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Układ berliński na tle programu Hitlera. 
Polsko-niemiecki układ o nieagre- 

sji z dn. 26 b. m. doszedł do skutku w 

sposób, który rzadko się udaje. Jesz- 

cze w przeddzień jego podpisania. po- 

dając fakt bytności posła Lipskiego u 

Hitlera. dzienniki zagraniczne zazna 

czały, że wizyta ta związana jesł z to- 

czącemi się pomiędzy Polską a Niem- 

  

cami rokowaniami. To ws 

przemknęła przed czasem żadna wieść 

o tem co ma jutro nastąpić. Nikt, zda 

je się, nie przewidywał tak szybkiego 

zakończenia rokowań i tak doniosłe- 

go ich rezultatu. Europa jest nieza 

wodnie zaskoczona tak głęboką prze- 

mianą w stosunkach połsko-niemiec- 

kich, które w jej oczach były niemal 

od początku okresu po-wersalskiego 

zarzewiem nowej wojny. 

Przyzwyczajono się powszechnie 

patrzeć na Polskę, jak na ńieszczęsny 

bę kraj z dwu stron zagrożony przez po- 

tężnych sąsiadów. „pokrzywdzonych* 

terytorjalnie na jej korzyść przez tra 

ktaty pokojowe. To też jeżeli gdzie- 

kolwiek i kiedykolwiek wymawiano 

słowo "„rewizja”, natychmiast w gło- 

wie słuchacza następowało połącze- 

nie tego słowa z Polską, z „„koryta- 

,, rzem'*, rzadziej z Galicją Wschodnią; 

lub Wilnem. Przez długie lata musia- 

ła Polska stawać przed aeropagiem 

międzynarodowych polityków (w Ge- 

newie) lub sędziów (w Hadzej w roli 

pozwanego spowodu często absurdal- 

nych lub błahych pretensyj i oskar 

żeń. W opinji dużej części Europy 

było to państwo, które nadmiernie si 

   

  

„obłowiło* po wojmie. naraziło sobie 

potężnych sąsiadów. a będąc targane 

wewnątrz ostremi wałkami partyjne- 

mi i narodowemi, nie jest zdolne do 

|  Stanięcia na mocnych nogach. 

aż zbyt   Mieliśmy — co gorzej 

wielu podobnie myślących i u siebie 

w kraju. Dla tego typu zgryźliwego 

sceptyka, każde przejściowe niepowo- 

dzenie, każda trudność zewnętrzna, 

niemal początek końca, 

który w najlepszym razie miał przy- 

oznaczały 

nieść 

- torjum państwowego. 

Odkąd wytykanie generalnych li- 

nij polityki zagranicznej spoczęło w 

rękach Marszałka Piłsudskiego, 

dźw i- 

oktejenie conajmniej 1/3 tery- 

na- 

stąpiło stałe i systematyczne 

ganie w górę presližu pań- 

stwa i jego-faktycznej roli w ukła- 

dzie stosunków europejskich. We 

wszystkich posunięciach, w których 

znać rękę Marszałka Piłsudskiego, da 

je się zaobserwować uporczywa dba- 

łość o prestiż państwa. W każdej sy- 

jakaś ..gruba czwórka”.    ` tuacji, kiedų 

lub „gruba piątka okazuje chęć na- 

rzucenia nam własnej decyzji, Polska 

staje okoniem z taką hiezłomną sta- 

nowczością, że wszelkie podobne pró- 

by obracają się w niwecz. 

'Ta odporność Polski na obce wpły 

wy.i naciski, mające posmak potenc- 

jonalnych zaleceń, dawanych przez 

możnego wujaszka 

strzeńcowi, nie przypadała czasem do 

gustu nawet naszym przyj 

którzy wołeliby widzieć w Polsce pu- 

pila wprawdzie materjalnie samodziel 

biednemu  sio- 

  

nego i silnego, lecz w działaniu kiero- 

wanego przez opiekuna i z nim nieod- 

Stępnego. * 

Polityka prestiżu nazewnątrz, żą- 

dającego kategorycznie współudziału 

W każdej sprawie ogólniejszej nasze- 

So kontynentu, mogła być skuteczną 

| tylko wtedy „jeżeli była funkcją 
j Stanu wewnętrznego pan- 

znajdowała potwier- 

i а 

Stwa, jeżeli 

  

dzenie w jego rozwiniętych i potenc- 

jalnych siłach, t. zn. w stabilizacji 

wewnętrzno-politycznej, w odporno- 

ści i sprawności góspodarczej, w sta- 

nie siły zbrojnej, w patrjotycznym i o 

fiarnym duchu, ożywiającym obywa- 

tel. W okresie rządów sejmowych 

realna polityka prestiżowa była nie- 

możliwą. Z poza dumnej postaci A- 

lcksandra Skrzyńskiego, usiłującego 

bronić interesów i prestiżu Polski w 

Locarno, wyzierał panoszący się w 

kraju chaos, bezwład i upadek ducha. 

Polityka prestiżu nazewnątrz, pro- 

wadzona przez Piłsudskiego, jest wła 

śnie funkcją stanu wewnętrznego Poł 

ski. Niech bowiem nikt nie zaciemnia 

istotnego jej obrazu, wykrzykując: 

kryzys, kryzys, bieda, bieda! Kryzys 

jest wszędzie, z tą jednak różnicą, że 

w państwach więcej rozwiniętych go- 

spodarezo poszedł bardziej wgłąb i 

silniej oddziałał ujemnie na ich ak- 

tywizm polityczny nazewnątrz. 

Poszukując wytłumaczenia dla te- 

go nieoczekiwanego powszechnie co 

do zakresu wydarzenia. jakiem jest 

przez. Niemcy 

nieucie- 

podpisanie 

zobowiązania © 

kaniu się do prziemocy 

przy regulowaniu wszelkich sporów 

pomiędzy nimi a Polską, wypadnie 

przyjść do wniosku, że akt berliński 

z dnia 26 b. m. jest w ogólnym rachun 

   

ku rezultatem reałnej po- 

lityki prestiżowej Mar- 

szałka Piłsudskiego.  Ina- 

czej mówiąc jest on rezultatem wielo- 

letniego dążenia do maksymalnego 

WEADKS. 

zdyskontowania w dziedzinie polity- 

ki zagranicznej zorganizowanych i 

wprzęgniętych w system twórczej pra 

cy państwowej moralnych i materjal- 

nych sił narodu. 

Spróbójmy podejść i oświetlić ten 
wniosek od strony naszego niemiec- 

kiego przeciwnika i kontrahenta za- 

razem. 

Założenia i cele polityki zewnętrz- 

nej trzeciej Rzeszy wyłożył Hitler w 

13 i 14 rozdziałe swojej książki „Mein 

Kampf“ (wydanie z r. 1938). Wyste- 

puje on tam jako zdecydowany prze: 

ciwnik polityki niemieckiej z lat po- 

wojennych. .„Krgyk o nową flotę wo- 

jenną. o odzyskanie utraconych kolo- 

nij it. p. — są to wszystko głupie 

brednie“ (str. 718). Trzeba umieć wi- 

dzieć rzeczy największe. pomijająć 

drobiazgi. Zamiast z bezsensownym 

krzykiem kłócić się z całym światem. 

„powinniśmy koncentro- 

wać nasze siły przeciwko 

jednemu śmiertelnemu wro 

gowi  (.tódlichsten Feimd' —— str. 

719). " 9 

Któż jest tym śmiertelnym  wro- 

giem narodowo-socjalistycznych Nie- 

miec? Dopiero z dalszych stron książ- 

ki można otrzymać pośrednią odpo- 

wiedž: „Der Todfeind unseres Volkes“ 

pewnem 

miejseu Hitler (str. 755). Ale nie dla- 

tego. że pragnie on na Francji 

realizować swoje cele. Idą one w in- 

nym kierunku: na Wschód. 

Kardyńalnem założeniem każdej poli- 

tyki zagranicznej jest, zdaniem Hit- 

Frankreich" — mówi w 

  

Manifestacja w stolicy 
z powodu uchwalenia konstytucji. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 27 b. 
m. wieczorem odbyła się w stolicy 
wielka manifestacja w związku z u- 
chwaleniem nowej konstytucji. 

Przed godziną 18-4 poczęły przyby 
wać na plac Marszałka związki i oc- 
ganizacje ze szjandarami, transparen 
tami, pochodnimi i orkiestrami oraz 
liczna publiczność. 

W uroczystości wzięli udział po- 
słowie i senatorowie z wicemarszał- 
kiem Senatu Boguckim, oficerowie i 
podoficerowie — kawalerowie Virtuti 
Militari. 

Na chwilę przed wyruszeniem po 
chodu przybył na plac prezes Wałery 
Sławek. Po zagajeniu uroczystości 
przez posła Henisza prezes Sławek 
wygłosił następujące przemówienie: 

  

Przemówienie prezesa Sławka. 
Obywatele! Konstytucja, jak de- 

tąd, została uchwalona tylko przez 
Sejm; jęszeze przed jej wejściem w 
życie stoi dość długa droga, jakkol- 
wiek nie nasuwająca już tyłe trudnó- 
ści. Jeżeli zehraliście się, pomimo iż 
droga ta nie jest przehyta do końca, 
jeśli zgromadziło was uczucie rados- 
ei, to rozumiem to jako przyłączenie 
się wasze do idei przewodniej, jaką 
konstytucja zawiera. Ideą tą jest od- 
rodzony człowiek w silnem państwie, 
człowiek, który będzie rozumiał, że 
po przodkach dziedziczy dorohek po- 
koleń poprzednich i że jest obowiąza- 
ny wysiłkiem własnym wzmóc siłę i 
powagę państwa i za spełnienie tege 
obowiązku odpowiada przed połom- 
nością swoim honorem. 

Obywatele! Wzywam was do 
wzniesienia okrzyku na cześć Najjaś- 
niejszej Rzeczypospolitej Polskiej, jej 

  

Prezydenta prof. Ignacego Mościckie- 
go i Pierwszego Marszałka Polski Jó 
zefa Piłsudskiego! 

Okrzyk ten podchwyciły z entuz- 
jazmem zgromadzone tłumy, wzno- 
sząc następnie okrzyki na cześć twór- 
ców nowej konstytucji i prezesa Sław 
ka. Orkiestra odegrała hymn narodo- 
wy. 

Następnie uformował się pochód, 
na. czele którego szli posłowie i sena- 
torowie, Federacja, Legjon Młodych. 
Pochód przeszedł ulicami pod Zamek. 
|] 

„wyrównanie stosun- 

narodu 

niego 

lera, ; 

ficzehności 

przeż 

ku do 

zajmowanej 

przestrzeni, 

Einkłang zu bringen mit der Volks- 

zahłś — str. 735). Absurdem jest żą 

danie powrotu Niemiec do granic z r. 

1914. „Te granice nie są dla przysz- 

łości Niemiec niczem* — (str. 738). 

Więc czegóż żądają nowe Niemcy? 

Na ta Hitler daje wyraźną odpowiedź: 

„zatrzymujemy odwieczny: pochód 

Germanów na południe i zachód Eu- 

  

topy i skierowujemy nasz wzrok ku 

ziemiom na. Wschodzie. Zamykamy 

przedwojenny okres ekspansji kolon- 

jalnej i handlowej i przechodzimy. do 

polityki zdobywania ziemi dła przysz- 

łości* („zur Bodenpolitik der Zu- 

kunft'' — str. 742). 

Owa ziemia obiecana w oczach Hi 

tlera znajduje się na obszarach daw- 

nej Rosji. W tem miejscu wypowiada 

on bardzo ciekawy pogląd na państ- 

wowość rosyjską, pogląd, który ma 

moralnie (!) uzasadnić niemiecką eks- 

, pansję na ziemie rosyjskie; „Organi- 

zacja państwowości rosyjskiej nie by- 

ła wynikiem politycznych zdolności 

plemion słowiańskich w Rosji, lecz 

wspaniałym przykładem 

państwowotwórczych ta- 

lentów germańskiego ży- 

wiołu pośród małowarto- 

Śściowej  (minderwertigen) ra- 

sy“ (str. 742). 

Wiec dlaczegėž Francja ma być 
„śmiertelnym wrogiem* kierujących 

się na Wschód Niemiec? Ponieważ 

jest óna, zdaniem Hitlera, tym czynni- 

(„den Boden in“ 

kiem:w. Europie, ktėry organizuje si- 

ły. przeciwstawiające się niemieckiej 

ekspansji na Wschód. Izolowanie 

Francji otwiera „Niemcom, sprzymic- 

rzonym z Włochami i Angliją, perspek 

tywę na podział świata pomiędzy te 

narody, które, podług Hitlera są pre- 

destynowane do władczej roli. 

Z tego całego programu jeszcze nie 

wynika jaką w nim rolę przeznacza 

autor Polsce. Wogóle niema o niej w 

książce mowy, prócz jednego zdania, 

w którem zaliczona jest Polska do li- 

czby satelitów Francji. 

Oczywiście, jest duża różnica po 

między Adolfem Hitlerem, autorem 

„Mein Kampf, a Adolfem Hitlerem, 

kanclerzem Rzeszy. Ale nie byłoby 

słusznem sądzić, że zawarte tam prog- 

ramowe założenia narodowego socja 

  

lizmu zostały poniechane, lub uległy. 

zasadniczym zmianom. Podaję przy- 

tem cytaty z wydania już skorygowa- 

nego,  wypnszczonego po objęciu 

przez Hitlera stanowiska kanclerza. 

Mimo pozornych sprzeczności, są- 

dzę, że można w tej książce znałeźć 

pewne uzasadnienia obecnej polityki 

Hitlera względem Polski, Wynika te 

przedewszystkiem z postawionej w 

książce zasady działania: ..Konzentra- 

tion auf einen Legner* (skoncentro- 

wanie wysiłków na jednym przeciw 

niku). Kiedy Hitler pisał swą książkę 

(1925—26 r.) Polski zapewne nie znał. 

