierunku. Stało się io 
sygnałem do ogólnej ucieczki. Ucie- 
czka Tang-Ju-Lina wywołała wielkie 
oburzenie. Wydany został nakaz arc- 
sztowania go, przyczem w razie ujęcia 
grozi mu niewątpliwie kara śmierci. 
W punkcie granicznym  Ku-Pei-Ku 
Czang-Sue-Liaug zgromadził 30 tys. 
ludzi, którzy mają speejalne instruk- 
cje. Mają one pozostać w granieach 
Dżeholu. - 

   

WOJNA BEZ ZERWANIA STOSUA- 

KÓW DYPLOMATYCZNYCH. 

TOKJO, (Pat), — Poseł chiński wyjeżdza 

w dniu jutrzejszym do Nankinu celem wygło 

szenia erpose o stosunkach ehiūsko — japom 

skich na zgromadzeniu Kuomintangu. Wed- 

ług panującej tu opinji, Chiny, nie zamierza- 

ją zerwać stosunków dyplomatycznych z Ja 

penją, gdyż chiński charge d'affaires pozosta 

je w Tokjo. : 

HITLER W KRÓLEWCU. 
BERLIN, (Pat). — Zapowiedziane wielkie 

maniiestacje w Królewcu rozpoczęły się o 
godz. 8 wiecz. 

Przez cały dzień z różnych stron prowin 
cji wschodnie — pruskiej zjeżdżały się spee 
jalnemi pociągami delegacje i odziały sztur- 
mówców 

Nad miastem krążyły samoloty nartji na 
redoówo — socjalistycznej, owacyjnie witane 
przez ludność. 

Ulice miasta ozdokione były sztandarami 
czarno — biało — czerwonemi i flagami ze 
znakiem swastyki. Dom Techniki, w któ- 
rym edbywał się meeting Hitlera, od polud- 
nia zapełnił się po brzegi. 

Reportaż prowadził przed mikrofonem ra 
djowym Goebbels, zapowiadając udział Hitle 
ra, zwrócił się z pozdrowieniem do wszyst 
kich Niemców, zamieszkałych nietylko w Rze 
Szy, lecz również i poza jej granicami. 

Powitany długotrwałemi owacjami przez 
zgromadzenych kancierz Hitler wygłosił go 
dzinne przemówienie, w którem nie poruszył 
żadnege momentu z polityki zagranicznej, 
Osnową przemówienia było oskarżenie — 
„Stronnietw systemu, że w ciągu 14 dni 
swcieh rządów doprowadziły Niemcy do cara 
pełnej ruiny i zależności od ebcych. Mówca 
zebrazował stan Niemiee przedwojennych, 
podkreślając nietylke zasobneść materjalną 
leez również siłę moralną i fizyczną, z któ 
rą cały Świat musiał się liczyć, 

Dałej kanelerz nawoływał cały naród do 
jedności, podkreślając, że tyłko solidarne i 

ponad różnicami klasowemi oraz partyjnemi 
skupienie się około sztandaru ruchu narodo 
wo — scejalstycznego doprowadzi de odro- 
dzenia Niemiec Dzieło odbudowy wymaga 
jednak dłuższego ezasu. 

Mewa, © charakterze wybitnej propagan 
dy przedwyborczej, transmitowana była 
przez wszystkie radjostację niemieckie. 

  

HITLER POJEDZIE DO RZYMU? 

RZYM, (Pat). — Koła dyplomatyczne mó- 
wią o bliskiej wizycie Hitlera w Rzymie. Jak 
przypuszczają, wizyta ta ma mieć miejsce 72 
raz po wyborach do Reichstagu. 

    

Spółka Akcyjna. 
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Getry. 

  

Wilenski ||| 
Prywatny Bank Handlowy 

Założony: 1873 roku. ; 

Instytucja Centralna w Wilnie, ul Mickiewicza 8. 
' Telefony: 316, 408, 445 i 816. 

: Oddziały: WARSZAWA — SUWAŁKI — LIDA- 

Bank uskutecznia przekazy da Rosji i Litwy 
oraz do wszystkich miejscowości w kraju i zagranicą 

rzyjmuje wkłady terminowe i płatne na każde żądanie w złotych 

walutach obcych oraz wkładki oszczędnościowe od 5 zł. wzwyż: 

załatwia inkaso na wszystkie miejscowości Rzeczypospolitej 

: ' i zagranicą; | : “R 

kupuje i sprzedaje. waluty zagraniczne w gotówce i w czekach 

oraz załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości; 

Bank wynajmuje kasetki opancerzone .(safes) - 

mieszczące się w podziemnym skarbcu stalowym. - 

-Cena 15 aroszy 

  

     

Administracja czynna od godz. 9— 3 ppoł. Rekopisow Kedakcja nie zwraca 

kronika redakc., komunikaty— 

   

Kronika telestaliczne: 
— Gubernator stanu Rhode Island ogłosił 

jednodniowe moratorjum bankowe. | i 
—., Gubernator stanu Wyomine ograniczył. 

wycofywanie wkładów bankowych do 5 proc. 
— Roosevelt wraz z ministrem skarbu 

Wioodinem i prof. Moley'em odbył konferene 
ję z przedstawicielami wielkich banków. + 

— W stanie Missouri zamknięto banki na 
dwa dni. 

-— Gubernator sanu Nowego Yerku, kóry 
całą noc spędził na konferencji z gubernato. 
rem Federal Roserve Banku, ogłosił morator. 
jum bankowe w całym stanie nowojorskim. 
Moratorjum to narazie ma trwać do 6 ba. 

— Wszystkie banki stanu Mlinefs, począw- 
szy od dnia dzisiejszego będą zamknięte de 
dnia 8 bm. Zarządzenie to dotyczy równiez 
wszystkich banków chicagoskich. Wi 
8 dni po otwarciu ponownem banków wyca-. 
fywanie wkładów będzie ograniczone do: 5. 
p 

    

   

    

  

— Banki w pėlneenej Karolinie ši w Wir 
ginji stały upoważnione do ograniczen a 
wycofywanych wkładów, 

— Cesarz japoński wysłał do prezydenta 
Roosevelta depeszę gra cyjną z okazji el» 
jęcia przez Roosevelta władzy prezydenta. W 
depeszy tej cesarz w a nadzieję, że y 
przyjaźni między Japonją Stanami Zjed” 
noczonemi za ią się jeszcze bardziej pod: 
czas prezydeniury Roosevelta. 

— Harakiri popełniło dwóch członków 
j faszystowskiej w Tokjo. Jeden z nich 

j j rezydencji premjera, drugi w re 
i ministra wojny. Motywem popełni 

ini była chęć zaprotestowania prze 
ciwko malwersacjom w zwązku z operacja 
mi pewnego towarzystwa cukrowniczego. 

— Chiński charbe d'affaires odwiedził uż 

      

  

       

    

    

    

    
      

    po raz ci w tym tygodniu londyńsk: Fo- 
reign Office. Omawiane były sprawy embar- 
go hroni. oraz stosunków chińsko — ang'el 

    

ZIMA JESZCZE TRWA 
więc należy skorzystać z okazji, gdyż wyprzedajemy 

pozostałe artykuły zimowe 

Z USTĘPSTWEM 20% 
Palta zimowe damskie i męskie. 

Swetry i komplety ślizgawkowe. 
Trykoty wełniane damskie. 

Kalesony wełniane imęskie. 
Peńczochy 

Rękawiczki wełniane i skórkowe na podszewce. 
Getry i pończochy sportowe. 
Flanelety i baje deseniowe. 

Z USTĘPSTWEM 10% 
Bielizna trykotowa ciepła (bajowa i Jaegera). 

Pulowery i kamizelki wełniane. 

i skartepki wełniane! 

Welwety deseniowe na szlafroki. 

Bracia JABŁKÓWSCY, Sp. Ake., Wilno, Mickiewicza 18 
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Produkcji Państw. Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie 
zaw 20—230% kwasu fosf, (P2 05) (dostarczamy także ca 16% towar.) 

У . 

OMASFOSFATOWE Sr. z 0. o. 

SUPERTOMASYNA | 

KATOWICE, ul. Kopernika 14, tel. 19-10 a 
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wędki projeki s0jus:U 
państw bałlyckici. 
ELTA (z 1. III. 33) donosi: Poza 

projektami stworzenia w Kownie po- 
seistwa szwedzkiego i przyśpieszenia 
rozwiązania sprawy wileńskiej b. bur 
mistrz stokholmski Linhagen przed- 
łeżył parlamentowi szwedzkiemu ca 
ły szereg wniosków o charakterze 
międzynarodowym. Najważniejsze z 
tych wniosków to Sprawa zbliżenia 
państw, okalających morze Bałtyckie 
i utworzenia ich sojuszu gospodarczo 
kulturalnego. Wnioski swe Linhagen 
uzasadnia niebezpieczeństwem wojny 
która grozi szczególnie małym państ- 
wom. W związku z tem Finlandja, E- 
słonja, Litwa, Łotwa i Polska powia 
neby uzgadniać swą  działalnośćć *z 
Danją. Norwegją i Szwecją dla obro- 
ny swoich interesów. Wjprawdzie po 
między Polską, a Litwą istnieje spór 
o Wilno, który utrudnia tym państ - 
wom współpracę, nie jest to jednak 
sprawa nie do rozstrzygnięcia. Trzeba 
tylko chcieć ją rozstrzygnąć. 

W wypadku przyłączenia się Pol 
ski do państw bałtyckich, dałoby się 
zrealizować sojusz małych państw od 
oceanu Lodowatego, aż do morza 
€Czaruego. Z blokiem tym musiałyby 
się liczyć nawet mocarstwa. Bałtyk 
graniczy wprawdzie z ziemiami ro- 
syjskiemi i niemieckiemi, jednak Ros 
ja i Niemcy to typowe mocarstwa. In 
teresy ich są raczej sprzeczne z inte 
resami państw bałtyckich i skandyua 
wskich. Nie należy zapominać, że 
przed wojną w zbliżonych do Wilhel 
ma sferach znajdowały wyraz agresy 
wne tendencje w stosunku do Skan- 

'dynawji. Projektowano nawet przyłą 
czenie jej do Niemiec. Gdyby nie klę- 
ski nad Marną, Niemcy zapewneby 
przystąpiły do realizacji  wspomnia- 
nych tendencyj. Na szczęście wojna 
obaliła potęgę kaisera. Duch jednak 
pozostał ten sam, gdyż Niemcy nicze- 
go się nie nauczyły i o niczem nie za- 
pomniały. Niemcy są dla Skandyna- 
«ji i państw bałtyckich niebezpieczne 
Dłatego też nie może być mowy o 
wciągnięciu Niemiec do sojuszu skan- 
dynawsko-bałtyckiego. Skandynaw ja 
i państwa bałtyckie pragną z Niem- 
csmi utrzymać jak najlepsze stosun- 
ki sąsiedzkie. 

Pewnych rzeczy już w zakresie 
zbliżenia państw bałtyekich ze skan- 
dynawskiemi dokonano. W Warsza- 
wie powstała skandynawsko-bałty -- 
ka Izba Handlowa. Nie wchodzi jed- 
nek do niej Litwa. Po rozstrzygnięciu 
kwestji wiłeńskiej należałoby Litwę 
koniecznie wciągnąć do współpracy, 
rozwinąć zakres działania skondynaw. 
sko-bałtyckich stosunków handlowych 
i Ł. d. Bez takiej współpracy gospodar - 
k. skandynowsko-bałtycka będzie upa 
cała. ‚ НОУ 

‚ Lepiej się przedstawia sprawa 
współpracy kulturalnej. W Stokh „l- 
mie został założony Instytut Bałtycki, 
który zajmuje się badaniami w zakrce- 
sie gospodadki skandynawsko-bałtyc- 
kiej, historji, archeologji i t. d. Poza- 
tem w Rydze zwoływane są częste zja- 
zdy przedstawicieli prasowych, zaś w 

Siokholmie i innych stolicach czynne 
są towarzystwa zbliżenia kultural- 
nego. 

Linhagen proponuje parlamentowi 
szwedzkiemu zachęcenie rządu do pod 
jęcia inicjatywy w kierunku utworze- 
via sojuszu państw skandynawsko- 

    

bałtyckich. Sojusz dotyczyłby Danji, 
Norwegji, Szwecji, Finlandji, Estonji, 
Łotwy, Litwy i Polski w zakresie sto- 
siinków gospodarczych i kulturalnych: 

Projekt Linhagena przekazany za 
siał komisji konstytucyjnej parlamen- 
tu szwedzkiego. | 

Termin jego rozpatrywania nie z0- 
stał jeszcze ustalony. (Wilbi). 

  

WĘGIEL Górnośląski 
PO CENACH ZNIŻONYCH 

POLECA M. DEULL WILNO, 
JAGIELLOŃSKA 3, TEL. 811 

  

SKROMNY BUDŻET. 
Nakazuje oszczędność! 
Koszule zefirowe od zł. 4.50, kołnierzyki od 45 gr., 
skarpetki 

w Składnicy 
  

WARSZAWA, (Pat). Przedmiotem obrad 
dzisiejszego posiedzenia Senatu był projekt 
rządowy ustawy o szkołach akademickich. 

Na wstępie posiedzenia zabrał głos spra 
wozdawca tego projektu senator ROSTWOÓRO 
WSKI (BBWR), który podkreślił, że opinja 
publiczna dotąd jeszcze trwa pod sugestją, iż 
szkołom akademickim grozi kataklizm stro 
jowy. Stwierdzić należy, że tak nie jest i że 
droga, którą już szedł projekt ustawy, prz 
obraziła go, wprowadzając doń zasadnicze i 
korzystne zmiany. 

Wolność nauki i nauczania pozostaje ka- 
mieniem węgielnym naszych szkół wyzszych. 
W artykule 3-cim dopatrzono si ęukrytych 
tendencyj politycznych, twierdząc, że daje on 
manistrowi możność usuwania niedogodnych 
profesorów i że te stanowi obejście prokla- 
mowanej w artykułach pierwszym i 228-ym 
wolności nauki. R 

Referent oświadcza, że z tem podejściem 
do sprawy polemizować nie będzie. 

Referent zgłosił poprawkę, przyjętą na- 
stępnie przez komisję senacką, że tworzenie 
i zwijanie wydziałów uzależnione jest od roz 
porządzenia Rady iMnistrów. Druga popraw- 
ka komisji do artykułu 3-go postanawia, że 
tworzenie i zwijanie katedr i zakładów zosta- 
je uzależnione od przeprowadzania na wydzia 
le, oddziale czy studjum — reorganizacji. 

