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Nieodzowne warunki 
usprawnienia ubezpieczalni     

. społecznych. 
Usiawa o ubezpieczeniu społecz- 

nem jest nową kartą, która już zapeł- 

niać się poczyna żywą treścią. To na- 

į i dokonywać sić 

  

bywanie nowej (r 

musi szybko, a-przecież ostrożnie. Po- 

łączone jest to ze znacznemi trudno- 

ściami tem więcej, że funkcjonowa- 

nie niektórych ubezpieczeń (choro- 

bowego i wypadkowego) może ulec 

czasowo pewnemu zakłóceniu wsku- 

tek rozszerzenia zakresu ubezpiecze- 

nia i przekazywania całości spraw 

centralnym zakładom. 

Stąd też zbyt szybki sąd o wartoś- 

ci nowej ustawy może łatwo być nie- 

sprawiedliwy. : 

Poczakkowe klopoly, trudności w 

związku z wykonaniem nowych prze- 

pisów; nie powinny powodować R 

ceważenia, czy ujemnego osądzenia 

samych ubezpieczeń w nowej formie. 

Trudno nie wspomnieć i o tem, że 

ustawa scaleniowa, tworząc ubezpie- 

czenie emerytalne robotnicze, popra- 

wiając ubezpieczenie "wypadkowe, po- 

garsza świadczenia ubezpieczenia cho 

robowego, obciążając robotników, sze- 

regiem obowiązków, dotąd przez Ka- 

  

sy Chorych nie wymaganych. 

Łatwo też stać się może, iż w cza- 

sie początkowym zwłaszcza, gdy eme- 

rytalne ubezpieczenie mie będzie je- 

szcze w szerszym zakresie wypłacać 

rent, szerokie rzesze, odczuwając prze 

dewszystkiem ograniczenia w świad- 

Gdniiach ubezpieczenia chorobowego 

jako dotkliwe. odnosić się mogą do 

sealonych ubezpieczeń z niechęcią i 

zbyt jednostronną krytyką. 

Dotychczasowe: Kasy Chorych: jak 

kolwiek posiadały sporą liczbę łat 

praktyki i dóświadczenia, zwłaszcza 

w tych dzielnicach, gdzie istniały je- 

szcze przed wojną., przecież daleko im 

było do powszechnego zadowolenia. 

Wydatki na lecznictwo w Kasach Cho 

rych wynosiły wówczas 40 -— 50 proc. 

wpływów, a ogółem na świadczenia 

lecznicze i gotówkowe wydawano od 

70 — 80 proc. wszystkich wpływów. 

kierownictwo 

  

Jak z tego widać, 

Kas Chorych robiło wiele, by. właści- 

we swe żadanie możliwie w szerokim 

zakresie wypełnić. 

Skądże zatem brały się tak liczne 

wśród rzesz pracujących narzekania 

na Kasy Chorych? 

Charakter tych . narzekań da 
streścić w następujących punktach: 

marnowanie wielkiej ilości czasu 

przez ubezpieczonych "wobec niedosć 

sprawnej organizacji lecznictwa na 

niektórych terenach, wreszcie — i to 

skarga niestety nierzadka — sposób 

odnoszenia się administracji do ubez- 

pieczonych. 

"Być móże 

z porad lekarskich zapełniała gabine- 

ty lekarzy w Kasach. że to „przeładoó- 

wywanie' mogło powodować znaczną 

stratę czasu ubezpieczonych, tem wię- 

cej, że jak mówi statystyka Minister- 

stwa Opieki Społecznej — lekarze ka 

sowi przyjmowali koło 10-ciu pacjen- 

tów na godzinę. Tej tendencji nadu- 

żywańia porad lekarskich ma prze- 

ciwdziałać przepis ustawy o opłatach 

za porady lekarskie. 

Trudno jednak zaprzeczyć, że nie 

zawsze tajemnica straty czasu ubez- 

pieczonych w Kasach tkwiła tylko 
w gabinetach lekarskich, — często 

mieściła się one w biurokratyźmie ka- 

sowym. 

Nie od rzeczy pędzie dodać, że cza 

sami dobór personelu lekarskiego da- 

powodów do skarg. Tak 

znaczne pomyłki w diagnozie, i to po- 

myłki rażące, wpływały jak najgorzej 

na stosunek ubezpieczonych do Kas, 

do samej-idei-ubezpieczenia powszech' 

nego.” Gorzej jeszcze, gdy po stwier- 

dzeniu takiej pómyłki; Kasa nie chcia 

się 

  że łatwość korz 

  

wał wiele 

ystamia + 

ła o niej wiedzieć. Należy zaś podkre- 

Ślić z naciskiem, że jedna taka pomył- 

ka. lekceważące odniesienie się leka- 

  

1 do poważniejszego wypadku, po- 

dla 

instyfucji — i cała rzesza pierwszorzę 

woduje ogromne szkody opiaji 

dnych i sumiennych powag Jekarskich 

nie może przez długi czas powetować 

  

  

strat w opinji. 8 

Biurokracja b. Kas Chorych pe 

siada wymowną kartę. Znamy z prak 

iyki. jak dawni władcy Kas Chorych 

  

umieli się stabilizować i zabezpiecz 

swój .stan posiadania* w Kasach. Z 

owi 

  

instytucji, mającej służyć inter: 

społecznemu, tworzono biura. w któ- 

rych dobrze być miało przedewszyst- 

kiem dla samych pracowników biura. 

Przysłowiowyehwąasy„<la tabakiery 

znalazł tu pełne zastosowanie. 

Zmieniło się pod tym względem 

ogromnie wiełe w wytężonej 

ministra Prystora. Alė tu i 6wdzi> Ja- 

wnc nawyczki pozostaly lub odaswa 

bez- 

racy 

  
przyjmować się poczęły. W imię 

  

sirenności należy zaznaczyć, że praca 

w Kasie Chorych nie należała do naj- 

przy jemniejszych. Śpotykanie się cią- 

głe z nieszczęściem, biedą. zwłaszcza, 

     

gdy niezawsze w nieszczęściu można 

pomóc. Dodajmy jeszcze. że w okre- 

  

   
sie kryzysu gospodarczęgo Kasy by 

w znacznej ilości wypełnione bezr 

botnymi. spekulującymi ra zasiłki 

Znaczna też ilość poważnie cnory::h 

dopiero w okresie bezrobocie zgłasz!- 

ia się ną leczenie. 

Niemniej jednak i te wszystkie 

przejawy nie powinny osłabiać. obG- 

w'ą.ku ludzkiego traktowana ubez- 

pirczonych. Ten, kto poświęca 

pracy w ubezpieczeniach społeczny<h. 

szczególnie w ubezpiec niu chorobe - 

wem, musi wykazywać walory miętyi- 

ko urzędnicze. Tu nie może być tylka 

stosunek najmu pracy. i 

  

Każdy pracujący w ubezpiecze- 

nia h jest ich współtwórcą i w:pół- 

szafarzem. Interes społeczny, interes 

„ladzki dominować musi nad herwa 

mi | chwiłami złego humoru. Objek- 

tywnie, dobra wola, poszanowanie 

w każdej pra- 

   
sadności wymagane 

sy publicznej. Tu zaś stanowić «te 

muszą szczególne właściwos*: pracow 

ników. 

Zdajemy sobie sprawę г tego, że 

przy wprowadzeniu w życie ustawy 

scaleniowej — praca nie będzie spo- 

kojna. Wymaga опа @шец wysiłku, 

zrównoważenia i dobrej woli. Ale toż 

vd pracy administracji ub :spieczeń 

zależeć będzie w dużej miecze stosu 

uek ubezpieczonych do nowych ke- 

шог К organizacyj ubezpieczeń, Graz 

rola. jaką w państwie te uorzpiecze- 

ode 

  

     

nia spełnić będą mogły. 

| acc 

  

Wilno, Sroda 24 Stycznia 1934 r. 

   
    

   
   

   

    

Min. Beck z 

WARSZAWA. (Pat). Minister 
spraw zagranicznych Beck powrócił 

  

małżonką w 

"BE, 

Min, Beck powrócił z Genewy. _ 

oknie wagonu. 

dziś z Genewy. Minister Beck obejmu 
je urzędowanie we środę 24 bm. 

  

    

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Polsko - niemiecka 
„konferencja. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 23 
b. m. rozpoczęła się w. Warszawie, w 
Ministerstwie Opieki Społecznej, kon 
ferencja polsko - niemiecka mająca 
na celu uzupełnienie postanowień u- 
mowy polsko - niemieckiej o ubezpie 
czeniu społecznem z 41 czerwca 1931 

roku. 
Na czele wyjątkowo licznej dełe 

gacji niemięckiej, składającej się z kil 
kunastu osób. stoją dyr. ministerjal 
ny Engel i nacz. Rosenberg. 

Bezrobocie. 
WARSZAWA, (PAT). -— Według danych 

P. U. «P. P. liczba bezrobotnych na, terenie 
całego państwa w dniu 20 stycznia rb. wyno 
siła 386,825 osób, co stanowi wzrost hezro- 
bocia w stosunku do tygodnia ubiegłego 0 
18,189 osób. 

Znowu sprawa honorowa. 
PARYŻ, (PAT). Deputowany Hessć, 

były przewodniczący lzby Deputowanych, 

posłał wezoraj Świadków adwokatowi Be- 
neix. Dep. Hessć czuj ; dotknięty artyku 
łem, zamieszezonym przez Beneixa wczoraj 
w jednym z dzienników. 

  

  

  

   

STAWISKI! PIENIĄDZE! 
Znowu burza w izbie Deputowanych. 
Premjer Chautemps broni ministrów przed zarzutami dep, Henriot. 

PARYŻ. (PAT). — Popołudniowe posie- 
dzenie parlamentu rozpoczęło się w almo- 
sferze dużego podniecenia. 

Po przyjęciu szeregu projektów w spra 
waeh dragorzędnych, w dyskusji nad budże 
tem więziennictwa zabrał głos deputowany 

prawieowy Henriot. 
Dep. Henriot na wstępie swego przemó- 

wienia zaznaczył, że jak wynika z wiadomo- 

nę" Austrja ma dość hitlery: 

„ałęnęk. r: 

ści prasy —- Sprawa Stawiskiego jeszcze raz 
zostanie odroęzona z powodu  skradzenia 

niektórych akt tej sprawy. Dalej „mówca 

zwraca nwagę, že gen, Brbier de Fourtofi, 
dy. nadzorczej  jednęgo z towa- 

rzystw Stawiskiego, był broniony w roku 
1932 przez piemjera Chautemps. * 

W tejże ehwili dep. Bouesse przerywa mó 
wey, wołając: „lie pieniędzy otrzymał: pan 

mu. 

  

  

  

Możliwość zwołania nadzwyczajnej sesji Rady L. N. | 
WIEDEŃ. (Pat). Rząd dr. Dolltus 

sa zapowiada ostrą walkę z terrorem 
narodowych socjalistów, zarówno w 
drodze represyj wewnątrz kraju, jak 
i akeji międzynarodowej. 

„Wełtblatt* donosi, że rządy Nie 
miec, Anglji, Francji, Anglji i Włoch 
otrzymały odpisy dokumentów, któ- 
re dowodzą, że centrum akcji terrory 
styeznej przeciwko Austrji znajduje 
się na terenie Niemiec. Rząd. austrja- 

eki zawiadomił, że będzie zmuszóny 
przedstawić sprawę terroru „niemie- 
ckiego na; forum międzynaredowem. 

GENEWA. (Pat). Przed wyjazdem 
na kilkudniowy urlop sekretarz gene 
ralny Ligi Narodów Avenol wydał za 
rządzenia na.wypadek, gdyby Austrja 
zwórciła się: ze skargą. na Niemcy do 
Ligi Narodów i gdyby zaszła koniecz 
ność zwołania nadzwyczajnej sesji 
'Rady.. Ligi. ‚ : 

W Bstonji już obowiązuje nowa konstytucja 
TALLINN. (Pat). Dziś weszła w ży- 

cie nowa konstytucja, przyjęta przez 
piebiscyt w październiku ub. roku. 
Wejście w życie nowej konstytucji oz 
najmiono 21 strzałami armatniemi. 

Funkcje tymczasowe prezydenta 
republiki do chwili wybóru nowego 

   

     

   

  

minikańskiej 

  

     
Za spokój duszy 

p - 
IGNACEGO LEGWANDA 

urzędnika Wileńskiego Starostwa Grodzkiego, 

zmarłego po krótkiej lecz ciężkiej chorobie w dniu 19.1 1934 r. 

w Rudce, odprawione zostanie nabożeństwo żałobne w dniu 25 

stycznia r. b. o godz. 7 'rano w kościele św. Ducha przy ul. Do- 

prezydenta w w głosowaniu ludowem 
objął prezes rady „ministrów . Paets. 
Prezydent już obecnie będzie „miał 
prawo rozwiązywać parłament, wyda 
wać dekrety z mocą ustawy i zawie- 
szać ustawy, przyjęte przez parlament 
korzystając z prawa veta. 

O czem zawiadamiają 
Starosta Grodzki i urzędnicy, 

    

za swe wystąpienie*? Dep. Bouesse zapowia 

da przytem, że oczekuje świadków dep. Hen 
riota, poczem, podchodząc aż do trybuny. 
obrzuea mówcę gradem inwektyw. Wywału 
je te niezwykłe oburzenie. Prawicowi de- 
putowani biją w pulpity, komuniści wznoszą 
okrzyki i śpiewają międzynarodówkę. 

Przewodniczący każe opróżnić trybynę, 
poczem posiedzenie przerywa. k : 

Po wznowieniu posiedzenia Izby Henrio 
wytacza ezereg dalszych *ciężkich zarzutów 
pod adresem czynników rządowych, m. in. 
ministra Dalimier, w związku z aferą Stawis 
kiego. Wi zakończeniu mówea domaga się 
odesłania do komisji artykułu 1 omawianego 
przez Izbę projektu, z wzmianką, wyrażają 
cą nieufność ludzióm, którzy osłaniali. Gzia- 
łalność oszustów. 

Po tem przemówieniu zabrał głos prem- 
jer Chautemps, odpierając zarzuty postawio 
ne przeciwko rządowi. M. in. premjer pód- 
kreśla, że min. de Monzie nigdy nie był ad- 
wokatem Arietty Simon (późniejszej pani 
„Stawiskiej) a. jeżeli chodzi o Paul — Boneo 
ura — to roła jego była zupełnie naiurałna. 
Jeśli ehodzi o rolę samego premjera w spra 
wie gen. de Foutou, to istotnie bronił on 
tego generała, który miał piękną przeszłość 
wojenną. 

W tejże chwili jeden z deputowanych ko 
munistycznych przerywa premjerowi okrzy 
kiem: „Pan otrzymał za to pieniądze“! : 

Premjer Chauteinps zaznacza, że w tym 
ezasie nie był również deputowanym. Mini 
ster. Cot — ciągnął dalej premjer — wystę 
pował również w przytoczonej aferze. Affre 
teuds Reunis, nie był jednak wówczas depu 
towanym. Dobra wiara ministra sprawiedii 
dliwości Raynaldy w sprawie Sacazana z0- 
słała również udowodniona. Następnie mi- 
nister rozprawia się z zarzut/mi, skierowa- 
nemi przeciwko ministrowi Bonnetowi. й 

Dep. Henriot — ciągnie premjer — twier 
dził, że w razie przeprowadzenia rewizji w 
pewnym banku możnaby znaleźć niespo- 
dzianki. .. Minister sprawiedliwości zarządził 
rewizje w tym banku. Prawdopodobnie od- 
bywa się ona w tej chw Minister uważa 
wszelkie oskarżenia, podniesione w Izbie za 
łałszywe, albo też świadczące o złej woli. 

Wkońcu Chauterips postawił kwestję zau 
fania przy wniosku Henriota. 

г W głosowaniu wniosek Henriota upadł 
większością 367 głosów przeciwko 201. 

Aresztowano 800 mani- 
festantów. 

PARYŻ. (Pat). Wezorajsze wieczor 
ne manifestacje przeciągnęły się do 
późnej nocy. Utarczki policji z manite 
Stantami trwały do godziny 2 w nocy. 
Policja dokon. zgórą 800 aresztowań. 

  

       
  

  

Postępy kryzysu zostały zatrzymane. 
Przemówienie ministra Przemysłu I Handlu dr. Ferdynanda ZARZYCKIEGO na komisji budżetowej Sejmu. 