Opinja o niej nie była.w Europie naj- 

lepsza, szczególnie, rzecz prosta, w 

Niemczech. Zostawszy kanclerzem, 
musiał odrazu zetknąć się z nią, jako 

PRIE AZORÓW PRE OPAC ORC TEATRACH 

Dymisja gabinetu Chautemps'a. 
, PARYŻ (Pat). Po zakończeniu ob- 

rad gabinetu ministrowie i podsekr2- 
tarze stanu udali się do pałacu Elizej- 
skiego, w eelu złożenia swej dymisji 
prezydentowi republiki. Prezydent 
Lebrun przyjmując tę dymisję, prosił 
ustępujących ministrów 0 załatwianie 
spraw bieżących i podziękował im za 

Powtórna propozycja sowiecka w Kownie | 
„Klauzula o Wilnie". za zgodą Polski — 

Prasa ryska z dnia 26 b. m. poda- 
je, że jak informują miarodajne stery 
kowieńskie, poseł sowiecki  Karskij 
złożył wizytę ministrowi Spraw Zagr. 
Zauniusowi i powtórnie mu oświad- 
czył; że rząd sowiecki za zgodą Polski 
proponuje Litwie zagwarantowanie 
niezawisłości osobno od innych 

Zaprzysiężenie nowego 
BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś rano od- 

było się zaprzysiężenie nowego gabi 
netu jugosłowiańskiego. Prezesem ra 

Bulgarja nie podpisze paktu bałkańskiego. 
Ostateczna decyzja po konferencji Muszanowa z Titulescu. 

WIEDEŃ. (Pat). Wiedeńskie biuro kores 
pondeneyjne donosi z Bukaresztu: Wobec 
negatywnego wyniku rokowań rumuńsko - 

PRZEDSPRZEDAŻ PO CENACH 
„BIAŁEGO TYGODNIA" 

od poniedziałku (29 stycznia) 
Poza specjalnemi okaziami, na wszystkie towary białe, bieliznę: 

firanki, ręczniki i t. p. 
rabat 10 % 

BRACIA JABŁKOWSCY 
W piątek (2 lutego) szczegółowe ogłoszenia o 

„BIAŁYM TYGOD NIU W INDJACH" 

  

bułgarskich w sprawie przystąpienia  Bul- 
garji do. paktu bałkańskiego, przypuszezają, 
że podpisanie paktu, wyznaczone pierwotnie 
na koniee lutego, nastąpi już z początkiem 
przyszłego miesiąca w Białogrodzie. 

Bułgarski prezes rady ministrów oświad- 
czył z eałą stanowczością, że nie podpisze 
tadnych nowych paktów, dotyczących regu- 
laeji granie. Uezestnicy paktu bałkańskiego 
mieli — jak słychać — zaproponować Buł- 
garji jako propozycję kompromisowego doj- 
ścia do morza Egejskiego i przyznania więk 
szych praw mniejszościom bułgarskim. Jed- 
nak i ta kompromisowa propozycja nie wy- 
dała żadnych rezultatów. 

Minister spraw zagranicznych Rumunji Ti 
tuleseu w rokowaniach udziału nie brał. 

Ostateczna decyzja nastąpi prawdopodob 
nie na konferencji pomiędzy premjerem Mu- 
szanowem i min. Tituieseu. 

ieh pracę. Opierając się na wynikach 
ostatnich głosowań w Izbie i Senacie 
prezydent 
premjerowi Chautemps ponowne ut- 
worzenie gabinetu. Chautemps jednak 
dziękując za tę oznakę wysokiego za- 
ufania, misji nie przyjął 

państw bałtyckich. Utrzymana by z0 
stała przytem „klauzula o Wilnie*, to 
"zn. uznanie tego, że problem wileń- 
ski w stosunkach między Polską a Lit 
wą kwestją otwartą. 

‹ ЗаК podają, litewskie stery kierow 
niecze pówitały propozycję sowiecka 
przychylnie. — (Wiilbi). 

gabinetu w Jugosławii. 
dy ministrów jest Uzunowicz. mini: 
strem spraw zagranieznych --Jewti 
Wszys członkowie nowego gabin: 
tu z wyjątkiem premjera Uzunowi 
cza i ministra handlu Demetrowicza. 
wchodzili w skład gabinetu poprzed 
niego. 

—Зар 

Dzień Imienin Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 
W. związku z przypadającemi dn. 

1 lutego imieninami Pana Prezydenta 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
O. P. poleciło zorganizowanie w dniu 
tym na terenie wszystkich szkół wszel 
kiego typu uroczystych obchodów, ce- 
lem należytego uczczenia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej jako wyrazi- 
ciela Majestatu Rzeczypospolitej i Je- 
go obywatelskich zasług. 
90000000044004440400000404044406004646449042 

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

Pe LSU 0404 NO 

       

zaproponował następnie 

  

sił z kompleksem marai- 

nych i materjalnych, nie 

dającym się pominąć w układzie sto- 

sunków europejskich. Przekonał się, 

że jest to samodzielny czynnik o naj- 

wyższem napięciu odporności fizycz- 

nej i moralnej: Przyszła chwila refle- 

ksji. 

Przygotowując grunt i środki dla 

przyszłej realizacji swego wschodnie- 

go programu wybiera kanclerz dr o- 

gi mniejszego oporu. Poł 

ską leży na dródżze naj- 

większego oporu. Niema sen- 

su łamać zęby na narodzie, który, jak 

widać, lekko swej ziemi: nie ustąpi. 

Zamiast ataku frońtowego. rozsądtiej 

jest zastosować obejście. Droga pó 

przez Austrję, Węgry, Rumunię pód* 

wielu względami wydaje się łatwiej- 

sza. To. samo, dotyczy drogi wzdłuż. 

wschodniego wybrzeża Bałtyku. Obie 
prowadzą ku obsżaróm: które w ж у-! 
obraźni Hitlera rysują się w postaci 

stepów .i lasów: rzadko zasiedlonych 

przez rasowo mieszaną, malowartos: 
ciową' (minderwertigj * liidnošė. Celi 
daleki i trudny, droga długa i żtud- 
na. ale pewniejsza, niż poprzez Pofs- 

   

  

"kę. 

Cały ten plan może się wydać roz- 
sądnemu człowiekowi, znającemu sto 
sunki obecne Związku Sowieckiego: 
dziecinną mrzonką. Jest też rzeczy- 
wiście eoś naiwnego, dziecinnego w 6: 
wej koncepcji hitlerowskiej o przy 
szłym pochodzie kolonizacy jnym Ger- 
manów na Wschód. Niemniej z re- 
alnością tego afektu zbiorowego wieł- 
kiego narodu musi się każdy liczyć. 

„Należy więc przypuszczać, że, za- 
wierając z Polską na lat 10 układ о' 
nieagresji, Hitler szczerze. eliminuie 
ze swoich planów napaść na Polskę. 
Jeżeli przypomnimy, jak długo i; sta-' 
nowczo uchylały się Niemcy wejmar- 
skie od każdego podobnego układu. 
to ogrom sukcesu polityki zagranicz- 
nej Marszałka Piłsudskiego zarysujje 
się'przed nami w całej okazałości: Ze 
strony obu największych, a doniedaw 
na groźnych sąsiadów, mamy dziś 
maximum gwarancyj po- 
kojowych, jakie wogółe można 
metodami dyplomatycznemi' uzyskać. 
Cóż za ogromny dystans od sytuacji 
i niebezpieczeństw, w których tkwi- 
ła Polska przed 10-ciu laty! 

  

* * * 

Postawiliśmy wniosek, że w swoim 
planie pochodu na, Wschód, Hitler za 
mierza ominąć Polsk ę, jako 
drogę największego oporu. Pozostaje 
kwestja skutków ewentualnej penel- 
racji niemieckiej w kierunku na po- 
łudniowy wschód oraz wzdłuż Bałty- 
ku.. Okażemy się wówczas w klesz 
ezach, po którch zwarciu się wygl4- 
dać będzie Polska jak wyspa na' mo- 
rzu niemieckiego obszaru kolonizacyj 
nego. Cóż wtedy? 

Ale nie zabiegajmy tak daleko na- 
przód. Możemy mieć swój własny pog 
ląd na realność tych planów hitlerow- 
skich i na odporność .„małowartościo- 
wych, mieszanych 

  

narodów, ležą- 
cych na drodze ekspansji niemieckiej. 
Układ berliński nie pozbawia polityki 
polskiej prawa i środków do takiega 
organizowania stosunków pomiędzy 
morzem Czarnem a Bałtykiem, które 
odpowiada naszym interesom dzisiej- 
szym i przyszłym. Po uzyskaniu gwa 
rancyj pokojowych od Z. S. S. R. i 
Rzeszy, polityka polska będzie tem ła- 
twiej mogła w tych kierunkach roz- 
winąć swą aktywność. Testis.



IC: IC ау) 

POCZĄTEK O GODZ. 22. 

B
O
N
E
C
I
E
C
C
 

EEEEEFEEEEFEEEEEEEEEEFEFEEEE 

EEECEECEEGECCEEFFFFEFFEFEEFEFEFEEFFFEEEFEEFEFCEEFEEFEEEEFEEFEEFEEEEFEEEEE ALE" 

Pod Protektoratem JWP. Ministra Prof. Doktora STANISŁAWA KĘTRZYŃSKIEGO Prezesa Instytutu Nauk.-Bad. Europy Wschodniej i JWP. Woj. Wileńskiego WŁADYSŁAWA JASZCZOŁTA = 

K. V R J E R W Т ра ; Вк 

w sobotę dnia 3 lutego 1934 roku w salonach Pałacu Po-Tyszkiewiczowskiego (ul. Zygmuntowska 2y odbędzie się 
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Dzień Radości Miasta Marszałka. 
pontaniczna manifestacja społeczeństwa wileńskiego 

Na ulicach Wilna. 
Wiadomość o uchwałeniu Nowej 

Konstytucji Rzeczypospolitej Połskiej * 
dotarła wczoraj do najdalszych zaką- 
tków i wywołała spontaniczny entu- 
zjazm w szerokich rzeszach społe- 
czeństwa wileńskiego, reagującego 
zawsze żywo na wszelkie przejawy ży 
cia politycznego kraju — szczególnie 
te, których fundamentem jest Mar- 
szałek Józef Piłsudski. Szereg organi- 
zacyj społecznych i zawodowych 
zwróciło się samorzutnie do biura 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem w Wilnie z prośbą o wyzna - 
czenie godziny i miejsca zbiórki dla 
pragnących zamanifestować swą ra- 

dość. 
Miasto przybrało odświętny wy3- 

łąd. Na wszystkich posesjach nkaza- 
ły się chorągwie narodowe. 

" W godzinach popołudniowych po 
„eałem mieście była już rozkołporto- 
wana ulotka Bezpartyjnego Bloku o 

Arešci: 
WILNIANIE! 

_ Wczoraj Sejm  Rzeczypospolitj 

uchwalił Nową Konstytucję. 
Wczorajsza uchwała otwiera no 

wę epokę w historji Rzeczypospolitej 

QOżywczy prąd zjednoczenia wszy - 

stkich twórczych sił narodowych w 

służbie dla Ojczyzny przeniknął ser- 

ca i sumienia nasze. Ą 
Wilno „Miłe miasto* Twórcy Od- 

rodzenia Polski Józefa Piłsudskiego 

pragnie dać wyraz swojej radości w 
tej historycznej chwili. | : 

WILNIANIE! : 
, Zgodnie z wołą przedstawicielstwa 

wszystkich grup społecznych i org: 

nizacyj wzywamy Was dziś na zbiór- 

kę na płacu Łukiskim; skąd o godzi 

nie':18-ej wyruszy pochód przez głó- 

wne. ulice miasta. 

Wszyscy, jak jeden mąż, stawcie 
się do szeregów. 

„Manifestacja na placu 
Łukiskim. 

" Na długo przed „godziną 18-4 na 

placu Łukiskim zaczęły się gromadzić 

tłumy, składające się z przedsiawic:e 

li wszystkich warstw społeczeństwa. 

Żajeźdżali samochodami, dorożkami, 

autobusy były przepełnione — po uli 

cach szli rodzinami —- z dziećmi i 

słarcami: Wszyscy na plac Łukiski. 

Nie było to święto zapowiadane od 

kilku dni — żaden aparat organizacy j 

ny, ciężki i precyzyjny nie pracował 

nad zgromadzeńiem tych tłumów. Bv 

ła to spontaniczna manifestacja. Uczu 

cia, płynące z głębi serca. 

„Było dużo dzieci. Raczej tej dora- 

słającej młodzieży. którą przyzwycza 

liśmy się nazywać dziećmi, a która 

w przyszłości niedalekiej zlizuje bu- 

downiczych dzisiejszej  rzeczywistoś- 

ci. Nie tej, która wchodzi w życie po- 

lityczne — starszej, lecz młodzieży. 
która dopiero zaczyna rozumieć samo 

życie. Przyszła z rodzicami, którzy. 

zdawało się. chcieli jej tem powie: 

dzieć: : 
——- Patrzcie, oto jak budujemy wa 

   

'.„Diła* monopolizuje prasę 
ukraińską. 

  

   
     

  

ukraińsko-ruskiej nastąpiły 

ść znaczne zmiany: 

Popularn: tygodnik  „Nedila“ (organ 

grecko-katolicki). wychodzący pod auspicja- 

mi JE. ks. metropolity Szeptyckiego, stał 

się własnością s-ki _ wydawniczej Dilo“: 

Organ, Ukraińskiego Katolickiego zu, 

„Meta“, rowniež bliski ks. metropolicie Sze- 

ptyckiemu, utrzymuje dotychczasową redak- 

cję i pozostaje w tych samych rękach, jed 

nmakże drukować się będzie odtąd w dru- 

karni spółki wydawniczej „Diło”. 

Powstał w.ten sposób .,wzmocniony kon- 

cern „Dziła”, do którego należy również 

humorystyczno-satyryczny tygodnik „Zerna”. 

Jeśli chodzi o koncern wydawniczy Iwa- 

ma Tyktora, z zespołu redakcyjnego rady- 

kalno-nacjonalnego „Nowego Czasu*. usię- 

puje redaktor Palijew Dmytro. 
Polityczny dwutygadnik „Peremoha* bę- 

dzie wydawany w dałszym ciągu. 

L OWCZE TEFA WOK a i 7. SARA 

   

    

   

szą przyszłość! 
"Trębacz obwieścił hejnałem po-- 

czątek uroczystości. Czujny mikrofon 
radjostacji wileńskiej, ustawiony ko 
ło mównicy, poniósł tę wieść na całą - 
Polskę. .obchodzącą, jak długa i szero- 

ka, ten dzień, ma Litwę, Łotwę, do 
Prus i Sowietów — tam wszędzie. 
gdzie fale polskiego Wilna docierają. 

