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NIEPOROZUMIENIE 
W RADZIE FAMILIJNEJ cis 

(Od naszego korespondenta). 

Wiedeń, koniee lutego. 

Jeśli się zajrzy za kulisy życia po- 

litycznego powojennej Austrji, to wi- 

doczne się staje, że właściwymi rząd- 

cami tego kraju są poselstwa mo- 

carstw europejskich. Od 15 lat żyje 

rząd austrjacki z pożyczek zagranicz- 

nych, udzielanych pod warunkiem 

zrezygnowania z jakichkolwiek prób 

Anschluss'u z Niemcami. Szczególnie 

z chwilą przyjścia do władzy Hitlera 

Włochy i Francja roztaczają coraz in- 

tensywniejszą opiekę nad swym ma- 

łym popilkiem naddunajskim. 

Węgierskie „Magyarsag* pisze, że 

posłowie akredytowani w Wiedniu 

przyzwyczaili się stopniowo wtrącać 

do wszystkiego i biedny kanclerz Doll 

fuss figuruje w ich cieniu, jak bez- 

własnowolne dziecko, będące pod o- 

pieką rady familijnej. 

Dollfuss był dotychczas 

wym mężem 

poselstwa. Włosi lepszą sobie cząstkę 

wybrali, bo ich-człowiekiem jest Stah- 

remberg ze swoją Heimwehrą. Węgry 

mają oddanego sobie przyjaciela w 

osobie wicekanclerza Fey'a, wiernego 

żołnierza cesarsko-królewskiej armii, 

marzącego w cichości ducha o restau- 

racji monarchji Habsburgów. Czecho- 

słowacja stawiała na socjałdemokra* 

tów. Hitler liczył i liczy na swych 

wyznawców oraz ną 

czoło - 

zaufania francuskiego 

fanatycznych 

propagandową. siłę pangermanistycz-, 

nej i antysemickiej ideologji. 

Krwawa rozgrywka karnawałowa 

gruntownie jednak zachwiała podsta- 

wami rachunku politycznego poszcze- 

gólnych mocarstw. Skoro całość anty- 

hitlerowskiego obozu Dollfussa, Stah- 

remberga i Fey'a przeszła do zdecy- 

dowanego faszyzmu i do tych samych 

co: hitlerowskie, a, właściwie „nawet 

bardziej. ostrych . metod -zwałczania 

wszełkich miefaszystowskich ruchów 

robotniczych, to tem samem walka 

rządu austrjackiego z hitleryzmem 

nie da się już w. obliczu niemieckich 
mieszczan i rolników ideowo uzasad- 

nić. 

Trudno przekonać kapitał austrjac- 

ki i nawet przeciętnego mieszczucha 
Wiednia że pożyczki "francuskie lub 

włoskie dadzą więcej, niż włączenie 

organizm gospodarczy Niemiec. 

Z drugiej strony idea złączenia się ca- 

łego narodu niemieckiego robi swoje. 

Skoro zaś program społeczny Dolfus- 

sa i jego stosunek do demokracji i 

marksizmu nie różni się niczem od 

stanowiska Hitlera, to czem może 

rząd uzasadnić walkę o niezależność 

Austrji od Niemiec? Filosemityzm 

Dollfussa jako jedyna jeszcze realna 

różnica, dzieląca go od Hitlera, wcaie 

nie nadaje się do propagandy antihi- 

tierowskiej. Niezależnie od doraźnego 

sądownictwa zamyka się socjaldemo- 

kratów i komunistów austrjackich w 

obozach koncentracyjnych. Ale nie 

sposób wszak trzymać jednocześnie w 

obozach koncentracyjnych i hitlerow- 

się w 

ców i marksistów. 

Z drugiej strony jest tajemnicą po- 
liszynela wiedeńskiego, że aparat u- 

rzędniczy, policja i wojsko tak spra- 
wnie funkcjonujące w dniach rewo- 

lucji wiedeńskiej nie są pewnem w rę- 

ku rządu narzędżiem do walki z hit- 

leryzmem. Hitlerowcy mają na wszy- 

stkich szczeblach aparatury, państwo- 

wej swoich zakonspirowanych ludzi. 

W takich warunkach imperjalizm 
włoski i francuski stanął wobec fak- 

lu coraz bardziej rosnącego niebez- 

pieczeństwa hitlerowskiego nad Du- 

najem. Rzecz o tyle gorzej się przed- 
stawia, że i na Węgrzech coraz bar- 

dziej popułarną staje się idea wspól- 

nego austrjacko - węgierskiego Ar- 

schlussu z Niemcami na wypadek zwy 

cięstwa hitleryzmu w Austrji.  Bar- 

sziej jeszcze przykre dla Francji i 

Włoch jest to, że Anglja bynajmniej 

nie jest skora do bronienia za wszel- 

ką cenę niepodległości Austrji i nie- 

dwuznacznie daje do zrozumienia, iż 

w wypadku zwycięstwa hitleryzmu 

austrjackiego bez interwencji zewnę- 

trznej Niemiec, bynajmniej nie ma za- 

miaru bagnetami utrzymywać niepo 

dległości Austrji. 

Pozostają więc osamotnione Fran- 

cja i Włochy. dla których antyhitle- 

rowska Austrja jest wspólnym i ele- 

mentarnym postulatem , ich polityki 

naddunajskiej. To też słynne аЙНа а- 

tum Habicht'a, domagające się od rzą 

du  austrjackiego przystąpienia do 

współpracy z hitlerowcami w termi- 

nie prekluzyjnym do 28 lutego wy- 

wołało jednakowo silną burzę w pra- 

sie francuskiej i włoskiej. Wymy 

no od chuliganerji i niepoczytalnego 

prowokatorstwa. Dyplomacja włoska 

  

i francuska denerwują się jeszcze tem 

bardziej, że poza zdementowanem.zre 

sztą oficjalnie ułtimatum Habicht'a 

ucichła znacznie kampanja antyau. 

stjacka prasy niemieckiej. Wygląda 

tak, jakby Hitler był już zupełnie pe- 

wny zwycięstwa austrjackich hitlero- 

wców. a A : 

W takich warunkach 

zdecydował się działać szybko. Wys- 

łał do Budapesztu Suvicha, który 

miał za zadanie ustalić z rządem wę- 

Mussolini 

'gierskim wspólny statut sojuszu poli- 

tycznego i gospodarczego Włoch, Au- 

strji i Węgier. Korzyści gospodarcze 

„takiej unji i ewentualny dopływ no 

wych fal kapitału włoskiego mogą od- 

ciągnąć Austrję i Węgry od'niebezpie 

cznego widoku Anschlussu. To jed- 

nak posunięcie zdenerwowało grun- 

townie Małą Ententę. W szczególnoś- 

ci alarmowo : nastrojona jest prasa 

czeska. Francja również bynajmniej 

nie chce, by jej antyniemiecka poli 

tyka naddunajska była drogą do utr- 

walenia hegemonji Włoch w państ 

wach naddunajskich. Dyplomacja 

francuska nie wierzy zresztą, by taka 

włosko - austrjacko - węgierska unja 

mogła na trwałe podmurować chwie- 

jące się stanowisko Dollfussa i zaha- 

mować hitleryzowanie się mieszczań- 

stwa austrjackiego. Dyplomaci fran- 

ćuscy szukając dla Austrji i Węgier 

jakiejś nowej ideologji, któraby od- 

ciągnęła je od przyjaźni Hitlera, za- 

czynają przebakiwač o restauracji 

monarchji austro - wegierskiej. Byl- 

by tu też pomocny Fey, który swą od- 

wagą i doskonałem kierownictwem w 

dniach 'rewołucji więdeńskiej przyć- 

mił autorytet Dollfussa i Stahrember- 

ka. „Kaisertreue Volkspartei“ w Wie- 

dniu wydala w dn. 23 lutego nadzwy- 

czajne 'wydanie swego „Staatswehr“, 

gdzie, ' pochwalając. zresztą całkowi- 

cie dotychczasową działalność Dollfu- 

„od piętnastu lat 

czerwone próby 
ssa i Fey'a., pisze: 

przeżywamy różne 

zamachów, usiłujących zgwałcić su- 

werenność naszego państwa, każdy 

teraz człowiek musi przyjść do prze- 

konania, że naszej ma ostre próby wy- 

sławionej ojczyźnie może przywrócić 

spokój i szczęście tyłko monarchja na 

czele z jedynie legalnym następcą tro- 

nu cesarzem Ottonem 1-szym, księ- 

ciem z domu Habsburgów łotaryń. 

skich. 

Gdyby kawał habsburski nie udał 

się, jest jeszcze jeden pomysł francus- 

kich dypłomatów: Anschluss Austrji 

ze Szwajcarją jako trwałe zneutrali- 

zowanie Austrji i kompromisowe dla 

Włoch załatwienie. 

Prasa szwajcarska wobec tych 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Sowiety — pośrednikiem 
pomiędzy Polską a Litwą? 

„Sociałldemokrats*, oraz parę innych 
pism miejscowych podało wiadomość 
jakoby Sowiety podjęły pośrednietwo 

pomiędzy Polską a Litwą celem 'ure; 
gulowania ich wzajemnych stosun- 
ków. Z kół urzędowych brak pot- 
wierdzenia tej wiadomości. 

Przed podpisaniem porozumienia 
gospodarczego polsko - niemieckiego. 

Dowiadujemy się, że trwające od 
pewnego czasu rokowania polsko- 
niemieckie o zniesienie „wojny celnej“ 
prowadzone ze strony polskiej przez 
radeę ekonomicznego min. spraw za- 
granicznych p. Antoniego Romana, a 
ze strony niemieekiej przez ministra 
von Moltke — dobiegają końca. 

Jak informują Ajeneję .„Iskrę* ze 
źródeł miarodajnych, zarysowuje się 
porozumienie na wszystkich odein- 
kach tak, iż w najbliższym czasie wol 
no oezekiwać pozytywnego zakończe- 
nia rokowań. 

Porozumienie góspodarcze polsko- 
niemieckie ma obejmować przedew- 
szystkiem obustronne zniesienie wszel 
kieh zarządzeń bojowych. Zawierać 
ono będzie również część, poświęconą 
omówieniu warunków tranzytu pol- 
'skich towarów hodowłanych przez 
Niemcy. Pozatem przewidywane jest 
równoczesne zawarcie umów prywat-, 
no - prawnych, dotyczących wywozu 
żelaza z Polski, jak również podpisa- 
nia umowy pomiędzy przedsiębiorst- 
wami żegługowemi obu krajów. 

W rocznicę pożaru Reichstagu 
BERLIN, (PAT). -—  Niemieekie Biuro 

Iniormaeyjne komunikuje, że ze strony mia 
rodajnej donoszą, iż dziś zostali wydaleni z 

granie Rzeszy trzej komuniści — Bułgarzy 
— Dymitrow, Popow i Tanew, uniewinnie 
ni w proeesie o podpalenie Reiehstagu. 

Wydalenie trzech Bułgarów nie mogło na 
stąpić dotychezas, ponieważ rząd bułgarski 
nie uznał wspomnianych komunistów za 
swych obywateli i nie cheiał ieh puścić do 
kraju. Wobec przyznania w ostatnich cza- 
sach przez rząd sowiecki obywatelstwa Z. S. 
R. R. trzem Bułgarom, możliwe się stało od- 
stawienie ich na terytorjam Związku Sowie 
ekiego, eo nastąpi w dniu dzisiejszym. 

Dziś przypąda pierwsza roczniea wybi- 

— Król -Leopold 1. na ulicach & 
: Brukseli. 

  

Fragment z uroczystości koronacyjnych- 
wjazd nowego króla do stolicy. 

'uniewinnieni Bułgarzy zostali wydaleni z Niemiec do.Z.S.R.R. 
chu pożaru w gmachu Reiehstagu. 

BERLIN, (PAT). — Wydaleni dziś z gra 
nie Rzeszy: Dymitrow, Popow i Tanew, wed 
ług nieofiejalnyeh informaeyj, udali się do 
Z. $. R. R. drogą powietrzną. 

MOSKWA, (Pat). dziś o godz. 11 
przylecieli do samolotem do Moskwy 
zwolnieni z więzienia trzej Bułgarzy: 
Dymitrow, Popow i Tanew. Na lotni- 
sku witały przybyłych tłumy publicz - 
ności oraz orkiestry. Powitanie miało 
charakter wyjątkowo uroczysty. Imie- 
niem Kominternu witał przybyłych 
Manuilski, w imieniu władz eywił 
nych kierownik awjaeji cywilnej 
Unszlieht. Bau 

„Min Eden u 
RZYM. (Pat). Prėmjer Mussolini 

przyjął wczoraj po południu min. E 
dena, który powiadomił go o treści 

rozmów. odbytych w Paryzu i Berli- 
nie. 

   

Na podstawie informacyj. dostar- 
czonych przez ministra angielskiego. 

Administracja zastrzega sobie prawe smiany terminu druka ogłoszeń. 
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Marja - Bolesława Szmurtowa 
Żona Profesora U. S. B. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 27-go lutego 1934 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Mostowej 7, m. 3, do ka- 

plicy na cmentarzu Ewangielicko - Reformowanym odbędzie się dn.-|-go marca 

r. b. o godz. 4-ej po poł. 
O czem zawiadamiają 

     

      

„" TEST 

WACŁAW SZANIAWSKI 
| Komisarz agrarny Państwowego Banku Rolnego Oddziału 

' 2 w Wilnie 
zmarł nagle w dniu 26 lutego r. b. 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają 
DYREKCJA i PRACOWNICY Й 

Państwowego Banku Rolnego Oddziału w Wilnie. 

MĄŻ, CÓRKA i SIOSTRA. 

     
      

      

-_ Naczelny prokurator Republiki | 
tuszował sprawę Stawiskiego. 

PARYŻ, (Pat). Minister sprawied- 
liwości złożył sprawozdanie z wyni- 
ków dochodzeń prowadzonych przez 
komisję administracyjną. Komisja fa 
stwierdziła ponad wszelką wątpli- 

wość winę naczelnego prokuratora 
Pressarda w opóźneniu Śledztwa w a- 

erze Stawiskiego. Od jutra Pressard 
który — jak wiadomo -— jest szwa- 
grem byłego premjera Chautemps, 0- 
puszcza zajmowany urząd z polece- 

niem udzielenia wyjaśnień przed ko- 

misją parlamentarną, Pressard nie о- 

Mussolini i Eden powzięli ponowne 

rozpatrywanie memorandum włoskie- 

go i angielskiego. W rozmowach osią- 
gnięto porozumienie co do celów, do 
których należy dążyć, szczególnie zaś 

do możliwości znalezienia podstaw 

ogólnego porozumienia. 

- Robinsonowie w Arktyce, 
(Załoga „Czeluskina* w walce z trudnościami. 

MOSKWA, . (PAT). — Z obozu rozbitków 
„Czełuskina* donoszą iż udało im się umie 
ścić aeroplan w miejseu, nadającem się do 
lądowania i startowania. Po zakończeniu 
pierwszych prae dla zapewnienia sobie da 
chu nad głową, rozbitkowie zaezęli ulepszać 
swe hundynki. pokrywając je dachem z de 
sek i tworząc domki, opatrzone w okna z 
klisz fotograficznych. Tafla lodowa, na któ 
rej znajdują się rozbitkowie, popękała w kil 
ku miejscach, tworząc szezliny parometro 
wej szerokości. Rozbitkowie zbudowali na 
nich mosty. Zapasy żywności przeniesione zo 
stały w hezpieezne miejsce. 

MOSKWA, (PAT). — Do kierownika ek- 
spedycji „Czełuskin* prof. Szmidta wysłany 
został następujący telegram, podpisany przez 
Stalina, Mołotowa, Woroszyłowa, Kujbysze- 
wa, Kaganowicza i Ordżonikidze: 

+  „Przesyłamy bohaterom „Czełuskina* ser 

deczne pozdrowienie bolszewiekie. Z podzi- 
wem śledzimy waszą pelną heroizmu walkę 
z przeciwnościami matury. Staramy się 
przyjść wam z pomocą i jesteśmy przekona- 
mi, że wasza ekspedycja zakończy się po- 
myślnie i że zdołacie zapisać nową pełną 
ehwały kartę w historji walki o zdobycie te 
renów arktycznych*. 

(ole Hojmwepty jest faszystowokie państwo Stanow. 
Wykład Starhemberga o ideologii Heimwehry. 

WIEDEŃ, (PAT). — Przywódca Heim- 
wehry, ks. Starhemberg, udzielił dziś dzien 
nikarzom wyjaśnień 'w sprawie stanowiska 
Heimwebry wobee bież. spraw politycznych. 

propozycyj zajmuje jednak takie sta- 

nowisko, jakie zajmuje zamożna pan- 

na na wydaniu, która nagle się dowia 

duje, że jest przedmiotem. pertrakta- 

cyj rady opiekuńczej nad finansowo- 

zrujnowanym i w łarapatach życio- 

wych będącym młodzieńcem ©dnoś- 

nie jego małżeństwa z tą panną. Pra- 

sa szwajcarska podnosi, że do mał- 

żeństwa potrzebna jest zgoda obu 

stron a spokojna i nikomu nie szko- 

dząca Szwajcarja nie chce bynajm- 

niej włazić w sam środek wielkomo- 

carstwowych antagonizmów. 

