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ANATEMA. 
W dniach 20 i 21 b. m. w Warsza- 

wie obradowała konterencja Episko 

patu Polski, w której wzięli udział ks. 
biskupi ordynarjusze i sufragani z ca- 

łego kraju. Konferencją wydała list 

pasterski, podpisany przez wszyst- 

kich biskupów - ordynarjuszów. 

List pasterski całego episkopatu 

Polski jest zjawiskiem ważnem i za- 

sługującem na baczną uwagę. Stano- 

wi on deklarację kierawników kościo 

ła katolickiego „, w. „Polsce. 

wskazówki dla wiernych, odžwiercia- 

zawiera 

dla pogląd kościoła na zadania chwi- 

l: bieżącej. 

Stwierdzająe rozszerzenie i pogłę- 

bienie życia katolickiego w Polsce, list 

pasterski wskazuje kilka „groźnych 

objawów”, których zwalczaniu. jest on 

właściwie poświęcony. Te objawy — 

to propaganda antyreligijna, upadek 

moralności seksualnej, rozkład rodzi- 

ay i propaganda komunizmu. 

STOSUNEK DO PAŃSTWA. 

Mówiąc o propagandzie antyreli- 

gijnej, list pasterski porusza stosunek 

kościoła do Państwa Polskiego. Poru- 

sza tylko ubocznie, zaznaczając, że 

akcja kościoła to „nie walka z Pań 

stwem, nie zagrożenie Polski*. Tydko 

tyle. Powstaje pytanie — 

zamało? Czy w chwili, gdy ża na 

granicą wschodnią  religja jest 

zwalczana w sposób bezwzględny, gdy 

zamykane są kościoły, a księża wię- 

zieni, gdy za granicą zachodnią рго- 

paguje się powrót do pogaństwa, a 

sytuacja kościoła katolickiego jest co 

najmniej niewyraźna, gdy nie prze- 

brzmiały jeszcze echa rewolucji hisz- 

pańskiej, o wybitnej tendencji antyka 

czy w takiej chwili nie 

powinni byli zebrani na konferencji 

biskupi swój stosunek do Państwa, do 

obecnego ustroju określić bardziej 

pozytywnie? Czy nie powinni by 

li — skoro już © stosunek do Państwa 

petrącili — wypowiedzieć się mocniej 

i wyraźniej? 

„Kościół ...nie lęka się zmian dzie- 

jowych* czytamy w liście pasterskim. 

Czyż kóściół w Polsce jest zagrożo- 

ny? Czy ustrój Polski nie daje mu 

całkowitych gwarancyj i- 

stnienia i rozwoju? Cóż jesz: 

cze Państwo nasze ma uczynić, żeby 

się doczekać wyraźnych, głośnych 

słów uznania od przedstawicieli Kos- 

cioła ? 

czy nie 

szą 

tolickiej, 

„ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO*, 
Również i w dalszych ustępach, po 

święconych moralności i rodzinie, to, 

€o list pasterski zawiera, nie budzi 

zastrzeżeń. Ale przedewszystkiem rzu- 

ca się w oczy to, co on pomija. 

Że kościół żąda moralności, oby- 

czajności, że potępia akcję „Świado- 

mego macierzyństwa* jest zupełnie 

zrozumiałe, jest naturałne. Lecz list 

pasterski nie uwzględnia zupełnie w a- 

runków społecznych i eko 

aomicznych. powodujących te 

zjawiska. Wręcz odwrotnie, stwierdza 

brak związku pomiędzy warunkami 

ekonomicznemi a życiem rodzinnem, 

i wyciąga ten wniosek z tego, że ,.pra 

ktyka tak zwanego świadomego ma- 

cierzybstwa ogarnia przedewszyst- 

kiem te koła, które prowadzą żywot 

wygodniejszy”. 

Tak, praktyka świadomego macie- 

rzystwa stosowana jest wśród inteli- 

gencji, w miastach. W innych warst- 

wach społeczeństwa odpowiada jej — 

dzieciobójstwo, odpowiada jej prze- 

raźliwa śmiertelność niemowląt. 

Kobieta z dzieckiem nie znajdzie 

pracy. Nietyłko dziewcz 

kiem nieślubnem — może taka z puń 

ktu widzenia „dobrego katolika” nie 

zasługuje na żadne względy — lecz 

wdowa. porzucona mężatka nie będzie 

  

a z dziec- 

  

przez nikogo przyjęta na służącą. Zo- 

stanie odpędzona od drzwi fabryki -— 

bo przemysłowiec nie chce ponosić 

wydatków na żłobek. Praca doryw- 

cza, posługi — oto łos matki - robot 

nicy, ulica, rynsztok — to los jej 

dziecka. 

List pasterski o tem milczy. 

Nie nawołuje pracodawców, by po- 

nieśli ofiary w interesie młodego po- 

kolenia, nie nakazuje opiekować się 

ubogą matką, nie potępia tych. któ- 

rzy się odwracają od niej plecami. 

Nie potrzeba tego podkreślać, bo 

kościół głosi miłosierdzie, nakazuje 

jałmużny? Ale jeśli zebrani na konte- 

rencji biskupi uważali za odpowied 

nie wystąpić do walki z pewnem złem 

— dlaczego zamykają w tym momen 

cie oczy na jego sócjałho - ekonomi- 

czne przyczyny? 

ZAKAZ NALEŻENIA DO Z. P. O. K. 

Konferencja biskupów znalazła 

inny środek walki z niemoralnością 

— potępiła Związek Pracy Obywatel: 

skiej Kobiet. Przestrzega katoliczki 

„przed tą organizacją i 

propaganda“. 

Mamy ten Związek w Wilnie i wi- 

Szkoly, bursy, 

jej zgubną 

  

  dzimy jego działalność 

oto jej wynik. Z. P. O.   echronki, — 

K. prowadzi akcję *€końomiczną, db- 

starcza jąc kobietóm pracy, dba o pod- 

niesienie kulturalne. o uświadomienie 

obywatelskie mas. Ale Związek nie 

jest kierowany przez księży, nie 

znajduje się pod ich wpływem. Oś- 

miela się mieć właśnie zdanie w spra- 

wie koedukacji, wygłaszane są w nim 

referaty o prawie małżeńskiem i ka- 

rach za przerywanie ciąży o tenden- 

cji niezależnej od stanowiska kościo- 

ła — i katoliczkom już nie wolno do 

niego należeć. Bo takie znaczenie 

ma ostrzeżenie przed Związkiem. 

Zdawałoby się, akcja Związku 

zmierzająca do podniesienia pozio- 

mu gospodarczego i kulturalnego, ak- 

cja realna powinna się spotkać z uz- 

naniem. Przecie akcja taka stwarza 

warunki do zwalczania niemoralnoś- 

  

ci, do wzmocnienia rodziny. Z listu 

pasterskiego wynika jednakże, że le- 

piej niech będzie nędza i ciemnota, 

niż kułtura i oświata, jeśli jest szerzo- 

na nie pod egidą kleru. 

CZY „LEGJON MŁODYCH* JEST 

KOMUNISTYCZNY? 

Nietylko Z. P. O. K. 

„Legjon Młodych'* spotkał się z potę- 

pieniem. Tylko z innych powodów — 

jako stowarzyszenie stojące na stano- 

wisku komunistycznem. Dziwnie to 

potępienie zbiegło się z interpelacją 

sejmową Klubu Narodowego (z dn. 12 

b. m.) tak samo zarzucającą „Legjo- 

nowi Młodych antyreligijność i dą- 

żenia komunistyczne. A może niema 

w tem niczego dziwnego. Może ten 

zbieg jest zupełnie naturalny? 

Nie będziemy tu bronili „Legjonu 

Młodych*. Są młodzi, pełni sił i żywo- 

iności — niech się bronią sami. Chce- 

my tylko zaznaczyć: to, co ideologja 

„Legjonu Młodych'* ma wspólnego z 

komunizmem, 0 wiele nie wystarcza 

dla uznania go za komunistyczny. 

Lenin kiedyś powiedział: komu- 

nizm jest to władza sowiecka plus ele- 

ktryfikacja. Nie można uważać za ko- 

munistów zwolenników elektry- 

fikacji, są nimi tylko zwolennicy 

władzy sowieckiej. 

Komunizm ma w sobie różne pier- 

wiastki. Ustrój gospodarczy Sowietów 

dałby się również dobrze uzasadnić 
nauką św. Tomasza z Akwinu, jak na- 

uką Marksa. Materjalizm dziejowy — 

oto co nie jest do pogodzenia z nau- 

ką kościoła. A „Legjon Młodych ma- 

terjalizmu dziejowego nie głosi. 

Zbyt szczodrze list pasterski sza- 

— również 

w   
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WACLAW SZANIAWSKI 
Komisarz Rządowy Giełdy Zbożowo-Towarowej i Lniarskiej w Wiinie 

zmarł dnia 26 lutego 1934 r. 
W. ś.p. Zmarłym Giełda straciła światłego doradcę i opiekuna 

o wielkiem doświadczeniu życiowem i wiedzy. 
Odszedł szlachetny o nieskazitelnej duszy czlowiek! 

   

    
   

o godzinie l6-ej. 
O powyžszem zawiadamiają 

JUNOSZ 

Prezes, Rada, Pracownicy | Maklerzy Przysiegli 
Giełdy Zbożowo-Towarowej I Lniarskiej w Wilnie 

/W pierwszą bolesną rocznicę śmierci ukochanej żony 

fa namar dowodowy 15 gr. Uklad egłożzak G-cie lamowy, za tekstem 10-cio lumewy. Administracja zastrzega sobie prawo mmłany iermiau draku ogłoszeń. 
  

SLI 
WACŁAW JÓZEF 

-SZANIAWSKI 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa I Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim 

Wileńskim, Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu „Odrodzenia Polski" 

po krótkich cierpieniach zmarł dnia 26 lutego 1934 r. w wieku 51 lat. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Portowej Nr. 4—2 do kościoła św. Jakóba 

odbędzie się dnia 27 lutego 1934 r. o godz. 17 min. 30. 
Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w tymże kościele dnia 28 b. m. o godz. 9 min. 30 rano. 
Eksportacja zwłok z kościoła i pogrzeb na cmentarzu Rossa w Wilnie nastąpi tegoż dnia 

WOJEWODA 
i Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego 

  

i WACŁAW SZANIAWSKI 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa | Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego 

Wileńskiego, były Komisarz i Organizator Wileńskiej Izby Rolniczej 

zmarł nagle w Wilnie dnia 26 lutego r. b. 
O bolesnej tej stracie dla miejscowego rolnictwa zawiadamia 

WILEŃSKA IZBA ROLNICZA 

Cześć Jego pamięci! 

A 
z SURKONTÓW ALINY ŻELEŹNIAK 
odbędzie się za spokój Jej duszy nabożeństwo żałobne w dniu 28 lutego 1934 r. 

o godz. 10 rano w kościele ów. Jans, na które zapraszają przyjaciół i znajomych 
pogrążeni w smutku 

MĄŻ, BRACIA i RODZINA. 

  

     

        
      

      

    

    

   

        

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 26 bm. 
Senat przystąpił do obrad nad preliminarzen 
budżetowym na rok 1934—85. Na posiedze- 
hie przybył rząd in corpore z p. prezes”m 
Rady Ministrów Jędrzejewiczem na czełe. 
prezes N. I. K. dr. Jakób Krzemieński, wice 
ministrowie, dyrektorzy departamentów i 
wyżsi urzędnicy. 

Przed przystąpieniem do porządku dzien 
nego złożyli ślubowanie nowi senatorowie 
Władysław Dobrzyński i Karol Wendt. 

Następnie p. marszałek Raczkiewicz poś- 
więcił krótkie wspomnienie pośmiertne 
zmarłemu senatorowi Franciszkowi Ciastko- 
wi. Przemówienia tego senatorowie wysłu- 
ćliali stojąc. Zkolei Senat uznał za wygasje 
mandaty Ś. p. sen. Ciastka i sen. Kobyliń- 
«kiego, poczem przyjęto propozycję marszał 
ka Senatu, ustalającą kontyngent czasu dla 
poszczególnych klubów. 

Zkolei zabrał głos przewodniczący komis 
ji skarbowo-budżetowej, sen. Popławski (B. 
B. W. В.), zgłaszając prehminarz na rok na 
stępny. Zmiany dokonane przez komisje 
senacką, wyrażają się, zarówno po stror 
dochodów, jak i wydatków, w ogólnej sum 

4.653.000 zł. Budżet wykazuje deficyt 48 mii 
jonów, co jednakże w porównaniu z deficy 
tem z roku ubiegłego, wynoszącym 400 mil 
jonów, wskazuje na korzystne zmiany. W 
zakończeniu przemówienia mówca poświę 
cił dłuższy ustęp kwestji dalszej pomocy dla 
rolnictwa. 

   
   

    

   

    

  

W CIENIU STAWISKIEGO. 
AKTA SĘDZIEGO PRINCE'A 

ZGINĘŁY. 

PARYŻ, (PAT). — „La Liberte“ zwraca 
uwagę na fakt, że radea Prinee, w dnia w 
którym dokonano na nim morderstwa, zaraz 
po wyjściu z domu  telefonował, iż przez 
omyłkę zamiast ważnych papierów wziłał 
Inne. Wtynikałoby z tego — pisze dziennik — 

że ważne akta, t. zn. dokumenty, dotyezącz 
sprawy Stawiskiego, pozostały w mieszkaniu 
Prineea w Paryżu. Tymezasem dokumenty. 
które po Śśmierei Prinee'a rodzina zmarłego 
wręczyła władzom sądowym, nie zawieraj. 
ani jednego papieru w sprawie Stawiskiego. 

  

„Liberte* wyprowadza stąd wniosek, że ak- 
ta Stawiskiego zginęły z mieszkania Prin 
ce'a w Paryżu i domaga się wszezęcia natych 
miastowego dochodzenia w tej sprawie. 

NAGRODY SIĘ ZWIĘKSZAJĄ. 
PARYŻ, (PAT). — Śledztwo w sprawie za 

mordowańia radey Prinee'a nie posanęło się 
ani na krok naprzód. Wskutek wyznaczonej 
przez rząd nagrody pojawiła się taka masa 
sprzecznych i przeważnie bezwartościowych 
informaeyj, że spowodowało to tylko opóź- 
nienie i przeszkadza normalnęmu  biegowi 

śledztwa. 

Łotewski i litewski głosy 
o bloku państw bałtyckich. 

RYGA, (PAT). — Łotewski prezes rady 
ministrów BLODNIEK wygłosił wczoraj na 
kongresie partji kolonistów mowę, w której 
poruszył m. in. sprawę związku państw hał 
tyckich. Minister ma nadzieję, że stworze- 
nie związku bałtyekiego jest kwestją nie łat, 
ale krótkiego czasu, jak również żywi na- 
dzieję, że związek ten obejmie Finlandję i 
Szwecję. W ten sposób państwa bałtyckie 

fuje potępieniem. Potępiając radyka- 

lizm społeczny, pomija milczeniem 

zagadnienie reformy i naprawy sto- 

sunków społecznych. Wszczyna wal- 

kę z organizacjami państwowo-twór- 

czemi, organizacjami, które dalekie 

były od tendencyj antyreligijnych. 

Wywoła ją zapewne — walkę zbyte- , 

czną, szkodliwą. W. Solski. 

stalyby się ośrodkiem bloku, zapewniające 
go pokój nad brzegami Bałtyku. W! dalszym 
ciągu premjer zaznaczył, że wszelkie wersje 
o jakiehś niebezpieczeństwach, grożących ze 
Wschodu lub Zachodu uważa za bezpodstaw 
ne. 

RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą, że 
na akademji urządzonej z okazji święta ©S- 
tońskiego, — szereg działaczy politycznych 
Litwy wygłosiło mowy, wypowiadająe się za 
stworzeniem błoku bałtyckiego. Min. ŻAU- 

NIUS powiedział m. in., że rząd litewski sta 

ra się usunąć wszełkie przeszkody, utrudnia 
jące stworzenie tego zwiazku. Jeżeli do chwi 
li obeenej mówił minister -— unikano wyraź 
nej deklaracji w tej sprawie, to bynajmniej 
nie znaczy, że Litwa chec prowadzić poliży 
kę nie hałtycką. 

Za koniecznością stworzenia związku bał 
ego wypowiedział się również b. miu. 

Wileįszys oraz rektor uniwersytetu ko: 
wieńskiego Romer, który zaznaczył, że pał- 
ska polityka stała się dziś bardzo aktywna. 
Jest nadzieja, że Polska spróbuje również 
zlikwidować swe nieporozumienia z Litwą 

   

Dzisiaj stowarzyszenie byłych urzędników 
sądowych wyznaczyło szereg nagród dła wyk 
ryeia morderców Prince'a. Nagrody te wyno 
szą od 5,000 — 10,000 fr. i przyznane hędą 
temu, kto dostarczy choćby drobnych infor 
maeyj, mogących przyczynić się do posunię 

cia naprzód śledztwa. 