Do zgromadzonych . przemówił 
p. senator Witold Abramowicz prezes 
B. B. W. R. w Wilnie: 

Przemówienie sen. Witolda Abramowicza. 
Obywatele! Dzień wezorajszy Z0- 

stanie zapisany w historji Polski zło- 
łemi zgłoskami. Od kilku już lat 
trwała praca wytężonej myśli polskiej 
nad reformą ustroju państwowego. 
Wszyscy bez różnicy poglądów polity 

cznych zgodnie uznawali braki Konsty 
tueji Marcowej, uznawali potrzebę jej 
zmiany, a jednak sprawa nie posuwa 
ła się z miejsca. Uprawniony do zmia 
ny Konstytucji zwykłą większością 
głosów 2-gi sejm po ustawodawczym 
nie mógł spełnić swego zadania. 
Sianęły na przeszkodzie rozproszko- 
wanie życia politycznego i/podział na 
partje i grupy wzajemnie się zwaleza 
jace. Dopiero po utworzeniu Bezpar- 
tyjnego Bloku, po skonsolidowaniu 
obozu pomajowego prace nad nową 
Konstytucją przybrały kształty realne 

— Nowa Koństytucja odbiegła od u- 
stroju parlamentarnego, wzorowane- 

go na systemie francuskim, nie przy- 
jęła również za podstawę form ostat- 
nio stosowanych przez Sowiety, Wło 
chy lub Niemey. — Nasza Konstytuc 
ja, ficząc się z właściwościami naro- 
du polskiego, pozostawia Sejm, pow- 
stały z powszechnych wyborów, gdzie 
będzie się kształtowała opinja społe- 
«czeństwa, dając wyraz w pracach u- 
stawodawczych i kontroli nad rzą- 
dem. — Jednocześnie nówa Konsty- 
tucja obdarza specjalnemi uprawnie- 
niami i władzę Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, który będąc wybrańcem na- 

rodu staje się niezależnym - czynni- 

kiem w życiu państwowem, zostaje 
wyniesiony ponad rząd i sejm i spra 
wije najwyższą władzę niosac odpe- 
wiedzialność jedynie przed Bogiem i 
histor ją. 4 

Rząd w nowej Konstytucji ma moż 

ność sprawowania swej władzy i W;- 

kowywania swych obowiązków nieza- 
leżnie od wpływów partyjnych, a za 
swe czynności odpowiada przed Prezy 

dentem, poddając się jednocześnie 
kontroli sejmu. — Wreszcie nową i 
całkowicie polską instytucją będzie 
Senat, powstały z wyborów, gdzie de' 
cyduje nie liczba, a zasługa wobec 
Państwa. — O ile w Sejmie sprawy 
są rozważane pod kątem widzenia in- 
teresów partji, grup lub klas, o tyle 
pobudką dla Senatu będzie jedy 
nie interes państwa jako całości. — 
Zamiast dotychezasowego podziału 
władz na 3 kategorje: ustawodawcza. 
wykonawezą i sądową; nowa Konsty 
tucja przewiduje 6 rodzai władz: rząd. 
sejm, senat, wojsko, sąd i kontrola. 
— Nad wszystkiemi jednak władzami 
stoi czynnik niezależny władza Pre 
zydenta. , 

Pomimo wielkich trudności, które 
stawiane były pracy Konstytucyjnej 
przez grupy opozycyjne, pomimo br» 
ku większego zainteresowania się 44 
strony szerokiej opinji  pablicznej. 
główny etap został przebyty. — Kon- 
stytueja została uchwalona w Sejmie 
kwalifikowaną większością głosów. 

  

Zmiana ustroju, która. obecnie jaż 
nie budzi wątpliwości, będzie zapew 
nieniem pomyślnego dalszego rózwo- 
je potęgt Rzeczypospolitej zarówno 
politycznego jak i gospodarczego. -— 
Qżywieni ta myślą i radością w tak 
ważnej dia Państwa chwili wznieśmy 
okrzyk z głębi naszych serc Rzecz- 
pospolita Polska niech żyje !!! A 

Po przemówieniu wžniesiono 0- 
krzyki na cześć Rzeczypóspolitej Poi- 
skiej, nowej Konstytucji, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Ignacego Mościeki:- 
go i Marszałka Józefa, Piłsudskiego .. 
Odegrano Hymn Państwowy i Pierw 
szą Brygadę. X 

Pan senator Abramowicz podał nin 
stępnie projekt rezolucji, którą uchi- 
walono okrzykami entuzjazmu w nar 
stępującej treści: 

  

  

REZOLUCJA. | 
„Na wieść 0 uchwałeniu przez 

Sejm nowej Konstytucji, ludność m. 

Wilna, reprezentowana przez stowa: 

rzyszenia, związki, organizacje oraz 

szerokie masy publiczności, zgroma: 

dzone w dniu 27 stycznia na  płacu 

miejskim, daje wyraz swym uczuciom 

radości w tem przekonaniu, że zmia- 

na ustroju państwowego zapewni dai 

Senator Abramowicz wzniósł o- 

krzyki podchwycone przez tysięczać 

rzesze: 

Najjaśniejsza Rzeczypospolita Pał 

ska Niech Żyje! 

Prezydent Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Ignacy Mościcki 

i Pierwszy Marszałek Polski Józef 

Piłsudski Niech Żyją! 

   

‚ A 

Pochód poprzez ulice miasta 

Pochód ruszył z placu Łukiskie- 

go ulicami — Mickiewicza, Biskupią, 

Magdaleny, Zamakową i Wielką do 
gmachu Ratusza, gdzie został rozwią- 

zany. ` 

Długi wąż organizacyj, stowarzy- 

szeń i związków ze sztandarami i or- 
kiestrami wypełnił całą ulicę Mickie- 
wiczą, Biskupią i Magdaleny. Szły 
tysiące osób. Na całej długości pocho- 

du chodniki były przepełnione. Wzno 

szono okrzyki i śpiewano. Legjoniści 

przed gmachem Kurji Metropolitalnej 

wznieśli okrzyk na cześć Ś. p. Bisku- 

pa Bandurskiego, Kapłana Legjonów. 

Pochód ułożył się symbolicznie. 

  

Tydzień Propagandy Gzasopism 
(20.1. — 3.11. 1934) 

W okresie Tygodnia Propagandy — czasopisma zrzeszone 
w Polskim Związku Wydawców Dzienników i Czasopism 
rozsyłają bezpłatnie egzemiplarze 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. 

Tydzień Propagandy Czasopism 
(20.1. — 3.11. 1934) 

EZR BENETTON OSA IO KES STOTIS FIS 

  

szy, pomyślny: rozwój pategi Rzeezy- 

pospolitej. 

Šwiadoma doniosłości przeżywa- 
ucj chwili ludność miasta Wilna 
składa Panu Prezydentowi Rzeezype- 
spolitej wyrazy -ezci i hołda: oraz 
Marszałkowi Piłsudskiemu uczucia 

czci i miłości*. 

Otwierali go, jako organizacja L.egjo- 
niści — zamykał Związek Strzelecki 
Starsi torowali drogę młodszym. W 
środku szły: P:O.W., organizacje ko- 
biece, P. W.—pocztowe, kolejowe i le- 
śnicze, potem stowarzyszenia urzęd- 
nicze, związki robotnicze, ochotnicza 
straż pożarna. 
jak O. M. P. i t. d., korporacje akad=- 
mickie Wilnensja, Kresowja i Pilsud- 
ja, wreszcie Związek Strzelecki. 

Na placu koło Ratusza, po ode$- 
raniu Hymnu Państwowego i wznie- 
sieniu szeregu okrzyków na cześć 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i Nowej Konstytu 
cji oraz Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. pochód został rozwiązany. 

Specjalne delegacja złożona z pre 
zesa senatora Witołda Abramowicza. 
sen. Jundziłła, posła Brokowskiego, 
posła Dobosza, prezydenta miasta dr 
Maleszewskiego i płk. Dobaczewskie - 
go udała się do p. wojewody, aby zło- 
żyć na jego ręce treść rezolucji w ce- 
lu przesłania jej Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej i Panu Marszałkowi 
Piłsudskiemu. Delegację, w zastępst- 
wie chorego p. wojewody. przyjął wi- 
cewojewoda Jankowski. х 

Ji? K E ii i 

NOWA WYPOŽYCZALNIA 
KSIĄŽEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

Komple:na beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

Czynna od godz. 1l-ej do !8-ej. 

Warunki przystępne. 

organizacje młodzieży, * 

   

   

  

KOŁO PRAWNIKÓW ST. U. S. B. URZĄDZA W SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO 

DOROCZNYBALPRAWNIKÓW 
  

Wojewoda Košcialkowski. 
Komisarzem rządowym zarządu 

miejskiego w Warszawie? 
Jak donosi cała prasa. warszaw- 

ska w najbliższym czasie należy ocze 
kiwać zmian w zarządzie m. Warsza - 
wy, polegających na nominacji komi 
sarza rządowego. 

Na. stanowisko komisarza rządo 
wego mianowany ma być, jak słychać 
p. Marjan Zyndram Kościałkowski. 
wojewoda białostocki, który przed 
kilku laty był radnym warszawskim i 
prezesem radzieckiego Koła Gospo 
darczego. 

DOROCZNY BAL Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie 

Nr. 26 (2916) _ 
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„Fabr. „Rapid“, Warszawa, Graniczna 9. 

  

KOMPASEM W LABIRYNCIE 
ŻYCIA jest odpowiednie czasopismo. 

Czytajcie je pilnie i często, aby nie 
błądzić. ale kroczyć właściwemi 
drogami. 
  

Węgiel polski w Anglii 

  

Do Anglji nadszedł pierwszy transport 
'węgla polskiego w ilości 1.600 ton. 

Żdjęcie nasze przedstawia moment wy- 

ladowywania w 
ys w hrabstwi 

      

la polskiego w porcie Gra- 
ех. 

  

Wstęp 6 zł. Akadem. 3 zł. 
dla członków Koła 2 zł. 

    

  

Jajami „bronią“ 
Sienkiewicza. 

Wznowiona w „Pionie* przez dr. Górkę 
dyskusja o Sienkiewicza przybiera rozmiary 
monstrualne. Mamy właśnie do za 
dwa wypadki, świadczące o jej zasięgu i... 

erze. 
1. Za przykładem wileńskiego Koła Polo 

   
  

        

   
   

- literackie „łitart* wieczór dysku- 

rzemawiał prof. Chrzanowski, dow- 
liwie, znany kryt 
mówił o fali rewiz 

ra z mniejszym lub większym p 
kuje ustawione przez poprzednie pokolenia 
wielkości; miał wreszcie przemawiać dosko- 
naly powiešciopi: st 
to autor „Kordjana 
swym rodza 

   

  

  

     
    

  

i chama*. jedynej 

ju nowieści historycznej, w któ- 
rej do społ ństwa z roku 1830 stosuje kry 
terja marksisty. й 

Bardzo prawdopodobne, że z obecnych 
na sali zuchów endeckich ani jeden ks i 
tej nie czytał Ale rozkaz, to rozkaz 

Kruczkowski ukazał się na podjum p. y 
się jaja. Próżno protestowali profesorowie, 
Pigoń i Chrzanowski. dopiero, wyrzucenie zu 
chów «2 sali przywróciło spokój. Kruczkow- 
ski z ał s ой 7 

“ „nieprze- 
Nowa- 

   

  

   

     
            

yskusji endecy nie stawili: się, mi- 
mo że „przewodniczący „Łitartu* obiecywał 
po 5 zł. za argument endecki...* 

2. Kulturalniejsi znacznie okazali sie en 
decy z za oceanu. Wychodzące w Stanach 
Zjednoczonych pismo polskie, p. t. bodaj 
„Echo Ameryki", napisało po wieczorze po- 
lonistów wileńskich względnie poprawnie. 
Tyle tylko, „podkoloryzowano*: — nikt 
łu od „pacholkow“ Sienkiewiczowi nie wy- 
myślał. jim. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWIA (Pat). Londyn 27,90- 

- 27,76 owy York 5,60 — 
5,56. Paryż 34,90 — 34,99 
26,30 — 26,36 — 26,24. С 

Dolar w obrotach prywatnych 6,58 i pół. 
Rubel: 4,63 (piątki) — 4,66 (dziesiątki). 

    

    

     

   

Prasa o układzie polsko - niemieckim. 
Niemiecka. 

BERLIN (Pat). Popołudniowa pra- 
sa poświęca całe szpalty depeszom z 
Warszawy, donoszącym z zagranicy 

v wtażeniach, wywołanych podpisa 
niem układu polsko-niemieckiego. 

Na pierwszem miejscu znajdują 
się telegramy z Warszawy z komenta 
rzami prasy połskiej. Telegramy te u- 
wzgledniają - przedewszystkiem  ko- 
mentarze „Gazety Polskiej“. 

„Angriff* w krótkim, lecz szezerym ko- 
mentarzu wita deklarację polsko-niemiceką, 
zapowiadając poświęcenie jej obszernego 
sprawozdania w numerze poniedziałkowym. 
Dziennik gratuluje przedstawiciełom stron 
rokujących. р 

„Dentsehe Tageszig.“ nazywa umowę pol- 
sko - niemiecką niezwykle ważnym etapem 
oraz podstawą do eałkowitego przeprowadze 
nia ugody polsko - niemieckiej. 

Angielska. 

LONDYN (Pat). Prasa angielsku 
obszernie pisze o zawartym wczoraj 
układzie połsko-niemieckim, podkre- 
ślając jego niezmiernie doniosłe zna- 
czenie dla pokoju Europy. Wschodnie 
Locarno. które od tak dawna by.o u- 
pragnieniem całej, dyplomacji euro- 
pejskiej -- zaznaczają dzienniki — 
zostało prowizorycznie ustanowione. 
| „Daiły Herald" podkreśla, że podpisanie 
tego paktu między Połską a Niemcami w 
bardzo istotny sposób pomoże odprężeniu 
sytuacji międzynarodowej, ałbowiem obawa 
niemieckich usiłowań załatwienia przez Niem 

cy kwestji korytarza pomorskiego i Góruego 

Śląska siłą była prze zeałe lata jednym ze 
strachów, jakim ulegała Europa. 

   

  

Austrjacka. 

