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NAJCIĘŻEJ DOTKNIĘCI Minimalne po porozumienie „rozbrojeniowe“ 
ustalone w Czasie wizyty rzymskiej min. Edena. - 

|. KRYZYSEM. 
Aktywizacja wsi Stała się dziś, wo- 

bec ogólnej naszej sytuacji gospodar- 
czej, sprawą dła panstwówej polityk: 
gospodarczej najistotniejszą. Zarówno 
niesłychanie cieżki stan materjalnv 
naszego rolnictwa; jako takiego, jak 
i związany 2 tem głodowy brak ele- 
mentarnych środków spożywczych nu 
wsi postawiły przed nami koniec 
ność poprawy stosunków rolnych 

w całej ich rozciągłości. 
Pozatem dotknięte są pośrednio 

obecnym stanem u nas na wsi — nasz 

przemysł i handel, które odczuwają 
na sobie brak na wsi odbiorców na 
produkty fabrvczne. Właśnie w ostat: 
nich numerach .„Kurjera Poranneż * 
omawiał to zagadnienie wsi, jako ko: 

sumenta, prezes. Związku Izb Przemy- 

słowo - Handlowych, b. minister Klar- 
ner. podkreślając wagę rolników, 

ko konsumentów naszej prodouk. i 

przemysłowej, przytem konsumentów 
najliczniejszych. Aktualność podni :- 
sienia dobrobytu wsi, na podstawie 
zmiany jej obecnej struktury, uzupeł: 
nił prezes Klarner również tym arg 
mentóm, że w wyniku skureżenia się 
naszych obrotów towarowych z zagra 
nicą, powodowanego ogólnie stosowa 
nemi przez poszczególne kraje ogra- 
niczeniami wwozowemi dla towarów 
obcych. Polską, jako kraj o przemy- 
śle naogół nie przerośniętym, odczu- 
wa jednak ujemne skutki zmniejsz::- 
nia eksportu nie mniej dotkliwie, niż 

kraje wybitnie uprzemysłowione, dlą- 
łego, że wyjatkowo słaba konsune + 
naszej ludności drobno-rolniczej, jako 
nańgłobiej „dotkniętej kryzysem, sta: 
wia has gospodarczo w sytuącji nader 

ciężkiej. 

Zarówno arsumenty, dotyczące 

bezpośrednio wsi, jak i powyższe tezy 
prezesa Klarnera, nasuwają nam k»- 

nieczność uporzadkowania stosunków 
rolnych, jako programu pilnego, jako 
wypadkowej wielu:dla Państwa racyj 

gospodarczych. 
Jest to zagadnienie ważne dla ca- 

łej Polski, jednak szczególnie jaskra- 
wo uwypukla się jego waga na tle sto 
stnków wiejskich ma ziemiach wscho - 

dnich. : 
Jeśli wziąć pod uwagę, że ok. 9077, 

ludności ziem wschodnich stanowia 

rolnicy, że na tej, prawie jednej trz. 
ciej części Państwa zamieszkuje tył- 
ko niespełna jedna siódma część za 
ludnienia całej Polski, że mimo to p» 
ziom kultury, rolnej daje w wojew. 
północno - wschodnich :przecietnie -› 
rodzaj na wsi dwukrotnie mniejszy. 
niż w innych częściach kraju, i że >> 
mimo stosówania różnych ulg podat 
kowych, zarządzonych specjalnie @! 
tutejszej ludności, zaległości podatko 
we w Izbach Skarbowych, położony _h 
na ziemiach wschodnich, są więksżźo, 
w liczbach absolutnych, niż w Izbas» 
Skarbowych innych części Polski, — 
to jasnem jest,że nasz rolnik, szć 
gólnie drobny, w dzisiejszej jego ko : 
figuracji gospodarczej, nie może so- 
bie sam dać rady, a wiec tem bardzi ; 
nie może on być nabywcą nawet h 
niezbędnych dla niego artykułów pr:e 
mysłowych. 

Niewątpliwie podstawa opłacał- 
nceści gospodarstwa wiejskiego, w tem 
najliczniejszej rzeszy konsumentów 
wiejskich t. j. drobnych rolników, jest 
dostateczne minimum rozmiaru o0sa- 
dy rolnej. W tym zakresie upełnorol- 
nienie, szczególnie w związku z pro- 
cedurą komasacyjną, stosowane być 
winno i nadal w skali najszerszej. O 

aktywności jednak gospodarstwa roi- 
nego stanowi u nas, zresztą i Wwszę- 

dzie, nietylkę jego rozmiar. Wszax 
deficytowemi sa dziś. naogół i gospo- 
darstwa nasze większe, czego dowo- 

dem jest choćby ich dzisiejsze zadłu- 
żenie, które jest znaczne i w żyźniej 
szych powiatach ziem wschodnich. 

Nprz. na Wołyniu zadłużenie wie- 
kszej własności rolnej stanowi obec- 
nie przeciętnie 700 zł. na 1 ha użyt: 
ków rolnych (ziemi ornej, łąk i wód 
uporzadkowanych). W tej liczbie ża- 
ległości z tytułu podatków są około 
100 zł. na 1 ka. 

Uzasadnione więc jest to szero- 
kie zainteresowanie, które wywołują 
u nas bieżące stosunki wiejskie, a dy- 
skutowanie o środkach naprawy — 
nietylko w środowisku zainteresowa- 
nych rolników, b. wskazane. 

Pod różnemi kątami widzenia ro- 
zważane są przez nasze czynniki spo- 
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łeczne te sprawy. Niektóre formy ich 
ujęcia są nawet dość prymitywne, po- 
mysty sanowania wsi są bowiem opię- 
rane na takich nprz. kombinacjach. 
jak nadzieja na spadek naszej walu- 
ty, co spowodowačby mialo w wyni- 
ku zwyżkę ceny ziemi przy jej od 
sprzedaży, łatwiejszą spłatę zobowi4- 
zań dłużnych oraz zwyżkę cen ziemio 
płodów. „Pomijając beznadziejność 
liczenia na spadek złoteso, co wszak 
przy różnych sposobnościach dekla- 
ruje Rząd, zastrzegający się przeciw 
posądzaniu go o rozważanie podob- 
nych zamierzeń, — zniżka waluty nie 
przyczyniłaby się do poprawy stosun- 
ków na wsi, dałaby może tylko pewną 
ulgę przejściową w zakresie oddłuż : 
nia. Natomiast zwyżka cen ziemi i zie 
miopłodów nie pozostaje u nas w ści- 
słym związku z kursem waluty, gdyż 

sa tó momenty, zależne więcej od in- 

nych czyników: od posiadania przez 
drobnych nabywców środków pienię - 
żnych na zakup ziemi, a nasz drobny 
rolnik pieniędzy wogóle nie. posiada, 
co zaś się tyczy cen moca ta 

u nas cena ich mniej jest zależną od 
ceny na rynkach światowych, — gdzie 
w razie spadku złotego uzyskalibyś- 
my może cenę wyższą, niż obecna, — 
niž. od stosunków na naszym rynku 
wewnętrznym, gdzie, jak wiadomo, 
ogólno-państwowe, organy regulują 
ceny zboża tak, aby uwzględniane tem 
były nietylko mteresy rolników, ale 

ież sprzeczne z. niemi interesy. 

        

„miast, czyli ludności, żyjącej. z płac 
urzędniczych, robotniczych itp. 

  

Rozważany jest u nas również pro- 
jekt ulżenia romictwa przez automa- 
tyczne obniżenie jego zobowiązań 
dłużnych 'drogą ich redukcji w okrc- 
ślonym stosunku, powiedzmy, w ska- 

li odpowiadającej zniżce ceny zięmi 
w dobie obecnej, przytem w stosur .u 
do jej ceny w okresie zaciągnięcia zo- 
bowiązań. 
posiada podstawę logiczną, jednak 
jest tło zasada o wartości względnej. 
Jest to przytem sposób dla Państwa 
b kosztowny, a więc nie może on być 
zastosowany do wszystkich rodzajów 
zadłużenia, pozatem w odniesieniu 
do zobowiązań prywatnych przerzu- 
całby on skutki złej konjunktury ws: 
na tych wierzycieli, którzy ulokowali 
swoje kapitały na hipotekach wiej: 
kich. Wreszcie redukcja zobowiązań 
długoterminowych, zaciągniętych w 
listach: zastawnych, musiałaby być 
również związaną z dotacją pieniężną 
Skarbu na wyrównanie strat na tych 
listach zastawnych. 

Jednak w zakresie tego projektu 
szczególnie w odniesieniu do długów, 
zaciągniętych na zakup ziemi i inwen 
tarza, są b. słuszne momenty. 

Niewątpliwie bez rzucenia przez 
Skarb na poprawę sytuacji wsi dota- 
cji pieniężnej w tej lub innej formie 
stosunki te nie ulegną poprawie. Na- 
tomiast, jeśli chodzi o asygnowanie 
kapitałów pieniężnych na częściowe 
skreślenie zobowiązań dłużnych Tol- 
nictwa, to jeśliby redukcje długów do 
szły do skutku, winny one w ich pro- 
gramie być scisłe i bezpośrednio zwią 
zane z ogółną linją naszej polityki 
rolnej t. j. być jednym z jej etapów, 
jednym z czynników, spółdziałą jących 
z realizowaniem nowej struktury wsi, 
zarówno w zakresie powstawania п +- 

wych gospodarstw rolnych, jak i zwie 
kszania rentowności oddłużanych i 
nowopowstających warsztatów . rol- 
nych. 

Tak lub inaczej porządkująe sto- 
sunki wiejskie u nas, Rząd oczywiście 
nie będzie w żadnym wypadku plano- 
wał tej poprawy na kształtowaniu no- 
wych form kosztem dorobku gospo- 
darczego innych. Jeśli limją działania 
jest tworzenie drobnych gospodarstw, 
przytem racjonalnych, to nie oznacza, 
że należy utrudnić istnienie większej 
własności. Wiełka własność rolna ma 
swoją gospodarczą rolę do spełnienia 
u nas, w ogólno-państwowych przew:- 
dywaniach jasną. Z drugiej jedn 
strony względy objektywne nakazują. 
aby ratowanie złego stanu interesów 
większej własności nie zmniejszało 
szans tworzenia się rolnictwa drob- 
nego, nie hamowało sobą dalszego ru- 
zwoju stosunków wiejskich w zakre- 
sie tego drobnego rolnictwa, czyli w 

Stanisław Brzostowski. 

   

(Dokończenie art. na str. 3-gieį). 

Niewątpliwie projekt ten 

PARYŻ, (Pat). „Łe Journa!* w de- 
peszy z Rzymu podaje, że t. zw. mini. 
malne porozumienie  rozbrojeńiowe, 
osiągnięte przez: min. Edena w Rzy- 
mie, CBA się na następujących pun- 
ktąch: ' 

1) Gris trwania Konwencji wynosi 
7--8 lat; 2) państwa „nierozbrojone* 
utrzymują swe zbrojenia na dotych- 
czasowym poziomie; 3) Niemcy. zo- 
staną upoważnione do podwyższenia 
efektywów do 250 tys, żołnierzą, za- 
opatrzonego w broń deiensywną; 4) 
państwa, podpisujące konwencję, zga 
dzają się na kontrolę, która rozciąg- 
aęłaby się w Niemczech również i na 
tormacje szturmowe; 5) w rązie na- 
ruszenia konwencji, bądź groźby na- 
ruszenia, wszyscy, podpisujący kon- 
wencję, zbiorą się celem zdecydowa- 
nia, jakie Środki należałoby przedsię- 
wziąć. . 

- Pismo zaznacza, że ohecnie nie wy 
maga się od Francji zredukowania jej 
sił, mimo to płan, proponowany przez 
Edena, jest dla Francji z wielu powe- 
dów nie do przyjęcia. Ghodziłoby bo 
wiem. o podpis Francji nie na kon- 

  

j wencji rozbrojeniowej, lecz na 
) konwencji uzbrojeniowej. Należy je- 
į sz0ze zaznaczyč, že stosunek sil zbroj 
| aych Francji i Niemiec zostałby zmie- 
| niony na niekorzyść Francji, bez u- 
dzielenia jej nowych gwarancyj bez- 
pieczeństwa. Następnie, poza powię- 
kszeniem Reichswehry, Niemcy posia 
dałyby również miljony rezerwistów 
oddziałów: szturmowych. Pozatem nie 
zostało udowodnione, iż kontrola bę- 

dzie skūtėczna i že Niemcy lojalnie 
będą się jej poddawały. Wreszcie, nie 
wiądomo, jak została załatwiona spra 
wa lotnictwa wojskowego, czego do 
magał się premjer pruski Goering. 

końcu podkreśla dziennik — 
wie, do jakiego stopnia dos- 

konałości Niemcy posuwają dniem i 
nocą swe zbrojenia, wszelkie dysku- 
sje na ten temat mają charakter czy- 
sto akademicki. 

   

Rada miejska Warszawy została rozwiązana 
Wojew. Kościałkowski objął funkcje tymczasowego 

prezydenta miasta. 

WARSZAWA, (Pat). Na podsta- 
wie art. 69 ustawy z dnia 23. III. 33 r. 
e częściowej zmianie samorządu te- 
rytorjalnego, rada ministrów zarzą- 
dziła z dniem dzisiejszym na wniosek 
ministra spraw wewnętrznych rozwią 
zanie Z w 3, III. 1934 p. rady miej 
skiej si zarządu miasta stołecznego 
A orasóy, Jednocześnie na podsta- 

Rząd łotewski obalony. 
RYGA, (Pat). Sejm łotewski na 

dzisiejszem posiedzeniu uchwalił ve- 
tum nieufności dla os premjera 
Blodnieka. ^ 

Przesilenie wywełane zostało sta- 
nowiskiem związku chłopskiego, któ- 
ry dotychczas ma" do koalicji rzą- 

dowej. 

Budżet Min. Spraw Wewnętrznych w Senacie. 
WARSZAWA, (Pat). Senat obradował dzię” 

uad budżetem ministerstwa spraw wewnętrz 
nych. Sprawozdanie złożył referent Sobołew- › 
ski z BBWR., który stwierdzi ogólnie, że w 
ministerstwie. uczyniono wielkie wysiłki osz-- 
czędności i krok Z” w OC 

"- administracji. 

W. dziedzinie sAUSGAGWEJ dzięki wiet- 
kim wysiłkom rządu, ehaos już się obeenie 
końezy. Nowa ustawa samorządowa nie jest, 
być może, idealna, ałe wytrzymaje dobrze 
prawo życia. 

Od sposobu rozwiązania zagadnień naro- 
dowościowych zależy w dużej mierze przy 

szłość państwa. Należy tworzyć warunki do 
ustalenia zasad właściwego wzajemnego 
współżycia. Referent kładzie nacisk na wy- 
wieranie odpowiedniego wpływu na mental- 
ność społeczeństwa polskiego, a mniejszości 
narodowe muszą zrozumieć, że interes poł- 
skiej raejł stanu stać będzie zawsze na pier- 
wszym płanie i że temu interesowi wszysey 
obywatełe podporządkować się muszą. 

Senator Sobolewski podkreślił  widacz- 
ne otrzeźwienie, jakie nastąpiło u mniejszoś- 
ci niemieckiej, na eo nie pozostało z wpły- 
wu zawarcie paktu połsko-niemieckiego. 

Mówea widzi sprzeczność w postępowaniu 
Żydów. którzy po raz pierwszy głosowali w 
sejmie przeciwko budżetowi. 

Przechodząc do zagadnień ukraińskich, 
mówea stwierdza, że ostainie proeesy wywar 
ty na społeczeństwie ukraińskiem silne wra- 
żenie. Świadomość złego wyboru metod wal-- 
ki coraz głębiej przenika do tego społeczeń- 
stwa. Nowa myśł ukraińska, któraby potra- 
tiła uzgodnić interes narodu ukraińskiego 
wobee połskiej racji stanu musi się wykłu- 
wać sama hez pomocy z zewnątrz. 

W, dyskusji nad tym budżetem pierwszy 
zabrał głos senator Roman 7 BBWR., wska” 

  ze społeczeństwem. - 
Senator Masłow mówiąc o współpracy ls 

dności: ukraińskiej "Wołynia razem z ludnoś- 
cią polską, zaznaczył, że z ostatniego oświad 
czenia rządu móżna czerpać nadzieję, że 
linja tej polityki będzie konsekwentnie prze 
prowadzona, że. żadne. niebezpieczeństw» 
nie zagraża naredowi ukraińskiemu. 

'Zgon attache ambasady 
polskiej w Paryżu. 

PARYŻ, (Pat). Dziś zmarł w wie- 
ku 52 lat radca legacyjny Jerzy Tar- 
nowski, attache ambasady Rzeczypo- 
spolitej w Paryżu. Zmarły był ofice- 
rem 'Legji Honorowej. 

  

PARYŻ. (Pat). W. aferze Stawiskiego za- 
szły w eiągu nocy ubiegłej i dnia dzisiej- 
szego wydarzenia, które hędą miały zasadni: 
eze znaczenie dla odszukania winnych i wy- 
miaru sprawiedliwości. 

Zawieszony w urzędowaniu komisarz Bo- 
ui, pragnąc wykazać niesłuszność stawianych 
mu zarzutów, przedsięwziął na własną rękę 
poszukiwania dokumentów, na podstawie 
których możnaby ustalić listę głównych wi- 
nowajeów oszustwa. й 

Poszukiwania te zostały uwieńczone pó- 
myślnym rezultatem. Wczoraj późnym wie- 

RRKGOIEYKKAROENA TOPR A OT SON D III TAI ESI WARE AO KORONA 

Uroczystość w Polskiej Akademii Literatury. 

  

W ub wtorek odbyła się inauguracja 'sie- 
dziby własnej Polskiej Akademji Literatury 
w pałacu Potockich, na Krakowskiem Przed 
mieściu, połączona z uroczystością wręcze 
nia odznak „Polonia Restituta* ezłonkom 
Akademji oraz nagrody „Dla młodych* pier- 
wszemu jej laureatowi Michałowi Choromań 
skiemu. Odznaki „Polonia Restituta* wrę 
ezył p. premjer Jędrzejewicz prezesowi Aka 
demji Wacławowi Sieroszewskiemu, Wacła 
wowi Berentowi, Leopoldowi Staffowi i „Ka- 
rolowi Irzykowskiemu. Następnie: prezes A- 
kademji Sieroszewski wręczył nagrodę. Mi- 

chałowi -Choromańskiemu, przyznaną mu z: 
powieść „Zazdrość i medycyna. 

