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terminu

zastrzega sobie prawe zmiany

Alberta belgijskiego.
Przymusowa organizacja Tragiczna śmierć króla Wstrząs

zbytu produktów rolnych.
Stosunkowo niedawno
opinja naszego rolnictwa została zainteresowana projektem ustawy o organizacji

zbytu produktów

rolnych. . Jakkoi-

wiek
ustawowe
normówanie
zjawisk życia gospodarczego, zatacza coraz szersze kręgi na terenie szeregu
państw
europejskich,
to jednak, z
wyjątkiem Rosji Sowieckiej, stanowi
ono formę niezupełnie śmiałych, i fra
gmentarycznych
posunięć ze strony

władz

państwowych.

Ta całkiem

rządzenia

decydujące

o dalszym

BRUKSELA. (PAT). Agencja Havasa donosi: Król Albert belgijski, który udał się wczoraj na wycieczkę samochodową do miejscowści Marche les Dames pod Namur, został znaleziony 0 godzi-

eta-

pie organizacji zbytu.
Opracowany projekt uslawy o-organizacji zbytu produktów
rolnych.
normuje, naszem zdaniem, trzy zagadnienia, które wyraźnie się zaznaczają, a więc:
sposób powoływania do
życia odpowiednich organizacyj. mających za zadanie normowanie zbytu;
charakter tych organizacyj; sposób li-

kwidacji sporów,
organizacji zbytu.

słu-

przewidzianych za wykroczenia przeciwko
przepisóm
organizacyjnym.
Jest to projekt.ustawy ramowej, wze-

darczych,

widującej

również

i projekt

wspomnianej ustawy.
W stosunkach polskich głównym
motywem usposabiającym krytycznie

umysł rolniczy do bezładu panującego
na rynku produktów rolnych. jest nie
tylko
któw

różnica między cenami produrolnych,a wytworów
przemy*

słowych oraz innych dóbr i usług zamiennych,

lecz

płaconych

wytwórcom

również

marża

cen

i spożywcom.

Żadne nawoływania ze strony zdęzorganizowanego
rolnictwa.
skierowy-

wane

w przeciągu

pėdidi

strukcji

zagadnienia,

za

Przedewszystkiem

to. že konstru-

zrealizowane,
A. przecież struktura
$ospodarcza Angłji jest całkiem inna
niż Polski. Pomijając nawet znaczną

gospo-

darczej, niesposób pominąć tak wielkiej różnicy między obu państwami.

pod

względem.

gospodarczej,
rolnych.
Anglja,

produktów

wybitnie

przemysło-

tu może
źnie

być rozstrzygana

kontyngentów

oddaw-

wiednich urządzeń technicznych, jak:
chłodni,
nowoczesnych
rzeźni,
kas
iarcowych,
mleczarni
_ parowych.
zbiornie mleka i jaj, elewatorów zbożowych, hal aukcyjnych it. p.. umożliwia je icych

usprawnienie

form

han-

dlu i potanienie kosztów jego obsługi,
to obraz całokształtu stosunków gospodarczych
dostatecznie przemawia
za tem, żeby kwestję organizacji zbytu
potraktować
w
płaszczyźnie zaopa

trzenia rynku

wewnętrznego

w te u-

wraz

z małżonką

przebywa

Leopołd wraca do Brukseli w niedzielę wieczorem. Drugi syn króla przybył
już do stolicy z Ostendy. Nad ranem odbyło się posiedzenie rady ministrów,

która powzięła szereg uchwał w związku ze Śmiercią króla. Uchwały będą
ogłoszone po powrocie księcia Leopokla ze. Szwajearji.
‚
Władzę wykonawezą do czasu objęcia
sprawować będą ministrowie,

władzy

przez

samego

króla

że

przy

być

wszelkie

inne

takie

czy

inne

stworzeniu

tych

usunięte

z łat-

trudności

Ustąpienie

naczelnika Górnej Austrji.

Korrespondenz,

że

ustępuje ze

swego stanowiska, ponieważ kanclerz
Dollfuss:

zawiadomił

go, że ustąpienie

polityczną.

w

która

nia z socjal

pragnęła-

porozumie-

- demokracją.

Zachowa-

nie się dr. Schlegela wywołało namięt
ne ataki ze. strony Starhemberga.

Mie pozwolimy nikomu mieszać się w NASZE sprawy
oświadcza
Ń.

(Pat.)

Dzisiaj

wicekańcierz Fey.

wieenkanelerz

pogrążyłoby Austrię w katastrófę pólitycznę
Jesteśmy zdecydówani —— powiedział Fey
--wystąpić tak samo: stanoweżo przeciwko
każdej innej grupie, któraby usiłowała dokonywać gwałtów. Nie Po: nikoma mieszać się w nasze
R

Fey Z
dziennikarzy wiedeńskich i za
granteznyeh i przedstawił im przebieg rewołaeji w Austrji. Władze zdołały przy pomoey.
armji, połieji i Heimwehry stłumić ruch, któ
rego zwycięstwo,
ehoeiażby
przemijające,

w

oko.

Istnieje

nadzieja,

uratowane,

że

ale lewe

prawe

oko

uważane

przywódey

lieja

i

Heimwehra

robotnicze,
i

inni

wdarły

prowokując

członkowie

się

w

konflikt.

rządu

szukali

ucieczki

kał w
wo

Deutsch

samochodzie,

ślepy,

szukając

zaznaczył,

że nie

lecz że ranny
poomaeku

drogi

sze kondolencyjne:
Jej Królewska

razów czei i głębokiego współczucia,
do których przyłącza się cały naród

depe-

polski, dzieląc żałobę szłachetnego na
rodu belgijskiego, który poniósł tak

Kró

«dziewaną Śmierć iai Bohaterskiegę

3
Mość

wielką stratę przez tragicznąi niespo-

Elżbieta,

łowa Belgów. Bruksela.

Monarchy.

t
MOŚCICKI
Jego Królewska Mość Leopold III,

Proszę Waszą Królewską Mość o
przyjęcie w Jej wielkiem smutku wy-

skiemu

i ezęściopoprzez

lasy i poła, dotarł w ezwartek rano do cze
skiej graniey. Na zarzuty, jakoby porzucii

chwały

życiu

Jego

pogrążył Bełgję w tak

okrutnej žais śpieszę wyrazić Wa

członków.
człon-

Aresztowanie obywatela
-_
polskiego.

szej. Krółewskiej Mości w mojemi na
rodu .połskiego imienia wyrazy naj:
głębszego współczucia. |

2

ES: MOŚCICKI |
WARSZAWA. (Pat). Pan minister
spraw żagranicznych Józef Beck, po
otrzymaniu wiadomości o śmięrcj kró
la Belgów Alberta I, wystosował па
ręce ministra
spraw
zagranicznych
Belgji następującą depeszę kondolen-

cyjną:

J. E. Pawel“ Hymahs; Minister
Spraw Zagranicznych. Brukseła.
Tragiezna wieść o śmierci J. K. M.

|

króla Alberta, którego pełne: ehwały
wspomnienie pozostanie
głęboko.u-

Policja wiedęńska aresz

towała korespondenta Żyd. Agencji Telegra
fieznej red. Tennenblatta, bez względu na
to, że Tennenblatt jest obywatełem polskim.
Poselstwo polskie wdrożyło u rządu austrjae
kiego kroki eelem wyjaśnienia powodu are-

Francji

trwalone w każdem sereu polskiem,
przyjęta została w Polsce z bolesnem
współezuciem. Przesyłam Waszej Ekseeleneji w imieniu rządu polskiego
wyrazy. głębokiego współezncia.
`

wezmie

stawie w ezasie wojny. Na wszystkich
gmachach publicznych, jak również

Uda
Na

swoieh

ulicach

Wiednia

łudzi,

oświadczył,

że

walezył

dópó-

ty, dopóki to było możliwe. Co do pieniędzy,
rzekomo przez niego zabranych, Deutseh оświadczył,

jednego
że

LONDYN.

w czasie, walk.

że

poprostu

nie

miał ze sobą

ani

grosza.

Co się tyczy Bauera, to oświadczył on,
przekroczył
granieę
czeską
wraz
z 58

członkami,
przedostali

berta wywołała

Sehutzbundu,
którzy z Wiednia
się do graniey czeskiej i przeszłt

ją w pełnym:
maszynowe.
soejalistyczni
ku wszelkie
rządem

do

się również

szyku i uzbrojeni w karabiny
Bauer twierdzi, że przywódcy
ezynili w eiągu ostatniego rowysiłki, aby dójść z oheenym

porozumienia.

w Londynie

Na pomoc „Czeluskinowi“.
MOSKWA.
statku
prawa

tym

(Pat.)

„Czeluskin*
ratownieza

samym

nastaniu

eelu

Na

pómoe

rozbitkom

wyruszyła juź druga wyz przylądka
Wellen. W”

nieopisa-

ne wrażenie. Król belgijski był wśród
Anglików poza królem Jerzym najpopułarniejszym monarchą. Dzieci kró:
la Alberta
wychowały się w czasie
wojny w. Anglji. mieszkając w posiadlošči lorda Curzona. Następca tronu
książe Leopold był uczniem słynnej
szkoły angielskiej w Eton

wyruszyć

przyjaznych

ma

również

warunków

Zgon wybitnego

po

atmoste-

poety

sowieckiego.
w

MOSKWA.

(Pat.). Zmarł na zapalenie piuc

wieku

36

lat

jeden

z

najwybitniejszych

poetów sowieckich
Edward
Bagrycki. Był
on z pochodzenia Polakiem, pisał po rosyjsku. Jest autorem zbiorów poezyj p. t. „Południo-Zachód*,
„Zwycięzca*, « „Ostatnia
Noc“ etc. Przetłumaczył m. in. dzieła Walter
Scotta.

traeą

ducha.

Prem|era sztuki Mussoliniego
w Berlinie.
BERLIN.

(Pat.)

W

Teatrze

Miejskim

od

była się premjera
sztuki Benito Mussoli
niego i Forzano p. t. „100 dni*. Rolę tytyłową grał znany artysta dramatyczny i f'!mowy Werner Krauss. Na premjerze obezii
byli członkowie rządu Rzeszy z kanclerzem
Hitlerem na czele.

domach

w pogrzebie.

prywatnych

szczone do połowy

W

Wiadomość

o śmierci

króla

Alber

(Pat).

Prezydeni

wielu świątyniach

wezwało

wiernych

szę króla

Rzeszy,

ministerstwie spraw
zagranicznych.
gmachu kanclerza Rzeszy oraz Reichstagu opuszczono na znak żałoby do
połowy masztu.
!
"BRUKSELA.
(Pat). Poset Rzžeczy-

w

Brukseli

Jackowski

na

wiadomość o śmierci króla złożył kon
dolencje królowej i następcy tronu oraz premjerowi belgijskiemu.

WARSZAWA.

(Pat).

Po

opu-

duchowieństwo

do modłów

Alberta.

za du-

Premjer Doumer-

gue w towarzystwie ministrów udał
się do Brukseli, by złożyć hołd zwło-

kom królewskim. Prezydent Lebrun z
marszałkiem Petain i ministrem Bart
hou wezmą udziałw pogrzebie króla

książe Welii.

M została w niedzielę rańo zakomuni-

kowana

królowi

tychmiast

Jerzemu,

polecił swemu

wi udać się do ambasady

który na-

szambełano-

belgijskiej i

złożyć kondolencje oraz ogłosił od jutra aż do 5 marca dw utygodniową żałobę dworu krółewskiego. Króla Jerzego na pogrzebie reprezentować bę
dzie książę Walji.
Wszystkie -pisma

niedzielne wydały dziś rano specjalne

tragiczńemu wy

padkowi.

*

kondolencje.

kanclerz Rzeszy oraz minister spraw
zagranicznych
wystosowali
depesze
kondolencyjne do Brukseli. Flagi na

pospolitej

powiewają

masztu chorągwie.

wydania, poświęcone

BERLIN.

ryeznych eskadra samolotów.
Wiadomości, nadchodzące od kierownika
ekspedycji Szmidta stwierdzają. že mimo poważnej sytuaeji członkowie ekspedycji nie

udział

na pogrzeb

(Pat). Śmierć króla Al-

Dalsze

Fey

ueie

i pełnemu

ry jednocześnie,

ków egzekutywy, poległych w ostatnich walkach odbędzie się na koszt
państwa, we wtorek o godzinie 13. Ko
mendę nad konduktem wojskowym o-bejmie osobiście wice kanclerz Fey.
Na cmentarzu przemawiać Eee, kan
clerz Dolifuss.

(Pat.)

Bruksela.

Królewskiej Mości Króla Albertai któ:

egzekutywy.
WIEDEŃ. (Pat).
Pogrzeb

WIEDEŃ.

Bełgów.

Głęboko wzruszony tragicznym wy
padkiem, który położył kres bohater-

larnością dzięki swej bohaterskiej po-

zaczepki.

Polieja i Heimwehra działały bardzo brutalnie, używająe artylerji nietylko przeciwko
Sehutzbunwowi, ale przeciwko domom zamieszkanym przez kobiety i dzieci. Co do
swej

I wystosował następujące

dotarła do Francji w godzinach rannych, wywarła głębokie wrażenie tak
w kołach politycznych, jak i wśród
szerokich warstw ludności, u których
król Albert cieszył się ogromną popu

dzielnice

Mjr

berta

Prezydent

ote-

z korespondentem
Deutsch -ošwiadezyl, że
Schutzbund posiadał hroń od okresu zakończenia wojny. Konieczna ona było do ochro »
ny konstytucji i republiki, W ciągu 15 lai
Schutzbund nigdy tej broni nie używał. Po

—° -

Kondolencje.

zo

czeni są przez speejalną ochronę w obawie
przed zamachem na ich życie. W: rozmowach

tak ciężkiej

kidność robotniczą w żałobie:

WARSZAWA. (Pat).
Pan Prezydent Rzeczypospolitej na wiadomość
o tragicznej śmierci króla Belgów Al-

PARYŻ. (Pat). Wiadomość o tragieznej Śmierci króla Alberta, która

jest za

soejalistyczni

w

jednak, że nowy

(--) BECE.

stracone.

Obaj

właśnie

król będzie postępował śładami ojes.
W zakończeniu
przywódea
drugiej
międzynarodówki
oświadczył,
że
śmieć króla Alberta pogrążyła
cału

była tak dumna. Kraj
przewodnika,
najbar-

sztowania.

będą

ta w wiosce czes
|. wpobliżu granicy anstrjaekiej z ukrywającymi się tam przywódcami austrjaekiech soejałistów Deutschem i
Bauerem.
Deutsch, który był głównym
dowódcą
Schutzbundu, został w czasie walk zraniony

nastąpiła

chwili, przypuszeza

pozbawił Belgię jej Sze-

Pogrzeb

Za-

LGNDYN. (Pat.) „Sunday Times* ogłasza
wywiad, dokonany przez swego koresponden

stanie

la

na jego spo-

Dalsze echa. walk austrjackich.

związa-

trudności.

velde wyraził żal, że nagła śmierć kró-

Król

Przywódcy austrjackich socjalistów o wypadkach,

przywozowych.

Całkiem inaczej pod tym względem przedstawia się sprawa w Polsce:
kraj wybitnie rolniczy z przeszło 70%/e
ludności rolnieżej, posiada nadwyżki
produktów rolnych. dla których musi szuka ujścia zagranie” i to z powodzeniem bardzo różnem.
A jeżeli
do tego dodamy jeszcze brak odpo-

Leopolda,- SPA

w Szwajearji, powiadomiono telefonicznie o tragieznej śmierei ojca. Książę

istniały, lecz zasadnicze ujęcie całkowitego mechanizmu
wymiany
dóbr
w szemacie organizacyjnym
będzie
łatwiejsze.
"SS.

zby-

na. oparty na silnych podstawach finansowych i zaopatrzony w niezbędne
urządzenia
techniczne
aparat
handlowy, obsługujący rynek wewnętrzny w zakresie importowanych produktów.

księcia

rocznicy panowania, w chwili, gdy ojezyzna, którą wyratował otaczała go
miłością i przywiązaniem, licząc bar-

ny wypadek

jego uprości sytuację

pewne

w płaszczy-

Anglja posiada zmontowany

do łoża śmierci.
Następeę tronu

szone tragiczną śmiercią AE
Alber
ta.
Przywódca soejalistów VanderveIde oświadczył w wywiadzie udziełonym prasie, że dla króla Alberta posiadał głęboki szacunek -przechodzący w prawdziwą przyjaźń. Vander

Belgja

znajduje się pod wrażenićm tragicznej śmierci króla Alberta.
Rząd wydał odezwę do ludności w

fa, z którego
straeił w nim

-

rem.
BRUKSELA. (Pat). Wszystkie par |
tie polityezne zostały głęboko poru-

kój i niezwykłą mądrość w chwili nad
zwyczajnej niebezpiecznej, — strasz-

fów tego projektu, stwierdzić możemy, że na „postawione wyżej pe nas
zreszt
niewyczerpujące pytania nie

mogą

Cala

dziej, niż kiedykolwiek

króła widać głęboką | ranę, Król poniósł śmierć na miejscu.

