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Związki kulturalne w polityce bałtyckiej. 
Inauguracja wileńskiego oddziału 

Izby Handlowej 

skandynawskiej. 

polsko - 

która z ini- 

działa- 

aj ma się odbyć jest niezmier 

ejatywy grona miejscowych 

   czy dzi 

nie pożytecznem, godnem największe- 

go poparcia poczynaniem gospodar- 

czem. Inicjatywa ta kieruje wysiłki i 

uwagę aktywności gospodarczej ziem 

wschodnich Rzeczypospolitej w stro- 

ch  warun- 

  

nę najbardziej w obecn 

kach geopolitycznych wskazaną i wła 

ściwą. 

Dzisiejszy stan gospodarczy na- 

szego kraju nie otwiera wprawdzie 

większych ped względem ilościowym 

możliwości dla ożywienia wymiany 

handlowej z państwami bałtyckiemi 

i Skandynawją. Ale jeśli mamy pra- 

wo oczekiwać. 

czasu ulegnie zmianie na lepsze. to 

    

że stan ten .z biegiem 

powinniśmy już teraz zająć się zor- 

ganizowaniem i przygotowaniem 

gruntu dla tej —- naszem zdaniem nie 

dalekiej przyszłości. 

  

Zamiedbanie go 

spodarczych momentów w naszej po; 

lityce bałtyckiej niejednokrotnie ha- 

mowało pożądany rozwój stosunków 

z Łotwą i Estonją. To też każde oży- 

wienie inicjatywy i poczynań w tym 

kierunku jest również ze stanowiska 

polityki polskiej zjawiskiem bardzo 

dodatniem. 

Już przed rokiem niespełna zwra- 

caliśmy na tem miejscu uwagę па do- 
bałtyckie- 

ć się powinna 

niosłość kierunku 

w którym rozwije 

aktywność polska we wszelkich 

dziedzinach życia oraz na 

wagę centralnego punktu. poprzez 

który ta aktywność przechodzi. Punk 

tem tym jest stolica Łotwy, Ryga. 

miasto największe na południowo - 

wschodniem wybrzeżu Bałtyku, a 

razem węzeł centralny krzy- 

żujących się tam wpływów. W okre- 

sie powojennym stała się Ryga punk- 

łem szczególnie intensywnego oddzia- 

ływania i konkurencji różnych a w 

swoich intencjach rozbieżnych wpły- 

wów połitycznych. Każdy z nich in- 

ne cele miał na oku i innemi posłu- 

giwał się metodami. 

  

go, 

za- 
  

Od paru łat osłabło znacznie na- 

tężenie akcji ZSSR., którego zainte- 

resowania państwami bałtyckiemi — 

niegdyś poważne — wskutek rozwo- 

ju sytuacji wewnętrznej i na Dale- 

kim Wschodzie — odwróciły się w 

inną stronę. Wzmogła się natomiast 

aktywność Niemiec z chwilą dojścia 

do władzy partji hitlerowskiej, której 

program wschodni zagraża niezawi 

słości narodu łotewskiego i budzi sta- 

re aspiracje Niemców bałtyckich. 

Trzecim czynnikiem, dla którego 

problem bałtycki i sprawa niezawi- 

słości narodów zasiedlających pobrze 

że pomiędzy Mierzeją Kurońską i Za- 

tcką Fińską nie mogła być obojęt 

była Polska. Musi ana być tam ak- 

tywną, lecz jej cele nie stoją w żad- 

nej sprzeczności z ideą państwową 

wszystkich tych narodów. Celem po- 

lityki polskiej jest utrzymanie i 

utwierdzenie niepodleg- 

łości państw bałtyckich 

i osiągnięcie szerokiego 

połity cznego i 

czego porozumienia naro- 

dów pomiędzy Bałtykiem 

a Morzem Gzarnem zapewnia 

jącego wszystkim uczestnikom naj- 

lepsze warunki pokojowej i twórczej 

pracy dla wspólnego dobra. 

„Skądże aż taki altruizm?* 

tem miejscu niezawodny 

sceptyk. To nie jest bynajmniej tylko 

rozlewny altruizm. Stabilizacja 

poliłyczna wyżej nakreślonego 
obszaru i zorganizowanie na nim zgo- 

kiłku 

    

gospodar- 

sarknie w 

dnego. i twórczego współżycia 

  

narodów. a tem samem zabezpiecze- 

nie się od apetytów z zewnątrz — to 

inte- jest wszakże najistotniejszy 

res własny Polski. Tylko że 

ten interes nie jest antagoni- 

styczny w stosunku do innych. 

  

To go wyróżnia na jego korzyść i po- 

  

  

winno budzić do niego zaufanie. 

Ten charakter naszej polityki w 

stosunku do 

wypływający niejako z 

zagadnień bałtyckich, 

„ducha dzie- 

źnie europejskiej. 

działalności w Nad- 

zadania. Aktywność 

nie żaniedbując dziedzi- 

jów "Polski w oje 

  

nasuwa naszej 

bałtyce specjalne 

polska tam, 

ny gospodarczej, dbać powinna o 

które 

żają ludzi do siebie. uczą wzajemnie 

wszystkie te pierwiastki, zbli- 

  

siebie rozumieć i cenić, wytwarzają 

spójnie w dziedzinie du- 

chowej i kulturalnej, ułat- 

wiają i potęgują wymianę dóbr tego 

rodzaju. 

Są jakoby kraje, w których pla- 

cówki innych państw mogą 

czyć się do utartych dyplomatycznych 

dyrdymałek, zwanych pompatycznie 

*. Łotwa dla nas nape- 

ograni 

„reprezentacją: 

SORGIEFE 

wno do takich krajów nie należy. 

Tam trzeba robić codzienną konkret 

trzeba tworzyć owe spój- ną robotę. 

nie. sympatje i wzajemne poznanie 

polsko-łotewskie. 

Obecny poseł polski w Rydze. p. 

  

Od prawej strony na pierwszym płanie stoją: sen. Targowski, rektor Pruszkowski, Prezy- 
dent Łotwy A. Kwiesis, prof. Jarocki, Pani Kwiesis, prezćs Sejmu B. Kalninsz, b. premjer 
i prezes Towarzystwa Polsko-Lotewskiego Skujenieks, minister Beczkowicz, nuncjusz 

Zechini. 

  

Z. Beczkowicz. zamiłowany i.doświad 

czony „działacz społeczny, dał już w 

ciągu niespełna rocznej swej tam pra 

cy niejeden dowód. że należycie doce- 

zadań swoich w 

centrum Nadbałtyki. Otwarta niedaw 

no jego staraniem w Rydze wysta- 

wa polskiej sztuki plasty- 

jest bardzo szczęśliwem po- 

wiodącem ku wzajemne- 

1ia różnorodność 

cznej 

sunięciem. 

mu poznaniu i zbliżeniu polsko - ło- 

tewskiemu w dziedzinie twórczości 

artystycznej. Nie ma bowiem wystawa 

polska w Rydze głównie celów han- 

dlowych na oku. Sztuka polska w cią 

gu kilku lat ubiegłych prezentowana 

była w licznych miastach Europy, A- 

meryki i Azji. Ale po pierwsze, były to 

przeważnie wyslawy wyłącznie grafi- 

ki, po drugie — dziwnym trafem omi- 

jały one centra kulturalne nam naj- 

bl e. to też ich znaczenie musiało 

być Nasi najbliżsi sąsie 

  

ograniczone. 

dzi o naszej, a my o ich twórczości 

artystycznej wiedzieliśmy bardzo ma 

ło. 

zym krokiem ku naprawie 

wielka 

Pierw. 

tej polityki pokazowej 

  

była 

  

Przedstawicielstwa i suwerenność 
krajów Rzeszy zostały zniesione 

jednomyślną uchwałą Reichstagu. 
Ustawa o nowej organizacji Rzeszy. Przemówienie 

kancierza Hitlera. 

  

    
BERLIN, (PAT). — Pienarne posiedze- 

nie Reichstagu otwarte zostało przez prze- 
wodniezącego Izby min. Goeringa, który wyg 
łosił krótkie przemówienie. 

Następnie przemawiał minister Friek, któ 
ry zgłosił wniosek © postawienie na porzad 
ku obrad projektu ustawy o nowej organi- 
zacji Rzeszy. 

Zkolei wszedł na trybunę kanelerz Hitler, 
witany owacyjnie przez zcbranych posłów. 
Kanelerz wygłosił przeszło półtoragodzinna 
mowę. 

Na wstępie kanelerz wskazał na znacze- 

nie rewolueji narodowej w Niemczech i wy 
stąpił ostro przeciwko dawnym partjom po 
lityecznym. 

ODPOWIEDZIALN 
WOJ 

Niemcy -- mówił dalej kanclerz — są 

niezłomnie przekonane o niewinności swej 
za wybuch wojny światowej. Przyznanie sie 

do winy, wymuszone w Wersalu, nie zmie 
nia tego faktu. Nadzieję narodu niemieckie 
go brutalnie zdeptano. Ciężary polityczne i 
gospodarcze, jakie ten traktat narzucił, za 
wiodły zaufanie narodu niemieckiego w spra 
wiedliwość wszelkich instytucyj międzynara 
dowych. Kanclerz przypomniał, że tylko ha 
sło walki przeciw Wersalowi umożliwiło ka 
munistom zmobilizowanie mas niemieckich. 
znajdujących się na krawędzi rozpaczy. — 
Ruch  narodowo-soejalistyczny, likwid 
bezpieczeństwo przewrotu w Niemczech, za 
służył się również wobec Europy i świata. 

   
6 ZA WYBUCH 

  

IDEA „CZYSTOŚCI RASOWEJ*. 
Nowe Niemcy stworzyły sobie  odrebna 

formę państwową, nie mająeą nie wspóln *- 
go z republikańskiemi lub legitymistycznemi 
koncepejami, Idea czystości rasowej, jake 
podstawa nowych Niemiec, nie jest równo- 
znaczna z lekeeważeniem innych narodów, 
lecz ma na celu utrzymanie narodu niemiec 
kiego. Wręcz przeciwnie — idea ta nakłada 
obowiązek szanowania innych. narodów w 
ieh godności i wolności. 

KANCLERZ SAM DECYDUJE. O USTROJU 
RZESZY. 

Następnie Hitler wypowiedział się prze 
ciwko dynastycznej polityce w krajach zwia 

„daniem rządu 

BERLIN (Pat). Reichstag uchw4- 
lił na dzisiejszem posiedzeniu jedno- 
głośnie doniosłą ustawę -o ustroju Nie 
miec. Jest to wydarzenie o historycz- 

nej doniosłości w życiu politycznem 
Rzeszy. 

Ustawa o nowej organizacji Rze- 
szy brzmi jak następuje: 

Plebiseyt oraz wybory do Reichstagu, przeprowadzone 12 lutego roku 
ubiegłego, udowodniły, przechodzące ponad wszelkiemi granieami wewnętrz 
no-politycznemi oraz przeciwieństwami, zjednoczenie się w mess alaes 
wewnętrznej łączności. 

Art. I. Przedstawicielstwa poszczególnych krajów zostają zniesione. 
Art. 2. $ 1. Suwerenności poszczególnych krajów przechodzą na Rze- 

szę. $ 2. Rządy krajów podlegają rządowi Rzeszy. 
Art.3. Namiestniey rządu o 

wewnętrznych Rzeszy. 
Art. 4. Upoważnia się rząd Rzes 

  

podlegają stužbowo ministrowi spraw 

do przedstawienia nowej konstytucji 
Art. 5. Minister spraw wewnętrznych Rzeszy wyda potrzebne zarządze- 

nia prawne oraz przepisy wykonawcze dla wprowadzenia niałejzej usta- 
wy w życie. 

Art. 6. Ustawa niniejsza wehodzi 

Po przyjęciu ustawy posłowie - 
rządzili burzliwą owację na Cze    

w życie z dniem dzisiejszym. 

kanclerza Hitlera, poczem odśpiewa 
no pieśń: ..Horst Wessel Lied*. 

  

zkowych, występując przeciwko hasłu resty- 
tuowania ustroja  monarchistyczenga« — 
Kwestja ostatecznej formy ustroju  Rzes 
jest dziś zupełnie wyłączona poza  obrel: 
wszelkiej dyskusji. Kanclerz, jako pełnomoe 
nik narodu, uważa się za powołanego de 
przeprowadzenia tych reform, które później 
umożliwia powzięcie ostatecznej decyzji w 
sprawie konstytucji Rzeszy. To zadanie po 
zostanie również w przyszłości głównem za 

narodowo-soejalistycznego. 

    

Kanclerz zwrócił się szezególnie ostro 
przeciwko kołom intelektualnym i agrat- 
nym, które prowadzą eiehą opozycję, oświad 
ezając, że państwo i partja narodowo — soe 
jalistyezna mnszą być z tych elementów oczy 
szczone. 

NIEMCY — Z. S. R. R. 

Mówiąe o stosunku Niemiee do innych 
państw, kanelerz poruszył na wstępie stosza 

ki niemiecko — sowieckie, protestująe prze 
eiwko oświadezeniom Stalina, że w Niem- 
czech pracują koła antysowieckie. Podobnie 
jak Związek Sowiecki nie ścierpiałby u sie- 
bie organizacyj niemieckich narodowych Soc 
jalistów, tak i Niemey — zaznaczył kan- 
elerz — nie mogą tolerować propagandy ka 
munistycznej. 

STOSUNKI Z POLSKĄ. 

Witamy — mówił dalej kanclerz — dąże 
nie do stabilizacji stosunków na Wschodzie 
przy pomocy systemu paktów. Motywy tej 

BREE 

polityki są nietyle natury  taktyezno-polity 
cznej, lecz w znacznie wyższym stopniu ma 
ja Słażyć dla wzmoenienia pokoju. Z tega 
powodu i eheqe zadośćuczynić tym zamia- 
rom, rząd niemiecki już w pierwszym roka 
starał się znaleźć nowe i lepsze stosunki do 
państwa polskiego. W dniu 30 stycznia — 
mówił kancierz — gdy obejmowałem rząd, 
stosunki między obu karajami wydawały się 
mi bardziej niż niezadawalniającemi. Grozi 
ło niebezpieczeństwo, że w wyniku istnie 
jąeych bezsprzecznie różnie, których przyczy 
ny leżą z jednej strony w postanowieniach 

'terytorjalnych traktatu wersalskiego, z dru 
giej zaś w obustronnem rozczarowaniu, wy 
nikającem z nieh, utrwali się zwolna wrogi 
nastrój. Nastrój taki, przy dłuższem trwa- 
niu, mógłby przybrać charakter dziedzicz- 
nego obciążenia politycznego po obu Stro- 
nach. Tego rodzaju, rozwój wypadków, pe 
mijając utajone w nim groźne niebezpieczeń 
stwo, stałby na przeszkodzie pomyślnej Sy 
tuaeji chu narodów w przyszłości. 

Niemey i Polaey będą musieli pogodzić 
się z faktem, że istnieją obok siebie, Jest 
więt bardziej celowe, aby stan, który trwał 
przez tysiąc lat i którego również w przy- 
szłości nie można będzie usunąć, otrzymał 
taką formę, aby można było dla obu naro- 
dów wyciągnąć stąd jak największą korzyść. 