Na wstępie swego obszernego przemówie 
nia p. minister podkreślił, że ubiegły rok 
jest pierwszy od ezasu wybuchu k ‚ 
który w skali Światowej nie eharakieryzaje 
się dalszym spadkiem produkeji i obrotów. 
Przeciwnie, bądź ujawniła się zmiana na lep 
sze, hądź też zatrzymane zosłały dalsze po 
stępy kryzysu. Ten zwrot na lepsze przedew | 
Sszystkiem dokonał się na podstawie zmian 
w dziedzinie stosunków pieniężnych. W; mia 
rę ustania spadku een, 2 więe Strat i niewy- 
płacalności, odbudowuje się zanfanie, ka- 
pitały wchodzą na rynek i ułatwiają przed- 
siębiorstwom inwestycje i gromadzenie za- - 

pasów. % 

Minister analizuje naštępnie  položenic 
gospodarcze: w, poszczególnych krajach i do 
chodzi do wniosku, że naogół 
jest chyba prawdopodobne dalsze pogłębia 
nie się kryzysu światowego. 

Rok 1933 był w Polsce okresem wstrzy 
mania postępu kryzysu i zahamowsmia spad 
ku obrotów. Wskaźnik ogólny produkcji 
wzrósł przeciętnie: w tym roku o 3:proe., głó 
wnie w. produkcji dóbr wytwórczyeh,. przy 
niezmienionej prawie produkcji dóbr spoży- 
cia. Znaczniejszy wźrost obserwujemy w 

    

biorąe nie . 

przemyśle włókienniczym. Ruch hudowlano- 

mieszkaniowy wzrósł znacznie i spodziewa 

ny jest dalszy jego wzrost. Wprawdzie wy 

dobycie węgla spadło w porównaniu z ro 

kiem 1932 o 5,47 proc., lecz od września za 

| uważyć można wzrost w porównaniu z tym 

okresem w roku ubiegłym. 
Po szezegółowem omówieniu spraw 'pro 

dukeji i' eksportu węgia minister, , emawia 
wytwórczość polskich hut,. stwierdzając, że 

w roku 1933 doznała ona znacznego powięk 
szenia w porównaniu z rokiem ubiegłym, po 
została jednak ciągle na niskim poziomie, 
w porównaniu z maksymalną 
cią. „jaka była osiągnięta w czasie najlep- 
szej konjunkiury w roku 1928, Dalej mini- 
ster przechodzi do przemysłu  nattowego, 
podkreślające m. in. jako fakt dodatni w dzie 
dzinie stosunków 6rganizacyjnych tego: prze 
mysłu powołanie do życia przymusowej orga 
nizaeji polskiego eksportu nattowego. Oma 
wiająe sprawę. elektryfikacji, mówca stwier 
dza m. in., że na elektryfikację w Polsce 
potrzebne sa jeszeze Khardzo wielkie kapita 
ty. Według fachowej .opinji, w najbliższym 
okresie 5 lat trzeba około miljarda zł. W cia 
gu dalszych 15 łat — 3 i pół miljarda, 0 po 
tem jeszeze '8 nowych miljardów. Wobec 'te 

wytwórezoś- - 

go musimy się liczyć z powolnym tylko 
wzrostem elektryfikaeji w Poise: 

W spaawie kartelowej minister oświad 
czył, że jako gospodarczo szkodliwe zwal- 
czane są te kartele, które hamują: przystoso 
wanie aparatu produkcyjnego do potrzeb 
konsumeji, przez podtrzymywanie zbyt wiel 
kiej ilości fabryk. 

Rzemiosło, mimo kryzysu, wykazuje du 
żą żywotność. Poruszając sprawy handlu, 
minister przeciwstawił się dotąd jeszcze spe 
tykającym się zapatrywaniom na handel, 
jako na zajęcie podlejszego gatunku. Na- 
wet myśli się tu i ówdzie o wyeliminowaniu 
czynnika handlowego. Funkcji handłu — 
podkreślił p. minister — wyeliminować się 
nie da. Powinno się mówić o usprawnieniu 

I racjonalizacji handlu. Musimy też walczyć 
z uprzedzeniem, jakoby poolski towar był 
gorszy od obcego. Jest to nieprawda. Udział 
procentowy Polski w ohrotach handlu świa 
towego wzrósł za 9 miesięcy 1933 roku w 
porównaniu z .rokieni 1932 o 0,69 proc. -- 
Głównem. zadaniem naszej zagranieznej po 
lityki handlowej w roku bieżącym. będą: 
dalsza rozbudowa sieci układów celnych 2 
Europą Zaehodnią, utrwalenie dodatniego 
bilansu handlowego, dałszy rozwój obrotów 

    

   

  

e Rosją i dążenie de normalizacji stosunków 
z Niemeami, wreszcie dalsza aktywność w 
stosunku do krajów zamorskich. 

„ W zakończeniu p. minister podkreśla ko 
nieczność wyciągnięcia z kryzysu pewnych 
konsekwencyj. Pierwszą tezą jest pewnik, 

że po okresie ożywienia przyjdzie okres de 
presji gospodarczej. Druga teza — to konie 
ezność posiadania własnych płynnych re- 
zerw, których odbudowa musi hyć głównymi 
celem w okresie polepszającej się konjun- 
ktury. Normalna. zdolność wytwórcza w da 
nej gałęzi nie powinna być obliczana wedłag 
rozmiarów zbytu z okresu najlepszej Коп- 
junktury. Połska wykazała w cz: ubieg- 
łego okresu kryzysu bardzo wielka siłę i 
wytrzymałość. Niemniej jednak, wszysey mu 

simy pamiętać, że jesleśmy biedni. Wyjście 
z biedy nie będzie możliwe, bez zwiększonej 
aktywności na każdym odcinku naszego ży 
cia gospodarczego. Polska zdała dobrze egza 
min w eżasie kryzysu. Wycierpiała dužo, ale 
nie poszła na ryzykówne eksperymenty. —- 

Dziś, . na progu, nowego okresu, Polska pój 
dzie dalej po swej. może skromnej, ale so- 
lidnej drodze ku lepszemu jutru, którego ce 
lem będzie polepszenie warunków bytu ogó 
łu obywateli w Polseę. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
OSTRA .OGENA POŁYTYKI NIEMIECKIEJ 
PRZEZ OPOZYCYJNĄ PRASĘ LITEWSKĄ. 

  

ios“ i „Ry it. prasa opozy a („b 
' taktykę niemiec tas“) gwałtownie krytykuje 

ką w stosunku dó Litwy. 

Rytas* w art. p. t: „Precz z rękami od 
na ten temat:co następuje: 

rozpeczęli akcję 
w stosunku do Litwy. Niemcy 
zmyślone plotki dła usprawie- 
ch poczynań  artylitewskich. 

żywać. przeciwko 
„mianowicie .Za- 

o Wilno, a nawet 

       
  

  Wiłna* pisze 
Nieme 

  

   
   

  

dliwienia 
Wreszcie Niemcy zaczęli 

  

           

      Litwie niedban 

  

   

    

rzucać ‚ 
wręcz w Wilna. Okazję do ta- 
kiej niezw niemieckiej w sprawie    

  

wiłeńskiej dają rozpuszczane przez samych 

Niemców plotki o rokowaniach polsko - li- 
tewskich. . 

Oddawna znaną i zrozumiałą jest rze- 
czą, że Niemcy śledzili zawsze za każdym 
krokiem litewskim..któryby mógł w taki czy 
inny sposóh doprowadzić Litwinów, i Poła- 
ków do dającego ąć przez obie stro 
ny modus vivendi. Nie y jednak, zw у 

cza, ježeli chodzi o Niemców, pamiiętaja 
ką taktykę stosowały Niemcy, gdy coś w tej 

sprawie było robione. 3 

Jasną jest rzeczą, że Niemey by- . 
ły i są zainteresowane w sprawie wileńskiej, 
rzecz prosta, o tyle, o ile mogą te sprawę 
wyzyskać dla celów swej polityki. W związ- 
ku z tem taktyka niemiecka w tej spra 
niejednokrotnie się zmieniała. Niekiedy Wil- 
no było dla Niemiec narzędziem dla popra- 
wiania swych stosunków z Polakami, kosz- 
tem interesów litewskich i świadomego ode- 
grywania w Europie roli apostoła pokoju. 
Niekiedy, znów, Niemcy używały Wilna. ja- 
ko objektu w stosunku do Polski. by nie 
wypuścić ze sfery swych wpływów polityki 
litewskiej. W każdym wypadku, Litwa była 
jedynie środkiem dla polityki niemieckiej i. 
niemieckich interesów. м 

Twierdzenie pow. nie jest pustym 
frazesem. ewątpliwic wszyscy pamiętają, 
że w 1928 r. ówczesny przedstawiciel nie- 
miecki Morat wraz z przedstawiciełem so- 
wieckim, złożył w е «wok. Mino5. Z. ł 
poradził Litwie większą ustępliwość wzgłę- 
dem Polski, oraz znalezienie jakiegoś mo- 
dus vivendi z Polska. Dla przedstawiciela 
niemieckiego i sowieckiego nieważne wów- 
czas było czy Litwa zdobędzie się ną Modus 
vivendi kosztem całkowitego i bezwarunko- 
wego wyrzeczenia się Wilna. Takiego posn- 
nięcia od Niemiec żądała wtedy niemiecka 

a stanu. Tem Się też tłumaczy, że Strese- 
mann nie cofnął się przed tym krokiem. 

Ten sam Stresemann zaproponował ów- 

czesnemu wysokiemu Komisarzowi w Gdań- 
sku Hammelowi likwidację problemu kory- 
tarza przez udzielenie Polsce za korytarz 
gdański nowego korytarza przez Litwę z por 
tem kłajpedzkim, in. słowy problem kory- 
łarza gdańskiego miał być zlikwidowany 
przez oddanie Litwy Polsce. Gdv Hammel 
zapytał Stressemann'a czy w lej sprawie 
mówiono z Litwą i czy ta ostatnia zgadza się 
na taką kombinację. Stresemann odpowie- 
dział, że nie mówiono, lecz jest to bagatela. 
„Innemi słowy, w wypadku porozumienie 
aljantów i Polski, nie byłoby potrzeby za- 
sięgać zdania Łitwy. 

„ Jakie cele mcy żywią, okazując obec- 
nie znowu „troskę* w sprawie wileńskiej 
i obawiając się, by Litwini naprawde nie 
porozumieli się z Polakami? 

Niemcy pagnęliby spekulować uczuciami 
litewskiemi w stosunku do Wilna i po wnie 
sieniu wśród Litwinów rozłamu względem 

Niemiec, odwrócić uwgę litewską od "istot- 
%nych problemów litewskiej polityki żagra- 
nicznej i od niebezpieczeństw, jakie mo 
głoby się wyłonić, gdyby wodzowie „trze- 
ciej Rzeszy” przystąpili do wykonywania 
swej „polityki terytorjalnej" w Europie 
Wschodniej. Pozatem Niemcy obawiaja sie 
każdego porozumienia połsko-litewskiego. o 
ile byłoby ono realizowane bez niemieckiej 
protekcji. 

Parafrazując słowa rosyjskie: „Precz z 
rękami od Chin* chciałoby się powiedzieć 
dziś pod adresem niemieckim: „Precz # rę- 
kami od Wilna i Litwy*.' Litwini sami po- 
trafią decydować o losach swego kraju. 

W podobnym duchu piszą „Lietuvos Żi- 
nios* w art. p. t. „Dobrze. że już dla wszyst 
kich jest jasne": L у 

Litwa stale cierpiała z powodu różnych 
podejrzeń i domysłów odnośnie stasunków 
litewsko-niemicckich. Dla Litwy płyneły 
stąd straty gospodarcze i polityczne. Z jed- 
nej strony zwłaszcza w początkach n. 
ległości sąsiedzi Litwy, šia Jwytwo- 
rzyć w Europie wrśżenie, że Titwa idzie na 
pasku  litewsko-bołszewickim. * Wytworzyło 
to wtedy jak n. a o Litwie opinię i 
wywołało brak x 
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      nie dą yła do w 
jak gdyby nie uni 

«roli, która Europie 
nie podobała. Im 

źmego oblicza, a czasami 
ała odegrywania pewnej 
Zachodniej wyraźnie się 
dalej w las tem więcej 

„gra“ doprowadziła do Sytuacji 

  

  

drzew. Taka 
obecnej { 

Niemcy stale spekulowały na stosunkach 
litewsko-polskich. dając, jakgdyby, do zro- 
zumienia, że dopomogą do odzyskania Ł.1i 
wie (Wilna. Znęciłó to pewnych naiw! 
polityków litewskich. Na szczęście politycz ' 
na naiwność niemie uczyniła to, że Niem 
cy naraz odsłoniły karty. W związku z tem 
państwa europej: up: 
mi, zaczęły troszczyć s 
Wreszcie i cy Lit 
czego dąży żystow: 
miecki. Zrozumieli, 
jest zbyt prymitywna i że Niemcom zale 
na rozłamie państw bałtyckich. i 

Jednocześnie wyjaśniło sie stanowiska 
Rosji Sowieckiej względem. sprawy wiłeń- 
skiej. Dla Sowietów sprawa ńska obee- 
nie nie istnieje. Sowiety w sprawie wileń- 
skiej obecnie palcem nie poruszą. A 

W ten sposób, ogółną sytuacje politycz- | 
ną państw bałtyckich uwa należy za do- 
statecznie jasną, zaś sytuację Litwy za cal 
kowieie wyjaśnioną. Umożliwia. to wyraźniej 
sze myślenie o, przyszłości i wytknięcie 
wiech litewskiej: pol zagranicznej w bar 
dziej korzystnym,” niż: dątychczas. kierunku. - 
(Wilbi). ) 

    

     

            

    

    

       imperjalizm nie- 
że spekulacja niemiecka 

    

   
          

   
  

   

    

  

 



> КОНа й Wi 

Konierencja 4-ch pod protektoratem Hendersona? 
LONDYN. (Pat). Sprawa ewenłuai 

nej inicjatywy brytyjskiej w bezpos- 
rednich rokowaniach francusko - nie 
inieckich przedstawia się w dalszytn 
ciągu niejasno. Pisma angielskie twier 
dzą. że istotnie Hitler wyraził życze- 
nie. aby Wielka Brytanja wystąpiła 
z inicjatywą w tej sprawie, z Niemiec 
zaś nadchodzą wiadomości, że aczkel 
wiek rząd niemiecki nie miałby nie 
przeciwko zwiększeniu liczby stron 
rekujących, to jednak nie zwróci się 
z tem do Wielkiej Brytanii bezpoś- 
rednio. 

Z Paryża donoszą, iż rząd angiel- 
ski zaproponował zwołanie konferen 
cji 47ek mocarstw: Francji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanji i Włoch. Według 
tych informacyj. aby nie narażać się 
na zarzut wznowienia paktu czterech. 
iniejatywa do tej konferencji ё 
miała od Hendersona. Francja ma oś- 
wiądczyć w lutym, że dalsze jej roz- 
mowy bezpośrednie z Niemcami nie 
rokują spodziewanych rezultatów, 

wobec czego Henderson na posiedze- 
niu w Londynie zaproponować ma 
spotkanie przedstawicieli 4-ch  mo- 
carstw dłą ustalenia dalszych kroków 

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera 
dowiaduje się ze źródeł miarodajnych 
że w nocie niemieckiej, doręczonej 
ambasadorowi Wielkiej Brytanji w 
Berlinie, w odpowiedzi na wysunięte 
przez stronę angielską żądanie wy, 
nień co do rewindykacyj niemieckich 
w zakresie równości zbrojeń. dwa u 
stępy zdają się wskazywać. że Niemey 
powitałyby przychylnie nowe prope- 
zycje Wielkiej Brytanji. 

Agencja Reutera dowiaduje się, że 
sprawa ta będzie omawianą na jutrz=j 
szem posiedzeniu gabinetu. Możliwa 
jest. że rząd w rezultacie jutrzejszych 
narad wystąpi z interwencją, mającą 
na celu zmniejszenie rozbieżności po 
glądów Francji iec. 

ZPPA Do PY: M OKAY I LLS 

„ Zarząd Koła Medyków U.S.B. 
ma zaszczyt prosić w dniu 

3 lutego 1934 r. 

i Xll-ty BAL MEDYKÓW 
który j Da się w Salonach 
izby Przemysłowo- a! 
Mickiewicza 32, gmach P. K.0. 

początek ogodz 22. Wstęp 6 zł., akad. 2.50. 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

   

PARYŻ. (Pat). Odpowiedź niemie 
cka została przekazana dla przestu- 
djowania ministrowi Paul - Boneou- 
rowi oraz resortom obrony  narodo- 
wej. Czynniki te potwierdzają, że spt- 
sany na 14 stronnicach maszynowe- 
go pisma komunikat niemiecki zawie 
ra żądanie Niemiec eo do natychmia- 
stowego przyznania im równości, nie 
tylko w zakresie etektywów, ale rów- 
nież i materjału wojennego Niemiec 

Ostatnio odżył sugerowany znowu: 
przez ministra Simona pomysł zwoła 
nia do Paryża konferencji 4 wielkich 
mocarstw: Niemiec, Francji, Wielkiej 
„Brytanji i Włoch. W kołach francus- 
kich pomysł ten nie liczy jednak wie 
łu zwołenników. 

