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MOŻE 
W krajach gdzie żyją i „operuja“ 

skorpjony. opowiadają sobie ludzie, 

że gdy taką bestję otoczyć żarem, to 

wijąc się bezradnie w kręgu ognia, 

skręca się i kłuje siebie haczykiem 

ogona, zadając tem sobie samobójczą 

śmierć, gdyż w ten sposób jad wy- 

puszcza. Wydaje się, że poprostu od 

gorąca skręca się i zdycha, ale wy- 

gląda na to, że nie umie się inaczej 

ratować, jak tyłko trując sam siebie 

Cóż? Nie każdy jest-salamandrą, u- 

miejącą żyć wśród płomieni. 

Smiercionošnė wywijasy skorpjo- 

na wśród ognia, nasuwają analogję 

z tem co Się u nas dzieje. Rozruchy 

uniwersyteckie przypominają takie 

skręty skorpjona. 

Od kilku tygodni patrzy Polska, 

(dość obojętnie), na jedno z najbo- 

leśniejszych i najgroźniejszych w sku- 

tki zdarzeń w naszem życiu społecz- 

nem, a właściwie politycznem. Od 

kilku tygodni, mając płomienie wojny 

domowej w Niemczech obok, natę- 

żenie czerwonej propagandy na wscho 

dzie, młodzież wszystkich uniwersy- 

tetów połskich walczy... za pomocą 

kijów, pięści, głupich karykatur, koa- 

ceptów ulicznikowskich i bardzo ob- 

fitych przemówień o... „wolność na- 

uki“! 

Nieszczęsna nauko! Wiedzo i pra- 

co! Jakże paradoksalnych masz 0b- 

rońców! Ubierają się w twe barwy, 

właśnie wszystko czynią, by do swo- 

body nauczania nie dopuścić, Wszak 

dzięki tym awanturom'- zawieszono 

wykłady. na uczelniach, wszak na dłu- 

go zostały zmącone spokój i ład po- 

trzebny do oddania się spokojnemu 

zdobywaniu 'wiedzy. 2 

Zreasumujmy pokrótce przebieg 

tych dziejów pegnębienia autonomij 

uniwersyteckich. Od paru lat, chro- 

micznie, w coraz wzmożonem tempie, 

powtarzają się antysemickie awan- 

tury, same w sobie dość skandaliczne 

i jak słusznie zaznaczył prof. Zdzie- 

chowski, hańbiące imię polskie. Ale 

te zatargi o chleb powszedni byłyby 

jeszcze zrozumiałe jako walka o byt, 
zwierzęca, niska, ale w epoce kryzy- 

su, zrozumiała, Za ciasno nam — 
niech ktoś miejsca ustąpi. Że nie u- 

stąpi i ustąpić nie może, bo też musi 

żyć, © tem mie myślą rycerze z pod 

znaku numerus cłausus, ale zasada 

jest logiczna w tem jaskiniowem po- 

jęciu. Jednak gdzie już się zaczyna 

sprawa zgoła nielogiczna lub obłujl 

ma, to zasłanianie się hasłem bogooj- 

czyźnianem. To umyślne przyczynia- 

RAS DOSI DA TIK AI A KEY 

Wyróżnienie uczonego 
polskiego. 

  
Towarzystwo Archzologiczne w Londynie. 

pozostające pod protektoratem króla angiel- 
skiego powołało w poczet swoich członków 
honorowych, zagranicznych dr. Włodzimie 
rza Antoniewicza, profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, którego podobiznę podaje- 
my na uaszej ihnstraoji, 

nie wrogów państwu i własnemu na- 

rodowi, szkodzenie opinji Polski +1- 

granicą, nie jest usługą Polsce odda- 

ną. Ostrzegały o tem organizacje sut- 

dentów polskich z Ameryki i inne za- 

greniczne. 

Więc awantury co roku. I to nie- 

tylko w autonomicznie zamk- 

niętych uczelniach. Nie, przenoszą 

się ma ulice. Na miejskie place ' sa 

ułki, kędy głodna rzesza bezrobotnych 

utrzymuje się dotąd w spokoju jakąś 

cudowną, godną najwyższego szacun- 

ku równowagą, cnotą obywatelska. 

W  „Pamiętnikach  Bezrobotnych“, 

(któreby należało nakazać czytać ry- 

cerzom zielonej pałki), uderza to im- 

ponujące panowanie nad sobą tych 

głodujących, to zrozumienie, oparte 

na wysokiem pojęciu obywatelskości, 

że każda ruchawka, każde rozerwanie 

tamy cierpliwości i oczekiwania, po- 

ciągnąć może za sobą niepowstrzy- 

maną i ostateczną katastrofę. 

To rozumieją bezrobotni nędza- 

rze, ale tego nie chcą rozumieć stu- 

denci, maturzyści, elita inteligencji, 

przyszłość narodu i jakie tam jeszcze 

epitety im przystoją. 

Wśród płomieni otaczających — 

skorpion zatruwa się własnym jadem. 

Zmiana odwiecznych praw wyż- 

szych uczelni! Któż, nawet stojący po 

  

za murami Almae Mater, nie poczuł 

się dotknięty i jakby upokorzony, że 

Gto stare, jak gmachy średniowieczne, 

prawa eksterytorjalności, autonomii. 

zostały podważone i mają ulec zmia- 

nie. Na niekorzyść nauki? Nie zdaje 

się. Raczej zapewni to nauce i jej zdo- 

bywaniu konieczny spokój. Wypo- 

wiedzieli się zresztą o tem ludzie 

kompetentni tylekroć i tak wszech- 

stronnie, że wznawiać tej strony zda- 

rzenia niema celu. 

Chodzi o metody - 

domagali słuchacze o te, tak drogie 

im swobody. Zdaje nam się, że gdyby 

ktoś bezstronny osądził te dzikie wy- 

kryki bez partyjnego uprzedzenia, to 

jakiemi się 

Fala prześladowań Żydów w Niemczech. 
Interwencja rządu polskiego. 

LONDYN. (Pat.) Cała prasa an- 

gielska przytacza dziś liczne wypadki 
prześladowań i prowokacyj, upra- 
wianych przez rząd Hitlera i przez 
uzbrojonych jego zwolenników. Naj- 
ostrzej występuje dziennik „Daily 
Herald“, który podejmuje gwałtowny 
atak na rząd niemiecki z powodu tych 
gwałtów i szykan. M. i. „Daily He- 
rald* bardzo szczegółowo informuje 
o prześladowaniu Żydów polskich w 
Niemczech, przytaczając . wypadki 
krwawego pobicia 70-letniego rabina 
Frenkla i szeregu innych Żydów poi - 
skieh, wydalenia 15 rodzin žydow- 
skich, osiadłych w Lipsku oraz ma- 
sowej ucieczki Żydów do Polski, do- 
kąd wyjechało 240 rodzin. Dalej „Da- 
ily Herald“ informuje o przygotowa- 
nym proteście rządu polskiego, który 
ua podstawie instrukcyj z Warszawy 
podejmie posełstwo Rzeczypospolitej 
Polskiej w Berlinie, donosząc jedno- 
cześnie, że rząd polski ostrzega, że o 
iie prześladowania nie ustaną, to rząd 
polski zastosuje represje wobee obywa 
teli niemieekieh w Połsce. Również 
inne dzienniki podają do wiadomości 

o decyzji eo do protestu rządu pol- 
skiego, jak również o prześladowa- 
niach Żydów polskich w Niemczech. 

BERLIN (Pat). W ciągu piątku w 
Berlinie i na prowincji w większych 
miastaeh, dochodziło do nowych ma- 
nitestacyj przed domami towarowemi 
i sklepami żydowskiemi. Tym razem 
policja kilkakrotnie interwenjowala 
cciem przywrócenia porządku. Do 
zajść nie doszło. * 

Bomba w synagodze. 
KRÓLEWIIEC, (Pat). Wiezoraj wieczorem 

czueoma została przez wybitą szybę do tutej- 

szej synagogi bomba, której wybuch wznie- 

<cił pożar. 

Domy żydowskie można 
plądrowač, 

BERLIN (Pat). Na zgromadzeniu 
narodowych soejalistów w Essen Goe 
ring wygłosił przemówienie, w któ- 
rem niezwykle ostro zaatakował par- 

tie centrową. Mówiąc o dawnym Sy- 
stemie oświadczył, że ma na myśli 3 
międzynarodówki: czarną, czerwoną i 
żółtą międzynarodówkę żydowskiej fi 
nansjery. Wspominając o zamykaniu 
domów towarowych i składów żydow 
skich minister powiedział, że z całą 
bezwzględnością użyje sił policyjnych 

tam, gdzie narodowi niemieckiemu wy 
rządza się krzywdę, NIE GODZI SIĘ 
JEDNAK BY POLICJA BYŁA UŻY. 
TA DO OBRONY ŻYDOWSKICH DO 
MÓW. TOWAROWYCH. 

Interwencja posła Rzpiitej. 
BERLIN (Pat). Posel Rzeczypospo 

liiej Polskiej dr. Alfred Wysocki inter 
wermjował w dniu dzisiejszym w urzę 
dzie spraw zagranicznych. Rzeszy w 
sprzwie poszkodowania obywateli pol 
skieł wyznania mojżeszowego w_cią 
gu zajść, jakie miały miejsce w ostał- 
nieh dniach w różnych  miejscoweś- 
€iach Rzeszy, a mianowicie w Berlinie 
w Essen, Wormacji, Magdeburgu i Li- 
psku. * : 

Oburzenie w. Rumunji, . 
BUKARESZT (Pat). Żywe oburz>- 

nie wywołały: w Rumunji masowe are- 

  

sztowania i przymusowe wysiedlenia 
z Niemiee obywateli rumuńskich pod 
pozorem należenia do organizacyj ko 
munistycznych, Tutejsze ministerstwo 
spraw zagranicznych zbadać ma spra 
wę zastosowania wobee obywateli nie 
mieekich w Rumuynji ewentualnych 
Środków retorsji. | 

Masowa ucieczka Żydów 
z Niemiec. 

KATOWICE, 11. 3. „Polska  za- 
chodnia* donosi, że na Górny Śląsk 
w ostatnich dniach przyjechało z Nie- 
miee około 240-tu rodzin żydowskich. 
Tę masową ucieczkę tłumaczą ucieki 
nierzy żydowsey obawą przed rozru- 
ehami antyżydowskiemi w Niemczech | 
Najwięcej Żydów przybyło z Berlina 
i Saksonji. Osiedlają się oni przeważ- 
nie w Katowieach į Królewskiej Hu- 
cie. (Iskra). PWR? 

właśnie one, te wybryki. musiałyby 

przykrej 

konieczności położenia twardszej ręki 

„przekonać o konieczności, 

na swobodach uniwersyteckich. 

Jeśli od lat paru, na żadnej uczel- 

ni. żaden rektor, żaden profesor nie 

pozyskał na tyle zaufania młodzieży. 

popularności, miłości, i tyle wpływu, 

żeby jakiemś gorącem przemówie- 

r:em powstrzymać od gorszących eks- 

cesów, jeśli na każdym kroku od pro- 

fesorów słyszy się o obniżeniu pozio- 

nu umysłowego, o przesiadywaniu 

ponad miarę na uczelniach, o braku 

zainteresowania się nauką, a rozpo- 

litykowaniu i szukaniu tylko co prę- 

Gzej karjer i zarobków, jeśli przy róż- 

Ustanowienie wolnego 
obszaru ceinego w Gdyni. 

WARSZAWA (Pat). Rada minist- 

rów, nchwaliła na dzisiejszem posie - 
„dzeniu rozporządzenie o ustanowieniu 
w Gdyni wolnego obszaru celnego. 
Kozporządzenie to oparte jest na usta 
wie z dh. 10 marca 1932 r. która upo 
ważnia rząd do ustanawiania w dro- 
kówdze rozporządzenia wolnych ob- 
szarów celnych na polskim terenie ce! 
nym. Wolny obszar celny obejmuje 
basen im. Ministra Kwiatkowskiego 
oraz Nadbrzeże Slanów Zjednoczo- 
nych, Czeskosłowackie i znajdujące 
się w budowie Nadbrzeże Półnoeno- 
Zachodnie tegoż basenu wraz z tere- 
nami, przylegającemi do wspomnia- 
nych nadbrzeży, 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA, (Pat). W' trzecim dniu ciąg 

mienia V-ej kłasy 26-ej Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej, w sobotę wylosowano na- 
stępujące wygrane: 

15.000. złotych — 54.250; po 10,000 zło 
tych — 66.662, 117,092, 133.621; po 5.000 zło- 
tych — 96.625, 124.868, 130.431. 

Olbrzymie trzęsienie ziemi w 

  

Kalifornii. 
Miasta w gruzach. —j120 osób zabitych, przeszło 4 tysiące rannych. 

LOS ANGELES (Pat). Dzisiejszej 
noey około godziny 3-ej wg. €zasu Śro 
dkowo-europejskiego Kalifornję na- 
wiedziło silne trzęs. ziemi. Ośrodek 
wstrząsów znajdował się  wpobliżu 

Los Angełes. 

Według dotychezasowych danych 
zginęło 120 osób. Przeszło 4.000 jest 
rannych. Wiełe miejscowości uległo 
częściowemu zniszezeniu, m. in. Los 
Angeles, pobliskie Long Beach, znana 
kolonja miijonerów amerykańskich, 
San Pedro, gdzie runęła słynna bibi- 
joteka Carmeggi'ego, San Anna, Ven- 
tura, Compton i Hollywood, gdzie za 
waliło się wiele studjów filmowych. 
Wszystkie luksusowe hotele nadbrze- 
źne zostały zniszczone. Trzęsienie zie 
mi trwało trzy godziny i objęło pas 
ziemi długości 200 mil i szerokości 30 

mil, 

LOS ANGELES (Pat). Najsilniej- 
sze wstrząsy dały się odczuć w Long 
Beach, gdzie liczba ofiar jest najwie- 
ksza, Ulice miasta zasypane są gruza 
mi, Wszystkie będące do dyspozycji 
ambulanse ruchowe oraż lekarze Wy- 
słani zostali pośpiesznie do miast na- 
wiedzonych trzęsieniem ziemi. W naj 

Pogłoski o planowaniu zamachu 
stanu w Austrii. 

Odrodzenie monarchji asekuracją przed hitieryzmem. 
LONDYN (Pat). „Daily Herald" 

podaje sensacyjną wiadomość, że Au- 
strja znajduje się w przededniu prze- 
wrotu, pianowanego przez przywódeę 
partji chrześcijańsko-społecznej kan- 
cierza Dolfussa i szefa Heimwehry 

Stahremberga. Celem tego przewrotu 
jest restytueja monarchji, aby się ueh 
ronić przed hitleryzmem. 