Wydawało mi się, ciągnął dalej kanclerz, 
że konieezną jest rzeczą wykazać na konkret 
nym przykładzie, że istniejące hezwątpienia 
różnice nie powinny być przeszkodą do zna 
lezienia tej formy wzajemnych stosunków 

Znowu zlinczowano murzyna, 
LONDYN, (PAT). — Z miejscowości Tam 

pa na Florydzie donoszą o nowym wypadku 
zlinezowania przez tłam pewnego murzyna. 
Marzyn ten został zaaresztowany pod zarzu 
tem napaści na białą kobietę. W czasie gdy 

policjant prowadził murzyna do aresztu, na 
padł na nich tłam; który poliejanta uprowa- 
dził, zaś nieszezęsnego murzyna, na miejscu 
zastrzelono. Po dokonaniu aktu lynchu napa 
stniey uwolnili policjanta, a sami zbiegli. | 

w życiu narodów, która jest bardziej pożyte 
ezna dla pokoju, a tem samem i dobrobytu 
obu narodów, niż stan politycznego, a w 
końcu również i gospodarczego bezwładu. 
wynikającego z konieezności stałego ezyba 

mia na siebie i wzajemnej nieufności. — 
Uważałem za słuszne uczynić próbę omówie 
nia w tym wypadku na drodze szezerej 
i otwartej dwustronnej wymiany zdań prob 
lemów, interesujących oba kraje, niż powie 
rzać to zadanie na stałe stronie trzeciej. —- 
(Głosy: „Słusznie!* i oklaski). Zresztą moga 
w przyszłości istnieć różniee między kraja 
mi. Próby usunięcia ieh przez działania we 
jenne nie pozostałyby w swych katastrofai 
nych następstwach w żadnym Stosunku do 
korzyści, jakieby można uzyskać. 

Rząd niemieeki czuł się więe szczęśliwy. 
że spotkał się u wodza obeenego państwa 
polskiego Marszałka Piłsudskiego z tem sa 
mem wielkodusznem zapatrywaniem, i że to 
obustronne przekonanie mogło być utrwa- 
lone w układzie, który nietylko wyjdzie na 
korzyść w równej mierze narodowi polskie 
mu i niemieckiemu, lecz stanowi ważny przy 
€zynek dla utrzymania powszechnego poka 
ju. Naród niemiecki gotów jest i ehce, zgod 
nie z duchem tego układu, tak ułożyć rów 
nież i stosunki gospodarcze z Połską, aby 
po okresie bezpłodnej rezerwy ZNAĆ Czas 

pożytecznej współpracy. 

„IDEA NARODOWO-SOCJALISTYCZNA NIF 
MOŻE ZATRZYMAĆ SIĘ U GRANIC 

AUSTRII". 

Omawiając sprawy austrjackie, Hitler 
wyraził głęboki żal, że stosunek Rzeszy do 
obeenego rządu Austrji nie uległ temu zła- 
godzeniu. Mówea przypisuje winę tego stro 
nie austrjackiej. Jednakże zrozumiałem jest 
że idea narodowo-socjalistyezna, która d 
opanowała eały naród niemieeki, nie może 
zatrzymać się u graniey Austrji. | Austrija 
przez stulecia była integralną częścią Rzeszy, 
a również w wojnie światowej stała u boku 
Niemiec (oklaski), 

Rząd austrjacki musi przyjąć odpowie- 
działność za swe zarządzenia przeciwko ru 
ehowi narodowo-soejalistycznemu. Kanelerz 
ostro zaprotestował przeciwko twierdzeniom 
rządu austrjaekiego, że ze strony Rzeszy pla 
nowane są lub podejmowane jakieś ataki 
pzeciko państwu austrjackiemu. Rząd 
zeszy szanuje wolę Niemeów austrjackieh 

i gotów jest w każdej chwili podać Austrfi 
dłoń do porozumienia. 

Następnie kanelerz zwrócił się ze słowa 
mi podziękowania pod adresem Mussolinic 
go i rządu włoskiego, za poparcie, jakiego 
ioznała Rzesza ze strony Włoch w Genewie 
1 na innych naradach. 

  

  

SAARA. 

Przechodząc do. omówienia sprawy Sażry, 
Hitler stwierdza, Że jeżeli Franeja i Niem- 
cy uregulują tę sprawę we wspólnej umowie. 
wówczas cała ludność Saary w głosowaniu 
przyjęłaby to rozstrzygnięcie olbrzymią wiek 
szością. Po rozwiązaniu sprawy Saary rząd 
niemiecki gotów jest zaakceptować z wew- 
nętrznem przekonaniem pakt locarneński. 

Rząd niemieeki wystąpił z. konferencji 
rozbrojeniowej i Ligi Narodów, poniewa? 
nie uwzględniono tam żądań - niemieckich 
przy traktowaniu kwestji równouprawnienia 

zbrojeń. Żadna groźba — zakończył kanelerz 
— i żadna przemoe nie może nigdy zmusić 
narodu niemieekiego, aby wyrzekł się swych 
suwerennych praw. 

wystawa szłuki polskiej w Moskwie, 

skąd przewieziona została do Rygi, 

zyskując protektorat Prezydenta Re- 

Obejmuje ona 

a swoim 

Łotewskiej. 

okres ostatnich lal 

rozmiarem i poziomem daje wymow- 

wysokiej klasie pol- 

publiki 

15-tu, 

ne świadectwo 

skiej plastyki. 

Wysława stała się 

artystycznem 

ewenemen 

tem w życiu 

itowarzyskiem stolicy Ło- 

twy. Otwarcie jej zgromadziło do- 

słownie całą elitę urzędowych. kul- 

turalnych i artystycznych sfer ryskich 

z Prezydentem Republiki i przedsta- 

Obecność 

przedstawi- 

wicielami rządu na czele. 

na otwarciu wybitnych 

cieli plastyki polskiej w osobach re- 

ktora Pruszkowskiego, dziekana Ślen 

dzińskiego, prof. Jarockiego, prof. 

Borowskiego, oraz prezesa Tow. Sze 

rzenia Sztuki polskiej zagranicą sen. 

Targowskiego dała spósobność arty- 

stom. łotewskim nawiązania zawodo- 

wego i towarzyskiego kontaktu z Ко 

legami polskimi, a odczyty wygłoszo- 

ne przez rektora Pruszkowskiego dla 

młodzieży studjującej sziukę wywoła- 

ły wymianę myśli i poglądów star- 

szych i młodszych adeptów sztuki. 

Artyści polscy zwiedzili pokaźne zbie 

ry plastyki łotewskiej, zawarte w Mu 

zeum m. Rygi oraz w Muzeum: pań- 

stwowem, a raut wydany przez min. 

Beczkowiczas oraz bankiet przez sfe- 

ry artystyczne Łotwy dla artystów, 

polskich zacieśniły osobiste stosunki 

obu stron. Prisa ryska zamieściła bar 

dzo pochlebne. czasem wprost entuż- 

jastyczne sprawozdania z wystawy. 

Trzeba się spodziewać, że tak po- 

myślnie rozpoczęła wymiana dóbr 

kulturalnych będzie miała swój dal- 

szy ciąg. W przekroju pozio- 

mym kultura artystyczna 

łotewska jest imponująca: 

Dość wskazać na obfitą twórczość pla 

styczną dwumiljonowego narodu wy* 

pełniającą dwa muzea ryskie, na licz 

bę zakładów. i instytucyj z tego żakre 

su, na wysoki poziom teatrów wresz- 

cie na muzykałlność, znajdującą swój 

wyraz w niezwykłej ilości pieśni lu 

dowych, oraz w' corocznych e 

kilkutysięcznych chórów. 

Jeżeli ta twórczość nie sięga szczy 

tów, których dostąpiły indywidualne 

dzieła sztuki polskiej, to, odwrotnie, 

podstawy jej, oparte na 

szerokich warstwach łudó 

wych, są niezmiernie głębokie i bat 

dziej zakorzenione niż u nas. 

Nie wiem pokazanie tych 
właśnie wartości kulturalnych Łotwy 

w Polsce jest możliwe. Poznać je war- 

to choćby poto, aby się przekonać, jak 
jest możliwem i koniecznem nie- 

tylko podnoszeniekultury 

wzwyż warstw już kułltu- 

ralnych, ale również roz- 

powszechnianie jejwszerz. 

Myślę. że to jest sfera: działania, 

która u nas pozostaje jeszcze, nieste- 

ty, w zaniedbaniu. 

czy 

Wizyła sztuki polskiej w Łotwie 

nie powinna. pozostać 

Naród łotewski: może nam pokazać z 

dumą to, w czem jego dorobek kultu- 

ralno - artystyczny osiągnął najwięk- 

sze pod względem społecz- 

nym wartości. 

bez rewanżu. 

Testis. 

P. S. Że potrzeby kulturalne najszerszych 

warstw w Łotwie są wysoce. rozwinięte — 

o łem miałem sposobność przekonać się na- 

ocznie.. W poniedziałek (dzień dla teatrów 

podobno najgorszy) widziałem - ogromny 

czteropiętrowy teatr opery łotewskiej wy- 
pełniony do ostatniego miejsca na przed- 

stawieniu operowem z udziałem wyłącznie 

sił miejscowych, czyli bez żadnych szczegół- 

nych atrakcyj. Cena za krzesło w pierwszym 

rzędzie parteru — 2 laty 70 centów czyli 

4 złotel Chciałbym poznać tego, kto to samo 
widział w Warszawie, nie mówiąc już o 
biedriem Wilnie. В > az



  

Na Zamku. 

WARSZAWA (Pat). Pan  Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś de 
legację 15-ej dywizji piechody z Byd 
goszczy z gen. Thommee na czele. De 
legacja przybyła zaprosić Pana Prezy 
denta na uroczystości związane z ob- 
chodem 15-lecia dywizji. 

== e 

Manifestacja młodzieży 

po wykładzie prof. Makow- 
skiego. 

Dn. 29 b. m. w Uniwersytecie Warszaw- 

skim odbywał się na 3-im kursie prawa 

pierwszy. po uchwaleniu nowej konstytucji 

wykład prof. Wacława Makowskiego. 

Po zakończeniu wykładu jeden z człon- 

ków Legjonu Młodych wzniósł okrzyk: „No- 

wa Konstytucja i jej współtwórca prof. Ma- 

kowski — niech żyj Tłumnie zebrana na 

wykładzie młodzież okrzyk ten z entuzjaz- 

mem podchwyciła. Rozległ się grzmot okla- 

sków, które trwały przez dłuższą chwilę. 

Manifestację młodzieży przerwał prof. Ma- 

kowski. wznosząc okrzyk: „Potężna Polska 

—Niech Żyjci* Okrzyk ten powtórzyło kil- 

kuset studentów, wypełniających salę. 

Po zakończeniu manifestacji młodzież 0- 

puściła salę wykładową, żywo komentując 

entuzjastyczne nastroje, z jakiemi spotkało 

się wśród akademików uchwałenie nowej 

konstytucji. (Iskra). 

zal a>. SR 

Preliminarz budżeto- 
wy na r. 1934-35 
komisja sejmowa przyjęła 

w 3-ciem czytaniu. 
WARSZAWA, (PAT). — Sejmowa komis 

ja budżetowa przystąpiła na dzisiejszem po- 
siedzeniu do trdeciego czytania prelimina- 
rza budżetowego na rok 1934—35. Otwiera- 
jąc obrady komisji, przewodniczący pos 
Byrkn oświadczył, że rząd zgłosił do trzecie 
go czytania szereg poprawek, wynikających 
z rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej Połskiej o uposażeniach. 

Zkolei zabrał głos dyrektor departamentu 
Ministerstwa Skarbu p. Nowak, który odczy 
tał wszystkie poprawki rządu. 

Przy omawianiu funduszu obrotowego re 
formy rołnej pos. Kamiński zgłosił wniosek, 
aby sumę  preliminowaną w wpływach 
4,708 tys. na spłatę pożyczek w związku 2 
przebudową ustroju rolnego pawiększyć o 
200 tys. zł.. powiększając o nią specjalną 
kwotę ze spłaty pożyczek, udzielanych przy 
parcelacji gruntów. Drugi wniosek pos. Ka 
mińskiego proponuje powiększenie o 200 
tys. zł. pozycji — na inne wydatki. Podse 
kretarz stanu w Ministerstwie Skarbu p. W. 
Jędrzejewiez oświadczył, że ponieważ wnios 
ki te nfe są uzgodnione z Min. Skarbu, prost 

o odłożenie głosowania nad niemi do jutra 
dla umożliwienia zajęcia wobec nich stano 

wiska. Sprawa ta zostanie załatwiona jutro 
Wnioski rządowe zostały uchwalone i pre 

liminarz budżetowy na rok 1934-35 przy ję- 
ty w trzeciem czytaniu. 

  

    

    

KU. B- J BER ZA 

Nowy rząd Francji 
Tekę spr. zagr. objął premjer Daladier.. 

PARYŻ (Pat). O godzinie 12,30 
premjer Daladier przedstawił prezy- 
dentowi Lebrun następującą listę no- 
wego gabinetu: 

Premjer i minister spraw zagrani 
cznych — Daladier, sprawiedliwość 
-—- Penancier, sprawy wewnętrzne — 
Frot, ministerstwo finansów i budże- 
tu — Pietri, ministerstwo wojny 
Fabry, ministerstwo rolnictwa — 
Queuille, ministerstwo lotnictwa — 
Got, ministerstwo handlu — Mistler, 
praca — Valadier, ministerstwo zdro 
wia publicznego — Lisbonne, poczt i 
telegrafów — Bernier, roboty publi- 
czne — Paganon, kolonje — de Jou- 
venel, marynarka handlowa — La- 
chambre, marynarka wojenna — 
<happedelaine, oświata — Berthold, 
emerytury — Duceos. 

PARYŻ (Pat).  Nowoutworzony 
gabinet Daladier opiera się na gru- 
pach umiarkowanych od republika- 
nów socjalnych począwszy do repu- 
Llikanów lewicy włącznie z udziałem 
radykałów socjalnych i lewicy rady- 
kalnej. 

Z pośród 17 ministrów nowego ża 
binetu 13 jest deputowanymi, 4 — 
senatorami. Wszyscy podsekretarze 
stanu w liczbie 8 są deputowanymi. 5 

  

ministrów na czele z premjerem Daia 
dier należy do str. radykałów socjal- 
nych. trzej ministrowie — do lewicy 
demokratycznej. Frot i de Jouvenel 
nie nałeżą do żadnego ugrupowania. 
Chapedelaine i Lachambre należą de 
lewego centrum. Pietri jest deput»- 
wanym, należącym do lewicy republi 
kańskiej, Fabry należy do centrum 
demokratycznego, 8 ministrów wcho 
dziło w,skład poprzedniego gabinetu. 
a E 
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Wywiad z min. Beczkowiczem 
na temat paktu polsko-niemieckiego. 

„Jaunakas Zinas” za 
mieszcza dziś wywiad z posłem R. P. 
ministrem Beczkowiczem na temat 
paktu połsko-niemieckiego. Podpisa- 
ny pakt polsko-niemiecki—oświadczył 
p. minister — dotyczy jedynie Polski 
i Niemiec. Umowa ta w każdym razie 
nie jest skierowana przeciwko jakie- 
mukolwiek państwu trzeciemu, aii 
też przeciwko Łidze Narodów. Poza- 
tem pakt ma na celu wzmocnienie po 

RSD SNES TRENER 

RYGA (Pat). 
   

Nowy francuski hydroplan. 

  

francuski hydropłan, 
dla stałej komunikacji z północną Afryką: 

„Loire 70“, Nowy zaopatrzony w 3 silniki. został przeznaczony 

  

Zarządzenia Roosevelta weszły w życie. 
Lekki spadek dolara i funta. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu dzisiej- 
szym wszedł — jak wiadomo w życie w Sta 
nach Zjednoczonych t. zw. „Gołd Aet 1934 

to jest zbiór przepisów, zaprojektowanych 
przez prezydenta Roosevelta i zaakeeptowa 

nych bez istotnych zmian przez ciała usta- 
wodawcze. Jednym z punktów nowego prog 

ramu jest stworzenie funduszu interwencyj 
nego w sumie 2 miljardów dolarów, które- 
go głównem zadaniem ma być opanowani" 
wahań kursowych waluty amerykańskiej. 