„Na zdjęciu grupa uczestników uroczysio: 
ści. Czwarty od lewej — sekretarz Akademji 
22 Kaden-Bandrowski, dalej na prawo wicc- 
minister WR i OP ks. Žongoltowicz, J. Szu- 
niawski, Boy-Żeleński, prezes Pen-Klubu ru- 
mmuńskiego Wiktor Eftimiu, rektor Państw. 

Konserwatorjam Muz. E. Morawski, Wac 
ław Sieroszewski, Prof. T. Zieliński, premier 

'" Jędrzejewicz, b. min. pos. Miedziński, mini- 
ster Wacław Jędrzejewicz, red. 
Michał Choromański, minister 

Stpiczyński, 
Butkiewicz. 

zując ha coraz ściśtejsz" "współpracę BRT 

wie art. 73 wyżej wymienionej usta- 
wy rada ministrów powołała p. Mar- 
jana Zyndram-Kościałkowskiego, we- 
jewodę białostockiego na stanowisko 
tymczasowego prezydenta m. st. War 
szawy. 

Pan Wojewoda Kościałkowski о- 
bejmuje to stanowisko z. dniem je 
trzejszym. 

Depesza do Marszałka 

Piłsudskiego. 

WIARSZAWA, A, (Pat). W” odpowiedzi na de- 
peszę, wysłaną przez p. marszałka Piłsud- 
skiego nadszedł od królowej Elżbiety tele. 
gram następującej treści: 

Jego Eksc. Marszałek Piłsudski Warsza- 
wa. Wzruszona współczuciem, które Wasza 
Ekse. zechciał mi wyrazić w moim ogrom- 
nym bółu, proszę przyjąć. słowa mej serdecz- 
nej wdzięczności. 

° - ELŻBIETA. 

Pozatem na recė p. premjera Jędrzej. 
wicza nadeszła depesza od bełgijskiego prem 
jera Broquevilla z wyrazami wdzięczności, 
szczególnie za przysłanie przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej na pogrzeb ambasadora. 

BRUKSELA, (Pat). Wielki ochmistrz dwo- 
ru złożył dziś osobiście z polecenia królowej 
na ręce posła. Rzeczypospolitej Jackowskiego 
podziękowanie za ticzne dowody współczucia, 
otrzymane z Polski po śmierci króla Alberta. 
"Wielki: ochmistrz ' zaznaczył przytem,- że kró- 
lowa ze szczególnem zainteresowaniem przy- 
jęła do wiadomości depesze kondolencyjne z 
Warszawy. oraz echa, jakie Śmierć króla Al 
berta wywołała w społeczeństwie i prasie 
„polskiej. | 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
JAK MÓWIĄ MŁODO- LITWINI 
0 POLAKACH LITEWSKK 

W organie związku młodzieży ta- 
utininkowskiej ., Jaunoi Karta" ukazał 
się artykuł p.t. „Usuńmy wrzody na 
rodu", będący jaskrawą, nie wymaga- 

    

jacą Komentarzy charakteryst sto 
sunkų młodego, pokolenia partji rzą- 

  

dzącej do swoich współobywateli па- 
rodowości polskiej. Artykuł ten jest 
dokumentem, nawet w najbardziej po 
lukożerczej części prasy litewskiej d.- 
tąd niespotykanym 

Streszczenie tego artykułu podaj 
my niżej, nie ukrywając obrzydzenia, 
które. ta erupcja żółci i nienawiści 
wywołuje. Smutny produkt pieinasto 
letniej „pracy .wychowawczej* naejo- 
nalizmu litewskiego! 

Będzie tu mowa © Htewskiej społonizówa 
nej „szłaehcie”, o t. zw. „Połakaeh*. Jest w 
Łitwie, niestety, dość dużo jeszcze takich 
„Połaków*. Wielu większyeh gospodarzy u- 
waża siebie za szłachciców, a więc za „Po- 
laków*. Rzecz prosta, byłoby to jeszeze nie, 
przecież trudnó zmieścić wszystkieh w szpiła 
łu dla umosłowo chorych w Kałwarji Samo 
zło tkwi w tem, że taki element ma jeszeze 
pewien wpływ na litewską wieś. Umie on 
wcisnąć się na kierewnieze stanowiska w te- 
warzystwaeh i kółkach rolniezyeh i t. p. Pod 
względem moralnym jest on więe bardziej 
szkodliwy, aniż oże się to wydawać. Rzu- 

ca,on w litewskiej wsi ohydny posiew naro: 
dowej” obojętności. Przecież tacy panowie Są 
w sensie pośrednim prawdziwymi internaejo- 
nalistami. Dia nieh jest bowiem rzeczą oba- 

jętną, gdzie mieszkają i za kogo są m ani. 
Im tam dobrze jest, .gdzie żołądek ieh peł 
Dy... w „Salone“ takiego pana, nieraz urzą- 
dzonym pretensjonalnie, nie ujrzy. się żadne- 
go biiskiego duchowi Miewskiemu obrazu, 
żadnego portretu naszych bohaterów, żadne- 
go litewskiego pisma, zaś Słyszy Sie“ tylko 
polski żargon. Coprawda, można iam zna- 

leźć kilka numerów -„Enia - Kawieńskiego* 
lub „Chaty Rodzinnej”. k widać, dia de- 
koracji. I tacy panowie w wieła miejstowoś- 
ciach przewodzą litewskim rolnikom. Jest 
to już arogancka zbrodnia przeeiwko litew- 
skfema. narodowi: złośliwe wykorzystanie 1š- 
tewskiej tolerancji. Jasnem więe jest, że £ 
tem złem nałeży wałczyć z eałą stanawczoś- 
cią, Zwłaszcza młdodo-Litwini maszą wziąć 
to pod uwagę. Wszystkiemi siłami muszą się 
starać, aby podobny element wszędzie, gdzie 
tylko sie znajduje, został wyłączony 1 wyrzu 
eony z litewskiego życia . państwowego - 
Wkońeu należy zaznaczyć, że mylną byłoby 
rzeczą twierdzić, jakoby ta garstka pozosta- 
tych wyradków stanowiła jakieś nieszezęś- 
ele dła narodu litewskiego. Jest to tyłko- 
przykry drobiazg, który jednak po 15 latach 
niepodległego życia nie powinien mieć miej- 
sca. Jest to jakgdyby paskudny pryszez nE: 
obliczu litewskiego narodu. Jakkolwiek 
pryszez ten nie wytwarza poważnego niebez- 
pieczeństwa dla eałego ciała, to jednak że 
bardzo zohydza i dłatego RAY ezemprędzej 
go usunąć...* (Wilbi). 

      

      

Sensacyjne wydarzenie w sprawie Stawiskiego. 
"Zawieszony w urzędowaniu komisarz policji zdobył cenne materjały. 

€ezorem zgłosił się komisarz Beni do dyrek- 
tora Surete Generale i oświadezył, iż odna- 
tazł osobę, która posiada talony dawno po- 
szukiwanyeh bezskutecznie czeków Stawi- 
skiego. Boni prosił o pomoe w wydostaniu 
tych dokumentów. 

Po porozumieniu się z ministrami spraw 
wewnętrznych I sprawiedliwości, władze po- 
licyjne i sędzia śledczy udali się na spotka- 
nie z posiadaczem tałonów. Spotkanie to od- 
było się w prywatnem mieszkaniu komisarza 
Boni'ego. 
Posiadacz poszukiwanyeh talonów ośwind 

czył, że otrzymał je od Ramagnino, któremu 
wręczyła te dokumenty pani Stawiska. Naz- 
wisko osoby, która wręczyła talony czeków 
władzom śledczym, jest trzymane w tajemni- 
ty, gdyż, jak oświadezył minister spraw' 
wewn. Sarraut, osoba ta obawia się groź- 
uyeh represyj ze strony bandy Stawiskiego. 

ARESZTOWANIE PANI STAWISKEJ. 

Dziś rano sędzia śledczy przesłuchiwał pa 
nią Stawiską. Żona oszusta kategorycznie za- 
przeczyła, jakoby była kiedykolwiek w po- 
siadaniu wyżej wymienionych talonów cze- 
ków. Sędzia Śledczy, nie dając jednak wiary 
temu zeznaniu i mająe informacje, że Stawi- 
ska zamierza wyjechać zagranieę, nakazał 
bezzwłocznie jej aresztowanie pod zarzutem 
udziała w oszustwie. 

Uzyskane talony w liczbie ok. 1.200 sz 
obeenie szczegółowo badane przez władze 
śledeze. Pierwsze wyniki tych badań wyka- 
zują, że wszystkie czeki były pisane własno- 
ręcznie przez Stawiskiego i wystawione na 

Credit Lyonais, Credit Industriell oraz na 
Travelers Banque. 

Na talonach nie figurują żadne znane na- 
wiska. 

Wspomniane wydarzenie wywołało ogro- 
mne zainteresowanie. Dzienniki zgodnie 
stwierdzają, że kilkodniowa działalność ko- 
misji parlamentarno-śledezej przyczyniła sie 
to ujawnienia afery Siawiskiego w takiea 
rezultatach, jakich nie zdołano uzyskać w 
ciągu dwóch miesięcy w Bayonne. 

OGNISKO ARKDEMICRIE — WIELKA 24 
Dzisiaj i codziennie 

XII WIELKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

į "Wstęp od 50 gr do 2.50 zł. 

Początek o 20:15. W niedziele i świę- 
ta 2 przedstawienia (godzina 18 i 20) 

  

  

  

BILANS. 

"W chwili obecnej, atera S ajaskis się 
uastępująco: 19 osób pozostaje w stanie ©- 
skarżenia, ż tych 12 jest'arćsztowanyeh. Prze. 
bywają w więzieniu: deputowany Garret, de- 
putowany Bonnaure, główny dyrektor lom- 
bardu w Bayonne Fisiei, taksator tego łom- 
bardu Colet, redaktorzy, Dubarry i Darius, 
konfident Stawiskiego Hayot oraz. dyrektor 
'T—wa ubezpieczeń Guehin. W więzieniu pa- 
ryskiem osadzono p. Stawiską i dwóch głów- 
nych wspólników jej męża, Remagnini i de 
Pardona. W' więzieniu liońskiem przebywa 
pośrednik Peronet. W stanie oskarżenia sa 
ponadto: były administrator Liberte Kami 
Aynard, przebywajacy  prowlzoryeznie na 
wolności, adwokat Ribauti, komisarz policji 
'Bayard, wicedyrektor Jombardu w Bayonne 
Desbrosses oraz towarzysze ucieezki Stawł- 
skiego Bois i Pigaglio. 

DALSZE REWĘZJE. 

PARYŻ, (Pat). W @и wczorajszym prze- 
prowadzono rewizję w dawnej redakeji „La 
Volonte“. M. in. zasekwestrowano książeczkę 
czekową dep. Guibaud-Ribaud, który — jak 
wiadomo — pobrał od Stawiskiego zgórą 708 
tys. fr. Dokonano również rewizji w Credit 
Anversois, gdzie zakrane szereg dokumentów 
Sędzia śledczy przesłuchał też dyrektora je: 
dnego z banków, gdzie Stawiski miał otwar- 
ty rachunek czekowy na nazwisko Alexan- 
dre. Stawiskiego połeciło towarzystwo ase- 
kuracyjne „Confianee“. Gdy dyrekeja banku 
dowiedziała się, że nazwisko Alexandre nie 
jest prawdziwe, zażądała od niego wylegi- 
tymowania się. Wówczas Stawiski przedsta- 
wił dokumenty, wystawione przez prefekturę 
policji. Bank jednak przezornie sfotograte- 
wał jego czeki. 

AFISZE NA ULICACH PARYŻA. 

PARYŻ, (Pat). Na murach Paryża rozie- 
piono afisze, przedstawiające czek Stawiskie- 
go na 6 milj. fr. wystawiony na nazwiska 
Bonnaare'a i zapewniające, że pieniądze te 
służyły do subwenejonowania kandydatur 
kandydatów lewicowych. 

„ZACZĘLA SIĘ REWOLUCJA"... 
PARYŻ, (Pat). „Notre Temps" ogłosiła 

manifest socjalistycznej partji Franeji (neu- 
socjaliści), w którym oświadcza: Franeja 
przeżywa obeenie okres głębokich zmian pe- 
lityeznych i społecznych. Zaczęła. się rewołu- 
€ja, która powinna mieć charakter francuski, 
republikański i socjalistyczny. Partja doma- 
ga się przeprowadzenia szeregu reform i ° 
zmian i oświadeza, że gdy okaże. się, że: obec 
ny parlament nie może wyłonić większości 
konstruktywnej, należy uciee się do rozwia- - 
zania Izby i przeprowadzenia nowych wy- 
borów, opartych na zreformowanem jaż pra- 
wie wyborezem. 
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Najciężej dotknięci kryzysem, 
(Dokończenie art. że str. 1-szej). 

kierunku. w którym zmusza nas iŚć sa 
mo życie, i przeciw czemu nikt u nas 
zasadniczo nie oponuje. 

Skoro więc z powodu lat kryzysu: 
większa własność nasza jest naog5! 
pod bilansem i chętnie dziś gotowa 
jest odsprzedawać część swoich po- 
siadłości, co jest zjawiskiem, jeśli cho 
dzi o rozwój drobnego rolnictwa, rów- 
nież pożądanem, to ta podaż ziemi 
powinna istnieć i nadal, a więc taka 
łub inna forma Sanowania większej 
własności nie powina tego pfzecho- 
dzenia ziemi do osiedli drobnych za 
hamrować: zarówno ustawy obecne. 
oddłużeniowe winny być przez zi: 
mian wykorzystane najszerzej nieza- 
leżnie od redukcji ewentualnej  za- 
dłużenia w innej formie, oraz cena 
ziemi powinna odpowiadać dzisiej- 
szym cenom ziemiopłodów. 

Należy więc, szukająć dróg, zasta 
nawiać się nietyłko nad redukcją dłu 
gów, ałe i nad normowaniem cen zic- 
mi w jej odsprzedaży. Że ważnem jest 
dła ziemian. jaka cena ich ziemi ma 
być ustalana przy oddłużaniu — jest 
ło zrozumiałe i słuszne. Jednak jeśl 
wziąć pod uwagę, że proponowan: 
redukcja długów wobec dzisiejszych 
cen ziemi —- jest opartą na kalkula- 
cji ceny żiemi istotnej, to cena ta w 

razie oddłużenia drogą częściowej re- 
dukcji długów. będzie gospodarczo i 
nadal słuszną, a więc winna być ona 
i po redukcji dłagów w parcelacji za- 
sądniezo nie wyższa. Inaczej bankru- 
łować będzie ten nowy drobny rolnik, 
który ziemię będzie kupował. 

Nie chodzi tu o ustanowienie ma- 
ksymalnych cen na ziemię, ale o to. 
aby przy sanowaniu obecnem wsi. -t0 
uzdrawianie obliczone było na długie 
łata, a co ważniejsze, aby było on» 
*drowe na;całym froncie rolny m. Bez 
łego — znowu może nie stworzymy 
konsumenta na wsi, a, tem samera 

sprowadzimy kurację fyłko do ule- 
czenia jednego z przejawów choroby. 

Tak łub inaczej porządkując sto- 
sunki wiejskie, —- należy niezwłoce 
nie i na całej linji iść naprzód. Dalsze 
trwamie z dzisiejszemi bilansami jest 
złem najgorszem. Liczenie w obecnym 
stanie rzeczy na to, że stosunki uleg- 
uą poprawie, czy drogą zawieruchy 
wałutowej. czy czekaniem na zwyżkę 
cen ziemi, trb ziemiopłodów, — jest 
dla wszystkich szkodliwe: zaintereso- 
wanym nie pomoże, a dla całego kra- 
ju będzie zgubne. 

Słuszne oczywiście jest twierdze- 
nie, že na to, aby wieś ratować — po- 
irzebne są w każdym wypadku, pie 
niądze, szczególnie jeśli chodzi o ak 
€ję parcelacyjną. przytem racjonalną 
t.j. stwarzajacą nowe osiedla tak, a 
by miały one pod każdym względem 
szanse kułturałnego rozwoju. Potrze- 
bny tu jest oczywiście w pierwszym 
rzędzie znaczny kapitał rządowy. 
gdyż inaczej program parcelacyjnx 
pozostanie albo martwą literą, albo 

słanie się żerowiskiem dla spekulai: 
tów parcelacyjnych. Są jednak pew- 
he dane potemu; szczególnie przy o- 
bećnem ujmowaniu przez sfery mi « 

 redajne planu gospodarczego na ok- 
tes najbliższy, że w tym zakresie wieś 

wysuwana jest na miejsce czołowe. 
iLiczyć chyba można na to, szczegół- 
nie w odniesieniu do potrzeb zie 
wschodnich, że różne, możłiwe obec 
nie, fuńdusze państwowe będą trak- 

towane w pierwszym rzędzie jako u- 
możliwiające gruntowną, a nie dory- 
wczą, poprawę stosuńków wiejskich 
bezpośrednio. 

* Potrzebna jest natomiast żnaczniej 
sza niż dotąd aktywność samego spo- 
jeczeństwa, zrozumienie, że beż spół- 
działania w tworzeniu nowych form 
na wsi nie zbudujemy tam łatwo do- 
brobytu na dłuższą metę. Wszelka. 
istniejąca już u nas, a powstała tak 
wielkim nakładem pracy obywatel- 
skiej, samopomoc społeczna na wsi. 
w zakresie takich lub innych zwią”- 
ków gospodarczych, przytem spraw- 
mie naogół już działająca, nie będzie 
miała trwałych szans dalszego rozwo- 

  

  

ju bez spółdziałania społecznego w za 
kresie podstawowym {. j. w zakresie, 
który życie postawiło przed nami tak 
aktualnie, przebudowy samej wsi. 