Bella gerant allii, tu felix Austrja 

nube — i dziś to ma swój sens. Au- 

strja jest ciągle swataną komuś pan- 

ną. O tyle jest tylko niedobrze, że w 

radzie familijnej co do osoby mał- 

żonka są bardzo poważne różnice 

zdań. Jak się to skończy niewiadomo. 

Narazie bądź eo bądź najwięcej szans 

na małżeństwo ma Hitler: 
Hader. 

Ną wstępie ks. Starhemberg omówił ostat 

nie krwawe zajścia w Wiedniu, podkreślając 

rolę w tych zajściach Heimwehry i zazna” 
czająe, że między Heimwehrą a Schutzbun- 

dem panuje rózforyczenie i nienawiść. Uczy 
nimy jednak wszystko, powiedział. ks. Star 
hemberg, by pozyskać serea i dusze robotni- 

ków. Z przywódcami soejal-demokratyczny- 
mi nie będziemy zawierać żadnych komipro 

misów, natomiast robotników, którzy wałczy 
li po stronie Schutzbundu, traktować będzie 

my nie jako wrogów leez jako członków na 

szego narodu. Heimwcehra stoi na stanowisku 

ogėlno-niemieckim i właśnie dlatego prze: 
ciwna jest t. zw. Gleichschaltungowi Austrji 
i zdegradowaniu jej do rzędu prowineji pru 
skiej. Potępiamy, mówił dałej ks. Starhem- 

berg teorję narodowo-socjalistyczną 0 ra- 

sizmie. Gdyby narodowi socjaliści usiłowa 
Ji wtargnąć do Austrji, wtenczas o©deprzemy 
ten najazd z bronią w ręku, tak jak odpar 
liśmy rewolucję bolszewieką. 

Dalej ks. Starhemberg oświadczył, że 
Heimwehra powitałaby szczerze, gdyby udało 
się stworzyć modus videndi między Austrją 
a Rzeszą, porozumienie to jednak nie może 
nastąpić kosztem uszczuplenia samodzielno- 
Śei Austrji. Utrzymanie samodzielności Austr 
ji jest warunkiem pokoju europejskiego. Ce- 
lem Heimwehry jest faszystowskie państwo 
stanowe. Celu tego nie osiągniemy gwałtem, 
leez ściśle w porozumieniu z szerokiemi war 
stwami społeczeństwa i kanelerzem Dollfus- 

sem. Austrjacki faszyzm nie jest niewolni- 
czą kopją faszyzmu włoskiego. 

Na temat kwestji Habsburgów ks. Star- 
hemberg oświadczył, że należy tu odróżnić 
dwa odrębne zagadnienia. Przez wydalenie 

ezłonków rodziny Habsburgów z Austrji i 
przez konfiskatę ich majątków wyrządzone 
Habsburgom ciężką krzywdę, którąby należa 
ło Eokgenias naprawić. Inną rzeczą jest spra 
wa restauracji Habsburgów. Trudno dziš cos 
w_ tej sprawie powiedzieć, gdyż Austrja znaj 
duje się w stadjum przebudowy. Kwestja 
Habsburgów jest sprawą międzynarodowa, 
wobee czego należy ją traktować z wielką re 
zerwą i taktem. Nie można nawet powiedzieć 
ezy restauracja Habsburgów jest pożądana, 
a zarządzenie na wzór Węgier regeneji nie 
jest w Austrji możliwe. 

Na pytanie jednego z dziennikarzy, czy 
toezyły się jakie rokowania miedzy Heim- 
wehrą a narodowymi socjalistami, oświad 
czył Starhemberg, że rokowań oficjalnych 
nie było i niema. Habiehta uważa za naj- 
większego szkodnika sprawy austrjackiej. —- 
Na zapytanie © koneentracji wojsk na grani 
ey niemieckiej oświadezył, że w Austrji Gór 
nej nastąpiły ostatnio pewne przesunięcia 
oddziałów wojskowych, zarządzenia te byiy 
jednak podyktowane raczej niehezpieczeńst 
wem czerwonem, gdyż, jak wiadomo, Austr 

ja Górna była ogniskiem schutzbundowskie- 
go ruchu. 

Przegrupowywanie wojsk. 
BERLIN, (PAT.) — Jedna z ageneyj zag 

ranieznych rozpowszechnia alarmujace wia 
domości z Linzu oe rzekomo  odbywającem 
się tam przegrupowaniu austrjaekich oddzia 
łów wojskowych. Krażą pogłoski, że trans- 
lokaeja wojsk odbywa się ze względu na 

możliwość powrotu Ottona Habsbnrga do 
Austrji. Wedlug tejże agencji podróżni przy 
byłi z Budziszyna opowiadają o podobnej 
koneentracji wojsk czeskoslowaekich na gra 
niey austrjąckiej. Ta ostatnia wiadomość 
została ofiejalnie zdementowana. 

bejmuje: narazie żadnego stanow'ska:. 
Przeniesienie jego przez rząd Dała 
dier na urząd sędziego trybunału ka- 
sacy jnego zostało zanulowane. 

SĘDZIA PRINCE ULEGŁ 
WYPADKOWI? 

PARYŻ, (Pat). Komisja lekarska 
stwierdziła na zwłokach Prinee'a je- 
dynie poszarpanie przez kołej, nie zna 

lazła natomiast śladów rań, zadanych 

  

kipotezie zabójstwa ani pozytywnie. - 
ani negatywnie. . | LE 

Jak donosi „Lę Journal“, «mimo 
znalezienia przy zwłokach. karteczki 
z końcówką „el*, którą należy uwa- 
žač za etykietę apteczną, analiza bu- 
kterjologiczna nie wykazała we wnę- 
trznościach Prince'a żadnej trucizny, 

ani narkotyków. 

ZNOWU STRZAŁY NA ULICACH 
PARYŻA. i 

PARYŻ, (PAT). — Organizacja prawieo* 
wa t. zw. „Młodzi partjoci* i kilka innych 
ugrupowań prawicowych zorganizowały 

jednej z robotniczych dzielnie Paryża zebra: 
nie, na którem przemawiali m. in. prawiea 
wi deputowani Henriot i Valat. Cheąe prze 
szkodzić odhyciu się zebrania — lewieowey 
napadli na lokal, gdzie obradowałi „Młodzi 
partjoci* i wybili kilka szyb. Dzieki inter- 
wencji polieji nie doszło do poważniejszych 
ekscesów. 

Robotnicy kewieowey wyeofali się przed 
gmach i na jednem z pobliskich batwarów 
usiłowali manifestować i budować baryka- 
dy. Połicja domonstrantów rozproszyła, are 
sztująe 16 osób. 

W ezasie starcia z polieja padło kilka 
strzałów. Po rozproszeniu demonstrantów 
policja znalazła na placn zabitego mężezyz 
nę. Padł tn od kuli. Dotychczas nie usta 
lono dokładnie przyczyn jego śmierei. Jax 
się zdaje, był to robotnik — komanista. — 
Według zapewnień policji, dała ona tylka 
trzy strzały w powietrze na postrach. 

SLEDZTWO. 
PARYŻ, (PAT). — Władze sądowe wdro- 

żyły śledztwo przeciwko komisarzowi polie 
ji Surete General Bayardowi, oraz inspekic 

rowi w dziale kredytów samorządowych w 
ministerstwie handłu Constantinowi. Obaj ei 
urzędniey ułatwiali Stawiskiemu prowadze 
nie jego finansowych operaeyj.  Pozatem 
wszczęto również dochodzenie przeciwko ad 
wokatowi Gibaud-Riband. 

PARYŻ, (PAT). — Parlamentarna komis- 
ja śledcza, badająca aferę Stawiskiego, 
wśród wielu dokumentów otrzymała między 
innemi wykaz czeków, wystawionych przez 
Stawiskiego. Wykaz ten zawiera 400 czeków 
na ogólna liczbę 814 wydanych przez Stawi 
skiego. я 

/śród osób, które otrzymały te czeki Ti 
gurują nazwiska m. in.: dep. Bonnaure ot- 
rzymał czek na 400 tysięcy trs., adw. Gni- 
baud-Ribaud 700 tysięcy frs., dwaj osobiśei 
przyjaciełe Stawiskiego de Pardon — 2 mil 
jony, Romagnino około 8 miłjonów, dyrektor 
T-wa Ubezpieczeń Centiance p. Guebin 
400 tysięcy osobiście i 1 miljon dła T-wa 
Confiance, b. kontroler Surete Generale p, 
Alet 'otrzymał czeki, opiewające na kilka mit 
jonów w ratach miesięcznych. Paul Levy. 
redaktór „Aux Eeoutes", oraz dawnego prz 
wieowego „Le Rempart* i „Aujourd hui* — 
300 tysięcy, redaktor Volonte Duharry — 206 
tysięcy, były administrator „Liherte* Ay- 
mard — 50,000, dr. Vachet, który wystawił 
świadectwo ehoroby Stawiskiemu — 25.00% 
sekretarka byłego ministra Paul — Boneoa- 
ra p. Zuzanna Blum —- 10,000 frs. i wiełe, 
wiele innych osób. 

Wartość wykazanych czeków wynosi oko 
to 40,000,000 frs. $ / 
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Doktor RYWKIND 
(spec. choroby uszu, gardła i nosa) T 

będzie przyjmował chorych.
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73,57: z zadeklarowanej 
sumy Pożyczki Narodowej 

już wpłynęło. 

WARSZAWA, (Pat). Według in- 
formacyj: otrzymanych w komisarja- 
cie generalnym pożyczki narodowej, 
suma wpływów z pożyczki po dzień 
dzisiejszy wyniosła 239 milj. zł. W 

stosunku do kwoty, jaka wogóle z po- 
życzki wpłynąć powinna, słanowi to 

„59/0 wpływów, które są już zna- 
cznie wyższe od cyfry podanej prz 
paru dniami w wywiadzie z komisa- 
rzem generalnym pożyczki narodowej 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 1. III. 
iozpoezyna się okres wpłacania 6 ra- 
ty pożyczki narodowej. Dła większoś- 
ci subskrybentów jest to już rata os- 
tatnia. Subskrybenci. którzy nie opó- 
źnią się w płaceniu i  uskutecznią 
wpłatę najpóźniej do dnia 5. IIL. o 
trzymają w dniu 1. VII. obligację wraz 
z kuponami za okres od stycznia rb. 
Przy opóźnieniu się z wpłaceniem nie 
otrzymają kuponów za 1-sze półrocze 
r. b.. przez co poniosą, oczywiście, po 
ważną stratę. To też w grę wchodza 
nietylko względy poczucia obywatel- 
skiego. które nie pozwalają spóźniać 
się z wpłaceniem raty pożyczki naro- 
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«dowej, ale również poważne względy 
osobiste. Do poniedziałku zatem 
wszyscy muszą wpłacić 6 ratę pożycz 
ki narodowej. 

Dar dla Pana Prezydenta. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 25-go 

dełegacja rolników z okolic Chorzo- 
wa wręczyła p. Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej w hołdzie piękny obraz. 
przedstawiający widok Chorzowa u 
schyłku XIX stulecia. 

Preliminarz budżetowy 
na rok 1934-35 w Senacie. 
WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem posie 

dzeniu Senatu przystąpiono do debaty szcze- 
Rółowej nad preliminarzem. Budżety p. Pre 

Senatu. 
kontroli państwa i prezydjum rady ministrów 
nie wywołały żadnej dyskusji. Referent bud- 
żetu Sejmu senator DRUCKI-LU. KI zaz- 
naczył m. in, że bibljoteka sejmowa otrzy- 
mała w darze od rządu angielskiego zbiór pe 
wnych dokumentów z okresu wojennego i 
przedwojennego. 

Senator WAŃKOWICZ, referując budżet 
prezydjum rady ministrów. podkreślił donis- 
słość pracy biura ekonomicznego. 

Budżet ministerstwa spraw wojskowych w 
zastępstwie ciężko chorego senatora Dąbskie- 
go zreferował przewodniczący komisji skar- 
bowo-budžetowej senator POPŁAWSKI. Re 
ferent zaznaczył, że „dochody preliminowane 
są o I milj. zł. wyżej, wydatki zaś o 61 milj. 
zł. niżej. 
Następnie izba przystąpiła do dyskusji nad 

budżetem funduszu pracy, który zreferował 
senator IWAŃSKI. 

-- Referat budżetu iunduszu prz 
di senator IWANOWSKI./;Mówca via ` 
Że w okresie 1924 do 1933 skarb państwa w! 
datkował około 500.000.000 zł. na wypłaty 
zapomogóowe  bezrobołnym bez jakiegokoi- 
wiek ekwiwalentu dła dobra publicznego. Fun 

sz pracy wysuwając ideę produkcyjnej wal 

z bezrobociem, postawił sobie za cel ciągłą 
adis pracy jako elementu twórczego, sta- 
nowiącego O przyszłości i potędze państwa. 

Wobee tego, że do dyskusji nikt się nie 
sapisał, marszałek zamknął obrady, wyzna- 
<zając posiedzenie na jutro, na godzinę 16-14. 
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Oświądczenie Legjonu Młodych 
w sprawie listu pasterskiego. 

W związku z szeregiem zarzutów, jakie 
przeciwko Legjonowi Młodych skierowane 
został Episkopat Po w ostatnim 

im, Komenda Główna Legjonu 
Młodych składa nam następujące oświadcze- 

nie: 
„Legjon Młodych z prawdziwem zdziwie- 

niem napotkał w ostatnim Liście Pasterskim 
Episkopatu Polski na szereg zarzutów, skie- 
rowanych przeciwko działalności organiza- 
cji. Zarzuty te dadzą się streścić w trzech 
następujących punktach: 

1) Legjon Młodych „odrzuca Chrześcijań- 
stwo* i ma „nastawienie antykatoliekie“. 
2) Legjon Młodych „stoi na stanowisku ko- 
munistycznem”* i 3) Legjon Młodych „pro- 
paguje wołną miłość”. 

Dalłecy jesteśmy od chęci połemizowania 
z postawionemi nam w Liście Pasterskim 
zarzutami, niemniej przeto stwierdzić musi 
my, że zarzuty te oparte są w swej treści 
na zupełnej nieznajomości założeń ideowych 
Legjonu Młodych, gdyż ani na chwilę przy- 
puścić nie możemy, aby je stworzyć mogła 
zła woła, bądź nieznajomość podstawowych 
wiadorhości o teoretycznych zasadach in- 
nych prądów, mie z ideologją Legjonu Mio 
dych niemających wspólnego. 

Ową nieznajomość ideologji Legjonu Mło 
dych i mylne interpretowanie jej podstaw 
przez Dostojne Grono Ks. Ks. Biskupów iłu 
maczyć musimy świadomie fałszywem ieh 
informowaniem przez ezynniki wyłącznie 
polityczne, wrogie Legjonowi Młodych. 

W tym stanie rzeezy jesteśmy zmuszeni 
do stwierdzenia: 

1) Legjon Młodych nie występował i nie 
występuje przeciwko zasadom chrześcijań 
stwa, ani też przeciwko Kościołowi Katołie- 
kiemu, jako instytueji religijnej. Jedynie po- 
lityezna działalność pewnej części kleru, któ 
ra w żadnej płaszezyźnie nie da się pogo- 
dzić z podstawowemi założeniami polskiej 
raeji stanu, spotykała się i spotykać się be- 
dzie nadal ze stanowczym sprzeciwem Legjo- 
nu Młodych. Sądzimy, że tego rodzaju 
nuowisko w żaden sposób nie może być uzna- 
ue za „Sprzeczne z zasadami  ehrześcijań- 
stwa”. 

2) Jednoznaezne potraktowanie ideologji 
Legjonu Młodych z doktryną komunistyczną 
musimy uznać za brak poinformowania o 
podstawach naszej ideologji Wysokiego Gro- 
na Dostojników Kościoła. Stwierdzenie w 
Liście Pasterskim, że: „bankrutują teorje 
przez kościół potępione, a więc marksizm, 
pozytywizm, lberalizm i sprzeczny z Eney- 
klikami i etyką kapitalizm niejednokrotnie 
znajdowało swój wyraz w wystąpieniaea 
i publikaejaeh Legjona Młodych. To przecież 
jednak nie stawia nas na stanowisku ideo- 
łogji komunistycznej. ZAsadnicze podstawy 
teorji komunizmu: materjalistyczne pojme- 
wanie dziejów, negaeja idei państwowej, mię 

dzynarodowość, a wreszcie uspołecznienie 
dóbr materjalnych, spotykają się z wyraźnie 
negatywnem ustosunkowaniem Legjonu Mło- 

  

    

      

    

    

WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 
jest 

[etralm Kara Spółek Rolniczych 
sn od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, AU 
daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; ' 
zužytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla jntśż 

gdyż wspiera kredytem najlicz- 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

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

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

  

Żarówki nie lubią światła... 
Jester raczej wrogiem t. zw. poży- 

tecznych wiadomości, mimo że Che 
sterton tak pięknie ich broni. Prze- 

„ważnie jest to tylko zachwaszczanie 
„sobie głowy rzeczami, które nigdy w 

' zajmują”. 
Życiu nie przydadzą się, a ..„miejsce 

; Te informacje jednak, któ 
re chcę podać o żarówkach 1-0.doty- 
czą kieszeni każdego z nas, 2-0 może 

, kiedyś jakąś usługę jednak oddadzą. 

