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Położenie gospodarcze Polski, 
Od połowy roku ubiegiego sytua- 

cja gospodarcza Świata zaczęła się ju: 

kby stężać. Spadek produkcji prze- 
niysłowej i obrot6 whandlowych „na 
miystowej i obrotów handlowych „na 
wany. W najważniejszych gospodar- 
czo krajach dał się nawet zauważyć 

pewien ruch zwyżkowy w produk 
przemysiowej. Optymisci odetchnęli, 
a pesymiści otwarłi oczy. Po raz pier- 
wszy od paru lat błysnęła nadzieja 
lepszej przyszłości gospodarczej. Bly- 
snęia 1 stliła się. Sam błysk je 
rywarł twór wpływ psycnołogicz 

Obecnie zaś wszystko wskazuje, 
znurtowaliśmy już dno kryzysu i 

zdaje się przychodzi czas, by się od- 

bić. R 
Ogólne położenie gospodarcze Pol 

ski w styczniu r, b. znajdowało się na 
poziomie ostatnich miesięcy r. ub. 
5wiadczy to, że procesy przystosowy - 
wawcze względem kryzysu przefer 
mentowały się. kto miał zbankruto- 
wać — ten juź zbankrutował. hto się 

zanadto rozpasł — odbył już swój 
post. Suma z protestowanych weksii 

zmniejszyła się o połowę w porówna - 
mu do r. 1951. Liczba upadłości ustut 
kowała się. Występująca pod koniec 
r. ub. poprawa w dziedzinie pienięż- 
no-kredytowej utrzymała się równ 
w styczniu r. b. Jak wiadomo —- sty- 
czeń jest miesiącem. sezonowego od 
prężenia na rymku pieniężnym: g0- 
iówka, zgromadzona w bankach na 
koniec roku, szuka nowej lokaty. 

Dzięki temu płynność rynku pie- 
niężnego poprawiia się i ułatwiła ban 

kom stosowanie liberalniejszej poli- 
tyki przy spłacie kredytów. Szczegó! 
nie pomyślny pozostał ruch wkładów, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o wkłady o$z- 
czędnościowe: Tak np. w PKO uło- 
kowano w słyczniu r. b. 445 miljonów 
złotych, w styczniu zaś r. ub. sumia 
wkładów PKO wynosiła tylko 347 
347 miljonów zł. Również obroiy pa- 
pierami proceńtowemi ożywiły sie, 
zwłaszcza w dziale pożyczek państ 
wowych, które użyskały ostatnio za- 
rówato w kraju, jak i zagranicą pew- 
ną zwyżkę kursu. 

Wypłacalność jednak nie popra- 
wiła się, a to głównie wiskutek trwa- 
jących trudności finansowych w rol- 
nictwie. Wprawdzie ceny zbóż w sty- 
czniu zwyżkowały, óbroty jednak zic- 
miopłodami były małe i w rezultacie 
nie mogły wyraźnie wpłynąć na pole- 
pszenie sytuacji wsi. Sfery rolnicze 
stanowczo twierdzą, że ruch zwyżko- 
wy cen zboża zagranicą miał podłoże 
spekulacyjne. Zwyżka polska zaś tłu- 
maczy się w znacznej mierze warunka 
mi łokalnemi, przedewszystkiem pe- 
wnemi trudnościami dowozu (mróz 

itp.. 
Jednocześnie pogorszył się gilkie 

wywóz artykułów hodowlanych. 
Wpłynęły na to dalsze ogranicze - 

nia się państw importujących. Rów- 
nież eksport niektórych głównych wy 
robów przemysłowych z trudnością 
przeciskał się przez tamy kontyngen- 
tów ceł i zakazów. W rezultacie na- 
stąpił w tych gałęziach spadek wyt- 
wórczości. Ogółem wywieziono z Pol- 
ski w styczniu r. b. towarów na sumę 
71 miljonów złotych, przywieziono 

zaś w tymże czasie na 65 milj. Saldo 
aktywne więc, naszego bilansu han- 
dlowego wyniosło 6 miljonów złotych 

(cyfry w zaokrągleniu, gdyż faktycz- 
ue saldo w styczniu równało się 
£.660.000 zł.). W porównaniu z analo- 
giczną cyfrą z grudnia r. ub. widzimy 
spadek salda o 9% miljonów złotych. 
W okresie kryzysu właśnie na tem 10 

saldzie opierał się dotychczas caiy 
gmach maszej wypłacalności. Spadek 
więc tego salda może być zatrwažają- 
cy, jeżeli stanie się ciągły. Jednakże 
narazie nie można wyciągnąć z ostat- 
niej obniżki stanowczych wniosków. 
Doświadczenie bowiem uczy nas, że w 
roku ub. styczeń również wykazał 
najmniejsze saldo z miesięcy zimo- 
wych, które następnie jednak podsko- 
czyło w lutym aż trzykrotnie, 

Zmniejszenie eksportu spowodo- 

wało między innemi obniżenie wydo- 
bycia węgla, pomimo sezonowego 
wzrostu zbyłu na rynku krajowym. 

Wydobycie wynosiło w styczniu r. b. 
ogółem 2,336,674 t., w stosunku za- 
tem do grudnia r . ub. (2,415.015 t.! 
wykazało spadek o 78.341 t. Także wy 

twórczość żelaza w styczniu r. b. we 
wszystkich trzech zasadniczych dzia- 

   

  

    

  

    

   

    

        

łach hutnictwa zmniejszyła się. Zwła- 

szczą 'w dziale walcowni. Wielkie pie- 
te odlały 19,242 ton żelaza. Stalownie 

26.086 
Zamó- 

— 45,506 ton. Walcownie — 

ton. Rurkownie — 2.725 ton. 
wień krajowych było mało. Jedynie 
zamówienia interwencyjne, rządowe 
uratowały hutnictwo od zastygnięcia, 
obstalowując w styczniu 20.160 ton. 

Natomiast huty cynkowe utrzyma 
ły poprzedni stan wytwórczości mi- 
mo spadku eksportu czynku i pogor- 
szenia się cen. (Polska ze swojemi 82 
tys. ton produkcji cynku rocznie - 
znalazła się jak wiemy na drugiem 
nziejscu wśród światowych producen 
tów cynku). 

Badzo słabo jest z naszym prze- 
mysłem metalowo-maszynowym. Po- 
prostu — martwota, z powodu braku 
inwenstycji zarówno w przemyśle, jak 
i w rolnictwie. 

W. działe wytwórczości wtłókien- 
niczej zastój międzysezonowy trwał 
w dalszym ciągu. Ludzie się jeszcze 
nie zaopatrują na sezon wiosenno-let- 
ni. Przypuszczano, że mrozy skurcz 
zapasy tkanin zimowych. . Jednakże 
to nie nastąpiło. W styczniu praeo- 
wało w tej branży 30 fabryk z 28.900 
robolnikami. 

W lepszem położeniu był przemysł 
wyrobów bawełnianych. Ma to niewą 
tpliwy związek z przygotowywaniem 
produkcji na sezon letni. 

Dość duże ożywienie sezonowe na 
stąpiło w przemyśle nawozów sztucz- 

  

   
   

    

nych. Dobrze też prosperował biedny | 
przemysł drzewny. Zaobserwowany 
już w poprzednich miesiącach wzrost 
wywozu materjałów drzewnych utrzy 
mał się również w styczniu. 

Ogólnie biorąc wskaźnik produk 
cji przemysłowej obniżył się w stycz- 
niu z 49,2 do 46.8. Wpłynęło na to dal 
sze utrzymywanie w  zmnieszonych 
rozmiarach wytwórczości włókienni- 
czej (po nadprodukcji na. początku. se 
zonu), zastój zimowy w budowniet- 
wie, powodujący redukcję wytwarza- 
nia w przemyśle mineralnym i meta- 
lowym, a także znaczne zmniejszenie 
eksportu żelaza do Rosji. W porówna 
niu ze styczniem r. 1932 produkcja by 
ła mniejsza o 10 proc. 

Po okresie świątecznym obroty han 
dlowe na rynku wewnętrznym spadły 
z wyjątkiem niektórych artykułów se 
zonowych. Bardzo pomyślne tendencje 
ujawnia ruch cen. 

Jak zwykle w. styczniu liczba bez 
robotnych wzrosła i osiągnęła cyfrę o- 
koło 27 tys. osób (Są to bezrobotni za 
rejestrowani w PUPP). 

Widzimy więc, że życie gospodar 
cza Polski w styczniu r. b. nie pogor- 
szyła się zbytnio w porównaniu z mie 
sięcami poprzedniemi. Przeciwnie. 
(Wyraźnie daje się zauważyć na fron- 
cie gospodarczym pewne pozytywne 
zdobycze. Procesy przystosowawcze do 
zmienionych warunków kończą się. 
Wzrost wkładów oszczędnościowych i 
wzrost zaufania do państwowych pa 
pierów procentowych oraz zmniejsze- 
nie się obiegu banknotów oznacza, że 
procesy tezauryzacji, kwaszenia kapi- 
tałów i chowania do sienników — nie- 
tylko nie wzrastają, ale że stezauryzo- 
wane sumy powracają na rynek. Wpra 
wdzie t. zw. oszczędności nie są wprost 
przekształcane na inwestycje — tem 
nie mniej proces powyższy oznacza po 
prawę tych warunków, w których 
ruch jmwestycyjny może być wogóle 
podjęty. A przecież bez inwestycyj nie 
ma poprawy sytuacji. 

Dopiero gdy zacznie się ruch inwe 
stycy/ny, bezrobotni będą zatrudnieni, 
zwiększy się spożycie wewnętrzne, 
wzrośnie zapotrzebowanie, rozkręci 
się produkcja, nastąpić może powsze- 
chne odrodzenie życia gospodarczego 

W. Rudziński. 

WYBORY W NIEMCZECH. 
NAJBLIŻSZE PLANY RZĄDU. 
BERLIN, (Pat). W rozmowie z wy 

słunnikiem stokkholmskiej „Svenska 
Dagbładet* minister Gcoring poczynił 
szereg interesujących wynurzeń na 

temat najbliższych planów rządu ze 
SŁY. . 

Gocring oczekuje, że hitlerowcy i 
niemiecko-narodowi otrzymają więk- 
sześć w nowym Reichstagu. Sesja par 
lumentarna będzie trwała krótko. Da 

niosłe reformy ustroju Kizeszy zosia 
ną niebawem przeprowadzone. 

W możliwość rozszerzenia obee- 

nej koalicji rządowej na centrum Go- 
ering nie wierzy. W sprawie zarzą” 
dzeń przeciw soejai-diemokratom 95-. 
wiadczył, że w przyszłości te 
soejal-iemokraiyczńe, które 
dopuszczene, podlegać hędą bardza 

ścisłej kontroli. Nie będziemy tolero- 
wali propagandy marksizmu. Wzorern 
przyszłej organizacji zawodowej ro- 
botników są dla ministra syndykaiy 
taszystowskie. Zagadnienie monarchii 
w Niemczech jest, zdaniem Goeringa 
checnie nieaktualne. Na zapytanie o 
stosunek rządu do ludności żydow - 
skiej, minister oświadczył, že ježeli 
Żydzi zachowywać się będą iejalnie i 
pozostaną przy swoich interesach, nie 
mają się czego obawiać. Nie chcemy 

ich jednak mieć w kierownietwie Kze 
szy. Na tych stanowiskach nie bedzie - 
my ich tolerować. 

organy 

OBRAZ ULICY 

BERLIN (Pat). Obraz ulicy jest tym razem 

odmienny, niż w poprzednich wyborach. 

Przed lókalami wyborczemi stoją z plakata- 

mi wysłannicy partji narodowo-socjalistycz: 

nej, najeżęścićej jedynie w 6toczeniu wysłan 
ników czarno-biało-ezarwonych centrum, par 

tii państwcwej i zrzadka tylko  soejal-demo 

kracji. Komuniści tym razem zupełnie nie u 

jawniają się nazewnąiez. Przed łokalami pa- 

trołują policjanci w towarzystwie sił pomoe- 

niczych, rekrutujących się z oddziałów sztur 

mewych i stahihelmowych. Widać również . 

przerzuecne przez ulice transparenty, załe- 

cające głosowanie na listę hitlerowską. Na 

transparentach tych często spotyka się na- 

zostaną 

pis: „Z Bogiem i Hitlerem o wolność no- 

wych/Niemiee“ | 
Na rowerach, motocyklach i pieszo uwi- 

jają się po ulicach członkowie organizacji 

narodowo socjalistycznej i Stahlhelmu. 

JAK NA HIFLEROWSKIE NIEMCY 

— OWSZEM... SPOKOJNIE. 
BERLIN (Pal). O przebiegu wyborów na 

prowincji donoszą: 

W. Niemczech północnych i północno za- 
chodnich przebieg dnia i ubiegłej nocy ky! 
naogół spokojny. 

Wi Brunświku edbyły się dalsze areszto- 
wania komunistów. 

wi zagłębiu przemyslowem  nadreńsko- 
e przedpołudnie upły 

ojnie. 
W. Duesseldorfie policja wykryła tajną 

drukarnię komunistyczną, Skonfiskowano 
wielką iłość fitzratury nielegalnej oraz broń 
40 osób are 'wano. Podobne rewizje odły 
ły się w Duisburgu i Hamborn. 

W Essen grupa narodowych socjalistów 
była estrzeliwana. > 

Wzdłuż całej granicy niemiecko-holend>r 
skiej zarządzono specjalnie wzmocnioną 9 
chronę. W Eupen żandarmerja znajduje к) 

w ostrem pogotowiu alarmow*m. Skomsyg 
nowano- również oddziały wojska z karabi 
nami: maszynowómi i samochodami pancer- 
nemi. Zarządzenia te motywowane są © 
wą przed możliwością przel ania gra 
cy przez komunistów ni>mie Ze strony 
niemieckiej przeprowadzana jest ścisła kon. 
trola paszportów. 

Przebieg wyborów w południowych Niem 
czech był także naogół spokojny. Strzelani 
na wywiązała się w Oxhausen, Darmstart i 

Griesheim, 
Na pograniczw jak donosi biuro Wolfa 

wiielkj udział w wyborach zaznaczył się 7> 

strony Niemców, zamieszkałych przedewszy 
stkiem w Cochosłowacji. 20 proc. obywatel. 
niemieck'ch, przebywających w Cz*chosło- 
wacji, wzięło udział w głosowaniu. Podobn'e 
było na granicy austrjacko-szwajcarskiej i 
alzackiej, gdzie również głosowało wielu oby 
wateli nhemieckich z zagranicy. 

          

   

   

     

   

      

   

    

  

KRWAWE STARCIA. 

RERLIN (Pat), We Wrocławiu doszło. da 
fretantny; *podezas której jeden z ezlon- 

ków policji pomocniczej został zabity, a sze 
reg innyeh esób odniosło ciężkie rany. Z ©- 

kien domów ostrzeliwano policję. 
W. Wiormacji miały miejsce krwawe star 

cia między hitlefowcami a komunistami, któ 
rzy zabarykadowali się w baszcie starego mu 
ru miejskiego. Doszło do wymiany strzałów 
w wyniku której jeden hitlerowiee został cię 
žko ranny. 9 komunistów aresztowano. 

Na dworcu kolejowym w Eppenbach wy 
wiązała się strzelanina między reichsbannero 
weami 2 narodowymi socjalistami. Jeden 
reichsbannerowiee zabity jeden ciężko ranny 

ERGO KTS G: IS EEA INS 

Gdynia w zimie. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy wybrzeże por 

łu rybackiego w Gdyni z kutrem ryback'm 

Dalsze sukcesy Japończyków. 
TOKIO, (Pat). Wojska japońskie 

ścigają w  dałszym ciągu: oddziały 
chińskie, zmuszając je do przejścia 

przełęczy górskich do północnych 

Kryzys bankowy 
WASZYNGTON (Pat), Członkowie 

nowego rządu zebrali się celem nara 
dzenia się nad sytuacją bankową. We 
wszystkich stanach obradują konferen 
cje bankierów „aby znaleźć wyjście z 
wytworzonej sytuacji Dotychczas już 
w 47 stanach na ogólną iłość 48 wpro 
wadzono moratorja, ograniczenia w 
wycofywaniu wkładów i t. d. Jedynie 
stan Południowa Karolina nie wpro- 
wadził restrykcyj bankowych. 

LONDYN (Pat). Jak donoszą z 

Chin. Oddziały japońskie znajdują sie 

w chwili obecnej w odległości kilku 
mil angielskich od Ku-Pei-Kou. 

w St. Zjednoczon. 
Waszyngtonu nowy sekretarz skarbu 
Woódin wraz z dotychczasowym sek- 
retarzem skarbu Millisem konferował 
dziś ę kierującymi bankierami nowo 
jorskimi co. do środków zaradczych 
przeciwko kryzysowi bankowemu. U 
trzymuje się uporczywa warsja, że ban 
kom, zagrożonym wycofaniem wkła- 
dów sięgających 6 miljardów dolarów 

zdecydowano pomóc przez ustanowie- 
nie bonów wymiennych które bądą wy 
dawane jako certyfikty clearing hou- 

  

otoczonym gęstą krą. Na prawo widać pokry 
ty ludem falochron. 

se6w w nominalnych wartościach 1, 
5, 10 i 2 dolarów. W kołach finanso- 
wych Londynu tego rodzaju zarządze 
nia oceniane są jako uregułowana- i 
kontrolowana inflacja. 
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HITLER WRÓCIŁ Z KRÓLEWCA. 
BERLIN (Pat). Kanclerz Rzeszy Hitler 

przybył w niedzielę o godzinie 13-ej samola 
tem z Królewca. 

