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Krzyž i swastyka UK! 
W”. Berlinie 

zjazd .,Deutsche Glaubensbewegung". 

odłamu hitleryzmu, który zdecydo- 

wanie i ostatecznie zerwał z chrześci- 

jaństwem i dąży do powrotu do ..sta- 

rych bogów'. 

Czołowy. referent tego zjazdu, 

prof. Hauer, w swej prelekcji rozwa- 

żał kwestję związku rasy i wiary, i 

wychodząc z założenia, że każda 

niedawno odbył się 

rasa inaczej sobie wyob- 

raża Boga, doszedł do odrzucenia 

pojęcia jedynego Boga dla całej ludz. 

kości i wypowiedział się na korzyść 

boga. możliwego do przyjęcia przez 

rasę północną. Zresztą sądząc z to- 

ku obrad, bóg północnej rasy nie zo: 

stał jeszcze wynaleziony, bowiem 

zjazd obradował pod hasłem „„walki 

o pogański światopogląd*, będący do- 

tąd w stadjum krystalizacji. 

W” katolickich - sferach Niemiec 

zjazd ten wywołał przygnębiające 

wrażenie. Tak np. berliński „Katho- 

lisches Kirchenblatt* pisze: „Każdy 

wierzący chrześcijanin głęboko wstrzą 

śnięty stwierdza, że termin ,„pogan- 

ski* zdobywa prawa obywatelstwa : 

staje się ofiejalną nazwą całego rų- 

chu. 

Na tem odrodzeniu pogaństwa nit 

wyczerpują się, resztą, troski nie- 

mieckich katolików. Wciąż wzrasta 

jąca liczba aresztowań katolickiego 

duchowieństwa, zamykanie przez wła: 
dze krajowe katolickich związków, 

konfiskata. majątku katolickich orga 

nizącyj *) i stałe scysje między kato- 

lieką i hitlerowską młodzieżą, szcze- 

gólnie w Nadrenji, niepokoją społe 

czeństwo katolickie Niemiec. Konkor- 

dat nie uregulował z dostateczną pre- 

cyzją kwestji związków. katolickiej 

młodzieży. Samo przez się jest rozu 

miałe, że totalitarne państwo Hitlera, 

nie tolerujące żadnej indywidualvej 

ani korporacyjnej autonomii, nie mo- 

że pogodzić się z myślą, że istnieją sa- 

modzielne związki katolickie. W do- 

datku wyraźnie opozycyjne ich po 

czynania, jak nprz. słynne wystąpie- 

tie prof. Adama w Stutgarcie, dole: 

wają oliwy do ognia i wzmaeniają pra 

gnienie u hitlerowców podporządko- 

wania sobie d katolickich zwi4- 

zków. ” 

Oczywiście, trudno z oddala stwier- 

dzić, gdzie się kończy autentyczna o- 

pozycja a rozpoczyna —— delikatnie 

mówiąc — „tasowanie kart“. Przecie 
oto nprz. na katolickich kościołach w 

Kolonji pojawiają się pewnej nocy 

„oburzające napisy* i w odpowiedzi 

na to 30.000 członków związku hitle- 

rowskiej młodzieży urządza demon- 

strację przeciwko katolicyzmowi i je- 

go „politycznym zachciankom*. Kto 

był autorem oburzających napisów 
— mie zostało stwierdzone. Możliwe, 

że byli to katolicy, ale możliwie rów- 

nież, że uczyniły to ad hoe usłużne je- 

dnostki. Kto ło wie. W każdym razie 

koloński kardynał — arcybiskup 
Schulte w związku z temi zajściami 

odbywał rokowania z Hitlerem. 

Fakt mianowania Rosenberga 

pajwyższym stróżem światopoglądu 
partji nie może rokować dla niemiec- 

kiego katolicyzmu nic dobrego. By się 
o tem przekonać, wystarczy przeczy- 

tać jego książkę „Der Mythos des XX- 
sten Jahrhunderts*, gdzie Papież nie 
jest inaczej nazywany jak kapłanem- 

czarownikiem, a o Watykańskim So- 
borze mówi się: „Watykański Sobór 

    

"Z rozporządzenia ida Diisseldortu 
został skonfiskowany na rzecz państwa cały 
majątek narodowego związku. katolickich Nie 
miec, wydawnictwa związku i reńskich akcyj 
nych zakładów graficznych w Monachjum— 
Gladbachu ze wszystkiemi budynkami, ma- 
szynami i innym inwentarzem, na podstawie 
prawa 0 wywłaszczeniu w stosunku do prze- 
ciwpaństwowych organizacyj. Prawo to by 

ło wydane dla walki z komunizmem Intet- 

pretacja tego prawa, jak widzimy, jest bar- 
dzo szeroka... 

oznacza zerwanie z ostatnim charak- 

terem w ówczesnym kościele, a więc 

i dzisiejszym, bowiem współcześni do- 

stojnicy katolickiego kościoła już są 

wychowani pod wpływem tych nie- 

uczciwych zasad“ (str. 193). 

„Watykański Sobór — czytamy 

dalej —— ogłosił kapłana - czarownika 

na czas jego działalności służbowej 

bogiem, bezgrzesznym bogiem. Chry- 

stus, mówiąc lapidarnie —- został zde- 

gradowany i zastąpiony systemem 

rzymskim, reprezentowanym przez 

uazywającego siebie papieżem. kap- 

łana - czarownika. Nauka o odpusz- 

czeniu grzechów, o  cudotwórczym 

wpływie modlitwy i szereg innych po- 
stulatów katolickiego dogmatu włą- 

cznie z nauką o świętych olejach i .a 

cudotwórczych relikwjach, są na po- 

ziomie światopoglądu, którego typo- 

wym przedstawicielem jest szaman”. 

Te nieliczne wyjątki świetnie ilu- 

strują stosunek stróża światopoglądu ° 

partji do katolicyzmu, a ponieważ par 

tja i państwo w Trzeciej Rzeszy to je- 

dno, więc przez to samo w istocie jest 

zarysowany również stosunek państ- 

wa do katolicyzmu. Powstaje pyta- 

nie: jakże w takim razie Trzecia Rze- 

sza mogła, zawrzeć 7  „szamanem“ 

konkordat i uznać „nieńczciwe* 

dy soboru watykańskiego? 

zasa- 

Na to pytanie sam Rosenberg od- 

powiedział. przy jakiejś okazji porów- 

naniem z niedawnej historji: „Brześć 

Litewski”, co oznacza — „pieredysz- 

ka...“ | 

Totalitarne państwo i autonomja 

kościołów nie są do pogodzenia. „ll 

ne peut pas ćtre deux seigneurs, tani 

que deux dieux*, nauczał kiedyś Bo- 

din. Adolf Hitler, który, w-g słów wo- 

dza hitlerowców w okręgu Saary Spa- 

niola, „jest większy od Jezusa Chry- 

stusa“. nie może dzielić władzy nad 

mózgami i sercami z jakimś „szama- 

nem*', chociażby dla względów takty- 

cznych zawierał z nim konkordaty. 

  

Tymczasem hitlerowcy nie odwa- 
żyli się jeszcze aresztować monachij- 

skiego kardynała Faulhabera, pomi- 

mo to, że wygłasza „buntownicze' 

wy. Podobnym efektownym aktom 

przeciwstawiają oni lokalny ale sys- 

tematyczny sabotaż postanowień kon- 

kordatu, co się nie tak rzuca w oczy 

i nie wywołuje powszechnego szem- 

rania. W wypadku protestów strony 

drugiej zawsze można wywinąć się 

„nieporozumieniem'', „nadużyciem lo- 

kalnych władz” i t. p. formułkami, 

które w najgorszym wypadku stwa- 

rzają podstawy dla rokowań. 

mo- 

I teraz wysłannicy Hitlera przeby- 

wają w Watykanie i omawiają 

przedstawicielami „szamana: kolej- 

ne „nieporozumienia*. „Przytem jest 

ciekawe, że wśród tych wysłanników 

niema tym razem „repreżeniacyjnego 

katolika* rządu Hitlera —- Papena. 

Ma to swoje uzasadnienie. Ten iluzo- 

ryczny współrządca hitlerowskich 

Niemiec znowu został wyprowadzo- 

ny W pole. Ostatnie wypadki w reli- 
gijnem życiu Niemiec otworzyły oczy 
tym katolickim sferom, które wierzy- 

ły dotąd w możliwość współpracy z 

hitleryzmem: ujrzały, dokąd zmierza 

hitlerowski okręt i... ogarnął je strach. 

W związku z tym stanem umysłów 

katolickich Papen pozwolił sobie w 

swej gleichszaltowanej „Germanii“ 

na kilka nieostrožnych st6w o „ciem- 

nych stronach nowego kursu“... Za 

taki niebywały crimen majestatis (ja- 

kież ciemne strony mogą być pod 

władzą Wodza, który „jest większy 

od Jezusa Chrystusa*?) Papen trafił 
w niełaskę i zaszczyt dyplomatycznej 
misji do Watykanu ominął go. Za- 
miast Papena na rokowania z „Sza- 

manem“ wyjechał kto inny, bardziej 
godny zaufania. Obserwator. 

    

WARSZAWA, (Pat). 
południem odbyła się w Warszawie 
wymiana dokumentów ratylikacyj- 
nych polsko-niemieckiej deklaracji z 
dnia 26 stycznia r. b. Ze strony pols- 
kiej dokonał wymiany p. ministeń 
spraw zagranicznych Józet Beck, zę 
strony niemieekiej — poseł niemiecki 
w Warszawie p. von Moltke. Przez wy 

ad polsko-niemiecki 
wszedł wczoraj w życie. 

Dziś przeł. inianę dokumentów ratyfikacyjnych 
wehodzi powyższy układ ż dniem dzi: 

„, siejszym w życie. Przy wymianie ra- 
tyfikacyj obeeni byli ze strony pols- 
kiej prof. Juljan Makowski oraz: wi- 
cedyrektor Potocki, że strony niemie- 
ekiej zaś -— dyrektor ministerjalny 
w urzędzie spraw zagranicznych ** 
Berlinie Mayer. 

PRZEZ POLSKĘ. 
„Vossische Ztg." o drodze stosunków niemiecko-sowieckich 

BERLIN. (Pat). „Vossische Ztg. w arty: 
kule swego korespondenta moskiewskiego 
charakteryzuje nową sytuaeję, wytworzoną 
na wsehodzie Europy zarówno przez pakt 
polsko - niemieeki, jak i przez zbliżenie poł- 
sko - sowieckie. | 
Korespondent „Vossische Ztg.* omawia wi; 

zytę min. Becka w Moskwie, podkreślając 
następstwa, jakie ta wizyta spowodowała w 

ustosunkowaniu się Połski i Rosji do zagad 
nień nad Bałtykiem. Korespondent konklu- 
daje, że jeśli dotyeheżas pomostem dla wszeł- 

„kiego rodzaju gospodarecych i komunikacyj 
nych rókowań między: Moskwą i Berlinem 
była Litwa, to obeenie niema żadnych przesz 

*kód polityeznych, dla których nie możnaby 
tego rodzaju rokowań prowadzić drogą wy* 
godniejszą, a mianowicie — przez Polskę. 

SERA TEY AKCIE 

WARSZAWA, (Pat). Na ostatniem 
posiedzeniu komitetu ekonomieznego 
ministrów postanowiono przyjść z po- 
mocą siewną drobnym gospodarsi- 
wom województw wschodnich w na- 
stępujągych rozmiarach: owsa -- 

  

Nominacja p. Wacława Ję- Ч 
drzejewicza na stanowisko 

„ministra oświaty. 

  

Wacław Jędrzejewicz. - Min. 

Jak już wczoraj podawaliśmy,:P. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwolnił 
premjera Janusza  Jędrzejewicza ze 
stanowiska "ministra wyznań religij- 
nych i oświecenia pubłicznego, a jed 
nocześnie mianował na to stanowisko 
p. Wacława Jędrzejewicza, dotych- 
czasowego wiceministra. skarbu. 

Min. Whcław Jędrzejewicz ppłk. dypl. 
urodził się dnia 29 stycznia 1893 roku w 
Spiczyńcach gub. kijowskiej. Po ukończen'u 
gimnazjum Chrzanowskiego w Warszawie w 
r. 1912-ym, studjował rolnictwo w Uniwersy- 
tecie Jagielońskim w Krakowie, biorąc rów- 
nocześnie żywy udział w akcji niepodległo- 
ściowej Związku Strzeleckiego. W Krakowie 
ukończył szkołę strzelecką Związku. Wybuch 
wojny światowej zaskoczył go w Warszawie 
gdzie kontynuował studja w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Min. Wacław Ję- 
drzejewicz współdziałał w założeniu P. O. W. 
i będąc szefem sztabu P. O. W. na Warsza 
wę prowad ił akcję dywersy jną, na tyłacn 
armji rosyjskiej. Po zajęciu Warszawy przez 
wojska niemieckie, wymaszerował jako pod: 
porucznik х baonem warszawskim do 1-ej 
Brygady Legjonów i uezestniczył do marca 
1916 r. w walkach 5 p. p. Leg. Przydzielony 
do prac P, O. W. wrócił do Warszawy. Aresz 
towany przez Niemców w łipcu 1917 .roku, 
min. Waclaw Jędrzejewicz skazaps 205 
przez wojenny sąd niemiecki na ciężkie 
zienie i przebywał przez rok w więzieniu 
mokotowskiem w Warszawie, zaś od sierp- 
nia 1918 r. w obozie dla jeńców w Modlinie. 
Zwolniony 2 obozu w listopadzie 1918 r. 
działał nadal w P. O. W. W ciągu dalszej 
wojny zajmował kolejno stanowisko referer: 
ia mobilizacyjnego P. O. Wi w oddziale I 
Sztabu Generalnego Nacz. Dowództwą, kie- 
rewnika wydziału w oddziale II Sztabu Ge- 
neralnego, oraz na froncie stanowisko szefa 
oddziału II początkowo armji rezerwowej, 
następnie I-ej armji. Dnia 13-go lipca 1920 
roku udawszy się aeroplanem z dowództwa 
armji w Lidzie do Wilna dla nawiązania 
łączności z dowództwem Ii-ej dywizji Litew- 
sko-Białoruskiej, dostał się do niewoli bol- 
szewickiej, z której zbiegł przez Litwę do 
Polski i pełnił nadal służbę w oddziale i! 
Sztabu Generalnego. W grudniu 1920 r. de- 
legowany był na konferencję pokojową w 
Rydze w charakterze eksperta wojskowego 
z ramienia Naczelnego Dowództwa» i Min. 
Spraw Wojsk. Po zawarciu pokoju ukończył 
w 1921 roku studja w szkole Sztabu Gene 
ralnego, poczem objął stanowisko szefa wy- 
działa w oddziale II Sztabu Gen. Od 1925 r 
do 1928 r. pełnił w stopniu podpułkownika 
funkcje attachć wojskowego, a od 1926 r 
funkcje charge d'affaires Rzplitej w Tokio. 
Wi październiku 1928 r. został przeniesiony 
w stan nieczynny w związku z przejściera 
na etat ministerstwa spraw zagranicznych. 
W dniu 6-ym września 1933 r. min. Wacław 
Jędrzejewicz mianowany został podsekreta. 
rzem stanu w ministerstwie skarbu. 

        

  

  

Pomoc siewna dla woj. wschodnich. 
22.500q, jęczmienia — 19.500 q i zie- 
mniaków — 31.500 q. 

Zorganizowanie rozdziału tych 

artykułów wśród ludności, potrzebu- 
jącej pomocy, zostanie powierzone 
wojewodom. 

Depesze z Belgli. 
WARSZAWA. (Pat). W” odpowiedzi -na '> 

legramy kondolencyjue, przesłane do Bruk- 
seli, nadeszły na ręce p. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej następujące depesze: 

- Jego Ekse. Pau Mościeki, Prezydent Rze- 
czypospolitej, Warszawa. 

Jestem głęboko. wzruszona .współezuciem 
okazanem przez Waszą Ekse. w wielkim bó- 
lu moim i całego narodu. Prószę Waszą 
Ekse. o przyjęcie zapewnień najserdeezniej- 
szej wdzięczności. 

Podpisana: EIŻBIETA. 

Jego Ekse. Pan Mościcki, Prezydent Rze- 

ezypospoliteż, Warszawa. 