Książe Otto Habsburg ma być pro 
klamowany królem Austrji. Równocze 
śnie nastąpiłaby proklamaeja Ottona 
na króla Węgier. W ten sposób dawna 
monarchja austro-węgierska byłaby 

odrodzona. 
Wszystko to — jak twierdzi „Daily 

Herald* — dzieje się za zgodą Musso- 
liniego, którego życzliwe stanowisko 
wobee monarchji austro-węgierskiej 

trzymałoby w szachu Małą Ententę. 

W sprzeczności z powyższemi in- 
formacjami „Daily Herald“ należy 
podkreślić, że w kołach politycznych 
Londynu obiegają pogłoski, że Mnsso- 
lini nie spezeciwia się już Anschiusso- 
wi Austrji z Niemeami, o czem miał 
zawiadomić Hitlera. 

większym szpitalu w Los Angeles cho 
rzy ogarnięci paniką rzucili się tłum- 
nie de drzwi, przyczem wielu straci- 
job ИНА ОЫОа лО у 

W 14 miastach Kalifornji komuni- 
kaeja telefoniczna została przerwana 
Były prezydent Hoover usiłuje bezsku 
tecznie porozumieć się telefonicznie z 
Nowego Yorku ze swą małżonką, prze 
bywającą w Los Angeles. 

LOS ANGELES (Pat). Prezydent 
Roosevelt polecił armji i marynarce 
pośpieszyć z pomocą ofiarom katast- 
rofy. W Long Beach ogłoszono stan 
wojenny. Wiełu mieszkańców obozuje 
pod gołem niebem, wśród ruin budyn 
ków. Szpitałe w Los Angeles przepeł- 
ułone są rannymi. Wiełu poranionych 
oczekuje swej kolejki przed gmacha- 
rai szpitalnemi. | 

- 

Опгах zniszczenia. 
LOS ANGELES (Pat). Lotnik któ- 

ry obłeciał całą południową część Ka- 
lifornji, opowiada, że bardze wiele bu 

Japonia wystąpi 
TOKIO (Pat). Na dzisiejszem po- 

siedzeniu Rady Ministrów ustalono 
tekst zawiadomienia o wycofaniu się 
z Ligi Narodów, jaki Japonja prześle 

  

dynków leży w gruzach a w wielu 
miejscowościach wybuchły požary.. 
Składy benzyny w Los Angeles, San 
Fedro, Long Beach i Wilmington są 
w ogniu. Olbrzymie rezerwoary wody 
w Los Angeles zawaliły się zalewając 
Sąsiednie domy. Straty obliczane są 
na wiele miljonów dolarów. 

NOWY YORK (Pat). W Los Ange- 
les zanotowano 19 i 20-ty wstrząsy 
podziemne. Wstrząsy te nastąpiły w 
odstępach 20-kilku minutowych i by- 
ły bardzo silne. 

Ministerstwo skarbu  upowažnilo 
Banki. Kalifornijskie do udzielania a- 
wansów, przeznaczonych na akcję ra 
towniczą na terenach, dotkniętych 

, przez trzęsienie ziemi. 

LOS ANGELOS (Pat). Do szpita- 
I przywieziono 6.000 rannych ofiar 
trzęsienia ziemi. W godzinach wieczor 
nych odezuto 33-ci zkolei wstrząs po- 
dziemny. 

  

z Ligi Narodów. 
do sekretarjatu Ligi. Tekst ten będzie 
przedstawiony do aprobaty cesarzowi 
w poniedziałek. 

  

Wzmożenie ruchu kontrrewolucyjnego w Rosji. 
MOSKWA (Pat). „Prawda* poświę 

ea wstępny artykuł ożywieniu kontr- 
rewolucyjnych elementów nacjonali 
stycznych na Ukrainie, Białorusi i №- 
zji Środkowej, które, przedostawszy 
się dzięki swym agenturom z partji 
komunistycznej do aparatu administ- 

raeyjnego, wszelkiemi sposobami, jak 
szkoła, literatura i teatr, propagowa- 
ły sabotaż zarządzeń władz sowiee- 
kieh. 
* Pismo szczególnie ostro atakuje 
czołowych urzędników na Ukrainie, 
którzy domagali się ukrainizacji pew 

nych rejonów poza granieami Ukrai- 
ny Sowieckiej, co ułatwiało rozkłado 
wą robotę elementom kułackim. Dzien 
nik zapowiada zdecydowaną walkę z 
lokalnemi nacjonalizmami, jako z a- 
genturami międzynarodowych imper- 
jalistów i interwenejonistów. Artykuł 
ten uważać należy za prełudjum do 
zapowiedzianego procesu, w którym 
oskarżeni są © organizowanie sahota- 
ża rolnego wybitni przedstawiciele re 
sortów rolniczych wielu sowieckich re 
publik narodowościowych. 

JuŻ DOSYC? 
nych okazjach młodzież Uniwersyłe- 

tów wykazuje antypaństwowe prze- 

konania i polityczne rozagitowania, 

jeśli wreszcie, lepiej uposażeni pami- 

cze zamordowują poprostu ubogą 

młodzież, przeciągając strajkami im 

lata pobytu w drogich uczelniach — 

to jakiż z tego wniosek logiczny? 

Że lekarstwa na zło szukać trzeba 

poza murami wyższych uczelni jeśli 

w mich niema dostatecznych sił do 

stłumienia zła. Anarchistów hodować 

społeczeństwo i Państwo nie może— 

to jasne. A przecież duchowe oblicze 

warcholskiej młodzieży jest to Aypo- 

wy, sejmikowy, płytki anarchizm. 
puste hasła, papierowy -patrjotyzu, 

wrzask o swobódę, a bicie, już nie 

tylko przeciwników, ale nawet neut- 
ralnych. Argument pięści i pałki. re- 

divivus sejmiki, Siciński i liberum 

veto. „Do szabeł mości panowie, i 

hajda na frakcję kasztelana, bo ino- 

wierca jest albo stoły nie dość obficie 
zastawił dla braci szlachty, złote 

swobody postponować chce, precz. z 

nim“! 

Tluż najsławniejszych, najtęższych 

ludzi w Polsce ten okrzyk anarehi- 

stycznego gada słyszało, rzucony so- 

bie do oczu. Słyszeli Jagiellonowie, 

słyszał Zamojski. Batory, Wazowie, 

Czarniecki, stało się że i min. Jędrze- 

jewicz posłyszał te echa historyczne. 

Utrudnia to drogę rozwoju Państwa, 

таесху i niszczy wielu, targa nerwy 

i przeszkadza w pracy, a najdziwniej- 

sze jest chyba to, że są ludzie liczący 

na możliwość zmian projektów mi- 

uusterjalnych, pod wpływem dziecin- 

nych awantur studenckich. Przecież 

im więcej się awanturują, tem więcej 

utwierdzają w przekonaniu, że jesz- 

cze inna opieka jest im potrzebna, 

prócz dotychczasowej. 

*Niechże społeczeństwo | akademie- 

kie dobrze sobie uświadonigygłe znie- 
sienie autonomji zawdzięchów pierw- 

s: em miejscu tym warchołom. którzy: 

jej pozornie bronili, dziwnemi zaiste 

raetodami, -opierając się z jednej stro- 

ry ma wzorach niemieckich, (rozru-- 

chy w Polsce ' zawsze przychodzą 

wślad za rozruchami w Berlinie), a 

z drugiej strony, mające jawną pomoc 

w komunistycznych żywiołach, któ- 

rym oczywiście wszelkie ruchawki, 

zaczęte na uniwersytetach a wyciąg- | 

idęte potem ma ulice, są bardzo ma 

rękę. ; 

I tak bogoojczyźniana młodzież 

walczy: 2 | 

1) przeciw zasadom religji ki) 

ścijańskiej, * 

        

   

    

     

    

   

    

      

2) wespół z największymi wroga- 

mi Ojczyzny, ręka w rękę. 

To musi społeczeństwo jasno so-- 

bie uświadomić. P r 

Pora już zaiste, by ustały ie hi- | 
storje, próby cierpliwości społecznej 

przeciągnęły się aż nazbyt długo. 

Miejmy nadzieję, że rozsądna decyzja 

rektorów pozwoli wreszcie spokojn 

i pragnącej istotnie pracować mlo- 

dzieży powrócić do nauki, której ją | 

pozbawiali amatorzy dobrowolnego 

bezrobocia umysłowego. 

    

   

     

  

    

UROCZYSTA PREMIERA 

XI WILEŃSKIEJ 

SZOPKI| 
AKADEMICKIEJ £ 
w niedzielę, 12.41., o godz. 20-e] go 

w lókulu Ogniska Aksdemickieg: 

Wielka 24. * 

Przedstawienia dalsze codziennie tu 

o godz. 20-ej 

  
  



  

0 

AŻ 
К ОНОа 

Wybory do Bratniej Pomocy U, S. B. 
Wczoraj o godzinie .20-ej w sal 

śniadeckich U. S. B. rozpoczęło się do 
roczne, walne zebranie studentów U- 
niwersytetu Stefana Batorego, mające 
wybrać nowe władze „Bratniej Pomo- 
cy“ Frekwencja w porównaniu z laia 
mi ubiegłemi, była średnia, przybyło 
około 10 osób akademików (czek) i 
j- prawie 50 proc. ogółu chrześcijań- 
skiej młodzieży akademickiej. 

  

Zebranie otworzy kończący się.. 
przepraszam, prezes kończącego swą 
kadencję zarządu obwiepolskiego, p. 
Ochocki, witając profesorów Gliksel- 
łego i Glazera. Następnie zebrani 
przez powstanie uczcili pamięć Ś. p. 
profesora Kłosa. 

Przed przyjęciem porządku obrad 
p. Miłosz imieniem młodzieży nieza - 
możnej zgłosił nagły wniosek, by wal 
lie zebranie zaprotestowało przeciw 
podniesieniu opłat akademickich, 
przeciw nowej ustawie o szkołach a- 
kademickich i zażądało od władz ad- 
ministracyjnych wypuszczenia na wol 
ność aresztowanych akademików i u- 
morzenia przeciwko nim dochodzeni: 
karnego (nawiasem trzeba za: 
że akademicy ci dawno już sypiają w 
domu, na pierzynach, a niektórzy zo- 
słali ukarani grzywną). Dyskusję nad 
tym wnioskiem odroczono na potem 
i przystąpiono do wyboru przewodni- 
<zącego. Obwiepolacy wystawili kan- 
dydaturę farmaceuty Witolda Saskie- 
zo. młodzież prorządowa popierała 
kandydaturę Władysława Ryńcy, czł. 
Akademickiego Związku Pracy dla 

  

  

   

   

   państwa. Rozpoczęła się dyskusja. Ka 
„pała zapewniał, że Ryńca zrywa z sa- 
nacją i dlatego popierał go. Natomiast 
obwiepólak Janicki oponował gorąco, 
Awierdząc z całem przekonaniem, że 
-„Ryńca nie prędzej zerwie z sanacją, 
niż endecja dojdzie do władzy”. (Na 
sali wesoło i burzliwa owacja. P. Ja- 
nicki dobrze zna nastroje wśród ob 
wiepołaków. 'Gratuluję!). 

Przystąpiono wreszcie do głosowa- 
nia. 

Pan Ochocki zerwał z tradycją i 
wykazał, mówiąc ostrożnie, maksi- 
raum stronniczości. Głosuje się zwyk 
le wchodzeniem do sali przez drzwi 
duże i małe. Dotychczas opozycja u- 
stępującego zarządu szła głosując na 
swego kandydata przez małe drzwi, 

м 

do starošci, 

położone koło miejsca prezydjum i 
mównicy. Małe drzwi znajdują się w 
ślepym korytarzu przed  dużemii 
drzwiami od wejścia ze schodów. W 
tym roku p. Ochocki obwiepolaków 
wpuścił przez małe drzwi, aby obsa- 
dzić swymi zwolennikami trybunę 
rsz, by dążący do dużych drzwi prze 
skali się przez filtrujący tłum, tkwią - 
cy na posterunku przy drzwiach ma- 
łych. Przebiegle i celowo, ale wbrew 
zwyczajowi. Na czele tłumu 
drzwi małych stał Hałaburda zachę - 
cając urocze koleżanki, kt. przez 1 
łe drzwi szły w liczbie cztery na jed- 
nego męzczyznę, a przez duże — jed 
na na czterech. 

P. Ochocki, podczas przemówień, 
dostał chrypki. Tracił głos, coraz bar 

    

   

koło 

dziej tracił głos.. С yżby była ta 
dźwiękowa ilustracja do obścnej sytu 
acji... Bo pan Ochocki schodzi z lere 
iu życia akademickiego. 

  

— Umizga się do sanacji — rzekł 
ktoś koło mnie. Nie wiem o kim mó- 
wił ten ktoś, ale przypomniały mi się 
zeszłoroczne wystąpienia BUDÓW 
„Głosie Wilna*. 

Obwiepolacy zdali egzamin na do- 
brze — z organizacji. P. Saski otrzy- 
mał 680 gł. p. Вуйса — 294. 

W) dyskusji nad sprawozdaniem 
ustępującego zarządu zabierało głos o 
koło 40 mówców. Zebranie przecią4- 
nęło się poza godz. 4 w nocy, wobec 
czego dalszy przebieg jego podamy ju: 
tro. Włod. 

   

Gorgonowa przed sądem przysięgłych. 
KRAKÓW, (Pat). W 6-ym dniu rozprawy 

przeciwko Gorgonowej zeznawał w dalszyw 
ciągu architekt Zaremba. 

Gorgonowa w czasie zeznań świadka gło- 
sem zdenerwowanym zaznacza pewne nieści- 
słości w zeznaniach Zaremby. W dalszym cia 
gu przewodniczący kontynuuje pytania, na 
które świadek odpowiada, opisując po kole“ 
wszystkie momenty, jakie zaszły tragicznej 
nocy. Dłuższą polemikę wywołuje kwestja, 
kiedy oskarżona poszła po raz pierwszy po 
lekarza. Dalej architekt Zaremba zeznaje, 
że w ostatnieh ezasach stosunki jego z Gor- 
gonową zaczęły się psuć, gdyż ulegał więk- 
szemu wpływowi Lusi. 

W, krzyżowym ogniu pytań świadek cze 
sto daje odpowiedzi niezbyt jasne, szezegól- 
nie nie może sobie przypomnieć, mówiące a 
postaci, widzianej przez Stasia na weran- 
dzie, czy była t kobieta, czy też mężczyzna. 
Obrońca Ettinger zapytuje świadka, na co 
przygotował większą ilość wody krytycznej 
nocy. Świadek odpowiada, że ubiegłej nocy 
miał pragnienie i ehciało mu się pić, a wody 
niebyło. 

Ce do Steinówny, na pytanie przewodni 
ezącego oskarżona Gorgonowa stwierdza, że 
widziała we Lwowie przez okno czułą seenę 
między Steinówną a Zarembą. Rzeczoznawca 
Olbrycht, zbliżające się do dowodów rzeczo- 
wych, pyta, czy koszulę, na której znajduje 
się ślad krwi, świadek posiadał na sobie kry- 
tycznej nocy. Świadek odpowiada, że tak. 