  

Goraz siłniej utrwala się przeko- 
nanie, że oporne stanowisko Niemiec 
odracza faktyczne rozbrojenie. 

AE ARCOROC ASESOR T SCAR OCZNA SODA SZT 

Adwokaci paryscy 
w obronie godności zawodu. 

Księżom zakazano 
pisać do „i. K. C.“ 

W urzędowym organie krakowskiej kurji 
metropolitalnej „Notifieationes* w numerze 
ostatnim pojawił się następujący zakaz 
współpracy duchowieństwa w „Il. Kur. 
Codz.“. 

— Opierająe się na kanonie 1386 prawa 
kanonieznego, zakazujemy kaplanom umiesz 
czanie artykulow i korespondeneji, i wszel- 
kieį wspėlpraey w dzieńniku „ilustrowany 

Kurjer Codzienny”. 

Kronika  telegraficzna. 
— Strajki studentów zakończyły się na 

wszystkich uczelniach węgierskich. Rząd ze 
swej strony przyrzekł dać posady 1,300 oso 
bom z pośród bezrobotnej młodzieży dyplo 
mowanej i przestrzegać najściślej numerus 
clausus. 

— Sąd nadzwyczajny w Berlinie skazał 
62-letnią nauczycielkę na 6 miesięcy więzie 
nia za użycie wyrazów obraźliwych pod ad 
resem organizacji obrony przeciwłotniczej 
oraz akcji pomocy zimowej. 

— Na przedmieściu Berlina wybuchł » 
niewyjaśnionej przyczyny olbrzymi pożar w 
starym młynie. Ogień szybko rozszerzył się 
i ogarnął spichrz, zawierający 6 tys. cent. 
ziarna. Do południa ogień zlokalizowano. 

— Prefektura polieji postanowiła zam- 
knąć siedzibę narodowych socjalistów w 
Stokholmie. 

PARYŻ. (Pat). Na zebraniu Unji 
Młodych Adwokatów, liczącej około 
300 adwokatów, uchwałono rezolucję 
dotyczącą: 1) natychmiastowych san 
keyj przeciwko adwokatom, skompro 
mitowanym w aferze Stawiskiego, 2 
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Budżet Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 
w komisji sejmowej. 

WARSZAWA. (Pat). Sejmowa Komis 
budżetowa obradowała dziś nad prelimina- 
rzem budżetowym Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu. 

Sprawozdawca pos. CZERNICHOWSKI 
zaznacza m. in., że Gdynia stała się centrum 
nietylko naszego handlu morskiego, ale i has 

dlu tranzytowego państw bałtyckich. 
Według planu rozbudowy floty, budowę 

dwóch transatlantyckich statków po 22 tys. 
tonn pojemności powierzono stoczni włoskiej. 
Należność wynosić ma 30 miljonów lirów, 

    

  

publicznego ujawnienia nazwisk ad- 
wokatów, karanyeh dyseyplinarnie i 
3) ustalenia, iż nie można pogodzić za 
wodu adwokaekiego z piastowaniem 
mandatu poselskiego. Sprawa ta ma 
być omawiana na zebraniu unji. 

Zakończenie obrad 
Stałej Rady państw Małej Ententy. 

ZAGRZEB. (Pat). Konferencja Sta- 
łej Rady państw Małej Ententy zakoń 
czyła swe prace. 

Ogłoszony po konferencji komuni 
kat głosi, że we wszystkich zbadanych 
sprawach stwierdzono całkowitą zgod 
ność zapatrywań trzech ministrów. 
Przedmiotem obrad było również za- 
gadnienie rozbrojenia, sprawa paktu 

  

bałkańskiego oraz stosunków państw 
Małej Ententy z ich sąsiadami. W kwe 
stjach tych powzięto decyzje. Głęb- 
szemu zbadaniu poddano sprawę sto- 
sunków z Rosją Sowiecką oraz ich 
rozwoju w przyszłości. 

  

Następna sesja Stałej Rady odbę- 
dzie się w maju w Bukareszcie. 

St. Zjedn. uznają rząd Kuby. 
WASZYNGTON. (Pat). Prezydent 

Roosevelt zawiadomił przedstawicie- 
la dyplomatycznego Ameryki Łaciń- 

skiej, iż rząd Stanów Zjednoczonych 
gotów jest uznać rząd Kuby. 

  

Psychiczne... radjo, telewizja 
i promienie śmierci. 

B. konserwator mumij w Muzeum Brytyjskiem o tajemnicach Wschodu 
Z pwodu śmierei prof. Artura Wegale 

znowu zaezęto mówić o „zemście Tutenka- 

mena“ i innyeh „tajemnieach Wsehodu“. — 
Zabrał również głos b. konserwator mumij 

w Muzeum Brytyjskiem Sir Ernest Budge. 
autorytei w sprawach Wsehodu, znawea sta- 

rożytnego Egiptu i Chaldei. Spędził on dłu- 
gie lata na badaniach i podróżach i jest wła 
šeicielem zbioru starożytnych  wsehodnich 
rękopisów. 

Otóż sir Budge utrzymuje, że do wersyj 
w rodzaju „zemsty mumij* bynajmniej nie 
należy odnosić się seeptyeznie. Wiełe z tego, 
co Europejczykowi wydaje się tajemniczem, 
niemożliwem, ma nawet obeenie kształty re- 
alne na Wschodzie. M. in. psychiczne radjo, 
telewizja i osławione promienie śmierci 
są znane na Wschodzie już od tysięcy 
lat, tem się różniąe od dzisiejszych  zdo- 
byczy europejskiej techniki, że są produk- 
tem wyłącznie psychiki, woli. 

Ernest Budge opawiada o wiełu zjawis- 
kaeh, z któremi się zetknął podczas swych 
długoletnich wędrówek. 

— Znałem ludzi — mówi — jednego at- 
rykańezyka i jednego Hindusa, którzy mogli 
zjawiać się i znikać w oczach swego roz- 
mówcy. Nie może być w tym wypadku mo- 
wy o hipnozie, bowiem niejednokrotnie prze 

  

Tydzień Propagandy Gzasopism 
(20.1. — 3.11. 1934) 

W okresie Tygodnia Propagandy — czasopisma zrzeszone 
w Polskim Związku Wydawców Dzienników i Czasopism 
rozsyłają bezpłatnie egzemplarze okazowe 
Kto pragnie bezpłatnie otrzymać 
egzempiarze okazowe interesujących go wydawnictw 
proszony jest o zwrócenie się do któregokolwiek punktu 
sprzedaży gazet o pocztówkę, zawierając. wykaz czasopism. 
Bliższe wskazówki w wymienionych pocztówkach. 

(20.1. — 3.11. 1934) 

> Tydzień Propagandy Gzasopism 
    

Głos Z puszczy Rudnickiej 
jako Jeden z epilogów Powstania Styczniowego. 

(Z pamięćnika Wandalina Szukiewicza). 
Dzięki uprzejmości p. Józefa Szu- 

kiewicza — bratanka Wandalina Szu- 
kiewicza — otrzymaliśmy poniższy 
fragment pierwszych dni „powstania 
styczniowego i 'tragedji opisanych 
przed laty przez Włandalina Szukiewi- 

° сга na podstawie własnych wspom- 
nień dziecinnych. (Red.). 

   

W. pamiętnym dla każdego Pola 
ka roku 1863-im nie mieliśmy pra- 
wie zimy.  Musnęła ona zaledwie 
swem  śnieżystem skrzydłem naszą 
krainę i osiedla aż het, gdzieś daleko 
za Dźwiną i Dnieprem. pozostawiając 
tu ziemię nagą wprawdzie i brudną. 
łecz nie zamarzniętą, bo otuloną w 
szare opony mgieł rozdzierane od cza 
su do czasu jasnem okiem słońca, Ślą- 
cego ziemi swe ogniste pocałunki. 
Najstarsi ludzie nie pamiętali takiego 
ciepła o tej porze. To teź przepisywaii 
je widocznej łasce Pana Boga, litują- 
cego się niedoli tych. którzy porzuci- 
li swe ogniska rodzinne i wszystko, co 
mieli najdroższego. a tułajac się po 
łasach i walcząc za świętą sprawe, 
tygodniami całemi nie mieli dachu 
nad głową. . 

W kwietniu więc wiosna była już 
w całym rozkwicie, rozsiewa: ie po 
acknionej ze snu zimowego ziemicy 

hojną ręką swe dary czarodziejski 
napawając serea ludzkie nadzieją. 

    

Nadzieja! Któż jej wówczas nie 
miał w naszym kraju? Komu nić roi- 
ły się plany rozległe odbudowania 

Polski od morza do mórza? Klo nie 
śnił, nie wierzył... 

„Że grób ten pęknie. co stoi wśród 

świata przyparty ręką olbrzymiego 
kata“. Kto nie czekał zmartwychwsta- 
nia! Lecz inne były plany Przeznacze 
nia! Grom spadał po gromie, ginęli 
bohaterowie idei, pozostawiając po 

sobie pustkę niezapelnioną. I tak u- 
padła sprawa Święta. podniesiona z 
wysiłkiem olbrzymim. prowadzona 
po bohatersku, bez środków, bez bro- 
ni z wiarą jedynie w Opatrzność i 
słuszność sprawy. 

Jedna z pierwszych scen tej trage- 
dji dziejowej rozegrała się na teren'e 
powiatu lidzkiego. Głównym aktorem 
tej akcji był Ludwik Narbutt. syn Teo 
dora. znanego dziejopisarza Litwy i 
trzeba przyznać wywi»zał się z powie 
rzonej mu roli po mistrzowstku. J 
go sposób wojowania według opinji 
znawców. miał być znakomity, tak 
że do niedawna jeszcze w szkołach 
wojskowych stawiano takowy jako 
wzór prowadzenia partyzantki. Bvł 

  

    

  

‘' оп w tem. można rzec mistrzem, gdyż 
wyegzercytował się w ogniu walk aa 
Kaukazie, gdzie porwany ze szkół w 
Wilnie w r. 1848 przesłużył jako pro- 
sty żołnierz lat 11 uczestnicząc w dzie 
więćdziesięciu kilku potyczkach i 
większych bitwach. Po powrocie do 
domu z krwawo zasłużonym stopniem 
oficera, zaledwie miał czas odetchna* 
po przebytych trudach i niebezpie- 

      

, dwóch 

chodziłem przez to miejsce, gdzie się oni 
przed chwilą znajdowali. Ich nie było. Jed 
nakże zjawiająe Się znowu, ich materjalizu 
jaee się ciało odsuwało mnie. 

Dalej uezony odpowiada, że jeden z tych 
tudzi mógł nietyłko sam sie materjalizo- 
wać, lecz czynić to także z innymi. 
M. in. ukazywał egiptołogowi jego współpra 
ceowników, przebywających w danej chwili 
o setki kilometrów, którym uczony wydawał 
polecenia i stwierdzał po powrocie, że zo- 
stały spełnione. Tłumaczy to zjawisko jako 
„psychiczne radjo* połączone z „psychiezną 
telewizją. 

Sir Budge opowiada 6 wypadku, gdy ta- 
kie właśnie psychiczne radjo uratowało mu 
żyeie. Pewnego razu podczas podróży w gór 
nym biegu Błękitnego Nilu przewodnik egip 
tologa raptem zatrzymał karawannę osłów 
i odmówił udania sie w dalszą podróż; Na 
pytanie dlaczego, odpowiedział, że przed 
chwilą wyczuł, że o kiika mil odbywa się 
krwawa walka, i że gdyby w tej chwili tam 
się zjawili, zostaliby zabici. 

Rzeczywiście, gdy na następny dzień wy 
prawa ruszyła dalej, znalazła spalone wsie i 
trupy mieszkańców. 

Zastosowanie „promienie śmierei* przez 

tubylczych mędreów Ernest Budge ilustruje 
następującem opowiadaniem. 

— Zeszedłem do podziemi jednej z pi- 
ramid z przewodnikiem — tuziemcem. Wi- 
działem, jak przewodnik włożył rękę do 
wpółotwartego sarkofagu „zachwiał się i ru 
uął martwy u mych stóp. Za kilka dni zagad 
ka się wyjaśniła. Zdarzyło mi się rozmawiać 
z jednym z miejscowych „świętych mę- 
dreów*. Oznajmił, że zabił mego prze- 
wodnika z odległości, by uratować mi życie. 
Tuziemiec widzące w sarkofagu cenny amu 
let postanowił go ukraść — i by pozbyć 
się świadką, postanowił mnie zamordować. 

— Niestety, — mówi sir Budge — nie 
mogę mówić © wszystkiem, €o wiem. Gdy- 
bym to uczynił zamkniętoby mnie do domu 
warjatów. 

  

Tem niemniej znany egiptolog oznajmia, 
że eałe doświadczenie swego życia zamierza 
eawrzeć w książce, którą niebawem zakoń- 
czy. Książka ta ma być przeznaczona dla eli 
ty naukowej i owarowana przed możliwością 

  

czeństwach i nacieszyć się ciepłem 
ogniska domowego -— już ojczyzna 
z grobu wstająca i powołuje go do 
broni. Naznaczony do wywołania 1u 
chu zbrojnego w powiecie lidzkini. 
zbiera partje i w sam dzień M. B 
Gromnicznej wyrusza na czele, by wy 
„pełnić swój Święty obowiązek. Ale 
nie jest moim zamiarem kreślić histor 
je tego ruchu zbrojnego, przeprowa- 
dzonego przez Narbutta w ciągu 

miesięcy zgóra. Chciałbym 
tylko ku uczczeniu pamięci naszego 
bohatera i jego towarzyszy podać pa- 
rę wspomnień z epilogu owych dni 
burzliwych, które nawet na moim 
dziecięcym umyśle pozostawiły ni: 
zatarte wspomnienia. 

      

Pamięć ludzka nieraz jest zawod- 
ną. Zwłaszcza wspomnienia z lat dzie 
cinnych rozpływają sie w zapamię- 
tanych szczegółach małej często wagi, 
zacierając się wzajemnie, tworząc ju 
kąś niewyraźną chaotyczną całość. ni 
by tło, na którem gdzie niegdzie zabły 
ska wspomnienie faktu odosobnione- 
go lecz wybitnego, który wyjatkowo 
jasno zarysował się w naszej pamięci. 
W mojej pamięci wyodrębnia się prze 
wszysłkiem wspomnienie uczucia gr +- 
zy. jakie ogarniało mnie zawsze. 
gdym ujrzał zdala po drodze prowa 
dzącej kolei. sanącą się masę żołnie: - 
stwa, która robiła wrażenie niby 
ża olbrzymiego migocącego w słońc 
odbłaskami kolców żełaznych — ba- 
gnetów. “ i 

   

  

  

   

  

Wiedziałem, że ten wąż pełźnie na 
zgubę naszą i lęk jakiś ogarniał moja 
duszę dziecięcą, jakbym śmierć w 
łej jej groźnej postaci ujrzał! I — dzi 
wna rzecz — nie szło mi o siebie ot. 

      

   

   

dostania się w ręce tłumu. Dłaczego? „Bo- 
wiem są prawdy, które mędrzec wyjawia 
tylko wybranym i takie, których nie mówi 
nikomu... (k.). 

  

  

Słynny podróżnik Alain. Gerbault, który zno- 
wu w jesieni 1932 r. wyruszył w samotną 
wyprawę Marsylji, dotarł obecnie, jak 
sygnalizują, do wyspy Hiva-oa, k. Australji. 

  

spłacanych eksportem węgla w ciągu 6 lat 
Obecny tonnaż morski liczy w Polsce 27 jed- 
nostek o pojemności 6.056 tysięcy tonn. to 
jest 1 procent tónnażu światowego, co wska- 
zuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. To 
też rozwój naszych sił morskich jest stałą 
ską rządu. Konieczne jest w tej dziedzinie 

anie inicjatywy i wysiłku całego spo- 
ieczeństwa. 

Zkolei mówca przechodzi do omówienia 
eksportu przemysłu włókienniczego, zazna 
czając, że w preliminarzu wprowadza się kre 
dyt 4 miljony zł. na popieranie tego eksportu. 

Mówiąc o innych subwencjach -— mów- 
cą wspomniał mię: innemi, że subwencje 
na handel i wystawy podwyższa się nieco w 
związku z prącami przygotowawczemi do 
Powszechnej Wystawy ędzynarodowej w 
Polsce w r. 1945, oraz z powstaniem dwóch 

nowych lzb Handlowych. mianowicie Br “ 
lijsko - Polskiej w Rio de Jane 
Polskiej w Szanghaju. Podw 

          

   

      

   
nież szereg subwencyj w związku z Kobiece Z- 
nością rozwoju handłu WE AZA! 