ZNIKŁ B. MIN. DALIMIER? 

PARYŻ, (PAT). — „Le Figaro" donosi, 

Зе w Paryżu krążą pogłoski, że były minister 

Dalimier, zamieszany w aferę Stawiskiego, 

znikł i nie można go odszukać. Również po 
dobno nie można odnaleźć konfidenta Stawis 
kiego Romanino. Dziennik zapytuje, czy po 
zniknięciu niektórych dokumentów, dotycza 
cyeh sprawy Stawiskiego, pozwoli się rów- 
nież na ucieczkę Świadków, a może i obwi 

nionych? 3 

  

„DEMOKRACJA 

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE". 

PARYŻ, (PAT). — Na ułieach Paryżą i 
miast prowinejonałnych ukazały się olbrzy 
mie plakaty, podpisane przez 214 deputow 
nych lewicowych. Odezwa, zatytułowana: — 
„Demokraeja w niebezpieczeństwie*, wzywa 
wyboreów do organizowania obrony zagro- 
żonego ustroju republikańskiego. 

   

      

   

     
     

   

   

  

Przed grobem ojca. 

  

Król Leopołd III w czasie nabożeństwa 
w dniu pogrzebu tragicznie zmarłego ojca. 

Wycieczka estońska w prze- 
jeździe przez Rygę. 

RZYM, (Pat). Wczoraj przejecha- 
ła przez Rygę wycieczka estońska po- 
wracająca z Polski. Na dworcu wy 
cieczkę powitał poseł Rzeczypospoli: 
tej Polskiej p. Beczkowicz, który Od- 
był krótką rozmowę z przewodniczą: 
cym wycieczki dr. Einbundem. Pre- 
zydent parłamentu estońskiego Ein- 
bund wyraził wielkie zadowolenie z 
pobytu w Połsce i przyjęcia, jakiega 
doznał w Warszawie. 

Preliminarz budżetowy na r. 1934-35 w Senacie. 
Naslępnie przemawiał sprawozdawca ge 

neralny sen. Szarski (BBWR.). Mówca zaz- 
naczył na wstępie, że pakty zawarte z sąsia 
dami ze Wschodu i Zachodu są wydarzenierma 
o dziejowem znaczeniu. Z punktu widzenia 
gospodarczego oznaczają one przemianę wa 
runków pracy gospodarczej, stwarzając sp 
kojną i niezamąconą troskami atmosferę. 

Sen. Szarski wyraża przękonanie, że de 
ficyt nie osiągnie nawet 3/4 preliminowan=] 
kwoty. Trwały i silny spadek wpływów za 
stał już wstrzymany. Obok więć stabilizacji 
politycznej stabilizuje się i życie gospodar” 
cze. 

Ciemną stroną, mówił dałej senałor Szar- 
ski, naszego położenia gospodarczego jest to, 
że produkcja rolna nie jest jeszcze opłacalna! 
Sedno zagadnień leży w równowadze cen огах 
w iejszeniu świadczeń publicznych, dla- 

2 zadowoleniem powitać zapowie“ 
dzianą przez rząd reformą podatkową. Spowo- 
duje to niewątpliwie zmniejszenie obciążeń 
społecznych. - : Ё 

Przechodząc do budżetu, sprawozdawca 
generalny szczegółowo omówił preliminarz 
wydatków i dochodów 'i przedstawił zmiany 
w preliminarzu w stosunku do obecnego bud 
żetu. Z ważniejszych poprawek należy wy- 
mienić zwiększenie w budżecie minisirestwa 
spraw wojskowych kredytów na płace.o 3,200 
tys. oraz wstawienie do wydatków nadzwy- 
czajnych 1 miłj. zł na bibljotekę Jagielłoń- 
ską. W konkłuzji sprawozdawca generalny 
stwierdził, że budżet można uważać bezwzgłę 
dnie za zupełnie reałny. | 

    

   

ZNOWU ŻALE £ POWODU 
KONSTYTUCJI. 

W dyskusji pierwszy przemawiał minister 
GŁĄBIŃSKI (kl. Narodowy), który zajął wo- 
bec budżetu stanowisko negatywne. 

Senator WOŻNICKI (stronnictwo ludowej 
omawiając sprawę budżetu, zarzucił zbytni 
pośpiech prac obu izb nad uchwaleniem bud- 

žetu. Mówca dalej przeszedł do krytyki spo- 
sobu uchwalenia ustawy konstytucyjnej, w 
trakcie czego marsz. RACZKIEWICZ przywo- 
łał mówcę do porządku za użycie niewlušei- 

wego określenia o pracy sejmowej nad kon- 
stytucją. W zakończeniu mówca oświadczył, 
że stronnictwo jego głosować będzie prze- 
ttwko budżetowi. 

Po przemówieniu sen. Woźnickiega mar- 

szułek RACZRIEWICZ stwierdził, że sen. Głą- 
biński w przemówieniu swojem podniósł za- 
rzuty przeciwko sposobowi uchwały Sejmu 
Rzeczypospolitej w sprawie projektu konsty- 
lucji. Tego rodzaju mieszanie się do wewnę- 
trznych spraw Sejmu p. marszałek uznaje ze 
niedopuszczalne. Nietylko poszczególni sena- 
torowie, ale i cała izba nie jest powołana kwe 
stjonownė konstytucyjnošė tej uchwały. Za 
to odezwanie się, niezgodne zarówno z za- 
daniami zakreślonemi przez konstytucję Se- 
natowi Rzeczypospolitej, jak i z powszechnie 
przyjętemi zwyczajami parlamentarnemi, 
marszałek Raczkiewicz przywołał sen. Głąbiń 
skiego do porządku. 

    

    

   

  

Reorganizacja gabinetu rumuńskiego. 
BUKARESZT. (Pat). Minister pra- 

cy Dimitriu i minister rolnictwa Ci- 
paiano podali się do dymisji. Dymisja 
została przyjęta. Na stanowisko mi- 
nistra pracy mianowany został dr. 
Costineseu. Na ministra handlu powo- 
łany został b. minister kolei inż. Teo- 

  

doreseu, dotychczasowy zaś minister 
handlu Sassu jest mianowany mini- 
strem rolnictwa. Pozatem do rządu 
powołany został Xeni w charakterze 
ministra bez teki, którego zadaniem 
będą głównie rozmaite probłematy 
gospodarcze. : ; 

 



  

Požegnanie w minisiersiwie 
W. R. 1 0. P. p. premjera 

Jadrzejawicza. 
WARSZAWA, (Pat).W dniu 26.b, 

m.-w gmachu Ministerstwa W. R. i 
O. P. odbyła się uroczystość pożegna- 
nia ustępującego ministra p. premjera 
Janusza Jędrzejewicza. Do zebranych 
w Sali konferencyjnej Ministerstwa 

dyrekiorów Departamenłów i naczel: 
ników wydziałów przemówił p. prem- 
jer. W serdecznem przemówieniu p. 
premjer podkreślił niezwykle trudne, 
doniosłe i cenne momenty, wspólnej 
pracy w okresie budowania zrębów 
nowego ustroju szkolnictwa i dzięko 
wał urzędnikom m-stwa a w szczegól- 
ności podsekretarzom stanu ks. prof. 
Żongołłowiczowi i Kazimierzowi Pie- 
tackie mu za ofiarną współpracę. W i- 
mieniu m-stwa żegnał p. premjera ks. 
wiceminister Żongołłowicz. Następ 
nie ks. wiceminister powitał nowego 
ministraW. R. i O. P. p. Wacława Ję- 
drzejewicza, który zkolei przemówił 
do zebranych, zapewniając, że będzie 
realizował dzieło dokonanej reformy 

szkolnej z całą konsekwencją i stano- 
wczością. 

  

Grecki min. handlu 
u min. Zarzyckiego. 

WARSZAWA, (Pat). Pan minister 
przemysłu i handlu dr. Ferdynand Za- 
rzycki przyjął dzisiaj greckiego mini- 
stra handłu p. Pesmazoblu oraz posła 
greckiego i ministra pełn. w Warsza- 
wie Politisa. 

Sztuka polska w Estonji. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 3-g0 

marca nastąpi uroczyste otwarcie wy- 
stawy sztuki połskiej w stolicy Esto- 
£ji Tallinie, w lokalu tamtejszego ma 
zeum Sztuk Pięknych. Otwarcia do- 
kona p. Prezydent Republiki Estoń- 
skiej prof. Pats. 

Komisarzem 
WŁ. Jarocki. 

wystawy jest prot 

Cyfry z wystawy sztuki 
polskiej w Rydze. 

WARSZAWA, (PAT). — Wystawa sztuki 
polskiej w Rydze cieszyła się ogromną, 
wprost niebywałą, jak na ryskie stosunki. 
trekwencją. W ciągu trzech tygodni wystawę 

maszą zwiedziło 7,000 osób, a ilustrowaav 
katalog tej wystawy, poprzedzony syntety 
gznym wstępem dr. M. Tretera o sztuce pol- 
skiej wogóle, został całkowicie wyczerpany 
jeszcze przed zamknięciem wystawy. 

Z wystawy tej zakupiono do Muzeum Szt. 
Pięknych m. Rygi: K. Sichulskiego „Powrót 

* z wesela" (na Hucułszczyźnie), do. Muzeum 
Państwowego: T. Pruszkowskiego „Portret 
malarza”, oraz p. Dadleza „,Praczki*, nadto 
póseł litewski w Rydze zakupił „Zaułek wi 
ieński*. B.. Jamontta. 

Konkurs na plakat. 
WARSZAWIA, (PAT). — Dyrekcja Państ 

wowego Monopolu Spirytusowego ogłasza 
konkurs na płakat, propagujący używanie 
spirytusu skażonego (denaturatuj. Bližszych 
informacyj udziela dyrekcja P. M. S., Lesz 
no 1. 

„Len poiski* w Warszawie. 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Wa: 

sżawie oraz Towarzystwo Łniarskie w Wi! 
nie przystąpiły do organizowania gigantycz 
ej imprezy która pod-nazwą Wystawa- 
Targi „Len Połski* odbędzie się w Wa - 
wie między 20 maja a 10 czerwca w Doli 
Szwajcarskiej. 

Impreza ta jest organizowana z nieby- 
„bug szczegółowego projektu, opracowanego 
*wałym jeszcze w Polsce rozmachem. Wed 
przez jednego z twórców idei Iniarskiej prof. 
dr. Janusza Jagmina, Wystawa-Targi „Len 
Polski; szerokie masy konsumentów oraz 
przedstawicieli organizacyj gospodarczych 
przekonać ma o tem, że dzięki krajowej pre 
dukcji lnu i konopi posiadamy naprawdę 

“ ołbrzymie możliwości. Niezliczony szereg wy 
robów ze lnu i konopi, począwszy od sznn- 
rów, lin, szpagatów, wężów, sieci rybackich, 
uprzęży, worków płacht, brezentów, tkanin 
użytkowych samodziałowych i fabrycznych, 
€iranek, makat, chodników, ubrań sporto 

„wych, kajaków, żagli, siatek tenisowych, ar- 
tykułów podróżniczych, a skończywszy ra 
tkaninach dekoracyjnych i artystycznych. 
materjałach opatrunkowych, bieliźnie stoło- 
wej i pościelowej, konfekcji damskiej i mę 
skiej, niezbicie utwierdzi każdego w prze 
konaniu, że zupełnie niepotrzebnie wywo: 

, zimy zagranicę bajońskie sumy za bawełne. 
sizal, jutę i manillę, gdyż nasze krajowe 
surowce włókiennicze — len i konopie — 
w zupełności mogą je zastąpić. leski. 

    

  

              

Laureat nagrody muzycznej 
Minista W. R. 

  

Jury nagrody muzycznej Ministra W. R. 

i O. P. na posiedzeniu w dn. 24 b. m. przy- 

znało nagrodę tegoroczną zasłużonemu pe- 

dagogowi muzycznemu i  kompozytorow:. 

długoletniemu dyrektorowi / warszawskiej 

„Lutni* Piotrowi Maszyńskiemu. 

ūkiai LLU kis KS 

Prasa niemiecka a posunię- 
cia litewskie w Kłajpedzie. 

Wiadomość o zakazie działalności dwóch 
partyj Niemców kłajpedzkich wywołała w 
prasie niemieckiej niezwykie oburzenie. — 
„Voełkischer Beobaehter* twierdzi, że lud 
ność Kłajpedy znowu podpadła pod wzmo- 
żony terror władz litewskich. „V. B.“ twier 
dzi dalej, że Litwini niezliczone razy łama 
li statut kłajpedzki. Pozatem „V. B.* ataku 
je wydaną niedawno ustawę o oelhronie Naro 
du i Państwa, twierdząc, że narusza ona nie 
mal wszystkie artykuły statutu kłajpedzkie 
go. Wreszcie „V. B.* zwraca się z wezwa- 
niem do państw sygnatarjuszy, zapytując, ja 
kich środków będą się one trzymały, by ob- 
ronić statut kłajpedzki. 

W podobnym, co „V. B.* duchu odzywa 
się też „Berliner Tagebłatt', który grozi na 
wet Litwie kontrakeja. 

Powyższe głosy prasy niemieckiej zaopat 
ruje „L. Aidas* w następujące uwagi: Niem- 
cy tak się ostatnio oswoili ze słowem „ter- 
vor" w stosunku do Litwy, że widocznie 
nie mogą już inaczej oceniać najbardziej nie 
winnych wypadków w Litwie, zwłaszcza w 
Głajpedzie. Jeżełi zaś chodzi o rzekome po$ 
wałeenie statutu kłajpedzkiego, to czyż prasa 
aiemiecka zapomniała już © wyroku haskim, 
Stóry stwierdził, że Litwa statutu nie pogwał 

ciła. 
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a'spółpraca kulturalna polsko-niemiecka. 
WARSZAWA, (Pat). W zwie 

z dokonaniem w Warszawie raty: 
cji polsko - niemieckiej deklaracji 2 
dnia 26-go stycznia rb. odbyły się w 
Berlinie rozmowy « między naczelni- 
kiem p. Rueckerem i odnośnemi ber 
lińskiemi urzędami, reprezentowane- 
mi przez szefa wydziału prasowego u- 
rzędu spraw zagranicznych p. Asch. 
manna i zast. szefa biura prasowe- 
ge Rzeszy Jahnkego. Rozmowy miały 

ku 

  

   
  

na cełu nawiązanie obustronnego sta 
łego kontaktu dla rozwinięcia istnie 
jącego porozumienia, dotyczacego 
współpracy w dziedzinie prasy c 
dziennej i perjodycznej, radja, kina : 
teatru. 

Przedstawiciele obu stron uz- 
nali celow. stałego utrzymania na 
wiązanego kontaktu. W myśl tego uz- 
godniono. że następne spotkanie od- 
będzie się w Warszawie. 

      

   

Przebieg antypolskiego wiecu studenckiego w Kownie. 
Z wiarogodnych źródeł dowiadujemy się 

następujących szezegółów o przebiegu wiecu 
studentów uniwersytetu kowieńskiego, jaki 
się odbył dnia 20 lutego: 

Dnia 20 lutego o godz. 9 wieczorem roz 
poezął się w gmachu uniwersytetu wiec stu 
dentów, w związku z aresztami Litwinów w 
Wileńszczyźnie. Zebrało się około 500 stu- 
dentów. Wbrew dotychczasowym  zwycza- 
jom prorektor ks. Czesnys, który zawsze by 
wał na wiecach akademickich i pełnił funk- 
cje kuratora, w wiecu nie wziął udziału — 
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Nowy projekt lotu do stratosfery. 

LONDYN, (PAT). — W Leningradzie 
przystąpiono do budowy balonu stratostery 
cznego „Ossoawiachim Nr. 2“, który ma być 

ukońezony do dnia 1 sierpnia i przystoso- 
wany do osiągnięcia maksymainej wysoko- 
ści 25 klm. 

  

Około godz. 11 wieezorem studenci opušcili 
gmach uniwersytetu, wołająe „Idziemy do 
„Stelli, (polska księgarnia), idziemy czytać 

i „ Przed wyjšciem z uniwer 
i rozbili gablotkę z ogłoszenia 

mi Związku Studentów-Polaków uinwersyie 
tu kowieńskiego. 