Nowe przepisy pozatem ograniczają wahania 
dolara w granicach od 50 — 60 pre. jego 
dawnej wartości, obecny zaś faktyczny kurs 
dolara jest wciąż jeszcze nieco wyższy od 

maksymalnej granicy. Przeto łogicznem się 
wydaje, że wejście w życie ustawy, powo 
łującej fundusz interweneyjny, zrozumiane 
zostało jako zapowiedź rozpoczęcia inter- 
wencji na zniżkę dolara już w najbliższyn: 

€zasie. Tem się też tłumaczy, że w dniu dzi 
siejszym zanotowano już pewien spadek do 
lara, jakkolwiek — według dotychczasowych 
informacyj — fundusz interwencyjny nie roz 
począł jeszcze właściwej działalności. Równo 
cześnie lekko zniżkuje i funt szterlinga, ce 
można tłumaczyć przedewszystkiem chęcią 
utrzymania zbliżonego do poprzednio noło 
wanego parytetu między dołarem a funtem 

Na giełdzie warszawskiej notowano dz: 

   GDZIE NALEŻY NABYĆ LOS 

  

LOTERJI PAŃSTWOWEJ? 
Tylko w najszczęśliwszej i największej 

w WILNIE rotekrurze „| [CHTLOS” 
Wielka 44, tei. 425 — Ad. Mickiewicza 10, tel. 13-58. 

w której w ostatnich łoterjach padły następujące większe 
3 wygrane: 

100.000 zł, na Nr. 73313 15.000 zł, na Nr. 82158 
100.000 „ „ „ — 88858 15.000 zł. na Nr. 105269 
50.000 u: „ 61282 10000 zł. na Nr. 21093 
30000 «= > „8313 10.000 zł. na Nr. 86392 
20,000 „ „ „” 68522 10.000 zł. na Nr. 88695 
20000- „+ „ 105295 i wlele innych. ‚ 

29 Loterja przynosi graczom NIEBYWALE KORZYŠČĮ: 

WYGRYWAJĄCY t; stawkę w klasie I-ej gra 2 przez dwie kl. 

‚ : © З 5 я 2-е) „ : RZ i | PRZ 

5 : s 3ej » „ cztery 

Obecna = 
z główną wygraną 1.000.000 zł. 
przy niezmienionej przytem cenie losów, która wynosi 

й 10 złotych za 1/4 losu, 

stanowi prawdziwe źrodło SZCZĘŚCIA, FORTUNY i DOBROBY- 
TU, a dlatego WZYWAMY WSZYSTKICH do kupna losów szczę- 
ścia w naszych zawsze SZCZĘŚLIWYCH PLACÓWKACH LOTERYJNYCH, 

  

  

MIESZKANIA WILEŃSKIE. 
„ Duža podaż wolnych mieszkań 

zwłaszcza w okresie wakacyjnym. 
gdy lokatorowie zmieniają poiniesz- 
czenia. spekulując na zniżce komor- 
nego, odwróciła uwagę ogółu od za- 
gadnień mieszkaniowych i uczyniła 
przynajmniej napozór nieaktualną 
kwestję głodu mieszkań. 

Nieaktualność tej kwestji wydaje 
się jednak mocno  problematyczna 
pemimo nadmiernej podaży wolnych 
mieszkań. Jeżeli się weźmie pod uwa 
gę, że ludność miasta stale i dość szyb 
ko wzrasta, że jeszcze przed kilku la- 
ty brak mieszkań dawał się mocno 
we znaki,-że przez te kilka lat ostat- 
nich ruch budowlany w Wilnie nie 
był ożywiony (w roku 1929 wybudo 
wano 93 budynki mieszkałne. zawie- 
rające łącznie 558 izb; w r. 1930 — 

   

146 budynków—-777 izb; w r. 1931— 
189 budynków —- 1214 izb '); łatwo 
się dochodzi do wniosku, że duża po- 
daż mieszkań jest spowodowańa in- 
nemi przyczynami niż fatktyczny 
nadmiar mieszkań w stosunku do po 
trzeb ludności. 

Ponadto jeżeli się bliżej przyjrzeć 
łej podaży, nietylko licząc ilość o- 
kien z nalepionemi białemi kartkami 
dochodzi się do przekonania, że je- 
  

1) Rocznik Statystyczny Wilna 1931 r. 

dynie pewne kategorje mieszkań nie 
mają popytu. 

Ostatni „Rocznik Statystyczny 
Wilna daje niezmiernie obfity ma- 
terjał cyfrowy, odnoszący się do sto- 
sunków mieszkaniowych Wilna. Ma- 
terjał ten jednak znajduje się w sta- 
nie jeszcze bardzo surowym właśnie 
dzięki temu. że jest bardzo obfity i 
wymaga dużo nakładu pracy dla da 
prowadzenia go do takiego stanu. by 
mógł oświetlić wszystkie wnioski, ja- 

    
kie się z niego dadzą wyciągnąć. Za 
nim tę pracę kto wykona, zanim z9- 
staną wykonane zestawienia porów- 
nawcze, obliczone stosunki procenito 
we operując surowym materjałem 
cyfr bezwzględnych, można już jsd- 
nak pewne rzeczy uw ypuklić i pod 
kreślić. 

Na 39,943 lokali zamieszkałych w 
dniu 1 sierpnia 1932 r. było w Wilnie 
1,389 mieszkań posiadających kuch- 
nię. przedpokój, ustęp, łazienkę i po- 
kój dla służącej oraz 1,290 takich. sa 
mych mieszkań bez pokoju dla służą- 
cej. Razem 2629 mieszkań z kuchnią, 
przedpokojem, łazienką i ustępem. 
W. tej liczbie ani jednego mieszkania” 
jednoizbowego tylko 6 dwuizbowych 
i 79 trzyizbowych. 

W tym samym czasie było wol- 
nych. nadających się do użytku ogó- 

siaj ezek na Nowy York 5,50 i pół, podczas 
gdy wczoraj notowano 5,55. Nowy York ka 
hel notowano 5,52 i pół (wczoraj 5,57). De 
wizę na Londyn notowano dzisłaj 27,80 —- 
(wczoraj 27,85), W Paryżu dolar spudł dzi 

siaj przy otwarciu do 15,86, podczas gdy 
wezoraj notowany był przy zamknięciu — 
16,02. Dewiza londyńska w Paryżu spadła do 
79,55 (wczoraj 79,88). W Londynie Nowy 

York spadł z 4,98 3/8 przy wezorajszem zam 
knięciu do 5,02 1/4 przy dzisiejszem otwar 
ciu. Jednocześnie frank franeuski wzrósł z 
79,90 do 79,53. 

Zwyžka papierów polskich. 
NOWY YORK, (PAT). — W ostatnich 

dniach dała się zauważyć na giełdzie novc 
jorskiej mocniejsza tendencja dla papierów 
polskieh. 

Zwyżka ta przybrała poważniejsze 
rozmiary, zwłaszcza o ile chodzi o pożycz 
kę warszawską i śląską. Jak słychać, jed- 

nym z powodów zwyżki, poza spadkiem kur 
su dolara, jest zawarcie układu o nieagresji 
między Polską a Niemcami oraz wiadomo- 
šei o nowej pożyczce angłelskiej dla Polski. 

Nowy sowiecki lot do stratosfery. 
ffBalon wzniósł się na ponad 20.000 m. 

MOSKWA (Pat). Dziś o godzinie 
9.07 podjęty został nowy łot bałornu 
siratosferycznego _ „Ossoawiachim*. 
Według komunikatu radjowego, o $. 
11.50 balon osiągnął wysokość 20.690 
metrów. 

MOSKWA (Pat). O locie stratosta- 
tu „Ossoawiachim* donoszą: bałoa 
niezwłocznie po osiągnięciu rekordo- 
wej wysokości o godz. 11,45 w-g cza- 

su moskiewskiego rozpoczął lądowai- 
nie. O godzinie 18 połączenie radjo- 
we z bałonem, który wówczas znajdo 
wał się nad miastem Kołomna, 125 

km. od Moskwy, zostało przerwane i 
od tego czasu nie otrzymano z balonu 
żadnych wiadomości. Sfery lotnicze 
przypuszczają, że  „Ossoawiachim“ 
wylądował w jakiemś odludnem miej 
seu. 

Uprzemysłowienie Z, $, R. R. 
według narkoma Ordżonikidze. 

MOSKWA (Pat). Komisarz ludo 
wy do spraw ciężkiego przemysłu 
Ordżokinidze wygłosił dłuższe prze- 
mówienie, w którem omówił sprawę 
utworzenia nowych ośrodków prze- 
mysłowych. Mówca przedstawił dane 
dowodzące że Z. S. S. R. z każdym ro- 
kiem staje się coraz przemysłowo i 
gospodarczo niezależnym i zastępuj: 

własną produkcją wytwory, sprowa- 
dzane dotąd z zagranicy. Zatrzymu- 
jąc się następnie: nad działalnośc:4 
przemysłu w dziedzinie podniesien 
zdolności obronnej kraju Ordżoniki 
dze oświadczył, że teraz na wypadek 
napaści Związek Sowiecki po -zmobi- 
lizowaniu całego swego przemysłu bę 
dzie mógł stawić należyty opór. 

  

Rozwiązania wszystkich organizacyj 
monarchistycznych 
domaga się premjer Prus. 

BERLIN (Pat). Premjer pruski 
Goering, jako szef tajnej polieji pań- 
stwowej, zwrócił się dziś do ministra 
spraw wewnętrznych Rzeszy Frieka 
z wnioskiem o niezwłoczne wydanie 
rozporządzenia, rozwiązującego wszy 
stkie istniejące na obszarze Niemiec 
związki i organizacje o charakterze 
monarchistycznym. 

W wystosowanem do Fricka piś- 
mie Goering wskazuje, że w ostatnich 
czasach mnożą się symptomy wzra- 

łem tylko 80 lokali posiadających 
kuchnię, przedpokój, łazienkę i u- 
stęp. na ogólną liczbę 1990 lokali wol 
nych i nadających się do użytku. Je- 
żeli zważyć, że w sierpniu wiele mie- 
szkań i to szczególnie mieszkań. po- 
siadających wygody. może być nie- 
zajętych, ze wzgłędu na okres waka- 
cyjny, widać, że w ogólnej podaży 
mieszkań, podaż mieszkań  posiada- 

cych wygody jest najmniejsza. Cyfr. 
któreby wyświetliły sprawę wpływu 
wielkości mieszkań na popyt Rocznik 
niestety nie zamieszcza. W ogólnej li- 
czbie lokali wolnych w grupach w-£ 
ilości izb znalazło się obok 1.990 lo- 
kali wolnych nadających się dla użyt 
ku, 1046 łokali wolnych. nienadaj:. 
cych się do użytku i 352 letniska. 

Należy przypuszczać, że wśród lo- 
kali wolnych, nienadających się do 
użytku. przeważają rudery. jednoizbo 
we. dzięki czemu w ogólnej cyfrze 
lokali wolnych 3.388 jest aż 1.419 lo 
kali jednoizbowych. 

Zanim te rzeczy, wyświetli dalsze 
opracowanie materjałów  statystyc-- 
nych. śmiało można postawić tezę, że 
znaczna podaż wolnych  łokali jest 
zjawiskiem z punktu widzenia polity- 
ki mieszkaniowej raczej ujemnem 
niż dodatniem. Świadczy 0 ruchu 
wstecznym potrzeb mieszkaniowych 
łudności, jeżeli chodzi o przestrzeń 
mieszkań i jest dowodem oszczędno- 
ści tego typu, która może się odbijać 
najbardziej ujemnie na zdrowiu fi- 

stającej propagandy . monarchistycz- 
nej, prowadzonej zwłaszcza w kołach 
młodzieży niemieckiej i że w związka 
z tem zakładane są nowe organizacje 
i stowarzyszenia monarchistów, wy- 
raźnie zwalczające ruch narodowo-so 
ejalistyczny. Premjer zapowiada, że 
zastosuje tę samą bezwzględność i Si- 
rowość, z jaką wystąpił przeciwko ko 
munizmowi w Prusach, również do 
innyżh elementów, niezadowolonych 
z reżimu narodowo-socjalistycznege. 

koju w Europie a specjalnie w Euro- 
pie Wschodniej, Umowa połsko-nie- 
miecka położyła kres wszelkim oba 
wom co do możliwości wybuchu woj- 
ny na terytorj um Polski. Jeszcze raz 
chcę podkreś że jedną z zasad poii 
tyki zagranieznej Polski jest utrzyma 
nie dotychczasowego status quo nad 
Bałtykiem. Polska zostaje wierna 
swej zasadzie niedecydowania o spra 
wach dotyczących państw trzecich. 
bez ich udziału. O przebiegu rokowań 
Polska poinformowała swych sojusz 
ników. Umowa wprowadza uspokoje- 
nie i w żadnym wypadku nie może 
służyć objektem nieuzasadnionego 
niepokoju. 

RYGA (Pat). Poseł litewski w Rv- 
dze Urbszis, zainterpelowany przez 
przedstawicieli Siewodnia w sprawie 
paktu polsko-niemieckiego o nieagre- 
sji oświadczył m. in. że. nie wierzy ›м 
pogłoski, jakoby pakt ten miał być 
zawarty kosztem państw bałtyckich 

  

  

    

   

  

  

  

       

Odczyt o polskiem maiar- 
stwie w Rydze. 

RYGA (Pat). Staraniem T-wa Zbii 
żenia Łotewsko-Polskiego odbył się w 

m uniwersytecie odczyt prof. 
ława Tretera pod tyt.:„Indy- 

widualne cechy malarstwa polskiego” 
Na odczycie obecny bvł p. minister 
Beczkowicz, członkowie poselstwa, 
kolonja polska, rektorzy i profesoro- 

  

    

wie wyższych uczelni oraz liczni 
przedstawiciele kół artystycznych i 
młodzieży uniwersyteckiej. Odczyt 
poprzedziło słowo wstępne rektora u- 

niwersytetu Auszkapa, podkreślające 
wiełkie znaczenie takich poczynań 
kulturalnych jak urządzenie wystawy 
sztuki polskiej w Rydze dla idei zbli- 
żenia obu narodów. 

Przyjazd łotewskich 

sportowców. 

RYGA, (PAT). — W dn. 30 bm. 

ła do Polski łotewska reprtzentacj 
mickich związków sportowych w li 
osób, celem wizęcia udziału w międ: 
dowych. zawodach narciarskich w Rabce. 
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Premjer Łotwy o bloku państw bałtyckich. 
RYGA (Pat). Premjer Blodniek w 

wygłoszonem tu przemówieniu poru- 
szył m. in. sprawę bloku państw bat- 
tyckich. 

Dążenie Łotwy — mówił premjer 
— w kierunku stworzenia związku 
państw bałtyckich znajduje coraz 10 
większe oparcie wśród tych, którzy 
do zagadnienia tego ednosili się doty 
chczas biernie. Kierujące koła Litwy 
przekonywują się coraz. bardziej o 

  

konieczności i celowości takiego zwią 
zku. Do trójporozumienia bałtyckie- 
go chce się również przyłączyć Fin- 
landja. Idea porozumienia państw 
bałtyckich popierana też jest przez 
Szwecję. Połączenie państw baityc- 
kich konieczne jest dla zabezpiecze- 
nia ich niezawisłości jak i dlatego, by 
państwa mogły przystąpić do spokoj 
nej i twórczej pracy wewnątrz swych 
krajów, 

Rozbrojenie, równouprawnienie, bezpieczeństwo. 
Memorjał brytyjski opiera się na prejekcie Mac Donalda. 