Dalej referem przeszedł do rozpatrywania 

wskazu sprawy Urzędu Morskiego w Gdyni, 

jąc, że rozbudowa portu postępuje 
Ožė: 1y obrót handłowy w porcie zwię 
się do 6 miljonów tonn w r. 1933. Znaczenie 
portu wzrasta przez rozwój obrotów tranzy- 

towych. Z oborotów tych wyczuwa się począ 
tek wielkiej drogi handlowej — Bałtyk — mo 
rze Czarne. 

Po re ie przydzielono 
sków, które wpłyni do komi 

Po przerwie obiadowej, zabrał głos mini- 
ster przemysłu i handlu dr. Ferdynand Za- 
rzyeki. (Przemówienie to podajemy na in- 
nem miejscu). 

Po przemówieniu p. ministra rozpoczęła 
się długa dyskusja, do której zapisało sie 14 
mówców. 

—::|— * 

A la Stawisky. | 
PARYŻ, (PAT). 

wezoraj epilog przed 

     

     
wnio-    raty 

  

Nowa afera znalazła   

  

rę Sławiskiego. Oskarżony Danowski, który 
wraz ze wspólnikami założył fikeyjny bank 
Commercial de France, mimo że był już raz 
skazany na 6 miesięcy więzienia i na wyda 
lenie z Francji, dzięki wy owym znajomo 
šeiom zdołał otrzymać zawieszenie (ego na 

Założony przez Danowskiego bank о- 
perował fikcyjnym kapitałem i pod tym 
płaszezykiem dokonał szeregu oszustw. — 

Przed wydaniem nakazu aresztowania Da- 
nowski został uprzedzony przez swych wpły 
wowyeh przyjaciół i zdołał w porę neiee zag 
ranieę. Danowski skazany został zaoeznie na 
5 łat więzienia. 

Kto wygrał? 
Dn. 22 b. m. 

W ciągnieniu Państwowej Loterji w dniu 
22 b. m. główne wygrane (podajemy wszyst- 
kie prócz stawek) padły na następujące n-ry: 

  

   

  

Zl. 10.0600 — 163117 

2.0600 10825 16637 36460 56967 
70877 77618 - 78879 94810 100506 

112367 122493 123800 126136 150175. 
1.000 -— 1532 7422 12776 22437 25281 

32036 39100 42073 51243 54312 60287 70108 
76490 81212 81834 83709 53752 112699 113779 

59671 

105300 

   

   
   

   
    

120747 127566 127660 129188 131511 132131 
36569 156670 162316. 

I. 
50.000 — 130689 

20.000 —. 87454 
10.000 — 72679. a 
5000 — 135746 167385 

2.000 — 4029 31314 31860 36692 56760 
59057 28. 87581 106242 5567 115910 

128061 133540 143435 1 
1.000 —- 6007 27063 20119 

56218 58725 
11286 84408 

32091 46318 50798 
70215 72112 74052 75008 76210 
84552 94108 97618 108922 116712 118188 

124441 138307 141835 160085 164105: 167619 
168928. 

WIARSZAWA, (PAT). — Dziś w 14 dnin 
ciągnienia 4 klasy 28 Połskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 

150 tys. zł. — 88.281. 
20 :tys. zł. — 84.136. 
15 tys. zł. — 20,064, 66,954, '89.965. 
10 tys. zł. — 67,193. 

Akty sabotażowe w Kłajpedzie. 
BERLIN, (PAT). — Donosza z Kłajpedy. 

że redaktor naczelny wychodzącego tam or- 
ganu niemieckiego „Memeler Dampfboot* zo 
stał łącznie skazany na grzywnę w sumie 
5,000 litów za ogłoszenie artykułu, w któ- 
rym przyłączenie okręgu kłajpedzkiego do 
Litwy nazywa „okupacją litewską*. Równo 

jakoś nie przychodziło na myśl nie 
bezpieczeństwo. chociaż było ono nie- 
raz bardzo bliżkie. zwłaszcza. że i 
powstańcy naszego domu nie omijai. 
Ale wiedziałem. że ta masa czarna — 
to śmierć braci naszych, a te iskierki 

- 10 gromy na głowy bohaterów, wal 
czących o wolność. Dalej pamiętam 
wstrząsa żenia, wywołane ©- 
chem zasłyszanych strzałów bitwy w 
Luksztuciach. potem głuche wieści o 
rezbiciu i rozproszeniu partji, o Śmier 
ci Narbutta pod Dubiczami. nakonier 
pogrzeb ofiar, jęki rozpaczy. wydoby - 

wające się ze wszystkich piersi. 
Stracone nadzieje, ciemność b 

promyka jakiego bądź światełka. pic- 
kło. 

Gdy dziś wspomnienia te nadlecą 
z odległej krainy przeszłości i niby 
ptactwo wędrowne obsiądą umysł. 

ma się jeszcze wrażenie, że nie ostygł 
ten żal za straconemi złudami, jakie- 
mi poiły się i żyły starsze pokolenin. 
żal, że tyle sił. tyle energji, tyle boha- 
lerstwa poszło na marne! Bo też bo- 
haterstwa trzeba było, ażeby umieć 
zginać, , nie mając na pociechę nawwi 

i że Śmiercią swą okupuje 
się szczęście potomnych. Takiej wia- 
ry Narbutt nie mógł mieć tembardziej 
gdyż jako ex-wojskowy znał dobrze 
stosunek i wartość sił stron walezą- 
cych. Widział zresztą, że ogień pow- 
stania mietylko, że się nie powiększa, 
lecz przeciwnie przygasa z dniem każ 
dym, że-siły. na jakie liczyć można co 
raz się uszczuplają, a pomoc wycze- 
kiwania nie przybywa znikąd. Lecz 
pomimo to nie upadał na duchu. wal- 
czył do ostatniej kropli krwi i w koń- 
cu dał życie swoje za ojczyznę. Spot- 
kanie w Łaksztuciach, którego strza- 

  

    

      

   

ю 

      

różnie sobie tłóm 

eześnie jedno z pism kowieńskich wystąpi 
ło z doniesieniem, że w dniu 15 styeznia 

Niemey uszkodzili przewody telegraficzne i 
telefoniczne w okołicy Kłajpedy, chcąc w 
ten sposób uniemożliwić transmisję odbywa 
jącej się w stolicy Litwy uroczystości z oka 
zji roeznicy „Wyzwolenia Kłajpedy*. 

ly odbiły się tak wstrzasającemi echem 
w mojej dus ziecięcej. było dla na 
szych względnie pomyślne. Jakkol- 
wiek nie dotrzymali placu regularne- 
mu oddziałowi. następującemu w sile 
przeważającej i z armatką polową w 

dodatku. lecz że się odstrzeliwali 
dzielnie i znacznie przerzedzili szere- 
gi moskiewskie. przeto nie ścigani me 

gli się bez przeszkody schronić poza 
niedostępne błota rzek Kotry i Pie- 
czary na południe od Dubicz. Tu Nar 
butt czując się na razie bezpiecznym. 
postanowił trochę odpocząć po dłu- 
gieh i uciążliwych pochodach i powię 

       

  

     

  

kszyć swoje siły partją. mającą 
przyjść z powiatu trockiego. Nie da 
czekał jednak, gdyż w tydzień póź- 

  

niej dnia 22 kwietnia (4 maja) stoczo: 
uą została druga bitwa. będącą ostat- 
nią w jego życiu. Szczegółów bitwy 
pod Dubiczami dobrze nie pamietani, 

wiem tyłko. że pułkownik Timofie- 
jew. wysłany pręeciw Narbuttowi na 
czele oddziału gwardji, stał naprzód 
w Naczy. a potem w Dubiczach przez 
kilka dni. jakby się ociągał z uderze- 
niem na powstańców w ich bezpiec 

nej na pozór. bronionej przez rzeki i 
błota pozycji. To jego kunktatorstwo 

jedni dowo- 
dziłi, iż obawiał się porażki. nie wie- 
dząc. jakiemi siłami Narbutt rozpo- 
rządza. więc czekał na posiłki; inni 
zaś przypisywali to pokojowemu u- 
sposobienin Timofiejewa. który, nie 

   

  

  

   
   

  

chcąc daremnego krwi rozlewu, zwłe 
kał « atakiem. aby dać Narbuttowi 
czas do cofnięcia się do bezpiecznych 
stukowisk w puszczy grodzićńskiej 
Za tą ostatnia wersją zdaje się przema 
wiać następujący fakt, który dał ha- 
sło „do zbrojnego wystąpienia. Po. 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

„Coś w sercu trzeba mieć..." 

„Miłość silmiejszą jest od śmierci, tak nie> 
graniczoną jestcjej potęga” — powiedział Vi- 
liers del Isie Adam, jeden z głębszych prozai 

ków trancuskich ubiegłego stułecia. 

Trudno stwierdzić czy to prawda, ałe fak 

tem jest, że każdy cziowiek kocha kogoś lub 

coś, słusznie bówiem pisał znany poeta Las- 

ski (El) 

    

  

     cierniem czy przez kwi 

Ukochać trzeba coś, ukochać... 

(oś w sercu trzeba mieć..." 

W myśl tej zasady jedni kochają kobie- 
ty mni dzieci, jeszcze inni konie, psy, koty, 

a naweł cały ogród zoologiczny .Jeden kocha 

karty, inny wódkę, ten teatr; tamtem kino, ów 

dcbry podpis na wekslu, a jeszcze inny po- 

prostu pieniądze. Niektórzy łubią sk 

swoje skarby zazdrośnie przed okiem bliźni 

(n. p. żonę, ałbo złote ruble) inni znowu 

nie puszczają w świat to, co jest im najdroż- 

sze, jak to np.czyni pewien mój znajomy ze 

swoją dość nudną powieścią. 

Każdy redakior 1 wydawca pisma kocha 

ogłoszenia, jednakże i w tym działe istnieją 

      

indywiduałne zamiłowania. Jeden z dzienni- 

ków prowincjonalnych np. kocha się w ogło 

szeniach matrymonjałnych i miłosnej kores- 

pondencji. Propaguje ją w sposób tak dosko- 

nały, że najbardziej rutynowany swat staro- 

zakonny, zuógłby w jego redakcji brać lekc; :, 

pozwoliłem sobie wyciąć parę ogłoszeń z nie 

dzielnego i. poniedziałkowego numeru tego 

dziennika: W ogłoszeniach niewymienionego 

często pewna tajemni- 

į potrzebna .w zapoczątkowanin 

intrygi miłosnej. 

Oto pierwsze ogłoszenie. Tu niema nic ta- 

jemniczego: : 

„POZNAM, 

a uwagę 

  

pokocham uczciwą pannę, 

młodą. niebrzydką, posiadającą Wwochę 

gotówki krawczyni, irykotarka, pa- 

Zgłoszenia z fotografją" 

Odrazu widć, że facet szczery i niewybred 

ny, a że pokocha „trochę gotówki” 

można mu się dziwić? 

albo t 

KTÓRY Pan do sześćdziesiątki -dobrze 

sytuowany, pomoże materjalnie wla- 

ścicielce realności, lat 30 może ładna. 

Roztropna kobieta! Dła pana „do sześćdzie 

siątki“ każda powinna być „może ładna”. Га 

ki pan to już także może może, a może nie. 

Ciekawy jest taki: 

DŻENTELMEN oženi 

w studjach. — 

mi. 

Wiadomo, że angiełski gentłeman ma jed- 

na zasadę: kłania się na prawo i lewo. Oba- 

wiam się, że ten polski „dźentelmen* chce ta 

sumo czynić z ożenkiem. 

Bywają jednak i ogłoszenia tak naiwne, 

aż niemądre. 

Naprzykład: 

WYBITNIE inteligentnego indywiduaii 

stę, gentlemena, ceniącego wolność, 

materjalnie niezależnego, do lat 40, po- 

zna młoda, wykształcona kobieta: 

Paniusiu kochana! Czy pani ma dobrze w 

głowie? Szuka pani inteligentnego indywid1- 

alistę, materjalnie niezależnego i w dodatka 

ceniącego. wolność! I-sądzi pani, że mądry 
człowiek ceniący wolność połeci na panią 

przez gazetę? т 

Sze: naiwności! 

ają jednak ogłoszenia tak tajemnic:=, 

że człowiek przeczyta i całą noe zasnąć nie 
może, zgaduje o co chodzi. Pomęczcie się pań 

stwo trochę, tak jak ja. Oto co wyczytałena 

wezoraj: 

„POPIELTKI. 

Co 'to znaczy 

kają: „ogolone“? 

Dreszcz mnie przechodzi Życie pełne jest 

niezbadanych <ta jemnie. Wel. 

  

— rzy 

      

się za pomoc 

Zgłoszenia z fotograf ja: 

  że 

  

Byw: 

  

Gzėkamy ogolone“. 

„Popielaiki“? Na co one cze 

    

       Eugenja Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz* 
i jest już do nabycia we wszystkich . 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena'zł. 5 —. 

     
         
     

      
                
        
      

   
  

    

   

  

trzech czy eżlerech dniach takiej bez 
czynności kilku oficerów, sądząc pra- 
wdopodobnie. że powstańcy już da- 
leko. wybrało się łódkami na polowa- 
nie i tu o jakie parę wiorst w dół rze- 
ki najniespodziewaniej natknęli się 
na powsłańca. Ten dał strzał i cofnał 
się ku swoim, a oficerowie co naj- 
śpieszniej wrócili do Dubicz, skąd za- 
raz wyruszyło wojsko na poszukiwa- 
nie powstańców. W przeprawie przez 
rzekę przy Dubiczach po wąskiej kład 
ce nikt im nie przeszkadzał. więc prze 
prowadzeni wiadomemi ścieżkami 
wśród błot przez miejscowego włoś 
cia Bazyla (powieszonego następ- 
nie przez partję Wysłoucha) dotarli 

de stukowisk powstańczych. Rozpra- 
wa była krótka. Po pierwszych strza- 
łach padł Narbutt ranny w nogę. Sku 

pili się około niego co najdzielniejsi 
i podchwycili na ręce pragnąc unieść 
go po za obręb strzałów, lecz to włas- 
nie zwróciło uwagę nieprzyjacieł a, 
który w ten punkt skierował najsilniej 
szy ogień, kładac wszystkich trupem 

(scenę: ten przedstawił w znanym ry- 
sunku M. E. Andriołli). 

Poległ więc niesiony 

    

  

  

  

        

na rękach 
Narbutt, ugodzony kulą w szyję a 

Hry- 

  

Leon Kraiński ; 
szaniszek, Brzozowsey Franc 

Aleksander z Górnofela pod Was 
kami. Żukowski Władysław z Zucka, 

Huburewicz. Jankowski Piotr, Py- 
kempinowicz, Skirmuni *z Pińszczyz- 
ny. Jodko z Pietruszańców, Łukasz *- 
wiez z okolicy Mickańców, 'Giemzż, 
włościanin ze wsi Lipkańców i inni. 
Reszta frazem z lżej rannymi rozpierz 
chła się po lasach, by w innem miejs- 
cu wpaść w ręce wroga, lub z głodu 

z nim polegli: 

     

  

i wycieńczenia zginąć gdzieś w oste- 
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Nr.-22 (2912) КОН ММ Ч 3 

Niema już „chorych Ek t b Ą d A ki KINA I FILMY. цнмлаоат — я SH o gz urolemła" | Sport grzybów d0 Amerykl, а NA POWITANIE WIOSNY a Skulek wprowadzenia opia w + Е Ubezpieczalni . „Społecznej . ostatnio Budowa wytwórni grzybów na Wileńszczyźnie. (Casino). a wielelizka! ilodiko. olielim 
iejszyła sie bardz i : >ten- ч s ides R - . Gloria Swans zęl: hodzič i rs e a aaa a A Swego.Czasu donosiliśmy, iż prze- ców z Ameryki, którzy* po ostatecz- de ak Te 6 a ka z S . 

tów w ambulatorjach. i. also ys! amerykaūski zainteresowal się nem zbadaniu na miejscu sprawy, za- widzimy ją znów. Có ją tu powróciło? — KOŚCIUSZKO sy Chorych. -Odpadło  przedewszyst- cksportem grzybów z Wileńszczyzny. decydują o budowie wytwórni. Bezsprzecznie — głos. Jest on niewątpliwie „ ° kiem wielu chorych „z urojenia“, ki6 
rzy poprzednio, gdy nie trzeba było 
uiszczać żadnych opłat za każden naj 
drobniejsze nawet ehwilowem niedo- 
maganiem odwiedzali lekarzy. zmu- 
szając tem samem poważnie chorych 
do czekania w długich kolejkach. 

Spadek liczby petentów notują o 

    

   

  

becnie wszystkie oddziały . Ubezpie- 
czałni społecznej na terenie okręgu 

wileńskiego. 