KOGO ZATRZYMANO? 
BERLIN (Pat). Według doniesień biura 

Wiolifa do godziny 4 po południupolicja za 

trzymała w Berlinie 31 osób zamieszanych 

w drobne zajścia. Wiśród aresztowanych znaj 

duje się 18 komunistów, 8 bezpartyjnych i 

3 socjal-demokratów. 
« 

DALSZE REPRESJE PRASOWE. 

BERLIN (Pat). Na podstawie dekretu 

Prezydenta Rzeszy minister spraw wewnętrz 

nych Rzeszy odebrał debit dziennikowi kato 

wiekiemu „Polska Zachodnia* do dnia 31 

maja włącznie. 

BERLIN (Pat). Prezydent polieji w Ber 

linie zawiesił na 4 tygodnie lewicowy tygod 

nik „Welt am Montag", którego redaktorem 

był doniedawna znany pacyfista niemiecki 

Helmuth von Gerlach. 

OSKI O WYJEŹdzie | 
Z NIEMIEC PREMJ. BRAUNA. 
BERLIN (Pat). Krążą pogłoski, że premjer 

pruski Braun wyjechał nagle z Niemiec 
Radjestacja -berlińska utrzymuje, że 

Braun w swym prywatnym samochodzie prze 
kroczył wezoraj o godzinie 12,39 granieę 
niemiecko jearską. Wiiadomościom tym 
zaprzeczają w kołach republikańskich, twier 
dząc, że Braun tylko przez kilka godzin ba- 
wił w Asconie i dziś powrócił na terytorjum 
Niemiec celem oddania głosu w wyborach 
do cbu parlamentów, > 

ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA. 

BERLIN (Pat) O godzinie 6 po pałudnia 
zostały zamknięte wszysikie tekale wyborcze 
w całej Rzeszy a kemisje przystąpiły do о- 
bliczania głosów. Częściowe wyniki zaczęły 
napływać około godziny 7 wieczorem. 

   
   

  

  

FREKWENCJA WYBORÓW. | 

BERLIN, (Pat). Obliczają, że frc- 
kwencja wyborów w Berlinie przekro 
czy 90 proc. Poszczególne biura dziel 
nicowc zgłaszały 95 proc. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 
DO REICHSTAGU. 

BERLIN, (Pat). Godzina 0.15. 

Oddano głosów 32.456.300. 
Narodowi socjaliści — 

socjał - demokraci — 

komuniści — 

centrum 

czarno - biało - czerwoni — 

bawarska partja ludowa 

niemiecka partja ludowa 

chrześcijańsko - socjalni — 

niemiecka partja państwowa — 

pozostałe i nieważne —— 

14.127.500 
5.917.100 
4.063.100 
3.343.200 — 
2.521.090 
1.206.300 

` 324.600- 
281.700 
285.600. 

DO LANDTAGU PRUSKIEGO. 
Oddano głosów 5390.500. 

Narodowi socjaliści 

socjał - demokraci 

komuniści 

eentrum 

czarno - biało - czerwoni 

niemiecka partja ludowa 

chrześcijańsko - socjalni 

partja państwowa 

pozostałe : 

2.146.400 

792.000 

735.500 

727.500 
483.700 

52.900 į 
42.000 
36-00 
67.600 | 

W okręgu duesseldorfskim według Kbšisysčniė ogółnego padło na listę 

polską 2.476 głosów. 

ВГ ma zapewnioną więlgzość 
Q GODZINIE 3.30 OTRZYMALIŚMY NASTĘPUJĄCĄ WIADOMOŚC: 
ZDOBYLI MANDATY: 

NARODOWI SOCJALIŚCI — 288 (poprzednio 196) zyskali 92. 

SOCJALNI - DEMOKRACI — 120 (poprzednio 121) — stracili 1. 

KOMUNIŚCI — 79 (poprzednio 100) stracili 21. " 
CENTRUM — 71 (poprzednio 70) zyskało 1. 

CZARNO - BIAŁO - CZERWONT — 52 (poprzednio 51) zyskali 1. 4 
Obliczenia mandatów innych partyj będą wiadome później. 

Reichstag będzie liczył od 640 do 650 członków. 
STRONNICTWA ROPOPOWE OTRZYMAJĄ OK 340 MANDATÓW 

  

Powrót do Warszawy 
Pana Prezydenta. 

WARSZAWA (PAT) W niedzielę 
rano powrócił do Warszawy z Zakopa 
nego p. Prezydent Rzeczypospolitej. 
Na dworeu głównym witali p. Prezy- 
denta członkowie rządu z premjerem 
Prystorem na czele. 

Akademia ku czci Ojca Św. 
WARSZAWA (Pat). W sali rady 

miejskiej odbyła się w niedzielę uro- 
czysta akademja celem uczczenia XI 
rocznicy koronacji i pontyfikatu J. S. 

Piusa XI. Akademję zaszczycił swą 0- 

becnością Prezydent Rzeczypospolitej 
premjer Prystor, marszałek: Raczkie- 
wicz; kardynał Kakowski, nuncjusz 
Marmaggi, ambasadorowie Francji La 
roche i Włoch Bastianini, ministrowie 
Jędrzejewicz, Pieracki, Zarzycki. Obe 
eni byli poza tem arcybiskup Ropp. 
biskup Gall, biskup Przeździecki, bis- 
kup Szlagowski, liczni podsekretarze 
słanu oraz szereg osobistości z kół po 
litycznych i towarzyskich stolicy. 

Akademję zagaił gen. Konarzewski 
odczytując depeszę hołdowniczą do Oj 
ca św. i depeszę ojca św. z podzięko- 
waniem, i 

Po przemówieniach nuncjusz Mar- 
maggi podizękował najwyższym dostoj 
nikom państwa za przybycie na akade 
mję, podkreślił przywiązanie Polski do 
*ojca św. i uczucia ojcą św, dla Polski. 

Peżegnanie wej. Jaszczołta 
w Łodzi. 

ŁÓDŹ (Pat). W niedzielę wieczo- 
rem w sali T-wa Kredytowego odbyło 
się uroczyste pożegnanie przez społe: 
czeństwo łódzkie długoletniego woje- 
wody łódzkiego, obecnego wojewody 
wileńskiego Władysława  Jaszczołta. 
Na uroczystość przybyli przedstawicie 
łe władz z wicewojewodą łódzkim i 
dowódcą OK 4 gen Małachowskim na 
czele, reprezentanci wszystkich warstw 
społec zeństwa łódzkiego, delegaci or- 
ganizacyj przemysłowych, kupieckich, 
zawodowych i społecznych. 

Wygłoszono szereg przemówień, 
poczem prezydent miasta 
wręczył wojewodzie artystycznie wy- 
konany adres od społeczeństwa łódz- 
kiego a posel Wołczyński -—— zebrane 
przez stowarzyszenia i organizacje — 
5.500 zł., które p. wojewoda przezna- 
czył odrazu na pomoc najbiedniejszym 

Ziemięcki |
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Akadrmja żałobna 
Ku czci nieodżałowanej pa- 
mięci Ks Bisk. Dr. Władysła- 

wa Bandurskiego 

" w 1-ą rocznicę Jego zgonu. 

W. dniu 5-go marca, w pierwszą 
rocznicę zgonu nieodżałowanej pamię 
ci Ks: Biskupa Władysława Bandur- 
skiego, odbyła się w Teatrze na Po- 
hulance Żałobna Akademja ku czci 
tego Wielkiego Bojownika e wolność. 

Na scenie przybranej  zielonemi 
krzewami, pięknie wyglądał portret 
złotoustego Kaznadziei, otoczony kiś- 
ciami bzu w istnym lesie sztandarów, 

różnych cechów, związków, organiza- 
cyj, korporacyj i formacyj wojsko 

wych; mądre, pogodne, pełne słody- 
czy oblicze Swietlanej Pamięci Bis- 
kupa, spoglądało jak żywe z doskona 
lego portretu na zgrupowdhych na 
scenie i szczelnie zapełnioną widow- 
nię. 

Na akademję przybyli p. vieewo- 
'jewoda Jankowski, starosta Kowalski, 
senator -Abramowicz, prezes Ratyński 
cekior Januszkiewicz, przedstawicie- 
le wojskowości i inni. , 

„Mamsz żałobny” Chopina w świe- 
tnem wykonaniu orkiestry 1 p. p. Leg 

rozpoczął Akademję, poczem p. pre- 
zydent miasta Maleszewski wygłosił 
słowo wstępne. 

  

Wszyscy obeeni uczcili pamięć 
Wielkiego Bojownika o wolność przez 
powstanie. 

Następnie płk. Dobaczewski, w 
pięknem, pełnem szczerego "zapału, 
przemówieniu, zaczynającym się od 
cytaty ze Słowaekiego „Ten co się pa- 
1 sam — żar rozpalony ciska na ser- 
ca drugich”, skreślił dzieje całego pel- 
nego ofiarnego samozaparcia życia 

Ks. Biskupa Bandurskiego, który u- 
rodzony w roku 68-im, od dziecińst- 
wą przejawiał wielką miłość Ojczy” 

my i wiarę odzyskania niepodległości 
przez czyn mężny. 

Jako młody Świetny - kazno- 
dzieja przygotował się do rołi, jaką 
aniał później odegrać roli Wielikego 
Nieustraszonego Bojownika wolności, 

CZ płomień wiary o wolność 
i zapału w innych rozniecić. Jako bi: 
skup polowy, jako kapelan Legjonów 
i wojsk Litwy Środkowej, Złotousty 
Kaznodzieja był wszędzie, gdzie 30 
potrzebowano i wzywano, zawsze po- 

  

godny i pełen zapału, i choć sam pod 
koniec życia w ciężkich warunkach 
materjalnych, nie odmawiał - nikomu” 
swej pomocy, rady 1 poparcia.. Pod ' 
koniec życia osiadł na stałe w Wilnic * 
i otaczał szczególną opieką Harcerst- 
wo i Strzelca. t. j. młodzież, która jest 
przyszłością narodu. Święty Biskup, 
jak go nazywano, umiał jednać serca 
wszystkich, to też śmierć Jego okry- 
ła żałobą nietylko Polaków, ale wszy- 
stkich obywateli naszego Państwa. A 
pamięć Jego żyć będzie tak długo. 
jak Polska. 

Dwa 'wiersze Ks. Biskupa Włady- 
sława Bandurskiego wygłosił artysta 
Włodzimierz Preiss, poczem chór Po- 
cztowcow pod batutą p. Wł. Szcze- 
pańskiego wykonał „Skąd pierwsze 
gwiazdy* Karłowicza i „Dzwonów 
dźwięk* Małkowskiego. Wreszcie Ог- 
kiestra 1-p. p. Leg. zakończyła Aka- 
demję. 

Zotja Kalicińska. 

® * * 

Dzisiaj, w poniedziałek o godz. 10 
w kościełe Św. Jana metropolita wi: 
łeński ks. arcybiskup Romuald Jał- 
brzykowski odprawi nabożeństwo ża: 
łobne za duszę š. p. ks. Biskupa D-ra 
Władysława Bandurskiego. Pó nabo- 
żeństwie złożenie wieńców na trum- 
nie Ks. Biskupa Bandurskiego w kry- 
pcie Bazyliki. 

KU RJ E R 

SPORT. 
MECZ ZAPAŚNICZY 

POLSKA — AUSTRIJA 14: 13. 

KATOWICE, (Pat). W sobotę od- 
był się w Katowicach międzypaństwo 
wy mecz zapaśniczy Polska—Austrja 
zakończony nieznacznem  zwycięst- 
wem Polski w stosunku 14:13. 

KOZPOCZĘCIE SEZONU PIŁKAR- 
SKIEGO W KRAKOWIE. 

KRAKÓW. (Pat). W niedzielę roz- 
począł się w Krakowie sezon piłkar 
ski, przyczem do wałki stanęły wszy- 
stkie 4 krakowskie drużyny ligowe, 
rozegrywając z zespołami A-klasow. 
mecze towarzyskie. 

Na boisku Cracovi ligowa drużyna 
gospodarzy pokonała A-klasowy zes- 

pół Slavii z Rudy Śląskiej w stosunku 
5:2-(3:2). 

Na boisku Wisły ligowa drużyna 
gospodarzy rozegrała mecz towarzys- 
ka z robotniczą drużyną Legji krako 
wskiej,*wygrywając 8:0 (5:0). 

Na bóisku Korony rozegrany zo 
stał mecz pomiędzy benjaminkiem: Li 
gi Podgórzem, czwartą ligową dru- 
żyną Krakowa, a Koroną z wynikięm 
6:8 (1:1) dla Podgórza. 

Wireszcie ligowa Garbarnia w me- 
czu towarzyskim pokonała K. S$. grze 
gorzewski 7:1 (2:0). 

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA 
CZECHOSŁOWACJI. 

PRAGA (Pat). W niedzielę w ra 
mach międzynarodowych zawodów 
narciarskich o mistrzostwa Czecho- 
słowacji w Harrachowie odbyły się 

"skoki do kombinacji. Polacy, po nie- 
powodzeniach w biegu na 18 km. zre- 

babilitowali się tym razem, zajmując 
pierwsże miejsce i mając najpiękniej; 
sze i najlepsze styłowe skoki. 

Pierwsze miejsce zajął Stanisław 
Marusarz z notą 221.5 i skokami 46 
i 44 i pół. Dzięki bardzo dalekiemu 

miejscu w biegu Marusarz znalazł się 
w kombinacji dopiero na 23 miejscn. 
Czołowe miejsca w skokach zajęli ró- 

  

RENESANSAS 

wnież Andrzej Marusarz i Bronisław 
Czech. Ten ostatni wysunął się na 5-te 
miejsce w kombinacji. 

Kolejność kombinacji po sko- 
kach i biegu na 18 km. jest następu- 
jąca: pierwszy Barton 447 punktów 
móta w skokach 207.3, skoki 42 i 11 
ni., drugi Simsunek (Czechosłowacja! 
— 430.6, 213.1, 44 i 44i pół, trzeci — 
Burhert — 426,2, 217,7 46 i pół i 45, 
czwarty Feisstauer (Czechosłowa jaj 
411,05, 194,4, 40 i pół i 41 i pół, piąty. 
Bronisław Czech (Polska) —— 402,2, 
218,2, 48 i 45 i pół. Na 23 miejscu kom 
binacji z liczbą punktów 384 znajdu 
je się Stanisław Marusarz, który w 
skokach zajął pierwsze miejsce (nota 
221 i pół, skoki 46 i 444 i pół). Na 28 
miejscu z liczbą punktów 326,7 upla- 
sował się Andrzej Marusarz z nota 
214,2 i skokami 43 i 46 m. 

Warunki bardzo. kiepskie, 
mokry. Chwilami padał deszcz. 

  

   

    

Śnieg 

KALBARCZYK MISTRZEM TATR 

PRAGA (Pat). W sobotę rozegrane 
zostały w Szczyrbskiem Jeziorze mi- 
strzostwa Tatr w jeździe szybkiej na 
lodzie. W zawodach startowali zawod- 

nicy czescy, polscy, niemieccy, austr- 
jaccy, rumuńscy i t. d. Zawody odbyły 
się w fatalny ch warunkach atmosfery 
cznych i lodowych wobec odwilży ja- 
ka niespodziewanie zapanowała. W 
czasie zawodów padał lekki deszcz. 

Na zawodach wspaniały sukces od 
niósł Kalbarczyk: (AZS Warsz.) zdoby 
wając tytuł mistrza. W ogólnej punk- 
tacji pi trzy „konkurencje: = 

  

      

50 metrów, 150 mtr. i 3000 mtr.| Kal- 
barezyk uzyskał 16406 p. Dalsze miej 
sca ieple (Wiedeń) 16,640 
Turnovsky (Czech) 17,509. Ponadto 
odbyły się konkurencje dla junjorów. 
W biegu na 50 mtr. pierwsze miejsce 
zajął Wazulłek (Wiedeń) 49,6, drugie 
Strzyżewski (AZS Warsz.) 51,3. W bie 
gu na 1500 mtr. zwyciężył również 
Wazulek w czasie 242,5 przed Strzyże- 
wskim 252,80, 
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JEDWABNE POŃCZOSZKI 
w różnych kolorach 

_Z Rosji Sowieckiej. 

drutach, 

JAK PRZEPROWADZONO REDUKCJĘ 
URZĘDNIKÓW W Z. S. R. R.? 

MOSKWIA, (C. P.). — Moskiewska „Praw 
da* publikuje dane, dotyczące redukcji urzę 
dników w sowieckich przedsiębiorstwach. W 
kraju zakaukazskim przeprowadzono reduk 
cję w 704 urzędach, przyczem z 33,390 praco 
wników zredukowano 8,623 osób. W repuh!: 
kach środkowo — azjatyckich z 87 organiza 
cyj zredukowano 32; w pozostałych 55 przed 
siębiorstw zredukowane 620 osób. W środko 
wym okręgu Czernoziemia zredukowano 4.304 
przecwników czyli 31,7 proe. ogółu persone- 
lu. Taki mniej więcej odsciek pracowników 
zredukowane również w innych częściach 
Związku Sowieckiego. 