Fakty, niestety już liczne, wyko- 
rzystywania złej konjunktury wsi 
przez jednostki, nie liczące się zaró- 
wno z sumieniem. jak i z interesem 
państwa, winny znaleźć w opinji na- 
leżytą odprawę. 

Licząc się oczywiście z tem, że 
rolnik miejscowy zawsze jest lepszym 
gospodarzem, koniecznem jednak jesi 
uwzględnianie przy odsprzedaży zie- 
mi — państwowo-twórczych wartości. 
Potrzeba sięgnąć do szczytnych trady- 
cyj tutejszego ziemiaństwa, które w u- 
biegłych czasach umiało zwartą opi- 
nją tak oddziaływać, że liczono się 
zawsze z koniecznością podporządko- 
wywania interesowi publicznemu ko- 
rzyści dorywčzych. 

Słowem, sanując naszą wieś, licz- 
my się i dziś pod każdym względem 
z państwową potrzebą tego zagadnie- 

nia. Stanisław Brzostowski. 

МОО д ВЕВ 

Projekt i możliwości portu w Drui. 
Sprawa budowy poriu rzecznego 

w Drui prawdopodobnie nie wyjdzie 
w bieżącym roku daleko po za ramki 
teoretycznych rozważań, jeżeli cho- 
dzi o inwestycje na szerszą skalę па 
rzece. Ministerstwo Komunikacji bo- 
wiem, mając zamknięty i uchwalony 
budżet swój na rok 1934-36, uznało, 
że narazie niema podstaw do niezwło- 
cznego przystąpienia do budowy por- 
łu w Drui. Jednakże Ministerstwo za- 
aprobowało wszystkie dotychczasowe 
poczynania w tej sprawie i poleciła 
urzędowi wojewódzkiemu w Wilnie 
przeprowadzić wyczerpujące badania 
techniczne na terenie, gdzie ma sta- 
nąć port, a o wyniku prac powiado- 
mić je niezwłocznie. Н 

W obeenej chwili, jak już o tem 
informowaliśmy, bawi w Drwi partja 
pomiarowa, która dokonuje zdjęć te- 
renewych. Wyniki tych prac posłużą 
za podstawę do konkretnego projektu 
zamierzanych budowli. 

P. inż. Rutkowski, który z polece- 
nia p. Wojewody zbadał ńa miejscu 

Jest nadzieja uratowania statku „ Gieszyn”, 
GDYNIA, (Pat). Sytnacja statku Cieszyn. 

który osładł na skałe wpobłiżu Helsingforsu 
dnia 28 lutego, wieczorem, uległa pewnej po- 
prawie. Dziś w godzinach ' przedpołudnio- 
wych udało się kapitanowi wraz z kilkoma 
ezłonkami załogi statku Cieszyń, na słatk 
ratowniczym przedostać na statek Cies; 
ceiem stwierdzenia rozmiarów uszkodzeń. 
Równocześnie nurkowie rozpoczęli prace 

    

przygotowawcze do Aka, О ile wa- 
ranki atmosferyczne nie ulegną pogorsze 
rozpoczęta akeja ratownieza będzie mogła 
być kontynuowana bez przeszkody. Oczeki- 
wane jest przybycie z Tallina specjalnej lieh- 
tugi do przejęcia części ładunku statku Cie- 
szyn dla ode nia statku i ułatwienia pra- 
ty ratowniez 

   

  

Trzęsienie ziemi w Chile. 
LONDYN, (Pat). Z Santiago de Chile do- 

u0szą 0 siłnem trzęsieniu ziemi, jakie miaio 
miejsee w ciągu nocy. Najsilniejsze wstrzą- 
sy odczuwano w liczbie 50 w okolicy mias'z 
Valdivia. Wstrząsy trwały 4 minuty i wywo- 
łały wśród mieszkańców niebywałą panikę 
Wszysey w popłochu uciekali w rozmaitė 

strony, lecz gwałtowne wstrząsy rzucały lu- 
dzi na ziemię. Trzęsienie spowodowało w 
Valdivji pewne, nieznaczne zresztą, zniszcze 
nie. Komunikaeja pomiędzy Santiago de Chi- 
le a Valdivią uległa przerwaniu. Również 
miasto Temueo odezuło silne wstrząsy, trwa 
jące jedną minutę. 

Wynalazek potężnego lodołamacza. 
MOSKWA, (Pat). Inżynier sowiecki Czy- 

żykow wynalazł nową metodę rozbijania bło- 
ków lodowych, która może mieć wiełkie zna- 
czenie przy badania okolie podbiegunowych 
i dróg morskich na północy. Wynalazek ten 
polega na kruszeniu lodów przez potężny 

Lerroux znowu tworzy rząd. 
MADRYT, (Pat). Lerroux przyjął 

misję tworzenia nowego rząda. 

Sąd Marszałkowski 
w sprawie pos. Zwierzyński 

contra pos. Mackiewicz. 

Jak: wiadomo, z powodu polemik: 
prasowej na tle sprawy sądowej Ochoa 
cki contra „Dziennik Wileński* pos. 
Zwierzyński wytoczył sprawę przed 
Sądem Marszałkowskim Sejmu prz-- 
GWYRG red. Mackiewiczowi. 

Jak się dowiadujemy z Warszawy 
>ąd Marszałkowski w składzie: super- 
arbiter ks. prof. Szydelski i arbitrzy 
wicemarszałek Polakiewicz i pos. 
Czetwertyński przesłuchali w chara- 
kterze świadków pp. Ochockiego „i 
Kownackieso w obecności obu zain- 
teresowanych stron. Konfrontacja mia 
ła na celu ustalenie szczegółów. Rze- 
czy udowodnione przed Sądem państ 
wowym i zeznania złożone przez św. 
Ochockiego przed Sądem Marszałko- 
wskim p. Kownacki w lwiej części po- 
twierdził. Postępowanie dowodowe 
zostało zakończone. Sąd Marszałkow- 
ski zbierze się we Środę. przyszłego 
tygodnia. 

UKAZAŁ 
się numer 

litewski 

ŻAGARÓW 
PODWÓWNA. 
Cena 50 gr. 

Do nabycia w kloskach. 

   

  

TEATR NA POHULANCE. 
U METY. Komedja (?) w czterech aktach z epilogiem 

hr. Karola Huberta Rostworowskiego. 

Jeżeli dia pana hrabiego ta cztero 
aktowa dramatyczna szarpanina jest 
komedją, to czegoż mu trzeba na dra 
mat? | spodzianki? Zapewne, + 
pierwszej. części trylogji, obejmującej 
etapy tego dziwnego fatum, które zła- 
mało biednego niedorajdę Franka Szy 
wałę, oszczędność akcji, skoncentr:- 
wanie tragizmu, prostolinijność rzec 
można nieszczęścia, stawia tę sztukę 
na wyżynach nieczęsto osiąganej dra 
matyczności. W Przeprowadzce, już 
mnogość szczegółów, figur. typków, 
obrazki rodzajowe, (dom noclegowyj, 
starszy pan uwodziciel, te. koło ro 
dzeństwa Szywałów. nagromadzone 
ornamenty. zacierały ich sylwetki i 
psuły konstrukcję ich dziejów. W osta 

triej: części, w „U mety”, zgęszczają sie 
tę „ujemne cechy. W historję Szywa- 
łów wplata się niemniej demoralizu- 
jąca i miszcząca swemi trującemi wy 
zić%ami Kistorja paskarza: Ciumkie- 
wicza i jego progeńitury, pięknego 
wampa, któremu nie dość pławić się 
w zbytku, nie dość maltretować rodzi 
ców, mie dość używać sobie z hrabia- 
mi, aż wszyscy szoferzy warszawscy 

   

o tem wiedzą, ałe ubrdało sie jej wejść 
w legalne i honorowe związki z profe 
sorem, dr. Franciszkiem Szywałą, pat 
don; Szywalskim bo i ona z Ciumki 
Ciumkiewiczówną się przezwała. 

Dlaczego ten wamp nie pozostał 
lam. gdzie sobie obrał legowiskó, t. j.: 
na łonie hrabiowskich wielbicieli, a 
zapragnął cichego szczęścia domowe- 
go z dość smętnym profesorem, lo : 
wcale nie tłumaczy. Bo nie wydaje 
się, by go bardzo kochała. Więc dla 

karjery? ФА przecie podróże do Egiptu 
z hrabiami i t. p. rozrywki chyba był 
ponętniejsze?... Zagadka? Dlaczegi 
taki wyga jak Ciumkiewicz nie wywie 
dział się kim jest dr. Szywalski, „kto 
go rodzi i czem się pieczętuje*? Dru- 
ga zagadka, i tę nieopatrzność słusz - 
nie mu córeczka cokołwićk ostro wy- 
mawia. 

Czemu zahukany przez los profe 
sor dopiero w dzień ślubu wyznał 
przyszłemu teściowi prawie wszyst 
ko? To łatwiej zrozumieć, wstydził 
się, sądził że się to ukry je, spodziewał 
się że szwagier i siostra nie przyjadą, a 
przedewszystkiem nie spodziewał się, 

   

      

  

„kę paskarza Ciumkiewicza. 

strumień wody, wyrzucony z łodołąamaeza. 
Przy szybkości 60 do 90 m. na sekundę strn 
mień wody niszezy szystko co spotka na 
swej drodze, nie wyłączając skał i kamieni. 
Pompy wysokiego ciśnienia, mogące wyrzu- 
eać wodę, ustawia się na łodołamaczach. 

   

"ci około 4 klm. — 
_ 80,000 złotych i 3) wykonania robót 

warunki techniczne, podaje. w swem 

urzędowem sprawozdańhiu, że istanieju 
trzy możliwości przy wyborze terenu 
pod port. 

W odcinku, gdzie. projektuje 

port, rżeka Dźwina podzielona jest wy 
spą o powierzchni około 30 ha na 
dwa koryta. 

Pierwsza możliwość polegałaby 
więc na wykorzystaniu odnogi rzeki 
Dźwiny. między lewym brzegiem. » 
wyspą, z jednoczesnem wywłaszcze- 
niem gruntów, przyległych do Dźwi- 
ny, a położonych między jej brzega- 
mi i koleją normalno - torową oraz 
wyspy — razem około 220 ha — a to 
w przewidywaniu dalszego rozwoju 
portu. 

W drugim wypadku wykorzysta 
aoby na budowę basen jeziorko o po 
wierzchni około 10 ha i przylegającej 
do niego niziny, — położonych od 
miasta w odległości 2 klm. na wschód. 
Teren do wywłaszczenia zniniejszył 
by się o 30 ha. 

W trzecim wypadku wybidowano 
by tamę przy ujściu Drui do Dźwiny 
Spiętrzona woda wypelnilaby znajdu 
jący sięw pobliżu wąwóz, który do- 
chodzi do dworca kolei normaino-to- 
cowej, i stworzyłaby dojazd wodą pca 
wie do samej kolei. 

Inżynier Rutkowski dochodzi do 
przekonania, że pierwszy warjant bę- 
dzie najkorzystniejszy. ) 

Koszt budowy portu według planu 
pierwszego wynosiłby w przybliżeniu 

około 2 miljonów złotych. Złożyłoby 
się na ło koszta: 1) wywłaszczenia 220 
ua ziemi po 400 — 500 zł. za ha -— ra- 
zem około 110,000 złotych, 2) wybu- 
dowania bocznicy kołejowej od stacji 
ua brzeg rzeki i na wyspę — dlugos- 

co wyniesie około 

  

regulacyjnych -— mianowicie: prze- 
prowadzenie lewego koryta rzeki, u- 
mocowania spodu nasypu, brzegu i 
Ł p. — za 780.000 złotych. Pozatem 
koszta sprowadzenia koparki i kupna 
laboru kolejowego —— 40 tys. zł. oraz 
prace przygotowawcze i budynki ad 
ministracyjne, składnice i t. p. — 
205 tys. zł. 

  

МОИ ГЕ ПЛЬЕ I KITI TATSIA ATK LV UAI 

Manifestacje uczestników „marszu głodowego" w Londynie 

  

  Bezrobotni uczestnicy t. zw. „marszu gło 
dowego” na Londyn urządzili wraz z robot. 
nikami okręgu londyńskiego manifestacyjny 

Kronika telegraficzna. 
— Mianowano amerykańskiego attache 

wojskowego w Moskwie. Został nim osobisty 
adjutant prezydenta Roosevelta major Fav. 
manville. 

„— Budżet W. Brytanji na rok 1934 prze 
widuje na cele lotnictwa o 135 tys. f. st. wie- 
cej aniżeli w roku 1933. 

— W. Cambridge nastąpiło otwarcie wy 
stawy polskiego przemysłu ludowego, zorga- 
nizowanej przez uniwersyteckie towarzystwa 
artystyczne w Cambridge. | 

  

— W; kamieniołomach Wołkowice-Komor 
na zawaliła się ściana, zasypując trzech ro 
botników. Z pod gruzów wydobyto zwłoki 
jednego z nich. 2 odniosło ciężkie rany, od 
których jeden zmarł w szpitalu. 

Pastwą płomieni padła 
Dżumał w Kermanśchah 

  

bibl joteka 
Ilmama (Persja;    

że ktoś przyszle pięknej Ludzie na po 
darunek ślubny kolję pereł z bardzo 
dwuznacznym bilecikiem. Kto napraw 
dę przysłał te perły? Szywała: mówi. 
że ów stary pan, co chciał uwieść jego 
siostrę, to staruszekby się wybrał! Ale 
nie, to zdaje się ów, co uwiódł córecz- 

Nie po 
wiem. by to był dobrze wychowany 
człowiek jak na hrabiego... Dyskrec- 
ja się nie odznacza, to pewne. Takie 
perełki, to równa się ogłoszeniu w ga- 
zetach. Tak też i myślą stare krokody 

le, siedzące w cukierni pod filarami 
Sukiennice i wysiadujące plotki w to- 
warzystwie zidjociałego kanonika, zu 
pełnie niepotrzebnego. Obgadują ro- 
dzinę, u której za parę godzin będą 
się objadali weselnemi przysmakami, 
przyczem zaznaczyć trzeba, że wybor 
nym hrabią jóst p. Łodziński, a p. 
p. Gliński i Neubelt też dają pyszne 
typy. Na tem się komedja kończy i 
zaczyna dramat że aż ha! 

'Przyszli teść i zięć robią sobie wy 
znania potrzebne i nie, uczucia ów: 
gane z dna nieszczęścia i grzechów 
gmatwają się i kłębią. jak gniazdo 
żmij. wijących się w bagnie. 

   

    

  

  

    

  

Wśród tych niedomówień, wykre- 
łów i wymigiwań się od. prawdy, byle 
utrzymać się na wreszcie, i jakim kosz 
tem zdobytytch stanowiskach, na któ 

rych za wszelką cene chcą pozostać i 

wiec w Erde Parku. : 
Na zdjęciu -gromadzenie. sie manitestan 

tów przed. Hyde Parkiem w Londynie. 

Bibljoteka ta, założona zgórą 200 łat temu, 
posiadała wiele cennych i fzadkich  rękopi- 
sów «muzułmańskich. Pomimo wysiłków: stra 
ży pożarnej udało się uratować tylko niezna 
czną część zbiorów. ъ 

— Wyjazd brytyjskiej delegacji przemy- 
słowej da Połski został ogłoszony oficjalnie 
i Wyznaczony na 6 marca. Na czele deleg: 
brytyjskiej stoi zuany przemysłowiec sir Fu 
genjusz Romsden. 

  

Uratowąnie rybaków. 

MOSKWA, (Pat), Kry lodowe: na których 
10 dni temu zostali uniesieni rybacy dobiły 
do stałego lądu wpobliżu miasta Gurjanu 
i według ogólnego przekonania niebezpieczeń 
stwo im nie grozi. Jednocześnie wyratowała 
się ekspedyeja z Leningradu z prot. Gor- 
skim na czele, po 10-dniowym pobycie na 
krze 

Ciumikiewicz, i Szywalski, po rozmó- 
wieniu się na otwarte trzymający szta 
mę, jak dwaj włamywacze do wrót 
szczęścia. do którego nie mają prawa, 
pośród uroczystości weselnej uczty. 
podszytej fałszem i  oszukaństwen:. 

wdziera się, jak krzyk prawdy, nie- 
zmordowany opiekun niemrawego 

Frania, Felek! Szwagier. szofer i .„ja- 
ko taki* świadom co za lalę ten niedo 
rajda sobie bierze. 

Powiem otwarcie, czy tego artyści 
nie wydobyli, czy autor, ale nie mog 
łam wymiarkować: ani kiedy sobie 
ojciec zupełnie uświadomił co to tam 
było między wypieszczoną córuś a.hra 
biami, ani czy, i o ile, wiedział o tem 
pan profesor Szywa Bo już pod 
koniec wszyscy wszystko o sobie wie 
dzą i wtedy nikt z nikim nie może wy- 
trzymać. Każdy, każdego wypędza: oj 
ciec córkę, ona byłego narzeczonege 
i niedoszłego męża, a wszystko to dl.- 
tego. że Feluś wdarł się na wesele ze 
swoją niepotrzebną nikomu prawdą, 
porozpędzał gości. wygarnął ze schow 
ków domowy ch tyle brudńej bielizny 
że jej nawet w rodzinie już wyprać 
nie mogli. Jedyną rozsądną osobą w 
tej gromadzie zbakierowanych lud"i 
wydaje mi się żona Felka. Zośka, któ 
ra mu powiada: ..Jak on lam wlazł 
między wrony. to poco go stamtąd 
wyciągać, poco mu w drogę włazić: 

    

      

„kosztach 

Powstaje teraz pytanie — co por! 
w Drui da wzamian dla skarbu pań- 
stwa i sfer gospodarczych „naszych 
ziem? Czy opłacą się dwumiljonowe 
inwestycje? 