Pomiary pod budowę 
; hydroelektrowni miejskiej. 

W związku z projektem budowy 
pod Wilnem hydroelektrowni Zarząd 
miejski powierzył inż. Jacewiczowi 
przeprowadzenie pomiarów w *okoli- 
cach Szyłan. Prace te niebawem się 
rozpoczną. 

Przy tej sposobności należy zazna 
czyć, że nawiązane zostały już pert- 
raktacje między miastem, a jednen 
z konsorcjów amerykańskich w spra 
wie sfinansowania budowy. Jak już 
donosiliśmy. konsórcjum to zapropo- 
nowało miastu bardzo dogodne waru 1 

ki kredytu. 
VP 0 4 4444 44 000000000 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Ю 21 $ o godz. 8,!5 wiecz, 

„MARJETTA“ 
Ceny zniżone į 

  

W piątek 25 b. m. 

„Pod białym koniem" 
Ceny propagandowe. 

24444000%04%% 

Z pogranicza. 
14 WŁOŚCIAN SOWIECKICH ZBIEGŁO DO 

POLSKI. 

Na odcinku granicznym Michniewieze na 
teren połski przedostała się grupa włościan 
lieząca około 14 osób. Ueiekinierzy zbiegli 
« narzędziami pracy z państwowych lasów 
sowieckich, gdzie byli zatrudnieni przy wy 
rębie. 

Ueiekinierów skierowano do 
władz. 

      

odnśwych 

MOTORYZACJA ARMII LITEWSKIEJ. 

Z Kowna: donoszą, iż motoryzacja armii 
ditewskiej odbywa się powoli, iecz systema 
'łycznie. Garnizon kowieński zakupił ostatnio 

w Anglji 6 ciężkich czołgów, oraz 12 mniej 
szych, pościgowych. Pozatem prowadzone są 

„pertraktacje w celu nabycia trzech potężnych 
czołgów z ciężkiemi działami. które osthtnio 

zastowane zostały w armji angielskiej, ame- 
rykańskiej, japońskiej i sowieckiej. Ponadto 
niektóre garnizony wojskowe jak kalwaryj- 
ski, olieki, "poriewieski zostały zaopatrzone 
w awa pancerne i czołgi |czebne. 

* 4 

    

Dowiadujemy się, iż pierwsze manewry 
wiosenne armji litewskiej, które odbędą się 

w połowie kwietnia r. b. w powiecie olickim 
będą pod znakiem motoryzacji armji. W ma 
newrach wezmą udział czołgi ciężkie z dzia- 

łami oraz lekkie pościgowe, auta pancerne i 
kolumna motocyklistów z karabinami ma- 
szynowymi. 

Pożary. 
Z powodu nagromadzenia sadzy w komi- 

nie spalił stę dom mieszkalny Kliszkowa Ja 
na, mieszkańca габе. Nowinka — Duhniki, 
gm. Jody. Straty wynoszą 1,500 zł. 

W Kozianach, gm. Bohiń w zabudowa- 
niach Rajehela Wulfa pożar wyrządził szko 
dy, sięgające 1000 zł. Przyczyna pożaru — 
nieostrożne obehodzenie się z ogniem. 

Wskutek nieostrożnego obchodzenfa się 
z ogniem spalił się dom i warzyw. nałe- 
żąee do mieszkańca wsi Kremy — Brzeg, 
gm. Kurzenieekiej Rogaeza Józefa. — Stra- 
ty obliczane są na 2,008 zł. 

W domu Szostko Konstantego  (zaśc. 
Młynek „gm. niemenczyńskiej) wybuchł po 
żar, który cześciowo zniszczył budynek. — 
W. czasie poźaru została lekok poparzona 
córka Szostka, Anna lat 20. Przyczyny poża 
ru nie ustalono. 

      

  

WOOEORACTK OWY STEEN FCT PREM, CZORT ZOE WAREZ TRY ROEW OE COZZEOZ EA 
pach nieprzebytych. Partja przesta- 
ła istnieć. 

Po dokonaniu pogromu pułkow 
nik Timoficjew wycofał się ze swym 
oddziałem z Dubicz. a wychodząc dał 
pozwolenie pochowania poległych z 
nabożeństwem. Postępek ten, wyjąt- 
kowo jak na owe czasy ludzki, zjed- ` 
nał mu ogólną sympatję. Pobrano 
więc trupy rozrzucone po lesie i prze- 
niesiono do miejscowego kościołku. 
gdzie je złożono tymczasem w babiń- 
;cu. 

Straszny i groźny. a.zarazem. ho- 
łeśny był widok tych męczennikó:; 
wolności. odartych do koszuli, leżą- 
cych rzędem niby ścięte snopy plonu 
śmierci. Taka jakaś niewysłowiona 
„powaga, rzekłbym. taki majestat pły- 
nął od tych postaci, że patrzyliśmy na 
nich. jak na świętych. jak na najlep- 
szą cząstkę naszego narodu. która 
tracimy na wieki, z którą wstępują do 
grobu wszystkie nasze nadzieje. naj- 
piękniejsze marzenia. 

W. © pozwoleniu pogrzebania 
rozeszła się nader szybko..to też każ- 
dy pośpieszył, wioząc z sobą wszyst- 
ko, co było potrzebnem dla uświęce 
nia ceremonji. Zjazd był tak liczny, 
że nietylko zapełnił się szczelnie koś 
ciołek, lecz cały cmentarz okólny 
wrzał od tłumu -rozmodłonego, rozeł- 
kanego. Jęki i krzyki rozpaczy rozle 

sły się dokoła, płynęły po falach po- 
blizkiego jeziora, szumiały burzą w 
puszczy nadbrzeżnej. aż uderzyły ska: 
gą ogromną o sklepienia niebios. wzy 
wając pomsty, ratynku dla ginącega 
narodu! Każdy, cisnął się, by ujrze* 
choć zdala czarną, ponurą piramidę 
trumien, tonącą w zieleni; zalaną po 
Hokami $wiatel i dymow 7 kadzienie, 

  

   

      

Sprawą tą również żywo zajęła się 
Polonja Amerykańska, która przez 
swego .przedstawiciela zbadała teren 
oraz możliwości zbudowani: kilku 
wytwórni grzybów na Wileńszczyź 
nie. Kwestja ta staje się coraz bar- 
dziej aktualną, gdyż w końcu lutego 
przybywa do Wilna kilku fachow- 

  

Zaznaczyć należy, iż projekt bu- 
dowy. wytwórni grzybów. na Wileń- 
szczyźnie -popiera b. wojewoda wi- 
leński, a obecny Marszałek Senatu 
Wł. Raczkiewicz, który bawiąc ostat- 

nio za- Oceanem konferował w tej 
sprawie z zainteresowanymi czy 1ni- 
kami z Polonji Amerykańskiej. 

KDR SIR NTA ION TTT TAKTINIS TRIO AKA BSRTTIETO 

12-letnia matka. 

W. mieście Syracuse w stanie nowojor- 
skim 12-lenia mężatka p. Teodora Walsh 

Zarówno młodziutka matka    urodziła córkę 

     
      jak i jej dziecko's; 

Na zdjęciu szczę 
niemowlę. 

iwa matka, jej mąż i 

fonogeniczny, brdzo dźwięczny także i w 
śpiewie. Fizjonomja znakomitej aktorki za 

chowała swoją kinogeniczność, uśmiech — 
swoisty wdzięk, chociaż chwilami, przy gor 
szych 'oświetleniach (wina reżysera, że na 
to pozwolił), znać nieco minione lata... 

Film niemiłosiernie gadatliwy. — 
Fabuła kręci się koło problemu zazdrości i 
zdrady małżeńskiej, wszystko podane całko 
wicie teatralnie, t' nieustannych i niezbyt 
ciekawych djalogach, rozwlekłej akcji. z 
jednym tylko prawdziwie kinowym momen- 
{ет — wyścigu motorówek na Jasnym Brze 
gu. Jest w tem i jakaś sentencja moralna, 
a jakże, jak zwykle w yankesowskim guście. 

  

„Kolorowe obrazki. 

Nareszcie autorzy filmów rysunkowych 
wpadli. na myśl, aby swoje rysuneczki bar- 
wić. + Wzbogaciło to. ich. możliwość, zresztą 
nie wyczerpane dotychczas, i teraz rozpo- 
rządzając nowym tych środków zasobem 
mnożą swoje klejnociki także z nowym za- 
pasem temperamentu artystycznego. 

W Wilnie widzieliśmy już dwa jeden w 
niezwykle miły w kompozycji barw 

ažyki) i przekomiczny w pomys- 
Żwracają zwłaszcza uwagę. tworząc 

osobliwe zabawne efekty, motywy z współ- 
czesnej techniki, zastosowane w tradycyj- 
nym już od wielu pokoleń, przez niańki opo 
wiadanym, watku baśniowym. Czy może być 
coć zabawniejszego, niż ta „Baba Jaga — 
startująca,:czy lądująca na miotle jak na sa 
molocie, w charakterystycznych podskokach 
i z takimże warkotem? Albo ten grzechotnik 
w innej bajce (,Casino*), który płynie przez 
jezioro warcząc i kręcąc w spienionej wo- 
dzie ogonem, jak motorówka śrubą? 

„, Barwność uzyskana jest systemem „Tech 
nicolor“, t. j. za pomoca komhbinacii dwu 

     
   

      

Uciekły: córki. Strzelec postrzelił strzelca 
na ćwiczeniach. 

We wsi Žyžniewo, gm. dołhinowskiej, 
podezas przeprowadzanego strzelania szkol- 
nego przez miejscowy Oddział Zwiazku S 
pod nadzorem instruktora sierżanta K. O. 
P. Rochnowskiego zdarzył się nieszczęśliwy 
wypadek pozbawienia życia wskutek postrze 
lenia w głowę z broni małokalibrowej strzel 
ea — ezłonka Oddziału Łubniewskiego, Wac 

ława, ur. 1913 r., zam. we wsi Žyžniewo. — 
Tragiezny wystrzał spowodował skutkiem 

nieostrožnego obchodzenia sie z bronia Wac 
law Lobacz, zam. w tejże wsi. 

Piec ta nie P.K О. 
Mieszkańcowi zaściauka Staniszki, gm. 

gródeckiej, Józefowi Branowi w czasie poża 
ru spaliły się ukryte w domu pod piecem 
dolary w ilości 765, które przywiózł z Ame 
ryki w 1931 roku. 

Strata tak moeno podzialaia na Brana. 
iż dostał on atakų apopleksji. : 

Giełda zbożowo- towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

: Za 100 kg. parytet Wiłno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto I st. 15,60, II st 
15. Jęczmień an kaszę zbier: 144,10. Siemie 
Iniane 90proc. 37,41. Mąka żytnia 55 proc 
25,50. Mąka pszenna 4/00 A luks. 35. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana 21 
— 22. Owies stand. 13 -— 13,25, zadeszczony 
12,25 — 12,50. Mąka pszenna 4/00 A luks 
356 — 88. Mąka żytnia 65 proc. 20 — 21, sit- 
kowa 17 — 17,50, razowa 17,50 — 18. Otrę 
by żyłnie 110,25 — 10,50, — pszenne grube 
131 — 18,50, cienkie 10,75 — 11. Jęczmień 

9 — 9,25. Gryka zbierana 20,50 — 21. Sianc 
5 — 5,50. Słoma 3,75 — 4. 

Za 1000 kg. f-co st. załadow. 

Leu. trzepany wołoż: 
2116,50) 1179,92 — 1201, 

Inne gatunki Inu bez zmian. Ogólny obrot 
550 tonn 

Rozumie świat i życie ten 
kto stale czyta czasopisma, oma- 
wiające aktualne zagadnienia. 
Czytajcie, kupujeie, abonujcie 
ezasopisma! 

  

   

Surowce do wyrobu czekolady 
в dobrze wprowadzony w przemyśle czekoladowym, poszukiwany przez poważną firmę importową. 

Ia Ogłoszeń P. A. P., Warszawa, Marszałkowska 95, 

Sprężysty zastępca na Wilno, 

Przed kilku dniami zgłosił się do władz 
śledczych mieszkaniec Wilna Dawid Simo- 
nowiez (Wiłkomierska Nr. 58) i zameldował 
o zaginięciu dwóch eórek: 24-letniej Luby 
oraz 16-letniej Soni. 2 

Dziewezyny pokryjomu spakowały swoje 
rzeezy i niepostrzeżenie wyniosły je z domu. 
Od tego czasu rodzice nie wiedzą co się 
z niemi stało. 

Jak wynika z dalszego opowiadania mel- 
dującego otrzymał on informacje od swych 
znajomych, iż w przeddzień zaginięcia mło- 
dyeh dzieweząt widziano je w towarzystwie 
ełeganeko ubranego mężczyzny, eo nasunęło 

Aresztowanie 10- 

przypuszezenie, iż zostały one uprowadzone 
przez handlarza żywym towarem. 

Polieja sprawą tą zainteresowała się i 
wszezęła energiczne poszukiwania. W wy- 
nika dotychczasowego dochodzenia stwier- 
dzono, iż obie dziewezyny wyjechały w kie- 

runku ' Warszawy. 
Przypuszezenie o porwaniu przez handla 

rzy żywym towarem nie znalazło narazie pot 
wierdzenia, są natomiast pewne dowody, że 
dziewczęta wyjechały do Warszawy w celu 
przyjęcia wiary chrześcijańskiej. 

Dałsze dochodzenie w toku. 

letniego oszusta. 
e). 

Za sfałszowanem pokwitowaniem usiłował podjąć pieniądze 
w kancelarji teatru Wielkiego na Pohulance. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych do 
kaneelarji Teatru Wielkiego na Pohulance 
zgłosił się mały ehlopiec i przedstawiwszy 
pokwitowanie biura dzienników Bergera 
przy uliey Zawalnej, prosił o uregulowanie 
należności. 

Kasjer zwrócił jednak uwagę na dzie- 
einny charakter pisma, którem pisane było 
pokwitowanie f zapytał telefonicznie Berge- 
ra ezy istotnie przysłał chłopca z rachun- 
kiem. Zapytany zaprzeczył twierdząe, że ni- 

Miron Behak osadzony 
Donosiliśmy już, iż władze Śledcze przy 

stąpiły do zlikwidowania bandy  zawodo- 
wyeh lieytantów, która grasowała w Wilnie 
od dłuższego czasu. 

W wyniku przeprowadzonej w, mieszka- 
niu Mirona Behaka rewizji zatrzymany zo 
stał on z polecenia wieeprokuratora I rejo- 
nu, jako herszt bandy. ' 

Obeenie dowiadujemy się, iź w ciągu 
dalszego dochodzenia policja zgromadziła 
przeciwko Behakowi eały szereg dowodów 
wobec czego na mocy decyzji władz sądowo- 

Krwawe zajście na 
Wezoraj w godzinach wieczorowych( 

na Trakcie Batorego wpobližu domu Nr. 
108, gajowy lasów majątku Puszkarnia Za- 
charewiez zatrzymał dwóch osobników z fu- 

Oferty pod: „Branżysta” do Biu-       

każdy starał się utrwalić w swej pa- 
mięci te rysy drogie. dziś blade, zmart 
wiałe, a łak niedawno jeszcze wio 
ne ogniem zapału i miłości ojczyzny. 
I przyjęła ich zwłoki matka ziemi». 
którą oni tak ukochali. a rodacy dłoń 
mi swemi usypali nąd nimi mogiłę. 
wielką, jak żal po nich. jak krzywdy 
narodu! 

Zaledwie skończył się boleś y ob 
rządek, zaledwie rozjechali się ostatni 
uczęstnicy |pogrzebu, nadszedł inny 
oddział wojsk rosyjskich z kozaka- 
mi, w zamiarze, jak mówiono. rozpę 
dzenia zgromadzonego ludu. Zapóź- 
nił się, więc tylko zrównał z ziemią 
kurhan. usypany nad mogiłą. ażeby 
zetrzeć z powierzchni ślad „buntow - 
szczyków*. Niektórzy z mieszkańców 
miejscowych opowiadali gorsze jesz- 
cze rzeczy, a mianowicie, że w nocy 
wykopano trumny zatopiono je na 
środku jeziora. Dziś miejsce, gdzie 
jest mogiła bohaterów. odznacza się 
podłużną wklęsłością, otoczoną brzo 
zami płaczącemi, a w środku dowód 
czci synowskiej, kamień z lakonicz 
nym napisem: „Leon Kraiński, 1863 * 

I pusto i głucho teraz w tej zapa- 
dłej okolicy, nic nie przypomina tra. 
gedji, jaka się tu rozegrała przed la- 
ty. nawet pamięć ludzka przedstawia 
już te świetne obrazy dziejów naszych 
w barwach jakichś wybladłych spło- 
wiałych... Czyżby te wysiłki narodu. 
szarpiącego swe pęta. kąsającego re 
kę dławiącą jego ducha miały iść na 
marne? 