LONDYN (Pat). Z kół dobrze po- 
informowanych v niają że memo 
randum brytyjskie, określające sla- 
nowisko Wielkiej Brytanji w sprawie 
loczących się rokowań  rozbrojenio- 

      

wych. jest dokumentem dość obszer- 
nym. Podstawą jego ma być projek 
Mac-Donalda z 
wiednio zmieniony. 
na trzy kardynalne zasady: 

marca ub: r.. odpo- 
Kładzie on nacisk 

rozbroj: 

nie. równouprawnienie i bezpieczeń - 
stwo. Memorandum podkreślać ma 
Konieczność ograniczenia lub znisz- 
czenia typu broni ofenzywnej. W kwe 
stji równouprawnienia memorandura 

kładzie nacisk na niecełowość jakie 
gokolwiek okresu próbnego i przyzna 
nia Niemeom prototypu broni. którą 
określa jako defenzywną. 

Zamach na premjera Afganistanu 
NEW DELHI, (PAT). — Według niepot 

wierdzonych wiadomości z Kabulu, dokoaa 
no na premjera afganistańskiego zamachu 
rewolwerowego. 

Premjer odnieść miał łekką ranę. Zama- 
chowiee, którym okazał się pewien Afgani- 
stańczyk, popełnił samobójstwe. 

Polarne mrozy w St. Zjedn. 
NOWY YOFK, (PAT). — Znaczna część 

Stanów Zjednoczonych objęta jest tempera- 
turą polarną, przyczem z wielu miejscowoś 
ei nadchodzą wieści o wypadkach Śmierci, 

spowodowanej zmarznięciem. Nad Nowym 
Jorkiem szaleją nawałnice śnieżne. Burze 
Śnieżne, połączone z wiehurą, połamały i 
powyrywały wiele drzew. 

Śniegi w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, (PAT). — Wielkie opady 

śnieżne wywołały wstrzymanie całego ruchu 
kołejowego na linji Zagrzeh — Split. Ostat- 
niej nocy spadź obfity śnieg w Białogrodzie. 

Natomiast, według doniesień prasy, na wyb- 
rzeżu Adrjatyku panuje piękna pogoda. — 
Przystąpiono tam do zbioru pomarańcz, któ 
rych urodzaj w tym roku jest bardzo dobry. 

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 

pew 

(atralna Kasa (półek Raliczych 
istniejąca od roku 19099 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, CII daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; ; 
zužytkowuje wklady z wielką korzyšcią dla inte- 

gdyž 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! 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65. 

  

zycznem i moralnem .mieszkańców. 
Oszezędności na wydatkach na 

mieszkanie idą w dwóch kierunkach: 
a) w kierunku podnajęcia części włas 
nego mieszkania, b) w kierunku za- 
mieszkania w małym i przez to tanim 
lokali. 

"Tym dwom tendencejom озхелей- 
nościowym na rynku mieszkanio- 
wym odpowiadają dwa zjawiska: 
а) duża podaż wolnych pokoi do pod- 
najęcia i mieszkań najmniejszych i 
największych. b) duży popyt na mie- 

szkania 2—3-pokojowe. 
Jeśli chodzi o naprawdę małe mie 

szkania, to znaczy jednoizbowe, lub 
dwuizbowe. zdawałoby się trudno 
lam mówić o oszezędnościach. gdyż 
niema na czem oszczędzać. 

W okresie złej konjunktury wy- 
stępuje na terenie tych małych mies: 
kan zjawisko  odnajmowania c 
izby. zamieszkiwania kątem. W W 
nie na ogólną liczbę 39,943 mieszkań 
zamieszkałych jest 12,174 mieszkań 
jednoizbowych. na terenie których 
mieszka 48.284 osoby, czyli przecięt- 
nie 4 osoby na 1 izbę. 

W ogólnej liczbie 12,174 zamies- 
kałych lokali jednoizbowych w 4.006 
jest uprawiane zamieszkiwanie ką- 
tem (t.j. podnajmowanie części izby). 
a liczba subłokatorów,. zamieszku ją- 
cych kątem w tych lokalach jednoiz- 
bowych wynosi 8.510. 

Zamieszkiwanie kątem wytępuje 
nietylko w mieszkaniach jednoizbo- 

        

   

# 

wych, ale i większych 2 i 8 izbowych 
tak. że ogólna cyfra zamieszkujących 
kątem w Wilnie wynosi 16.434 osoby. 

Podniesioene na początku niniej 
szych rozważań zagadnienie głodu 
mieszkaniowego. po zbadaniu zalud- 
nienia mieszkań najmniejszych od- 
chodzi na plan dalszy. Pozostaje za- 
gadnienie nędz” i głodu wogóle. 
Zachodzi pytanie, czy naweł w wy- 
padkn istnienia w Wilnie nie 12 tvs. 
ale 24 tys. mieszkań jednoizbowyci. 
znaczna: ich część nie byłaby pusta, 
podczas gdy w pozostałej części lu- 
dzieby się Uoczyli byle sobie zaoszczę 
dzić głodowe grosze. Przecież w mo- 
mencie spisu mieszkaniowego na 0- 
gólną liczbę 3388 mieszkań wolnych 
było 1.419 jednoizbowych czyli 50%/v; 
tymczasem procent mieszkań jedno- 
izbowych wśród ogółu mieszkań za- 
mieszkałych wynosił tylko 31%. 

iągając wnioski z przytoczo- 
nych cyfr i obserwacyj da się stwier- 

dzić, że konjunktura, wywołująca u 
ludńości dążenie do oszczędności wy- 
wiera różny wpływ na rynku miesz 
kaniowym, w zależności od różnych 

kategoryj mieszkań. Ludność. uboga, 
która zazwyczaj gnieździ się w naj- 
mniejszych mieszkaniach (jednoizbo- 
wych i dwuizbowych)) skupia się czę- 
sto po kilka rodzin w jednem miesz: 
kaniu, wskutek czego powstaje duża 
podaż mieszkań najmniejszych. Po- 
daż ta jest nieproporcjonalnie duża 
do podaży innych kategoryj miesz- 

  

7 wzwyż. 

kań, gdyż ludność uboga najboleśniej 
odczuwa każde zmniejszenie się do- 
chodów, a mieszkanie stanowi dla 
niej często jedyny możliwy teren sto- 
sowania oszczędności. 

Ludność nieco zamożniejsza nie 
może przełamać w sobie potrzeby lep 
szego mieszkania, to też pod wpły- 
wem zmniejszenia dochodów rów 
nież woli stosować system podnajmo- 
wania części mieszkania, niż wynaj- 
mować mieszkania jedno łub dwu- 
izbowe, które zazwyczaj pod wzglę- 
dem położenia i wygód stoją znac”- 
nie niżej od trzy. cztero i więcej izbo- 
wych mieszkań. 

Wśród mieszkań tr izbowych 
aż do największych niema 

już tak wielkich różnie co do urzą- 
dzenia. wygód. położenia i t. d. jak 
pomiędzy temi mieszkaniami. a .1 i 2- 
izbowemi; to też nic dziwnego. że 

wśród mieszkańców mieszkań 5. 6 1 

więcej izbowych pod wpływem złej 

konjunktury daje się zaobserwować 
obok zjawiska podnajmowania сле- 

ści mieszkania, -zjawisko wyrzekania 
się mieszkań większych na rzecz 
mieszkań mniejszych. 

Ludność zamieszkująca większe 
mieszkania, albo jest przyzwyczajona 

do .takich wygód, jak elektryczność, 
wodociąg, zlew, kanafzacja, albo o 
posiadaniu tych wygód marzy. Pro: 
cent mieszkań z wygodami wzrasta w 
zależności od wielkości mieszkania, 
to też zmiana mieszkań dużych 7. 6 
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NA POWITANIE WIOSNYJ 

wycieczka morska okrętem 

„KOŚCIUSZKO” 
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 zi. 650. — 

Z działalności Komisji Ekonomicznej 
Wileńskiej izby Rolniczej. 

W dniu 25 stycznia rb. pod przewodnict 
wem p. Rektora Witolda Staniewicza odbyła 
się czwarte posiedzenie Komisji Ekonomicz 
nej Wileńskiej Izby Rolniczej. Na posiedze 

niu tem poruszono szereg aktualnych zagad 
nień gospodarczo-rolniczych. 

Głównym tematem obrad Komisji był re 

ferat p. B. Kremera p. t. „Wilno, jako rynek 

zbytu dla masła” oraz zagadnienia zbytu 

nabiału i artykułów mleczarskich. 

W. referacie p. B. Kremera podniesione 

zostały między innemi następujące momenty 

zaopatrzenie Wilna w mleko z różnych stref 

podmiejskiej prowincji; ilość dostarczonego 

mleka za pośrednictwem różnych środków 

łokomocji w różnych porach roku i dniach 

x tygodniu; sezonowe i dzienne wahania do 

staw i cen mleka. Na zakończenie refercnt 

wyraził pogląd, że w celu podniesienia jako 

ści mlpka i racjonalnego zorganizowania 

zbytu, należy dążyć do urządzenia central- 

nej mleczarni w Wilnie, rozłewni mleka w 

poszczególnych gminach, zwłaszcza podmiej 

skich. Celem zwiększenia naogół bardzo ni 

skiego spożycia młeka w Wilnie, referent 

uważał za konieczne zorganizowanie odpo 

«iedniej propagandy. Do przeprowadzenia 
tej propagandy wśród szerszych sfer robol: 

niczych ludności miejskiej, koniecznem jesi 

powołanie instytucji „Ligi Mleka”, która 

zrzeszając szereg różnych instytucyj społecz 

nych na terenie miasta i wsi, mogłaby wyko 
nywać tak ważne dla rolnictwa zadanie. 

* Potem wygłoszony został referat p. Rek 
tora Staniewicza, który, omawiając zagadu « 
nia nabiałowe, poruszone w szeregu refera 
tach na posiedzeniach Komisji, podkreślił, 
że zagadnienia te obok szeregu innych, jak 
rybackich, zbożowych i t. d. składają się 
całość zagadnień  gospodarczo-rolni : 
ktėre w pierwszym rzędzie winny być roz 
wiązywane w oparciu o potrzeby wewnętrz 
nego rynku. Dla województw wileńskiego i 
nówogródzkiego największy rynek zbytu pła 
dów rolnych stanowi Wilno. które jednak 
przez rolnictwo tych województw nie jest 
dostatecznie wyzyskane. Spożycie nabiału 
przez ludność miejską Wilna jest stosunko 
wo małe. Roczne spożycie mleka przez lud 
ność Wilna wynosi około 12,000,000 litrów: 
oprócz tego około 600 kg. śmietanki i kefi- 
ru jest przywożone z innych województw. 

Dalej w referacie p. Rektora W. Stani 
«wicza poruszone były pewne wytyczne w za 
kresie zbytu nabiału i artykułów mlecza" 
skich. Jednym ze sposobów zwiększenia po 
jemności wileńskiego rynku jest jego upc- 
rządkowanie pod względem handlowym i u- 
normowanie dostaw. Dotychczasowe waha- 
mia w dostawach mleka, nawet w przeciągu 

jednego tygodnia; powodują znaczne waha 
nia cen: występuje wielka różnica cen mię 
dzy piątkiem a sobotą. Unormowanie dostaw 
mleka do Wilna oraz do szeregu innych 
miejskich ośrodków konsunmeji, w pierwszym 
rzędzie Baranowicz, można osiągnąć przez 
urządzenie w tych ośrodkach mleczarń pu 
cowych. Organizacja handlu mlekiem na te 

menie tych ośrodków może być przeprowa 
dzona przy współpracy producentów z fh,- 
mami handlowemi. Równolegle z uporząd 
*kowaniem rynku powinna być planowo prze 
prowadzona propaganda spożycia mleka. — 
Dążyć należy, by. środki wydatkowane na 

popieranie kosztownego eksportu były przez 

naczone na zorganizowanie rynku i aparatu 
mleczarskiego 

Powinna znaleść rozwiązanie częsta dep 
rymacja cen na rynku wileńskim, spowode 

wana produkcję rejonu suwalsko-augustow - 
«skiego. Rejon ten, sąsiadujący z Prusami 
przy odpowiedniem zbadaniu układu warun 
ków handlowych zagranicą, może być wyk» 

rzystany dla eksportu do Niemiec. Zagad- 
nienie ulg przewozowych i zwrolu ceł powin 
ny być podniesione przedewszystkicm przcz 
Związek Spółdzeilni Mleczarskich i Jajczar 

    

  

   

  

     

skich, jako największą instytucję handlowa 
na naszym terenie. 

Wielki spadek eksportu zagranicę nasze 
go masła, w osłatnich latach, kiedy inn« 
państwa jak Litwa, Łotwa i Estonja nawet 
zwiększyły swój wywóz, tłumaczy się prze- 
dewszystkiem  niedostatecznem  usprawni* 
niu naszego aparatu handlowego. 

Poza zbytem mleka i masła, wielkie zna 
czenie dla rolnictwa ma wytwórstwo kaze 
tny, zwłaszcza latem, kiedy produkcja mleka 
jest wielka. W związku z tem dążyć należy 
do zdobycia rynku amerykańskiego, dokąd 
ser winien być wysyłany jako rekompensata 
za przywożone artykuły. 

Handel nabiałowy winien być koncentrc 
wany w silnej organizacji rolniczo-handio- 
wej, połączonej w centralny związek, tak, 

żeby dysponentem aparatu handlowego by 
ło rolnictwo. 

W dyskusji nad wygłoszonemi referatami 
kolejno zabierali głos uczestnicy obrad, pod 
nosząc szereg ważnych kwestyj. 

Spółdzielczość dotychczas nie potrafiia 
wykorzystać szpitali i wojska, jako wielkich 
odbiorców mleka. Pomimo to rozwój spół 
dzielczości młeczarskiej zwłaszcza w niekt4 
rych ośrodkach, jak np. w Leonpolu jest 
tak wielki, że spółdzielnia ta niezdolna jest 
całkowicie wykorzystać dostarczanego mle- 

ka, ze względu na stosunkowo małą wydaj- 
ność istniejącego aparatu przetwórczego. 

Wileńszczyzna stanowi okręg gospodarczy 
© produkcji nabiału, w nastawieniu na ryn 
ki centralnych i innych województw. Przy 
wywozie zagranicę wielkie znaczenie ma 
kwestja zrównania premji eksportowej na 
masło w odpowiednim stosunku do premii 
na zboże. Zwiększenie wywozu zagranicz 
może nastąpić w drodze zrównania premji 
wywozowej przez porty i przez granicę dr. 
gą lądową. Niemałą przytem rolę odg 

standaryzacja towaru. Obecnie dotkliwie da 
je się odczuć brak standaryzacji masła i 
serą. 

Do zorganizowania mleczarni może przy 
stąpić tylko miasto, dlatego, że energiczniej 
si producenci rolni, którzy mogliby w tym 
kierunku zaangażować się, mają zapewnio 
nych odbiorców mleka. Mleczarnia miej. 
ska, może mfeć zapewniony zbył do szpita 
li, do wojska i t. p. instytucyj na terenie 
miasta. Udziałowcami mleczarni powinny 
być: następujące instytucje: fzba Rolnicza, 
która w tym cełu powinna uzyskać subwen 
cje Skarbu Państwa; następnie Związek Spół 
dzielni Mleczarskich i Jajczarskich, i inne w 
sprawie tej zainteresowane. Zagadnienie o! 
ganizacji zbytu jest bardzo aktualnem, ze 
względu na to, że wywóz zagranicę napotyka 
na bardzo wielkie utrudnienia kontyngen- 
towe. 