Po półgodzinnej przerwie trybunał zawez 
wał świadka Kamińskiego. Zaprzysiężenia 
tego świadka sprzeciwia się obrońca Azer, 
podnosząe, że Kamiński — zdaniem jego — 
może być równie podejrzany o morderstwo 
Lusi, jak i Gorgonowa, wobec czego stawia 
wniosek, aby świadka tego nie zaprzysięga- 
no. Sprzeciwił się jednak temu prokurator. 

  

ZDROWIE i ŻYWOTNOŚĆ 
można utrzymać od dzieciństwa 

jeżeli w każdym domu codziennym 
napojem jest OVOMALTYNA. Ta doskonała odżywka, składająca 

się z jaj, mieka, słodu i kakao, zawiera w swej skoncentrowanej formie 
wszystkie składniki odżywcze i witaminy niezbędne dia utrzymania zdrowia. 
OVOMAL.TYNA czyni każdy napój pełnowartościowym, łatwostrawnym, wpływa 
dodatnio na system nerwowy, wzmacnia organizm, zaopatrując go w bogaty 
zapas zdrowia i energji — przyczem dzieci, wobec jej miłego smaku, 
przedkładają OVOMALTYNĘ nad każdy inny napój. — 

   
zapewnia zdrowiel 

  

„|Ceny: puszka 125 gr. Zł 250, 

  250 gr. Zł 4'30, 500 gr. Zł 7-80. 
Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW     

Do nabycia we wszystkich aptekach i drogerjach.— Próby I broszury wysyła się bezpłatnie 

ARKA GE TE NOT TI II T I TNN TS BEST SIT 

Pociag: narty, dancing, bridž. 
  

ie „pociąg widmo“, ale bardzo žy 
wy. rozedrgany i roześmiany głosami 
młodzieży „rżnięciem* orkiestry, brzę 
kiem kuflów i kieliszków. owiany dy 
зпет papierosów! Tak. kolej, mono- 
poł, przemysł narciarski, mają zaro- 
bek, karciarze nowy teren do gry, tan- 
cerze okazję wykazania swej sprawno- 

i „yniając skomplikowane kroki 
tcej podłodze wagonu-—dan 

«ingowego... a wszystko razem nowość. 
I niezaprzeczenie przyjemna — по- 

wość. Koleje zbyt drogie dla przecięt- 
nego obywatela, znudzone swemi pu- 
stemi wagonami, gdyż połowa pasaże 
rów jedzie za darmochę uprzywilejo- 
waną lub za znacznemi zniżkami, za- 

rządy kołei, poszły po rozum do gło- 
wy, a może to sportowe towarzystwa 
miały ten pomysł. dosyć, że z Krako- 
wa, Warszawy i in. miast, wybiegają 
pociągi rozrywkowe, wioząc pasaże- 
rów w lasy lub góry. Za bardzo skrom 
ną opłatą, 15—20—25 złotych, możesz 
sobie, człeku tęskniący do zmiany wra 
żeń, przesiedzieć drzemiąc, na twar- 
dej ławeczce 3 klasy, lub noc spędzić 
luksusowo, na miękkich sprężynach 
wyściełanych kanap, by się obudzić 
rano zamknąwszy poprzedniego dnia 
oczy na szarych murach miejskich — 
wśród blasku śnieżystych szczytów lub 
w ciemni tajemniczej puszczy. 

   

    

   

  

     

  

Ale kto by był tak niepraktyczny 
i spał w takim pociągu? Spać trzeba. 
można i jest wskazane w zwykłym, fi 
listerskim wagonie, ale nie w narty — 
dancing — bridż! Tam się używa. — 
Czego? Wszystkiego co ci organiza- 
torzy przygotowali. 

Pchasz się przez dżungle nart ros- 
nących jak trzciny gaolanu na wąs- 
kim korytarzyku oblepionym żwawe- 
mi pachołętami w granatowych haj- 
dawerach i wiatrówkach. Szaliki, cza- 
pki, pomarańczowe, kwiecistych barw 
otaczają gębusie... 

Męskie to czy żeńskie płcie? Trud 
no zgadnąć. One chcą być podobne do 
chłopców: czupryny krótkie, twarze 
szczupłe, opalone mrozem i wiatrem. 
łapy twarde, czerwone, smukłe biodra. 
z frontu płasko... No, ten to jest chło- 
piec... to na pewno. 

— „Mój kawalerze, czy mógłbyś 
mi powiedzieć czy wagon restauracyj 
ny w tamtej stronie*? pytam ja. sta 
teczny emeryt, któremu się ubrdała po 
dróż do Zakopanego modnym pocią- 
giem, za tanie pieniądze. Słyszę nad u 
chem parsknięcie śmiechem i ostry 

  

głos: 
— „Wujciu, co bujasz? Taki już 

jesteś, że dziewczyny od chłopca nie 
odróżniasz''? 

— „Przepraszam najmocniej sza- 

Po naradzie trybunał postanowił zaprzysiąe 
świadka Kamińskiego, oddałając wysunięte 
przeciwko świadkowi zarzuty jako nieuzasad 
nione. Świadek Kamiński był ogrodnikiem w 
domu Zaremky. Krytycznej nocy zbudziła U 
Gergonowa i niezwłocznie udał się do willi 
Zaremby, skąd architekt Zaremba posłał go 
na posterunek żandarmerji. Żandarma nie za- 
stał i został wysłany po raz drugi. Razem z 
wachmistrzem žandarmerji Trelax obejrzai 
ogród, oglądał ślady, które znajdowały się 
kolo willi i — jak twierdzi ——były ślady 
małe, stopy kobiecej. Staś, gdy go zapytał, 
€o się stało i kto mógł zrobić to, powiedział 
mu, że widział jakąś postać, a tą posiacią 
byla Gorgonowa. Byla ona w futeże. Co dn 
stosunku Gorgonowej do dzieci, zezmaje św. 
Kamiński, że stosunek ten nie był zbyt do- 
bry. Gorgenowa parokrotnie powiedziała do 
Lusi: „Ty wstrętna małpot* Dżagau, którym 
rąbał lód, zginął mu na 8 dni przed morder- 
stwem. Położył go na krawędzi basenu. Wy- 
kluezone jest, by mógł się on zsunąć do ba 
Benu. 

Następuje tu serja pytań sędziów przy- 
sięgłych co do rozmaitych szczegółów kry: 
tycznego dnia. Świadek zaprzecza, jakoby 
Gergonowa szła z nim po żandarma. Na PY- 
tanie obroūcy dr. Axera, czy dżaganu nie 
brał później do rąbania, świadek początkowo 
nie rozumie pytania, potem odpowiada, że 
nie brał. De. Ettinger wykazuje mu pewną 
sprzeczność między jego obeenem zeznaniecm 

МЕр 

  

SZKOŁĄ OSZCZĘDNOŚCI 

Oto ostatni cennik: chusteczki do nóśa ód [5 gr, 
koszulki madapolam od 1.80 zł. 

jest POLSKA SKŁAD 
FRANCISZ 

WILNO, UL. ZAMKOWA Nr. 3, 
torebki- damskie od 2 zł, parasolki od 4 zł., 

, skarpetki, krawaty, spinki i t. pė 

Nr. 65 (2606) 

NICĄ GALANTERYJNA 

KA FRLICZKI 
tel. 6-46. 

Po rz i iii iii i ii 

Prace Seimu i Senatu. 
2934200010000 040000 200000000000 000000004000 

Zakład Krawiecki ST. KRAUZE 
Wileńska 32—2, I-e p., tel. 15-51 

poleca W.nym Pp świeżo otrzymane 
materjaly na sezon bieżący. 

Ceny niskie. — % 
142000000000000004 00000000000% 1-00000000000 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. žotąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wiino, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

a protckółem śledczym. Protokółu tego, jak 
się wyjaśniło, świadkowi nie szytano. Pod 
koniec rozprawy nastąpiła kenirontacja mię 
dzy oskarżeną a świadkiem Kamińskim, w 
czasie której wyjaśniono pewne szezegóły 
a mianowicie świadek kategcrycznie Zaprzs- 
czył, jakoby Gorgonowa szła z nim na postc- 
runek. Na tem rozprawę ©droczono do go- 
dziny j wieczorem. 

W scbetę 6 godzinie 19.20 rozpoczął się 
dalszy eiąg rozprawy przeciwko Gorgonowej. 

Świadek Rozalja Kamińska, żona ogrodni 
ka z  Brzuchowie, odpowiada na pytania 
przewoadniezącego, cbrazując pożycie Zarem- 
by z Gorgonową. Oskarżona mówiła wobec 
Kamińskiej, że brała ślub z Zarembą w Kra- 
kowie. Zaremba nazywał ją w domu panią. 
Kamińska nie interesowała się bliżej tem. 
czy oni byli rzeczywiście małżeństwem. Po- 
życie Zaremby z Gorgonową nie było dobre. 
Często dochodziło do sprzeczek, a nawet do 
ostrych kłótni. Gorgonowa skarżyła się przed 
Kamińską że Zaremba ją pobił. Stosunki mię 
dzy Gorgonową a Lusią nie był yrównież da 
bre. Opowiadając szezegóły związane z mor 
derstwem,. świadek zaznacza m. in., że Gorgo 
nowa w krytycznej chwili wyglądała dzika 
Kamińska zauważyła krew na jej ręce. Gor- 
gonowa tłumaczyła się, że rozbiła szybę, ezy 
też szklankę. 

Wobee tego, że Kamińska pod konice 
swyeh zeznań dwukrotnie zasłabła, rozpra- 
wę odroczono do poniedziaiku. 
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Wyraźna prowokacja niemiecka. 
Po Kehl może być Pomorze. 

PARYŻ (Pat). Okupacja Kehl 
przez oddziały hitlerowskie wywołała 
w prasie obszerne komentarze. Dzien- 
niki stwierdzają zgodnie, że akt ten 
stanowi najoczywistsze pogwałcenie 
posłanowień art. 42 į 43 traktatu 
wersalskiego i że jest prowokacją ze 
strony Niemiec. DY 

Pertinax zastanawia się w „Echo 
de Paris*, jakie stanowisko zajmie W. 
Brytanja, Gdy Niemcy, idąc obraną 
przez siebie drogą przystąpią do zbro 
jenia się. 

Organ radykałów społecznych „E- 
re Nouvelle* stwierdza, że incydeni 
ten dał zapewne ministrom angiels- 
kim i francuskim temat do rozmów i 
rozmyślań Ten prawdziwy coup de 
force pozostaje w ścisłym związku z 
wydanym ostatnio dekretem @оег - 
ga o wciełeniu oddziałów hitlerows- 
kich do sił zbrojnych Rzeszy. Już ten 
sam fakt stanowi pogwałcenie trakta 
iu wersalskiego, którego postanowie- 
nia zakazują wyraźnie. powiększania 
armji niemieckiej. Zajście w Kehi sta 
nowi konsekwencję pierwszego i sta 
nowi drugie. ciężkie pogwałcenie trak 
łatu, gdyż oddziały hitlerowskie są o- 

  

    

becnie zmiłitaryzowane Niemcy po- 
wołują się na konieczność polityki 
wewnętrznej, lecz w rzeczywistości in 
cydent ten ma być tylko precedensem 
gdyż, o ile przejdziemy nad nim do 
porządku dziennego, któż wie, czy Hi 
ter nie użyje swych oddziałów dia 
przejścia do korytarza polskiego. O. 
beenie jeżeli Francja, łącznie z Angl 
Ją chce wysunąć problem rozbrojenio 
wy, to należy go rozpatrywać z inne- 
go punktu widzenia, a mianowicie je 
ko naruszenie traktatu wersalskiego. 
gdyż dowiedziono, że Rzesza zmierza 
de hegemonji militarnej, co nadaje te 
mu zagadnieniu zupełnie inne obłicze. 
Logika nakazuje. ażeby. zanim sie 
przystąpi do kwestji. rozbrojenia, 
przedewszystkiem nie dopuścić do rzu 
cających się w oczy nielegalnych zbro 
jeń, niebezpiecznych dla pokoju euro. 
Fejskiego, jak też i światowego. 

Stojący blisko kół rządowych „Ре- 
tit Parisien“ stwierdza,-že incydent w 
strefie zdemilitaryzowanej, chociaż 
by rozpatrywany był nawet z najwięk 
szym spokojem, daje poważnie do my 
ślenia i nie może pozostać bez wpływu 
na zamiary Mac Donalda. 

      

Konferencja ministrów spraw 
zagranicznych. 

LONDYN (Pat). „Evening Stun- 
dart* donosi z Genewy, że wypadki w 
Niemczech były dziś przedmiotem dy 

skusji pomiędzy Mac Donaldem, Bec- 
kiem, Paul-Boneourem i Beneszem. 

Nie będzie już siwych włosówi „NATURALIS“ 

nowną Panią, ale ten strój, włosy, ja- 
koś trudno...* Ё 

— „Dobrze, dobrze wujciu, obrazy 
niema, czego sobie życzysz, lekcji nar 
towania ''? 

— „Ach, chciało by się... ale gdzie 
„mnie staremu... popatrzę tylko i wró 
cę do biura, teraz chciałbym siły pok- 
rzepić... słyszałem że w bufecie mają 
śliwowicę ef, ef, więc ja tego... a i na 
dancing popatrzałbym nigdy nie wi- 
działem żeby kto w pociągu tańcował* 

— „No. to jazda, potańczymy so- 
bie, stuknąwszy czegoś dla rozgrzew- 
ki. — Tangujesz Wujciu'*?... 

W przejściu tłoczy się nieduża 
blondyneczka, pulchna jak paczek. 
mafjtaski śliczne kształty rysują, aż 
mnie staremu... dobrze żem sobie moją 
Agnisię wspomniał, ale wnet pomyśla 
łem, a cóż to, a pocóż wyjechałem? 
Odpocząć, nerwy uspokoić, użyć roz- 
rywki! 

— Więc niewiele myśląc, skubną- 
łem przechodząc... niewinnie, całkiem 
niewinnie... a tu z nad szalika (zieło- 
nego tym razem) jak ryknie na mnie 
„basem: 

— „Te, ojciec, pudziesz! Co tu z 
lakiemi gustami... zabierz łapy! Kole- 
żanka z nim idzi? 

Ta joj. ta nie idźcie, to jakiś stary 
rozpustnik! Ty, Pupcia, nię leź z nim 
pedam ci“. 

„Ta co, ta ty nie myšl, oni nie nie 

    

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

rozumie sportu, zabierz się z nami, po- 
lańcujemy*. 