łecznego,

warunków

o niewielkim odsetku

kwestja organizacji

szkico-

kwestyj,

(Pat).

skie. Na ao

sche

szeregu

teatralne.

BRUKSELA.

który

W Belgji na wszystkich budynkach
wywieszone są sztandary pokryte ki-

ciągają tysiączne delegacje, składając
kondolencje.
Odwołano
zabawy
i

której pisze m. in.: W przededniu 25

Austrji. Dr. Schlegeł należy do tej, gru
py stronnictwa chrześcijańsko. - $ро-

bynajmniej,

ludności rołniczej,
gros produktów
relnych na wyżywienie swojej ludności czerpie z importu z państw rolni-

czych. Tam,

w drogę król wydał służącemu polecenie, aby

WIEDEŃ. (Pat). Naczelnik Górnej
Austrji dr. Schlegel. ogłasza w Politi

wością

kraj

wo-handlowy,

zakresie

się

niczne, wydaje się być wręcz niemożliwy do zrealizowania. Nie znaczy to

samowystarczalności
w

zatrzymał

określonego produktu,
nie może być
ona rozwiazana bez stworzenia należytego szematu, który. wobec braku
odpowiednich warunków, usprawniajacych formię handlu na rynku wewnętrznym,
któremi
są « wymienione
przez nas niezbędne urządzenia tech-

lamtejszych warunkach, pozostało nie

kulutry

król

tu wiąże się w organiczną całość z
szematem organizacji zbytu jakiegoś

kcja projektu jest wzorowana na wydanem przed. paru laty ustawodawst
wie angielskiem,
które
zresztą i w

różnicę w poziomie

les Dames,

go.

się

tysiące osób, . komentując
tragiczny
wypadek. Przed paałcem kórła prze-

przedstawienia

obywateła,

zarówno w ezasach pokoju, jak i woj
ny myśłał, działał i żył tylko „dla nie-

nie

nych
2
zagadnieniem zbytu zboża,
lecz nawet może stać się poważnem ulrudnieniem
w
stosunkach obrotu
zbożem.
I właśnie dlatego, że kwestja ustawowego normowania organizacji zby-

gadnienia.

„do skał Marche

turystyczny strój alpejski, zaczął wspinać

wy projekt szematu organizacji zbytu zboża, opracowany przez projektodawcę samej ustawy. Nie analizując
ną tem miejscu wszystkich paragra-

wyczerpie

nych zastrzeżeń chyba być nie może.
Natomiast wiele tematów do dyskutak skomplikowanego

o tem

Przybywszy

i przywdziawszy

mek w Brukseli. Wszyscy ministrowie, zkajdujący się w stolicy, pośpieszyli

odpowiada. Taki konkretny projekt
szematu, jeżeli nawet zostałby usankcjonowanv ustawą, nietylko że nie

mowanie cen płodów rolnych „w €zasię i przestrzeni”, co do tego poważ-

rozwiązania

świadczy

ne dodatki. Na ulicach gromadzą

czekał nań przy samochodzie. Służący, zaniepokojony długą nieobecnością
króla, rozpoczął poszukiwania, zawiadamiając jednocześnie zamek w Brukseli. Około godziny 2-ej nad rańeni w niedzielę odnaleziono zwłoki królew-

W jakim stopniu szemat organizacji zbytu
jest centralnym
punktem

wy. który, według intencji projektodawcy ma złemu zaradzić. Zadaniem
projektowanej ustawy
ma być nor-

do

Namur.

jest chyba mniejszej wagi od rodzaju
i wysokości kar, przewidzianych: za
nieokteśłone
wyraźnie wykroczenia
organizacyjne.

uporządkowa-

zmierzająca

stronę

dziej zasłużonego

BRUKSELA. (Pat). Wiadomość o
śmierci króla wywołała w całej Belgji przygnębiaijace wrażenie.
Większość. dzienników wydała nadzwyczaj

U łoża śmierci.

stano-

szematu organizacy jnego

czaszką.

BRUKSELA. (Pat). ©, godzinie 3.30 ciało króla przewieziono na za-

Stwierdzić nale-

organizacyjny,

z pękniętą

się następująco:

na skały. Przed wyruszeniem

samej ustawy nie jest przez nią unormowany.
A przecież kwestja kon-

uiem rynku i formy htandła wewnuętrznego.
Taki wydaje się być program rolnictwa w najbłiższym czasie,
podyktowany zresztą coraz to gorszą
perspektywą'w stosunkach handlu zagranicznego.
Wskutek krytycznego nastawienia
opinji rołniczej do bezładnego układu stosunków,
panujących
dao
władnie
na
rynku płodów rolnych,
powstaje projekt wspomnianej usta-

metoda,

w

samochód

wiący podstawę organizacji, decydującej przedewszystkiem o powodzeniu

nych siłaeh własnych
przy użyciu
czynnej pomocy ze strony Państwa,

sji nastręcza

szemał

wąwozu

W sobotę po południu król Albert, prowadząc własnoręcznie $amochód, udał się ze s*ym służącym w góry Ardenny, celem zrobienia wycieczki

odpowiednich

narodowej?

że

nie innego, jak tylko o skonsolidowanad

herta przedstawiają

wych organizacja ma się oprzeć i t. d.;
wreszcie,
jakie daje gwarancje, że
zwiąże wolny handel w interesię gos-

kilku lat ostatnich

na dnie

BRUKSELA. (Pat). Szezegóły tragieznej śzęieńe? króła belgijskiego. Al-

organizacyj według pewnego szemału organizacyjnego.
Jaki to ma być
szemat, czem on zasadniczo ma się
charakteryzować, jakie składowe elementy winny być w nim uwzględnione, w jaki sposób ma on normować
„kwestję więzi organizacyjnej między
życiem wsi, a aparatem kierowniczym
organizacji, jaki ma być aparat kierowniczy, jak i przez kogo kontrolowany, na jakich podstawach finanso-

pod adresem silnie zorganizowanego
przemysłu, gwarantującego sobie stałość cen na rynku wewnętrznym, nie
dały pozytywnych rezultatów na odcinku zwarcia „nożyc cen*. Dla krajowego rolnictwa
nie pozostało już

słanąć do pracy

powołanie

nocy

- Szczegóły wypadku,

powstałych na tle
oraz rodzaju kar,

szna, pod tym względem, metoda podejścia
do
rozwiązywania
bardzo
skomplikowanych
zagadnień gospo-

cechuje

nie 2 w

ające wrażenie w Belgji.

otrzyma-

niu wiadomości o tragicznym zgonie
króla Bełgów Alberta I, p. wiceminister Szembek, w towarzystwie dyrek-

tora protokółu Romera udał się do pa
sclstwa belgijskiego
celem
złożenia
kondolencyj.
WARSZAWA. (Pat). W-dniu 18 b.
m. w godzinach popołudniowych z po

lecenia Pana Prezydenta dyrektor pro
tokółu Romer udał się do poselstwa
belgijskiego celem złożenia osobistych
kondolencyj Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej

z powodu

zgonu

Króla

ZCZKA
Dr. Krzemiański

Bel-

gów.

Choroby

wewnętrzne, spec. żołądka i jelit
przeprowadził się

na ul. Zawalną
Przyjmuje

od

24, tel.
12—2i

14-25 '

4—6.
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Wycieczka estońska
w Wilnie.

Notatki

Djogenesa.
3

=

az:

—

TRĄD

karz,

z Polski

ULECZALNY.

dr.

Graham,

wyspie

Peel,

Australijski

pracujący

le-

ieprosorjum

Wezoraj © godz. 23.10 w przejeździe do Warszawy przybyła do Wilna

ma

wycieczka

podobno doskonałe ona
-— INŻ. SŁOMIŃSKI,
B. PREZYDENT
MIASTA
WARSZAWY otrzymał

estońska,

złożona

z

17

i Ehreńkreuz;

0-

na
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Grodzki

Kowalski.

— BRUNATNY

one
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wy: estoński.

Gości powitał

prez.

terema

imówca

Estouji.
dziął

lą?y.

Na

w

okrzykiem

ną

przemówienie to odpowie

serdecznych

słowach

b:

Na-

czelnik. Państwa. Estońskiego „obecny
prezydent parlamentu Einbund, który:
dał
2 serdecznej przyjažni poldej i.podkreślił gorące po
witanie.

jakie

spotkało

wycieczkę

w

Turmoncie dna granicy. polskiej) i w
Wilnie. Zakonezyl on swe Draeomies s:
okrzykiem

Niech. żyje.

Połska*.

tem

miki

miejscu

przed

i piaskowca.

kiiku

sie, že jest

niezaraźliwy.

wątpliwość,

czy

czy

ierje

w

Światłe

chory

dniami,

Wogóle

(szofer

okazuje

podano

też poprostu jakąś chorobę

trądu

są

bardzo

w

Etkauzer)

ma

skórną.
tu d
właści

podobne

'do

bak

gruź

czych laseczników 'Kocha. W każdym bi
razie tak czy owak stwierdzono.
Etkauzer
nie mógł zarazić nikogo 7 otoczenia. Nie i

elek-

w

Sowietach.

Tym

razem

feljetonu,

ja,

wystartuje

że balon
osiągnie 40.000
przełęjwaj
w powietrzu

MAGNETON

ZAMIAST

mtr. wy
14 godzin.

ORGANÓW

l-ezcenne

tlektromagnetycznie.
Wzmacniane
są one
następnie przez
rozgłośniki, umieszczone w
nawach kościoła. Próby dały dobre rezul
taty.
^
— ZAZDROŚĆ GO ZGUBIŁA. Pewie
pan, przebywający od kiłkiu lał w Stanz
Zjednoczonych, zakochał się po uszy w p

Amer) kance.

1...

ożenił

Wkrótce

"Ale šiu!
4d . pewno:
się o tem

też

p:

nie

Ronas;

zenie
że „nic

Z

rewolweru
Chciał zobaczyć

Różne fantazje miewa
ale to co

t. zw. młodzież doj-

się stało

ostatnio

w Ino-

wająey

chłopak

już

od

dłuższego

czasu

Rokieki

upatrzył

letniego

Stanisiawa

uwagą,

zdra

sobie

że mógłby

ofiarę

w

Gościniaka,

człowiek.

osobie

17-

p.

niew

również mie-

być

trochę

doweipniejszy.

ką.

NCR

'elągle;

namówił Gościniaka

do. podniesienia poziomu
uważasz

ziem.

za najprzy

niemal

w

.

same

=

ucho,

wystrzelił,

Na

zie:

zwaliło się-eigło bez oznak życia. Miodos
„ny. zabójca przypatrywał się. przez pewien
czas leżącemu w kałuży. Kr
koledze, a na
stępnie rzucił się do ucieczki.
Świadkowie tej seeny powiadomiłi odrazm o wypadku połicję. Gościniaka przewieziono- do Szpitala w Stanie beznadziejnym.
„Rokicki zgłosił się o północy do komisarjatn
sam bez rewołweru z wiadomością, że iero
“ przyjaciel Gościniak popełnił samobójstwo.
„.

Gdy

wszystko

"*

się

wykryło-i

zaprzeczenie

byłoby niecelowe — Rokieki zapytany, dlatzego dopuścił się tego potwornego ezynu,
oświadezył, ze spokojem: „Ano, bo chciałem
zobaczyć jak umiera człowiek”.
ta).

Žy wności

ua

Wróciła

kilka

żona.

Zaczęły

nie'wraca

sługą
złego,

jeszcze.

wyraziła obawę
bo minął

Na

o

że

nie

czy:

„Ale

"wykona

mógł.

Przestraszońa

nie
gi

zał

się

'Fak

kuracji

w

się: już: czuł

Pe

0 konstytucji

„Myśli

technicznego.

mocarstwowej*.

ży „Myśl miocarstwowa”. Wśród obecnych
znajdowali się m. i. Wojewoda Jaszczołi,
4. M. Rektor U. S. B. W. Staniewicz, prezes

W.

Abramowicz

i inni.

-

Zebranie zagaił prof. F. Bossowski, refetat o nowej Konstytucji wygłosił pos. red.
S. Mackiewicz; przemawiali pozatem prezes
Koła

Prawników.

p.

Wołski,

oraz przedsta +

wicięłe, „Myśli Mocarstwowej* PP. M.
szyński;
A
i W. Krasowski.

Pra:

Helena Romer
Tutejsl.

Nowele. wyd.

Swoł Ludzie.
"miński.

Rój,

Nowele

Romans.

'Chomiński. Wilno.
u

L. Cho-

Państwa

Wyd.

Micklewiczów.

(Testr dla Młodzieży).

nie

zmusza,

do

zawodów ' rzemieślniczych

Z KARNAWAŁOWEGO.

i

NE:

miale. Miasto całe aż huczało

od roz-

przez

dziurkę

od klucza i potem

od-

bywały próby w ramionach koleżanek, oczywiście co doświadczeńszych,
4. j. takich, które wiedziały mniejwięcej, jak w takich wypadkach zachowuje się „on“. „On“...
Kto — on?
„Właśnie to najrozkoszniejsze, że niewiadomo, kto na ten -raz będzie tym,
„mim'. Może apasz, może książę z Be
naresu, może basza turecki, a może...
może prawdziwy dziki murzyn...
Tu
panie dostawały łaskotek i ciągotek,
Które
zaczynały się od gardziołka i

ciepłą

falą

obejmowały

stęsknione
nowych.
pieszczoł i rozkoszy.

całe

ciałko,

niemężowskich.

Mąż... (o za okropne wspomnienie, gdy się zamierzyło iść na bal mas-

kowy w czasie jego nieobecności. Tak
myślała sobie Pani Ziuta,
słodkie
białe pulchne kobieciątko, które od lat
paru odważnie wkroczyło w czwarty

krzyżyk i nawet przyznawało się do
tego, bo strasznie lubiło wsłuchiwać
się w to słodkie zdanie:

czasu

i

w

swoim

każdym bądź razie żona wniosł
kodeci
o rozwód, który uzyska z.winy mm
No, czy nie zgubiła go zazdrość?
amik.

Austrjackie echa w Wilnie.
strajku

w: Paryżu.

i

masaż
fon.
mówił

na więcej niż 18 lat, nie wyglądała jed
nak na czwarty krzyżyk i zawodowi
sałonowi łgarze w tym wypadku kła-

mali tylko do połowy, w połowie zaś
mieli rację.
Na oko pani Ziucie meżna było dać śmiało więcej niż 18, lecz
mniej niż 30. Jeżeli przytem. zważyć.

i czar kobiecości

aż

tryskały z oczu, rumieńców i pieszczo
'Hiwych kocich ruchów pani Ziuty. to
nie dziwnego, że za nią biegały zawsze spragnione lub stęsknione spojrze

nia jej licznych

wielbicieli.

pani

kobietą

Ziuta

była

Mimo

to

z zasadami.