"dać zarobić. 

  

Na początek trochę kałkulacji. —- 
Bańka szkłana do żarówki kosztuje 
14 groszy, drucik molibdenowy — 10 
gr. Inne części. robocizna. koszta han: 
dlowe, świadczenia i t. p. razem wz 
te nie wyciągną ceny żarówki wyż 
nad 65—75 gr. kosztów własnych, za 
kładając, że fabrykant żarówek wszy- 
stko to musi kupić i komuś jeszcze 

Ale wyobraźmy sob:: 
wielki, potężny. nowocześnie zorgani- 
zowany- kartel żarówkowy. Własne 
huty szkłane. kopalnie, przemysł me- 
talurgiczny, Świetnie zorganizowany 
aparat. który kupuje tylko niektóre 
surowce. nie ma mnych kosztów, niż 
faktyczne własne. a gotowemi żarów- 
kami może tak manewrować, że kup- 
cy i konsumenci będą zdani na jego 
łaskę i niełaskę. Takie kartełe istnie- 
3а ® każdej prawie branży. j 

W Die Tat* pisał swego czasu 

   
  

  

Ferd. Fried o zapowiedzi zniżki ceń 
szeregu artykułów. Skąd raptem taka 
ofiarność pp. fabrykantów. A stąd, że 
trzeba było wzmocnić kurczący się 

  popyt — zniżyć ceny można zaś było 

tam, gdzie zysk wynosił... tysiące pro 
cent... Oto zestawienie: , 

Koszta Cena 
wytw. sprzedaž 

Żarówka mk. 0,10 1.50 

Gramofon 12— 120.— 

Płyta gramofon. 0.35 3,50 

Po tych ciekawych zdaje 
frach przejdźmy do histor, 
czyta się „jak powieść*. Wychodzi w 
Polsce od roku ub. „Merkuryusz Poi- 
ski Ordynaryjny*. Jest to wznowienie 
najstarszej, bo w 1661 r. założonej ga 
zety polskiej. Tam to można wyczy- 
tać różne ciekawe rzeczy. 

    

Cały niemal przemysł żarówkowy 
w Europie jest skartelizowany w 
„Phoebus - Kartell“, a stało się to proś 
bą i groźbą, czego przykład będzie ni- 
żej. Nasi... Prometeusze, dawcy Świa- 
tła, dobroczyńcy ludzkości mają w rę 
ku wszystko, tak jak tośmy. sobie, na 
początku omawiali. Złotodajny inte- 
res jest zorganizowany. Łup, haracz 
ściąga się bez pardonu, a dzieli się mię 
dzy swoich sprawiedliwie: każdemu 

dych, który przeciwstawia im: idealizm. kul 
Państwa, państwowy nacjonalizm i upna- 
stwowienie środków produkcji. Trudno rów- 
nież przypuścić, aby głoszona przez Legjon 
Młodych idea sprawiedliwości społecznej i 
podnoszenia praey dla Państwa do najwyż- 
szego szczebla wartości społecznych mogła 
być uważana za sprzeczną z zasadami chrze- 
ścijaństwa. 

3) Jeśli chodzi o zarzut dotyczący rzeko- 
mego „propagowania wołnej miłości*, to 
musimy stwierdzić z całym naciskiem, że 
zainteresowania organizacji ideówe-politycz- 
nej, jaką jest Legjon Młodych, kierowane sy 
przedewszystkiem na zagadnienia wchodzace 
w zakres tych działań. Dyskutowanie nato- 
miast również i spraw innych, spotykane na 
łamaeh prasy Legjonu Młodych, musi być 
traktowane nie jako chęć ich propagowania. 
ale jako poświęcanie uwagi kwestjom, nie- 
pozbawionym jednak pewnej doniosłości spa 
łecznej. 

Wierząc, że treść Listu Pasterskiego po- 
dyktowana była troską o zachowanie w spo- 
łeczeństwie polskiem ducha chrześcijańskie - 
go, trudno nam jednak nie podkreślić nie- 
sprawiedliwości, jaka dotknęła Legjon M'o- 
dych skutkiem błędnej oceny naszego sła- 
nowiska. Nazwiska tak poważnych Dostojni 
ków Kościoła, jak Ks. Kardynała Hlonda 
i Ks. Ks. Biskupów Szelążka, Kubiny, Oko 
niowskiego i Gawliny zmuszają nas do wy- 
rażenia przekonania, že opinja ich zawarta 
w Liście Pasterskim, o organizacji, której 
pierwszym i jedynym Członkiem Honoro- 
wym jest Marszałek Piłsudski, a jednym z 
pierwszych senjorów Šš. p. Biskup Ban- 
durski — opiera się jednak naprawdę na 
nieporozumieniu. 
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Inauguracja siedziby Akademji Literatury, 
oraz dekoracja odznakami „Polonia Restituta“ 

członków Akademiji. 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 

17-ej odbyła się inauguracja siedziby 
własnej Polskiej Akademji Literatury 
w pałacu Potockich przy Krakow- 
skiem Przedmieściu. połączoną z wrę 

czeniem odznak orderu Polonia Re 
stituta Wacławowi Sieroszewskieniu 
(wielka wstęga, Wacławowi Berento- 
wi (komandorja). Leopołdowi Staffo- 

wi (komandorja) i Karolowi Irzykow- 
skiemu (krzyż oficerski), — oraz z 
wręczeniem nagrody Polskiej Aka- 
demji Literatury dla młodych, w w 
sokości 3,000 zł., za powiešč  „Zaz- 
drość i medycyna. p. Michałowi 
Ghoromańskiemu. —  Dekoracji do- 
konał premjer Jędrzejewiez, w obec- 

    

neści p. ministra oświaty Waeława 
Jędrzejewicza, nagrodę zaś wręczył 
laureatowi prezes Akademji Wacław 
Sieroszewski. 

  

Podczas uroczystości, poza p. pre- 
m.jerem i p. ministrem oświaty byli o 
becni: minister komunikacji Butkie- 
wicez, wiceminister ks. prof. Žongolio- 
wiez, b. minister Miedziński, członko - 
wie Polskiej Akademji Literatury. 
przedstawiciele władz i zaproszeni 
goście „ze sfer literackich, artystycz- 

nych i wydawniczych. Obecny był ró 
wnież bawiący w Warszawie prezes 
Pen-Clubu Rumuńskiego p. Wiktor 
Efimiu. 

  

  

  

  

Federacja P.Z.0.0. w Święcianach protestuje 
przeciwko prześladowaniu Polaków w Litwie. 

  

   

cianach pienarne zeł 

ranie Federacji Polskich Związków Obroń 
ców Ojczyzny pow. święciańskiego, na któ 
rem reprezentowane były: Związek Oficerów 
Rezerwy, Związek Podoficerów Rezerwy, Z 
Rezerwistów, Związek: Inwalidów Wojennych 
R. P. i Legja Inwalidów. Na wstępie oma 
wiano sprawę ucisku Polaków przez Litwi- 
nów, w związku z czem  powzięło nastę 
pującą rezolucję. 

Odbyło się w Ś 

    

   

  

  

Król Leopold Iii składa przysięgę. 

  

Na uroczystem posiedzeniu obu izb pa:- 
lamentu no król Belgów Lcopołd III 210 
żył przysięgę 

Zdjęcie nasze przedstawia moment, w kto 

rym Leopold IIf podniósłszy rękę wygłasza 
tradycyjną formułę przysięgi: „Przysięgam 

   

  

iż przestrzegać będę konstytucji i praw na- 
rodu belgijskiego oraz bronić nienaruszalno- 
ści terytorjum*. Na prawo -— zajmują miej- 
sca ks. Karol, królowa wdowa Elżbieta, kró 
lowa Astrid, a obok niej ks. następca tronu 
Baudoin i ks. Józefina Szarłoła. 

  

Notatki z Polski i i ze świata. 
— WYSTAWĘ RĄK Ww PARY Zu dai 

znany tam fotograf Manuel. Zgromadził оп 
fotografje rąk wybilnych ' polityków, litera- 
tów, artystów i sportowców. Między innemu 
figurują na wystawie fotografje rąk prezy- 
denta Doumergue'a i Paul Boncoura. Pod 
każdem zdjęciem rak umieszczony jest „psy- 
chologiczny portret* ich właściciela z określ:- 
niem charakteru według zasad chirologji. 

— ASFALT SOWIECKI ma. być. importo- 
wany do Połski. Dotychczas był on sprowa 
dzany z Ameryki i Rumunji. W. pierwszym 
wypadku okazał się za drógim, w drugim, = 
nietrwałym. Już w przyszłym miesiącu na- 
dejdzie do Polski pierwszy transport asfaltu 
sowieckiego, wydobywanego w okolicach m4- 
rza Kaspijskiego: Będzie on užyty do budo- 
wy dróg w rozmaitych połaciach naszego 
kraju. 

Sowiety złożyły także ofertę na dostarcz -- 
nie asfaltu | pod budowę jezdni w Warszawie. 

' — REKIN -W ŚLEDZIACH, Pe en . ku- 
piec: w Gdyni ipył bęczkę śledzi wprogł z 
statku, przybywającego z rybami z Ńorwegji 
Po rozładowaniu beczki okazało się, że w Ś 
dziach znajduje się młody rekin. Oddano go 
do stacji morskiej w Gdyni. 

— WISŁA RUSZYŁA w samym górnym 
biegu. Spływająca gęsta kra utworzyła 4-ki- 
tometrowy zator pod Nieszawą, tak йе zacho- 
'dzi możliwość wyłania rzeki. 

r AMERYKAŃSKIE SAMOLOTY. mają 
być dostarczone przez lotnicze zakłady „Cu: - 
tis“ St. „Zjednoczonych dla Rosji Sowiecki-j. 

    

   
  

  

na samoloty (i częśći 
zamienne| + 2 i pół miljona dolarów. 

— WILLE NA HELU są w. niebezpieczeń- 
stwie z powodu ostatnich huraganów i burz. 

tyle, ile by mógł odebrać, gdyby nie 
dać dobrowolnie... 

Drobniejsze rekiny. ałbo szczupaki 
też lecą na' żerowisko. Cóż kiedy siła 
organizacji większa: 
wkupić do stada, jeśli pozwolą, albo 
uledz w nierównej walce. I tak gdy 
powstała u nas, na Ślasku fabryka ża- 
rówek ..Helios'* produkująca taniej i 
obsługująca rynek intensywnie, zde - 
nerwowany kartel zaproponował ,,szt1 
mę”. Ślązaki się uparły: — nie! Wybu- 
chła wojna. 

              

  

Któż z nas nie widział tego cudacz 
nego potworka grożącego: naszym © 
czom i obżerającego się prądem ełex- 
trycznym? .Prądożerca* terroryzuje 
całą Europę, dociera i dalej. Nie ku- 
pujcie tanich żarówek, bo są złe, mar 
nują prąd i psują wzrok... — Otóż 
przy dzisiejszej standaryzacji fabry- 
katów nie sposób wykazać w cyfrach 
mających praktyczne znaczenie, ja: 
kichkolwiek różnic między żarówka- 

  

"mi. Może jakaś firma robić specjalne. 
 ipjeniczneć zgoda ałe motywo- 
wać „lepszość* oszczędnościa gospo- 
darczą, to jeden z tych szczytów bla- 
gi. których dziesiątki demaskujemy 
codzień, a których setki wymuszają 
na nas haracz środkami zorganizowa- 
nemi. Jedyny więc sens miljonów, wy 
dawanych przez kartel na ogłoszenia 
z „prądożercą*, to — żarówki takie 
są złe bo nie skartelizowane... 

Pod 
i to 

Woda potworzyła na półw 
myte są wille „Promienna' 

yspie wyrwy. 
i „Sielanka 

  

„tak poważnie, że grożą osunięciem się. Urząd 
Morski w Gdyni wydał właścicielom: żagrożo- 

  

nych will worki z piaskiem w celu przy 
mniej doraźnego zabezpieczenia przed runie- 
ciem. 

Rożhukane fale uszkodziły. również pomo- 
sty mola na cyplu półwyspu hełskiego. 

-— BUDOWA „DOMU HARCERSKIEGO" 
W WARSZAWIE ma być rozpoczęta na wios- 
nę bieżącego roku. Na czele Komitetu budo- 
wy stoi p. Prezydentowa Mościcka. Państwo- 
wy Urząd WF. i PW. przyobiecał na ten coł 
plac u zbiegu ulic Łazienkowskiej i Myśliwice 
kiej. Nowowzniesiony „dom* ma pomieścić 
biura wszystkich naczelnych instytucyj har- 
cerskich, jak również świetlice i archiwum. 

— CHIŃCZYK CHINCZYKA postrzelił pod 
Jasłem. Obaj: Ksu-4o-Chung i Kon-Tsing-Jo 
zajmowali się sprzedażą wyrobów chińskich 
po wsiach. W lesie niedaleko Jasła w czasie 
sprzeczki Kon-Tsing-Jo strzelił do towarzy- 
sza ztylu 4 rewolweru, trafiając go w 57 
Chciał w ien sposób pozbyć się wierzycie 
któremu był winien 750 zł. Rannego Chińcz 
ka przewieziono do szpitala zdrowym zaję 
się policja. 

-— PRZEŚWIETLANIE MASZYN promic- 
niami Roentgena dokonywują w Jnstytucie 
Dieslowskim w Leningradzie w celu stwierdze 
nia defektu. Nowy ten sowiecki wynałazek 
oddaje kolosalne usługi technikom,sktórzy nie 
potrzebują teraz rozmontowywać maszyn, by 
ujawnić niedokładności, braki i t. d. Zyskuje 
się przez to TA oszczędność na czasie i w 
pracy. 

Części żelazne i stalowe do 80 mm, a alu- 
minjowe do 250 mm. — są prześwietlane bez 
żadnej trudności. amik. 

  

     
   уу 

ła 
  

Jakże walczył kariel z „Heliosem*. 
Zarabia tak fantastycznie mógłby 
łatwo zarżnąć konkurencję zniżką cea 
Dobrze. ale potem publiczność zbun- 
tuje się, nie zechce zgodzić się na daw 

  

ne ceny... Cóż się robi? -- Wypuszcza 
się żarówki .,Tamtris* —- efemerydy 
jeszcze tańsze, mają one poderwać 
na rynku „Hełosy”, same skazane 5.) 
na ostrzał „„prądożercą”, a po upadku 
konkurencji, urwie się nędzne życie 
i „Tantrisėw“. iPozostaną na płacu 
tylko żarówki ..drogie ale dobre*, 

  

Zaczęła się licytacja cen na zniżkę, 
ku rozpaczy sprzedawców: coraz to 
nowe niespodzianki przynosiły stra- 

ty i uniemożliwiały jakąkolwiek kal 
kulację. Punkt kulminacyjny był tak: 
firma .Helios* osłupiała ze zdumie- 
nia, przeczytawszy pewnego dnia. że 
ktoś sprzedaje „tantrisy““ po cenach 
„Heliosów*. zaś „НеПозу“ } 
niej... Ktoś wykupywał .„Heliosy 
dawał je taniej niż firma? — Tego już 
było za wiele. Machinację kartelu wy- 
jaśniono. Dyr. Natanson powędrował 
do więzienia. P : 

  

   

  

Ta historja poiczyč powinna zahu- 
kanego: „naszego czlowieka“ ile mož- 
na inscenizować w życiu gospodar- 
czem. „łleliosy* tańsze od „Heliosów* 
„Tantrisy“ zwalczane przez własny 
koncern... Nić należy potem dziwić się 
jakiejś — minimalnej zresztą — kon- 
kurencji ..Osram* z „„Tungsram* czy 

  

„Powiatowa Federacja P. Z. O. O. zrzesza 
jąca 1400 ezłonków powiatu święeiański 
na zebraniu w dniu 24 lutego br. w Święcia 
nach, doeeniając historyczną przeszłość kil 
kowiekowego zgodnego współżycia Narodu 
Polskiego i Litewskiego i przeżytej wspól- 
nie ciężkiej niewoli carskiej — protestuje 

przeciwko obecnemu stanowi, jaki zaistniał 
na terenie Państwa Litewskiego w stosunku 
do naszych braci Polaków, którzy za pielęg 
nowanie języka polskiego zostali niewinnie 
wtrąceni do więzienia. 