Dla pełności obrazu tych scen dzie 
jowych rozegranych na arenić powia- 
tu lidzkiego, pozwolę sobie przyto- 
czyć jeszcze epizod, będący zakończe- 
niem bitwy Dubickiej. Jeden z jej 

    

  

  

    

uczestników. ranity w nogę. przekra- 
dając się w stronę miasteczka Zabło- 
cia, wycieńczony bólem i utratą krwi. 
położył się w lasku dla nabrania sił 
wtem widzi postępujcy w jego strone 
oddział żołnierzy z oficerem na czele, 
nie namyślając się więc ani chwili, 
bez względu na to, co go spotkać ino- 
że, pali do oficera z pistoletu i kładzie 
go trupem na miejscu. Rozumie sie, . 
żołnierze rzucili się na rannego pow- 
słańca i podnieśli go, z literalnem te- 
go słowa znaczeniu, na bagnetach, 4 
sądząc, że już nie żyje. porzucili, uno 
sząc z sobą zabitego oficera, wypa- 
dek chciał, że pomimo szesnastu ran 
ów powstaniec żył jeszcze, a wzięty 
pod troskliwą opiekę do pobliskiego 
dworu, wyleczył się i wyzdrowiał cał 
kowicie i dziś jeszcze bliznami pokry 
wającemi jego ciało, może zaświad- 
czyć o prawdziwości niniejszego opo- 
wiadania. Jest to jeden: z licznych 
faktów, wykazujących, jaki duch ožy- 
wiał umysły, jaki zapał rozgrzewał te 
proste a mężne serca naszych bojow - 
ników za wolność, podnosząc. nier.z 
czyny ich do wyżyn istotnego boha- 
łerstwa! Cześć im za tą krew przela- 
nę. za ofiary poświęceń w imię naszej 
Świętej Sprawy! Cześć męczennikom 
nieszczęsnym, ginącym dła miłości 
swobody! Niech czyny ich, jak gromy 
rozbrzmiewają echem donośnem z р›- 
kolenia w pokolenie, a krew, niby wo- 
da wiosennego potoku, niech rozmyje 
glebę ducha naszego, stwardziałą pod 
wpływem niewoli, za$ili ją i przygo- . 
tuje do przyjęcia posiewu bożego: na 
ziemi. д Ч 
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koga: nie upoważniał do podjęcia pieniędzy. 
'Wobee tego zawezwano _posterunkowego, 
który. chłopea zatrzymał Jak się okazało był 
to 13-letni Jakób Krywieki, który dowie- 

dziawszy się, iż Berger ma otrzymać w kasie 
teatru pieniądze sfałszował pokwitowanie i 
usiłował podjąć eudzą należność. 

« I$-letniego oszusta i fałszerza odstawio- 
no do wydziału śledezego, skąd przesłano 
go pod' opiekę rodzieów. (e). 

3 | ее Į ki ki 

w więzieniu LUKISKiem. 
śledczych osadzono go w więzieniu Łaki- 
skiem. 

„Miedzy innemi przeciwko Behakowi wpły 
nęła nowa skarga znanego w Wilnie fabry- 
kanta Calela Balberyskiego, w której oskar- 
ża:on В. о to, iż przy pomocy krętactwa 
doprowadził do tego, iż kamieniea Balbery 
skiego przy uliey Troekiej 18 wystawiona zo 
stała na licytację i sprzedana za bardzo ni 
ską eenę niejakiemu Abramowi Zilbergowi. 

"W sprawie tej toczy się dalsze dochodze- 

(e). 

Trakcie Batorego. 
rę naładowaną drzewem, które, jak Zacha 
rewiez twierdzi, pochodziło z kradzieży do 
konanej na szkodę właściciela majątku Pu 
szkariia. Zatrzymani stawili jednak Zaeha 
rewiezowi zacięty opór. Wnikła bójka, w tra 
kcie której gajowy wydobył z kieszeni re- 
woler i wystrzelił w napastników, raniąc 
jednego z nich ciężko w twarz. 

Rannym okazał się 19-letni Leon Astaf- 
jew. Przewieziono go w Stanie ciężkim do 
Szpitala Św. Jakóba. 

    

zasadniczych barw, pozwalających zresztą 
przy pewńej niekompletności obrazu, na u- 
zyskanie jednak wielu dość miłych obraz- 
ków. 

Twórcą obu filmów i w „Panie* i w „Ca 
sinie“ jest słynny Walt Disney, jak już to 
raz wspomieliśmy, twórca jeszcze bardziej 
słynnej Micky Mouse, najrozkoszniejszej 
myszki jod... ze wszystkich innych w no- 

rach i norkach świata. (sk). 
seuees otoz 

250 zł. 
miesięcznie stałego zarobu zapewnione. 
Gotówka zbyteczna pouczenie bezpła- 
tnie. Lwów, Centrala, św. Wojciecha 
———————— жофееетееооы 

Ofiara posądzeń 
czy spryciarz pierwszej klasy 

Przed Sądem Okręgowym stanął dobry 
znajomy policji wileńskiej — Abram Lie- 
berman. Policja oddawna już z zaintereso- 
waniem spisuje jego życiorys i nieraz po- 
wiadamia o tem prokuratora, który zkolei 
stawia go przed sądem. 

Liebermanowi zarzucają 

przemytu ludzi do Rosji sowieckiej — 
gorsze — przemytu nieuczciwego. 
rodzą się jak grzyby po deszczu. W 

mowališmy, že nie z: 
6 z lawy oskaržonych 

gowego — po procesie, 
niewinny jak lilja, a 
aresztowali go w dru у 

W tej wlašnie drugiej sprawie Lieberman 
stawał ostatnio przed sądem. 

Głównym świadkiem oskarżenia był pan 
Twierdzin. Przepełniona sala sądowa. sę- 
dzia i nawet oskarżony ze współczuciem 
wysłuchali historji jego podróży do Rosji 
sowieckiej. Pan  Twierdzin twierdzi, że. 
chcąc przejść przez zieloną granicę do Ro- 

sji, udał się do Liebermana. Za 300 złotych 
L. podjął się przetransportować go do Rosji. 
Twierdzin zaopatrzył się w pieniądze. w 
niezbędny bagaż i oddał się pod opiekę 
ludzi,.których mu wskazał Lieberman. 300 
złotych miała zapłacić Liebermanowi matka 
p. T. po otrzymaniu talerzyka połamanego 

i pendzla, co miało oznaczać, że syn szczę- 
śliwie przekroczył granicę. 

Na pograniczu jednak chłop zabrał od 
L. jego bagaż i poprowadził w pole, potem 
do lasu. Doszli wkrótce do wysokiego ka- 
mienia. 

— No, już i granica — rzekł chłop — 
idź prosto, trafisz do Mińska. Na dworcu 
mińskim znajdziesz swoje rzeczy... 

Pan T. oddał jegomościowi połamany ta- 
lerz oraz pendzel i poszedł. Wkrótce spo- 
tyka jakiegoś żołnierza. Było już pod wie- 
czór. Pan T. nie zorjentował się, że ma 
przed sobą polskiego kopistę i walnał po 
rosyjsku: 

— Pokażcie, jak tu dojść do Mińska.. 
— 4, chodź pan ze mną to może 

jeszcze dalej zajdziesz. 
Kopista zaprowadził T. na strażnice. 
Wkrótce sąd polski osadził pan 

6 miesięcy w więzieniu. 
W międzyczasie zmarła matka pana T.. 

od której Lieberman miał pobrać 300 zł. 
Pan T. po wyjściu z więzienia wytargował 
od L. rzeczy i pieniądze tak, iż nie poniósł 
bezpośrednio przez L. żadnych strat. 

Sąd uniewinnił Liebermana z zarzutu 
uprawiania przemytu ludzi do Rosji sow. 

W!ychodząc z sali. sądowej, Lieberman 
zawahał się w drzwiach. Prawdopodobnie 
przypomniał sobie tamtą niespodziankę ze 
strony policji po wyroku uniewinniającym. 

Włod, 

  

uprawianie 
ca 
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Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 
jest 

Čontralna Kasa Spółek АОМИСТИ 
Istniejąca od roku 1903 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

С daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
resów kraju, gdyż wspiera kredytem najlicz- 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
i WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65. 
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"tus 
Otrzymamy rewelacyjny 

wizerunek: sensację pewnej szkockiej miejscowości. 

Wyspy Kanaryjskie, 

Marokko, Madeira 

od 5 do 29 kwietnia b. r. 

LINJA GDYNIA — AMERYKA. 

Warszawa, Marszałkowska 116 

Gdynia — Lwów — Kraków — Rzeszów 

oraz w biurach podróży 

     
      

    
   

  

   

     

  

Cena od zł. 650. -    

  

Zagadka potajem- 
nej gorzelni. 

Edward Pietiukonis, robotnik rolny bez 

y. 2е wsi Miedziakonie, gm. rzeszańskiej 
żony 0. podrzucenie aparatu do 
politury i świadomie fałszywe о- 

      

tle zarzutów prokuratora sprawa 
miała przebieg następuj. Pietiukonis czuł 
urazę do zamożnego sąsiada Ignacego Nie- 
wiarowicza. W cełach zemsty nabył ceber 
drewniany, chłodnicę blaszaną oraz rurki 
i spreparował aparat do odkażania politury. 
Kupił następnie politurę i odkaził jej ze 
dwie butelki. 

Zapakował w 

  

  stko to do worka i za- 
niósł do stodoły Niewiarowicza. Nazajutrz 
Pietiukonis udał się do komisarza kontroli 
skarbowej w Wilnie i powiadomił go, że 
Niewiarowicz posiada -aparat do odkażania 
politury i pracuje na nim. Za zdemaskowa- 
nie potajemnej gorzełni Pietiukonis otrzy- 
mał 35 złotych nagrody. Zabił więc jednym 
strzałem dwa zające: zemścił się i zarobił, 
bo aparat kosztował go około 20 złotych. 

Cofnijmy się jednak do początku sprawy. 
Otóż pierwszy zasiadł na ławie oskarżonych 
Niewiarowicz. Zarzucono mu posiadanie taj 

nej gorzelni. Sprawę rozpatrywał sąd grodz 
ki. 'Niewiarowicz powołał na świadków kil- 
ku rolników, którzy pod przysięgę stwier- 
sdzili, że w moc krytyczną widzieli Pietiu- 
konisa, jak z workiem na piecach szedł w 
stronę stodoły Niewiarowicza. Sąd grodzki, 
opierając się na zeznaniach świadków, u- 
niewinnił Niewiarowicza. 

Pietiukonisa pociągnięto zkolei do odpo- 
wiedzialności. Wczoraj sędzia Limanowski 
rozpoznał jego sprawę. Wynik procesu jest 
b. ciekawy. Pietiukonis również został unie- 
winniony. ‚ 

Dlaczego? 
Otóż z zeznań tychże świadków, którzy ze 

znawali przed sądem grodzkim, widać jas- 
no, że Pietiukonisa oskarżono na podstawie 
pogłosek. Nikt nic konkretnego nie wie. 
Pozatem komisarz kontroli skarbowej stwier 
dził, że w mieszkaniu Niewiarowicza znalazł 
również butełkę "odkażonego* spirytusu, za- 
prawionego miodem. ; 

Kto jest winowajcą? Pietiukons czy Nie- 
-wiarowicz? Można twierdzić z całą pewno- 
ścią, że jeden z nich zawinił w tej sprawie, 
łecz który? E A 

Jest dowód rzeczowy, było dwóch posą- 
dzonych i obaj zostali uniewinnieni. 

Prokurator nie daje za wygraną i składa 

"RADJO 
WILNO. 

SSRODA. dnia 24 stycznia 1934 r. 
7.00:. Czas. Gimnasty | Muzyka. Dzien. 
- Muzyka. Chwilka gósp:"dom. 8.00: Ciag- 

IILJONA (Tr. z sali Loterji Państw.;- 
Przegląd prasy. 11.50: Utwory Liszta. 
Czas. 12.06: Muzyka baletowa. 12.39: 
meteor. 112.35: Wesołe piosenki. 1 
meteor. 1 

        

   

      

  

11.57: 

Kom. 
Kom. 

Rezerwa. ia 
Giełda roln. 15.40: Koncert. 16.10: Audycja 
dla dzieci. 16.40: „Zagadnienie środowiska w 

  

   
   

  

15.2. 

h programach szkolnych* — odczyt. 
Muzyka taneczna. 17.20: Transm. z Kra, 
17.50: Program na czwartek i rozm. 

18.00: „Ajschyles* — odczyt. 18.20: List od 
dzieci. 1 Kolędy w wyk. chóru „Akord 
18.50: „Dzieci marzą o nartach* — pog. 19.00: 
Przegląd litewski. 19.15; Codz. ode. pow. 
19.25; „Literatura powst. styczn.* — felj 
19.40: Sport. 19.45 Wil: kom. sport. 19.47: 
Dziennik wiecz. 20.00: Myśli wybrane. 20.02: 
Godzina życzeń (płyty). 21. „W kraju lu- 
dzi zwycięskich* — felj. 21.15: Audycja pogo 
dna. 22.00: „Ojcowie humoru wileńskiego* -— 

felj. 20: Muzyka taneczna. 23.05: Koncert 
symfoniczny (płyty). = ih 

  

   

  

  

    

  

       

  

CZWARTEK, dnia 25 stycznia 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka: Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. dom. 11.40: 
Przegl. prasy. 11.50: Utwory Borodina (pły- 
ty). 11.57: Czas. 12 Nowe płyty muzyki 
tanecznej (płyty). 12.30: Kom. meteor. 1 : 
Poranek szkolny. 14.00: Dzien. poł. 15.10: 
Progr. dzienny. 15. Pogadankę strażacką 
wygł. E. Szwed. i : Wiad. o eksporcie. 
15.30: Giełda rołn. 15.40: Recital Spiewaczy 
Bemy Erińczek (sopran). 16.10: Audycja dla 
dzieci: „Miodek iPana Bartłomieja" -— słu- 
chowisko pióra Cioci Hali. 16.40: Przegląd 
czasopism kobiecych. 16.55: Koncert muzyki 
lekkiej. 17.50: Progr. na piątek i rozm. 18.00 
Słuchowisko. 19.00: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 280". 19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Kom. 
śniegowy. 19.43: Wil. kom sport. 19.47: 
Dzien. wieczorny. 20.00: Myśli wybrane. 
20.02: Koncert. 20.40: „Teatr „La Scala* 
felj. 21.00: Transm. Teatru „La Ścala*- 
w Medjolanie. Opera avorita* Donizettie- 
go, w I. przerw Najwięksi dobroczyńcy 
największej książnicy wileńskiej* pogad., 
d. c. opery. Kom. meteor. 0.30: D. c. opery. 

KURJER SPORTOWY 
ZAWODY STRZELECKIE. 

W iNowej Wilejce odbyły się zimowe zą 
wody strzeleckie, zorganizowane przez miej 
scowy Związek Strzelecki. № zawodach 
tych. poża drużynami strzeleckięmi, Brały 
udział drużyny Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego oraz policja, w ogólnej liczbie 
80 osób. 

KURSY. NARCIARSKIE. 
W Wilnie odbywa się. kurs . narciarski: 

dla junaków Przysposobienia Wojskowego 
z terenu powiatu wiłeńsko - trockiego. Kurs 
trwać będzie 10 dni. Ogółem w kursie bierze . 
udział z pow. wileńsko-trockiego 15 osób. 

Jest to' już' drugi z rzędu kurs narciar- 
ski. Pierwszy ukończyło 11 członków Związ 
ku Strzełckiego z terenu obwodu W. F i 
P. W. 6 p. p. Leg. śe 

  

   

   

      

    

   



  

  Dair: Tymoteusza B. M. 

   
OB Boro Nauiočėnis a Paula 

Styczeń | Wsebós słonca — a. 7 m. 26 

Goccuccmaw || Ż2choe — « За 37 

Spostrzazonia Zakladu Meteerologji 0.8.8. 

w Wilnie z dnia 23) — 1134 roku 

Ciśnienie 781 
Temperatura — 2 
'Temper. najw 
Temper. na 
Opad — 
Wiatr zachodni 
Uwagi: chmaurno. 

   

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym wedłiig P. L M. Po miejscami 
chmurnym ranku dniem pogoda słoneczna: 
Nocą umiarkoway mróz. We dnie tempera- 
tura wpobliżu zera. Słabe wiatry południowe 
lub cisza. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś dyżurują następujące 
wiczą ul. Wiełka róg У 
(Niemiecka 15), Sapożnikowa ralna 41) 

i kmdziłła ( iewicza 31) oraz wszystkie 
na przedmieściach. 