Nikt nie mógł się pochwalić jej spec
jalnemi
z tych,

względami.
którzy

lubią

Oczywiście
się

chwalić,

tych, którzy tego nie znoszą,
wiemy, — któż zbada dusz
cych przepastne głębiny?...

nikt
bo

Nagle

zaterkotał

o

nic nie
milczą-

Zygmuś mąż pani Ziuty, — to był
człowiek o złotem sercu. Kochał ją
szalenie, a jak był subtelny, jak intuicyjnie wyczuwał, co i kiedy i jak,
— tego dał dowód np. teraz, wyjeżażdjąc z Wilna na całe dwa dni. Złoty, kochany Zygm
Myśląc czule o
tem jego złotem sercu, pani Ziuta koń
czyła wcieranie kreinu w swoją śliczną, wygładzoną i odmłodzoną przez°

tele-

Kochanie, czy. sie szykujesz?
jakiś głos męski. Bal się zapo-

gabinet w

Bristolu. Po bału wpadniemy tam. A
potem do ciebie? Doskonale.
Twój
stary wróci dopiero pojutrze? — Jesz
cze lepiej. Cała doba przed nami. Ja
oszukałem swoją magnifikę, — powie
działem,
że wyjeżdżam do Warsza
na trzy dni. Żegnała mnie czule i ubolewala, że z tego powodu nie będę

na balu Towarzystwa

Opieki

nad In-

setkami. Wreszcie przysięgła mi, że i
ona na ten bal nie pójdzie, bo jakżeby się mogła bawić bez swego kochanego mężusia. Rozczulające, nieprawdaż?... Cha cha, cha...
—
Cha, cha, cha, — zaśmiewała
się pani Ziuta. — Więc
śpiesz kochany Franiu. Śpiesz, pocałuj, zanim iegz
cze się nie wystroiłam, bo potem to ci
nie pozwolę wygniatać sukienki. Potem to dopiero po bału... dopiero po
balu, najdroższy mój apaszu.
Franuś miał właśnie przebrać się

za apasza a pani Ziuta za kolombinę.
Wpierw chciała — za nimfę, ale rozmyśliła się. A może ten łobuz
Zygmuś wróci wcześniej? — Może przyjdzie na bal pozna ją wtedy odrazu po
rodzimym

znaczku,

nad

lewą

piersią.

Gdy Franio śpieszył do Ziuty, jego
serdeczna żonusia Kamilcia stała przy
telefonie. Dzwonił właśnie
Zygmuś,
mąż Ziuty.

—

Wiesz co? —

że wyjeżdżam

do

Ziuta uwierzyła.

Warszawy.

Przyrze

zasnął,

a

w

mię-

nagi

i sam.
Ew

południu i mimo
przebiegł mu po

Adam: w:

tej sytuacji

i

rozpaczliwe

znaki

duszeij nie

S.

daly

O:

S.

žadnego

re-

Ч

chust-

pijany

chłopek...

Pozatem

nikt.

miasta.

do

Oto

mój

wyskoczył

zbawca
z

cielę,

ża

—

pomyślał

drzewa,

jak

i jego

czem

pan

P.

przeraził

właściciela.

— Dawaj pan chałat —© zawołał nasz
nudytsa —- płacę za chałat, płacę ‘ха Bac
„płacę eo, pan chcesz, ale w mieście.
Pan Mordka 'Abendglanz ochłonąwszy
z
przerażenia,

Zbytnia

uznał

BR

interes

RY

ża nierealny.

wzbudziła

w' nim

— Nie handluję z gołasami = won
—Biegnij pan. na-płażę.

adczył.

nieufność,

W.

następstwie "p.

nego,

i

z

resztu

P.

"pobił

uwzględnieniem

liczności

łagodzących,

otrzymał

i SKŁADY

nan

na

manifestujących

na

ulicach

w

Czasie

miast

ostatniego strajku: gener.

Sensacyjne

Chodzi

czy

mianowicie

o to,

czy

istnieje

przeszczepiania
oczu
jednych
oczodoły drugich i co za tem

jest

możliwe

przeszczepienie

doświadczeń

u zwierząt

oczu

jednego człowieką drugiemu.
Przed 10 laty wywołał sensację młody
student węgierski Koppanyi, który na w:
deńskiej klinice okulistycznej przeprowad

nowicie

szczurów.

z przeszczepieniem

niższych.

Udawała

przeszczepianie

Kwestja,

to

czy

mu
u.

się

żab,

zwierzęta

Przeciwko
wytoczono

doswiadezeniom“

argument)

że

szczepionemi
oczyma jest
iwe, ponieważ ako po

GCZU

wić

min
ryb

z

szczepionemi
w ten sposób
oczyma
widzieć, pozostała nierozstrzygnięta.

i

pizę
mogły
:

Koppanyi'egu

widzenie

z

prze

zasadnicza
niewyjęciu nalych.

kła mi, że na bal nie pójdzie, a wie—— Bodła... ryknął jak tur i schwy
czór spędzi rozmyślajac o mnie. Fracił apasza za kołnierz. zrywając jednuś wyjechał? — To doskonale. Nikt
mocześnie ze swojej
twarzy
maskę.
nam nie przeszkodzi. Będziemy tańZygmuś był rycerski i nie chciał kryć
twarzy za przyłbicą.
czyć aż do rana. Potem do Brystolu.
Sniadanko. Gabinet zamówiony. A po ,
Apasz zwrócił się ku napastnikotem do ciebie. Jeszcze nam cała doba
wi i zamierzał uderzyć go pięścią w
pozostanie... A Franuś głupi uwierzył.
pierś. Wstrzymał jednak podniesioną
że będziesz, siedziała i rozmyślała. o
dłoń, wyrwał się z rąk Zygmusia, bły
nim... Cha, cha cha...
skawicznym ruchem wydobył i wetk-*
— Cha, cha. cha... wtórowała pani
nął mu w
rękę bilet wizytowy i znikKamilcia, pełna temperamentu brunet
nal. Zygmuš nie miał nawet czasu
ka o oczach. które rozpalały najbarprzeczytać na bilecie, z kim ma do czy
dziej nawet zlodowaciate serca.
Tanienia. bo właśnie pani Ziuta jęknęła

kich oczu

brakowało

na pokładzie
przeszkód.

dla

„Małyginowi”

stopienia

lodowych

Na balu gwarno było i rojno. Urwawszy chwilkę, Zygmuś zmierzał ku

i:

11,

NASION

żądanie rozsyłany
bezpłatnie. Oko

martwem,

jest

przeszczepipne

jak

np.

oko

jest

th

szklane.

Dr. Finkler, inny uczony wiedeński, donosi, że na klinice we Fryburgu. przepro.
wadził prof. Wagner
dowód, że oko po
śmierci osobnika nie zamiera natychmiast,
lecz żyje jeszcze przez pewien czas i może
nawet funkcjonować, w
uda się wznowić
obieg krwi.
Oko człowieka żyje conajmniej 29. mi.
nuty po zupełnem podwiązaniu obiegu krwi.
W. przeciągu 45 minut można jeszcze wzno-

Możliwość przeszczepianiu oczu.
szereg

zamiera:

czemś

doświadczenia uczonych
specjalistów
się .

„b
i na

a-

"NASION -

Ceglana:

lo3a

wyszedł

'tlamów

oko

tydzień

Wel

С. ULRICH

"Widok

'starożakon-

wszystkich

z zawieszeniem.

HODOWLA

idzie,

wiada ślieznie. Zamówiłem

— Со Pani mówi? Nie może być...
Wygląda Pani nie więcej jak na lat
18.
Oczywiście Pani Ziuta wyglądała

że temperament

szyjkę.

że

płynącej — sprawiły.
bez pożegnania mknęWarszawie.

ku

nasze

zarówno

możliwość
stworzeń w

z austrjackimi soejal-demokratami i prołestu przeciw akeji rządu. Strajk ma się odbyć
dziś w godzinach 10 do 10.38.
`

W. związku z wypadkami w Austeji niektóre organizacje robotnicze w Wilnie ogło
siły półgodzinny strajk na znak solidarności

postanowił

Gdyby chociaż ręcznik, niechby

—

snat.

protestacv|nego.

Był

łódek

lektury fa-

przy

wreszcie

Po godzinie ukazał się na horyzoncie p.
Mordka
Abendgłanz, : wiodący
na sznurku

zawodzie —— nie

Psychotechniczny

się

gór

przynajmniej

szedł

za postę-

zdoła strawić i przyswoić

wybrał

i szanowany

ka do nosa
-— marzył krocząć przez spowite
mrokiem i mgłą pola, ku szosić.
Na szosie ukrył się za drzewem i czekał.
Przejechało kilka aut, dwie
peme furmanki i jedna dorożka z pasażerami. Prze-

chowych pism. Rzemieślnik zagranicz
ny, nurzający się poprostu w 'powodzi pism fachowych, będzie dła niego
zawsze groźną konkurencją.”

Instytut

Niema tego złego, któreby nie wyszło na dobre
anów o tem, co to będzie. Starsze Panie trepowały zapomnianą nieco sztu
kę omdlewania w ramionach i obserwowania jego” przez nieznacznie nie
domknięte powieki. Młodziutkie panieneczki podglądaly
te,
ćwiczenia

pem

dzień

znany

wo-

ubraniem,

siną dal,

—

powszech-

mieślnik nie będzie mógł iść

należy

POKŁOSIA.

Bal maskowy Towarzystwa Opieki nad. Insektarni zapowiadał się wspa

w

nej. Jesi to objaw
niepocieszający.
Niewykształcony . odpowiednio
rze-

Rojego

Proklamowanie

la

cielę

W wiedeńskiej pra e fachowej toczy
obecnie dyskusja na ogromnie ciekaw

s

į

oły

| Tabie Rzemieślniczej w Wilnie jest ociowy. Nie ma chłopiec -zdolności dó” becnie w zaczątkach, jednakże na tyle zorganizowany, że może prowadzić
"nauki, jest nierozgarnięty albo popro
"normalną pracę. Rodzice, którzy od* stu tumanem — niech idzie do termidają dzieci do tęrminu, powinni; donu. Rzemiosła jakoś się nauczy. Otóż
stosować się, do jego orzeczeń.: Będzie
takie
podejście do sprawy
skazuje
to pożyteczne dla dzieckai dla naszezgóry nasze rzemiosło na wegetację.
go rzemiosła w przyszłości. : Nie podoła ono.konkurencji zagranicz
(h).-

Scena Wi-

WORA

do

oddziałami

%

X

skierowywać-element najmniej wartoś

leńska.

e

narazie.

uwzględnienia: żadne rozporządzenie.
Jeżeli rodzina uprze się; chłopiec.
którego
odpowiedzi
przytoczyliśmy
na początku. zostanie fryzjerem: Można też zgóry przewidzieć: że będzie
marnym rzemieślnikiem. Utarło się u nas przekonanie, że -

ž
LĖ

Wilno.

Książka o Nich.
Wiija

Warszawa

„wyd.

dziców

trzema

tych badań po-

party jest tylko autorytetem Izby.

ZA
о- godz. 12-ej w sali Sniadeckio!ch
S. B. odbyło się „Wielkie Zebranie Odczye „ poświęcone
howej
Konstytucji
Poi:
skiej, urządzone staraniem Związku młodz:

BRĘWR

Wynik

z jakich

łódka

zultatu.

`

ps

już

sprawiło;

wiadomio

(Ratujcie

"norwowo,

szpitalw

ale

że

cych

Zebranie odczytowe
-

młody,

i

Po głębszym namyśle zdecydował się doczekać zmroku, żwłaszcza, że wszelkie uśiłowania przywabienia” do brzegu przejeżdżają

dačyai

rycznym. Pó powrocie do domu pomi
na punkėjė
zdrady miąż wpadł” tym razem
faktycznie. Zdradziła © cy nie zdrądziła —

„Strajk generainy

—

krzyżu.

zatrzasku.
w

SA

wytlobyło z s
wyczerpanego

potrzeba

P.

miał

łatwo by do

kajakowego

Pan P. obudził się po
prażącego słońca.
deszcz

rozmowie

Żona

Zazdrośnika:
tomnego
i

zaszłą

"W.

nie

o

* opuścić kr У. jów
wać, trudniej - ха
słabo,

mi

mieszkania

i prak-

dzyczasie działało
złośliwe fatum. | Silny
wiatr i przybór wody w Wiśle, wody nie-

podejrzliwy Hisz
ale nie wyłaził.

'Pymcząsem
żoną -wogól:
rychodziła, i nikt jej,
dzal. Zaczęła się nawet n
go

łódkowego.

wodnego.
Oto w piękny, pogodny

Zmęczćnie

mijać powoli

dydaktyczne

necznych:

dni.

nuty, godziny, dni... Uparty
pan czuł się w szafie źle,

życie

Upatrzywszy odpowiednie miejsce, przybił:de brzegu, rożebrał się dó naga i poddał
się wpływom
życiodajiych
promieni sło-

pot-m
wł
w su
zabie

zamknął

walory

nął przeciw prądowi, aż
wylądować i odpocząć.

sam przyłapać
żonę
wy jdżd. Na dworcu

pialni do szaty, (przedtera
rając klucz ze sobą),

samo:

w swoich: sferach handłowiec, na wycieczkę
łódką. Dłago i wytrwale w pocie czoła pły-

relacjom
tega
— nie uwierzył

pożegnał się czule z żoną i PE
byt spowrotem pierwiej niż ona we...
nem
mies4
ju, gdzie schował się

na spacer. Ruszyli. W' oddali niepostrzeżenie
Szli za nimi inni ehłopey, ieh koledzy, prze
czuwając, že stanie się eoś złego. Ale narazie nie specjalnego nie zapowiadało się. Rokieki w dalszym eiągu zachowywał się wesoło,. opowiadając współtowarzyszowi „najnowsze kawały*. Dopiero gdy znaleźli się
na ul. Piehaaka wpobliżu kościoła „Matki
Boskiej Rókieki nagłym rucheni wydobył z
kieszeni rewołwer i włożywszy Gośeiniakow

Ale „to nie był tylko żart”. Nazajutrz
gdy obaj przyjaciele znaleźli się ria t. zw.
„Młynie* przy ul. Średniej 5/6 Rokieki był
w bardzo dobrym humorze: załatywał wód

rzemiosła naszych
— Jaką pracę
-jemniejszą?

jak umiera

:

i w końcu postanowił
im flagranti. Udał więc

ucho

szkańca Inowroelawia, któremu oznajmił, by
obraehował się z życiem i „zrobił testament",
gdyż wkrótce go zastrzełi. G. na takie dictum Śmiejąc się pokazał koledze zęby z

„dzał rozmaite niesamowite pomysły i. skłonność do zbrodniezości. Niedawno kupił nielegalnie rewólwer i od tego czasu Szukał
okazji, by go „praktycznie wypróbować”.
Kierująe się jakąś -ehorobliwą fantazja

Dążenie

w

e

wprost

torów sportu

góle

do

» żona

że-

lyczne, szczególnie w Wilnie, gdzie płynie
Wilja, błękitną falą połyskująca i sport wioślarski posiada wielu zwołenników.
Działo się to w s
zie warszawskim.
Zacznijmy
jednak od początku i opowiedzmy tę historję ze szezegółami, ku pamięci i przestrodze tak licznych u nas ama-

2a-

stosowano w Wiedniu. Magneton
—
to
gany bez piszczałek. Dźwięki wydobyw:

nej

wiadomo
- bowiem,

jest naj
ym, bezkonkurencyjnym feljetonistą. Jeśli jednak sięgam znowu do tej nieprzebranej skarbnicy krajowego wyrobu humoru, to czynię to głównie dlatego, że historja, którą opowiedzieć
zamierzam posiada

w przestworza z Moskwy automatyczny ba
lon, kierowany przez jedno z obserwatorjów
sowieckich z ziemi. Inicjatorzy lotu zapew-

ostatniego,

„nego majstra, który przeszedł nietylkc przez poradnię lekarską. (która u
Następnie, gości . podejmowano prze=
Ściąganie
skóry
z
cielęcia.
3
nas obowiązuje również), następnie
kąską. Po „RARE
postoju przy:
— A jakiemu zawodowi
cheialbadania psychotechniczne, ' ale jest
dźwiękach
I Brygady „pociąg ruszył - „byś się poświęcić?
. przedewszystkiem uzdolniony — rozdo Warszawy.
— Zostač fryzjerėm.
garnięty i odpowiednio: wykształcoW ycieczce od „granicy polskiej
w
To są dwie -odpowiedzi kandydany.
Turmoncie towarzyszą z ramienia M.
Ча do zawódu fryzjerskieso, udzielone
Czy będzie dobrym tokarzem chło
S. Z. J. Weinstein,. poseł estoński w
podczas badań jego uzdolnień w Inpak, który nie ma tak zwanego „kiePolsce Pusta i estoński attache wojstytucie -Psychotechnicznym przy Izrunku w rękach
=- dobrym -fryzje
skowy,
przedstawiciel
t-wa polsko:
bie Rzemieślniczej w Wilnie. Rodzice
rem, który nie ma dobrej pamięci
estońskiego
w Warszawie mec. Beynamawiają go. by wstąpił do termiwzrokowej. „albo naprzykład
telefo-:
lin i red. Evert. Po drodze powitali i
nu do fryzjera, 19-letni chłopak natonistą —; bęz. dobrej „pamięci słuchoprzyłączyli się do wycieczki przedst
miast marzy o ściąganiu skóry z cie- wej. Zawód krawiecki czy stołarza wy
Zw. Of. Rezerwy dyr. Młynarczyk i
lęcia!
inaga pewnego zmysłu artystycznego. ,
przedsławiciełe młodzieży 'akademicSzereg krajów kulutralnych wpro
'Fempo współczesnego życia, jego sta
AE
2
wadził już oddawna przymus badania
le wzrastający* poziom .kułtutalny —*
Na "stacji w Tamoniach witał wypsvchotechnicznego dla narybku rzewymaga odpowiednich łudzi: na 'od=.
cieczkę: starosta brasławski. Na pe„ mieślniczego z rygorem podporządkopewiednich stanowiskach.
ronie
prezydent Einbund
przesžed!
wania się jego wynikom.
aiš
przed fronteni -kompanji
Na podstawie tegorocznych badań
honorowej
U nas, jak dotychczas. niema olicKPW.
; jalnego rozporządzenia w tej sprawie. Instytutu Psychotechnicznego w Wil‹
nie widać,
że do zawodów rzemieślninatomiast Izby Rzemieśłnicze w: zaczych idzie element o bardzo niskie
kresie własnych kompetencyj wprowykształceniu. Przeważnie z dwoma.
wadzają już przymus badania psycho
nie

nizują

Opieranie się ma sprawozdaniach sądowych jest najłatwiejszą pracą w dziedzinie

nu

rzewajaca,

cześć

wypadł w Ameryt*

wą djagnozę jest niezwykle trudno, gdyż

mieszkań: zaopatrzone jest
tryczne i w bieżącą wodę.