Otóż egzystencja portu w Drui, 
jak obecnie przewidują, byłaby opar- 
ta na tranzycie drzewa przedewszyst- 
kiem. Na podstawie danych z lat po- 
przednich należy przypuszczać, że 
przez port w Drui przechodziłoby oka 
ło 170 tysięcy tonn ładunków tego 
rodzaju -- eksportu i importu — w 
ciągu roku. Pozatem Dyrekcja La- 
sów Państwowych, rocznie prawdo- 
podobnie przeładowywałaby na wo- 
dę w Drui około 48.000 mtr.” masy 
drzewnej. W okresie zimy drzewo t» 
byłoby magazynowane w składach. 
które jak pozwalają przypuszczać te- 
otetyczne obliczenia, rozciągałyby się 
na przestrzein 1'/5 klm na 20 mtr. Są 
to liczby konkretne, ponieważ opiera 
ją się na statystyce-z lat ubiegłych. 

Pozatem port w Drui może liczyć 
na drzewo sowieckie. Lata ubiegłe 
mówią. że rocznie prz Druję może 
spłynąć do 200,000 m* czyli 100,000 
tenn drzewa sowieckiego w tratwach. 
Jak dotychczas drzewo to było prze- 
cierane w Rydze. Obecnie jednakże 
sfery sowieckie wyrażają przypuszcze 
nie, że ze względu na różnicę waluto- 
wą, która dałaby oszczędność około 
40/0, znaczna część drzewa  sowie- 
ckiego może być przecierana w Drui 
Otóż jeżeli choć trzecia część drzew 
sowieckiego będzie przecierana w 
Drui — to siłą rzeczy powstanie conaj 
mniej 10 gatrów, które zatrudnią oko- 
ło 360 osób przez cały rok. 

      

Port w Drui za dwa miljony dał- 
by skarbowi państwa Pa: do 
chody: z opłat składowych 130 ty- 
sięcy zł. rocznie, z opłat ża katy 
3 tysiące zł., zą przeładowanie desex 

— 4 tys. zł., tenutę dzierżawną za pia- 
ce pod ewentualne zakłady przemy 
słowe conajmniej 2.500 zł., —- przeła 
dowywanie innych towarów z kosi 
na barże — okoto 400 i t. p. i t. p. 
Kazem dochód roczny wyniesie około 
141.400 zł. Po odrzuceniu 10% na a1- 
ministrację i podatki 5— otrzymany 
czysty roczny dochód w zaokrągienin 
— 125 tysięcy zł., co stanowi 6% od 
dwóch miljonów. 

Dla rolnictwa naszych ziem port 
w Drui stworzyłby możliwości tań- 
szego transportu wytworów rolnych 
na rynki zagraniczne, ponieważ obni. 
żyłby dość znacznie koszta przewozu 
do porlu wogóle. - 

Poniż 

  

a tabela daje pojęcie o 
transportu produktów z na 

szych ziem do Gdyni i Drui: 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Koszta prze- Oszczód.| 
wozu zł. za | ność zł 

TOWAR | tonne na 

a | A Е 3 
88|380]|.5| 

Żyto * 2550| 44.10] 1.86! — 

Len międlony & 
nie czesany 33.10| 66.90| 3.38, —. 

* Len międlony A 1 
czesany 43.00 | 88.10 | 4.51 | — 

,  Pakuły 1790) 30.30| 1.24| — 

Drzewo nieobro- : : 
bionę sosnowe | 1170| 1330| — |08. 

2° ! 

Stąd wynika, że gdyby żyto i pa- 
kuły szły zagranicę przez Druję a nie 
przez Gdynię, to nadawca ewentual- 

nie producent, przy. tej samej cenie 
na rynku światowym  zarobiłby na 
centnarze piactiEtnės o 1,55 zł, przy 
wywozie Inu — 3.99 zł. i drzewa —- 
0,80 gr. Natułełuje do tych kosztów 
transportu przez Druję doszłyby kosz 
ta portowe w Drui i transportu woda 
do Rygi. lecz nie wpłynęłyby one 
zbyt wyraźnie na ogólną kalkulację. 

Projekt portu w Drui. jak widzi- 
opiera się na rzeczowym fundu- 

(h) 

   

my. 
mencie. 

Sam go na uczonego pchałeś, a teraz 
do siebie ciągniesz". No, tak, ale Fe 
lek to sumienie Franka, ocalił go od 
samobójstwa i od wielkiego świństwa. 
(Franek jak wiadomo z Przeprowad: 
ki o mały włos nie sprzedał staremu 
donżuanowi siostry) Felek 

   
akoś nie 

może znieść żeby się ów wypieszczo- 
hy przez niego Franek żenił ze Ścioc- 
ką i wlazł w nowe świństwo. 

  

Więc narobił piekła, a potem wi 
dzi że poco? Prawda nikomu nie jest 
potrzebna, a może narobić o wiele wię 
cej krzywdy pewnemu gatunkowi lu- 
dzi. niż kłamstwo, w które tak dobrze 
wrośli. że gdy je od nich oderwać, to 
zdejmuje się z nich i skórę. Morał: 
prawda nie ma poco wkracząć w dzie 
dziny kłamstwa. bo tylko większej bie 
dy narobi. to już niejeden doświa | 
czył. Niech każdy żyje ze swoją praw 
dą i swojem kłamstwem, co kto sobie 
obrał i wyhodował. Wkraczać bezka '- 

nie jedni,w dziedziny drugich nie mo- 
gą. Kto żyje prawdą. nie strawi kłam- 
stwa i odwrotnie, prawda, jeśli si; 
gdzie wedrze, potrafi zburzyć gmach 
kłamstwa całej rodziny. instytucji. 
konsorcjum. klanu. stowarzyszenia. 
ete., a znów kłamstwo. jeśli się wśli 
nie gdzie go nie bylo, zaplugawi naj: 
lepsze uczucia, wysiłki, szczęście. 
zburzy mozolnie budowane świątynie. 

Dla mnie U Mety to konflikt bru- 

   

  

    

   

  

'brutalności 

UŚMIECHY I U>MIESZKI. 

0 małżeństwach to i owo. 

Kilka cyfr wcale ciekawych dia interesuj. 

cych się tym przedmiotem warto poda A 

statystyki Anglji i /Walji, dotyczacej zawie 

rania małżeństw w r. 1933, 

Otóż w roku tym stanęło na ślubnym ko- 

biercu przeszło stu starców powyżej osiem- 

dziesiątki. Wszyscy prawie byli to wdow 

żeniący Się po-raz drugi lub trzeci. Jedna 

pięciu z tych starszych panów weszło w zwią 

+ki małżeńskie poraz pierwszy. 

Kobiei, powyżej 80-ki, które 

mąż było tylko dziesięć. 

Zdawałoby się, przynajmniej w 
że gdy człowiek dojdzie do 70-ki, małżeń- 
stwo jest krokiem cokolsvieże ryzykownym. 
Innego zdania są Anglicy, gdyż w r. 1933 
pojelo którzy ukończył: 

756 lat życia i 351 pańtżw tymże wieku wyszło 
zamaąż > < 

  

  

   

wyszły za- 

  

Polsce, 

żony 429 panów, 

Czy należy z tego wyciągać jakieś wnia- 

ski i konkluzje na temat młodzieńczości i 
iekkomyślności angielskich staruseków? Nie 
wiem. Róbcie państwo jak uw Wedie 
ostatnich depesz budżet angiełski jest zrów- 

  

«oważony. Czy ci starzy nowożtńcy również 
—do kwestja. 

Skoro jednak mowa o małżeństwach warte 
przytoczyć parę ogłoszeń dość oryginalnych, 
jakie: znalazły się ostatnić w pismach ame- 
vykańskich. Ogłoszenia są dziwaczne, ale na- 
ieży to raczej uznać za dodatni objaw. Nor- 
malny człowiek, który szuka normalnej żo- 
ay, nie potrzebuje:posyłać ogłoszenia do ilu- 
strowanego swata krakowski 
dzie, 

   go, jak to się 

  

u has, lecz spotka ją w ciu sam, 

bez pośrednictwa. W Ameryce więc ogłasza 
się tylko ten, kto szuka kogoś zupełnie nie- 
przeciętnego i niezwykłego. Oto przykłady: 

„Ożenię się z kobietą wzrostu 6 

stóp i 7 cali“ (około 2 metry). 

Nie wiadomo po co gościowi baba jak 
wieża katedralna, ale przynajmniej wie cze- 

go. ehce. 

Albo taki: 3 
„Pragnę się ożenić z kobietą głu- 

choniemą, . przynajmniej pięćdziesięcio- 

Tetnią, która nie znosi muzyki, dzieci 

i psów* oraz nigdy nie używa alko- 
holu“. 

Taką istotnie nie tatwo spotkač. Albo ten: 

„Ożenię się z wdową, której mąż 

został powieszony lub stracony na 

krześle elektrycznem*. 

"Tego ostatniego pytał przyjaciel: „Czyś 
ty przypadkiem nie oszalał, mój drogi? Dla- 
czego właśnie z wdową po wisielcu? 

— Żeby mi baba ustawicznie nie stawiała 
za wzór pierwszego męża — odpowiedział 

Wel. 

  

facet z. głębokiem przekonaniem. 

НН 1 РО I ze Świata 
== KRUKOWSKI — „LOPEK“ znany ar- 

tysta warszawski rzegrał proces ze swym 
b impresarjo Hlachsageśi opók* zawarł 
swego czasu. umowę z Blachmanem na turnee 
po prowincji, pobierając od niego 2.800 zł. 
zadatku. Forsę wziął, ale na turnčė nie po- 
jechał. Sprawa znałazła się w okręgowym 
sądzie w Warszawie, w wyniku czego lek- 
komyślny „„Lopek“ będzie musiał. zwrócić 
zadatek i zapłacić Blachmanowi ponadto 
500 zł. odszkodowania. 

—POMNIK DLA ZAMIATACZA ULIC 
wzniosły «koła literackie w. Oedenburgi. 
Zmarly zamiatacz ulic — Tobiajsz Korn — 
był analfabetą, nie umiał ani czytać ani pr 
sać. Miał natomiast niezwykłą pam 
nowił niewyczerpane źródło miejsco 
gend i baśni. Brali z niego , „pełnemi 
mi literaci i stąd wdzięczność. A 

— POMNIK WILHELMA I ma stanać 
niedługo na największym «placu. w Łubece. 
Wykonany jest on ze spiżu 'przez prof. Tu- 
aillona. Odsłonięcie miało nastąpić odrazu 
po wojnie, ałe wówczas lewica senatu mia 
sta temu sprzeciwiła się. Wilhelm I więe 
musiał -czękać na Hitlera. 

—_ 18-LETNIA MATKA.. DZIESIECIOR- 
GA DZIECI. Taka kobieta- fenomen żyje w 
iiiąsteczku: Obourn w stanie Nebraska. Wy- 
szła ona zamąż „dość młodo”, bo przed... 
rokiem życia. Mając .12 lat urodziła trojacz- 
ki, w następnych .zaś dwóch latach dwa razy 
dwojaczki i t. d. 

— MGŁY -ŁONDYŃSKIE kosztują miastu 
około 2%. miłjonów złotych dziennie. Oczy- 
wiście suma ta idzie na wzmożone oświet- 
lenie. Angielskie Towarzystwo zwalczania 
dymu domaga się zastąpienia gazem lub 
elektrycznością węgla, który jest jakoby 
główną „przyczyną mgły. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
DEWNZY: Londyn 27,03 — 27,17 — 26,89. 

Nowy - York 5,31 31 i pół — 5, 34 -— 
5, 28.1/4. Nowy jeste "kabel 3,32 — 5,35 -— 
5,29. Paryż 34,93 — 35,02 — 34,84. Szwaj- 
carja 171,42 -- 171.84 — 170.00. Berlin 210.40. 
Tendencja niejednolita. 

Dolar'w obr. pryw. 5,30. 
Rubel: 4,72 — 4, 75. 

  

   

  

  

   

talnej, instynktownej prawdy, z przy 
stosowanem do życiowych wygód 
kłamstwem. Z tego zderzenia ginie 
najsłabszy, ten, co nie umiał żyć ani 
w prawdzie. ani fałszu: Franek Szy- 
wała, który był dla kilku osób meta 
i sam padł „u mety*. 

Z artystów na pierwszy plan wv- 
sunął się p. Woskowski jako Felex, 
intensywnie przeżywał tę rolę abso- 
lutnie bez gry aktorskiej, to był Felek 
i już. Obok świetną w swej oschłej 

była p. Suchecka jako 
Ciumkowiczówna, Zośka (p. Sierska) 
z małej roli wydobyła całą jej war- 
tość równowagi i rozsądku. P. Tatar- 
kiewicz niestety zgrywał się w swej 
roli Franka, bardzo trudnej, bo on 
jest od początku jak ten obity przez 
trzysta kijów pies bezpański, ale prze- 
cież to nie tak wygląda profesor. sła- 
wa kraju... Najmilszy p. Wołłejko nie 

może wleźć w skórę paskarza, który 
zasłużył na stryczek... Podszył swą ro 

lę dobrocią, która się kłóciła z wyja- 
wianą przeszłością. Inni artyści dali 
zadawalniające typy. Dekoracje i re- 
żyserja jak zwykle godne uznania i 
pochwały. Hro. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Ś. 7. Marja Szmurtow. 
Sworzniem i siekierą. 

W, koł. Milejki,-gm. N.-Pohost, Dąbrow- 
Ski Juljan, mieszkaniee tej wsi, w czasie 
kłótni uderzył w głowę żelaznym sworznicin, 
a następnie nożem swego sąsiada Bicrezow- 

skiego Piotra. Bierezowski w obronie włas- 
nej zadał kilka eiosów siekierą Dąbrowskie- 
mnu, który wskutek upływu krwi w prędkim 
ezasie zmarł. в 

  

Postawy. 
STAROSTA POSTAWSKI OBYWATELEM 
HONOROWYM GMINY KOBYLNICKIE.. 

W dniu 24 lutego b. r. w Sali konferen- 
cyjnej Starostwa w Postawach odbyło się 
uroczyste wręczenie dyplomu obywatelstwa 
honorowego gminy kobylnickiej Staroście 
postawskieniu p. Wiktorowi Niedźwieckie 
mu. Aktu wręczenia dyplomu dokonała de- 
legacja ustępującej Rady gminnej gminy ko 
byłnickiej, w osobach: pp. Marcjana Gumow- 
skiego,” St Rolicza i Ludwika Dzierga- 
cza Z okazji tej dia zamanifestowania swych 
uczuć przywiązania i szacunku, które sobie 
zjednał wśród społeczeństwa starosta p. Wik 
łor Niedźwiecki. w sali konferencyjnej zgro- 
madzili się liczni. przedstawiciele 
wszystkich sfer społecznych ziemiaństwa, 
duchowieństwa, wojskowości, policji państ: 
owej, nauczycielstwa, urzędników państwo 
wych i samorządowych, oraz Rada Powiato- 
wa in corpore, która w dniu tym miała 5- 
tatnie swe posiedzenie wobec upływu ka- 
dencji. Do p. starosty Niedźwieckiego, któr: 
wszedł na salę, zwrócił się z przemówieniem 
członek rady giniunej, gminy kobylnickiej, 
Wydziału Powiatowego -i Rady Wojewódz- 
kiej p. Marjau Gr umowski, podkreślając 050- 
biste zalety p. starosty i jego szczerze przy- 
jazny stosunek do mieszkanców gminy. 

Odpowiadając. na wygłoszone przemówie- 
nie p. starosta „dźwiecki podziękował de- 
legacji Rądy gmiunej gminy kobylnickiej za 
słowa uznaniu i ocenę jego działalności na 
stanowisku starosty, powiatowego. Zrozumie- 

  

   

   

      

    

    
   

   

  

   

      

   

  

nie dla jego pracy i zaufanie społeczeństwa, 
wysoko sobie cemi, gdyż we współpracy lo 
jalnej i wspónym wysiłku, społeczeństwa 2 
administracją państwową widzi gwarancję 
rozwoju państwu i jego mocarstwowej przy- 
szłości wśród innych narodów. 

akończenie iv przyjęte zostało hucznen:! 

  

   

    

Oszmiana. 
ZJAZD ROLNICZY. 

W dniu 2% lutego 1934 roku w Oszmianie 
«dbył się pod przewodnictwem p H Sylwesi- 
rewicza p. o. wicestarosty Walny Zjazd de 

legatów Kół Rolniczych z terenu pow. 054 
miańskiego w miejscowej sali BBWR. 

Zjazd zagaił prezes O. T. O. i K. R. p 
Józeł Karczewski, stwierdzając prawomoc 

jazdu, oraz konsiatując, iż praca « 

erganizacjach roztacza coraz to szersze krę 
gi, zrzeszając w swych szeregach jak najlicz 
niejsze grono rolników-obywałeli pełnych 
zrozumienia korzyści stąd płynących zarów 
no dia nich samych, jak i dla państwa. 

Następnie p. wicestarosta podkreślił zna 
czenie organizacyj w tworzeniu gospodarczej 
potęgi kraju i zaznaczył, że sfery miarodaj 
ne wogóle, a p. Starosta Suszyński w szcze 
gólności jak najdalej idą na otkanie zor 
ganizowanemu rolnictwu, widząc w niem 
podstawę tej potęgi. 

MW wyniku rzeczowej o wysokim pozio 
mie. dyskusji wysunięto szereg postulatów 
w kierunku polepszenia doli ogółu. rolnie 
twa, a z niem podniesienia dobrobytu w pań 
stwie oraz uchwalono wyrazić serdeczne slo- 
wa podzięki Komitetowi Opieki nad A's 
Wileńską za żywe i gorące zainteresowar 
się dolą rolników i za podjęte wysiłki nad 
podniesieniem gospodarczem naszej wsi 

"Należy podkreślić t fakt solidności i 
sprężystości orgunizacyvjnej znajdującej wy 
raz, obok 100%/-ego stawiennictwa deleg: 
tów wszystkich „Kółek i Organizacyj Rolai 
czych z terenu powiatu, oraz w jednomys! 
nym wyborze przez aklamację do Rady ©. 
T. O. i K. R. kandydatów wysuniętych przeż 
Zarząd O. T. O: i: K. R. w osobach -pp. Józef: 

i skiego, inż. Wł. Teseckiego, Tade 
sza Sitowskiego, Pawła Wojnickiego i 
Downarowicza. й „Rolnik“. 