Część uczestników wiecu udała się do 
księgarni „Słella*. Spotkał ich właściciel ksie 
garni, który stał na progu. Zdetonowało to 
studentów tak, że ograniczyłi się jedynie do 
gradu wyzwisk i wystrzała z rewolweru, ea 
nazajutrz stwierdziła policja. Podczas zbliża 
nia się Humu studentów do „Stelli*, pelieja 
weale nie interwenjowała. Następnie tun: 
od księgarni udał sic do eukierni polski: 
Perkowskiego, pełnej gości. Studenci za zę 
li rzucać przez okno płyty cementowe, żełaz 
ne kosze do śmieci, kamienie z bruku i t. d, 
Oprócz szyb rozhito stół marmurowy uderze 
niem jakiegoś żelaznego przedmiotu. Policja 
przyglądała się demołowaniu cukierni bez- 

ezynnie, inimo, iż wpobliżu mieścił się poti- 
cyjny posieranek, zaś cukiernia zajmowała 
łokal przy jednej z głównych ulic. Po wybi- 
ciu szyb studenci weszli do środka i kazali 
mnuzyee grać litewskie pieśni patrjotyczne. 
Jednocześnie demolowali urządzenie cukier 
ni. Panika publiczności napełniającej Iokal. 
była zrozumiała. 

  

   

  

Następnie tłum demonstrantów udał się 
na ul. Orzeszkowej Nr. 12, gdzie. mieszczą 
się polskie instytucje kulturalne. Po hezsku 
tecznych wysiłkach zmierzających do wyla 
mania drzwi frontowych, przystąpiono do ni 
szczenia lokalu od zewnątrz. Studenei rzu 

cali płyty betonowe z chodników, kamie- 
nie, drągi drewniane i t. d. Następnie tlum 

    

Znaczenie ustąpienia amba- 

+ sadora Anglji w Paryżu. 

LONDYN, (PAT). -— Ustąpienie obecnego 

ambasadora w Paryżu lorda Tyrrella odbi 
je się na układzie stosunków dyplomatycz: 
nych między Paryżem a Londynem: 
Tyrrell uchodził za najbardziej frankofilsko 
usposobionego reprezentanta  brytyjsk 
służby dyplomatycznej. Lord Tyrrell posi: 

ponadto wyjątkową pozycję w 
im p kntaż „czego znaczna 

  

    
  

   

          

     

  

   

  

   

a prze z orda i 
iejiający po nim sta 

nie posiada na 
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udał się pod gmach gimnazjum polskiego na 
ul. Leśzef. Tu dopiero kilku poliejantów wez 
wało tłum do rozejścia się, co też demon- 
stranci bez protestu uczynili. Nikogo z napa 
stników jednak nie aresztowano i nie usta 
lono tożsamości ani jednej osoby, bioracej 
udział w akeji pogromowej, 

Straty, wynikłe wskutek demołowania ło 
kału kawiarni Perkowskiego oceniła policja 
przy spisywaniu protokółu na sumę około 10 
tys. litów. Zaznaczyć należy, że dyrekcja Pol 
skiego T-wa Drobnego Kredytu w Kownie 
na wiadomość o wiecu studentów już o g0- 
dzinie 9 wiecz. zwróciła się do policji z pro 
śbą o ochronę lokali polskich instytucyj kul 
turalnyeh. Na podstawie doświadczenia m. 
na było bowiem przewidywać, że wiee 
kończy się pogromem polskich instytucyj. 
Policja przysłała tyłkó jednego posterunke 
wego pod gmach Polskiego T-wa Drobnego 
Kredytu. Inne lokale polskie nie zostały 
przez policję zabezpieczone. 

- Jak wynika z powyższych szezegółów, 
ogłoszony 22 łutego komunikat prezesa Zw. 
Litewskich Organizacyj Akademiekieh p. Ra 
tevicza, uważający opisane wybryki za dzie 
ło motłochu ulicznego, a nie studentów, nie 
odpowiada rzeczywistości. Nie jest oczywiś 
tie wykluczone, że do tłumu studentów przy 
łączyły się również męty uliczne. Zasadni- 
€zo jednak akcję pogromową przeprowadzi 
li studenei. 

Nazajutrz po opisanych wypadkach zda- 
rzyło się parokrotnie, že idaeych na wykla 
dy studentów — Polaków, zaezepiano i tur- 
bowano. W zwiazku z tem Stowarzyszenie 
Studentów — Polaków uniwersytetu kowień 

skiego wezwało koleżanki, by wstrzymały się 
czasowo do chodzenia na wykłady. 

Rezolucja Zw. Polaków Ziemi Kowieńskiej 
w Sprawie represyj antypolskich w Litwie. 

W dniu 26 b. m. wieczorem odby- 
ło się w Wilnie zebranie Związku Po 
łaków Ziemi Kowieńskiej, na którem 
uchwalono us nastepują- 

cą rezolucję: 
Zebrani w dniu 26 lateśi 1934 r. Polacy 

z Litwy pochodzący i z nią Ścisłemi więza- 

Włochy wyszlą wojska do Flustrji 
w razie hitlerowskiego ais stanu. 

LONDYN, (PAT). — „Evening News“ za- 
mieszcza wywiad, uzyskany ой kanclerza 
Dollfussa za pośrednictwem jednej z agen 
cyj prasowych. W wywiadzie tym kancierz 
Dolifuss oświadczył m. in., że zarządził 
wzmocnienie wojsk wzdłuż granicy niemiec 
kiej. Kanclerz oświadczył również, że 3 tys. 
Heimwehrowców zostało wysłan. do Austrji 
Górnej dla: wzmocnienia granicy na odcinku 
od Salzburga do Passawy. Kanclerz Dollfuss 
podkreślił, że utrzymuje się pogłoska, jakoby 
blisko 10 tys. t. zw. łegjonistów austrjackieh 
w Niemczech gtowych było do wkroczenia 
do Austrji. Najlepszym środkiem przeto, 0$- 
wiadczył kanclerz Dollfuss, aby odwieść tych 
legjonistów od tego rodzaju zwarjowanych 
awantur jest być przygotowanym na wszeł 
kie wypadki i dlatego poczynił pewne przy- 
gotowania. Na zapytanie, czy prawdą jest. 
że Włochy koncentrują wojska i eskadry 
łotnieze wpobliżu granicy austrjackiej, aby 
ja przekroczyć w ehwili napaści na Austrję. 
kanelerz Dollfuss odpowiedział, że, aczkoł- 
wiek nie posiada w tej mierze informacyj, 
to jednak jest gotów przypuszczać, że jeśli 
jakieś obce siły wkroczą do Austrji, to nie 

będą jedynemi siłami, jakie Duszešonė zosta 
aą w ruch. 

„Dziennik Evenning Standard“ w iniot 
macjach z Wiednia stwierdza również ogó! 
ne przypuszczenia, krążące w Karyntji, że 
Włochy są bezwzględnie zdecydowane wys 
łać wojska do Austrji, w razie gdyby hitle 
rowcy planowali zamach sianu. 

Coraz głośniej 6 restauracji 
Habsburgów. 

PARYŻ, (PAT). — „L'lntransigeant* oma 
wia odbyte w Wiedniu za zgodą kancier: 
Dolifussa manifestacje  monarchistyczne 

  

  

wnioskuje, że ruchu tego nie nałeży lekee 
ważyć., Powołując się na źródła węgierskie, 
dziennik twierdzi, że kancierz Dolliuss uz- 
godnił w księciem Starhembergiem, przywód 
cą Heimwehry, poglądy w sprawie przywróce 
nia praw Habsburgów. Arcyksiążę Otton 
Habsburg może liczyć ponadto na serdeczne 
przyjęcie w szerokich kołach austejackich. 
Restauracja monarchji austrjackiej byłaby 
niewątpliwie przychylnie przyjęta przez Wło 
chy. Byłoby to zwycięstwem — podkreśla 
dziennik — połityki Mussoliniego, który 
wtenczas uzyskałby zrównoważenie  wpły- 
wów Małej Eatenty i Ententy Bałkańskiej w 
Europie Centralnej. 

Książęcy kurjer lotniczy 
pośredniczy pomiędzy Heimwehrą i hitlerowcami. 

LONDYN, (PAT). — Dzienniki londyń- 
skie donoszą z Austrji, że książę Antoni hab 
sburski, mąż księżniczki Ileany rumuńskiej, 
zaofiarował się jako pośrednik pomiędzy 
Heimwebrą a legjonami Šusiijaci as hitle: 

  

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc marzec i wyrównanie zaległości. 

Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 
z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów zamiejscowych. 

  

Sklepy cynamonowe. 
Gdy się człek do czegoś raz weź: 

mie, gdy się jakieś stanowisko raz 
zajmie, to potem argumenty same 
pchają się w ręce. Oto znów jedna 
z książek, które się bierze do ręki pod 
presją hałaśliwej opinji. „Sklepy Cy- 
namonowe“, jest to powieść Brunona 
Schultza. . Wiadomości Literackie" 
reklamują po swojemu, ale i w ankie- 
cie „A. B. C.“ na temai najciekawszej 
siążki wypłynęła również. Zwycza- 

jem wszystkich ,.szlagierów* zaczyna 
brzęczeć w uchu jak osa i nie odczepi 
się bez PŁ haraczu: trudno, 
trzeba , i 

  

      

ie nie jest to, ściśle bio- 
rąc, powieść, a szereg obrazów z prze 
żyć młodości. zamkniętej w ciasnem 
środowisku. skazanej na wegetację w 
jakiemś oderwaniu od rzeczywistego 

* „normalnego” iata. Żydowska ro- 
dzina obwarowana jak w cebuli sy- 
stemem łusek izolujących: małe mia- 
steczko, ghetio, tradycje. W tej rodzi- 
nie chłopiec osłonięty jeszcze jed- 
ną warstwą tych łusek: — irracjona! 
ną dziwnością Świata starych sprzę- 
tów, zakurzonych gratów, strychu, 
Cóż się dzieje pod temi wszystkiem 

        

  

łuskami, w tej cebuli? — Wszystko i - 
nic. 

Okrzyczano książkę za coś niezwy 
kłego, bez precedensu. Reklama. Pe- 
mijając już mnóstwo nowel polskich 
i niepołskich. malujących podobne 

rzeczy. narzuca się (mnie przynaj- 
mniej) analogja z wielolotomową po- 
wieścią Zegadłowicza 0 „Mikołaju 
Srebrempisanym*. Kompozycja pisar 
ska. „podejście formałne* — dopraw 
dy podobne. Ale cóż? Zegadłowic. 
„powsinoga beskidzki* migdy nie 
miał łaski u mocarzy reklamy. Za 
manjerę, za gadulstwo, za dziwactwa 
stylu ciśnięto anatemę i na książkę, 
z którą (według mnie przynajmniej) 
„Sklepy Cynamonowe'* niebardzo wy 
trzymają zestawienie. 

Tu i tam młodość. czyli dziwność, 
odmienność widzenia świata. Tu i 
tam szereg łusek. Ale gdy doznania 
młodego Mikołaja mają piętno niefał- 
szowanej poezji, a psychofizjologicz 
ne uniesienia odkrywają jedność 
spraw ograniczonego światka i nie- 
ograniczonego kosmosu. stając się. 
krótko mówiąc  źródem pięknych 
przeżyć i akceptacji świata — Bruno 
Schulz. dokonawszy nie mniejszej ilo 
ści łamańców styłowych i kompozy- 

jnych, by wykazać — co? „dzi:      
tnienia*? swój niewątpliwie 

wielki „talent*? — wysadza nas na 
jakiejś jałowej mieliźnie  zmęczo- 
nych, zniechęconych znudzonych. 

ak w 

Inny objaw: — „Przedmieście*. 
Grono pisarzy (rek) zeszło się, by „„ref- 
lektor uwagi i talentu skierować na, 
jak to się mówi, — „niedolę ludu“. . 

  

stworzyć „nowe metody obserwacji” 

  

   

--omal nie naukowe... zaopiekować 
się zwł: sza „bezroboczymi*... Bo- 

(gus Kornacki, Krahelska. 
Mofcinek. 'Muszałówna, Nałkowska .. 
Radykalizm i zachowawczość, ana: - 
chizowanie literackie i księdzoprobo- 
szczowy styl zdamia i myśli, cięty ta- 
lent dziennikarski i dramaturgja w 
ramach klasycznych — wszystko w 
jednej książce... Książka składa się 
z krótkich obrazków. impresyj, now> 
letek i — Panie odpuść! — reportaży. 
przyczem każdy autor zaprodukowa! 
większą iłość. a przy podziale tomu 
na trzy części wszystko to przemie- 
szano z sobą i poszatkowano w myśł 
względów tematycznych. Jaki rezul- 
tat? 

ZES to są nowele „dobrze zrobione” 
i z krawieckiego stanowiska bardzo 
remarquables. Ale u spodu niema 
nie, a raczej jest — naiwna wizja 
świata z dodatkiem jeszcze naiwnie 
szej frazeołogji pseudo-materjalistyc 
nej“ — pisze о tej książce Skiwski. 
krytyk w danym wypadku jeszcz: 
bardzo umiarkowany. Były bowieid 
opinje i gorsze. Np.: obrzydzenie so- 
cjalistów jako reakcja na sposób ma- 
lowania „doli ludu“... Stanowczo kon 
cept nie spotkał się z uznaniem. Dla 
uzupełnienia dodajmy. że mimo całej 
deklamacji o „mowych* metodach. 
nowem spojrzeniu, nowej twórczości 
poważna część prac była już druko 
wama przed: powstaniem grupy... Mie- 
dzy innemi, w tak .„nowatorskim* 

    

   

        

roweów, stacjonujących w Braunau. Ks. An 
toni, który jest lotnikiem, podał myśl, że 
mógłby na swoim aeropłanie kursować jako 
kurjer między główną kwaterą Heimwehry 
a kwaterą hitleroweów w Braunau. 

Dzienniki twierdzą, że dowódca  Heim- 
wehry ks. Starhemberg zamierza wykorzy- 
stać usługi ks. Antoniego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon 

dyn 27,03 — 27,02 — 27,16 — 26,89. Nowy 
York 5,32 i pół - „30. Nowy York 
kabeł 5,33 — 5, Paryż 34,94 —- 
34,93 pół -— Szwajcarja 

    

— 6,30. 
5 34,85. J 

171,42 — 171,84 — 171,00. Berlin w obro 

tach nieoficjałnych 210,50. 
Dolar w obr. pryw. 5,30. 

  

Rubeł 4,71 (5-kip — 4,73 (10-kij. 

organie jak ..Kobieta Współczesna 
Najgorzej, że nietylko frazeologja 

jest pseudo-materjalistyczna. Na ni- 
by. pseudo jest obserwacja, pseudo- 
przejęcie się, pseudo-zainieresowa 
nie, pseudo sama koncepcja. Od cza- 
su kiedy zrozumiano. że interes moż: 

na zrobić i na akcji charytatywnej, 
świat zaludnił się poszukiwaczami ta- 
kich różnych pseudo. „takiego cos“ 
co sprawi. że towar pójdzie i będzie 
ruch. A więc. jeśli chodzi o literaturę 
—„reportaż”, a więc wydawnictwa о- 
kolicznościowe, a więc to samo, ale 

  

   

      

z „nowego** punktu widzenia... W wy 
padku gdyby już nic nie szło —— po- 
zcstaje „reforma seksualna”, w roz- 
paczliwym kryzysie — książki dla 

dzieci i młodzieży... 
„Sklepy Cynamonowe* i „Przed 

mieście* są typowym „towarem na 
rynek", Nie warto się więc dłużej nad 
iem rozwodzić. Takich przykładów 
możnaby podać grubo więcej. Nofuj: 
tylko dwa. jako w pewnym sensie no: 
walijki. Zjawisko jest szersze. 

Fuspiracją do tego artykułu był 
dla mnie cytowany feljeton J. E. Skiw 
skiego w „Gazecie Połskiej*. Tytuł 

  

feljetonu — „Publicystyka literacka. 
Sens —- krytyka literacka, ta pełna 
etykiety i tradycyjnie tajemniczych 
gestów ceremonja rozszczepiania wło 
sa na czworo poto, by pochwaliw 
wkońcu robotę nie nie powiedzieć 

    

mi przeszłości własnej złączeni, tu w Polsce 
w Związku Polaków Ziemi Kowieńskiej w 

Wilnie zrzeszeni, wobec ostatnieh represyj 
antypołskiech w Litwie jednogłośnie: 

1) w; 
kieraw! 

ażają swe głębokie oburzenie na 
ze władze litewskie, które sw 

typols polityką wzniecają nienawi 
tudności polskiej w Litwie i rozpalajų 
rzewie wałk bratobójczych; 

2) wyrażają swą eześć i uznanie dla tych 

rodaków w Litwie, którzy, pełni samozapar- 
tia i poświęcenia, niosą sztandar oświaty i 
kultury polskiej wśród szerokich warstw lud 
ności polskiej w Litwie i którzy w imię tei 
tdei cierpią prześladowania ze strony zaśle 
pionego szowinizmu litewskiego; 

3) nawołują rodaków swoich, a przedew 
szystkiem młodzież w Litwie do poważnej, 
wytrwałej i systematycznej obrony swych 
praw kulturalnych, gospodarczych i i politycz 
nych, dajac w ten sposób dowód, że element 
polski w Litwie był, jest i będzie, i że z nia 
liezyć się należy; 

4) zwracają się do Rządu Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej z gorącą prośba, 
aby raczył nie zaniedbać żadnych będących 
w jego posiadaniu środków celem udzielenia 
pomoey i ulżenia ciężkiej niedoli Polaków 
— obywateli Republiki Litewskiej, oraz aby 
zechciał zastosować właściwe przeciwdziała 

nie, mogące los Polaków w Litwie na naleś 
ne im z prawa i historji tory skierować. 

