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Handel zagraniczny 
Niemiec 

i likwidacja polsko-niemieckiej 
wojny 

Niedawno ogłoszone  sprawozda- 
nie o stanie handłu zagranicznego Nie 
miec w r. 1933 wykazuje dalszy spa- 
dek eksportu i importu. Eksport Nie- 
miec w porównaniu do roku poprze- 
dniego zmniejszył się o 900 milį. ma- 
rek, import o 462 milj. mk. Copraw- 
da, aktywny bilans handlowy Nie- 
miec w r. 1933 został zachowany, ale 
w porównaniu do roku poprzednieg» 
w obrocie z krajami europejskiemi 
zmniejszył się o 627 miij. mk., wów- 
czas, gdy w obrocie z krajami pozaąe 
uropejskiemi stał się pasywny. Przy 
zachowaniu tej tendencji rozwojowej 
niemiecki handel zewnętrzny zbliżył 
się do tego momentu, w którym ak- 
tywny bilans handłowy zamienia się 
na pasywny. 

W istocie, w styczniu 1934 r. im- 
port Niemiec o 84 milj. mk. przewyż- 
szył eksport. Po raz pierwszy — od 
stycznia 1930 r. — niemiecki bilans 
handlowy znowu jest pasywny. 

Przyglądając się: rozwojowi 'nie- 
mieckiego eksportu w r. 1933 može- 
my stwierdzić skurczenie się obrotu 
niemal ze wszystkiemi europejskiemi 
krajami. Niemiecki eksport do kra- 
jów europejskich zmniejszył się o 
18,2%. w porównaniu do r. poprzed- 
niego. W znacznie mniejszej mierze 
skurczył się niemiecki eksport do po- 
zaeuropejskich krajów — o 2,10%. W 
szczególności wybitnie niepomyślnie 
przedstawiał się ten eksport de kra- 
jów wschodniej, południowej i cen- 
tralnej Europy. 

W związku ze skurczeniem się nie 
mieckiego handlu zagranicznego cie- 
kawe rzeczy znajdujemy w niedawno 
wydanej broszurze ministra gospodar 
ki narodowej Rzeszy Schmitta „Die 
Wirtschaft im neuen Reich“, zawie- 

rającej gospodarczy program Trzeci -j 
Rzeszy. Kurt Schmitt oddawna był 
znany jako przedstawiciel sfer prze- 
mysłowych i zdecydowany wióg wszel 
kich socjalistycznych eksperymentów 
W broszurze swej jednakże wypowia - 
da się jako nie mniej zdecydowany 
przeciwnik koncepcyj autarkji Rzc- 
szy, kultywowanych przez niektórych 
teoretyków hitleryzmu. 

Pisze on: „Niemcy dysponują wę- 
glem kamiennym i brunatnym i wy- 
soko postawili ich eksploatację, są za- 
sobne w sól i potas, nie brak im fos- 
fatów, posiadają rudę cynkową, ale 
brak rudy żelaznej, nie dysponują w 
dostatecznej ilości rudą miedzianą, 
nie posiadają ołowiu, źródła naftowe 
w minimalnym stopniu pokrywają. 
tch zapotrzebowania, przemysł alu- 
mainjowy opiera się na surowcach ob- 
cych. Korzenie tekstylnej, żelazowy- 
twórczej, maszynowej, elektrotechni- 
eznej, metalurgicznej i papierniczej 
wytwórczości tkwią głęboko poza 

granicami. Odcięcie tych korzeni oz- 
nacza zgubę tych "dziedzin prze- 
mysłu, wzmożenie bezrobocia w 
stopniu nadzwyczajnym, wstrząs pod 
stawami całego życia gospodarczego 
w tej liczbie i gospodarstwa wiejskie 
go, które w mniejszym stopniu pra- 
cuje @а siebie, w większym zaś dła 
zaopatrzenia ludności miejski 

Według zdania Kurta Schmitta 
mogą Niemcy w pewnym stopniu о- 
bejść się bez zagranicznych produk- 
tów spożywczych, nie mogą natomiast 
bez obcych surowców. Dla opłacenia 

surowców powinny eksportować 
wyroby przemysłowe. Związek mię 
dzy niemieckim eksportem a rozwo- 

jem bezrobocia w Niemeżech jest zu- 
pełnie jasny. Przed wojną Niemcy ek 
sportowaly 26,59/0 swej przemysłowej 
wytwórczo w r. 1931 — 32,200, zaś 
w 1938 r. kwoia eksportu spadła do 
26,79/0! 

Jeżeli zajrzymy do niemieckiej sta 
tystyki walki z bezrobociem, bez tru: 
du się przekonamy, że najmniejsze po 
wodzenie tej walki przypada na kraje 
przemysłowe, w szczególności na Na- 
drenję oraz kraje północne. 

Zupełnie naturalnem jest, że bez 
ożywienia eksportu, wobec istnienia 
przemysłu, który pracował w *5 
€zęści dla zagranicy, skuteczna wal- 
ka z bezrobociem w Nieinczech jest 
nie do pomyślenia. Wnioski do. któ- 
rych min. dr. Kurt Schmitt dochodzi 

    

  

   

  

  

celnej. 
w wyżej wspomnianej broszurze, spro 
wadzają się do następującego sformu- 
łowania: eelem Niemiee jest nie au- 
tarkja, lecz naodwrót — rozszerzenie 
i pogłębienie międzynarodowych han- 
dlowych stosunków, ale tylko w od- 
niesieniu do krajów, gotowych do re- 
kompensaty. Innemi słowami — roz- 
wój wymiany towarowej na zasadzie: 
da ut des. 

Przerwanie polsko - niemieckiej 
wojny celnej jest właśnie krokiem na 
drodze do reałizacji tej zasady. Pol- 
sko - niemieckie obroty towarowe. 
któte w przededniu wojny celnej o- 
siągnęły b. znaczne cyfry, skurczyły 
się w ostatnich latach do b. skąpych 

rozmiarów: 
  

Polski eksport 

do Niemiec 

Niemiecki eksport 
Е do Polski 
  

w miljonach marek 

1925 331 428 

1928 403 + 356 

1930 250 237 

1932 70 58     
W r. 1933 obroty łe jeszcze bar- 

dziej się skurczyły: w pierwszych % 
miesiącach r. 1933 Niemcy eksporto- 
wały do Pulświ tylko za 42 milj. mk., 
Polska do Niemiec za 39 milj. mk. 
Niemcy nie oczekuja, oczywiście, że 
jednocześnie z likwidacją wojny cel- 
nej ich eksport do Polski 'osiągnie po- 
przednie rozmiary. Warunki pod wie 
lu względami, w porównaniu do r. 
1928, są inne. Jednakże cyfry z prze- 
szłości wskazują na możliwości pol- 
sko - niemieckich obrotów towaro- 
wych. Niemcy kurczowo chwytające 
się każdej możliwości eksportu, 'oczy- 
wiście, z ulgą stwierdzają istnienie no- 
wego ujścia dla nadmiaru swej wyt- 
wórczości przemysłowej. 

Obserwator. 

OGNISKO ARADEMICKIE — WIELRA 24 
°° Dzisiaj I codziennie 

XII WIELKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

Wstęp od 50 gr do 2,50 zł. 
Początek o 20.15. W niedziele i świę- 
ta 2 przedstawienia (godzina 18 i 20) 

        

w drugą rocznicę śmierci 

ŚP. X BISKUPA 
Władysława Bandurskiego 

Złotoustego Kaznodziei, Szermierza Idei Niepodległości, Wielkiego Patrjoty 

i Bojownika o Wolność Narodu, staraniem Komitetu Uwiecznienia Jego świetlanej 

Pamięci oraz Wojska odbędzie się w dniu 6-tym marca 1934 r. o godzinie 10-ej rano 

w „kościele garnizonowym Św. lgnacego uroczyste nabożeństwo żałobne, na które 

zaprasza przedstawicieli Władz, Związków, Organizacyj i całe Społeczeństwo 

ratidą 6 sł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr. w tekście @0 gr., za tekstem—30 gr., kronika redzke., kemunikaty— 
1201 miejsca 25%, w uumerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, samiejscowe 35%. Dla poszakających pracy 50% znim 

łamewy. Admisistracja zastrzega sobie prawe smicny tormina draku ogłoszeń. * 

KOMITET. 