WIEDEŃ (Pat). Na temat paktu 
Polsko-niemieckiego organ wielkonie- 
miecki „Wiener Neueste Nachrieh- 
ten“ pisze: ; 

Pakt jest dokumentem bardzo znamien- 
nym pod względem politycznym. Opiera się 
on na pakcie Kelloga, którego zasady zosła- 

ły niejako praktycznie zastosowane do sto- 
sanków polsko - niemieckich. Znamienne jest 
że w całym tekście nie znajduje się ani ra- 
zu słowo „Genewa”. Chciano uregułować bez 
pośrednio wzajemne. słosunki, z wyłącze- 
niem wszystkich innyeh instytucyj. Miarodaj 
ne koła niemieckie podkreślają, że pakt nie 
jest skierowany przeciwko nikomu. Regulu- 
je on stosunki polsko - niemieekie i wyczer 
puje się w tym eclu. Każde ie przemo- 
ey jest wyłączone. Istniejące już układy. za- 
warte z innemi państwami, nie będą przez 

pakt obecny naruszone, 

Węgierska. 

BUDAPESZT (Pat). Prasa węgie: 
ska jednogłośnie wita z zadowoleniem 
zawarcie polsko-niemieckiego układn 
o nieagresji. 

        

   
    

  

/ Łotewska. 

RYGA (Pat). Zarówno wiadomość 
o przyjęciu przez Sejm konstytucji, 
jak i o podpisaniu między Polską a 
Niemcami paktu o nieagresji wywar- 
ły w ryskich kołach politycznych ol- 
hrzymie wrażenie. Obie. wiadomości 
podała prasa na' naczelnych miejs- 
cach; jako sensacje dnia. 

Wrażenie we Francji. 
PARYŻ. (Pat). Minister spraw zagraniez- 

nych Paul - Boneour przyjął dziś przedsta- 
wicieli prasy, udzielając im oświadczenia w 
sprawie podpisanego wczoraj polsko - nie- 
mieckiego układu 0 nieagresji. Minister 
Paul - Boneour wyraził przy tej sposobności 

pełne zadowolenie Franeji z dojścia do skut- 
ku nowego paktu. 

Ambasador polski przybył do mnie wczo 
raj specjalnie, aby mi złożyć w imieniu swe 
go ministra oficjalne tego potwierdzenie. Mi 
nister Beck pozatem zapowiadał mi jeszeze 
w Genewie podpisanie wkrótee tego paktu. 
Franeja była dokładnie i przyjaźnie infor- 
mowana © rozmowach, które doprowadziły 
do rozwiązania, jakie uważamy za szezęśliwe 
dla Polski i dla sprawy pokoju. 

W Genewie. 
GENEWA. (Pat). „Journal de Geneve“ 

poświęca artykuł wstępny paktowi polsko - 

„niemieckiemu. Dziennik podkreśla donios- 
łość tego wydarzenia. : 

Możemy tyłko radować się wraz z „Ga- 
zetą Połską* -— piszę, dziennik genewski, 
że konflikt, który od lat 13 niepokoił Euro- 
pe, znalazł wrcszeie rozwiązanie. 

(1 kongres Partji Komunistycznej Z.5.R.R.. 
MOSKWA (Pat). Wczoraj otwarto 

na Kremlu 17-ty kongres partji komu 
nistycznej Z. 5. S. R. w'obecności zgó 
ra 2 tys. delegatów. reprezentujących 
organizacje partyjne z całego Związku 
Sowieckiego. Pojawienie się Stalina 
na trybunie powitane było burzliwe- 
mi owacjami zebranych. Inauguracyj 
ne przemówienie wygłosił prezes Ra 
dy Komisarzy Ludowych Mołotow. 

   

  

Do prezydjum kongresu weszli m. in. 
Stalin, Mołotow, Kaganowicz, Woro- 

szyłow. Ordzonikdze, Kalinin, Krup- 
skaja, wdowa po Leninie i inni. Sta- 
lin, który odczytał sprawozdanie ko 
mitetu centralnego. był wielokrotnie 
przedmiotem owacyj ze strony człon- 
ków kongresu. Sprawozdanie Stalina 
trwało 5 godzin. 

  

Przemówienie Mołotowa. 
MOSKWA. (Pat). W przemówieniu inau- 

guracyjnem, wygłoszonem na kongresie 
partji komunistycznej ZSRR.. prezes Rady 
Komisarzy Ludowych Mołotow podkreślił, że 
stosunkowo krótki okres czasu upłynął od 
osłatniego Kongresu, któ postawił sobie 
jako główne zadanie rozwinięcie i doprowa 
dzenie do końca efenzywy przeciwko elemen 
tom kapitalistyczn, 

Wyłliczając Sukcesy. odniesione 
okresie Mołotow zaznaczył, że płan 5-latki, 
wykonany został w 4 lata i że ohecnie Z. S. 
R. R. posiada pote: przemysł, wyposażony 
w nowoczesne ma. I mogący zaspokoić 
wszystkie potrzeby teehniezne kraju i zwięk 
szyć jego zdolność obronną. Następnie pod- 
kreślił pomyślne rezultaty gospodarki koł- 
chozów. Niektóre gałęzie gospodarki sowiee 

— podkreślił Mołotow -- niewatpliwie 
nie stoja jeszcze na należytym poziomie, jed 

    

   w tym   

   
   

   

      

   

  

   

  

przezwycięży wszystkie trudnos у 
jego drodze i posuwa się coraz dalej w roz- 
woju gospodarczym i kulturalnym, przy jed 
noczesnym wzroście dobrobytu mas robotni 
czych i włościańskich, 

W ciągu ostatnich lat byliśmy zmuszeni 
niejednokrotnie brać pod uwagę zbliżanie się 
niebezpieczeństwa wojny i teraz, zwłaszcza 
w związku z sytuacją na Dałekiin Wsehodzie 
zmuszeni jesteśmy wzmocnić naszą czujność 

i być gotowymi do ebrony rewolucji paź- 
dziernikowej. Prowadząc niezmiennie poii- 

tykę pokoju, konsolidacji i pokojowej współ 
pracy z innemi państwami, musimy jednak 
w chwili obecnej zwrócić baczną uwagę na 
zdołność bojową naszej Czerwonej Armii. 

  

  

  

   

Mołotow. zaznaczył dalej, że obeeny kon 
gres zbiera się w 10 łat po Śmierei wielkie- 
go przywódey i organizatora stronnietwa boł 
szewików Lenina. Wprowadzając w żyice ha 
sła Lenina i realizujące jego politykę, stron- 
nietwo zdołało podnieść wielkie zwycięstwo. 

Pos. dr. St. Swiežawski sze- 
fem kancelarji Cywilnej 
P. Prezydenta Rzplitej. 
Szefem Kancelarji Cywilnej Pana 

Prezydenia Rzeczypospolitej został 
mianowany poseł na Sejm z Klubu 
BBWR. p. dr.. Stanisław Świeżawski. 
Dotychczasówy szef Kanc. Cyw. p. dr 
Hełczyński przeszedł na .stanowisko 
prezesa Najwyższego Trybunału Ad- 
ministracy jnego. 

Operacja marsz. Raczkie- 
wiczą, 

Dowiadujemy się, że pan marsza- 
łek Władysław Raczkiewicz w dniu 
27 b. m. poddał się operacji ropowicy 
uda. Operacji dokonał w lecznicy 
Czerwonego Krzyża pułkownik dr. 
Szarecki w asystencji wezwanego 7 
Wilna d-ra J. Tymińskiego. Przebieg 

pooperacyjny — normalny. 

  

    

      

   
  

GWAŁTOWNY WYLEW RZEKI ŻÓŁTEJ. 
SZANGHAJ (Pat). W prowincjach 

Ho-Pei i Honan nastąpił gwałtowny 
wyłew rzeki Żółtej. Około 10 tys. lu- 

> Zatenęło 10 tysięcy ludzi. 
dzi zatonęło, umarło z zimna i zginę: 
ło bez wieści. Tysiące znajduje się bez 
dachu nad głową. Sytuacja jest coraz 

groźniejsza, gdyż poziom rzeki 40ra% 
się podnosi. 

—[1:]— 
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Nr. 26 (2916) 

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 

jest 

опа Kasa (półek Rolniczych 
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

Lili resów kraju, 

zera. 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
gdyż wspiera kredytem najlicz- 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
5 OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 

ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pomoc ludności głodującej. 

  

Na terenie calej Polski są zbier 
ne ofiary dla. głodującej ludność: 
wiejskiej powiatów Wileńszczyzny. 
Również wysłano pierwsze transpor- 
ty artykułów żywnościowych na teren 

Obsadka narzędziem 
Teodora Łazarowa, zam. w Lebiedziewie 

pow. mołodeczańskiego, znana była w oko- 
licy jako speejalistka od spędzania płodu. 
Klijentkami jej były przeważnie biedne ko- 
biety, gdyż akuszerka pobierała minimalne 
wynagrodzenie: od 5—8 zł. za zabieg. W 
okolicy krążyły fantastyczne pogłoski o spo 
sobach dokonywania tych zabiegów. Zmu- 
siło to policję do bliższego zainteresowania 
się osobą pokątnej lekarki. 

Onegdaj policjanei wkroczyli do miesz- 
Kania Łazarowej, akurat w tym czasie gdy 

powiatu. dziśnieńskiego i brasławski 
go. Akcję rozdawnictwa  žywnos 
prowadzą komitety niesienia pomo- 
cy głodującym. 

  

   
  

do spędzenia płodu. 
Łazarowe dokonywała operaeji. Niespodzie- 
wane przybycie policji zaskoczyło Łazarową 
jak i jej pacjentkę, jakąś służącą. Przepro- 
wadzona rewizja nie wykryła żadnych na- 

rzędzi, które byłyby dowodem dokonywania 
zabiegów. Dopiero w czasie odprowadzania 
zatrzymanych na posterunek policji celem 
spisania protokółu, pacjentka zwróciła uwa- 
gę policjantów na odrzuconą przez „aku- 
szerkę* ..obsadkę. Stwierdzono, że Łazaro- 
wa tą obsadką „operowała”, powodując naj- 
częściej zakażenie krwi. (e) 

  

Sławińskiego skazano 
na bezterminowe ciężkie 

więzienie. 
Toczy się od trzech dni w Kownie pro- 

<«es sądu wojskowego przeciwko b. nauczy- 
tielowi Sławińskiemu został w dniu wczoraj 
szym zakończony. Sławiński skazany został 
na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Skazany w celi usiłował odebrać sobie 
żytie przez powieszenie się na ręczniku, lecz 
w porę został uratowany. 

RER 

Prezes i sekretarz „Rytasa“ 
u wojewody białostockiego. 

Jak donosi „Vilniaus Ritojus* z Białego- 
stoku, p. wojewoda białostocki przyjął pret 
zesa Litewskiego Towarzystwa Oświatowego 
„Rytas“ k za K. Czybirasa i sekretarza W. 
Budrew ktėrzy przedstawili p. wojewo- 

dzie położenie szkolnictwa litewskiego. 

Stan chorób na Wileń- 
'szczyžnie. 

W tygodnia od 14 do 20 stycznia b. r. 
włącznie władze sanitarne zanotowały 76 

wypadków duru plamistego na terenie Wi- 
leńszezyzny. Największą iłość zachorowań 
ma dur plamisty (39) zanotowano w pow. 
dzieśnieńskim. W pow. brasławskim 9 w. 
duru plamistego, w mołodeczańskim, postaw 

skim i wilejskim — po 7 wypadków, w wi- 
leńsko-troekim — 4, w oszmiańskim i świę- 
eiańskim — po 1 wypadku. W tym samym 
okresie czasu zanotowano na terenie Wi- 
ieńszczyzny 2 wypadki duru brzusznego, 20 
wypadków płoniey (w tem jeden Śmiertelny), 
9 błonicy (1 śmiertelny), 88 odry, 4 róży 
(ieden śmiertelny), 25 krztuśca, 1 zakażenia 
połogowego, 20 gruźlicy otwartej (w tem 9 
wypadków zakończonych zgonem), 30 wy- 
padków jąglicy i 5 innych chorób zak 
nych. 

Zgasiła płonący len i swoje 
8 žycie. 

W domu Dulkowej Moniki (wieś Mału- 
chańee, gm. turgielskiej) od nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem zapalił się len. 
Dulkowa ogień ugasiła, lecz doznała przy- 
tem dotkliwych poparzeń i przewieziona do 
szpitala w Wilnie zmarła. 
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Broszury bezpłatnie 

Lab. .ŻERMATOL* Warszawa, Jerozolimska 24 

GERMATOL. A ZDROWIA 

  

Teren działalności ubezpie- 
czalni społecznych. 

Na terenie działalności Okręgowego Urzę 
du Ubezpieczeń w Warszawie utworzonych 
zostało 25 ubezpieczalni społecznych. 

Teren działalności poszczególnych ubez- 
pieczalni w wojew. półn.-wschodnich 
lony został w sposób następując - 
<zalnia społeczna w Ba ch ohejmu 
je powiaty: baranowicki, słonimski, stoł- 
pecki, „niešwieski i kosowski; ubezpieczal- 
nia w Białymstoku — powiaty białostocki, 
wysoko-mazowićcki, bielski, wołkowyski i 
miasto Białystok: ubezpieczalnia w Brześ 
ciu — pow. brzeski, prużański, kobryński 
i bialski, w Grodnie — pow. grodzieński, 
augustowski. sokólski i suwalski; w Lidzie 
—-pow. lidzki, nowogródzki, szczuczyński i 

  

        

    

   

     

        

   

      

wołoży ; w Łucku pow. i horo- 
* Pińsku — pow. piń drohi- 
łuniniecki; w Równem — pow 
kostopolski, sarneński, zdołbu- 

  

liński; w Wilnie 
ięciański, brasła 

     

miański i m, Wilno. 

Z pogranicza.. 
KATASTROFA SAMOLOTU LITEWSKIEGO. 

Z Oran donoszą, iż dnia 25 b. m. podczas 
nocnych ćwiezeń litewskiej eskadry lotniczej 
jeden z samolotów wskutek defektu motoru 
spadł na przedpole Oran iiiewskieh. Samo- 
łot uległ rozbiciu, lotnik z obserwatorem oca 
leli dzięki spadochronom. 
PEŁ EÓ PRAHA PH 

Teatr muzyczny „LUTNIA* $ 

  

О 215 dwa przedstawienia: 

og.4p.p. REWJA ŚWIĄTECZNA 
Ceny zniżone i 

o godz. 8,15 wiecz. Н 

„MARJETTA“ | 
Ceny znižone. 

Jutro z. 8.15 

„TARG NA DZIEWCZĘTA" 
Ceny propagandowe. 