Następnie na zebraniu uchwalono 
wszcząć ogólno - polską akcję zbiórki 
na rzecz oświaty polskiej w Litwie o 
raz zaprojektować urządzenie w Wil- 
nie wiecu. 

„Viln. Rytojus“ wobec 
wypadków. 

„Vilniaus Rytojus* w artykule p. t. „O о5- 
tatnich wypadkach* bagatelizuje aresztowania 
jakie miały miejsce na Litwie względem nau- 
czycieli polskich i wypowiada się przeciw po- 
lityce, zemsty, gdyż doprowadziłaby ona do 

absurdu, albowiem po retorsyjnych areszto- 
waniach Litwinów w Polsce w myśl tej poli- 
tyki winnyby nastąpić dalsze aresztowania na 
Litwie, potem znów w Polsce i t£. d., co pro- 
wadzi do absurdu. Pismo również wypowia- 

da się przeciw zwróceniu się do Litwinów na 
Litwie z prośbą o wstawiennictwo. „Nie mo- 
żemy tego uczynić, gdyż pokazalibyśmy przez 
lo, że szukamy pomocy u obcych i mogliby- 
śmy za to być oskarżeni”. Jest to zresztą nie- 
moralne. „Pozostaje tylko droga prawdy”. 

  

   

    

  

   

  

   

    

    

wartości dzieła —- taka „formalna 
krytyka literacka nie wystarcza. 

Deklarując się oddawna, jako „nie- 
wrażliwy na piękno* ulworów, mó- 
wiąe krótko. głupich. albo podrabia- 
nych. fałszowanych, wiem dobrze, że 
naražim się na ośmieszenie. Tu coś 

„bierze, „wzrusza*, ludziska omal 
nie popłakują jak na filmie z krzyw- 
dzoną Smosarską, a ten kazania pra- 

wi! Widziałem swój los: nie prędzej 
to później. wśród radośnie świerkają- 
cych (w słowie i piśmie) entuzjastów 
nowinek. wygłądałbym jak drewnia- 

na piła, zatabaczony purytanin, 
bistość grochowinowa. 

050- 

strach na wró 

   

  

ble... Aż oio w sukurs przychodzi mi 
ich święty. czczony jako wice-Boy, 
szm Skiwski! © moich świegotliwych 

  

wróbelkach tak pisze: 
„Już zę-ich emokanie. A po- 

wieściopisarze będą im  wtórować. 

„Panie złoty. tak napisać, ho-ho, to 
trzeba umieć. To my tylko wiemy, 

jakie są koszta takiej roboty!* — 
Okropne jest u nas to krygowanie się 
pisarzy w swoich doskonale leżących 
frakach. Patrzcie jak ja umiem kra- 
wat zawiązać! Tamten to robi trochę 

inaczej i ja zaraz pokażę jak, ale mój 
system jest lepsz Zmając te mi- 
zdrzenia się twórców. domyślać się 
wolno, że np. co 40 Schultza ustali się 
jakiś krawiecki kurs. który jednak 
poza klanem nie ma znaczenia. Oczy- 
wiście, skoro odróżnia się tyłko do- 
brze i źle „zrobioną“ literaturę — to 
temsamem o hierarchji pisarza stano- 
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Czworonożni Świadkowie. 
Tyle naczytaliśmy się w ostatnich latach 

o zmyślnoś przy 

nawet inteligencji psów, że nie dzi 

eksperymenty jakich ostatnio dokonują są 

dy. W Warszawie mianowicie odbyły sie 

niedawno dwie rozprawy, w których psy ode 

grały rolę świadków. 

Jeżeli mamy w 

    

wierności i     

  

    zyć dondonowi czy 

Loorwoodowi chociaż w części, to powinni 

śmy z pełnem zaufaniem traktować objaw 

sympatji kundysa, gdy chodzi o rozstrzygnię 

cie kto jest jego właścicielem. 

Takie poglądy podzieła również sąd, któ- 

ry w pierwszym wypadku miał do rozstrzyg- 

nięcia dość prostą sprawę między dwoma 

panami o to, do kogo należy pies. Wyrok 

został oparty na zachowaniu się psa. 

Drugi wypadek był już więcej skompli- 

kowany. Nielitościwy komornik z polecenia 

niejakiego p. Klejnwana w Warszawie ob- 
łożył aresztem cały dobytek jego dłużnika 
p. Bienickiego. Do własności p. Bienickiego 
zaliczono pięknego foksterjerku, 
wiernego stróża domowego ogniska pp. Bie- 

nieckich. 

również 

  

Pani Bieniecka wystąpiła wówczas o wy 
łączenie psa, twierdząc, że stanowi jej wy 

łączną własność. 

Sąd miał twardy orzech do zgryziesia. 
Ustawiono oboje małżonków w przeciwnych 

kątach sali, a psa na całą jej długość w po- 
środku. Ktoś ze strony władzy odegrał rolę 
startera i poczciwa psina, puszczona ze smy 
czy, rzuciła się jak szalona 

pani. 

w kierunku.. 

Teoretycznie sprawa wydała się rozst 
nięta, ale obrońca weksli i ich pokrycia 
strony p. Klejnwana zaprotestował. — Za- 
chowanie się psa mogło być przypadkowe. — 
powiedział, a sąd przychylił się do 
wniosku. 

   

tego 

* о* ® 

Podzielam najzupełniej wątpliwości ob- 
rońcy, zwłaszcza gdy chodzi o rozróżnienie 
do którego z małżonków należy pies. W 
przeciętnem małżeństwie mąż z 
mało przebywa w 

  

y pracą 

Najczęściej więc 

żona zajmuje się więcej psem, karmiąc go, 
bawiąc się nim, prowadząc go na spacer. 

Czy piesek 
skoczy raczej w kierunku tej ręki, która go 
karmi, gładzi i pieści? 

Wbrew idealizmowi aplikowanemu gęsto 
w powieściach czworonogom przez obu 
wspomnianych angło-sasów, a u nas przez 
Dygasińskiego i Jana Wiktora — jest każdy 
pies krańcowym realistą. 

W. tych 
instytnkiu 

bardzo 

domu. 

można się więc dziwić, że 

warunkach wszczepienie psom 
prawniczego wydaje się rzeczą 

trudną. Eksperymenty z niemi w 

roli świadków wydają się też bardzo ryzy- 

kowne, zwłaszcza gdy chodzi o małżeństwo. 

A'jeśli pies skoczy w stronę przyjaciela 

domu? Co wtedy? Wel. 

(RAIT SRL BEOTI 
Najmłodszy automobliista. 

  

18-miesięczny berbeć, Piotr Aldridge, opa- 

nował już arkana puszczania w ruch i 

zatrzymywania swego auta. 

wi jakiś nowy wymysł ekspresji. no- 
wy trick. nowa metafora, może nawet 
nowy grymas. A kiedy pqzychodzi do 
spraw zasadniczych, do postawy, do 
tego, co się ostatecznie wie o tem ży- 
ciu, które się wciąż na warsztaciku 

wałkuje — to wtedy właśnie częstuje 
się czytelnika jakąś bardzo anemicz- 
ną. publicystyczną idejką... Autor 
„Sklepów, Cynamonowych*... rzuca 
pewną sugestję, walczy o pewną wi- 

zję świata, budzi pewne apetyty... pe- 

wne tęsknoty. Tu kryterja rzemiosła 

nie wystarcza ją. Trzeba wiedzieć, czy 

się chce, czy nie chce takiego świata. 

Publicysta ma głos. Rzucam czarną 

gałkę”. 
Jasno. prawda? Niech brzydko 

kłną esteci: nie wątpię, że takich pu- 
blicystów „po barbarzyńsku* zdzie- 
rających migotliwe łuseczki. by zde- 

inaskować kryjącą się pod niemi ni- 
cość, lub rozkład -— będzie więcej. 
I że:to popsuje całkowicie konjunktu 
re handlową przemyśłnym dostaw - 
com żeru dla snobów literackich. Ten 
bowiem gatunek snobizmu jest chyba 
najgroźniejszy. Tumani. wyjaławia, 
ogłupia. Modern-faceci i takież „szik- 
se* obojga plemion narkotyzują usy- 
chające móżdżki, a spryciarze, którzy 
zrozumieli ducha czasu piszą i piszą. 
Epalują coraz inaczej, dawkują „sma 
czki* coraz mocniej, pogardliwie po- 
zwalają się uwiblbiać i wśród wrzask- 
liwego zachwytu wyznawców rozkła- 
dają swe stragany modnej tandety. 
swe... sklepy cynamonowe. im 
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Glėd i epidemja tyfusu plamistego Ožvoianis @ 
КО КОВ ОВ 

na terenie województwa wileńskiego. 

"Tegoroczny. niepokojący wybuch 
epidemji tyfusu plamistego na terenie 
wschodnich i północnych powiatów 
naszego województwa jest ściśle zwią- 
zany z klęską nieurodzaju, a w kon- 
sekwencji tego ż głodem, który czę- 
ściowo panuje już na wsi. 

Te dwa mieszczęścia idą zawsze 
w parze na naszych ziemiach. Okres 
wojenny pozostawił nam w spóściź- 
nie niezwalczoną dotychczas i niewy- 
gasającą ..epidemję* tyfusu plamiste- 
go. Choroba ta na terenie wsi naszej 
nigdy nie wygasa zupełnie. Co ty- 
dzień w ciągu roku notowany jest co- 
najmniej jeden przypadek zachoro- 
wania. Zarazek tytusa wegetuje w 
ukryciu i korzysta z nadarzającej się 
okazji do wywołania epidemji. Oka- 
zją taką jest zubożenie, wsi—a szcze- 
gólnie głód. który osłabia odporność 
organizmu ludzkiego na tę chorobę. 
Z tego względu tyfus plamisty jest 
nazywany także — tyfusem głodo- 
wym. 

Dane statystyczne mówią nam, że 
w roku 1929 który był rokiem nieuro- 
dzaju. liczba zachorowań w porówna 
niu z innemi latami była rekordowa 
i wynosiła 837. Natomiast w roku 

1932 na terenie wojew. wileńskiego 

zanotowano 36ł przypadek. 
W roku 1929 Urząd Zdrowia roz- 

począł też energiczną akcję zwalcz: 
nia duru plamistego na naszych zie- 
miach. Uruchowiono wtedy 4 państ- 
wowe kolumny epidemiczne oraż zor- 
ganiżowano przy każdem starostwie 
specjalną placówkę lekarską. 

Aby ludność nie ukrywała chorych 
wprowadzono w roku 1932 bezpłatne 
łeczenie kliniczne. Koszta pokrywają 
sejmiki powiatowe. Niestety z przy- 
krem zdziwieniem należy zanotować 

fakt, że dwa samorządy nie stosują 

tych przepisów i nieraz ściągają ż bie 
dnej ludności opłaty za leczenia. 

Oczywiście z tego powodu na terenie 

tych powiatów wałka z tyfusem może 

być utrudniona. 
Jak dotychczas jednakże praca 

ła i zarządzenia nić zdołały zwalczyć 
całkowicie tyfusu plamistego. Co gor- 
sze obecna epidemja może znacznie 
powiększyć się w okresie wiosennym. 
Wobec tego powstała konieczność 
zwiększenia kolumn epidemicznych. 

Od 1 marca 1934 r. wyruszy w teren 
na ostateczną rozprawę aż do zwy- 

cięstwa 7 kolumn epidemicznych pań 
stwowych i 1 Czerwonego Krzyża. 

Oczywiście dużą rolę w tej akcji 

odegrać powinna sama ludność, która 
się będzie odpowiednio uświawamia- 
ło. Zaobserwowano bowiem, że w 

bardziej kulturainych ośrodkach lud- 
ności polskiej, tyfus plamisty nie ro:- 
szerza się z taką gwałtownością, jak 
naprzykład wśród mniej kulturalnej 
ludności białoruskiej na pograniczu 
polsko-rosyjskiem, gdzie tyfus uważa 
się nieraz za ..karę bożą”, a nie za 
chorobę zakaźną. Jako przykład mo- 
że posłużyć wypadek we wsi Bujwi- 
dzach. Zmarł w niej na tyfus jeden 
z mieszkańców. Na pogrzeb przybyło 
10 krewnych. Odprowadzono zwłoki 
na cmentarz. a potem sprawiono „po- 
minki*. W rezultacie wszyscy odwa- 
żni krewni zachorowali — trzech 
zmarło. 

Obecnie największe nasilenie gło 
du i tyfusu plamistego obserwuje się 
w powiecie dziśnieńskim. W roku bie 
żącym zanotowano tam już około 100 
przypadków. Wycieńczone organiz- 
my łatwo ulegają chorobie. 

W Dziśnieńskiem zarejestrowane 
największą liczbę rodzin, wymaga ją- 
cych pomocy. Są tam wsie, zamie 
kałe przez małorolnych, gdzie dorośli 
mdleją z głodu. a dzieci puchną i do 
stają zawrotów głowy w szkołach. 

   

   

    

  

    

  

  

Ludność w-wielu wsiach je chleb wła 
snego pomysłu, który przypomina za: 
wartością prędzej torf niż chleb. 

W powiatach mołodeczańskim. 
brasławskim, postawskim i święciań- 
skim epidemje tyfusu i głód wystę- 
pują nie tak jaskrawo. To jest jednak 
niepokojące, że ilość rodzin, wyma- 
gających pomocy, wzrasła na terenie 
tych powiatów w tempie przyśpieszo- 
Bem. Naprzykład. w powiecie świę- 
ciańskim pierwotnie podano 2 tysiące 
rodzin, dziś liczba ta sięga 4 tysięcy 

W drugiej połowie ubiegłego mie- 
siąca rozpoczęto akcję rozdawnictwa 
mąki, której nadeszło już około 400 
ton. Mąkę rozdaje się obecnie we 

wszystkich powiatach. dotkniętych 
klęską nieurodzaju. 

Napływają też ofiary . społeczne. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
tu wypadek wyjątkowej dobroci. О10 

  

panna Alina Wilkiewiczowna — zwy- 
kła, jeżeli chodzi o jej stan materjal- 
ny, pracowniczka zakładu p. dzieka- 
na Ehrenkreutza, po przeczytaniu w 
dziennikach wiadomości o klęsce gło 
dowej złożyła ofiarę z własnych fun- 
duszów w postaci 200 złotych. Urzęd- 
nik Wydziału Op. Sp: i Zdrowia nie 
przyzwyczajony do podobnych prze- 
jawów ofiarności jednostki, widząc 
przed sobą skromnie ubraną niewia- 
stę, zapytał: ; 

— A gdzie pani aż tyle zebrała”! 
Prezydjum Komitetu Pomocy Lu- 

dności, dotkniętej klęską nieurodza- 
ju, uchwaliło rozesłać w dniach naj- 
bliższych listy  dobrówolnych ofiar 
oraz zorganizować wkrótce zbiórkę 
artykułów spożywczych. 

Jak widzimy ofenzywa przeciwty- 
fusowa i przeciwgłodowa nabiera. co- 
raz bardziej na sile. (b) 

ASSR KL Na A A TOORA VI TINIKS 

` Cmentarz lokomotyw. 

  

Elektryfikacja kolei na zachodzie wypiera parowe lokomotywy. Weterani idą na 

spoczynek... 

CZAS ERA KYYWEGZEAAKE ERRATA: OOTROOROCATRCORZODURE. OORZCEZEZE POROTOWOSKEOEIA 

Pożegnanie Prezesa Dyrekcji 
Poczt inż. Żuchowicze. 

W dniu 24 b. m. żegnali ustępującego 
prezesa Dyrekcji Poczt i Telegratów inž. 

Żuchowicza. w salach Świetlicy Pocztowej. 
pracownicy pocztowi, Związki Zawodowe i 

społeczne. 
W imieniu Pocztowego Przysposobienia 

Wojskowego oraz Związków i Organizacyj 

przemówił mjr. E. Kozłowski, podkreślając 

wybitne zasługi, jakie preżes Żuchowicz po 
łożył dla podniesienia sprawności poczty na 
terenie Okręgu Dyrekcji oraz dla organizacji 
Pocżtowego PW. W serdecznych słowach dal 
nadto wyraz powszechnemu żalowi, z jakim 
żegna go ogół pracowników pocztowych, 
wśród których, w ciągu swego czteroletniego 
pobytu w Wilnie zjednał sobie powszechną 

sympatję i uznanie. Na pamiątkę pobytu w 

Wilnie wręczono prezesowi Żuchowiczowi 

regjonalną pamiątkę w postaci albumu foto- 
grafij WUna i okolic w reprodukcji Bułhaka. 