Dziękuję serdecznie Waszej Ekse. za sło 
wa współczucia, wyrażone w Jego imieniu 

i w imieniu narodu polskiego. Podobnie jak 
ja eała Belgja jest prawdziwie wzrnszona pa 
mięcią Waszej Ek 

Podpisany: LEOPOLD III. 

Pozatem na ręce ministra Becka nadszedł 
telegram następujący: 

Jego Eksc. Beck, minister spraw zagr. 
Warszawa. 

Szlachetne uczucia, jakie Wasza Ekse. 
zechciał mi wyrazić z powodu naszej żało- 
by narodowej, wzruszyły głęboko całą Belgję. 
Proszę Waszą Ekse. przekazać rządowi pol- 
skiemu wyrazy najwyższej wdzięczności rza 
du belgijskiego. 

Zgen znanego muzyka 
niemieckiego. 

BERLIN. (Pat). W Monachjum zmarł w 
wieku lat 79 Wilhelm Kes, znany muzyk : 
kompozytor niemiecki. W r. 1894 powolanv 
został na wniosek Paderewskiego jako dyry 
gent do znanej szkockiej orkiestry w Głas 
gow, a w parę lat potem — do cesarskiego 
konserwatorjum w Moskwie. 

  

    

  

W dniu Święta narodowego Estonji 
Wycieczka estońska na uroczystej akademii. 

WIARSZAWA. (Pat). W sobotę 
członkowie wycieczki estońskiej z 
prezydentem parlamentu p. Einbua- 
dem na czele, po przyjeździe z Kra- 
kawa, złożyli wizytę więeprezydento- 
wi m. Warszawy p. Borzęckiemu. Pod 
czas wizyty p. Borzęcki wręczył p. 
prezyd. Einbundowi pięknie oprawny 
egzemplarz R. Przeździeckiego o Wa:- 
szawie. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś w salo 
nach posełstwa estońskiego w War- 
szawie odbyło się przyjęcie z okazji 
Św. ięta narodowego Estonji. Na przy - 
jęciu „obecni byli wszyscy członkowie 
wycieczki „estońskiej bawiący od kil- 
ku dni w Polsce z prezesem parlameu 
tu estońskiego Einbundem na czele. 
Przyjęcie w ' poselstwie estońskiem 
zgromadziło b. liczny zespół najwybi- 
Inieįszych przedstawicieli sfer rządo- 
wych i społeczeństwa oraz licznych 
reprezentantów korpusu dyplomaty- 
cznego. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 
19 m. 30 w sali Rady Miejskiej pod 
przewodnictwem prezesa Rady Naczeł 
nej T-wa Polsko - Estońskiego mini- 
stra Stefana Hubickiego i prezesa To- 
warzystwa Estońsko - Polskiego pre- 
zydenta. parlamentu estońskiego Ein- 
bunda odbyła się uroczysta akademia 
dla ucżczenia święta narodowego Es- 
tonji. 

Na akademję przybyli bawiący w 
stołicy „członkowie wycieczki estoń- 

skiej w prezydentem parlamentu Ein- 
bundem na czele, premjer Janusz Ję- 
drzejewicz, marszałek Sejmu Śwital 
ski, marszałek Senatu Raczkiewicz. 
minister Bronisław Pieracki, minister 
Ferdynand Zarzycki, minister Stefan 
Hubicki i minister Wacław Jędrzeje- 
wicz, wicemarszałek Senatu Bogucki, 
wiceminister Szembek, przedstawicie- 
ie dyplomatyczni Finlandji i Łotwy, 
posłowie i senatorowie oraz pr zedsta- 
wiciele władz państwowych i samo: 
rządowych, tudzież przedstawiciele 
organizacyj i stowarzyszeń  społecz- 
nych. Salę wypełniła szczelnie publi. 
czność, reprezentująca wszystkie sfe- 
ry stolicy. 

Pan minister Stefan Hubicki wy- 
głosił. przemówienie, zaznaczając, & 
coraz żywszy i coraz liczniejszy z ka- 
żdym rokiem udział w dniu święta 
narodowego _Estonji społeczeństwa 
polskiego w Warszawie i w całym kra 
ju świadczy wymownie o nieustanni« 
rosnacej popularności Estonji w 
Polsce. 

Bez żadnej przesady i z czystem sumie- 
niem mogę stwierdzić, że Polacy nietylko co 
raz lepiej poznają Estonję, lecz także eoraz 
bliższa się ona staje naszemu sercu i więzy 
łączące nas stają się coraz mocniejsze. Ta 
popularność Estonji w Polsce daje się łatwo 
wytłumaczyć. Polska polityka w stosunku 
do wszystkiech narodów świata „oparta jest 
na przesłanee, dającej się ująć w jedno sło- 
wo: słowem tem jest „współpraca*, Dając 
syntezę naszej polityki zagranicznej w ro- 
tznicę 15-1ее1а niepodległości, minister Berk 
w następujących słowach rozwinął pojęcie 
współpracy międzynarodowej: „Słowo współ 

"praea istnieje tylko tam, gdzie stosuje się 
rzetelny Szaeunek dia każdego państwa. W 
tych słowaeh mieści się nasz stosunek do 
Estónji, dążenie do współpracy. opartej na 

      

  

"Śmiem ufać, że 

głębokim szacunku dla narodu estońskiego. 
Ze swej strony naród estoński nie szezędzi 
nam dowodów, że stosunek swój do Polski 
opiera na tej samej podstawie. Nieehaj ia 
dzisiejsza akademja w obecności p. prezy- 
denta parłamentn Estonji, wysokich dostoj- 

— ników "państwa. | przedstawicieli spełeczeń- 
stwa estońskiego będzie jednym więcej wyra 
zem wzajemnej i szczerej przyjaźni, lecz tak 
że stwierdzeniem z naszej strony raz jesz- 
eze głębokiego szacunku dła narodu i pań- 
stwa estońskiego. 

Po przemówieniu ministra Hubic 
kiego orkiestra odegrała hymn naro- 
dowy estoński i polski. 

Następnie wygłosił przemówienie 
w języku estońskim prezydent parła- 
mentu Einbund. 

Na wstępie swego przemówienia Finbuud 
zaznaczył, że stosunki, łączące Estonję z 
Polską, datują się nie od wczoraj, lecz się- 
gają w daleką przeszłość. Położeni z punktu 
widzenia geopolityecznego pomiędzy kultura 
Wisehodu i Zaehodu, zarówno Połacy, jak i 
Estowie zmuszeni byli w krainach wiehrów, 

jak je nazwał jeden z estońskich poetów 
stać zawsze ezujnie na straży odrębności na 
rodowej i swej kułutry. I dlatego, współży- 
cie naszych narodów jest też odbieiem ana 
togieznyeh nastrojów, które stworzyły nici 
obopólnego zrozumienia i przyjaźni. Pe 
seharakteryzowaniu przeszłości historycznej 
uarodów polskiego i estońskiego, które. w 
ciąga wieków składały dowody bohaterskie 
50 patrjotyzmu i niezłomnej wytrwałości w 
walkach o niepodległość i dobro własnego 
kraju, mówea zaznaezył, że między odrodzo- 
nemi Polską i Estonją nie może być żadnego 
zagadnienia, które mogłoby je wrogo do sie 
bie usposobić. Są one jakby przeznaczone, 
by stać się przyjaciółmi. To też wszysey moi 
rodacy, którzy od ezasu odzyskania niepod- 
ległości odwiedzili Połskę, łub mieli w ja 
kiejkołwiek dziedzinie stosunki z Polską, pod 
noszą zawsze dowody prawdziwej i szezerej 
przyjaźni, z Kaa się u was, ta spotykają 

i Polacy, którzy odwiedziii 
Estonję, odnieśli stamtąd te same miłe wra 
żenia. Nasze stowarzyszenia estońsko - pol- 
skie w Estonji i polsko - estońskie w Poł- 
see są w tym wypadku wyrazielelami tych 
uezuć, które w ciągu dłuższych łat zapuści 
ły w sereach naszych narodów moene korze 
nie. Zadaniem tych towarzystw jest przeku- 
wać te uezucia w niewzruszoną i wszech 
stronną przyjaźń. Przyjaźń między naroda: 
mi staje się niewzruszona, jeżeli opiera się 
na wspólnej przeszłości i na więzach histo 
rycznych. Śmiem wyrazić przekonanie, że w 
stosunkach między narodami polskim i e- 
stońskim istnieją właśnie te pedstawy. 
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Jeszcze 3 dni 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
REKTOR MICHAŁ ROMER O a: 

POLSKIEJ. $ 

„Sekmadienis“ 
wywiad.z rektorem uniwersyłetu, kowieńskie 
go prof. Romerem na aktualne tematy poli“ 

tyki zagranicznej ze szczególnem - awzględ” 
nieniem polityki polskiej. 

M. in. prof. Romer wypowiedział następu- 
jące opinje. 

„Ze stróny Niemiec zagraża Litwie nie- 
bezpieczeństwo przedewszystkiem gospodar" 
cze, lecz również i terytorjalne, które grozi 
też wszystkim innym państwom europejskim. 
w razie wybuchu wojny. Wskazać średki, 
mogące to niebezpieczeństwo zażegnać. jest 
trudno, zwłaszeza, wobec izolacji, w, jakiej 
znalazła się obeenie Litwa. Winna ona na 
wiązać Śeisły kontakt z sąsiadami, zawierił- 
jąe federację z Łotwą i Estonją. Należy po- 
zatem szukać też innych przyjaetół, jak Fin 
landja i Skandynawja, które mogłytry przy; 
stąpić do paktu. 

ZE STRONY POLSKI ŻADNE NIEBEŻ- 
PIECZEŃSTWO LITWIE NIE ZAGRAŻA. Žv. 
wotnym interesem dła niej jest, by państwa 
hałtyekie zachowały niepodległość i nie ze 
stały zagarnięte przez Rzeszę Niemiecką. Poł 
ska sprzeeiwi się stanowezo wszelkim prė- 
bom ekspansjł niemieckiej na Wsehód i w 
razie konfliktu litewsko - niemieckiego sta- 
nie po stronie Litwy. Konflikt takt mie zda- 
je się zagrażać bezpośrednie, gdyż usiłowa- 
nie Niemiee zagarnięcia Kraju Kłajpedzkie- 
go byłoby wiełkóm hłędem. Spowodowałoby 
ono hówiem wystąpienie Polski i wozsaa i 
państw bałtyckich. 

Co do paktu polsko. - * aleiicckiego. ze; 
szezegółów jego zakulisowych znane jest je-- 
dynie zobowiązanie się Polski do ndzietenis 

Niemeom pomeey w odzyskania: kołonij(?). 
Niepodobieństwem jest natomiast, by Połska 
poświęciła Niemeom państwa bałtyckie. 

Jeżeli ehodzi o sprawę wileńska, spodzie. 
wać się należy, że aktywna polityka mini- 
stra Becka zdoła tę sprawę poruszyć z mart 
wego punktu. Skoro zdołano zawrzeć pakt 
między Polską a Niemcami, gdzie tyte jest 
kwestyj spornych, POWINIEN ZNALEŹĆ 
SIĘ RÓWNIEŻ WSPÓLNY JĘZYK MIĘDZY 
POLSKĄ A LITWĄ. Nie należy przypuszczać 
by Polska zgodziła się obćenie wyrzec eałka 
wieie Wilna, Ićcz trzeba: wziąć pod uwagę, 
iż zasada „wszystko lub nie* bywa niekied: 
błędna. Do rożstrzygnięcia kwestjr wiłeńskiej 
należy zbliżać. się stopniowo, zaś pomoene w 
tym kierunku mogłoby. być również” maie 
związku bałtyckiego”. : 

ECHA  ANTYPOLSKIEJ DEMONSTRACJE 
W PRASIE LITEWSKIEJ. А 

Oprócz „I. Aidas“, który ostro potępił 
ekscesy. antypolskie w Kownie, zabrały w tej 
sprawie głos inne pisma litewskie. Odtwa- 
rzają one przebieg demónstraeji mniej Mb 

    

   

więcej szczegółowo. „Liet. Żinos* oświadeza-- 
ją, že o ile ktoś może się z tych demonstra- 
eyj cieszyć, to tylko Kitlerowey.* Zdaniem 
„Liet. Żin.* jasna jest rzeczą, iż EKSCESY 
SĄ ROBOTĄ NIEKYULTURALNĄ I SZKODŁE 
w ‚ 

„Rytas“, opisując demonstrację, wypowie 
da opinię, że szyby w instytnejach połskiel: 
wybili bądź studenel, bądź też ktoś inny na 
ich rachunek. ы 

„Liet. Aidas“ Nr. 43 zamieszeza prot:st 
studentów litewskich przeciwko prześladowa 
niu Litwinów w Wileńszczyźnie. Związek ste 
dentów Litwinów jednocześnie 
ANTYPOLSKIE EKSCESY, oświadezająe, że 
wiec akademicki, jaki się odbył 20 łutego w 
uniwersytecie kowieńskim w 'związka z .arę-. 
sztami Litwinów w Wiłeńszczyźnie, nie „ma 
z ekseesami nie wspėlnego. 

„A. B. C.“, odtwarzając przebieg kotyjól 
skiej demonstracji, wstrzymuje się od ka 
mentarzy. 

„A. B. C“ O POROZUMIENIU POLSKO - 
NIEMIECKIEM. 

„А. В. C.“ w art. p. t. „Dojrzałe. najbliż- 
sze zadania Litwy" pisze m. in.: 

Próba prowizorycznego bodaj narazie po- 
rozumienia między Litwą a Polską mogłabe 
doprowadzić przedewszystkiem do zniesienia 
Szkodliwej barjery, uniemożliwiającej handeł 
i komunikację. Wpłynełobv to nietylko. na 
wzrost międzynarodowego znaczenia Wilet- 
szczyzny, Litwy i Łotwy. lecz i na poprawę 
sytuacji gospodarczej tych krajów, co pocia- 
gnęłoby za sobą również wzrost ich roli ne- 
utralizującej wpływy poteg ościennych i ich 
dążeń agresywnych. Zjawisko to mogłoby się 

stać „silnym czynnikiem przyłączenia w tej 
łub innej formie: Wileńszczyzny do Litwy, z 
którą łączą ją liczne i różnorodne więzy. 

Dr. Krzemiański. 
Choroby wewnętrzne. spec. żołądka i. ie 

przeprowadził się | 
na ul. Zawalną 24, tel. 14- 25 

Przyjmuje od 12—2 ; 4—6 

okazje z „Białego Tygodnia”, 

Nowości wiosenne już nadeszły 
Tysiące drobiszgów od 25 | groszy do 3 złotych w dziale C. I. D. 

Dekoracje wnętrza — („bożek indyjs, AT pozostawiliśmy jeszcze tydzień: 

BRACIA JABŁKOWSCY Wilno, Mickiewicza 18. 
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m 

  

Min. Suvich w Wiedniu. 
* WIEDEŃ, (Pat). W drodze pow- 

votnej z Budapesztu przybył. dziś 
przed południem do Wiednia włoski 
sekretarz stanu Suvich i zajechał do 
gmachu poselstwa włoskiego. Dollfuss 
odwiedził sekretarza Suvicha i wziął 
udział w śniadaniu wydanem na jego 
cześć. Sekretarz stanu Suvich odjechał 
w godzinach wieczornych pociągiem 
pośpiesznym do Rzymu. 

BERLIN. (Pat). Niemieckie Biuro 

Informacyjne dowiaduje się z Wied. 
nia, że w toku rokowań budapesztań- 
skich osiągnięte zostały tak daleka i- 
dące wyniki polityczne, że Suvich uż: 
nał za konieczne powiadomić o niech 
osobiście Dollfuśsa. Zdaniem informa 
tora, niemieckiego biura informacyj- 
nego, dyplomatyczne koła niemieckie 
dopatrują się w tym nagłym przyjeź- 
dzie nowego sposobu intensywnych 
prób włoskich zapewnienia sobie 
wpływów w Austrji i na Węgrzech. , 

z 21. II. 1984. r. RA 
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232 miljony zł. z Pożyczki 
Narodowej. 

WARSZAWA, (Pat). Jak wiadomo. 
ogółna subskrypcja pożyczki narodo- 
wej wyniosła ok. 340 milj. zł. Po uw- 
zględnieniu kursu emisyjnego огах 

bonifikaty, wpłata netto powinna wy- 

uieść. ok. 325 milj. zł. Większość sub- 
skrybemtów nie skorzystała z upra 
wnienia rozłożenia pożyczki na raty 
aż do sierpnia r. b.. lecz wpłaca w 6 
ratach z terminem ostatniej raty do 
dn. 543 rb. W związku z tem dotych- 
czasowy wpływ z pożyczki narodowej 
dla skarbu państwa wyniósł do dn. 2% 
bm. olbrzymią sumę 232 milj. zł., co 
stanowi prawie 71.5%0 sałej sumy: po- 
życzki. 