Bakszty, pow. wołożyski. 

Z ŻYCIA SPÓŁDZIELCZEGO. 

Dnia 18 lutego odbyło się tu. doroczne 
walne zebranie spółdzielni spożywców „Zgo- 
da*. Obecnych na zebraniu było 47 członków 
2 ogólnej liczby 96 członków. Zebranie wy 
słuchało s zdania z dzałalności spół- 
dzielni za r. 1933, które złożył prezes Za- 
rządu p. Božeįko Hilary, leśniczy. Spółdziel- 
nia miała obrołu za roku ubiegły zł. 17 850, 
a czystej nadwyżki zł. 204. Z tej nadwyżki 
zebranie wyznaczyło zł. 20 na gratyfikację 
kierownikowi sklepu, p. Raszkiewiczowi Pio- 
rowi, za dobre sprawowanie się, i zł 10 na 
fundusz budowy samolotu „Społem*. 

Fundusze własne spółdzielni niedostatecz 
ne, wynoszą zaledwie zł. Wobec tego 
w ręku ub. w pewnym czasie spółdzielnia 
nie. była -w stanie sprowadzać towarów w 
iłościach potrzebnych. lpopiero stan się po 
prawił, gdy spółdzielnia uzyskała od Spół 
dzielczej Rady Okręgowej w Lidzie pożycz 
kę bezprocentową w kwocie zł. 560. 

W roku ubiegłym przystąpiło do spółdziel 
ni nowych 45 członków. Udział członkowski 
wynosi 10 zł. 

W listopadzie tegoż roku uzyskała spół- 
dzielnia od miejscowego zrzeszenia urzędni- 
ków Leśnictwa Baksztańskiego do 1.000 to 
mów ksiąg naukowych i beletrystycznych, 
z czego ulundowana została bibljoteka spół- 
dzielni. Za kor: mie z bibljoteki pobiera 
się 30 gr. mie mie. Na zasilenie funduszu 
bibljoteki rząd miejscowej gminy wyznaczył 
zasiłek w kwocie zł. 75. 

Tak wspólnemi siłami buduje się dobro 
społeczne. e. b. 

Woropajewo. 
OGNISKO K. P. W. WOROPAJEWO. 

Dnia' 18 lutego r. b. przez zespół amator 
ski Sekcji Teatralnej Ogniska KPW! Woro 
pajewo, dane zostało w wynajętym w tym 
celu lokalu we wsi Borówki, odległej od 
stacji kol. Woropajewó pół klm.. przedsta 
wienie salonowo-cyrkowe, na co się złożył»: 
1) Fakir indyjski w obliczu śmierci, 2) Czło- 
wiek bez nerwów, 3) Krół łańcuchów i 1; 
Duet klownów oraz na zakończenie odegrana 
została arcywesoła komedyjka p. t. „Janek 
Łokaj* rzęsiście oklaskiwana przez licznych 
gości. Podczas przerw przygrywała orkiestra 
dęta Ogniska. Z dochodu 5%% przeznaczono 

na iejscowe Kolejowe LOPP reszta 
zaś na cele kult.-oświat. Ogniska. 

Ognisko KPWi Woropajewo właśnie w 
dniu 18 lutego r. b. obchodziło rocznicę 

swego istnienia i w przeciągu tego jednego 
roku (biorąc pod uwagę ogólny kryzys) zor 
ganizowało własną orkiestrę dętą składająca 
się z 18 instrumentów, sekcję kulturalną. 
sekcję sportową, posiada własną świetli 
płac sportowy i strzełnicę do strzelan 
broni małokalibrowej, co należy uważ 
ko zasługę obecnego Zarządu Ogni 

Ni r 

N. Epsztejnow 
Tel. 138. 
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przyjmuje zamówienia 
na płaszcze i kostjumy 

Micklewicza 62 

niemal: 

  

Turmont. 
ESTOWIE W TURMGNTACH. 

W: dniu 25 lutego r..b. delegacja towa- 
rzystwa estońsko-polskiego na czele z pre- 
zydentem parlamentu p. K. Einbundem po 
tygodniowym pobycie w Polsce, przejechała 
przez Turmonty w drodze powrotnej do Es- 
tonji. W! Turmoncie został wystawiony о4- 
dział KPW pod dowództwem p. Rutkowskie- 
go i oddział str: „pożarnej pod dowódz- 
iwem p. Danilewicza, od których p. prezy- 
dent Einbund przyjął raport poczem wygło- 
sił przemówienie, w którem m. in. podkresiii 
serdeczność, z jaką estońska dełegacja spot 
kała się w Polsce i podziękował turmonckiia 
kolejarzom za powitanie. 

Na, zakończenie p. prezydent wzniósł ok- 
rzyk na cześć Rzeczypospolitej Polskiej po- 
wtórzony trzykrotnie przez całą: delegację. 
na co zgromadzeni wznieśli okrzyk na cześc 
Estonji i pana prezydenta Einbunda. 

Po zakończonem przemówieniu p. prezy- 
dent udekorował orderem orłą estońskiego 
II klasy prezesa miejscowego Ogniska KPW 

a zarazem zawiadowcę stacji p. B. Kobusa. 
Wśród ok. ów .niech żyje Estonja“ 

pociąg. ruszył w stronę granicy. joter. 

Wilejka. 
OFIARA. ; 

Zamiast wieńca na grób 6. p. p. Nacze! 
nika Wydziału Rolnictwa i Weterynarji 
Szaniawskiego, komisarz Żebrowski, jego z 
stępca. Polański, komisarz Worzecha i 
wet. Białobrzeski oraz agr. pow. Dobos: 
ski ze Starostwa Powiatowego 'w Wilej 
złożyli 25 złotych na kuchnię miejską dl“ 
dokarmiania bezrobotnych w Wilejce. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W. n-rze 57 Kurjera Wileńskiego z do. 
27.11. r.b. ukazał się artykuł traktujący o Vil 
Zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Święcianach. . 

Autor artykulu opisując przebieg Zjazdu, 
a w szczególności przebieg dyskusji nad spra 
wozdaniem Zarządu, popełnił nieścisłość po 
mawiając b. wiceprezesa Zarządu kol. Obes 
leitnera o stawianie jakowychś wniosków 
godzących w Zarząd. 

Wniosków żadnych nie było a dyskusja 
toczyła się normalnym torem. 

Uprzejmie proszę Pana Redaktora o za- 
mieszczenie powyższej wzmianki. х 

Z powažaniem 

  

    

        

   

    

    

  

Jozei Wojeiak 
Przewodniczący Oddziału Powv. 

Z. N. P. w Święcianach. 

  

(Wspomnienie pośmiertne). 

Jeszcze jedno życie opuściło le; 
padoł płaczu... ś. p. Marja Szmurło- 
wa, żona znanego uczonego laryngo- 
loga, prof. U. S. B. d-ra Jana Szmurto, 
dcbrze była znaną Wilnianom jako 
artystka - śpiewaczka („Skowroń 
ska*). Niezapomniane są jej kreacić 
(.Amneris*) na scenie wileńskiej, i 
występy estradowe (zawsze na cel spo 

łeczny). Posiadając piękny tenomenal 
ny głos mezzo-sopranowego, oraz nie 
poszlakowaną dykcję ś. p. Szmurłowa 
panowała swobodnie nad swym ró- 
żnostronnym, repertuarem i ód pieśni 
do najtrudniejszej arji operowej. W 
wykonaniu zaś pieśni Niewiadomskie 
go nie miała rywala. 

Tylko bliżsi znajomi Zmarłej wie- 
dzieli ile cichej okazywało ofiarności 

to wielkie serce, które nagle bić 

przestało. Gdzie tylko była nędza, cho 
roba — tam już była z pomocą ta uro 
dzona szarytka... 

Kiedy wybuchło powstanie Śląskie 
— artystka pierwsza stanęła do apelu 
jako członek opery warszawskiej, żno 
sząc z kolegami trudy propagandy mu 
zyki i słowa polskiego. Podczas bru- 
talnej napaści Niemców na. pociąg, 
wiozący artystów, Ś. p. Szmurłowa by, 

    

WLK NOSKI 

Giełda zbożowo - towarowa 
i iniarska w Wilnie 

z dnia 2 marca 1934 r. za 100 kg. parytet 
Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto 1I st. 14,76. Ma- 
ka pszenna 4/0 A luksusowa 34,50 — 34,75. 
Mąka żytnia 55% 24,37 i pół — 24,50, żytnia 
65% 20 — 21. 

  

    

    
Ceny orjentacyjne: Žyto I st. 15,50 — 16. 

Pszenica zbier. . Jęczmień brow. 16 
— 16,25. Jęczmień na kaszę zbier. 15 — 15,50 

  

Owies st. 14 — 14;50. — zadeszcz.' 13 -— 
13,50. Mąka psz. 4/0.A łuks. 34,50 — 37,50. 
Mąka nia sitkowa 17 — 17,50. Razowa 18. 
Otręby żytnie 9,50 — 10, pszenne grube 
mienne 9. Kasza gryczana 1/1 pal. 45, pół 
13,50 — 14, psz. cienkie 11,50 — 12, 

Len — bez zmian. 

Do P.T. Prenumeratorów 
Kurjera Wileńskiego. 

Dnia 2-go marca, inkasując należność ха 

   

  

prenumerate wydawszy. resztę nie wziąłetn 

20-złótowego banknotu. Świadka mego r>z 

targnienia proszę o łaskawy zwrot tej sumy 

do Administracji „Kurjera Wileńskiego dla 

inkasenta . Purty. 

ła przez nich poważnie ranioną. Rze- 
czypospolita nagrodziła Ją ..Krzyżem 
Zaslugi“. 

Niechže ta ziemia nasza — o któ- 
rej Wolność tak walczyła — iekką 
Jej będzie... 

* Antoni Miller. 
SNES TTT BÓROO ACO REED CORE WRZE OT ООО ЛУИОННЗОЯ ЗАС 

Wystawa obrazów malarza polskiego na Jawie. 

  

W Bandoeng na wyspie Jawie urządzoi:a 
została wystawa prac naszego rodaka, arty 
sty-malarza Czesława Mystkowskiego, mie: 
kającego stale w Sindanglja we własnej wilh 
wybudowanej w styiu sumatrajskim, gdzie 
posiada piękne atelier. 

Na zdjęciu art.-malarz Mystkowski (ostai 

  

  

ni z prawej) oraz szereg osobistości z miej- 
scowych sfer oficjalnych i z pośród koloni 
polskiej przybyłych na otwarcie wystawy. 

Wśród obecnych znajduje się m. in. dr. 
Z. Przybyłkiewicz, delegat Państw. Instytutu 
Eksporlowego (pierwszy od środka na pra- 
wo), 

  

KURJER SPORTOWY 
Młodzież szkolna Warszawy walczy dziś 

z Wilnem. | 
Dziś o godz. 17.30 odbędzie się cie- 

kawe spotkanie hokejowe drużyn 
szkolnych Warszawy i Wilna. 

Mecz dzisiejszy, który odbędzie 
się w parku sportowym budzi ogror: 
ne zaciekawienie z tego względu, że 
nie wiadomo jaki poziom gry repre- 
zentować będą uezniowie warszawscy. 
Mamy jednak wrażenie, że będą to 
zmani gracze stolicy, którzy mają za 
sobą szereg pięknych spotkań towa- 
rzyskich. 

    

Ze strony Wilna ma wystąpi 
mistrz szkół, a więc zespół „handlow- 
eów*. ; 

Jutro na lodzie podziwiać będzie-_ 
my grę Warszawy z reprezentacją 
szkół wileńskich, która przedstawia 
się następująco: Sierdziukow, Jarma- 
łowicz, Andrzejewski, Czasznieki, Jan 
czes, Ratman, Sinte» i bramkarz dru- 
żyny Gimn. A. Mickiewicza. Zespół 
ten został ustalony przez prot. Włady 
sława W iro-Kiro. 

_ Młodzież szkolna na starcie zawodów 
narciarskich. 

Mistrzostwa narciarskie szkół Śre- 
dnich rozpoczną się dzisiaj. i zgroma 
dzą na starcie całą „śmietankę spor 
tćwą szkół wileńskich. Na starcie sta- 
nie koło 150 zawodników. 

Mistrzostwa szkolne odbędą się w 
N.-Wilejce. 

Dziś mamy tylko bieg drużynowy 
którego stari odbędzie się o godz. 13 
Jutro zaś rozegrane zostaną dwa bie- 
gi mdywidualne na 3 klm. i 8 klm. 

Faworytami zawodów są: Alek- 
sandrowicz, Piotrowski, Pietrow. Han 

zen, Jagoda, Pieniuta, -Rymsza, . Sier: 
dziukow, Romanowski, Kelm i inni. 

W punktacji ogólnej najwiec 
szans posiadają narciarze Gimn. Ad. 
Mickiewicza, którzy dotychczas byli 
posiadaczami cennej nagrody prze- 
chodniej. Rywalami „mickiewicza- 
ków* są „zygmunciacy* i „technicy*. 

Niespodzianki nie są oczywiście 
wykluczone. ; 

Pociąg do N.-Wilejki odchodzi > 
godz. 12 m. 5. 

Akademicy organizują zawody narciarskie. 
Dowiadujemy się, że jutro w Po- 

narach A. Z. S. zamierza zorgani.o- 
wać zawody narciarskie w biegach 
sztafetowych na dystansie 3 razy po 
10 klm. 

Zapisy do sziafet A. Z. Ś. przyjmu- 
je na miejscu zawodów. Słart ma ‹ 
odbyć o godz. 1i-ej. Na. kierowni 
trasy proszony został p. M. Nowicki. 

Pociąg do Ponar odchodzi o godz. 

     

  

Amerykańska mistrzyni 
strzelecka. 

  
& 

Panna Billie Bełport zdobyła mistrzost- 
«wo strzeleckie w Kalifornji w Palm Springs, 
bijąc licznych zawodników i zawodniczki 
z eałej Kalifornii. 

8-mej. Z Ponar narciarze będą mogl: 
powrócić do Wilna albo na nartach 
albo też pociągiem o godz. 16-tej. 

HOCKEYOWO - NARCIARSKO - 
ŁYŻWIARSKIE ZAWODY 

HARCERZY. 
W miesiącu marcu b. r. Wileńska Ko- 

menda Chorągwi Harcerzy organizuje Zimo- 
we Zawody Sportowe i mistrzostwo Wileń 
skiej Chorągwi. 

Zawody dzielą się na hockeyowe, nar 
skiei łyżwiarskie. 

Zawody hockeyowe odbędą się po połu- 
dniu 3 marca i przed południem 4 marca. 

Z ramienia Komendy Chorągwi organizu- 
je zawody Dr. Bohdan Nagurski z „Błękitnej 
Jedynki“. 

Do finału wchodzą 4 zwycięskie zespoły, 
które będa grały każdy z każdym, następnie 
wynik będzie obliczony w-g punktów. 

"Termin zawodów narciarskich jest uzależ 
niony od warunków atmosferycznych, które 
dotychczas nie pozwoliły na ich odbycie. 
Zawody będą posiadały charakter zespołowo-, 
indywidualny. 

WYŚCIGI ŁYŻWIARSKIE. 
Jutro na Łukiszkach o godz. 11.30 odbędą 

się wyścigi łyżwiarskie, 
Zapisy przyjmuje 

Miejskiego Kom. W. F. 
p Preiss, telefon 868. 

„KUPCY* MISTRZEM SZKÓŁ: 
„HANDLOWA — „STASZYC* 2 : 0. 

Trwające od dawna finałowe rozgrywki 
hokejowe o mistrzostwo Szkół Średnich. 
wczoraj dobiegły końca i wyłoniły mistrza. 
Tytuł ten zatrzymała po raz trzeci Szkoła 
Handlowa Stow. Kupców. 

Wczoraj rozegrała ona decydujący mecz 
ze Szkołą Handlową Staszyca pokonywując 
ją, w stosunku 2:0. Gra była na wysokim 
poziomie i tylko dzięki rutynie pokonała 

  

   

      

kancelarja 

na Łukis 
ślizgawki 
ach, oraz 

    

mocno zapowiadającą się i sympatyczną dru- 

žynę Staszyca. Nowy wice mistrz zupełnie 
zasłużenie otrzymał ten tytuł gdyż, mają: 

„lakich. graczy, jak: Gzaśnicki, Stankiewicz i 
Qywiński zdołali rozgromić Szkołę: Technicz- 

'mq 1 zakwalifikować się na drugie aniejsce 
wtedy „gdy w zeszłym roku była na 5-em. 

Dalsze miejsce zajęła Szkoła Techniczna 
i gimn. Św. Kazimierza. Rozgrywki cieszyły 
się zrozumiałem powodzeniem, czego dowo- 
dem była liczba młod y. systematycznie 
va mecze przychodzącej. 

   

O ile mróz jeszcze trochę potrzyma, moż 
na się spodziewać rozgrywek o puhar W. F.. 
który dotychczas, jest. w, posiadaniu iegorocz 
nego mistrza. Można się spodziewać, że pu 
har „Handlowcy: otrzymają na własność. 

Ale, «zanim... puhar ta dziś czeka ich. cięż- 
ka rozprawa z mistrzem Warszawy, z którą 
właściwie powinni wygrać. — o ile będą. gra 

li z „głową”. ю 2 
Kończąc nie mogę ominąć nazwisk: An 

drzejewski, Janczes, Krzeczkowski, Pietkie- 
wicz, Gasztowt i Czerwiński, którzy wywał- 
czyli dla szkały chlubny tytuł mistrza. Zatem 
gratuluję i życzę powodzenia. W. H. 

Ciekawe szczegóły 
o sensacyjnie zapowiadającym 
się meczu Polska—Ameryka. 
Jak wiadomo, w maju wyjeżdża repre- 

zentacja bokserska Polski do Ameryki, gdzie 
rozegra w połowie maja w Chicago sensa- 
cyjny mecz z reprezentacją Ameryki. Mecz 
ten ma dla nas: ogromne znaczenie, nietyika 
ze względu na liczną oPlonję, zamieszkującą 
w Chicago, ale również i dlatego, że pismo 
organizujące imprezę — „Chicago Tribune“. 
jedno z najbardziej rozpowszechnionych 
pism, mające duży wpływ na amerykańską 
opinję publiczną, .reklamuje od dłuższego 
czasu sport polski. ‹ 

"W. sprawie sfinalizowania rokowań: przy 
jechał do Polski p. Donałd Day. Będzie on 
obecny na mistrzostwach bokserskich Polski 
w Poznaniu i bezpośrednio skomunikuje się 
z Polskim Związkiem Bokserskim w sprawie 
tego meczu. 