-- Jezusie Nazareński, żebym ja 
na stare lata był posądzon! Ja, który 
zawsze uchodziłem za don Žuana... 
płci pięknej admiratora... ale któż zga 
dnie, dla Boga? Jak ta oni się poznają 
w tej maskaradzie?... Wszystko to ta- 
kie zgrabniutkie, smuklutkie, nogami 
wywij eszczy, klmie, po plecach 
się poszturchuję, radosne to jakieś, 
koleżeńskie... upodobnione do siebie 
fzajem... Kto chłopiec kto dziewczy- 

    

   

  

   
  

— „Najmoć 
jestem niedzisiejs 
płci nie rozpoznam 

— „No, no, mniejsza z tem, ta wi- 
dzę, że pan jest zacny homo a kto pan 
będzi taki“'? 

Poznajomiliśmy się: on ze Lwowa, 
urzędnik poczty, ja emerytowany. ta- 
koż urzędnik, wileński; po małej chwi 

Š już śliwowicę w bufecie lce piliś 
a obok, ciaśniutko stłoczeni, kręcili s 

   
-niej przepraszam. człek 

js po hajdawerach 

    

        
narciarze, tylko im t6 smuklė nogi w 
portasach migały i tak przytupywali 
buciorami w podłogę, że aż kurz szedł 
ze szpar. A jak wagon trochę wekslo- 

  wał... to się dopiero robiła radość. Na 
jakiejś stacji wyskoczyli i dałej ha 
na peronie, w Chabówce zdaje się.. 
Ot mają zdrowie, niech ich... Inni w 
dymie wędzili się przy bridżu, ale ja 
wolałem w bufecie i koło tych tań- 
ców... puszczałem się i ja... cóż, drep- 

  

   

        
      

TAWA SAMORZĄDOWA. 
WIARSZAWIA, (Pat). Komisj 

cyjna i samorządowa Senatu z 
ce nad projzkiem ustawy o 
nie ustroju samorządu terytor 
posiedzeniach, (poświęconych 
skusji nad tym projektem, kor przyjęła 
do projektu poprawki w bie około 400 
M. in. komisja, nie narusza ąc zasady p» 
$ i wyborów, wprowadziła proporcia 

ść do wyborów do rad powiatowych 
(M projekcie sejmowym wybory te mia y 
być dokonywane w gminnem kolegjum, wy- 
branem względną większością głosów, co nie 

administra- 
kończyła pra 

ej zmia 
alnego. Po 8 

      

  

    

  

   

    

    

  

    

uchroniłoby muiejszości przed maujoryzaczą 
ze strony większości etnieznej, czy społe 
nej). Ustawa w prawdopodobnie na 
plenum Senatu już we wtorek 11 bm. 

  

   

  

PODATEK MAJĄTKOWY. 

u dt bm. ko- 
@ owała nad rzą 

dowym projektem ustawy o podatku m: 
kowym. Projekt referował s. Wierzbicki 
(BB), wprowadzając doń szereg poprawek. 

   
   

  

    

  

   
ając 

W toku dyskusji przemawiał minister skar 

  

  

bu 
trz 

w drugiem i 
referenta. 

  

Bez zmian. 
ŁÓDŹ, (Pet). Sytuacja strejkowa na te 

renie Łodzi i okręgu nie ułegła do dziś i 
nie. W, Ozorkowie, Belhakowie, Moszeze: 
ty i Zelowie robotniey do strejku nie przy- 

    

stapili. W Tomaszowie na 6.054 robotników 
przystąpiłe do strejku 129. Puwadniejszego 
zakiócenia spokoju nigdzie nie było. 

W poszukiwaniu dróg wyjścia. 
GENEWA (Pat). Mac Donald, któ- 

ry wraz z Simonem przybył w sobołę 
rano do Genewy, odbył szereg rozmó 
W szczególności konferował z « 
kami prezydjum konferencji rozbroje 
niowej Hendersonem, Politisem i Bo- 
Keszem, jak również z delegatem bel 
gujskim, z szefem gabinetu Mussolinie 
go i z delegatem amerykańskim. Po- 
południu Mae Donald przyjął delega- 
tu niemieckiego Nadolnego. 

   

      

Wszystkie te rozmowy miały na 
celu zorjentowanie się Mac Donaldu 
w obecnej sytuacji na konferenej 
możliwościach wyprowadzenia jej z 
impasu w którym. się znajduje, W 
chwili obecnej mówi się o następują 
cych możliwościach: 1)  odroczeme 
konferencji przynajmniej na parę mie 
sięcy, 2) opracowanie konwencji, re 
jestrującej osiagnięte dotychczas re- 
zuitaty, 3) opracowanie projektu k:6 
ryby delegaci Francji, Anglji i St. Zj. 
wspólnie przedstawili Włochom, sta- 

iając je wobec  alternatyv y. albo 
przyjęcia tych propozycyj. albo też u 
trzymania dzisiejszego stanu rzeczy w 
dziedzinie zbrojeń. 

O ile chodzi o tę ostalnią koncepe 
js. to przedstawia się ona dosyć nic- 
jasno... W: tkie te projekty natraf 

   i 

  

       

       
ją na sprzeciw ze strony niemieckiej. 
Najnowszy z nich, mianowicie projekt 
wspólnej deklaracji angielsko-francts 
ko-amerykańskiej przedstawiany jest 
w kołach niemieckich jako próba wys 
stosowania do Niemiec pewnego ro- 
dzaju ultimatum. : 

Poza tem w kołach konferencji 
krążyły w sobotę mniej lub więcej 
fantastyczne płotki. M. in. kursowały 
pogłoski o możliwości narady różnych 
delegatów w któremś z miast północ- 
nych Włoch z udziałem Mussolinie- 
go. Mae Donald, jak się zdaje, stara 
się nawiązać kontakt z Mussolinin, 
zaniepokojony zbliżeniem między hi 
tleryzmem i faszyzmem. Próby ściąg 
nięcia Mussoliniego do Genewy. 1ni- 
mo gorących zaproszeń Mac Donal 

    

da, nie udały się. Stąd też projek! spot 
kania się z nim w północnych Wło- 
szech. 

Kcnferencia min. Becka 
z Paul-Boncourem. 

GENEWA (Pat). Minister spraw 
zagranicznych Beck odbył w sobotę 
pe południu półtoragodzinną rozmowę 
z ministrem spraw zagranicznych 
Francji Paul-Boncourem. z którym о- 
mówił aktualne zagadnienia konferen 
cji rozbrojeniowej 

—=o$ża=— 

Życzenia nowego ambasa- 
dora sowieckiena w Tokio 
TOKJO, (Pat). Nowa amha- 

sador ZSRR. w Tokio, Jurenjew, przybył tw 
wezoraj popołudniu wraz z rodziną. Wi roz- 
mowie z dziennikarzami Jurenjew oświad 
czył, że Rosja SGwieeka pragnie pozostawać 
w przyjaznych Sstosnnkach z wszystkiemi 
państwami, a speejałnie zależy Związkowi 
SRR. na utrzymaniu pokoju na Dalekim 
Wschodzie. Głównem mejem zadaniem — 
oświadezyi Jurenjew — będzie zawarcie pak 
tu © nieagresji z Japcnją. Pragnąłhym ażeby 
rokewsnia w tej sprawie rawpoczęły się nic- 
zwłocznie. 

Gubernator Dżeholu. 
TOKJO, (Pat). Gubernatorem prewineji Dże- 
hol ma być wkrótee mianowany gen. Czanę- 
Hai Peng, głównodowodzący wojsk, które 
<cperewały w Dżehoła. 

Jeżeli... 
PEKIN, (Pat). Jak się zdaje, da wię unik 

nąć dalszych operacyj wojennych w północ- 
nych Chinach, o ile tyłka Czeng-Kai-Czet 
nie będzie się upierał przy prejekcie ode- 
brania Ku-Pei-Ku. 

Reichsbanner na indexie. 
BERLIN, (Pat). Bawarski minister spraw 

wewnętrznych wydał zakaz i zarządził roz- 
wiązanie wszystkich organizacyj repablikań- 
skiego Reichsbannera wraz z pokrewnemi 
związkami, skupionemi w E zw. Želaznym 
Froncie. Równocześnie zakazane zostało na 
całym obszarze Bawarji noszenie wszełkich 
sdznak tej organizacji, Majątek organizacji 
uległ zasekwestrowaniu. Pezatem w dniu dzi 
siejszym nastąpiło obsadzenie przez odddziat 
szłurmowy centrali organizacji Reichsbua 
neru w Berlinie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
DEWIZY: Londyn 31.69 — 30,79. Paryż 

35.03. Szwajcarja 172,08 — 172.12. Berlin 
211.90. Tendencja niejednofita. 

Dolar w obrotach prywatnych. 8,72 
8,73. ę 

Rubel złoty 4,80. 
'WARSZAWIA, (Pat). — Notowania. przed- 

gieldy warszawskiej. Dolar papieromy 8,79 — 
8,78. Dolar złoty 9,19. Rubel złoty 4,80. 

    

   
   

  

  

DLA WYBREDNYCH PANÓW! 
    

  

‚ OQddawna oczekiwane ostrza dó golenia 

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

  

lač na miejscu każdy potrafi... jeszcze 
„parę razy omyliłem się, ale potem już 
lepiej rozróżniałem cechy kobiece w 
moich taneerkach i byłbym je razem 
z nartami przycisnął do serca, takie 
były rozkoszne. 

Chmurnym rankiem wysypaliśmy 
się w Zakopanem. Ot, tobie i na.. 
wiatr halny zwiał śnieg i zrobił takie 
błoto, że mniej wytrzymali poszli spać 
i spali do następnego pociągu, inni 
wsiedli i rznęli w karty całą noc Ale ja 
przygarnąłem się do młodzieży. Jakieś 
serdeczne lwowiaki i krakowiaki. zab- 
rali mię ze sobą, wpakowali na rozło- 
żyste góralskie sanki i posunęliśmy się 
w góry. Tam był jeszcze śnieg, miętki, 
oni narzekali że nie dobry, ale było 
do czego przewracać się, bez obijania 
sobie boków. I mnie starego namawia 
li. ale nie chciałem karku skręcić... Pat 
rzyłem jak pani marszałkowa Śwital- 
ska zjeżdżała, ho, ho, bojka niewia- 
sła, i inne były ważne „zawodniczki* 
a wszędzie jak kwiatuszki na Śniegu 
kolorowe szaliki i czapki mają. 

A te kozy, co przetańczyły i przega 
dały całą noc, teraz latały jak te kras- 
ne sojki, Umocuje się na tych swoich 
deszezułkach, kijkami pchnie, i 
wjuuu.:. w dół! I znów pod górę, i da 
lej, a raz po raz leci w bok, nogi fikają 
do góry, nartami macha, koledzy ratu 
ją, pisk, śmiech... Jak upadnie która, 
to wtedy odrazu poznać że nie chło- 
piec, bo zaraz piszczy i śmieje się, a 

        

mężczyzna milczkiem wstaje, marsa 
na twarzy postawi i sunie dalej, oglą- 
dając się, czy nikt z niego się nie wyś 
miewa? a 

Nabiły tak boków przez parę go- 
dzin, potem wszyscy wzięli narty na 
plecy, poszliśmy na dół. Deszcz za- 
czął padać; chmury, mgła taka, że Gie 
wontu nie widać. Tam, wysoko prze- 
cierały się te tumany o skały, pruły 
o szczyty granitowe, i czarne turnie po 
kazywały zadumane czoła... ale im ni- 
żej. tem gęściej... Londyn, nie Zako- 

pane, daję słowo!... A błoto, jak w 
Smorgoniach... Gdzież iść, do Trzaski, 
wiadomo. 

Znów coś się je, kawuńcia, jaką 
tylko w tym kraju umieją robić póki 
wiedeńska tradycja nie zginie. Jazz 
gra. znów trzepią buciory, znów potań 

      

  

cowują sobie. 
Chlapiac po blocie, pod parasolami 

wchodzą wycieczkowicze do pociąga i 
jazda zpowrotem. 

Zmoczone, zabłocone. zmachane 
dziewczęta — chłopięta śpią gdzie któ 
ra się dorwała w kąciku na plecaku na 
łokciu „Spoczywa/w cieniu nart“ nasu 
wa mi się poetyczne określenie. Chłop 
cy tkwią w korytarzach. Zdrowy, pięk 
ny sport łe narty, dobry pom te po- 

ciągi. Niech się weselą za swoje 20 zł. 
ludziska, niech... 

  

  

Wilnianin. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU | 
Tragiczna przeprawa przez rzekę. 

Trzy osoby poniosły śmierć. 
sobie drogę wjechali na nietrwały iód rzeki 
i wszysey utonęli. 

Akcja ratunkowa spełała na niczem. Wy- 
dobyto tyłka sanie. (e) 

  

  

  

W rzece Jasieika położonej między wsia 
mi Janowieze a Łysiaki gm. porzeckiej uto- 
aęli Władysław ślaziukiewicz, Andrzej Grzy 
waez i Wiktorja Sywiczowa, którzy pijani 
wracałi saniami z miasteczka i chcąc skrócić 

Żona urzędnika ambasady sowieckiej 
w roli przemytniczki. 

nie w urzędzie celnym, który powiadomił o Z Niegorełeje donoszą, iż na sowieckim 

punkcie eelnym małżonce jednego z wyż 
szych urzędników sowieckich w ambasadzie 
iraneuskiej skonfiskowano wielki bagaż een 
uych futer. Futra te zamierzała ena: prze- 
wieść dc Pa . 

Ponieważ zbył często podróżował! 
i słałe przewcziła znaczniejsze bagaże, które 
mie były rewidowane ze względu na stano- 
wisko jej męża i dokumenty, które ta pani 

    

   

  

swcm spostrzeżenia władze centralne mo 
skiewskie a te zezwoliły na przeprowadze- 
nie rewizji bagażów. 

W| bagażach znalezione kilkanaście skó 
rek gronestajowych i innych cennej wartoś- 

ei. у 

W wyniku dochodzenia zdołano ustalić, iż 
kobieta ta podróżowała często uprawiając 
przemyt skórkami i spieniężająe je w Pary- 

   

  

Na zdjęciu naszem widzimy rodzinę ln 
dyjską jedn=go z plemion południowo-anie-   

    

ОЕ 

k i szereg ir 
w  Amery 

    h plemion indyjsk ch, 
Południowej powoli, 

   
Te strasziiwe bóle reumatyczne . «uz, 

„dręczą dzień cały, każde poruszeńte 

  

ale stale wymiera. 

TUTIS OSI 

Wznowienie wykładów i ćwiczeń w U. S. B. 

sprawia nieznośne bóle. Pocóż sią 
tak męczyć - należy wreszcie położyć 

kres tym cierpieniom. Togal wstrzy- 
muje nagromadzenie się kwasu mo- 

    
wikia . ао прает rykańskich, żyjących w Paragwaju. Plemię pisiedała z ambasady — pows pjrze- : 

  

  

skich, litewskich, lotewskich, estoūskich, es 
ehostowackich i innych przebywających na Czarny Bór. 

NOWY ODDZIAŁ ZW. STRZELECKIEGO. 