Organizacja Akademji Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 

Dowiadujemy się, że w dniach naj- 
bliższych ogłoszone zosłanie rozporzą 

dzenie rady ministrów o organizacji 
Akademi Sztuk Pięknych av Warszt- 
wie. 

Na podstawie tego rozporządzenia 
począwszy od dnia 1-go marca r. b. 
wszystkie przepisy ustawy'o szkołach 
akademickich i.rozporządzenia  Pre- 
zydenia Rzeczypospolitej o stosunku 
służbowym profesorów, państwowych 
szkół akademickich będą w całej roż- 
eiągłości miały zastosowanie do Aka- 
demji Sztuk Pięknych w Warszawie. 

  

      

      

Jak wiadomo, do tej pory organi 
zację Akademji Sztuk Pięknych w 
Warszawie ustalało rozporządzenie 
ministra wyznań religijnych i oświe- 
cenia publicznego na zasadach odrę- 
bnyeh, niż zasady organizacji państ 
wowych szkół akademickich, przewi- 

dziane w ustawie o: szkołach akademi- 
eBeh: oz 

  

"Nagroda muzyczna 
min. WR i OP. 

- WARSZAWA. (Pati. W sobotę w południu 
w gmachu: m-stwa WR i OP odbyło się po- 
siedzenie jury nagrody muzycznej .m-stwa 
WIR. i OP. Nagrodę przyznano p. Piotrowi 
Maszyńskiemu. W' skład jury wchodzili z 
ramienia m-stwa WR. i OP. Karol Stromen 
ger, Witołd „Maliszewski i Tadeusz Meissner 
delegat z Poznania prof. Butkiewicz, delegal 
państw. konserwatorjum w Warsząwie prot. 
©. Heinze i delegat stowarzyszenia kompo- 
zytotów p. Czerniowski. Nagroda wynosi zł 
7.000. Decyzja jury podlega aprobacie p. mi- 
nistra WR. i OP. 

  

  

Obozy harcerskie artystów- 
plastyków. 

" WARSZAWA. (Pat). Z inicjatywy Refera 
tu Malarstwa (plastyki) przez Główną Kwa- 
terę Harcerzy zostało powierzone Krakow- 
skiej Starszoharcerskiej Gromadzie Art. P 
styków zorganizowanie w lecie obozu har 
<erskiego w okolicach Zakopanego. 

W obozie zaofiarowali udział profesoro- 
wie Akademji Sztuk Pięknych. 

Sprawą obozu zainteres 
zagraniczni skauci — art) 
miał na celu studja plenerowe. 

   

  

i się również 
Obóz będzie 

  

„Ekspedycia malarzy polskich 
„CASABLANCA, (Pat). 

pódróży po południowem Marokku przybyła 
do Casablanki wyprawa polskich artystów 
malarzy. W) wyprawie biorą udział p. p.: 
Antoni Teslar, Aleksander Teslar z żoną Ja- 

niną, „również artystką - malarką, oraz 3-lel- 
nim synkiem. 

Ekspedycja p. p. Teslarów przebyła w 
przeciągu roku przeszło 2000 km. pieszo. 

„Kwinto skazany na 3 I pół 
lat więzienia, 

" Zapadł wyrok w procesie bankiera Kwinty. 

„ Kwinto skązany został na 3 i pół lat 

więzienia, z zaliczeniem dwuletniego aresztu 

Śłedezego. 

© Syn jego, oraz sekretarka zostali unie- 

winnieni. 

    

я Ša и R 9 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
DZIŚ 

6 «.1ż30 „STAŚ LOTNIKIEM* 
ceny zniżone. z 

ira:4.gk: „NITOUCHE” I 
ceny znižone: 

| ogB5w „DZIDZI* į 
Znižki wažne. į 

Po rocznej pieszej 

Do Ligi Narodów — za nic! 
Wyniki rozmów kanclerza Rzeszy z min. Edenem. 

LNDYN, (Pat). Memorandum bry- 
ty jskie w sprawie rozbrojenia kończy- 
ło się postulatem, że ewentualne kon- 
cesje zbrojeniowe dla Niemiec uzależ- 
nia się od powrotu Niemiee do Gene- 
wy. W Londynie utrzymuje się wia- 
domość, że ten warunek brytyjski był 
celem ataku, jaki w rozmowie z Ede- 
nem podjęty został przez kanclerza 
Hitlera. Kancjerz Hitler oświadczy” 
miał Edenowi, że udział Niemiec w 
rozmowach rozbrojeniowych i w e- 
wentualnych konferencjach, jakie 
miałyby się odbyć dla wyjaśnienia 
płaszczyzny przyszłej kampanji, spo- 

'dziewany może być tylko w tym wy- 
padku, o ile ten warunek powrotu Nie 
miec do Genewy zostanie porzucony 
Hitler oświadczyć miał, że Nieme 
tylko wówczas podpiszą konwen 
rozbrojeniową, o iłe fakt podpisania 
konwencji nie będzie przesądzał po- 
wrotu Niemiec do Ligi Narodów. 

Min. Eden w Rzymie. 
RZYM. (Pat). O godz. 14.30 przy- 

był do Rzymu minister Eden, którego 

oczekiwali na dworcu wyżsi urzędnicy 
włoskiego ministerstwa spraw zagra- 
nicznych oraz członkowie ambasady 
ungielskiej. 

   

  

  

Ukonstytuowanie się komisyj 
dla zbadania spraw Stawiskiego oraz rozruchów paryskich 

PARYŻ, (Pat). Po zatwierdzeniu 
przez Izbę Deputowanych składu ko- 
misyj w sprawie Stąwiskiego oraz w 
sprawie wypadków z 6. II., komisje 
przystąpiły do wyborów prezydjum : 
przewodniczących. 'Przewodniczącyra 
komisji. która przeprowadzi docho- 
dzenie w sprawie. Stawiskiego. został 

mianowany  radykał socjalny, Guer- 
nut. Komisja dla zbadania wypadków 
paryskich z początku lutego powołała 
na przewodniczącego  deputowanego 
lewicy Bonney'a. 

Komisja, postanowiła zakończyć 
swe. prace możliwe przed świętam: 
Wielkiej Nocy. 

Żądanie uwięzienia 8-ch b. ministrów 
w związku z aferą Stawiskiego. 

PARYŻ, (Pat). Dep. Ibornegaray 
wygłosił odczyt o przebiegu wypad- 
ków z dn. 6-g0 lutego, poruszająe m. 
in. aferę Stawiskiego. Mówea doma- 
gał się aresztowania wszystkich osób. 

których nazwiska wymieniono ostał- 
nio w związku z aferą. 

Między innemi 
byłych minishtrów Dałimiera, Paul- 
Boncoura i Bonneta. 

Zeznanie Prince'a są znane. 
PARYŻ. (Pat). Radea sądu apełacy jnego 

Le Marchadour, kołega Prince'a w wywia- 
dzie z'„lie Jour* oświadezył, że zeznania, 
jakie Prince miał złożyć we czwartek w spra 

wie Stawiskiego, są eałkowieie znane €o do 
swej treści. Wysłuchanie Prinee'a miało po- 
legać na odczytaniu i wysłuchaniu zeznań, 
które Prinee uczynił przed kilkunastu dniami 

Leopold Iii król 

Leopold III król Belgji, krėlowa Astrid oraz 

Belgii z rodziną. 

  

księżniczka książę Baudouin i dzieci ich 
Szarlota. 

Formalna dymisja gabinetu belgijskiego. 
BRUKSELA, (Pat). Gabinet belgij- 

ski podał się do dymisji, król jednak 
jej nie przyjął, prosząc ministrów o 

pozostanie na stanowisku. Było ło czy 
sto formalne podanie się do dymisji, 
jak zwykłe po. śmierci króła. 

Marsz „głodomorów*. 
Demonstracje bezrobotnych w Anglji mogą przybrać 

groźną postać. 
LONDYN. (Pat). Widoki jutrzejszyeh i 

wtorkowych demonstracyj bezrobotnych, t. 
uw. głodomorów, uległy pogorszeniu. Możli 
we jest, że dzień jutrzejszy nie będzie pozba 
wiony ostrych starć z policją. Główną przy- 
cezyną tego jest zaaresztowanie przez policję 
londyńską dwóch wybitnych działaczy ko- 
munistycznych — Manna i generalnego 5е- 
kretarza angielskiej partji komunistycznej 
Pollitta. Obydwaj ei komuniści mieli brać 
udział w jutrzejszyeh demonstracjach i mie- 
li przemawiać. 

Aresztowanie obu znanych przywódców 
komunistycznych w przeddzień demonstra- 
cyi w Hyde Parku wywołało wielkie wraże- 

  

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ. 
(W 25-tą rocznicę śmierci). 

W roku 1909. ósmego lutego. na 

samotnej wycieczce w "Tatrach, zgi 

nął zasypany lawiną u stóp Małego 

Kościelca, Mieczysław Karłowicz, mu- 
zyk, który po Moniuszce, a przed Szy- 
manowskim. wzniósł muzykę polską 
na wysoki poziom natchnienia w kom 
pozycji utworów większych, a stał się 

,popularny dzięki pełnym wdzięku, 

«melodyjnym piosnkom. 
Polska straciła w tym 38-letnin 

„aityście nadzieję na rozwój taleniu, 
zapowiadającego, że się stanie chwałą 
narodu i sztuki polskiej.Zgon ten tak 
nagły. był niespodziany, gdyż lubiący 
samotne wędrówki po górach Karło- 
wiez był wybornym  taternikiem a 
wstrząsnął każdym z nas głęboko. 
Smierć była piękna i tragiczna. pra- 
wie że przeczuia tą mło do gór. 
do samotnych wśród nich wrażeń. 
tem ukojeniem. jakie znajdowałą na 
szczytach, okrytych srebrzystym śnie - 
giem, niespokojna, smutna, daleka oi 
ludzi dusza Karłowicza. 

Dusza artysty, talent, wypływaja- 
cy z niej jak promienie światła, z nie 
skończoności atmosfery, to, co póź- 
wiej jęst emanacją artystycznych prze 
żyć. tworzą się i kształtują w głębi- 
nach jego istoty od urodzenia, i przed 
tem jeszeze, wyprzedzając formę do- 

   

    

czesną. Jest wykładnikiem lajemni- 
czych wpływów. wrażeń rodziców. 
zwłaszcza matki, harmonizuje się lub 
kłóci w duszy dziecka, szarpie sprze- 
cznemi prądami. które wychowanie 
łagodzi lub powiększa. 

Mieczysław Karłowicz urodził się 
w środowisku i w atmosferze zie- 
miańskiej, ale specjalnego autoramen- 

  

  

tu rzadkiego nawet na Litwie, gdzie 
tak silne indywidualności znajduje- 
my we dworach, żyjących życiem o- 
dosobnionem, własnem. prąmienieją- 
ce kulturą na najbliższe sobie sprawy 
i ludzi. Wtedy nie mogły. jednak mieć 
szerszego zasięgu wpływów i prac. 
bowiem był to rok 1876, 3 

  

  

zaledwie 13 
lat po zduszeniu Powstania, i kto wów 
czas nie był wyrżucony ze ziemi na 
daleki Sybir, ten tkwił zaczajony. po- 
korny lub nieprzejednany. ale pozba- 

    

wiony naturalne znaczenia. 
Dwór Karłowiczów, Wiszniew. w 

pow. święciańskim, miejsce urodze- 
nia artysty, był dziedzictwem Matki 
artysty. Ireny z Sulistrowskich. Karło 
wiczowie zamieszkali tam po sprze- 
daniu przez ojca artysty. Jana, zna- 
nego uczonego lingwisty i etnografa, 
własnych majątków w Lidzkiem. 

    

Piękny ten dwór budowany z czer; 
wonej cegły w stylu neogotyckim. za- 

nie oraz obawy, że spowoduje to ałaki ko- 
munistów na rząd i policję. Rozgoryczenie 
wywołuje również odmowa Mac Donalda 
przyjęcia w parlamencie delegacji bezroboi- 
nych. 'Deeyzja ta wyrażona została w pić- 
mie, przesłanem przez Mae Donałda do ko- 
mitetu wykonawczego „marszu giodomorėw“ 
i ogłoszona dziś w prasie. w piśmie tem Mac 
Donald podkreśla komunistyczny. charakter 
całej imprezy i stwierdza, że nie może po- 
móe bezrobotnym, wobee ezego kategoryez- 
nie odrzuca prośbę wysłuchania delegatów. 

Ogólna liczba „głodomorów*, przybyłych 
do Londynu podawana jest na 1400 osób 

sobny w bogatą bibljotekę. po ostat. 
nim dziedzicu Edmundzie Sulistrow- 
skim, człowieku wysokiej kultury, o- 
tłoczony był ałejami lipowemi, ogro- 
dem, kędy ciepłarnie dawały zimą cu- 
dne kwiaty, a w jesieni morele i brzo- 
skwinie, z jeziorem obrzeżonem wspa 
niałym lasem. były tam altany i gaje. 
a w pokojach było pełno żwawej 
i wesołej dzieciarni: bajecznie zdolna 
Stasia, zmarła młodo, Wanda, później 
sza żona red. Zygmunta Wasilewskie- 
go, śliczny, promienny. Edmuś, koń 
czący potem ze złotym medalem me- 
dycynę. najlepszy dziedzic i najtro:- 
kliwszy lekarz ludności okolicznej. i 
najmłodszy Mieczyś. wcześnie predy- 
stynowany na artystę. gdyż muzyka! 
ność okazywał od dziecka. Miał ją po 

  

  

    

   
  

  

kim dziedziczyć: matka jego miała 
tak piękny kontraltowy głos. że ja 
w Berlinie zapewniano o świetnej 
karjerze Spiewaczki, gdyby zechciała 
iść tą drogą. Ale ona wolała przepisy 
wać rękopisy ukochanego męża i o 
jego karjerze myśleć. o niego się tylko 
jedynie troszczyć. Była to kobieta su- 
„rai zasad i egzaltowanych uczuć. 
ži dnych nie uznawała kompromisów. 
ani połowiezności, kochała namiętnie 
z bezgranicznem przywiązaniem .mę 
ża, poświęcała się dla przyjaciół, ale 
gdy zmieniła dla kogo uczucia, ob 
wiało się to z równą namiętnoś 
Kochała muzykę, $piew, wrażliwa ar 
tystycznie, posiadała jakiś instynkt 
piękna, prowadzący ją ku ciągłym'wy 

    

  

   
  

  

   

      

   

żąda uwięzienia 

Najpoważniejszą spółdzielczą Instytucją bankową w Polsce 

jest 

(eniralna Nara (półek Rolniczyć 
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, IM daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

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

wspiera kredytem najlicz- 

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

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65    

Burze na polskiem wybrzeżu. 
GDYNIA. (Pat). Silne burze, panujące w 

osłatnieh tygodniach, wyrządziły na wybrze- 
żu wiełkie szkody. Specjalnie powołana %o- 
misja z ramienia urzędu morskiego stwier- 
dziła między innemi, że najsilniej ucierpia- 
ło wybrzeże przy cyplu hełskim od stron 
załoki, gdzie został rozmyty brzeg, wsku- 
tek ezego dwie wille zostały zagrożone. U: 
rząd morski wydał właścicielom will worki 
ой piachu, celem prowizorycznego -zabezpie- 

   

  

ezenia tych budynków. Prócz tego komisja 
stwierdziła, że na molo zachodniem portu 
helskiego przez silne tale zostały połamane 
kleszcze podkładów i powyrywane pale. О 
sile wichru świadezyć może fakt, że spcejal 

rządy rejestracyjne urzędu morskiego 
     

  

stopni według skali Boforta i ciś 
1 m* dochodzące. do 107 kg. 

ienie na 

W walkach wiedeńskich brały udział czołgi. 
WIEDEŃ. (Pat). Wiener Zeitung donosi, 

że w walkach z Schutzbundem brały udzisi 
po raz pierwszy trzy ezolgi policyjne, zaku- 
pione w r. 1927 po wypadkach łipeowych 
przez prezydenta policji Sehobera. Tanki od 
dały teraz wojsku i polieji wielkie u 

  

przy usuwaniu barykad, stawianych przez 
socjal - demokratów. Ogień karabinowy i 
granaty ręczne nie wyrządziły ezołgom żad- 
nych szkód. Czołgi s y także dla celów 
wywiadowezych i dos zały oddziałom pe- 
lieyjnym amunicję. 