° 
W KAZAKSTANIE ROLA OBSIEWANA 
BĘDZIE PRZY POMOCY SAMOLOTÓW. 

MOSKWA, (C. P). — W Kazakstunie, 
wpobliżu miasta Alma — Ata, gdzie prze” 
diuższy czas żył Trocki na wygnaniu, przepro 
wadzone będą na wiesnę próby zasiewów zbo 
ża przy pomocy: samolotów. Przy pomocy 

samółetów na próbę ebsiewać się będzie —-- 
10,000 hektarów. Tega rodzaju próby przepro 
wadzone były już w ubiegłym roku w niektó 
rych rejenach syberyjskich, które pono wy 
kazały pomyślne wyniki. 

—o(|0— ‚ 

WŚRÓD PISM. 
Numer marcowy miesięcznika „Móż 

zawiera zhów bogaty mater jał ilustro- 
iekawych i aktualny*n 
wyborze roślin do ho: 

J. Brzósko Guderskiej, 

   
   

    dowli pokojowej 

    

     

feljeton „Poezja Gospodarstwa domowegc” 
W. Melcer. „Estetyka  Ošwietlenia“ 
L. Dębnickiego, — „GC“ artretyzmi M. 
Morzkowsl j. „O gimnastyce «dla każdej ko- 

sze H. Jabłczyńska w artykułach: 
minut wcześniej i dziesięć mi- 

  

mut gimnastyki". Feljeton o modnej bieFź- 
nie p. t. „Poemat z jedwabiu” Nieja. „Bar- 
wienie bnwi i rzęs* rady kosmety 
delaine. Roboty z włóczki : szydełkiem i na 

jadłospisy i przepisy postne, 

   

    

  

Skarby na dnie oceanów. 
Raz po raz dochodzą wiadomości o wy 

ruszeniu jakigo statku na wydobycie skar- 
bów, spoczywających na dnie morza. 

Roczna produkcja złota, wynosząca około 
600.000 kg., nie wystarcza bowem światu, mi- 
mo, że doniedawna, bo do końca ub. wieku. 
ilość ta nie przekraczała 200.000 kg. nu rok. 

"To też coraz częściej słyszy się u wydobyciu . 
z głębi oceanów skarbów, które w ciągu wie- 
„ków poszły na dno wraz z okrętami. 

Drobną część tego złota wydobyto. Test 
to jednak znikoma cząstka w porównaniu z 
tem, co jeszcze kryją głębie morskie. Wydoby 
to bowiem zaledwie 60.000 kg., podczas gdy. 
na wydobycie czeka jeszcze półtora miljona 
kg., czyli około 1/10 tej ilości złota, którą po 
siadają wszystkie banki emisyjne świata. Tak 
twierdzą źródła amerykańskie, które podaja 
przytem dugi spis: zatopionych okrętów, wraz | 
z dokładnie okreśłonem miejscem zatonięcia, 
oraz ilością ukrytych w nich skarbów. 

Największym ze znanych historycznie skar 

bów, spoczywających na dnie morskiem i do 
tej pory niewydobytych, jest bezsprzecznie 
skarb hiszpański, zatopiony w r. 1703 w zato 
ce Vigo u północno-zachodnich wybrzeży hi- 
szpańskich. Składa się nań przeszło 150.000 
kg. złota. Hiszpanie transporlowali wówczas 
ogromną iłość złota z Ameryki do Europy. 
Napadnięci przez flotę holendersko-angielską 
woleli zatopić własne okręty, niż oddać skarb 
w ręce wrogów. SA 

Wydobywanie złota z dna oceanów na- 
"potyka na wielkie trudności z powodu wy- 
sokiego ciśnienia, które już na głębokości 100 
m. niezmiernie utrudnia nurkom pracę. I na 
mniejszych głębokościach praca ta jest nie- 
zwykle mozolna. Stąd wydobycie 40.009 kg. 
złota z okrętu „Laurentic*, leżącego zaled- 

“vie na 60 m. pod powierzchnią wody, Kosz 
towało 7 lat pracy. Nurkowie statku „Artglio 
JI* w czasie rocznej pracy, którą obecnie 
wznowili, zdołali wydobyć z okrętu „Kgipt* 
tylko 2/3 znajdującego się na jego pokładzie 
złota; czyli około 4.000 kg. Nic dziwnego, 

- gdyż głębokość, na której znajduje się „Egipt“ 
wynosi przeszło 100 m. 

o wydobywaniu złota z wiekszych žais: 
kości dzisiaj niema mowy. Istnieją wprawdzie 

przyrządy, jak np. skafander inż. Geleazzi, po 

zwałające na przeł    

  

nie na głębokości, wy» 
j metrów, zamkniety w 

takim skafandrze nurek jest jednak niezdal- 
ny z powodu wysokiego ciśnienia do pra 
skazany wyłącznie na obserwowanie otoc 
nia i wykonywanie zdjęć fotograficznych. 

Większa część złota wydobywanego co 
roku z ziemi wędruje do skarbców bankóa 

*emisyjnych. Pozałem poważny jego odsetek 
zużywany, jest do fabrykacji przedmiotów luk 

  

    

   

      

„susowych, biżuterji, zegarków, okularówz wie - 
cznych piór, sztucznych zębów; a dałej złota, 
znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle 
chemicznym, fotograficznym, zdobniczym, np: 
przy wyrobie szyldów, zoceniu ram, blach i 
różnych innych przedmiotów: Szerokie za- 
stosowanie złota, które zaznaczyło się z po 
czątkiem XX wieku, dostatecznie tłumiczy 

wzrost produkcji tego metalu z 200.009 kg. 

rocznie z końcem ub. stulecia na 768.000 kg. 
w roku 1906, Tu należy dopatrywać się źró 

dła intensywnych poszukiwań złota nawet na 
„ dnie oceanów. Współczesny kryzys gospodar 
śczy wzmógł to zapotrzebowanie jeszcze bar- 
dziej. Tezauryzacja złota przybrała w nie- 

„których: krajach poważne rozmiary. Np. w 
Polsce w |.pończochach* ostrożnych tkwi 
około 40,000 kg. złota, przeważnie w. postaci 

śmonet, wartości przeszło 200 milj. zł. 
Nie więc dziwnego, że owe półtora miljona 

Ag. złota, drzemiących bezczynnie na dnie 
oceanów, niejednemu kandydatowi na mil 
jonera spędza sen z powiek. Niejeden próbuje 
szczęścia, które uśmiechnęło się nurkom stat- 

u „Artiglio II“, „Ak, 

  

Wielkiem powodzeniem cieszy się od kłl 
ku dni grany-w teatrz> Narodowym w War- 
szawie utwór Aleksandra Dumasa (ojca) — 

„Kean“. 
Na zdjęciu naszem widzimy scenę zbio: 

rową w oberży „Pod kotwicą”. 

zł. 2:23; zł. 2.70, mocniejsze 
999 >1 4.50, „Manon“ luksusowe 9999 21. 650, „Manon“ z tamburem 9999 zł. 7.— 

poleca swym Stałym Klijentkom 

Składnica FRANCISZKA FRLICZKI 
WILNO, ZAMKOWA 9. 

Walki zapasnicze W Japonii. 

    W tych dniach ukoń 
ki mecz zapaśniczy, który 
cięzcą w tym meczu został 
Zeki jeden z najleq 
skich, którego widzimy 
wraz ze zdoby 

Notatki ze Świata. 
— PORADNIE EUGENICZNE Kasy Cho 

rych, udzielają porad przedślubnych i mał- 
że ich zdobywając sobie dobrą sławę. Cel 
poradni —— zapobiec małżeństwu, a zwłasz 
cza nie dopuścić do potomstwa ludzi oba 
czonych dziedzicznie chorobami o szkodii- 
wości społecznej. Po półtorarocznem funk 
cjonowaniu poradni na Pradze, Warszawa 
uzyska teraz drugą, przy ul. Jagiellońskiej. 

— OPERACJA ODMŁADZAJĄCA W. WAR 
SZAWIE! — Ta nowina fascynuje kaw*arr 

e-w Sumo wiej 
trwał 11 dni. Zwy 

Minanogawa 2 

  

      

      

     

  

    

  

    

    

    

Jakiś, widocznie z forsą rszy pan spro- 
wadził sobie szympansa, by się z wim po 
dzielić radośc Narazie szympańs    
jest pod obse „ Potem pod obserwac 
zmajdzie się Dwie jego... „spadkobierca“. 

— NOWA KUTIEPOWIADA? — W Hel- 
i zaginął bcz wieści zamieszkały 
tam emigrant rosyjski, gen.* Aleks, Kozłow 

  

    

  

  

"ski, który odgrywał wybitną rolę w życin 
emigracy jnem; W) kołach. emigranck'ch Fin- 
tandji wielkie poruszenie. 

  

— PRZELICZYLI SIĘ NA HITLERZE. 
bracia Lahunsenowie. Handlarze skór, hodów 
cy owiec, międzynarodowa potencja w swe; 
branży ostatnio żyli cośkolwiek za rozrzut- 
nie. Gdy było kiepsko z olbrzymiem przed 
siębiorstwem, póstawiłti na Hitlera; subsydju 
jąc ruch z nadzieją rekomipensa aty. Jednak- 
że krach przyszedł wcześniej, nim Hitler do 
szedł do władzy. Będzie olhbdzymi proces. 

— Delirium pijaekie zastrzykiem | „So 
d'um Rhonadate* w przeciągu 19 godzin bez 
śladu usuwa prof; <dr. „Wilder.  Bancroft. » 

0 Yorku, "który zreferował Sw: ą metodę 
onal Academy of Science. 

— Po Weismullerze driigi już piywok 
chce wypłynąć na filmie. — Olimpijczyk Bu 
ster Crabbe: grać będzie/główną rolę w filme 
„Syn Tarzana: i fotografuje się. z. równie 
jak sam miłe i zachęc jąco wyglądającym... 
Iwem. 

— Sknadal w „Komedji Franeuskiej* n'e 
jest znów taką rzadkością. Francuzi, 10 wpra 
wdzie nie Wlłosi, którzy gwiżdżą na złej 
sztuce, ale zawsż 'Pani Leciłe Sorel grała 
właśnie w tym najszanówniejszym teatrze 
Francji rolę Safo (sztuka Daudeta) gdy spec 
jalnie wykupiona w tym'dniu widownia pod 
niosła gwałt: — „Precz z Safo”! „Dość tego 
pudła na scenie francuskiej*! i inne brzydkie: 
rzeczy. Ktoś (p. Sorel?) przysłał zato pani Sv 
rel kwiaty, przedstawienie jednak trzeba by- 
ł6 przerwać, bo autorka ma być doprawdy 
skandaliczna w tej roli. — Tak to we Fran 
cji publiczność wychowuje sobie teatr, 

— Fajki w szkole -jako „pomoc nauko- 
wa" zjawiły się w liceum miejskiem w SI. 
Charles (Mlinois, St. Zj.). Zarząd szkoły uwa 
żał, że lepsze jest jpalenie pod kierunkiem ru 
tynowanego nauczyc'ela ukradkiem; —- 
gdzieś w ubikacji. To też jest godzina, gdy 
chłopcy wyjmują z 1 pulpitów faje, a profesor 
uczy nabijać, zapalać, palić, czyścić, ro:- 
różniać tytonienie... Palenie nie jest sztuką 
małą ani łatwą, ale... co będzie jeśli tak sa 

      

   

      

  
  

      

mo zechcą uczyć i innych „sztuk? I jakie © 
mogą 5 się wtedy. zdarzyć „pomoce naukowe'? 

mi. 

  

„Złoty Bemberg" 

łotewskim, 

_ №. 59 (2600). | 

zł. 3.15, 

Tel. 6-46. 

$umienia i sumieńka. 
Sumienie! Wielkie słowo! Zaraz się przy- 

pemina 1-sza spowiedź i opłakane rzewnemi 

łzami skruchy pierwsze grzechy, 

skrawku 

  

kulfonami na papieru, šciskanego 

w spotniałej ze wzruszenia łapinie. 

Najgorzej: ile razy? A któż 
bójki, upory, 

lekcyj, a zwłaszcza łakomstwa? C 

nie 6-g0 pączka albo 10-go pt 

łukomstwo i czy tylko 

kulinarnych t 

spamiętać 

nd 

  

może kuksańce, wykręty 

    
do: 
do 

apetyi 

lentów 

grzech, 

skonały i uznanie 

  

mowego kucharza? 

Czy wyłasowanie z „pod ręki” 

fitur, wylizanie do dna miodu z 

Mamy kon- 
garnku, go- 

dzi się wymieniać 

skruchą, kiedy 

dyłema! Łatwiej 

obrecało się nie dotrzymało 

c: coś ROBI 

ulał. 

księdzu prefektowi ze 

Się jej mie czuje? Trudne 

z pewnością z krę      rielstwami: 

  

Grzech 

*, mówią żuńiki wileńskie 

to jasne: 

  

sów w ep bo, pałce do smoły był umo 

czywszy i niby tyłko myknie koło cukierków 

i już przyklei -- jest, a kupcowu ma szkodę”. 

   

Do kina na darmochę w ścisku się wcei- 

snąć, fałszywą 20 groszówkę dać... tak robią 

dzieci, urw urwipołcie, 

  

żukki słowem. 

A dorośli? Proszę o zakład pokazać f: 

jakiejkolwiek 

jomym i policzyć ilu powie ze PRSCH 

„No, trudno, trzeba to wyrzic 

zaproponują wydać, poradzą, w: 

najmniej się spostrzegą o fałszu, „rzuć 

kwestę najlepiej, do skarbonki, wtedy po 

dcbno zamieniają w banku na dobre", do- 

rożkarzowi wieczorem, 'w kasie kina i t. p. 

Więc cóż się dziwić, że np. w aptece taką 

     
   szywą monetę wartośc 

        

s ж 
© 

a A 
2
 

5 

na 

  

prowadziłem rozmowę. 

  

   
mu P-two nie uslanowią, tak jak 

w Warszawie taksy za używanie telefonu? 

Każdy. zapłaci chętnie i nie będzie skrępo- 

wany że naraża aptekę na wydatek?" 

„Jest tu proszę Pana puszka na cel do- 

broczynny, cóż kiedy tełefonujący nie mają 

delikatno: "rzadko kto rzuci, albo udają, 

zą, albo przesuną ręką i nic nie 

wrzucą, a ile guzików i błaszek znajdujemy 

przy otwarciu puszkił* 

  

   

  

Žo nie w 

Otoż to śliczne sumieńka! Mała rzecz i 

wstyd dla tych co sobie ma darmochę cudze- 

o telefonu używają też niewielki, bo go nie 

odczuwają — ale choć drobny, jednak cha 

rakterystyczny dowód naszej niesumienności. 

Przykro to stwierdzić, ale o He w innych 

krajach na 'północo-zachód naturalnym о4- 

ruchem każdego óbywateła jest spełniać do- 

kładnie przepisy i nakazy (nie palić, nie 

wchodzić na trawniki, iść prawą stroną, nie 

rzucać niedopałków, pieniądz do automa:n 

ist 

pem, ocenianym w niższych i wyższych sfe- 

rach jest wykręcanie się od świadczeń, małe 

oszukaństewka nie obciążające zbytnio su- 

mieńka — ale zawsze... Knox: 
Raje 

Z państw bałtyckich. 
"GŁOS ESTOŃSKI ZA .FEDERACJĄ 

ESTOŃSKO-ŁOTEWSKĄ. 
„Paewaleht* poświęcił ostatnia 

artykuł wstępny stosunkom estońsko-     

  

podkreślając w- pierw- 
szym rzędzie fakt. przybycia estoń- 
skiej delegacji w dzień 
rocznicy niepodległości estońskiej da 
Rygi i przekonania się, jak żywy u- 

dział bierze Łotwa w uroczystościach 
sąsiedniego kraju. Sprawa przyjaźni 
estońsko-łotewskiej, to sprawa nie- 
tylko uczuć lecz i rozumu. praktycź- 
nego. Te same niebezpieczeństwa i 
trudności nakazują obu narodom 
współpracę i solidarność. Federacja 
estońsko-łotewska . byłaby. zawiąz- 
kiem, z któregoby się mogła rozwinąć 
dalsza Ścisła współpraca wszystkich 
państw sąsiadujących. Do: federacji 
tej mogłyby się zczasem przyłączyć 
Finlandja i i Litwa. (Wilbi), 

   

Głos prawosławnych Ukrainców 

o książce „Droga na Wschód Rzymu”. 
Wychodząca w Łucku „Za Sobor- 

niśt”* (organ ukraińskiego prawosł. 
T-wa im. metr. Piotra Mohiły) w Nr. 
5 zamieszcza artykuł p. I. W. p. t. 
„Między Rzymem a Moskwą“. poš- 
więcony książce p. Łubieńskiego 
„Droga na Wschód Rzymu. Aktual- 

* ność poruszanej kwestji, materjał hi- 
storyczny, który służy za podstawę 
rozżumowań p. I. W. oraz pogląd Uk- 
raińców ma autokefalję Cerkwi —- 
skłania nas do zaznajomienia czytel- 
ników z treścią artykułu. 