W, dniu 26 lutego br. w Czarnym Borze 
* Dusinietach z iniejatywy p. Włauka, leśni 

dr. Góreckiego powstał Oddział 
g rządu weszli, jaka 

— p. Aleksander Szyszko, wice-prezes 
jt gm. Wit Ch icz, sekretarz —- 

w. H. Ozewiczówna, sołtys Szę 
stak. Miodenm Oddziiałowi życzymy owocne; 
pracy. 

  

zego lasów, 

   
   

    
   

2 pogranicza, 
QŻYWIENIE POLSKIEGO EKSPORTU 

DO Z. S. R. R. 

Na siaejiStołpce panuje wielkie ožywie- 
sie. Codziennie przechodzą do [tosji sowiec- 
kiej po kilka s kilkanaście wagenów towa- 
rów. Najwięcej wywozi się imaszyn rolni- 

ezych i superfostatu. į 
W pierwszych dniach kwietnia rh. rozpo- 

cznie się wywóg ma większą skalę trzody 
ehłewnej do ZSRR. Do wywozu tego ezynio- 
mc już są przygotowania. 

ZiAZD KOMUNISTÓW EMIGRANTÓW 
W. MIŃSKU. 

Z Mińska donoszą, iż przed paru dniami 
«iabył się tu ujaał sekcyj komunistów poł. 

terenie republik sowieckich. 
Postanowiono utworzyć jeden związek 

emigrantów komunistów, zbiegłych przed 
terrorem burżuazyjnym. Ponadto na zjeź- 
dzie omawiano plan agitacji komunistycznej 
na wiesnę rb. w państwach europejskich, do- 
kąd wysłani zostaną emisarjusze wykwalifi- 
kowani dla podtrzymania tam ideologji Ko- 
minternu. Pozatem postanowiono oprócz ka- 
sy „Mopru* utworzyć doraźny zasiłek dłu 
ukrywających się komunistów w państwach 
zachodnich. 

Na zjeździe powzięto szereg uchwał, a 
między innemi wyniesiono rezolucję prote- 
stacyjną przeciwko terorowi hitlerowskiemua 
Niemezech. 

Dziecko z trzema nogami. 
Z pow. dziśnieńskiego donoszą, iż w do 

mu Jana Jakubczyka zamieszkałego we wsi 
Pużany urodziło się dziecko z trzema nóżka- 
mi. Dzieeko to po trzech dniach zmarło. 

Skradł drzewo. 
Rusakiewicz Jan (wiżś Pabjaniczki gm. 

rzeszańskiej) skradł z lasu ze wsi Nowosiółki 
na szkodę Popławskiego Piotra budulec war- 
tości 70 zł. Skradzione drzewo odnaleziono 
w czyie rewizji v Rusukiewicza. 

Odczyty prof. P. Francastel. 
Z okacji adczyłu prof. instytutu franen- 

akiego w Warszawie o stosunkach artystycz- 
uych między Polską a Francją od XI do 
XVIII w. jaki wczoraj usłyszeliśmy w W. 
nie w Sekcji Historji Sztuki, należy wy* 
powiadzieć parę wwag agólnych, tem wię 
że w poniedziałek usłyszymy go jeszcze dru- 
S raz. 

Wybór rodzaju studjów, © jakim utżony 
francuski poświęca się od czasu pobytu w 
Połsce ' jest nader pomyślnym symptomem. 
*tóry powitać trzeba z tem większem uzna 
niem, fm bardzisj dotąd pole to leżało we 
Francji odłogiem, ze szkodą niemałą dla nas. 

W) czasach niewoli wiełe okoliczności, nie 
raz przy złośliwej intencji zaborców, — przy 
czyniało się du tego, że kontakt nasz z kut 
turą francuską ulegał osłabieniu. — Przy- 
czyniło się to wszystko, vice versa, do ogromi 

mych braków w znajomości spraw polskich 
we Francji, eo po dziś dzień ni:stety, odbija 
się nawet  jeszęze na publikącjach nauka 
sych francuskich. Tak fatalnemu stanowi rze 
czy irzehba szybko zaradzić. Jest prawdziwą 
zastugą Uniwersytetu Paryskiego, że zakła 
słając swój Instytut Francuski w Warszawie 
miał to na oku. Pam Francastel z całą dobrą 
wolą i energją właśnie nad postępem w te; 
mierz: pracuje. za co jesteśmy mu *sżczerze 
wdzięczmć. : 

lmię jego, polskim specjalistom znane jest 
dobrze i zaszczytnie skądinąd także. Wiedzy 
przysłużył się bardzo bardzo już przez daw- 
«iejsze rozległ: skudja swoje nad historjų 
sztuki franc. XYH i XVIII w., zwłaszcza wo 
koło obszermego kompleksu zagadnień zwi 
zanych w architekturą, rzeźbą i malarstwem 
hudowli Wersału. Stąd wyrosło jego duże 
dzieło „La seulpture de Versailles“ oraz od 
krycie i publikowanie przez niego „Dziena” 
ka architekty naczełnego, pałacu wersałsk 
30“. które wywołały we Francji w kołach 
uietyłko fachowych als.i szerszych wielkie 
zainteresowanie i uznanie. Dotyczy to także 

  

  

     

  

    

jego monografji znakomitego rzeźbiarza 
XVII w. Fr. Girardon. która wydana w - 
Koll. G. Wlildensteśna. wybiła się na czoło 
wszelkich prąe z tego zakresu. P. Francastej 
autor wiełu j że innych studjów ogłasza- 

: h eżasopismach naukowych 
znaje ją też z Polską, przez ca- 

ych Słudjów, z któ 

  

     

    

   
   

  

   
   

  

   

      

rych ju złosił parę jak n. p. o pałacu iu- 
zienkowskim w Warszaw o dział: 

znmej królowej fra! M. 

  

J „ p. Ostatni tem temat opracował też 
niedawno dła nowego a cennego wydawnie:- 
wa polskiego. jakism jest „Biuletyn nauka 
wy” wyd. przez Zakład archit. Politechniki 
warszawskiej. 

Gdy sobie uprzytomnimy jeszcze — tie 
straciliśmy na tem. że szcza uczeni nie 
mieccy tak chętnie pod jmują się roli po 
średników w ormowanin Zachodu o nas, 
stąd wypływają rezultaty przeszczepiania na 

t paryski  szowinistycznych uprz 8 
zględem Polski, (patrz najnowszą wi:lka 

publikację „Nouvelle Hi universell: de 
VArt“) i pełen upakarzających nas prze m 
grubych błędów (rozdział pióra p. Vallecy 
Radot ; parę innych) zrozumiemy tem więc 

akcji tak sumiennej i ob! 
skalę profesor: astela. 

esne studja jego nad h 

    

  

   
    

  

  

     

  

   
    

    

  

  

   

  

     
   

    

    

  

   

  

tuki, między : 
wileńskiej dotąd: zbyt 

h. Od i      

    

    

  mującym przy 
oprzedni z 
i Archeolo- 

11 drūgi dziedzinies 
3 b. m. 

M. Morełowski, 

ADC. 

Wieczór powszechny 
\ В. В. W. R. 

ię dnia 12 marca rb. -odbed7' 
w lokalu BBWIR. Św. Anay 
ór po žehiny“, ha którym 

z głosi odczyt -(z przez- 
t. „Stanisław Włyspiański, malarz 

. Po odczycie żywa gazetka, w 
sgDbrzerwach orkiestra. -— Wstęp wolny. 

  

    

    

  

    

  

   

  

„JEGO EKSCELENCJA SUBJEKT*, 
Praca mad ukończeniem filmu, nowej ho 

medji muzyczn”j p. t. „Jego ekscelencja sub 
jekt“ z E. Bodo' w roli tytułowej dobiega 
końca, gdyż po dniach trudu filmowania po 
szczególnych scen, obecnie reżyser M. Wa: 
szyński „przystąpił do montażu. Niewątpliwie 
liczne rzesze „kinomanek* | „kinomanów, 
z radością dowiedzą się ,że w pierwszej poło- 
wie kwietnia na ekranie kina „Atlantic“ w 
Warszawie, ujrzą swych ulubieńców w te; 
najlepsz*j z najdowcipniejszych komedji po: 
skich, Że film ten będzie cieszył się nieby- 
wałem dotychczas powodzeni*m, w to nie 
można wątplić, bo tysiące będą dawały se 
uwieść przesłodkim uśmiechem Iny Be 
tysiące będą chciały usłyszeć M. Cwikliń 
i K. Toma, Toma „bez szmoncesów*!... 

    

Po 
raz pierwszy, ku prawdziwemu -zadowolen'n* 
wszystkich, w salonowym filmie tym ujrzy 
my naprawdę efektow:, dobrze pomyślane 
dekoracje, nie rażącą nas żadnymi brakami 
Dekoracje te pomysłu arch. Stefana Norrisa 
łącznie z miłą kompozycją muzyczną Wassa 
Stają się efekiownem łam, na którem bły 
szczą nasze gwiazdy. Nic dziwnego, że inż 
S. Steinwurcel (ale chyba tylko on jeden) ża 

łuje, ż3 zdjęcia sie skończyły, bo my czeka 
my z całem zaufaniem na wyświetlanie „Je- 
go Ekscelencji Subjekta*, wiedząc, że nagra 
ny na najnowszej aparaturz: „Tobis — Klan 
gfilm* nie spaczy fałszywymi tonami j dźwie 
kami melodji i mowy naszych. ,„stars*. 

  

    ENITA w filmie „Jego I 
z E. BODO w roli tytułow 

M. Waszyńskiego. 

  

Ekspl. „Piatria — 

Zebranie Rady B. B. W. R. 
Wi poniedziałek, dnia 13 m rb. b 

godz. 6,30 wiecz. odbędzie si e Rady 

Grodzkiej BBWIR. w Wilnie w lokalu przy 
ulicy Św. Anny 2—4, poświęcone sprawie 

ika 

      

zorganizowania obchodu 

Józefa Piłsudskiego. 

Tworzenie się domowych 
komitetów lokatorskich. 
Wtczoraj odbył 

wie zniżki komorn 
i moratorjum za 
niane. 

Po zaznajomieniu 
postanowiono m. in. tw 
tety, które realizował; 
ly w drodze petraktacyj 
mu. 

Wycieczka katolicka z Angiji 
w Wiinie. 

Мпа ma przybyć więk 
katolicka z Anglji. Gości 

Wilno, Kalwarję, Troki i okolice. 

       

  

anych z sytuacją 
omowe komi- 

2 wlašcicižlem. dc- 

    

          
  zwiedzą 

  

W sobotę rozplakatowane. zostało 
w U. S. B. ogłoszenie następującej 
treści: „Senat na pesiedzeniu dnia 
10 b. m. uchwalił wznowić wykłady 
i ćwiczenia w poniedziałek dnia 13 
b. m. od samego rana. 

W! myśl wczoraj ogłoszonej odez- 
wy Rektorów wszystkich Szkół Aka- 
demickich wzywam młodzież do po- 
wrotu do pracy w poniedziałek dnia 
13 b. m.  (—) Opoczyński, Rektor". 

Pożyczki na drebne budownictwo. 
   W związku z przyznaniem dla Wil 

na 160.000 zł. na popieranie drobneg» 
budownictwa drewnianego w najbliż 
szym czasie zwołane zostanie posiedze 
nie Komitetu Rozbudowy. Na posie- 

  

dzeniu tem omówiona ma być maksy 
malna granica wydawanych na ten ce! 
pożyczek. Na/prawdopodobniej poży- 
С e nie będą przekraczały 4.000 zł. 

  

   

* 

  

Ponury dramat rodzinny. 
O ponurym dramacie redzinnym złożyła 

pelieji zameldowanie p. K. (Straszuna 7). 
Przed dwoma laty porzucił ją mąż, pozosta- 
wiająe z dwcma dziećmi na pastwę losu. Ko 
bieta pracowaia ciężko, by zarobić na utrzy- 
manie dła siebie i swoich dzieci. Wreszcie 
przed kilku tygodniami niespodzianie mazno 
trawny małżonek powrócił. Był wymizerowa- 
ny i chory, leez wyraził skruchę. Obiecał, że 

eslgowieie się zmieni i został z radościo 
przyjęty. Rad: jednak kobiety niedługo 

    

trwała. Po upły kilku tygodni przekonała 
się, iż mąż zaraził ją oraz jej dzieci ciężka 
chcrchą weneryczną i że czynił to z pełną 
świadomością. 

Kobietę oraz jej dzieci przekazano do 
szpitała. Przeciwko wykolejeńcowi wszcze- 
to dochodzenie. (ej 

  

Projekty i poczynania w związku 
x Z rocznicami historycznemi. 

Qnegdaj. odbyło. się -drugie posie- 
dzenie wileńskiego Komitetu Obcho- 
du rocznic historycznych, przypada- 
jących w roku bieżącym, na którem 
powzięto szereg ciekawych uchwał i 
projektów. W posiedzeniu wzięli u- 
dział przedstawiciele wojska, współ 
pracującego ściśle z Komitetem. 

W sprawie grobów powstańczych 
z roku 1863, rozsianych na terenie 
województw wileńskiego, nowogródz 
kiego i częściowo białostoekiego u- 
chwalono, że Komitet dostarczy woj- 

„sku materjał historyczny, a wojsko 
zajmie się sporządzeniem szezegóło- 
wego wykazu mogił oraz roztoczy nad 
niemi opiekę. Do pracy tej będą 
wciągnięte także mauczycielstwo ; 
szkoły. 75 pułk, stacjonujący w Li. 
dzie, a mający otrzymać nazwę pułku 
im. Narbuta, z własnej  iniejatywy 
zgłosił gotowość zajęcia się grobami 
powstańczemi, znajdującemi się na 
jego terenie. 4 \ 

Oprócz tego DOK Grodno wydało 
rozkaz do wszystkich oddziałów, by 
gromadzono materjał informacyjny 
© grobach powstańczych. Otrzymane 
w ten sposób informacje będą podda- 
wame krytyce historycznej przez Ko: 
iniłet. : 

Wkrótce już będzie ukończona ba 
dowa pomnika pod Dubiczami, ku 

czci powstańców. Pomnik ten wznosi 
wojsko. Prawdopodobnie w czerwcu 
będzie łam zorganizówany uroczysty 
obchód. W głębi wiekowej puszczy, 
gdzie kilkadziesiąt lat temu obozowa- 
ły oddziały powstańcze, rozł 
obozem wojsko i harcerstwo. 1 
cieczki, które przybędą do Ditbicz. 
będą mogły poznać warunki, w jakich 
powstańcy pędzili bohaterski żywót 
wojenny. Wykłady i odczyty dadzą 
bogaty materjał informacyjny o wal- 
kach i życiu powstańców. ` 

Komitet uchwalił także zająć się 
grobami uczestników partyzantki Za- 
liwskiego z roku 1833. 

Wojsko wmuruje w kościele w 
Grodnie tablicę pamiątkową ku czci 
Michała Włołłowicza. 