Po przemówieniu mjr. Kozłowskiego żeg- 

nały prezesa Żuchowicza bogatym progra 
mem wokalno-muzycznym, znane na terenie 
Wilna chóry i orkiestry Pocztowego P. W. 

W odpowiedzi prezes Żuchowicz wygłosił 
dłuższe przemówienie podkreślając znacze 
nie idei Przysposobienia Wojskowego, dia 
akcji obronnej państwa i wychowania oby- 
watelskiego. Żegnając wszystkich serdecznie 
wystąpił z apelem do dalszej owocnej pracy. 

Wieczorem, w salach restauracji George'a 
żegnali prezesa Żuchowicza oraz odchodzą- 
cych z nim na równorzędne stanowiska w 
Lublinie pp. Babickiego, Teodorowicza i Tur 
czyńskiego, urzędnicy Dyrekcji, Związki i 
Stowarzyszenia pocztowe oraz licznie przy- 
byli z prowincji naczelnicy większych urzę- 

dów pocztowych. 

O©flara. 
Ku uczczeniu nieodżałowanej pamięci 

Wacława Józefa Junoszy-Szaniawskiego na 
wpisy dla niezamożnych uczenic gimn. Orz: 
szkowej — Eugenja i Witold Staniewiczowić 

20 zł. 

   

  

VII Walny Zjazd Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w 

Dnia 10 b. m. 6 godz. 18.30 rozpoczęły się 
obrady zjazdowe, hymnem Związkowym wy 
konanym przez chór tut. Szkoły Powszechnej 
pod batutą P. Niewiadomskiego. 

W zagajeniu Prezes Oddz. Powiatowego 
ZNP p. W:jciak przedstawił całą sytuację 
obecną, krzywdę szerokich „mas tych, co na 
zapadłych wsiach niosą oświatę i kulturę, co 
zdrowie i życie często oddają pracy ciężkiej, 
nieocenionej. 

Apelem o niepoddawanie się pesymizmo- 
wi i rozgoryczeniu, .o dąlsze twórcze wysiłki 
pomimo ciężkiej sytuacji, pomimo braku o 
ceny i wdzięczności, o dalszą rozbudowę 
mmocarstwowej Polski, zakończył p. Wójciak 
swą przemowę. witając przedstawicieli władz 
i organizacyj. 

Słowa p. Wójciaka były tak nastrojowe, 
że oprócz cech preludjum do toku obrad ла 

kazywały mocno pionierom oświaty patrze: 
jasno w przyszłość i nie uginać się pod 
żarem biedy i niepowądzeń. 

Zkolei przemawiał p. starosta Mydlarz. 
P. inspektor szkolny Balun, przedstawił 

h głębokiej prawdy słowach stan 
istwa. jego olbrzymie znaczenie w 

życiu kulturalnem państwa, kładąc nacisk 
na wagę roku bieżącego, w którym mają być 
realizowane nowe programy nauczania. 

W dalszych przemówieniach były repre 
zentowąne: Związek Strzelecki inarjum 
Nauczycielskie, Szkoła Rolnicza i Związek 
Młodzieży Wiejskiej. 

Z ramienia Okręgu Z. N. P. powitał Zjaza 
p. Chmielewski, kontynuując apel p. Wój- 
ciaka i p. inspektora Szkołn., o dalszą WY- 

trwałą pracę: 
Dyskujsja tłęwała dwie godziny. Jeżeli cho 

dzi o poziom, to był bardzo wysoki. Głos 
zabierali pp. Dubicki, Owczynnik, Szczep 
kowski, Święcicki, Brzozecki i wiele innych 

W! przemówieniach dźwięczała wyraźnie 
nuta wielkiego rozgoryczenia i przebijał nie 
pokój i przyszłość organizacji i wszystkich 
wielkich zamierzeń. 

Odpowiadając delegat Chmielewski wska 
zał, że jednak Zarząd Główny działa i czyni 

   

  

  

  

   

   
  

  

  

   

  

Šwiecianach. 
— 

wszystko co jest w jego mocy. by nauczy- 
cielstwu pomóc. 

Oficjalmą e ć obrad zamknęły wyborv 
Komisji Matki i Wnioskowej, do których 
jako przewodniczący weszli: pp. Święcicki i 
Reginis. 

Drugi dzień obrad rozpoczęto 0 godz 
10-ej posiedzeniem Komisji Matki i Wnio 
skowej. 

Zagajenie wygłosił p. Wójciak. 
Sprawozdanie z prac Zarządu Oddz. Pow 

ZNP odczytał p. Wasiłojć, na 
owocne wyniki pracy, na po 
szczególnych sekcyj i na wysiłki członków 
Zarządu, którzy nie będąc zawodowcami pre 
cowali jednak wydatnie bezinteresownie. 

P. Brzozecki przedstawił pracę Komisji Re 
wizyjnej, zaznaczając i podkreślając mocna 
celowość i bezwzględną oszczędność wydal- 
ków. 

  

  

       

    

        
  

Tu zrobię małą dygresję. Zeszłego roku 
sprawozdanie zjazdowe w irjerze Wileń 

skim* (Nr. 262) nosiło dość interesujacy tv- 
tuł: „Poważne obrady i niewesołe wnioski” 

Tym razem było całkiem inaczej. Były 
poważne obrady le wnioski niekt 

bardzo wesołe, coś ala Dymsza, czy 
kowski. 

To stało się po sprawozdaniu Komisji 
wizyjnej. P. Oberieitner, były wicepreze 
rządu, postanowił jakoś rozweselić m. 
cych o zaszeregowaniu nauczycieli i zm 
tował mowę prokuratorską opartą na nik- 

     

  

  

       

   

    

łych jak nić pajęcza zarzutach, w stosunket 
do Zarządu. 

Osobiste jednak intrygi wzięły w łeb. 
Mowy prokuratorskie rozleciały a_we 

  

sołe wnioski pozostały bez skutków. 
Strzały opozycji trafiły w próżnie. 
Wi głosowaniu przeszedł skład Zarządu 

z prezesem p. W iakiem na czele skład pro 
ponowany przez Komisję Matkę. 

Po odczytaniu szeregu wniosków i uchwa 
leniu rezolucji zdążającej do poprawy bytu 
nauczyciela, a przyjętych przez akłamację, 
obrady VII-go Walnego Zjazdu ZNP zamk- 
nięto 

    

   

Umorzenie dochodzenia 
przeciwko P. B. „Orbis”. 

W) związku ż notatką zamieszczo- 
ną w 47 naszego pisma p. £ „Do- 
chodzenia w sprawie nadużyć „Orbi- 
su“ otrzymaliśmy następujący komu- 
nikat, który z całą łojalnością poda: 

jemy do wiadomości naszych” czytel- 
ników: / 

Viceprokurator V rejonu” Sądu 
Okręgowego w Warszawie, dnia 31 
stycznia 1934 r. Syg. 1797—33 m. 
Warszawa. Do Pana Prokuratora Sa- 

du Okręgowego w Warszawie. 
Przedstawiając w załączeniu akta 

dochodzenia w sprawie ujawnienia 
w biurze „Orbis* w Wilnie i dwóch 
oddziałach w Warszawie oraz w Piń- 
sku i Białymstoku zniżkowych bile- 
tów na przejazd osobom uprawnio- 
nym, podającym się za członków Zw, 
Obrony Kresów Zachodnich i zwa- 
żywszy, że zarządzeniem z dnia :ż 
listopada 1933 r. Ministerstwo przyź 
nało na terenie całego Państwa 70%/e 
zniżki kolejowej na przejazd do War 
szawy i zpowrotem w dniach 9—13 li 
stopada 1933 r. członków Związku Ob 
rony Kresów Zachodnich na obchód 
15-lecia Niepodległości Państwa Pol- 
skiego. Wobec pówyższego Zw. Obr. 
Kresów Zachodnich w. Warszawie, 
chcąc ułatwić swym członkom prze- 
jazd, wydał zarządzenie Oddziałom 
„Orbisu“, aby przy sprzedaży. biletów 
propagowały jednocześnie zaciąganie 
się nieczłonków do wspomnianego 
Związku. Oddziały „Orbisu” wykona 
ty zlecenie Zw. Obr. Kresów Zachod 
nich w ten sposób, że zapisywały no- 
wych członków, pobierały ód nich 
składki i wpisowe i następnie na mo- 
cy wydanych legitymacyj wydawały 
bilety zniżkowe. Wobec ujawnienia w 
Wilnie, Pińsku i Białymstoku tego ro 
dzaju biłetów zniżkowych  odnošne 
władze kolejowe powiadomiły Urząd 
Prokuratorski w Wilnie, który zai- 
rzymał legitymacje świeżo wydane. 
2 przeprowadzonego dochodzenia wy 
nika, że ze strony „Orbisu* i odnoś- 
nych władz komunikacji żadne uchy- 
bienia nie nastąpiły, gdyż władze ko- 
lejowe zastrzegły wyraźnie, że ze zni 
żek korzystają członkowie Związku 
Obrony Kresów Zachodnich, a „Or- 
bis* wykonał zlecenie Zw. Obr. Kres. 
Zachodnich, opierając się na zarzą- 
dzeniu Min. Komunikacji. Co się tv- 
czy Związku. to w postępowaniu jego 
brak było przestępstwa, gdyż: 

1) Chodziło mu o pozyskanie jak 
największej ilości członków. 

2) O ściągnięcie do stolicy na ob- 
chód 15-tolecia Niepodległości Polski 
większej ilości obywateli z prowincji 
ze względów czysto patrjotycznych. 

3) Cała akcja była prowadzona w 
dobrej wierze i bez zamiaru naraża 
nia na straty Skarbu Państwa, na mo 
cy art. 248 k. p.k. Wnoszę o umo 
rzenie dochodzenia z powodu niest- 
wierdzenia faktu przestępstwa. 

Viceprokurator (—) J. Korkuć. 

Postanowienie, — Prokurator Są- 
du Okręgowego w Warszawie dnia 
31 stycznia 1934 r., na zasadzie ari. 
248 k. p. k. postanowił: 1) do 
chodzenie umorzyć z powodu 
niestwierdzenia faktu przestępstwa, 
2) dowody rzeczowe pozostawić przy 
sprawie. (Prokurator (—) Baceiarelli. 
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Kilkakrotnie już donosilišmy 0 
wielkiem zaniepokojeniu jakie wśród 
płatników wywołał tegoroczny wy- 
miar podatku lokalowego. W przewa- 
żającej ilości wypadków władze skar- 
bowe wymierzyły podatek nie od fa- 
ktycznie opłacanego obecnie komor- 
nego, ale wzięły za podstawę najwyż- 
sze komorne. jakie kiedykolwiek w 
danem mieszkaniu było płacone. Ten 
stan rzeczy wywołał masowe odwoła 

wymiaru podatku lokalowego 
będą uwzgiędnione. 

nia płatników. Dotychczas urzędy 
skarbowe nie były skłonne odwołań 
załatwiać pozytywnie. Sprawą tą za- 
interesował się jednak bliżej p. pre- 
zes Izby Skarbowej Ratyński, który, 
jak nas informują, wydał polecenie 
podległym organom skarbowym, by 
składane odwołania uwzględniały о 
ile w istocie przewyższa faktyczne ko- 
morne. 

  

   

   

  

Eksport niektórych towarów 
z Okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie w styczniu 1934 r. 

-— ZIOŁA LECZNICZE. Rozwijający Si3 
do n:edawńna eksport ziół leczniczych zaczy 
na słabn: w pierwszym rzędzie skutkiem 
konkurencji Węgier, Sowietów i Czechosło- 
wacji. To też jedynie obniżka taryfy kolejo 
wej może się skutecznie przyczynić do utrzy 
inania tej tak ważnej dla Ukr. izby Przemy 
słowo-Handlowej w Wilnie pozycji wywozu 
Wywieziono w styczniu r. b. ca 1000 kg zioł 
do Niemiec, Anglji i Czechosłowacji drogą 
wymiany na zioła egzotyczne. Ceny ziół nis. 
kie, tendencja słaba. 
— OGÓRKI KONSERWOWANE. Wysłany 

przed paru miesiącami do Anglji próbny tran 
sport ogórków — został b. przychylnie przy 
jęty przez tamtejszych odbiorców, importują 
cych doniedawna ten produkt jedynie z Da 
nji i Holandji. Należy stwierdzić dość znacz- 
ny popyt na ogórki pochodzenia polskiego, 
bowiem; gdy w grudniu r. ub. wywieziono dv 
Anglji przeszło 10,000 kg. ogórków, w stycz 
niu r. b. cyfra ta wzrosła do ca 20.000 kg. 

-— TRZODA CHLEWNA. Aczkolwiek w 
listopadzie ub. r. po pewnej przerwie rozpo 
czął-się znów eksport trzody chlewnej z Ok- 
ręgu Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil 

nie, jednak wywóz ten hamowany jest prze 
wysoki koszt przewozu, cła sprzedaży i og 
raniczenia kontyngentowe. W styczniu r. b 
wywieziono około 300 szt. świń bitych do 

Anglji Jako konkurenci występują Węgry i 
Rumunja. Począwszy od grudnia ub. r. ceny 
wykazują tendencję zniżkową. 

— RĘKAWICZKI SKÓRZANE. W stycz 

niu r. b. jako miesięcu międzynarodowym 
eksport był minimalny, wywieziono bowiem 

w tym czasie z Okręgu lzby P.-H. w Wilnie 
zękawiczek zaledwie na sumę ca 11.000 zł. (w 

październiku ub. r. ca 100.000 zł.j. Eksport 
kierowany był do Holandji, Palestyny, An- 
glji i Meksyku, próbne tranzakcje miały miej 
sce ze Szwecją i Afryką Południową. Celem 
wzmocnienia utrzymywanego kontaktu z od- 
biorcami i rozszerzenia rynku zbytu, wyje 
chała ostatnio do szeregu krajów europej 
kich delegacja tut. firm eksportowych. 

— PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY. W o- 
mawianym okresie eksport tkanin wełnianych 
z Okręgu Izby P.-H. w Wilnie (z Białostocki. 
go) wyniósł przeszło 50.000 kg netto, wartości 
ca 260.000 zł. (do Afryki Północnej i Połu- 
dniowej Syrji, Z. S. R. R., Chin, Mandżurji, 
Holandji i Anglji). W. miesiącu sprawozdaw- 
czym (styczeń rb.) w porównaniu z analo- 
gicznym okresem r. ub. eksport wzrósł o ok. 
1950%/. Pozatem eksportowane były do kra- 
jów zamorskich koce (9.600 kg) o wartości 
ponad 20.000 zł. Eksport był kierowany do 
Syrji, Afryki Północnej, Palestyny, Holandji. 
Anglji. W grudniu r. ub. wywieziono 2.344 kg 
koców do Afryki Południowej i Palestyny. 

— LEN. Eksport lnu kieruje się do Nie- 

  

   

   
   

   

   

  

„ miec i Czechosłowacji, zaś szmaty lniane znaj 
dują nabywców we Francji. Wysoka ich 
wartość powoduje, iż stają się one coraz bar 
dziej znane i poszukiwane na rynku zagrani- 
cznym. W styczniu r. b. wywieziono z ОКге- 
gu lzby P.-H. w Wilnie 74.372 kg netto pakuł 
Inianych kądzieli (do Niemiec i Czechosłowa- 
cii), oraz 23.070 kg netto pakuł lnianych trze 
panych i szarpanych (do Niemiec). Len trze- 
pany i czesany zasilał jedynie rynek krajowy. 

— DREWINO. W styczniu r. b. wywiezio- 
no z okręgu działamyci Sekcji Eksporterów 
Papierówki w Wilnie 9.900 tonn, papierówki 
do Niemiec, po cenie franca st. załadowania 
zł. 11--12 za 1 m”, dający się zauważyć wzrost 
zapotrzebowania na papierówkę utrzymał się 
nadal. . + у 

-— Eksport MATERJAŁÓW TARTYCH 2 
obrębu działalności Sekcji Eksporterów Ma- 
terjałów Tartych w Wilnie wyniósł w stycz- 
niu r. b. ok. 10.000 tonn do Anglji i Francji 
Jeszcze w listopadzie ub. r. zaprzysiężony rze 
czoznawca do spraw przemysłu drzewnego 
przy lzbie P.-H. w Wilnie odbył podróż do 
zachodniej Europy w sprawie eksportu na 
szego drewna i między innemi w Londynie 
omawiał możliwości wywozu. Narady te z0s- 
tały uwieńczone pozytywnym rezultatem i pe- 
wna wielka firma angielska objęła przedsta- 
wicielstwo na rynku angielskim drewna wi- 
leńskiego z marką gwarantowaną przez: Izbę 
Przemysłowo - Handlową w Wilnie. 