P. Ł W. wyjaśniając przyczyny 
tytułu swego artykułu „Między Rzy- 

mem a Moskwą, mówi: 
-„do dziś dnia wschodnie tereny, zas'2 

dłonc przez Ukraińców i Białorusinów są 
pod względem 'cerkiewno-religijnym objek 
tem wpływów i intencyj to Rzymu, to Mo 
śkwy, nie dających im być samemi sobą —- 
subjektem — tworzącym własne cerkiewno- 
religijne życie, własną narodowo-religijną 
kulturę. 

Był czas, gdy ta —- swego rodzaju kuł- 
tura — wchłaniając w siebie elementy jak 
bizantyńskiego Wischodu, tak i rzymskieg» 
Zachodu na podstawie prawosławnej tworzy 
ła się tułaj, zostawiając po sobie szereg pa 
miątek wysokiej wartości w rozmaitych dzie „ 
dzinach cerkiewno-religijnego życia. 

Ten fakt jest dla nas punktem wyjścia 
w rozwiązania współczesnego cerkiewno-re 

- ligijnego problemu w Polsee*. 

Poddając krytyce niektóre poglą- 
dy i mazywając je naiwnemi, za 

licza autor do takich twierdzenie 
że przy tolerowaniu akcji unijnej Pań 
stwo będzie miało przeciwko sobie 
Gerkiew, a: „w wałce z Państwem 
Polskiem Cerkiew mogłaby liczyć na 
newego sojusznika, którego przedtem 
nie było t. zn. na nacjonalizmy ukra- 

ióski i białoruski", 

„Jak to rozumieć? Z kogo składała się 
ongiś Cerkiew iprawosławna, kto tworzył jej 
kulturę w w. XVI=XVII w d. Rzeczypospol: 
tej” — zapytuje p. I. W. 

Jacyš  „ogėlnorusy“ 
kwiciny“? 

Stwierdza autor że p. Łub. nie 
wziął pod uwage historycznego fak- 

ti. iż: 

czy „B0S- 

„religijna walka w dawnej Polsce była 
jednocześnie walką narodowych organizmów 
(Ukraińców : Białorusinów) za swe prawa 
polityczne w państwie i za prawo na naro 
dową kulturę. A przecież były 40 czasy 
gdy cała narodowa kultura ogniskowała sę 
przeważnie w narodowych formach. Zagro- 
żini dawną Unją nasi pradziadowie byli 
tem samem zagrożeni i w narodowem ist- 
nieniu. Tem się tłumaczy ostrość i zaciekłość 
religijnej walki w XVI-XVIII w. 

Błąd ten według p. I. W. popełnia- 
ia i inni publicyści. 

Dalej p. I. W. podkreśla że Uksa- 
in" - walcząc o wiarę z którą był zwią 

byt narodowv wcale nie byli 
skorymi do szukania pomocy i opieki 
za”: 

Moskwy. Jako dowód przytacza pos- 
tsć księcia Konstantego Ostrogskieg ». 
który, jak mówi areb. Ałeksy grodzień 
ski (Stos. m. Piotra Mohiły do Unji z 
Rzymem): 

„„„będąc synem wielkiego obrońcy zacho 
dnio-ruskiej Cerkwi ks. Konstantego Iwano 
wicza wziął po ojen miłość do ojczyzny, i 
gorliwość do prawoslawja, ale jednocześnie 
z tem i jego niechęć do Moskwy. Pod wpły- 
wem tej niechęci do Rosji uważał za koniecz 
ne najściślejsze złączenie Litwy z Polską, po 
mosząc w tym celu niemało trudów na Sej- 
mie Lubelskim. Ale jednocześnie używał 
wszelkich środków aby oddalić od prawosta- 
wnych wpływy rzymskiego katolicyzmu ..* 

„.A metropolita Piotr Mohiła? mó- 
w. dałej p. I. W. — A jego następca 
Svlwestr Kosów z tym duchowieńst 
wem, które było przeciw perejasław- 
skiej umowie z Moskwą (1654). A ha. 
d;ackie punkta hełm, Wygowskiego, 
a którym sam p. Łub. mówi że... były 
skierowane przeciw Unji, a jednocześ 
nie i przeciw Moskwie. A wałka kija- 
wskich soborów duchowieństwa i 
wiernych przeciw zwierzchnietwu ma 
skiewskiego patrjarchatu nad kijow 
ska metropolją? 

Przytaczając powyższe fakty hi- 
steryczne p. I. W. nie neguje i tenden- 
cyj filomoskiewskich, szukających 
protektoratu Moskwy, które ona zrę- 
cznie wykorzystywała w swych poli- 
tvcznych celach. Naturalnie protek- 
torat ten nie był bezinteresownym na 
co mało zwrócił uwagi p. Łub. 

„Dla nas jest jasnem — mówi p. I. W. 
— że i bez Unji  brzesl i wywołanej 
przez nią religijnej walki państwowy wzrost 

      

Moskwy musiał doprowadzić do historycz- 
nego. moskiewsko-polsktego konfliktu o wła 
danie „obszarami 'Litwy — Rusi", A „ideo 
wych* powodów do konfl*któw nigdy mie 
zbraknie; w. w. XVIII było wyzwolenie braci 
prawosławnych i ,złączenie — według słów 

arcybiskupa Wiiktora Sadkowskiego — z je- 
dnowierzącą bracią ich wiernopoddanych : T 
syjskich carów*, a w w. XX może być wy- 
zwoleniem braci prołetarjuszy, klas pracują 
cych i wyzyskiwanych.* 

  

Przyżnając rację  historycznema 

twierdzeniu że wałka religijna mię - 
dzy innemi przyczynami kopała org"- 
nizm państwow. dawnej Polski oraz 
że: doświadczenie przeszłości nie mo- 
że być megowane w wytworzeniu |i- 
uji dalszego postępowania p. I. W. 

uważa, że p. Łub., 
Lnie jako „niepowtarzanie błędów Zy 
gmunta III“, -lecz postępowanie w 

śl „polityki Władysława IV i wska- 
ek Sejmu czteroletniego? — wy- 

i gdyż: 
„Bolina Widawa IV, jak i wskazów 

ki Czter oletniego Sejmu a właściwie pińskiej 
kongregacji, mieszczą w sobie daleko więcej 
niźli przyznanie prawnego istnienia Cerkwi 
prawosławnej (przeciw błędom Zygmunta 

III) to i osłabienie agresywnych 
iarė ji. Są one też i przyznaniem ©- 

sobliweści (dawnych praw i zwyczajów) u 
kraińskiej Cerkwi w jej ustroju i Iradyc- 
jach“. 

Polityka w POR Odrodzonej 7 
początku nie szła po linji polityki 
Władysława IV, dowodem tego, to, że 
istniały ongiś silne endeckie tendecje 
wykorzystania rosyjskiego cerkiewne 

g» aparatu przeciw ukraińskiemu „a 
białoruskiemu narodowym, ruchem. 

    

     

  

   
  

== -oznaczając ię" 

Wspomiinając o tem dałej autor pod- 
kreśla, że polityka ta. dopiero od ma- 
ja 1926-g0 roku zaczęła już po- 
woli wstępować na drogę wytknię- 
tą przez Władysława IV wyrazem cze- 
go jest list Ministra O. 7. W, R. z dn. 
go aparatu przeciw ukraińskiemu i 
3 IV. 28 r.do metrop. Dvonizego, w 
którym podkreśla się słuszność i ko 
n'eczność powrotu Cerkwi w Polsce 
do tradycji XVII i XVIII w. 

„Wszystkie te fakty nie trafiły w orbite 
rozumowań p. Łubieńskiego — mówi p. J. 
W. — a przecież są one lemi podstawami w 

rozwiązaniu prawosławnej kwestji w Pois 
c». Na drodze do tego rozwiązania leży tak 
mocno podkreślony przez p. ministra wyznań 
fakt zmoskwiczenia prawosławnej Cerkwi 

na przeciągu 200 lat. Czyż i p. Łub. może po 
ważnie myśleć że unijny ruch prowadzowy 
— jak on sam mówi — przez z*spół mis p 
o charakterze międzynarodowym (choćby    

  

misjonarze i zahodowali brody), może koniu 
rować w sprawie rusyfikacji kresów — z 
prawosławnym „batiuszką”, członkiem ro: 

syjskiego, narodowego zjednoczenia?*. 

Przytaczając dalej zdanie metro- 

politalnego „,Słowa”: .,..jednak Rosja 

to nawet nie państwo a cała część 

Świata niejasnem więc jest w jaki spo 

«6h można usunąć z Cerkwi kultural- 

ne wpływy całej części świata —mó- 
wi dalej p. I. W. 

„Nie wiemy, czy jasnem jest to autorowi 

„Drogi na Wschód Rzymu” gdy pisze: „Pra 
wosławna Cerkiew dzisiaj jeszcze rosyjska 
głównie „ racji przeszłości przez autokefal- 
ję, a szczególnie przez zacieśni»nie stosun- 
ków z państwową organizacją polską, przy 

zręcznej polityce będzie swobodnie nabierać 
zabarwienia życia i zwyczajów mó:jscowej 
la 

            

w. Polsce, 

Zdając sobie sprawę z trudności 
,„odruszczenia* Cerkwi p. 1. W. pod: 
kreśla że proces tem idzie i musi iść 
naprzód, gdyż nie dłatego Cerkiew 
prawosławna zdobyła autokefal ję 2а 
którą zapłacił życiem pierwszy w Od- 
rodzonej . Polsce ° metropolita Jerzy 
(Ukrainiec) — by uniezależniwszy się 
administracyjnie od Moskwy, — kul 
tywować dalej. moskiewskiego ducha, 
zwyczaje i porządki, złączone z pewną 
polityczn. koncepcją. Byłoby to non- 
sensem gdyby władze państw.—mó- 
wi autor — kładąc tyle starań dla 

zdobycia autokefalji, zająwszy tak 
wyraźne stanowisko względem akcji 

neounijnej nie zajęły konsekwentne- 
ge stanowiska w sprawie .„„odruszcze- 
nia* Cerkwi w Polsce. 

„Rozumie się, że ten problem bierzemy w 
całej szerokości i „głębokości (uprzedzamy 
tych, którzy pragną go sprowadzić do kw-- 
stji liturgicznej mowy) . Jest to problemat -— 
prawdziwej antokefalji Cerkwi prawosławnej 
w Polsce, którą zostawiłby w spokoju Rzym, 
ale która przestałaby ogłądać się i na Mosk 
We. 

Trzeba wreszcie by został przywrócony 
normalny rozwój Cerkwi prawosławnej w 
Polsce, w odrodzeniu jej па podstawach so- 
bornych, narodowych i na odwiecznych miej 
scowych tradycjach, które wychowały ludz: 
z ideologją księcia Konstantego Ostrogski: 
go. To dopiero oznaczałoby „iść po raz obra 
nej drodze z polityką Władysława IV i wska 
zówkami Czteroletniego Sejmu". Inna droga 
nie j»st ani w interesie państwa polskiego, @- 
ni św. Autokefalmej Prawosławnej Cerkwi 

jako cerkwi ukraińskich i biało! 
skich mas — obywateli Rzeczypospolitej, 

P. J. 

     

    

  

„irys - 

p. to w Polsce, sportem, łubym dowei- + 

piętnastej ' 
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„Nr. 59 (2000). 

Akademia dwóch jubileuszy : 
w Białoruskiem Towarzystwie Naukowem. 

%czoraj Białoruskie Naukowe To 

warzystwo chchodziło dwie uroczv- 

słości: — 156-1ecie istnienia I-wu i dwu 

decie Śmierci Kanclerza Wiel 

Księstwa Litewskiego Lwa >apii 

Rocznicy te zostały połączone w ji 

akademję nie przez przy 

zbieg okoliczności, lecz $wiadomie Z 

głębszą myślą. 

15-ta rocznica 

płynęła 28-go sty 

300 rocznica śmierci 

įrzypada 7 lij rb. t. j. 

cztery miesiące. 

Organizatorom: wczorajszej aku- 

demji, łączącym te dwie rocznicy w 

całość, przyświecała myśl symbolice 

nego zespotenia (przeszłość с 

cznej kullury narodu biaioruskiego 

z obecną rzeczywistością, 0 wykaza- 

nie łączności historycznego wczoraj i 

dziś oraz o wskazanie fundamentu 

dla obecnej pracy w ideach wielkiego 

męża Lwa Sapiehy, który w historji 

kultury białoruskiego narodu stwo- 

rzył złotą epokę. 

Akademję zagaił, prezes T-wa p. 

Antoni Łuckiewicz krótką prelekcją, 

w której scharakteryzował rozwój nit 

ukowej pracy białoruskiej na terenie 

Wilna. 
Po okresie pracy w języku pois- 

kim lub rosyjskim, nastąpił moment 

powstania pracy naukowej w _ ję: 

zyku białoruskim, przyczem T-wo 

speinia rolę białoruskiej kuźni Bau- 

kowej. 
Narazie dorobek jest niewielki 

Białoruska praca naukowa dopiero 

budzi się, — budzi ją młode pokole- 

mie naukowców. : 
Omawiając drugą częšė akademji, 

300-lecie śmierci Sapiehy, p. Łuckie- 

wicz podkreślił, że naród białoruski 

będzie zawsze widział w świetlanej po 

staci Sapiehy obroncę idei. niezaląż- 

ności kuliuralnej Białorusinów i bę- 
dzie kroczył drogą wskazaną przez 

niego. 
Po zagajeniu, dr. Mikołaj Hjasze- 

wicz wygłosił referat sprawozdawczy 

© pracy T-wa za lat 15-cie. 

Towarźystwo zostało powołane do 
życia z inicjatywy Jana łuckiewicza 

w dniach 25—27 grudnia 1918 r. Sta- 

tut zaś jego był już zatwierdzony 

przez władze niemieckie w dniu 28. +. 

1918 roku. : 
W dniach tych w Wilnie obrado- 

wała przy akompanjamencie odgło- 

sów frontu, który biegł o sto klm. ed 
Wilna, Białoruska Konferencja 

Na tej konferencji zrealizowano myśl 

utworzenia białoruskiej placówki na- 
ukowej, którejby zadaniem było: two 
rzenie muzeów, -bibljotek i. towa- 

rzystw naukowych; organizowanie 

wystaw, wycieczek; lekcyj, kursów i 
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XI Zjazd Młodzieży Wiej- 
skiej Z, Wileńskiej. 

Wczoraj obradował w Wilnie 11 
zjazd Młodzieży Wiejskiej Ziemi Wi- 
Aenskiej. Na zjazd przybyło 200 dele- 
gatów z terenu całego województwa 
wileńskiego oraz przedstawiciel cen- 
trali w osobie prezesa Gierata 

Zjazd poprzedziło nabożeństwo w 
kościele św. Trójcy, 

Obrady zagaił wiceprezes Kamiń- 
ski, witając przybytych gości oraz 
przedstawicieli wiadz i pokrewnych 
organizacyj. Zaznaczyć należy, że 
bardzo licznie reprezentowane były 
Związek Nauczycieli, Strzelec, oraz Z. 
P. M. D. 

Zjazd jednogłośnie uchwalił wy- 
słać depeszą hoidowniczą do Prezy- 
denia Rzeczypospolitej oraz Marszał- 
ka Piłsudskiego z zapewnieniami, że 
ofiarny i owocny trud lch życia Zw. 
Młodzieży wiejskiej będzie nadal kon- 
tynuowac. 

Następnie na wniosek przewodni- 
czącego zebrani jednominutową ci- 
szą uczcili pierwszą rocznicę zgonu 
Welkiego Kapłana, Zołnierza i Bojo- 
wnika ś. p. Biskupa Bandurskiego 

Po ukonstytuowaniu się prezyd- 
jūm z prezesem Gieratem na czele, 
wygłoszono szereg przemówień po- 

wótalnych. Imieniem Strzelca powitał 
zjazd inż. Szelenk, z ramienia Z. P 
M.D. przemówił p. Klukowski oraz 
delegat akademick. związku Strzelca. 

‚ Dalszy ciąg sprawozdania wypeł- 
uiły: referat prezesa Gierata p. t. Wy- 
+yczne do deklaracji ideowej Zw. Mł. 
W. sprawozdania z dzi,ałalności Zs. 
Komisji Rewizyjaćej oraz plan prace 
ma rok 1933-34. 

e W wyniku kilkugodzinnej dysku- 
«sji powzięto szereg wniosków m. in. 
ma czoło wysuwają się: zlecenia Zja- 
zdu do nawiązania ściślejszego kontu- 
ktu z samorządami — terytorjalnemi, 
desygnowania swych przedstawicieli 
do samorządów gospodarczych, ściś. 

lejsza współpraca z kołami rolnicze - 

mi i t. p. 

Po zakończeniu obrad dokonano 
nowych wyborów do Zarządu w ilości 
8 osób. Prawie że jednogłośnie zostali 
wybrani pp. Świackiewicz, Kamiński, 
Dziewięcki (Oszmiana), Grygiewski, 

Stubiedo, Szkop, Paniak (Brastaw i 
Jaszeūski (Mickuny). 