      
    

    

URZEDOWA 
— PRZYJĘCIA. W dniu 23 b. m. p. woje 

woda przyjął delegację zjazdu dziekanów pra 
wosławnych, która złożyła na ręce p. wojewa 
dy wyrazy czci i hołdu dla Pana Preżydenta 
Rzeczypospolitej i Pana Marszałka Pilsudskio 
go 

   
    

W dniu 23 b. m. p. Wojewoda przyjat de 
legację powiatu brasławskiego na czele z p 

posłem Kwinto, która złożyła na ręce p. Wo 
jewody memorjał w sprawie ułg gospodar- ; 
czych dla dotkniętego klęską nieurodzaju po 
wiatu brasławskiego. 

Delegacja zamierza wyjechać do Warsza- 
wy celem zaznajomienia władz central 
ze stanem gospodarczym powiatu brasław. 
go 

— Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 
kuje, że w piątek dn. 26 b. m. Konsulat 
będzie nieczynny z powodu rocznicy uzna- 
uia Łotwy de jure. , 

   

  

ADMINISTRACYJNA 
— STAROSTWO GRODZIE  PRZYPOMI 

NA, że osoby, posiadające: zielone książeczki 
na posiadanie i noszenie broni palnej, któ 
rych termin ważności wygasa z dniem 28 lu- 
tego r. ., matiszą przed tym terminem zło: 

podania w Starostwie Grodzkiem — okienko 
Nr. I — o prołongatę ważności zezwoleń. 

Peteńci, którzy złożyli w czasie od dnia 
13 b. m. w Starostwie Grodzkiem podania o 
przedłużenie im zezwoleń na posiadanie i n- 
szenie broni palnej, mogą w godzinach urzę- 
dowych zgłosić się w: Starostwie w celu otrzy 
mania tychże zezwoleń. 

      

: E aa MIEJSKA 
— P. HOPEN OPRACOWUJE. PROJEK" 

GODŁA MIASTA MILNA. W związku z okól- 
nikiem. Ministerstwa. Spraw „Wewnętrznych, 

polecającym samorządom. uregulowanie godeł 
i pieczęci miast, Zarząd miejski powierzył;zna 

yście malarzowi p. Hoppenowi opra 
towanie projektu godła m. Wilna i takiejż pie 
częci. Projekt został juź przez p. Hoppena wy 
końany i.w najbliższych dniach złożony zo-. 
stanie do Zarządu miejskiego, skąd po przy- 
jęciu wysłany będzie dla ostatecznego zatwier 
dzenia do Ministra Spraw Wewnętrznych. 

— GO BĘDZIE Z KREDYTAMI NA PRZE 
BABIANIE DUŻYCH MIESZKAŃ. NA-MAŁE? 
W wyniku odbytej w swoim czasie konferen 
cji na temat potrzeb budowlanych Wilna, 
stwierdzono, że pierwszym nakazem chwili 
jest przerabianie dużych mieszkań na male. 
zaopatrzone we wszystkie nowoczesne urzą- 

dzenia. Na cel ten miarodajne czynniki skłon 
ue były wówczas udzielić miastu kredyt 
mniej więcej w wysokości 350000 złotych. Do 
tej jednak chwili Komitet Rozbudowy nie o- 
trzymał żadnych wiadomości o przyznanych 
kredytach. Wobec zbliżającego sie sezonu bu 
dowlanego Zarząd miejski interwenjował w 
Banku Gospodarstwa Krajów. Sprawa ta jed- 
nak nadał nie jest wyjaśnioną, i nie wiadomo 
czy suma ta zostanie Wilnu wypłacona. 

LITERACKA 
aeka dnia 24 bm. nie odbę 

A y wieczór „Środowy* dnia 
31 stycznia ma być poświęcony Jakóbowi 
Wassermanowi, zmarłemu ostatnio 
wi niemieckiemu. 

     

  

    

pisarzo 

GOSPODARCZA 
— Proiesty weksli. W m. grudniu 1933 r. 

na terenie Wilna i Wileńszczyzny zaproie 
słowano weksli na sumę 1 milj. 175,768,90 

gr. Najwięcej zaprolestowano weksli w bran 
ży handlowej. w rolniczej i przemysłowej. 

  

— Inłormacje o przetargach na roboty 
budownane. Wobec znacznego zaintereso- 
wania robotami budowlanemi, prowadzone 
mi przez Szefostwo Budownictwa Okręgu 
Korpusu HI w Grodnie, ze strony firm bu 
dowłanych Ziem Północno-Wschodnich, 12- 
ba Przemysłowo —- Handlowa.w Wilnie 
zwróciła się do Szefostwa Budownictwa O. 

K. MI z prośbą © każdorazowe nadsy 
do Izby Przemysłowo-Handlowej ogłoszeń 
o rozpisywanych przez Szefostwo tego rodza 
ju przetargach, jak również ślepych koszto 
rysów, a to w celu szerokiego rozpows 
niania wśród firm budowlanych odnośnych 
wiadomości. 

  

   

  

   

Z POCZTY 
— ZLECENIA INKASOWIE. Jak się do- 

wiadujemy, władze. pocztowe poleciły wpro- 
nowację w posłaci t. zw. zleceń inka 

3 . Zlecenia takie można będzie udzie- 
lać urzędom..w drukach (kopertach otwar- 
tych), przyczem wysokość inkasowanej sumy 
wynosić może do 50 złotych. Równocześnie 

udzielać się będzie jednemu urzędowi pocz- 
towemu 10 takich zleceń. 

    

  

   

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ 
— Związek Legjonistek Polskich organi- 
e kurs przygotowawczy do zdobycia 

tw. Odzna portowej dla sympaty- 
7 zyjmuje kancelarja Związku 

rody i piątki od godz. 18—19-ej w lokalu 
ul. Żeligowskiego 4. Ćwiczenia rozpocz 

       
   

  

się po zgłoszeniu odpowiedniej liczby 
kandydatek. 

Równocześ ząd Zw. Łeg. Polskich    

  

przypomina swoim członkiniom, że w środę 
24 b. m. o godz. 17-ej odbędzie się powtó- 
rzenie przerobionego materjału do drugiego 
egzaminu z kursu obrony pr 

18-ej rozpoczną się zwykłe za- 
. Tematem referatu Kiero- 

i Świetlicowej będą aktualne zagad- 
nienia samorządu terytorjalnego na kresach 
wschodnich, Goście mile widziani. 

— Z Legjonu Młodych. Rozpoczęcie Sc- 
minarjów Il-gich. W dniu bm. o godz. 
20 odbędzie się rozpoczęcie minarjów II 
przy. Komendzie Okręgu Wileńskiego L. M. 
w lokalu ul. Królewska 5—20. 

Pierwszą prelekcję p. t. „Prądy filozo 

  

   

      

     

  

ne“ (część I-sząj wygłosi p. Stani 
rzyńczyk, absolwent. filozofji. 

— Ze Związku Pań Domu We środę 
dnia 24 bm. o godz. 17.30 w sali T-wa Kre- 

  

dytowego (Jagiellońska 14), odbędzie się zeb 
ranie Z. S. D. z pokazem ściegów włóczko 
wych. 

-Z Organizacji Młodzieży Pracujacej. 
W dniu 25 stycznia br. o godz. 19 w Ogni- 
sku Szymona Konarskiego Kalwaryjska 
odbędzie się 6 z rzędu wieczór świetlicowy. 
na program którego złożą się występy sekcji 
muzycznej i artystyczno-literackiej O. M. P. 

Wstęp wolny. 

      

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Koło Połonistów SŁ 0. S. B. We czwar 

tek dn. 25-go stycznia b. r. 6 godz. 19-6j 
w lokalu Seminarjum Polonistycznego od- 
będzie się: zebranie Sekcji "Badań Literac- 
kich z dyskusją na temat: „Zagadnienie ro- 
dzajów literackich we współczesnej litera- 
tu polskiej*. Zagaja kol. Z. Folejewski. 
Goście mile widziani. 

    

‹ : RÓŻNE 
—- Właścieiele auiobusów proszą o pro- 

longatę terminu wejścia w życie ustawy kon 
cesyjnej. Związek właścicieli autobusów da 
lekobieżnych złożył do władz _ memorjał, 
w którym prosi o sprolongowanie terminu 

  

  

   
„wejścia w życie ustawy koncesyjnej o ru- 
chu autobusowym na przeciąg 2 lat. 

Jak wiadomo powyższa ustawa ma wejść 
cie z dniem 18 kwietnia rb. В 

— Ostatni dzień „pieezeni zajęczej z. bu- 
raczkami“. Z dn. 15 stycznia rozpoczął się 
na terenie całego krajn czas ochronny na 
zające szaraki i kuropatwy. Po upływie 10 

dni od rozpoczęcia. czasu ochronnego. a 
więc od jutra, sprzedawanie, kupowanie, przewożenie: i przenoszenie zarówno zajęcy. 
jak i śnieżych skór oraz podawnie iej zwie 
rzyny w restauracjach i jadłodajniach jest 
wzbronione. Za przekroczenie "ego zakazu 
grozi kara do 500 zł. grzywny i do f tyg. 
aresztu. 

с 

   w 

  

     

    
    
     

  

try l 
ZABAWY 

— „BAL POLITYCZNY W WILNIE*. — 
sbołę dnia 3 Iufego rb. w salónach pa- 

łacu po-Tyszkiewiczowskiego (Zygmuntow- 

ska 2) odbędzie się Doroczny Bal Szkoły 

Nauk Politycznych w Wilnie. 

Wysoki protektorat i dóborowe „towarzy- 

    

AU R BR 

stwo oraz pomysłowe dekoracje, pierwszo- 

rzędne zespoły muzyczne, a przedewszyst- 

kiem charakter balu organizowanego na 

wzór stołecznych balów politycznych roku- 

ją bezwzględne powodzenie całej imprezie, 

dają gwa spę- 

dzenia czasu w atmosferze wesołego i nie- 

raś gościom ncję 

  

miłego 

frasobliwego nastroju: i 

Wstęp zł. 4. Akademickie zł., 2.50 

— Bał: Morski w dniu 10 lutego r. h. 
W: bieżącym karnawale data balu zbiega się 
z przypadającą na ten dzień 14-lą rocznicą 
odzyskania dostępu do mo: 

Jak się dowiadujemy, tegoroczny bal 
uświetni swoją obecnością liczne grono go- 
Ści. z Warszawy i.Gdyni, wśród których 
ujrzymy zastęp nowomianowanych podpo- 
ruczników naszej marynarki wojennej. 

Spodziewać się przeto należy, że sfery 
towarzyskie Wilna wyznaczą sobie rendez- 
vous w dniu 10 lutego w odświętnie ude- 
korowanej 'emblematami morskiemi sali w 
gmachu Izby  Przemysłowo-Handłowej w 
Wilnie przy ul. Miekiewicza 32. 

  

  

  

„ /Plenarne posiedzenie 
Rady Grodzkiej B. B. W. R. 

W piątek dnia 19 b. m. odbyło się 
w wielkiej sali - Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR. w Wilnie przy ul. 
Św. Anny 2 4 plenarne zebranie 
Rady Grodzkiej. 

Na zebranie przybyło około 100 
członków Rady, reprezentujących kil 
kadziesiąt orgamizacyj społecznych. 

Po zagajeniu zebrania przez p. o 
prezesa inż. Henryka Jensza zabrał 
głos prezes Rady Wojewódzkiej i Reg 
jonalnej Grupy Poselsko - Senator: 
skiej senator Witold Abramowicz, któ 
ry zobrazował w treściwych słowach 
pizejawy obecnego życia polityczne - 
go w Polsce, wskazał na ważność bie- 
jących zadań BBWR. i omówił spra- 
wę wyborów samorządowych. 

Po referacie sprawozdawczym pre 
zydjum Rady Grodzkiej -— gros uwa 

święcono zagadnieniom pre 

     
   

      

   

  

gi poś 

na odcinku młodzieżowym. 
Dyskusję na ten temat zainaugu- 

rował przedstawiciel Związku Legjo- 
uistów Polskich por. rez. Kazimierz 
Wójcicki po nim zaś m. 'in. przema- 
wiali naczelnik okręgu OMP. dyr. Ka 
zimierz Młynarczyk i w charakterze 
informatorów o postępach działalnoś 
ci BBWR. na odcinku młodzieżowym 

kierownicy sektetarjatów wojewódz- 
kiego poseł Stanisław Dobosz i grodz 
kiego dyr. Eljasz Jutkiewicz. 

W wyniku ożywionej dyskusji za- 
lecono prezydjum . kontynuowanie 
wszczętej pracy, prowadzącej do_zes- 
palenia wszystkich oddziałów mło- 
dzieży w służbie dla państwa. 

Na temże zebraniu desygnowano 
opróżnione (z racji nawału innych za 
jęć) przez inż. Henryka Jensza staro 
wisko prezesa Rady Grodzkiej inż. Jó 

       

  

  

        

  

„zefa Łastowskiego. ' 
Pan inž..Henryk Jensz, ktėry od 

początku istnienia Rady Grodzkiej 
stał na jej czelę pozostał w prezydjum 
Rady w charakterze vice - prezesa. 
Podkreślić się godzi, iż inż. Jensz jest 

jednym z najbardziej zasłużonych or 
ganizatgrów obozu pomajowego na 
terenie.Wilna i cieszy. się tu. powszech 
nem zaufaniem i uznaniem. 

Zebranie informacyjne koła 

B. B. W. R. dzielnicy 
Zwierzyniec. 

Onegdaj odbyło „się w lokalu fabryki To- 
maszewskiego przy, ulicy Lipowej, 4 zebranie 
informacyjne członków koła BBWR. dziełai 
cy Zwierzyniec. Sprawozdanie z działalnoś 
zarządu i koła złożył prezes zarządu p. 

Marjan Hoppen; W dyskusji nad sprawozda- 
niem zabierali głos p. p. Schabowski, Budrys 
Badrewicz, inż. Łomnicki, dr. Banasewicz: ua 
temat samorządowy wygłosił p. dyr. Krauze. 
żaś ną temat organizacyjno - ideowy p. Al. 
Budtys -- Budrewicz. iš 

Pozatem omėwiono szeteg spraw organi- 
żacyjnych oraz .powzieęto uchwały, dotyczą- 
ce najbliższej działalnóści koła. 

  

  

  

     
  

  

   

Polowanie na ludzi. 
Wpobliżu Kuczkuryszek stróż leśny przy 

łapał wczoraj wieczorem 2 włościan na kra 
de drzewa. W trakcie pościgu dozorea 
Strzelił kilkakrotnie, raniąc jednego z ucie 

kających, Leona Ostajewa, w głowę. 
W stanie ciężkim Ostajewa przewieziono 

do Wilna i ulokowano w szpitalu Św. Jakó- 
ba. - * (e). 

WILLIAM J. LOCKE. 47 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

-- Jak pani mogła zauważyć, jestem zarozumia- 
ły i uważam się za bardzo uzdolnionego w wielu kie 
ruńkach. Ale w sztuce kłamstwa nigdy nie celowałem. 

— W takim razie niech mi pan wytłumaczy. ja- 
kim sposobem mój ojciec nie mógł: podołać tamtym 
wierzycielom, a panu może? 

— Owsżem -— odrzekł z uśmiechem. — Idzie 
o sytuację finansową ojca pani, o którą poprzed .i 
wierzyciele nie dbali. .Bo poco..prawda? Ja zebrałem 
koło siebie całą armję prawników, bankierów, makle- 
rów, buehalterów i innych ekspertów i przeprowa- 
dziwszy parę drobnych manipulacyj, między innemi 

ązku z pewnym panem... 
— Monte Dangerfieledem? а 

A! To pani wie. Otóż. żeby uniknąć procesu, 
poszliśmy na kompromis. Nie mogę powiedzieć, żebys- 
my uratowali panu Veresy'emu w tko to, co stra- 
cił. To jest obecnie niemożliwe. Może w przyszłości 
— to wie? W każdym razie ojciee pani jest teraz wy- 
płacalny i jeżeli -zadowoli- się skromną stopą życiową. 
to niema obawy. żeby miał stracić tę piękną siedzibę 
przodków. у . 

Ostatnić trzy słowa podkreślił właściwym sobie 
szerokim gestem. Pola. żachnęła się. jak na zgrzyt 
iaza po szkle. Zawsze ten patos! Dlaczego nie powie- 
dział: „Ten śłiczny;, stary dwór"? 

, 'Pondolfo przystąpił do niej i rzekł zniżonym gło- 
Sem: S " : 
MT Mam nadzieję. że.pani jest zadowolona. 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

   

    

    

  

      
    

  

  Jestem panu niezmiernie wdzięczna — odpo- 
wiedziała. : 

Drzwi otworzyły się wszedł pan domu. Na widok 
gościa zamknął pośpiesznie drzwi i podbiegł ku ni>- 
mu z wyciągniętą ręką. 