Sprawa aresztowań Polaków w Litwie, 
Rejestr się zwiększa... 

Jak podaje „Dzień Kowieński* (Nr. 49) 
24 lutego w Jeziorosach zostali aresztowani 
€złonkowie sekcji samowychowawczej miej- 
seowego T—wa „Ošwiata“ pp.: HERMAN 
BUTKIEWICZ oraz KAROL i ZYGMUNT 
MIKUTOWICZOWIE. Zostali oni skazani na 
2 miesiące więzienia lub 300 It. grzywny 
każdy. Tę samą karę otrzymał aresztowany 
w dniu 8 lutego p. STANISŁAW MARCIN- 
KIEWICZ. Wszyscy oni są oskarżeni o na- 
paść i pobicie w dn. 21 stycznia p. Poderysa 
Ukarani w dniu tym brali udział w obronie 
iokalu, w którym odbywała się zabawa pol- 
ska, przed niezńanymi napastnikami, przy- 
ezem p. Z. Mikutowicz został przez nich zra- 
niony w plecy. 

Aresztowany w dn. 8 lutego p. LEONARD 
WOYNAROWSKI został w dniu 21 lutego 
przesłany etapem z więzienia uciańskiego 
przez Poniewież, Kowno i Wyłkowyszki to 
Szak, gdzie zakomunikowano mu wyrok ko- 

mendanta, skazujący go na wydalenie na 
przeciąg 1 roku do pow. szakiowskiego za 
„połszczenie okolicy i podburzanie jednej 
części łudności przeciw drugiej*. 

W tyeh dniach byłi bacźni przez policję 
bezpieczeństwa nauczyciele prywatni p. AN- 
TONI FEDOROWICZ i p. STEFAN JAGIEŁ- 
ŁOWICZ u Jurgiańc gm. kowarskiej. 

   

W dniu 19 stycznia nauczyciel prywatny 
p. JUSTYN KOŁB z Ciuniszek gm. giedroj- 
skiej został skazany na 200 It. grzywny lub 
1 miesiąe więzienia. Woebee niemożności о- 
płacenia grzywny p. Kołb został w dniu 25 
stycznia aresztowany w Giedrojciach, skąd 
po 4 dniąch odstawiono go do więzienia w 
Wiłkomierzu. W dniu 17 lutego p. Kolb z0- 
stał na moey amnestji z dnia 16 lutego z 
więzienia zwolniony i etapem przez Kowarsk 
i Onikszty przesłany do Uciany, gdzie 23 lu- 
tego zwolniono go całkowicie. 

zwolnieni (?) pozostają nadal w więzieniach. 
RYGA, (Pat). Donoszą z Kowna: 

Urzędowa Agencja Litewska ogłosiła 
komunikat, w którym podaje, że are- 
sztowani przed paru tygodniami pol- 
scy działacze oŚświatowi i kulturalni 

zostali z polecenia władz centralnych 
zwolnieni z aresztu. Zwolnienie mia: 
ło nastąpić w związku ze świętem 16- 

„lecia niepodległości Litwy. 
Jak się jednak obecnie okazuje, 

poszczególni komendanci powiatowi 
nie wykonali dotychczas zarządzeń 
swych władz zwierzchnich i wielu na- 
uczycieli polskich nadal pozostaje w 
więzieniu. | : 

Zwolnienia w policji kowienskieį | 
w związku z antypolskiemi demonstracjami. 

RYGA, (Pat). Z Kowna donosza, - 
żć na skutek zarządzeń litewskiego 
ministra spraw wewnętrznych kilka 
wyższych urzędników policji kowień 
skiej zostało zwolnionych z zajmo- 
wanych stanowisk, — m. in. naczel- 

nik _ policji kowieńskiej SZTURBIS. 
W kołach politycznych twierdzą, że 
zwolnienia te pozostają w związku z 
ostatniemi antypolskiemi demonstra- 
€ejami w Kownie, podczas których wła 
dze połicyjne wykazały bezczynność. 

Oświadczenie Federacji PZO0. 

w Wilnie. 
Zarząd Wojewódzki Federacji Polskich 

Związków Obrońców Djczyzny w Wilnie 
imieniem wszystkich sfederowanych 'organi- 
zacyj kombatantów w związku z masowemi, 
odruchowermi protestami tych organizacyj, 
potępiającemi terror, stosowany przez Rząd 
Kowieński wobec mniejszości polskiej na 
Litwie, na swem pienarnem posiedzeniu w 
dniu 2 marca b. r. postanowił oświadczyć 
uroczyście, co następuje: 

„Nie przypisując tych niepoczytalnych i 
barbarzyńskich wybryków pewnych, szowi- 
uistycznych elementów z obecnym rzadem 
kowieńskim na czełe — całemu Narodowi 
Litewskiemu, z którym nas łączą wielowieka 
we więzy współnego, harmonijnego współ- 
żyeia i pełnej chwały przeszłości, z eałym 
spokojem wyrażamy przekonanie, iż Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej potrafi zawsze zna 
leźć skuteczne środki na pohamowanie hi 
sterycznych wystąpień szowinistów  litew 
skieh. 

Zarazem zapewniamy Rząd Rzeczypospo- 
litej, iż w akcji obrony ludzkich i narodo 

wyeh praw Połaków z za kordonu Rząd Rze 
ezypospolitej znajdzie w szeregach związków 
stederowanych i w całem społeczeństwie sil- 
ny i męski odzew oraz gotowość do zdecy- 
dowanego czynu*. 

Zarząd Wojewódzki Federacji P. Z. O. O. 
w imieniu Związków; 1. Legjonistów, 2. P. 

O. W., 3. b. Uczestników b. I Korpusu na 
Wschodzie, 4. Kaniowczyków i Żeligowczy- 
ków, 5. Inwalidów Wojennych, 6. Legji Гт- 
walidów Wojennych Wojsk Polskich, 7. Sy- 
biraków, 8. Osadników, 9. Uczestników 'b. 
Wojskowej Straży Kolejowej, 10. Oficerów 
Rezerwy, 11. Podoficerów Rezerwy, 12. Re- 
zerwistów, 13. Oficerów przeniesionych w 
stan spoczynku, 14. Podoficerów przeniesio- 
nych w stan spoczynku, 15. Legjonistek. 

Senat uchwalił budżet na rok 1934-35. 

  

   
w: ZAW, (Pat). Na wczorajszem po- 

siedzeniu Senatu w toku debaty nad prelimi 
narzem budżetowym Ministerst. Spr/ Wewn. 
przemawiał wicemin. KORSAK, który odpo- 
wiadał na sprawy poruszone w dyskusji 
przez opozycje, przedewszystkiem zaś przez 
senatorów prawicowych. 

ODPRAWA NACJONALIZMOWI. 
PRZEMÓWIENIE MIN. KORSAKA. 

Wieeminister zarzucił prawicy poslugiwa- 
nie się detetyzmem. — „Jest to oręż, którego 
się ima poto, aby w pewnyeh warstwach, czy 
grupach społecznych szerzyć nastrój niewia- 
ry i zwątpienia w siłę, właściwości umysło- 
we i charakter ludzi którzy wzięli na swe 
barki odpowiedzialność za losy i za byt pań- 
stwa”. 