P. Donald Day udzielił redakcji sporto 
wej P. A. T. szereg ciekawych szczegółów 
o tej imprezie, Otóż przed kilku laty z inicja 
tywy redakcji „New York Daily News* i 
„Chicago Tribune" zorganizowano doroczne 
zawody bokserskie pomiędzy reprezentacja- 
mi Nowego Yorku i Chicago. Mecze te sta- 
nowiły nietylko propagandę sportu bokser- 
skiego, ale' zarazem przynosiły ogromne do- 
chody, które przez inicjatorów były przezna 
czane na cele dobroczynne. Przeciętnie na 
mecz przychodzi około 80.000 widzów. Zwy- 
cięscy zawodnicy dostają odpowiednie na- 
grody, a pozatem m; że szanse w dal 
szej karjerze pięściars 

MW r. 1951 organizatorzy celem podniesie - 
nia poziogu zawodów postanowili sprowa- 
dzić co rok do Ameryki inną reprezentację 
bokserską z Europy. W r. 1931 bawiła w 
Ameryce reprezentacja Francji, która na 6 
spotkań wygrała 3 i przegrała 5. 

W r. 1932 została sprowadżona do Ame- 
ryki reprezentacja niemiecka. Po ciętej 

walce udało się jej wywalczyć wynik remi- 
sowy 8:8. 

W! r. 1933 przeciwnikiem Amerykanów 
była reprezentacja Irlandji. Została ona po- 
konana w stosunku 12:4. Zaledwie dwa spo!- 
kania udało się Irlandczykom rozstrzygnać 
na swoją korzy 

W! roku bieżącym -do Ameryki wyjeżdża 
drużyna polska: Z wyników, osiągniętych 
przez inne reprezentacje widać, że Ameryka- 
nie są bardzo groźnym przeciwnikiem, skoro 
żadnej drużynie europejskiej nie udało sie 
ich dotychczas pokonać. Ewentualne nasze 
zwycięstwo, względnie nawet remis, byłoby 
naszym olbrzymim sukcesem. Amerykanie. 
jak zresztą o tem świadczy samo zaprosze- 
nie, doceniają silę polskiego boksu. Tem- 
bardziej więc do Ameryki musi się udnć 
rzeczywiście najlepsza ósemka, aby godnie 

bronić naszych barw. 

  

    

        

Uchwały walnego 
zebrania 

Związku Zawodowego Literatów 
Polskich w Wilnie 

z dnia 28 lutego 1934 r. 

Przewodniczył Zebraniu kol. W.-Charkie- 
wicz, protokół prowadziła kol. H. Łysakow 
ska. Prezes W. Hulewicz, złożył sprawozda- 
nie z działałności Zarządu. Od' 1 marca 1933 
do 28 lutego 1934 r. odbyło się 36 wieczo- 
rów literackich: 2 wieczory publiczne i 3ż 
Środy Literackie, w tem 13 z prełegentami 
przyjezdnymi, 15 z prelegentami wileńskimi, 
4 Wieczory Mickiewiczowskie i dwie * 
zamknięte. Członków rzeczywistych jest 2. 
tw ciągu roku przybył 1). 

Zarząd Związku na rok 1934-35 tworzą pp.: 
W. Hulewicz (prezes), W. Dobaczewska (wi- 
серг: T. Łopalewski (sekretarz), T. Buj 
nicki (skarbnikt i Wł. Arcimowic 

Dalszy ciąg sprawozdania obejmuje dzi»- 
łalność kredytową w ramach doraźnych sub- 
wencyj i Funduszu Zapomogowego, do które- 
go regulaminu uchwalono poprawki. 

Po wysłuchaniu sprawozdani 
L. Szeligowskiego uchwalono Za 
solutorjum. 
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ZJAZD DZIALACZY KULTURALNYCH. 

Zaakceptowano inicejatywę Zarzadu, 2miv- 
rzająčą do zwolania w Wilnie, w czasiė Zie-“ 

   lonych Šwiat, zjazdu działaczy kulturaln 
4 Województw północnych, celem ujęcia w 
jednolitą organizację akcji odczytowej i ', 
teracko-artystycznej na prowincji. 

PRZYGOTOWANIA DO ZJAZDU 
LITERATÓW. 

Żaakceptowano referat Zarządu w spra 
wie rozpoczęcia przygotowań do Zjazdu Ta- 
teratów w Wiilnie w:r. 1935, z okazji uroczy- 
stości odsłonięcia pomnika Adama Mickie 
wicza. Zjazd ten uchwalony został przez pa 
przedni ogólnopolski Zjazd Literatów w Kra 
kowie. 

  

NAGRODA LITERACKA IMIENIA 
FILOMATÓW. 

Przedyskutowano i uchwalono, na wniv- 
sek Zarządu, Statut Nagrody Literackiej Im 
nia Filomatów, utworzonej przez Związek 
Zaw. Lit. Polskich w Wilnie dla członków 
łego Związku. Statut tej Nagrody opublikc- 
wany będzie oddzielnie. Po raz pierwszy 
Nagroda Filomatów przyznana będzie w 
majn roku bieżącego, w wysokości 500 zła 
tych. 

  

WYDAWNICTWA. 

Przyjęto do wiadomości projekty Zarządu. 
a) wydania drukiem „Pamiętnika Śród Lr- 

terackich*, łącznie z bibljografją dzieł łiterac 
kich autorów wileńskich, obejmujacą okres 

powojenny; . 2 

b) poparcia projektu Polskiego  Radja, 
mającego na polu opublikowanie drukiem 
tekstów „Wieczorow  Mickiewiczowskich* 
odbywających się w ramach Śród Literac- 
sich i transmitowanych przez radjo. 

   

  

W SPRAWIE NAGRODY LITERACKIEJ 
MIASTA WILNA. 

Uchwalono jednomyślnie dać w: 
wemu ubolewaniu z powodu zawieszenia 
przyznanej raz jeden Nagrody Literackiej 
Miasta Wilna imienia Adama Mickiewicza, 
uchwalonej przez władze municypalne na- 
szego miasta. Nie przesądzając wysokości 
nagrody pieniężnej, która może być zależna 
od sytuacji finansowej Miasta. Walne Zebra- 
nie stoi na stanowisku, że wielkoduszna ini 
cjatywa kulturalna Magistratu i Rady Miej- 
skiej, postanawiająca przyznawać od 1930 
r. co dwa lata Nagrodę Literacką imienia Mie 
kiewiczaą, była doniosłą manifestacją ambicji 

kulturalnej tego Miasta, wyrazem solidarnoś 
ci z anałogicznemi uchwałami innych miast 
polskich, aktem poszanowania duchowej tra- 
dycji Wilna i dokumentem wynoczącym twór 
czość artystyczną. na należne jej stanowisko 
Walne Zebranie apeluje do wileńskich 
Władz Miejskich, aby przystąpiły do wyko 
nywania własnej uchwały w sprawie Nagro- 
dy Literackiej imienia Adama Mickiewicza. 

ży- 

      

Po uchwaleniu szeregu drobnych wnio- 
sków przewodniczący zamknął doroczne Wal 
ne Zebranie. 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 

Masło za 1 kg. w złotych hurt: wyboro- 
we 3.50; stołowe 3.30; solone 3.30. 

. Detał: wyborowe 4.00; stołowe 3.80; зо- 
lone 3.60. : 

Sery za 1 kg. w złotych hurt: Nowogródz 
ki 2.20; Lechicki 1.90; Litewski 1.70. 

Detal: Nowogrėdzki 2.60; Lechicki 2.20; 
Litewski 2.00. 

Jaja za kopę (60 sztuk) złotych Nr. 1 — 
600; Nr. 2 — 5.40; Nr. 3 — 4.50. 

aja za sztukę groszy: Nr. 1 —- 11; Nr. 2 
— 10; Nr. 3 — 8. 

    
  

To ojciec. 

G 
— Do jakiej szkoły uczęszczasz, mój 

mały? raf 
— To nie ja uczęszczam, lecz ojciec. 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Dziś | „ZDZ 

| | 

  

Jutro poranek 

„STAS LOTNIKIEM“ 
WE WTOREK 

CHÓR DANA 
овю 
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Mały Dymitrow i pre- 
cyzyjne fałszerstwa. 

Proces komunistyczny 
w sądzie okręgowym. 

Postać Dymitrowa, który podczas -pro+ 
cesu o podpałenie Reichstagu, zadarł z ca- 
łemi Niemcami i wyszedł obronną ręką, 
przewróciła w głowie niejednemu komunis- 
cie, oczekującemu na własny proces. Nikt też 
bardzo się nie dziwił, gdy podczas procesu 

cznego w sądzie okręgowym w 

    

   

  

komuni. s 

Winie na ławie oskarżonych znalazł. się 
„mały Dymitrow'* — w osobie. Kazimierza 
Przybył š   

Przybyła na tle spokojnych, częściowo 
nawet apatycznych, syłwetek swoieh współ: 
towarzyszy sprawiał wrażenie niezwykle 
ruchliwego, dzielnego a nierzadko bezczei- 
nego jegomościa. Posuwał tupet do tege 
stopnia, że usiłował dyrygować. postępowa- 
niem Świadków i sądu. Przewodniczący zwra 

cał mu uwagę. й ś 
Sprawa Jana Malca, Kazimierza Pzyby- 

ły, Samuela Szera i Chai Kinkulkin, oska: 
żonych z artykułu 97 8 1 w związku ż art. 
93 K. K. -- to jest o należenie do KPZB — 
jest pozatem ciekawa z tego względu, że 
rzuca światło na precyzję komunistów w 

podrabianiu paszportów. W $ 
W. marcu ubiegłego roku: półicja wiłeń- 

ska zaarešztowala w mieszkaniu przy” uł. 
Piłsudskiego Nr. 9 wyżej wymienione osoby. 
Odbywały one konferencję w sprawie usfa- 
ienia sposobów akcji komunistycznej na te 
renie Wilna. Wszyscy należeli do: KPZB. 

Przy Malcu znaleziono. dowód: osobisty, 
wydany przez wójta gminy debiedziewskiej, 
pow. mołodeczańskiego i zaopatrzony w od- 
powiednie pieczęci gminne i starostwa oraz 
w podpis starosty Tramecourta, — oraz za 
świadczenie wojskowe, wydane przez P.K.U 
Wilejka. Dokumenty te nie wzbudziły nara- 
zie żadnych podejrzeń. Dopieró po dłuższem 
dochodzeniu, kiedy stwierdzono, że Jabłoński 
jest w rzeczywistości Malcem, zakwestjono 
wano te dokumenty. 

Ekspertyza wykazała, że wszystkie pie- 
częci i podpisy były stałszowane w sposób | 
mistrzowski. Na pierwszy rzut oka stałszo 
wane podpisy wójta i starosty były łudząco 
podobne do oryginalnych: = 

Władze śledcze przypuszczają, że wszyst- 
kie zdemaskowane dotychczas większe jed- 
nostki portji kom. otrzymały fałszywe pasz- 
porty z jednego źródła. Wytwórnia fałszy- 
wych dokumentów znajduje się poza grani- 

cami kraju. 
Sąd skaźał Jana Malca i Kazimierza Przy- 

byłę każdego na 3 lata więzienia, Samuela" 
Szera na 2 lata i Chaję Kinkulkin na 1 rok. 
W. obronie oskarżonych występowali adwo' 
kaci Czernichow Szyszkowski i Chill. Włod. 

WILNO. 
SOBOTA, dnia 3-go marca 1934 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. . Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11.40: Prze- 
gląd prasy.- 11.50; Płyty gwiżdżące.. 11.57: 
Czas. 12.05: Utwory Rąydna (płyty). 12.30: 
Kom. meteor. 12.33: Muzyka żydowska (pły- 
ty) — występ artystów teatru „Ararat“ w 
Łodzi. 13.00: Dziennik po. 15.05: Program 
dzienny. 15.10: Kwadrans akademicki. 15.25: 
Wiądomości o eksporcie. 15,30: Giełda rolni 
czą. 15.40: Muzyka angiełska. (płyty). 16.00: 
Audycja dla chorych 16.40: „Istotą regjonati 
zmu“ —— odczyt. 17.00; Transmisja nabożeń- 
stwa z Kaplicy w Ostrej Bramie. Po nabo- 
żeństwie kazanie „Ucieczka. grzeszników . 
18,00: Reportaż z życia' nauczycielstwa p. t. 
„U pionierów oświaty”. 18.20: Lekki koncert . 
z udziałem Zuli. Pogorzelskiej, 19.00:, Tygod- 
nik litewski. 19.15: -Codz. odc. pow. 19.25: 
Fragment z „Beniowskiego* „- Słowackiego: 
19:40: "'Wiad. sport. 19.43; WII: kom. sport. 
19.47: Dziennik wiecz. 20.00: „Myśli wybrane” 
20.02: Muzyka lekka. 21.00: Skrzynka iechni+ 
czna. 21.20: Koncert chopinowski:: 22.00: „Jak 
wiersz powstaje'* — (intymne zwierzenia no- 
etyj — feljeton. 22.15: Nowe płyty gramofo- 
nowe. 23.00: Koin. meteor. 23.05: Muzyka ta- 
neczna. | "“—- 
UWAGA: W godz. od 23.05 do 24.00 prze- 

widziana retransmisja stacyj žagranicznych. 

    

  

  

    

  

  

    

   

  

    
  

    

  

NIEDZIELA, dnia 4 marca 1934 roku. 
9.00; Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzier:. 

poranny. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 
10.00: Nabożeństwo. Po nabożeństwie muzy- 
ka religijna. 11.57: Czas. 12.05: Progr. dzien- 
ny. 12.10: Kom. męteor. -12.15:. Poranek mu- 
zyczny (współczesna muzyka ukraińska!. 
13.00: Pogad. muzyczna. 13.15: d. c. poranku. 
15.00: „Przemysł ludowy a tradycje kaziu- 
kowe* odczyt. 15.20: Reportaż z kiermaszu 
dorocznego .„/Kaziuki* — na placu Lukiskim 
w Wilnie. 16.00: Wesoła audycja dła dzieci. 
16.30: Kwadrans skrzypiec -(płyty). 16.45: 
Kwadrans poetycki. 17.00: „Nasi przyjaciele" 

ęta pogad. 17.15: Koncert muzyki poł: 
18.00: Słuchowisko. 18.40: Melorecy- 
19.00: Litewska audycja literacka. 

    
tacje. 

19.15: „O Bazylice Wileńskiej* pogad. 19.25: 
Rożmait. 19.30: Radjotygodnik dla mlodzie- 
ży. 19.45: Program na poniedziałek. 19.50: 

  

„Myśli wybrane*. 19.52: Godzina życzeń 
(pžytyj. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00: „Kłopoty 
czytelnika" felj. 21.15: Na wesołej lwowskiej 
fali. 22.15: Wiad. sport. z Rozgłośni. 22. 
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 2: 
Muzyka taneczna. 

Humor. 
IDJOTAL... 

Piotr i Paweł nienawidzą -się serdecznie. 
Pewnego dnia spotykają się na ulicy, na 
wąskim trotuarze. Piotr kroczy stanowczo 
przed siebie i mówi głośno: 

— Nię ustępuję idjocie. 

  

    

— Dlaczego? A na to Paweł: 
— Bo jest nauczycielem. — Ja owszem —- i schodzi na jezdnię. 

PORRZETASZZERCYA у   

Wyrok w procesie b. Banku Spół- 
dzielczego dla rzemiosł i handlu. 

Sąd okręgowy wydziału cywilnego po wy- 
słuchaniu stron w procesie b. Banku Spół- 
dzielczego dla handłu i rzemiósł — zatwier- 
dził obrachunek, podany przez rzeczników 
zarządu konkursowego masy upadłościowej. 

Z tego wynika, że wszyscy pozwani wczo 
taj na sąd muszą wpłacić po 168 złotych 

Aresztowanie 
Wezoraj został aresztowany niejaki Wła- 

dysław Jabłoński hezrobotny krawiee, który 
przez czas dłuższy wykorzystując nieświade- 
mość 10-letniej uczenicy W. J. utrzymywał 
z nią lubieżne stosunki. Po raz- pierwszy 
Jabłoński zniewolił W. J. latem ub. roku 

od udziała oraz, jeżeli w swoim ezasie nie 
wpłacili całej sumy udziału, dopłacić do 100 
złotych. Jak się dowiadujemy zarząd kon- 
kursowy przystąpi niebawem do ściągania 
należności, jak należy przypuszczać, przy 
pomocy komornika. 

Udziałowcy zamierzają apelować. (ht 

zwyrodnialca. 
pozyskując wpierw jej Zaufanie... 
kami i czekoladą, 

Zbrodnia wykryta został dopiero nieda: 
wno, gdy rodzice dziewczynki stwierdzili uw 
niej jakąś chorobę, a lekarz orzekł, że jest 
to choroba weneryczna. 

cukier.
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KRONIKA 
Dxiś: Kunegundy Ces. 

Jutro: Kazimierza Kr. W. 
  

Wschód słońca — g.6 m. 05 
Zachód + -—g.4m,57 

  

Śpostrzezenia Zakładu Moteorolegji U.5.B. 

w Wilnie z dnin 2/ll — 1934 reku 

Cišnienie 773 
(Temperatura šrednia — 8 
Temperatura najwyžsza — 5 
Temperatura najniższa — 10 

Opad 2,8 
Wiatr wsc 
Tend. — : 
Uwagi; došė pogodnie. 