  

  

  

      

  

Amb. Chłapowski u premjera 
Francji. | 

PARYŻ, (Pat). Ambasador Chłapo- 
wski przyjęty był dziś na dłuższej 
audjencji . przez . prezesa radv minis- 
trów Doumergue'a. 

T. N.S. W. w Ministerstwie 
Ww. R. 10. P. 

Dełegacja Zarządu. Głównego Towarzyst- 
wa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż 
z Prezesem, prof. Wł. Grabskim na“ 74 
była przyjęta w dn. 22 b. m. przez p. v 
ministra K. Pierackiego. Delegacja Sz 
wiła p wice ministrowi szereg postulatów nan 
czycielstwa, dotyczących nowego zaszerego 
wania do grup uposażenia i ostatniego roz 
porządzenia wykonawczego do dekretu ubo 
sażeniowego. Omówiono m. in. sprawy upo 
śledzenia niektórych kategoryj nauczycieli, 
np. nauczycieli starszych, nauczycieli kon- 
traktowych, matematyków i t. d. Delegacja 
interwenjowała również w sprawie węte 
nów szkolnictwa, pozostających dotychc: 
bez zaopatrzenia. P. wiceminister udzi 
w powyższych sprawach szczegółowych wy 
jaśnień. 

   

  

    

  

   

      

   

Austrjacki obóz 
koncentracyjny. 

BERLIN. (Pat). Według doniesień Nie- 
mieckiego Biura Informaeyjnego, władze uu- 
strjaekie w jednym ze starych browarów w 
Wiener Neustadt stworzyły specjalny obóz 
koncentracyjny dla uwięzionych soejal-dc- 
mokratów, biorących udział w ostatnich wal 
kach. 

Kronika  telegraficzna. 
— Król Borys bułgarski w drodze po- 

wrotnej z Brukseli zatrzymał się w. Paryżu, 
gdzie przeprowadził szereg rozmów poli 
tycznych, Krół Borys przyjęty był przez pre 
zydenta Lebruna, a następnie odbył konfe 
tencję. z premjerem Doumerguem i mis. 
Barthou. 

= Austejaeki korpus pomocniczy, który. 
jak wiadomo, nie jest wliczony do 30-tysięcz 
uej armji regularnej, powiększony został 7 
18 tys. do 20. tys. 

— Wiedeńska „Arbelter Zeitung" wycho 
chodzić będzie odtąd jako tygodnik w Bor 
nie morawskiem. 

W Warszawie. w składzie materjałów 
aptecznych Ignacego Cymermana przy ulicy 
Wolskiej, podczas przelewania benzyny na- 
5а wybuch. 4 osoby uległy ciężkiemu po- 
parzeniu. 

  

w dniu 20 h 
Moniuszki 

— W Zagrzebiu odbyła s 
m. uroczysta premjera opery 
„Halka“ 

  

    
  

siłkom dla rodziny. poświęcenia, zdo 
bywania i utrzymania dla męża i u 
bóstwianego Mieczysława atmosfery 
odpowiedniej do pracy. Sama śpiew 
kultywowała długie lata po amators- 
ku. sprawiając istną rozkosz słucha - 
czom. Mąż Jej Jan, poznał się z nią w 
epoce Powstania, w którem żadnego 
udziału nie brał, podez: ly ona га- 
towała i odwiedzała więźniów. tylko 
muzyka i $piew ich połączyły. Jan pię 

knie grał na wiolonczeli i fortepianic. 
śpiewał, układał nader melodyjne pio 
senki, połączyły ich duety Moniuszkt. 
Mendelsona..sonały grywane:na czte 
ry ręce i na fałach harmonji odpłyne- 
5 po ślubie do Berlina. na studja Ja- 
na, który długo wahając się między 
karjerą artysty a ueżonego. poświęc.ł 

się wreszcie lingwistyce i za pomocą 

bogatej bibljoteki pracował potem sze 
reg lat w Wiszniewie. na zapadłej pro 

  

      

     

   

      

wincji. poświęcając też sporo czasu 
na stosunki sąsiedzkie i działalność 
społeczną. ; 

Nic,dziwnego žė z ludzi lak uposa- 
żonych muzycznie. odziedziczył Mie- 
czysław talent, który począ tkowo, po 

studjach u Barcewicza, zdawało się że 
będzie wirtuozowskim, jednak potem 
skierował się wyłącznie na drogę kom 
pozycji. 

  

Zastanawiało to nieraz słuchają- 
cych melancholijnej, tragicznej nawet 
muzyki Karłowicza, dlaczego człowiek 
tak bogato przez los obdarzony, snu- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 27,07—27,21 

— 26.98. Nowy York -- nie notowany. No- 
wy York kabel 5,33 — 5,36 — 5,30. Paryż 
34,94 — 35,03 — 34,85. Praga 21,98 — 29,03 
— 21,98. Szwajcarja 171,43 -—— 171,86 - 
171..00. Berlin 210,40. 

Dolar w obr. pryw. 5,31 
Rubel: 4,71. 

  

ona) Lei 
EADS WYS) 

  

[Fabr. 
KOTA TNA OTOP TTOENOO ZE TEAKE AWK OYZARKZYCAE 

Każdy CHORY na CUKRZYCĘ powinien 
odwiedzić jedyny specjalny sklep ar- 
tykułów żywnościowych znanej i „za- 

lecanej przez lekarzy 

„LEBROSE“ 
WILNO, ul.. Wileńska Nr. 30. 

Żądaicle cenników. 
Wysyłka za zaliczeniem. 

inne zdrowotno - djetetyczne 
artykuly. 

„Rapid“, Warszawa, Graniczna 9. 

firmy. 

Tamże 

  

PANACRIN 
tabletki do rrania 

CHRONIĄ PRZED 

GRYPA 
ASUS 
INFLUENZA 

    

      
   

  

  

Nr. 2222 „Panaciin-tabletki*— nr. zezwolenia 
Ż,2F-50-517/34; 

  

BEZCZELNOŚĆ. | 
Wi dniu imienin jednej z popularnych 

aktorek, zjawił się u niej znajomy. jubiler 
i składając solenizantee: życzenia, wyjmuje 
z kieszeni piękną kolję brylantową. 

— Раш pozwoli, że tę kolję, wartości 

  

A h panie.. 
— Ofiaruję r 

Och, paanie 
a połowę 

    
ni 

     

  

ceny. 

je ze siebie melodje tak smutne? Kto 
wie... może w nim zwalczały się silne 
indywidualności rodziców, często z 
sobą sprzeczne, chociaż bezgraniczne 
oddanie żony nigdy nie zachwiało sie 
w stosunku do męża. Może na wybitna 
inklinację do melancholji, uprzedzań 
się do ludzi. pewne zamknięcie 
się. odgradzanie, odsuwanie otoczenia 
dalej od siebie, jakie cechowały Mie- 
czysława Ka i icza, wpłynęła głę- 
boka troska i niepokój jakich dozna- 
wała jego matka przed jego urodze- 
niem. kiedy zapłakiwała się z obawy » 
męża. który pojechał na wystawę do 

  

 Filadelfju co było wyczynem robią: 
cym silniejsze wrażenie niż dziś i po- 
zostawiające rodzinę na długo bez wia 
domości. Może te tęskne śpiewy bia- 
łoruskie. słyszane od urodzenia. Śpie- 
wane przez nianię kołyszącą do snu 
w wielkim pokoju dziecinnym, w dwo 
rze ocienionym  staremi drzewami, i 

rozlegające się tak rozlewną, rozpacz- 
liwą nutą w ciche wieczory, zdala. 

Wszystkie te wrażenia spływały w du 
szę dziecka, wrażliwszą. subtelniejszą 
od innych. Częste choroby dziecinne 
koniec zna ostrożnoś 5 w uży waniu Za- 

baw z rozdokazywanem rodzeństwen?, 
trwożne czuwanie nad nim matki, spra 
wiały że Mieczyś był stale jakoś osobno 
od nas wszystkich, od tej całej groma 
dy dwanaściorga ciotecznego rodzeń 
stwa, z czterech sióstr Sulistrowskich: 
Celiny Czechowiczowej, Adeli Śniade- 
ckiej i Wandy Romerowej, kochają- 

  

   

      

- kilka najgłówniejs 

  

МАМ 2 Polski | 20 Świała 
— LUDWiKA SOLSKIEGO, -znanego ar 

tystę polskiego, okradziono w teatrze „Nowa 
Komedja* w Warszawie. Nieznany. złodziej 
wyciągnął u wejścia z kieszeni artysty port 
monetkę, zawiera dość znaczną sumę*pie 
niędzy. 

— AMATOR TANICH EFEKTÓW. W Wit 
nie znana jest „fiłantropijna działalność 
Z. Chomińskiego, który zdobył sobie popu- 
larność na miejscowym bruku przez rzucanie 
dla gawiedzi ulicznej drobnych monet. Od 
pewnego czasu jest już z tem spokój: władze 
ukróciły tę żonglerkę na uczuciach Humu 

Podobne .„zjawisj,o” zanotowano ostatnio 
w Medjolanie. Jakiś nieznany „filantrop". 
przebywający w jednym z nocnych lokali, 
w pogoni za taniemi efektami począł roz 
dawać gościom.. banknoty zagraniczne. 
Wnet się zrobiło zamieszanie i nieodłączna 
w takich wypadkach bójka. Skorzystał z 
tego „hojny ofiarodawe i niepostrzeżony 
zwial. W samą porę,-.gdyż w chwilę potem 

się, że rozrzucane banknoty nie 
wiają sobą żadnej wartości (korony 

ckie z okresu wojny światowej) i „na- 
poczęli szukać reżysera widowiska, 

By wyłoić mu skórę. 

— 2 JASKINIE HAZARDU zamknięto w 
rszawie. Pierwszą przy ui. Mokotowskiej 
drugą przy ul. Hożej 86. Kwitła tam 

wszechwładna ruletka (urządzona wedłaż 
ostatnich wymogów techniki —— w stoliku, 
który po złożeniu niczem nie adzał, że 
służy do niecnych celów) no i pijaństwo. 

— WDOWA PÓ ALEKSANDRZE DUMA 
SIE, synu, ana w Pary Mimo podesz- 

a sie dobr; biorąc nawet 
zozzńajtychi imprezach kultural 

   

  

    

   

  

okazało 

    
W:     

     
  

       
   

ch wprowa 
„ I i II zosta- 

jako nieprzynoszące zysku * 
wykorzystywane. 
UI, którą zaopatr 

iełane, zamiast dotyc 
drewnianych. K I nie będzie 
wana jedynie w ekspresach  międzynarodo 
wych. я 

— 400 LEKARZY według statystyki opuś- 
ciło Niemcy w roku 1933. 

— PIERWSZY TUNEL W ŁODZI, łączący 
ch ulic, ma być wybu 

dowany przez miejską gminę przy pomocy 
finansowej ńiinisterstwa komunikacji, które 
udzieliło już. na ten cel 250.000 zł., wstawia 
jąc tę sumę do swego budżetu. Łódź wyas 
nowała 150.000 zł., tak że miasto rozporz4- 
dza kwotą 400.000 zł. Roboty, nad budowa 
mają być rozpoczęte w roku bieżącym. Cat- 
kowity koszt wyniesie 1.200.000 zł. Przy ZA 
pewnionem więć poparciu ministerstwa tuneł 
zostanie wykończony i oddany do uży ku 

w roku 1937. 

— SPECJALNĄ KATEDRĘ OCHRONY 
PRZYRODY projektują założyć stery prZY- 
rodnicze przy jednym z uniwersytetów pol- 
skich, Katedra ta miałaby wyszkolić kadry 
znawców i propagatorów idei ochrony przy” 
rody, których w Polsce. w dalszym ci 
jest jesze zamało w stosunku do bogactw 
jej flory i fauny. 

— OKRĘT WIDMO obija sie w nit 
mym celu po wodach okolie 
aocnej Australji, nie wywie: 

gi i nie zatrzymując się na wezwanie. 
Według przypuszczeń jest to zamasko- 

wany stalęk japoński, którego załoga zbiera 
dane o stanie obronnym wybrzeży północ nej 

Australji. 
Po t 

ną zniesione, 
minimalnie Utrzymana 

   
   

    

  

  

  

   

  

   

  

    

    

  

   

iczych samiołotach, szybuja ych 
wśród żnej nad lądami: arktycz- 
nemi druga zagadka. 

— SENSACJĄ W KOŁACH LITERAC- 
KICHA BUDAPESZTU był ostatnio proces 

pewnego znanego pisarza węgierskiego Z. ąk- 
torką. Wspomniany pisarz miał zwyczał 

przy każdej nadarzającej się okaz obsyłać 

swych przyjaciół, kołegów i 1. d. gratulać= 

jami. 
Zdarzyło się tak, że jeden z jego współ 

kolegów wystawiał w teatrze nową sztu 
Tego samego dnia brała ślub znana we 
ska artystka. Skory do gratułacji pisarz 

tał naturalnie 'z sposobności i 

   

  

  

  

      

    

      

      
do swego kolegi depeszę następującej tre 
„Życzę    Ci doznać na 

mego powodzenia, 
hczas*, 

chciał, że poniyłono adres i telegramt 
otrzymała wychodząca zamąż aktorka. Wy 
nikł skandal. Nie pomogły różne perswazje. 
ani mawet' przedstawienie drugiej depeSzV: 
którą otrzymał autor w dniu swojej premje- 
ty. Dla artystki skończyło się to wcale nic 

  ejszej  premjerze 
jakie ci stale to    

        

     pomyślnie. Przy „sprawdzaniu”. „dochodze- 
niu“ i t. zła na jaw jej „bogata p 
szlošė“ i ż wniósł podanie o rozwo! 
Roztargniony pisarz został ukarany sądow 
nie grzywna 20 pengó. 

— BAWI SIĘ W DEMOKRATĘ -- czy też 

„zakochany jest po uszy ——-ks. szwedzki 

Sigvarda, wnuk króla, drugi, syn następcy 
tronu, który chce się ożenić z niemiecką ak 
torką filmówą Eryką Patzek. Młoda para 
przyjechała do Londynu, aby wziąć tam 
ślub. Romantycznym zapędom  krewniz а 
jest przeciwna szwedzka rodzina królewski. 
która chce za ten „ponižający“ czyn ae. 

dziczyć Sigvardę że wszystkich . „praw“ * księ- 

cia domu królewskiego. 
— MUZEUM PUSZKINOWSKIE został” 

otwarte w Leningradzie p. n. „Ostatnie mie 
szkanie Puszkina”. Zgromadzone są tam ro” 

Bo przedmioty poety (biurko, pistolet i 

„dj. amik. 

    

cych się bardzo, mieszkających w S4- 
siedztwie i widujących się często. 

Mieczysław, wiadomo było, że trze 
ba z nim delikatnie, że tego i tamtego 
mu nie wolno, że należy stosować Się 
do jego chęci, pytać czy zechce? i ni- 
gdy nie być pewnym czy się nie obra- 

zi, nie odbiegnie od zabawy, zbunto- 
wany, zniechęcony. w pretensjach i 
nie pójdzie sobie samotny. błąkać się 

po zaroślach, snując swoje myśli i za 
miary z tajemniczą przed nami miną. 
dającą do zrozumienia że daleko waż 
niejsze rzeczy go obchodzą niż nasze 
głupie, wesołe, dziecinne figle i psoty 
Nie był ani wesoły, ani ufny, ani idą- 
cy do ludzi. kto chciał wkraść się w 
jego względy. czy to jak był młodym 
chłopcem, czy później, długo" musiał 
się o to strać, zabiegać i wejść niejako 
w jego krąg zainteresowań, on w Cu“ 
dzy nie wchodził. Był jednak tkliwie, 
wiernie przywiązany do paru starych 

ludzi. z którymi się zżył od dziecka, 
miał głębokie, nieujawniane sentymen 

ty do Wiszniewa i ludzi tamtejszych, 
gajowych. dawnych sług. z któremi 
gawędził, chodził na polowania, w la- 
sy, lub godzinami rozmyślał, kołysany 
cichą falą jeziora.. Był wytworem prze 
rafinowanego intelektu, a kochał natu 
rę i szukał w niej spokoju a znalazł 
go sę lawiną w dalekich górach... 