Tak czynili siepacze carsey z najwierniej 
szymi synami Polski i Ltwy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, my rezerwi 
ści zamieszkali na terenie powiatu święciań 
skiego zwracamy się do Rządu Rzeczypospo 

litej Polskiej z prośbą 0 poezynienie odnos- 
nych kroków w celu zapewnienia naszyn: 
braciom zamieszkałym na Litwie, warunków 
normalnego bytowania tak gospodarczego 

jak i kulturalnego". 
Treść rezolucji przesłano władzom nad 

rzędnym organizacyj. 

Depesza prezyd. Einbunda 
WARSZAWA. (Pat). P. minister 

opieki społecznej i prezes t-wa polsko 

estońskiego dr. Stefan Hubicki otrzy- 
mał od p. Einbunda, b. naczelnika 
państwa Estonji i przywódcy wycie 
czki estońskiej następującą depeszę z 
Turmont: 

„Przekraczając granieę Polski wspomina- 
my ze wzruszeniem dni przebyte pod Pana 
wyjątkowo serdeczną opieką. Prosimy -0 przy 
jęcie i wyrażenie T-wu Polsko-Estońskiemn 
i Władzom Polskim serdecznych podzieka 
wai“. 

   

  

Rektor uniwersytetu 
kowieńskiego 

6 roli Polski nad Bałtykiem. 
'RYGA, (PAT). —- Prasa litewska podaje 

obszernie treść przemówienia rektora Micha 
ła Romera, wygłoszonego na święcie estoń- 
skiem w Kownie. Według rełacji „Lietuvo: 
Aidas“, rektor Romer miał między innemi 
powiedzieć co następuje: 4 

„Nieszezęśliwe ułożenie się stosunków po 
między Połską a Litwą uniemożliwia poważ 
ne pregalowanie stosunków w państwach 
bałtyckieh: i dlatego idea związku państw 
bałtyckich pozostała dotychczas w dziedzinie 
marzeń. Ostatnie jednak wypadki w Euro- 
pie, specjalnie zaś nawałnica naciągająca ze 
strony niemieckiej, jak również  niezwykie 
aktywna i giętka polityka polska daje na 
dzieję, że Polacy zrozumieli konieczność asi 
nięcia bałkańskiego stanu w odniesieniu do 
Litwy. Każdy krok w tym kierunku będzie 
v radością powitany. Będzie to stanowiło 
ogromny postęp w tej dziedzinie paeyfikac 
ji i normalizaeji stosunków w tej ezęści Euro 
py. Unormowanie tych stosunków będzie po 
tężnym ciosem zadanym polityee niemiec- 
kieį „Drang nach Osten“. Polska, pogodzona 
z €złonkami związku państw bałtyekieh, be 
dzie mogła odegrać rolę środkowego ogniwa 
pomiędzy południową Europą a państwami 
baltyckiemi. Stanowisko Połski byłoby nadz 
wyezaj doniosłe i pełne zaszczytu. Połska w 
środxu Europy mogłaby odegrać decydującą 
rolę a związek państw bałtyckieh mógłby 
być. jednym z jej elementów. Jest to bardzu 
ważny regjonalny problem europejski, mają 
cy wszełkie możliwości rozwojoa i piekne 
perspektywy”. 
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UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Rozmowa literatów. 

    

W jednej z kawiarń wileńskich, 

odrazu u Rudnickiego, 

wileńscy -i 

powiedz- 

my 

literaci 

siedzieli dwaj 

zabawiali się rozmową. 

Byli to ludzie inteligentni, a przytem znaja- 

ię na wylot, unikali więc takich słów. 

kolektywne 

„postulat“, 

   

  

    

  

sumienie”. 

„sofizm”. 

ę snob* i t. p 

swobodnie, ale rozmawiali % За Pitigrilli, 

zości w wza- 

  

choć nie bez tonu pewnej wyż 

jemnym do siebie stosunku. 

  

Gdy w pewnym momencie dysk 

ała, ponieważ temat ostatniej „Środy* 

był gruntownie wyczerpany, a do następnej 

trzeba było czekać kilka dni, zapytał literat 

А 

ur 

      

opowieść o bezsenności żo- 

? Rzecz autentyczna. 

znam — odparł literat B. i 

ny maharad 

— Nie, 

  

nie 

„Gdzie on to ukradł? 

  

pomyślał: 

Literat A. jednak, nie 

z tego tajemnicy i zaczął opowiadać: 

W| Indjach żył maharadża, bogatszy 

niż król Midas. Miał złoto, klejnoty, 

słonie, auta i samoloty w ogromnych iloś- 

ciach. Miał oczywiście także żonę... 

Tego i najbogatszy nie może uniknąć 

pomyślał z odcieniem mełancholji literat 

B., zachował jednak tę uwagę zazdrośnie dla 

siebie, postanawiając ją wyzyskać w najbliż- 

szej powieści. 

- Źle mówię żonę 

zamierzał robić 

konie. 

- poprawił się lite- 

rat A. — Miał siedem żon, ale ostatnia z nich 

była najpiękniejszą. Niestety kobieta ta, mi 

mo całej doskonałości, miała pewną wadę... 

—- Moja ich nie ma — pomyślal literat 

B. i roześmiał się tak gorzko że z ciastek sto 

jących na stole opadł lukier. 

- Mianowicie cierpiała na bezsenność 

ciągnął dalej literat A. —— Maharadża więc 

czynił wszystko, by ją wyleczyć. Ponieważ 

był bardzo zajęty, jak wszyscy ludzie, którzy 

nic nie robią, a bezsenność ukochanej żony 

przerywała mu spoczynek, czynił najwięk- 

sze wysiłki, aby tę straszną chorobę zwal- 

czyć. 

Wszystkie nowoczesne środki i odkrycia. 

które sprowadzają s*n, dostarczano jego żo 

  

nie wagonąmi. Napróżno. . Ani weron: 

opium, morfina. ani chłoralhydrat, nie mó- 

wiąc o innych nie pomagały. Nie pomógł    
lekarz, który jej zastrzyknął bakcyle sen- 

ności, nie pomógł sprowadzony z Europy, 

profesor Freud. który badał jej stany pod- 

świadome. Zblamował się inny uczony. któ- 

ry kazał jej trzysta razy powtórzyć zdanie: 

„już śpię”, nie poskutkowały: zimne okłady, 

ani moczenie nóg w zimnej wodzie. Wagony 

ciemnego piwa sprowadzone z Monachjum, 

za radą pewnego wiecznie Spiącego wielko- 

rządcy maharadży sprawiły, 

przytyła tylko cokolwiek, 

nie było mowy. Te same ilości tokajskiego 

wina, zaaplikowane jej za namową dowódcy 

gwardji na dwórze. dały tyłko ten efekt, że 

nabrała więcej temperamentu. którego zanik 

obserwowano po piwie. 

  

że nieszcz    
ale o zaśnięciu 

Wfkońcu dowiedziała się o tem wszyst- 

kiem banda oszustów z Europy. Postanowili 

oni sprzedać maharadży łóżko królowej. Sa- 
by, nabuja / go przedtem, że właśnie ta 

królowa sypiała najlepiej i że to łóżko ma 

cudowne właściwości usypiania najoporniej- 

szych. 3 

- No i co? Zasnęła? zapytał literat R. 

— Owszem, zgadłeś odparł literat A. 

—Zasnęła. Jednakże nie łóżko sprawiło ten 

cud. 

= A więć co?" 

— № łóżku, pod poduszką, znalazła ksią- 

żkę, zapomnianą tam przypadkowo przez 

ostatniego właścicieła. Gdy przeczytała pierw 

szą kartkę zasnęła jak kamień. 

— Cóż to była za książka?-—zapytał lite- 

rat B, któremu zrobiło się trochę nieswojo. 

— To była twoja ostatnia powieść - — 

powiedział z należytą powagą kolega 4.1 

zawoławszy kelnera zapłacił dwie pół czar- 

ue, wychodząc z założenia, że za takie dow- 

cipy należy dopłacać shrchającemu. Wel. 

      

  

  

60 ofiar w katastrofie kolejowej. 
PITTSBURG, (Pensylwanja). (PAT) -— 

Pociąg pasażerski, idący z pełną szybkościa. 
wykołeił się, Lokomotywa, tender t jeden wa 
gon spadły z wiaduktu. Dwa wagony sypial 
ne i jeden wagon restauracyjny pozostały ne 
szynach. Jeden wagon pulmanowski przewró 
«ił się. Wypadek został spowodowany przez 
złe nastawienie zwrotniey. Około 40 osób od- 

„Philipsem*. Te układa 
4 góry... 

„rzeczy się 

A robi się to tak sprytnie, że nawet 
aparat państwowy staje nieraz bezra- 
dny. Rekiny wykręcają się np. noto- 
vycznic od podadkow. Jak się "to robi? 
-- Otóż każda taka firma w danem 
państwie jest „krajowa. Krajow 
polega na tem. że na miejscu... monłu 
je się sprowadzone elementy. Części 
składowe, oczywiście „kupuje się za 
ao Pociąga to „ogromne kosz- 
ta“ i firma jest zawsze „u progu rui- 
ny, Czy trzeba dodawać, że to wszy 
stko jest inscenizacja? Że „ogromne 
koszta i wydatki** wędrują przez gra: 
nicę państw tylko na papierze? Ża- 
cówki. światło, to bajeczny , interes 
Ale ograniczone państwo z nieograni- 
czonym. bo międzypaństwowym kar- 
telem gra w beznadziejną ciuciubab 
kę. Doskóńale opłacani (jest, jest z cze 

go...) buchalterzy wykażą zawsze. że 
„lt nas tu nędza. O tamci. za zagrani 
cą. to dopiero zarabiają. Niestety, ta- 
ki łos naszej Ojczyzny... —Zagranicą 
zagraniczni buhalterzy mówią to sa- 
mo swoim władzom skarbowym... Pro 

szę bardzo, kto tu znajdzie jakąś nie 
ścisłość, jakąś „miedomogę w tej świet: 
nej maszynerji, w tej pompie do pom. 
powania złota z miljonów na rzecz 
genjuszów. którzy pojęli co to znaczy 
organizacja?... 

  

   

   

Oczywiście zdarza się, że coś gdzieś 

niosło rany, zaś 20 zostało zabitych. Śnieży 
ea i silny mróz utrudniają akcję ratunkową, 
zwiększając cierpienia rannych. 

PITTSBURG, (PAT). — Według ofiejal 
nych danych, w kafastrofie kołejowej utrx- 
еНо życie 7 osób a 40 jest rannych, w tej 
liezbie 25 ciežko rannych. 

idzie nieskładnie. Wtedy — pieniądze. 

Tenże „Merkurjusz Ordynaryjny“ opo 
wiada szczegółowo: Była jakaś redak 
cja, która nie zamieszczała „prądożer- 

sy”, znalazła się. firma. nieskartelizo- 
wana, która zażądała publicznego 

sprawdzenia jakości żarówek kartelo- 
wych i niekartelowych. — Jakież tru- 
dności wynikły, jak trudno było do 

prowadzić do tego prostego zdawało- 
by się doświadczenia! A kiedy. wresz- 
cie fotometr wykazał... blagę kartelo- 
wej "reklamy i przedstawiciel owego 
pisma złożył w redakcji opatrzony 
podpisami świadków opis demonstra- 
cji — następnego dnia ukazał się w 
druku nie artykuł, ale... „prądożerca*. 

„Tak to bywa, bywa, bywa* — mó 
wi legjionowa piosenka. Porozumiej- 

my się. Te niesamowite historje po- 
daję tu na wiarę. Gdyby być tak.. 
-wszechpotężnym, by móc wniknąć w 
te dobrze kryte sprawy, to okazałoby 
się może niejedno nieścisłe, ale że wy- 
płynęłyby rzeczy jeszcze ciekawsze — 
w to nie wątpię. Ile i jak z nas łupi P 
T. Organizacja, możemy ocenić dopie- 
ro przy zestawieniu z cenami wyro- 

bów japońskich. Ceny te, wcale nie 
dumpingowe. sa”w stosunku do na- 
szych Śmiesznie, nie do wiary niskie. 
Ale o tem kiedy indziej. 

  

jim. 

——000— 

+
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
О krok od strasznej Śmierci. 

  

W ehutorze Mańkowicze, gm. twereek 
omal nie.pogrzebali żywcem 32-letniego G' 
gorza Iwanowa, bogatego gospodarza. G. 
Iwanow od kilku dni wpadł w letarg i w 
špiaczee przeleżał trzy dni, a mianowicie 
23, 24 i 25 b. m. W dniu 26 b. m. rodzice 
twanowa zamierzałi go pochować, gdyż u. 
ważali, że syn zmarł. Sprowadzili już trum:- 

    

Dzisna prosi o ulgi. 
Dn. 13.11.34 r. delegat m. Dzisny, p. A 

Szułman złożył na audjencji u p. wicewoje 
wody Jankowskiego petycję swoich moca 
dawców do Min. Skarbu o zrewidowanie do- 
tychczasowego wymiaru podatków od lokali 
i nieruchomości w Dziśnie, prosząc o popar 
cie. P. A Szulman przedstawił p. wicewoje- 
wodzie wyjątkowo ciężką sytuację materjał 
ną Dzisny, która konjunkturalnie w stosun 
ku do czasów przedwojennych zmieniła się 
kontrastowo 

Dzisna przed wojną osiągała wiele korzy 
ści materjalnych z żeglugi i transportu rze 
kami Dźwiną i Dzisną; była też miastem 
powiatowem, czyli siędzibą wielu władz: 
nadto Dzisna dyspono i zasobnų 

okolicą, która korzy: 
czych miasta; wreszcie 
Ryskim została odsunięta daleko od kolei 
38 klm.k A więc wszystkie czynniki, któr: 

     

   
   

    
     
    

  

     

  

    

stworzyły i powodowały rozwój miast: 
Dzisna utraciła i stała się przysłowiowo u- 
padającem i biednem n: tem 

  

Dia ilustracji — Dzisna z 14 tys. miesz 
kańców liczy obecnie koło 5 tys., z 1200 do 
mów. liczy obecnie 847 (w tem przeszło 50 
piętrowych stoi bez użytku); mies: czę 
Sto wydzierżawia się bez czynszu, za затае 

opalanie, celem ochrony budynku od ruiny 
aktowanie więc Dzisny wedle stosun- 

ków przedwojennych a nie faktycznie pa- 
nujących jest wielce niesprawiedliwe i ruj 

uujące, jej mieszkańców. 
P. Wicewojewoda, znając. dokładnie wy- 

  

      

    

  

      

     wie swego poparcia, pazesyłając za 
tycję według przynależności do Izby 
bowej w Wilnie dla dalszego biegu. 

We ćzwartek dnia 22 lutego br. p 
man został przyjęty przez Prez 

bowej p. Rat 
ność petyc zaznaczył, że swego 

podejmował w tej sprawie starania w Min 

Skarbu. Obecnie przyrzekł p. Preezs Ratyń 

ski ponownie poprzeć tą sprawę w Min. Skar 

bu. Jednocześnie p. Prezes Ratyński podkreś 

Ii, że poszczegółni podatnicy mogą składać 

do tut. Izby Skarbowej indywidualne poda 

nia o ulgi podatkowe, które będą rozpatry 
wane szczególnie przychylnie 

Wogóle. zaznaczyć nalež + władze ma 

ja pełnię zrozumienia dla wyjątkowo cięż- 

kiej sytuacji Dzisny. 

Samolot „Społem” 
„wiązck Spółdzielni Spożywców pod, 
atywę zakupienia przez ółdzielcz 

spożywców płatowca i przeznaczenia go do 

międzynarodowych zawodów okręžnych do 

koła Europy: zwanych Challeng'em, których 

zaszczyt zorganizowania w r. b. przypad? 

Polsce, Spółdzielcy może więcej od innych 

doceniają potęgę i potrzebę rozwoju lotai- 

ctwa, będącego najbardziej nowoczesnem 

przejawem 4ężyzny i zdolności twórczej posz 
czególnych narodów. Nic więc dziwnego, iż 
inicjatywa w tej sprawie znalazła szeroki od 

dźwięk w całej społeczności spółdzielczej roz 
rzuconej po całej Polsce. Poza centralnym 

„Komitetem Budowy Płatowca” w, Warsza 

wie, powstał cały szereg komitetów lokai- 
nych w innych miastach, a między innemi 1 

Szul 
a Izby Skar 

kiego, który przyznał słusz 

  

   

  

  czasu 

    
  

   

  

   
   

  

   

      

   

w Wilnie. 
Komitet wileński przedewszystkiem uch 

walił zwró się z apelem do wszystkich 
  

spółdzielni Spożywców na Wileńszczyźnie, 
aby ze swoich czystych nadwyżek przekazały 

pewne sumy na budowę wspomnianego pia- 
towca, i przystąpiły do kolporta 
wiednich znaczków pomiędzy swoimi człon 
kami. Komitetowi chodzi nietylko o zebranie 
wyznaczonej kwoty pieniężnej, której uzys- 
%anie zdaje się być więcej niż pewne, lec 

   © В. š 

    

   

    

jak najszerszego ogółu spółdzielcze 
„Akcja bowieną po 

marodówą ina świadcz. 