    

Przepowiednia pogody według PIM-a. 
Wielkopolska, Śląsk, Podhale, Tatry, Wyży 
na Małopoiska i Małopolska Wschodnia: za- 
chmurzenie dużej rankiem miejscami! mgli- 
sto lub możliwe drobne opady, nocą lekki 
miróz, dniem cieplej. Umiarkowane chwilami 
porywiste wiatry południowe i południowo- 
zachodnie. Pozostałe dzielnice: chmurno i 
mglisto, wdzielnieach v odnich 'umiarko- 
wany mróz, pozatem lżejszy, umiarkowane 

A wschodnię i południowo-wschodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 0, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świała, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20. : 

Oraz Augustowskiėgo — r. Kijowskiej i 
Stefańskiej, Frumkina —. Niemiecka 23, Wy 
sockiego — Wielka 3, Rostkowskiego — — Kai 
waryjska 31. 

        

KOŠCIELNA. 
— NABOŽENSTWO ŻAŁOBNE. Zarząd 

Koła Wileńskiego Związku Oficerów w sta. 
nie spoczynku Rzeczypospolitej Polskiej - 
wiadamia p. p. członków Związku i rodziny 
zmarłych członków Związku, że w dniu 5 
marca o godzinie 10 w Kościele Garnizono 
wym św. Ignacego przy zaułku Ignacowskim 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za dusze 
zmarłych członków Związku. 

   

  

: OSOBISTA 
— Dyrektor Kołei Państwowych w Wil- 

„nie inż. Kazimierz Falkowski wyjechał w d: 
" wczorajszym w sprawach pilnych do Stołp- 

ców, Baranowicz i Pińska. Nieobecność dyr 
'Falkowskiego potrwa około 5 dni. Wobec 
tego, iż dyr. Falkowski czuje się niezdrowy, 
w podróży. towarzyszy mu małżonka. 

ADMINISTRACYJNA 
— Kolizje z przepisami administracyj: 

nemi, W ciągu. ubiegłego miesiąca władze 
administracyjne sporządziły 568 protokółów 
za rozmaitego rodzaju wykroczenia admini- 
stracyjno-policyjne. Najwięcej protokółów 
sporządzono za zakłócenie porządku. publicz 
nego, awantury i bójki oraz za nieprzestrze- 

ganie godzin. handlu. 
— BROJEKT ZMIANY: PRZEPISÓW: GO- 

DZIN HANDLU. Ostatnio organizacje go"po- 
darcze Wileńszczyzny poruszyły sprawę zmia 
ny przepisów o godzinach handlu. Uznano, że 
przepisy te zwłaszcza dla handlu spożywcze- 
go są w dużym stopniu nieżyciowe, wobec 
czego często dochodzi do wykroczeń i nakła- 
dania kar administracy jnych. 

Nowe przepisy mają przew idzieć wprowa 
dżenie większej elastyczności w stosowaniu 
norm przez upoważnienie władzy wojewódz 
kiej do określania godzin handlu, 

  

  

SP MIEJSKA 
NOWE REDUKCJE 'W MAGISTRACIE. 

Magistrat zamierza z nowym rokiem budże- 
towym- przeprowadzić redukcję szeregu. sta- 
nowisk służbowych. Do chwili obecnej usta- 
lono, iż: skasowaniu ulegnie ogółem 64 stano- 
wisk. Redukcje personalne jednak będą :pra 
wvdopodobnie znacznie większe. Władze miej 
skie Hcza się z tem, że wobec trudności zbi- 

lansowania nowego  preliminarza budżetow» 
go zajdzie konieczność zlikwidowania niektó: 
rych przedsiębiorstw miejskich. W tym wy- 
padku redukcja personalna objęłaby przeszło 
100 pracowników 

— ©О POMOC LEKARSKĄ DLA BEZRO. 
BOTNYCH. W związku z wejściem w życie 
nowej ustawy sceleniowej bezrobotni stracili 
prawo korżystania z porad lekarskich w ubeż 
pieczalni społecznej. Tem samem ciężar nic- 

sienia pomocy bezrobotnym przerzucony . zo- 
stał na opiekę społeczną, która w związku 2 
tem notuje ostatnio znaczne zwiększenie się 
ilości petentów. Należy dodać, że w sprawie 
tej magistrat opracowuje obecnie specjalny 
projekt, który kwestję tę ma całkowicie unor 

anować. 
— WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ZARZĄDU 

M. WILNA NINIEJSZEM POWIADAMIA PP. 
ABONENTÓW, że od 5 marca b. r rozpoczu * 

  

się przełączanie abonentów prądu stałego na 
zmienny przy ulicąch: 

1) Mickiewicza od 
Zwierzynieckiego, 

2). Stroma, 
5) Jasińskiego od Sierakowskiego do Por- 

sińskiego, 

4) Gimnazjalny zaułek, 
5) aJsińskiego od Sierakowskiego do Рог- 

towej, 

3-g0 Maja do mostu 

WILLIAM J. LOCKE. 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej: ] 

— 0. tak, Wiktorze. Zdjałeś mi ciężar z serca. | 

Wskazałeś mi cel w życiu — zaśmiała się nerwowo. - 

Jutro przeprowadzę się do jakiejś małej miejscowoś- 
gdzie: mieszka twój przyjaciel ci, może do Sospel; 

  

maitre d'hotel i będę żyć skromnie z moich dwuna- | oddalenia: 

słu tysięcy franków i z tego. co mi będziesz mógł prZY* 4 

słać Sprobuję być wielką, będąc małą. Możesz mi te; | słojnym mężczyzną, który widocznie na nią. 

raz zaufać. 
— Mogę ci zaufać — odrzekł z z powagą. Śwojzał ! — Nie. Odjechat. 

na zegar nad kasynėm. — Będę mógł wrócić do Lon- 

dynu ze spokojną głową... 
Nesta okazała szczerą Aroskliwošė. 

długa, męcząca podróż dla parogodzinnej rozmowy ? 
— (zy moglibyśmy powiedzieć sobie więcej przez 

7) 8-go Maja od Jasińskiego do Mickiewi- 
cza. 

Przełączenie będzie stopniowe, ulicami we 
dług wskazanej kolejności 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zarząd S. K. M. A. „Odrodzenie“ pu- 

daje do wiadomości członków, że w niedzie 
lę 4 marca b. r. o godz. 9 rano w kościele 
św. Jana, w kaplicy z witrażami, zostanie od 
prawiona Msza św. recytewana, potem odbę- 
dzie się zebranie mies. z referatem kol. Do- 
meniewskiej na tem. „Rzeczywistość polska 
w świetle listu pasterskiego“. 

Goście sympatycy mile widziani. 
— 8. K. M. A. „łluventus Christiana”. Za- 

rząd „Iuventus Christiana“ zaprasza swych 
członków i sympatyków na wspólną Msza 
šw., którą z okazji „Imienia Koła* odprawi 
ks. prof. dr. Hlebowicz:dn. 4 b. m. o godz 
7.30 w kaplicy T—wa „Przyszłość: (Zarzecze 
5-a). p 

Po poludniu o godz. 6-ej odbędzie sie 72- 
branie z herbatką (Adres: M  Pobulanka 
10—2). 

  

  

SPRAWY SZKOLNE 

— FEREKWENCJA W SZKOŁACH ZA 
WODOWYCH SŁABNIE. Ostatnio notowane 
jest ciekawe zjawisko. stałego odpływu. słu- 
chaczy ze szkół zawodowych. Jak wykazują 
ostatnie dane ilość uczniów w szkołach а- 
wodowych stale i systematycznie małeje. Zja 
wisko to tłumaczyć nałeży w pierwszym rze 
dzie pogłębiającą się pauperyzacją ludności. 
Rodzice coraz częściej nie mają środków na 
ksztalcenie dzieci, co powoduje przerywanie 
nauki. 

    

    

HARCERSKA. 
Akademicka Drużyna Harcerska urz: 

dza zebranie ogólne w dniu 5 marca b. 
w lokału własnym przy uł. Zawalnej 23. 
Obecność członkiń i członków obowiązkowa. 
Początek o godz. 20-ej. 

     

GOSPODARCZA 
— Ogórki polskie cieszą się powodzeniem. 

Jak informuje Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Wilnie, w ubiegłym sezonie ogórki polskie 
znajdowały. szeroki zbyt na rynku .angiej- 
skim, wytrzymując konkurencję ze strony 
firm holenderskich. Dużym zwłaszcza. popy- 
tem cieszyły się ogórki w beczkach, stosun- 
kowo tańsze od ogórków w puszkach i przeż 
to mogące liczyć na duży zbyt również i w 
następnym sezonie. Byłoby więc wskazanem 
aby eksporterzy ogórków wszczęli przygo* 
towania do przyszłej kampanji, 
organizując odpowiednią akcję, któraby „mia- 
ła na względzie wymagania rynku angiel: 
skiego, jak: z 
kowania. it. d. Bliższych informacyj w tej 
sprawie udziela Biuro lzby Przemysłowo- 
Handlowej, Wilno, Mickiewicza 32 pokój 17. 

— ODROCZENIE TERMINU SKŁADNA 
ZEZNAŃ. Zarządzeniem władz skarbowych 
termin składania zeznań o dochodzie przesu- 
nięty został z dnia 1 marca na 1 maja r. b. 

— 982.000 NA POMOC SIEWINĄ DLA WI- 
LEŃSZCZYZNY. Dowiadujemy. się, że: Wileń 
szczyźnie przyznana została bezzwrotna po 

życzka: siewna w SA 982 tysięcy zło- 
tych. 

ZE „ZWIĄZKÓW Т STOWARZYSZEŃ 
-- Zarząd Wileńskiego T—wa Ginekoło- 

śleizega na rok 1934 ukonstytuował: się w 
następującym składzie: preżes dr. J. Dobrzań 
ski, wiceprezes dr. M. Petrusėwičzowa, skar- 
bnik dr. W. Wysocki, sekretarz dr. M. Bloch, 
bibljotekarz dr. K. Lopatto. Wskład Komisji 
Rewizyjnej weszli: doc. dr. W. Zaleski, dr. 
H. Bujwid-Dzwillowa, i dr. J. Romanowski. 

ZEBRA NIA I ODCZYTY. 

— - „Czarna Kawa“, w sobotę dn. 
3-go marca o godz. 18-ej odbędzte sie 
nieodwołalnie w lokalu seaelacaar 
Wojewódzkiego BBWR (Św. Anny 2 
m. 4) Czarna Kawa organizowana 
przez Kłub Społeczny, na której wy- 
głoszony zostanie odczyt p. dyr. Ba- 
rańskiego p. t. „Sprawa podniesienia 
gospodarczego Ziem . Półn.-Wschod- 
nich'. 

— Rada Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich w Wilnie podaje do wiadomości swych 
członków, iż w piątek 16 marca r. b. o godz.. 
19 w lokalu własnym odbędzie się Doroczne 
Walne Zebranie. 

— Niedzielne odczyty popułarne. Zwycza- 
jem lat ubiegłych Kursa im. Komisji Eduka- 
cji Narodowej w lokału własnym przy ul. 
Mickiewicza 23 od najbliższej niedzieli or- 
ganizują cykl niedzielnych odczytów po- 
pularnych z historji kultury i cywilizacji. 
Początek o godz. t2 w poł. Wstęp dla wszyst- 
kich bezpłatny. 

— # 7. K. M.P. W sobotę, dnia 3 marca 
1934 r. o godz. 20 odbędziesię w sali Żydow- 
skiego Klubu Myśli Państwowej (ul. Nie- 
miecka 21 m. 21) odczyt dr. Adolfa Hirsch- 
Lerga na t. Żydzi a nowa Konstytucja. 

  

  

  

   

    

W niedzielę, dnia 4 marca 1984 r. odbe- 
dzie się w Święcianach o godz. 16-ej zgro- 
madzenie staraniem Koła Powiatowego Ży- 
dowskiego Klubu Myśli Państwowej, na któ. 
rem wygłosi odczyt wiceprezes Rady Woje- 
wódzkiej p. A. Kasztański na temat „Spra- 
wa Żydowska w Polsce". 

— Herbatka Peowiaków. W sobołę dnia 
3 marca odbędzie się w lokalu Z, P. O. k. 

* (Jagiellońska 3) herbatka Peowiaków. zoóc: 
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| — Co on tu robi? — zapytał obcesowo. 

Już? Taka 

  

serca. 

eksportow: BLE 

gatunek ogórków, radzaj opa- ° 

— Poco przyjeżdżał? 
| — Wezwałam. go, żeby mu powiedzieć — odparła 

wy. 2) wającym tonem. 

- Mam wrażenie, że nie wziął tego bardzo do 

Kr W REKE R 

ganizowana przez Koło Peowiaczek. Wstęp 
dla członków Organizacji bezpłatny. Na po- 
rządku dziennym referat ob. Stefana Bur- 
hardta „Z przeszłości Wileńskiego P. 0. W.* 
Początek o g. j 

- Zara 
odczyt dr. M 
pot; „Pier ciu narodo- 
wem polskiem*, odbędzie ali Śniadec 
kich Uniwersytetu St. Batorego w niedziel, 
dnia 4+go marca, o godz. 7-ej wiec. 

— Studjum Muzyczne. Dzisiejszy odczyt 
T. Szeligowskiego omówi niezwykle intere- 
sujaca formę. 19-w. a mianowicie poemat 

symfoniczny. Oprócz Prełudjów Tiszta, u 
styszymy Wyla, 5owizdrzała, Kysżarda Stra- 

usa, biłnego współczesnego muzyka 
mieckiego, który swego czasu był wyrazi 
lem tego co najnowsze w muzyce. Początek 
konterencji o godz. 18-ej. Wstęp 50 gr, 
ulgowy 30 gr. 

— Koło Sióstr « Pogotowia Sanitarnego 
Polskiego Czerwonego Krzyża komunikuie, 
że dnia 4 marca r. b. o godz. 17-ej odbędz:e 
się odczyt.p. dyr. Waszyńskiego .p. t. „Hi 
storja naszej ziemi”. Będzie to ostatni odczyt 
z cyklu o naszym systemie planetarnym. 

Wejście dła członków i zaproszonych go- 
ści bezpłatne. 

— Z Legjonu Młodych. W. niedziełę dn. 4 
b. m. o godz. 13-ej w lokalu Komendy Ok. 
ręgu (Królewska odbędzie się Kurs 
Kandydacki dla nauczycieli kandydatów do 
L. M. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Opie 
ki nad zwierzętami komunikuje, że doroczne 
Walne Zebranie odbędzie się w dniu 10-go 
marca 1934 r. w Wiiełkiej Sali Wojewódzkiej 
(Magdaleny Э) е godz. 17: W razie nieprzy- 
bycia odpowiedniej ilości członków na g. 17, 
zebranie odbędzie się tegoż dnia o-godz. 18 
i będzie prawomocne przy wszelkiej ilości 
członków. Wnioski członków , wymagające” 
uchwały Walnego Zebrania winne być zło- 
żone Zarządowi na 7 dni przed terminen: 
Walnego Zebrania. 

Sympatycy i goście z głosem doradezyin 
mile widziani. 

— Organizacyjne zebranie Obywatelskie- 
go Komitetu, W dniu 3 marca b. r. (sobota: 
© godz. 17-ej w lokalu Federacji przy ulicy 
Mickiewicza 22-a m. 4.0dbędzie się organiza: 
cyjne Zebranie Obywatelskiego Komitetu 
Obchodu Imienin Pana Marszałka w dniu 
19 marca b. r. 

Wszystkie organizacje społeczne i Związ 
ki Zawodowe proszone są o wydelegowanie 
swych przedstawicieli. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Tylko mistrze. W myśl nowego zarzą- 

dzenia wszystkie roboty budowlane wcho- 
dzące w zakres malarstwa, ciesielstwa i ka- 
mieniarstwa winne być:*poruczane osobom 
posiadającym dyplomy mistrzów rzemieślni- 
czych. 

  

   
   

  

   

    

BL. K. 

  

komunikuje, że 
taż 

  

   

        

    

    
  

  

RÓŻNE. 
- KOMORNE BĘDZIE TAŃSZE? Prowadzo- 

na obecnie wałka o zniżkę komornego zdaje 
się być na dobrej drodze. Krążą bowiem upor- 
czywe pogłoski, iż po zakończeniu sesji sejma 
wej ma ukazać się rozporządzenie P, Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, ustalające- nowe niż 
sze stawki ustawowego komornego. 

Marsz Wilno — Warszawą — 
Sulejówek — Belweder. 

Na dzień 19-go marca r. b. wysyła 
Organizacja Młodzieży  Praeującej 
drużynę do Warszawy. Drużyna re- 
prezentacyjna składa się z 15 OMPi+- 
ków, która w imieniu Wileńskiego 
Świata Pracy. złoży w Dniu Imienia 
wyrazy czci i hołdu Pierwszemu Oby- 
watelowi Rzeczypospolitej, Marszał- 
kowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Uroczystość odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 4-go b. m. 0 godz. 11 na 
placu przed: Pałacem. Reprezentacyj- 
nym. Wstęp wolny. „i 

Jeszcze o żywej muzyce 
w Rozgłośni Wileńskiej. 

Wyjaśnienia „Polskiego Radja* 
Przed kilku dniami zamieściliśmy artykuł 

na temat audycyj żywej muzyki w Rozgłośni 
* Wileńskiej. Obecnie otrzymaliśmy oświetle: 

nie tej sprawy ze strony Kierownictwa Mu 
zycznego P. R. w Warszawie, które udziela 
następujących wyjaśnień. 

„Trzon audycyj radjowych stanowią au- . 
dycje muzyczne, które wahają się w zależ- 
ności od sezonu. w granicach od 60 do 65/8 
całości audycyj, z czego zaledwie 18 д0 19% 
przypada ha muzykę mechaniczną. Rzecz ja- 
sna, iż gros audycyj muzycznych nadawa- 
nych jest ze stolicy, jako z największego cen 
trum życia artystyczno-muzycznego w Pol- 
sce, rozporządzającego najwiekszemi možli- 
wościami. Pozatem jednak Rozgłośnia Wiłeń 
ska posiadała I posiada | obecnie swój własny 
budżet muzyczny, nie mniejszy od budżetów 
innych rozgłośni regjonalnych P. R. Możli- 
wości muzyczne każdej rozgłośni regjonalnej 
są brane pod uwagę i odpowiednio wykorzy- 
stywane przez Kierownictwo Muzyczne PR: 
Podkreślić należy pozatem fakt, iż poza bud- 
żetem mużycznym danej rozgłośni regjonal- 
nej, wprowadzane są stalė do ogólnopolskie- 
go programu wybrane audycje tych rozgłoś- 
ni, a wówcząs wydatki związane ź miemi po- , 
krywane są « ogólnego budżetu P. R. 