Pierwotny projekt czynił pewne wyłomy 
w ustroju korporacyjnym. Referent+uważa to 
za błąd i stwierdza, że w obecnym projekcie 
ten błąd jest naprawiony. Uslawa wprowa- 

  

    

  

        

  

od 45 gr. „Shawls“' szale od 
ogą dziś Panowie nabyć 

FRANCISZKA FRLICZKI 

W. LE DOS K.1 

  

19% 

ZAMKOWA 9. TEL. 6-46. 

enat przyjął ustawe akademicką. 
dza tylko pewne przesunięcia w kompetencji 
władz korporacyjnych oraz daje wyraz te- 
mu, że szkoły akademickie są zarazem za- 
kiadami państwowemi, co stwarza dla nic 
pewne prawa i obowiązki. Punktem wyjści. 
dla ustawy, która tu wprow. reforme, 
jest chęć wzmocnienia odpow j 
dnostkowej kosztem odpowied 
rowej. Stąd pewne ograniczenie funkcyj Se- 
natu na rzecz rektora oraz przedłużenie okre- 
su urzędowania rektora, który komisja w 
myśl poprawki referenta ogranicza do 2 lat 

Ustawa wbrew  twierdzeniom 
jest kompromisem. Powin 
kres wałki i spowodować na tym odcinku 
życia państwowego powrót do równowag.. 

Referent wnosi o uchwalenie jej w brzmieniu 
komisji oświaty i kultury (długotrwałe okla- 

ski na ławach BRWR). 
PRZEMÓWIENIE MIN. JĘDRZEJEWICZA 

W! dyskusji zabrał głos minister JĘD- 
RZEJEWICZ: 

„Jeśli panowie twierdzą, że wolności nau- 
ki i nauczania w tej ustawie niema, te moja 
odpowiedzią jest, że to twierdzenie nie jest 
właściwe i to jest właściwie cała odpowiedź. 
W| sprawach młodzieży ustawa przynosi bar 
dzo wiele. Wiąże się to z pytniem, które wie 
lu mówców zadawało, — dlaczego w czasie 
kryzysu minister przedstawia nam ustawę 
akademieką? Czy ten monet jest dobrze wyt 

rany? Nie! Należało to zrobić znacznie wcze 

Śniej. Nie bylibyśmy Świadkami gorszących 

zajść. — Następnie minister porusza m. in. 

    

   
   

  

   

   

  

   

          

  

   

  

KRAJOWY 

  

  

DLA WYBREDNYCH PANÓW! 
Oddawna oczekiwane ostrza do golenia 

„TRIUMF", „NARODOWE i „RECORD“ 
JUŻ WSZĘDZIE DO NABYCIA. 
  

Prezydent Roosevelt objął stanowisko. 
LONDYN, (Pat). PREYDENT RO- 

GSEVELT złożył na Kapitolu przy- 

sięgę wobec zebranego Kongresu i wy 
głosił przemówienie programowe, w 
którem w bardzo silnych słowach za- 
atakował spekulacje finansowe, up- 
rawiane w Ameryce. Roosevelt ošwiad 
czył, że natychmiastowe działanie jest 
konieczne i że jest on zdecydowany 
przystąpić niezwłocznie do tego dzia- 
łania i zażądać od Kongresu zarzą- 
dzeń, mających na celu ustanowienie 
Ścisłej kontroli nad bankami i insty- 
tucjami inwestytującemi, uniemożli- 
wiając niedozwolone spekulacje wkła 

Bank Angiji wstrzymał 

  

dami oszezędnościowemi oraz zdąża - 

jących do utrzymania zdrowej wału- 

ty. Wrazie niemożności opanowania 

sytuacji Środkami konstytucyjnemi, 

zapomocą ustaw i dekretów, Roose- 

velt gotów jest zażądać od Kongresu 

nadzwyczajnych 

działania w trybie nadzwyczajnym, w 
takiej samej rozpiętości, jakby tu cho 
dziło o walkę z wrogiem zewnętrznym 

Co się tyczy stosunków z zagranicą, 

to Roosevelt w nadzwyczaj dobitny 
sposób podkreślił współzależność na- 
rodów i konieczność współdziałania 

międzynarodowego. 

tranzakcje w dewizac 
zagranicznych. : E 

LONDYN, (Pat). — Miarodajne czynniki 
w Londynie postanowiły nie dopuścić do han 
dla dewizami. Jako powód podaje się mora- 
torjam bankowe w Stanach Zjednoczonych, 
jak również możliwość zamknięcia giełdy no 
wajerskej i giełdy chicagoskiej do 8 bm, włą 
ezni je. : 

LONDYN, (Pat). — Wstrzymanie wszeł* 
kich tranzakcji w dewizach zagranicznych 
w Londynie nastąpiło naskutek decyzji Ban 
ku Angielskiego z dwóch przyczyn: 

1) Dlatego, ażeby nie utrudniać Ameryce 
opanowania kryzysu nadzwyczajnego zarzą 
dzeniami, już wydanemi i oczekiwanemi jesz 
cze w dalszym ciągu do wtorku. 

2) Ażeby się aasekurować przed stratami, 
jakieby wynikały z dzisiejszych lub ponie- 
działkowych tranzakcyj wobec tego, że nie 
jest wiadome, jakie środki Ameryka ptzed- 

Bilans trzęsienia 
TOKJO. (Pat.) Prasa i szereg in- 

stytucyj społecznych rozpoczęły zbie- 
ranie ofiar na pomoc dla okręgów 
dotkniętych trzęsieniem ziemi. Do 
tych miejscowości udały się 4 torpe- 
dowce ze Środkami żywności i po- 
mocy lekarskiej. W/g ostatnich ofi. 
cjalnych danych, w katastrofie trzę- 

« 

SOSNOWIEC, (Pat). — Sytuacja w dru- 
gim <siu strajku demonstracyjnego naogół 
nie uległa zmianie. Na 6,823 ludzi, mających 
pracować na pierwszej zmianie, strajkowało 
4,120. Pracuje normalnie około 2,700 górni- 

sięweźmie do wtorku. 3 2 
Naogół więc krok Banku Anglji, wypły- 

wający całkowićle z sytuacji, powstałej w 
Ameryce, uważany jest w City łondyńskien: 
ка rozumny 1 ostrożny, ponieważ byłoby ze 
szkodą dla Anglji, ażeby wstrzymane byly 
tylko transakcje dolarami a ponadto mogto 
by to sprowadzić czynnik spekułacji i pani 
kę, niepożądaną dla City w takiej. chwili, 

Bank Angielski, biorąc pod uwagę ścisły 
związek między dołarami a wszystkiemi in 
nerai walutami oraz złotem, wstrzymał traa 
zakcje dewizowe. W dniu dzisiejszym a tak 
że w poniedziałek nie będzie więc an tranza 
kcyj walutowych ani ustanowiania cen akcyj 
lub surowców. Notowania rynkowe będą tyl 
ko nominalne. Żadnej paniki na rynku akcyj 
nym na giełdzie w Londynie nie ma. : 

ziemi W Japonii. 
sienia ziemi utraciło życie 1535 osób, 
rannych jest 388, zginęło bez wieści 
948. 2963 domy zawaliły się. 6343 
domy zostały zalane przez fale, które 
wdarły się na wybrzeża po wstrzą- 
sach podziemnych. 1538 łodzie ry- 
baekie zatonęły. 

Strajk górników. 
ków. Kopałnia „Baśska*, która wezoraj €zyn 
na była normalnie, dziś strfajkuje, Pozatem 
w 7 kopalniach zarządzone zostały na dziś 
świętówki. Spokój nigdzie nie był zakłóco 
ny. 

pełnomocnictw do. 

  

smutną dla niego — jak się wyraził — spra- 
wę ukazania się zbiorowej książki profeso- 
rów. Zakołało mnie to osobiście — oświad- 
cza mówca — że profesorowie, w zakresie 
swej specjalności poważni badacze pozwo- 
ili soebie tak łatwe mówić o sprawach, kió 
rych głębiej nie przestudjowali. Książka ta 
roi się od błędów faktycznych, z których pa 
rę wskazałem już w komisji senackiej. W 
dalszym ciągu minister omawia istotę roz 

bieżneści pomiędzy profesarami a nim, — 
stwierdzając, że profeser w roli nauczyciela 
i wychowawcy musi stykać się z ministrem 

— czynnikiem rządowym. Żyjemy w czasach 
bardzo ciężkich. Zdawałoby się, że w takie; 
chwili należy wszystkich, a już specjalnie 

upić około jakiegoś ośrodka isto 
owej misji. Tymczasem młodzież 

akademicka pewnego chkczu nie ma nie lep 
szego do roboty, jak ogłaszać strajk. 

Po przemówieniu ministra Senat przystą 
pił do głosowania nad ustawą akademicką. 

W. głosowaniu nad całością ustawy Senat 
ustawę akademicką uchwalił większością gło 

sów. 9 

  

    

  

  

Konferencija min. Beczkowicza 
z przedstawicielami prasy. 

RYGA, (Pat). W dniu 4 bm. p. mi- 
nister Beczkowicz odbył konferencję 
z przedstawicielami prasy miejscowej 
W konferencji wziął również udział 
szef wydziału prasowego ministerst 

wa spraw zagranicznych min. Seskis. 
Minister Beczkowicz, rozwijając swe 
rsyśli, wypowiedziane podczas złoże- 
nie listów uwierzytelniających, za- 
kończył przemówienie apelem do pra 
sy o utrzymanie z nim najbliższego 
kontaktu, zapewniając jednocześnie 
prasie miejscowej swą współpracę. 
W odpowiedzi na przemówienie mini 
stra Beczkowicza zabrał głos min. Se- 
skis i podziękował za inicjatywę mi- 
nistra nawiązania kontaktu z prasa, 
przyczem zapewnił go, że prasa miej- 
scowa doł: wszystkich starań, aże- 
by ułatwić pracę ministrowi Beczko- 
wiczowi i że zawsze gotowa będzie 
do utrzymania z nim jak najbliższego 

konłaktu. 

      

—0 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
DEWIZY: Londyn 30,68 — 30,67 — 30,83 

— 30,53. Nowy York i Nowy York kabel —- 
nienotowane. P: 
Szwajcarja 17 
Berlin w obrotach prywatnych 211 40. 

AKCJE: Bank Polski 77,50 — 77,76. 
DOLAR w obrotach prywatnych: 8,89. 
RUBEL złoty 4,81. 

   

        

Na szczycie najwyższej góry w Szwecji.     
Na zdjęciu naszem widzimy schronisko 

turystyczne wybudowane ma szczycie Kebne- 
kaise, najwyższej góry Szwecji, na wysoko 

* — 

ści 6400 stóp. Schronisko to zapewnia zmę- 

czonym turystom wygodny odpoczynek po 
trudach uciążliwej wycieczki. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LIETUVOS ŻINIOS* © NIEBEZPIECZEŃ- 
STWIE HITLERYZMU DLA POKROJU PO- 

WSZECHNEGO. 
„Lietuvos Żinios* Nr, 49 (streszczenie): 
Po dojściu Hitlera do władzy natyca- 

"miast ujawniła się jednomyślność Nier 
z Wiłochami, Austrją i Węgrami. Stanowi to 
najgroźniejsze niebezpieczeństwo wojny. Dzi 
siejsze Niemcy w rękach Hitlera stały się be 
czką prochu, 

Jak słychać, w parlamencie szwedzkim 
wysunięto wniosćk w sprawie konieezności 
utworzenia .zbłHżenia Skandynawji i państw 
nadbałtyckich, do których wchodziłaby rów- 
nież i Polska. | ; 

Przeszkodą w: zbliżeniu Skandynawji i 
państw nadbałtyckich i stworzeniu dokoła 
Niemiec pierścienia jest kwestja wiłeńska. 
Ta ostatnia staje się być przeto znowu aktu- 
mlna. Niektór:zy politycy mówią nawet, że 
Polacy będą zmuszeni dla „świętego spoko- 
ju* zwrócić Wilno Litwie. Tak, czy inaczej 
w obliczu wojny sprawa ta nie będzie mogła 
długo pozostawać na martwym punk w 

taki, czy inny sposób będzie musiała ona 
być rozstrzygnięta. Poczęści zależeć to bę- 

dzie od znaczenia Litwy, od umiejętności 
ebrony żywotnych interesów własnych. Pod 
tym względem . związek Bałtycki stanowi 
dla Litwy bardzo doniosłe oparcie. 

Małe państwa pojedyńcze są zbyt słabe, 
by oprzeć się niebezpieczeństwu hitleryzmu 
(Wódbi). 

  

      

   

  

DYSKUSJE LUDOWCÓW. 

27 lutego pod przewodnictwem prof. Le- 
oma odbyło się zebranie oddziału kowieńsk'e 
go partji ludowców. Na zebraniu rozpatrzo 
no szereg aktualnych kwestyj i m. in. dysku 

towano nad kwestją wileńską. Kilku mów- 
<ców wskazało, że iudowcy nie mają wyraź- 
nego stanowiska w kwestj: Ktewsko — pol 
skich stosunków a w szczególności w kwe- 
stji wileńskiej. (Wilbi). В 

  

WIZYTA. PETRULISA U PREZYDENTA 
SMETONY. 

A tych dniach b. premjer Petrulis odwie- 
dził prezydenta państwa, składając podzię 
kowanie za darowanie kary i prosząc o przy 
wrócenie praw. 

Gdy prośba Petrulisa zostanie uwzględnio 
na, otrzyma on stanowisko w M-stwie Skar 
bu. P. Peźrulisowi zostanie zlecone przestu 
djowanie kwestyj monopolu i innych waż- 

= "Rumor. - 
NA SZCZĘŚCIE. 

Dr. K. został wezwany w nocy do chorego. 
Podchodzi do łóżka, obrzuca pacjenta krytycz- 
nem spojrzeniem fachowca: 

— Moja pani, wezwany zostałem zbyt póź- 
no. Mąż już umarł. Widzi pani — ma już sine 

ręce. 
— Panie doktorze, pan nie wie zapewne, 

żemąż mój jest z zawodu farbiarzem. 

  

      

  

— No, to ma szcęście — oodpowiada dr. 
K — gdyby nie to, że jest farbiarzem, byłby 
już umrzykiem. * (Punch! 

SZCZĘŚCIE MAŁŻEŃSKIE. 
Lekarz: — Czy żona nie odwiedza pana 

  

czasem w leczn 
Pacjent: — Nie, panie doktorze, leży także 

w. lecznic, 
Lekarz: — Co? Żona także? Ależ to praw- 

dziwa tragedja rodzinr 
Pacjent: — Tak... 