Hel. Romet . 

—::| —
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GŁOS. Z PROWINCJI 

Chleba naszego powszedniego 
dajcie nam dzisiaj. 

Dokończenie. 

Realnie biorąc sprawę. akcja mo- 
że wyglądać tak, jak akcja wiadz 
szkolmych w przyjściu z pomocą nau- 
czycielom w ich pracy. 

Było to tak: Kuratorja i inspek- 
toraty (w zestawieniu — w akcji spo 
łecznej naczelne organizacje) wyma- 
gały i wymagają od nauczyciela sto- 
sowania tych lub'innych metod i form 
nauczania. — Bieda z tem była wie! 
ka. Skąd wziąć materjał, jak sobie ra 
dzić. Były zaradniejsze jednostki, luv 
zespoły. które lepiej sobie dawały ra- 
dy. wówczas władze zalecały in- 
nym: „proszę udać siędo miasta x, 
do szkoły y, rozejrzeć się jak tam jesi 
i wprowadzić u siebie coś podobnego. 
— (Cóż, kiedy, co dobre jest dla środo 
wiska x, lub y, nie zawsze nadaje się 
dla środowiska z. Trzebaby objechać 
całą Polskę wszerz i wzdłuż i być ba: 
dzo zdolnym. aby samemu bez czy- 
jejbadź pomocy wyłuskać to, co jest 
najbardziej istotne i najbardziej pot- 
rzebne dla danego ośrodka. 

Otóż Ministerstwo. W. R. i O. P. 
powołało do życia poradnie . przed- 
miotowo-wychowawcze z instruktora 
mi na czele w Warszawie, które mo 

gą służyć potrzżebóm prawie wszyst- 
kich rodzajów szkół. — Jest to pla- 
cówka, która zbiera-ze wszystkich ie 
renów pracy szkolnej dane do swojej 
pracy, przerabia je i tworzy najrozma 
itsze konglomeraty potrzeb, 
cześnie dając technicznie i naukowo 
ostatnie słowo postępu w formie po 
kzzu urządzenia pracowni danego 
przedmiotu, lub pewnej dziedziny pra 
cy szkolnej. — Warto, aby zwiedzały 
tę instytucję nietyłko poszczególne jed 
noslki, ale szerszy ogół pracowników 
społecznych (Warszawa, Hoża 88). 

Przeprowadźmy pewną analogie. 
Jest również palącą potrzebą zorgan:. 
zowanie czegoś podobnego w poszcze 
gólnych regjonach Polski. Taka in- 
stytucja dla terenów wschodnich w 
Wilnie nie będzie instytucją nadrzęd 
ną (jak obawiono się.na posiedzeniu): 
która swojem istnieniem może wywo 

  

  

   

tywać szereg konfliktów, nieporozu- 
mień. rozpętać ambicje. poszczegól- 
nych organizacyj, — nie. -— Będą w 
niej współpracowały ze sobą na tere- 
nie doświadczalnym, naukowym wszy 
stkie organizacje, wysuwając na .pierw 
szy plan jednostki zdolne do: pracy 
instruktorskiej. 

Wyobrażam sobie to tak: Np. Zwią 
zek Pr. Obyw. Kobiet ma wybitną jed 
nostkę prowadzącą dział pracy Świet 
licowej. -Dana jednostkę częściowo 
angażuje dla siebie do pracy. instruk 
torskiej. Centrala — poradnia. Dosta- 
je ten instruktor pokój. pieniądze, 

zbiera materjały w organizacjach i 
środowiskach całej połaci kraju, nie 

zrywając równocześnie z terenem swo 
jej dotychczasowej pracy w charak- 
terze kierownika czy. kierowniczki 
działu Świetlicowego np. Związku 
Obyw. Pr. Kobiet. Poradnie takie mo 

gą być następujące: świetlica, przed 
szkołe, oświata pozaszkolna, kółka ro! 
'nicze, turystyczno-sportowe, ośrodek 
zdrowia, artystyczno- teatralna, wy- 
chowawcza. budownictwa i wiele in- 
mych. W takiej centrali znajdzie po- 
<zytne miejsce Agencja Autorska.. 
również teatr objazdowy, czy inne 
jednostki organizacyjne. W takiej in 
stytucji będzie mogła mieć miejsce ko 
misja rozjemcza, złożona z członków 
wszystkich organizacyj na danym !4- 

ARTRETYK 
jest inwalidą 
po dolegliwości artretyczno — reumatycznej, 
jako wynik przesycenia organizmu kwasem 
moczowyin, Oraz powstałe na tem tle stauy 
zapalne poowdują bóle, zniekształcają sta 
wy,., wirudniają ruchy, powodują stopniowo 
utratę zdolności do pracy i prowadzą wresz 
<ie do kalectwa. 

Tyłko zioła 
mosa“ zawierają 

      

    
  

  

Magistra Wolskiego „Rex 
e Schin — Schen niezmier 

nie rzadką ro: > chińską dają w krótkim 
<zasie skuteczne wyl w cierpieniach ac|- 
retycznych, reumatycznych i bólach ischiasu 
i stanowią najracjonalniejsze łeczenie. 

Zloła ze znak.ochr. „REUMOSA” 
Do nabycia w aptekach, składach apte:7 

  

  Ё 

      

      

nych, drogerjach hub w wytwórni: Magister 
Wolski, Warszawa, Złota 14. . 

Objašniają broszuTry wysylamy | bez- 
płatnie. - 

— równo. 

" sprawę 

renie, która będzie koordynowała pra 
cę, usuwała konflikty, wyjaśniała nie 
porozumienia. 

Na czele centrali powinna stanyć 
jednostka fachowa, zdolna i ideowa, 
— a tacy ludzie napewno znajdą się 
wśród wyrobionych społeczników — 
ioożna nawet ich wskazać palcem. 

Skąd wziąć pieniądze. Złożą się 
na to: organizacje i skarb państwa, 
w interesie których będzie leżało, aby 
dział pracy, którą prowadzą, by! rep 
rezentowany w centrali, która równo 
cześnie będzie nieustającą wystawa 
wyników pracy wszystkich orga 
sj społecznych.. 

Jaką rolę mogłoby CE zrze 
szenie arystyczno-literackie w tej ak- 
cji? Wiemy z doświadczenia, że sfery 
artystycznoditerackie w Wilnie są 
inotorem życia ogólno-kulturah.ego. 

Właśnie potrzebna jest taka: Deus 
ex machina, któraby wprawiła w ruch 
nową potężną organizację, tworzącą 
sedno istoty pracy społecznej, posia- 
dającą zręby placówek  poszzzegól- 
nych organizacyj. Któż bardziej mo- 
że być powołany do tej pracy, jak nie 
elita naszego społeczeństwa wileńskie 
go; literaci, artyści, uczeni, którzy 
dzięki swojej działalności zdołali zdo 
być zaufanie i „przywiązanie ogółu 
społeczeństwa, szczególnie prowincjo 
nalnego. bez różnicy przekonań poli- 
tycznych. 

Wiemy dobrze, że nikt inny tego 
nie uczyni, bo uczynić nie potrafi. 

Przywykliśmy już traktować wi- 
leńskich naczelnych działaczy jako 

    

   

    

    
  

Przełęckich, Żeromskiego, którzy zgło 
siń się pierwsi do Smugoniów, ofia- 
rowując im na pewien czas gros 
sił. Proszę nie opuszczać nas, aż ste- 
ną Porębiany, — wówczas tędzy pra- 
cownicy smugonie zastąpią Was cal- 
kowicie i będziecie mogli oddać się 
spokojnie li tylko swojej pracy 

Bądźcie dla nas jak dotychczas ry 
cerzami — bojownikami na. wszyst- 
kich odcinkach pracy społecznej, — 
nie zaś li tylko trubadurami jakimi 
chcecie być, wyodrębniając się w nad 
rzędną dła nas prowincji (bo jesteś- 
cie dla nas zawsze nadrzędnymi) jed 
nostkę organizacyjną działu pracy ar: 
tystyczno-kulturalnej. 

i M. D. 
GRS AAPL RAA NUO DU ADIDAS S 

Mody paryskie. 

  

Suknia na pierwsze słoneczne dni. 

Student Kapała przed 
sądem apelacylnym. 
Sąd Apelacyjny rozpoznawał onegdaj 

studenta Jana Kapały, skazanego 
przez Sąd Okręgowy na karę 1-go roku wię 
zienia za podhudzanie chłopów we wsi Osad 
niki, gm. niemenczyńskiej, m. in. do zmiany 
przemocą ustroju państwa polskiego i roz- 
bijania głów polskim oficerom. 

Te zarzuty Sąd Apelacyjny, po rozpatrze 
niu sprawy, uznał za udowodnione i wyrok 
pierwsz stancji zatwierdził z tem, że wy- 
konanie kary będzie warunkowo zawieszone 
na przeciąg łat 5-ciu. 

Decyzję o zawieszeniu kary Sąd uzasad 
nił dotychczasową niekaralnością Kapaży. 

  

  

    

  

KOMUNIKAT 
Podajemy do publicznej wiadomości i należytej oceny fakt następujący: 

Niemiecka firma Roth und Buechner G. m. b. 
zabroniono wwozu do Polski nożyków do golenia, wystąpiła przeciw nas: 

» placówce za pośrednictwem - Prokuratury. 
a naszych ostrzy 

POLONJA — LUKSUSOWYCH 
anie przez nas stempla na ostrzach w kształcie litery 
aliśmy od roku 1930, podczas gdy r 

   

       

lecz szybko rozwija 
wystąpienia i opiec: 

  

    było rzekomo nieprawne uży 
, którego to stempla używ 

  

ROTBART rejestrowała podobny znak dopiero w roku 1932 

przekazana przez nas właściwemu Sądowi do rozpatrzenia. 
Podając do napiętnowania podobne metody konkurencji niemieckiej, zawia- 

Sz. Konsumentów, że do czasu rozstrzygnię 
wać będziemy nasze ostrza POLONIA — LUKSUSOWE innym 

uznanych za chlubę polskiej 
emu szlifowania i hartowania ostr 

Ь opartą na długoletniem doświadczeniu naszy 
Konsumentów z prośbą o dalsze poparcie 

opartej na polskim kapitałe i polskim robot- 
„Rotbart* 
nas obcych kapitali 
odpowiedniem nastawieniu się społeczeństwa. 

    

dąmiamy naszych 

   wpływu na produk ję ostrzy, 

zastosowaniu spec, alnego 

wyłączną tajemni 
Zwracamy się tą drogą do 

rodzimej, rdzennie polskiej placó 
niku, którą niemiecka konkuren 

napychać kieszenie eksploatującyci 
iiogą i powinny zostać w Polsce»przy 

WARSZAWSKA FABRYKA 
OSTRZY DO GOLENIA 

    
    

Sz.    

   
   

    
  

    
    

„Rotbart”, której 
j młodej, 
Powodem 

H. Berlin,    

niecka firma 
a ta zostałz 

  

  Spraw   

cia sprawy stemplo 
templėm, co niema 
wórczo: dzięki 

będącego naszą 

  

      

   

  ponownie 
które 

czyć, aby 
ów pieniędzmi, 

pragnie zr 
       | „POLONOŽ“   

      

  

EX S Rt 
  

Hydroelektrownia. 
Do dnia 1 kwietnia mają być za- 

kończone roboty przy badaniu tere 
nu, na którym ma powstać hydroele- 
ktrownia w Szyłanach. 

Sporządzono dotychczas plan 
warstwicowy na 300 hekt. powierzch- 
ni, przeznaczonej pod zbiornik wy- 

równawczy wody. Wyznaczono miej 
sce dla budowy gmachu elektrowni. 
oraz przegrody. ruchomej (jazu) i ta- 
my. W najbliższych dniach rozpocz 
nie się badania sytuacji rzeki nx 15 
klm. w stronę Wilna. 

Cały szereg firm zagranicznych ży 
wo się interesuje sprawą Hydroeleki 
rowni Szyłańskiej. Niedawno zwracał 
się do Zarządu miasta przedstawiciel 
pewnej firmy szwedzkiej z propozyc- 
ją dostawy maszyn na dogodnych wa 
runkach — z kredytem na okres pię 
cioletni. ; 

Ostatnio bawil w Wilnie przedsta- 
wiciel pewnej firmy francuskiej, ży 

GTR 

  

wo się interesując badaniami terenu, 
przeprowadzanemi przez Zarząd mia- 
sta pod Szyłanami. Sprawę finansowa 
nia wileńskiego przedsięwzięcia fran- 
cuski finansista uzależniał od obecnej 
sytuacji politycznej we Francji, O ile 
nowy rząd francuski utrwali się, który 
nota bene jest nader życzliwie usposo- 
biony co do łożenia funduszów na in- 
westycje w Polsce, za miesiąc sprawa 
Hydroelektrowni w. Wileńszczyźnie 
może ze sfery projektów przejść w 

sferę realizacji. 
Warto zaznaczyć, że w lutym up- 

ływa dziesiąta rocznica sprecyzowa- 
nia projektu wyzyskania sił wodnych 
w naszym kraju jako źródła energji 
elektrycznej. Mianowicie w lutym r: 
1924 w Stowarzyszeniu Techników 
Polskich w Wilnie inż. Jensz; który 

jest twórcą projektu Hydroelektrow- 
ni, wygłosił swój pierwszy odczyt na 
powyższy temat. (I). 

  

  

      

  

Katastrofa najszybszego auta. 

  

„Silver Bullet", osiągaiacy 136 mil na go-dzinę, który kosztował 20:000 funtów, padł 
ofiarą eksplozji w Santhport Sands. 

  

Wykrycie przetwórni lakieru 
Spirytusowego na wódkę. 

Od pewnego czasu funkejonarjusze służby 
śledczej zwrócili szczególną uwagę na sklepik 
kredy i kitu Frejdy Brejdowej, przy ulicy 
Szklanej Nr. 7. 

Mianowicie. Policja otrzymała informa- 
eje, iż właścicielka tego sklepu sprzedaje „do 
mowego wyrobu* wódkę wyrabianą z lakiezu 
spirytusowego. 

Sklep otoczono obserwacją, która w eałej 
rozciągłości potwierdziła otrzymane infor- 
maeje. 

Wczoraj wieczorem obserwujący skiep 
wywiadowea zauważył jak do sklepiku we- 

Pełnomocnik Saurera 
przybył do Wilna. 

Do Wilna przybył mąż zaufania 
firmy „Saurer* inż. Baumer celem 
przeprowadzenia pertraktacyj z wła 
dzami wojewódzkiemi i miejskiemi w 
sprawie komunikacji miejskiej i za: 

iej. P. Baumer wczoraj odbył 
narady z przedstawicielan'i 

Тстака м Wilnie, poczem nastąpią 
pertraktacje z władzami. 

Zaznaczyć musimy, iż „Saurer* za 
wszelką cenę pragnie utrzymać pla- 
cówkę wileńską ii w tym celu czynie 

bedzie usiłowania, by nietylko zatrz” 

mać dotychczasowy rą komunikację miej 

ską, lecz również uzyskać komunika- 

cję zamięjską. 

Opozycja bojkotuje 
sprawę pomocy bezrobotnym 

Należałoby oświetlić  stanówisko zajęte 
przez opozycyjną większość Rady Miejs 
w sprawie pożyczki, jaką miasto ma zaci 

nąć z Funduszu Pracy na zatrudnienie bez- 

robotnych. Istota sprawy przedstaia się w ten 

sposób, że w Warszawie sprawa pożyczki za 
sadniezo została załatwiona, ale prezydent 
miasta musi mieć upoważnienie Rady Miej- 
skiej, Otóż w niektórych pismach w sprawo£ 

daniach z przebiega obrad Rady Miejskiej 

przedstawiono tę kwestję tak, jakoby prezy 
dent zdjął z porządku obrad sprawę upoważ 
nienia do zaciągnięcia tej pożyczki. W) rze- 
czywistości odpowiednia uehwała nie mogła 
być powzięta jedynie z tego powoda, że za- 
brakło potrzebnego quorum, wskutek bojko 
tu tej sprawy przez radnych opozycyjnych, 
chcących wytworzyć w ten sposób trudności. 

Na nadchodzący czwartek zwołane jesi 
zebranie nadzwyczajne Rady przez prezyden 
ta miasta. Na zebraniu tem sprawa pożyczki 
ma być znów omawiana. Pomyślne jej zał 
wienie będzie zależało od tego, czy większość 
opozycyjna w d. e. hędzie kontynuowała 
swój bojkot. 