     
ć również o amb 

k 

i žywotnošci ruchu spółdzielczego io jego * 
dążeniach i ideałach. Że akcja powy: 
popularna wśród tutej i. naj 
lepiej świadczy fakt, iż na samą wi o ut 
worzeniu komitetu, cały szereg spółdzielni 
zaofiarówało swoią pomoc i współpracę. - - 
Pierwsze miejsce pod tym względem naj- 
prawdopodobniej zajmie Spółdzielnia Praco- 
wników Więzienia na Łukiszkach, która na 

rzecz budowy płatowca przekazała z czystej 
nadwyżki kwotę zł. 150. ‚ 

2200212000. 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
DZIŚ 

po cenach zniżonych. 

„DZiDZI“ 
JUTRO 

po cenach propagandowych 

„MARJETTA" 

Paryż na wiosnę. 

   

    

  

  

  Biała sukienka popołudniowa i błękitny 
płaszczyk. 

  

nę, sprowadzili popa, zamówili mogiłę. Trał 
cheiał, że w dniu tym przybył do wsi lekarz 
wojskowy, który zaciekawił się wypadkiem. 
Po zbadaniu lekarz stwierdził, iż Iwanow 
jest w stanie letargu. Wobec takiego orze- 
ezenia lekarza eofnięto zarządzenia pogrze- 
bu i rodzina z niecierpliwością oczekuje 

pi udzenia się Iwanowa. 

  

84 : 16. 
Ostateczne wyniki wyborów da 

rad gminnych w powiecie wilejskira. 
które definitywnie zostały ukończo- 
ne w dniu 24 b. m., przedstawiają 
jak następuje: na ogólną liczbę wybra 

uych radnych 220 we wszystkich 12 
gminach powiatu wilejskiego ż listy 
B. B. W. R. przeszło 185 kandydatów, 
zaś z list opozycyjnych — 35. Stosu- 
nek procentąwy radnych B. B. W. R. 
wynosi 84/0, zaś radnych opozycyj- 
nych — 16%, 

      

  

Trojaczki. 
We wsi Szezepanowo,” gm. gruzdowskiej 

36-letnia Kazimiera Borowiezowa powiła 
trojaczki. 2 dziewezynki i etłopea. Niemow- 
lęta cieszą się dobrem zdrowiem. 

ź pogranicza. 
WŁOSENNE MANEWRY ARMJI LITEW- 
SKIEJ ODBĘDĄ SIĘ NA POGRANICZU 

POLSKIEM. 
W| miesiącu kwietniu r. b. w okolicaci 

Olity na pograniczu litewsko-polskiem cd 
będą się dorocznewiosenne manewry armji 
litewskiej. 

W manewrach tegorocznych po raz pierw 
szy wezmą udział zmotoryzowane części 
jowe oraz dwie nowe eskadry nisz е 
wraz z dywizjonem balonów obserwacyj- 
nych. 

8 DGNISKO GRADENICKIE — WIELKA 24, 
ė Dzisiaj i codziennie 

XII WIELKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

Wstęp od 50 gr do 2,50 zł. 

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

   

      

  

  

  

OFIARY. 
Ku uczczeniu nieodżałowanej pamięci 

Wacława Szaniawskiego na wpisy dla nie- 
zamożnych uczenic gimn. Orzeszkowej — 
Irena i WŁ Jakowićcy — 20 zł. 

  

  

„Głodomorki".     
  

Uczęstniczki „pochodu głodomorów* na ulicach Łondynu. 

Tragedja kleptomanki. 
Przed kilku dniami do sklepu jubilerskie - 

go Malinowskiego przy ulicy Zamkowej przy 
szła jakaś elegancko ubrana pani i wyraziła 
chęć nabycia złotego zegarka. W pewnej 
ehwili jeden z pracowników firmy spostrzegł, 
iż klijentka wyjęła z gablołki wartościową 
bransoletkę i szybko schowała ją do swej 
mufki. Pracownik nie spuszezal już ocz, 
ze złodziejki i w ehwiłli gdy usiłowała wyj 
ze sklepu zatrzymał ją. 

W ezasie rewizji oprócz bransoletki zna- 

  

   

leziono również w mnutiee książeczkę czeko- 
wą P. K. O. należąea do jakiejś innej osoby. 

Zawezwano posterunkowego celem zatrzy 
mania winnej. Zanim jednak przybył po- 
sterunkowy kobieta dostała krwotoku, wobee 
czego do ehorej zawezwano pogotowie ra 
tunkowe, które, się nią zaopiekowało. 

Jak się następnie wyjaśniło nie była to 
wcale złodziejka, leez żona pewnego dobrze 
Ssytuowanego urzędnika, chora na klepto 
manję. fe) 

  

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wiinie 

z dn. 27 bm. za 100 kg. parytel Wilno 

(Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,40 — 
15,21. — Jęczmień na kaszę zbierany 14,82— 
15,50. Owies zadeszczco 13. Mąka pszenna 
40 A luks. 34,75 — 

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15,50 — 
16,75: Pszenica zbieraną 20 — 21. Jęczmień 
browarniany 16 — 16,25, Owies st. 14 — 14,50 
Mąka pszenna 4—0 A luks. 34,75 — 37,50. 
Mąka żytnia 55 proc. — 24 25, mąka žy: 

nia 65 proc. — 20 — 21; sitkowa 17 — 17,50, 
cazowa 17,50 — 18. Otręby żytnie 9,50 

        

  1 
Pszenne grube 13,50 — 14, Pszęnne cienkie 
11,50 — 12, jęczmienne 9. 
1—1 palona 45, kasza gr. 1-2 pal. 43, biała 
42. (Kasza perłowa pęcak Nr. 2 — 25, perła 
wa Nr. 3 -— 31, owsiana 45. Gryka zbierana 
21 — 22. Ziemniaki jadalne 6,75 — 7,25. — 
Siano 5,50 — 6. Słoma 3,50 — 4. Siemię Inia 
ne bas. 90 proc. 44,75 — 45, 

Za 1000 kg. 
horodziejska — 
gatunki Inu — bez zmian. 

Kasza grycząna 
  

    

   

  

- Kądzie! 
— ос     

Słuszne zarządzenie. 
Budynki frontowe nie mogą 

szpecić ulicy. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych wyslo 

sewalo do wojewodów okólnik, w którym 
wskazuje na obowiązujące przepisy budow- 
lane w zakresie zezwoleń na budynki fron- 
towe. 

Władze administracyjne mogą zabronić 
wzniesienia budynku w sposób szpecący lub 
źniekszłałcający ulice, place i t. p. W razie 
wzniesienia budynku bez pozwolenia władze 
zażądać mogą wykonania pewnych zmian 
w budynku, gdy zniekształca on lub' szpeci 
ulicę, plac, wygląd miejscowości łub' krajob- 
razu, w wypadkach zaś gdy zesżpecenie lub 
zniekształcenie nie może być usunięte w 

dródze przeróbek powołana władza za- 
rządzić może nawet rozebranie budynku. 

  

  

    

  

  

  

  

Owrzodzenia skóry, oparzenia i odmro 
żenia należy leczyć płynem gojąco-dezyn- 
fekcyjnym, jakim jest GERMATOL Dr.. Do- 
brzańskiego. 

   

  

KURJER SPORTOWY 
Przed walkami © mistrzostwo Polski. 

W Poznaniu rozpoczynają się w 
piątek mistrzostwa bokserskie Polski. 

Mistrzostwa te zgromadzą armję 
zawodników, ba coś koło: 70. Liczba 
ta mówi wymownie o zainteresowaniu 
się boksem we wszystkich ośrodkach 
za wyjątkiem Wilna. Wilno przeży 
wą ciężki kryzys, o którym niejedno- 
krotnie już pisaliśmy. 

W Poznaniu pięściarstwo wHeńskie 
reprezentowane będzie w wadze mu 
szej przez Sandlera. Wilnianin ma bar 
dzo poważnych rywali i jeżeli odnie- 
sie przy szczęśliwem losowaniu cho- 
ciaż jedno zwycięstwo, to zapisze się 
ono jako największy sukces Sandlera. 
W wadze muszej zgłoszeni są tacy 
pięściarze jak Rotholc, Jarząbek, Sob. 
kowiak, Rażniewski i inni. 

Drugim zgłoszonym reprezentan: 
tem jest Kłoces który ma walczyć w 
wadze piórkowej. Przeciwnikami Kło- 
cesa są: Rudzki, Forlański, Woźnia- 
kiewicz, Ackerman, Matuszczyk, Kaj 
nar — sądzę, że wystarczy. Szanse 
Kłocesa są więc minimalne. Chyba. 
że trafi odrazu na reprezentanta Bia- 

Wyjaśnienie i 
W koncentracji narciarskiej zorganizowa 

nej przez Okręgowy Urząd W. F. i P. W. 
wzięło udział około 400 strzelców co stanowi 
zgórą 50 proc. ogólnego stanu zawodników. 

Część z nich jak grupa grodzieńska złoża 
na ż drużyn strzeleckich powiatów suwal- 
skiego, augustowskiego i grodzieńskiego zna- 
czną część trasy przebyła rajdem narciąr 
skim. 

Nic więc dziwnego, że wypoczęte zespoły 
Ogniska K. P. W. lub Grodzieńskiego Klubu 
Cresovia, który odbył trasę koleją uzyskały 
w konkurencji 4 razy 2 klm. nieco lepszy 
cząS. 

Sprawozdawca sportowy wie dobrze jak 
żywo komentowane jest przez młod 
wozdanie obrazujące przebieg i w 
wodów, należało zatem sprawiedliwie ocen 
wysiłek strzeleckiej młod: 
terenowe rajdy uzyskuje istolną sprawność 
narciarską potrzebną w czasie ich przyszłej 
służby wojskowej. 

‚ Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli pisze sių O 
sukcesie zespołu Ogniska w jednej konkuren 
cji, to trzeba wspomnieć o jego porażce w 
tej drugiej i, jak twierdzi sprawozdawca 
więcej odpowiedniej bo w biegu na 5 klm: 

Faktu powyższego nie można przesłani. 
uwagą, że lepsi zawodnicy Ogniska znani z 
dobrej techniki biegu — w biegu tym udzia 
łu nie brali oddając pierwsze miejsce pre 
wincji. Trzeba się zdecydować: albo Zajew- 
ski Jan, zeszłoroczny mistrz Łotwy, który 
w bież. roku reprezentował Ognisko w Zako 
panem, zawodnik Milewski i inni należą do 
tych gorszych, albo trzeba się zgodzić, że 
Ognisko w tej konkureqcji umieściło się: 
Zajewski na 10, inni na 18 i.28 miejscu. 
ustępując pierwsze niezupełnie dobrowolnie 
Zw. Strzeleckiemu, młodzieży ż hufców szkol 
nych i harcerzom. 

Przemilczanie tego rodzaju momentów 
sprawia wrażenie subjektywności w ocenie 
wyników. 

    
   

  

   

   

   

      

  

  

Strzelec. 
   

W odpowiedzi na powyższe zarzuty. jako 

sprawozdawca sportowy „Kurjera* muszę 

przedewszystkiem wyrazić zdziwienie, że 

łegostoku Piotrowicza, z którym mo- 
że ewentualnie wygrać. 

W wadze lekkiej ma walczyć Miro- 
nowski. Sytuacja w tej wadze jest rów 
nież niezbyt przyjazna. Mironowski 
ma za przeciwników same gwiazdy 
bokserskie, a mianowicie: Banasiak, 
'Bekowski, Taborėk, Sipiūski i innych. 

W półśredniej Matiukow nic chy- 
ba nie zrobi. Walczą tutaj: Sewer 
niak, Garncarek, Andy, Anioła i inni. 

Szanse wilnian są więc znikome. 
Mistrzostwa zapowiadają się nad- 

zwyczaj interesująco. Poziom walk 
będzie niewątpliwie wyrównany. 

iPowodzenie tegorocznych | mi- 
strzostw, ze względu na równy poziom 
szeregu pięściarzy, w dużej roli uzależ 
niony jest od wszechwładnych pp. sę- 
dziów, którzy potrafią nieraz zepsuć 
całe piękno walki sportowej. ' 

Do tegorocznych walk staje szereg 
„starych* znajomych jak: Majchrzyc- 
ki, Wocka, Wystrych, Karpiński, 
Chmielewski, Taborek i inni. 

"Walki finałowe, które odbędą się 
w niedzielę zapowiadają się reweła- 
cyjnie. 

wyjaśnienie. 
autor notatki-stawia sprawę nie w płaszczy 

nie rzeczowego wyjaśnienia, lecz w formie 

ostrych uwag pod moim wyłącznie adresem. 

Pomijam jednak tę okoliczność i oświadczam 

co następuje: й 

   

Jeżeli do zawodów P. W. został wyzna 

czony zespół K. P. W., to nie mogłem prze- 

cież pominąć milczeniem faktu, że zespół 

K. P. W. zajął pierwsze miejsce. Dopuszcze 

nie zaś tego zespołu do wałki było rzeczą 

organizatorów, nie moją. Organizatorów też 

sprawą byłó uwzględnienie czy nie uwzględ 

nienie okoliczności, że ten zespł przybył ra- 

idem, a tamten koleją lub t. p. 

Sprawozdanie zamieśzczone przezemnie 

opierało się na suchych danych jakie otrzy 

małem ż Ośrodka W. F. 

Szanowny autor wspomina, 0 przemilezc 

niu udziału narciarzy Ogniska w biegu z 

przeszkodami. 

Nie jestem powołany do „bronienia* Og- 

niska, ale w imię prawdy podaję, że w bie 

gu tym startowali tylko drugorzędni narcia- 

rze Ogniska. * 

Zajewski wogėle nie startowal i ciekaw 

jestem skąd szanowny autor wziął, że Za- 

jewski biegał w tej konkurencji. A teraz — 

Milewski. Nie jest on asem, nigdy nim nie 

był i chyba nie będzie. Milewski nigdy klu- 

bu „Ognisko* nie reprezentował, a w ubieg 

łym sezonie startował jako narciarz W. 

K. S-u. 

Ci wszyscy, którzy są narciarzami, orjen 

tują się zapewne wystarczająco w siłach 

poszczególnych jednostek. 

Jeszcze więc raz stwierdzam, że nigdy nie 

kierowałem się jakiemiś względami osobiste 

mi, a jeżeli chodzi o samą imprezę, to chyba 

dałem dostateczny dowód: swego przychylne 

go do koncentracji stosunku, pisząc o tem. 

możliwie najobszerniej. 3. N. 

   

AKCJA ROZDAWNICTWA SPRZĘTU 
SPORTOWEGO. 

Waeałej bodaj Polsce trwa: akcja 
rozdawnictwa sprzętu sportowego. 
Akcja ta zapoczątkowana została 
przez red. J. Włodarkiewicza referen- 
tu sportowego Radja warszawskiego. 

Akcją rozdawnictwa, a tem sa- 
mem i zbierania sprzętu sportowego. 
kierują poszczególne stacje radjowe. 
Wilno również przystąpiło do szerze- 
nia propagandy zbierania sprzętu 
sportowego, by potem sprzęt ten roz- 
dać wśród najbiedniejszej młodzieży 
sportowej. 

Przecież w każdym niemal domu 
sportowym jest jakaś miepotrzebna 
para łyżew, jest piłka stara, która mo- 
że rozweselić niejednego młodzieńca. 

Sprzęt ten leży po kątach bez żad: 
nej korzyści. Chodzi więc o to by 
sprzęt niepotrzebny zgromadzić, roz 
dzielić i rozdać tym, którzy najwięcej 
potrzebują opieki sportowej. 

Musimy przyznać zupełnie szcze- 
rze, že sport wileński jest bardzo bie- 
dny, że młodzież prowincjonalna nie 
posiada udogodnień sportowych, to 
też z przyjemnością witamy piękaą 
myśl propagowania rozdawnictwa 
sprzętu sportowego. 

Ze swej strony apelujemy również, 
by szerszy ogół społęczeństwa sporto- 
wego przystąpił do tej społecznej pra 
cy nadsyłając do rozgłośni Wileńskiej, 
sprzęt sportowy, który potem kiero- 
wany będzie do Ośrodka W. F.. a tu 
rozdawać go będą młodzieży. 

Nazwiska ofiarodawców podawa- 
ne będą w wiadomościach sportowych 
ogłaszanych przez radjo. ' 

KAPEWIACY KONFERUJĄ. 
Z PIĘŚCIARZAMI. 

Dowiadujemy się, iż w połowie marca 
ma być zorganizowany przez pięściarzy Og- 
niska mecz bokserski. 