   
   

ale to ona zaczęła! 
(Le Rire; 

Nie będzie już siwych włosów! 
„NATURALIS“ naturalny. 

odrazu przywwraca siwym włosom pierwotny kolor i połysk 
Do nabycia w składach apiecznych i drogerjach. 

Niemcy o współczesnej literaturze polskiej. 
„Deutschland erwacht, Hitler an 

„der Macht!'* — Hitler u władzy, Niem 
cy powstały! — Morze szowinizmu 
i nienawiści zalewa Niemcy. Prze- 
paść dzieli dwa wielkie narody — 
przepaść, która krwią się napełnić 

może... 

A przecież—jakkolwiek się kształ - 
tują polityczne stosunki Niemiec i 

"Polski, w odniesieniu do literatur 
obu narodów można powtórzyć sło- 
wa wypowiedziane przez Juljusza 
Kaden-Bandrowskiego w jego ni2- 
mieckiej broszurze „Polnische Lit:- 
ratur, Stroemungen und Gestalten:*' 
Jedno musimy | przedewszystkiem 
mieć na uwadze: suma wartości Psy- 

“che niemieckiej i polskiej przecież 
tego dokonała, że, — czyto z naszej 
woli, czyto wbrew niej, czy nam to 
miło, czy też nie, czy odpowiada to 
naszym rzekomo istotnym interesom, 
czy im szkodę przynosi — tkamy 
wspólnie tkaninę do obrazu, wiecz- 
ności, wyrażonej w życiu narodów 

przez ich literaturę. 

I Niemcy to wiedzą i czują. Każ- 
dy najmniejszy odruch w literaturze 

polskiej znajduje u nich pilnych ob- 
serwatorów i tłumaczy. Weźmy n. p. 
atrykuł o współczesnej literaturze 
polskiej umieszczony w czołowem pi- 
śmie literackiem Niemiec „Die Lite- 
rstur* z stycznia b. r. (Deutsche Ve-- 
lagsanstalt Stuttgart). 

Autor tegoż artykułu konstatuje 
wpierw, że polska rodzima twórczość 
dramatyczna jest bardzo skromna i 

że młode pokolenie pisarzy zdaje się 
ustępować z drogi poważnej sztuce 
dramatycznej. W przeciwieństwie do 
słabego rozwoju dramatu, wykazuje 
proza jeśli ilość tylko weźmiemy pod 
uwagę, pokaźny sukces: Piszących 
prozą jest w Polsce, jak i gdzieindziej 
ceły legjon: ilość naprawdę tworzą 
cych jest naprawdę mniejsza. Zawo- 
dowa beletrystyka mająca na wzglę- 
dzie tylko fabułę i opowiadanie nie 
stwarza literackiej pozycji, choćby 
nawet od czasu do czasu i wielki tom 
na świat wydała. 

Wokoło ukazującego się w Kra- 
kowie czasopisma „Linja* skupia się 
giomadka pisarzy, która chętnie 
chciałaby, by ich poczytano za „awan- 

gardę literacką* bieżących i przysź- 
łych czasów. Zakorzenieni w najbliż- 
szej rzeczywistości, przeciwnicy każ - 
dego liryzmu chcą oni ująć teraźniej- 
szość silnie i po męsku, ukuć jej zja- 
wiska w nowe formy — i stworzyć 
nową poezję. Mają oni może i rację, 
gdy zamierzają uwidocznić w poezji 
tempo naszej epoki, epoki radja, auta 
i aeroplanu zapominają jednak 
przy swych poczynaniach, że nogi 
ludzkie jeszcze także ani z mody, ani 
użytku nie wyszły. 

Chorążym tej awnagardy jest Ta- 
*deusz Peiper, a jej wysuniętą pla- 
cówką jest Jalu Kurek. Peiper wal- 
czy w swej książce „Tedy o nowy 
świat, mowe życie, nowy duch, nowy 
rytm w literaturze. Chce ją widzieć 
wolną od dotychczasowych form i 
kłamstw konwencjonalnych. Poezja 
powinna wejść w bliższy stosunek z 
życiem, winna być mniej sakramen- 
talną a więcej konieczną. Musi ona 
być odzwierciadleniem czasu i zmian 
społecznych, odbywających się, za na- 
szych czasów. Rzeczywistość lepiej 
można pojąć, jeśli jest ujęta w poe- 
zji, przez to staje się ta rzeczywistość 
także piękniejszą. „Gdyż piękność ży- 
cia tak długo nie jest zupełną —- jak 
długo nie zostaje wyrażona przez li- 

  

teraturę*. Także Kurek rozprawia się 
z tem, co istnieje. Jego poezje i po- 
wieści (S. O. S$. i Andrzej Panik; wy- 
glądają na kpiny ze wszystkiego, co 
dotąd było uważane za poezję. Iunym 
jest znowu Muchał Rusinek. Jego po- 
wieść „Burza nad brukiem* jest sii- 
nie związana z tradycją. Z godnym 
zazdrości optymizmem i werwą opi- 
suje on rozwój i wspinanie się po 
szczeblach drabiny społecznej syna 
dozorcy domu w odcinku czasu po 
r 1918 a więc po wskrzeszeniu już 
niezawisłego państwa polskiego. Choć 
napotyka się tu i ówdzie na nierów- 
ności — to jednak całość jest wspa- 
niale zbudowana i autor daje się po- 
znać jako twórca, którego należy brać 
na serjo. Jakby zdala od swego czasu, 
żyje Jan Wiktor. Nie lubi on ludzi. 
gdyż ucieka zawsze do Świata zwie- 
rząt (Eros na podwórku, Cżarna Ró- 
zia), w którym stwarza jednak obrazy 
i postacie o wysokiej wartości poe- 
tyekiej i artystycznej. Wśród zagad- 
nień dnia stoi Halina Górska. Zarów- 
no jak jej cała twórczość, tak i jej 
powieść „Nad czarną wodą* jest po- 
święcona bezdomnym sierotom, któ- 
rych rozkwit ku człowieczeństwu ona 
opisuje. Dobra to, pełna ludzkiego 
zrozumienia książka, w pełnem tego 

  

słowa znaczeniu. Z duszności codzien - 
nego otoczenia prowadzi na wielki 
świat książka o podróży Hanny Mort- 
kowiezówny, córki cenionego wydaw- 
cy p. t. „Po obu stronach szosy”. 

Najlepsze jednak dzielo z dziedzi- 
ny artystycznej prozy ostatnich cza- 
sów stworzyła. Marja Dąbrowska. 
Z jej cyklu powieściowego, obliczo- 

nego na cztery tomy, ukazały się do- 
tychczas dwa tomy. O dziele .tem 
„Dnie i noce* będzie się jeszcze dużo 
mówić i pisać. Objawia się w niem 
poetka, która ze względu na swe epie- 
kie zdolności, śmiało może żądać pier 
wszego miejsca pośród żyjącymi te- 
raz pisarzami polskimi. Jako świetny 

prozaik, innego znowu rodzaju, wy- 

stępuje przed czytelników liryk An- 

toni Słonimski. W jego książce „Moje 

walki nad Bzdurą* składającej się 

z „kronik tygodniowych walczy on 
dowcipnie i zhumorem przeciw nie. 
jednemu, co inni bezmyślnie jako ta- 
bu uważają. Styl i zapał wojownika, 
przekonanego o swem prawie i doty- 
kającego bolączek i ran czasu, czyni 
2 tej książki dokument czasu i kul- 
tury, | 

Kroniki Słonimskiego są głośnym 
n.onologiem, krzyczącym w stronę 
publiczności, kciążka natomiast Ste- 
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Na Kaziu'u tegorocznym. 
Oczywiście tłok, ale byłem rano, więc 

mniejszy. Błota szczęśliwie jak rok temu, pra 
wie ale. Słońce przyświeca, ale nie grzeje 

i jakiś podstępny a przenikliwy wietrzyk świ 
ddruje na wylot. Na wstępie (od kościoła św 
Jakóba) — serca! Goreją, krzyczą, wołają 
(nie mniej głośne od ich sprzedawczyń), Ко- 
chają, proszą o pocałunek, o pamięć, kwitna 
różowo błękitnie, fiotetowo, zielenią się bo 
gatem listowiem, przyzywają przechodniów 
mnóstwem imion, a jeśli nie imion, to choć- 
by pierwszemi ich Fterami. Proszą o wszyst 
ko nawet o — zapomnienie... Kup, a potem 
— „zapomnij o mnie". To sentymentalny roz 
goryczony wielbicieł pośle najukochańszej, 
albo sam w formie dektatnego „harbuza* de 

stanie. Jak zawsze olbrzymie, „słoniowe* — 
(jak pewna pani z Włarszawy w zdumieniu 

orzekłaj, i obok zaraz maleńskie różowe, — 
winne, až niemowlęce... 
ragan, czy stojak, długi „samo- 
ie tak, jak na Piotra i Pawła, 

    

      

   

  
    

    
     

nawet — bez mała. Dawniej bywało mniej. 
Śliczne są zawsze w swoim wspaniałym ry 

  

  Bogate w linje i kolorowe ogromnie, a ta 
rasowe, wytworne, że aż królewskie. Kupiłe: 
jeden prz 
nie 

      ny, a żal drugiego ci, i gdyby 
kieszeń, większ 

    

chuda     

    
nicznym pionowym deseniejn. 

jest pyszny - gotycki. Ten drugi — 
zupełnie renesansowy. Deseń w okrąg. Te 
wzory, w hanmonji, spokoju, zróżnoważen u 
motywów, narzuca się — Odrodzeniem... 

Z naręczem, samodziałowem dalej. Z narę 
czem, bo jednak choć chuda kieszeń wszyst 

ko przy swej piękności, jest takie tanie, że 
aż wstyd bierze za tych, co się targują. — 
Pięć złotych metr półtora metrowej szeroko 
ści! Tu za 3 złote okazały chodnik, bajecznie 
barwny. Tam szlak wspaniały, świetna ozdo- 
ba salonu. Wielki, potężny rysunek tk 
w barwy starego złoła ż fioletu, i inny, 
nat na płowem, zbożowem tle. Żaden, k 
magnat, więcej — żaden największy artyst 
tej dekoracji by się nie powstydził. 

Dalej to dałaj, ałe już nie łatwo, bo coraz 

ciaśniej. Gdzie teraz — w stronę pana Aza 

rewicza, który w straganie przy Mickiewicza 
i rogu 3 M ‚ opadał wejścia na kiermas”. 

cudności swoje rozłożył. Tu indor &Четийе 
stylizowany, błękitno, ziełono,  seledynewo. 

Ówdzie zaś ciemne, głębokie tony, brązowe, 
czarne czy granatowe, czy czerwień glinia- 
na szklista polewą błyśnie. Modelowany # 
takiem ,poczuciem formy, że czuje się w tem 
i naczynie i płaka gułgocącego na świst, lub 
okrzyk swawolny. Tu wazoniki wysmukle, 
a malowane tak pięknie, że oczy bolą, tak 
je wytrzeszczasz w podziwie i znowu radbyś 

całość zagarnąć i zmykać z tem co tchu, 

a najostrożniej, by ni kruszynk* nie odbić -— 

do domu. Przebierasz nerwowo jedno po dra 
giem obliczasz flotę w pamięci i jużeś 
padł bracie, bo ci i na „smorgońskie* 
nic nie zostanie, prawdziwie. 

Zaś po południu, znowu wędrujesz. Gł4 
wna aleja wzdłuż ulicy 3 Maja jest niby „Gos 

so“ Kaziuka. Przelewa się tutaj fala w dwie 

różne strony pod czujną uwagą stanowczej 
— gramatowej władzy. Przecież nieznośne 
szelmy, sztubaki, dryblasowate wyrostki, pią 
taki, szóstaki, może i zgoła — siódmaki za 

wsze! 'tłok zrobią, scisną tem, albo inny „i 

al“ aby przepraszać i robić rumor i znaja- 

mości, i może, czasem, od nieświadomej pud 
stępu jermickiego, piękności nazaretańskiej. 
lub innej, uśmiech podzięki wywołać. Czasem 
zyskują podziękę skądinąd, ze strony najia 
niej spodziewanej, która z uszczkniętem w 
tłoku trofeum, pomyka chyłkiem, zerkając w 

stronę „gramatów*, b ysię nie znaleźć w Łł 
skich, ach, bardzo bliskich murach z. żółta 
wej cegły... у 

Teraz znów w inną stroną. Tam w dragi 

koniee gdzie drzewny rynek rozkłada swój 

stuk i harmider. Drzewny — to nie opałowy. 

To gwóźdź Kaziuka, naczynia, sprzęty drew 

miane wiejskiej, czy miejskiej roboty. Są 1 

wiłnianie też, ale jest wielu przybyszów że 

wszystkich traktów dokoła. Balje, czy niecki 

złobione w jednem, łyżki starannie w grusz 

kowem drzewie dłubane i wygładzone (do 

sałat najrozmaitszych świetne) lub tabakiery 

z czeczotki, a także magle domowe, iłuczki, 

warząchwie, cebry. grabie, łopaty — Rtóżby 

zdołał policzyć, wymienić, zarejestrować. — 

Po drodze znów ceramika, drobniejszy „luk- 

sus* Azarewicza, który tylko najlepsze, naj 

kunsztowmiejsze, i własnoręczne sam «6sob'- 

Ście sprzedaje i wielkie misy i dzbany gos- 

podarskiego użytku i przeznaczenia. Są tarz 

i piękne wysokie wazony, jakieś wysmukłe 

amfory, zupełnie egipskie czy greckie, zupeł 
nie niepolewane i kostropate  niedźwiadki 
brunatne, czarne, w łapach dzierżące liche 

tarz, barany z dziurami we łbach i puste, 

na wódkę, jak powiadają sprzedawcy. 

Pozatem rzeczy już całkowicie skromne. 

pospolitego użytku, czasem, cokolwiek stroj 

niejsze jeszcze, jak — wyszywane pantofle, 

częściej bez żadnych pretensyj. Najczęściej 

— pstry chłam i tandeta nieznośna i obrzyd 

liw: zasem znowu „sprześmiszne*, pstre 

maiwniaczki, rękodziełnicze wyroby, zabawki 

dziecine,, wrzeszczące na gwałt jaskrawiz 

ną, iprzecież, też niezupełnie bez wdzięku. 