Dalej wieemin. Korsak, powiedział: „Sen. 
Głąbiński chce udowodnić, że ludność polska 
na kresach Polski jest traktowana nie w ten 
sposób, jak na tym posterunku zasługuje. 
Jest to raz jeszcze próba rzucenia grubego 
ziarna do tego niefortunnego i bezowocnego 
lokalnego posiewu, jaki się odbywa rękami 
fanatycznych wyznaweów narodowej demo- 
kracji i jej prasy na ziemiach kresowych. 
Ale społeczeństwo kresowe zna wagę i Zua- 
czenie państwowości polskiej. Jest to środo- 
wisko, z którego wyszło tylu uczestników i 
przywódców ruchu wyzwoleńczego. Tempe: 
ratura uczuć i stan „umysłów ludności kreso- 
wej jest tego rodzaju, że zdolna ona jesi 
przechodzić ponad pewnemi trudnościami 
bytowania do porządku w imię wyższych 
ideałów i stać w zwartym szeregu, aby rea- 

wać najwyższe zasady jedności, solidar- 
ności i zrozumienia dla interesów współza- 
mieszkujących te ziemie obywateli. Cała 
szkoda — mówił wiceminister — że przez 
usta olbrzymiej większości przedstawicieli 
tej ladności nie wymknęło się ani razu okre- 
ślenie: „obywatel polski*, określenie, które 
mogłoby być przedmiotem dumy dla tych 
móweów, którzy w imieniu narodu ukraiń- 
skiego z tej, ezy sejmowej trybuny przema- 
wiali. I w tem tkwi geneza tego niezdrowego 

  

   

stanu rzeezy, tego zwiehnięcia psychiki mło- 
dzieży, tego zjawiska, że młodzież ta zapeł- 
nia kryminały i łamie swć młode życie. Tu 
jest geneza tych zjawisk. Nacjonalizm spro- 
wadza pewne warstwy łudności, wrażliwej 
na tanie i łatwe hasła, a w szezegėlnošci 
młodzież z właściwej drogi wspólnej pracy 
To jest błędem w założeniu i działaniu — 
podkreśla wiceminister — naszych i innych 
nacjonalistów, który się mści i w przyszłoś- 
ti zemści się jeszcze bardziej. Dla tego celu 
siania niewiary przedstawia się rzeczywi- 
stość w ezarnych barwach. Przeczą temu © 
try, obserwacje i głosy ludzi, przedstawicieli 
dzielnie wschodnich. Społeczeństwo polskie 
kresów wykazuje prężno: ejatywy w po- 
dejmowaniu i rozwoju różnorodnych prace 
społeeznych, nie ustępując pod tym wzgię- 
dem społeczeństwu innych dzielnie. 

W dyskusji nad budżetem min. Skarbu. 
który zkolei dzi j rozpatrywano, senator 
TARGOWSKI, oświadczył, że pragnie w imie- 
niu BBWR. najmocniej podkreślić, że zasady 
stałej waluty są takim kanonem politycznym 
na którym obóz rządowy pragnie budować 
politykę gospodarczą naszego państwa. Obok 
czynników natury politycznej są czynniki 
psychologiczne, które de ją o stałości 
waluty, mianowicie stałość reżymu, stałość 
rządu i form strukturalnych państwa. 

    

   

   

    

   
   

  

  

  

  

    

PRZEMÓWIENIE ` 

MIN. ZAWADZKIEGO. 

Następnie zabrał głos minister ZAWADZ- 
Ki, który oświadczył na wstępie, że realność 
przewidywań budżetowych nie może być 
absolutnie poddana w wątpliwość. Jeżeli 
chodzi o sytuację obecną, to minister ma już 

dane do lutego włącznie. Deficyt za te 11 
miesięcy, zaliczając do deficytu także wydat 

ki, pokryte z wpływów z nożyczki narodowo 
wej, wynoszący 217 milj., podniesie się jesz- 
eze do 300 milj, a więe pozostaje poniżej 
tej minimalnej granicy, którą sobie na ws 
pie zakreśliłem. Pozostajemy więc znacznie 
niżej przewidywań rządu, niżej deficytu 
przyjętego w bieżącej ustawie skarbowej i e 
wiele niżej od przewidywań oponentów. Co 
się tyczy wpływów podatków, monopolów 
to i one prelimitowane były z wielką ostroż 
nością i jak się okazuje zosiały przekroczo- 
ne i w każdym razie nie zostaną poniżej in- 
nych. W roku bieżącym występujemy rów. 
nież niestety z deficytem 48 milj., a gdybyś- 
my do niego doliczyli to, co mamy pokryć 
pożyczką narodową, to wyniósłhy on 223 
milj. Stawiano pytanie, czy realna jest su- 
ma 168 milj. z pożyczki narodowej.  Dła 
ostrożności pan minister liczy, że zamiast 
350 milj. będziemy mieli z pożyczki narode- 

  

Nowy gabinet Lerroux. 
PARYŻ, (Pat). Z Madrytu donoszą, 

iż Lerroux uformował nowy rząd w 
następującym składzie: premjer Le- 
troux, sprawy zagraniczne — Piła- 
Romero, sprawy wewnętrzne — Sala- 
zar Alonso, wojna — Hidalgy, mary- 
narka — Rocha, rolnictwo — Cirilo 
del Rio, handel i przemysł — Samper. 
komunikacja — Cid, praca — Fsta- 

della, roboty publiczne — Guerra del 
Rio, finanse — Maraco, sprawiedli- 
wość — Alvarez Valdes, oświata pub- 
liczna — Salvador Madariaga. 

Nowomianowany minister oświaty 
w gabinecie Lerroux Madariaga opu- 
szcza wkrótce stanowisko ambasado- 
ra hiszpańskiego w Paryżu. 

wej 340 milj, Faktyczny deficyt tegoroezny 
został pokryty w wysokości 170 milj. przez 
upłynnienie rezerw, emisję biletów skarbo- 
wych i zapasów kasowych, a więc mniej- 
więcej 195 milj. będziemy mieli jeszcze na 
okres przyszłorocznego budżetu, czyli zno- 
wu, oświadczył minister, przewidywania 
były nietylko realne, lecz pozostawały poni- 
żej rzeczywistości. Właściwy deficyt, po po- 
trąceniu wpływów pożyczki narodowej, 
zmniejszył się oke. 20 milj. Sprawa lombar- 
dowania pożyczki narodowej łączy się z kwe 
stją ochrony interesów wogóle posiadaczy 
pożyczki narodowej. Chodzi 0 to, żeby «i, 
którzy zaufali państwu, nie ponieśli straty. 
Lombard pożyczki narodowej będzie jednem 
z ognisk ochrony rynku. 

Pan minister stwierdza następnie, sob- 
daryzująe się z autorem Tarżowskim, że 
waluta polska jest w iej ehwiii w sytuacji, 
która wyklucza wszelkie niebezpieczeństwoa 
i że mamy bardzo silną wolę, aby tę walutę 
w d. e. nietkniętą utrzymać. Po przeprowa- 
dzeniu polemiki z senatorami opozycyjny- 
mi, pan minister podkreślił, że polityka na- 
sza dąży do tego, aby przedewszystkiem uz- 
drowić główne podstawy naszego gospodar- 
stwa i na tej drodze robimy postępy. Gdy- 
byśmy nie byli ponieśli ofiar, kto wie, czy 
nie mielibyśmy w tej chwili załamania całej 
naszej struktury gospodarczej. Ofiary były 
ciężkie, ale były rzeczywiście celowe i one 
nam pozwolą teraz budować lepszą przy- 
szlošč, 

Po zakończeniu dyskusji, w głosowanin 
Izba przyjęła głosami klubu BBWIR. senato 
rów Thulliego, Makarewicza i senatorów 
klubów niemieckich wszystkie wnioski ko. 
misji skarbowo-budżetowej, a następnie pre- 
liminarz budżetowy na rok 1934-35 w całoś- 
ei oraz ustawę skarbową ze zmianami, za- 
proponowanemi przez komisję. 