. оь 
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КП ЕНОМЕ О 

Zamordowanie generala Rynkiewicza. 
Potworny mord rabunkowy przy ul. Beliny. 

Wczoraj w godzinach południowych ro- 
zeszła się w Wilnie wiadomość o zamordo- 
waniu emerytowanego generała brygady — 
72-letniego Zygmunta Henryka Rynkie: 
eza w mieszkaniu jego przy ulicy Beliny 
16—11. 

Przed kamienieą, w której rozegrał: się 
ponury dramat gromadziły się do późna wie 
czorem liczne grupy publiczności, komentu- 
jące straszłiwy wypadek. 

NA MIEJSCU ZBRODNI. 

Po otrzymaniu wiadomości o morderstwie 

niezwłocznie przybyli na miejsce zbrodni 
przedstawiciele władz sądowo - śledczych, 
na czele z p. wieeprokuratorem 1-go rejonu, 
kierownikiem wydziału śledczego, kierowni 
kiem drugiego komisarjatu P. P. oraz tun- 
kejonarjusze policji śledczej, z totografem 
polieyjnym. Sprowadzono również psa poli- 
eyjnego „Gniewa*. į 

Już pierwszy rzut oka przekonał przed- 
stawicieli władz bezpieczestwa, iż dokonano 
morderstwa w celach rabunkowych. Zwłoki 
zamordowanego leżały nawznak na podłodze 
taż przy drzwiach małego gabineciku, w któ 
rym zwykł był generał w godzinach porań-: 
nych pracować. Zwłoki leżały w kałuży jesz- ;- 
eze nie zupełnie skrzepłej krwi, która obfi- 
cie spłynęła z kilku ran widocznych na głó- 
wie zamordowanego. "Ręce zamórdowanego: 
były kurezowo ściśnięte. Pozycja, w której 
leżał, świadczyła wymownie, że.nie zdążył 
on nie zdziałać w swojej obronie. Splądro- 
wane mieszkanie, pootwierane szutlady, r0Z- 
rzueone rzeczy mówiły pozatem 0 pošpie“ 
ehu mordercy. 

SZCZEGÓŁY ZBRODNI. 

Zamordowany 5. p. generał Ryukiewiez 
mieszkał w Wólnie od 9 łat. Zajmował on 5 

pokojowe mieszkanie na tirzeciem piętrze 
wspomnianej kamienicy. Mieszkał samotnie 
wraz,ze służącą Anną Pietkiewiczową, która 
służyła u niego od 40 lat. 

Wczoraj o godzinie 9 rano, zwykłym i 
ustalonym trybem, Pietkiewiczowa wyszła 
na miasto po: sprawunki, gdzie zabawiła do 
godziny ii. Wracając z miasta spostrzegła, 
że drzwi od kuchni nawpół otwarte, pomi- 
mo że wychodząc drzwi zamknęła. Szybko 
weszła do przedpokoju i zajrzała do gabi- 
netu pana, gdzie z przerażeniem zauważyła 
ieżące na podłodze zwłoki generała. 

Z okrzykiem wybiegła na klatkę sehodo- 
wą alarmujące sąsiadów. W oka mgnieniu 

zebrał się tłum. Zaalarmowano II komisar- 
jat i Wydział śledczy, poczem na miejsce 
wypadku sprowadzono lekarza, który olie- | 
jalnie stwierdził zgon. 

Na podstawie dokonanych oględzin miej- 

BEZSENNOŚĆ 
wyniszcza organizm 

i powstaje głównie wskutek zaburzeń układu 
nerwowego. Sztuczne środki nasenne nie dzia 
łają na dłużej, a wywołują stępienie i zanik 

wrażliwości nerwów, 3 
Tylko zioła Magistra Wolskiego ,Pasiverosa* 
zawierają Kwiat Męki Pańskiej (Passiflora)' 
i idealnie łagodzą zaburzenia systemu nerwo 

wego (nerwicę serca, bóle głowy, histerję) 
oraz sprowadzają krzepiący sen, identyczny 

ze snem naturalnym. Już po krótkim czasie 
stosowania cały system nerwowy powraca dó 

stanu normalnego. ać 

Zioła ze znak ochr. „Pasiverosa* 

Do nabycia w aptekach, drogerjach (składach 
aptecznych) lub.w wytwórni: Magister Wolski 
Warszawa, Złota 14. Objaśniające broszury 

wysyłamy bezpłatnie, 

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc luty i wyrównanie zaległości. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów zamiejscowych. 
  

Niedziela w sporcie. 
W całej Polsce mamy dzisiaj sze- 

reg ciekawych imprez. 
Na pierwszy plan wysuwają się 

oczywiście rewanżowe mecze hokejo- 
we o mistrzostwo Polski. 

We ILwowie Poznański A. Z. S. ro 
zegra mecz z Pogonią. 

W Krakowie Cracovia reperować 
będzie swoją sytuację z rewelacyjna 
Lechją lwowską, która przed dwoma 
tygodniami zwycięskim meczem. z 
Gracovią zapisała na swoje conto dwa 
cenne punkty. 

W Wilnie gości dzisiaj drużyna by 
łego mistrza Polski z roku 1933 Legja 
z Warszawy. Legja grać będzie z Og< 
niskiem K. P. W. 

Mecz zapowiada się sensacyjnie, 
a jeżeli dopiszą warunki atmosferycz- 
ne, możemy mieć rzeczywiście pięk- 
nie udaną imprezę, a cóż dopiero mó 
wić jeżeli uda się pokonać Legję co 
jest bardzo możliwe, bo wynik pierw 
szego spotkania 2:1 na korzyść Legji 
nie jest zbyt przekonywujący. Wilnia 
nie zapowiedzieli, że 

       
  

bronić będą 

Efektowny skok narciarski. 

swej twierdzy do upadłego. 
Mecz rozpocznie się o godz. 17,30. 

Drużyny wystąpią w .swoich reprezen 
tacyjnych składach. 

Pozatem. o godz. 12,30 na Łukisz- 
kach mieć będziemy dzisiaj wyścigi 
łyżwiarskie o mistrzostwo Wilma i za 
wody w jeździe figurowej. 

Do bardzo ciekawych imprez na- 
leżą również zawody narciarskie w * 
Zakopanem o mistrzostwo Podhala. 

W. Warszawie rozegrany zostanie 
w Cyrku mecz bokserski o drużynowe 
mistrzostwo Polski. Na ringu spotka- 
ja się drużyny: Warta (Poznań) — 
Skoda (Warszawa). z 

Zagranicą mamy dzisiaj start nar 
ciarzy w miejscowości Bila na Mora 
wach. gdzie Polacy spotkają się z 
Czechami. 

W Koszycach hokeiści Kryniey 
grają z drużyną Ć. S. K. — Kostce. 

Wreszcie w Reichenburgu (Czecho 
słowacja) odbędą się zawody sąnecz- 
kowe o mistrzostwo Europy z udzia 
łem 6 zawodników Krynicy. 

  

   

    

sea zabójstwa oraz przez zestawienie szere- 
gu okoliczności, policja  zrekonstruowała 
przypuszezalny przebieg zbrodni. 

Wszystko przemawia za tem, że zabójcy 
działali wedle zgóry ułożonego planu. Spraw 
ty mordu rabunkowego prawdopodobnie od 
kilku dni ohserwowali mieszkanie generała 
i w ten sposób wiedzieli, iż służąca eodzień 

rano udaje się do miasta, pozostawiając w 
mieszkaniu generała samego. 

Gdy więc wezoraj służąca wyszła, jeden 
ze zbrodniarzy udając interesanta lub że- 
brzącego bezrobotnego zadzwonił do drzwi 

trontowych. Otworzył generał i wówczas, po 
emyleniu czujności, zbrodniarz zadał mu 
ezemś ciężkiem cios w głowę. 

Napadnięty zdążył jeszeze eofnąć się o 
kilka kroków do swego gabinetu, gdzie padł 
brocząe krwią na podłogę. Wówezas bandyta 
(lub może już bandyci, którzy wyszli z u- 
krycia) zadali mu jeszeze kilka ran w głowę. 

  

SĄSIEDZI SŁYSZELI JĘKI. 

W. ezasie przesłuchania sąsiadów zamor 
dowanego, stwierdzono, iż niektórzy z są- 
siadów słyszeli pomiędzy godziną 10 a 11 w 
mieszkaniu zamordowanego jakieś jęki. 

Nie zwrócili jednak na to specjalnej uwa- 
88 # tego wynika, że zamordowany zdołał 
jeszcze krzyknąć wzywając pomocy, Ieez 
"eiosy były tak silne, że wkrótee wyzionał du 
cha. : 

SPLADROWANE MIESZKANIE. 

Przekonawszy się, iż generał nie żyje. 
bandyci splądrowali całe mieszkanie, rabu- 
jąe biżuterję, pieniądze oraz inne rzeczy. 

Co zdołali złoczyńcy zrabować nie zosta 
ło narazie stwierdzone. 

Służąca Pietkiewiczowa, przebywająca w 

stanie silnej depresji z powodu tragieznego 
zgonu jej gospodarza, mogła tyłko stwierdzić 
zaginięcia niektórych rzeczy. Nie była ona 
jednak wtajemniczona ile pieniędzy miał w 
mieszkaniu zamordowany oraz jaką przecho 
wywał biżuterję. Stwierdzi to dopiero bliż- 
sza rodzina zmarłego, zamieszkująca w War 
szawie, którą powiadomiono już teletoniez- 
nie o zbrodni. 

   MORDERCY ZOSTALI SPŁOSZENI. 

W miarę dalszego badania terenu zbrod- 
ni policja ustaliła niezbicie, iż sprawey mor 

du zostali spłoszeni i nie zdążyli doprowa- 
dzić rabunku do końca. Co spłoszyło zbrod 
niarzy i zmusiło do ucieczki nie zostało na- 
razie ustalone, 

Przedostawszy się do mieszkania przez 
drzwi frontowe, mordercy zbiegli przez 
drzwi frontowe, morderey zbiegli przez 
drzwi kuchenne i siamtąd zbiegli przez pod 
wórko. 

NARZĘDZIE ZBRODNI. 

Okoliezność, że morderca (ewentuałnie 
mordercy) zostali spłoszeni i uciekli przez 
tylne drzwi potwierdza również znalezienie 
w ezasie przeszukiwania klatki sehodowej, 
porzueonego żelaznego łomu, na którym wid 
niały ślady krwi. Nie uiega więc wątpliwoś 
ei, że ten łom był narzędziem zbrodni. 

Narzędzie zbrodni dołączono w charakte 
rze dowodu rzeczowego do akt śłedztwa: i 
powierzono daktyloskopowi policyjnemu ее 
lem dokonania zdjęć i odnalezienia śladów ` 
pałeów zbrodniarza. 

ZABEZPIECZENIE MIESZKANIA. 
Po zbadaniu terenu zbrodni, zwłoki za- 

mordowanego przewieziono do kostnicy przy 

 „Spirytusowy” oszust. 
Strzeżcie się oszusta w czarnym meloniku. 

Wezoraj w godzinach porannych do skle- 
-pu Januszewicza przy ulicy Zamkowej 20, 
"wszedł przyzwoicie ubrany osobnik w czar- 

"nym nieloniku i zbliżywszy się do lady za- 
żądał dwóch litrów spirytusu. 

Ekspedjentka, do której się zwrócił, nie- 
žwlocznie wykonała zamówienie. Zapako- 
wała dwa litry spirytusu, zaś pakunek po- 
łożyła na ladzie przed klijentem, który wy- 
korzystawszy chwilę nieuwagi ekspedjentki 
wyjął z walizki, którą miał ze sobą, iden- 
tyczny pakunek w podobnem opakowaniu, 
położył go szybko na ladzie zaś dwa litry 
spirytusu ukrył w walizie. 

Po dokonaniu tego manewru, osobnik 
ów wyszedł na chwilę ze sklepu rzekomo 

   

w eełu zawołania dorożkarza i więcej już 
nie powrócił. Zachowanie się klijenta wyda- 
ło się podejrzane. Gdy rozpakowano zpo- 
zostawiony pakunek, okazało się, że zawie- 
ra on miast dwóch litrów spirytusu — dwa 
litry... wody. 

Łup ten, nie zadowolnił jednak oszusta, 
gdyż po upływie godziny ten sam osobnik 
zgłosił się do sklepu p. Węcewicza przy uli- 
ey Mickiewicza 7 gdzie również zażądał 
dwie butelki spirytusu i powtórzywszy ten 
sam manewr ulotnił się, pozostawiająe w skle 
pie dwie butelki z wodą. 

O. oszustwie powiadomiono policję śled- 
czą, która poszukuje „spirytusowego” oszu- 
sta w ezarnym meloniku. te) 

„Faš“ i „Foka“ w potrzasku. 
Aresztowanie niebezpiecznych włamywaczy. 

Wezoraj wieczorem wywiadowey Wydzia 
łu Śledczego przechodząc ulicą Kolejową 
spostrzegli zdaleka sylwetki dwóch podej- 
rzanych osobników, którzy na widok funk- 

« ejonarjuszy policji śledczej usiłowali ulot- 
nić się. ы 

Wywiadowey wszczęli za uciekający. 

  

* pościg i obu osobników ujęto w piwnicy 

  

Do nabvcis w pierwszorzędnych 
mazarynach galanteryjnych. 

KURJER SPORTOWY 
"TYSIĄC DOLARÓW ZA 10 GODZIN 

LEKCYJ GRY W TENISA. 
Zdawałoby się, że w tytule tej notatki 

tkwi jakaś humoreska, tymczasem jest to 
autentyczny fakt. 

* Znany ogólnie mistrz tenisu p. Tilden w 
formie żartu, chcąc odczepić się od pew- 
nego bogatego natręta powiedział, że uczyć 
go będzie w tenisa, ale tylko za opłatą stu 
dolarów za godzinę. 

Jakież było zdziwienie Tildena, gdy na- 
tręt wyjął z portfelu banknot tysiąc doła- 
rowy i zapłacił zgóry za 10 pierwszych 
łekcyj. 

Filden oczywiście pieniądze przyjął — 
bo czyż miał nie przyjąć? -—fosądzi sam 
czytelnik. Jak wic widzimy Tildenowi cał- 
kiem nieźle się powodzi. 

Ciekawi tylko jesteśmy czy ów bogacz 
po suto wynagrodzonych 10 lekcjach długo 
jeszcze będzie chciał grać z mistrzem tej 
miary co Tilden. 