W)! mieście Vermillion w słanie Ohio bez.
robotni urządzili sobie mieszkania'w starych
wielkich beczkach od wina. Każde z tych

wrocławiu przechodzi wszelkię pojęcia.
„Bohaterem wypadku jest 19-letni uczeń
piekarski, Stefan Rokieki, syn zamożnych
rodziców, posiadających kamienicę. Dojrze-

Przemówienie za

cząstki kwarcu,

trąd

a

Ru-

ŚNIEG

miej.

Istnieje
przypuszczenie,
że ma
się
czynienia z gruźlicą skóry. Postawić

Komendani

ciūski. wyražajac . uczucia przyjaźni
dla Estonji i przypominając powitanie Prezydenta Estonji
Strandmana

i autobusów

— WYPADEK TRĄDU, jaki ostatnio 7a
notowano w Warszawie, a o czem pisaliny

U. S. B.

miasta płk. Blocki. z ramienia miasta
prof. Safarewicz. Prezes Związku Li
teratów Hulewicz. Prezes Symqykatu
Dziennikarzy
Szydłowski.
redaktor
Święcicki ezłonek
pórozumienia pra
sowego polsko-estońskiego, prez. Izby
Rzemieśl Szymański, Dyr. Izby Przeamysłowo-handl. Barański i Izby Rołni
czej inż. Iwański,
dyr. Teatru Miejskiego. Szpakiewic.
i wielu - innych.
W chwili wejścia gości do salonu orkiestra KPW odegrała hymn narodo-

tramwajów

NUDYSTA.

dzie on wysłany do leprosorium pod Rygą.
a zostanie w Warszawie, nawet u siebie w
domu z tem, że musi zgłaszać się na bada
nia do ambulatorjaum Państwowego Zakładu
Higjeny w Warszawie.
— NOWY LOT DO STRATOSFERY orga-

w Północnem Ontario. Po zbadaniu płatków
przez uczonych okazało się,
że zawier:

Staniewicz, prof. Zdziechowski,
prez.
Sądu Okręgowego Kaduszkiewicz, Sta

rosta

dyrektora

skich.

prez. Sądu Ape

łacyjnego- Wyszyński,

szezepionkę

ciw trądowi. Skłąda się ona z różnych 0
w skład których wchodzi
złoto. Leczenie daj':

sób. Dworzec udekorowany był flagami o barwach estońskich i polskich
W salonie recepcyjnym dworca
zebrało się na powitanie gości liczne gro
no przedsiawieieli miejscowego społeczeństwa na czele z estońskim Konsulem
Honorowym
Prezesem
Izby
Przem.-Handl. w Wilnie Rucińskim.
Obecni byli m. in. senatorowie Abra-

mowiez

wynalazł

w

UŚMIECHY ! UŚMIESZKI.

i ze Świata.

boleśnie i zemdlała,
Teraz książę indyjski (tak się prze
brał Zygmuś) zaczął ją cucić, Świetna
broń to mdłenie. Nim pani Ziuta oprzytomniała, Zygmuś już trochę оchłonał. Zrozumiał, że trzeba za wszel
ką cenę uniknąć skandalu.

bufetowi. Nagle wzrok jego padł w
- Zaczekaj tu na mnie. Pójdę zapłacić rachunek w bufecie, wrócę i
zaciszny kącik na ławeczkę ustawioną na uboczu zacisznego gabinetu i
pojedziemy. W domu porozmawiamy.
Pani Ziuta nie protestowała. Zye„osłonioną zielenią łaurów. O biędne
muš zaš spieszyl do Kamilei. aby ją o
laury, jak wiele zadań na was ciąży.
— wy wieńczycie czoła zwycięzców i „ Wwszystkiem poinformować.
wy również osłaniać musicie czułe po
Co się stało?! Dlaczegoś zdjął
maskę? -— zerwała się na jego spotcałunki nieopanowanych kochanków.
kanie.
Szli w ustronie. nie spostrzegaWłaśnie w cieniu łaurów jakiś apasz
wpił się ustami w białe obnażone rając, że apasz skrada się za nimi. Tym:
czasem apasza zastanowiły te gorejąmią kolombiny. Žygmus lubił rodzajowe obrazki. Przyczaił się tedy za lice oczy bajadery (tak się przebrała
stowiem drzewek. Na ustach wykwitKamileia). Czyżby w Wilnie była jesz
nął mu uśmiech wielce zadowolonecze jedna para takich oczu?! Jakoś ni
go satyra.
I
Zygmuś
zadrżałi
gdy dotąd nie spotykał. Gdyby spotzbladł. Nad lewą piersią kolombiny
kał niezawodni.by spostrzegł. Takie
oczy, takie oczy... jak gwiazdy... jak
czerniała wyraźnie mała plamka. To
u Kamilei! Nagle nogi zadrżały pod
ona, niewątpliwie: to ona, Ziuła.

funkcję 'oka.

Po nagłej

śmierci

ezlowie-

ka, pozostają oczy conajmniej przez 22 mi
nuty w stanie zdolnym o podjęcia funkcji
widzenia.
Prof.

Wagner

Sodetasih,

że

oczy

psa,

któremu obcięto głowę reagowały na światła
po skonstruowaniu sztucznego obiegu ktwi.
Żrenice

łub

odpowiednio

do

bodźca

zwężały

rozszerzaly.

apaszem.

książę
jakby

Bajadera

indyjski

zdjęła

pocałował

się

maskę,

a

ją w usta,

na pożegnanie.

— Kamilcial...
Krzyk apasza

wstrzymał

oddala-

jącego się już księcia mdyjskiego. Sta
nął przed apaszem.
Apasz już wiedział, że to Zygmuś.
— Przepraszam. Parę słów na oso

bności, —- rzekł biorąc nod rękę księcia.

To

nieporozumienie.

—

powtó-

rzył zdejmując maskę.
—

F..

Zygmuś.
mienie,
jeciela

Fra...

Franuś...

—

wyjąkał

Rzeczywiście to nieporozurzekł wyciągając do przyrękę.

Finał.

ich dam“

Panowie

jak

„wrócili

w tańcu.

do

Apasz

swo-

został

przy bajaderze, a książę indyjski por
wał kolombinę. Z gabinetów w Bry-

stolu nikt nie skorzystał. Natomiast w
zaciszu małżeńskich sypialni odbyły
się analogiczne rozmowy.
A jednak przekonałem się. że
jem o.ciebie szalenie zazdrosny,powiada mąż.

— Jak ja się cieszę!... jak ja się
cieszę!... powtarzała zdyszanym szep
tem

żona.
Nauka

moralna

dla bigotów.

i de-

wotek: Niema tego złego, któreby nie
wyszło na dobre.
X.
T

El

szenie
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SPORTOW

KURJER
POLSKA
się

odwo-

a reprezentacją Polski zostało
łane'i przesunięte па 25'b. m.
Niemcy

zmianę

tę

Humaczą

prze-

męczeniem. się .w poprzednich turnienależy
jach.i uważają. że z „Polską
grać ostrožnie.Widocznie nauczeni są spotkanien:
piłkarskiem z wyniku którego nie. byli
bardzo zadowoleni.

Rygi

na

spotkanie

hokejowe

nadaje

się jedynie

do

nieźle.

A. Z. S. i reprezentacyjny

l 2-8

wyznaczony

War
4 go

marca

w

Mecz

ma

się

odbyć

reprezentncyj

szkolnych

powinien
tową

mecz

rozpocząć

tośnie

między

rywalizację

wagi

walkach

rundzie

nad

bu-

spor-

wą wałkę

(ŻAKS)

diu

zorganizowanie

zawodów.

z Minko-

z Gawałkie-

wych, które mają się odbyć 24 i 25 b. m.
ma polu wyścigowem qa Pośpieszce.
Zawody te będą niewątpliwie cieszyć się

uiemniejszem

powodzeniem

niż zawody

Związek

o:-

Obrady Zw.
(Pat). W lokalu Pań

łoniono

minutową

specjalną

niem autonomji.

sokości zadania, ma

ci-

prawo

mianować

zwołać

nadzwyczajne

wal-

ne zebranie dla wyboru nowego zarzą
"by walne zebranie w przyszłym
odbyło się w, Katowicach.

roku

Wieczorem wybrano nowe władze
zarządu w następującym
składzie:

rządu. Na zarzuty odpowiadali obszer

przewodniczący gen. Bończa - Uzdow
ski, pierwszy wiceprzew., a zarazem
przew. sekcji gier i dyscypliny dr. Wo

nie płk. Glabisz, inż. Przeworski i inni. Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej i obszernego sprawozdania Polskiego Kolegjum Sędziów
uchwalono absołutorjum dla. ustępujących władz. Przeciwko
absolutorjum głosowały Siąsk i Liga (86 głosów). Długą dyskusję wywołał wniosek PZPN. o zniesienie Ligi. W obszernej i miejscami burzliwej dyskusji
przemawiali płk. Glabisz, dr. Jerzy Mi

jakowski, drugi wiceprzew. Jerzy Michalewicz, trzeci wiceprzew. płk. Rudolf, sekretarz inż. Merliński, skarbnik kpt. Nikolski, referent zagraniczny .płk. Glabisz, kapitan związkowy
Kałuża, kronikarz major Loth.

emocjonują się grą

w

Dnia 18 lutego jako
w
czwartą
rocznicę inauguracji pierwszej w Pol
sce jednostki organizacyjnej Legjonu
Młodych odbył się w sali Kasyna Gar
nizonowego uroczysty obchód. Władze reprezentował p. Wicewojewoda

nież sprawa

dyskusję

zniesienia

wywołała

autonomji

Polany,

Murowana

Osz-

pracy

minimum

oddziałów

posiada

sprzętu

Świeilicowego.

własne

bibljoteki,. inne

.

:

zawieszone `

JUTRO

i<

„Zniżki ważne.

| Aa

z małżonką,

kpt.

również senjor

Młodkowski

i Instytutu
darczych.

Nauk

Obchód

Handlowo

i inni.

- GospoKi,

zagaił komendant

Legjo-

nu Młodych. Oddziału Akademickiege w Wilnie p. Karaś, który przemó-

wienie

swe

zakończył

okrzykiem

na

cześć Marszałka Józeta Piłsudskiego
pierwszego Senjora Honorowego Leg

jonu Młodych.
Następnie
wygłosili
przemówienia pp. Nacz. Czystowski w
imieniu Związku Legjonistów i Kuratora Okręgu
Szkolnego.
Matuszkiewicz w im. Podokręgu Związku Strze
leckiego, przedstawiciele
korporacyj
akademickich
„Cresovia',
„Vilnen-

sia* i „Piłsudia* i przedstawiciel Aka
demickiego

kiestra
odbyła

Związku Strzeleckiego. Or

odegrała

I Brygadę, poczem

się przysięga

nistów i legjonistek.

przeszło 40 legjo

W, dalszym

p. Rynca

wygłosił

ciąod

Młodych,

poczem po części koncertowej uroczy
stość zakończono okrzykami na cześć

i Pana Prezydenta.

łe państwo sowieckie.
są

narzędziem

propagandy

przedewszystkiem:

kso-

organiza-

cje partji komunistycznej, które w drobnych
komórkach (jaczejkach) wpajają idee komunistyczne robotnikom fabrycznym i kołchoznikom, uświadamiają pojedyńcze jednostki i
oddziaływują na masy bezpartyjne. Ogromne
usługi propagandzie oddają jaczejki młodzieży

komunistycznej

M-rzenia

zwane

Komsomołami,

Odbytemu w piątek. 16 b. m. kolejnemu
zebraniu
plenarnemu
członków
zarządów
dzielnic Rada Grodzka nadała szerszy charakter,

zapraszając

na

zebranie

przedstawi-

Po referacie posła Brokowskiego prezesi
poszczególnych Kół dzielnicowych
złożył
szczegółowe sprawozdania z ui
Za
rządów.
Už
*
Pierwszy „złożył sprawozdanie z działa!
ności Zarządu Koła prezes dzielnicy Ponary.
p. Kazimierz Grodzicki, z którego wu
że. Zarząd poświecił dużo uwagi na rózwią
zanie konkretnych potrzeb 'życia gospodar.
czego dzielnicy Ponary, tudzież z inicjatywy ‚
iKoła w dzielnicy tej zorganizowane jesł dożywianie dziatwy w wieku szkolnym,
:
robotnych.

Pozatem

dużą

uwagę

poświęcono

ustawie uposażeniowej,. scaleniowej i sprawie
komasacji gruntów, znajdujących się na terenie dzielnicy Ponarv. jak równięż podjęcia
pracy na odcinku młodzieżowym.
Prezes dzielnicy Zarzecze, p. Ludwik Piszczek, poinformował, że między. szeregiem innych
zagadnień,
Zarząd
szczególną
uwage
zwrócił na nawiązanie łączności z. organiza:

cjaimi na swoim
terenie, jak również na
akcję dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym i zaznaczył. że członkowie zarżądu.
i
niektórzy
członkowie
dzieci
bezrobotnych,

dzielnicy
dožywiaia
uczęszczających
©-

dziennie do nich na obiady. Ponieważ akcja
ta dała- pozytywne wyniki, wobec tego ха
rząd rozwinął w tym kiEruniti odpowiedni а
agitację drogą ulotek.
°

Ze sprawozdania

p. dr. Aaa

Maciurzyń

skiego. widać, że zarząd z. dzielnicy Śnipiszki
urządził
szereg
odczytów,
wygłoszonych
przez p. dyr. Glatmana, nosła Brokowskiego

któ

re pod pozorem związków sportowych i samokształceniowych szerzą propagandę. To sa

o dżungli.

mo się dzieje w Związkach zawodowych, które nie mają na cehu - bronienia
interesów
warstw pracujących, ale współpracę z rządem
i wychowanie mas robotniczych w duchu ko
munistycznym.
Dla

ściągnięcia

mas

stwarza

się

ośrodki

atrakcyjne, rodzaj klubów z radjem, kinem i
L d. w których wyszkoleni agitatorzy wychowują społeczeństwo w duchu komunistycznym.