    

    

   

  

szły dwie kobiety w towarzystwie mężczyzny. 
Gdy wywiadowea po upływie kilku chwil 
wkroczył do sklepu, spostrzegł, że jedna z 
kobiet pije z flaszki jakiś płyn. Jak się oka- 
zało był to zrektyfikowany lakier spirytu- 
sowy powszechnie nazywany „politurką“. 

W. czasie rewizji w sklepie Brojdowej 0: 
raz w jej mieszkaniu przy ulicy Wielkiej 33, 
znaleziono kilka litrów już oezyszczonej po 
litary. 

Politurę zakwestjonowano. 
Przeciwko Brojdowej wytoezono sprawę 

karną. ter 

  

Mężczyzna musi być 
dżentelmenem. 

Sala Sądu Grodzkiego przepełniona. Prze 
ważają kobiety. Na wokandzie bowiem figu- 
rują tak zwane „pyskówki*, w których jedna 
drugiej zadużo pówiedziała alho niewłaści- 
wie się wyraziła... 

Pan Józef Pysz czuje się nieswojo w tem 
towarzystwie: Jego sprawa jest kategori. 

  

   
— (zy oskarżony przyznaje się, że w ro- 

ku 1933 rozgłaszał o pani Ewie S. pogłoski. 
uwłaczające jej czci? 

— Przyznaję się — odpowiada pan Pvsz 
—wszystko, co mówiłem, jest prawdą. 

— Narazie nie o to chodzi. Czy mówił 
że żył z żoną pana S. w ciągu calego roku 
i miał z nią dziecko? 

Tak jest, ale to.. 

— Zaraz, zaraz —- mówił to pan bez 
pośrednio panu. S. a potem jego żonie, w 
obecności. osób trzecich? - 7 

-- Tak jest, panie. sędzio, ale to jest 
prawda. Ona mi nie. dawała spokoju. 

— Proszę wprowadzić: pana S. 
Mąż zniesławionej zeznaje krótko... 

- Żyję 12 lat z żoną, — jest wzorowa 
pod każdym względem, mam do niej pełne 
zaufanie. 

— Proszę Sądu — oponuje p: Pysz — 
mam świadków, którży mnie nawet przyla 
pali z nią. Mówię prawdę. 

— (o z tego, że mówi. Mężczyzna nie po 
winien tego: robić. 

Sąd nie bada świadków pana Pysza, któ- 
rzy mają stwierdzić rzekomą prawdę, i wy- 
mierzą mu grzywnę w kwocie 20 złotych. 

-— Mężczyzna musi być dżentelmenem. 
Pan Pysz „zawstydzony opuścił ławę о- 

skarżonych. Włod. 

A DIANA T NR TNN 

NADZWYCZAJNY EFEKT 
przy leczeniu uporczywego kaszlu i wszyst- 
kich chorób dróg oddechowych powodują 
tylko słynne Granulki Wł. Russyana, wyro- 
bu fabryki chem.-farm. Ap. Kowalski w 
Włrszawie. — Żądać w aptekach i składach 
aptecznych. 

    

Ukaranie pomysłowych 
symulantek. 

Płońska Anna i Tomaszunas Katarzyna, 
obie zamieszkałe przy ul. Żydowskiej 16, z 
zawodu służące, pozostające obeenie bez pra 
cy, wpadły na oryginalny pomysł spekułowa 
nia na uczucia litości Judzkiej. 

Mianowicie, udawały się na brzeg rzeki 
(Wilji w okolicy Zielonego Mostu, łub też о- 
statnio Wilenki na Zarzeczu) i symulowu- 
ły w sposób rzucający się w oczy zamiary 
samobójcze. Przechodnie, widząc kobiety. 
chcące się rzekome utopić, zairzymywali się 
i ratowali „desperatki”, 

Gromadził się wre:    e tum i pod sw 
wem litości sypały hojnie na ich ręce 
łatki. Płońska i Tomaszunas zatrzymane 
zostały już kilkakrotnie na uprawiania ta- 
kiego procederu. Ponieważ ostrzeżenia nie po 
magały, władze były zmuszone ueiee się do 

YCH Środków. Ostatnio Starostwo 
Grodzkie Wileńskie wymierzyło Płońskiej i 
Tomaszunas po tygodniu Ez DRURERe a 
resztu.' 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGADKOWA ŚMIERĆ. 

Onegdaj. w godzinach wieczorowych do- 
starezona została do szpitala Sawiez z ozna- 
kami poważnego zatrucia 27-letnia Benedy 
ta Łozowska, zam. przy ul. Garbarskiej 1. 

Jak, zeznała Łozowska uległa ona zatruciu 
po spożyciu nieświeżej ryby. 

Po upływie kilku godzin, wczoraj o 30 
dzinie trzeciej nad ranem, chora mimo wy- 
siłków. lekarzy zmarła. 

Śmierć Łozowskiej wydaje się podejrza- 
ną. Zachodzi przypuszezenie, że zatrucie na- 
stąpiło nie rybą, lecz e: działającą tru- 
cizną. (0) 

   

  

LOPATĄ PO GLOWIE, 

Wezoraj w godzinach wieczorowyeh do- 
zorca jednego z domėw przy ulicy Piłsud- 
skiego spostrzegł jakiegos osobnika usilu 
cego przedostač się do niezajetego mieszka 
nia. 

Na uwagę dozorey, że w mieszkaniu tem 
nikt nie mieszka, osobnik nie zwrócił-=żadnej 
uwagi i w dałszym ciągu krzątał się przy 

drzwiach. 
Wóówezas dozorca usiłował przemocą 

wydałić podejrzanego osobnika z podwórka. 
Ten jednak stawił dozorcy zacięty opór, usi 
łująć obalić go na ziemię. 

'Wówezas dozorea pochwycił łopatę Ъ& 
całej siły uderzył nią nieznajomego po gło- 
wie. 

Cios zwalił nieznajomego na ziemię. Za- 
wezwane pogotowie ratunkowe , przewiozło 
go w stanie poważnym do «szpitala św. Ja- 
kóba, gdzie stwierdzono, iż jest to niejaki.Ka 
zimierz Woźniak z Radomia, w Wilnie о: 
dzie nie mełdowany. Polieja wszczęła docha 

  

  

     

dzenie. + (e) 

ŚMIERĆ SAMOBÓJCZYNI. 

22-letnia Antonina № 6 (Bukowa 
10), która w celu pozbawienia się ia wsko 

  

    do studni domu Nr. przy ul. Zgoda, 
przewieziona wówczas po wydobyciu ze stu 
dni do szpitala Św. Jakóba, wczoraj w 34 

dzinach porannych zmarła: © te) 

WYKRYCIE ZNACZNEGO PRZEMYTU. 

Wczoraj policja śledcza na podstawie 
uzyskanych informacyj przeprowadziła rewi- 
zję w sklepie Ch, Gkadosząwej przy ul. Kwa 
szelnej 

W wyniku rewizji | wykryto w schowku 
pod ladą „duży „transport szmuglowanego pie 
przu .w ilości 52 kigr. 

Pieprz .pr DS drogą przemytu z 
Niemiec, bowiem na pakunkach widnieją na- 
pisy „Popper, Hamburg". 

Przemyt. skonfiskowano. Chod. Sszową po- 
ciągnięto do odpowiedzialności  sądowo- 

śledczej. śe) 

  

   

    

OFIARA CZADU. 

Przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 6, w miesz- 
kamiu swojem* uległa zaczadzeniu 32-letnia 
Michalina Juszczyńska. Na szczeście wypadek 
zauważono w porę i zawezwane pogotowie 
ratunkowe Juszczyńską uratowało. te) 

Czy wiesz że za 
35 groszy w 

KINIE ROZMAITOŚCI 
Ostrobramska 5 

zobaczyć możesz 
Program z 3 części 

I część 
na ekranie 

„TAJEMNICA NOCNEGO KLUBU" 
z Adolfem Menjou w roli gł. 

Groza tajemnicy 
Genjusz śledczy 

Zemsta z za grobu 
oto treść tego porywającego fimu. 

Il część x 
ma scenie 

Zagadka XX wiaku. 
Fenomenalny 

jasnowidz-telepata 

ANATOL GRIGO 
MI część 

na scenie: 
„CHO R"AŻRKGA, AŚ 

arcywesoły sketch w | akcie. 
Pamiętaj więc, że cały 

ten bogaty program 
możesz zobaczyć za 

35 groszy tylko w 

KINIE „ROZMAITOŚCI* 
a spiesz się, bo tylko dziś 

ostatnie dzień. 

  

KURJER SPORTOWY 
KONCENTRACJA NARCIARSKA 

ODWOŁANA. 

Wczoraj odbyły się dwa biegi nar- 
ciarskie bogatego programu koncen- 
tracji narciarskiej. 

W biegu sztafetowym warunki tė- 
chniczne były bardzo ciężkie. 

Najlep: cz. osiągnęła szla-     

"teta K. P. W. Ogniska, zajmując pie:- 
wsze miejsce w składzie Łabuć, Zaje- 
wski, Jagoda i Radziuk. 

Wyniki ogłoszone będą dzisiaj o 
godz. 12 w Ośrodku W. F. 

Wczoraj wieczorem organizatorzy 
koncentracji postanowili dalszy: pro- 
grain uroczystości sportowych od 

wałać. 
Nadmienić musimy. że organizato 

rzy ze swej strony robili wszystko co 
było w ich mocy i słowa uznania na- 
leżą się p. kpt. Reliszce. Kónigowi i 
Qstrowskiemu za, przeprowadzenie 
chociaż dwóch biegów koncentracji 

Zakażenia skóry, jak róża, liszaje, egze- 

  

  

ma, łuszczy it. p., leczy radykalnie i go: 
szybko płyn, posiadający największą siłę 
bakterjobójczą, GERMATOL Dr. Dobrzań 
skiego. 

NIEDZIELA W SPORCIE. 

Warunki atmosferyczne przekre: 
żony pięknie program szeregu ciekawy 
prez sportowych. Najwiecej na tem ucierpiała 
oczywiście koncentracja narciarska, 

   

  

szystkie imprezy zimowe jak na lo- 
dzie, tak też na śniegu zostały oczywiście od- 
wołane. 

Dziś w Wilnie mieć będziemy tylko zawo- 
dy ping-pongowe o mistrzostwo Wiłna. Mi 
strzostwa w grach finałowych odbyły się o 
godz. 19 w sali Ośrodka W. F. 

ię ciekawy mecz mię 
jemcy, a w Szwaj- 

z udziałem narciarzy 

W Krynicy odbędzie 
dzypaństwowy Polska- 
carji konkurs skoków 
polskich. 

WYNIKI BIEGU SZTAFETOWEGG 
W SOLLEFFEA. 

W. trzecim dniu wielkich międzynarodo- 
wych zawodów narciarskich F. l. S. odbył 
się bieg sztaietowy, 4510 klm. 

W biegu zwyciężyła drużyna Finlandji, 
przychodząc na metę w doskonałym czasie 
—2 g. 40 min. 28 sek. 

Na drugiem miejscu uplasowali się nie- 
spodziewanie Niemcy, wyprzedzając sztate 
ty szwedzką i norweską, eo stanowi praw- 
dziwy sukces. Czas zespołu niemieckiego — 
2.g. 51 m. 23 sek. 

Trzecie miejsce zajęła drużyna szwedzka 

    

— 2:03:07 sek., ezwarte — Norwegja 2:53:07 

Na piątem miejseu sklasyfikowani zostaii 
Polacy z wynikiem 2 g. 56 min. 1 sek. 

Sztafeta polska startowała w składzie: 
Bronisław Czech, Stanisław Marusarz, Kar: 
giel i Andrzej Marusarz. 

WALNE ZEBRANIE K. S. 
„DRUKARZ*. 

Dziś, dnia 25-go b. m. o godz. 10-ej rano 
w lokalu Związku Zaw. Drukarzy m. Wiłna 
(ul. Wiłeńska 15) odbędzie się Walne Zebra- 
nie Kłubu Sportowego „Drukarz*. 

Zarząd Klubu prosi swych członków o jak 
najliczniejsze przybycie. 

rz SUCHARD są 

do nabycia wszędzie 

  

  

RADJO 
WINO. 

NIEDZIELA, dnia 25 lutego 1934 r. 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 10.00: Na- 
bożeństwo. 11.67: Czas. .12.05: Program dzien 
ny. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symf. 
z Filharm. 13.00: Aud. miuzyezna z objaśnie- 
niami. 13.15: D. c. poranka. 14.00: Audycja 
dla wszystkich. 15,00: Wiosenne zwalczanie 

        

   
szkodników w sadach* — odczyt. 15.20: Kon 
cert. 16.00: Słuchowisko dla dzięci. 16.30: Pie 
śni- Moniuszki. 16.45: Kwadr. liter. 17.00: 
„Całoroczny płan pracy gospodyni wiejskiej 
ir 15: „Co tańczy i Spiewa wieš. 18.00: Slu- 
chowisko. 18.40: Muzyka: z płyt. 19.00: „Ciot 

ka Albinowa mówi!” 19.15: Codz, odc. pów. 
Rozmaitości. 19.30: Radjotygodnik -dla 

у 19.45: ze na poniedziałek, 
koncertu 
Transm 

: „Tyl 

      

     

  

    

     Muzyka lekka a. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 lutego '1934. roku 

7.00: Czas. Gimnastyka. Mizyka.* Bzietr. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40. 
Przegł. 11.50: Fragmenty z op. „Ge;. 
sza”. : Czas. 12.00:. Muzyka popularna 
(płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Nowe pły- 
ty muzyki tanecznej. 12.55: Dzien. poł. 15.10, 
Progr. dzienny. 15.15: „Challenge .1934* pog. 
15.25: Wiad: o eksporcie.. 15.: iełda roln 
15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). „Dawna 
opera włoska”. 16.10: zmait. 16.20: Pieśni. 
16.40: Francuski. 16. Recital. "17:15: Re- 
cital. 17.50: Progr. na wtorek i rozm. 18,00: 
„Rozwój narciarstwa w Polsce* odczyt. 18 20 
Muzyka lekka. 18.40: „Historyk literatury, 
a krytyk" dyskusją improwizowana. 19.00. 
Z litewskich spraw aktualnych. 19.15: Godz. 
odc. pow. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Wil. 

19.43: Dzien. wiecz 06, 
20.02: Koncert. 21.15: Og 

felj. 21.30: Muzyka lekka. 
„Obiad w Iwanhorze“. 

23.00: Kom. meteor. 

  

     

        

  

  

         

    

  

       
y szybą“ 

2.00: Słuchowisko: 
Muzyka taneczna. 

: Muzyka laneczna. 

NOWINKI RABJGWE. 
CO ZAWDZIĘCZAMY KULTURZE \ 

ANTYCZNEJ? 

Pod takim tytułem w ramach niedziel 
nych audycyj dla wszystkich prof. Stefan 
Srebrny zapowiedział cykl pogadanek, któ 

mogą szerokie sfo- 
j o godz. 14-ej pre 

ent zajmie się „Myślą religijną i filozo: 

ficzną* starożytnych. + 

  

          

  

GŁOSY WSI WILEŃSKIEJ. 

W* niedzielę o godz. 17.15 rozgłośnia wi- 
leńska transmituje na całą Polskę barwną 
audycję regjonalną p. t. „Co łańczy i Śpiewa 
wieś wileńska*. W: audycji biorą udział: 
chór białoruski pod „dyr. Teodora „Matwijca' 
i orkiestra wiejska z pod iMędnik. Program, 
zapozna radjosłuchaczy z twórczością ludo- 
wą w muzyce i pieśni. 

DŁA SPORTOWCÓW I DŁA BRYDŻYSTÓW. 

Q godz. 20.25 w niedzielę transmitówany 
będzie interesujący reportaż.z zawodów ho- 
keyowych w Krynicy. A bezpośrednio po 
tym reportażu p. Janina Wernecka z War- 
szawy wygłosi feljeton, który z pewnością 
zainteresuje licznych w Wilnie miłośników 
bridża. W programie poniedziałkowym spo" 
towe tematy poruszy: o godz. 15.15 p. Bogu- 
sław Pilniak, mówiąc o challenge'u,. zapo 
wiedzianym na rok bieżący, oraz p. B. Sza!- 
kowski, który o godz. 18-ej zobrazuje rozwój 
narciarstwa w Polsce. 