Ostateczne wnioski w zakresie organizac 
ji zbytu nabiału i przetworów mleczarskich. 
będą podane na jednem z nasiępnych posie 
dzeń Komisji 

  

  

    

KU BJ ER W L. L“ ES NS KSI 

Zakończenie wyborów do rad 
gminnych w powiecie postawskim. 

B. B. W. R. zdobył 177 mand., inne listy tylko 11. 
Zakończone w drugiej połowie b. 

m. wybory do rad gminnych w powie 
cie postawskim przedstawiają się jak 

następuje: 
W jednookręgowych gminach, l- 

czących po 16 mand., a mianowicie: 
Hruzdowie, Nożycach, Wołkołaci». 
Kozłowszczyźnie, Duniłowiczach i 
Łuczaju BBWR. zdobył wszystkie 

mandaty. 
Analogiczny wynik wyborów oka 

zał się w jednookręgowych gminach 
liczących po 20 mand. t. j. w Miadzio- 
le i Postawach. 

W dwuokręgowej gminie żośninń 
skiej lista dzika otrzymała jeden man 
dat, wobec 19 BBWR. | 

Stosunkowo najsłabszy wynik dla 
listy prorządowej okazał się w gmi- 
nie woropajewskiej, gdzie do konku 
rencji stanęły dwie listy dzikie, ale i 
tu BBWR. zdobył większość, bowiem 
9 mand. wobec 7-miu, któremi podzie 
liły się dwie pozostałe listy. 

Jak ze sprawozdań wyborczych 7 
terenu wynika jedynie gmina kobyłni 
cka podzielona była aż na 5 okręgów 

wyborczych, a to ze względu na duże 
odległości dzielące od siebie poszcze- 
gólne gromady. W gminie tej Blok 
miał jedynie konkurencyjną listę, zło- 
żoną przez osobistvch sympatyków Ъ. 
wójta Dubowskiego, która zdobyła 3 
mandaty, 17 mandatów przypadło li- 
ście nr. 1. 

Nadmienić trzeba iż tylko w kilka 
okręgach, mianowicie w gminie hru- 
zdowskiej, Kozłowszczyźnie, Łuczaju 
Postawach oraz w 38-im i 4-vm okrę- 
gu gminy kobyłnickiej komitety wy- 
borcze unieważniły listy nieodpowia- 
dające wymogom 
ponieważ nie posiadały one ani dosta- 
tecznej ilości kandydatów ani też pod 
pisów zgłaszających. Wszędzie przo- 
bieg wyborów był poważny. a wyniki 

  

„wyborów przyjęte były przez ludność 
z zadowoleniem. 

O poważnem ustosunkowaniu sie 
członków  kolegjow wyborczych do 
przyszłego samorządu służy wymow- 
ny dowód, iż na 1777 wzięło udział w 
aktach wyborczych 1673 wyborców. 
czyli frekwencja wynosiła około 95%/e 

Organizacja Targów Futrzarskich w Wilnie 
W dniu 29 b. m. odbyła się w tej 

sprawie w Izbie Przemysłowo-Handlo 
wej w Wilnie konferencja pod prze- 
wodnietwem prezesa Izby p. Rucińs: 
kiego, a przy udziale p. prezydenta 
m. Wilna dr. W. Maleszewskiego, 
przedstawicieli izb Rolniczej i Rze- 
mieślniczej, zrzeszeń gospodarczych. 
oraz kupców i przetwórców futrzars- 
kich. Przebieg dotychczasowych roz- 
mów w sprawie targów futrzarskich 
zreferował p. dyr. Łuczkowski, p »- 
czem reprezentanci poszczególnych 
samorządów gospodarczych i inni u- 
czestnicy konferencji poruszyli sze 
reg dezyderatów w związku z projek 
towanemi targami. Zgodnie podkreślo 
no celowość zorganizowania targów 
futrzarskich, przyczem wyrażono ży: 
czenie, by targi objęły tak samo fut- 
ra, jak i wystawę hodowli zwierzat 

    

  

dostarczających skór futrzanych kra 
jowych, przeróbkę tych skór i branże 

pokrewne. 
W wyniku dyskusji jednogłośnie 

uchwalono zorganizować w Wilnie la 
tem, względnie wczesną jesienią 1934 
roku Ogółnopolskie Targi Futrzarskie 
w Wilnie, przyczem postanowiono, że 
w sprawie podjęcia kroków organiz+- 
cyjnych Izba Przemysłowo-Handlowa 

w Wilnie porozumie się z Komitetem 
Wykonawczym Targów Północnych 
w _ Wilnie. . 

W wykonaniu powziętej uchwały 
w dniu 30 b. m. Izba Przemysłowo- 
Handlowa w Wilnie zwróciła się da 

p. Prezydenta Maleszewskiego. jako 
przewodniczącego Komitetu Wyko- 
nawczego Targów Północnych 2 
wszczęcie prac nad organizacją Tar- 
gów Futrzarskich. 

  

  

regulaminowym. 

Pogrzeb š. p. gen. Rynkie- 
wicza. 

Wezoraj 0 godz. 7 wieez. odbyla się ek- 
sporiacja zwłak zamordowanego gen. Żyg- 

munta Rynkiewieza. 

Z kostniey św. Jakóba przewieziono zwło 

ki tragieznie zmarłego ul. Mickiewicza, Zam 

kową i Wielką do kościoła św. Teresy, gdzie 

po odprawieniu krótkich modłów trumna ze 

zwłokami gen. Rynkiewieza pozostanie do 

dnia dzisiejszego. 

Dzisiaj po odprawieniu nahożeństwa ża- 
tobnego, nastąpi o godz. 11 rano eksportaeja 
zwłok na ementarz Rossa. 

Odra powoli ustępuje. 

W. związku z epidemją odry władze sani- 
tarno-lekarskie na terenie Wilna prowadzą 
obecnie energiczną akcję w kierunku złikwi 
dowania epidemji. Wysiłki te zaczynają po- 
woli wydawać coraz lepsze r '. Tak np. 
w ciągu ubiegłego tygodnia ilo słabnięć 
zmalała. W tej chwili nie można jeszcze osą- 
dzić, czy jesł to już pierwszy krok do całko 
witego zlikwidowania epidemji, czy też chwi- 
lowe tylko zmniejszenie się nasilenia cho- 
roby. 

W każdym bądź rz 

sanitarne przypuszczają 
czasie sytuacja zostanie 
wana. 

    

    

  

      

uż w najbliższym 
całkowicie opano- 

0D0E 

    
Jak rzeżko 
i wesoło wyglą- 
dają te dzieci! 

Swe kwitnące zdrowie zawdzię- 

czają Emulsji Tranowej Scottał 
  

Dla: wielu dzieci zima jest okresem ciągłych 
niedomagań, a często najlżejsze nawet przes 
ziębienie wywołuje u nich poważne schorzes 

nia. Są jednak dzieci, które nie 
chorują w ciągu zimy ani razu. 
Piją ońe bowiem codziennie 
Emulsję Tranową Scotta, która 
wzmacnia, krzepi i uodparnia ore 
ganizm. Emulsja Scotta jest lek= 
kostrawna i przyjemna w smaku. 

Kto więc dba o zdrowie swych 
dzieci, winien im dawać regularnie 

    

      

      

Do nabyciašjuž od zł. 2. 

ZWA 
Komitetu Pomocy ludności dotkniętej klęską 

OBYWATELE! 
Ubiegły 1933 rok był dla ludności 

województwa wileńskiego, gdzie rolni 
ctwo stanowi podstawę bytu. rokiem 
klęski nieurodzaju. Stałe deszcze c- 
późniły ogromnie i w znacznej mierze 
zniszczyły zarówno zasiewy wiosen - 
ne, jak i zbiory jesienne, rezultatem 
czego był niedobór zbóż ozimych i 
jarych oraz kompletny nieurodzaj 
ziemniaków. Najbardziej dotknięte 
zostały klęską nieurodzaju powiaty 
północne województwa:  brasławski. 
dziśnieński, święciański, postawski i 
wilejski, w mniejszym stopniu inne 
powiaty. 

Ludność, u której zabrakło dwóch 
podstawowych artykułów żywnościo- 

  

    

  

TRĘDOWATE WSIE. 
Przed rokiem władze sanitarne ujawniły: 

na terenie powiatu brasławskiego wypadki 

kiły endemieznej (syfilis) wśród ludności 

rosyjskiej wyznania staroobrzędowego. 

Bliższe badania wykazały, że największe na- 

siłenie tej choroby, znajduje się w gminach 

przebrockiej i słobódzkiej. 

Na podstawie danych historycznych i ba- 

dań na miejscu naczelnik wydziału zdrowia 

Urzędu Wojewódzkiego p. dr. Rudziński u- 

stalił, że ludność staroobrzędowa, zamiesz- 

kujaca obeenie na terenie pow. brasław- 

    

Dr. Adolf Hirschberg. 

Żydzi i Polska 
Szkice publicystyczne. 

Cz. 1. Między biegunami, 
Cz. Il. Na nowej drodze. 
Cz. Ill. Próba syntezy. 

Można nabyć we wszystk. księgarn. 
w cenie 2 zł. 

е — — 

Wyrwicz Mundsztuk „nie poznaje” znajomych? 
Niedawno donosiliśmy o sensacyjnej ate- 

rze czekowej, demniemanym bohaterem kłóć 
rej był niejaki Jerzy Wyrwiez Mundsztuk. 
znany ze swych poprzednich „występów * 
na terenie naszego miasta. 

Jerzy Mundsztuk udawał wówezas nienor 
malnego i tylko dzięki temu odzyskał weoł- 
ność i wyjechał do Warszawy. 

Jak się następnie okazało przy ротоеу 
misternie podrobionych czeków pobrał on + 
kasy P. K. O. w Wilnie, Warszawie oraz 
w kilku innych miastach Polski — okrągła 
sumkę 60 tys. zł. złożonych do P. K. ©. 
przez posła inżyniera Tadeusza T. 

Mundsztuk, jak wynika z akt śledztwa, 
podawał się za wspomnianego inżyniera T., 

  

i 5-pokojowych na 4, 3 i 2-pokojowe 
mimo szeregu przyczyn, które sprzy- 
jają temu zjawisku, mie może przyb- 
rać większych rozmiarów i stale jest 
hamowana brakiem wygód w miesz 
kaniach mniejszych. Wbrew istotnym 
chęciom właściciele dużych mieszkań 
muszą również w znacznym stopniu 
uprawiać system podnajmowania. W 
grupie mieszkań  pięcioizbowych w 
dniu 1 sierpnia 1932 r. zarejestrow )- 
no ogółem na 2774 mieszkań — 600 
mieszkań, w których stosowano pod- 
najem: w grupie sześcioizbowych n1 
1883 w 444 stosowańo podnajem. a 
wśród 644 mieszkań siedmioizbowych 
— w 153. 

Procent mieszkań podnajętych u- 
trzymuje się we wszystkich grupach 
mieszkaniowych do  siedmioizbowej 
włącznie na poziomie wyższym niż 
20%, dla mieszkań  jednoizbowych 
wynosi około 33% dla dwuizbowych 
— 410%, trzyizbowych — 39% przo- 
'ciętnie wynosi około 337/,0/0 dla wszy- 
stkich: typów mieszkań. 

Ogółem 26.854 wilnian w sierpnia 
1932 r. mieszkało w charakterze suh- 
lokatorów. W sezonie zimowym tych 
subłokatorów jest jeszcze więcej. 

Dla rozważań na temat głodu mie 
szkaniowego liczba subłokatorów wła 
śnie w sezonie letnim jest o tyle waż: 
na, że w jej skład nie wchodzą tacy 
typowi i normalni sublokatorzy, jak 
ucząca się młodzież wiejska. Subłoka 

*torzy nie likwidujący swych miesz- 

kań na lato, przeważnie rekrutują się 

z osób. któreby chętnie zamieszkały 
we własnem małem mieszkaniu, gdy- 
by nie najróżniejsze przeszkody. Prze 
szkodę najważniejszą stanowi tu brak 
małych, dwu, trzy i ezteroizbowych 
mieszkań z wygodami, jeżeli chodzi 
o sublokalorów dużych mieszkań, a 
brak środków. jeżeli chodzi o sublo- 
katorów i mieszkających kątem w 
mieszkaniach małych. 

Zagadnienie mieszkaniowe nie da 
je się rozstrzygnąć bez rozstrzygnię- 
cia kwestji społecznej i podniesienia 
stopy życiowej warstw najbiedniej 
szej ludności. 

Ze względu na potrzeby warstw za 
możniejszych i inteligencji, dążących 
do posiadania skromnych ale wygod- 
nych, zdrowych i małych mieszkań 
oddzielnych, oraz ze względu na przy 
szłą emancypację warstw najbiedniej 
szych, małe mieszkania 2 — 4-izbo- 
we, posiadające wszystkie wygody, 
należy uważać za typowe mieszkania 
przyszłości. 

Innych kategoryj mieszkań mamy 
zadużo, ale budownictwo 2—4-izbo- 
wych lokali mieszkalnych należy po- 
pierać wszelkiemi siłami, nie dając 
się oszukać przejściowemi oznakami. 
stwarzającemi pozór nadmiaru miesz 
kań. J. Święcicki. 

—- 

   

nawiązał znajomości z urzędnikami poczio 
wemi, a gdy czuł, że zdobył już ieh eałko- 
wite zaufanie, zgłaszał się z podrobionym 
czekiem i podejmował większe sumy  pienięż 
ne. W ten sposób w samem Wilnie otrzy 
mał on sumę 15 tysięcy zł., a w Warszawie 
30 tys. 

W wyniku rozesłanych Hstów gończych 
Wyrwicz Mundsztuk został przed kiłku dnia 
mi aresztowany, a w dniu wczorajszym spro 
wadzony pod eskortą policyjną do Wilna do 
dyspozycji miejscowych władz śledczych. 

Zostanie on skonfrontowany z osobami, 
przed którymi podawał się za inżyniera T. 

Charakteystycznem jest, iż Wyrwicz od 
czasu swego ostatniego pobytu w Wilnie cał 
kowicie zmienił taktykę: i „nie poznaje” ni 
„kogo ze starych znajomych, udając, że po 
raz pierwszy wogóle ich widzi. 

Jak się dowiadujemy ten sam Wyrwicz 
Mundsztuk miał swego czasu sprawę w wi 
leńskim sądzie grodzkim, za nieprawne no- 

szenie Krzyża Niepodległości. 

Sąd wymierzył mu wówczas najwyższą 
karę, jaką przewiduje za podobne przestęp- 
stwo K. K., a mianowicie jeden miesiąc bez 
względnego aresztu. 

Konfrontaeja Wyrwicza z osobami. które 
mają go zdemaskować odbędzie się w dniach 
najbliższych. (e). 

SET REZ DRESY RE TERRA 

Człowiek ponury. 
Istnieje typ człowieka, który nie lubi 

uśmiechów losu, bo są nieobliczalne — jak 
każdy szczery i radosny uśmiech. I nie wie- 
rzy w przypadek, choć ten tak często opro- 
mienia szarą kolinę codziennego życia. To 
człowiek ponury. Przyjmuje chętnie każdą 
dobrą zmianę, ale w możliwość takiej zmia 
ny — przedtem — nie wierzy. Człowiek po- 
nury nie łubi beztroskiego śpiewu, obfitego 
wina, pięknych kobłet. Nie gra na loterji 
Pamiętacie, jak mruczy: — Niech pan po- 
patrzy. co się dzieje... Taki generał naprzy- 
kład... Ile to lat musi spędzić w wojsku, 
ile szkół skończyć, ile napracować się, za 
nim został generałem. A taka ot piękna ko 
bietka. Pokręci się w tańcu raz i drugi, po- 
kokietuje, wyjdzie zamąż ł już jest pania 
generałową... 