Ośrodki

takie

czyli kluby

są często

chóme (pojazdy agitacyjne) które
do majodleglejszych zakątków dla
propagandy.
°
iPrócz wyżej

wymienionych

ru-

docierają
szerzenia

dróg, któremi

Sowiety zorszerzają propagandę
ną na całym obśzarze państwa,

komunistycz
niesłychanie

ważną rolę propagandową odgrywa w śowie
tach sztuka i prasa. Prasa sowiecka służy
przedewszystkiem jedynie propagandzie S0wieckiego budownictwa, a nie głodowi wiadomości. W Sowietach wychodzi niesłychana
ilość

dzienników

pularną

i czasopism,

i odgrywającą
prasa

agitacy jne,

dużą

ścienna,

w

niezmiernie po-

rolę wśród mas
której

są

zamiesz

pisane

ad-hoc, polępia jące kapi-

talizm i apoteozujące komunizm i jego zdobycze. Sowiety mają 1156 teatrów, nie licząe
zespołów grających
w
jadłodajniach,
tysięcy Kółek teatralnych, grających sztuki
agitacy jne, 38 tysięcy stałych kinematografów
przy tem znaczną ilość ruchomych. W kinach

bywa codziennie na obszarze całego państwa
niiljon osób, a że-filmv są również propagandowe można sobie wyobrazić jaki to wywiera wpływ na szerokie masy.
Niezależnie

pagandy

od

literaturę,

tego

rząd wprzągł

malarstwo,

wet muzykę. Pojęcie sztuka
stało istnieć w Sowietach.

otoczona

małemi,

marzy w klatce o. dalekiej
już nigdy...

dżungli,

której

nie

ZWTACano

także

kulturalnego.

na

Y niedziełę w

wycho-

zbiórki.

a

do

tego

znajdujący

się w' bardzo

cięż

„kich

warunkach materjalnych.
Jeśli się to zważy, przyzna się bez trudu,
że praca wychowawcza Strzelca poszczycić
się może poważnemi rezultatami: mamy
już
gromadę

ludzi

karną

i

mocno

związaną

wspólną ideą. W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd powiatowy zorganizował, jesienis;
ub. roku, odprawę referentów oddziałowych
wychowania obywatelskiego. , na której prze
dyskutowano i uzgodniono plan pracy wychowawczej w myśl wskazań Zarządu Głów

Po

Święcie

Morza,

dwudziesopię:

w czem + żeńskie. W
daje się zauw
&

ności

па

zbiórkach

na

wsi

wyższy

rok:/

jest

niż

w miasteczkach, zato miasteczka znacznie
przeważają w wynikach sportowych. Odznak
strzeleckich
'w
roku
ubiegłym
zdobyto:
I klasy — 5; II klasy — 38 i III klasy — 198.
sportów

największe

powodzenie

ciarstwo.

Strzelcy , wyrabiają.

saneczki.

Odznak

P.

O.

S.

182 na ogólną

ma

sami

паг-

narty

zdobyli

strzełczy

liczbę 333-ch.

ujrzy

to

arterjami

sączy

do pro-

rzeźbę

dla sztuki
się

a

na-

prze-

propagandę

w społeczeństwo. Lecz nie wystarcza tylko po
kazać czy powiedzieć, trzeba „jeszcze umieć
wpoić w masy poczucie że oni są twórcami

10-ej zebrali się

wszyscy

nabożeństwie

sformowano+-

p.

Zarządu

-Oddziału- Związku

Strze

wiatu

odebrał

przyrzeczenie

strzeleckie

‹

członków Zarządu Oddziału Z.
łonków
wspierających, junaków z Pododdziału. Mia-.
dzioł, junaków z Pododdziału: Sudniki, Ki
rownika Oddziału Z. S. Słoboda ob. Alfredu
Wbjciechowskiego i Pododdziału 2 5. Dziahile.
Po ORO
przyrzeczenia Kom
Powiatowy wygłosił okolicznościowe
wienie, w którem zaznajomił, że oddział
dziolski na patrona swojego wybiera bohatera narodowego Ś. p. Lisa-Kulę. Następnie т
strzelcy odśpiewali Modiitwę Strzelecką,
kió
ra ogromnie publiczność zainteresowała: Ро
odśpiewaniu modlitwy strzeleckiej jeden ze
strzelców. wygłosił dekłamację, a potem o:-*
kiestra:: odegrała wiązankę pieśni” legjos
wych. Wreszcie Pododdziały: Z. 9. Komjaq
Rezerwistów
i Pluton: Kawalerji -przedefi
"wały przed Komendantem Powiatu Z, -$. De:

tiladę

prowadził

Z.

„Zainteresowanie

S.

ob. Ciupiūski

Józef” komv.

„miejscowej

ludności

Związkiem Strzeleckim jest znaczne. Nastzój
tak członków „ składających
przyrzeczenie
- strzeleckie, jak i ludności był, podniosły.
Po odbytej uroczystości wieczorem
20-ej odbyło się przedstawienie, została

i dyr. 'Wójcickiego. W* planie zarządu jest
również zwrócenie uwagi na niesienie po“
mocy dziatwie bezrobotnych.
P. Marjan Hoppen, prezes dzięlnicy Zarzecze — poruszył w sprawozdaniu Zarządu
- szereg niezbędnych
potrzeb gospodarczych,
żywo obchodzących
Zwierzyniec. ,

godzinie

kiego .w- Miadziole i czł.. ZNP, w którem m
wiązał -do tradycji Oddziału Związku.
St
leckiego "przed «wojną.
'Po przemówieniu Komendant. Powiatu | 24
$..ob, Knoche. przyjął raport z Pododdziatu
Z. S... Kompanji Rezerwistów i Plutonu Kompanji. Raport składał ob. Józef. Ciupiński.
Kompanijny Z. S. Następnie Komendant P.

*cioleciu Strzelca w Wilnie (90 oszmiańczuków) oraz Święcie Narodowem 11 listopada
Na terenie powiatu oszmiańskiego jest 12
oddziałów pieszych,
jeden konny i ogólna
ilość 38 drużyn,
wyszkołeniowym

O

członek

dzinie uroczystości i świąt państwowych za
znaczyć należy udział
strzel
oszmiafiskich w: obchodzie Imienin Marszałka, święcie 3 Maja, rocznicy wymarszu 1-ej Kadrówki, odsłonięciu pomnika Ludwika Narbutta
Dubiczach,

przyrzecze-:

który udał się na plac Rynkowy.
Na placu rynkowym wygłosił okoiiczao-'
ściowe
«przemówienie Bernacki. Marjan

nego i Podokręgu, oraz wręczono referentom
drukowane instrukcje i wskazówki. W. dzie

w

N.-Miadziołe

junacy
z -Pododdziału . Miadzioł 1“ Sudniki:
do lokalu gminnego -na zbiórkę -w. iłosei :30,'
po chwili Zw
pododdział Dziąhiie.z Oddziału: Z.
"Słobodzie w iłości 8-iu_ junaków.: Punktualnie o' godz. fl:ej
:wyruszonodo kościoła parafjalnego: na uroczyst* naho- żeństwo.
Na czele, szła orkiestra Straży -Pożarnei
tępnie Poddziały Z.'S. Miadzioł;
Sudniki i Dziahile, za nim kroczyła kompanja rezerwistów i oddział konny Krakusów-

chłopcy
wiejscy,
prymitywni,
pozbaw
wszelkich zączątków. kulturalnego wychow:
nia,

m-ku
złożenia

zeleckiego Oddziału Z. S$. w Miadzole.
ń był pogodny, od rana ва ulicash
miasteczka widać było chłopców w strzęleckich czapkach,
którzy” dążyli na miejsce

podźw'4-

Praca

Od-

Strzeleckiego

uroczystość

wawcza Strzelca rozwija się w
warunkac
trudnych.
szeregi strzeleckie zaciągają s

oszmiańscy

im

czane liczne korespondencje z poszczególnych
ośrodków: jak fabryk, kołchozów i t. d. Potężnym
środkiem propagandy jest teatr, który
za wy'-tkiem opery i paru teatrów w Moskwie, wystawiających sziuki klasycznego re
pertuaru, wystawia wyłącznie sztuki nowe,

tygrysica,

uwagę

poziomu

Związku

obywa

- Kół Dzielnicowych Rady Grodzkiej BBWR.

jest t. zw.

Piękna

nięcie

„mieszkańców

* grana

kom.

jednym

p.

akcie.

t.

„Pokój

Po

0: g.
ode- -

do. wynajęcia*

przedstawieniu logas

w
"ta"+

neczna.

W. Kalifornii.

dzielnicy

Dla 'wyświettenia najpilniejszych zagad
nień dzielnicy Zwierzyniec zarząd rozesłał
kwestjonarjusze,

z których

wyczerpujące

od

powiedzi będą w stanie poinformować zarząd o'innych niewiadomych potrzebach. |
Poważniejsza

akcja

sprawozdaniu Zarządu.
przez

wiceprezesa

poruszoną

dzielnicy

Stanisława

została

w

Nowy-Świat

Iwaszkiewicza,

która w wypadku zrealizowania jej dałaby
możność zatrudnienia
bezrobotnych
przy
uprawie i wykarczowaniu
stojących odłogiem terenów wpobliżu Porubanka.
Z działalności Zarządu dzielnicy Śródmie
ście szczegółowe. sprawozdanie..złożył wiceprezes Kazimierz Wójcicki. Poza szeregiem
odczytów,

wygłoszonych

przez

pp. : posłów

Stanisława Mackiewicza, dr
efana Brokow
skiego i Władysława Kami
ego, na temat.
aktualnych
zagadnień. polityczno-gospodar=
czych, niemniej zadaniem zarządu było zwró ;
cenie uwagi па działalność charytatywna:
wynikiem czego było urządzenie w dniu 6
stveznia

dzieci,

r.

b.

które

ki. W! planie

,„Gwiazdki'

otrzymały

zarządu

dla

przeszło

praktyczne

dzielnicy

170

podarun

leży: zorga:

nizowanie Koła Puń. zadaniem którego będzie rozpoczęcie: akcji dożywiania biednych
dzieci. Według otrzymanych ze sfer kupiec
kich informacyj. przewidziany na 1 kwiet-

nia awans urzędników państwowych wywołał wiekie poruszenie i możliwość poprawy
sytuacji na rynku. Pozatem w swem prze
mówieniu p. Wójcicki poruszył uciążliwo
ści z
wych

tytułu opłat nadmiernych wodociągedla mieszkańców m. Wilna, jak rów-

nież zapodał, że zewsząd
magające się potanienia

WILNO.

Ze sprawozdania prezesa dzielnicy: AntoKol — p. inż. Stanisława Tyszki, widać rówintensywną

pracę

zarządu,

który

poza

Witold Abramowicz, z. przemówienia którego
wynikało, że widać dużą pracę i znaczny po-

stęp w ujmowaniu zagadnień
społecznych
i gospodarczych przez członków odnošnyri;
zarządów, wywiązujących się z przyjętych
na

siebie

zadań

podkreślił
pomocy
tecznej,

i

obowiązków.

p. senator

Abramowicz

Szczegółniz:

znaczenie

charytatywnej,
jako bardzo
poźy
aczkołwiek
nie będącej zadaniem

Bezpartyjnego Bloku.

W) wolnych wnioskach podniesiono kwestję utworzenia przy Radzie Grodzkiej B.B.
W. R. Sekcji Młodzieżowej, tudzież Komisji
kwalifikacyjnej,
zadaniem
której byłoby

kwalifikowanie nowowstępujących

członków.

Dalej powzięto uchwałę o odczytanie whio.
sku p. Piszczka: „zebrahi na plenarnem zebraniu Rady Grodzkiej BBWR w Wilnie w
dniu

16

lutego

1934

r.

Prezesi

i

Zarządy

dzielnic wyrażają swoją cz
rodakom z za
kordonu litewskiego, zapełniającym więzienia Litwy Kowieńskiej za naukę dzieci pol.
skich

języka

jednogłośnie.
Po

ojczystego”.

wyczerpujących

Wniosek

wyjaśnieniach

przyjęto

ze stro

ny p. Jutkiewicza, posła Dobosza i senatora
Abramowicza Przewodniczący zamknął zebraniei podziękował zebranym za ZE Sta

wiennictwo.

(AAS

\

I TO

gh 1

TEL IONIAETIOS>

tych idei zasad i metod, a rząd tylko wykonawcą.
Otóż trzeba przyznać rządowi sowieckiemu, że dzięki znajomości psychologji tłumów
potrafił wpoić to przekonanie w większość
społeczeństwa. Pomimo nędzy i głodu większość społeczeństwa w Sowietach wierzy w
słuszność i celowość rządów ZSRR, a wsze!kie braki i ciemne strony tego ustroju przvpisuje działalności wrogów rewolucji, z którymi należy walczyć.
Temi drogamii metowami propaganda ko
munistyczna przenika i ogarnia najszersze
masy olbrzymiego państwa sowieckiego.
Z. K.

wystawę у с

RADIJO

słychać głosy, doceny prądu elek-

informowaniem i u
iadamianiem szerszego
otoczenia o rożwoju życia państwowego pvstanowił zorganizować pomoc ;
„młodzieży
szkolnej, wciągając do tej akcji instytucje
na swym terenie.
,
W dyskusji szczegółowo oi
krytykę
działalności
zarządów dzielnic p. senator

urządziły

Piękne
kalifornijki
psów na plaży.

trycznego.

nież

Odczyt p. radcy Ksawerego Zaleskiego „Me
tody i środki propagandy sowieckiej”, wygło
szony na ostatniej ,„Granej kawie” Klubu Społecznego, wzbudził ogromne zainteresowanie.
Długoletni pobyt p. Zaleskiego w Sowietach
pozwolił mu na dokładne zbadanie dróg i metod jakiemi się ta propaganda rozlewa na ca-

munistycznej

Wielką

Ze

Metody i środki propagandy sowieckiej.

Doskonałem

wychowania

złożenia przy-

strzeleckiego

w. Miadziole.

nie procentowe członków ėwi
roku 1933 — I stopień P. W. uzy
strzelców, II stopień — 50-ciu. Procent obec-

mu.

Kowalski

gru

sę-

były

Sokołowski,

„jorów gen. Skwarczyński d-ca I Dyw.
Leg. sekr. Koła Starosta Grodzki W.

i

rów-

reprezentowane

mianka, Soły, Holszany, Dziewieniszki, Grau:
žyszki, Trosieczenieta i Krewo.
- Sprawozdanie z pracy za rok 1933 wykazało intensywne zajęcie się pracą wycho
wania obywatelskiego. Powiat Oszmiana pe-

Temi

Dłuższą

zjeździe

ob.

Nose

ką, płk. T. Pełczyński d-ca 5- DP. leg.
z małżonką, Nacz. Czystowski, prof.

czna ilość senjorów i senjorek Legjonu Młodych m. in. prezes Koła Sen-

bie, od 1936 —— spadną 2 kluby i wejdą na ich miejsce dwa. Rozgrywki lo
pie.

Oszmiana,

ob.
i.

cieli Prezydjum władz wojewódzkich BBWE:
w osobach prezesa senatora „Abramow. za
oraz posłów: Stanisława Dobosza i dr: Stefana Brokowskiego.
'Obrady .zagaił prezes Rady Grodzkiej:i inż.
J. Łastowski, poczem kierownik Sekretarja*
tu Grodzkiego dyr. Eljasz: Jutkiewicz omów'ł
treściwie wytyczne i cel zebrania, a' żkołei
zabrał głos pos. dr. Brokowski, który wygłosił referat na temat prac budżetowych Sej-

Jankowski. Na obchód stawiła się zna

stanowiono zmniejszyć liczbę klubów
ligowych do 10, z tem, że w 1934 i
1935 roku do klasy A spadnie 2 kluby, a wejdzie do Ligi po jednym klu-

w jednej

oddziały:

weszli

Stankiewicz

referentów

działu

_Perarne Zebranie Członków Zarządów

z wyjątkiem Śląska,
oraz samej Ligi. Po

się odbywać

Na

Uroczystości Legjonu
Młodych.

wniosku © zniesienie Ligi po-

kalne będą

rewizyjnej

Wiktor

Bekkier.

„high-bal!*

działo się 126 głosów. Wniosek PZPN
zatem uzyskał większość, ale niekwa
lifikowaną i wobec tego
upadł.
Za
wnioskiem o zniesienie Ligi głosowały

upadku

komisji

Dulka,

„BZIBZ

inni bronili Ligi. W głosowaniu wniosek o zniesienie Ligi uzyskał 132 głosy. Przeciwko wnioskowi wypowie-

wszystkie okręgi,
Łodzi i Poznania

Do

Michał

DZIŚ

TERGO

chalewicz i red. Statter. Delegaci Ligi
Rosenstock

wicza.

siłek

Kęczmera, Tadeusza. ZaZubiela i Jana Stankie-

pozatem,

du. Na wniosek Śląska uchwalono, a-

Następnie przystąpiono do dyskusji nad działalnością ustępującego za

inż.