A może to tylko zwykła amerykańska 
reklama?... 

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

3 lutego 1934 r. 

Xll-ty BAL MEDYKÓW 
który odbędzie się w Salonach 
izby Przemysłowo - Handlowej 
Mickiewicza 32, gmach P.K.O. 

Początek o godz 22. Wstęp 5 zł, akad. 2.50. ФФФфоф -- тоочеочонно оъоотоововвавоооаеоьсфее 

jakiejś kamienicy, w której uciekający zdą- 
żyli się ukryć. 

Jak się okazało w ręce polieji wpadły 
„grube ryby*. Byli to znani policji włamy- 
wacze Kleofas Wilkowski znany pod przy- 
demkiem „Faś* oraz S. Nowieki z przezwi- 
skiem „Foka”, którzy mają na swojem su- 
mieniu szereg włamań i kradzieży. 

Przy zatrzymanych znaleziono wytrychy 

oraz inne narzędzia złodziejskie. W kiesze-. 
ni „Foki* znaleziono ponadto pół butelki 

„wyborowej*, którą złodzieje wzięli na wy- 
prawę dla „rezonu“. r 

Zatrzymanych włamywaczy ' skierowano 
wezoraj do decyzji władz sądowo-śledczych 
z polecenia których osadzono ich w aresz- 
cie centralnym. (e) 

Nowa placówka w polskim 
przemyśle filmowym. 

Oddawna już w prasie spotyka się wiele 
utyskiwań ze strony fachowców filmowych 
na brak organizacji, któraby w tej branży, 
wbrew temu, jak to jest dotąd, prowadziła 
pracę niętylko dla zysków, lecz, bacząc na 
stronę artystyczną i kulturalną, pchnęła 
film polski na nowe tory. Dzięki temu, się- 
gając do bardziej wartościowego materjału. 
mogłaby skutecznie zwalczyć tandetę zagra- 
niczną, zalewająącą całkowicie rynek pol- 
ski. 

Jak się dowiadujemy bolączka ta zosta- 
nie w najbliższej przyszłości usunięta. Gro- 
no znanych w stolicy przemysłowców, utwo- 
rzyło Spółkę Akcyjną pod firmą  „Rymo- 
film*. zadaniem której będzie produkcja 

i eksploatacja filmów krajowych. Na czele 
nowopowstałej spółki stanął em. generał 
brygady Józef Porzecki, piastujący godność 
prezesa zarządu, wiceprezesem jest inż. Jan 
Grabowski prezes Rady Szkolnej oraz - na 
stanowisko naczelnego dyrektora wybrano 
znanego przemysłowca filmowego Konstan- 
tego Stanisława IRymowicza. Do Rady Nad- 
zorczej między innymi powołano p. prof. 
dr. Edwarda Lotha, red. Tadeusza Kończyca 
oraż kilku innych osób dobrze znanych w 
Polsce i zagranicą. 

Należy: przypuszczać, że Spółka Akcyjna 
„Rymofilm* * spełni pokładane nadzieje i 
wyprowadzi polską produkcję filmową z 
dotychczasowego chaosu i skieruje  prze- 
mysł ten na tory racjonalnej pracy, unie- 
zależniając się całkowicie z wpływów. zagra- 
nicznych. Nowej placówce filmowej życzy 
my „Szczęść Boże”. 

  

   
    

    

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 
z dnia 26 stycznia 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto I st. 15,25, żyto 
II st. 16. Owies zadeszczony 12,50—-12,75. 

Mąka pszenna 4/0 A. luks. 35, mąka żytnia 
559/0 25,25—25,50, 650/0 20. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana 21 
—22. Jęczmień na kaszę zbier. 14—14,50. 

Owies st. 13—13,50. Mąka pszenna 4/0 A. 
luks. 35—38. Mąka żytnia sitkowa 17-—17.50. 

   razowa 17,50—17,15. Otręby żytnie 10,25— 
"10,50, pszenneg rube 18—13,50, cienkie 10.75 
—1l. Jęczmień 9. Gryka zbier. 20,50—21. 
Siano 5—%5,50. Słoma 3,754. Siemię lniane 
bas. 90% 37,75—38. Len bez zmian. 

PODZIĘKOWANIE. 
Wielce Szanowni Panowie! 
Nie mam słów pochwały dla Ich środka 

leczniczego Togal i jego skutków leczenia. 
Od lat 4-ch cierpiałem na bóle stawów i reu- 
matyzm. Gdy tylko miała nastąpić zmiana 
pogody, czułem cierpienia. Leczyłem się do- 
tąd bez skutku. Wyczytując w gazecie o To- 
galu, a niezupełnie jednak wierząc w pomoc 
tego środka, postanowiłem nabyć jedno pu 
dełko. Po spożyciu całej zawartości, poczu- 
łem pewną ulgę w stawach przy naciskaniu 
pałcami. — Zachęcony rezultatem pierw- 
szego pudełka, kupiłem drugie i normalnie 
zażywałem 3 razy dziennie po 3 tabletki. Bóle 
w sławach całkowicie znikły, zmiany pogody 
dziś nie odczuwam. й 

W miesiącu grudniu ub. r. žona moja za 
chorowała na grypę, a ponieważ za wcześnie 
opuściła łóżko, choroba się powtórzyła. pow 
stało mocne zakatarzenie .i zajęcie opłucny. 
Mając nieograniczone zaufanie do Togalu. po 
stanowiłem leczyć żonę tym środkiem, i nie 
zawiodłem się, gdyż po 10-ciu dniach żona 
wstała zupełnie zdrowa. 

Mając wdzięczność dla WiPanów, jako lu: 
dzi, którzy przyczynili się, dzięki swemu wy- 

  

nalazkowi do ulženia cierpień ludzkich, po: 
zostaję 7 

z głębokiem szacunkiem i 

Antoni Garnczarek 

Łódź, ul. Miedziana 22. 

poważaniein 

szpitału św. Jakóba na Antokołu cełem do+ 
konania sekeji zwłok. 

Mieszkanie zabezpieczono pozostawiająe 
wszystko w takiem położeniu w jakiem za- 
stano po przybyciu przedstawicieli władz 
śledczych, a to w celu przeprowadzenia ewen 
tualnie potrzebnej wizji lokalnej. | 

Przy mieszkaniu ustawiono posterunek 
polieyjny. Mieszkanie zostanie odpieczętowa 
ne dopiero z chwilą przejęcia go pod swo- 
ją opiekę, przez rodzinę. zmarłego. Przyjazd 
krewnych zamordowanego spodziewany jest 
jutro zrana. 

DALSZE DOCHODZENIE. 

Połieja śledcza wzięła się energieznie do 
wytropienia sprawców zbrodni. W  eiągu 
dnia wczorajszego zbadano Szereg świadków, 
których zeznania mogłyby wnieść trochę 
światła do ponurej sprawy i przyczynić się 
do ujęcia zbrodniarzy. 

W tym kierunku poczyniono szereg po- 
sunięć i należy spodziewać się, że zbrodnia- 
rze zostaną wkrótee ujęci. 

Wedle uzyskanych przez nas informacyj 
<. p. generał Rynkiewicz brał udział w wal- 
ce o niepodległość w szeregach 1-go Korpu- 
su Dowbór Musnickiego. 

Po wycofaniu się.z wojska stałego, gen. 
Rynkiewicz wstąpił w szeregi policji, gdzie 
w randze nadkómisarza prowadził przez dłuż 
szy czas dział gospodarczy Wojewódzkie, Ko 
mendy Policji'w Wiłnie. 

. Przed kiłku laty wycofał się jednak i z 
szeregów policji oddając się działalności spo 
łeczno - filantropijnej. 

PANACRIN 
tabletki do ssania 
CHRONIĄ SKUTECZNIE PRZED 

GRVPA      

  

tABOR CHEM.FARM. MAG.A.BUKOWSKIEGO 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu- 
rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w 
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka-Józefa* kilka razy dziennie. Zalecana 
przez lekarzy. SA 

WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 28 stycznia 1934 r. 

9.00: Cz Gimnastyka. Dzien. por. Mu- 
żyk. Chwilka gosp. dom. 10.05: Nabożeństwo. 
11.40: Odczyt misyjny. Czas. 12.05: 
Program dzienny. 12.10: . meteor. 12.15: 
Poranek z Filharmonji: 13.00: Feljeton mu- 

zyczny. 13.15: D. c. poranku. 14.00: Audycja 
dla wszystkich. 15.00: „Żywienie ciełąt rasy 
krajowej* odczyt. 19.20: Koncert. 16.00: Ay- 
dycja dla dzieci. 16.30: Arcydzieła fortep. Be- 
ethovena (płyty). 16.45: Kwadrans poełycki. 
17.00: „Czy należy prowadzić rachunki do- 
mow 17.15: Koncert muzyki polskiej. 

18.00: Słuchowisko. 18.40: Recital śpiewaczy. 
19.00: „„Ciotka Albinowa mówi* — monolog 
Kumo 19.15: Codz. adc. pow. 19.25: 
Rozmait. 19.30: Radjotygodnik dła młodzie- 
ży. 19.45: Progr. na poniedziałek. 19.50: Go- 
dzina życzeń (płyty). 20.50:: Dzien. wiecz. 
21:00: Feljeton. 21.15: Audycja wesoła. 22.15 
Wiad. sport. z Rozgłośni.+22.25: Muzyka 
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PONIEDZIAŁEK, dnia 29. stycznia” 1934 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Sao 
por. Muzyka. Chwilka gospod. dom. 140: 
Przegiąd prasy. 11.50: Utwór: Czajkowskie 
go (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Utwory Lisz- 
ka operetkowa (płyty). 12.55: Dzien. *poł. 
ta (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzy- 
15.10: Prog. dzienny. 15.15: Walka o szkołę 
polską zagranicą. 15 iad. o eksporcie. 
5. Giełda roln. 15.40: (Koncert dla mło- 

eży (płyty). 16.10: Z arcydzieł oper fran- 
cvskich — płyty. 16.40: Francuski. 16.35: 
Recital fortepionwy. 17.350: Pieśni. 17.50: 
Program na wtorek i rozm. 18.00: „Zatarg 

polsko-czeski o Śląsk w r. 1919" — odczyt 
18.20: Muzyka salonowa. 19.00: Z litewskich 

aktualnych. 19.15: Codz. odc. pow. 
19.20: Odczyt aktualny. 19.40: Wil. kom. 
sportowy. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: Myśli 
wybrane. 20.02: Koncert. 21.00: Feljeton Ш- 
teracki. 21.15: D. c. koncertu. 22.00: Muzyka 

98 tan. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka tan. 

NOWINKI RABSJOWE. 
PORANEK SYMFONICZNY I POPO- 

ŁUDNIÓWKA JAZZOWA. 

W niedzielę o godz. 12.10 rozgłośnie pol- 
skie rozpoczynają transmisję z Filharmonji 
Warszawskiej. Program koncertu, którym 
dyryguje Zdz. Górzyński wypełni muzyka 
łekka i popularna, a mianowicie fragmenty 
z operetek Lehara, Abrahama i in. oraz pio- 
senki w wykonaniu p. Lucyny Szczepańskiej 
(sopran). | 

Następnie o godz. 15.20 trasmituje Wilno 
koncert orkiestry jazzowej. która odegra 
kilkanaście utworów muzyki tanecznej. 

   
  

   

  

   

  

,. AUDYCJA LITERACKA. 
Miłośnicy słtchowisk radjowych będą 

mieli prawdziwą ucztę w niedzielę o godz. 
J8-ej. W! studjo warszawskiem wykonane 
będzie o tej godzinie barwne, pełne humoru 
słuchowisko p. t. „Swaty* opracowane pod- 
ług świetnego pisarza ' rosyjskiego Mikołaja 
Gogola. 

KONCERTY PONIEDZIAŁKOWE. 2 

Šwietna pianistka polska Janina Familjer 
Hepnerowa wystąpi w poniedziałek o godz. 
16.55 w studjo radjowem i odegra następu- - 
jące utwory — Mozart „Sonata e-moll", 
Debussy „Prelude“, Szymanowski „Etiuda“, 

Prokofjew  „Preludjum i marsz z opery 
Miłość do trzech pomarańczy. * į 

Następnie o godz. 20 rozpoczyna się trans- 
misją piętnastego koncertu z cykłu „Muzyka 
Niepodległości Polski* w wykonaniu orkie- 
stry Pol. Radja pod dyr. W. Bierdiajewa i z 
udziałem Al. Wielhorskiego (fortepian). W. 
programie utwory Witolda Maliszewskiego. 
    

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 —. 

       



4 

KRONIKA 
Niedziela 

Dziś. Objawienie św. Agn. 

Jutro: Franciszka Saltzego 

Wschód słońca — g. 7 m. 20 

Čacho4 — u. 3 m. 45   

  

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 28 stycznia według PIM. 

Przeważnie pochmurno, z drobnemi opa- 
dami, zwłaszcza w dzielnicach zachodnich. 
Cieplej. Na Wschodzie kraju jeszcze lekki 
mróz, pozatem w ciągu dnia odwilż. Umiar- 
kowane wiatry południowe i południowo - 
zachodnie. W górach halny. 

  

DYŻURY APTEK. 
Dziś dyżurują następujące apteki: Otlo- 

wi tul. Wielka róg Szklanej), * winta 
    

(Niemiecka 15), Sapożnikowa (Zawalna 41) 
(Mickiew i Jundziłła a 31) oraz Paka — 

    

   

  

Antokolska ńskiego -— Zarzecze 
20, Sokołow go — Tyzenhauzowska róg 
Targowej antyra — Legjonowa. Pod „Go 
łębem* skiego — Nowogródzka 89. 

  

Zajączkowskiego — Witoldowa. 

OSOBISTA 
- Dyrektor Lasów Państwowych p. E. 

Szemioth wyjechał w dn. 25 b. m. do War- 
szawy w sprawach służbowych. Powrót na; 
stąpi w. dn. 30 b. m. 

— Urłop inż. Wątorskiego. 
wydziału drogowego Zarządu m 
Wątorski rozpoczął z dniem 
urłop wypoczynkowy. 

Kierownictwo wydziałem objął inż. Puń- 
ski. 

  

Kierownik 

kiego inž 
wezorą 
   

  

A 

=” ADMINISTRACYJNA 

— P. wojewoda wileński wyznaczył ku- 
rałora w Związku Właścicieli ednich i 
Drobnych Nieruchomości m. Wilna. 