Zjazd otrzymał szereg depesz po- 

witalnych, w tej liczbie od Marszałka 
Senatu Raczkiewicza o treści nastę- 
pującej: „Serdeczne życzenia pomyśl 
nych óbrad zjazdowi Organizacji, 
sruntującej państwową myśl na wsi 
Kresowej“, 

  

  

     

zjazdów naukowych; organizowanie 

konkursów z nagrodami na naukowe 

prace it. p. 

Głównem jednak zadaniem T-wa 

na co kładł nacisk Łuckiewiez, było 

gromadzenie pamiątek ikultury bia- 

łoruskiej. W roku powstania T-wa 

Jen Łuckiewicz podarował T-wu swo: 

je ciekawe zbiory — jak archiwa, bi 

bijotekę, portrety, it. p., tworząe pod 

waliny do obecnie istniejącego w W:ił 

nie Muzeum Białoruskiego i bibljote- 

ki. 

  

W czasie niemieckiej i bolszewic- 

kiej okupacji T-wo stawało w obronie 

książki białoruskiej i muzeum. Okres 

ten przetrwało zwycięsko, rozpoczy- 

nsjąc intensywniejszy żywot w Nie- 

podległej Polsce. 

Następnie p. M. Szkelenak wygło- 

Sił referat p. t. „W 300-ną rocznieę 

śmierci Wielkiego Kanclerza Lwa Sa- 

piehy*, w którym omówił dość szcze- 

gółowo życie Lwa Sapiehy i jego sta 

sunek do narodu białoruskiego. 

Pan Antoni Łuckiewicz, zamyka- 

jąc akademję podziękował za przy- 

hycie „przedstawicielom bratnich na 

rodów polskiego, litewskiego i żydo- 

wskiego“. - 

Akademja odbyła się w sali gim- 

nazjum Białoruskiego przy ulicy Os- 

trobramskiej Nr. 9. 
Wśród zebranych  zauważyliśme 

in. in. pp. profesora Zdziechowskiego 

min. Staniewicza, sen. Abramowicza, 

prof. Kościałkowskiego. 

  

Włod. 
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Stolarze Wilna myślą o jubileuszu. 
Jedną z najbardziej aktualnych « 

absorbujących umysły stolarzy Wilna 

spraw jest projeki obchodu w r. b. 

jubileuszu 570-lecin istnienia Cechu. 

Na jednem z ostatnich zebrań projekt 

tćn był żywo omawiany. Plany, któ- 

re w związku z projektem snuto, prze 

widują termin obchodu na najbliższe 

miesiące z tem, że jednocześnie Gech 

ufunduje sobie drugi sztandar. Część 

jednak stolarzy, usposobiona bardziej 

oszczędnościowo,  oponuje wogóle 

przeciwko wszelkiem obchodom i uro 

czystościom, pociągającem za sobą 

znaczne wydatki. Z tego też względu 

radzą zaniechać myśli jubiieuszii w 

bieżącym roku tembardziej, że rocz- 

nica 570-ta upłynęła już w roku ub. 

Cech stolarzy został powołany do 

życia przywilejem króla Zygmunta 

Augusta w roku 1562, we srodę po 

dniu św. Bartłomieja. Ciekawe i bar- 

dzo dziś aktualne są przyczyny jego 

powstania. 

Przywilej rozpoczyna się w ten 

sposób: 

„W imię Pana Amen. Ku wieczney 

rzeczy pamięci Zygmunt August z ła 

ski Bożej Król Polski Wielki Xsiążę 

Litewski, Ruski, Pruski, Zmudzki, Ma 

zowiecki, Inflancki, Pan dziedziczny. 

Oznaymuiemy tym Naszym listem 

wszem wobec i każdemu z osobna, 

komu 0 tem wiedzieć należy, teraz i w 

przyszłości, jako stanęli przed nami 

wierni nasi poddani Kreślarze, Ry- 

marze, Siodlarze i Stolarze, mieszkań 

cy miasta naszego Wilna, ujawnili ia- 

ko do ich rzemiosła wkradło się mnó- 

   

      

Pociągi wycieczkowe. 

  

Wprowadzone od 2 tygodni w dyrekcjach 
krakowskiej, lwowskiej, warszawskiej (i od 
„najbliższej niedzieli w Wilnie) pociągi „Nar 
ty — Bridge” cieszą się wśród publiczności, 
zwłaszcza w kołach sportowców, niesłycha- 
nem powodzeniem. Wszystkie te pociągi, 
kursujące w niedzielę, są stale przepełnione 

  

  

"amatoram; sportu narciarskiego i pięknegu 

krajobrazu. Na zdjęciu naszem widzimy gru 

pę narciarzy na wycieczce w górach pogra 

nicza — polsko — czechosłowackiego w oko- 

licach Łuwocznego, dokąd kursują w każdą 
niedzićlę pociągi. „Narty —rBridge'* wych 

dzące ze Lwowa. , i 

Wielka impreza wycieczkowa. 
11 marca wyruszy z Wilna do Białowieży 

specjalny pociąg wycieczkowy turystyczno- 

narciarski. W! pociągu radjo-koncert, wagon 

bar, bridge. W Białowieży ucz:stnicy źwiedzą 

rezerwaty, pałac i muzeum. Przejazd w WŁ 

kl w obie strony łącznie z opłatą wpisówą 

kosztuje tylko 14 złotych, w kl. II — ŻI zł. 
Ceny impriz i posiłków najniższe. Zapisy 

przyjmują biiira podróży „Orbis* Jagielłoń- 
ska i tel. 8—68, Cook Mickiewicza 6 tel. 
10—42 i kūša główna dyrekcji. 

Czar puszczy Białowieskiej i wspaniała 

jej historja, sięgająca *czasów Władysława * 

Jagiełły, winna pobudzić nasz: społeczeństwo 

sdo udziału w tej niezwykłej wycieczce. | 

Teatr na Pohulance. | 
„DZIEWCZĘTA W MUNDURKACH sztuka Chrysty Winsloe. 

Premjera „Dziewcząt w. Mundur: 
kach“ ściągnęła do teatru, dawno nie- 
widziane tłumy publiczności, żądnej 
jak najprędzej zapoznać się ze sztu- 
ką, swięcącą takie triumfy w Warsza- 
wie i zagramicą. ; 

Wystawienie „Dziewcząt w Mun- 
durkach* na Pohulance, pod wzglę- 
dem reżyserji, inscenizacji i wykona- 
nia stoi na najwyższym artystycznym 
poziomie. To, co płynęło ze sceny na 
widownię, jest czemś więcej niż sztu- 
ką, jest prawdą życiową, rzeczywistą 
tragedją zmagania się młodych dusz 
z ostrą, bezduszną, koszarową dyscy- 
pliną zamkniętego zakładu wycho- 
wawczego, dławiącego wszelką indy-- 
widualnośćć i porywy serca. 

Wkzystkie wykonawczynie ról u- 
czenie nie grały, lecz były z krwi i ko- 
ści rzeczywistemi, realnemi młodemi 
pensjonarkami; bawiącemi się, snują- 

cemi marzenia lub buntującemi się + 
. bezpośredniością właściwą wiekowi. 

P. Trapszo jako pełna pogody i tem- 
peramentu Ilza i p. Paszkowska jako 
głęboko uczuciowa i szlachetna Edei- 

garda, doskonale zarysowały odręb 
ności swoich charakterów. 

P. Koronkiewiczówna, której nie- 

pośledni talent miała publiczność wi- 
leńska możność podziwiać w „Dzikiej 
pszezoleś* i „Marjuszu*, stworzyła w 
roli Manueli szczerością, prostotą i 
subtelnem _podkreślaniem  uczucio- 
wych nuansów skończenie doskonałą 
kieację. P. Koronkiewiczówna wydo- 
była po mistrzowsku całą gamę u- 
czuć, miotających bogatą wrażliwą 
duszę młodego dziewczęcia, łaknące- 
go finału Talent artystki zabłysnął naj 

na suchość otoczenia i surowośćć dys 
cypliny wypacza i pcha do tragiczne- 
go finału. Talen artystki zabłysnął naj 
większym blaskiem w obrazach: Sala 

jadalna, scena triumfu.i upicia się, 

bezgranicznej rozpaczy w pokoju szpi 

talnym i uświadomienia tragicznej sa 

motności i beznadziejności pożegna- 

mia z ubóstwianą panną von Bera- 

burg. Zresztą cała bez wyjątku rola 
Manueli była opracowana, przeżyta i 
przeprowadzona konsekwentnie, z 
nadzwyczajnym artystycznym umia- 
rem i potegującą w. miarę rozwoju 
akcji, siłą ekspresji. 

Pani Wiesiawska z talentem, po- 
wagą, zrozumieniem i godnością wy- 
konała rolę mądrej, szlachetnej i ko: 
chającej młodzież, pany von Bern- 
burg; panie Rychłowska, Pawłowska 

i Ładosiówna dały bardzo dobrze uję- 
te typy grona pedagogicznego, a p. 
Zielińska wyposażyła garderobianą 
Elizę w pierwiastek czegoś stojącego 
poza życiem reałnem, jakby w prze- 
czucie nieszczęśliwego fatum. Reszta 

wykonawczyń harmonijnie dopełnia- 
ła całości. 

Nieskomplikowane, lecz doskona- 
le do treści sztuki zastosowane deko- 
racje i pomysłowe, zwłaszcza w koń- 
cowych obrazach, efekty świetlne, po- 
tęgowały napięcie wrażenia i zdobyły 
uznanie widzów, co pozwala przypu- 
szezač że „Dziewczęta w mundur- 
kach*, cieszyć się będą długo niesłab- 
nącem powodzeniem wśród. publicz - 
ności wileńskiej. Zastępca. 

„ter Tównie 

stwo błędów niepożądanych w ich 

rzemiośle przynoszących szkody mano 

gie ludziom i wynikające od zaludnie- 

nia z różnych stron niewiadomych 

niezdolnych i nienauczonych rzemio- 

sła biorących robotę należącą sztuce 

Kreślarzy, Rymarzy, Siodlarzy, Stola- 

rzy i inych rozmaitych z wielką szko- 

dą i krzywdą Maystrów sztuki Kreś- 

larskiej i inych wyżey wspomnianych 

i ze zmniejszeniem naszych dochodów 

a dlatego sprzyjając unicestwieniu i 

wykorzenieniu takowych nieporząd- 

ków, na prośbę wszystkich Kreślarzy, 

Rymarzy i Siodlarzy miasta naszego 

Wilna a tembardziej że tego wyma- 

ga pożytek nasz i Rzeczypospolitej 

znaleźliśmy  nieodwołalnem ustano- 

wienie Gechu...*. : 

Dziś rzemiosło wileńskie również 

walczy z nielegalnemi warsztatami a 

ponieważ życie bardziej się skompli- 

kowało do obrony interesów rzemios- 

ła powołano specjalną placówkę 5a- 

modzielną, która jednoczy interesy 

wszystkich cechów, — Izbę Rzemieśl- 

niczą. 

370 lat istnienia to ładny jubile- 

usz. Stolarze Wilna są głęboko zamy- 

śleni. Włod. 

KOL UES TADA ESS PST TSRS 

"jeden wieczór z. Łotyszami 
w Szkole Nauk Povycznych. 
W, dniu 4 marca bratnia pomoc słucha- 

czów szkoły nauk politycznych gościła u sie 

bie miłych gości łotewskich, bawiących już 

od tygodnia w Wilnie z racji sportowych imi 

prez narciarskich. Jako przedstawiciele 149° 

towskiej młodz cży akademickiej mają, oczy 

wiście, oprócz zainteresowań w sensie czy- 

sto sportowym, również zainteresowania «ul 

-turalno—naukowe polityczne, Brainia Po- 

moc. S$. N. P.chcąc amiożiiwić swoim słucha 

czom nawiązanie kontakiu ż młodzieżą ło 

tewską, zaprosiła ich na towarzyską „her 

batkę“ do lokalu 5. № P. W udekorowanej 

flagami polsko-łotewskiemi sali, zebrało się 

około 40 osób. Miedzy innymi uroczysty w:€ 

czór zaszczycili swoją obecnością p. dyr. 

SNP. Wł. Wiielhonski, p. Konsul Donas pezy 

być nię mógł z powodu choroby, przysłał je 

dnak swego zastępcę. Prócz tego był wicepre 

zes koła polsko-łotewskiego kol. Siemaszko 

K! Polonia, i inni przedstawiciele młodzieży 

USB. 
k 

Na wstępie kol. St. Bohdziewicz prezes 

Bratniej Pomocy SNP. w serdecznych: sło- 

wach powitał miłych gości, po wzniesieniu 

okrzyku na cześć Łotwy orkiestra 5 p. u. 

specjalnie w tym celu zaproszona, „odegrała 

narodowy hymn łotewski a następnie polski. 

Następnie w tuku żywej rozmowy i serdecz 

nego nastroju pito wzajemnie zdrow'e pole 

skiem winem („Narocz*), które zyskało UZ- 

anie u łotewskich gości. : 

BAU międzyczasie Šubierai głos kol. Jews 

iwicki (słuch SNP.) w języku łotewskim, 

"krótkie jego przemówienie wywołało odpo- 

wiedź w postaci szurania nogami 0 podłogę, 

cą według uwtartego zwyczaju łotewskiego 

miało oznaczać chęć do zawiązania przyjoź- 

ni. Zabierając głos jeden z gości w ааы 

"Łotyszówe c 

  

  

  

  

   

  

  ziękował fospodarzom za prźżik 

nię podkreślając miłe. wraže- 

"nie jakie wyniosą oni z Wiilna. 

Dałai zabrał głos p. dyrektor SNP. 

Wielhorski, który w pięknej mowie w. języka 

rosyjskim, skreślił zalnteresowania szkoły 

fstwem łotewskiem w szezególności jego 

kulturą, geogratją, historją, językiem (lekto 

rat łotewski) į t. d. a następnie wskazał na 

wspólność Interesów Polski i Łotwy wobec 

obecnej sytuacji międzynarodowej. 

"Kilka wspólnych fotografij, kilka melody) 

odegranych przez orkiestrę 5 pułku, wspól- 

nie odśp'ewane „gaudeamus“, i wreszcie śpie 

wy na zmianę polskie i łotewskie -(te ostat- 

nie pod względem wykonania © całe niebo 

wyższe) wytworzyły przemiły nastrój a po- 

- pożegnalnym uścisku dłoni, pozostaną nape 

wno jak najlepsze wspomn'enia po miłych 

Łotyszach. Jan Duchnowski. 

Ua 

CHOROBA KS. BISKUPA 
MICHALKIEWICZA, * 

Dowiadujemy się, że JE. ks. biskup, Ka 

simierz Michalkiewicz.od kilku dni znajduje 

się w beznicy św. Jóżefa na kuracji. 

© UTWORZENIE IZBY | 

NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIEJ. 

Właściciele nieruchomości zabie- 

gają u władz o zorganizowanie w Wil 

nie Izby nieruchomości miejskiej. 

Władze przychylnie potraktowa- 

"ły te zabiegi i jest nadzieja, że izba ta- 

ka zostanie wkrótce utworzona. 

DZIŚ MA ZAPAŚĆ WYROK W PRO- 

"CESIE KOMENDANTA WALIGÓRY. 

Włczoraj miał zapaść wyrok w procesie 

komendanta Wialigóry, który, jak wiadome, 

po raz drugi stanął przed sądem dyscypli 

narnym, oskarżony o bezplanową gospodar- 

kę * brak wszelkiego dozoru, co w konse 

kwencji doprowadziło do szeregu głośny”h 

maudžyč. 

Wi ostatnim dniu sądu miała nastąpić re 

plika stron. oraz ogłoszenie wyroku. Rozpra 

wa jednak została odroczona do dnia dzi 

szego z powodu nieprzybycia kilku członków 

kompletu sędziawskiego. > 

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 

      

Wywrotowcy usiłują wywołać panikę 
rozsiewając pogłoski o bliskiej wojnie. 

junktury w okresie wojny na zbyt produk 
tów rolnych powstrzymują się ze sprzedażą 

Ostatnio na terenie poszczególnych powin 
tów województwa wileńskiego, zwłaszcza zas 
w pow. wileńsko-trockim pojawiły się jakies 
elementy które szerzą wśród włościan pogło 
ski o rzekemo mającej wkrótce wybuchnąć 
wojnie. Agitacja ta, zaczyna już wydawać 5- 
woce, Wołścianie oczzkując lepszej — Коп- 

Echa zajścia w 
Donosiliśmy już © zajściu w Michalise- 

kach, w wyniku którego pod zarzutem doko 

nania napadu na posterunkowego, pobicia 

go i rozbrojenia aresztowano: Abrama Rej- 

ma, J. Wajnsztejna oraz b-ci Gerszaterów. 

Aresztowani uporczywie nie przyznają się 

do napadu na tle zemsty za zwalczanie prze: 

  

licząc na zwyżkę cen. 
Nie trzeba chyba dodawać że jest to ro- 

bota czynników wywrotowych, usiłujących 
wywołać ferment wśród ludności wiejskiej. 

Michaliszkach. 
mytnietwa, motywując swój czyn konieczno: 
ścią obrony własnej przed będącym w sta: 
nie pijanym komendantem posterunku. 