Bociana, Stanisława
krzeńskiego, Józeta

rzeczenia

ё telskiego skierowany był głównie na wyrobie
nie właściwego stosunku strzelca do otoczenia,.władz państwowych i samorządowych

Teatr muzyczny „LUTNIA*

mieszaną,
Rzeczypospolitej
się za utrzyma- | mana
o

komisarza, który w ciągu trzech mie
sięcy musi

Prezesem
zarządu
powiatu
został
Szczerbicki, do Zarządu
powołano

ob. ob. Jana Konecznego, Henryka Sylwóst
rowicza, IKazimierza Kołłątaja,
Stanisława

11

czyt o „Ideologji Legjonu

Uchwalono

obechości

korzystają z bibljotek gminnych, lub szkoinych. Z cząsopism w większości. świet
znajduje się Strzelec, Gospodarz Kresow:;
i Kurjer Wileński. IPraca oświatowa w oddziałach Z. S. idzie w kierunku _ogólakształcącym i rolniczym.
W. ciągu roku sprawozdawczego odbyło
się 6 kursów wieczorowych, 35 zespołów
przysposobienia rolniczego stanęło do. kon kursu. Akcja teatralna rozwija się we wszyst
kich oddziałach i drużynach, lecz prowadz.
się ją nie tyle dła zdobywania pieniędzy, Мх
ako czynnik wychowawczy i ukultaralniający.
Wielkie powodzenie ma akcja
śpiewacza, w terenie pracują cztery. chóry
OOO PLGDO HD DOVE 000444

gu uroczystości

że zarząd, gdy okręg nie stanie na wy

dr. Uentnarowskiego.

Żołędziewski,

ze

komisję

która wypowiedziała

szą pamięć jednego z twórców PZPN.

płk.

więc

dziów piłkarskich. W tej sprawie wy-

Na wstępie, po zagajeniu zebrania
przez 'prezesa PZPN. gen. Bończę uczczono

komunikuje

Piłki Nożnej.

stwowego Urzędu W. F. w Warszawie
odbyły się dwudniowe doroczne obrady Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Przewodniczył zebraniu delegat Lwo
wa mjr. Mirski.

Uzdowskiego,

Narciarski

swej strony, że w najbliższych dniach zestaną wyznaczone na Pióromoncie dwa treningi. Odbęda się one na bieżni lekkoatietycznej. Zawiadamia om, że w tej sprawie
komunikatu się nie wyda, a termin podany:
będzie jedynie BE w prasie.

ganizowane w poprzednich zimach przez 4
p. uł. i 38. B: K. Skóringi są zawsze mił;
atrakćją sezonńi zimowego.
Program obejmuje przeważnie biegi dla

WARSZAWA.

towych.
Edward

dla

Na sali obecnych było przeszło 700 o„mieliśmy
między weteranem... sób młodzieży akademickiej U:'S: B.
mie

pp. wojskowych, ale są konkurencje przewi"dziane również i dla: cywilnych, . któremi się
zajął Wil. Ok. Zw. Nar.

skóringo-

.w.

siada na swoim terenie 30 własnych świet
lic, a-wszystkie zaopatrzone są w konieczne

Angielki

SPAWOZDANIE |
z uroczystości

strzeleckie. Z dziedziny przysposobienia rol
nego zasługują na uwagę kursy przygotozespołowych.
przodowników
wawcze , dla
KEY takie odbyły się na terenie gmin: Polany, Smorgonie, Holszany:i Soły.

premiera:

zawody skóringowe.

DAIK-owi „powie:

w

:

(spędził 8 kilo!)

zawodnik

lutego,

gwizdami

rundy trwają tak krótko.

TZONO

niedzielę,

11

przedstawienie

sportu bokserskiego Mironowskim, a.
Matiukowem zawodnikiem stosunko„wo młodym, ale mocnym
fizycznie.
który obok siły fizycznej reprezentuje
wcale niezłą technikę.
Na walkę patrzyło się z całą przyjemnošcią, a po walce żal było, że trzy

eg

iż 3

dnia

prezesa Podokręgu dr. Eugenjusza Dobaczew
skiego, araz Komendanta Podokręgu, kpt.
Kóniga. Zjazd dokonał wyboru władz powia-

w

dzy Czyżem (WKS), a Kłocesem (Ż. A.
. $.) zwycięża Czyż, a
je
ŻARS.
:
Najladniejsząi prawdziwie sporto-

% о,

śię,

Sędziował Hołownia w -ringu na.
punkty: Sadowski, Nowicki i Trojecki.

powiatowy
delegatów
w Oszmianie odbył się

„sta

nie faulów. Dzięki jednak przeoczeniu
sędziego ringowego pewnych formailności Ognisko wykorzystuje i składa”
również protest.
Bardzo słabą wałkę mieliśmy mię-

oi pa loczy

Dowiadujemy

sportu, lewpuszczać.
mistrzostw
AZS.
+ |

Atlo

wiczem (Ognisko),
którego pokonał
przez dyskwalifikację za symulowa-

temi miastami.

30. A K.

półciężkiej mieliśmy wię

wyni

tak wojowniczo

Talką

spotkał się ten

szkolny ż Warszawi:

stałą

z

bę-

wiczem jest zwykłą formą towarzyską.
Już w drugiej rundzie Minkowicz
woli nie ryzykować i poddaje się. *
Po sobotniem
zwycięstwie Cweja
nad zblazowanym
spędzaniem beżli-

dzi ogromne zacjekawienie:
Wiilnianie mają poważne szanse
stwa, rozpoczynając w ten sposób piękna
kartę rywalizacji z hokeistami Wiarszawy

Ten pierwszy

pierwszej

Walka. Sandlera

Wilnie.
dwóch

czy

i długo, długo protestuje, a WKS. jest
również solidarny i również zakłada
protest.

termin

szawy i Wilna.
Ciekawe to spotkanie

jedynie

Atlosa publiczność spotyka

Łol-

oficjalnego. spotkania drużyn. szkolnych

wadze

klubowego

I.

Doroczny
zjazd
oddziałów strzeckich

wia się”, że Zyg jest w opałach, brak
silnego ciosu i agresywności wytrąca
mu pewne «mistrzostwo. Zwycięstwo

HOKEIŚCI SZKOŁNI MAJĄ GRAĆ Z
WARSZAWĄ 4 MARCA.
jakoby

kolegę

Jasiulanisa

Poliksza

;

trzeciej zaś Atlos

A

już

jest

sem ŻAIKS., druga jest wyrównana

Jeżeli poznańczycy odmówią, to or
ganizatorzy
mają
zamiar
zaprosić
świetną drużynę krakowską Cracovię.

Został

swego

walce

Zyg (W. K. S.) uzyskuje prowadze
nie już:w

Ognisko,
zespół

ciekawe

W poszezegėlnych
ki były następujące:

z zapro-

drużyny:

ruchomych

z piaskiem, z tą tylko różni-

dzie trwały.

szeniem wzięcia udziału w miedzynarodowym turnieju hokejowym, który
ma się odbyć 25 w Wilnie.
Przeciwnikiem mistrza Polski by-

następujące

ciekawej

Nowy ring wykonany przez Firmę
Brewińskiego reprezentuje się całkiem

Onegdaj został przez
prezydjum
Wil. Okr.
Zw. Hokejowego wysłany
list do AZS. poznańskiego —- obecne-

łyby

W

i jeszcze paru

rodzaju

Matiukow

świadczą a pracy klubowej.

CHCE GRAĆ
POLSKI.

Polski w hokeju

malo

MASZERUJĄ.

Doroczny zjazd powiatowy w Oszmianie.

nawet wstydzi się wychodzić pierwszy
raz na ring.
Fakty te są bardzo smutne i źle

w „marmelade* na której sędzia $Птgał się w kaloszach, a gracze popisu
jąc się przed garstką publiczności nic
nie mogli pokazać z gry, która przekształgiła się w rąbanie
lodu
kijami biegając. a nie jeżdżąc po lodzie.
Z chaosu i bałaganu na lodzie wychodzą zwycięsko akademicy. którym udało się wpakować w bramkę Wiro Kiry jeden krążek.
Mecz drugi z reprezentacją Łotwy
został odwoalany

go mistrza

coś w

punkty

cej śmiechu i humoru niż
piej takich bokserów.
nie
ma mowy ryng i nie robić z
szopki. Zwyciężył Widding

cą, że martwy worek bije się bez miłosierdzia, w żywy litość bierze.
Fakty powyższe wynikają z rywali
zacji klubowej, która dąży do uzyska
nia, jak najwięcej samych tytułów i
tak
manipuluje
zgłoszeniami, że .w
końcy w poszczególnych walkach spo
tykają się obaj zawodnicy tego same-=ge klubu, jeden zawodnik bokser, a
drugi ot sobie zwykły patałach, który

gry w karty, a nigdy do gry na lodzie.
Siedem stopni ciepła lód zmieniło

OGNISKO KPW.
Z MISTRZEM

Po

zwycięża

Mironowskiego

na

Ri

STRZELCY

Y

(Ognisko).

Ogniska

worków

mię-

tylko

Zwyciežyt

o

Zawodników da się podzielić na
dwie klasy daleko stojące od siebie,
pierwsza to ci mistrzowie, a druga to.
przeważnie za wyjątkiem przedewsży
manekiny

dzy reprezentacją Łotwy i akademicka
drużyną U. S. spotkał w Rydze pech.
gdyż .przez dwa. dni taka była pogoda. która

bokserskie

mistrzów.

stkiem

OGNISKO KPW. = ŁOTWA.
Hokeistów naszych którzy udali
do

zawody

mistrzostwo Wilna odbyły się pod zna
kiem protestów i wyłonienia nowych

niemiecką.

drużyną

Kuropy

mistrzem

Tegoroczne

między

Krynicy

w

wcżoraj

odbyć

mialo

jakie

KLR NS

W

bokserów.

zawody

Tegoroczne

— NIEMCY.

hokejowe,

Spotkanie

JBR 3

PONIEDZIAŁEK,

dnia

19 lutego

1934

roku.

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.
por. Muzyka. Chwilka gospod. dom.
11.40
Przegl. prasy. 11.50: Marsze (płyty): 11.57:
Czas. 12.05: Muzyka popularna (płyty). 12.38
Kom. meteor.
1233:
Muzyka:
przyjemna

(płyty).

12,56: Dzien.

poł.

15,10: - Program

dzienny. 15.15: Pogadanka łowiecka.
15.25:
Wiad. o eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15.40:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.40: Rozmaitošci. 16.20: Wispółczesne pieśni polskie %
wyk. Zofji Wyleżyńskiej. 16.40: Francuski.
16.
rozm.

Koncert.
17.50:
18.00: „Jak się

Progr.
na wtorek
i
robi cukier* odczyt.

18.20: Audycja żołnierska. 18.46: Słynne pieśniarki. (płyty). 19.00: Z litewskich spraw aktualnych. 19.15: Cedz. odc. pów. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40: WiL kcm. sportowy.
19.47: Dzien. wiecz. 20.06:> Myśli. wybrane
20.02: Koncert. 21.00: „Nasze sukcesy łyż.wiarskiė“ felj. 21.15: d, c. koncertu. 22.00:
Koncert rewellersów kobiecych. 22.35: Muzyka taneczna. 23.00: Koni. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna.
7

Uigi kolejowe dla odznaczo- i
nych krzyžami MEepritegio3,

"WARSZAWIA,
(PAT). -—
związku z .
wnioskiem, zgłoszonym przy a=
i
budżetu Ministerstwa Komunikacji w Sejmie .
referent budżetu

pos.

Wł.

Starzak

zwrócił

się

do p. ministra komunikacji o przyznanie ulg
przy przejazdach kolejami państwowemi dła
$
odznaczonych krzyżem niepodległości. Mia; «=
ster komunikacji

przychylił

sku i począwszy

od dnia

sługiwać

będą

gitymacją
mmitet

na

się

do tego.wnio

1. marca

podstawie

ulgi przy

wykazania

z fotografją, wystawioną

Krzyża.

Dla

„odznaczonych

przez

Ko

krzyżem

niepodległości z mieczami będą przyznane
takie same ulgi, jak dła odznaczonych krzy
żem

Virtuti

będzie
rze,

co

Militari,

a dla pozostałych ulga

obowiązywała
dla

Eugenja

urzędników.

w

tym

-

się le

samym

rozmia

państwowych.

Kobylińska.

ZŁOTE SCHODY

Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz*
i jest już do nabycia we wszystkich
księgarniach wileńskich.
Skład główny w księg.
Św. Wojciecha
Str. 336, cena zł. 5 —

+

Złe strony funduszu
przeciwpożarowego.

2

==|]

Poniedz.

kac

nowych

guyż

nadmierne

postulat: oto należy z całą stanowczością uni-

Sta

Łaawałoby się, że tła maksyma uzyskała
sobie prawo obywatelstwa 1 powszechny
uch.
x nie zawsze i wszędzie tak się dzie
W
je. Wciąż nowe wyłaniają Się pokusy, zmieju

bez-

cele

na

kosztów

zwiększenia

do

rzające

pośrednio nieprodukcyjne.
Qw najnowszy przykład

ciw temu oponował? Wręcz przeciwnje. Akcję tąką naieży powitać z pesmem uznaniem.

z niezhczonemi
łeczenstwie i. w walczących
budnoyciami instytucjąch ubezpieczeń od о8obarczać
kosztów,
nia przysparzać nowych
przekracząjącemi
ludnosc nowemi opiatami,

stanowczo jej możności finansowe.
"Powstał bowiem projekt, by utworzyć

nie podołać

iibezpieczenmia,

się

wyrzeka

sia“

zale-

opłatom,

dotychczasowym

raczej

niemi,

z

ga

jest w

nie

ubezpieczonych

rożenie

opłat

ubezpieczen

to nowe

od

ognia?

niewspółmierny do faktycznej możliwości obciąża już życie gospodarcze podatek obrotowy. Gzyżby trzeba go jeszcze srubować w górĘŻ,

czeń

bołsce.szalejący

w

kryzys

zdołał

Ed

Jutro,

zaha-

pokojąca tendencja uchylania się przed ubezpieczeniem
—
a ta tendencja
niewątpliwie

wzrosłaby jeszcze, gdyby polisy ubezpieczeniowe zostały obciążone tak wysokim, bo aż

do

"dla"

w.

przyszłość

i w

nowych

próbach

Na

zne,

rozpo

cząć od nieodzownego minimum, trzeba zbadać jak sobie pod tym względem radzą inne
państwa, gdzie 6 He wiemy ani twońrzystwa
ubezpiec:
ani życie gospodarcze nie ponosi

zbytniego

obciążenia, chociaż

ochrona

powa jest wystarczającą. 1.

dy chętnie świ
edłe stawu

żenia

mogłyby

wręcz

prze-

M

Gobi” ale na
efekt akcji

przeciwny:

od

ubezpieczeń,

a tem $amym
żyć znacznie i zasięg obrony przeciwpożarowej w kraju.
Przerzucanie się z jednej ostateczności w
drugą — stworzenie

funduszu

+*przeciwpożaro-

wego drogą załamania ubezpieczeń jest typowem lataniem dziury w jednem miejscu „przez
dziury w innem miejscu.
wygięcię

dziury

w

innem

W

W szkołach Średnich zaprowadzono nową
"taksę Spodatkowania. Podatek wynosić będzie 20 gr. od ucznia z czego 10 gr. pógdzie
na organizację szkolnictwa, zaś drugie 10 gr.
na instytucje społeczne jak LOPP, Ligę Morską

z PODAT

KU

ię RARE|
LOKA-

W

pań-

przystąpiły

ków od lokali

do

w Wilnie

umarzania

i na prowincji

zaległych

dzień 31

grudnia

cych zł
dy będą

100. Umarzanie tych podatków irzę
uskuteczniały do 1 czerwca 1934 г

r. i nie przekraczają-

przeszło

znacznie poziom

STARANIA
Wileńskie
szej

przerwie

nia

o

organizacje
obecnie

wprowadzeniu
żydowskim.