Po krótkim referacie Bobrowskiego, Izbu 
przyjęła głosami obecnych wszystkich klu- 
bów. polskich projekt ustawy o poborze re- 
kruta. = 

Następne posiedzenie w poniedziałek, 

    

   

    
      

    

Wojew. Kościałkowski 
objął funkcje prezydenta 

m. Warszawy. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz 
i1-ej przed. południem odbyło się po- 
siedzenie zarządu miejskiego m... si. 
Warszawy pod przewodnictwem u- 
rzędującego prezydenta pana Szpo- 
tańskiego. Na posiedzeniu zarząd m. 
przyjął do wiadomości zarządzenie 
rozwiązania rady miejskiej i zarządu 
miejskiego. 

O godz. 13-ej przybyłi do magis- 
tratu p. wiceminister spraw wewne- 
trznych Korsak oraz mianowany wczo 
raj przez radę ministrów tymczaso- 
wym prezydentem m. st. Warszawy 

  

Wojewoda Marjan Zyndram-Kościałkowski. 

wojewoda białostocki p. Marjan-Żyn- 
dram-Kościałkowski. 0, 

W sali posiedzeń magistratu od- 
była się uroczystość przekązania wła- 
dzy przez wiceprezydenta p. Szpotań- 
skiego. Obejmując urząd prezydenta 
miasta stoł. Warszawy. p. Zyndram- 
Kościałkowski wygłosił przemówienie 
przy powiłainem . zebraniu . dyrekto- 
tów wydziałów zarządu, miejskiego, 
w którem m. in. zaznaczył, że w cią: 
gu jego krótkiego, kilkomiesięcznego 
urzędowania będzie się starał przygo- 
tować warunki, by można przystąpić 
bez przeszkód do przekształcenia m. 
Warszawy na istotną stolicę, odpowia 
dającą potrzebom i godności wielkie- 
go państwa. Samorząd powinien .dc- 
trzymać kroku władzom państwowym 
w ich potężnych wysiłkach budowy 
nowej Polski. 

W ciągu swego przemówienia mó- 
wca stwierdził, że miasto. ma poważ- 
ne długi i niestety poważny deficyt. 
Oszczedna gospodarka miejska zmi»- 

ająca do oddłużenia miasta jest dziś 
nakazem chwili. 5 

Następnie p, Zyndram-Kościałko- 

  

  

      

  

„wski zwrócił się z apelem do pracy 
we wzmożonem tempie. ' 

W imieniu zebranych  odpowiz- 
dział naczelnik wydziału ogólnego p 

Herbst. je 
Po objęciu władzy prezydenta p. 

Zyndram-Kościałkowski „odbył kon: 
ferencję z wiceprezydentami miasta. 

Odznaczenie wojewedy 
‚ łódzkiego. at 

ŁÓDŹ, (Pat). W urzędzie wojewó- 
dzkim odbyła się dziś uroczystość de- 
koracji wojewody łódzkiego, Aleksań- 
dra Hauke-Nowaka wysokiem odzna- 
czeniem jugosłowiańskiem, krzyż 

komandorskim z gwiazdą orderu św. 
Sawy. 

Otwarcie Wystewy Sztuki 
Polskiej w Estonii. 

TALLIN, (Pat). Dziś naczełnik 
państwa Pest dokonał uroczystego ot- 
warcia wystawy polskiej sztuki współ 
czesnej. W wygłoszonem przemówie- 
niu naczelnik państwa podkreślił, że 
Polska, posiad: wielowiekową cy- 
wilizację, może wierać dobroczyn- 
ny wpływ na życie kulturalne Esto- 
nji. Na otwarciu byli obecni członko- 
wie rządu, człokowie t-wa zbliżenia 
polsko - estońskiego z posłem Einbun 
dem, przewodniczącym parlamentu, 
na czele, charge daffaire poselstwa 
polskiego Starzewski i inni przedsta- 
wiciele korpusu dyplomatycznego. 

Prasa poświęca wystawie duża 
miejsca. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
DEWIZY: Londyn 26,96 — 27,09 — 26,82 

Nowy Jork 5,31 i pół — 5,34 — 5,29. Nowy 
Jork' kabel 5,32 — 5,35 — 5,29. Paryż 34,93 
— 85,02 — 34,84. Szwajcarja 171.45 — 174,88 
— 171.02. Berlin w obr. nieoficjalnych 210.13 

Dołar w obr. pryw. 5,29.- 
Rubel: 4,72 — 4,75. UR 

    

  

  

   

 



Pana Zygmunta Bortkiewicza 
Prezesa Związku Ziemian 

LIST OTWARTY 
Na obiedzie wydanym: przez Re 

„Słowa na cześć Ks. J. Radzi- 
ygłosił Pan Prezes w imieniu 

emiaństwa Kresowego przemówie- 
nie, którego treść Nr. 54 „Słowa* po- 
daje. : 

Wysokie stanowisko oficjalnego 

przedstawiciela. Ziemiaństwa, dało 
Szanownemu Panu aż nadto wyslac 
czaje icy mandat, do zabrania głosu w 
imie niu reprezentow: anej Z zez Nie 20 

sfery. Jeżeli jednak istnieją mandaty 
imne, oparte choćby na indywidual- 
nem. a przytoczonem przez Szanow- 
nego Pana umiłowaniu tego kraju: 
niechże mnie. obcemu, wołno będzie 
odpowiedzieć Panu Preezsowi słów 
kilka. 

W całem przemówieniu Pana. od 
pierwszych aż porostatnie zwroty, nie 
„znalazłem nic więcej nad wyrzut, nad 
„bezbronną skargę słabości. Nie; mog- 
łem się. doszukać słów. któreby stano- 
wiły pozytywne wskazania polityczne 
na przyszłość, łub. były męską samo- 
krytyką klasy. Nie zobaczyłem bodaj 
cienia radości z tego, że żyjemy iu 
dziś na Polskiej ziemi. Nie usłysza 
łem w głosie Pana tonu dumy z ofiar 

już dla Państwa poniesionych i tych 
„które dalej ponosić będzie .trzeba. 

ł dlatego . przemaw а że w 

imieniu. wielu ziemiap jako klasy eko 
nomicznej,'nie reprezentował Pan, Pa- 
nie- Prezesie wszystkich. Nie zadrga 
ła'w głosie Pana szłachetna i szłachec 

   

                  

  ką dusza Kresów. dusza Sapiehów, 
Chodkiewiczów, Żółkiewskich. Trau 
gutłów, a ponad wszystko dusza Jó 
zefa Piłsudskiego i tych innych „Ksią 
żąt Niezłomnych* Polski. którzy jej 
swe mienie i życie bez skarg poświę- 
cadi. 

Zapomniał Pan. że i dziś wiełu › 
nas. wnuków tych co się po lasach 
w. 1863 r. bohatersko błąkali, tak sa 

mo jak oni, ofiary dla wielkiej spra 
wy ponieść chce dobrowolnie. 

Zamienił się Panie Prezesie rodzaj 
tej sprawy jedynie. Nie chodzi o od 
parcie wrogiego najazdu. Rzecz jest 
nieporównanie dla psychiki polskiej 
trudniejsza, bo nie dorywczą ofiare 
krwi, łecz systematyczną pracę państ- 
wową i ofiarę wyrzeczeń  materjal- 
nych składać trzeba. Wiem jak to tru 
dno. Wszak społecznie zdyscyplini 
wani Anglicy mówią, że nie jest sztu 
ka dla Ojczyzny ginąć, ałe sztuką jest 
płacić podatki. Chwila w której ży- 
jemy jest przełomem. To co pozosta- 
ło za nami leży w gruzach. to co nas 
czeka we mgle. Wyjść z niej jako zwy 
cięzcy mogą tylko ci silni. których 
znaczenia kułturatnego i niepodległej 
szlachetności ducha nie zabije dobru- 
wolne zejście z wyżyn karety na pa- 
dół pługa. Którzy do nowych koniecz 
nych zmian społecznych. przystoso 
wać się w światowej ofiarze potrafią. 
bez żałosnej na ustach skargi. 

Mówił Pan Panie Prezesie, iż „Nie 
„Žądamy przywilejów -— chcemy tylk» 
"sprawiedliwości. Chcemy żyć i umie- 
"rać na umiłowanej przez nas ziemi. 
chcemy przekazać ją naszym dzieciom 

(tak jak otrzymaliśmy ją od naszych 
ojców". 