W Wiinie Komitet zajął się ener 
gicznie, przy wydatnej pomocy w 
ska, pracami restauracyjnemi w 
ciele św. Micha gdzie w krypcie 
spoczywa zmumifikowane ciało Lwa 
Sapiehy. 

Przedewszystkiem będzie odne- 
wiony pomnik madgrobny Sapiehy, 
piękny okaz rzeźby stycznej XVII 
wieku. Zostanie wreszcie ustawiona 
la swoje miejsce płyla z wyobraże- 
iuem Doroty z Firlejów Sapiežyny, 
pierwszej żony Sapiehy. 

Płyta ta była usunięta przeszło 20 
lat temu przez zakonnice: dla usta- 
wienia w tem miejscu ołtarzyka, a 
brak jej szpecił kompozycję tryptyku 
nadgrobkowego. \ 

Wojsko przyczyni się takže do 0d- 
nowienia krypty grobowej 'r 
Sapiehów, gdzie spoczywają ciała kil- 
ku wybitnych postaci tego rodu. 

    

   

  

  

      
  

       

    

     

      

   

  

  

Kryptę tę. razem z kościołem-św. 
Michała, można nazwać mauzoleum 
Sapiehów. Lew Sapieha fundując ko- 
ściół św. Michała przeznaczył ją na 
swój grobowiec. Dlatego też należy 
przypuszczać, że będzie ona odnowio- 
na z wielką starannością, a w przy- 
szłości należałoby także udostępnić 
ją dla szerszej publiczności. 

Dla Lwa Sapiehy będzie wreszcie 
zrobiona nowa trumna. Jak wiemy 
w roku 1655 dzicz kozacka zrabowała 
kosztowną trumnę, w której był po- 
chowany. Zakonnice znalazły ciało 
Sapiehy na ulicy obdarte z kosztow- 
nych szat. Ubrały je w habit zakonny 
i złożyły w drewnianej trumnie. Tru- 
mna ta nie była dóbrze zabezpieczona 
z góry. Miała otwór, przez który rok 
temu wdarł się kot i wyżarł zwłokom 
kawał gardła. Ponieważ ciało jest prze 
sycone środkami antyseptyczhemi -— 
trującemi — kot zdechł momentalnie 
1 leżał na piersi ciała. Znaleziono go 
tam. ; 

W związku z rocznicą 300-lecia 
śmierci Sapiehy dojrzała wreszcie 
sprawa opieki nad dostojnemi zwło- 
kami. Zabezpieczy się wreszcie spv- 
kój, którego nie zaznały w pełni w 
ciągu 300 lat, ‚ 

Należałohy także poczynić stara- 
nia w sprawie odnalezienia marmu- 
rowych popiersi Sapiehy i Sapieżyny, 
zrabowanych z pomników przez ja- 
kiegoś handlarza starożytności (jax 
to podaje dr. Wł. Zahorski w broszu- 
rze „Kościół św. Michała”). Podobn» 
popiersia, jak również i wiele innych 
skradzionych drobniejszych pamią- 
tek, znajduje się w rękach prywai- 
nych. Są pewne dane, że. popiersia 
znajdują się w Warszawie, a przed 
mioty drobne, jak częśći herbu, w Wil 
nie. 

Wracam jednak do uchwał Komi- 
teti. 

Pułk artylerii im. St. Batorego ma 
zająć się ustawieniem kamienia ku 
czci Batorego i Bekiesza na górze Bie- 
kieszowej w Wilnie. 

W związku ze wszystkiemi obch»- 
dami będą zorganizowane widowiska 
historyczne na wolnem powietrzu. 

Wład. Hołubowiez. 

  

   

    

  

— W. razie przeziębienia, kataru; zapale- 
nia gardzieli przy bólach nerwowych i łama- 
niu w kościach, należy dbać o codzienne r 
gularne wypróżnienie i w tym celu używać 
pół szklanki naturalnej wody gorzkiej Fran- 
ciszka Józeta. Zalecana przez lekarzy.   

Konsumcja mięsa. 
W ub. tygodniu na targ miejski 

spędzono1876 sztuk bydła i nierogaci 
,zny. Na konsumcję miejscową zaku- 
piono 1795 sztuk, pozostałe bydło za 
kupiły pobliskie gminy pow. wiłeńs- 
ko-trockiego. Spęd ożywiony: po- 
Pyt znaczny. Ceny w porównaniu 
poprzedniemi tygodniami wzrosły ol 
5 do 15 procent. 

  

czowego, który jest jak wiadomo przy- 
czyną tych cierpień i dlatego zwalcza 

z powodzeniem b 6 I e reumatyczne, 
podagrę, bóle nerwowe i głowy. 

Nieszkodliwe dla serca, żołądka 
i innych organów. Spróbujcie i prze 

Do nabycia we 
wszystkich aptekach. Nr. Rejestr. 1364 

įkonacie się sami. 

Pamiętaj żo słowo! 

     

   
    

      

SPORT. 
Zwycięstwo wilnianina. 

RYGA (Pat). W pierwszym dniu 
międzynarodowych zawodów narciar 
skich odbył się bieg 18 km. do kombi- 
nacji. 

Po zaciętej walce między Zajews- 
kim (Ognisko — Wilno) a mistrzem 
Łotwy Gruzitisem Zajewski przyszedł 
do mety pierwszy w czasie 1 godz. 
27 min. z ilością punktów 240; Gruzi- 
tis zaś drugi, o 16 sekund później zdo 
bywając 237,08 punktów. Trzeci Lak 
man (Ognisko) w czasie 1 g. 32 m. 34 s 

211,25 p. czwarty aZrnis (Łotwa) w 
czasie 1 g. 36 m. 31 s. 194,32 p., piąty 
Stankiewicz (AZS — Wilmoj 1 & 
37 min. 52 s. 186,15 p. 

Bieg odbył się w bardzo tradnych 
warunkach, gdyż od rana padał gęsiy 
Śnieg i nastąpiło znaczne ocieplenie. 
W niedziełę dalszy ciąg zawodów. W 
programie bieg" 18 km. Skóki i bieg 
pań na 6 km. 

Prezydent państwa ofiarował nag 
rodę przechodnią. : 

  

Wielkie imprezy łyżwiarskie. 
W dniu 12 marca r. b. w Wilnie 

T-wo Łyżwiarskie wspólnie z kierow 
nictwem Parku urządza na terenach 
ślizgawki w Parku Sportowym im. 
Gen. L. Żeligowskiego, w celu propa- 
gandy sportu łyżwiarskiego: 1) zawo 
dy kwalifikacyjne o godzinie 11,30 ra 
no, 2) zawody okręgowe o mistrzosi - 
wo o godzinie 17, 3) zawody między- 
klubowe o godzinie 18,30. Udział w 
zawodach wezmą mistrzowie Polski 
w jeździe figurowej na łyżwach p. Ru 

dnicka Marta, p. kpi. Theuer Alired, 
p. inż. Iwasiewicz Zbigniew oraz za- 
wodnicy klubów * zamiejscowych i 
miejscowych. L 

Równocześnie w tymże dniu o go 
dzinie 138 Kuratorjum Okręgu Szko: - 
nego organizuje w parku na torze wy 
ścigówym zawody młodzieży szkołne j 
w jeździe szybkiej— biegi na łyżwach 
na dystansach 300' 1,500 ; 3.000 matr. 
na odznakę POS'u. 

EE NES T II IS I I ONTO 

RADJO 
WILNO, 

NIEDZIELA, dnia 12 marca 1833 roku. 
9,00. Transm. nabożeństwa. 10,15: Koncert 

jny. 11,15: Muzyka religijna (płyty). 
11,57: Czas. 12,10: Kom. meteor. 12,15: „Po- 
ranek symf. z Filhanmonji Warsz. „Jak kc- 
rzystać z Kasy Chorych* odczyt. 14,00: 
„Torf w rolnictwie i ogfodnictwie* odczyt. 
14,20: Muzyka. 14,40: „Co słychać o czem 
wiedzieć trzeba” odczyt. 15,00: „Audycja dla 
wszystkich. 16,00: Progr. dla młodzieży. 
16,25: Pieśni polskie (płyty). 16,30: „Ciotka 

   

Albinowa mówi* monolog humoryst. 16,40: 
Pieśni polskie (płyty). 16,45: „Polskis Po- 
morze* odczyt. 17,00: Koncert. Kom. D. c. 
koncertu. 18,00: Muzyka taneczna: Wiado- 
mości bieżące. . e. muz. tan. 19,00: „Ko- 
ronacja cudownego obrazu N M. P. w Ży- 
rowicach w r 1730“ odezyt. 19,15: „Po ston- 
ce Afryki“ pogad. 19,25. Stuchowisko. 20,06: 
Koncert kameralny. 21,00: Koncert muz. e 
perow?j. 21,30: Wiad. sportowe. 21,40: R 
cital skrzypcowy. 22,20: Muz. tan. 22 
Kom. meteor. 23.00: Muzyka tan. 

  

   
  

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 marca 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. msteor. 
14,40: Program: dziemny. 14,45: Muzyka popu 
łarna (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: 
Słuchowisko dla dzieci. 1 
czesna (płyty). 16, re + „dal 
poszczególne Państwa walczą z bezrobo- 
ciem*. 17,00. Recital fortep. Komunikaty. -- 
17,55: Program na wtorek 18,00: Odczyt dla 
maturzystów. 18,20: Wiiad. bieżące. 18,25: 
Koncert życzeń 18,40: „Przedwojenna polity 
ka marodowa“ — odczyt lit. 18,55: Rozm 
19,00: Codz. odc. opw. 19,10: Rozm. 19,15: 
Wileński komunikat sportowy. 19,30: „Na 
widnokręgu”. 19, Pras. dz. radj. 20,00: 
Operetka. Wjiad. sport. Dod. do ;pras dz. rad; 
22,00: Skrzynka techniczna. 22,15: Muz. 

Kom. meteor. 23,00: Muzyka tan. 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 12 marca 1933 roku. 

Płyty gramofonowe. 

Bourg:ta — słucho 
Muzyka operowa. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 marca 1933 r. 

krzynka Pocztowa* — dr. M. Stę 
„50. Płyty gramofonowe. 18,25: 

Muzyka lekka. 19,20: „Skrzynka Pocztowa 
Rolnicza” — inż! W. Tarkowski. 

NOWINKI RABJOWE. 
NIEDZIELNE KONCERTY. 

Z szeregu audycyj muzycznych miedziel 
nego programu radjowćgo radjosłuchacze pa 

     
       

  

      

    

      

  

  19.25: „Tancerz* p/g 
wisko ze Lwowa. 20.00: 

        

6-ty numer „Włóczęgi”, 
— 6 numer „Wióezęgć przedsławia ie 

same walory i numery poprzednie: Treść: 
artykuł wstępny, poświęcony Jubilatowi Ma: 
janowi Żdziechowskiemu, dałej koresponde: 
cja z Kowna, piękny przekład z litewskiego 
(Cz. Miłosza) poematu Karysa Boruty p. ! 
Bunt Oraczy, artykuły o samorządzie gospo- 
darczym i rzamiośle wileńskiem, eprawozda 
nie z ciekawych dyskusyj na z*bramiach K!u 
bu Włóczęgów, noty w sprawie szeregu in- 
tytucyj Wiileńszczyzny, dział połemiezny, - - 
przegląd wydawnictw i prasy, dział akaden:' 
cki i feljetony. Różńorodność więc tości za 

chęcająca. r 
SKÓDWYKEPAAGYOZYSE WOCZOEFAE TRWEWEONYOE 

Każdy niepotrzebny wam dro- 
biazg możecie ofiarować na lo- 
terję dla bezrobotnychł 

winni zanotować sobi» wieczorny koncert ka 
meralny, który o godz. 20 nadaje rozgłośnia 
wileńska. Program zawiera kwartet smycz- 
kowy Beethovena Nr. 8, Noktumnz kwartetu 
smyczkowego Nr. 2 Borodina oraz Smetony 
Alegro moderato a la Polka. Wykonawcy — 
wileński kwartet smyczkowy im. Karłowicza. 

Nastepnie o godz. 21,40 transmitowany bs 
dzie z Warszawy recital skrzypcowy Stefana 
Frenkla, który wykona: koncert skrzypcowy 
B—dur Vivaldiego w nowem, własn*m op" 
cowaniu, a w drugiej części audycji — sze 
reg drobnych popisowych utworów wirtuo 
zowskich Paderewskiego, Couperina i in. 

  

  

  

  

   
  

Z DZIEDZINY HISTORIJI. ! 

O godz. 19 w niedzielę 12 bm. dr. Waler 
jan Charkiewicz wygłosi odczyt o koronacji 
cndown:go obrazu N. M. P. w Zyrowicach, 
która odbyła się w r. 1750 i stanowiła don:e 
sły moment w życiu ludności Ziem Wschod 
nich. 

WIOSNA SIĘ ZBLIŻA. 

Dzieci! młodsze i starsze z zadowolenien: 
wysłuchają w poniedziałek o godz. 15,25 słu 
chowiska [p. t. „Na świętego Grzegorza idz'e 
Wisła do morza* które napisała dla nień 
p. Wanda Kluczyńska z myślą o zbliżając j 
się wiośnie. ż SD nn GADA 

OPERETKA Wi RADJO. ) 

Melodyjną sentymentałną operetkę J. Hel 
Imesbergera p. t. „Dziewczyna z fijołkami | 
usłyszymy w poniedziałek o godz. 20 z» stać 
ja rozgłośni warszawskiej. Wi roli główne: 
Aniela Szlemińska, Halina Dudiczówna, Zei 
ja Ważyńska, Aleksander Wasieł, Bolesław 
Bolki i Tadeusz Łuczaj. Dyryguje W. Elszyi.



K NIKA 
  

    

  

Dzia: 

Jutro: Krystyny 

Grzegorza 

12 
S draade Zakładu Metevrologji U.S P 

w Wiłnie z dnia 1i/1'l 1433 roku. 

tr mienie średnie w milimetrach: 772 

Wsehód siońca — g.5 m.59 

Zachód + —g5m 33 

|-aperatuia średnia — 46 C 
“ najwyższa — 2° С. 

majniższe — 9° С 
Opad: — 
Wiatr: południowo-zachodni. 

radencja: lekki spadek, 
Uwagi: pochmvrno. 

  

| — Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 12 marea. Naogół chmurno, rano 
mgłisto. Nocą lekki mróz. W. Wiileńskiem 
miejscami umiarkowany mróz. W] ciągu dnia 
temperatura około zera stopni. Słabe wiatry 
miejscowe. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 

w Wilnie urządza w niedzielę dnia 12 marca 
rb. w sali własnej przy ulicy Kolejow:j 19 — 
odczyt — koncert pt. „Witajcie Polscy Mary 

narze”. 
Na program złożą się: pogadanka aktunl 

na i recytacje p. H. Hohendlingerówny, pieš 
ni o morzu w wykonaniu pp.W. Hendrychów 
ny i prof. A. Ludwiga, Morze Polskie Kazu 
ry w wykonaniu kwartztu z udziałem pp. W. 
Hendrychówny, E. Pekerówny, prof. A. Lud 
wiga i Z. Olszewskiego i na zakończenie mu 
nolog okolicznościowy Ciotki Albinowej. 