Jak wiadomo, w połowie listopada ub. 
roku, naskutek gorszących nieporozumień i 
tarć w łonie tego Związku, starosta grodzki 
zawiesił jego działalność, wyznaczając kura- 
tora w osobie p. Jana Sienkiev . Obec- 

po ustaniu zawieszenia działalności 
Związku, okazało się, że Związek ten nie ma 
zarządu, zdolnego do pozytywnej pr: co 
skłoniło p. wojewodę do ponownego wyzna- 
czenia kuratora, którym został w dalszym 
ciągu p. Jan Sienkiewicz. я 

    

  

   

  

E 6 PZ 

MIEJSKA 
— Magistrat zaostrza walkę z tajnym 

ubojem bydła. Dowiadujemy się, że władze 

  

miejskie przy układaniu nowego prelimina- 
rza budżetowego wyasygnowały dość z 

ne kredyty na akcję walki z tajnym ubojem 
bydła, który w ostatnich miesiącach przy- 

    

      

  

  

  

L Tajny ubój 

podry źni miejskiej, 
ale co gorsza w skutkach jest ogrom- 
nie niebezpieczny dla zdrow konsumentów 
mięsa. Z tego też powodu magistrat zaost- 
rzył obecnie środki represji w słosunku de 

4 PZEŹ- 

   

           kupowane mię każdym poszczególnym 
wypadku mełdować miarodajnym władzom. 

— Olbrzymi gazon na ul. Tad. Kościuszki, 
Trwające od szeregu już ohoty 
ziemne na Antokolu zmier inne- 
mi do urządzenia na ul. 
dużego gazonu, który będzie 

środek jezdni na przestrzeni od ul. 
4 do figury koło kościoła św. Piotra 

a. W tem więc miejscu jezdnia będzie 
się rozgałęziała i kontynuowany będzie jed- 
nostronny ruch kołowy. Nowy gazon w ро- 
łączeniu ze skwerem, jaki urządzony zosta- 
nie na placu rynkowym u podnoża gó 
Trzykrzyskiej, stanowić będzie jeden z n 
bardziej uroczystych zakątków Antokola. 

       

    

   

  

      

    

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zarząd S: K. M. A. Odrodzenie podaje 
do wiadomości, że w niedzielę 28 stycznia 
b. r. w lokału Koła Polonistów -- Zamkowa 
11, odbędzie się zebranie dyskusyjne z refe- 
ratem mg. Józefa Święcickiego na temat 
„Možliwošė istnienia Katolickiej Partji Po- 
litycznej*. Obecność członków obowiązkowa. 
Goście mile widziani. Początek o godz. 17. 

    

т GOSPODARCZA 

— Starania o kredyty dla rzemiosła wi- 
leńskiego. Izba Rzemieślnicza rozpoczęła sta 
rania o przyznanie kredytów dodatkowych 
na cele rzemiosła wileńskiego. Przydzielony 
dla Wilna kontyngens w wysokości miljona 
złotych został już dawno wyczerpany i nie 
zaspokoił potrzeb szerokiego ogółu rzemieśl 
ników. Obecnie, jak się dowiadujemy, Izba 
Rzemieślnicza stara się o wyjednanie kre- 
dytu w Banku Gospodarstwa ajowego po- 
nownie w tej samej wysokości. W) sprawie 
tej wyjechał do Warszawy dyrektor Izby: 
p. Młynarczyk. Jednocześnie dyr. Młynar- 
czyk odbędzie w stolicy szereg konferencyj 
w sprawach organizacji eksportu . wyrobów 
rzemiosła wileńskiego na rynki zagranięzne 

    

   

  

    

   

КОНЕ ТЕЫ 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Wieczór Ogniskowy O. . P-u. Za 
rząd Ogniska OMP. im. Jó Montwiłła, 
podaje do ogólnej wiadomości kandydatom 
(kom), że IV z rzędu wieczór ogniskowy od- 
będzie się, w dniu 28 b. m. o godzinie 19 
w lokalu Ogniska (ul. Z 2 
gramie wieczoru przew. 
zespołu muzycznego. arty 
wą gazetkę. 

Wstęp wolny. 

   

  

   

  

ZEBRANIA ( ODCZYTY. 
— Zebranie informacyjne B. B. W. R. 

Dzielnicy Śnipiszki. W niedzielę, dnia 28 
› Ъ. о godz. 15 w lokalu O. M. P. 

przy ul. Katwaryjskie m. 3—1 od- 
będzie się informacyjne zebranie Kota B. B. 
W. R. dzielnicy Śnipiszki, 

— Odczyt pod tytułem „Gazy bojowe a 
górny odcinek dróg oddechowych zostanie 
wygłoszony przez p. dr. T. Wąsowskiego 
dziś o godz. 12-ej w lokalu Polskiego Czer- 
wonego I a przy ul. Tatarskiej 5. Wktęp 
bezpłatny. 

— Z życia Akademickiego Kola Macierzy. 
Zarząd Akademickiego Koła Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej w Wilnie podaje do wiadomo- 
ści, że następny, z cyklu Popularne Odczy- 
ty Niedzielne, odczyt odbędzie się dziś t. j. 
w niedzielę o godz. 6-ej wieczorem w lokalu 
Polskiej Macierzy. Szkolnej ul. Wileńska 23 
dr"9; 

Odczyt p. t. „O alkoholiźmie i jego skut- 
kach* ilustrowany będzie  przezroczami. 
Wstęp bezpłatny. 

     

        

    

  

  

  

    

   
  

Zarząd Akad. Koła P. M. S. w Wilnie 
komunikuje, że dziś, w niedzielę o godz. 3 
po poł. w lokalu Polskiej Macierzy Szkołn j 
ul. Wilenska 23“ m. 9 odbędzie się trzecia 
Wieczornica dla uliczników, połączona z 
podwieczorkiem, grami i pogadanką, ilust- 
rowaną przezroczami. 

— Z Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa 
przy U. S. B. Dnia 28 stycznia r. b. (niedzie- 
la) o godz. 17'w sali wykładowej VII gm. gł. 
U. S. B. odbędzie się zebranie naukowe 
Koła z referatem p. dr. J. Stankiewicza: 
„Reforma pisowni białoruskiej w Mińsku" 
część 2-ga. Goście mile widziani. 

— Sekcja Opieki Pozaszkolnej Centrali 
Opiek Rodzicielskich w Wilnie zaprasza 
ogół rodziców na odczyt dr. filoz. Mateusza 
Puciaty, członka T. N. S. W., pod tytułem 
„Psychologiczne podstawy wychowania”. 

Odczyt odbędzie się w dniu 30 stycznia 
o godz. 19-ej w świetlicy Gimnazjum im. Kr. 
Z. Augusta w Wilnie. 

— Z Т-ма Euagenicznego. 1 lutego w lo- 
kalu Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 
4) prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na 
temat „Alkoholizm jako przekleństwo łudz- 
kości”. Początek o 5.30. Wstęp wolny. 

— Z Koła Filozoficznego Stud. U. S. B. 
W. poniedziałek dnia 29 b. m. o godz. 20-ej- 
w lokalu Seminarjum Filozoficznego (Zam- 
kowa: 11) odbdzie się „Vl-te zebranie nauko- 
we Kola, 3 
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% Wstęp wolny. Goście bardzo mile widzia TEATR į MUZYKA NA WILEŃSKIM BRUKU 

RÓŻNI 
— Zmiana w kinie „ROXY*%. Jak się do- 

wiadujemy zostaje z dniem 29 b. m. zam- 
knięte kino “Roxy“. 

Kierownictwo obejmuje nowa Dyrekcja, 
która już posiada na bieżący sezon najlep- 
sze filmy najnowszej produkcji 1934r. Za- 
powiada się repertuar składający się z pier 
szorzędnych filmów zeroekranowych (w 
świetlanych po raz pierwszy w Wilniej. 
warcie kina „Roxy nastąpi w dniach r 

bliższych najwybitniejszym fihnem produ 
„Sowkino* 1934 r. p. t. „Romans Mańki ( 
szynoj“. 

— Szopka Bezrobot 
Sokoła przy ulicy Wileńskiej o godz. 8 wie 
czorem drugie przedstawienie aktualnej i po 
pularnej już Szopki Bezrobotnych —- Nowa 
kówny. Stanisławy — lalki Donata Szpakow 
skiego. 

W. tej pierwszej tego rodzaju Szopce wy- 
stępuje szereg znanych postaci, w świecie 
bezrobocia, i w związanych z niem ir ytu- 
cyj, oraz szereg innych j. np. Herod - Rad- 
ca do spraw bezrobocia, von — Dorf „„Mara- 
ki*, Baran — de Owczarski, Huk — Homin 
& ć, pół, i trzy ćwierci radcowie, p. Pot= 

kowa Harbirolowa, Szkiewicz — Iwo, Mar 
ta — Dołek Gnadkowska —de Jastrzębska 
i wiele innych. 

Wstęp 1-zł. 10-gr. i 50 gr. dla bezrobot- 
nych 25 gr. 

          

      

    

   

  

Dzisiaj w sali 

  

      

ZABAWY 
iwspanialszy Bal w Karnawale! 

Zwyczajem lat ubiegłych w dniu 1 lutego 
(czwartek) r. b. odbędzie się w salonach Ka- 
syna Garnizonowego Tradycyjny Bal Zw 
ku Oficćrów i Podchorążych Rezerwy. Usta- 
lona renoma balów ZOR'u, wspaniałe deko- 
racje salonów, 4-ry pierwszorzędne orkiest- 
ry i moc rozmaitych niespodzianek zapo- 
wiadanych przez gospodarzy nakazują przy- 
puszczać, że tegoroczny bal będzie clou kar- 
nawału, wobec czego wspomniany: wieczór 
należy zarezerwować w tegorocznym kalen- 
darzu balowym eleganckiego Wilna. 

— Sprostowanie. „Najwspanialszy Bał w 
Karnawałe*, który się odbędzie w dni 1-go 
lutego b. r. w Salonach Kasyna 
wego: w Wilnie organizowany 
„Związek Oficerów i Podchorą 
wy“, a nie jak wczoraj podaliśmy 
ttórw",. 

— Bał Strażacki. Pod protektoraten: p. 
Starosty Kowalskiego, w sobotę 3 lutego r. 
b. odbędzie się pierwszy w Wilnie „Bal Stra 
żaeki* w salonach Związku Oficerów Re- 
zerwy (Mickiewicza 22). Bal organizuje O: 
chotnicza Straż IPożarna (oddział Kalwaryj- 
ski). Dochód z balu przeznaczony na zakup 
narzędzi strażackich. 

Również 3 lutego o godzinie 19 m. 30 
w lokalu przy zaułku Kazimierzowskim 3 
odbędzie się przedstawienie amatorskie Stra 
ży Ochotniczej (oddz. Archanielski) polaczo 
ne z. tańcami. ъ й 

  

   

    

    
„i Podoti 

— Dzisiejsze widowiska w „Lutni*. Dziś 
teatr czynny będzie dwukrotn po poł. a 
g. 4 ukaże się po cenach z onych efek- 

towna rewj. riąteczna „To dla Was wszyst 
ko* w wykonaniu całego zespołu. Wieczo- 
rem o g. 8.15 również po cenach zniżonych 
wesoła operetka Kollo „Marjetta* z Hal- 
mirską, Łasowską, Dembowskim i Tatrzań- 
skim w rolach głównych. W akcie H-gim 
wspaniały balet „Arlekinada'. 

— Dzisiejsza bajka dla dzieci w „Łutni”. 

  

  

      

    

     
    

      
  

Dziś o g. 12.30 raz jeszeze piękna baśń 
świąt a „Dziadzio Piernik i Babcia Ва- 
kalja“. Po akcie I-im św. Mikołaj i 

  

dzieciom słodycze z firmy A. Połoński. y 
zniżone od 25 gr. Grupy szkolne korzystają 
ze specjalnych ulg biletowych. 

— „Targ na dziewczętać na przedstawie- 

niu propagandowem. W poniedziałek grana 
będzie po raz ostatni melodyjna ope 
Jacobi „Targ na dziewczęta”. Ceny propa- 
gandowe. 

— Zniżki do Teatru „Łutnia*. Wyd 
nie nowych zniżek oraz zamiana dotych« 
sowych odbywa się codziennie w administra 
cji Teatru „Lutnia* 10—2 Pp- i 7—11 w. 

— Teatr Miejski Pohułanka. Dziś, nie- 
dzieła 28.I o godz. 8-ej Teatr na Pohulance 
gra po raz drugi dramat japoński Tagedy 
Izumo „Terakoya“ — utwór, w którym po- 
znajemy jeden z najciekawszych rysów du- 
szy Japończyka, jego bezgraniczne oddanie 
się państwu, którego uosobieniem jest pa- 
nujący książę, oraz „Poczta* — dramat w 
?2-ch aktach Rabindranatha Tagore, który 
otwiera przed nami świat duchowy hindu- 

   

   

       

sów, posiadających starożytną kulturę, 
wspaniałą sztukę i poezję. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś. w 
niedzielę 28.] o g. 4-ej dana będzie na przed 

  

   

stawienie popołudniowe doskonała współ- 
czesna komedja angielska „Kobieta i szma- 
tagd* — z H. Skrzydłowską i W. Ściborem 
w rolach głównych, ciesząca się dużem po- 
wodzeniem. Ceny zniżone. 

— Teatr Objazdowy — gra „Lekarz: 
hezdomnego* A. Słonimskiego, dziś, 28.1 i 
jutro 29.1 w Pińsku. 

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś 
dzielę 28.I (pocz. seansu o godz. 
menalny film „Lady Lou“. 
borna aktowka „Moje drugie ja 

— Poranek symioniczny. Kolej 
nek symfoniczny odbędzie się dz. 
lę, w Sali Konserwatorjum (ul. 
o godzinie 12 w południe. W wykonaniu cie 
kawego programu biorą udział: Wil. Orkie- 
stra Symfoniczna w pełnym składzie pod Dy 
rekcję Adama Wyleżyńskiego. Wielką at- 
rakcję stanowi występ akomitego wiolon- 
czelisty, Kazimierza Wilkomirskiego 7 War 
szawy. Świetny wirtuoz gyać będźie w Wilnie 
tylko raz jeden. Pod względem artystycznym 
poranek dzisiejszy zapowiada się znakomi- 
cie. 

Bilety (po cenach najprzystępniejs 
nabywać można od godziny 10 rano w 
sie Konserwatorjum. 
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USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. 