Obecnie toczą .się pertraktacje,co do za- 
kontraktowania drużyny pięściarskiej. Ofer- 
ty swoje nadesłały: Warta, I. K. P. i Lechja 
ze Lwowa, 

KOMUNIKAT. 
W. dniu S.III b. r. o godz. 17 -w świetlicy 

3 Baonu Saperów, ul. Kościuszki 1, odbędzie 
się walne zebranie członków Sekcji Sportów 
Wodnych 'WiKS „Šmigly“. 

OTWARCIE ZIMOWEGO BASENU 
WIOŚLARSKIEGO. 

W dniu 4 marca o godz. 13 w koszarach 
8 baonu saperów nastąpi otwarcie zimowego 
basenu wioślarskiego dla notrzeb sekcji spor- 
tów wodnych WKS. „Śmigłv*. 

Z basenu tego będą mogli korzystać rów- 
nież członkowie klubów zrzeszonych w Wiłe1 
skim Komitecie Towarzystw Wioślarskich. 

  

      

                

Eugenja Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ża wyszła z drukarni „Znicz“ 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich, 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—. 

  

aa względzie przedewszystkiem uniem 

KINA i FILMY. 

KIEPURA I FILM. 

(„Zdobyć eie muszę“ — „Helios“). 

  

Pamiętamy wszyscy pierwszy film Kie 
pury. Było nam po nim trochę nieprzyjem 
nie. Pełna osobliwego uroku Brygida Helm. 
wspaniałe zdjęcia z Neapolu i okolic, p; 
ne efekty słońca, drzew, cieni zarośli liści: 
stych syłweta Brygidy wśród krzewów. 
„Wytworne* towarzystwo, arystokracja, czy 
plutokracja, i na tle tego wszystkiego Kie 
pura, jakiś, nasz, polski „Jasio”, trochę dre 
wniany, nieruchawy, sztuczny. Tylko śpie 
wem podbijał. 

Potem inny film. Ale tu już oprawili go 
w ramy daleko właściwsze. Zamiast senty- 
mentalnego dramatu, dali wesołą, kpiarską 
farsę, żywą, bardzo nowoczesną, — „Tempo! 
Tempo! Tempo!“ : 

Bardzo dobrze, ale jeszcze nie to, co trze- 
ba. Jeszcze wszystko robiono za Kiepur: 
On tylko śpiewał i bardzo niewiele czynii 
pozatem. Dopiero dziś, dopiero w ostatnim, 
aktualnym filmie wydobyto z niego, jeśli nie 
pełnię jego możliwości w danym kierunku, 
to przynajmniej najważniejsze z nich. Kie 
pura obecny, a Kiepura z filmu „Neapol, 
śpiewające miasto* — to ogień i woda. Tea 
niesłychanie żywy, pełen temperamentu, mło 
dy człowiek; niczem nie przypomina, owej 
drewnianej kukły, nakręconej i śpiewającej, 
z tamtego filmu. Co za skok w wyrobieniu 
uktorskiem i wszelkiem innem, wewnętrz- 
rem i zewnętrznem. Prawda — reżyser. Oczy- 
wiście, reżyserowi można zawdzię: tu 
dużo, ale zalety, które Kiepura tutaj wyku 
zuje są już jego własnośią i bez odpowied- 
nich zdolności, nie mógłby się niemi wyka- 
zać Większość scen z świetnym Lucien Ba- 
roux, to są mistrzowskie niemal, jeśli idzie 
o wyraz, o charakterystyczność obu postaci, 
--duety aktorskie. Reżyser, reżyser, pan i 
wladca' filmu — powiadamy. Tak, ale i ak 
tor, w którego danem emploi, są takie mo- 
żliwości. ) 

Opracowano też odpowiednio farsi 
pura śpiewa w niej co chwila, ale | 
to nic wspólnego z temi, np. amerykańskie 
mi sztuczydłami, w których aktorzy, śpie 
wacy, drą się naprzemian, trzeba, czy też 
nie trzeba, jest sens, czy niema sensu. Tu 
śpiew Kiepury jest osią akcji i towarzyszą 
mu przekomiczne, kapitalnie zrobione, mo 
meniy farsowe. Czy to jest próba, czy też 
wabienie wdzięcznej nieznajomej, prowoko- 
wanie policji do otwarcia hotelowego poko- 
ju, koncert w pływalni, wszędzie ten połęż- 
ny, upajający (rzadko to słowo jest trafniej 
zastosowane) śpiew, jest zasadniczym czyn 
nikiem, on decyduje o biegu akcji, on do 
konuje jej najważniejszych zwrotów, roz- 
wiązań, aż: do ostatecznego włącznie. 

A potem typy — cała galerja typów, wy- 
cieniowanych, lub naszkicowanych tylko 
ale jak świetnie! Jakże to żyje w tych moc- 
nych tysach charakterystycznych, jaka su 
mienność i precyzja scenarjusza, czy reży- 
serji albo obojga naraz. Niebrak i charak- 
terów, które są również i bardziej szkicowe 
i pełniej narysowane i narzucone zlekka 
iw mocnych rysach. & jaka lekcja umiejęt- 
ności stawiania postaci na odpowiedniem 
tle, najwłaściwszego ich oświetlania. Gdyby 
pp. Waszyńscy, Szapirowie, Gardanowię i 
1. p.. mogli się czegokolwiek wogóle nau 
czyć, ten jeden film mógłby być świetną Ца 
nich szkołą. Kończę, bo nie mam już mie; 
sca, lecz mógłbym jeszcze nąpisać o pozo 
stałych walorach tego filmu w tym sensie 
conajmniej drugie tyle. (sk) 

  

         

      

      

    

    

    

     
  

   

   

  

    

  

„KATARZYNA. WIELKA" 

(Pan). 

Elżbieta Bergner jest już prawie wete- 
ranką sceny niemieckiej. Jako młodziutkie 
dziewczątko, mimo swojej drobnej postaci, 
niebardzo daje. pozory prawdy... Jako Kata 
rzyna Wielka, osoba dość -pełnej tuszy, (nie- 
tyłko w późniejszym wieku), to kurczątko 
jeszcze mniej jest przekonywujące. Zakres 
możliwości tej, słynnej zresztą, artystki wy* 
daje się dosyć ograniczony i wystąpienie 
jej w danej postaci, da się nieporozumie- 
niem, czasem dość śmiesznem nawet. 

"Wogóle, film jest pełen nieścisłości hista- 
rycznych. Imponuje tylko jego oprawa deko- 
racyjna, istotnie bardzo okazała. Z wyko- 
nawców efektowny jest Douglas Fairbanks 
młodszy, jako Piotr III-ci, interesującą kre- 
ację tworzy Flora Robson, jako caryca Elz- 
bieta; reszta — poprawna. Bardzo zgrabnie 
wyreżyserowane. są sceny zbiorowe. 

Nad program -=Fox i rysunkowiec barw 
ny, Disney'a. (sk) 

Lisowiec skazany. 
Sędzia Sądu Grodzkiego skazał „literata 

deterministę* Mikołaja Lisowea na karę 5 
miesięcy aresztu za usiłowanie kradzieży 
pary pończoch jedwabnych ze sklepu galau- 
teryjnego Kronika. { 

Walka z nierządem. 
Lewinowa w więzieniu. 

Wileńska policja obyczajowa w ubiegłym 
roku energicznie zabrała się do walki z nie- 
rządem na terenie Wiłna. Szczególną uwagę 
zwrócono oczywiście na właścicielki t. zw. 
„pokojów 'umeblowanych*, w których za wy 
górowaną opłatę zamieszkiwały niewiasty 
„kontrolne*. т 

Akcja ta, niesłabnąca na silę dzisiaj, 

wienie właścicielkom podobnych „pokojów* 
werbowanie nowych  lokatorek z pośród 
dziewcząt sfer biednych, znajdujących się 
dziś w szczególnie ciężkich warunkach ma- 
terjałnych. 

Zaobserwowano także, że na terenie Wił- 
na rozkwita w sposób niepokojący sutener- 
stwo, współpracujące ściśle z właściciełkami 
„pokojów*. Co ciekawe, że wśród mężczyzn, 
utrzymujących się z nierządu przygodni» 
poznanych kobiet, zauważono b. urzędników 
—qludzi, bądź co bądź, o pewnym -poziomie 
kulturalnym i moralnym. 

W. wyniku akcji policji w ub. roku zamki 
nięto kilka „domów** oraz wytoczono szereg 
procesów. Między innemi wpadła nareszcie 
właściciełka jednego z najbardziej „рори- 
larnych domków* Leja Sora Lewinowa. Zna- 
leziono w jej pokojach 17-letnią dziewczyn? 
z inteligenckiej rodziny, pannę W., zwabioną 
przez Lewinową propozycją dużych zarob- 
ków. Dziewczyna miała na utrzymaniu scho- 
rowaną matkę i chcąc zapewnić jej kawał 
chłeba, zdecydowała się na hańbiące zajęcie. 

Sprawa Lewinowej stała się sensacją dla 
właścicieli „pokojów*, których jest w Wilnie 
około setki, gdy Sąd Okręgowy w Wilnie 
skazał ją na 3 lata więzienia z pozbawie 
niem praw na ląt 5 za skłanianie do nie- 
rządu nieletniej oraz ciągnięcie zysków z 
tego procederu. Na rozprawie bowiem udo- 
wodniono, że Lewinowa pobierała od W. 
bardzo wysokie, „komorne* — prawie */4 
jej zarobków. 

Lewinowa apelowała, powierzając obro- 
nę dwom adwokatom -—— mec. Frydmanowi 
i mec. Jodko. 

Wiczoraj na rozprawie w Sądzie Apelacyj 
nym zbadano jednego świadka, który zeznał, 
że p. W. sama przyszła do Lewinowej. 

Sąd Apelacyjny uznał za udowodnione 
bezspornie jedynie to, że Lewinowa ciągnęła 
zyski z nierządu i skazał ją na karę 1 rokn 
więzienia z pozbawieniem wszełkich praw 

  

'na przeciąg lat 5-ciu — oraz na grzywnę 
w wysokości 1000 złotych. 

Lewinowa siedzi na Łukiszkach.  Włod. 

    

Wieczór Hłakowiczówny 
Niedzisiejszćj to miary poetka — 

Kazimiera Iłakowiczówna: dwadzieś- 
cia tomów napisała. z tego dwa, jak 
to wyznała — niedawno, w grudniu. 
Poeci, których całożyciowy „dorobek 
nie obejmie więcej, niż kilka - chudych 
tomików z zażenowaniem słuchałiby 
komentarzy o metodzie pracy płodnej 
pisarki. Wybrała bowiem Illakowi- 
czówna lę formę wieczoru, że komen- 
tarzami przeplatała recytacje. W ten 
sposób zarysował się przed oczami 
wilnian b. licznie przybyłych na wy- 
stęp swej laureatki, obraz ostatnich 
czterech lat działalności pisarskiej Ka 
zimiery liłakowiczówny. 

O ile lata dawne przynosiły wier- 
sze egzotyczne i poetka byia „.jak pła- 
czący płak*. o tyle te ostatnie, mimo, 
że też nie obce są im wiersze miłosne 
i wiersze o Śmierci, cechuje wyjście 
poza siebie. a to w szranki pracy spo- 
łecznej. 'Hłakowiczówna podejmuje 
ambitny wysiłek: stworzyć dobrą lite- 
raturę dla dzieci. Pisze bajeczki (jak 
np. słynną już — o żołnierskiej zu- 
pie) i legendy. Legendy krążą prze- 
ważnie dokoła postaci p. Marszałka. 
Czy dorównują napięciem poetyckiem 
tematowi? — Bo ja wiem... To takie 
kobiece spojrzenie... Wymy 
pod dyskusji. 

Pozatem pisze Iłłakowiczówna pte 
śni o lnie, o generale Želigowskim, od 
czyty (o miłości wroga np.) dla swoich 
i obcych. W jej ujmującej spowiedzi 
słowa „proszono mnie', _..musiałam 
koniecznie” przewijają się co chwila. 
Mnie się zdaje, że najprzyjemniej Ił- 
łakowiczównie pisąć wiersze w któ- 
rych jest „jak płaczący ptak* (bo jak 
powiedziała — najgładziej się wspo- 
mina w wierszach). Że pisałaby tak 
dla siebie, cóż kiedy tyle spojrzeń cią- 

ży. tyle oczu czeka. Nawet. chorując 
trzeba pisać — dła dzieci: do Wiado- 
mości Literackich, Połski Zbrojnej, 
Kurjera Porannego, Tygodnika. Ilu- 
strowanego i Myśli Narodowej. Chwi- 
li wolnej niema: wszyscy — pani Ka- 
zimiero, o lnie —— prosimy, a to o ge- 
nerale Żeligowskim, a to o harcerzy 
kach, teraz znów o Niemcach - sąsia- 
dach: aktualność!... Naprawdę ciężka 
jest praca społeczna poetki Kazimiery 
Młakowiczówny! w. 

Recytowane utwory swej laureat- 
ki publiczność przyjmowała serdecz- 
nie i oklaskiwała. fim. 

RADIJO 
WILNO. — Ч 

ŠRODA, dnia 28 lutego 1934 r. 

1,00 — 8,00: Gimnastyka. Czas. Muzyka. 
Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. 
dem. 11,40: Przegląd prasy. 11,60: Szałapin. 
11,57: Czas. 12,05: Gwiazdy polskiego kaba- 
retu. 12,30: Kom. meteor. 12,83: Utwory Ke- 
telbeya. 12,56; Dziennik poł. 15,10: Program 
dzienny. 15,15: „Murzyni a katolicyzm* — 
pogadanka. 15,25: Wiad. eksportowe. 15,30: 
Giełda rolnicza. 15,40: Utwory Jana Straussa 
(płyty). 16,10: Program @а dzieci. 16,40: 
„Wychowanie poprzez szkgłę* — odczyt. — 
16,55: Koncert chóru. 17/20: Wizyta. mikro 
tonu w studenckim pokoju w Domu Akad. 
w Wilnie. 17,50: Program na czwartek. 18.00 
„Korsarze krwawych mórz" — odczyt. 18,20: 
Koncert kameralny. 19.00: Przegląd litewski. 
19,15: Codz. ode. pow. 19,25: „Życie literac- 
kie Poznanią* — telj. 19,40; Kom. sport. — 
19,43: Wil. kom. sport. 19,47: Dziennik wiecz. 
20,00: Myśli wybrane. 20,02: Koncert z płyt. 
21,00: Feljeton muzyczny. 21,20: Recital for 
tepianowy. 22,00: Muzyka taneczha. 22,35: 
Audycja poetycka: „Co to jest metafora“? 
23,00: Kom. meteor. 23,05: Ąfuzyka taneczna. 

              

CZWARTEK, dnia 1 marca 1934 r. 

1,00 — 8,00: Gimnastyka. Czas. Muzyko. 
Dziennik póranny. Muzyka. Chwilka gosp. 
dom. 11,40: Przegłąd prasy. 11,50: Utwory 
Wieniawskiego. 11,57: Czas. 12,05: Muzyka 
popularna. 12,30: Kom. meteor. 12,35: Kon- 
cert szkolny z Filharm. Warsz. 14,00: Dzien. 
poł. 15,10: Program dzienny. 15,15: Ghwilka 
strzelecka. 15,25: Wiad. o eksporcie. 14,30: 
Giełda rolnicza. 15,40: Koncert..16,10: Audy- 
cja dla dzieci. 16,40: „„Jak międzynarodowe 
crg. kobiece pracują dla sprawy pokoju” — 
odczyt. 16,55: Hiszpańska muzyka. 17,20: Rec. 
skrzypcowy. 17,50: Program na piątek. 18,00; 
Odczyt. 18,20: Słuchowisko. 19,00: „Skrzyn 
ka pocztowa Nr. 285“. 19,20: Wil. wiad. ko- 
lejowe. 19,25: Feljeton aktualny. 19,40: Kom. 
śniegowy. 19,43: l. kom. sport. 19,47: 

  

„Dziennik wiecz. 20,00: Myśli wybrane. 20,02: 
'Koncert wagnerowski. 21,00: ,„„Pod murami 
Smoleńska przed 300 laty“ — odczyt. 21,t5: 
Koncert muzyki włoskiej. 22,00: Koneert ży 
czeń. 22,30: Muzyka taneczna. 23,00: Kom. 
meteor.. 23,00: Muzyka tan. . 

— 
й { 

W drodze na szczyt 
afrykański. 

AŽ 
ia

s 

  

Po rocznej prawie podróży po 'południo- 
wem Marokku, przybyła do Casablanki wy- || 
prawa polskich artystów malarzy, w skład 
której wchodzą: pp. Antoni Teslar, Aleksan- 
der Teslar z żoną Janiną, również art. ma- 
arką oraz 3-letnim synkiem Anteczkiem. 

Zdjęcie przedstawia Anteczka Teslara w; 
drodze na szczyt Tiz w górach Atlasu. 

 



            

  

KRONIKA 
Dzis: Romana i Makarego 

  

  

| Środa | Jutro: Albina B. W. 