Początek o godz. 17. — Wstęp wolny. 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzysze- 
nia Podoficerów przeniesionych w stan spo- 
czynku w. Wiilnie, uł. Mickiewicza 13 wzywa 
kolegów dotychczas nixzrzeszonych, by w 
teresie własnym i ich rodzin zarejestrowali 
się w organizacji. Sekretarjat czynny w dn: 
powszednie od godz. 17—i9-ej, 

w ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenieznego. 16 marca w 

lokalu poradni Eugeniczńiej (ulica Żeligow- 
skiego 4) dr. W. Murawski wygłosi odczyt na 
temat „Czem grozi kiła (syfilis) = zzpież 

roczami. 3 
; Początek o godz. 5,30 w. — Wstęp wolny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
|| — Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej w Wiilni: podaje do wiadomo- 
Ści członkom i sympatykom, iż w dniu 12 

bm. w rocznicę Śmierci najserdeczniejszego 
opiekuna i przyjaciela młodzieży ś. p. Ka- 

pełana Honorowego ks. biskupa Wł Ban- 

    

durskiego, odbędzie się Akadzmja ŹŻałobna 
w sali Resursy przy ulicy Bakszta Nr. 2 o 
godz. 17. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Korpusowi Podofice- 

rów Zawodowych 1 pułku artylerji Legjnów 
składa tą drogą najserdeczniejsze podzię- 
kowanie za dobrowolne opodatkowanie sę 
na rzecz funduszu zapomogow:go Wojew. 
Stowarzyszenia Podofic. przeniesionych w 
stan spoczynku. 

— Otwarcie stałej wystawy Samouków 
Dziś o godz. 12.30 odbędzie się otwa 
pierwszej wystawy samouków na Stałej Wy- 
stawie Sztuki przy ulicy. Wfielkiej 32. Wejś- 
ci: 30- gr. 

Wystawa będzie czynna 
dziesiątej rano do 8 wieczór. 

— Egzamin z języka polskiego dła kan- 
dydatów na rabinów. Dnia 22 marca 1933 r. 
o godzinie t1-ej rano odbędzie się w W5- 

leńskim Urzędzie Włojewódzkim kolejna :es- 
ja Kon zamimaeyjnej, która ma ':gz2- 
minować z języka polskiego kandydatów na 
rabinów i podrabinów, ubiegających się v 
te stanowiska w gminach wyznaniowych Žv- 
dowskich na obszarze województwa wileń- 
skiego. 

Kandydaci na rabinów i podrabinów, któ 
rzy dotąd egzaminu tego nie złożyli, a ubie- 
gają się o zajęcie tych stanowisk, mają sta 
wić się na egzamin we wskazanym t-rminże, 
po uiszczeniu w Kasie Skarbowej do dyspo- 
zycji Urzędu Wojewódzkiego opłaty egzami- 
nacyjnej w kwocie złotych 30 i po złożeniu 
właściwego podania do Urzędu Wojewódz- 
kiego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr na Pohulanee — gra dziś w nie 

dzielę 12 marca o godz. 8 w. sztukę która 
zdobyła sobie rozgłos tak w kinie, jak i na 
wszystkich największych scenach  europ>j- 
skich „Dziewczęta w mundurkach*. 

— Dziś o 12 prześliezna bajka dła dzieci 
w Teatrze na Pohulance. Dziś niedziela dnia 
12 marcą © godz. 12 w poł. w Teatrze na ro 
hulance, prześliezna bajka dla dzieci W. Sta 

nisławskiej „Wi szponach czarow 
przepiękny baleš. p. Sawinej — Dolskiej, 

Ceny zniżone o 50 proc.“ 

| „Den Carłos* żegna publiczność wiłeń 

ską! Dziś w niedzielę dnia 12 marca 0 godz 

4 po poł. jedno z ostatnich przedstawień 

wspaniałego poematu romantycznego , „Don 

Carlos", po cenach zniżonych o 50 proc. 

— Teńżtr muzyczny „Lutniać. Występy 

Elny Gistedi. Po południu o godz. 4 po ce- 

mach znižonych melodyjna operetka Ка!- 
mana „Księżniczka czardasza 

Wieczorem o godz. 8,15 wytworna komed 

   

   

  

codziennie od 

        

KURJ E В 

ja muzyczna Stolza „Peppina*. W obu operet 
kach bierze udział znakomita artystka Elna 
Gistedt, w otoczeniu najwybitni*jszych sił 
zespołu. Na wieczorowe przedstawienie zniż 
ki ważne. — Ceny zniżone. 

Wj przygotowaniu „Wesoła wdówka”, 
operetka Lehara. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczeni 
poniższego w swem poczyinem piśmie. 

W Nr. 6 pisma „Włóczęga (Organ Klubu 
Włóczęgów Wiileńskich) ukazał się artykuł 
p. H. Zabielskiego pod tytułem: „W poszuki 
waniu przyczyn upadku Rzemiosła Wileńskie 
go“. 

Artykut ten poprzedzony jest notatką Re 
dakcji, w której znalazły się pewne „nieśsi 
słości* i które przedstawiają całą sprawę 
zupełnie innem świżtle, jak to miało miejsce 
i stąd wniosek — Jakże Redakcji: „motywy 
zaś odmowy podane przez p. K. Młynarczy- 
ka tylko dyskredytują jego osobę jako Dy- 
rektora Izby*. 

1. W/ notatce tej powiedzianz jest, że 
Dyrektor Izby p. K. Młynarczyk kategorycz- 
mie odmówił wypożyczenia p. H. Zabielskie- 
mu sprawozdania lzby za rok 1931.' 

  

   
   

   

Muszę tu stwierdz 
K. Młynarczyk ma wyr: 
bielskizgo prośbę 
wspomnianego 5 

że Dyrektor Izby p. 
oną przez p. H. Za- 

ypożyczenia powyżej 
awozdania, w mojej obec 

ności powied „Mogę panu wypożyczyć, 
ale dopiero po 15 marca, gdyż w tej chw1* 
mam w opracowaniu sprawozdanie za rok 
1932 i sprawozdanie za rok 1931 potrzebne 
mi jest jako materjał. Po 15 marca mogę 
panu dać mi2 tyłko z r. 1931, ale także i no- 
we t. j. za r. 1932“. 

    

      

2. że p. K. Młynarczyk jakoby powiedział: 
„że szkodliwem jest publiczne poruszanie 
niektórych zagadnień w tem sprawozdan u 

zawartych*. Stwierdzam, ż» p. Młynarczyk 
powiedział, że tak w sprawie kredytów dla 
Rzemiosła, jak i w sprawie Szkolnictwa 7a- 
wodowego złożone zostały memorjały do od 

nośnych A terstw i sprawa załatwienia 
tych zagadn jest na dobr>j drodz że w= 

bec tego jest przeciwny poruszaniu tych 
spraw w pismach przed ich zalatwieniem 
przez odnośne Wladze*. 

Wilno, dn. 11 marca 1983 r. 

Władysław Szumański 

    

    

    

  

   

  

Prezydent 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIE PORTFEL, LECZ TECZKA. 

Przed kilku dniami donosiliśmy, że p. 
Ancucie Bronistawowi skradziono w kinie 

portfel z pienię . 
   
   

  

dujemy p. Ancucie skradziono wówczas tec- 

kę z dokum-2ntami. Pieniądze pozostały, ale 
dokumenty zaginęły. 

    

  

| ŻEBRAK Z BAGDADU — to film, którym się zachwyca cały świat! I 

  

Dźwięk. ożwiek REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostróbramska 5 

Potężne areydzieio 
jakiego świat do- 

tychczas mie widział 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiieńska 38, tel. 9-26 

PAN 

pychem porwał 

Miesiąc sziagierów w naszem kinie I 
Drugi film ze Złotej Serji naszego reperti 

portem!'* Dzikie hulanki i orgje rozpasanej c 

MORE i czarująca ELISSĄ LANDI. 

Pozwólcie nam żyć! 
Triumfalny przebój Europy! 
Film, który rozmachem i prze- 

publiczność 

całego świata! 

  

MOŻE 
Co 

MOSKWA BEZ MASK 
arskiej sołdateskił W rolach głównych: świetny LIOREL BARRY- 

Początek o g. 5, 7 i 9-ej, w sobotę i niedzielę o g. 3-ej 

PARYŻ... 
Na wszystkie seanse balkon 49 gr. Parter na l-szy seans 80 gr., na pozost. od 90 gr. 

Každy powinien zobaczyč 

OSTATNIA ESKAPADA 

Cierpienia kobiety napięt- 
nowanej „Żółtym pasz- 

WKRŃTCE w KINIE 

HELIOS 
Dziawczyna—Miłosść—Śpiew— Tańce. 
Reżyseria genjalnego Feodora Qzepa. 
W rol. gł. nowodkryta gwiazda Jacque- 
linę Francell. Każdy powinien widziećl 

Początek o 4,6,8i 10 15 

plerwsze monumentalne 
egzotyczne arcydzieło polskie 

Muzyka najpopułarniejszych kom- 

  

W. rolach 
Tel. 5-28 Moe K. Lubieńska, J Węgrzyn i in. pozytorów Kataszek—Karasiński 

: Polska mowa—Polski spiew! — NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Seanse: 2—4—6—8-——10.15 
WKRÓTCE „SKOŃCZONA PIEŚŃ" 

"pźwięk, Kino-Teatr Dziś! Największa Padės sezonu! it Potęžny dramat dla lu- 

Światowid Wspaniałe. arcydzieło dźwiękowe „ULICE WIELKOMIEJSKIE S SBD SD 

rezyserji Mamouliana p. t. ewelacvjne dzieje mi- 

Mickiewicza 9 łości i „BtebkaG: W rol. głów. Z a para kochanków ekranu: SILVIA SIDNEY i GARY COOPER. 

  

"Dźwięk. teatć świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 WSCHÓD. 

ST. A. WOTOWSKI. 

Dzieje wielkiej miłości j poświęcenia. 

potężny dramat z rosyjskiego życia. 
ekranu KAROLEWNA, NAD PROGRAM: 

32 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

Wybiest z mieszkania, pragnąc list 
adnieść osobiście. Może liczył, że Ki- 

ra sama drzwi otworzy, że ja zobaczy, 

że w. jzkikotwiek sposób się do niej 

dostanie. Dobrze zapamiętał pałacyk 

księcia Ostrogskiego z owej nocnej 

przygody. Rychło przed nim się zna- 

lazł, łecz jeśli sądził, że ujrzy swą by- 

la,żonę, to zawiódł się srodze. Znów 

otworzył. mau ten sam stary lokaj, a 

zmierzywszy go nieufnie oświadczył, 

że zł htabianki niema, bo wyje- 

"chała ma czas nieograniczony z War- 
szawy”. 

Turski załamał ręce. 

— Panie — zawołał błagalnie do 

kamerdynera, wsuwając mu jedno- 

tześnie 5eiozłotówkę do ręki — pro- 

szę oddać koniecznie jaknajprędzej 

pannie hrabiance ten list! Tu o niez- 

wykle ważne sprawy chodzi! Przedew 

szystkiema, jej sprawy! Jeśli pan wie, 

.gdzie.się znajduje, niech pan bezzwło- 

cznie go odeśle! 
Dobrze — burknął stary, nieco u- 

przejmiej, udobruchany 5ciozłotów- 

ką. co mu się przytrafiło nieczęsto — 

I'astaram się, aby ten list doszedł jak- 

liajprędzej do rąk hrabianki! 

(Nie dodał jednak żadnego bliż 

szego wyjaśnienia — zatrzasnął drzwi 

Turski pozostał jeszcze chwilę — 

poczem nieco uspokojony, jął się od- 

tialać w stronę miasta. 

| Pocznłby się napewno jeszcze Spo- 

    

kojniejszy, gdyby wiedział, że tam za 

drzwiami, prawie za plecami lokaju 

Jana, stała Kira i że to „jaknajpręd: 

sze“ doręczenie listu już się odbyło. 
Kira, długo trzymała kopertę w 

rączce, zanim ją otworzyła, 
Co mógł pisać Turski? aZpewne o- 

sypywał wymówkami, żądał by powró 

ciła do niego, groził trudnościami przy 

rozwodzie. 

— Może wcale go nie otwierać? 

Pocóż do tylu przykrości jeszcze jed- 

ną. 
Jednak kobieca ciekawość przem» 

gła. 

— $koro tak nałega! — szepnęła i 

odeszła z listem do dalszych pokojów. 

Rozerwała kopertę. 
W miarę czytania, jej twarzyczka, 

to czerwieniała, to bladła. Czyż to by 
ło możliwe? Gdy zdawało się, że wszy 

stko stracone, że w żaden sposób nie 

wydostanie się z łap Trauba, nagle ze 

strony, z której majmniej mogła się te 

go spodziewać przychodziło ocalenie? 

Turski wyraźnie pisał „udało mi 

sie dziwnym zbiegiem okoliczności 

zdobyć dokumenty, kompromitujące 

Trauba ostatecznie. ejst to łotr, nad 

łotrami... i nie ma prawa ani do tytu- 

łu, ani do nazwiska, które nosi... Wy- 

starczy pokazanie choć jednego doku- 

mentu, by stał się powolny wszelkim 

żądaniom i sam uciekł z Warszawy” 

Była to prawda, czy śniła? I to 

W rol. gł. 
DZIŚ: Najnowsze arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie według głośnego utworu GABRJELI ZAPOLSKIEJ 

CAREWICZ 
IWAN PETROWICZ i nowa gwiazda 

Polski dźwiękowy epos wojenny KRWAWY 
W rol. gł: M. Cybulski, Ola Obarska i Ema Szabrańska 

właśnie w chwili, gdy wydawało się, 
że nad jej główką zawisła nieuchron- 
na katastrofa. 

— Janie! — zawołała w pierwszym 
porywie radości. Biegnijcie za tym 
panem! Może nie odszedł daleko! Mo- 

że zdążycie go dogonić! 

Ale Turski na najbliższym przy- 
stanku wsiadł do taksówki i stary Jan 
nie zdążył go dopędzić. Wiadomość ta 
jednak nie zmartwiła zbytnio Kiry. 
Cóż znaczyła w obecnej sytuacji, pa- 
rogodzinna zwłoka. 

— Tra... la... la.. — wyrwał się z 
jej piersi nagle wesoły okrzyk, bodaj 
pierwszy od szeregu miesięcy i por- 
wawszy, całkowicie ogłupiałeg oJana, 

zakręciła nim kilkakrotnie w tempie 
tanecznem po pokoju. 