— Eksport DYKT w styczniu r. b. z Ok- 
ręgu Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil- 
nie zwiększył się znacznie w porównaniu z 
miesiącem poprzednim, wywieziono bowiem 
ca 1.500.000 kg dykt ma sumę 620.000 zł., gdv 
w grudniu ub. r. tvlko 1.000.000 kg. Dyktę ek 
sportujemy do zachodniej Europy oraz szere- 
gu krajów zamorskich. Wobec stale wzma- 
gającej się konkurencji dykty sowieckiej od- 
czuwaną jest „potrzeba wzmocnienia propa- 
gandy tego artykułu, pochodzenia krajowego, 
przez nasze placówki konsularne, 

  

  

ozpiedzy i awanturnicy. 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie skazał 

Filipa Konona na 3 lata więzienia oraz Alek- 
sandra- Czuża i Ałeksandra Pietucha na 2 
tata więzienia —- za uprawianie szpiegostwa 
na rzeez jednego z państw nnych. 

    

Tenże sąd w drugiej sprawie skazał za 
udział w bójce, w której został zabity miesz 
kaniec wsi Kropowiki pod Wilnem Jóżeś 
Stankiewicz — Zygmunta Jaroszewskiego i 
Stanisława Chreptowicza każdego na karę 
3 lat więzienia oraz Bolesława Subocza, któ 
tego bronił mec. Kowalski, na 1 i pół roku 
więzienia. Pierwszych dwóch bronił dziekan 
Pietrusewiez. (w) 

Giełda zbożowo - towarowa 
i iniarska w Wilnie 

     . Mąka żytnia 55 proc. 2 
65 proc. — 20 — 24, sitkowa 17, razowa — 
17,50 — 18. 

Ceny orjentacyjne pt0-.1 SĘ 1000.75 
15,75, II st. 14,50 — 14,75. Pszenica zbierana 
20 — 21. Jęczmień brow. 16 -— 16,25. Owies 
st. 12,5 3. Mąka pszenna 4—0 A lui 
34,25 — 37. Otręby żytnie 9,50 — 10, pszen 
ne grube 13,50 — 14, pszenne cienkie 11,50 
— (2. Jęczmienne 9. Kasza сгусхапа 1---. 
palona 45, 1-2 pal. 43, biała 42. Kasza per 
łowa pęcak Nr: 2 —- 24,50. perłowa Nr. 3 — 
30,50, owsiana — Gryka zbierana 21 — 
22. Ziemniaki jadalne 6,75 — 7,25. Siano 5,50 

- 6. Słoma 3,50 — 4. Siemię lniane bas. - 
90 proc. 44,75 — 45,25. 

Za 1000 kg. f-co st. załadow. 

   

  

    

  

  

  

  

    
  

   Kądziel horodziejska 374,25 — 995,90. 
Len — rejon Zambrów — Stawiska (bas 

L. sk. 2000). 
Len czesany — 2100 — 2150. 
Len trzepany — 1480 1530. 
Kadziel — 900 — 950, 

  

    

RADJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 27 lutego 1934 r. 
7,00 — 8,00: Czas. -Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik por. Muzyka por. Muzyka. Chwilka 
gosp. dom. 11,40 Przegląd prasy. 11,50: Ut- 
wory Sarasatego. (płyty). 11,57: Czas. 12,05: 
Mozart — Symfonja c-dur (płyty). 124 
Kom. meteorf. 12,33: Nowe płyty muzyki 
tanecznej. 12, Dzien. poł. 15,10: Progr. 
dzienny. 15,15: Pogadanka Łegjonu Młodych. 

5,25: Wiad. o eksporcie. 15,30: Giełda roln 
Koncert. 1 Skrzynka P. K. O. — 

neczka*. 16,55: „Inne cza 
— reportaż. 17,20: Reci- 

skrzypcowy. 17,50: Progr. na środę 4 
rozm. „Jak pracują nasze mięśnie — 
odczyt. 18, Skrzynka muzyczna. 18,35 
„Magnetyści wileńscy i ich wrogowie w XIX 
wieku* — felj. 18,50: Chwiłka wiolonczeli 
(płyty). 19,00: Odczyt litewski. 19.15: Codz. 
odc. pow. 19,25: Feljeton* aktualny. 19,40: 
Sport. 19,43: Wil. kom. sport. 19,47: Dzien. 

i śli wybrane”. 20,02: Ope- 
— Herve. Kwadr. liter: D, 

: „Wilno podziemne* —: 
Muzyka taneczna. - 23,00: 

NOWINKI RABJGWE 
TRZY AUDYCJE WILEŃSKIE. 

. W programie wtorkowym znajdą radjo- 
słuchacze trzy różne w tres w formie lecz 
jednakowo zajmiujące audycje, które będą 
wykonane przed mikrofonem wileńskim. O 
godz. 16,58 rozpoczyna się słuchowisko mu- 
zyczne, opracowane przez pp. Sergjusza Kon= 
tera i Antoniego Kocewicza. Przeniesie ono 
wyobraźnie słuchaczy w inne czasy, między 
innych ludzi, obejmując okres. od trubadu- 
rów do chwili bieżącej. Przeszłością równi=ż 

zajmie się w swoim feljetonie o godz. 18,35 
p. Teodor Bujnicki, który opowie o magnety-. 
stach wileńskich z pierwszej połowy ubiegłe- 

Vatomiast charakter nawrkroś 
y posiadać będzie reportaż z cyklu 

wędrówek mikrofonu opracowany przez uta- 

leniowanego poetę K. . Gałczyńskiego, który 
o godz. 22,30 uda się z mikrofonem po sil- 
ne wrażenia do Wilna podziemnego. 

   

  

        

  

    
   

    

   

  

c. operetki. .22. 
reportaż. 22,40: 

    

    

DWA KONCERTY. 

Dzisiaj o godz. 17,20 radjo wileńskie tran- 
smituje ze studja warszawskiego recital skrzy 

pcowy Wacława Kochańskiege. Przy akom 
panjamencie Jerzego Lefelda artysta wykona 
cztery utwory na skrzypce Józefa Suka, aa- 
stępnie śpiew wieczorny Piotra Maszyńskiego 
i walca Chopina we własnem opracowaniu. 

    

Na zakończenie programu dńia o godz. 
23,05 rozpocznie się koncert symfoniczny z 
płyt poprzedzony słowem wstępnem St. Wę- 
sławskiego. W programie .Święto wiosny** 

Igora Strawińskiego. 

Bawiąc się rewolwerem. 
     

Władze: Słedeze ukończyły dochodzenie 
w Ssprzwie tragicznego wypadku, który miał 
miejsce w Smorgoniach. w mieszkaniu funk- 
ejonarjusza policji. 

  

W godzinach południowych, kiedy w 
mieszkaniu oprócz małoletnich dzieci poiie 
janta, z których starszy Mieczysław miał 14 
lat, znajdowała się nowoprzyjęta służaca Sie 
tanja Fołakówna wpadł do mieszkania kołe 
ga szkolny Mieczysława , Władysław Ciuno- 
wiez. 

Korzystając z nieobeeności ojea, Mieczy 
sław wyciągnął z szuflady rewolwer syst. 
Nagan i zaczął demonstrować go koledze. 

W pewnej chwili Mieczysław, cheae po 
straszyć sto, przy pieeu służącą, skiero- 
wał rewołwer w jej stronę, eelująe wprost 
w głowę. Podniecony zabawą zapomniał, że 

rewoiwer jest naładowany i naeisnął cyngiel. 
Traiiona kulą Połakówna osunęła się na 
ziemię jak skoszona. Mieczysław schował re 
wolwer spowrotem, i wyleciał na miasto w 
poszukiwaniu ojea któremu na posterunku 
policyjnym opowiedział o tragedji, której byi 
winowajcą. 

Polakówna zmarła na miejseu wypadku. 
Naskutek dochodzenia prowadzonego 

przez sędziego śledczego lekkomyślny uczeń 
został oddany pod dozór ojca. 

  

  

Zajście między dziennikarzem i aktorem żydowskim 
Onegdaj późnym wieczorem w restaurac 

ji p. Usiana przy ulicy Niemieekiej, gdzie 
zwykle gromadzą się aktorzy oraz dzienni 
karze żydowscy, miał miejsee przykry incy 
dent, który wywołał wielkie poruszenie w 
społeczeństwie żydowskiem. 

W czasie rozmowy jaka wywiązała sie w 
restauraeji pomiędzy  "wspėlpracownikiem 
gaz. „Tog“ p. S. Kaganem a aktorem trupy 
żydowskiego teatru narodowego przy uliey 
Ludwisarskiej p. Blacherem ten ostatni zapy 
tał p. Kagana, dlaczego nie umieścił na szpał 
tach „Togu* w którym pracuje wywiadu ze 
znanym aktorem żydowskim p. Morewskim. 
Nawiązując do tego p. Blacher dodał, že pra 
wdopodobnie p. Kagan nie umieścił wywia- 
du dlatego, że wypowiedziane w niem zda 
nie p. Morewskiego znajduje się w sprzecz 
ności z kampanją, którą p. Kagan prowadził 
ostatnio na łamach wspomnianej gazety prze 
eiwko pewnemu rodzajowi sztuk teatralnych 
oraz pewnym aktorom, przyczem podkreślił, 
że p. K. widocznie nie opłacało się zamiesz, 
czenie tego wywiadu. 

W. odpowiedzi na to p. Kagan zerwał się 
z miejsca i cisnął koszem od serwetek w 

aktora. Aktor odpowiedział tem samem. 

Dalszemu „rozwojowi wypadków” przesz 
kodzili obecni, którzy nie dopuścili do da! 
szych wykroczeń fizycznych. 

W związku z tem akforzy żyd. teatru ua 
rodowego ogłosili wezoraj w niektórych ga 
zetach żydowskich list otwarty z protestem 
przeciwko wystąpieniu p. Kagana, piętna- 
jąc go w jak najostrzejszych słowach i za 
powiadając mu, že dia niego wstęp do teatru 
narodowego jest zamknięty. 

Jednocześnie aktorzy postanowili zwró- 
cič się z zażaleniem do Syndykatu Dzienni- 
karzy Żydowskim w Wilnie, który niewątpii 
wie sprawę tę rozważy i wyświetli calkowi- 
cie. 

Dodać należy, że jest to jnż drugi zrzędu 
skandal publiczny z p. Kaganem. Niedaw- 
no w notatee p. t. „Skandal w teatrze žy- 
dowskim* opisaliśmy zajśele z tym dzienni- 
karzem w teatrze. 

Sprawa ta wywołała w żydowskieh sfe- 
raeh teatralnych, dziennikarskieh i literae- 
kieh wielkie poruszenie. (e). 

Sprawa b. Banku Spółdzielczego 
dla handlu i rzemiosł 
na wokandzie sądu okręgowego. 

Na dzień 1-go, marca b. r. w cywi!nyva 
Sądzie Okręgowym w Wilnie została wyzna- 
czona sprawa: b. Banku Spółdzielczego dla 
Handlu i Rzemiósł w Wilnie, który zbankcu 
tował w roku 1930, narażając na dotkliwe 
straty swoich udziałowców — przeważnie 
właścicieli wegetujących, drobnych warszta- 

WERE 

KURJER SPORTOWY. 
Polacy wygrali 

KATOWICE, (Pat). Dziś w Kato- 
wieach na sztucznym torze łodowym 
rozegrany został mecz hokejowy po- 
między nieofiejalnemi drużynami pań 
stwowemi Polski i Niemiec. Drużyna 

  

Dobry chłopczyk. 

  
Ojeiee: Wyobraź sobie, Karolku, te bied- 

ne dzieci nie mają ani tatusia, ani mamusi, 
ani nawet cioci. Ty zaś masz wszystko, cze- 

+ go tylko zapragniesz. Nie chciałbyś im dać 
czegokolwiek? 

Synek: Oddajmy im, tatusiu, babcię. 

' 

z Niemcami 5 : 0 
niemiecka wystąpiła pod nazwą re- 
prezentacji Niemiec północnych. Acz- 
kołwiek mecz w ostatniej chwili prze- 
niesiony z Kryniey do Katowice i nie 
był dostatecznie reklamowany, zgro- 
madziło się ponad 5 tys. widzów. 

Sam mecz obfitował w wiele cie- 
kawych momentów, gra była żywa, 
przeprowadzona w szybkiem tempie 
i stała na wysokim poziomie. Niemcy, 
ehociaż w ich składzie grało 4 zawod- 
ników reprezentacji Niemiec, która 
brała udział w mistrzostwach Świa- 
ta w Medjolanie a nadto zasileni zo- 
słali Kanadyjczykiem Dawidowem. 
nie okazali się tak groźnym przeciw- 
nikiem jak się naogół spodziewano. 
Ustępowali Połakom pod .każdym 
względem. Drużyna polska grała bez 
zarzutu, przewyższała Niemców prze 
dewszystkiem w szybkości. W druży- 
nie polskiej przedewszysi%iem wyróż- 
niła się krakowska grupa napadu: 
Nowak, Kowalski, Wołkowski i So- 
kołowski. 

Pierwsza tercja upływa bez wyni- 
ku bramkowego. W 2-ej tercji Polacy 
ujmują inicjatywę i zdobywają 3 
bramki, jedną przez Nowaka, dwie 
przez Sokołowskiego. W 3-ej tercji 

tów rzemieślniczych. 
We czwartek przed sądem rozegra się 

jeden z ostatnich już aktów tej przykrej dla 
wielu osób sprawy. Mianowicie zarząd kon- 
kursowy masy upadłościowej, reprezentują 
cy interesy wierzycieli, przez swoich rzeczo: 
znawców mecenasów Wiścickiego i Mitkie 
wieza, będzie prosił o zatwierdzenie ob 
chunku strat, które obecnie wynoszą prze- 
szło 100 tysięcy złotych. E 

Straty te mają obciążyć 1280 udziałow= 
ców, wśród których znajduje się wielu ad= 
wokatów, lekarzy, sędziów i innych przed- 
stawicieli inteligencji wileńskiej -oraz zie: 
miaństwa. Do udziałowców Banku należą 
także p. premjer Prystor, p. wojewoda Kir- 
tiklis i p. wojewoda Kościałkowski. Gros jed 
nak — jak już zaznaczyliśmy -— składa się 
z biednych rzemieślników. 

Otóż po obliczeniu całkowitem. z uwzglę 
dnieniem pozycyj nieściągalnych, na każde- 
go z udziałowców przypadnie suma ok. 168 
złotych (oprócz udziału w wysokości 100 zł., 
który, jeśli jest jeszcze niewypłacony, trzeba 
będzie uzupełnić). В 

Wielu udziałowców zamierza się bronić 
tem, że jakoby zawczasu wycofali się z ban- 
ku. Liczba adwokatów ze strony udzialow- 
ców przewyższy 20-tu. 

Wśród wierzycieli banku znajduje się Ł. 
O. P. P., którego pretensje sięgają 10 ty- 
sięcy złotych oraz wiele uczniów szkół śred- 
nich z kilkuzłotowemi wkładami każdy — 
na ogólną sumę kilku tysięcy złotych. Wi 
swoim czasie bowiem zarząd banku rozwi- 
nął propagandę wśród uczniów aby składali 
do banku oszczędności. Wpłynęła wtedy z 
tego tytułu spora sumka — z poszczególnych 
wkładów w wysowości od 1 zł. do 10 zł. 

—Jednym 2 najpoważniejszych wierzysie- 
li jest Bank Przem. i Kupców, który:w dłu- 
gotrwającym okresie likwidacyjnym banku 
wyłożył okóło 18 tysięcy złotych. Włod. 

    

  

dwie nowe bramki dła Polaków zdo- 
bywa Kowalski i Król. Ogólny wynik 
meczu 5:0 na korzyść drużyny pol- 
skiej w terejach: 0:0, 3:0, 2:0. 

Zwycięstwo polskiej drużyny pu- 

bliezność przyjęła z wielkim entuzja- 
zmem. Sędziowali pp. Kulej i Bis- 

choif. : 

 



    

KRONIKA 
ннч О: Leandra i Aleksandra 

Jatro Romana i Makarego 

  

Wachód słonca — g.6 m. 20 

Zachód ‚ — -4 ю. 48 

Spostrzeżenia Zakładu Metoerolegii U.S.B. 

w Wiinie z dala 26/11 — 1934 rsku 
Ciśnienie 760 
Temperatura šrednia + 1 

Temperatura najwyžsza + 3 
Temperatura najnižsza 0 

Opad — 
Wiatr potudn.-zachodni 
Tend. — lekki spadek, potem wzrost 

Uwagi: pochmurno. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego -— 
Zarzecze %, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
—, Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 

        

az Augustowskiego — r. Kijowskiej i 
Stefańskiej, Frumkina — Niemiecka 23, Wy 
sockiego — Wielka 3, Rostkowskiego — Kal 
waryjska 31. 