28 ||] Wachód słońca — 4.6 m. 14 

MY | Zachód — 4.4 m.50 + 
Spostrzezenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

  

w Wilnie ż dnia 27/1| — 1934 roku 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia + 2 
"Temperatura najwyższa + 4 
"Temperatura najniższa 0 
Opad — 
Wiatr. połudn.-wsch. 
'Tend. — spadek 
Uwagi: chmurno. 

  

- Pogoda 28 bm. według P. I. M.-a 
Zachmurzenie przeważnie duże, mglisto. 
miejscami opady. Temperatura bez wi 
szych zmian. Umiarkowane wiatry zmienne. 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
— Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 

20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
kiej i Nowego Swiata, Szantyra — ul. 

Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem* 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 

toldowa 
Oraz Augustowskiego — 

Stefańskiej, Frumkina 
sockiego — Wielka 3, 
waryjska 31. 

    

   

   

  

   

  

    

  

r. Kijowskiej i 
- Niemiecka 23, Wy 

Rostkowskiego Kał 

  

MIEJSK 4 
— Egzamin  opozyeji. Na  najbl 

czwartek zwołane zostało nadzwyczajne po 
siedzenie Rady Miejskiej. Na porządku dzien 
nym figurują sprawy, które na posiedzeniu 
poprzednim nie mogły być załatwione z bra 
ku wymaganego kworum. M. in. znajduje 
się sprawa zaciągnięcia pożyczki z Fundu 
szu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych. -— 
Starania przez magistrat zostały już poni: 
kąd uwieńczone powodzeniem Zarządowi 
miasta udało się wyjednać zgodę na udzie 
lenie pożyczki w wysokości 100,000 złotych 
Tymczasem cała sprawa rozbija o rad- 
nych opozycyjnych, którzy nie przychodząc 
na posiedzenie, uniemożliwiają w ten sposób 
kontynuowanie akcji zatrudniania bezrobot 
nych. Jeżeli wierzyć rozżalonym bezrobot 
nym, to stronnictwa opozycyjne celowo sa 
botują posiedzenia, by uniemożliwić magi 
stratowi zaci ięcie pożyczki. Trudno w”te 
uwierzy, : „coś w tem jest. 

  

   

      

Z UNIWERSYTET! 

  

Humanistycznym U. 
nym 1933/34 r. pr: арНо @о egzaminów 
198 osób, składająć 212 egzaminów częścio- 
wych, z których. 171 dało wynik pomyślny 
Stopień magistra filozofji w tym okresie u 
zyskało 16 osób. W okresie zimowym 1935; 
34 r. przystapiło do egzaminów osób, 
składając 247 egzaminów częściowych, z któ 
rych 201 dało wynik pomyślny. Stopień ma 
gistra filozofji w tym okresie uzyskało 5 
osób. 
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SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Akad. Koła Zagłębian i Ślązaków. 
Przypomina się wszystkim członkom Koła, 
że we czwartek dnia 1 marca o godz. 20 przy 
ulicy Wiełkiej 68 m. 2 odbędzie się prelekcja 
o sztuce kol. Bronisława Tomeckiego. Obec- 
ność członków obowiązkowa. Goście i sym 
patycy miłe widziani: Ą у 

— Ze Związku Polskiej Młodzieży Demo 
kratyeznej U. $. В. W czwartek dnia 1 mac 
ca o godz. 19,30 w lokalu przy ulicy Zygmun 
towskiej 16 (Związek Osadników) odbędzi: 
się mityng ideowy — „Druga Międzynarodów 
ka a rzeczywistość*. — Obecność członków 
konieczna. A 

Dła akademików wstęp wolny. 

„ 

  

  

GOSPODARCZA 

— DRZEWO WILEŃSKIE CIESZY SIĘ 
POWODZENIEM ZAGRANICĄ: Dowiaduje: 
my się, że firmy angielskie zamówiły na Wi- 
leńszczyźnie większe partje drzewa sosnowe- 
go. osikowego i ołszowego. 

Niebawem wpłyną zamówienia z Francji, 
Belgji. Obroty z drzewa w r. b. dojdą do kil- 
ku miljonów złotych. 

Spław drzewa odbywać się będzie rzeka 
mi granicznemi i Niemnem przeważnie do 
Prus Wschodnich. 

Z KOLEI 
— Ulgi kolejowe dla kawalerów Krzyża 

Niepodległości. Od dnia 1 marca r. b. przy- 
sługiwać będą ulgi przy przejazdach kole 
jami państwowemi dla odznaczonych Krzy- 
żem Niepodległości na podstawie legitymacji 
z fotografją wystawionej przez, Komitet 
Krzyża. : 

Dła odznaczonych: Krzyżem Niepodległa 
Ści z mieczami będą przyznawane takie same 
ulgi jak dla odznaczonych krzyżem „Virtuti 
Militari", a dla pozostałych ulga będzie oba 
wiązywała w tym samym rozmiarze co dla 
dirzędników państwowych. 

— ZMANA PRZEPISÓW O EGZAMINACH 
NA P. K. P. Władze kolejowe zmieniły prze- 
pisy o egzaminach na P. K. P. Zmiana ta 
ustała skład poszczególnych komisyj egzem. 
w wypadkach gdy nowy pracownik poddany 
jest ścisłemu egzaminowi w zakresie znajo 
mości przepisów z telegrafu, służby handł> 

wo-taryfowej i  ruchowo-administracyjnej. 
Władze kolejowe zarządziły obszerniejsze eg- 
zamina piśmienne i ustne ze wszystkich hie- 
mal dziedzin kolejnictwa. 

— Przyjęcia interesantów w Dyr. P. K. P. 

Z dniem 1 marca 1934 roku Dyrekcja Okre 
gowa Kolei Państwowych w Wilnie wprowa 
dza pewne udogodnienia dla swych interesa 
tów. 

Wi tym celu Dyrekcja uruchamia „Biuru 
Informacyjne“. 

„Biuro Informacyjn wydawać będzie 
przepustki, które jedynie uprawniać będą do 
wstępu do Dyrekcji. 

Przyjęcia interesantów przez poszczególne 
i Dyrekcji oraz wydawanie przepu- 

      

     

   
przyjmowania interesantów w 

ałach i biurach przewiduje, że przyję 
cia te będą się rozpocz y od godz. 11 r. 

Rozkład przyjęć in antów oraz obo 
wiązujące w tym względzie postanowienia 
podczas przebywania w urzędach Dyrekcji, 
będą wywieszone w widocznych miejscach w 
westybulu Dyrekcji i w „Biurze Informacyj- 
nye*, które mieści się ną, parterze, w poko- 
ju Nr. 1. 

    

  

   

ZEBRANIA I ODCZYTY 

RADA GRODZKA BBWiR. KOMUNIKU- 
JE, że dziś o godz. 18 w lokalu Sekretarjatu      

   Rady ul. św. Anny 2 odbędzie się odczył p. 
pos. dr. Brokowskiego n. t. „U podstaw pra 

  

cy społe     Na pow referat Sekret: 
a członków sekcyj społecznych о- 

raz członków zarządów dzielnicowych BBWB. 
— ODCZYT. W niedzielę dnia 4 marca a 

godz. 7 wiecz. w Sali Śniadeckich USB. od- 
będzie się odczyt dra Kazimierza-Marjana Mo 
rawskiego (z Warszawy) na temat: „Pierwiast 
ki katolickie w życiu narodowem polskiem* 

— Hłakowiezówna dziś na Środzie Łite- 
raekiej. Związek -Literatów komunikuje, że 
znakomita poetka, laureatka wileńska Kazi 
miera lłakowiczówna zgodziła się wypelnić 
dzisiejszą Środę Literacka. Autorka wygłesi 
świetny odczyt, który miała niedawno w Ko 
perhadze i w IPradze. oraz wobec świata dy 
plomatycznego w Genewie. Prelekcja ta, za 
fytułowana „Why enemies are lovable* (Dla 
czego wrogowie godni są miłości) 
w stolicach zagranicznych na 
dźwięk, wygłoszona przez Autorkę w 
angielskim. Na „Środzie* dzisiejszej powtó 
rzona będzie oczywiście po polsku. 

Początek o godz. 8,30. Wstep nają człon 
kowie i wprowadzeni goście. 

— Doroczne Walne Zebranie Zw. Zaw. 
Literatów Pol. w Wilnie odbędzie się dzisiaj 
w lokału Związku o godz. 17,00, w drugim 
terminie o godz. 17,30. Wizywa się wszyst 
kich członków rzeczywistych do punktual- 
nego przybycia. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie pa 
wiadamia, iż 7 Posiedzenie Naukowe T-wa 
odbędzie się w dniu 28 lutego br. o godz 
20 w lokalu własnym, przy ulicy Żamkowej 
Nr. 24. 

— Posiedzenie Wil. Towarzystwa Neuro 
logieznego łącznie z Wil. Oddziałem Polskie 
go Towarzystwa Psychjatrycznego odbędzie 
się w piątek, dnia 2 marca rb. o godz. 7,30 
wieczorem w lokału Wil. Towarzystwa Le- 
karskiego (ul. Zamkowa 24). 

Goście mile widziani. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— ROBOTNICY ZARABIAJĄCY 1.50 NIE 

FŁACĄ SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH. 
Ubezpieczalnia społeczna otrzymała zarządze- 
nie Ministerstwa Opieki Społecznej, które wy 
jaśnia, że robotnicy zarabiający 1.50 zł. d.ien- 
nie nie płacą od swoich zarobków na rzecz 
ubezpieczenia społecznego żadnych škladek, 
a wszelkie składki za takich robotników płacą 
pracodawcy. 

. RÓŻNE 
— OSTRZEŻENE. Zarząd Stowarzyszenia 

Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Wi! 
nie dowiedział się ostatnio, że na terenie Wil- 

na nieznani osobnicy, wykorzystując dobre 
imię Stowarzyszenia zbierają datki w goto- 
wiznie i w naturze na głodującą ludność Wi- 

leńszczyzny. £ 
Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan komunikuje, że zbiórki 
i j nie inicjował i nikogo nie upoważniał 
do zbierania. Zgłaszających się osobników na- 
leży zatrzymać i dostarczyć władzom poli. 

cy jnym. 

— Obniżka komornego. Na terenie całej 
Rzeczypospolitej odbywa się akcja Zwiaz- 

  

  

          

  

   

    

   
   

  

    

    

  

    

ków Lokatorskich w kierunku obniżenia 
stucznie wyśrubowanego i sztywnego czyn: 
szu, tudzież zreformowania podatku miesz 

  

kaniowego. Jak nas informują w najbliż 
szych dniach Związek Lokatorów i Subloka 
torów m. Wilna przy ulicy Hetmańskiej Nr. 
2 zamierza urządzić wiec pod hasłem „Obniż 
ka Komornego' i reforma podatku lokale 
wego, na którem powzięte zostaną rezoluc 
je, mające na celu obronę mas lokatorskich 
przed żorganizowanymi właścicielami domów 
cžynszowych i nowelizację obowiązującej 
dzisiaj ustawy o ochronie lokatorów i do- 
stosowanie jej do warunków w jakich prze 
bywają obecnie bezrobotni i niedostatecznie 
zarabiający obywatele, zalegający wskutek te 
go przez dłuższe nieraz okresy z opłatą ka 
mornego. 

Niemniej aktualną będzie dla szerokich 
mas lokatorskich sprawa podatku lokalowe 
go, który łącznie z nieprzemyśleniem redak 
cji obowiązującej dzisiaj ustawy o ochronie 
lokatorów urobił w związku z terminologj 
kilka szkodliwych dla Skarbu i krzywdzą- 
cych dla lokatorów fikcji. Ё 

  

   

    

  

Y, OKLEROŻIE: 
i CIERPIENIACH PEUCNYGH 

BROSZURA 0 KURACI! CZOSNKOWEJ- BEZPŁATNIE 

W Wilnie informacji udziela i broszury wy- 
daje bezpłatnie Apteka P. Jundzilla, 

ulica Mickiewicza 33. 

WERE CWERZOSZEBY ZATO EWY 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Dzidzi“ 

po cenach zniżonych. Dziś w dalszym ciągn 
grana będzie wytworna i melodyjna operetka 
Stolza „Dzidzi*, posiadająca urok młodości 
i szczery humor. W roli tytułowej L. Roma- 

w otoczeniu Halmirskiej, Dembow 
Szczawińskiego i Wyrwicz-Wichrow 

. Balet i ewolucje taneczne wywołują 
sdziwy zachwyt. Ceny miejsc zniżone. 

Zniżki ważne. 
— Jutrzejsze widowisko propagandowe 

„Marjetty*. Juiro pr awienie z cyklu 
propagandowych. Wystawioną zostanie świet 
na operetka Kollo „Marjetta* w obsadzie 
premjerowej. Balet wykona „Arlekinadę“ 
Drigo. Ceny propagandowe od 25 gr. 

— „Pilango*. Nowość repertuaru scen 
ranicznych, głośna operetka węgierska 
ango* (Niebieski motył), ujrzy światło 

kinkietów w pr ym tygodniu w wyko 
naniu całego zespołu artystycznego „Lutni'* 
Operetka ta zawierająca 9 obrazów, odzna 

ię wielką barwnoś Ua i oryginalno- 
ścią inscenizacji. R rję prowadzi K. 
Wyrwicz-Wichrowski. : 

Jutro, czwartek 1.III o godz. 8-:ej wiecz 
„U mety*. 

— Teatr Miejski Pohułanka' Dziś, środa 
28 lutego o godz. 8-ej w. Teatr na Pohulance 
gra świetną sztukę współczesną węgierskiego 
autora Feketego, cieszącą się nadzwyczajnem 
powodzeniem p. t. „Pieniądz to nie wszyst 
ko“ — z J. Woskowskim, J. Tatarkiewiczem 
{ 1, Ściborową w rolach gl6ėwnych./ Režyse 
rja W. Czengerego. Dekoracje W.Makojnika. 

— Uwaga! Administracja Teatru na Po- 
hulance podaje do wiadomości, że z dniem 
dzisiejszym (28.11) upływa termin ważności 
legitymacyj zniżkowych 250%/-ych — wyda- 
nych z początkiem sezonu. Zaznacza się, źe 
kasu nie będzie wydawała biletów na legity 
macje wydane z ważnością „Ibo odwołania* 
Od dnia 1-go marca administracja wydaje 
fod godz. 1l-ej do 2-ej po poł.) nówe legi- 
tymacje zniżkowe 239/0-0we z ważnością do 
końca sezonu. 

— Kino-Teatr Rozmaitości. Dziś, środa 
28.II wyświetla się sensacyjny film p. t. 
„Stracony Express*, który trzyma uwagę 
widza w wysokiem napięciu. Na scenie nic- 
frasobliwa awanturka pomiędzy nowoczes 
nem stadłen małżeńskiem (zdrada, rozwód) 
p. t. „Dzwonek nie dzwoni* albo „Zawodowy 

uwodziciel* z W. Stanisławską, Borskim i 
Janowskim. 

Zapytaj 
męża 

dlaczego 
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Czy mężczyzna jesć 

«kłonny wypowiedzieć zdanie że piękna cera ‘ 

skóra mogą rzeczywiście wzbudzić miłość 2 piere 

wszego wejrzenia?. 38 * 

Kobieta nie powinda osłabiać szans szczęśli» 

wego zamążpójś: ia skoro może szybko i z late 

wością podwoić piękno swej cery i skóry zapa» 

mocą znakomitego paryskiego Kremu Tokalon, 

kolor biały (nie tłusty). Zawiera on obecnie 

świeży krem i oliwę. Jego odżywcze, wybielające 

i wzmacniające działanie Ściąga rozszerzone pory, 

asuwa wągry i zmarszczki. Nadaje skórze w cią- 

gu 3-ch dni nieopisane, nowe piękno. Spróbuj te- 

go dowego Kremu Tokałon, a stwierdzisz wynik 

na twej własnej twarzy. Nie tal nia porusz» 

serca mężczyzny jak jasna. uiczem płatek róży 

aksamitna cera. - к 

* Gratis. Każda czytelniczka niniejszego pisma 
może otrzymać bezpłatnie Luksusową Kasetkę 

Piękności, zawierającą Krem Tokalon (różowy 

i biały), oraz rozmaite odcienie Pudru Tokalon. 
Należy przesłać 70 groszy w znaczkach na zwrot 

przesyłki, opakowania i innych kosztów, do firmy 

Ontax, oddział 11-0. Warszawa, ul. Traugutta 3. 