Specjalnie jeżeli chodzi o Rozgłośnię Wi- 
leńską to suma 16.835 zł. wydana w ostatnim 
roku eksploatacyjnym na audycje muzyczne. 
tej radjostacji stwierdza dobitnie, iż roz- 
głośnia ta w dziedzinie adycyj muzycznych 
zajmowała należne jej pośród innych radjo- 
stacyj miejsce. 

- Możemy iść. Walizkę przyniosą za mną. 
— Ale nie masz zamówionego miejsca. 

- Te się zrobi - 
może poraz ostatni, potęgą pieniądza. 

Odprowadziła go na stację. List, pokazany 'ehef 
de train spowodował ukłony i uroczyste zapewnienia, 
że „się zrobi”: Przed wejściem do wagonu Pandolfo 
śchylił się i pocałował żonę. 

| trzyła na niego z niedowierzaniem. Piękny, połysku- 
| jący pociąg ruszyl wolno ze stacji 

ką, dopóki ręka z kapeluszem nie zniknęła we mgle 

+- odpowiedział, rozkoszując sie, 

Zaczerwieniła się i popa- 

Machala chustecz-   

Wracając do hotelu, spotkała się z tęgim, przy- 
„ekał. 

  

dobę? 
Wyjaśnił jej, że jako człowiek. mający być ogło- 

szony bankrutem, znajdował się w trudnej sytuacji. 

Już i tak ryzykował. Gdyby tego potrzebowała, został: 
‚ by dłużej, ale zależało mu bardzo na czasie. Błękitny 
й Póciąg odchodził za dwadzieścia minut. Mógł zdążyć 

' zabrać rzeczy z hotelu i pójść na stację. Przeprosił ją 
i pobiegł do hotelu: Wrócił w okamgnieniu. 

    

  

—. Nie powiedziałam mu. 
Tęgi jegomość zaśmiał się drwiąco. 
— O, logiko kobieca! Rozmyśliłaś się. co? No, 

mądra jesteś. Chodźmy do Baru Sportowego, to poga- 
damy. 

— Niema o czem — odparła Nesta. Nie pójdę. 
Monte Dangerfiełd wetknął ręce w kieszenie i za- 

stąpił jej drogę. : 

Wh 5 B BS Kł Nr, 690 (2950) 
  

TEATR I MUZYKA 
— „Bzidzi* po cenach zniżonych. Dziś 

wd ym ciągu wspaniale wystawiona me- 
lodyjna operetka Stolza „Dzidzi*, która nie- 
bawem schodzi z repertuaru ustępując miej 
sca ostatniej nowości sezonu barwnej operet- 
ce „Pilango“. Ceny zniżone przy ważności 
zniżek. 

-—- Popołudniówka niedzielna w „Lutni* 
Jutro na przedstawieniu popotudniowem po 
cenach zniżonych ukaże się świetna operetka 
Herve ,„Nitouche* z L. Romanowską w roli 
głównej. Ceny zniżone. 

  

   

— „Pod Białym Konlem* na przedstaw. 
niu propagandowem. W poniedzialek n 
bliższy grana będzie po raz 30-ty ciesząca 
olbrzymiem powodzeniem operetka Benatz 
kiego „Gospoda pod Białym Koniem*. Ceny 
propagandowe od 25 gr. 

    

— Poranek dla starszych, dzieci i mlo- 
deleży Jutro o godz. 12.30 świetna komedjo- 
bajka „Staś—Lotnikiem komita gra ze 
społu artystów z Wyrwicz-Wichrowskim i 
małą trójką dzieci na: czele, efektowny bale! 
R. Goreckiej, piękne kostjumy żywych lalek, 
artystyczne dekoracje, wróżą temu pełnemu 
humoru a b długotrwałe powodzeni=. 
Ceny miejsc od 25 gr. 

— Chór Dana w „Lutni*. Występ znako- 

mitego chóru Dana w Wilnie, wywoła żywe 
zainteresowanie. Słynny ten zespół reweler 
sów czarować będzie słuchaczy ln 
szeregu najpiękniejszych piosenek, taag, 
oraz przebojów do filmów dźwiękowych. 
W wykonaniu pozatem biorą udział M. No 
bisówna (urocza tancerkaj, M. Fogg (znako- 
mity piosenkarz) i A. Wysocki (charaktery 
styczny piosenkarz). 

— Teatr Miejski Połulanka. Dziś, w so- 
botę dn. 8-go marca o godz. 8-ej w. Teatr 
na Pohulance gra głośną sztukę Feketego 
p. t. Pieniądz to nie wszystko — utwór 
trafiający z niezwykłą siłą w bolączki życia 
współczesnego, trawionego przez kryzys ma- 
terjalny i duchowy. W sztuce tej autor ošwie 
tla satyrycznie różne nawarstwienia społecz- 
ne, poszukując wśród nich pełnego czło- 
wieka. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzie 
lę dn. 4-g0 marca o godz. 4-ej po poł. „Pie- 
niadz to nie wszystko”. 

    

  

— Teatr Objazdowy — gra šwietną ko- 
medję H. Lenkins'a p. t. „Kobieta i szma 

  

NAJROZKOSZNIEJSZA GWIAZDA 

LILIANA HARVEY 

  

  

MODA. 
Przedwiośnie. 

aryż nie dba o wiosnę kalendarzowa 
Wiosenne podmuchy zaczynają przenikać do 
państwa mody już teraz, gdy u nas jeszcze 
śnieg iskrzy się w słońcu. To też w pary- 
skich magażynach ukazują się już pierwsza 
jaskółki mody wiosennej. Naogół są to rze- 
czy niewypróbowane jeszcze, niepewne. N 
wiadomo jak zostaną przyjęte. Można je 
więc traktować jako eksperymenty, które 
niewiadomo jeszcze jakie dadzą wyniki. Jed 
ne magazyny lansują tylko taftę i taite, 
inne znów aksamity we r 
kach, od najgrubszych, mię 
zroczystych. Kclory równie 
ustalone. Viónnet ukazuje 
czerwonemi rękawami, 
ni prostopadły zielony pas; 

  

     

  

  

  

     
czarne palto 2 

albo na czarnej, suk-   

  

Paquin -—- beige 
a gaulalitem „w 

kórzany pasek, 
tworzący < przodu sukni kardę. 
ny przybiera jedną ze swych granatowych 
sukien mnóstwem zakladeczek 2 cm. 

      

    

  

Sże 

"Helena Romer 
= 

Tutejsl. Nowele. wyd. Rój. Warszawa ž 
Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. = 
Książka o Nich. Romans. Wyd. L 

Chomiūski. Wilno. 

Wilija u Państwa Mickiewiczów, 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Betlejka Wileńska. 

coin Ti 

ragd“ z H. Skrzydłowską i W. Ściborem w 
ralach głównych — dziś 3 marca w Oszmia- 
nie, jutro 4 marca w Smorgoniach. 

— Uwaga! — Administracja Teatru Po- 
hulanka przypomina, że z dniem 28-go lutego 
upłynął termin ważno: legitymaeyj zniż: 
kowyehi — wydanych z początkiem sezonu 
Zaznacza się, że kasa nie będzie wydaw. 
biletów na legitymacje wydane z ważnością 
„do odwołania”. Od dnia 1-go marea Admi- 
nistracja wydaje (od godz. li-ej do 2-ej pu 
poł.) nowe legitymacje zniżkowe 7 ważn» 
ścią do końcą sezonu. 

      

rokich, które id 
układają się spic. 

  

na rękawach 

również je- 
ygzakiem, : 
sto, zdo 

      

   
    

        

    
    

  

   

den bok spódnicy i huźno puszczone od ko- 
lan. Patou lansuje nowy stył r trois- 
guart -- gładki od góry i zakońc: r jakby 
odciętym wolantem, rozszerzające się u 
dołu i rozciętym. 

Jako. pendant do paszerzonych dołem rę- 
kawów suknia również poszerza się dołem, 
spódnica obciska biodra, zaś klosz zaczyna 
się łagodnie u pasa i biegnie do.dołu nada- 
jąc sukni ów charakterystyczny styl „soufle 
de vent*. Górą prawie niema dekoltu. Suk- 
nią podchodzi pod samą brodę. Małe kami- 
zełki z ruszek, koronek lub my, czasem 
z jasnego błyszczącego jedwabiu, tworzą 
miłe plamy i rozšwietlajų monotonną czera 
wizytowych sukien. Taka kamizelka może ze 
skromnej wełnianej stikienki uczynić tualete, 
nadającą się na: five lub'bridge. 

  

   
   

  

Na wieczór włosy czesze się do góry, о4- 
słaniając -część "ucha. "Końce skręca s 
loki. Nieodzowną. częścią : tualety wieczor< 
wej są. dwa małe jednakowe klipsy z metalu 
jako „kolczyki <hib«spięcia draperji sukien 
przy szyi. 

     

  

Kapelusz wiosenny ima rondo podniesio- 
nę do góry i nószony jest z czoła. tak ż» 
włosy stanowią dlań ranię; i kapelusz 
zdystansował nieco beret i cze peczkę, poza 
опа — klosik i budka, „Z tafty i aksamitu 
noszone będą nietylko płaszcze, suknie i 
kostjumy. Ujrzymy kapelusze, szale, ręka- 
wiczki.i torebki również z wełeru i tafty. 

      

      

Do: popoludniowego kostjumu z ciemnej 
wełny ostatnim krzykiem mody będzie bluż- 
ka w tym: samym SĘ UK: i błyszczącego» 
satin. 

  

Na wiosnę zobaczymy dużo okryć "przy: 
pominających krojem i przybraniem sskn 
i sukien, przypominających płaszcze t z 
robes-manteaux. 

zapinać z tyłu, jak fartuchy. Naogół wszyst- 
ko będzie miało. na celu wydłużenie sylwetki. 
Na wczesną wiosnę materjały utrzymane bę- 
dą w ciemnych lub neutralnych tonach. 
szczególnie w rmieście, Granatowy, zielony, 

bronzowv i wszystkie odcienie zadymione 
szarego i beige. Na „plein airyty” przezna 
czone. Są kolory jaskrawsze i wzorzyste tka- 
niny w deseń. z. wzorów geometrycznych 
figur. Na detnie wywezasy. figury geomet 
ryczne ustąpią miejsca wiązankom kwiatów. 
Ale do tego jeszeze daleko. Cėline.. 

   
  

  

    
  

  

w naweselszym, najbardziej melodyjnym, obfitującym w naj- 
Zzabawnejsze sytuacje w spaniałym filmie 

„MOJE MARZENIE TO TY" 
już WKROT CE. 

WILKA ZAGADKA KINEMATOGRAFJI 
Zatrzaśnij drzwi. Zamknij mocno okna 

wszędzie Cię dosięgnie NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK 
Interesujące bardzo szczegóły jutro. 

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

lių JAN KIEPURA 
w swej najnow- 

szej kreacji 

  

Wielki nadprogram. 

oraz kolorowy 
dodatek 

  

„ZDOBYĆ CIĘ MUSZĘ 
DZIŚ A OZNA PREMJERA: Najbardziej sensacyjny r oenych, najnowszy i znakomity film FOXA 

ELŻBIETA BERGNER 
„Swięty Mikołaj” 

Dziś ostatni dzień. 
daje swoje rendez-vous na najlepszy 

film 

o Charlie Chanie p. 

CAŁE WILNO 

którego postać odtwarza znany i genjalny 

£6 Wersja francuska. Polskie piosenki: „Ach ušmiech- 
nij się” i „Zdobyć cię muszę'. 

„ZÓŁTY DETEKTYW" 
Kraina tajemnic, zagadek i niezwykłości! Przedziwne przygody najznakomitszego współ- 
czesnego fenomenalnego chińskiego detektywa, Warner Oland. 

Dziś początek o godz. 12-ej. 

w filmie Dziś ostatni dzień. 

„Katarzyna Wielka” 
to jedyny temat bywalców kina. 

dziwia. 
Całe Wilno wpiost po 

Nie zwlekajcie. Spieszcie. 

„ULICA” z SYLWJĄ SIDNEY 
Prasa całego świata nie ma słów podziwu dle lego filmu: 

Rewelaiyjny nadprogram: 1) Kolorowy dodatek, 2) Dodatek rysun. i najnowszy Fox 
  

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567 
od gcdz. 3—1 1 4—8. 

Doktór 

Z. Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
uł. Zamkowa 15 

telefon 19-60. Przyjmuje 
od godz. 8—1 i 3—8 

    

Dr. Janina 

' Piotrowicz 
Jurczenkowa 
Ordynator szpitała Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece. 

ul. Wileńska 34 
Przyjmuje ‹ od od g. 5- Sel w. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 

"Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Tom. Zam 
wa lewo Gedeminowską 

ul. Grodrka 27. 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

ma ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kovrmetysa | 
wy, usuwa zmarszczki, bro- 

    

Admini 

  

Dr. J. Bernsztein od godz. 9—1 i 4—8 dawki. kurzaiki i wagrw 

choroby skórne, wenerycz. | Sklep do wynajęcia Skie do wynaję- 
ne i moczopłciowe | przy ul. Zamkowej 15. p cia w cen- 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—| i 4—8 

ZAW: 

Przez 30 
skład apteczny.   

— Nie, kochana Nesto, musimy się rozmówić. 
Tak długo byliśmy Nie jesteśmy obcymi ludźmi, 

w przyjaźni i ty mnie znasz... 
No, chyba — odrzuciła. 

1 oto mamy okazję. 

— Milcz! — 

  

towny. 
Zaśmiał się tak obelżywie. że zacisnęła pięści. 
— No więc, moja mała? Możęsz się zgodzić, aiho 
Wiesz, co cię czeka, jeżeli mi odmówisz. Powta- nie. 

rzam, że nie jestem osłem. 

— Rób, co chcesz. 
- — Odmawiasz? 
— Odmawiam. 

lat mieścił się 
o 

dzieć się Zamkowa 20,m.3 

— Więc nie potrzebujemy owijać słów w baweł- 
nę. Zrobiłem ci rozsądną propozycję. 
z tem od dłuższego czasu, ale czekałem na okazję. 

Jestem człowiekiem mis 
moja droga, nie žadnym oslem. A ty sama.. 

kła z groźnym błyskiem oczu, — 
Jak. na człowieka światowego nie jesteś bardzo tak- 

Dangerfield wyjął ręce z kieszeni. 
— No, bądźże rozsądna. Wiem, że Pandolfo zro- 

trum miasta przy ul. Zara- 
kowej 15. Dowiedzieć się: 

, Zamkowa 20/3.     

Akuszerka 

Marja Laknerowa 
| przyjmuje od 9 do 7 wiecz 

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—28 

(obok Sądu) 

Buchalter- 
Bilansista 

wład. jęz. niem. i angjel. 
paszuk. „odpowiedn. pracy 

  

Wilsidia Daniela. 

SZUKAM 
posady pomocnika gospo- 
dałtżic6 lub zajóweżu: 
Ul. Piwna 7, m. 25 

-— Dobrze. 

POKÓJ 
oddzielnem wejściem i te- 
lefonem do wynajęcia. 
Niemiecka 22, m. 19 

Afront). 

Ładne 2 pokoje 
do wynajęcia 

ul Mickiewicza 22, m, 5 
(wejście frontowe jak do- 

kina). 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas 
jum ze wszystkich przed-- 
miotów.Specjalność mate» 
matyka, firyką, jęx. poł 
ski. Łaskawe zgłoszenia @& 

tracja „Kurjera 

  pod b. nauczyciel. 

$ama będziesz sobie winna — rzekł 

tonem ukrytej groźby. Uniósł kapelusza z ironiczną : 
grzecznością i pozwolił jej odejść. 

j W wiele godzin później siedziała jes 
! koju hotelowym. zadumana nad swojein < alb ESU, 
: i ruiną życia. Myślą o wielkodusznem przebaczeniu 2е 

strony Pandolfa, wyolbrzymiała jego dobroć do wy- 
miarów boskości. 
gnalnego pocałunku po twarzy jej ściekały lzy bezra- 
dnej rozpaczy. 

Nosiłem się | 

| 
| | 
| 

  

Za każdem przypomnieniem poże- 

"ROZDZIAŁ XXI, 

Pierwszy Spencer Babington przyniósł Poli autea- 
tyczną wiadomość o likwidacji towarzystwa „Pauli- 
nium“. Wszystkie akcje zostały zakupione przez na- 
czeliego dyrektora, sir Wiktora Pandolfa, który przy- 
jał w ten sposób całą odpowiedzialność na 
barki. 

а 

swoje 

— (0 to znaczy? — zapytała Pola. 

= Zwarjował! — odpowiedział dyplomata, po- 

  

Niektóre suknie będą się” 

ze wszelkiemi wygodami, 

administracji „Kur. Wil” 

w po, 

bił klapę I wiem. że nie dbasz o niego 
— Bardzo się mylisz — odparła. 

za niego oddała, 
-- Odkadže to? 
— Od chwili, kiedy postanowiłam nie mówić mu. 

Dosyć tego. Puść mnie. 
— Dam ci czas do namysłu do końca tygodnia. 

— Będziesz czekał do sądnego dūžių, 
    

  

czem wyjaśnił jej, że w spółkach akcyjnych, akcjonar- 
jusze odpowiadają wysokością wpłaconych udziałów. 

| 
3 

| | 
| 
1 

| 
! 

| 

| 
j 

— Duszębym IA 

| Z wyjątkiem wypadku oszustwa, i dyrektorzy nie po- 

| 
j 
1 

| 

| 

noszą żadnej kary. Nienawidział Pandolfa za jego 

mu nie przyznać, że był wspaniałym człowiekiem. 

| (D. c. n.) 

   Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkia. 

pewność siebie, chełpliwość i despotyzm, ale nie mógł: 
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