OSOBISTA 
— Stan zdrowia J. E. Arcybiskupa Jałb- 

rzykowskiego polepszył się. W ciągu dnia 
wczorajszego stan zdro J. E. Arcybisku 

pa Jałbrzykowskiego, który, jak wiadomo, 
ES się operacji, uległ dalszej poprawie. 
J. „ Metropolita pozostaje nadal w КЦ 

šiče“ Św. Józefa pod opieką wybitnych leka- 
rzy, którzy wróżą Mu szybki powrót do 
zdrowia. 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazi- 
mierz  Szełągówski po jednodniowej nieo 
becności w Wilnie powrócił i objął urzędo 
wanie. 

z dn. 26 bm. za 100 kg. parytet Wilno. 
-- DYREKTOR KOLEI INŻ. K. FALKO- 

WSKI wyjechał w sprawach służbowych do 
Warszawy na parę dni. Kieruje Dyrekcją w 
zastępstwie wicedyrektor inż. Stefan Mazu 
rowski. 

   
   

    

ADMINISTRACYJNA 
- BUDOWA DRÓG NA WILEŃSZCZY”Z- 

NIE. Wydział drogowy Urzędu Wojewódz 
go postanowił w roku bieżącym zwrócić spe- 
cjalnie baczną uwagę na budowę bitych dróg 
na terenie całej Wileńszczyzny. Polityka władz 
wojewódzkich zmierza tu w pierwszym rzę- 
dzie do podniesienia walorów turystycznych 
Wileńszczyzny oraz podniesienia stanu gospo 
darczego na co środki komunikacyjne mają 
niemały wpływ. 

— Qkres ochrony dla lipienia. Starostwo 
Grodzkie podaje do wiadomości, iż od dnia 
15 marca do 15 maja obowiązywać będzi: 
okres ochrony dla lipienia. W czasie tegan 
okresu odławianie lipienia jest wzbronione. 
Począwszy od 20 marca do 15 maja włącz- 
nie zakazane jest również przewożenie, prze 
syłanie, przenoszenie, kupowanie, sprzeda- 
wanie i wystawianie na sprzedaż ryb tego 
gatunku. 

Winni będą karani w myśl postanowień 
art. 88 p. 1 i p. 6 ustawy o rybołóstwie 7 
dnia 7 marca 1932 r. (Dz. Ust. Nr. 35, poz. 
357) karą grzywny do 500 zł., lub aresztem 
do 6 tygodni, albo obu temi karami łącznie. 

— 1i protokėlėw za potajemny handel 
Wczoraj sporządzono 11 protokółów  kar- 
nych za uprawianie ukrytego handlu w dnia 
świątecznym. 

Trzeba zaznaczyć, że władze administva 
cyjne poleciły organom policyjnym zwraca 
nie większej uwagi na tego rodzaju -wy 
kroczenia. 

ъ WOJSKOWA. 

Poborowi bez ustalonego wieku... W 
najbliższym roku poborowym rozpocznie się 
powoływanie do szeregów mężczyzn, których 
data urodzenia przypada na okres zawieru- 
chy wojennej. Począwszy od rocznika 1911 
władze wojskowe przewidują duże trudności 
przy ustalaniu wieku poborowych z powodu 
zaginięcia ksiąg metrykalnych w okresie woj 
ny światowej it. p. W związku z powyższem 
odnośne władze załeciły orzeczenie przez ka 
misje poborowe w drodze ekspertyzy lekar: 
skiej czy stający do poboru przekroczył wiek 
wymagany. Komisje lekarskie określać będa 

   e 

   

przypuszczalny wiek poborowego w razie 
braku dokumentów. 

: MIEJSKA 
— 100 BEZROBOTNYCH UZYSKAŁO) 

PRACĘ NA ROBOTACH MIEJSKICH. W o- 
statnich dniach magistrat zwiększył prawie o 
100 osób ilość bezrobotnych, zatrudnianych 
na robotach miejskich. W chwili obecnej Za- 
rząd miejski zatrudnia 405 bezrobotnych. 

-— PRZYGOTOWANIA DO „KAZIUKA“ 
SĄ JUŻ W CAŁEJ PEŁNI Do tradycyjnego 
„Kaziuka* pozostało jeszcze 6 dni, a już 
część rynku Łukiskiego jest zajęta przez wło 
ścian, którzy przywieźli na sprzedaż wyroby 
gospodarskie, balje, kubły, wiadra, wyroby 
lniarskie it. p. 

Przekupnie miejscowi rezpłanowali już 
plac Łukiski na swoje kramiki. W alejach 
rynku czerwoną farbą są poznaczone miejsca 
juž od tygodnia. Nowi przekąpnie zieloną lub 
czarną farbą zamazu ją miejsca swych poprze 
dników i ustawiają się sami. Na tem tle do- 
chodzi do kłótni i awantur. 

GOSPODARCZA 
— EGZEKUCJA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU 

PODATKU LOKALOWEGO. W okresie prze 
jęcia przez władze skarbowe wymiaru i egze- 
kucji podatku lokalowego powstały bardzo 
duże zaległości z tytułu tego podatku. Są wy- 
padki, że od płatników należą się gwoty za 
kilka kwartałów. Z tego powodu obecnie za- 
legający płatnicy będą mrusiełi płacić kilka 
rat jednocześnie. 

W związku z tem miarodajne koła liczą 

się z gwałtownym wzrostem egzekucyj. Wzmo 
żenia się z tego tytułu egzekucyj spodziewać 
się należy już ajbližszym ži 

     
DY POPRZECZNE. Zarząd miasta Wilna zry- 
czałtował opłaty pobierane za szyldy poprze- 

czne. Obecnie za każdy taki szyłd Pod tany 
będzie ryczałt w wysokości 50 złotych. 2 Nowe 
stawki podatku od tej kategorji szyldow wcho 
dzą w życie z dniem 1 kwietnia r. b. W po- 
równaniu z opłatami obowiązującemi dotych 
czas, podatek zoslał znacznie podwyższony. 

— MAGISTRAT ZMNIEJSZYŁ PODATEK 

OD PSÓW. Decyzją władz miejskich podatek 
od psów został zmniejszony. Magistrat po- 
bierać będzie za każdego psa 5 złotych, za 
drugiego 20 zł., za trzeciego 50 zł. Dotychczas 
ża pierwszego psa pobierano opłatę w wys- 
kości, 10 złotych. 

  

  

  

   

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
MINY DLA CZELADNIKÓW, RZE 

„H. Ukazało się rozporządzenie 
egzaminu na czeladnika rzemieśl- 

niczego. Na mocy tych przepisów w skład ko- 
misji egzaminacyjnej wchodzi delegat Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego. Od kandydata żąda 
Się czytania, po polsku, rachunków i rysun 
ków w zakresie niezbędnym w danym zawo- 
dzie. Instrukcje wydadzą władze szkolne. Po 
danie wnosi terminator do Izby Rzemieśhu- 
czej. Załączh zaświadczenie o przebytym kur- 
sie nauki w rzemiośle, pozatem zaświadczenie 

ze szkoły dokształcającej, względnie zaśw'ad- 
czenie Inspekt. Szk. że nie mógł odbyć tak 
nauki. Postanowienie to dofyczy termtnato- 
rów, którzy nie mogą przedstawić zaświad- 
czenia ukończenia nauk w publicznej szkoie 
dokształcającej. Ulga ta ważna jest do 31-go 
grudnia 1935 roku. 

    
    

    

  

SPRAWY ROBOTNICZE 

— ROBOTY INWESTYCYJNE MUSZĄ 
BYĆ ROZPOCZĘTE PRZED DNI 1-66 

KWIETNIA. Celem zatrudnienia mo: ie naj 
większej ilości bezrobotnych, odnośne władze 

wydały polecenie przyśpieszenia prac nad » 
pracownikiem planów technicznych i finan 
sowych tychże robót. 

Zlecenie to dotyczy w pierwszym rzędzie 
Magistratu. 

Opracowane plany winny przewidywać 
zatrudnienie przedewszystkiem bezrobotnyca 
robotników i pracowników, co dotychczas 
nie zawsze było uwzględniane. 

Plan rekrutacji robolników i pracowni 
ków winien być uzgodniony z miejscowymi 
organami współdziałajacymi z p. wojewodą 
w walce z bezrobociem. 

Ze względu na sytuację na odcinku bez 
robocia, w powyższym okólniku władze cen- 
tralne zaleciły by roboty inwestycyjne rozpa 

częte zostały nie później niż 1-go kwietnia rb 
o ile rzecz prosta, pozwola na to warunki ai 

mosferyczne. 

  

    

  

  

  

Ze względu na istnienie silnego natężenia 

bezrobocia, władze centralne poleciły ścisłe 
zastosowanie się do powyższego zarządzenia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Komunikat. W dniu 27 lutego b. r. w 
lokalu przy ul. Mickiewicza Nr. 22 odbędzie 
się doroczne Walne Zebranie członków 
Związku Oficerów w stanie spoczynku Rze- 
czypospolitej Polskiej Koła Wileńskiego w 
l-ym terminie o godz. 18-ej i 2-im terminie 
o godzinie 18.30. 

Na porządku dziennym sprawy zasadni 
czego znaczenia dła życia Związku, wobec 
czego przybycie wszystkich członków jes: 
obowiązkowe. 

— Dzisiejszy Wieczór Autorski K. Hako 
wiezówny, znakomitej laureatki Nagrody Li- 
terackiej miąsta Wilna im. A. Mickiewicza, 
zapowiada się świetnie. Wileńska Poetka 
przybywa z Warszawy, by dać ten Wieczór 
na cele ratowania Bazyliki Wileńskiej. Au- 
torka będzie czytała sama liczne swoje now* 
utwory, łącząc je tekstem literackim w jeduą 
całość. Pozostałe bilety przy kasie. Wieczór 
rozpoczyna się dzisiaj o godz. 8 wiecz. w 
lokalu Związku Literatów, Ostrobramska % 
m. 4. Wiieczór ten poleca się szczególnie tak- 
że młodzieży. 

216 Środa Literacka odbędzie się jutro, 
28 lutego, o godz. 8.30 wieczorem. Tema! 
podamy w numerze jutrzejszym. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości. 

— Koło Połonistów Nauczycieli Szkół 
Średnich w Wilnie zawiadamia swych człon 
ków, iż we środę dn. 28.II b. r., odbędzie się 
w kl. I-ej Gimnazjum im. T. Czackiego, ui, 
Wiwulskiego 13, lekcja próbna p. H. Obie- 
zierskiej na temat ćwiczeń w mówieniu i pi- 
saniu. Lekcja rozpocznie się punktualnie о 
godz. 12.25. Równocześnie nadmienia się, 2 
członkiem Koła może być każdy nauc: 
jęz. polskiego szkół średnich w Wilnie. 

-—- ZARZĄD KOŁA WLEŃSKIEGO Z.0.R. 
podaje do wiadomości swych członków, iż: 
we wtorek dnia 27 lutego rb. o godz. 18-ej w 
lokalu Związkowym odbędzie się odczyt po- 

      

   

    

«zamknięte epilogiem. Całość odznacza 

КОНЕ 

sła Brokowskiego Stefana p. t. „O samorzą- 
dzie gospodarczym w Wiłnie*. W piątek dnia 
2 marca rb. o godz. 18 dc 20 — ćwicze- 
nia praktycznie z "obrony stałej — mjr. Ka- 
sztelewicz. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
о21$ 

„Ю 210 21“ 
ceny znižone, 

W czwartek |.III-34 r 

„MARJETTA“ 
ceny propagandowe.   S0000DESV00 00049 SLL 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyezny „Lutnia. „Dzidzi* 

po cenach zniżonych. Dziś ukaże się mele- 
dyjna operetka Stolza „Dzidzi* z Romanow- 
ską, Halmirską, Dembowskim, Szczawińskim 
i Wyrwicz-Wichrowskim w rolach główaych. 
Ralet pod kierownictwem J. Ciesielskiego 
wykona szereg efektownych owolucyj, oraz 
taniec ły ki. Dla uprzystępnienia tego 
widowisk. j pubiiczności ceny miejsc 
zostały zniżone., przy ważności zniżek indy- 
widualnych. 

—„Marjetta* po cenach propagandowych. 
W czwartek najbliższy ujrzymy raz jeszcze 
świetną operetkę Kollo „Marjetta* w obsa 
dzie premjerowej. Ceny miejsc propagnado- 
we od 25 gr. 

- „Pilango”. Najbliższą premjera Te- 
atru Muzycznego „Lutnia* będzie wspaniały 
utwór muzyczny węgierskiego kompozytora 
Józefa Kola „,Pilango* (Niebieski Motyi! 
W wykonaniu tej nowości bierze udział cały 
zespół artystyczny, oraz zwię ne siły ba- 
letowe. Do operetki tej pracownie teatra 
przygotowują nową efektowną wys 
Premjera w przyszłym tygodniu. Reżyserja 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

-— Teatr Miejski Pohulanka — „U mety*. 
Dziś, (wtorek 27.II o godz. 8-ej w.) premjera 
trzeciej części trylogii K. Rostworowskic- 
go „U mety“. W ostatniej tej części autor 
rozwiązuje losy Franciszka Szywały, na któ 
rym cięży zbrodnia rodziców ujęta w silne 
akcenty .,Niespodzianki* i „Przeprowadzki*. 
„U mety* najwybitniejszego dziś polskiego 
dramaturga ujęte jest w zwarte cztery akty, 

się 
wybitną charakterystyką i  płastycznościa 
postaci, jak również sceniczności. 

Role główne odegrają pp.: Suchecka (Łu- 
da), Sierska (Marysia). J. zTatarkiewie 
(Franciszek Szywała), J. Woskowski (Fełek 
zając), L. Wołłejko (Cimkiewiczjj W. Neu- 
belt, A. Łodziński, £. Gliński, K. Dejunowicz 
i cały zespól. 

Dek je wedle projektów art. 
mona Niesiołowsi ю 

— Uwaga! Administracja Teatru Na Po- 
hulance podaje do wiadomości, że z dniem 
28 lutego b. r. upływa fermin ważności łegi 
tymaeyj zniżkowyeh 25%/e-owych — wyda- 
nych z początkiem sezonu. Od dnia 1-go 
marca Administracja wydaje nowe legity 
macje 25-0/9 z ważnością do końca sezonu. 
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OGKISKO AKADEMICKIE — WIELKA 24. 
Dzisiaj i codziennie 

XII WIELKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

Wstęp od 50 gr do 2,50 21, 

Początek o 20.15. W niedziele i świę- 
ta 2 przedstawienia (godzina 18 i 20) 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE POD ZARZUTEM OSZU- 

KANIA KILKU FIRM WILEŃSKICH. 

Wezoraj z połecenia władz sądowo-śled- 
€zych aresztowany został Dawid Ajzenłeła 
zam. przy uliey Miekiewicza 52 pod zarzu- 
tem oszukania szeregu firm wileńskich. 

Niedawno Ajzenfełd zgłosił się do szeregu 
sklepów gotowych ubrań przy ulicy Niemie 
ekiej i Wiełkiej i podająe się za zięcia zna 
nego w Wilnie kupea Swirskiego, „kupil“ na 
kredyt ubrania i futra. 

Jak się następnie okazało oszukał kup- 
ców, howiem w tym czasie nie był już zię: 
tiem Świrskiego, ponieważ wkrótce po Stu 
bie jego córki rozwiódł się z nią, weksli zaś 
nie wykupił. 

Prócz tego ustalono, że nabyte towary, 
Ajzenfełd sprzedał innym osobom. 

Poszkodowani zgłosili się ze skargą do 
władz śledezyeh. W wyniku przeprowadzo 
nego dochodzenia o e 

e) 

W ROWIE Z WODĄ. 

Wpobliżu domu Nr. 3 przy ul. Karpac 
kiej znajduje się głęboki rów, który wskutek 
roztopów śnieżnych, od paru dni napełniony 
jest wodą. 

Wezoraj wieezorem do rowu tego ześlizg 
nęła się dorożka wraz z koniem oraz dwonia 

pasażerami. 
Pasażerowie oraz dorożkarz wydostali się 

z mokrej pułapki o własnych siłach. Konia 
zaś i dorożkę wydobył specjalnie zawezwa- 
ny na miejsce wypadku oddział ratowniezy 
straży pożarnej, (e). 

Helios) 

WZT BNS K Nr. 56 (2946). 

Sprawa karna 
o naruszenie zastawu rolnego 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie roz- 
poznał bardzo ciekawą dla rolnikow spra- 

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym sprawe 
tę rozpoznał sędzia Jodziewicz. Obronę wno 
siła pani mec. Jadwiga Kowalska. 

Sędzia Jodziewicz uznał fakt naruszenia 
zastawu przez pana G. za bezsporny, jednak 

że. biorąc pod uwagę, źe pien. 