    

   
     

  

WE CERY CKN SC KOZI Nr. 57 (2947) 
  

Bestjalski morderca skazany 
na dożywotnie więzienie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU Z życia żydowskiego. 
Sprawa Żyd. Towarzystwa  Krajoznaw- 

   
       

      

    
ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE STUDENTA go w wie, zawieszonego przez LWÓW, (PAT). Dziś w godzinach po 

U. S. B. dze bezpieczeństwa w z u z urz łudniowych okręgowy we Lwowie, jako 
dzoną w lokalu tego stowarzy nia wy ydał wyrok przeciwko Hiero 

  

     

   

     
Wezoraj do polieji śledczej wpłynął mel- 

dunek o zagadkowem zaginięciu studenta 
U. S. B. Maliszewskiego, zam. przy ul. Za 
kretowej 7, który onegdaj wyszedł z domu 
i dotychezas nie powrócił. 

Wezoraj w pokoju zaginionego studenia 
znaleziono dwa listy pożegnalne adresowane 
do rodziców oraz kolegów. 

wą obrazów malar termana, będzie 
statecznie rozstr 
rekursu, który 

warzyszenia wnie 
przeciwko de 
Ści tej organizacji. 

  

Jybulskiemu, który, jak sam się 
gnięte pr rozwiązaniu Bri ał, otruł Seheftównę, a następnie cia 

ł przez zarząd tego sto to jej pokrajał na 102 kawałki i porozrzu 
ony do Komisarza Rządu  *€ał w kilku punktach miasta. 
o zawieszeniu działalno Mocą wyroku oskarżony skazany został 

na dożywotnie więzienie. Sąd uznał okoliez 
* ności łagodząee, mianowicie stwierdził przez 

Wileński Żydowski Komitet  Bojkotowy psychjatrów zmniejszona odpowiedzialność 
wysłał w ubiegłym tygodniu szereg listów — Cybulskiego. 
do Żydów wileńskich z prośbą o opodatka я ch 

Kronika  telegraficzna. wanie się na rzecz uchodź x Niemiec. 

— Ofiarami zamieci śnieżnych na całem 

    
   

  

   

  

Zachodzi przypuszczenie, iż zaginiony tar 
gnął się na życie, gdyż ostatnio kilkakrotnie 
oświadezał swym znajomym, iż w razie je- 
żeli nie otrzyma dalszego stypendjum abx 
móc kontynuować studja, odbierze sobie ży 

  

   

    

Wi bieżącym tygodniu będa te su 
my specjalnie do tego prz Komitet upo 
ważnione osoby. 

  

cie, gdyż niema innego wyjścia. z terytorjum Stanów Zjednoezonych i tornada 
2 = 8 8 > 2 : żę w południo' h stanach padło 60 osób Polieja wszezęła poszukiwania, które nic Na osłatniem posiedzeniu „bloku w     

— Zgóra 30 t 
wego Yorku, z 

        

   

  

przyniosły narazie konkretnego wyniku. (e) 

  

ludzi oczyszcza uliee Ne 
eT W. niekto 

na północno-wsci 
Stanów Zjednoczonych szała Śnieżna do 

ga grubości ! i pół m 

- We Frunzo, stołtey republiki kirgiskiej 
zaezęło wychodzić pisima literackie, wydaw: 

niem literatów kirgiskich. Nadmie 
nić należy, że literacki język kirgiski powstał 
dopiero w r. 1927, 

<IEŁDA WARSZAWSKE 
nych Kupców*, 2 ze Związku Rzemieślników WARSZAWA, (PAT). — IZY 
i 1 demokrata. dyn 00 4 

* 5,33 i pół 
5,34 — 5,28. Pary 

— 35 - Praga 21,98 
21,93. Szwajcarja 171,41 — 171,84 
Berlin w obr. nieoficjalnych 210,40. 

borczego, które odbyło się pod przewod 
twem p. Widuczańskiego, znowu odłożono 
sprawę przyjęcia do bloku drugiego żydow 
skiego związku kupców. ОБг 
dookoła problemu, jak prow: 
żadna grupa reprezentowana w. 
uległa majoryzacji. 

Po długiej dyskusji 
prezydjum egzekutywy. 

    

  

4 WYPADKI ZATRUCIA SIĘ MIĘSEM. 

W, eiągu dnia wczorajszego zanotowano 
w Wilnie 4 wypadki zotrucia się jedzeniem. 
Przy ulicy Suboez 85 ułegły zatruciu 40-łet- 
nia Idalja Czćrniawska oraz jej znajoma 
40-letnia Zotja Dąbrowska, które po spoży- 
ciu mięsa doznały okropnych bólów. Zawe- 
zwany łekarz pogotowia ratunkowego stwier 
dził objawy poważnego zatrucia. 

      
      

  

uchwalono wybrać 
y. składające się z 9 

osób, do którego ma wejść 2 sjonistów, 2 
ze „Związku Kupców*, 2 ze „Związku Drob- 

    

  

    

  

W stanie poważnym przewieziono obie 
kobiety do szpitala Sawiez.       Związek Lit w Wil 

nie oraz hebrajskie związki nauczycielskie : 
wycofały się z komitetu Szołom-Alejchemow 
skiego, gdyż komitet ten nie chciał przyja 

Drugi podobnego rodzaju wypadek za- 
trucia — tym razem nieświeżą kiełbasą, za- 
notowane przy ul. Tatarskiej 1. Zatruciu się 
uległo małżeństwo Kluezyńsey. Policja pro. do wydanego przez siebie dodatku literac- Dolar w obrotach pryw. 5,30. 
wadzi dochodzenie. (e) kiego prace pisane w języku hebrajskim. (m) Rubel: 4,68 (5-ki) — 4,74 (10-ki). 

A ATEC ASN IO OT ORNOS SE DIT TOO SRESER 

D Z i š! parter ulg. 54 gr., balkon 35 gr. | D z i ši | 

„dł. „STRACONY EXPRES" -:= 
NASCENIE „DZWONEK NIE DZIAŁA” 

. „NAD PROGRAM Fenomenalny jasnowidz-telepata ANATOL GRIGO. 

CZŁOWIEK 0 2-u TWARZACH 
„Sobowtór*. Reżyserja Ryszard Wallace. W rolach głównych: Roland Colman i Elisza Landi. 

dzieło filmowe. Koncert gry aktorskiej. Seanse od godziny 4-ej, 

     
  

  

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sała Miejska 
Ostrobramska 5 

arcywesoła komedje 
w | akcie. 

Dziś! Rewelacyjny 
epokowy film p. t. CASINO 

Pan 
MIESIĄC 

SZLAGIEROW! 

ios) 
Roxų 

Najnowsze arcy- 

Dziši FILM JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO! Najgenjalniejsza artystka świata — słynna z filmu „Arjana“ 

Elżbieta BERGNERwKATARZYNA WIELKA 
; A DOUG. FAIRBANKS jako Car Piotr III. 

Największa rewelacja „wz... Groteska w kolorach naturalnych >;+-Š7; Mikolai“ star asi 
Seanse PUNKTUALNIE: 4, 6, 8 i 10.20. a 

programie: 
— Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne do odwoła:   

  

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

JAN KIEPURA w swej najnow- y | 
' szej kreacji „ZDOBYĆ CIĘ MUSZ nij się* i „Zdobyć cię muszę”. : 

Dziś | Piękna, wzruszająca, porywająca głębią gry aktorskiej przewyższającym 

SYLWJA SIDNEY ста Е 1 „Zaledwie Wczoraj” 
w rewelącyjnym arcyfilmie reż. King Vidora 

  

Największa REWELACJA į . г 
51&%32?‘%“'1 ч‘:‘п‘:&‘рхо:пшіе: 1 Groteska w kolorach naturalnych O 

narki“ i 3) Najnowszy Tygodnik „Foxa“. 

Psa ża WZ)     

Pierwszy raz po wojnie! 
WINA KRYMSKIE 

i 
KAUKAZKIE 

naturalne gronowe 

Nabyć można TYLKO w firmie 

ST. BIELINSKI 
ul. A Mickiewicza 26, 

oraz poleca oryginalny SER SZWAJCARSKI 
i znaną wyśmienitą kiełbasę polędwicową. 

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wane 
ryosūe 1 moezopielowa 

Wilenska 3 tal. 567 
01 g: dz. 8—1 1 4—5. 

Mieszkanie 
3 pokoje słoneczne, ciepłe 
z wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
Sierakowskiego 6. 

B. nanczyciel gimn. 
udzieła lekcyj i korepetye 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil” 
pod b. nauczyciel. 

M. GORDON ИИИ 2 
Z POWODU UKONCZENIA SEZONU ZIMOWEGO 

WIELKA TANIA | 
SPRZEDAZ RESZTEK 

i towarów wysortowanych męskich i damskich. 

„CENY WYJĄTKOWO NISKIE! 

Nadeszły ostatnie nowości sezonu! 
SUNPEKITENT ATS 

AGENCI LOSOWI 

poszukiwani 
Wysoka prowizja, za dob- 

re wyniki stała płaca. 
Zgłoszenia Kredyt Lwów 

Kilińskiego 3. 

  
  

  

RYBY 
Od dn. 1 marca Społ- 
dzielnia Producentów 
Ryb w Wilnie, poza 
sklepem na Rynku 
Drzewnym uruchomiła 
jeszcze jeden sklep ze 
sprzedażą ryb żywych 
i śniętych na Rynku 
Eukiskim stragan Nr.53 
obok w: » 

  

  
  

  

ŁODZIANIN 
poleca najmodniejsze tapczany-łóżk 
many, fotele klubowe oraz przyjmuje ws 
kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersko- 
dekoracyjnym została otwarta  polerownia 
pod fachowem kierownictwem, byłego współ 

właściciela f-my B-ci Gabałów w Łodzi. 
specj. alność na pianina i fortepjany, także 
przyjmowane są wszelkie meble do odś 
żania we wszystkich kołorach. Wykonanie 
solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- 
no, ul. Niemiecka 2. Firma: Władysław 

Szczepański. 
WÓD GT FŚO CZW CDD 1) ADO SOW CE KB ODDA CO RPA 

  

       

      

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiej! f-my 

„KEVA 
ul. Mickiewicza Nr. 37 

telefon 6-57 
przyj. od godz. ll-ej do 

l-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery: 

Masaż i Elektryzacja. 

‚ Oto 

  

  

      

Duży plac 
lub 

działki budowlane 
do sprzedania 
Ponarska 53. 

  

        
— Nie mogło się bez tego obejść — rzekła ona po i zresztą wcale mMi na tem nie zaležalo. Żie się wyra- WILLIAM J. LOCKE. 73 | nem kłamstwie. 

— Zastawiłam za czwartą część wartośći — rzek- 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej! 

Nie spuszczał z niej oczu. Siedziała naprzeciwko 
niego, różowa i jasnowłosa, upudrowana, uróżowana. 

i podczerniona w dyskertnych granicach dobrego to- 
nu. Była w swoim rodzaju piękna, ubierał się bez za- 
rzutu i gdyby nie pewna dystynkcja, ginęłaby w tłumie 
innych kobiet, przystojnych, umalowanych i wystro- 
jonych. Nic nie zdradzało w niej kokoty. Ciemnonie- 
bieskie oczy patrzyły ujmująco szczerze, usta, ozdo- 
bione białemi ząbkami, uśmiechały śię poprostu dzie- 
cinnie. Ktoby zauważył w tych oczach iskierki twardej 
samowoli, a w ustach rys okrucieństwa? Była w tej 
chwili tak urocza, jak w dzień ich poznania na pok- 
ładzie. I kłamała, tak jak wtedy. Ale wtedy miała na 
celu małżeństwo w bogatym człowiekiem. Gdyby mu 
się wyspowiadała ze swego przeszłego życia choćby 
nie wiem jak pokornie. nigdyby się z nią nie ożenił. 
Ostatnio uczyniła to w samoobronie. Była córką Hagar 
z własnej woli, ale miała poniekąd rację. Caveat 
_emptor. Zdobył się na to, że jej przebaczył. Natural- 
„nie, romantyczna namiętność już nie wróciła, ale dosz 
„li przynajmniej do porozumienia. Zastrzegł się tyłkc, 
"żeby więcej nie kłamała. I zniów nakrył ją na idjotycz 

ARA, TO ER EEEE ORA TREO OPOKA IIS 
4 Mydawnietwe „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 

į   

la. — To tak samo, jakby mnie okradli. Nie chciałam 
sprzedawać. Myślałem, że uda mi się wygrać tyle, że- 
by wykupić... 7 

Sprawiasz mi ciągle niespodzianki — rzekł po 
chwili Pandolfo. — Nie wiedziałam. że masz pociag 
do hazardu. > i 

— Hazardowałam się żyeiowo od szkolnych cza- 
sów. I ty także. Powinieneś zrozumieć. Mówisz, że 
zbankrutowałeś. I ja zbankrutowałam. Jaka różnica 
między nami? 

— Zgadzam się, że oboje mamy pociąg de awan- 
turniczego życia, ale w danym wypadku idzie mi tylko 
0 szulerstwo. 

— Nigdy przedtem nie grałam. 

bawy. 

    

  

Chyba dla za- 

- Jakto? — zapytał łagodnie. —— Wytłumacz m; 
to. 

Przygryzła usta. 

-— Jesteś taki inteligentny, że powinieneś się do- 
yślić, Przed wyjściem za ciebie miałam ciągle koło 

siebie hojnych wielbicieli i nie potrzebowałam trosz- 
czyć się o pieniądze. z 

Pandolfo przesunął dłonią po gładko przyczesa- 
nych, bronzowych włosach. 

— Rozumiem. Przepraszam. Poruszyłem mimo- 
woli temat, który uznaliśmy oboje za zapieczętowany. 

    

     
  

  

pauzie. Nienawidzę siebie. 
Nie, moja droga, mnie nienawidzisz. 
stęhnęła. rzuciła okiem naokoło i oparła się 

  

W 
o stół. 

  

Vie. Siebie. Wiem, że byłam dla ciebie hanieb- 
ną żoną, ale takie już mam zacięcie. Nie wiem, tzy 
to moja wina, czy nieszczęście. Ale byłam ci wierna. 
To jest święta prawda. Mam ostatecznie pewne poczu- 
cie honoru. Dlatego cię tu wezwałam. 

  

l. w oczekiwaniu na jego odpowiedź, wcisnęła 
ostrożnie niedopałek papierosa w popielniczkę. 

— Rozumie się samo przez się, że nie znieważy- 
łem się żadnem tego rodzaju podejrzeniem. 

— Żoma Cezara! — zaśmiała się histerycznie. —— 
Nie, Wiktorze głupio postąpiłam, wychodząc za ta- 
kiego człowieka, jak ty. — Odwróciła oczy. — Powi 1- 
nam to była rozumieć. O, nie bierz tego za wyrzut, 
lecz za uznanie... Bywają kobiety bierne... Ja do nich 
nie należę. Ja jestem tak samo samowolna, jak ty. r 
Uśmiechnęła się z wysiłkiem. — Jestem zachłanna i — 
mężczyźni zadowalali wszelkie moje kaprysy, oni sami 
nic mnie nie obchodzili... Myślałem, że ty będziesz taki 
sam. Dawałeś hojnie — teraz mówię poważnie, Wik- 
torze — dawałeś, jak bóg ale czułam cię ciągle nad 
sobą, czułam twoją przemoc, twój magnetyzm. Czu- 
łam, że chciałeś mnie wciągnąć w swoją sferę i to mnie 
dręczyło. Wiedziałam, że cię nigdy nie zrozumiem 

  

  

  
     

    

4, tel. 3-40. 

| 

| 

żam... Ceniłam wszystkie twoje dary, ale ponieważ 
nie mogłeś ich ze mną dzielić... Och! mówiliśmy już 
o tem... : ; 

— Ale nie tak otwarcie — odpowiedział, podno- 
sząc butelkę z winem. —= Jeszcze jeden kieliszek, że- 

by oszukać gapiów. Myśłą, że jestem zrujnowany. 
Wiedzą, że ty przegrałaś sumę, która dla nich stano. 
wiłaby majątek. Jesteśmy oboje przedmiotem ogól- 
nego zainteresowania. Podnieś kieliszek do ust. 

Podniósł swój, uśmiechnął się i kiwnął głową 
Możnaby pomyśleć, że pili swoje zdrowie. 

Czyż to nie komedja? 
jesta ożywiła się. 

- Dlaczego ja za ciebie wyszłam? Byłbyś pierw- 
szorzędnym kochankiem. — Wychyliła kieliszek z pe- 
wną brawurą. — Tak, masz rację. Ty masz zawsze ra- 

cję. Tak, nie mówiłiśmy z sobą zupełnie otwarcie. To 
prawda. Nie możemy sobie pozwolić na scenę. Wolna 
nam mówić sobie okropne rzeczy, ale z uśmiechnięte- 
mi twarzami. Musimy się uśmiechać. O czem to mó- 
wiłam?. Ach, tak. Twoje sprawy nie obchodziły mnie 
nie a nic. Dlaczego? Dlatego. mój drogi, że nie jesterx 
stworzona na żonę. Może inaczejby sięws ko skon- 
czyłó, gdybyśmy mieli dzieckó. Ale wątpię. Bardzo 
wątpię. 

  

   

  

   

  

  

  

(D. c. n.) 

Redaktor odpeowiedzisiny Witołd Kiszkie.