— (o się stało, panienko? — wy- 
ksztusił stary, ledwie łapiąc oddech 

w piersiach. 

—- Janie! — zawołała — Czyż ty 
rozumiesz! Jestem ocalona! Jesteśmy 
naprawdę ocaleni! I to właśnie przez 
człowieka, któremu uczyniłam naj- 

cięższą krzywdę! 
Kira nie mogąc pohamować swej 

radości, pozostawiła w pokoju zasa- 

panego Jana i pobiegła do dziadka. — 

  

Dziadku! -— zawołała —- wpadając, 
do niego jak bomba. Powiem ci wiel 

ką nowinę! 
Książe wyjątkowo od paru dni był 

rzeźwiejszy. Ze zdziwieniem spojrzał 

na wnuczkę . 
— Co się stalo? 
— Nie wychodzę zamąż za Trau- 

ba! 
Wzruszył ramionami. 

— A wczoraj tak napierałasz o to: 
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OSTATNIE NOWOŚCI 
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„Kurjera Wilensk.“ Oferty do Adm. 
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materjały damskie i męskie na ubranie, 
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PROSZEK 

„KOGUTEK 
CZE A DOROSŁYCH 

„USUWA LSI 1 iai 

aj KAZ AA 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcea- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem“, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać się mnaśladownictw 
uporczywie (polecanych w podobnem 

do. naszego opakowaniu. 

Ogłoszenie. 

   

      

Zarząd Więzienia w Wilejce powiatowej ogłasza 

przetarg drogą składania ofert na dostawę pro- 
duktów spożywczych wartości powyżej 3.000 zł. 

jak to: żyto, groch biały, fasola, kasza gryczana, mą- 

ka pytlowa-żytnia, śledzie i kartofle. 
Oferty Zarząd Więzienia w Wilejce powiatowej 

przyjmuje w godzinach I|—!3 do dnia [8 marca r.b., 
w którym tó dniu oferty zostaną rozpatrzone przez 
Komisję Gospodarczą więzienia w Wilejce. 

Do oferty winien być dołączony kwit o złożeniu 

wadjum w sumie 300 zł. 
Oferty osób ubiegających się o dostawę mają za- 

wierać: 1) Powołanie. się na ogioszenie przetargu, 

2) Wyrażne oświadczenie, że oferent poddaje się za- 

sadniczym warunkom przetargu, 3) Żądaną cenę po- 

szczególnych artykułów za-jeden kilogram loco wię- 
zienie w Wilejce powistowej w walucie polskiej, 
4) Nazwisko, imię i dokładny adres oferenta, 5) Ka- 

żda oferta ma być podpisann przez oferenta i złożo- 

na w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z odpo- 

wiednim napisem. 

Q warunkach przetargu i dostawy, osoby zainte- 

resowane mogą informować się u Przewodniczącego 

Komisji Gospodarczej (Naczelnika Więzienia w Wi- 

lejce powiatowej). 
Wilejka, dnia 7 marca 1933 г° 

Naczelnik Więzienia w Wilejce 
(—) M. Adamiak 

Podkomisarz 

Obwieszczenie. 
W myśl $ 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

2 dnia 25.V1. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580, 

rozdział H) 3 Urząd Skarbowy w Wilnie, podaje do 

ogólnej wiadomości, że w dniu 15 marca 1933 roku 

o godz. 10 w lokalu I-ej Sali Licytacyjnej przy ulicy 

Wingry Nr. 6, odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 

stępujących ruchomości: 
W pierwszym terminie od ceny szacunkowej: 

barometr, lustro, tremo, szafa, stoliki restauracyjne. 

W drugim terminie od ceny zsofiarowanej: pacz- 

tówki, papier listowy., latarnia projekc.. szachownica, 

książki buchalt., epidjaskop mikroskop, głobus, gło- 

  

s 
śnik radjowy. 

Przedmioty oglądać można w dniu 21.I1. r. b. od 

godz. 8 do godz. 9.30 w lokalu przy ul. Wingry Nr.6 

3 Urząd Skarbowy w Wilnie. 

— Ale od wczoraj dużo się zmieni- 

ło! 
— Mianowicie? 
— Nie wychodzę i basta! 

Cierpliwość starego księcia mimo, 
że był nawpół zdziecinniały, też miała 
swoje granice. Wyprostował się w fo- 

telu, poprawił pled i jął przemawiać t> 
nem uroczystym, jak to dawniej, w pe 
dniosłych momentach życia mu się zda 
rzało. 

— Droga Kiro! Naprawdę twoje po 
stępowanie napawa mnie smutkiem : 
moja to wielka wina, że nie mogłem 
cię należycie wychow ać. Że nigdy nie 
mogłaś zapamiętać, że twoja prabat:- 
ka z domu Herburtówna, była kasz- 

telanową sandomierską, a nie krakow 

ską, jak to uporczywie twierdziłaś, 
nad tem przechodziłem do porządku 
dziennego. Przechodziłem również 
nad tem do porządku dziennego, że 

mie wiedziałaś, jakie przywileje przy- 
sługują wicehrabiemu we Francji A- 
le, żeby mi przez siłę sprowadzać ja- 

kichś podejrzanych typów, jako swo 

ich narzeczonych, wprost zmuszać 
mnie do zgody, grożąc katastrofami 
rodzinnemi, a nazajutrz zrywać 7 nie 
mi, nic mogąc podać ku temu żadnych 
godziwych powodów, to przechodzi 
wszelkie granice? Choć, w grunci» cie 

szę się z tego... ale... Dz s zastanawia- 

łem się całą noc, czy w linji twojego 

ojca. va matka woja Osir'gska, by- 

ła zawsze no + ina, ni» zachodziły 

jakie sm ki szeieńśtw : 

— Nie... nie... — zaprzeczyła Kira, 
dusząc się od tłumionego śmiechu. 

Ale, jeśli nie zachodził” to ty jes- 

steš bezwzględni: „błąkanał I martwi 
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STARY, DOBRZE ZNANY 
SKLEP FARB i artykuł. ELEKTRO-techniczn. 

pozostał w starym, 
dotychczasow. lokalu 

(wejście przez 
Św. Mikołaja) 

(Żadnych oddziałów nie otworzyliśmy) 
poleca farby, artykuły elektrotechniczne i gos- 
podarstwa domowego. Przyjmuje się instalacje, 
które wykonują koncesjonowani monterzy po 

cenach kryzysowych. 
Rzemieślnikom i instytucjom specjalny rabat. 

Proszę się przekonać. { 

Tel, 11-11 

  

  

    
    

MIESZKANIE 
4,5 i 6 pokojowe z wszel 
kiemi wygodam' dogodne 
na biura i instytucje, —* 
oraz 1 pokój duży, świat. 
ły, umeblowany z wszel- 
kiemi wygodami u inte- 
ligentniej polskiej rodzi- 
mie. A wynajęcia. — UL 

  

DO WYNAJĘCIA 

3-pok. z kuchnią 
pod sklep lubpracownię 
(wodociąg i kanalizacja) 

Wileńska 52, 

DO WYNAJĘCIA 
    

4 PNA RATY. 
5-pokojowy tokal | | narrsztv uowość. 

nadający się na mieszka- 8324 
nie lub biuro ze wszelkie- 
mi nowoczesnemi wygo- 
dami Oglądać codziennie. 
Informacje na miejscu. 
ul. M. Pohulsnka 10—2. 

Do sprzedania sklep 
z całem urządzeniem 

Dow. Garbarska 

  

ODGISKE 

KIAWIOL 

igrubiatą skórę i brociawki 
usuwa bez bólu i bez: 
pawrołnie znanyod % wieku 

PARDYKA CHEM» FADMACEUTYCZNA 

„ADKOWALSKY, WARZLAWA     

  

Od roku 1843 Isintojo | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadaine, sypialne t ga- 
binotowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóska It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
0a dogodnych warenkatż | 

  

DRZEWO suche 
WĘGIEL górnośl. 

po W zniżonych 
poleca 

„Płomień” 
Wilno, Piwra 5. 
Sprzedaž rowniež       

Nr. |-—19. na raty, 

skie Udzielę posady 
kasjera (ki: oraz kontrole- 

galanteryjno-piśm. | rs na wyjazd przy wypo- 
1 perfumeryjny 

z urządzeniem i towarem 
z powodu wyjazdu 

do sprzedania. 
Adres w Redakcji. 

AKWIZYTORZY 
z całej Rzeczypospólitej 
poszukiwani do ratowej 
sprzedaży niezbędnych 

artykułów. Zarobek około 
3(0 zł miesięcznie. Oferty: 
Dom Handlowy Juljan 

Dreher, Warszawa, 
Nowogródzka 21. 

  

Zł. 30 — 35 tygodniowo 
mogą zarobić energiczni 
agenci(ki) przy sprzedaży 
artykułów pierwszej po- 
trzeby wprost konsumen- 
tom, Emerytompierwszeń- 

„stwo. Zgłosić się 11-14b.m. 
Węglowa 10m 150d4—0 

wieczorem. 

  

życzeniu 1000 zł. za za- 
Gazpioczeliżući 

Jagiellońska 7—6. 
са 122215 вОа 

DLA DZIECI 

winiętych, nienormalnych 

opieka, pielęgnacja nawsi. 

Zgłoszenia do Redakcji 

sKurjera Wileńskiego". 

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
г kaucję mogę złożyć 
Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil,“ 

Rządca domu 
poszukuje posady 
„tylko za raieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

* л Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażówana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne przee w 

- domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wilensk“ pod 

„Maszynistka” 

fa sprzedania 
piekarnia I cukiernia 
na dobrych warunkach 

  

niedoroz- 

  

    

  

  
Dow. się: Garbarska 1/19   

  

65 (2606) 

BORÓW 
Janina 

PIBTROWIC?- JURCZERKOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
choroby skórne, wenery- 

, ezne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, Il piętro 
Przyjmuje od 5—7 wieczu 

HH kenigsberg 
Chorchy zKórne, 

wenaryczne 
1 muwzopłer'we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Ur. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

ad g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

  

  

» | Dr.Zełldowiczowa 
| Chor kobiece. wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Woifson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wiłeńska 7, tel. 10-67 
od godz. 3—1 i 4—8 

Akuszerka 
M. Brzezina 
prryjmuje bez przerwy 
przeprowadziła słą | 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo QCedemiuowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z, Nr. 3093 

Akuszerka 

Маг [ahNeIOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 

ulice Kasztanowa 7, m. 3. 
оТР, AN. 69 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gsbinel kosmetye1- 

  

  

  

  

  

  

   
ay. zauwa zmarszczki, hre- 

dawki, kurzaśki | wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 

  

lidziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów. do. klasy 6.e; 
włącznie, mogę być: 
tez pomocą w nau- 

kach w roku szkol- 
nym, za minimalną. 
cenę, Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
'minisiracji „Ko Wil* 

pod „Udzielam* 

„SZOPENA” 
Piwo beczkowe dła sma- 
koszów, proszę odwiedzić 

i przekonać się. 
Nowootwarta żeprezenta- 
cja przy ul. Wileńskiej 42 
(Dom Oficera Polskiego 
v.a-v pl. Orzeszkowej) 

Marja Dyllowa. 

  

*00004060409044440094005 

OGŁOSZEMAĘ 
tunika 

PRZYJMUJE. 
"na najbardziej 

dogodnych warunkach © s 

ADMINISTRACJA £ 
„Kurjera Wileńskiego” 

UL. Bogi oka 4 KUPIĄ; 
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mnie to bardzo. Postanowiłem na two 
+ postępowanie zwrócić baczniejszą 

ME Straciłem do ciebie zaufanie 
Gdy tylko mi się polepszy, odbiorę 
ci plenipotencję i zajmę się sam za- 

rządem naszych majątków! 

Kira uczyniła smutną minkę. 
— Dobrze, dziadku! 
Starszy pan wykonał nieokreślo- 

ny ruch ręką jak gdyby zaznaczal, 
że audjencja została skończona. 

— A teraz już idź, bo przerwałaś 
mi drzemkę. 

I przed uplywem godziny, „bądź 
łaskawa tu nie wpadać, żeby mi oś- 
wiadezyč, że znów postanowiłaś wyjść 
zamąż za Trauba, bo u ciebie wszys!- 
ko jest możebne. 

— Rozkaz dziadku! — zasaluto“ 
wała Kira po wojskowemu i wcale nie 

przerażona groźbą odebrania jej ple- 
mipotencji, wybiegła z gabinetu. 

— Kochany dziadek! Teraz będzie 

miał spokój! 
Była tak szczęśliwa, že calowala- 

by wszystkich i wszystko. A najgorę- 
cej zagrało uczucie wdzięczności dla 

tego, który był jej prawdziwym wy- 

bawicielem. Turski... Stefek... 

Bodaj po raz pierwszy nazwała go 

nawet w myślach zdrobniale, po imie 

niu. O bo jakżeż inaczej zarysowal 

się on obecnie w jej oczach. 

Nie był to już ten drobny, śmiesz- 

my urzędniczek, za którego wyszła 

zamąż, by tem bliżej się znaleźć kasy 

Trauba. Nie, był to pokrzywdzony 
przez nią człowiek, nad którym się 
łitowała i którego się troszę wsty- 

dziła. ` 

„go i Śpieszy nań z odpowiedzią. 
astała go w domu, bo tem - 

Turski w jej oczach wytósł pra- 

wie ma bohatera. 
Bo, po jej postępowaniu uczynić 

dla niej to, co on uczynił, na to nie 
zdobylby Się każdy. „Odpłacić dobrem 
zą zło, nie zrazić się pozorami, wy- 
trwale mimo wszystko chcieć rato- 
wać. 

— Czuję — szeptęła — że mogłi- 
bym go pokochać! Jego wielka mi- 
łość dla mnie naprawdę warta jest na - 

grody. 3 
I w tej chwili wyobrazila sobie 

twarz dziadka, co on powie, gdy do- 
wie się o „prawdziwem* małżeństwie 
„Kiry. Wtedy, bez wahamia zechce ją 
oddać do domu obłąkanych! Teraz 
należało co rychlej porozumieć się z 
Turskim. 

Kira luhiła działać natychmiast. 
Przypuszczała, że o piątej zastanie 

go w domu. Wobec tego wybierze Się 

łam sama, a na wszelki wypadek weź- 

mie ze sobą list. 

Usiadła za biureczkiem i szybko» 

jęła kreślić słowa listu. 

Z konieczności musiała nakłamać. 
Pisała więc, że powróciwszy tylko de 
Warszawy, otrzymała bilet Tursk 

  

   
Ža 

  

gdyby nie 
list odnosi osobiście, będzie go ocze- 
kiwać cały wieczór, mawet o Po 

godzinie. Następnie dodała kilka ciep 

łejszych słów, a cheąc zrobić mu przy- 

jemność, położyła podpis „Twoja 
  

  

(D. «. n.). 

edpowiedziałny Witołd Kiszkis. 

     