— Stokrotnie przepraszam. sir Wiktorze. Dopie- 
ro w iej chwili dowiedziałem się o pańskim przyjeź- 
dzie. Doprawdy, Pola, Pargiter zaczyna się starzeć na 
serjo... 

Więc po tak długiej podróży jeszcze go nićzeln 
nie poczęstowano? Ani winem, ani biszkoptami? W ta- 
kim razie może koktajl? On się na tem nie zna, jako 
człowiek staroświecki. ale Pola napewno umie. 

Pandolfo odmówił z uśmiechem: pijał tylko przy 
jedzeniu i nic sobie nie robił:złekarzy: Chadford Park 
leżał mu niewiele z drogi, tak że nie mógł się oprzeć 
pokusie pożegnania pani Kield przed wyjazdem do 
Brazylji. 

  

     

— Do Brazylji! Jak ja panu zazdrosz zę Piękny 
kraj. Port Rio de Janeiro Na Boga, ileż to lat temu...? 

Weszła Myrtilla i za chwilę żaanonsówano 
lunch. Skromność posiłku wynagradzała butelka sta- 
rego Johannisberga. (Pokój napełnił się rozkosznym 
aromatem. 

Pandolfo podniósł ręce. 
-- Drogi gospodarzu, kimże ja jestem. że mnie 

pan podejmuje tym nektarem reńskich bóstw? 
Popił ze szkłanki. , 
— (o?Osiemset osiemdziesiąły czwarty Niemo 

żliwe. у 
Veresy uderzył ręką w skórzaną poręcz swego to- 

telu. Twarz mu promieniała. 

  

„  — Właśnie z tego roku. —— Pargiter poszedł po 
opróżnioną butelkę. — Niema większej przyjemności, 
jak poczęstować dobrem winem prawdziwego znawcę. 
Tak, 84-ty. Z zapasu mego ojca. Mamy 'jeszcze pół J 5 М 

Drukarnia „ZNICZ“ 

       

  

Wilno, Blskuyia 4. tel. 8-40. 

NEIL E.Ń Ка 
„7 Nr.-22-(2912; 
  

TEATR I MUZYKA 
         

    
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA". „MAR- 

JETTA" po cenach zniżonych. Dziś, po raz 
8-my ореге! Kollo „Marjetia“, która zyska 

  

ła uznanie prasy i publiczności i cieszy 
wielkiem. powodzeniem. W rolach. główn 
Halmirska, Lasowska, Dembo 
ski, który operefkę tę wyreżyserował. W 
kiem, urozmaiceniem widowi. jest balet kar 
nawałowy „Arlekinada* do muzyki Drigo w 
układzie baletmistrza J. Ciesielskiego. Nowe 
deko: : | kostjumy -— tworzą harmonijną 
całość. 4 

— „POD BIAŁYM KONIEM* po cenacn 
propagandowych. W piątek najbliższy ujrzy- 
my wspaniałą operelkę Benatzkiego „Pod bia 
tym koniem” w premjerowej obsadzie. Ceny 
propagandowe. +а 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

     

   

    

  

  

   

  

   

   

      

    
    

Mae Wesl za jednym zamachem wzięła w 

swe piękne dłonie berło reprezentowania mod 
nego typu nowoczesnej kobiety; jej sensacyj 
ne stroje budzą zachwyt, magnetyczne od 
działywanie rzuca mężczyzn ku jej posągo 
wym nóżkom, zabarwiony chłodnym egoiz 
mem stosunek do życia otacza jej po: 

bem tajemnicy. Na scenie aktówka p: l. „Mo 
je drugie ja 

  

  

  

   

   

Ceduła notowań orjentacy|- 
nych cen żywca i mięsa 

w Wilnie. 
Wotłowania Tymczasowej Komisji Izb: Pize- 

mysłowo-Handl. Rolnic: i it 
Ceny za I kg. loco Rzeźnia Miejska 

28 stycznia 1934 r. w zł. 
1. Mięso w hurcie miejscowego uboju. 

     

  

      
  

  

   

  

2. Mięso przywezowe. © ы 

Wolowina, zady I gat. —, Tl gat. 0,85 — 
0.95, LII - 0,80 — 0,85. 

Bukacina l gat. H gal. 
0,65 — 0,75. 

Wieprzowina I z 
HI gat. 0.95 — 1, 

   II gai. 

— Н gat. 1,05 its 

    

3. Skóry surawe. 

  

Bydięce za 1 kg. 0,8 

        

no hydła roga- 
tego chlewnej 591, 
owiec 

Zabiło w ubiegłym tygodniu bydła roga 
tego 454, Irzody chlewnej 540, cieląt 479,       
    

  

ożywiony. bieg largu 

    

    

      

  

  

  

CA
SI
NO
 

    

Wołowina całe tusze [ gat. 0,95 1,00; 
we środę dnia stycznia o godzinie 8 w II gat. 0,85 0,95, [II gat. 0,80 — 0,85. GIEŁDA WARSZAWSKA. 
„Pan z towarzystwa“ — komedja Waltera Ha Wołowina, zady I gat. 1,00 — 1.05, HI gat. WARSZAWA. (PAM - DEWZZY. Lon- 
senclevera, w reżyserji M. Szpakiewicza. W 0,30 — 1,00, III gat. 0,80 — 0.90. 27,66. Nowy York roli głównej „pana z towarzystwa” wystąpi Wołowina, przody | gat. 1,25 — 1,35, II owy York kabel 5,56 M. Wegrzyn. : gat. 1,15 — 1,90, III gal. 1.00 1,15. 4.89 — 24,08 — 34480, -— ТЕАТВ — KINO ROZMAITOSCI. Dzis : lęcina I gal. 0,95 —— 1.00. II gat. 0,60 —- 2,65 171.80. Ber- środa 24 stycznia premjera rewelacyjnego ti. 0.95, IL gat. 0,80 — 0,90. lin w obrotach inych 210,75. mu p. l. „Łady Lon* z genjalną odiwórczy- Wieprzowina I gat, 1,20 — 1,25, II gat. Dolar w obr. pr BBR nią roli tytułowej, kreowanej przez Mae West. 140 —- 1,20, III gat. 1,05 — 1,10. Rubel. 4,63 (pią — 466 (dziesiątki). 

Nareszcie dziś! Sensacyjna premiera! 
TEATR-KINO Dawno oczekiwn a najpikantniejsza kobieta 

wspaniała gwiazda Rozmaitości 
Sała Miejska 
Ostrobramska 5 

Helios | 

Pan 

NA SCENIE 
  

WT 
męskiej CLARK GABLE. 

Mae West 
oraz dodatki dźwiękowe. 

„TEN TRZECI“ + 
Uwe a! Sensacylna nowość w salonach parterowych bezpłatny Dancing do godz. 

5 ' Bilety dzienne: parter 54 gr., balkon 35 gr. 

Film poświęcony sztuce kochania! 

WOICH RAMIONACH 
W rol. gł. najpiękn. para kochanków: Najmodniejsza kóbieta świata Jean 

"TAKICH FILMÓW JAKNAJWIĘCEJ" 
NAD PROGRAM: STRASZNA KATASTROGA KOLEJOWA POD PARYŻEM. 

Polski film 
ciszy się kolosalnem POWODZENIEM! — Świetny zespół artystów z Iną Benitą na czele 

współczesna. w pierwszym 
rewelacyjnym filmie LADY LOW 

arcywesoła farsa 
| akcie 

NA SCENIE 

Gel Uwaga! 
! Prawdziwe arcydzieło erotvezne! 

HARLOW ;i współczesny ideał urody 
oto zgodny okrzyk zachwyconej publiczności 

najnowszej produkcji 1334 roku 

PRZYBŁĘDA 
  

| Wkrótce: Pierwszy w roku 1934 
Anons! produkcji „SOWKINO* * przebój 

Dziś najnowszy film erotyczny z za 
kulis: nowoczesnego małżeństwa p.t. 
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Eż2. 

„ Nąfbardziej , błyszcz 
cy dos i szorstka Ski 
ra, nabierają szybko nie- : 
Žwyiklej pieknošci, o e się stosuje 4 
ten nowy puder do twarzy. Nauko- 
we badania odkryły nowy składnik, 
dzięki któremu puder trzyma Się 
przeż cały dzień, Nazywa się 0h 
Pianką Kremowa, 
Zmieszana z pudrem. pozwała о- 

wa, pianka każdej kobiecie utrzymać 

     
Pa 

  

tłustości. | Pianka 

Ten cudowny 

  5 nej. lub „zimnej. i deszczowej pogo 
dy, Nawet podczas tańca w najbar- 

„dziej, dusznej, sal , balowej utrzymu-ł 

"OBUWIE 
Spacerowe, Balowe, Narciarskie, Łyżwiarskie, i t; d. 

"ZABEZCEN 
TYLKO DO 5-go LUTEGO 

W. NOWICKI — Wilno, Wielka 30 

Je cerze niężwy 
     

  

© fide $o : 

  

piwnicy. W czasie wojny nie tykałem lego przez 
patrjotyzm. Ale teraz — co temu zresztą winne bie. 
ne wino?... Ale że pan się tak poznal!... 

Spojrzał na Pandolfa z nabożnym szacunkiem. 
niby na nowożytnego Bachusa. 

Pola słuchała ubawiona i zainteresowana. 
—- Po czem pan poznał to wino. sir Wiktorze? 

- Pamięciowo. Można przecież pamiętać smak. 
Szkosztowałem raz tego wina, jeszcze przed wojny. 
na Śląsku, a drugi raz piłem je na bankiecie, wyda- 
nym rok temu przez miejskie władze Londynu. Omył- 
ka była wyklucza. Aromaty winne są dla znawcy jak 
„melodje dla muzykalnego ucha. Wystarczy raz usły- 
szeć. żeby nie zapomnieć. 

;> Każę przynieść drugą butelką. W 
stkie pozostałe -- wykrzyknął Veresy. —- Szkoda mac- 
nować dla tych, którzy się nie znają. Dla nieh zosta- 
nie Moselle. Lżejsze i bardziej orzeźwiające. Albo whi- 
sky z sodową. Gdyby nie wojna, powiedziałbym, że 
społeczeństwo zniewieściało. Ale świat wywrócił sie 
do góry nogami. Młody chłopak woli łemoniade i l» 
dy niż dobre wino. chociaż ma Krzyż Zwycięstwa. 
Nic nie rozumiem. — Popił z uśmiechem wina. — Ja, 
dzięki Bogu. mam podniebienie. 

O, tak -— potwierdził z ukłonem Pandolfo. -—- 
Nie mógłbym przyjąć pana nicżem lepszem. Toby wo- 
śóle nie było w ludzkiej mocy. Ale może coś równie 
dobrego. chociaż w innym rodzaju, gdyby pan raczył 
odwiedzić mój skromny dom na Tite Street... Krótko 
mówiąc, przyjąłbym pana cesarskim tokajem z piw- 
nie Franciszka Józefa. —— Odwrócił śię do Poli: —— Za. 
chciało mi się kiedyś cesarskiego wina i zdobyłem je. 
Czy: nieprawda, że zawsze zdobywam to czego pra- 
gnę? i 4 С 

      

    

  

   

   

   

  

Unikając odpowiedzi. zapytała: 
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KONTRAKT MALŽENSK 
NAD PROGRAM: Ostatnia 
nowość 
dźwiękowy film rysunkowy 

Seanse: 4—6—810.15, 

GLORJA SWANSON 
„PIEŚŃ WIOSENNA* w kolorach naturalnych. 

Nowa Moda 
pudru do twarzy 

„stwarza zadziwia- 
 Jącą zmianę. 

      

Lie ona skorę bez Śladu połysku lub 
Kremowa 

zmieszana specialgym, pateniowa- 
nym sposobem z Pudrem Tok 

składnik 
wybitmie znakomity par 

świeżą. ładną cere pomimo wietrz- Lokalni od< nnvch pudrów, «raz-na- 

wyr 
Puder ska 

  

4 
„DiĘKO, Mieino- 

żliwe do osiagn'ęcia Zap 

  

B. naucayciel gimn. 
udziela lekcyj i 
w zakresie 8 klas gimnar- 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate: 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski, Łaskawe zgłoszenia de 
administracji „Kur. Wil* 
pod b. nauczyciel. ; [. РРРРАРА ' 
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i | 
| 
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į | j 
i | | 
i : | 
| 
i 

P. t. 

   

   
     
     

      

korepėtyc "| 

Romans Mańki Greszynoj 
WKRÓTCE 

| SAMARANG 
Najnowszy triumf kinematografjii!! 

solowego 
Dr. GINSBER 6 Lekcje špiewu 
choroby skórne, wen» oraz muzyki udziela ope- 

r ryczne | moczoplolowe „| rowa włoska śpiewaczka 
2 5 Klaudja Korniak. Opłata Wileńska 3 tal 567 | bardzo przystępna. Ulice 

od godz, 8—1 i 4— Orzeszkowej 3, m. 15, od 

AKUSZERKA 
godz. 3-ej do 5-ej pp. 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—]; 
(róg Mickiewicza) * 

tamże gabinet kosmetyez 
my, usuwa zmarszczki, bra 
dawki, kurzaśki i 

w roli 
głównej 

sezonu! Wspaniały 

  

ZGUB. dowód tożsamości 
za Nr, 64875 oraz bilet 
okresowy za Nr. 062831 
wyd. przez P, K.P, w 
Wilnie i leg. szkolną za 
Nr. 221 wyd. przez Szko-   

    

wągry łę Państw. "Tech. na im. 
r Mieczysława: Januszewi- 

„Akuszerka. : "cza, uniew; się. 

    

M. Brzezina |-- | 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 2duże, ładne, 

Zwierzyniec, Tom. Zana umeblowane pokoje, ało- wo Gedrisindtck neczne ze wszelkiemi wy- 
El.) Grodzka 27. X godami do wynajęcia od 

ы 3 I-go lutego. Może być 
Instytut Piękności z całodzienuem utrzyma- 

niem. Sierakowskiego 14-1 

Oddział sParyskigj t ŁrmsbS 

„KEVA“ Poszukuję 
ul. Mickiewicza Nr. 37 miesz kania 

telefon 6-57 - 
przyj. od godz. Il-ej do | 2 pokoje z kuchnią. 

|-ej po południu. Jasne, suche. słoneczne 
Odmładzanie twarzy. Le- «w śródmieściu. 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 

    

  

jest   Kurj. Wil. tel. 99. 

YYYVYYYYYYv[Ę 

  

    
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

w najpoczytniejszem pismie # 

„KURJER WILENSKI“   

  

—- Dlaczego mi pan tego nie opowiedział wcześ- 
niej? į 

— Žycia by trzeba na opowiedzenie wszystkich 
moich przygód. Czy pani się nie domyśliła, že jestem 
amatorem przygód? 

'— "Raczej ekspertem — rzekł grzecznie Veresy 
— Nazżwijcie mnie państwo zawodowcem — ro- 

ześmiał się Pandolfo. i 
Žacząl się rozwodzić nad pięknem. radośćią 

i szczęśliwem szaleństwem czynnego życia. Zniszczo 
na, naiwna Myrtilla słuchała go, jak oczarowana. Był 
jak anioł. który nawiedził jej ciasny, szary świat. 

Vereśy promieniał: Pandolfo okazał się taki, ja- 

kim go sobie wyobrażał. Pod koniec lunchu gość za- 

    

wojował przynajmniej dwa proste serca. Po wyjściu | 
pań Pandolo zatrzymał go w jadalni. 

Myrtilla zasypała siostrę pytaniami, dziwąc się, 
że nic jej nie mówiła o przyjaźni z tak niezwykłym 
człowiekiem. Pola odpowiedziała niezręcznie, że Lon- 

dyn roi się od niezwykłych ludzi: że jedni drugich. 
zaćmiewają i dlatego żaden nie robi wrażenia indywi 

dualnego: Na to Myrtilla westchnęła, mówiąc: 
*—— Och, ty masz szczęście! 
"Weszli mężczyźni; Pandolfo z oznajmieniem na- 

tychmiastowego odjazdu” Musiał być w Londynie na 
wielkim „przemysłowym, pożegnalnym obiedzi: 
przed podróżą do Braz Wspomniał o paulinium. 

"Myrtilla zapytała: ; 3 
— (o to takiego —— paulinium? ; 
Pandolfo wyciągnął rękę w stronę Poli. 
— Więc pani nie tu o mnie nie mówiła? 
— O panu? Nie. I pan o mnie nie wspomniał. 
Veresy i Myrtilla wymienili wymowne spojrzenie. 
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Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkis. 

Zgłoszenia do Adminietr.. 

KAŻDE OGŁOSZENIE: 
którzy ogłaszają się wyłącznie nz: 

    

a