—

Los

o nas

Wspierając

i zawrócił.

bez

naszej

wiedzy.

stare dzieje? Wszystko się
Nie ja. Pan się ożenił i nie-

ma. o czem mówić.
/ Usiadł na sofie, z ręką wspartą na poręczy.
|
—— Jest o czem mówić. Pani mnie od siebie od_daliła. Nie jestem stworzony do celibatu. Spotkałem
inną kobietę. Czy mam stawiać kropkę nad „i“?
Odwróciła się z płomieniem na twar:
į
— Nie ma pan' prawa tak mówić. Ożenił się pan
z afwartórai oczami. Musi pan teraz znosić śwój los.
Powiem panu szczerze. co o tem myślę. Widziałem

4

Wydawnictwo

Starania

po dłuż-

wszczęły

stra-

radjowych
Żydów

bezrobotnego,
pomagasz

„ Rzekła:
— Poco odgrzewać
skończyło. Pan zawinił.

znowu

„Kurjer Wiłeńsii"

S-ka x ogr. odp.

Kijow-

przez

wraz

DWIE

nich

po-

również

w
te)

konie

wojskowe

sanie,

które

z woźnicą,

prze

następ-

płut.

I p.

W SKEEĘIE

wieezorem

wytłuk

nieznany

sprawea

dwie

szyby

w

rachunku

od

do

ostrego zatargu, w €zasie którego jeden 2
osobników wytłukł szybę w.lokała restauratyjnym, poczem obaj opuścili lokal.
Właścieleł. restauracji
rozpoczął pośc'g
i zatrzymał awanturników przy bramie domu Nr. 3 żądająe uregulowania należności
za wybiłą szybę. W' odpowiedzi na to „gł
rzucili się ma K. Sosnowskiego i zaezełi 40
bić. Wówezas Sosnowski wydobył rewolwer
ł wystrzelił, raniąc jednego z nieh, jak się
następnie okazało Bolesława Ainanbyškiadų
(Kominy 26) w rękę i nogę.

FILMY NAJWIĘKSZYCH
GWIAZD.
z czołowych londyńskich pism

w

wileń-

sobie

niedawno

konkurs

fil-

na

naj-

lepsze filmy największych gwiazd.
Szło o
wykazanie jaki film nagrywany przez daną
gwiazdę był w jej karjerze najlepszy! „Wy:
niki konkursu ehoć spodziewane, nieniniej
były rówełacyjne. Za najlepszy film Marl
uznano „Marokko”, Grety Garbo -—
Hari“, Brygidy“ *Helm
=
„Hrabim

Ghristo*.

Zwłaszcza temu

ostatniemu

filmo-

wi poświęca się na łamach prasy zagranicz
nej-sporo miejsca. Jak się dowiadujemv
w żadnym z dotychczas nakręconych przeź
zuakotnitą artystkę Brygidę Helm
filmów.
talent jej nie okazał się w tak szerokiej
skali.
"Kiedy? Jak długo jeszcze? = Zewszy.
słychać pyfania
z niecierpliwością wypo
wiądane przez rzesze oczekujących premjery
znakomitego -fihnu francuskiego p. t: „Hra
bina Monte-Christo* z Brygidą Helm w rol
tytułowej. Tyle otym filmie przyszło rewełacyjnych wiadomości z zagranicy, że każdy
ujrzeć

to

arcydzieło

filmowe.

w dzień premjery zaciekawienie
Monte-Christo“ jest olbrzymie.
Film" „Hrabina. Monte-Chri

już dziś na ekranie

kina

J

.,

* ukaże

których pan jej nie może dać.' Pan jest wielkim człowiekiem. Prowadzi pan ogromne interesy, uwąża рай.
swą pracę za swój ideał, interesuje się sztuką, literaturą, filozofją; umie pan wczuwać się w estetykę žy"cia. "Cala pana egzystencja jest splotem przežyč й)telektualno- -artystycznych. Dalej kocha pan wiadczo
i ma pan manję dawania. Ale lubi pan dawać po swojemu, stosownie do swoich pojęć o szczęściu i radości.
Wiem z własnego doświadczenia. Pamiętam również,

w jaki sposób chciał pan uszezęśliwić pannę Williams.
Znam Wielkiego Pandolfa. Ale dając, domaga się pań
uniżoności i czci
Mówię nietylko o kobietach, łecz
io mężczyznach. Muszę
panu przyznać, że pan nie
jest homme a femmes. W życiu pana kobieta odgrywą rolę przypadkową.
Podbił pan Uglowa z duszą
i ciałem, tak jak pan chciał podbić mnie. Nie,
kochany przyjacielu. Niech pan mnie nie zrozumie źle, Wierzę
— i doprawdy nie. mogłabym panu powiedzieć
większego komplementu -— że rola władcy haremu
jest dla pana obrażająca. Kobiety mogą pana interesować seksualnie
-— dlaczego nie? Mam
trzydzieści
lat i znam świat... Ale szuka pan w nich również pier-

wiastków

intelektualnych.

moralnych

i z literatury
rady.
Prościej

widzimy

kol

nie

precyryjące

zresztą

terenu,

bardza

dla drobnych

bo

tu

które

15

będą

marca

wemu
urzędowi skarbowemu
wiadczenie o wprowadzeniu od

poktó

skarbowy

wyłączy

z pośród

podlegających

przed

zryczałtowanemu

podatkowi od obrotów, przedsiębiorstwa, któ
rych obroty za rok 1932 i 1933 na podstawie
posiadanych
przewyż

przez urząd
conajmniej

skarbowy
danych
o. 50%;6. przeciętne:

obrety tych przedsiębiorstw w stosunku rocz
nym ustalone za lata 1930 i 1931.
Jak wiadomo
stawka
zryczałtowanega
podatku

obrotowego

wynosi

1%

i

dotyczy

tych przedsiębiorstw, których przeciętny ob
rót roczny nie przekracza od 40 do 45 tysie
cy złotych.

Zryczałłowany podatek od obrotu platuv
jest w roku bieżącym w czterech ratach w
następujących
terminach:
15 kwietnia,
15
lipca, 14 października i 15 grudnia b. r.
Rozporządzenie postanawia, Że przedsię
biorstwa
podleg jace
zryczałtowanemu
po:

datkowi nie są obowiązane do opłacania za
iczek na podatek przemysłowy od obrotny
za

wła

pisemne
początku

rok

bieżący.

Silna flota powietrzna—

przedsiębiorst

r. b. złożą

zostaną od opłaty
przedsiębiorstwa,

przedsiębiorstw.

siębiorstw

przedsiębiorstw.

wyłączone

do. dnia

tych

Urząd

Władze skarbowe ogłosiły rozporządzenie
w sprawie zryczałtowania podatku p emvsłowego od obrotu dla drobnych pr:
biorstw. Należy zaznaczyć, że w myśl tego
6
rozporządzenia od opłaty podatku zryczalł
towanego

uproszczo”

rych przeciętny obrót towarami podlegaja cemi scalonemu podatkowi przemysłowemu
przekraczał w stosunku rocznym za lata podatkowe 1930 i 1931 — 58*/s ogólnego obro-

rozsad

Zryczałtowanie
podatku od obrotu

może to być Wołyń lub Dziśnieńskie, a i
Wileńszczyznę ta, z niemieckiego Ober Ost
wzięta nazwa dotyka niejednokrotnie).
Koszałki-Opałki niby miejscową
gwarą
pisane ale nieścisłe i przez kogoś nietutejszego, bo w miejscowej polszczyźnie niki
nie mówi: Ci tylko tobie, nie używa słowa
turbacja, nijakiej bodajś. Lepiej nie próbo
wać tych gwarowych humoresek, jeśli się

Į
TEATR-KINO

Film

najlepszą

o$ro*

obroną granic

2

Sala Miejska
Ostrobramska

Na wszystkie

piorunjącej

akcji

seanse

z cyklu

parter ulg. 54 gr.,

bohaterskich

przygód

balkon 35 gr.

nieustraszonego

66

| mł.

oraz najnowsze

5

NASCENIE

Dziš!

1

pogrotncy

zy „CZERWONY DJABE

Rozmaitości

zbrodniaray p. te

w xli gł. piękny
i porywający

TIM MAC COY

dodatki dźwiękowe.
arcywesoła kom. W soboty i niedziele bezpłatny
w | akcie,
OANCING.,

PRZYJACIEL z LIDY

się

Iolias „PIĘKNY
[maju
B ODO

Dziś ostatni dzień:
MARLENA
DIETRICH
w filmie filmów „Pieśni nad Pieśniami*
Już jutro największy sukces na całym świecie—ulubieniec publiczności—słynny pieśni

MAURICE

Film m6wiony

„ZA

i duchowych.

być szczęśliwym z kobielą. musi pan osiągnać
porozumienie wyższego rzędu.
Ona zaś musi
się przed panem, nie jak odaliska przed baszą,
‘х jak neofitka przed mistrzem.
Pan daje, alė ona
musi się podporządkować pańskiej wielkiej autokon
cepcji. Musi stać się cząstką Wielkiego Pandolfa. Próbowął pan tego samego ze mną. Naturalnie nieświa-

w

CHEVALIER

I šplewany

filmie

-

pełnej

zaru

i

sentymentu,

w języku francuskim.

musuj

i pikanterją špiewo-muzycznej

JEST

kreacji

ŚWIAT*

Chevalier wykona najnowsze przebojow. piosenki francuskie

ALMA
KAR
' ZULA POGORZELSKA
to najnowsza
A“
rewelacja ekranu
raz

polskim

BAWK

Wyświetlany

polskiego

będzie jednocześnie w 2-ch kinach PAN

i ROXY

—

1934

r.

w tych dniach,

„MALYGIN“

D Z I Ś początek og. 2-ej. Dia młodz. dozwolony w 2-ch kinach „PAN i „ROXY* JEDNOCZEŚNIE
OSTATNIE

DNI!

- Najpotężniejsze
„ arcydzieło

PRODUKCJI
SOWIECKIEJ p. t.

„ORŁY na UWIĘZI”
największy

i

podkładów

170

słynnej

oczekiwana

wytwórni

godz.

12 w

wego.

3Ołśniewająca

dębowych

sztuk

wystawa!

Kapitalna

gra! Cudowne melodje!

miejscu

NADPROGRAM.

Fiłm

Wielkiej

Ep
Sua
najnowszego

Artystki!

Un
filmowego

Choroby

od

ODPO SWE wod:
na. Droga ptk Uczcizm
me | wego znalazcę proszę o

ne, narządów moczowych |
od g. 12—2

i 4—6

z Mickiewicza 24

w

dniu

obecności

licytacji

od

przedstawiciela

J. BARBURSKI

godziop

07

„Kurjera

Urzędu

Skarbo-

Naczelnik

Urzędu.

polip

ystko jedno,

z dziesiątkami
czy

macek.

mężczyzna,

Człowiek

czy kobieta

—

—

unik-

: jednej i zaraz znajdzie się w oplotach drugiej. Ale
natknął się pan

na

kobietę,

która

nie uznaje

polipów,

bo sama jest polipem.

Tak mi się przynajmniej zdaje.

Pan

macek,

dostał się w sidła

dostrzegalnych.

poprostu

subtelnych

śmiertelnych.

prawie

Polip

nie-

prze-

ciwko polipowi. Ona jest w lepszej sytuacji niż pan.
Co ją obchodzi Andrea Vaccaro? Co ją obchodzi panlinium? Co ją obchodzi Pandolfo, jako Wielki Pan-

dolfo, taki jaki chciał mnie zahipnotyžowač? Tyle co
chmury na niebie. Ale — jest logiczna. Zarzuciła panu
„tów,
macki na szyję w celu zadowolenia swqich.api
na. je
w celu zdobycia środków na'zabawy, tak jak

M. Brzezina

aa ul. Orzeszkowej 3—17
(róg Mickiewicza)
tomża gabinet kosmetyex
xy, usuwa zmarszczki, bredawki, kurza 1 i wągzy.

Wilenska 3 tel. 567
od grdę, 8—1 | 4—8.

©

Akuszerka

Śmiałowska
|
przeprowadziła sių

rycsne | moczópłciowe

'Tak — rzekla, podnosząc wysoko głowę. —Bałam się swojej własnej słabości. Bałam się, że zatracę swoje ja i rozpłynę się w Wielkim Pandolfie.
Czy
pan wie, czem pan jest? — Nareszcie mogła wyładować z siebie wszystek magnetyzm, bunt i obrazę, wszystko, czem reagowała na jego urok fizyczny i duchowy, do jakiego przyznała się tylko przed sobą. — Pan

Wileńskiego*,

AKUSZERKA

na ul.

Dr.choroby
GINSBERC
skórne, wena

|

ul. J. Jasińskie lu)

wiecz.

Wileńską 28, tel. 277

Au

PORA: e sam

zwrot za wynagrodzeniem
‚ do Administracji

przeprowadzili się

oszacowa-

Mari Lakneoma

x dętego złota w kształcie
listków. Wartość nieznacz-

wener,,

4,6, 8 i 10.20 w,
*

Akuszerka

BRANSOLETKĘ

Dr. Zeldowiczowa |
Chor. kobiece, wenerycz-

oszacowa-

dębowych,

skórne,

dzieła

tylko aktualja Pata. Seanse:

ZGUBIONO

O. Zeldowicz

domie. Pan jest zbyt wielkim egotystą, żeby być nieszczerym. Pozuje pan instyktownie, nie będąc pozerem. Nie, niech pan słucha dalej... — Nie pozwoliła
mu się odezwać. Po raz pierwszy od ich dziwnej znajomości, ona nakazała mu milczenie. — Niech pan słucha. Dobrze będzie dla nas obojga, gdy wypowiem
wszystko. co mam na sercu. Może już się nie zdarzy
druga taka okazja.
Powiem panu otwarcie, że nie
chciałam wyjść za pana poprostu ze strachu.
Zerwał się na nogi z głośnym śmiechem.
—- Pani Polu — pani i strach? Pani się mnie
bała? Pani i strach? Nie, to fantastyczne.

jak

PODOBNEGO.

rosyjskim.

Wielki

„Osa,

Nadprogram

DOKTÓR

pojedyńczych,

podkładów

(—)

jest

CZEGOŚ

języku

-- HRABINA MONTE-CHRISTO Lini ih

|

na pięćset dziesięć zł.
Licytowane na pokrycie należności skarbowych
ruchomości stanowią własność Portnoja
Rachmiela,
zam. w Lidzie przy ulicy Mickiewicza 49, oglądać je
na

w

prem

francuskiej

nych

można

JESZCZE

całkowicie

i śpiewany

„Metropolis“ — „Alraune“ — „Atlantyda“

mych na tysiąc złotych, zaś dnia 28 II. 1934 r. o godz.
12 — ® Bezdanach, gm. niemericzyńskiej u Kozła Samuela odbędzie się sprzedaż z licytacji w pierwszym
terminie

NIE WIDZIAŁ

Mos

sukces

Urząd Skarbowy w Wilnie (na pow. WIL- Trockij
'na zasadzie Rozp. Rady Ministrów z dn. 25 VI. 1932 r.
o postęp. Władz Skarbowych (Dz. Ust. R. P. Nr. 62,
poz. 580 roz. 2) podaje do wiadomości ogólnej, że w
dniu 22 II. 1934 r. o godzinie t2 w lesie Śkierdzima
koło Bud, gminy podbrzeskiej u Sząpiry Mowszy odbędzie się sprzedaż z licytacji w pierwszym terminie 800

sztuk

ŚWIAT

Dziś. dawno
Najnowszy

Obwieszczenie.

„Casino“.

pańską żonę w otoczeniu. nie odpowiadającem pańskim upodobaniom. Ja przebywam czasami:w podobnem. Niewątpliwie żona domaga się od pana rzeczy,

Żeby
z ni

artykuły

kina,

lub:

KONIE.

SZYBY

regulowania

są bezwątpienia

a

do

(2938)

że

oknie wystawowern sklepu galanteryjnego u.
Podzełwera przy naj. Miekiewicza 7.
Mimo natyekmiastowego pościgu nieznany sprawca alieą Przeskok zbiegł na Mostową i tam ukrył się w jednej z bram, tak że
nie można go było znaleźć.
O wypadku pawiadomiono trzeci komisarjat Policji, który poszukuje sprawey.
(e)

dziś

Spotkaliśmy się... Od roku głowię się nad zagadką:
dłaczęgo pani mnie nie chciała?
Ogarnął ją śmieszny, niezrozumiały gniew.
Nie
mogła mi powidzieć, że przecież mu się oświadczyła,
ale ją odrzucił. sam o tem nie wiedząc. Odrzucił, bo
przełożył nad nią niską namiętność. Mignęła jej w pamięci. Nesta Pandolfo w otoczeniu swojej zgrai.
‹

AUDYC-

żydowskie

audycyj

się

kamieniem

łaknie

pani wiedziała!

rozstrzygnał

piekarń.

skich popierają organizacje żydowskie z War
szawy i innych miast Rzeczypospolitej.