Jakże żałuję. że nie'użył Szanow- 
ny Pam innego zwrotu O ile piękniej 
w ustach reprezentanta ziemiaństwa 
zadźwięczałoby oświadczenie, iż nie 
tylko na niej, na tej umiłowanej zie- 
mi, ale i dla niej żyć i umierać chce- 

my. 
Żąda Pan dla ziemian sprawiedli- 

  

  

wości. — Pozwolę sobie zapytać ja- 
kiej? — Czy dziejowej” Nie śmiał- 
bym się na nią powołać. Bo proszę 
zważyć ilu dzisiejszych posiadaczy 
zawdzięcza o ironjo swe dobra ziem- 

"skie temu, że ich ojców i dziadów w 
powstaniach nie było. Statystyka kon 
'fiskat niewątpliwie to potwierdzi. 

Nie Panie Prezesie, my i Państwo 
Polskie nie posiadamy w istocie rze- 
czy ziem kresowych, przez prawo bio 
Aogicznego następstwa po oicach. — 
Dzierżymy je przez sukcesję ducha po 
tych, co ziemię swą w porywie uniesie 

NA KAZIUKA, 
Piękne słoneczko zaświeciło, mro- 

zik trzyma. czysto, ładnie, dobry Ka: 
ziuk! Nie po błocie, krupa nie tnie ło- 
dem po twarzach, więc tem tłumniej 
łudzie drepczą w stronę Łukiszek. By 
wało, pogoda. że psa nie wypędzisz, 
kasza lodowata powyżej kostek, albo 
błoto lepkie i klajstrowate, a „dlate- 
go narod ciśnie się** na ulubiony kier- 

masz. 
A jak tak pięknie, i słonecznie... 

Już od rana w przeddzień święta pły- 
'ną czarną fałą mieszkańcy naszego 

grodu, unosząc ponad głowami pęki 

, kwiatów. niby zapowiedź bliskiej wio 
sny. Czuli rodzice obarczeni zabawka- 
mi, których tego roku więcej niż kie 

, dy, i są doprawdy bardzo pomysłowe. 
Może nie tyle dowcipne, co praktycz- 
ne. Oto np. konie na kółkach, wysta- 
wione przez obywatela ze Šwieciau, 
masywne, „z klody“ wyciosane, do- 
morosłego rzeźbiarza koncept, po 3 zł. 

+50 gr.. po 4,50 po 7 zł. i kupują... już 
40 rozsprzedał, już 12, a gdyby mu kto 
pokazał jak się ładnie wyrzyna głowę 
konia?.. Byłyby jeszcze piękniejsz= 

  

nia porzucali i przez czyny zbrojne 
usnąć sprawie polskiej na kresach nie 
pozwałali. Wszyscy my tu winniśmy 
najwięcej łzom Ś. p. Pani Marji z Bi- 
lewiczów Piłsudskiej, które po 1863 

   

  

rcku płynęły. by się na stał w duszy 
Jej Wielkiego Syna zamienić. 

Tak samo synowie nasi, jeśli tu 
żyć mają, muszą albo swe. przyszłe 
tytuły posiadania oprzeć na naszej 
dobrowolnej dla Polskiej racji stanu 
pracy. lub stąd jako żywioł Polski 

"zniknąć. 

pomińmy jednak te przesłanki o- 
gólnes Wolno było Szanownemu Pa- 

uu przemilczeć je gdy zabierał Pon 
głos jako rzecznik codzienności gospo 
darczej, jako praktyczny polityk kia- 
By: 

Ale w takim razie Panie Prezesie. 
czemu w przemówieniu swem ograni 
czył się Pan do samej negacji jedynie? 
Dlaczego czyniąc zarzuty  Rządow;, 
nie powiedział Pan słów ostrej praw 
dy o bierności elementu ziemiańskie 
go. Czemu nie wskazał Pan wreszcie 
sposobu ratunku jeśli widzi Pan 
swych mocodawców w niebezpieczeń 
stwie? Memorjały składane w sprawie 
ziemiańskiej są świstkiem papieru, je 
śli nie są one poparte zorganizowaną 
siłą ziemiaństwa. Czyż Związek Zie 
mian nie widzi tej słabości? — widzi 
ją niewątpliwie. Dłlaczegóż więc nie 
działa? Kryzys. polityka Rządu. —- 
Nie, to nie ta przyczyna. Nie chcę tu 
powtarzać argumentów, które obszer 
niej przytoczyłem w Nr. Nr. 31 i 33 
„Kurjera Wil* z b. i 

      

  

Ale może jednak mają rację ci, co 
twierdzą. że ziemiaństwo jest klasa. 
która się kończy. Wskazywałaby na 
lo tak bierność, jak i fakt. że najzdol 
niejsi z warstwy coraz częściej porzu 
cają wieś, by pracować szerzej na in 
nem polu i wśród innych łudzi. Nie 
wiem czy tak jest, lecz gdyby tak by- 
ło, gdyby to był zmierzch, to miał Pan 
Prezes w swem przemówieniu rację, 
to nie pozostawało Szanownemu Pa- 
nu nic innego. jak odtwarzać głos 
skargi ginących. Tym zaś co ginąć nie 
chcą, pozostanie chwiłowa melanchoi 
ja, nad niknącym objawem charak 
terystycznej jedynie przeszłości, któ 
ra z próby życia egzaminu zdać nie 
umiała. 

Proszę wybaczyć Szanowny Pan e 
te słowa gorzkie. Nie dyktuje mi 
ich nie osobistego. żadna złośliwość. 
czy płaskie wyrachowanie którem gar 

  

   

"dzę. Mówię, bo mi lo nakazuje przy- 
wiązanie do kraju i ludzi. Bo chcę 
z najlepszą wolą szarpnąć ambicje, po 
tuszyć serca. Bo pragnę spłacić dług 
i całym Kresom z miłością zwróc 
formie troski to, co mi przez miłość 
pod postacią ziemi tu dano. 

Lech Jarociński. 
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| Teatrr muzyczny „LUTNIA* 
DZIŚ 

„STAŚ LOTNIKIEM* 
ceny zniżone. 

„NITOUCHE* 
ceny znižone, 

„DZIDZI* 
Geny zniż zniżone. 

ALL ÓF "WTOREK ` (NA | 

CHÓ R DR DANA 
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TRAGEDJA „CZELUSK 
Dzień w dzień przynosi telegraf wiado- 

mości o tragedji, przeżywanej przez rozbii- 
ków z „Czeluskina”*, unoszonych na krze 
lodowej na północ od Kamczatki. 

JAK SIĘ TO STAŁO? 
W sierpniu r. ub. sowiecki łamacz lodów 

„Czeluskin* (nazwany tak w związku z naj- 
bardziej — w stosunku do Europy i Azji - 
wysuniętym na północ przylądkiem Czelu 
skin) wyruszył z Murmańska (morze Biaie) 
ku wyspie Wrangla (u północno-wschodnich 
wybrzeży Syberji, na oeeanie północnym Lo- 
dowatym). Celem podróży było zastąpienie 
4-ch uczonych, prowadzących od roku obser 
wacje meteorologiczne przy staeji doświad 
czalnej na wyspie Wrangla przez 4-ch in- 
nych badaczy. Jednocześnie „Czełuskin* w 
ezasie swej długiej, trwającej szereg miesie- . 

  

ey podróży wzdłuż północnych brzegów 
razji miał zbierać matęrjały i przyczynki 
naukowe, któreby wzbogaciły skarbnicę wia- 
domości o strefach polarnych. 

Na pokładzie „Czeluskina”* znajdowały 
się ogółem 92 osoby, w tem kilkanaście ko- 
biet. Dodać należy, iż w czasie podróży jed: 
nej z kobiet urodziło się dziecko, liczące 0- 
becnie 4 miesiące. Okoliczność to powiększa 
jeszcze grozę sytuacji. 