Człowieka ponurego to drażni. Nie moż: 
zrozumieć, że koło pięknych kobiet krąży 
szczęście: dają je innym, otrzymują je wza- 
mian i poprostu przychodzą na świat ze 
szczęściem, dla szczęścia. 

Tak jak i Polska Loterja Państwowa, 
która istnieje po to, by rozdawać wygrane, 
wielkie i małe, posiadaczom biłetów lotery j- 
nych. Ale człowiek ponury nie wierzy w 
szczęście i nie gra na loterji. 

    

  

skiego, została w swoim ezasie przesiedlona 

tu z b. gubernji pskowskiej i wtedy już 

miała wśród siebie chorych na 'syfilis. 

Jest to zresztą znane, że na terenie 

b. gubernji pskowskiej kiła endemiczna pa 

nuje nagminnie, W ciągu kilkudziesięciu lat 

kiła poczyniła niewątpliwie znaczne postępy 

w swym zasięgu tak, iż obecnie mamy do- 

czynienia z niebezpiecznym masowym obja- 

wem tej choroby. ! 

Ludność wyznania staroobrzędowego jest 

naogół bardzo konserwatywna. Strzeże pil- 

nie swych tradyeyj i nię dopuszeza do mał- 

żeństw mieszanych. Stroni oczywiście od 

katolików. — Z tych też względów kiła 

endemiczna nie przerzuciła się na okoliczna 

ludność katolieką i prawosławną, a pozosta 

ła w „rodzinie*. 

Od pół roku sejmikowy ośrodek zdrowia 

przy wydziale powiatowym przy wydatnej 

pomocy finansowej rządu prowadzi w tere- 

nie akcję sanitarną, udzielając bezpłatnych 

porad iekarskich, lekarstw i rejestrując cho 

rych. W obecnej chwili zdobyto już zaufa-_ 

nie ludności. Coraz częstsze są samorzutne 

meldunki o wypadkach choroby. Zrozumia- 

no już, że medycyna może o wiele więcej 

zdziałać niż środki domowe. 

Jak dotychczas na terenie pow. brasław- 

skiego ujawniono kiłę endemiezną w 85 osie 

dlach z ludnością około 6 tysięcy osób. Za- 

rejestrowano 228 chorych w tem: 69 mež- 

czyzn, 129 kobiet i 30 dzieel. Przeprowa- 

dzono koło 500 badań krwi. 

Władze wpłynęły także na duchowień- 

stwo obrz. staroobrzędowego, by nie udzie- 

lali ślubów bez zezwolenia łekarzy. Ducho 

wieństwo wymaga świadectwa zdrowia od 
pragnących zawrzeć związek małżeński juź 

od pół roku. 
Obecnie urząd wojewódzki 

do planowej akcji zwalczania 

roby w brasławskiem. Akcja ta 

na jest na kilka lat. W najbliższym ezasie, 
prawdopodobnie w marcu b. r., na teren 

Brasławszczyzny wyruszy  speejalna ko- 
lumna, w której wezmą także  u- 
dział trzy kliniki U. S. B.: Psychjatryczna 
i chorób nerwowych, ehorób wenerycznych 
i skórnych oraz chorób dziecinnych. Ko- 
lumna ta będzte się składała z 3-ch lekarzy. 

Prace kołumny będą zdążały przedew- 

szystkiem w kierunku zapobieżenie rozsze- 

rzaniu się choroby, co może być osiągnięte 

przystępuje 

tej cho- 

przez natychmiastowe leczenie niebezpiecz- 

nyh dla otoczenia, — następnie — do zare- 

jestrowania i ewentualnego wyleczenia 

wszystkieh chorych. Kliniki uniwersyteckie, 

podczas praey tej, będą zbierały materjał 

naukowy. (H) 

Epidemia tyfusu plamistego. 
W następstwie pogorszenia się sytuacji 

. materjalnej ludności wiejskiej w poszczegól 
nych ośrodkach Polski zanotowano ostatnia 

liczniejsze wypadki zachorowania na dur 
plamisty. Na Wileńszczyźnie w związku z 
klęską głodową zachorowania na dur pła- 
misty wzmogły się, przybierając już w nick 
tórych miejscowościach rozmiary epidemji. 

W ostatnim miesiąciu od 1 stycznia do 27 

styeznia włącznie zarejestrowano na Wileń 
szczyźnie 201 wypadek duru płamistego, (w 
tem 8 zakończonych zgonem chorych). -— 

Największe nasilenie duru plamistego zaob- 
serwowano w powiecie dziśnieńskim. 

Pragnąc zapobiee rozszerzeniu się epideni 
ji władze przystąpiły niezwłocznie do energi 

cznej akcji zapobiegawczej. Jednocześnie 
tym, którzy nie zdołali się ustrzec od duru 

plamistego udzielana jest racjonałna opieka 
i pomoe lekarska. Wszysey chorzy 5а ilozo 
wani, czy to w szpitalach miejscowych, czy 
w prowizorycznie zorganizowanych ilolato-. 
rach. Na teren objęty opidemją wyruszyło 
5 kołumn epidemicznych pod kierunkiem 
lekarzy specjalistów. Kolumny te zajęły się 
tępieniem duru plamistego. W toku jest ak- 
cja odwszenia ludności oraz dezynfekcji 
ejano-wodorowej zakażonych ubrań i miesz 
kań. Niezależnie od prowadzonej już pracy 
zwrócono się do władz eentralnych o nades 
tanie nowych kolumn. Miejscowy okręg Czer 
wonego Krzyża zapowiedział przyjście z po 
mocą, obiecując, iż w czasie najbliższym 

  

skieruje kolumnę  dezyniekcyjno-kąpielową 
wraz z oddziałem żywnościowym na teren 
powiatu dziśnieńskiego. 

Sama ludność winna dopomóc władzom, 
przestrzegając ściśle zarządzeń, mających 
zapobiec wzmożeniu się epidemji. W szeze 
gólności ludność wiejska na terenie zagrożo 
nych powiatów winna zaprzestać do czasu 
zupełnego opanowania epidemji wszelkiego 
rodzaju zabaw i tłumnych zebrań, a zwła 
szeza urządzania hucznych uroczystości pog 
rzebowych (zdarzały się wypadki, że włas- 

nie skutkiem gromadzenia się chłopów na 
stypach z okazji śmierci chorych na dur pia 
misty, choroba ta czyniła większe postępy). 
W! każdym wypadku podejrzanych zaechoro 
wań zainteresowani winni się zwrócić niez 
włocznie o poradę do najbliższego lekarza. 
Kardynalnym warunkiem jest wreszcie prze 
strzeganie jak największej czystości. 

Kolumny sanitarne wśród innych šrod- 
ków zapobiegawczych zastosowały również 
szczepienie przeciw tytusowi  plamistemu. 
używając do tego celu szczepionki polskiej 
prof. Weigla ze Lwowa. Należy zaznaczyć. 
iż szczepionka ta jest wynalazkiem nowym 
gdyż znana jest zaledwie od trzech lat. - - 
Mimo tak krótkiego czasu zalety jej zostały 
oceniońe nietylko w Polsce, lecz i zagranica. 
Zamówienia na tę szczepionkę nadchodzą m. 
in. z Japonji, Jugosławji i t. d. Szczepionka 
przeciw durówi płamistemu nie jest narazie 
sporządzana w dużych ilościach ze względu 
na związane z tem trudności. 

  

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 
palcami. — Zachęcony rezultatem pierw- 
szego pudełka, kupiłem drugie i normalnie 
zażywałem 3 razy dziennie po 3 tabletki. Bóle 
w stawach całkowicie znikły, zmiany pogody 
dziś nie odczuwam. 

W miesiącu grudniu ub. r. żona 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. й 

Mając wdzięczność dła W'Panów, jako lu- 
dzi, którzy przyczynili się, dzięki swemu wy- 
nalazkowi do ulżenia cierpień łudzkich, po- 
zostaję S 

z glębokiem szacunkiem i powažaniem 

Antoni Garnczarek 

Łódź, ul. Miedziana 22. 

rozlicza- 

  

nieurodzaju. 

wych — chleba i ziemniaków — sta- 
nęła wobee widma głodu. 

W zrozumieniu powagi sytuacji, 
Rząd pierwszy pośpieszył z pomocą 
ludności, przydzielając produkty ży- 
wnościowe, mąkę i sól. : 

Do akcji tej jednak powinno się 
przyłączyć solidarnie całe społeczeń- 
stwo, bez różnicy wyznania i narodo- 
wości, troska bowiem 0 los współoby 
wateli, o zdrowie i przyszłość młode- 
go pokolenia winna być udziałem 
wszystkich ludzi dobrej woli. 

Powstały dnia 16 stycznia 1934 r. 
Wojewódzki Komitet Obywatelski 
niesienia pomocy ludności dotkniętej 
klęską nieurodzaju w Wileńszczyźni:», 
przekonany najgłębiej. że wieść 0 cię- 
żkiej sytuacji ludności województwa 
wileńskiego odbije się szerókiem e 
chem współczucia w całej Rzeczypos-. 
politej. zwraca się niniejszem z ”orą- 
cym apelem do obywateli Państwa: 

POMÓŻCIE GŁODUJĄCEJ LUDNO- 
ŚCI WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIE- 

"GO! 

Wojewódzki Komitet O- 
bywatelski pomocy ludno-. 
ści dotkniętej klęską nie- 

urodzaju 

Ofiary pieniężne prosimy składać na kon 
to czekowe P. K. O. Nr. 144—400 Wydziału 
Wykonawczego Wojew. Komitetu pomocy 
ludności dotkniętej klęską nieurodzaju w' 
Wilnie. Wszelkie inne ofiary w postaci pre- 
duktów, odzieży, obuwia, książek dla dzie- 
ci. jak również korespondencję prosimy kie 
rować pod adresem Wojewódzki ' Komitet 
Obywatelski niesienia pomocy ludności wiej 
skiej w Wilnie, ul. Magdaleny 2 (Urząd Woje 
wódzki), pokój Nr. 11), względnie do odna- 
śnych powiatowych Komitetów pomocy lud 
ności wiejskiej przy Wydziałach  Powiata- 
wych. 4 

    

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

  

| Dz 15 po raz ostatni 

Rewja šwiąteczna + 

TO DLA WAS WSZYSTKO $ 
i Ceny propagandowe. 

utro premiera я 

„NiTOUCHE“ | 
ŁPEŁPPPEOOH 00009000004 000000 1ODŁO0000EO0 

RADJO 
WiLNO. 

ŚRODA, dnia 31 stycznia 1934 r. 

1,00 — 8,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 
Dziennik por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11,40: Przegł. prasy. 11,50: Utwory Hubaya 
iplytyji 11,57: C: 12,05: Muzyka popular 
na (płyty). 12,30: Kom. meteor. 12,35: Piosen 
ki kaabnetowe (płyty). 12,56: Dziennik poł. 
15,10: Progr. dzienny. 15,15: Rozmaitości. — 
16,25: Wiad. o eksporcie. 1 : Giełda roln. 
15,40: Koncert nf. (płyty). 16,10: Slucho- 
wisko dla dzi 16,40: „Młodzi plastycy wi 

у° — odczyt. 16,55: Koncert popularny. 
17,40: „Tatusiu, co to jest inteligent"? -— 
rozmowa dwóch ojców. 17,55: Progr. na 
czwartek i rozm. 18,00: Odczyty przyrodni- 
cze. 18,20: Recital fortepianowy. 19,00: Prze 
gląd litewski. 19,15: Codz. odc. pow. 19.25: 
„Dwa pokołenia w literaturze" — felj. 19,40: 
Sport. 19,43: Wil. kom. sport. 19,47: Dzien. 
wiecz. 20,00: „Myśli wybrane”. 20,02: Muzy 
ka lekka. 21,00: Feljeton aktualny. 21,15. 
Koncert kameralny. 22,00: Muzyka taneczna. 
23.00: Kom. meteor. 23,05: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
KONCERT KAMERALNY. 

Polski kwartet smyczkowy, który tworzą 
tacy soliści jak Irena Dubiska, T. Ochlewski, 
M. Szaleski i Z. Adamska wystąpi w środę 
© godz. 21,15 w studjo radjowem z koncer- 
tem, na którego program składają się nastę 
pujące utwory — 1) J. Fr. Fasch: Sonata 
F-dur, 2) K. Dittrsdorf: Kwartet smyczkowy 
d-dur i Halversena: Passacaglia na skrzypce 
i wiolonczelę. Miłośnikom muzyki poważnej 
program ten obiecuje wiele emocyj artysty 

  
  

    

   

  

    
      

  

cznych. ŻE 

MUZYKA LEKKA. 
W szeregu audycyj muzyki lekkiej prog- 

ramu na środę wynotować sobie nałeży kon 
cert o godz. 20 w wyk. orkiestry radjowej, 
która odegra kilka mełodyjnych utworów 
współczesnych. Solistą będzie p. Marja Kors 
ka, która odśpiewa piosenki do słów Hema-- 
ra, Ortyma i in. Włeczorem transmisja 2 
dancingu „Oaza* (o godz. 23,06) bogatym 
programem, złożonym z utworów muzyki 
tanecznej. zakończy cykl koncertów dnia dzi 
siejszego. | > 
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KRONIKA 
  nn I Dris: Piotra i Marceli 

Śrada | jairos Isnacego В. М. ̀ 

31 | 
| styczeń || wschós ałońca — 5. 7 m. 16 
ZZ | Zachód — « Зю 51 
  

Spostrzeženia Zakladu Meteorologį! U.S.B. 

w Wiinie z dnia 30/] — 1134 roku 

Ciśnienie 769 

Temp. Średnia — 2 

Temp. najw. — 1 

Temp. Rain, — 2 

Opad - 

Wiatr aus -zach. 

Tend. bar. spadek 

Uwagi pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
jszym 31 według P. I. M. W dalszym 

ciągu chmurno. Miejscami mglisto, lub drob 
ny opad. Temperatura bez większych zmia 
Słabe wiatry. najpierw miejscowe, potem 
zachodnie. 

  

   

  

KOŚCIEŁNA 

— Z okazji Imienin Prezydenta Rzplitej. 
Dnia 1 lutegó o godz. 11 przed poł. z okazji 
imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitci 
prof. Ignacego Mościckiego zostanie odpra 
wione uroczyste nabożeństwo w cerkwi pra 
wosławnej przy klasztorze Św. Ducha. Nabo 
żeństwo odprawi arcybiskup Teodozjusz w 
asyście kleru. 

  

  

  

SPRAWY SZKOLNE 

— (Choinka. Dnia 28 stycznia r. b. w 
Szkołe Powszechnej Nr. 16 (ul. Beliny 
została urządzona „Choinka* dla dz 

  

szkolnej dzięki staraniom kierownika szkoiy 
p. Kosarskiego Marjana, kierownika spół 
dzielni p. Dyrmy, nauczycieli oraz Komitetu 
Rodziciełskiego pod kierownictwem prezusa 
p. Zygmunta Pawłowskiego. 