Zdaleka wszystko maleje i nawet... gó- 

ry „smorgońskich* mikną i gdyby nie tłumy 

ginące w ruchliwem mrowiu u stóp majesia 

tycznego masywu kościoła św. Jakóba rzekł 

byś, że wcale Kaziuk nie wielki... Może ina 

czej go rozstawiono, ale wydaje się jednak 
mniejszy w tym roku, niż w zeszłym. 

: szkl. 

SERIES TE WETA 

Wspierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie. 

   

  

    

  

    
   

  

   
   

  

   

   

  

nawet, 

   

  

  

  

funa Napierskiego „Drabina* jest li- 

rycznym Jour fixe w dobrem tego 

słowa znaczeniu i przypomina tu i 
ówdzie Piotra Altenberga. Nie jest to 
książka dla wielu. Liryka nie była ni- 
gdy dla wielu, a cóż dopiero dziś? 
Mimo to liryczne źródło dalej bije. 

Stanisław Bąkowski dąży w swym 
nowym tomie poezyj „Z raju i pod- 

ziemia od tego co proste i nieskom- 

plikowane do kosmosu. Piękne są 

także liryki Józ. Aleksandra Gałuszki 

„Cienie orłów”. 

W końcu artykułu wspomina jesz- 
cze autor o poruszonej przez Boy- 
Żeleńskiego kwestji śmierci Miekie- 

wicza. 

Tyle autor niemieckiego artykułu. 

Nie jest celem naszym dyskutować co 
do trafności lub nietrafności jego spo- 

strzeżeń. Chcemy tylko zwrócić uwa - 
gę, że i my musimy zwrócić baczniej- 
szą uwagę na literatury współczesne 
naszych sąsiadów, których tylko w 
ten sposób możemy dokładnie po- 
znać. Między tem co naród myśli, czu- 
je i działa a jego literaturą jest ścisły 
związek. „Wokoło poezji Homera, 
powstał dopiero grecki naród* ma- 
wiał Nietsche. 

Dr. Ludwik Gewis. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pertraktacje z Litwą w Sprawie spławu 

drzewa Niemnem. 
W drugiej połowie b. m. mają być 

. rozpoczęte pertraktacje z czynaikanu 
kowieńskiemi w sprawie spławu drz: 
wa i niektórych towarów rzekami gra 
nicznemi, a przedewszystkiem Niem- 

mem. 

Jak wiadomo rok tocznie rzekami 
granicznemi Mereczanką, Niemnem, 
Wilją spławiano około 100--150. a 
nawet i więcej ha drzewa okrągłego, 
które szło do Prus Wschodnich, An- 
glji i innych państw zachodn:ch. 

Postawy. 
REZERWA PRACUJE. 

W; ubiegłą sobotę w Łasicy, gminy norzyc 
Kiej staraniem miejscowego Koła Związku 
Rezerwistów z prezesem P. Augustynein Ru- 
dakiem na czele, została odegrana szįuczka 
p. t. „Majster i Czeladnik*, która ściągnęł: 
dużo widzów, nie wyłączając gości г Ро- 
staw. Oprócz tego we wsi Zagacwe, zminy 
postawskiej miejscowa drużyna Zw. lie 
wistów z drużynowym P, Leopoidiem Pr 
szyńskim na czele urząd iła przed awi>ni 
amatorskie składające się z iwu szt, czek 
„Pokój do Wynajęcia" ś „Podejrzan« 2 - ba” 
— odegrane znakomicie przy <<czelnie wypeł 
nionej izbie. 

   

    

   Życie i praca w Związku Rezerw 
terenie powiatu  posiawskiego z każdyra 
dniem posuwa się nąprzód, znajdując sze- 
rokie uznanie u miejscowego społeczeństwa, 
Które bardzo przychylnie traktuje Związek, 
wspierając go w miarę sił swoich moralnie i 
materjałnie. Z najbardziej hojnyci: oliaro 
dawców staja ma czele hr. p. Konstanty Przez 
Gziecki z Woropajewa, Admiaistracją Dóbr 
Postawy w osobie Rudolfa Porzeckiego hr. 
"Tyszkiewicza z Duniłowicz, oraz Pan Gold 
farb, przedsiębiorca budowy kolei Wbropaje 
wo0—-Druja. Koło Postawskie Związku R» 
wistów wyraża gorące podziękowar 
rodawcom, którzy rozumiejąc donio zna- 
azenie pracy obywatelskiej rezerwy, nie po- 
zostają biernie maapeł b. żołnierzy Obroń 
<ów Ojczyzny, 

Ostatnio czynione są w Postawach przv- 
gotowania do uroczystego obchodu dnia 19 
marca br. jako Dnia Imienin Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Prze- 
widuje się poważna defilada rezerwistów, a 
ma razie w dniu 4 i 5 marca odhywają się 
ćwiczenia polowe na rasie Postawy --Łuczai. 

Stonim. widz. 

Z ŻYCIA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ. 

Kołe Młodzieży Wiejskiej w Dereczynie. 
X b. chóru młodzieży miasteczka Dereczyaa 
ma skutek starań i zabiegów pp. Ceglarskiego 
i Sulkows miejscowych nauczycieli pow 
stało Koło Młodzieży Wiejskiej. Do Zarządu 
należą. — Józef Skibiński prezes, Stefanja 
Rusiecka — zastępca, Mizgierówna Helenx 
— sekretarz i Sandura Władysław — skarb- 
nik. Praca koncentruje się w 2 sekcjach: 
chóralnej, którą prowadzi kol. Sulikowski 
Tnajlepszy chór młodzieży w powiecie, oraz 
Kuliuralno-teatralna p, Ceglarski). Koło ii- 
<zy 28 członków. 

Kcło Młodzieży Wiejskiej w  Jakimowi- 
<szach. Z inicjatywy miejscowego kierownika 

*szkoły p. Eustachego Kadowego, b. członka 
POW! w dni tycznia rb. powstało Koło 
Młodzieży Wiejskiej w Jakimowiczach, gm 
szydłowskiej, Do Koła należy 18 członków 
2 Jakimowicz i okolicznych chutorów, Do 
Zarządu koła wybrano na prezesa Eustachc- 
go Kadowa, zastępcą Teodora Dani 
skarbnikiem — Mikołaja Strupowicza, se- 
kretarzem Konstantego Panasenię i bibłjn- 
tekarzem Józefa Szwejdziuka. Kolo prowa- 
«dzi pracę ś licową i przygotowuje przed- 
<=stawiemie amatorskie. 

Koło Młodzieży Wiejskiej w Sakowiezach. 
©W| dniu 29 stycznia rb. we wsi Sakowicze 
gm. Derewna z inicjatywy p. A. Majewskiego 
pom. pisarza gminy powstało w tejże ws 

Koło Młodzieży Wiiejskiej, do którego na: 

ważie wstąpiło 14 osób, Do zarządu wybrano 

ma prezesa A. Majewskiego, Pawła Szapow i 
ła sekrelarzem, Aleksandra Arciucha skarb- 
nikiem. Koło prowadzi świetlicę i wysłało 
delegata na kurs do Grzybowa. 

Koło Młodzieży Wiejskiej w Buksztowie. 
W] dniu 14 lutego rb. z inicjatywy miejsc». 
"wej mauczyciełki p. Marji Brzezińskiej oraz 
p. Herbika powstało Koło Młodzieży Wiej- 
<Skiej w Buksztowie, gminy Dereczyn, do któ 
rego zapisało się 34 członków. Do Zarządu 
wybrano na prezesa Marję Brzezińską, Jana 
Żuka zastepcą, Aleksandra Błeżeja sekreta 
rżćm, Engenjusza Żuka skarbnikiem i Pawła 
Makowieckiego - Bibljotekarzem, Koło. dru- 
gie z rzędu w gminie Dereczyn wykazuje ży- 
wą działalność już 26 lutego bowiem wy- 
stawiio 2 sztuczki teatrałne udatne, oraz 
prowadzi świetlicę i pracę rolniczą. 

Powstanie Koła jak i jego dalszą dzialal 
mość zawdzięczać należy p. Brzezińskiej 
Marji. 

Kolo Młodzieży Wiejskiej w Kostrowi- 
<zach. W dniu 18 lutego rb. w lokalu Urzę Ja 
gminy wystawiło Koło Mł w Kostrowiczach 
sztukę teatralną: „Chłopi arvstokraci* pod 
kierownictwem i reżyserją p. Kazimierza Ju: 
szkiewicza, miejscowego kierownika s'koły. 
Przedstawienie udało się dobrze, szczegołn.e 

— Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, 

ebstrukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bóle głowy, obłożony język, bladą czre, 
łatwo usunąć, stosując naturalną wodę gorz- 
ką „Franeiszka Józefa*, biorąc wieczorem 
przed udaniem się na spoczynek pełną 
stklankę. 

  

     

      

    

  

  

     
  

    

   

  

   

     
   

wyróżnili się grą p, Jackiewiczówna Zosia 
w roli gospodyni zaś Stefa w roli Marysi 
oraz p. Bąk, Izdebski i inni. Po przedstawie- 
niu odbyła się wieczornica taneczna, na któ 
1ej bawiono się ochoczo aż do godz. 6 rano. 
Pomiędzy gośćmi byli na przedstawieniu i za 
bawie pp. Wysocki z ramienia Pow. ZMW. 
oraz Siemaszko prezes Związku Osa inikow 
i chor. Kołodzian i Leon Whuk członkowie 
Zarządu tegoż Związku. W zabawie brali 
udział również i członkowie straży pożarnej 
z Sienkowszczyzny, 

Walka z pomorem świń 
w pow wil -trockim. 

Ostatnio na terenie pow. wileńsko — tro 
ekiego zanotowano zwiększjącą się w przera 
żający sposób pomer świn. W związku z tem 
władze wojewódzkie zorganizowały akcję 
ratowniczą, która powoli zaczyna wydawać 
pomyślne rezultaty. 
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ill Targi Północne w Wilnie. 
Samorządy gospodarcze miasta 

Wilna jak Izba Przemysłowo-Handlo- 
wa, Izba Rzemieślnicza i inne oraz 
przedstawiciele rolnictwa mają po- 
wziąć decyzję w sprawie bardzo waż- 
nej dla życia gospodarczego Wileńsz- 
czyzny. Mają zadecydować, czy w 
roku bieżącym, w okresie ciężkiego 
przesilenia gospodarczego, potrzebne, 
są Targi Północne i czy spełnią one 
rolę bodźca w stosunkach gospodar- 

-czych naszych ziem. 
Jak już informowaliśmy, w ostat- 

nich dniach w Wilnie powstał Komi- 
tet Organizacyjny III Targów Północ 
nych. Komitet ten jednak nie przy- 
stąpi do pracy, dopóki sfery gospo- 
darcze nie wypowiedzą swego zdania. 

Jak się dowiadujemy, stery prze- 
mysłowo-handlowe i _ rzemieślnicze 

narazie nieprzychylnie ustosunkowa 
ły się do projekiu. zorganizowania 
Targów w roku bieżącym. Zaznacza 
Is. że potrzeba Targów jest bardzo 
wielka, jednak w b. r. przyniosłyby 

one zdecydowany deficyl, na któ- 
ry nie można narazić samorządu 
miejskiego, znajdującego się w trud- 
nych warunkach finansowych. Jed- 

Z mennicy warszawskiej 

  

Ostatnią fazą bicia monet w mennicy jest 

sprawdzanie ich tak co do jakości wykona 

nia jak co do wagi i dźwięku. Czynności te 

wyoknuje kiłkadziesiąt osób. Na zdjęciu na 

  

szem widzimy jedną z sal mennicy warszaw- 

skiej, w której kilkanaście pracownic i pra- 

ceowników bada wybite monety. 

Obniżenie cen prądu elektrycznego 
na dobrej drodze. 

Akcja rządowa, zmierzająca do ob 
niżenia cen prądu elektrycznego po- 
sunęła się naprzód o tyle, że elektro. 
wnie komunalne, pracujące na tere- 
nie województwa wileńskiego, będą 
mogły obniżyć dotychczasowe stawki 
dzięki ząpewnionym im udogodnie- 
niom i ulgom kredytowym, wynika- 

jącym z konwersji długów w Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz dzięki 
obniżeniu oprocentowania. 

Go się tyczy elektrowni prywat: 
nych to tutaj sprawa nie została jesz: 
cze dokładnie wyjaśniona i toczą się 
z niemi perirakiacje. © — 

Handiarze mięsa grożą strajkiem 
_ protestacyjnym. 

Mającą wkrótce wejść w życie no- 
wą ustawę o dozorze nad handlem 
mięsem i wędlinami — cech rzeźni- 
ków i wędliniarzy powitał z dużem 
niezadowoleniem. Sprawa tej ustawy 
omawiana była na zebraniu członków 
cechu, przyczem zapadła: uchwała па 
wypadek wprowadzenia jej w życie 

proklamować kilkudniowy strajk pro 
testacyjny. W; pierwszym rzędzie han- 
dlarze mięśni sprzeciwiają się roz- 
graniczeniu sprzedaży mięsa i węd- 
lin, domagając się utrzymania — @0- 
tychczasowego stanu rzeczy t. j. sprze 
dawania w jednym sklepie obu wspo- 
mnianych artykułów. : 

Projekt chłodni przy rzeźni miejskiej. 
Onegdaj w lokału Izby Rzemieś!- 

niczej w Wilnie odbyło się zebranie, 
na którem omawiano aktualną spra- 
wę budowy chłodni przy rzeźni miej- 
skiej, W zebraniu wzięli udział przed: 
stawiciełe cechu rzeźników Crześci- 
jan i Żydów, Izby  Przemys 
Handlowej i Izby Rzemieślniczej. Ce- 
lem tego zebrania było zapoznanie się 
sfer gospodarczych Wilna z projek 
tem budowy chłodni, który zrefero- 
wał zaproszony inż. Gustaw Piotrow- 
ski. 

Chłodnia stanęłaby na terenie rz=- 
źni miejskiej i składałaby się ze 160 
kamer. Każda kamera projektowana 
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W mieście spokój. 
Zwolnienie zatrzymanych studentów. 

Wykłady ma Uniwersytecie Wileńskim w 
dalszym ciągu są zawieszone, Młodzież aka 
demicka odbyła kilka zgromadzeń, na któ- 
rych omawiano sytuację. Zatrzymanych stn- 
dentów i studentkę z rozporządzenia władz 
sądowych zwolniono. W. ciągu dnia wczorzj 

szego policja była w ostrem pogotowiu. Na 
ulicach miasta krążyły patroie policji konnej 
i pieszej. Młodzież jednak zachowywała się 
spokojnie i nigdzie spokoju publicznego ni: 
zakłócono. 