Dowiadujemy się obecnie, że aresztowani 
w tej sprawie zostali w ubiegłą sobotę zwol- 

mieni z więzienia. Śledztwo trwa == na- 

dal. ©) 

  

   

WŁ 

* ba zatem stwo 

Nasze pamiątki. 

  

Na zdjęciu maszem widzimy dwie olbrzy- 

mie lipy, rosnące w Koszęcinie na Śląsk 

Górnym. Lipy te sadził własnoręcznie król 

Jan III Sobieski w czasie swego przemarszu 

przez Górny Śląsk z pomocą oblężonemu 

przez Turków wiedniowi. 

Oddawna oczekiwana 
pożyteczna impreza. 
O szeregu lat przy każdej okazji stwier- 

dzamy konieczność istnienia stałego, nauko 
wego, z lekkiem ufozmaiceniem rozrywko- 
wem, kina dlłą młodzieży. Cokolwiekby kto 
mówił czy pisał o kinie, o jego jakichkolwiek 
wadach nawet — „szkodliwości*, nie ne 

zlikwiduje faktu jego istniemia, Ono jest, 

przyciąga masy, zaś ze szczególną siłą działa 
na młodzież swoją dość rozmaitego gatanku 
efektownością, jeśli mie wręcz cefskciarst- 

wem. Niepodobna młodych, spregniobnych 
każdej niemal jaskrawości oddzielić od tej, 
baż co badź rozrywki. Tem mniej, że nawe! 
nie trzeba. Kino ma przecież i zaloty. Jest 
doskonałym pomocniczym środk em nąukc- 
wym, Używane jest w tym celu przez 7nako- 
miłą: większość szkół wszysikich stopni na 
całym zachodzie, a zreszta niety'k>» tam. Pi- 
saliśmy już o tem kiedyś dość szeroko. 
Wspomnieliśmy wtedy także o akcji f'lmo- 

wej w wiełu szkołach Krakowa, Lwowa, Pa- 

znania, Łodzi, a przedewszystkiem o dość 
szeroko zakrojonem mauczaniu przy pomocy 

kina, stosowanem przez wydział szkolny, ma- 
gistratu stolicy. Trwa to już dość długo, k:'- 
ka lat, a od czasu, kiedv na ten temat p'sa- 
liśmy — posunęło się znacznie naprzód. Z 
większych miast Rzplitej, jedynie w. Wałnie 

nie się pad tym względem nie działo. Doryw- 

czych, często bardzo niesumiennych ‚сзавета 

pospolitych oszustów, o czem podawała pra 

sa). przedsiębiorców prywatnych z ich spo- 

radycznemi | bezwartošciowemi imprezafn". 

nie można brać pód i%agę. 
Przecież, wreszcie, w ostatnich tygod 

dojrzało przedsięwzięcie, które nietylko na 
uwagę, ale i naaplanz zasługuje, Oto wkoń 
cu ub, roku zorganizowane, młode jes 
„„Koło Prehistoryków*, ale żywotne i ru 
we, wpadło na myśl wypełnienia "mawianej 

    

    

  

    
   

  

  

   

   

    

luki. Dlaczego? Skąd Koo Prehistoryków? * 

Wiileńszczyzna, Nywogródczyzna w szcze 
gólności si wogóle ziemie wschodnie naszej 
Rzeczypospolitej, są terenem bardzo zanied- 
banym jeśli chodzi o badania prehistoryczne. 
Liczne kurhany i inne punkty uekawe ze 
względu na niewątpiłwą ich zawa:t»ść arche 
ologiczną, pozostają przeważnie niezbadane, 
albo co gorżej — bywają rozkopywane przeż 
przypadkowych czysto materjałnych amat>- 
nych urojonych ,skarbów*, z wielką szkodą 
dla nauki. 

Akademickie Koło Prehistoryków USB.. 
jako jedno ze swoich zadań, postawiło sob'e 

za cel racjonalna, systematyczną akcję ba- 
dawczą. Skoro tylko: pogoda na to pozwoli -- 
łopatka oraz inne, konieczne narzędzia i jaz- 
da, czy też, marsz w pole. 

Cóż kiedy i na to potrzeba trochę goiów- 
ki, a składki członków Koła, to o wiele, wie- 
le zamało.. Trzeba poszukać jeszcze gdzie'n- 
dziej środków pieniężnych na te prace. Trze 

jakąś, jako tako dochodo 
wą, a jednocześnie pożyteczną imprezę. To 
drugie jest niemniej konieczne bo tylko war 
tościowe (przedsięwzięcia może firmować i 
prowadzić tak poważną, eeniąc swoją god- 

ność i zadania organizacja, jak akademic- 
kie koło naukowe. Traf zdarzył, że w za- 
rządzie zasiada pewien recenzent filmowy 
(nie ja!) i on t0 wpadł na pomysł stworzenia 
kima, dla młodzieży. Dictum factum. Gadu 
gadu z jednvm, drugim, p. dyrekterem, son 
dowanie opinji, wizyta u p. Kuratora, który 
przyjął to z uznaniem i oto już w ub, ponie- 
działek odbyła się ókazała inauguracja wę- 
drownego „Kina dla młodzieży”, w dużej 
sali gimn. im. Lelewela, o godz. 13-ej, 

Na początek poszli „Nibełangowie”. Rzecz 
potraktowana na naukowo, poprzedzona 
więc zagajeniem asystentki przy katedrze ar 
cheologj: i kierowniczki muzeum archeoło- 
gicznego przy USB. p. dr. Heleny Cehakowav 
oraz doskonałą prelekcją na*temat „Pieśni 
6 Nibelungach“ i o epoce, w której rozgry- 
wa się akcja filmu, jp, Gustawa Forsa, zast. 
avst. seminarjum Tilologji germańskiej przy 
USE“ Potem film — 2 serje „Nibelungėw“, 
wykrojeniem możliwie największem scen 
mordów, których w tym filmie jest sporo. 
Na zakończenie groteska rysunkowa Fłei 

schera. Na inauguracji był obecny prof. ar 

'cheologji klasycznej USB. prof. dr. Gostkow- 
Ski, nacz, wydz. kuratorjum p. Narwoys7, 

oraz liczni pp. dyrektorowie gimnazjów w:- 

leńskich. Uczniów było stosunkowo niew'e- 
lu, bo tvlko 70 z jednego gimm. im. Lele- 

wela. Z tego 20 bezpłatnie zasada (10 proc. 

ilości ogólnej uczniów szkoły) i 50—wstępy 
po 20 groszy. Posypały się też liczne gamó- 
wienia z ustaleniem terminów wyświetla 
filmu w szeregu innych gimnazjów. Z pewne 

ietlany 

   

        

     

  

mi modyfikacjami, film będzie wyś 

i'w szkołach powszechnych (także zniżka 

wstępu). Następny film będzie krajoznaw- 

czy, doskonały „Snouk“ z życia Eskimosów. 

Cóż dodać na zakończenie? Powodzenia 

symipatycznemu Kołu Prehistoryków w tak 

pożytecznie zamierzonej pracy. Pełnego suk- 

cesu, zarówno w jego Ścisłej specjalności, 

jak w podjętej przezeń, bardzo pożądanej, 

bardzo potrzebnej i nareszcie zainaugurowa , 

nej, kinowej imprezie szkolnej, Powodzenia 

pod każdym względem. 

    

(sk.). 

SERCE POTTETY ORREWNORZCWIEA 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

3 

Na marginesie 
audjencji Prezydjum Ceatrainej 
Spółdzielni Szkolnej w Wiinie 
u Pana Kuratora Szelągowskiego. 

Szkoła powszechna jest dzisiaj przedmio- 
tem szczególnego zainteresowania dla ludz: 
którym przyszłość naszego młodego państwa 
nie jest obojętną. Przez jej mury ma przejść 

każdy obywatel, ma w miej otrzymać wiedzę 
i wychowanie. 

W obecnych warunkach, gdy w stosunku 
do tak olbrzymiej większości młodzieży, dom 
z różnych względów nie spełnia swego wv- 
chowawczego zadania — to ostatnie ma dių 
nas szczególn*e ważne znaczeni ie mówmy 
o nauczaniu, ono już przeważnie osiągnęło 
należyty poziom, ale wychowanie młodzicż 
w szkałach powszechnych nie przedstaw'a 
się naprawdę w tak bardzo różowych koiu- 
rach. Na tem polu jest jeszcze bardzo duża 
do zrobienia. Możnaby wył'czyć cały Sz 
powodów takiego stanu rzeczy, jak obciąże 
nie nauczycielstwa liczbą: dzieci i godzia. 
warunki lokalowe szkół, nędza mat*rjalna 

młodzieży i t. d. i t. d. 
Jednak w każdej, nawet. najtrudniejszej 

sytuacji można bardzo dużo zrobić, zwłasz 
cza gdy się weźmie do pracy grupa łudz 
dobrze zorganizowanych, wierzących w w «l 

ką wagę swojej pracy i w jej powodzenie. 
Wi myśl tych zasad grono nauczy 

spółdziełców podjęło na terenie Wilna iaż 
w ubiegłym roku szkolnym żywą akcję w kie 
runku skoordynowania pracy spółdzielczej 

szczególnych szkół i skierowania jej w ł 
ko programowo i intensywnie pr: : 

nego wychowania obywatelskiego m 1 
Zogranizowana w tym celu centrała spół- 
dzieln* uczniowskich, dzięki przychylnemu u 
stosunkowaniu się do jej poczynań mi 
cowych władz szkolnych osiągnęła nieby 

e sukcesy. 
Ująła ona organizacyjnie nietyłko ogół 

spółdzielni uczniowskich w szkołach powsze 
chnych, ale częściówo w średnich i zawodo- 
wych, a co najważniejsze wypracowała dia 
nich realny program wychowawczy, moż” 
wy do wprowadzenią w życie nawet w dzi 
szych rozpaczliwych warunkach” mate 
nych” szkół. 

Ostatnio prezydjum Centralnej Spółdził 
ni szkolnej w Wiilnie przedstawiło ga aud 

jencji kuratorow: Šzeiągowskiemu dótyt* 
czasowy dorobek С. S. S. jej program, ora+ 
cele i zadania, które sobie mostawiła na naj 
bliższą przyszłość. P. kurator odniósł się 
wielką życzliwością tak do dołychczasów 

  

     

  

   

    

     

      

    
   

  

   

      

   

        

* poczynań ©. S, $., jak równ*eż do jej zamie- 
rzeń, iprzyrzekając ze swej strony daleko 
idącą pomoc. Pracę tę bowiem, jak każdą 
inna pracę, ehejmującą swoim zakresem 
młodzież szkolną i pogłębiającą stosunek 
wychowawczy nauczyciela do młodzieży, wre 
szcie dającą dużą gwaraneję na otrzymanie 
pozytywnych rczultatów wychowawczych — 

uważa p. kurator za jeden z najważniejszych 
Gdcinków pracy społecznej nauczyciela. 

Jest to bardzo słuszne stanowisko, gdyż. 
jeśli się chce osiągnąć stałe wartości wycho 
wawcze czy to w stosunku do jednostki -zy 
grupy, trzeba rozpocząć działalność wychowa 
wczą w sposób intensywny jnż od najmłod- 
szych lat : prowadzić ją stale i systematycy 

nie. Е 
Trudności bowiem w otrzymywaniu trwo 

łych wyników wychowawczych, zwłaszcza ie 
li chodzi o wyrobienie społeczne młodzieży 
są niekiedy większe nawet, niż wyników dy 

daktycznych. 

  

, Dlatego w szkole lej, przede 
wszystkiezi w szkołe i wśród młodzieży 
szkolnej winien nauczyciel zrobić 
ce jest możliwe 4 zakresu wychowania "= po: 
Teczhego, zanim wyjdzie z tą pracą poza ścia 
„ny szkoły _do starszego społeczeństwa... * : a 

ag" 

WILNO. лее 
PONIEDZIALEK, dnia 6 marca 1933 roku. 

11,40 — przegląd prasy, kom. met., czas. 
12,10 — płyty, 13,20 — kom. meteor. 1440 
— program dzienny; 14.45 — muzyka popu 
larna (płyty) 15.15 —- giełda rolnicza; 15.25 
— audycja dla dzieci, 15,55 — płyty, 16.19 
pogadanka muzyczna, 16.25 — lekcja fran. 
cuskiego, 16,40 „Żywiołowy proces wzrosta 
„małej własności. rolnej* odczyt, 17.00 — kvn 
"cert w przerwie komunikaty, 17,55 — prog- 
ram ma wtorek, 18.00 — odczyt dla maturzy 
stów „Aleksander Fredro". 18.20 wiad. bie- 
żące, 18,25 — koncert życzeń. 18.40 „Litwa 
pruska” — odczyt litewski. 18.55 — rozma't. 
19.00 — odcinek powieściowy. 19.10 — rvz 
maitości 19.15 — wzżl. kom. sportowy. 19.30 
— „Na widnokręgu”. 19.45 — prac. dz. radj 
20.00 — skrzynka techniczna, 20.15 — opera 
„Aida“ (płyty, w przerwie dod. do pras. dz. 
radj. i wiad. sport, 22.55 — kom. met. 2300 
— muzyka taneczna, 

  

WARSZAWA. 

2 15.85 — „Skrzynka pocztowa“ dr. M. 
Stępowski. 18.256 — Muzyka lekka z gastro. 
nomji. 19,20 — skrzynka pocztow:: — folni- 
cza — inż. W. Turkowski, » 

М 

RESTAURACJA i 
„OGNISKO“ 

w Nowogródku 
wydaje: śniadania, obiady i kolacje. 

  

Przygrywa orkiestra salorowa. 

Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki 

Ceny znacznie zniżone. 

AAAAALAAAAAABAAAA AA AA, 

RESTAURACJA 
ZACISZE" 

w Nowogródku — „Mały Zzmek* 

Lokal ponętny i miły. Kuchnia wy- 
kwintna. Bufet obficie zaopatrzony 
w zimne i gorące zakąski. Gabinet. 
* Zespół muzyczny, 

Ceny niskie 
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Ceny niski 

HLC PBBBDDDDBBRO 

Koncert Marynarki Wojennej 
2 z Gdyni. 

Staraniem Ligi Morskiej : Kolonjalnej 2 

stała do Wilha zaangažowana reprezentacyj- 

na orkiestra mar. wojennej z Gdyni na 

dzień 12 b, m. 
WI dniu tym odbędą się 2 koncerty, z któ 

rych jedem poświęcony będzie wyłącznie mło 

dzieży szkolnej. Ze wzgiędu na wysoki po: 

ziom artystyczny orkiestry — należy przy- 

(puszczać, że propagandowy ten koncert bė- 

dzie miał ogromne powodzenie, tembardziej 

że reprezentacyjna orkiestra Marynarki Wo0= 

jennej odwiedza Wilno poraz pierwszy. ;
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1 rok i 6 miesiecy 
Sąd Okręgowy w Lidzie skazał Piotra 

Sapunia, właścteieła młyna w aMłejkowszezy 
źnie pod Lidą, jako pośrednią przyczynę wy 
padku we młynie z powodu niezabezpiecze- 

Wiezienie za 
Sad okręgowy w Lidzie skazał mieszkań- 

c6w wsi Rulewieze gm. wawiórskiej — Ka 
rola Michała i Wodejkę Kazimierza za 
siaiszowanie podpisów na podaniu © zapomo 
ge popogorzełową do Komunalnej Kasy О- 
szezędności w Lidzie na kwotę 1000 zł. o- 

raz weksłi na sumę 600 zł., które zostały zre 

więzienia za żonę. 
nia koła, w tryby którego dostała się jego 
żena i poniosła Śmierć na miejseu w styer- 
niu r. b. na 1 rok i 6 miesięcy wieziena. 

fałszerstwo. 
alizowane na karę więzienia: pierwszego na 
1 rok i 3 miesiące, drugiego па 1 rok i 6 
miesięcy oraz pozbawienie obu praw na 
przeciąg lat 3. Ponieważ obaj edpowiadali z 
wołnej stopy — na sali nastąpiło aresztown 
nie i osadzenie w więzieniu. 

DDP BHD 

     

      

   

i na wesokie oprocentowanie. 
Wkłady przyjmują się w złotych 

tach obcych. 

  [| Dzis: Wiktora 

  
i Panlšaz-., Jutro: Toraasza 
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i ] Wschód słońca — s.6 m. 13 
Marzec | Zachód ‚ — E 5m22 

Rh. *282.mi1 Zakładu Meteorologii USB 

« (iinie z dnia 511 1933 raku. 

(: arenie średnie w milimeirsch: 759 
le peratura średnia — WC 

2 najwyższe — 2 C 

2 aajniżeze > 7 

Орха: — 
watt: wschodni. 
12 denci:: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, 

— Przewidywany przebieg pogody w 

dniu dzisiejszym 6 marea, według PIM'a. 

Chmurno z możliwością opadów. Nocą lekki 

mróz. Dniem temp*ratura w pobliżu ze.a. 

Słabe wiatry wschodnie i południowo-wscbo 

  

dnie: 

160 >; NOWYCH OBYWATELI POLS- 

kICH W WOJEW. WiLEŃSKIEM. 