Choinka była urozmaicona przedstawie- 
niem, urządzonem przez dzieci szkolne. Vo 
przedstawieniu wzniesiono okrzyk na cześć 
nowouchwalonej konstytucji, na cześć P. 
Prezydenta R. P. Ignacego Mościckiego i P 
Marszałka Józeta Piłsudskiego. Następnie w 
podniosłym nastroju odegrano Hymn Naro 
dowy i I Brygadę. Poczem dzieci otrzymały 
prezenta i rozpoczęły się gry i zabawy do- 

koła roziskrzonej od Świecidełek  choin 
Prócz tego o godz. 1i-ej 150 biednych dzie 
otrzymało obiad. Po zakończonych grach i 
zabawach 415 uszczęśliwionych dzieci opuś 
<ciło szkołę z uśmiechem na rozjaśnionych 
itwarzyczkach i z torebkami słodyczy w rę 
kach. 

— Podziękowanie. Kierownictwo i Ku 
mitet Rodzicielski Szkoły Powszechnej Nr 
38 (Nowy Świat)) tą drogą składa serdeczne 
podziękowanie Panu Staroście Kowalski 
mu za ofiarowane 100 zł. na gwiazdkę © 
dzieci oraz za stałą opiekę nad biedną dzi 
wą tejże szkoły. Równocześnie Komitet skła 

"da podziękowanie dla Z. S. Oddz. Nr. 2 przy 
Fabryce Tytoniowej za wystąpienie chóru 
w czasie urządzenia gwiazdki dla dzieci. 
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Z POCZTY. 

— Automatyzacja telefonów. Jak się da 
wiadujemy władze pocztowe zamierzają 
br. przystąpić do wstępnych prac przy anto 
małyzacji telefonów. Plan pracy przewidzia 
ny jest na lat 5. 

— Poczta nie daje powodów do narze- 
kań. Ostatnio odbyły się główne lustracje 
urzędów i agencyj telefonicznych na terenie 
dyrekcji wileńskiej. Lustracja przeprowadza 
na była przez specjalną komisję oraz preze 

„sa dyrekcji inż. Żuchowicza. 
W wyniku inspekcyj zdołano stwierdzić, iż 
kierownicy urzędów i agencyj pocztowyci: 
wykonywują swe czynności wzorowo. W - 
rzędach panuje porządek i abonenci oraz in 

teresanci nie uskarżają się na czynności po 
czty i telegrafu. Również w urzędach wilen 

skich, a przeważnie na głównej- poczcie 
wprowadzono pewne inowacje oraz usunię 
"to niedogodności przy załatwianiu  wszeł- 
kich czynności przy okienkach i kasąch pa 
cztowych. 

— Jak musi wyglądać tabór pocztowy? 
Władze pocztowe wydały zarządzenie uj:d 
nostajniające wygląd zewnętrzny taboru po 
cztowego, służącego do przewozu ładunku 
pocztowego. Nadwozia mechaniczne oraz 
konne furgony muszą być w myśl tego za- 
rządzenia pomalowane na kolor ciemno-ol'w 
kowy z pasem koloru. rdzawo-czerwonego, 
szerokości od 8 do 25 cent. Dotychczas w 
różnych miejscowościach używano furgonów 
mialowanych na różny kolor. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ze Związku Pań Domu. We środę dn 

31 bm. w sań T-wa Kredytowego (Jagiellon 
ska 14) o godz. 17,30, odbędzie się zebr: B. 
Z. P. D. z pokazem ściegów szydełkowy: 
innych. 

      

     

  

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
„ Sala Babas, 
| Ostrobramaka 5 МА SCENIE 

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie Sekeji Kulturalno-Ošwiato- 
Rady Wojewódzkiej BBWR. W czwartek 

1 lutego rb. odbędzie się o godz 18 » 
tokalu Sekretarjatu Woj. BBWR. zebr 
sekcji Kulturalno-Oświatowej Rady Wojew 

znie z sekcją Kulturalno-Ośw. Rady Grodz 

    

  

   
j. 
— Zarząd Bratniėį Pomocy Szkoly Nuuk 

Politycznych podaje do wiadomości wszyst 

    

  

  

kich studentów i absolwentów S. N. P 
we środę dnia 31 stycznia r. b. odbędzie się 

<ebranże inform jne w sprawie balu re 

  

  
prezentacyjnego Szkoły, o godz. 20 w sali 
Nr. 1. 

- Na dzisiejszej Środzie Literackiej dr. 
Ludwik Gewis, germanista, profesor gimnaz 
jum im. Witolda Wielkiego w Wilnie, wygłu: 
si odczyt p. 
Jąkóba Wassermanna". 

Początek o godz. 8.30 wieczorem . 

ZABAWY 

— Bal 6 Pod protektoratem 
JM. Rektora U. S. B. odbędzie się jutro dnia 
I-go lutego b. r. Bai Włóczęgów „pod rów 
nikiem* w salonach Izby Przem.-Handlowe; 
Piękne dekoracje wykonane pod kierownice- 
twem p. J. Langhammera, tani i obfity bn 
fet (gorzki , dużo dobrego humoru i wi 
le miłych niespodzianek — czeka ws. 
którzy przyjdą. Wstęp 4 zł., akad. 2 zł. Za- 
proszenia u Pań Gospodyń i w Klubie Wło- 
częgów. 

— Najwspanialszy Bal w Karnawale 
zajem lat ubiegłych w dniu 1 lutego 
tek) r. b. odbędzie się w salonach Ka 

syna Garnizonowego Tradycyjny Bal Z 
ku Oficerów i Podchorążych Rezerwy 2 
lona renoma balów ZOR-u, wspaniałe deko 
racje salonów, 4 pierwszorzędne ork 
i moc rozmaitych niespodzianek zapowiada 
nych przez gospodarzy nakazują przy pnsz 
cząć, że tegoroczny bal będzie clou karna 
wału, wobec czego wspomniany wieczór na 
leży zarezerwować w tegorocznym kalends 
rzu balowym eleganckiego Wilna. 

— Najeiekawszy Bal — to Drugi Doi 

ny Bal Kostjumowy Kota Sluchaczy W 
lu Sztuk Pieknych U. S. B., bo prze 
nas do stratosfery... 

Pamietajcie: 3 lutego u Žorža, 
zł, akad. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia. — Dzisiej- 

sze widowisko propagandowe. Dziś ujrzymy 
po raz ostatni wspaniałą rewję świąteczna 
„To dla was wszystko* w wykonaniu całe, 
zespołu art znego, baletu i chėrū. P 
gram zawiera 20 numerów: piosenek, ske 
czów, rewellersów i produkcji baletowych 
Ceny miejsc propagandowe od 25 gr. 

— Jutrzejsza premjera „NITOUCHE“. - 
Jutro wchodzi na repertuar ogólnie lubiana 
wartościowa operetka Herve „Nitouche* w 
pierwszorzędnej obsadzie scenicznej. Rolę 

tytułową odtworzy specjalnie pozyskana da 
tej operetki L. Romanowska. Pozatem w ro 
lach głównych wystąpią: H. Dunin-Rychłow 
ska (przełożona) 
reux), W, awi 
Wichrowski (Florydor), 
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riotj, i inni. Opracowanie reżyserskie 
Wyrwicz-Wichrowskiego: W akcie II przer 

BESTSRORLZNE 

  

t. „Myśl przewodnia twórczości 

  

   

KUR 

  

„Proszę o przyjemny wyraz twarzy!* 

kny balet „Poezja tańca” i „Tresura koni”, 

w układzie. baletmistrza J. Ciesielskiego. Ne 
we dekoracje i kostj my dopelniają artysty 
cznej całości. Zniżki ważne. 

— Piątkowa popołudniówka w „Lulni“. 
W piątek, jako w dniu świątecznym odegra 

na zostanie na przedstawieniu popołudnio 
wem po cenach zniżonych świetna operetka 

Benatzkiego „Pod białym koniem*. Obsada 

premjerowa. Początek o godz. 4-po poł. 

— Teatr Miejski Pohulanka. 
środa, 31 stycznia o godz. 8 w. ciesząca Się 

coraz większem pow odzeniem, nadwyraz 
interesująca komedja współczesna, wybitne- 
go autora niemieckiego Waltera Hasenclevė 
ra p. t. „Pan z Towarzystwa* — która jest 
mocną satyrą na dzisiejsze stosunki społecz 
ne. 

— Piątkowa popołudniówka. W piątek 
dnia 2 lutego o godz. 4 po poł. dana będzie 
po cenach propagandowych, świetna, pełna 
humoru komedja Jenkins'a „Kobieta i szma 

ragd“. 

— Tkatr Objazdowy gra doskonałą 
komedję współczesną A. Słonimskiego p. ! 
„Lekarz Bezdomny dziś 31 bm. w Cze 
remsze, jutro 1 łutego w Hajnówce. 

— Drugi Koncert Ł. Sawiny-Dolskiej. — 
W niedzielę dnia 4 lutego w „Lutni* o godz 

12 m. 30 po poł. odbędzie się powtórzenie 
koncertu p. Sawiny-Dolskiej oraz uczenic jej 
studjum. 

W programie balet „Dz 
chów* oraz bardzo urozmaicony diwertys 
ment. W drugiej części programu wszystkie 

tańce nowe. Bilety do nabycia w kasie Te 
atru „Lutnia* od 50 gr. do 2 zł. 50 gr. 
Początek o godz. 12 m. 30 po poł. 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
w dn. 30. I. 1934 r. 

'Masło za 1 kg. z 
Wyborowe hurt 2,90, detal 3,40. 
Stołowe hurt 2,70, detal 3,20. 
Solone hurt 2,70, detal 3,10. 

Ser za 1 kg. zł: 
Nowogródzki hurt 2,10, detal 2,40. 
Lechicki hurt 1,90, detal 2.20. 
Łitewski hurt 1,70, detal 2,00. 

Jaja za kopę 60 sztuk z 
Nr. 1 — 6,60, Nr. 2 — 6,00. 
Detal.Nr. 1 za szt. 

11 gr. Nr. 3 za 1 szt. 
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Pogrzeb rodziny Szablińskich, 
« Wezoraj w godzinach p. p. wiceprokūra- 

tor 1-go rejonu na miasto Wilno zarządził 
wydanie zwłok tragicznie zmarłych Szabliń- 

skieh — najbliższej rodzinie. Jednocześnie 

usunięto pieczęcie z mieszkania SzabHūskich, 

które przekazane zostało siostrze  Miehała 

Szablińskiego — Jadwidze Machowieekiej. 

Pogrzeb ofiar ponurej fragedji nastąpi 

Śmierć pod kołami pociągu. 
Wezoraj wieczorem około godz. 3 min. 15, 

gdy do przejazdu kolejowego Rossa zbliżył 
się pociąg pasażerski, idący w kierunku 
dworea kolejowego, przechodnie zauważyli, 
jak z za filaru przy moście wybiegł jakis 
osobnik i rzucił się pod pociąg. 

Stało się to błyskawieznie, tak że nie by 
ło mowy, by maszynista mógł zahamować 
pociąg. Koła lokomotywy zmiaždžaly samo 

przypuszezalnie w dniu dzisiejszym. Rodzi 

na zmarłego czyni starunia u władz kościel 

nych, by wydano zezwolenie na poehowa- 

nie Szablińskiego na ementarzu, motywując 

to tem, że czynu swego dokonał on w niepeł 

ni władz umysłowyeh, nie zdając sobie dok 

ładnie sprawy z tego co ezyni. (e). 

bójey głowę, powodując natychmiastowa 
śmierć. 

Zmasakrowane zwłoki z polecenia władz 
prokuratorskich przewieziono do  kostniey 
przy szpitalu Św. Jakóba. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze 
nia stwierdzono że samobójcą jest 47-letni 
Mikołaj Sawin, bezrobotny szewc, zamieszka 
ły ostatnio w „Cyrku” przy ulicy Półockie; 

„Miszka Grek“ žada okupu. 
Na ulicy Wielkiej w lokalu zbankrutowa- 

nej firmy. „Wołwort* mieści się ostatnia 
„Salon rozrywek*. 

Onegdaj wieczorem do jednego z właści 
ciełi „salonu* zgłosił się „Miszka Grek* i za 
żądał okupu, grożąc w przeciwnym razie zde 
mołowaniem lokalu. 

  

Sensacyjny film ! 

„DEMON WIELKIEGO RZ 
Emocjonujący filra, adsłaniający tajemnice Metropoliitan garażu. 

Otrzymawszy odmowną odpowiedź, Grek 
wyszedł. 

Za parę godzin do lokalu zgłosiło się kil 
a osobników, którzy zaczęli demolować ło 

Na miejsce wypadku zawezwano połieję. 
która kilku z napastników zatrzymała. 

„Miszka Grek* zbiegł i ukrywa się. (c). 

  

Mrożąca kręw katastrofa samochodowa. 
oraz dodatki dźwiękowe. 

„FIJOŁKOWATY FIJOŁEK" "yn zee Na СЕНЕ 
Saaiacyjih nowość w szlonach parterowych bezpłatny Dancing do godz. 6-8 

Uwaga! Bilety dzienne: parter 54 gr., balkon 35 gr. Ra ! Uwaga! 

“ i 66 Już JUTRO UROCZYSTA PREMIERA w kinach „, PAN i „ROXY““ jednocześnie. 
Pierwszy w roku 1934, ogr h przebój PROD. „SOWKINO* w Moskwie 

ROMANS MAŃKI GRESZYNOJ 
W rol,. gł. 

„ Artystycznego Bogolubow, Uralskaja i inni. 

PANI" 

  

artyści Moskiewskiego Teatru 

W/g' powieści Juljusza Vern 

  

  
MOWA i ŚPIEW w języku ROSYJSKIM 

  
  

szt me DZIŚ POLSKI FILM 

  

Przybłęda” 
oraz „TAJEMNICA ZAMKU LEBANON". — Spieszcie! 

DZIŚ PREMJERA! Super sensacja! 

    

Film jakiego dotychczas nie było. 

Miljonowy film dla miljonów I 

TAJEMNICZA WYSPA 
W rol.” gł. wielki Llionel Barymore 

Zdjęcie z dna morskiego w. NATURALNYCH [KOLORACH. 
  

Spieszcie ujrzeć! S ip M PARADA REZERWISTÓW wkrótce 

aš WYRA SRA WMG A UE odp. 

J. Boa BE zt) МОВЕ НОк ! 

KURJER SPORTOWY. 
KONFERENCJA 

PRZED ODJAZDEM PŁK. WENDY. 

odbyła się konferencja 
sportu wileńskiego, 

  

rozpoż 

  Wczoraj 
przedstawicieli 

    

Echa walnego zgromadzenia 
Związku Inwalidów w Wilnie 

W ciągu ub. dwóch dni sąd okr. w Wilnie 
ał sprawę 

Romuałda Hilińskiego, R 

i Józefa Śliwińs 
oskarżenia 

    

CZA.O » 

Nr. 29 (3119) 

Z prasy żydowskiej. 
ODGŁOSY NOWEJ KONSTYTUCJI 

miejsce 
nie- 

  

  

Prasa wileńska pošwi wiele 
nowouchwalonej konstytucji, zajmując 
jednolite stanowisko, zależnie od nastawie- 
nia partyjnego. Wybitnie i bezwzględnie po- 
zytywne stanowisko bez żadnych zastrzeżeń 

  

Ściborskiego, 

a Bobrowi 
Stanisław 

            ‚ 05 
prywatnego o     zniesławienie M 

      

    

     
       

      

   
    

       

którzy licznie zgromadzili się w sali Fire maż: CK 3 ik i wahań zajęlo „Unzer Sztime“. W artykulė 
przy ul. Tatarskiej 5. go adwokata Br. Olechnowicza, zarzuca oskar | D- Nowa Konstytuc | r.) pi 

Konferencji przewodniczył p. rad  żonym wydanie drukiem i rozpowszechnienie  5ze: „Jakże maluc j chwil. 

ca Reiss a sekretarzował por. Malec. publiczne ulotki, pomawiającej i oponent Pol Ukrain ! tóry nie 
fałszy i obludną“ widzi Wielkis Przemiany i * przykłada do 

Zgromadzeni jednogłośnie posła 
nowili prosić p. Prezydenta dr. Ma- 
leszewskiego o objęcie przewodnict- 
wa komitetu organizacyjnego. Zosta 
ła wyłoniona delegacja na czele z p. PA 
mjr. Lankauem, która uda się do p 

Prezydenta. 
Na zebraniu omawiano formę po- 

żegnania. Po dłuższej dyskusji. wyło- 
niono komitet, który zajmie się bliżej 
szczegółami pożegnania. 