-_ Rektor Opoczyński złożył min. oświaty sprawozdanie 
z wypadków na Uniwersytecie wileńskim. 

Ja kjuż wezoraj podawaliśmy, w związku 
z wytworzoną sytuacją na Uniwersytecie Wi 
łeńskim rektor USB. prof Opoczyński uda? 
się do Warszawy, gdzie złożył ministrowi Os 

wiaty szczegółowe sprawozdanie z wypad- 
ków uniwersyteckich w Wilnie. 

Powrót profi. Opoczyńskiego spodziewany 
jest w poniedziałek. 

  

Proces 9 majątek powstańca z roku 1863. 
Po roku 1863 wladze zaborcze sprzedały 

przymusowo majątek Graużyszki w powiecie 
oszmiańskim, należący do powstańca Lud- 
wika Korsaka. Majątek nabył Rosjanin, nie- 
jaki Andrzej Połozow. 

W roku 1896 Połozow sprzedał Craužysz- 
ki niejakiemu Bazyłemu Kononcewowi. No- 
'wy właściciel odstąpił część majątku mocą 

przyrzeczenia sprzedaży w roku 1912 kup- 

ccm wileńskim Jawszycowi i Baranowskie- 
mu, którzy następnie ze swej strony odstąpili 
<zęść uzyskanej ziemi Eljaszowi Kremerowi. 

Upłynęło kilkanaście lat. Niespodziewanie 
«le nowych właścicieli majątku na widowni 
ułazali się potomkowie Ludwika Korsaka, 

   

wnuczki jego brata, Józefa, p. Marja Kos>- 
bucka, fol. Kurowszczyzna i Halina Pylińska, 
ul. Ostrobramska 15. 

Sukcesorowie Korsaka Ludwika wystąpili 
n+ drogę sądową, dążąc do odzyskania nie- 
prawnie sprzedanego przez zaborców mająt- 
ku. Sprawa wpłynęła do sądu cywilnego 
Wilnie. Z jednej strony występują: Konon- 
cew, Kremer, Jawszyc i Baranowski z dru- 
giej — wnuczki Józefa Korsaka. 

8 adwokatów walczy о prawa własności 
do majątku dla wych klijentów. Sprawa ta 
niebawem znajdzie się na wokandzie sądm 
cywilnego. Włod. 

jcst w kształcie dużego pokoju tak, 
że mogłoby z niej korzystać naraz 
kilku handlarzy. Znaczna ilość ka- 
mer złożyłaby się na budynek duży. 
Chłodnia miałaby rozmiary jedno łub 
dwu piętrowej kamienicy. Koszt bu- 
dowy wyniosłyby około 250 tys. zł. 

Powstaje teraz pytanie — czy bu- 
dowa ta, na którą łożyłby fundus”e 
magistrat wileński, opłaciłaby się dla 
miasta? Czy znajdzie się także dosta- 
teczna ilość handlarzy, którzy zechcą 
korzystąć z urządzeń chłodni? Na py- 
tania te można zgóry odpowiedzieć 
pozytywnie. 

Cena wynajmu jednej kamery na 
przeciąg jednego miesiąca nie prze- 
wyższy kwoty 100 złotych i będzie się 
wahała w zależności od pór  roka. 
Z kamery takiej będzie mogło korzy- 
stać naraz kilku handlarzy. 

W miesiącach letnich, podczas u- 
pałów, rzeźnicy mieraz tracą b. wiele, 
nie mające gdzie przechowywać towa- 
ru. Handlarze ryb są również bardzo 
skrępowani brakiem chłodni. W”mie- 
siącach letnich ograniczają dostawy 
do Wilna, a rybę pozostałą zmuszeni 
są nieraz wyrzucać lub oddawać prze 
kupniom za bezcen. Pozatem w zwią- 
zku z zawieranym traktatem handlo- 
wym z Rosją sowiecką, powstają zu- 
pełnie realne możliwości eksportu 
wyrobów mięsnych z Wileńszczyzny 
do Rosji. 

Z tych też względów sfery prze- 
mysłowe i handlowe Wilna popierają 
projekt budowy chłodni. 

Sfery rzemieślnicze natomiast nie 
powzięły jeszcze decyzji. Projekt bu- 
dowy będzie rozpatrzony i przedysku 
towany na posiedzeniu radnych Izby 
Kzemieślniczej, które się odbędzie w 
dniu 15 b. m. 

Ostatnie jednak słowo w tej spra- 
wie ma magistrat wileński, który na 
tę budowę fundusze znaleźć mus. 

mob) 

   

nak fakt, że Komitet wystawowy po- 
siada 75 tys. złotych, zdeponowanych 
w jednym z banków, która to suma 
stanowi dochód z II Targów Północ- 
nych, zmienił ten stosunek. Przy- 

puszczalny średni deficyt  tegorocz- 
nych Targów wyniósłby około 60 tys. 
złotych. Pokrycie na tę sumę jest. 
Targi zaś mogą przynieść o wiele wię 
ksze korzyści dla całokształtu struk- 
tury gospodarczej Wileńszczyzny. Z 
tych też względów sfery przemysło- 
wo-handlowe i rzemieślnicze praw- 
dopodobnie wypowiedzą się za pro- 
jektem zorganizowania w roku bieżą- 
cym Targów Północnych. 

Stanowisko sfer rolniczych jest 
narazie nieznane. Należy jednak przy 
puszczać, że 'poprą one także projeki 
zorganizowania Targów Północnych 
w roku bieżącym. 

Za projektem tym przemawia tak- 
że obawa, może niezbyt uzasadniona 
lecz zupełnie prawdopodobna, że ja 
kieś prowincjonalne miasto kresowe, 
(jak Grodno lub: Białystok), wyczu- 
wając potrzebę imprezy gospodarczej 
nu Wileńszczyźnie, zorganizuje wresz 
cie coś na wzór Targów, wytrącając 
inicjatywę z rąk: sfer gospodarczych 
Wilna. 

Należy przypuszczać, że już naj- 
bliższe tygodnie przyniosą ostateczną 
decyzję w tej tak doniosłej sprawie. 

(hoi.) 

AS NET TE RASEEENS 

Teatr „Lutnia“. 

  

„Peppina“ komedja muzyczn- 
R. Sio:za. Libretto R. Oesierrela 

cnera. 

Elna Gistedt jest znowu na scenie 
wileńskiej „Lutni*, wszedł więc z nią 
jej przyrodzony, niewymuszony hu- 
mor, dyskretny komizm szczegółów, 
pewność wokalna, słowem wyboriić 
zestrojenie się z tą doskonałą inier- 
pretacją reszty zespołu, do której w 
bieżącym sezonie operetka nas przy 
zwyczaiła. 

A ma ten zespół zadanie nielada, 
będąc zmuszonym do codziennych 
(od sześciu miesięcy!) występów, bez 
dublowania ról, krzesząc co wieczór 
z niegasnącym zapałem i werwą iskry 
ożywceżej wesołości, wikłając i ros- 
piątując na scenie pozornie groźne 
komplikacje życiowe w jedyny — 
zdaje się — istotnie mądry spo3.21: 
4 uśmiechem na ustach, | 

l w „Peppinie*, jak i w długim 
już szeregu mnych, wystawionych w 
Wilnie operetek, do całkowitego po- 
wodzenia całości przyczynił się cały 
zespół wykonawców, którychhy tu 
dla sprawiedliwości przytoczyć pod- 
ług afisza należało, A więc: pp. Dem- 
bowski,  Wyrwicz-Wichrowski. (ten 
jako reżyser), Hałmirska, Szczawiń- 
ski, oczywiście Elna Gistedt;“Hajda-- 
mowicz,  Detkowski,  Brusikiewicz. 
Bułhak, Dejunowicz. . 

P. Hawrylkiewicz w dekoracj: je- 
dynego wnętrza umiejętnie zjedno- 
czył przyjemny koloryt jego z c:lo- 
wym układem planów, tworząc całość 
bardzo efektowną. Z muzycznej par- 
tji „Peppiny* kapelmistrz p. Kocha- 
nowski wydobyć to wszystko. 'co w 
niej być: powinno: pierwiastki nie- 
frasobliwego humoru i potoczystej 
(choć niezbyt. oryginalnej) melodyj- 
ności. я 

Mam pewne dane podejrzewać, 
czy to już wszystko, co R. Stolz w 
oryginale zawarł. A do tego podej- 
rzenia daje mi asumpt przed:wszyst- 
kiem podtytuł „Peppiny*, Czemu to 
się nazywa „komedją muzyczną *? 
Czy są pótemu jakieś dane istotne? 
Gzy jest w „Peppinie* jakieś specjal- 
Die „poważne* nastwienie w posta- 
ciach, czy w treści, że się może pod- 
tytuł „operetki* wydawał zby: swa- 
wolny? Nie podobnego. Więc może 
strona muzyczna zakrojona była na 
miarę wyższą, a tylko do wartnków 
miejscowych przystosowano ją w po- 
staci uboższej? To przypuszczenie — 
częściowo przynajmniej — zdaje się 
tłumaczyć / przeinstrumentowaniem 
(zresztą b. udatnem) partytury, w 
oryginale bardzo bogato pomyślanej 
Także i informacja o adoptacji 
Krzewińskiego i $. Brodzińskiego po- 
twierdza domysły, że „Peppina* prze- 
chodziła różnostronne „operacje”, za- 
nim zdołała dotrzeć do naszych uszu 
1 Oczu: 

Bądź jak bądź —— „Peppina“ jest 
tętniącą życiem i humorem, a przy- 
tem znakomicie wykonaną operetką. 

A. W. 
«О 

Do Wilna przybędą wycieczki 
z Litwy. 

Latem rb. do Wólna ma przybyć kilka wy 
cieczek+ 7 Litwy, a. mianowicie: - kupców i 
przemysłowców żydowskich, akademików | 
profesorów szkół średnich i powszechnych 
żydowskich, delegacyj związków kupiecko -— 
przemysłowych i przedstawicieli Kowieńskiej 
Izby Przemysłowo — Handlowej, działaczy 
społeczno — oświatowych, harcerzy i akade 
mików litewskich. 

z =G0y 

Z lzby skarbowej. 
Izba Skarbowa podaje do publicznej wia- 

domości, że Min. Skarbu reskryptem z dnia 
23 lutego r. b. L. D. V. 9159/2/38 przesunęło 
termin składania obliczeń różnicy w podatku 
dochodowym, wynikającej z kumulacji upo- 
sażeń, otrzymanych w ciągu 1932 roku od 
różnych służbodawców oraz termin wpłaca- 
nia pierwszej */a tei różnicy — z dnia 5 mar- 
ca na dzień 15 marca 1983 r. 

Ochrona roślinności i kraj- 
obrazu na terenie Wilna 

I okolicy. 

Wilno należy do kategorji tych 
nielicznych skupień miejskich, któ- 
rych piękno jest rezultatem zespole 
mua dwóch czynników, a mianowicie: 
architektury i przyrody. Malownicze 
wzgórza i lasy, otaczające miasto, so- 
czysta zieleń ogrodów i zadrzewione 
ulice stanowią znakomite tło dla bo- 
gatych kształtów wileńskiego baroku. 
Oba wyżej wymienione momentx. 
składając się równorzędnie na całość 
artystyczną Wilna, potrzebują opiexi 
ze strony społeczeństwa. 

Piękno murów wileńskich oddaw- 
na ma swoich entuzjastów, którzy po- 
trafili obudzić czujność "opinji spa 
łecznej, gotowej zawsze stanąć w ob- 
ronie zagrożonych zabytków archi- 
tektury. Ostatnio coraz szerzej znaj: 

duje również zrozumienie idea ochrv- 
ny roślinności i krajobrazu wileńskie- 
80. 

We czwartek dn. 2 marea odbyło 
się w łokalu Związku Literatów pod 
przewodnictwem p. konserwatora 
Lorentza zebranie dyskusyjne Koła 
Miłośników Wilna, członków, sympa- 
tyków i zaproszonych gości, na te 
mat ochrony roślinności i krajobrazu 
na terenie wielkiego miasta Wilna i 
okolicy. W, toku dyskusji wysunięto 
szereg postulatów, związanych bądź 
z potrzebą zachowania istniejącej ro- 
ślinności, bądź z potrzebą rekonstruk 
cji zniszczonego krajobrazu. Między 
innemi podniesiono sprawę opiski 
nad lasem Zakretowym, Karolinka- 
mi wzgórzami Trynopolskiemi, spra- 
wę założenia parku miejskiego na sto- 
kach Ponar. Mówiono o potrzebie 
zasadzenia nowych drzew na pian- 
tacjach miejskich, wysuwano pilną 
sprawę uporządkowania brzegów Wi- 
Jji od mostu Zielonego do $w. Pietra 
i Pawła przez utworzenie choćby pro- 
wizorycznych skwerów i t. d. 

Wobec częstych wypadków nisz- 
czenia krajobrazu okolic Wilna zebra 
nie powołało z pośród swoich człon- 
ków licznych inspektorów honoro- 
wych, którzy podjęli się czuwania nad 
całością zadrzewienia poszczególnych 
miejscowości pod Wilnem, posiadają 
cych większą wartość krajobrazową. 
Między innemi podjął się opieki nad 
Trynopolem p. Bułhak, nad Poruban- 
kiem dyr. Zapaśnik, nad Belmontem 
inż. Walicki i t. 4. Ponadto na wnio- 
sek inż. Naręmbskiego zebranie wy- 
brało stałą komisję, której zadaniem 
będzie informowanie Magistratu 0 
najpilniejszych potrzebach miasta w 
zakresie ochrony przyrody. W skład 
komisji weszli z ramian'« Tow. Mi- 
łośników Wilna pp. Bułhak i Bań- 
kowski, z ramienia Wileńskiego Ko- 
mitetu Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody p. W. Rewieńska — 

    

Supertomasyna. 
Dowiadujemy się że Państwowa Fabryka 

Związków Azotowych w Chorzowie rozpoczę- 
ła produkcję nawozu fosforowego o ty»'e 
i o własnościach tomasyny, zawierają? -go 
jednak kwas fosforowy w postaci znacznie 
ruchliwszej i więcej rozpuszczalnej w ро- 
równaniu do tomasyny, 4. j. w formie wysc- 
kowartościowej dla rolnictwa. : 

Nawóz ten pod nazwą „Supertomašyna“ 
dzięki swym własnościom w zupełności za- 
stąpić może tomasynę zagraniczną, « tem 
samem będzie mógł zaspokoić potrzeby rvl- 
nictwa, odnośnie środka nawozowego, który 
w określonych warunkach rolniczych (gleby 
lekkie, gleby zakwaszone, gleby zwięzłe —- 
kwaśne) będzie majodpowiedniejszym i nie 
będzie mógł być zastąpiony superfosfatem. 