W ubiegłym miesiącu władze administra: 

cyjne na terenie m. Wilna wydały 46 dowa 

dów obywatelstwa polskiego cudzoziemcom. 

Ponadto przyznano jprawo azylu kilku em'- 

graatomi, którzy Zbiegli Z terenu państw о$- 

ciennych-do Wileńszczyzny. W tymże czasie 

na terenie iposzczególnych powiatów wojc- 

wództwa wileńskiego wydano około 100 :ło- 

wodów obywatelstwa i 

NARCIARZE. NISZCZĄ 

ZADRZEWIENIE  PRZYDROŻNE. 

Przed kifku dniami specjalna komisja. z 

ramienin magistratu i władz administracyj 

nych ” przeprowadziła lustrację terenów gó- 

AB na przedmieściach Wilna w okoli- 

cach: Pośpieszki, Góry Trzykrzyskiej i Za- 

kretu Komisja ustalila, že liezni miłośnicy 

sportu narciarskiego zjeżdżając z gór niszezą 

drzewka przydrożne. : 

W związku z. tem wyznaczono speejadne 

tóreny dozwolone do uprawiania narcjaręt 

wa. Polieja otrzymała: w związku z tem na- 

kaz przestrzegania by narciarze nie przekra 

«ali wynaezonych prez komisję miejse. 

go. 

FAŁSZOWANIE ARTYKUŁÓW 

PIERWSZEJ POTRZEBY. 

Instytut badań artykułów żywnościo- 

wych dokonał w ciągu ubiegłego miesiąca 

468 analiz artykułów -żywnościowych. W wy 

niku przeprowadzonych badań stwierdzono 

w kilkudziesięciu wypadkach fałszowanie na 

hiała, wędlin i innyeh artykułów pierwszej 

potrzeby. 

FALA WYSIEDLEŃ Z .LITWY 

ULEGŁA ODPRĘŻENIU. 

Fala wysiedleń z gran'c „Litwy w ostat- 

nich. miesiącach uległa znacznemu odpręże- 

(wiat. W. ciągu lutego z „granic Litwy do Pol 

i ono. zaledwie £ osoby narodowo     

    

WOTÓWSKI. - A MOTOWSK. 

iB<DaDEREDEPEDEDEREREDEDEZ 

Komunalna Kasa Oszczędności 
powiatu lidzkiego w Lidzie / 

załatwia wszelkie czynności, wchodzące w zakres bankowości. 

Kasa przyjmuje wkłady pieniężne na bardzo korzystnych warunkach 

obiegowych, złotych w złocie i walu- 

Za wszelkie zobowiązania Kasy ponoszą nieograniczoną odpo- 

wiedziałność: Kasa i Powiatowy Sejmik Lidzki. ы 

RR: LD: СОр 

NAGRODY DLA UCZESTNIKOW 
NARCIARSKICH ZAWODOW 

W NOWOGRODKU. 
W! związku ze zbliżajączmi się zawod:- 

mi  narciarskiemi Związku Strzeleckiego 

„Wschód, mającemi się odbyć w Nowogród 
ku w dniach 11 1 12 b. m. — napływają d» 
sekretarjatu zarządu komitetu (lokal BBWR 
Ogrodowa 5) nagrody ofiarowywane przez 
osoby doc*niające sport w ogólności, a nar 
ciarstwo w szezególności. I tak p. dyr. L=.n 
Kordjak ofiarował + p. prezes Piotr 
Sieczko ofiarował ki k. k p. poseł J. 
Małynicz ofiarował dla zwy ego- zespołu 
w konkursie piękną statuę, drużynowy 3 dru 

żyny harcerski*j ofiarował kilka książek. 
harcerze zać 3 drużyny — łuk i narty. Poza 
tem otrzymano szereg innych nagród. 

   
     

      

       

   
   

W EJSZYSZKACH POWSTAŁ ZWIĄ 
ZEK REZERWISTÓW. 

Ejszyszkach z inicjatywy por. 
isława odbyło się organ 

cyjne zebranie związku rezerwistów; w któ- 
rem wzięło udział ponad 200 osób. Na temże 
zebraniu dokonano wyboru zarządu związku 
w składzi» prezes — por. rez. 

Stanisław, wiceprezes — Gotowiecki Stan 
ław, drugi wiceprezes — Golmont Stanis- 
ław sekretarz -—- Wołk-Domański, skarbnik 
— Więski Dymitr” ofaz komendant oddziału 
Jaworski Aleksand:r. Jest to pierwszy 
dział związku rezerwistów na terenie gm 
ejszyskiej. 

rez. 
        

    

    
    

  

ny 

NAPAD W LIDZIE. 

Jeden z dorożkarzy w Lidzie wywićzł 
prestytntkę dorożką do mostu kolejowego 

kało koszar 77 p. p. (linja Lida — Mołodecz 
ne) gdzie kazał jej zejś ći sam odjechał. W 
tym czasie wyskoczyło z pod mostu czterech 
csetnikow, którzy najpierw zażądali od niej 
10 złotych a po zabraniu takowych, dokonit- 
li na niej gwałtu. Dwu z owych osobników 
nzpadnięta poznała. Zajęły się nimi władze 
bezpieczeństwa. 

TEATR | MUZYKA 
—. Dzisiejszy „Tani poniedziałek* w Te 

atrze na Pchulance będzie ni”odwołalnie о- 
stalniem przedstawieniem sensacyjnej sztu 
ki „Pocałunek przed lustr:m*. Ceny propa 
gandowe. (od 20 gr.) 

— Jutro, wtorek - 7. III. o. godz. 
„Dziewczęta w mundurkach“. 

— Teatr muzyczny „Łutnia*, Dziś w dal 

szym ciągu wspaniała komedja muzyczna 
Stolza „Peppina“, która ze względu na swą 
oryginalną treść i miłą muzykę — zyskała 

ogóln> uznanie i cieszy się wielkiem powo 

dzeniem. Wi roli głównej Elna Gistedt jest 

przedmiotem codziennej owacji. , Pierwszorzę 

dną obsadę tworzą. Halmirska, Hajdamow'ez 

Dembowski, Szczawiński i K. Wyrwiez-Wi 
chrowski. Zniżki ważn». 

— Przedstawienie propagandowe „Lutni* 

W środę najbliższą na przedstawieniu prapa 

gandowem ukaże się melodyjna i ogólnie lu 

biana oper:tka Jarno „Krysia łeśniczanka” 

z E. Gistedt w rol: tytułowej. 

S-ej 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

— Kto mówi? 

Tu mówi Turski! Czy mogę po- 

prosić do telefonu „hrabiankę Kirę? 

— Hrabianki niema! 

-— Jakto niema! — zdziwił się — 

Wydawało mi się, że przed chwilą 

   

odebrała telefon sama i poznałem 

jej głos. 
Powtarzam niema! —- zaprze- 

zył kamerdyner — To była poko- 

jówka. 
—— A kiedy mogę zastać hrabiankę 

w domu? 
Hrabianka kłamał, jak 

2 dat Jan dziś rano wyjechała 

z Warszawy i niewiadomo kiedy po- 

wróci. 
-— Boże! . wykrzyknął Turski— 

Spóźniłem Co za nieszczęście! 

Proszę... Proszę... — dodał — powie- 

ieć jej koniecznie, gdyby jutro, po- 

jutrze powróciła, że musi się ze mną 
zobaczyć... W bardzo ważnej własnej 

sprawie! 
— Dobrze! 

Połączenie zostało przerwane. 
Och, gdyby wiedziała Kira, jak postą- 

piła niemądrze, uciekając od osobistej 
rozmowy. Ileż oszczędziłoby to j 
.itrapień. Bo po drugiej stronie drutu 
telefonicznego stał Turski, z pasją 
wymachując jakimś czarnym notesi- 
kiem, kajetem zegarmistrza Lipko. 

+ — Wyjechała! powtarzal — 
Wiec nic nie mogę pomóc! A j jest 
jak myślę, to łatwo wyciągnąłbym ją 
z tych przeklętych szpon Trauba! 

    

  

          

A przynajmniej, wykazałbym jej, jeśli 
tego nie wie, kim jest ten pan baron, 
mój dawny zwierzchnik, w istocie... 

Gdyż notesik powiedział mu wiele... 
Tymczasem Traub w znakomitym 

ч 
* 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

humorze powracał do domu. Upór Ki- 

ry został przełamany mniemał, że 

nie nie stanie na przeszkodzie jego 

pianom. 
Gdy znalazł się w swym aparta- 

mencie, służący doręczył mu list. 
W zwyczajnej kopercie, zaadresowany 
dość niekształtnem pismem. 

Otworzył i czytał: 
„Zlekceważyłeś pierwsze ostrzeże- 

żenie! — brzmiały słowa listu. — Nie 
sądź, jednak. że nam ujdziesz! O ile 
nie złożysz w wiadomem miejscu pół 
miłjona a właściwie nie zwrócisz, boś 
je naf zagrabił, dotkniemy cię tak 
boleśnie, jak się niespodziewasz tego! 
Masz dwadzieścia cztery godziny do 
uumysłu. Jest to naprawdę nasze o- 
statnie ostrzeżenie”. + 

Podpisu braklo. 
— Kto przyniósł ten list? — za- 

pytał służącego. 
— Jakiś chłopak — odparł lokaj. 

—-Szybko mi wręczył go i jeszcze prę- 
dzej uciekł, nie czekając na odpo: 

wiedź. 

— Acha! 
Traub uśmiechnął się lekko. po- 

zostawszy sam w gabinecie. O iłe po- 

gróżka otrzymana przed kiłku dnia: 
mi przejęła go lękiem, o tyle ta nie 
wywarła na nim żadnego wrażenia. 
Zdążył już odetchnąć — i namyśleć 
się. 

  

Cóż właściwie uczynić mu mogli 
ci ludzie? Nic! Skompromitować tak- 
tami tyczącymi się jego przeszłości. 
Ależ demaskując Trauba, jednoc 
nie i siebie narażali na poważne nie 
bezpieczeństwo. Zabić? Niewiele po- 
mogłoby im to, gdyż przedewszyst- 
kiem chodziło tej bandzie o pienią- 

   

    

"reg złodziei m*ejscowych oraz 

KU R J E R 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGADKOWA ŚMIERĆ ROBOTNIKA. 

Wiczoraj w noey w wędzarni śledzi Troe 
kiego (Zawalna 21) zmarł przy zagadkowych 
okolicznościach 44-letni robotnik Józet Mu- 
raszko (Śniegowa 13). i 

Muraszko przyszedi wieczorem do pracy, 
a gdy nad ranem wstąpił do wędzarni dozor 
ea znalazł go bez oznak życia. Pogotowie ra 
tunkowe stwierdziło zgon. 

Przyczyna Śmierci nie została ustalona. 
Zachodzi przypuszczenie, że zmarł on na- 
skutek zaczadzenia, 

Zwłoki przewieziono do instytutu mety 
cyny sądowej, gdzie dokonana zostanie sekc- 
ja zwłok. (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wczoraj wieczorem w mieszkaniu przy ul 
W. Stefańskiej 9, w zamiarze pozbawienia 
się życia zatruła się esencją kwasu siarcza- 
nego 28-letnia M. Gołowacka. 

Przewieziono ją do Szpitala Sawicz. 
Przyczyna — ciężki stan materjalny. 

SAMOBÓJSTWO WOŹNEGO SZKOŁY 
POWSZECHNEJ NA ANTOKOLU. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych 
przy ul. Antokolskiej 61 popełnił samobój- 
stwo przez powieszenie się woźny szkoły po- 
wszechnej Michał Witkiewicz. Witkiewicz wy 
kcrzystawszy chwilową nieobecność. domow- 

ów zawiesił .sznur i zrobiwszy petlę po- 
się. Gdy żona Witkiewicza powrócła z 

domu znalazła go wiszącego bez 
cia. Na miejsce wypadku zawezwano 

pogotowie ratunkowe. Powody samobójstwa 
nie ustalone. (c! 

      

  

   

  

    

    
     

W. OBAWIE PRZED MAGNIFIKĄ... 

Wiczoraj wieczorem do III komisarjatu 
policji wpadł zadyszany 48-letni Bolesław 
Sarnacki (ul. Pol 11) i glosem držacym 
od (przerażenia © dczył: „Gdy wracał :m 

do 'domu przez Cielętnik, wpobliżu Góry 
Zamkowej napadnięty zostałem znienacka 

przez dwóch napastników, z których jeden 

udorzył mnie jakimś twardym przedmiotem 
w głowę, a drugi chwycił za gardło. Upadłem, 
a wówczas napastnicy przeszukali moje kie. 

szenie i zrabowawszy zegarek oraz gotówkę 

na ogólną sumę 50 zł. zbiegli w kierunku 

Wilanki“. 
Zarządzono- dochodzenie, które wykaza- 

ło, że Sarnacki napad symuluje. 

W rzeczywistości było inaczej. Wraceł 

on do domu „pod dobrą datą”. W? Cielętu'- 

ku zaczepiła go jakaś nadobna córa koryn 

tu, wszczęła rozmowę i w jej trakci» okradła 

go i ulotniła się, 
Przyparty do muru Sarnacki szczerze 

przyzmałrsię do symulacji, tłumacząc się obA 
wą przed... żóną: (c) 
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USIŁOWALI SPŁAWIĆ FAŁSZYWĘ 

DWUZŁOTÓWIKĘ. ® 

Na gorącym uczynku usiłowania puszcze- 

nia w obieg fałszywej dwuzłotówki został za- 

trzymany na rynku Subocz, Wysocki Piotr, 

mieszkaniec wsi Kiena, gm. miekuńskiej. Ró- 

wnież na rynku Łukiskim. zatrzymano z fal- 

szywą dwuzłotówką mieszkańca wsi Peszyłe. 

gmi. rzeszańskiej Władysława Granowskie-_ 

go. Fałszywe monety zakwestjonowano. 

UCIECZKA Z DOMU WYCHOWAWCZEGO. 

Wczoraj zbiegł z domu poprawczego dla 

dzieci zaniedbanych (Trwała 3) 14-letni wy: 

chowanek zakładu Edward Azarow. Powia 

dómiono o jego ucieczce kierownika zakła- 

du p. Mikołaja Owilna, wszczęto za zbiegiem 

poszukiwania. Ze 

   

  

  

„KAZIUKOWA* OBŁAWA NA - ZŁODZIEJ 
Wczoraj nad ranem wywiadow sydzia: 

łu śledczego przeprowadzili obław: a rymku 
Łukiskim. Podczas obławy zatrzymano. sze- 

przybyłych 
specjalnie na „Kaziuka* z prowincji. 

W. wyniku obłaby zatrzymano i osadą 
no w areszcie około 20 osób. Pozatem w cią- 

gu dnia wczorajszego zanotowano na jar- 
marku dwa wypadki kradzieży kieszonko- 
wych, oraz kilka wypadków kradz х №о- 
zów. W kilku wypadkach sprawców załtrzy- 
mała policja. 

     

     

   

POŻAR W. MIESZKANIU. 

Wczoraj wieczorem przy ulicy Rudnickiej 
Nr_17, w mieszkaniu Izraela Zamtewera na- 
skutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 

niem zapaliła się podłoga i meble. 

Pożar zlikwidowało pogotowie straży og- 
niowej. te 

dze, a on tych pieniędzy sobie wyrw ic 

nie pozwoli. 
Śród nich jeden tylko był niebcz- 

pieczny. Lipko. Bo, wyłącznie вИ 
zemstę na celu. Lecz, dziś właśnie 

   

przeczytał w pismach z wielką ulgą 
wiadomość o Śmierci Lipk'. 

Tedy. х 
— Dotkniemy cię tak Lolešnie, jak 

się tego nawet nie spodziewasz! —— 
powtórzył lekceważąco. — No... No... 
Ciekawym? Nie jestem małe teka, 
by łatwo było mnie przestraszyć. 

I powoli zapalił papierosa. | 

„Rozdział XII. 

NOTES ZEGARMISTRZA LIPKI. 

Była już szósta nad ranem, gdy 
Turski powrócił do domu. 

Ale mimo dramatycznych przejść, 
jakie przeżył tej nocy — nie tzamie- 
rzał zasnąć. I straszliwa scena z Kirą, 
z Traubem i niezwykła przygoda ze 
starym zegarmistrzem oraz jego nagła 

smierć, nie zmogły go na tyle, by nie 
miał natychmiast zadowolić swej cie- 
leawości. 

Toć w bocznej kieszeni, prócz kil- 
stu tysięcy, wetkniętych prawie 

przez Lipkę, znajdował się kaje: 
cik, w czarnej tekturowej oprawie, od- 
słaniający tajemnice Trauba. 

Tak Yrauba! 
To też ledwie się znalazł w swem 

smutnem i opuszczonem mieszkanku 

i rzucił palto na jakieś krzesło — przy - 
sunął duży fotel do okna — przez 
szyby sączyło się mdłe światło mok- 
rego i szarego poranka — i począł og- 
lądać kajecik. Kajecik musiał liczyć 
lat sporo. Świadczyły o tem kartki po- 
żćłkłe i daty. Składał się z kilkunastu 
stron i stanowił niby rodzaj pamiętni- 
ka. Gdzieniegdzie pozacierano oddzieł: 
ne słowa i zdania — może nazwiska 
ale całość dawała się łatwo odczytać. 