  

kaci 

ków 

    

  

Związku In 
Ulotka ta została wydana w 

marca 1933 roku z okazji walnego zgror 

  

Petrusewicz. 
Do sprawy powołano 30 świadków. 
Sąd po przesłuchaniu w: 

uznał winę trzech oskarżonych St. 
borskiego, R. Bobrowicza i J. Śliwińskiego 

pracę na terenie 

łów Wojennych w Wilnie. 
dniu 26 

  

       niej miarę Į jnego interesu, iub z 
o  ukutej opozycyjnej formułki. Jakże m 

reklamuje przedstawiciel mniejszości pra 

    

     

  

    
   

  

       

    

  

dzenia Związku Inwalidów. Wydała ją gru- dla swej grup gdy prawa tego nietylko 

zwalczająca zarząd. nikt nie kwestjonuje. lecz przeciwnie sam 

W obronie oskarżonych występują adwo- je podnosi i zastrze ligdy sprzeciw posła 
-- Szpakowski i Kowalski. Oskar żydowskiego w Sejmie nie był dła mas ży 

popierają adwokaci Olechnowicz i dzieki dowskich boleśniejszy niż sprzeciw wohet 
projektu reformy Konstytuej dne głosy 
nie stworzą pozorów i mie zatrą prawdy, że 
opinja mas żydowskich jest za reformą, + 
oponenci i eciw masom żydowskim 

Jakkolwiek „Cajt* nie ustosunkowuje sie 

do nowej konstytucji negatywnie 

  

świad 
Ści 

stkich 

  

  

        

         

Ma być zorganizowany wieczór za udowodnioną i skazał każdego z nich na eva B : 3 “1_>Г/) jmuje 

7 <t6re: 7 karę 2 m aresztu z zaw. na 3 lata oraz chwalenie jej z pewną rezerwą. ar 

pożegnalny, na program którego zło- na 200 zł. grzywny. P. Hiliński został unie „Wiwat! Mamy „nową  Kons 
żą się przemówienia, wręczenie upo winniony: EH Wł („Cajt*')-z 29.1 b. pisze p. Cyncynatus 

minku i herbatka sportowa. 
Ponadto postanowiono rozpatrzeć 

projekt red. Niecieckiego, ofiarową- 
nia nagrody sportowej im. płk. Wen 
dy za najlepszy wynik sportowy wil- 
nianina, nadawany rok rocznie przez 
specjalnie wyłoniony komitet. 

Termin pożegnania nie został je- 
szcze ustalony. 

NA MARGINESIE 

ZAJŚĆ NIEDZIELNYCH. 

Nie chcemy bynajmniej szukać 
ale zaznaczamy, że podobne 
wydarzyły się ubiegłej niedz 
nym meczu hokejowym z Legj 
poniekąd niedopatrzenia władz  bezpieczeń- 
stwa, które powinny w przyszłości na impre 
zy sportowe zwracać nieco więcej uwagi. 

  

winnyc h,      
  

  

ą wynikiem 

  

  
  

  

lieji. 
   

   

   

  

ciel domu žadajae. 
ty za miesiąc zgóry. Otrzymawszy negatyw 
ną odpowiedź, właściciel kamienicy zagroził 

В wyeksmitowaniem. 

Pokrzywdzona lokatorka zamełdowała pa 

    
„Całe piętnastolecie istnienia Rzeczypospu 
litej przękonało nas, że zasadni ustawy 

  

   

  

   

  

     
      

  

= nie są zależne od tej małej ks ki, kt 

NA WILEŃSKIM BRUKU nosi miano „Konstytucji*, lecz w przeważ 
nej mierze od zamiarów tych ż ch ludzi, 

WIYEKSMITOWAŁ BEZ WYROKU którzy są powołani do jej stosowania. I dła- 
SĄDOWEGO. tego fest nasz stosunek do nowej, stycznio 

Przy ulicy Raduńskiej 57 odnajmowała WEJ, czy lutowej Konstytucji czysto rzeczo 
małe mieszkanie samotna wdowa Mirjam Wy. Nie pogrążamy się w rozpaczy, jak te 

Witkind. Ostatnio zgłosił się do niej właści  CZYDIĄ Endecja i PPS, ani z drugiej strony 
nie wpadamy w zachwyt. 

„Wilner Tog* znowu z 29 stycznia w 
tykule zatytułowanym „Nowa Konstytuc 
podchwytuje argumenty „„Kurjera Warszaw 

jak ona twierdzi, zapła 

      

   

  

Onegdaj kiedy Witkindowa powróciła z skiego” i zwraca uwagę na rzekomą niefor-* 
miasta znalazła kłódkę z drzwi usanięfą malność przy jej uchwaleniu. Opozycja, koń-- 
rzeczy zaś wrzucone do piwnicy. Jak się oka Czy Autor, ma na najbliższem posiedzenii! 
zało właściciel domu, w czasie jej nieobecne  Zgłosi4 wniosek nieufności dla marszałka 
ści, samowolnie wyeksmitował ją z mieszka  Świtalskiego. Jest jednak jasne, że będzie 
nia. on odrzucony, jak żest pewne, że Senat, 

    

     gdzie BB posiada w 
conajwyżej popr: 

szość dwóch trzecich, 
Ika błędów, przestawi 

  

    
   

  

      

     

  

Organizatorzy meczu nie mogą oczywiś Przeciwko eksmitatorowi wytoezono do- kilka przecinków i nie więcej”. Ten sam 
cie odpowiedać za popełnione kradzie: „. chodzenie za samowolne zerwanie kłódki i „Tog BRYSFZA JNSDORABIANIEĘ tatę z „Ua- 

z chwilą skończenia meczu kończą się (un dokonanie eksmisji bez wyroku sądowego. 76! Sztime*, że masy. żydowskie są. za. refor- 
kcje gospodarza i dlatego łepiej będzie, gdy Witkind znalazła tymczasowy schron w mA a oponenci idą przeciw tym masom 
zamiast jednego posterunkowego przyjdzi. mieszkaniu jednego z lokatorów. te). |,zaopatruje ją w taki komentarz: „żydogę KLA g skie masy nie miały już żadnych imnych 

Z drugiej strony apelujemy również do CO MA PAN W TECZCE? trosk”. 2 żydowskie, na które w prze- 
i iai AB SPAĆ 3 1 : % ważnej swej części składa się kupiectwa i 

3321 ISAPAOD SI ADDED Wezoraj wieczorem funkcjonrjusz połie rzemiosło wbrew twierdzeni ie 
mentowi sportowemu, który przejawia się iś е 6 A z CER a towych WEDNIĘ < ji śledezej przechodząc ulicą Rudniecką zwró zgłaszają jednak swego desintere w 

a a PTZYKTYCH: cił uwagę na pewnego osobnika niosącego spra konstytucji, a troska o dobro pań 
pod pachą tęgo wypchaną eleganeką skórza 

  

stwa najgłę obchodzi 

  

j ie 
—T::] 

Giełda zbożowo- towarowa 
I Iniarska w Wilnie. 

z dn. 30 bm. za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: Żyto I st. 15,40. II si. 

  

  

ną teezkę. 

— Proszę pana, co ma pan w teczce? 
— Akta personalne brzmiała odpowiedź. 
Wywiadowey odpowiedź wydałw się je 

szeze więcej podejrzana. Zatrzymał więc niez 
najomego i odprowadził go do komisarjatu. 
W teczee zamiast akt personalnych znalezio 
no 6 kilo sachryny pochodzącej z przemytu. 

  

Wybielisz ję 
14,90 — 15,20. Mąka pszenna 4—00 A luks. 
86, żytnia 55 proc. 25,50, żytnia sitkowa -- 

  

   

17,50. kańcem Lwowa Natanem Fruszlingiem. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana Fruszlinga wraz ze skonfiskowanym prze 
21 — 22. Jęczmień na k: zbierany 14 --  mytem przekazano do dyspozycji Urzędu 
14,50. — Owies st. 13 — 13,50, owies zadesz Celnego. (e). 
czony 12,50 —- 12,75. Mąka pszenna 

  

4—00 A luks. 35 — 38, żytnia 65 proc. 

   
   

    

   
   

   

  

20,50 — 21, razowa 18 — 18,50. Siemi 
Iniane 90 proc. 37,75 — 38. Otręby, gryka. 
siano i słoma — bez zmian. 

Mar IEEE 

ODDZIAŁY : 
NOWY SŚWIAT53 

Zatrzymany osobnik okazał się stałym miesz 

  

Morze—to płuca narodu 
  

OTERJI 
UMOZLIWI CI KO 
RZYSTAĆ Z WSZYGT- 
KICH DOBRODZIEJSTW į 
PIENIĄDZAs TWOJ >° 
LOS DOI*KL. LOT. a 
PAŃST W. JEST JUZ 

W NAJSZCZĘŚLIW į; 

SZEJ KOLEKTURZE į 

AŃSKA.|: 
CENTRALA: NOWY SWIAT49 

MARSZAŁKOWSKAA99 CHŁODNA 20 
DRAGA 

m
w
 

  

Cały Paryż nie przestaje mówić obecnie o rze- 
koniyim cudzie, polegającym na piękności świe 

-żej, białej, nowej skóry. Nowy znakomity pa-- 
ryski Odżywczy Krem Tokalon. kolor biały” 
(mie tłusty), zawiera świeży krem i oliwę pa- 
łączone ze składnikami wybielającemi, Ściąga- 
iącemi i wzmacniającemi skórę. Wnika mo- 
meitalnie do por, uśmierza rozdrażnione gru- 
czoly, ściąga rozszerzone pory. rozpuszcza 
wągry. które same odpadają, udelikatnia i wy- 
biela najbardziej szorstką, najciemniejszą cere 
o 3 odcienie w ciągu 3-ch dni. Nadaje skórze 

; nieopisaną Świeżość i piękno — niemożliwe do 
osiągnięcia żadnym innym sposobem. Używaj 
codzień rano tego nowego Kremu Tokalon (ko- 
'or biały),a wynik nie da na sieb'e dingo czekač 

Gratis. Każda czytelniczka niniejszego pisma. 

może otrzymać bezpłatnie Luksusową Kasetkę 
Piękności, zawierającą Krem Tokalon (różowy 
i biały), oraz rozmaite odcienie Pudru Tokalon. 

Należy przesłać 70 groszy w znaczkach na zwrot 

przesyłki, opakowania i innych kosztów, do firm' 

Ontax, oddział 11-B Warszawa, ul. Traugutta 

    

ss
 d
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WILENSKA 14 

  

  

OSTATNIE 2 DNI! Spieszcie 

NIO NOWE zobaczyć najnowszy triumf ki- 

Cc A 5 l 8 6 nematografji, film egzotyczny 

ul. Wielka Wzruszająca treść - 

pujące wpisy: 

W dniu 30.XI. 1933 r. 

    
       

  

  

71. VIII. Firma: „Spółka Akcyjna Browar i in || N,pezy godne podziwu! Niezależnie od utalento- 
nych przedsiębiorstw prze słowych E. Lipski wanych solistów W DANCINGI biorą udział extra 
w Wilnie”. Do zarządu na miejsce ne oda ZAANGAŻOWANE TANCERKI 

i Wiery Kabacznikowej  powołeno aisę Lipską W SALI 
I Aba Ka i czaika: 30 VI Wspaniałe toalety, elegancja, dystynkcja, 

  

W dniu 8 XI. 1933 r. 

  

     247. LL. Firma: „Magazyn Obuwia Izaak Kamie- 

niecki i S-ka spółka og zoną odpowiedzialno- Kolacje reklamowe dla smakoszów z 3 d. 2.50 

ścią wyznaczono Izaaka KA 

kiego, zam. w Wilnie, przy ul. Sosnowej 17/5. 

mocy  posłanowienia Sądu Okręgowego ® 

  

   

  

Świetna obsada i niebywała gra aktorów. 

gram: Ostatnia nowość sezonu — film rysunkowy w kolorach n turalnych, 

Kejostr AandloWų. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

ziału Rejestru Handlowego z dnia 11 września 

„SAMARANG“ 
Nad pro- 

Wkrėtce 

„SZPIEG“ 
(Ta, której się nie przebacza). 

  

trio Harrys 

HUMOR,   

Od dn. | lutego 1934 r., we wspaniale nowourzą- 
dzonym Salonie Restauracji 

„ĘUROPA” (ul. Dominikańska 1) 
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 

WYSTĘPY WYBITNEGO e 
ENSEMBLE'U ARTYSTYCZNEGO) 

Z wielkich kabaretów stołecznych, Przy udziale 
orkiestry pierwszorzędnej. 

Grill-Room Bar, Ceny konkurencyjne. 
WERWA, wysoki poziom artystyczny. 

W niedziele i święta od z. 5 do 8 FIVE O'CLOCK 
z kompletnym programem kabaretowym. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 93—1 i 4—8 
w. P 

Nieruchomość do 
SPRZEDANIA 

w Miejskiej-Górce, poło- 
żona 50 m.od dworca ko- 
lejowego. Pow. 5.300 mž, 
zabudow. willą 10 poko- 
jową, dom podwórzowy 
3 pok. masywn. stajnim 
i wozownia, dwie szopy 
nadające się na składy 
i spichrze, waga pomo- 
stowa 5100 kg. obszerne 
podwórze, ogrody, w naj- 

urodzajniejszej okolicy,   
  

sine 

nowoodremontowane, z 2 

  

r. wyznaczono likwidatora spółki z urzędu. pokoi z kuchnią do wy” 

40—VI | najęcia, Św. Filipa Nr 4, 
vis a 

W dniu 7.XII1. 1933 r. szpitala ów. Jakśba,”] ke 

310. IV. : „Prodnalt — spółka z ograniezo- wych 

ną odpowie Na asla powołano MIESZKANIE EE 

Lipmana Lewinow. zam. w Wilnie przy ul. Za- | S-pokojowe nowoodre- ów i 
    

szecznej 1 m, 6 z miej. 
rakowskiego 24 m. 6. 

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

  

em urzędowania przy ul. Sie- 
Zgłoszono likwidację spółki. 

montowane z wygodami 
do wynajęcia. Archaniel- 
ska 5, kolo W. Pohulanki   41—VI 

  

MIESZKAN I! E | Gana US 

Słonina 
1 gat. po zł. 1.75 
w sprzedaży hurtowej dla 

  

polecają: Cech Rzežni- 

Związek Handlarzy Mię- 
snych (Niemiecka 25) 

nadaje się na wszelkie 

przedsiębiorstwa handlo- 

we i przemysłowe. 

Jan Pustal, Miejska-Górka. 

Wlkp. pow. rawicki. 

Nauczycielka 
domowa 

szuka posady od zaraz — 
przygotowywuje do klas- 
wstępnych — wymagania 
skromne oferty do Kurje- 
ra Wileūskiego pod, „A“- 

   

instytucji rządo- 
i samorządowych 
  

Wędliniarzy oraz   
Redaktór edpowiedzialny Witold Kiszkis. 

     