  

awa wyróżnia się niesłychaną różnprosi 
i bogactwem; arsenały falerzy i tale- 

ków o najrozmaitszych kształtach i roz 
nek i filiżaneczek, nie 
že niepodobna zanurzy* 

i. Gargon podaje szereg po- 

      
  

   

  

       
ak maleńkie 

w nich łyżec           

  

    

    

wę, która do pewnego stopnia może wpły- && zboże, poszły na podtrzymanie warształu traw, sporz ych przeważnie z ziarnek 
nąć na stosunek banków wogóle du zadłu- rolnego — uniewinnił go. Włod.  melonu. I „w Europie, ziarnka te wy 

rołniczych  zie- rzuca się, jako bezużyteczne, w Chinach 

  

żenia pod zastaw 
miaństwa. 

W. roku 1931 obywatel ziemski p. Eu 

łodów 
: 

płodów 
wszystko się przydaje. Za 
daje się stosy wilgotnyc 

  

miast serwetek po 
gałganków, które 

WŚRÓD PISM. 
- Nadzwyczaj zajmującą treść przynosi 

  

  

  

   genjusz Gałdziewicz, właściciel majątku gr 8 „Tygodnika Tilustrowanego*.  Wśról kelner zaraz po użyciu zabiera. Chleba do 
Garbos w powiecie suwalskim, zaciągn r stołu nie podaje sie, ani ryžu. Po jedzen'u spraw najaktualniejszych syłwetka tragicz 

nie zmarłego króla Alberta I, obficie ilustro- 
wana kronika wydarzeń zagranicznych: wi- 

  

wnoszą wprawdzie wazę ryżu, ale nikt g> 
nie je, oznaczałoby to, że gość jest głodny. 
Prócz ryżu podaje się jeszcze 5—%6 dań. a'* 

w Banku Gospodarstwa Krajowego poży 
kę w wysokości 6 tysięcy złotych pod za- 

      

          
    

   

    

staw zboża. zyta min. Becka w Moskwie i rewolia w | R RZE Е ż : 
Decydując się na to, bądź co bądź, po Wiedniu. Interesujące ujęcie probiemu poł i te zdejmuje się nietknięte. Na wstępie po 

ważne zobowiązanie, p. Gałdziewicz liczył  skości Conrada zawiera artykuł „Maska Cor daje się 11 potraw. Mię žnnemi „nieodzow 
na dobry urodzaj. Tymczasem rok następ:  pąda*. Autor bada sprawę z punktu widzenia NA żabę w ryżowym e. Przy obiedzie wol. 
ny przyniósł prawdztwą klęskę. Rdza zbo- psychologicznego. Niezmiernie żywy feljeton NO fościowi napisać list do ge (Siug- 
żowa, miejscowe oderwanie się chmury podróżniczy W. Kragen „Z Warszawy do Sang) i zaprosić ją wraz z kol nkami do 
oraz gwałtowne burze zniszczyły dotkliwie Moskwy" odsłania bez uprzedzeń i be а swojego stołu. Gejsze zachowują wytwor- 

  

iż zbiór był bardzo ubogi. nie, nie wolno w ich towarzystwie pozwvłkć 

  

   

  

    

  

stan pól tak, В iety: ałożeń icze państ ad 
Gałdziewicz nie mógł spłacić całej sumy,-- GAcy płojett. A нра “… ГА‚_':‘А sobie na żadne dwuznaczniki. Na pożegnani= 
jednakże przesłał do kasy banku przeszło Siera artykuł p. inż. St. Nowickiego. J. Kraw czna gejsza zaprasza do siebie na šnia 
3 tysiące złotych. danie. 

Z biegiem czasu 

  

czyńska bie: 
sytuacja 

bronę kobiet, pod- 
materjalna > R I da S 

     

  

  

  

т и ż kreślając jej wartość społeczeństwa. Fa- 
majątku pogarszała się i pan - musiał wresz chową charakt abytków świeckieli 
o A RODE EC RCP: Wilna daje M. Szymański. Idee i zdarzeńia, Eugenja Kobylińska. 
ego opłacenia pożyczki. Pieniądze uzysku Ecenz ie teatialne, (literackie == voto: śżórci 
ne poszły na gospodarstwo, — jak kupno aktual dk. SEI : RE ZŁOTE SCHODY 

  

pozycyj. Prozę tystyczną re- 
prezentuje wysoce interesująca opowieść Ja- 
rosława Janowskiego p. t. „Dzień jak noc” 

W chińskiej restauracji. 
uracje chińskie w niczem nie przy- 

ą wielkich lokali europejskich; są ta 
y maleńkich gabinecików. Drzwi 

każdego gubinetu zasłania kotara:; ściany są 
jasne, dużo światła pada z góry i z boków 

nasion i t. p. 
Kontroler Banku Gosp. Krajowego, który 

przybył wkrótce po fakcie sprzedania za 
stawionego zboża, spisał odpowiedni prolo 
kół i w myśl ustawy o zastawie rolnym 
skierował sprawę do sądu karnego. 

Sąd pierwszej instancji w Suwaikach u- 
znał pana G. za winnego naruszenia zastawu 
i skazał go na 6 miesięcy więzienia z za'vic 
szeniem na 2 lata. Pan G. apelował. 

Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz“ 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5 —. 
    

    

Wspierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie 

  

    

    

  

  

  

TEATR-KINO Dziś! | parter ulg. 54 gr., balkon 35 gr. Dziš! 
® 4 э 

Fil Film, który cały świat 

Rozmaitości mad Imam „STRACONY EXP RES ti oaz 
Ostrobramska 5 arcywesoła komedja 

w |] akcie. на scENIE DZWONEK WIE DZIAŁA" 
NAD PROGRAM Fenomenalny jasnowidz-telepata ANATOL GRIGO0. 
  

BEZGRANICZNY ZACHWYT ogarnął publiczności, kiedy zaśpiewał polskie piosenki nasz niezrównany mistrz 

JAŃ KIEPURA 
„ZDOBYĆ CIĘ MUSZ #6 Wersja francuske. Polskie piosenki: „Ach uśmiech- 

ni] się* : „Zdobyć cię muszę”. 

Dziśł FILM JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO! Najgenjalniejsza artystka świata — słynna z filmu „Arjana” 

Elżbieta BERGNERw KATARZYNA WIELKA 
DOUG. FAIRBANKS jako Car Piotr III. 5 : 

Największa rewolacja „5222. Groteska № Коогаей naturalnyc P. i. „Sv Mikolaj“ oras asi 
Seanse PUNKTUALNIE: 4, 6, 8 i 10.20. — Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne do odwołania. 

CZŁOWIEK o 2-u TWARZACH 
W rolach głównych: Roland Colman i Elisza Landi. Najnowsze arcy- 

Seanse od godziny 4-ej, 

  

w swej najnow- 

szej kreacji 

Pan 
MIESIĄC 

SZLAGIENÓW! 

CASINO 

ROŻY 
MIESIĄ 

SZLAGIERÓW! 

falnym pochodzie wszystkie ekrany świata 

L u X Jest to 

WĘGIEL оее 
pace В. ВЕН ло 

  

Dziśl Rainy 
epokowy film p. t. 

„Sobowtor“. Režyserja Ryszard Wallace. 

  

Dziś | Piękua, wzruszająca, porywająca głębią gry aktorskiej przewyższającym 

SYLWJA SIDNEY 
w rewelącyjnym arcylilmie reż. King Vidora U LI CA 

Naiwisksza REWELACJA Groteska w kolorach naturalnych 
narki* i 3' Najnowszy Tygodnik „Foxa”. 

Pod fałszywą flagą 
w Rosji był sługą Cara rówsocześnie w Niemcz: 

służył Kajzerowi. 

M Kenigsberq 
Ghtoroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 

„Czempa* 

„Zaledwie Wczoraj” 

2) Dodatek rysunko- 
wy „Miki boduje ka- 

  

DZIŚ! Potężny film. który zdobył w triumm- 

największy z dotychczas wypro- 
dukowanych film szpiegowski 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
T NB 

  
  

Dr. Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Ordynater szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 

  

  

  

  

  

t . 

LOKAL "Gej: | o mó zi» | wiwiieńska 36 
MEBLE MEBLE | | zi poki o yada AKUSZERKA Przyjmuje od_g. 5—7 w. 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 || 
(róg; Mickiewicza) 

tamże gobinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzaki | wągry 

Akuszerka 

Marja Lakneroga 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 

lub inne przedsiębiorstwo 
do wynajęcia ul. Kole- 

jowa 7, informacje 
u właściciela. 

Nauczycielka 
przygotowuje dzieci w 
zakresie gimnazjalnym, 
Francuski z konwersacją, 
niemiecki początki. 
na wyjazd. Zgłoszeni 
Adm. „Kurjėra Wileūsk.“ 

pod „I. B.“ 

NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 
FIRMA MEBLI 

Dom 25m M. WILENKIN i Sta sg ce 
WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 

połeca wszelkiego rodzaju meble w dużym wyberze 
tanlo i solidnie 

- 

Zgubiono 
dn. 23.11 b.r. portfel z do- 
kumentami, wraz z do- 
wodem osobistym, wyd. 

przez Starostwo Grodzkie 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórme i moczopłciowe, 

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

Dr. Wolfson 
Choroby ekėrne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 

    
    

  

   Duży „plac 
działki pia 

  

      

  

do sprzedania ni Pó т 1 przeprowadziła się na 6d godz, $=:1 1 4—8 
Ponarska 53. wan zdanowiece © waże. | B. nauczyciel gimn. | ui. 3: Jasińskiego 5-20 * 

z ważnia się. Uczciwego | udziela lekcyj i korepetyc (obok Sądu) Doświadczony właściciel 
Pokó do znalazcę proszę o zwrot | w zakresie 8 klas gimnar- nieruchomości przyjmie 

I wynajęcia | za wynagrodzeniem na | jum ze wszystkich przed- Akuszerka zarzą- 
miotów.Specjalność mate Wielka 7 m. 3, tel. 12-50 | ul. Mostową Nr. 2 m. 21. dzenie 

M. Brzezina 
  

  

      oglądać 10—12 i; 3—5. matyka, fizyką, jęz. pol na korzystnych warunkach ER a Ładne 2 poKOje | ski Łaskawe zgłoszenia do | przyjmuje box przerwy | dla właścicieli. Wyna- 
Unieważniam zgubioną do wynajęcia administracji „Kur. Wil.” przeprowadziła sią grodzenie z faktycznie 
odznakę Legjonu Mło- | ul Mickiewicza 22, m. 5 | pod b. nauczyciel. Zwierzyniec, Tom. Zam: | osiągnięt. KOMORNYCH 

dych Obw. Akad. (wejście frontowe jak do ser" | aa lewo Gedeminowak: | Juljvsz Rede, Rudnicka ni. D/57 D. B. kina). З е е Е Т al. Grodzka 27. Nr. 27 m. 3, 
been 4 i i a iii i i i i 

WILLIAM J. LOCKE. 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej 

-—- Zaraz dwa słodkie Martini, 

świetne piwo monachijskie. Nie miałem go w ustach 
to, bo znam twoje 

z... Venve Cliqnot, 
trzy lała. Nie radzę się ciebie, N 
upodobania. Chociaż, jeżeli wolis 
Chateau Yquem?... 

    

-— Ty zawsze wiesz. 
—- ЕЬ bien. Ca y est. — Odprawił gospodarza. 

— „łch ostatni lunch razem*. Możliwe. Może nie || 
taki przejmujący jak przejażdżka Browninga. Ale są 
różne możliwości. Miejmy nadzieję, że Jules kucha- 
rzowi strachu napędzi przed Pandolfem. 

Nesta, wsparta łokciami o stół, z twarzą okolona 
dłońmi, popatrzyła na męża. 

— Wiesz, Wiktorze. ty jednak 

czajny, 

Pandołfo rozłożył serwetę. 

17m Czy powiedziałem co I iedomdaėda 

-- Jak ty mogłeś pamiętać jego imię, miejsce za- 
mieszkania i to dziecko? Takie niziny... 

| 

Oczy jej zabłysły mimowolnym uśmiechem. | 

I 

jesteś 

AMILO BAE 

72 ! 

wiedzial. 

łaś? 

  

potem nasze 
Ile? 

    

wodzeniach, 

nadzw 

  

mi tę sumę. 

— Zawsze byłem mistrzem szczegółów 

Dla tego. 

Wszystko. 

częła opowiadać o swoich szulerskich niepo: 
przedstawiając siebie, 

ofiarę djabelskich mocy. Początkowo wygrywała. Mu. 
siała przecież pomy 
wiedział, że zbankrutował i że sam je 
ile jej będzie mógł dawać? Wobec tego musiała. Naj- 
prostszem wyjściem była gra. I wygrałaby, gdyby nie 

| jakieś piekielne intrygi. Zatrzymała kilkaset franków 
| i widocznie dziś rano jej anioł — stróż przeważył nad 
| piekłem, bo wygrała dwanaście tysięcy fre anków. 
| Pandolfo wypił swoje Martini. 
| — W co grałaś? Nie dziś, ale przedtem? 
| W trente et quarante. 

| — Na wielkie stawki? Na jakie? 

l 

! 

| 
l 

— odpo- 

Kelner przyniósł hors d'oeuvre. Pandolfo zapytał 
grzecznie żony, co sobie wybierze i zaczęli się posilać. 

— ©zy powiesz mi teraz, dlaczego mnie wezwa: 

| 
| Wyciągnęła ramię w kierunku Kasyna. 

jako niewinną 

   yśleć o przyszłości. Czyż jej nie po- 
cze nie wie, 

     

Przyznała się. Chciała wygrać dużo pieniędzy. 
- Wyjeżdżając — rzekł — miałaś w banku tyle, 

że starczyłoby ci lekko na rok. Sama zaproponowałaś 

— A tyś ją jeszcze powiększył. Nie mogę ci za- 
rzucić skąpstwa — rzekła. cami kieliszka napełnionego starem Armagnac, rzekł: 

Kiwnął głową. Mogłaś poprosić o pieniądze telegraficznie i wy- 
—— I wszystko poszło? | jaśnić swoje przykre położenie listownie. Dlaczegoś 
— Wszystko. Oprócz tych dwunastu tysięcy nie | mnie wezwała? Czy masz mi jeszcze co do powie- 

ma ani grosza. O, wiem, że postąpiłam idjotycznie. dzenia? 
Jestem ci wdzięczna, że mnie nie przeklinasz. Zapalił zapałkę i przytknął płomień do papierosa, 

-— Któżby przeklinał przy takiej cudnej pogodzie Srealicego w jej palcach. Musiała być zdenerwowana, 
i widoku? - Nie wiem, czy to jest z twojej:strony względ- 

Rozejrzal się naokoło i spostrzegłszy o kilka sto- i NOŚĆ, « czy okrucieństwo, że każesz'mi mówić wszystko 
łów dalej znajomego, ukłonił mu się ręką. | tutaj. : A 

- Chcesz, żeby nikt nie wątpił, że jesteś galaa- | Pandolfo pochylił się w jej stronę. 
Bien) — zauważyła z goryczą Nesta. —.Czy nie rozumiesz — ty — że Anglik moż 

— Czyż nim nie jestem? — odrzucił ze śmiechem. | się czasami lękać Neapolitańczyka? Co się stało? 
Odepchnęła talerz. | — Nó — czy nie rozumiesz, że jestem bez grosza? 
-— Nie pojmuję, jak ty możesz jeść. | — Masz biżuterję. W ostatecznym razie mogłaś... 
— Jestem głodny, jedzenie jest wspaniałe, słoń. Odwróciła głowę. 

ce świeci wierzę, że wyjdę zwycięsko z każdej kata | Nie mam. Zostałam okradziona. 
strofy. 

Położył cygaro i popatrzył na jej delikatną, uro- 
dziwą postać, ad której biło obłuda. Trudno mu była 
pojąć jej nastawienie psychiczne Potrząsnął głową. 

ej Czy jeszcze dotychczas masz mnie za głupca? 
Gdyby cię okradziono, dałabyć mi o tem znać telegra- 
ficznie. Poco kłamać?:Czy nie obiecałaś mi przed wy- 
jazdem z Londynu, że będziesz ze mną szczera? 

(D. e. n.) 

| Nasyciwszy głód, zapalił cygaro i dotykając pal- 

  

Wzruszyła ramionami i udała, że nabiera coś | 
z drugiego półmiska. Ale zaraz uprzytomniła sobie, że | 
powinna udawać wobec ludzi, że jest w dobrych sto- ! 
sunkach z mężem i zaczęła rozmawiać ze sztucznem | 
ożywieniem, Między innemi wspomniała, że wieść o jej | 
niepowodzeniach kasynowych dostała się do gazet. 
Ach, te „podle gazety! Pandolfo przyznał jej trochę | 
racji. I jemu prasa dała się we znaki. i 

  

   

 