  

AUDYCJE LITERACKIE. 

W poniedziałkowym programie dla osób 
interesujących się literaturą przygotowało rx 
djo dyskusję na temat „Historyk. literatury 
a krytyk*, którą przeprowadzą J. E. Skiw- 
ski oraz Leon Pomirowski. (Godz. 18.40). 
Rozgłośnia wileńska o godz. 22-ej tegoż dnia 
wykona słuchowisko, będące zradjofonizo 
wanym fragmentem  małoznanej a wartej 
poznania powieści Tadeusza .Micińskiego 
„Wita”*. Słuchowisko nosi tytuł „Obiad w 
Iwanhorze“: 

U nerwowo-chorych i cierpiących psy- 
chieznie, iagodnie działająca nąturalna woda 
gorzka „Franciszka-Józefa* przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny. 
wolny od ciężkich myśli sen. Zalecana przez 
lekarzy. 

  

  

Oto — dlaczego. 

  

— Pan ma rękawiczkę na jednej rece. 
Pan drugą zgubił zapewne. 

—- Nie, ale tę znalazłem. 

  

Walka z Grypą i Anginą. 
W związku z rąptownemi zmianami po- 

gody naszego klimatu wszyscy jesteśmy 
skłonni do przeziębienia, naskutek czego 
stale zapadamy na różne choroby, powstają- 
ce na tle. tak zwanego „przeziębienia” , SZEZe- 
gólnie na grypę, anginę, influencę, krztusiet 
u dzieci, uporczywe bóle głowy i wiele 'n- 
nych tym podobnych niedomagań. Nale: 
przeto wszystkim wiedzieć, że skutecznie 24- 
pobiega i ratuje w powyższych chorobach 
siarczan chininy w specjalnych  pigulkacii 
„Oryginal“. 

W. 'celach zapobiegawczych poleca się u 

   

żywać profilaktycznie codziennie z samege 
rana po jednej pigułce „Orygonal“, skutkiem 
czego można uniknąć grypy i anginy oraz 
wszystkich chorób powstających z przezię- 
bienia. 

, W celu zabezpieczenia zdrowia 'u doros- 
łych i dzieci pożądanem jest mieć stale i sto: 
sować pigułki „Oryginal*, które można „na- 
bywać w każdej aptece w cenie zł. 2 gr. 59 
za rurkę, zawierającą 50 szt. pigułek „Ory 
ginal* z Nr. Reg. 1492 i przepisem sposobu 
ich stosowania. Min. Op. Społ. Z. S. 26/199/1, 
z dn. 28/9 33 r.
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KRONIK 
„ZE ZWIĄZKOW I STOWARZYSZEN Ра Zygfryda i Cezarego 

Niedziela 

25 
Jetro: Aleksandra i Nestoraz 

  

Wachod ełońce — g.6 m. 22 

Zachód + — 0.4 m.43 Luty 

  

Prezwidywany o pogody w dniu 
„dzisiejszym 25 lutego według PIM. 

€hmurno i mgłisto, miejscami dźdża. W 
ciągu dnia przejaśnienia zwłaszcza w dziel 
nicach południowych. Temperatura bez więk 
Szych zmian, umiarkowane, na wybrzeżu 
dość silne wiatry z kierunków zachodnich 

OSOBISTA 
METROPOLITA  JAJ,BRZYKOWSKI 

PODDAŁ SIĘ OPERACJI. Ks. Arcybiskup 
Jałbrzykowski, który ostatnio poważnie za- 
miemógł, poddał się operacji jelit. Operacji 
dokonano pomyślnie w zakładzie Św. Józefa. 

MIEJSKA 

— Starania o rewizję wymiaru pa 
datku łokalowego. Zgodnie z uchwałą 
ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej 
Zarząd miasta wszczął rokowania z 
lcbą Skarbową w sprawie wymiaru 
pedatku lokalowego. Jak wiadomo, 
wymiar tegoioczny przewyższa bar 
dzo znacznie wymiar zeszłoroczny i 
w większości wypadków nie odpowi1- 
da opłacanemu komornemu. W spr. 
wie tej magistrat zbiera obecnie ma- 
terjały dla opracowania szczegółowe - 
go referatu, który będzie przedmis- 
tun obrad najbliższego posiedzenia 
Rady Miejskiej. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— POL. AKAD. ZW. ZBLIŻ. MIĘDZYNAR 
„LIGA* KOŁO POLSKO - ESTOŃSKIE Ww 
WILNIE. Akademja z okazji 16-lecia Niepo- 
dległości Estonji urządzana przez członków 

Koła, odbędzie się dnia 26-go b. m. (ponie- 
działek) o godz. 20-ej w Wyższej Szkole Na- 
uk Politycznych (ul. Arsenalska Nr. 8). 

    

GAISRO ARADEMICKIE — WIELKA 24. 
Od 27 lutego i codziennie 

XII WIELKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

Wstęp od 30 gr do 2,50 zł. 

Początek o 18.15. W niedziele i świę- 
ta 2 przedstawienia (godzina 18 i 20) 

  

SPRAWY SZKOLNE 
— Podziękowanie: Kierownictwo Szkoły 

Powszechnej Nr. 1 i Zarząd Komitetu Rodzi- 
ciełskiego składają na tej drodze serdeczne 
podziękowanie J. W. Panu Staroście Grodz- 
kiemu Wacławowi Kowalskiemu za pełen 
życzliwości stosunek do dziatwy tut. szkoły. 
a w szczególności za oddanie ogrodu Sła- 
rostwa do dyspozycji szkoły i daleko idące 

ułatwienia w zorganizowaniu w tym ogro 
dzie ślizgawki szkolnej w zimie oraz gier 
i sportów w lecie. 

— Podziękowanie. Szkoła powszechna 
Nr. 40 składa gorące podziękowanie p. Sta- 
roście Grodzkiemu Kowalskiemu za zainte- 
resowanie się szkołą i okazywana pomoc ma 
terjalną. 

; Z KOLEI 
— Inwestycje kolejowe w Wil. Dyrekcji: 

P.K. P. Władze kolejowe opracowały szcze- 
gółowy płan robót inwestycyjnych w ob: 

hie dyrekcji wileńskiej. Nowy plan prze 
duje zmianę podkładów kolejowych na r 
mych linjach, wybudowanie względnie kon- 
serwację mostów i mostków oraz roboty przy 
zabezpieczaniu nasypów kolejowych. 

    

   VA I B. 
re- 

— ZWIĄZEK OBROŃCÓW W: 
ŻOŁNIERZY LITWY SRODKO 
tarjat Związku podaje do ogólnej wiadomo- 
ści swych członków i osób zainteresowanych, 
że z dniem 24 b. m. Związek Obrońców Wil- 
na i b. Żołnierzy Litwy Środkowej został prze 
niesiony do lokału przy ul. $w. Anny 2 (lokal 
Sekretarjatu Rady Grodzkiej BBWR). 

Sekretarjat czynny w poniedziałki i Śro- 
dy w godz. 18—20. г 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU PAŃ DOMU 
Związek Pań Domu przyjmuje zapisy na kurs 
robót ręcznych (szydełkowe, haft, zdobienie 
bielizny, roboty ozdobne). Zajęcia rozpoczną 
się dnia 27 b. m. o godz. 17-ej w lokalu T-wa 
Kredytowego (Jagiellońska 14). 

Żapisy przyjmują się w dniu 26 i 27 b. m 
od godz. 17 do 18 tamże. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— WIECZÓR POWSZECHNY _ B.B.W.l 
W niedzielę dnia 25 bm. o godz. 18 w sau 
sekretarjatu wojewódzkiego KBWR, przy ul. 
Św. Anny 2 m. 4 odbędzie się kolejny 5-ty 
zorganizowany przez sekcję kult.-ośw. rady 
wojw. BBWIR. Program wieczoru jest nastę 
pujący: prelekcja prof. J. Kowala na temat 
„powietrze i jego składniki*, „żywa gazetka” 
w omówieniu członka Legjonu Młodych p. 
Duchnowskiego oraz w części artystycznej 
koncert muzyki lekkiej z udziałem artysty t: 
atru eksperymentalnego. 

Wstęp dla wszystkich bezpłatny. 
— ZARZĄD KOŁA WILENSK. ZRZESZE- 

NIA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW R. i 
PODAJE DO WIADOMOŚCI, iż na zasadzie 
art. XI $ 2i4 art. XV 8 51 7 zwołuje w dniu 
11 marca 1934 roku na godz. 12-tą w gmachu 
Sądów Zwyczajne Walne Zgromadzenie człon 
ków Koła. 

— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU PO- 
LAKÓW ZIEMI KOWIEŃSKIEJ W, WILNIE. 
Zarząd Związku Polaków Ziemi Kowieńskiej 
podaje do wiadomości swych członków, że 
dnia 26 b. m. o godz. 20 m. 15 w pierwszym 
terminie, o godz. 20 m. 30 w drugim terminie, 
prawomocnym bez względu na ilość przyby- 
łych członków, odbędzie się walne zebranie 

Związku w lokalu Instytutu Badań Europy 
Wschodniej (ul. Arsenalska 8). Na porządku 
dziennym: 1. Sprawozdanie ustępującego - 
rządu; 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; 
3. Wybór nowych władz Związku; 4.. Sprawa 
represyj polskich w Litwie. 

— QOdezyt w szkole „Świt. W dniu 25 
łutego r. b., w niedzielę, w sali szkoły pow- 
szechnej „Šwit“ M. Pohulanka Nr. 4 o godz 
4.30 (16.30) odbędzie się odczyt n. t. „Cele 
wychowawcze w ustawie o ustawie szkolnic 
twa*. który wygłosi lnspektor Szkolny m. 
Wilna p „Stanisław, Starościak. 

Opierając się na zwyczajach przyjętych 
zagranicą, każdy z odczytów jest poprzedzo- 
ny pewną atrakcją, np.: występem chóru 
szkolnego, orkiestry, deklamacją i t. p.). 

Atrakcję na niedzielę najbliższą przygo 
towuje Szkoła Przemysłowo-Handlowa. 
Wstęp wolny. Goście. mile widziani. 

— Legjon Młodych U. S. B. LII-ci kurs 
kandydacki w poniedziałek, dn. 26 b. m. od- 
będzie się--sza prelekcja dla kandydatów 1. 
МЕ. 0. $. В. о godz. 20-ej w lokalu przy ul 
Zamkowej 24. 

I-sze seminarjum. We wtorek, dn. 27 b 
m. odbędzie się kolejne zebranie seminary j- 
ae o godz. 20-ej w lokalu przy Zamkowej 24. 

— KOMUNIKAT. Podaje się de wiadomo- 
Ści, że dziś dnia 25 b. m. w sali Resursy Rze- 
mieślniczej — Bakszta 2 o godz. 4 po poł. 
odbędzie się Zebranie udziałowców Spółdziel- 
czego Banku Ludowego z ogr. odp.. 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA WIŁAŚ- 
CICIELI NIERUCHOMOŚCI m. Wilna ko- 
mumikuje, że dnia 25-go lutego rb. o godz. 18 
w pierwszym terminie w lokału T-wa Kredv- 
towegó m. Wilna ul. Jagiellońska 14, odbę- 
dzie się doroczne walne zgromadźenie człan: 
ków. Stowarzyszenia. 

W razie nieprzybycia dostatecznej ilosci 
ezłonków, następne zgromadzenie odbędzie 
się tegoż dnia o godz. 19-ej bez wzęłędu na 
ilość przybyłych. 

Uprasza się o jak najliczniejsze przybycie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
Z CECHU KRAWC$ÓW. W; związku z po 

ruszoną w prasie sprawą rzekomych nadu 
żyć w Cechu Krawców, w dniu 22 b. m. w 
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W Wilnie informacji udziela: i broszury wy- 

da e bezplanie amid E nagais 
ulica Mickiewicza 33. 

obecności instrukiora Korporacji Przemysło- 
wych p. dr. St. Paczyńskiego i kierownika 
Urzędu Przemysłowego I instancji p. Kurczy- 
na odbyło się Walne Zebranie Cechu Kraw- 
ców w Wilnie. 

Powołana do zbadania gospodarki cecho- 
wej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na- 
dużyć w Cechu nie było i postawiła wniosek 
udzielenia absolutorjum Zarządowi w 0s0- 
bach .pp.: A. Nosowicza, Fr. Waltera i J. Ryn- 
kiewicza. Po, uchwaleniu absolutorjum, Wal- 

ne Zebranie, dając wyraz całkowitego zaufa- 
nia poprzedniemu Zarządowi na Starszego 
Cechu ponownie wybrało p. Nosowicza, na 
podstarszynę pp. R. Sadowskiego i A. Gleba, 
na członka Zarządu p. W. Bierniukiewicza. 

Po wyrażeniu przez Walne Zebranie go- 
rącego podziękowania. p. dr. Paczyńskiemu 
za Życzliwe ustosunkowanie sie do spraw ce- 
chowych, przewodniczący p. M. Piech zebra- 
nie zamknął. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzjezny „Lutnia“. „Dzidzi“. 

ca się wielkiem powodzeniem  prze- 
Śliczna operetka Stolza „Dzidzi”, posiadają - 
ca piękną muzykę i odznaczająca się wytwor 
nym humorem, ukaże się dziś na przedsta- 
wieniu wieczorowem w pierwszorzędnej ob- 
sadzie scenicznej z Romanowską (rola tytu- 
łowa), Halmirską, Dembowskim, Szczawiń- 
skim i Wyrwicz-Wichrowskim na czele. 
Efektowne tańce i ewolucje układu baletmi 
strza J, Ciesielskiego wywołują prawdziwy 
zachwyt. Operetka ta pod względem wysta- 

wy i wykonania stoi na wysokim poziomie 
artystycznym. Początek o godz. 8.15. Zniżki 
ważne. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Łutni*. 
Dziś o godz. 4-ej pp. ujrzymy powszechnie 
lubianą, wartościową operetkę Herve „Ni- 
touche* z L. Romaowską w roli tytułowej, 
Ceny miejsc zniżone. 

— Poranek dla 
dzieży w „Lutni”. Dz 
się niebywałem powo: 
„Staś—lłotnikiem'. Niezwykle interesująca 1 

pełna humoru akcja, balet R. Goreckiej z 
Ksienia Rubom na czele, czynią ze Stasia 
Łotnika barwne i efektowne widowisko. 

- — Teatr Miejski Pohułanka. Dziś, w nie- 
dzielę dn. 25 łutego Teatr Pohulanka czynn* 
będzie dwukrotnie: o g. 4-ej popołudniówka 
-—-doskonałej współczesnej komedji Deval'a 
„Stefek. 

- Wieczorem o godz. B-ej — wyborna 
sztuka Feketego „Pieniądz to nie wszystko”. 

      

* 
arszyeh, dzieci i mło-      

    

— Poranek Symfoniczny. Piąty Poranek 
Symfoniczny, który odbędzie się dziś, w nic- 
dzielę o g. 12 w poł. w Sali Konserwatorjum 
ful. Końska 1), poświęcony będzie kompo- 
zycjom Mieczysława Karłowicza, jako w 25-42 
rocznicę zgonu tego twórcy. Bogaty program; 
złożony z najlepszych 'dzieł / znakomitego 
kompozytora, wykonają: Wil. Orkiestra Sym 
foniczna, oraz soliści. Zofja Bortkiewicz-Wy- 
łeżyńska (śpiew|, Herman Solomonow (skrzy 

  

   

pce). Dyryguje Adam Wyleżyński. Słowo 
wstępne wygłosi. Witold Hulewicz. 

Bilety po cenach niepodwyższonych na-   
bywać można w Kasie Konserwatorjum од 
g. 10-ej'r. 

— LADA HALAMA W WALNIE. Jak się 
dowiadujemy, w dniach 1 i 2 marca rb. w s; 
li Konserwatorjum odbędą się dwa gościnae 

występy słynnej tancerki Lady Halamy, uro- 
czej śpiewaczki Niny Grudzinskiej, znanej 
wszystkim z filmów „Puszcza* i „Pałac na 
kółkach* oraz barytona op. La Scala Jerze- 
go Czaplickiego. Bedzie to ostatni występ L. 
Halamy w Polsce przed udaniem się w podró 

artystyczną po- Japonji. 