Supertomasyna nadaje śię do zastosowa- 
nia pod wszystkie rośliny uprawne, óraz na 
łąki i pastwiska, 

Dzięki rozwiązaniu « problemu produkuzji 
„Supertomasyny* zastępującej w całości to: 
masynę zostaje wypełniona luka, jaka pow- 
stała na rynku krajowym wskutek ograni- 
czenia przywozu tomasyny. 

Kom. Opieki n. Wsią Wil. idzie 
na nowe tereny. 

W ub. tygodniu odbyło się pod 
przew. p. premjerowej Prystorowej 
posiedzenie Kom. Opieki nad Wsią 
Wil. poświęcone głównie akcji na ta- 
renie pow. Święciańskiego. į 

Przedstawiciele tegož powiatu pp. 
Kuryłło i Otwinowski zobrazowali“ 
najbardziej palące potrzeby wsi, któ- 
re znalazły pełne zrozumienie u p. 
premjerowej. 

Ze względu na to, że powiat świę- 

ciański obfituje w zioła lecznicze i 
że przy należycie zorganizowan :j 
zbiórce ich i suszeniu możnaby liczyć 
na poważny zbyt — również i tę 
dziedzinę postanowiono objąć dzia- 
łalnością Komitetu. 

W najbliższym czasie zostanie za- 
łożona w pow. Święciańskim wzorowa 
bibljoteka ofiarowana przez p. pre- 
mera, 

Wiosenną akcję drzewkową pó- 
prowadzi Komitet w kontakcie z Tow. 
Org. i Kółek Roln. Ma być zakupio- 
nych w tym celu -20 tys. drzewek. 
Zondownictwo rozpocznie się w po- 
łowie kwietnia. 

WILNO. 
NIEDZIELA, dnia 5 marca 1933 roku. 

10,05: Transm. nabożeństwa z Poznaniu. 
11,57: Czas. 12,10: Kom. meteor. 12,15: Pora- 
nek symf. z Filharm. Warsz. „Co się dzieje 
w fabryce podczas przerwy obiadowej” odczyt. 
14,00: „Znaczenie dobrego płodozmianu* odez. 
14,20: Muzyka. 14,40: „Wiosenne opryskiwan'e 
sadów* wygł. asystent Jadwiga Turska. 15,00: 
Audycja dla ystkich. 16,00: Audycja dla 
młodzieży. 1 8 j' pogaa. 
16,40: Menuety (płyty). 16,45: „Ką- 

ik j owy. 17,00: Koncert solistów. Komi- 
D. c. koncertu. Progr. na poniedziałek. 

18,00:. Akademja papieska. 19,00: Litewska :.u- 
dycja literacka. 19,15: Rozmaitości. 19,25: Słu- 
chowisko. 20,00: Audycja Towarzystwa Mu- 
zyki Współczesnej poświęcona utworom Pawła 
Hindemitha (Transm. z Sali Zw. Literatów.. 
20,55: Wiad. sportowe z Wilna. 21,05: „O sa- 
mobójstwach* III dyskusja nieprzygotowana. 
Hransm. z prywatnego mieszkania. Udzał 
biorą: prof. medycyny sądowej U. S. B. dr. 
Sergjusz Schilling-Siengałewicz ks, prof. Hen 
ryk Hlebowicz i Stefan Jędrychowski. 22,00: 
Koncert. 22,30: Muzyka taneczna. 22,35: Kom. 
meteor. Muzyka taneczna. 8 

   

     
    

   

    

   

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 5 marcą 1933 roku. 

14,40: „Wliece użyteczne a mało rozpow- | 
szechnione rośliny uprawne” inż. W: Chmie- 
lecki. 15,00: Muzyka z Katowic. 16,25: Płyty 
gramofonowe. 20,00: Muzyka lekka w wyk. 
chóru Juranda i orkiestry „Odeon“ pod-dyr. 
Kigera. 20,55: Wiadomości sportowe. 21,05: 
Koncert w wyk. ork. P. R. pod dyr. J. Ozi- 
mińskiego, I Downar-Zapolska (sopr.). 

NOWINKI RADJOWE. 
NAJNOWSZA MUZYKA, 

W szeregu audycyj muzycznych, umiesz- 
<zonych w dzisiejszym, niedzielnym progra- 
mie radjowym; zasługuje. ng gwę7ę koncert, 
zorganizowany przez oddział wileński To. 
"wafzystwa Muzyki Wkpółczesnej.. Program 
wypełnią utwory Pawła Hindemitha: Zrozu- 
mienie utworów tego nawskroś nowoczesie 
go kompozytora ułatwią słuchaczom objaś- 
nienia dr. T. Szeligowskiego, Jako wykonaw 
ty wystąpią pp. Walentyńa Czuchowska (s- 
pran), I. Brajtman .(obój) M, Szabsaj (altów- 
ka) i AL Katz (wiolonczela) © godz. 20, | 

Z ŻYCIA K. O. P-u. 

© twardej i ciężkiej służbie, którą pełni 
u granic Rzeczypospołitej korpus ochrony 
pogarnicza będzie mówił dzisiaj o godz. 
16,25 ks. Piotr Śledziewski w feljetonie p. t. 
„Żywy mur 'Rzpliłej". 

- . ROZMOWA AKTUALNA. 

Dyskusje przed mikrofonem, poświęcone 
aktualnym zagadnieniom socjołogji 1 psycho 
logji, zainicjowane swego czasu przez roz- 
głośnię wileńską przyjęte zostały przez 0- 
gół radjosłuchaczy z żywem zadowoleniem. 
Swego czasu odbyły się takie improwizowa- 
ne wymiany zdań na temat rozwodów, poje- 
dynków. Dzisiaj o godz, 21,05 radjosłuchacze 
będą mogl śledzić przepieg dyskusji na te- 
mat samobójstw. Odbędzie się ona w pry- 
watnem Sa Sn w ma pó 
pp. dr. Sergjusz Se engelewiez, ks. 
pł Henryk Hlebowiez t St: Jędrychowski: 

z 

  

SPORT. 
KONNO-NARCIARSKIE ZAWODY 

NA PORUBANKU. 
Zawody rozpoczęły się konkur- 

sem hippicznym dla podoficerów. 
1) Kierbel wachm. 23 p. ułonów. 

2) Łowikies plut. 4 p. uł. 3) Jankie- 
wicz kpr. 23 p. uł. 

Następnie rozpoczęły się biegi 

skijoringowe. : 
Konkurencja oficerów: 1) por. 

Maciejewski 13 p. uł. jeździec po". 

Cieplak. 
Bieg narciarzy zrzeszonych. I bieg 
zwycięża Bychowiec z Ogniska. II 
bieg 1) Iwanowski (Strzelec). 

Bieg oficerów garnizonu wileńsk. 
Zwycięża por. Jakubianiec z 5 p. p. 
Leg. z jeźdźcem kpt. Rozwadowskim. 

Tor bardzo dobry. Organizacja 
sprawna. Żadnych wypadków z za- 
wodnikami nie wydarzyło się. 

w. p. j. 

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE. 

W] niedzielę dnia 5 lutego rb. o «godz. 1 
p: p. w Parku Sportowym im. gen. Żeligow- 
skiego Kuratorjum Okręgu Szkolnego orga- 
nizuje zawody łyżwiarskie modzieży szkol 
nej w jeździe figurowej o odznakę sportową 
Ъ П & Ш stopnia. 

ZAWODY NARCIARSKIE Z UDZIAŁEM 
ŁOTYSZÓW, 

Zawody narciarskie z udziałem Łotyszów 
w dniach A 5. II. 1933 r. przedstawiają się 
bardzo dobrze, gdyż publiczność wykupiła 
już do wczoraj około 1120 biletów. 

Do biegu na 18 khm. startują: Łotysze 
pod Nr.Nr. zawodniczemi 2, 5, 10, 13, 16, 28 
i panie: 6 i 7, a wileūskich narciarzy do 18 
startuje 21, między innymi Stankiewicz 
Nr. 11, Łabuć 14, Stankiewicz 18 i Wójcic- 

ki 22. 
Start i meta boisko 6 p. p. Leg. 

w niedzielę 9,30. a wielki konkurs skoków 
о godz. 11-ej. 

Ceny biletów w celu dania możności ea- 
łemu społeczeństwu wziecia udziału zostały 

ž „ normalny i 30 gr. dla 

  

      
młodzieży. 

Wynik wczorajszych zawodów jest na- 

stępujący: @ 
1 — Starkiewicz — 1 p. p. Leg. 
2 — Łabuć — Ognisko. 
3 — Łotysz Gruzitis. 
4 — Łotysz Reksztius. 
Ogółem startowało 36 zawodników. 
Pozatem trzeba zaznaczyć, że przeważnie 

Łotysze mylili trasę i przezto nie zajęli ta- 
kich miejsc, jakich spodziewlišmy się. Nasz 
Słarkiewicz i Łabuć — są bezkonkurencyjni 

v biegach i teraz Starkiewicz dał dowód, że 

jego dyskwalifikacja w ubiegłą niedzielę była 
niesłuszna. Łabuć także biegi wygrywa z łat- 
wością. sti 

ZAWIODY HOKEJOWE O MISTRZOSTWO 
SZKÓŁ ŚREDNICH. й 

Wynik 1-go dnia turnieju (4.III 1933 r.) 
o mistrzostwo Szkół Średnich jest następu- 
jący: 

Gimn. Słowackiego— Lelewela 2:0, bram- 
kę dla Słowackiego strzelił Romanowski, któ- 

ry grał najlepiej. 
Gimn. Jezuitów—Św. Kazimierza 2:1. 

Gra ładna, lecz brak Śmiałego ataku u Jezui- 
tów, którzy niejednokrotnie tracili okazje 
zdobycia bramki. > 

Dnia 5.II 1933 r. grają: 
Gimn. Św. Kazimierza Łelewela i Lele- 

wela — Jezuitów oraz Słowackiego i dezn= 
itów. A 4 
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Niedziela | Jutro: Wiktora 

5 | 
|| Yrchėd stokos — 1.6 m 15 
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Spost-zez'ni Zakiadu Metsorologii U.S 5 
w Wilnie z dnia 4/11 - 1933 roku. 

Ciśnienie śtednie w milimetrach: 158 
Tezperastura średnia  — 5 Ć 

a - najwyższa — 2! С. 
* najniższa — 6 C 

Opad: — 
Wiatr: południowo-wschodni 
Tenienc; : spadek, potem lekki wzrost. 
Uwagi. chmurno, 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 6 marca w/g P. I. M-a. Pochmur 
no z opadami. Odwilż. Słabe wiatry południ» 

- wschodnie i południowe. . 

SPRAWY PRASOWE 
— Konsfiskata „Dziennika Wileńskiego", 

Wczoraj uległ konfiskacie „Dziennik Wileń 
ski“ za podamie informacyj z onegdajszych 
zajść akademickich na ulicy Mickiewicza. 

LITERACKA 

— Związek Literatów zawiadamia swych 

członków zwyczajnych, że mają oni wstęp 
nieogramiczony do nowo otworzonej Czytel- 
ni czasopism artystycznych R. Wi. Z. A. w 
lokalu Związku, za wykupieniem karty czy 
telnianej w can'e 1 zł. miesięcznie. Czytelnia 
od dnia 6 bm. otwarta jest codziennie w g0- 
dzinach od 6 do 9 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zarząd Koła Prawników Stud, U. 5. В. 

podaje do wiadomości członków że zwołuje 
na dzień 6 marca 1933 r. Doroczne Walne 
Zebranie Koła Prawników Stud, USB. 

Zebranie powyższe odbędzie się w sali 
Śniadeckich o godz. 19-ej w pierwszym tern. 
nie i o godz. 19-ej 30 w drugim terminie. 

Z POCZTY 
— lle rozmów telefonicznych prowadzi 

Wilno. Podług ostatnio opracowanych da. 
nych, w ciągu miesiąca stycznią na teren'e 
Wlilna przeprowadzono 431954 miejscowych 
rozmów telefonicznych. Rozmów międzym'a 
stowych i międzynarodowych w tym samy» 
czasie przeprowadzono 4636. 

  

  

       

        

SPRAWY RZEMIE ICZE 

— Szewey chałupnicy cheą siwo- 
rzyć spółdziełnię. Od kilku miesięcy 
związek szewców-chałupników pro“ 
wadził pertraktacje z jednym z ban- 
ków wileńskich w sprawie zorganizo 
wamią w Wilnie spółdzielni szewskiej 
Spółdzielnia ta miałaby na celu ma- 
sową produkcję obuwia nietylko na 
rynki wileńskie ale również na inne 
krajowe. Zdaniem organizatorów spół 
dzielnia taka miałaby duże widoki 
pomyślnego rozwoju, gdyż produk»- 
wane przez nią obuwie poza konku- 
rencyjnie niskiemi cenami odznacza- 
łeby się trwałością i solidnością wv- 
konania: Spółdzielnia zatrudniałaby 
większą ilość bezrobotnych szewców- 
chałupników. . 

Wspomniane pertraktacje przecho 
dziły różne koleje losu i uległy nawet 
żerwaniu. Obecnie jednak zostały po- 
djęte ponownie i mają duże szanse 
pomyślnej realizacji, 

— Zebranie przedstawicieli szewetwa wi- 
leńskiego, na którem miały być omówione 
sprawy związane z ewentualną dostawą do 
Rosji sowieckiej obuwia, wykonanego przez 
rzemiosło polskie, zostało odroczone do 7 
b. m. (godz. 19-ej). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— KG T—wa Eugenicznego. 9 marca w lo- 
kalu poradni eugenicznej ful. Żeligowskiego 
4) dr. C. Ryll-Nardzewski wygłosi odczyt 
na temat „Rzeżączka i wrzód weneryczny*. 

Początek o 5'i pół wicz. Wstęp wolny. 
- — Herbatka Towairzyska Koła P. O. W. 
Zarząd Koła POW. w Wilnie powiadamia 
swych członków i sympatyków, że w dniu 
5 marca o godzinie 17 w lokalu Zrzeszenia 
Pracowników Miejskich przy ul. Dominikań- 
skiej 2 (Magistrat — wejście z bramy) odbę- 
dzie się herbatka towarzyska na której Dyr, 
Wł. Wielhorski wygłosi odczyt p. t. „15- 
lecie powstania Państwa Litewskiego” zaś 
р. Т. Nagurski wygłosi sprawozdanie ze zjaz- 
du w Waraząwie. 