Całą wyprawą kierował kapitan Szmidt, 
stary wilk morski, który od 30 lat przeszła 
odbywał podbiegunowe rajdy i znał kaprysy 
Arktyki nawylot. Los „Czeluskina“ spoczy- 
wał więc w rękach aż nadto wypróbowa 
nych. Sam faki wzięcia przez kobiety udzia: 
łu w wyprawie świadczy najlepiej, że po- 
dróży nie uważano za eoš tak bardzo ryzy 
kownego. 

Konkurs fotograficzny. 
WARSZAWA, (Pat). 

Fotograficzne ogłasza Pierwszy 
ski Konkurs Fotograficzny. 

Szczegółowe warunki można będzie otrzy 
mać od dnia 5 marca r. b. we wszystkich 
składnicach fotograficznych. 

Polskie Towarzystwo 
Ogólnopoł 

  
  

  

„Robotnik zaleca Hindusom — monarchję. 

żne: Hindusi „Robotnika nie 

czytają. Ale ciekawa jest argumentacja. Czy- 

tamy: 

   To nie jest w 

Jaki łam był Franz Joseph -—— to 

był, ale nie móże mi się w głowie po- 

  

mieścić, aby pozwolił on strzelać z ar- 

mat do „swoich kochanych ludów*. 

Więc „Robotnik* nic nie wie o powsta- 

niu węgierskiem 1848 r. tłumionem do spół 

ki z wojskami Mikołaja I-go przez armję gen. 

Windigraetza, krwawego pogromcy Pragi i 

Wiednia? Podręcznik historji przydałby się 

w bibljotece redakcyjnej. 

Feljeton .Robotnika* skwapliwie prze- 

drukował wczorajszy „Dziennik Wileński”. 

Doprawdy wzruszające jest, to „braterstwo 

dusz* endecko - pepesowskie i wspólna sym- 

patja do Franciszka Józefa. 

МЕО 

Istotnie, podróż odbywała się pierwotnie 
najzupełnie pomyślnie. Łamacz lodów woł- 
uo, lecz stale posuwał się naprzód, prujat 
swym opancerzonym dziobem fałe i lody 
arktyczne. Podróżni urozmaicali sobie nudy 
długiej podróży jak mogli, wypełniając czas 
grą towarzyską, muzyką, łekturą, polowa- 
niem na białe niedźwiedzie. 

Wreszcie „Czeluskin* dotarł do wyspy 
Wrangła. Wielka ta wyspa, położo na pół 
uoeny zachód od Kamezatki, a oddzielona 
od lądu azjatyckiego szeroką na 200 klm 
eieśniną Longa anektowana została przed 
paru łaty przez Rosję Sowieeką. W zwiazku: 
e tem założono na wyspie stację meteoroła 
glczną oraz radjostację, dzięki której znaj 
dujący się przy stacji personel może poro- 
wumiewać się z całym światem eywilizowa 
nym. Pozatem wyspa Wrangla jest od resziy 
świata odcięta olbrzymiemi przestworzanii, 
a przedewszystkiem lodami wód północnyci:. 

Wskutek zatorów lodowych, „Czełuskin' 
nie mógł zarzucić kotwicy przy samymi brre- 
gu wyspy Wrangla, a musiał się zatrzymać 
zdala i wyczekiwać zmiany położenia pól 
todowych. Czas płynął. Zdecydowano wresz- 
tie dotrzeć do wyspy przy pomoey samołotu, 
jaki się na pokładzie „Czełuskina* znajdo- 
wał. Załadowano do samołotu prowjant i po- 
eztę, poczem przybyli meteorołodzy udali 
się do stacji doświadczalnej, zastępując 
swych kolegów. 

w międzyczasie sytuacja zaczęła się jed- 
nak zmieniać na niekorzyść „Czełuskina*. 
Lody nietylko nie ustępowały, lecz zaczęty 
się piętrzyć coraz groźnięj dokoła оКге! 

ienie na boki łamacza wzrastało. Wysił- 
ti w kierunku wydostania się z łodowej 

  

    

    

Nota rządu 

. znajdują, nie pęknie i ezy ratunek zzewnątrz 

  

matni spełzły na nieczem. Nie pomogły do- 
świadczenie kapitana Szmidta, ani bohater- 
ska postawa załogi. Pewnej necy napór io- 
dów doszedł do maksimum, przód okrętu 
zaczął złowrogo trzeszczeć, a wreszcie pękł 
+ hukiem. Przez potężną szezelinę zaczęła 

gwałtownie wdzierać się woda. Nie pozosta- 
ło nie innego, jak pośpiesznie ewakuować 
okręt. 92 osoby znalazły się na ołbrzymiej. 
pływającej krze. Stało się to 12 lutego. 

Odtąd losy gromady nieszczęśliwych roz- 
bitków zależą od tego, czy kra, na której 

  

   
nie będzie spóźniony. Cała Rosja, cały świat 
śledzą z naprężeniem za fragedją „Czelu- 
skina”. 

U'PRUDNIONY. RATUNEK. 

Ratunek uwięzionych i unoszonych coraz 
dalej na krze lodowej rozbitków z „Czelu- 
skina* jest bardzo utrudniony, ze względu 
na niezwykle niekorzystne warunki atmoste- 
ryczne. Rząd sowieeki czyni wszystko, co 
leży w jego mocy, by nieszczęśliwych rato. 
wać. Wyłonił się specjalny Komitet ratow- 
niezy z Kujbyszewym na czele. Komitet ma 
do dyspozycji okręty ł samołoty. Według 
ostatnich wiadomości P.A.T.-icznej, wyruszył 
z Władywostoka ku wyspie Wrangla paro- 
wiee „Smoleńsk* z zapasem węgla, środków 
żywnościowych, odzieży, a przedewszystkiem 
z 7-ma samolotami na pokładzie. W akcji 
ratunkowej bierze też udział parowiec „Sta- 
lingrad*, znajdujący się obecnie u wybrzeży 
Kamezatki. Niezależnie od tego, usiłowano 
dotrzeć do rozbitków przy pomocy samolo- 
tów. Na poszukiwania ruszyły 2 samoloty 

  

litewskiego 
protestująca przeciwko pogwałceniu praw Żydów 

litewskich w Niemczech. 
KRÓLEWIEC, (Pat). Jak donosz: 

z Kowna. rząd litewski wręczył rzą 
dowi Rzeszy drugą notę w sprawie 

oogwałcenia praw Żydów litewskich R y У 
w Niemczech. * 

W cieniu Stawiskiego. 
ZA TALONY ZAPŁACONO. 

PARYŻ, (Pat). „Echo de Paris“ podaje 
szczegóły, dotyczące znalezienia przez wia- 
dze Śledcze oddawna poszukiwanych fało- 
nów czeków Stawiskiego. Okazuje sie, że 
posiadacz tych talonów Sprzedał je władzom 
śledczym, poczem niezwłocznie opuścił Pa- 
ryż, aby uniknąć niedyskrecji eraz przypu- 
szczainej zemsty matji. Toż pismo zamiesz 
cza artykuł, w którym pisze, że radca Ssado- 
wy Prince posiadał dwa b. ważne listy, któ 
re zamierzał przedstawić w pałaeu sprawie 
dliwości oraz, że zabójstwo radcy Prineca po 
zwoliło ocalić jednego człowieka, któryri 
jest prokurator Pressard. 

TAJEMNICA MORDERSTWA PRINCE'A 
NIEWYJAŚNIONA. 

PARYŹ, (Pat). Sprawa zabójstwa radey 
Prince'a w d. e. stoi na martwym punkcie. 

   

  

Oświadczenie Z.P.0.K. wobec listu biskupów 
Zarząd Główny Związku Pracy Obywateł 

skiej Kobiet nadesłał nam następujące. о5 
wiadczenie: SA 4 

„Z głębokim żalem przeczytałyśmy słowa . 
orędzia  Dostojników Kościoła Katolickiego 
w Polsce, zwrócone pod nuszym adresem. 