Dziś! 
ATR IKO 

Rozmaitości 
Sała Miejska 

: Ortrobramska 5 

e > OSTATNI DZIEN 
Dziś w 2-ch KINACH 

„ZABAWKA” 

  

Į parter uig. 54 gr., 

PAN i ROXY 

balkon 35 gr. | 
Groza tajemnicy; Genjusz Śledczy! Zemsta z za grobu w najsensacyjniejszym filmie obecnego sezonu P- t. 

„TAJEMNICA NOCNEGO KLUBU" 
w roli inspektora policji — ulubieniec kobiet ADOLF MENJOU oraz najnowsze dodatki dźwiękowe 

"SCENIE „CHORA KASA" arcywesoły sketch. Rzecz dzieje 
Od środy dn. 21.11. gościn. wyst, słyn, jasno-widza- „telepaty 

Kigorjusz KODU 

Dziś! 

USENSACJA!! zagadka XX w. 

się w ambulatorjum. 

ANABULA GRIGO. 
RJ 

ZULA” POGO- 
RZELSKA | 
I ALMA KAR. 

Po og 
  

JUTRO PREMJERA 
w kinie 

jest ELŻBIETA BERGNER 

W roli 

„PAN“ 
Genjalna w filmie „Arjana* najįwieksza aktorka šwiata 

nalną w najnowszym 
przeboju miłości, zdrady i rozpusty 

„Katarzyna Wielka“ 
Cara Piotra III — DOUG. FAIRBANKS jr. 

wptost fenome- 

JUTRO PREMJERA 
„w kinie 

Film potężniejszy niż „Czemp” ciekawszy niż „Zaledwie. 

„ROXY“ | 
wezoraj p. t. 

ULICA 
z niezrównaną SILWJĄ 
to pne: straszniejsza od wyob. SIDNEY "7" jutro 

  

"CHEV ALIER w špiewno-muzycznej kreacji 

Dla mlodziežy dozwolone: Ceny znižone. 

Wersja francuska. Polskie piosenki: 

Dziś o godz. 6-ej wiecz.. Inauguracyjna Premjera! 

JAN KIEPUR 
Wszystkie honorowe bilety bezwzględnie nieważne, Seanse: 6, 8 i 10.15. 

w swej najnowszej kreacji 

Магсе!а На- 
licz. Muzyka: Bronistaw Hape. 

Dziś o godz. 12, 2 i 4-ej pp. wobec wielkiego powodzenia słynny piosenkarz Paryża MAURICE 

„Piękny jest Świat” 
  

Dziś początek o godz, Ż-ej. 

(MM
 
R
E
 

DZIŚ! 

Lu x |BORIS 

Dziś ostatni dzień cieszący się 

Hrabina Monte-Christo z Brygidą Helm 
Wielki film Wielkiej Artystki! 

Wymyślne tortury. Pałac udręczeń. 

Olśniewająca wystawa | Kapitalna gra! 

Film grozy i tajemnic Mistrz Maski, niesamowity genjusz tortur 
w swej potężnej, 

przejmującej 
grozą kreacji KARLOFF 

„NOC W SKLEPIE LALEK" 

Cudowne melodje! 

rekordowem powodzeniem najnowszy przebój filmowy p. t, 

Seanse od godziny 4-ej. 

Dziś! 

Ма5К! .АН 
NAD PROGRAM: Wspaniały dodatek dzwiękowy w 2-ch aktech p. t 

cały wyk. w naturalnych kolorach. 

МЕМЕ d 

  

M 
WIOSENNE TARGI LIPSKIE 

początek 4-go marca 

Wszelkich informacyj udziela 

LIPSKI URZĄD TARGOWY w LIPSKU 
lub honorowy przedstawiciel 

WILHELM OTTO, 
Wiłno, ul. Węglowa 12. tel.16-79 

Przy przejazdach na pólskich i niemieckich kolejach państwowych 

  

7 

przysługje 33 "/3 9/9 ulgi 

  

LECZCIE SIĘ 
SPECYFIKAMI ZIOŁOWEMI 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 

  

Zioła przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego zn. eł. „lrotan” 
Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek zn. sł, „Gara“ 
Zioła przetiwko chorobom płucnym i blednicy zn. sł. „Elmizan* 
Zioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, poda- 

grze i ischiasowi zn. sł. „Artrolin“ 
Zieła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym zn. sł. „Tizan“ 
Zioła przeciwko choróbom nerwowym i epilepsji zn. sł. „Epilobin” 
Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza zn. el. „Urotan“ 
Zioła pržečiwko cierp. narząd. trawienia i wątroby | zn. sł. „Chogal* 
Kąpiele siarkowe roślinne zn. sł. „Sulfobal* 

Do Z w aptekach i składach aptecznych 

Broszurki informaćyjne OSKARA WOJNOWSKIEGO p. r. 

„JAK LECZYĆ CHOROBY ZIOŁAMI LECZNICZEMI*— 
wysyła BEZPŁATNIE OSKAR WOJNOWSKI — 

  

  

WARSZAWA, UL. HORTENSJA 3 m. 4. : 

RD 5 P O: ОЬ СЕЬ SD LTD 

M. GORDON sc: 
Z POWODU UKOŃCZENIA SEZONU ZIMOWEGO 

WIELKA TANIA 

SPRZEDAŻ RESZTEK 
itowarów wysortowanych męskich i damskich. 
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MIGRENĘ NEWRALGJĘ. 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPE, 
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ZZ godności użycia jodyny w buteleczce, idea! 

b ODOFIL“ 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE! 

GRAEMONEWOAANOCA 

„ИТЕ 
a 
  

— Nowy polski wynalazek — 

  

który w zupełności usuwa niedo- 

aa aa KAS pendzelek do automatycznego dózynieko: az 
wania ran, wiełka oszczędność jodyny i 

zbędność waty: Stale dó użycia gotowy. 

»9 © © 
= 

м ® 

B em 

в = 
zo 

RZN 
Niezbędny w domu i w podróży, w szpiła: PD ze 
łach i klinikach, dla harcerzy, turystów, ы 
automobilistów, robotników, gospodyń i t. a. = 
Zastępstwa dzielnicowe do oddania na wła- a 

sny rachunek. 

Laboratorjum „OLM* Bydgoszcz, 
ul. Gimnazjalna 4. 

Żądajcie we wszystkich aptekach 
i drogerjach. „Н 

STALYCH 
współpracowników 

inteligentnych do służ- 

by zewnętrznej poszu- 
kujemy z powodu roz- 
szerzenia ram pracy. 
Panowie energiczni od 
lat 25-ciu zechcą się 

zgłosić 4 , dokumenta- 
mi u naczelnika biura 
w godz. od 11 — 
dagiellońska 3 m 

A
 

  

  

  

PROSZEK 

z„KOGUTKIEM 
UM IGRENO-NERVOSINJ 

Ь NAJUPORCZYWSZY 
   

  

    

  

Okazyjnie 

  

  

YTY | sw» komplet mebi 
klubowych. Oferty do Ad 

„BÓLE: ARTRETYCZNE, ministracji „Kur. Wil” 

STAWOWE,KOSTNE: i I. 2 ЕН 
тч ZGINĘŁA 

L ТЕ МУКАВТАМУ ИРОЗТАС! 

‘ЗАЬАК!Е ОПЫНАШУ(Н TJ 

  

7-miesięczna psina WIL.- 

CZYCA, wabi. się „Sylwa“. 
7а odprowadzenie wzglę- 
dnie wskazanie u kogo się 

znajduje wynagrodzę. . 
Przywłaszczenie będzie 

ścigane sądownie.  Rym- 
kiewicz, ul. Garbarska 

Nr. 3 m. 14. 

  

  
  

  

MEBLE 
NAJWIEKSZA NA WILENSZCZYŽNIE 

Dom 
Handi. M. WILENKIN i S-ka 555; 7" 

WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) z 
połeca NE rodzaju meble w R wyborze 

Mieszkanie 
DO WYNAJĘCIA 

3 pokoje ze wszelkiemi 

wygodami. Tartaki 34-a. 

Liga Morska 
i Kolonjalna 

MEBLE 
FIRMA MEBLI 

  

    

Ogłoszenie o przetargu. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. 

ogłasza na dzień 5 marca 1934 roku 
ograniczony na niżej wyszczególnione roboty: 

1) wiercenie próbnej studni artezyjskiej na ter 

nie koszar w Postawach; 
2) dostawę i montaż pompy głębinowej dła studni 

   

    

ej 

  

139/XII 

remont 

4 iglego w Lidzie. 
Otwarcie ofert odbędzie się w łokału Urzędu Bu- 

dowictwa Nr. III w Grodnie przy ul. 3-go Maja Nr. S 
w oznaczonym wyżej dniu o godzinie 10, 
należy składać oferty. 

Do oferty 
Skarbowego 
kwoty oferowanej. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. 

sobie prawo unieważnienia przetargu oraz dowolny 
wybór oferenta. 

poszukuje lokalu w een- 
trum miasta składającego 
się 2 3-ch lub 3-ch „pokoi 

2 kuchnią lub bez z wy- 
godami, frontowem wejś- 
ciem, możliwie na parte- 
rze.. Oferty kierować do 
Kierownika Biura Ligi 
ulica Wolana Nr. 10. 

tel. 9-32 od godz. 9 — 12. 

TOREBKĘ 
czarną nicianą, a szcze- 
gólnie znajdujące się 

w niej klucze, zgubione 
dn. 23, b,m. przy ul. Mic- 
kiewicza 6, o godz. 5 m. 

30 wiecz. uczciwego zna- 
lazcę proszę o odniesie- 
nie za wynagrodzeniem 
do Redakcji „Kuj. Wił,” 
(Biskupia 4) w godz, od 

12—4 lub od 21—24. 

II Grodna 
przetarg nie- 

  

w Porubanku; 
instalacji elektrycznej w koszarach 

gdzie też 

pokwitowanie Urzędu należy załączyć 
wysokości 2% na złożone wadjum w 

TII zastrzega 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill 
Grodno. 

Nr. 8501BUD z dn. 19.11.34 r.   

Nr. 54 (2944) 

  

CALEL 
ŚNŁAJ SUKNA, JEDWARIU i MANUFAKTURY 

Wilno, NIEMIECKA 19, Tel. 890 

podaje do wiadomości P.T. Klijentów, że 

OTRZYMANO 
NAJNOWSZE TOWARY 
męskie i damskie na sezon WIOSENNY 

NOZ 

      
  
CENY nono   

  

  

  

dekoracyjnym została 

właściciela  t-my 

przyjmowane 

no, ul. 

  

Akta Nr. 400/33. Km. 

Nr. 12/6, na zasadzie 
obwieszcza, 

art. 

w Wilnie, przy ul. 

1933 roku. 

łącznej 15.960 zł. 

Nieruchomość ta 
sześć tysięcy (6000) 

no umieszczać 

skiego. 

Przy licytacji 

ostatnich 4 

18-ej, 
przeglądać w Sądzie. 

35/VL. 

będą zachowane 
runki licytacy jne © ile dodatkowem obwieszczenietra 
publicznem nie będą podane dó wiadomości warunki 
odmienne, że prawa osób trzecich nie będą przeszko- 
dą do Meytacji 1 przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy, bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpe 
częciem przetargi nie złożą dowodu, że wniosły po- 
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej częśch 
od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego 
Sądu nakazujące zawieszenie egzekucji, 

Komornik Sądowy ( 

| ŁODZIANIN — 4 
najmodniejsze 

› fotele kłubowe oraż przyjmuje wszeł- 
kie śinówiedia: Przy zakładzie tapicersko- 

tapczany- -łóżka, oto 

otwarta polerownia 
pod fachowem kierownictwem, byłego współ 

B-ci 
specjalność na pianina i fortepjany, takźe 

są wszelkie meble do: odświe- 
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie 
solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- 

Niemiecka 2. 

Szczepański. 
GERD JC COO OE LI ID G 

Gabałów w Łodzi. 

Firma: Władysław 

Obwieszczenie. 
IKomornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

XI-go, zam. w Wilnie, przy uliey Zygmuntowskiej 

rewirit 

676 8 1 i 679 K. P. ©. 
że w dniu 26 marca 1934 roku, od go- 

dziny 10-ej rano, w Sali Posiedzeń Sądu Grodzkiego 
3-g0. Maja Nr. 

w drodze licytacji publicznej sprzedaż nieruchomości 
należącej do Mateusza Juchniewieza, położonej w Wil 
nie, przy ulicy Rossa Nr. 16, składającej 
ziemi obszaru według księgi hipotecznej 154,26 Sąż- 
kw., czyli 1157,50 mtr. kw., z zabudowaniami, SZCZE- 
gółowo opisanemi w prolokóle zajęcia z dnia 15.XIL. 

4, odbędzie się 

ię z placu 
  

Powyższą nieruchomość posiada księgę hipotecz- 
- 0а, przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 
Hipotecznym, opatrzoną Nr. 
w dziale IV-tym są ujawnione pożyczki i ostrzeżenia 
na rzecz różnych wierzycieli hipotecznych w sumie 

w Wydziale 
hip. 12968, w które 

Nieruchomość la we wspėlnem posiadaniu z- im: 
nemi osobami nie znajdu je się, w zastawie, jak rów- 
nież w dzierżawie nie jest i podlega sprzedaży W са 
łości na zaspokojenie pretensji Spółdzielczego Banku 
Rzemieślników i Kupców Polskich w Wilnie. 

została oszacowana w 
złotych. 

Licytacja rozpocznie się 
cztery tysiące pięćset (4.500) złotych. 

Osoby zamierzające: przyjąć udział w licytacji 
winne są złożyć Komornikowi działającemu rękojmię 
w. wysokości */io części sumy oszacowania w goło 
wiźnie albo w takich papierach wartościowych bądź: 
książeczkach wkładowych instytueyj, w których wol- 

fundusze małoletnich i 
wartościowe przyjęte będą w wartości */, części cenv 
giełdowej. Jednocześnie winny osoby powyższe złożyć 
Komornikowi dowody posiadania obywatelstwa -pol- 

sumie 

od sumy +wywołania 

że papiery 

ustawowe wa 

# w ciągu 
ch tygodni przed licytacją wolno ogłądać 

nieruchomość w dnie powszednie od godziny 8-4 ej do 
akią zaś postępowania egzekucyjnego można 

) R. Zan. 

  

zebranie udziałoweów b. 
i Rzewiosł. 

  

OBWIESZCZENIE. 
Podaję się do wiadomości, że w niedzielę, dn. 

25 bm.. o godz. 4 pp., w sali Resursy Rzemieślni- 
czej w Wilnie przy ul. Bakszta Nr. 2, odbędzie się 

Sp. Banku dla Handlu 

W interesie każdego udziałowca jest przyby- |. 
cie punktualnie na zebranie. i 
  

Dr. Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Ordynator szpitala Sawioz 

Choroby skėrne, 
weneryczne, kobiece. 

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

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłelowa, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od poda. $-—i121 $—4 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3—14 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyea 
ny; usuwa zruarszcrki, bro 
dawii kABEWOJ chów 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bex przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
an lewo Gedeminowska 

ul. Grodzka 27. 

Akuszerkė 

Marja Lakneowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
przeprowadziła się na 

ul. 3. Jasińskiego 5—20 
(obok Sądu) 

DO WYNAJĘCIA 

POKÓJ 
sychy ciepły. 

Jagiellońska 9—13, 

Duży plac 
lub 

działki budowlane 
do sprzedania 
Ponarska 52. 

  

  

  

  

        
  

  

Pokój | 
z wygodami do wy- 

najęcia. Z/k Dobro- 

czynny 2-a, m. 14, 

AGENCI LOSOWI 

poszukiwani 
Wysoka prowizja, za dob. 

re wyniki stała płacą. 
Zgłoszenia Kredyt Lwów 

Kilińskiego 3. — 

Ładne 2 pokoje 
do wynajęcia 

ul Mickiewicza 22, m. $ 
(wejście frontowe jak do 

kina)   

zków, 
AUD > 

  

Do wynajęcia 

Duży Garaż 
8X8'/, mtr, może być 

i składem na towary. 
Adres: ul. Zarzecze róg 
_ Popławskiej Nr. 7. 
— ее 

Fortepian mały 
w dobr. stanie sprzedam 

bardzo tanio. 
Tamże maszyna do szycie 

Miłosierna 6—4 

  

Wydawnictwa „Kurjer Wileński" S:ka s egr. odp. 

  

     
ć w Wilnie. 14 Lg 

4 AN 5 
yy та OW 

е yw + 
Na 

ja 4, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witoła Kiss