Czasnojć Emilja, lai 23, robetnica, bez 
słałego miejsea zamie J 
eji octowej w celu pozbawienia się 
Pogotowie odwiozło ją do sSzpiłała S 

Przyczyna usiłowania samobójstwa — brak 
średków do życi 

  

   

   

  

OSZUSTWO MATRYMONJALNE. 

szkała przy 

        

Janina Lachowiezówna zam 
ulicy Portowcćj 23, zamełdowała policji, że 
będące przed kilku laty ze swoim chlebodaw 

еа na letnisku w Podbrodziu poznała tam 
niejakiego Tomasza Jełeńskiego. 

Jeleński udając zakochanego i obiecujące 
Lachowiczównie, że ją pośłubi wyłudził od 
niej 600 zł. w gotówee. 

Wobee tego, że Jeleński, otrzymawszy 
pieniądze, ani myślał o dotrzymaniu.obiet- 

niey, postanowiła zwrócić się do policji, os- 
karżając Jeleńskiego o oszustwo. 

zezęto przez polieję dochodzenie usta- 
liło, iż Jeleński w międzyczasie poznał dru 
ga pannę i ożenił się z nia. 

Sprawę Jeleńskiego przekazano władzoń 
sądowym. Oczekuje go rozprawa sądowa. 

(e) 
$ 

      

    

  

PODRZUTEK. 

W przytułku Dzieciątka Jezus umie 
czono podrzutka płci męskiej, w wieku ok. 
3-ch tygodni, którego znalezionosw klatce 
schodowej domu Nr. 7 przy uł. Jakóba Ja- 
sińskiego. 

    

  

KRADZIEŻ BIEŁIZNY. 

Ze strychu domu Nr. 2 przy ul. Dobro- 
czynnej złodzieje skradli Korczyńskiemu Ja- 
nowi różną bieliznę — dzienną, stołowa i 
pościelową, łącznej wart. 685 zł. 

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał się Nr. 4 tygodnika „Kobieta 

Współczesna* bogato ilustrowany i zawie- 
rający szereg ciekawych artyku 

    
     

    

     
    

  

wstępny K. Muszałówny p. t. „Niepomyślne 
Zmiany - dalej czytamy: J. Kulczyckiej 
EEN Ogniem fieczem jest książką 
szkodliw Cz. Wojeńska Przemiany”, 
Z. Wędrychowskiej „Gwiazdka: w Barakach*. 
IL. Jabłowsk Nasze związki Zawodowe”. 
N. Smotyho IV: salon zimowy I. P. S. 
W dziale powiešciowym dalszy ciąg powie- 
ści p. t „Żółty Dóm* Marceliny' Grabów- 

Ji noweli p. t. „Kataryniarz* G. Mor- 
cinka. Numer uzupełniają recenzje 7 teat- 
rów, kin i książek. W dziale praktycznym 
życie towarzyskie, roboty: i gospodarstwa 
domowe. 

EUERSTTU TEST T EEENETNS 

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

    

    

Nareszcie dziś! 

ARNE I AI OKT ° 
EPIDEMJA GRYPY i ANGINY. Akuszerka 

s 
lilaktycznie codziennie z samego rana po jednej pi- ara LakNOTOWA. 
gulce „Original“, skutkiem czego można uniknąć gry” 
py i anginy oraz wszelkich chorób, powstających z przyimuje od 9 do 7 wiecz. 

przeprowadziła się na 
przeziębienia. 

uł. J. Jasińskiego 5—26 

Wi związku z raptownemi zmianami pogody na- 
szęgo klimatu wszyscy jesteśmy. skłonni do przezię- 
bienia, naskutek czego stale zapadamy na różne cho- 
roby, powstające na tle tak zwanego „.przeziębienia”, 
szczególnie na: grypę, anginę, influeacę, krztusiec u W. cełu zabezpieczenia zdrowia u dorosłych i dzie- 

  

  

  

  

TEA е — najpikantniejsza kobieta dzieci, uporczywe bóle głowy i wiele innych tym po- ci pożądanem jest mieć i stałe stosować pigułki „Ori- obok Sądu) 3 ТП-.КПОО’ в OE Maš Wes Austėrenka ių ias L A D Y L 0 Ww dobnych niedomagań. Należy przeto wszystkim wie- _ ginal”, które można nabywać w każdej aptece w cenie ‹ > Rozmaitości wspaniała gwiazda rewelacyjnym filmie dzieć, że skutecznie zapobiega'i ratuje w powyższych zł. 2 gr. 50 za rurkę, zawierającą 50 szt. pigułek „Ori- Akuszerka i oraz dodatki dźwiękowe. -. chorobach siarczan chininy w specjalnych pigułkach | ginal „4 Nr. Reg. 1492 i przepisem sposobu ich sto- B i Sala Miejska | Na SCENIE „TEN TRZECI ot NA SCENIE | -Origini. dba ę sowania, M. Brzezina Oarahtamcka. 3 yy w | akcie aaa W. celach zapobiegawczych poleca się używać pro- przyjmuje bez przerwy 

  

w 

przeprowadziła sią 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

Sensacy[na nowość w salonach parterowych bezpłatny Dancing do godz. 6-ej Uwaga! Bilety dzienne: parter 54 gr., balkon 35 gr. Uwaga! 
Dr. Janina   

  

KINO — NOWE DZIŚ najnowszy triumi kinematograiji ! $ A M A B A N 6“ Piotrowicz- ei ži CA S1INQ | 'AWSPANIALSZY FILM EGZOTYCZNY p.t. gy Jurczenkowa $та łowska 
ul. Wielka Wzruszająca treść. Swietna obsada i niebywała gra aktorów. Czarowna_ kraina miłości. Dramatyczns walka Ordynator szpitała Sawicz dziła sią я z rekinem, Bajeczne zdjęcia podmorskie. Nad program: OSTATNIA NOWOŚĆ SEZONU — wspaniały film ry- 

Choroby skórne, PIE Ma ŠA sunkowy w kolorach nsturslnych. Seanse: 4, 6, B'i 10.14 wiecz: W soboty, niedziele i święta od g. 2-ej pp. wnerycneokobież e: na ul. Orzeszkowej 

  

(róg Mickiewicza) 
tnmże gabinet kosmetycz" 
ny, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurza'ki t 7 ry, 

Urzędnik kolejowy ) 

poszukuje Ё 

MIESZKANIA 

  KL. 29. LOT.PANS T W 
JUŻ SPRZEDAJEMY 

Za jedne 10 złotych masz szanse zosta- 

ul. Wileńska 34 
Przyjmuje od g. 5—7 w. 

DOKTÓR 

О. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.,. 

    

      

   

  

POWODZENIE KOÓLOSALNEI 

POLSKI FILM 

      

_ okay ab" nia milionerem! zopłciowe. z tuckói p. t. PRZYBŁĘDA” najnowszej produkcji 1934 r. oraz znakomity film pełen emocji i treści l i od z 0% Sare nik AR ext ai ias „TAJEMNICA ZAMKU LEBANON". Główna wygrana zł. 1.000000, 300.000, | Dr.Zeldowiczowa | Wileśsk.* pod urzędnik.   

    

Chor. kobiece. weneryca- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 

Wileńską 28, tel. 277 

DL. Blumowicz 
Choroby weńeryczne, 

ukórme i moczopłciowe 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

I Kenigsherg 
Choroby skórn». 

weneryczno 
1 moezopłciowa, 

1 Wkrótce: Pierwszy w roku 1934 
Anons przebój produkcji „SOWKINOĆ p. t. 250.600, 200.000, 150.600, 100.000 i wiele In. 

Nie zwlekaj i spiesz po swe przeznaczenie 
DO NAJSZCZĘŠLIWSZEJ KOLEKTURY 

Od 15-og kwietnia po 

trzebne 5-cio pokojowe 

mieszkanie 
z wygodami jaknajbliżej 
Wileńskiej 10, parter lub 
lp. z ogrodem lub bal- 
konem na ogród. Zgło- 
szenia War. S-ka Myśliw- 

ska Wileńska 10: . 

2duże, ładne, 
umeblowane pokoje, sło- 
neczne ze wszelkiemi wyż 
godami do wynajęcia od 
l-go -lutego. Może być- 
z całodzienaem utrzyma- 
niem. Sierakowskiego 14-72 

  Romans Mańki Greszynoj 
Ostatni dzień. Film poświęcony sztuce kochania! Pooydziwć atkydzietć erotycznel C H 

W TWOICH RAMIONA 
W rol. gł. Rainieka para kochanków: Najmodniejsza kobieta świata Jean HARLOW i współczesny ideał urody 
męskiej CLARK GABLE. „TAKICH FILMÓW JAKNAJWIĘCEJ" oto zgodny okrzyk zachwyconej publiczności 

NAD PROGRAM: STRASZNA KATASTROGA KOLEJOWA POD PARYŻEM. 
т > = 56 4 ieści Juljusza Vernego,- JUŻ JUTRO! Super sensacja! „Tajemnicza wyspa ROZ ay wan Milionowy film dla miljonów !! 

| Zdjęcie z dna morskiego w NATURALNYCH [KOLORACH. 

   

  

   

  

w Warszawie, centrala Nowy Świat 19. Helio 
  

UWAGA: zwracamy specjalną uwagę na wygodną 
i terminową obslugę P. T. Graczy zamiejscowych 

Konto P. K. O. Nr. 7192. 

„а U NAS STALĘ PADAJĄ DUŻE WYGRANE! 

    

F:lm jakiego dotychczas nie było. 

PARADA REZERWISTÓW wkrótce. 

  

  

2 

LUX | 
DŹWIĘKOWE KINO | 

OSTATNI DZIEŃ! OSTATNI DZIEŃ! 

jący dreszcze zachwytu EKS i AZA zda ekranu czeskiigo HEDY KESLER. 

Dziś najlepszy film czes- Płomienna pieśń o szaleńczej miłości dwoj- 

Fascynująca akcja, Uduchowiona gra artystów. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

kiej produkcji wzbudza- ga ludzi. W rol. gł. kusząco-piękna gwia- 

„WIELKI GABBO" 
Dziś potężne arcydzieło filmowe rezyserji Film osnuty ńa tle poczytnej 
James Crruze (twórcy „Karawany”) p. t. powieści BEN HECHTA. 

  

DY 
b IKACH 
RÓDŁO W KRAJU 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9--12 1 & —® 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 į 4—8 

Dwa pokoje 
do wynajęcia Z wygoda- 

mi Tatarska 2 m. 3, 

ZGUB. dowód tożsamości 
za Nr, 64875 oraz bilet 
okresowy: za Ni: 062831 
dainos LPS 
Wilnie i leg. szkolną za 
№ BI sias Sakos 
łę Państw. Tech. na im. 

„ROXV“ 
Kickiowicza 22, tel. 15-28 

, Udział biorą: Eric von Ttroheim i Betty Compson. Ten film to życiz, płynące wartką falą, NAJWI KSZE Ź 
NAD PROGRAM : Dodatki dźwiękowe. W niedzielę początek o godz. 2, 

BIELIZNA 

Mieczysława  Januszew- 
skiego, unieważnia się. 

Do wynajęcia 

    

Fortepian »«» 
w dobrym stanie sprze- 

dam bardzo tanio, 
Tamże maszyna do szycia 

  BUSERGIU 
i ie, w NAPA lada, 6771-75 

       

  

  

  

  

® а 12г D.-H. WLODZIMIERZ PIKIEL KONFEKCJA, GALANTERJA, TRYKOTAŻE Nara al ST. wa is a 
! ž MURTOMAI WIELKA 7. TEL. 11-55 ZABEZCEN вЕА НО pono и 

(U ea a A) s | Н WŁASNYCH FACHOWCO zg о WGRA = Oywalich EN w. NOWICKI — Wilno, Wielka 30 p | | OWĄ | ris 
93 ! че ее Poszukuję > > ATOM z ul. Jagiellońska 9—12 

ы EBLE| | mieszkania || MY | Nau Ika nds Zapowiedź. kc ne. NA e 2 pokoje z kuchnią. с w ciet w BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH RE a MEAN Jssne, suche. słoneczne zakresie gimnazjalnym. 1) Podaję do ogólnej wiadomości. że plutonowy 
zawodowy 86 p. p. SilkowSki Bolesław, stanu wol- 
nego, zamieszkały w Mołodecznie, syn Jana i Marjan- 
ny z Muszyńskich. > 

2) panna Gertruda Wilamowicz, zamieszka 
w Podgórzu pow. Toruń, córka Msrcina i Rozalji 
z Dąbrowskich, chcą zawrzeć związek małżeński. 

Urzędnik stanu cywilnego 
15/1X Stamirowski Burmistrz. 

w śródmieściu. 
Zgłoszenia do Administr. 

Kurj. Wil. tel. 99. 
Lu оОН ое ащ 

Sam nie wiesz, kiedy 
najbardziej męczący i u- | 8 
porczywy kaszel znika bez 
śladu po zażyciu znako- 
mitych Granulek Wł. Ru- 
ssyana, wyr. fabr, chem-- 
farmac. „Ap. Kowalski" 
w Warszawie. Żądać we 
wszystk. sptekach i skła- 

dach aptecznych 

Franeuski z konwersacją. 
niemiecki początki. Mogę 
na wyjazd. Zgłoszenia 6 

Adm. „Kurjera Wileńsk. 
pod „I. B.“ 

Extern - matūrzysta 
korepetytor z wieloletnią 
praktyką w zakresie szkół 
średnich Zawalną 30 m.38 

przyjmuję wszelkie 
możliwe warunki. 

PŁÓTNA 

OBRUSY 

NANSUKI 

MADAPOLAMY 

PŁÓTNA bieliźniane SERWETY 

i pościelowe KAPY, FIRANKI i inne. 

Wyroby pierwszorzędnych fabryk. _ 
PRESS CENY FABRYCZNE. PRAWDZIWA OKAZJA. 

EEEE | Czy jesteś już członkiem LOPP?-u 

4 Wydawnictwe „Kurjer Wiłański* S-ka x ogr. odp. 

Bem M. WILENKIN i $-ka 32504 
WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym wyborze 
tanio i soiidnie 

Poszukuję 
pracy gospodyni u samo- 
tnego lub u niewielkiej 

rodziny. 

Połocka 9 —9 

  

  LU 
Mieszkania 

3 pokojewe 
ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
ul. Tartaki 34-a         

  
‚       
     