— Odczyt p, t. „Rola i znaczenie poczty 
dla obrotu gospodarczego* wygłoszony zos- 
stanie w dniu 7 marca br. o godz. 20 w Sali 

    

RONIKA 
Śniadeck'ch USB. przez mr. Andrzeja Dm'tr 
jewa, st. asystenta USB. 

RÓŻNE. 
— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystyez- 

nych zawiadamia, że naskutek licznych próśk 
czytelników, Czytelnia Czasopiem RWZA. oł 
dnia 6 bm. będzie otwarta od godz. 18 do 21, 
Obecnie w Czytelni znajduje się 30 pism kra 
jowych polskich, 5 pism angielskich, 8 pism 
francuskich, 8 pism niemieckich, jedno — 
włoskie i białoruskie. Pisma te są bogato „lu 
strowane i poruszają wszelkie zagadnienia 
sztuki i kultury. Czytelnia mieści się w gma 
chu Zawod. Związku Literatów (Ostrobram- 
ska 9 m 4). 

— Urząd rczjemczy. Na podstawie TOZpo- rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z da. 23 sierpnia 1932 r. został w tych dniach utwo rzony Urząd rozjemczy do spraw kredyto wych małej własności rolnej w obrębie m W'lna (Bazyljańska 2). Urząd rozjemczy ma 
na celu rozsądzanie sporów o długi r iędzy drobnymi rolnikami a ich viet: 
Urząd ten posiada uprawnienia s 

żeli Sądy zwykłe. Może on zmniejszyć procent 
ładać na raty dług rolnika nawet wte- dy, gdy zapadł wyrok przeciwko rolnikowi 

i wtsrzymać znaczoną licytację. Do urzęd: 
mogą zwre * się nietylko wła ieiele, sie i dzierżawcy gruntów w obsarze do 50 ha, przyczem pod pojęciem „rolnictwo* rozu- mie się również ogrodnictwo, gospodarstwa 
rybne oraz warsztaty, bezpośrednio połącz”- ne z rolni : 

„Przewodni eym Urzędu rozjemczego w Wiilnie został mianowany sędzia L. Mertens. 
zastępcą przewodniczącego adwokat H; Sz'ą 
kowska, członkami od ha ilu W. Gołębiowsk” 

ski i S, Turski i od rolnictwa: A. 
c, J. Szabad i J. Reult. 

w Przewodniczący Państowewj Komisji 
Egzaminacyjnej (egzamin specjalny, złoże- 
nie którego może iać do odbycia skró 
conej czynnej służby w. skowe j) podaje do 
wiadomości, że egzaminy piśmienne rozpo- 
czną się dnia 20 marca r. b. 6 godz, 16-ej w 
Gimnazjum im. J. Lelewela (ul. Ad. Miekie- 
wicza 38). Podanie iprzyjmuje oraz informa- 
cyj udziela Dyrekcja tegoż Gimnazjum do dnia 18 marca b. r, 

— W pierwszą rocznicę śmierci świe: 
pamięci wielkiego przyjaciela  inwalid 
Ksędza  Bisku, Władysława Bandursk 
staraniem Oddziału Kulturalno-Oświatowego 
w lokalu Zwiazku Inwalidów Wojennych R. 
P. przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27, dnia 8 
marca r. b. o godz. 18 odbędzie się uroczysta 
akademja żałobna, na któ: złożą « prze- 
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mówienie К& Ка ла, Е. Nowaka oraz d 
klamacje i Obecność wszys 
członków onieczna. Wstęp dla 
członków ich rodzin i zaproszo- 
nych gości — hezpłatny. 

— Prywatne Żeńskie Kursy Tkaekie Wi- 
leńskiej Spółdzielni Tkackiej przy ulicy Kró 

8 (Ogród po-Bernard fski). Dnia 
rb. zostaje otwa jednoroczny 
kurs tkacki. y przyjmują 
22 lutego do dnia 11 ms włą- 

ji kursu w godzinach ad 

  

     

      

cznie w k 
11 do 2 codz'ennie. 

TEATR I MUZYKA 
— Wiiełki entuzjazm w Teatrze na Pohu- 

lance — wzbudziła na wczorajszej premjerze 
sensacyjna sztuka Chrysty Winsloe „Dziew- 
częta w mundurktch* dzięki ciekawej osno- 
wie wspaniałej reżyserji, „pomysłowych de- 
koracyj i efektów technicznych, oraz kap'- 
talnej gry całego zespołu z Koronkiewiczów 
ną, Trapszówną, Wiesławską, Dunin-Rychłow 
ską, Aldoną Pawłowską i Szpakiewiczową na 
czele. 

Sztuka to zdobędzie z pewnością na tery- 
łorjam wileńskiem rekord _ powodzenia. 
„Dziewczęta w mundurkach" ukażą się po 
raz drugi na scenie Teatru Pohulanka, dziś 
w niedzielę 5 marca o godz. 8 w. 

— Uroczysta akademja ku uczczeniu pa 
mięci Ś. p. Ks. Biskupa Bandurskiego odbe- 
dzie się dziś w niedzielę 5 marca o godz, 
1-ej w poł. w Teatrze na Pobulance. 

— Dzisiejsza pepełudniówka w Teatrze 
na Pohulance, —— będzie nieodwołalnie ostat 
niem przedstawieniem świetnej sztuki Fodo 
ra „Pocałunek przed lustrem" — ceny propa 
gandowe: 

Wie wtorek po raz ,3-ci „Dziewczęta w 
mundurkach, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie. — z powodu nadzwy- 
czajnego powodzenia przedłużył swoją wę. 

    

   

  

K UR J E R 
w 

drówkę o całe 10 dni. Dziś Teatr Objazdo- 
wy gra „Kuzynkę z Moskwy* w Słonimie, 
6 marca w Lidzie, 

— Świałowej sławy $piewaczka Ada Sari, 
obdarzona fenomenalną koloraturą rodaczka 
nasza, wystąpi raz jeden z recitalem we 
czwartek nadchodzący 9 b. m. w sali K. 
serwatorjum (Wielka 7). W: programie pi 
ni i arje operowe. Bilety w „Orbisie” Jagiel-. 
lońska 1. = 

Teatr Mazyczny „Lutnia*. Występy 
Gistedt. Dziś odbędą się dwa widowi- 

s Po południu o godz. 4 po cenach zni- 
žonych ogólnie lubiana melodyjna operetka 
Jarno „Krysia Leśniczanka”, Przedstawien'e 
popołudniowe przeznacza się głównie dla 
młodzieży. 

Wieczorem o godz. 8.15 wytworńa kome- 
dja muzyczna Stoltza „Peppina*, która od- 
niosła niebywały sukces artystyczny i cieszy 
się wielkiem powodzeniem. W. roli głównej 
Elna Gistedt tworzy niezapomnianą kreację. 
Pierwszorzędną obsadę sceniczną tworzą: 
Halmirska, Hajdamowicz, Dembowski, Szcza 
wiński i K. Wyrwicz-Wiichrowski, który no 
wość 'tę wyreżyserował. W e 2-gim odbę 
dzie się rewja futer, Zni ważne. 

— Światowej sławy Spiewaczka Ada Sari, 

obdarzona fenomenalną koloraturą, rodaczka 
wystąpi jeden z rec'talem we 

9 bm. w sali Konser 
. W programie piešti 

„Orbisie* Jag 2l- 

  

   

        

   
   

  

   

   

   

    
    

watorjum (Wielka 4 
i arje operowe. Bilety w 

  

yeja Polskiego Towarzystwa Muzy 
ej. Dzisiaj iedzielę punktu 

alnie o godz. 8 wi sę w io 
kalu Związku Zawodowego Literatów (Ostro 
bramska 9) audycja poświęcona” twórczości 
Pawła Hindennitha. W koncere'e udział bio 
rą: pp. Walentyna Czuchowska (śpiew), Braj 
tman, (obój), Mikołaj Doderońek (altówka), 
Albert Katz (wiolonczela) i Tadeusz Szeligow 
ski (fortepian). Na e'ekawą tę audycję Towa 
rzystwo zaprasza wszystkich miłośników mu 
zyki. 

WEZOZOTE VPS RKS EET 

NA WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE KOMUNISTÓW, 

W ostatnich dniach władze bezpieczeń- 
stwa publicznego na terenie miasta areszto- 
wały kilku wybitnych działaczy komunistycz 
nych. Aresztowanych z polecenia władz są 
dowych esadzono w więzieniu na Łukisz- 
kach. 

    
  

    
    

   

  

   
  

  

  

ONE LEKKO A ON CIĘŻKO. 

W dniu 3 bm. wieczorem przy zbiegu uli- 
cy Miekiewicza i Orzeszkowej spłoszyły się 
konie, zaprzężone w sanie. Pow: cy końmi 

szeregowiec Piotr Daszkowski z plutonu ad- 
ministracy jnego przy 6 pp. Leg. stracił władzę 
nad końmi, które poniosły. Jadące saniami 
Kcwalska Walentyna i Winogradowa Lidja 
(Piaskowa 12) wypadły, doznając lekkich ob- 

ciała. Daszkowski doznał cięższych ob- 
ra iała i został przewieziony do Izby Cho 
rych 6 pp. Leg. Konie zatrzymano na placu 
Napoleona i odesłano do DOW. 

     
  

  

   

  

  

  

KARAMBOL „ARBONU* Z SANKAMI. 

Wóz Arbonu Nr. 38460 przy zbiegu ulicy 
Zawalnej i Jagiellońskiej najechał na sanie, 
powożone przez Macki Piotra (wieś W, 
Gulbiny, gm. rzeszańskiej). Sanie wywróci- 
ły się, lecz szwarku nie poniósł nikt. 

UJĘCIE ZAWODOWYCH ZŁODZIEL 

Zatrzymano zawodowych złodziei Połjań- 
skiego Juljana i Rudzisza Bronisława (Staro- 
grodzieńska 3), którzy dokonali ostatnio 2 
większych kradzieży: Dąbrowskiemu Janowi 
(Targowa 7) skradli garderobę i bieliznę łą- 
cznej wartości 548 zł, zaś Grygalinowej Apo- 
lonji (Tyzenhauzowska 2) również gardero- 
bę i bieliznę wartości 470 zł. Część, skradzio- 
nych rzeczy znaleziono u paserki Ginajtiso- 
wej Heleny (Archanelska 68), którą również 
zatrzymano 

OKRADLI W PIWIARNI. 

W piwiarni Kosowskiego Piotra przy ul. 
Kominy 10 skradziono Sakonisowi Janowi 8 
zł. gotówką i kostjum wartości 70 zł. Stwier- 
dzono, że kradzieży tej dokonala Kościule- 
wicz Amna (Końską 10), której narazie nie 

zatrzymano. Skradzionych , pieniędzy i ubra- 
nia nie znaleziono. 

WYRWAŁ TOREBKĘ Z 20 ZŁ. 

Kajmisowa. Aleksandra (Mostowa 1) do- 
niosła policji, że na ul. M. Pohulanka skra- 
dziono jej z rąk 20 zł. gotówką Sprawcą kra 
dzieży okazał się Jeremiejczyk Piotr (Lwow-. 
ska 30), którego zatrzymano ze skradzioną 
gotówką. Ž 

  

    

Katastrofa samolotu wojskowego 
pod Nieświeżem. 

Aparat zdruzgotany. Lotnicy ciężko ranni. 
Koło stacji Janówka wpobliżu Nieświeża 

wydarzyła się katastrofa samolotowa. Samo- 
łot 6 p. lotniczego ze Lwowa, odbywający 
raid próbny w pewnej chwili wskutek defek 
tu w motorze runął па ziemię. Aparat został 
zdruzgotany zaś dwaj lotnicy odnieśli cięż- 

  

ST. A. WOTOWSKI. 25 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

Jednak wzrok księcia błądzący po 
postaci „narzeczonego* nie świadczył, 
że zamierzał rychło się z nim zaprz 
jaźnić. Ale pozornie uprzejmie wypo- 
wiedziane słowa. wystarczyły Trau- 
bewi. Uścisnął z przesadnym szacun- 
"kiem wyciągniętą ręke i oświadczył: 

ądzę, że zlsłużę na szacunek 
księcia i stanę się godny panny Kiry. 

Ostrogski zamknął oczy. Audjen- 
cja była skończona. 

'Traub wyszedł vozpromieniony do 
sąsiedniego saloniku. Nareszcie osiąg 
nął szczyt swych marzeń. Bo, nietył- 

ko o Kirę, której naprawdę pożądał 
całą siłą namiętności starszego męż- 
czyzny, mu chodziło. Szło o rzecz 
jeszcze donioślejszej wagi. On awan- 
turnik, zdobywający od lat wielu ma- 

jatek najróżniejszemi drogami, do 
których w większości wyadków głoś- 

no przyznać się nie było można, sta- 
wał się zięciem Ostrogskiego, pana 
z panów, mężem hrabianki Kiry. Tę 
legitymacje dawały: wstęp wszędzie, 
otwierały drzwi dotychczas dlań zam- 
knięte, zatykały usta niechętnym i zło 

śliwym. Ę 
1 — Kiro — począł rozczulony. 

          

    

=> Na to właśnie liczyła. 
— Widzi pan — odparła —— że do- 

trzymałam obietnicy. ^ 
Stała blisko Trauba, prawie ocie- 

rając się o niego. Czuł aromat jej 
włosów i młodego ciała. Brzydziła się 
teraz sobą i myślała, do czego dojść 
może: z gruntu uczciwa dziewczyna, 
jak ona, gdy nie cofając się przed 
niczem, dąży do określonego celu. 
ł te trzy tygodnie, spędzone pod jed- 
nym dachem z Turskim, obcym męż- 
czyzną i to kokietowanie teraz, ni- 
czem kokota, znienawidzonego wro- 
ga. 

Lecz cofać się było zapóźno. 
— Zmieniłam się? — powtórzyła, 

zaglądając mu w oczy filuternie. 
Traub topniał, niby śnieg w pro- 

mieniach słońca. | 
— Nie wiem, jak ci dziękować --- 

mówił, składając długi pocałunek na 
jej rączce i ręczę, nie pożałujesz te- 
go. Nie gniewasz się chyba Kiro, że 
ci mówię ty, ale mam do tego prawo 
jako narzeczony. Otóż —- powiódi 
ręką dokoła po pustych niemal ścia- 
nach, gdzie jaśniejsze plamy znaczył; 
ślad zawieszonych ongiś obrazów —- 

  

  

„krętnie. 

kie obrażenia ciała. 
Rannych lotników przewieziono do szpita 

la w Nieświeżu. 
Na miejsce wypadku przybyła Komisja 

wajskoówa — śledcza, dla ustalenia przyczyny 
katastrofy. 

dam ci należytą oprawę, otoczę cie 

takim dostatkiem, o jakim nawet nie 
marzyłaś. Sądzisz może, żem skąpy 
i oschły... O, pod wpływem twej mi- 
łości i dla ciebie, stanę się najwięk- 
szym rozrzutnikiem. 