Stosunku naszego do religji Katolickiej 
i Kościoła nie uważałyśmy za stosowne okre- 
ślać w żadnych publicznych enuncjacjach, 
jesteśmy bowiem organizacją społeczno-po- 
lityczną. 

Naczełnem hasłem naszej organizacji jest. 
jak w pierwszym paragrafie głosi nasz sta- 
tut POGŁĘBIENIE TDEI PAŃSTWIOWOŚCI 
POLSKIEJ. 

Jako organizacja kobieca, nie możemy 
jednak przechodzić obojętnie obok probłe- 
mów, żywo interesujących specjalnie świat 
kobiecy, nie dyskutować nad niemi i nie szu- 
kać sposobów rozwiązania. Oświadczamy 
więe: : 

1) Nie burzymy rodziny, przeciwnie, pra- 
eujemy dla jej podtrzymania i uzdrowienia. 
Dożywiając corocznie dziesiątki tysięcy dzie- 
«i, zakładając żłobki, stacje opieki nad mat- 
ką i dzieckiem, oraz kobietą ciężarną, przed- 
szkola, świetlice, kolonje, półkolonie, ogród 
ki Jerdanowskie i t. d. tworząc domy pracy 
dobrowolnej dla zbłąkanych kobiet, pragną- 
cych pówrócić na drogę uczeiwego życia, or 
ganizując patronaty nad dziećmi, ulegają- 
cemi złym wpływom występnych rodziców, 

  

R SIĘ UKAZAŁ 
NOWY NUMER 

WŁÓCZĘGI 
o zwiększonej objętości (22 stron) 

SPIS RZECZY: 
Konstytucja 26 stycznia 1934 roku, 
Wilno na przetomie, 
Dawny handel dzwiński i t d. 

Cena 50 groszy 

  

NA KAZIUKA! 
ie rumaki siwe i kasztany. na które 
można bezpiecznie posadzić dziarskie 
go jeźdźca bez obawy że się konik 
załamie. Obok kramki z mniejszemi 
zabawkami pyszne taksy w łatki, — 
(czyżby spacery (Cacuni po placu 
wpływały na twórczość wileńskich ar 
tystów. że właśnie ien wdzięczny ga- 
tunek wybrali na model?). Konie, jeź 
dźcy, pajace na huśtawkach, okręciki, 
po dwa zł. auta, koleje żełazne z drze 
wa, bardzo to wszystko dobrze, solid 
nie i ładnie zrobione, również garni- 
tury mebelków, szafki i bufety, sprzęt 
dla malutkiej gosposi: pralnik, magiel 
ki i t. p. 

Zachwyca oczy ciasno otoczony 
pękami papierowych kwiatów środek 
Płacu, koło kamienia pamiątkowego 
dla Powstańców 638 roku. Czego tam 
niema? Cały ogród! Najładniejsze chy 
ba to hiacynty, i róże, z drzewa, z pa- 
pieru, z piór, ze sznelki, mieni się to 
i szeleści grając barwami, a sprzedają 
ce kobietki potrząsają wiechciami i 
wychwalają każda, swój pomysł indv- 
widualny. Na tem bodaj kończy się 

Aktualja 

  

ładność towarów. Reszta przeważnie 
jest szkaradnie brzydka. Skąd n. p. z 
jakich czeluści, wyzionięte są te ohyd 
ne oleo-druki z pyzatemi Madonna- 
mi i zezowatym myśliwym, czy Dja- 
ną, pulchną jak szynka, albo „łansza! 
ty” grynszpanowe z czerwonemi zają 
cami? 

Kto radzi wytwarzać takie gipso 
we figurki, po 1 zł. i więcej, krzywe 
dzieci. bezkształtne zwierzęta, głów - 
k od których można koszmaru do- 
tąć? Jakieś harcerskie wyczyny z nie 
Iki wzorów, z ilustracyj powy- 
ciane w kocie teatrzyki, jakieś szneł 
kowe szkaradzeństwa, cieszące się 
wielkiem powodzeniem, zwłaszcza pe 
wne abażury z główką po środku. -- 
Wracajmy lepiej do zabawek, bo tam, 
albo koło straganów z serduszkami i 
obwarzankami. najweselej. Dzieciar- 
nia wpada w gorączkę: ; 

-- Mamo. tego żołnierza, a mo- 
że lepiej tego marszałka... 

Istotnie, nieźle zrobiona figurka 
Piłsudskiego i wazony z gipsu, malo- 
wanego na ciemno, mają powodzenie. 

— Mamo. a tu; za 3b groszy, ja- 
kie śliczności... 

—- Ja chcę trąbkę! ..Ajaj, Mamo 

` 

zakładając tanie siołownie, herbaciarnie, a 
przedewszystkiem warształy pracy dla bev- 

  

fProbotnych i ułatwiając im zbyt ich wyrobów 
—mnietylko podtrzymujemy w miarę sił na 
szych zagrożony katastrofa kryzysu ekono- 
mieznego byt rodziny polskiej, lecz dopo- 
magamy dotkniętej nędzą Indności do zdo- 
bywania również dóbr duchowych. 

2) Stosując się ściśle, pod każdym wz 
dem do przepisów ustawy lekarskiej, zakla 
damy poradnie higieny kobiecej, kierowane 
przez fachowe lekarki i pielęgniarki, na któ- 
rych wiedzy, sumieniu i poczuciu odpowie- 
dzisłności zawodowej polegamy całkowicie. 

   

  

     

%) Zarzut, dotyczący koedukaeji jak sadzi - 
my —- tyłko przez nieporozumienie — zwró 
eony został pod naszym adresem. 

44 W. praeach naszych kładziemy główny 
nacisk na wychowanie połityezno-obywateł- 
skie szerokieh mas kobiecych. Stojące па 
gruneie ideołogji Marszałka Piłsudskiego. je- 
steśmy jedną z organizacyj wiełkiego, zwar- 
tego obozu prorządowego. Państwo -- będa- 
te „współnem dobrem wszystkich obywa- 
telli* ma w nas oddane gorąco pracowniee. 
I oto niepodobna oprzeć się wrażeniu, że nie 
nasze, rzekomo antyreligijne, stanowisko, 
nie nasza praea Społeczna, przepojona do 
głębi najezystszym duchem chrześcijaństwa, 
nie stosunek do rodziny, która faktycznie 
otaezamy najgorłiwiej opieką, leez właśnie 
nąsze stanowisko polityczne jest przyczyną, 
że do nszu Dostojnych Kierownikw Kościoła 
Katoliekiego dochodzą niezgodne z prawdą 
informacje o eełach, zadaniach, charakterze 
1 działałności Związku „Praey Obywatelskiej 
Kobiet. Stajemy się siłą polityczną, nichez 
pieczną dla przeciwników naszej ideolosįl — 

"nie dziw więc, że postarali się w, okresie 
zbliżających się wyborów o wy: toczenie prze- 
ciw nam działa najcięższego kalibru -- ost 
rzeżenie Episkopatu. 

Ufne w zwycięstwo prawdy, w siłę nasze 
go kobiecego entuzjazmu, oparte o wiełkie 

masy kobiece, wytrwamy nadał w pracy na- 
szej, nie traecqe nadziei, iż zdołamy z czasem 

przekonać Duchowieństwo Katoliekie, iż za- 
słagujemy z Jego strony nie na niechęć, lecz 

„na żyezliwą opiekę i poparcie. 

(- Zarząd Główny 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet". 

  

częrwo- 
Mówi 
Serca. 

bransolety... mnie biała z 
nym''....,/ A ja chcę niebiesk 
się proszę... wybierz sobie... 
tam serca! 

-— Panno Nino jakże będzie w tyra 
roku? Mam obiecane od zeszłego Ka- 
ziuka, największe serce”, 

— 7е też Pan pamięta... 
lak sobie... 