Powoli zapoznawał się z treścią. 
Stało tam: 

    

    

Drukarnia 

PA ZWS OWCZE W SYCOA 

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

W I LE RS K I 

WYŁUDZIŁ 100 ZŁ. 

- P. Magdalena Żapis zamieszkała przy ulicy 
Dominikańsk'ej 8 zamełdowała policji o wy 
łudzeniu od niej przez niejakiego „Francisz- 

ka* (nazwiska i adresu braki 100 zł. Policja 
prowadzi dochodzenie. (el 

TRZY KRADZIEŻE MIESZKANIOWE. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazie spraw 
cy przedostali się do mieszkania Anny. Her 
menowiczowej przy ulicy Tuskułańskiej 13 
i skradli stamtąd rozmaitych rzeczy na ogół 
ną sumę 400 zł. 

Tejże nocy okradzione zostało mieszkanie 
p Janiny Bartoszewiczowej (ul. Wilkomier- 

ska Nr 1) na 500 zł. 
Wczoraj również okradzinono mieszkanie 

Simchy Ejgesa. Straty wynoszą 134 zł. 
O wszystkich kradzieżach powiadomiono 

władze policyjne, które wszczęły dochodze- 
nie. A fe! 

PRZYWIŁASZCZENIE. 

Jan Boruchson, zam. przy ulicy Biskupiej 
Nr. 4, oskarżył przed policją kierownika skle 
pu „Bazar Amerykański* (Wielka 40) Alek- 
sandra Boruchsona o przywłaszczenie poży 
czonych od niego podstawek wartości 150 zł. 

(e! 

DZIŚ! 
świata! Sys REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Najsktualniejszy film 
Poemat bohaterstwa 

i wielkiej miłości p.t 

I Polska obfituje w talenty 
wynalazcze. 

Olbrzymią sensacją na całym świecie wy 
wołał ostatnio eksperyment genjalnego wy- 
nalazcy, Marconiego, któremu udało się z po- 
kładu swego jachtu, stojącego w jednej z za- 
tok morza Śródziemnego, zapalić na odle- 
głość 300 lamp łukowych w Sidney w Ani- 
stralji. 

Epokowy ten eksperyment, stwierdzają 
cy nieograniczone możliwości w dziedzin. e 
radja, nie jest nowością,, gdyż jak się oka- 
zuje pierwszym, który pracował nad tym 
eksperymentem jest Polak inżynier Michał 
Keller. 

Jeszcze w czerwcu r. 1919 inżynier Kel- 
ler zwrócił się do władz wojskowych z pro- 
pozycją przeprowadzenia próby zapalenia na 
odległość lampy o sile 3.000 świec za pomocą 
fal radjowych. Prace próbne prowadzone by 
ły przy współudziale gen. Wejtko, mjr. Dre- 
wnowskiego i kpt, Jawora. Wi r. 1921 w c:a 
sie „Tygodnia Górnośląskiego" inż. Keller 
dokonał za zgodą prezesa komitetu, hr. Za- 
moyskiego, próby zapalenia światła elektrycz 
nego z asroplanu w locie. Terenem eksperv 
mentu było lotnisko Mokotowskie. W r. 1922 
za zezwoleniem dyrektora poczty okręgi 

  

  

Generał Czeng 

Nr. 59 (20003. 

krakowskiego, wiceprezydenta, inż. Makare“ 
wieza, dokonał inż. Kelłer w Zakopanem pró 
by z falami świetlnemi na dystans 2.000 mtr- 
W r. 1926 opatentował w urzędzie patento- 
wym w Warszawie wynałazek, polegający na 
uruchomieniu dzwonów kościelnych w dro- 

dze radjokomunikacyjnej, a więc na tej sa- 
dzie, co zapalenie lamp z odległości, 

2 astosowaniu tego wynalazku wszyst- 
kie dzwony w Polsce mogą rozbrzmiewać 
jednocześnie. 

Ostatnim wynalazkiem inż. Kellera jest 
skonstruowanie apartu, polegającego na tem, 
że dźwiękom odpowiada ilustracja barwna, 
każdej gamie dźwiękowej — gama barw. 
Rytmowi fortepianu odpowiada rytm bły- 
skawic świetlnych odpowiednio  zabarwio- 
nych. Każdej tonacji dźwięków odpowiada. 
odnośna tonacja barw, przyczem sile dźw'ę 

  

   

   

    

ku — forte łub piano — odpowiada inten- 
sywność barwy. 

Jak twierdzi inż. Kekler, komsekwene ją 

  

nowego wynalazku będzie możliwość przeno-= 
szenia ruchu na odległość, tak, że np. ktoś 
grają na fortepjanie w Londynie będzie 
wpra w ruch klawjaturę fortepian w 
Warszawskiej Filharmcnji. Wynalazek ten de 

monstrowany będzie wkrótce w obecności 
przedstawiciek świata naukowego. 

    

W rolach * głównych 
bohaterzy „Łodzi podwodnej*.; „Ste 
rowca" Jack Holt i Ralph Graves. 

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

niezapomniani 

  

powodzenia PAN) 
Z powodu ogromnego 

jeszcze tylko dziś Syn Indyj :RAMONEM NOVARRO 
NAD PROGRAM: Między innemi wyjątkowy dodatek Mówiące psy (Psia wojna) 
  

Džwiek. Kino-Teatr | Dziš premjera! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Triumfalny 
przebój Eoropyl Fifn;któtyiroż” 
machem i przepychem porwał 
publiczność całego światal 
Na wszystkie seanse balkon 49 gr. 

MOŻE CO PARYŻ... 
Parter na |-szy seans 80 gr., na pozost. od 90 gr. 

Dziewczyna—Miłość— Śpiew— Teńce. 
Reżyserja genjalnego Feodora Ozepa. 
W rol. gł. nowodkryta gwiazda Jacque-- 
line Francell. Każdy powinien widziećł 

Początek o 4,6,8i 10 15 
  

DZIŚ! Najnowszy 
przebój produkcji 
Paramountu p t, 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Cudotwórc 
(Wiara czyni cuda, a miłość jest podstawą życia). 
Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekranu Silvia" 
Sidney i bohater filmu „Szary dom* Chester Morris. 

Nadzwyczaj ciekawa fascynująca treść Olśniewająco piękne widoki. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś ostatni dzień! 

Bohater Zachodu 

Jutro najweselsza premjera! Dwie godziny śmiechu do łezi Po rsz pierwszy wspa-- 

i ania 
kowiec p. t. Pośrednik miłości 

W roli głównej 

Buster Keaton 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

DZIŚ! Najwspanialsze arcydzieło 
twórcow „Rapsodji Węgierskiej" 
Erica Pommera i H. Szwarca Melodja ser 

węgierskiej i pięknego Budapesztu. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

W rolach gł. najmilsza para kochsnków 
Dita Pario i Willi Fritz. Ofiara mętów 
wielkomiejskich. Malownicze tło puszczy 

  

  

STARY DOBRZE ZNANY 

im 520 
Niemiecka 11 (wejście przez 

Św. Mikołaja) 

cenach kryzysowych. 
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Proszę się przekonać 

SKLEP FARB i artykuł. ELEKTRO-techniczn. 
pozostał w starym. 
dotychczasowym lokalu 

Tel. 1i-1l 
(Żadnych oddziałów nie otworzyliśmy) 

poleca farby, artykuły elektrotechniczne i gos- 
podarstwa domowego. Przyjmuje się instalacje, 
które wykonują koncesjonowani monterzy po 

Rzemieślnikom i instytucjom specjalny rabat. 

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadaine, sypialne i ga- 
binetowe, kre iensy, 

stoły, szafy, łóżka 1t.d. 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Crodzkiego w Wilnie IX rew. K. 

Karmelitow, zamieszkały w Wilnie, Piekiełko: 3—12, 
że w dniu 13 mar- 

ca'193 r. o godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. Dą- 
browskiego 10, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do Władysława Woj- 
ciechowskiego, na rzecz f-my „Tatra-Auto* i K. Sien- 
kiewicza i składających się z samochodu f-my „Ta- 

tra", oszacowanych na sumę zł. 5.000 — lecz w myśl 
art. 1070 UPC. licytacja rozpocznie się od pół oszaco- 

na zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza 

  

wania. 
Komornik 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 rewiru, 

zamieszkały w Wilnie, ul. Wiwulskiego 6—198, na za- 
sadzie art. 1030 UPC. ogłasza, że w dniu 7 marca 
1933 roku od godziny 10 rano w Wiłnie, przy ul. św. 

Ignacego 5, odbędzie się sprzedaż z przetargu publi- 
cznego ruchomości, należących do Kazimiery Trus>- 
wiczówny i składających się z umeblowania mieszka- 
nia, oszacowanych na sumę zł. 425. 

Komornik (—) CICHOŃ. 

Sierpień 1894 r. 
Wrzesień 1896 —- tu nakrešlony 

był duży krzyż. 
Październik 1900 — uwaga: roz- 

bite zostało moje życie. 
Styczeń 1918 — Powrót do kraju. 

Szukam go daremnie i myślę, jak ze- 
mścić się. Wiem, że obecnie przybrał 
nazwisko Trauba. 

Dalej zaś szła spowiedź i objaśnie- 
nie tych dat. „Jeśli to piszę — rozpo- 
czynały się wyznania — to dlatego. 
że gdybym sam nie mógł wykazać 

   

"mego planu, ten, który te notatki pa 
mie odziedziczy, wiedział, jak ma 

„postąpić. Sądzę jednak, że poprzedni » 
drm mu należyte ustne wyjaśnienia, 
a człowiekiem, który znajdzie się w 
posiadaniu tego notesiku, może być 

tylko wróg Trauba. 
Więc czytaj uważnie. Zacznę 

wszystko od początku, aby cała rzecz 

stała się jasna. | 
W 1894 r. wyruszyliśmy we trzech 

--Antek Góral, Józef Karolak i ja. 
Lipko — ma poszukiwanie majątku 
d» Ameryki. Zaznaczam, że Antkiem 
Góralem, nie był kto inny, tylko obe-- 
ny „baron“ Traub. 

Ale... 
Zgrana to była ta nasza trójka 

i przyjaźniliśmy się od dzieci. Byłem 

najstarszy. Miałem lat blisko trzydzie 
ści. Antek i Józek po dwadzieścia kił- 
ka. Wszystkim się wtedy w Polsce 
wydawało, że wystarczy pojechać na 
kilka lat do Ameryki, aby powrócić 
wiekiem z nabitemi kieszeniami 10 
kraju. Trochę mieliśmy swojej go- 
tówki — no i wiele wiary w siebie, 

wiele zapału. A taka zdawało się wią- 

  

    

  

zeła nas nić nierozerwalna, że dla 
tem silniejszego jej podkreślenia, 
przed: samym wyjazdem, p. mojem 
kierownictwem, bo byłem zegarmisi- 
rzem, wykonano trzy zegarki, z któ- 

remi nigdy nie mieliśmy się rozstać 
Na tych zegarkach, złotych, emaljo- 

  

  

(—) K. KARMELITÓW. 

o 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warmkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
p 8324 - 

Bo wynaj. mieszkanie 
5-pokoj i prac. artyst.- 
małarska z przyległ. 2-ma 
pokoj. przy ul Jasińskie- 
go 6, oraz mieszk. 4-pok. 
przy zauł. Bernardyńskim 
10. Inform. u admin, domu 
ul. Jasińskiego 6—4, od 

  

      m. 14, K. M. 

wanych kosztownych, znajdował się 

napis: 
W samo południe i o każdej porze 
Ręka braterska zawsze dopomożcć! 
— Ach więc, to oznaczał napis - 

wspomniał Turski zegarek, leżący na 
socnym stoliku chorego . Rozu- 

miem! Czytajmy dalej... 
— Pojechališmy — brzmiało da- 

lej opowiadanie — ale rychło rzeczy- 
wistość zadała kłam naszym marze- 
niom. W; Ameryce złoto nie leżało na 
ulicy, a najskromniejsze chocby u- 
t:zymanie trzeba było zdobywać bar- 
Gzo ciężką pracą. O ile wogóle, pracę 

dostać można było. 
Z początku nie przejmowaliśmy 

się tem zbytnio. Kapitaliki przywie- 
zione przez każdego z nas, odganiały 
cshwilowo niedostatek. Lecz miesiące 
szły za miesiącami, a fundusze top- 
niały, Próbowaliśmy się chwycić ja- 
kichś drobniejszych interesów han- 
diowych, ale jak to z cudzoziemcami 

bywa, zostaliśmy przez miejscowych 
wydrwigroszów oszukani haniebnie. 
Bieda zajrzała w oczy. Czegośmy nie 
robili, byłe przytrzymać i nie umrzeć 
ż głodu. Ja pracowałem jako pucybut 
Górał zmywał talerze, Karolek najsil 
niejszy zarabiał, jako tragarz. Wrzesz 
cie po walnej naradzie doszliśmy do 
przekonania, że nic nie zbudujemy w 
Nowym Jorku. Pozostawała jesz 
jedna szansa. Dostać się do kopalni 
złota w Alasce i tam raz jeszcze spró 

bować szczęścia. 
Zdecydowaliśmy się na to. Na pół 

piechotą, na pół pociągami dotarliś 
my do Alaski, ówczesnego Eldorada, 
gdzie przy szczęściu, w ciągu paru 
miesięcy, zdobywało się miljony. Po- 
nieważ nie mieliśmy dość pieniędzy 
aby kupić własną działkę, zgodziliś- 
my się za zwykłych robotników. 

O tam, to była praca, ale zarabia- 

      

ła się dobrze. Pracowało się w zimie ' 

podczas takich mrozów, że skóra aż 

      

Mieszkanie 
z 4 pokoi z wygod. 
odremontowane, 
wejšcie frontowe, 

od zaraz do wynaję- 
cia przy ulicy Tatar- 
skiej 20. Dowiedzieč 
się tamże u właście. 

Dzierżawa 
majątku 
w pobliżu Wilna 

do oddania natychmiast 
Wilno, Mickiewicza 4—2 

Szymanowicz 

  

  

Maszynistka | 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 

  

ul. Mostowa 9—3ł 

Redaktor odpowiedzialny Witold 

Akuszerka 

Маг (аИпетоМе 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinei kosmelyez- 
my, usuwe zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaśki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wił.* 

Rządca domu 

  

  

  

również   

  

и i 4— » j ileńsk." ° E Ir ее АГ Rei, Miliik rod | poszukuje posady 
; tylko za mieszkanie. 

s e d Z i a > . | Oferty do Administr. 

w stanie spoczynku Udielam lekcyj „Kurjera Wileńsk. 
poszukuje stanow. ję į repercję 
radcy prawnego |, piero. 28 i Pianina zeoje i 

+ orepetycje i konwersacja wynajmuję — Mickiewi 
ul. Podgórna Nr. 3, godz. 13—13 ! 37-32, Wiejście a>   Ciasnej, p. Estko. 7702 

pękała z zimna, a w lecie zdawało 
że żar spali na popiół człowieka. 

Wreszcie nazbieraliśmy tyłe, 

  

że 
słurezyło po dwóch latach na własną 
percelę. Kupiliśmy ją i zdawało się, 
że już szezęście pochwyciliśmy zx 
skrzydła. Toć nie było trapera, nie 
było awanturnika, któryby dochrapa- 
wszy się do parceli, stamtąd nie wy- 
ciągnął tysięcy. 

Ale prześladował nas pech. Czy u- 
miyślnie taką działkę nam dano, czy 
też był to zbieg okoliczności, łecz po 
kilku miesiącach wytężonych wysił- 
ków, wydobyliśmy złotego piasku, le: 
awie.. za kilkadziesiąt dolarów... A 
potem poszło jeszcze gorzej... Nie... 

Byliśmy zrozpaczeni, chodziliśmy 
jek błędni... A w tej biedzie i w tym 
głodzie zmieniały się nasze charakte- 
ry O, bo bieda i głód nie uszlachet- 
nia nikogo. Te bzdury o szlachetnych 
ludziach, ludziach. stających się 
wśród nędzy i cierpień jeszcze lepsze- 
uu, są dobre tylko do powieści. Bie- 
da i niepowodzenia robią rozgorycza- 
nymi, nienawidzącymi wszystkich, go 
towymi do każdego czynu. 

Chodziliśmy niczem wynędzniałe 
wilki, z pasją spoglądając na drugie- 
go, o byle co gotowi skoczyć sobie de 
gardła i jak to bywa w takich wypad- 
kach, gotowi obwiniać się wzajemnie. 

Co dałej? Nasuwało się groźne za- 
pytanie, na które brakło odpowiedzi. 

Raptem uśmiechnął nam się los. 
Stało się to w następujący sposób: 

Wjpobliżu nas miał parcelę wyso- 
ki tęgi, dobroduszny Niemiec, które - 

mu znacznie lepiej powiodło się od 
nas, Wydobył: on sporo złota w cią- 
gu ostatnich dwóch lat i w pasie, któ- 

ry stale nosił na sobie, miał odłożone 
kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Nazy- 

wał się Oskar von Traub.., 

  

(D. c. m.) 

że RTZ 

Kiszkis. 

ani
a 
s
o
n
o
 

S 
iii 

| 

| 
@ 

4 
| 
| 

  

"
m
a
 

    
+