- Nie sądziłam, że te formy stanowią tak dalece
nieżdobyte „fortyfikacje — odpowiedziała ironicznie.
- „Fęrtyfikacje? —
strzepnął palcami.
— Pani
"mnie nigdy nie posądzała o delikatność uczuć. Pani
nigdy nie przypuszczała, że ja umiem nad sobą pano-

‘

sanitarny

© ŻYDOWSKIE
JE RADJOWE.

WIELKI
PANDOLFO
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej
Na Bogą! Gdyby

wHeńskich

W wyniku stwierdzono, rż właściele zakładów
podnieśli

ul.

oświadczyła,

została

i poniosły

mowych ogłosiło

lustracje sani-

100 piekarniach

przy

NAJLEPSZE

PIEKARNIACH.

. Ostatnio * przeprowadzono

ślenie!

NADESŁANE.

pokój do

Przybyły do Wilna dwa transporty artykułów żywnościowych dla głodującej ludnoś©; powiatów północno - wschodnich.

tarne w

'Krewerów

Aniela

piątek

dedno

W

„Pie-

Na odgłos strzałów nadbiegia pollėja, któ

GŁODNYM.

65

Przeszedł się parę kroków

zaciszny

w.

ra Sosnow!
zatrzymała i odebrała broń,
Rannego Minakowskiego przewieziono w
stanie niezagrażającym życiu, do śzpitala
lowskiego. Drugi uczesnik bójki zbiegł.
ja prowadzi dochodzenie.
te]

brydża i doskonały bufet są do dyspozycji.
Początek. o 7. Wstęp za zaproszeniami

WILLIAM J. LOCKE.

wać,

po

podat-

nieopłaconych, a należnych po
1931

doży-

zamknięte

8-ej

SŁUŻĄCEJ.

Pohulanka

się

Podezas

porządku dziennego.

POMOC

godz.

STRZAŁY PRZY ULICY KOLEJOWEJ.
Wezoraj wieczorem do restauracji Kazimierza. Sosnowskiego, przy uł. Kolejowej 1,
przyszło dwóch gości, którzy zamówili wódkę t zakąski.

Na dzisiejszym, osiemnastym zkołci, popiedziałku towarzyskim ZPOK zapowiedziany jest śpiew pani Plejewskiej.
Nie wątpimy, że występ tak utalentowanej śpiewaczki
ściągnie
na Jagiellońska
liczny zastęp gości.

języku

*-LOWEGO.
kóz A skarbowe

s

ul. M.

dużym

udosko-

wraz

Powaladaja

PODZELWERA.

18 PONIEDZIAŁEK TOWARZYSKI
Z. P.
O. K.

i t. p.

ZALEGŁOŚCI

zostało

jak zwykle.

że

WYTŁUKŁ

kobiet.

ŁUSTRACJE

SZKOŁACH.

prowincji

Zarządu

wyczerpaniu

miejscu.

OPODATKOWANIE

na

uboższych

Zebranie

Pozatem,

z.

odstraszyć

domowego

o

godne

wyrażoną przez Redakcję radość z po
powodzenia pisma i słów uznania i zysków
moralnego i pieniężnego potem F. M.
dza, że jego współtowarzysze che
śladem promienistych,
wiersz , ucz.
„Łódź życia” melodyjny i banalny. Ładne
wspomnienie z wycieczki w Zakopanem W
Szymkiewicza VII kl. Boże Narodzenia na
Kresach Wschodnich (cóż za wstrętne okre

p. Leg. Janem Błażejczykiem, który odniósł
ciężkie pokaleczenia, wobec czego skierowano
go do szpiłała wojskowego.
(e)

wianiem

ić, czy to obciążenie jest

stwa

20.II

szkolnym

chodzącej

Ponadto wyłączene
datku zryczałtowanego

ua i racjonalna, o polityce, co się dziejć
na szerokim świecie, w kraju, w mieści.
Mołodecznie, z życia szkolnego (wyliczenie
różnych uroczystościk, ogłoszenie konkursu
ua nowelę o charakterze regjonalnym.
Mimo całe uznanie dla wysiłku młodzie
ży, pragnącej mieć „własny organ*, wyznać
trzeba, że w zeszycie 2—3 nie znajdujeni:
ani prac oryginalnych, ani cieka
h tema
łów, ani zainteresowania się miejscowym:
folklorem lub warunkami bytu współobyw:
teli, coby może było najciekawsze. Artyku
liki nie przekraczają typu poprawnych
®
swej lokalno:
wypracowań
szkolnych, в
w takim razie jaki cel wydawnictwa?
H. R.

by było nazwać „Promień* pismem młodzi:
ży bez ściślejszych określeń tem bardzie,
że zawiera wiadomości |

Węgrzyn.

Suchaczówna

nie wywróciły

trzeba w organizacji przeciwpożarowej

bą zbad

dodatkiem.

M.

wieku

bo ni episzą w niem uczeni,
jeszcze
niezbyt
sobie
dają

i wa-

rze służącej Aniela Suehaczówna.
Suehaczówna przez cały czas była zadowolona ze swyeh pracodawców. Ostatnio jed
nak zaczęła się skarżyć na szczupłość gaży,
prosząc o podwyższenie. Otrzymawszy odmowna odpowiedź, a było to przed trzema

straszyły

Trzeba zatem projekt nowej
ustawy przeerwpożarowej poddać rewizji, i
chodzi o
stworzenie funduszu, mającego przyczynić się
do ri
owy straży. pożarnej w kraju.
Trze

nowym

Davos

zbawiona życia.
Podobny meldunek
złożyła
pierwszym komisarjacie.

St.

nalenia pracy na danych odcinkach.
Przewidywany jest w najbliższej przysz*e
ści Zjazd referentek Opieki nad Maką
i
Dzieckiem i kurs dlą wychowawczyń oraz
Zjazd referentek prasowych.
Zorganizowane są lotne kursy gospodar-

7-procentowym

rodzinie

Krewerom,

stwie i społeczeństwie.
Poruszone sprawy organiz
jne refera
tów: Opieki nad Matką i Dzieckiem,
Wy
twórczości i Prasowego dały możność ogó
łowi zorjentowania się w ich zamierzeniach
na

Dera-

wszystko”.

miesiącami,

wileń-

nurtujących

w

w

liczności

pochwały — ale czy nie za szumnie tytnktj»
swoje pisemko
gimnaziści mołodeczańscy *
Wszak naukowem pismo ich być nie możw,

odjeżdża do Warszawy
eelem poszukania
łepszej posady.
W tych dniach do Krewerów zgłosiła się
nieoczekiwanie siostra Suchaczówny i zażądała wskazania miejsca zamieszkania swej
slostry. Usłyszawszy wyjaśnienia, zarzuciła

przedstawicielki

województwa

zagadnień,

ży

skiej 14 pracowała od 1'/» roku w charakte-

Ze

p.

—

wtorek

to nie

W

rezultaty.

i

„Lat-

Halmirską,

sportowego

ZAGINIĘCIE

Obrady *Pełnego Zarządu dowiodły
rec ©
czywiśele wielkiego wyrobienia organizacyj
nego członkiń oraz gorącego stosunku do
pracy

w

NA WILEŃSKIM BRUKU

w

Walne

pensjonatu

niądz

Pani dr. Janina Rostkowska, przewodni
cząca Zrzeszenia,Wojew. Zw. Pr. Ob. Kobiet
w ciepłem przemówieniu podkreśliła zgodę
i harmonję poczynań, które charakteryzują
pracę kobiecą na terenie województwa na.
szego i wezwała, aby i nadał w działaności
swojej kobiety kierowały się sercem i głową.
Tyłko współdziałanie tych czynników daje

mować. Gdy bowiem w roku 1929 składki
ubezpieczeń od ognia w. zakładach prywatnych wynosiły 41 miljonów złotych, to w roku 1932 spadły na 33 miljony, co wynosi poważny odsetek 30 procent. lstnieje więc nie-

Romanowską.

W! roli głównej

od:

skiego.

najlepsze

„Dzidzi*

SPŁOSZONE

Oraz

powiatów

wszystkich

premjera

clevera p. t. „Pan z towarzystwa” — która
jest satyrą na dzisiejsze stosunki społeczne.

p. St. Kodzia.

Warszawy

4

nego

Tem bardziej, że — jak nieubłagalne cyt
statystyki wykazują —— rozwoj ubezpie-

ry

wybrano

premiery

goni kolejowego — wykonały pracownie teatralne. Reżyserję prowadził M. Tatrzański.
Zniżki ważne.
— Teatr Miejski Pobulanka. Dziś, w po
niedziałek dn. 19.1I o godz. 8-ej w. Tentu
Pohulanka daje po cenach propagandowych
nadwyraz interesującą komedję współczesną
wybitnego autora niemieckiego W. Haser:-

W dniach 17—18 lutego 1934 r. odbył się
w Wilnie (Jagiellońska 3/5) zjazd pełnega
zarządu wojewódzkiego Zw. Pr. Ob. Kobiet.
Obecne były panie delegatki Zarządu Głów-

Byłoby

na szerokie
rzesze hkinosw jak horendalny sį sób,

cje:

miejsce

na

z

Z. P. O. K.

pod-

nową formą podatku obrotowego, nałożonego bezpośrednio na towarzystwa ubezpieczeniowe, a pośrednio
ci. A wiemy wszak

Szczerby

sposob sprawię

w

to chyba

przeciwpożarowy,

Rewizyjnej

Komisji

Do

gdy rolnik i małomieszczanin nie ma na optdzenie najniezbęniejszych potrzeb życiowych
- 1 procentowe podrożenie jeszcze opłat jest
Włciążchikia życia gospodarczego pońad mix
rę możliwości.
Jeśli już zbierać Świadczenia na Fundusz
dliwszy i racjonalny.
Bo czemże w istocie byłoby

„Dzidzi*

aplikantów zawodu dziennikarskiego, przy
stąpiono do wyborów nowego Zarądu i Sądu
Dziennikarskiego.
Do Zarządu zostali wybrani, prezes p. M
Szydłowski, członkowie Zarządu pp. Char;
kiewicz,:Syrewicz,. Kownacki i. Szczerba.
Do Sądu Dziennikarskiego wybrano pp
K. Okuliczą, St. Mackiewicza, Al. Zwierzyńskiego, J. Ostrowskiego i J. Jurkiewicza.

cem im 2 tego powodu załamaniem się usialyby to uczynić.
Ale podwyžka skladek 0 7 procent w okre-

jutrzejszej

zawieszone.

48

ku bieżącego prawidlowych
nych ksiąg handlowych.

nie ma ucha do podchwytyw ania wyrażeń
ludowych. Obrazek wzywający do miłosier
dzia, Mecz piłki nożnej, Oburzenie z powodu
niszczenia gniazd, o nartach, krytyka pub

— Promień. Miesięcz. społeczny i naukowo-literaecki. Organ młodzieży gimnazjał
nej. Mołodeczno. Styczeń-Luty 1934. Nr.
Zainteresowania naukowo-literackie młodz

z po

bowskim,
Szczawińskim
i Wyrwicz-Wieł
rowskim w rolach głównych. Nowe dekora-

regułaminu

przyjęciu”

oraz

dowskiego,

rzystw ubezpieczeniowych, które przerzuciłyby oczywiście ten ciężar na ubezpieczonych о
ile nie odrazu, to w kaźdym razie wczesniej
czy później, dla ratowania się przed grożą-

masa

U.9.6,

Kredytowego

T-wa

Dziś

Nr.

wyf-wniętwa p owincjosa ne.

ui“. Jutro wchodzi na repertuar pełna pogody i słońca wytworna
operetka Stolza

północno-zache a

Nadzwyczajne

się

odbyło

„Lutnia”.

próby generalnej
- Jutrzejsza

31

branie.S. Dz. Wil. Po przyjęciu przez Ze
regulaminu współpracy z Sekcją Žybranie
zebraniu
dowską, ustałonego na wspólnem
przedstawicieli S. Dz. Wil. i Syndykatu Ży-

no-

sób, że opłaty ogniowe zostaną podwyższone о 7 pórcent. Opłaty te ściąganoby z towa-

sie, gdy

wiatry

lokału

w

Wiczoraj
Wilnie

w ten spo

—

fundusz — przeciwpożarowy

wy

— ж 4н

WILL
E RS K

RJ
E R

| MUZYKA

Muzyczny

—przedstawienie

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SYNDYKATU DZIENNIKARZY
WILENSKICH.

spo

Ale akcja taka nie możć w zubożałem

„

i rozpogodzenia;

chmurno

wilż. Umiarkowane
nie i zachodnie.

prze-

hióżby

przeciwpożarowej.

ustawy

Zachód

dnia

ciągu

W

pro-

wyłonił się nowy

zacji strazy ogniowej,
jeki

organi-

i sprawniejszej

kraju

w

pozarowego

przeciw-

bezpieczeństwa

o zwiększenie

niach

Teatr

wodu

Przewidywany przebieg pogody w dniu
dzisiejszym 19 lutego w-g PIM.
Na południu dždža
mglisto.
Rankiem

stara-

—

rzeczy

gruncie

w

—

słusznych

w

—

słońca — g. 6 m. 35

Spostrzeżema Zakładu Meteeroiogii
wiinie z dnia 18-11 1934 roku
Ciśnienie 764
Temperatu średnia 0
Temperatura najw. + 1
Temperatura najniższa —
1
Opad —
Wiatr zachodni
Tend — stan stały
Uwagi: pochmurno.

w

eksperymen

nowych

żadiryCh

w

jest Ono

uie

14

ODCI

nie wytrzymac
tów.

вузрочатстево,

Życiu

obciążeń

TEATR

M.

Leona i Eucherjusza B

Wschód

Łuty

ważki

WySUWa,ę

Oslaniicii,

lai

ciągu

w

Koprada

Jutro:

19

bDotkliwe szczerby, jakie w strukturze go
spodarczej zostały aosonane przez napór kry
zysu

Dziś:

U

„ik

K

4

przyjmuje

bex

przerwy

przeprowadziła

się

Zwierzyniec, Tom. Zane
wa lewo Gedeminowską
ul. Grodzka 27.
-z

wygodami

Pokój
poszukuje
solidna lokatorka. Oferty
kierować: skrzynka pocztowa 35,

ЕЫЕ

rozumie, na perły, stroje, wyścigi, restauracje, dancingi i możność przebywania w dwuznacznych kołach,
do których należą jej przyjaciele i przyjaciółki.
— Na Boga! — wykrzyknął. Pandolfo, przesuwając ręką, po czole — skąd pani o tem wie?

Roześmiała. się
— Skąd pan wie, że jest pogoda, albo niepogoda?
- Nie przypuszczam! że to się tak rzuca w oczy

R
a
AA
z goryczą. — Ale — dodał zwykłym
głosem — to nie nie ma do rzeczy. Nie przyszedłem

tutaj dyskutować o mojej żonie i słuchać pani mistrzowskiej analizy mego charakteru. Nie mogę zaprzeczyć, że to nieprawda. Cóż ja na to poradzę, że
Bóg stworzył mnie

tak, a nie inaczej.

mnie wielkim człowiekiem, tak jak

Ale —

panią

bietą. Co wobec tego poczniemy?
— Rozsądek nakazuje tylko jedno:
od siebie zdałeka — odpowiedziała Polą.

—

To

jest

aiemożliwe!

—-

krzyknął,

stworzył

wielką kotrzymać

się

podnosząc

dramatycznym gestem obie
tkwi tragikomizm sytuacji.

ręce. — I w tem właśnie
Ja nie mogę ujść przed

bym

życie?

panią, a pani przede mną. Czy
pani zdołałaby napisać sw.
ja nie wtargnął

w

pani

pani przypuszcza, że
A powieść, gdy-

Przez chwilę zabrakło jej tchu. Stanęła

WM.

przed

nim

ogarnięta żywiołowem oburzeniem.
Pan — szaleje. Czy
jest w niej choć jedna

AZ; do naszej przyjaźni? Czy jest jaki wyraźny ton,
wzięty z naszych uczuć?
©
przedstawiłam
kogo
z naszych wspólnych znajorny +h? Miałam gotowy plsń
tej powieści na: długo przedtem zanim pana spotkałam. Co za monstrualne przypuszczenie!

(D. c. n.)
Redaktos

odpowiedzisMy

Witold

Kiszkis.

^