Niby od niechcenia rzuciła frazes, 
od którego zależały dalsze jej plany. 

— Narzeczonej, przy zaręczynach. 
stale składa się prezent! 

— Jak najchętniej! -— zawołał te- 
raz prawie przytulony do Kiry i nie 
domyślając się o co chodzi. 

— Widzisz — mówiła również po- 
utałe resztką wołi wstrzymując się 
by nie odskoczyć od wstrętnego dzia- 
da, gdyż jego bliskość sprawiała jej 
wprost fizyczny ból —- widzisz... Prze 
konałeś się chyba, że nie gram ko- 
imedji i nadał będą postępowała z to- 
bą szczerze... Ale ty odpłać się rów- 
nież zaufaniem. ; 

ic nie pojmował. 
Jakto? 

-- Złóż jako prezent ślubny, wek- 
sle, o które się tak namęczyłam do 
mojej dyspozycji! —- wypaliła. 

Drgnął. 
-— Poco? Przecież i tak wszystko 

będzie twoje! 

— No... tak... jęła tłumaczyć wy- 
— Rozumiem... Lecz w ra- 

zie jakiegoś nieszczęścia... nie chcia- 
tabym, aby dostały się w obce ręce... 

Pierwszy odsunął się nieco. 

    

      

  

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

WI LEŃ SKI 

" s Dzikie hulanki i orgje roz- 
Już wkrótce! pasanej carskiej soldkiEski; 
cierpienia kobiety napiętnownej żółtym paszportem kis REWJA ujrzycie we wspaniałym filmie 

Nr. 58 (2509). 

  

  
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 DZIŚ! Najsktualniejszy film 
Światal Poemat bohaterstwa 

i wielkiej miłości p.t Generał Cze 
W rolach głównych 
bohaterzy „Łodzi podwodnej" i „Ste 

niezapomniani 

rowca“ Jack Holt i Ralph Graves 

  

WKRÓTCE 5 gwiazd w jednym fil. 
mi-: Pat O'Brien, Ralph Bellamy, 
Giorja Stuart, Liljan Bond i komik 

Slim Summerville w obrazie 

Początek seansów o godz. 5—7—9 w sobotę i niedzielę o godz. 3.ej 

Eskadra śmierci 
  

CAŁE WILNO 

MUSI WIDZIEĆ 
PAN, Dla młodzieży dozwolone. 

RAMONA NOVARRO 
Nadzwyczaj ciekawe dodatki dźwiękowe. 

monument 

SYN INDYJ 
Kołosałne powodzenie. Dziś ostatni dzień 

  

Co może Pary 
pokaże jutro genjalny 

7 ® (o mogą paryżanki? w kinie 

reż, Feodor Ozep 
  

DZIŚ! 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Poraz pierwszy w Wilnie 100% dźwiękowiec. 

VALLACE BEERY, JOHN MACK BR 

" BOHATER ZACHODU - 
Niebywała sensacja z udziałem 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki. Seanse o godz. 4—6—8— 10.15, w soboty i święta od 2-ej 

DZIŚ. Filra, który 
oczarow. cały świat 

Sława Polski 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Na wszystkie seanse 

JAN KIEPU 
Wielbiciele pięknej muzyki, usłyszą oglądając polskiego Caruso. — 

balkon 49 gr. 

w najgłośniejszej swej kreacji 

RA 
  

DZIŚI 

przebój świata p.t. 

„Dźwięk. Kino-Teati Największy 

Światowid 
Mickiewicza 9 podziw i zachwy 

niezrównany 

Sewilla, miasto miłości 
RAMON NOVARRO, 

t. W rolach głównych: 
ulubieniec publiczności 

w.g zł! pow. Zew ciała 
Przecudne arcydzieło 

dźwiękowe, wywołujące 
urocza Dorothy Jordan 
i Renee Adoree. 

Wspaniały dramat 

życiowo-erotyczny 

filmie egzotyczn.. 

OWN i KAY JOHNSON 

PIEŚŃ NOCY 
NAD PROGRAM: Aktualja dźwiękowe 

Parter na |-szy seans 80 gr., na pozost. od 90 gr. Początek o 4,6,8i 10 15 

  

  

M. GORDON «« Niemiecka 26. 
NADESZŁY 

NOWOŚCI SEZONU WIOSENNEGO 
we wszystkich działach 

   

  

   

  

    
PROSZEK 

> 
„KOGUTEK 

DLA DOROSŁYCH Aaa 
USUWA NAJUPORCZYWSZY       

MEBLE 

w firmie „WIEDEŃ”, wielka 53 
Krzesła do wynajęcia. 

GWARANTOWANE, 
WŁASNEGO WYROBU 

po wyjątkowo tanich kryzysowych cenach 
oraz ŁÓŻKA niklowe, KRZESŁA WIEDEŃSKIE 
po cenach fabrycznych na dogodn. warunk. 

  

RESZ 
po NIEBYWAŁYCH TANICH 
CENACH będzie się sprzeda 
wać TYLKO W PONIEDZIĄ. 
ŁEK 6 I WTOREK 7 B. M. 

najmodniejs 
wyuczam w TAŃCE 

Opłata tylko 10 zł. wiecz. 

  

najkrótszym 
P. BOROWSKI, ul. Trocka Nr. 2, 
Nowy kurs rozpoczyna się 8-go marca o godz. 7.ej 

Za mazura 5 zł. 
wcześniej. Towarzystwo chrześcijańskie inteligentne. 

  

TKI 

ze na rok 1933 
czasię, 

róg Niemieckiej. 

Zapisy Ur. Zelduwięz 
  

НАЛОМ 
rošlin- warzywnych oraz 

oraz 1 

Zs:gmunt Nagrodzki 
* Wilno, Zawalna 11-a 

Żądajcie cenników. 

Pokoje umeblow, 
pojedyncze lub podwójne 
duże, słoneczne z wszel- 

kiemi wygodami, łaziea- 

  

4, 5 i 6 pokojowe z wszel 
kiemi wygodam“ dogodne 
na biura i instytucje, -- 

ły, umeblowany z wszeł 

kwiatów z najlepszych | kiemi 
źródeł poleca AE 

mie do 
Stefańska Nr. 32—1. 

Mieszkanie 
potrzebne od kwietnia 5 
słonecznych. pokoi z wy- 
godami w okolicy Staro 
stwa Grodzkiego, lub par 

    

LOKALE 
od g. 9—1 i 5—8 wiesz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 
ZOE m ZA 

HH Kenigsberg 
Chorcby skórne, 

weneryczne 
1 meczopłelowe, 

ulłca Mickiewicza 4, 
telsfon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

4      pokój duży, św 

wygodami u iute- 
ej (polskiej rodzi- 
wynajęcia, — Ul. 

  

  

  

Duży wybór fornierów krajow, i zagranicznych ką, telefonem do wynaję. | terowe z ogródkiem na 
————— | ia na stale lub doby po a A A 
s: * eenach bardzo tanich. - | Szawska 5-ka Myśliwska 

Dla p. p. Wojskowych Wiłeńska 10. Dr. Wolfson 
GBCLE Ś KE specjalne rabaty, — Но- „Choroby skórne, 

ч Sa DAS | Po wyda eoiojos |, Zee, a iatłą skórę i brodawki 43. — Telefon; Ę ы 
usuwa Ru bólu i udać m 2 mieszkanie. Wileńska 7, tel. 10-67    

  

znany od 1% wieku 
  

Uprasza się tę Panią 
która zostawiła parę rę- 
kawiczek w cukierni na 
ul. Ostrobramskiej 27 (w 
suterenie) po odbiór zgło- 
sić się do cukierni „SZ. 

BERKON* ul. Ostrobram 

   
można 
macje 

  

į Sklep Elektro" Farb 

Н. 520В " loże 
przy ul. Niemieckiej Nr. 3 

Poleca po wyjątkowo niskich cenach 
wszełkie artykuły elektro:techniczne: i farby 

Dla rzemieślników specjalny rabat. 
Zapamiętajcie nowy adres: Niemiecka 3 

Proszę przekonać się! 
044004404000 HA 4400 0 444 L 446004 614 006660060442 

ВЕБЫНСЫС BE SZCZEC OO OD. WRERNERZEE WYRA KW OGON: WODZE 

-— Kiro! —- wyrzekł twardo, pa- 
trząc na nią podejrzliwie. —- Mogę - 
cię zapewnić, że dziś jeszcze wydam 
w banku zlecenie, że w razie jakie- 
gokolwiek nieszczęścia, jakieby mnie 
spotkało, tobie te weksle zostaną wy- 
dane. Mam jednak zamiar dożyć do 
dnia naszego ślubu! W] przeciwnym 
razie... Uczynię dla ciebie wszystko, 
co zechcesz, spełnię każdy inny roz- 
kaz, lecz te weksle wraz z wiadomą 
ci karteczką, zwrócę ci dopiero na- 
zajutrz, po naszem małżeństwie... 

Uśmiechem ukryła  zmieszani:, 
starając się nie dać poznać po sobie, 
jakie ją spotkało rozczarowanie. 
Traub był graczem pierwszorzędnym. 
u walka z nim beznadziejna. 

— (6ż—rzekła.—Tudno! 
długo tylko poczekam! 

— Długo? 
— №е tak szybko da się przepro- 

wadzić sprawa rozwodowa! 
Uśmiech przebiegł po 

'Trauba. 

Prędzej niż sądzisz, Kiro! 

Rychło opuścił ją szczęśliwy „na 
rzeczony*, zapowiadając, rzecz pro- 
sta, swą wizytę na najbliższą przy 
szłość. A gdy wyszedł, dopiero roz- 
pacz ogarnęła Kirę. — Bez wyjścia. 
Bez wyjścia... 

Jrzystanęła przed oknem i patrząc 
bezmyślnie na krople deszczu, sie- 
kące bez przerwy od wczoraj na dwo 

Trochę 

twarzy 

ska Nr. 27. 

DOM 
drewniany i oficyna mu- 
rowana dochodowe do 
sprzedania, Miejscowość 
zdrowotna, strona słonc- 

® cżna, blisko centrum mia 
sta. Informacje: Wilno, 
Litewska 9—1 (Zwierzy- 

niec).       
rze o rozmiękłe trawniki, zastanawia- 
ła się, co czynić dalej 

Co prawda, do dnia ślubu z ko- 
nieczności upłynie parę, lub kilka 
miesięcy. Może się coś zmieni, może 
nastąpi jakiś cud, jakieś niezwykłe 
wydarzenie. Ale, znosić co dnia a 

beeność Trauba, słuchać jego skrze- 
czącego głosu, uśmiechać się gdy 
miała ochotę go wypoliczkować i pra 
wić czułe słówka, tłumiąc  przeklen- 
stwa na ustach, to przechodziło jej si 
ły. Dziś inaczej postąpić nie mogła. 
Próbowała, czy nie uda się Trauba 
raz jeszcze wywieść w pole kokiete- 
rją. Niestety, daremnie... 

Co robić? 

Powiedzieć szczerze o wszystkiem 
dziadkowi? Może pojąłby w chwili 
przytomności umysłu. Lecz jak znie- 
sie ten cios? Dla ludzi starszych, cza- 
sem. przywiązanie do rzeczy i dostatku 
jest silniejsze, od przywiązania do 
najbliższych. Czy nie umrze pod wpły 
wem nagłej wiadomości o całkowitem 
ubóstwie, przesadzony w inne warun 
ki, jak umiera stary dąb, gdy go z zie- 
mi wyrwą х korzeniem? 

Tysiączne myśli wirowały w gło: 
wie Kiry. Czyż miała się poświęcić 

    

do ostatka, milczeć i nie zaznać Oso- 

  

bistego szczęścia. I nagle w jej duszy 
Turski... Och, jakże mogła być z nim 
szczęśliwa. O ileż wolałaby skromne 
życie, w malenkiem mieszkaniu gdzie 

ze wszelkiemi nowoczes: 
nemi wygodami, Oglądać 

Mała Pohulanka 10—2 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z wygod. 
odremontowane, 

wejście frontowe, 
od zaraz do wynaję- 
cia przy ulicy 
skiej 20. Dowiedzieč 
się tamże u wlašcic. 

  

od godz, 9—| į 4—8 

Jr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
Tyczne i moezopłołowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—8, 

  

codziennie. Infor= 
ma miejscu — uł. 

  

Akuszerka 

Marja Lakneroga 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

W. Z. P. Nr. 69 

atar-   
spełniała rolę prawie służącej, od tego 
dostatku, który  Traub rysował 
w przyszłości, pałaców i lokai, lecz 
za jaką  okupionych cenę... Tak 
Turski Co też -robi ten biedak? 
Myśli jeszcze o niej, bo kochał ją na- 
prawdę, cierpi, czy też całkowicie 
nienawidzi? \ 

W tem rozległ się odgłos dzwonka. 
Zdziwiona ujęła za słuchawkę, Znajo- 
mych już w Warszawie prawie nie 
mieli. Czyżby, która kuzynka bawią- 
ca w stolicy przejazdem? 

— Hallo! — odezwała się, ale wneł 
zaczerwieniła opuściła _ słu- 
chawkę. 

— Tu mówi Turski! Mogę prosić 
do telefonu hrabiankę Kirę? 

Jęła gwałtownie dawać znaki słu- 
żącemu, który właśnie zajrzał do po- 
koju — Janie.. Janie... — szeptała, 
wciskając mu słuchawkę do ręki — 
Proszę powiedzieć temu panu. że wy- 
jechałam... 

Gdyby ktoś jej położył górę złota, 
nie rozmawialaby z Turskim. Czego 
mógł chciec od niej. Napewno pragnie 
czynić słuszne wyrzuty. Och jakże 
się czuła winna wobec niego. I czem 
mogła się usprawiedliwić, czem wy- 
Humaczyć. Tymczasem Jan, swym 
powolnym basem od początku zaczy- 
nał rozmowę. A 

  

się i 

  

(D. e. n.) 

  

\   

Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, g 

Moskwa bu maski 

      

HELIOS 3 

  

A