-— Ajej miepichaj sie. coż jutro 
będzi, kiedy dziś przejść nie dajo... 

— Chodu, chodu, jakichś dwóci 
żulików wślizguje się pod łokcie prze 
chodzących, aż ich ściga srogiemi o 
czyma czujny policjant... a pisk!... 
Już to piszczałek wszelkiego gatunku 
i odmian, ile dusza 10-letnia zaprag- 
nie... Gliniane za 5 groszy, lepsze, za 
10, 15 za 20 już można dostać trąb- 
kę... celuloidową... w pięknych koło- 
rach. 

Wrzask, nie polski, chociaż w pol- 
skim języku, rozdziera uszy. Gdzież 
jesteśmy, w Neapolu? Na kiermmaszu 
pchłim w Paryżu (la foire aux puces) * 
Z południowym temperamentem drze 
się obywatel o: wybitnie wschodnim 
typie: 

„Za jedne 35 groszy można wyg: 
rać te oto tabliczki czekołady, bierz- 

    

to była 

  4 Can $ 

„zakończony. 

  

Władze Sledeze badały wszystkie szczegóły 
któreby mogły naprowadzić na śład morder- 
eów, dochodzenia jednak nie dały pozytyw: 
nego rezultatu, niemniej jednak adwokat 
Garcon, który w imieniu wdowy wniósł po 
wództwo cywilne, wywodzi, że po zbadaniu 
aktów i dostarczeniu władzom ełementów. 
powinny one doprowadzić do wyśledzenia 
tajemniczej zbrodni. W niedawnym ezasic 

również premier Doumergue oraz minister 
sprawiedliwości Cheren oświadczyłi synowi 

zabitego, że nie zostanie zaniedbana praca, 
cełem wykrycia spraweów zbrodni. Syn 7a- 
biiego radcy Prinee'a sam bierze udział w 
śledztwie. 

  

PRESSARD ZAPOWIADA REWELACJE. 

PARYŻ, (Pat). Prokurator Pressard w wy 
wiadzie prasowym oświadczył, że do ehwili 
przesłuchania go przez parlamentarną komi 
sję Śledczą musi się wstrzymać od wszeł- 

kieh deklaracyj, niemniej jednak Pressard 
podkreślił, że ma bardzo ważne, wprost re- 
welzeyjne, rzeczy do wyjaśnienia. Prasa z 
zainteresowaniem oczekuje tych wyjaśnień. 

6 MILIONÓW CZY „ANI FRANKA“? 

PARYŻ, (Pat). Komitet wykonawczy par 
tji radykalncj ogłosił komuaikat, w którym 
ostro piętnuje autorów rozlepionego na ma- 
rach Paryża afiszu, przedstawiającego rze- 
komo faecimile 6-miljonowego ezeku, №у- 
slawionego przez Stawiskiego dla dep. Bon- 
uaure na akcję wyborczą w r. 1932. Parija 
radykalna stwierdza, że mie otrzmała od 
dep. Bonnaure ani jednego franka. Afisz zo- 
słał zerwany przez radykałów i przesłany 
prokuratorowi. 

  

— Trwający zgórą 5 tygodni strajk szo- 
ferów taksówek paryskich został wczoraj 

Szoferzy uzyskałi pewne zniż 
ki w opłacie taksy benzynowej. 

  

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 

jest 

(etralm Kara Spółek Rolnicyc 
Istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

daje całkowitą pewność zwrotu „wkładów 

ł MAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; : 

zužytkowuje wklady z wielką korzyšcią dla inte- 
gdyž wspiera 

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

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

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
6. WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 

resów kraju, CA 
  

cie państwo bilety. już, już, nic nie 

zostało! 

  

Każdy jeden może się prz 
e to nie oszukaństwo, nie na 

      

dy jeden”. 
Dalej ruletka; tam jakieś inne fau 

ty, loterje i t. p. Tego jest mnóstwu. 
Ludzie się pchają i oglądają, hazar 

dują, bo to zawsze jakaś emocja, « 
wydatek niewielki. Opodal stateczne 
gospodynie siedzą przy swych pierni 
kowych przysmakach. Serc... bierz ile 
chcesz... nie drogo... „l serca staniały 
Paniutko w ta pora prosza, prosza. 
jest „pokochaj mnie* i na imiona... ot 
Amilja, ot Helio... Dostaję serce z na 
pisem Helio.. to pewnie pseudonim... 
Czy słodkie serce? Nie wiem, ugryźć 

   

  

nie wypada, zwłaszcza w dzień gdy 
się „takie coś dostało... potem, w bra 
ku czegoś lepszego... bo i tak się w 
proch kiedyś rozpadnie... 

Balejki kto w życzeniu, balej- 
ke. 

Ą jakie Śliczne koszyki, a jakie pu 

dcłeczka z rafji, a inne wyroby z drze- 
wą. To specjalność tutejsza odwieczna 
Tradycja, kaziukowy plon, oczekiwa 
ny przez rok cały zarobek, dość prob 
lematyczny. Obwarzanki piętrzą się 
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NA. 
z Kamezaiki i 3 
one jednak wkró 

  

z Władywostoku. Musiały 

      
   

  

twiała obserwa- 
eję. Pokładano też pewne nadzieje na ekspe 
dycji ratowniczej Chworostianskiego, który 
dotarł drogą lądową na sankach, zaprzężo- 
nych w psy de zatoki Czukesów (Ocean Lo 
dowaty) Niestety, ruchome lody nie pozwo- 
liły tej ekspedycji wysunąć się dalej, w kie- 
runku wyspy Wrangla. Ekspedycja była 
umuszonz do eofnięcia się i zatrzymania się 
obozem w okolicach przyłądków Onmaua 

i Wankara. Tem niemniej ekspedycja nie tra 
ei nadziei i przy pierwszej sposobności bę- 
dzie próbować posunąć się na półnoe 

Ostatnio, Kujbyszew oświadczył prze 
wicielom prasy aniezhej, że na przylać 
ku Weilena znajdu. a stę 5 aeropłany, wytze- 
kujące znośniejszej pezody dla wy 
nia na północ. Z Chabarowska wy! eciai ku 
przylądkowi Wellena pilot Wodopjanow na 
rpecjałnym samolocie, przystosowanym do 
lotów arktycznych. Ogółem — według Kajby 
влема — w akcji ratunkowej bierze udział 
t5 samelotow. M. in. organizuje się także 

  

   

  

    

  

   

pomoc umerykańską. Dwaj znani lotnicy so- 
wieecy: Lewoniewski (w 1033 r. udzielił on 
pomocy Amerykaninowi Matternowi) i Ślep- 

h niew, wraz » badaczem stret arktye 

Uszakowym udają się w tych dniach d 
Yorku, by uzyskać pomoce amerykańska w 
ratowaniu rozbitków z „Czeluskina”. Nie 
jest bowiem wykluczone, że kra, na której 
znajduje się obóz rozbitków (obóz kapitana 
Szmidta) posuwać się będzie ku Alasce. 

Jak widzimy więc, akcja ratunkowa za- 
krojona została na skalę jak najszersza i 
gdyby nie warunki atmosferyczne, spewnoś- 
cią pezyniosłuhy już pozytywne rezultaty. 

  

    

W SWOFM. RODZAJU 

KATASTROFA. 

Katastrofa „Czchiskina” przewyższa pod 
względem rozmiarów wszystkie dotycheza- 
sowe n cia i wypadki na morzach 
i lodach Arktyki Nigdy jeszcze dotąd tak 
liezna gromada ludzi (Y2 osoby) nie była 
wystawiona nn Śmierć z płodu i ehłoda, nie 
mówiąc o możliwości pęknięcia: pływającej 
kry I pogr. nia rozbitków w lodowatyeh 
odmętach. Nieco podobna katastrofa zda- 
rzyła się przed kiikudziesięciu laty z fran- 
tuskim okrętem „Jeanette”, który również 
sie rozbil w okolleaeh wyspy Wrangla, zaś 
4ałoga ować klę musiała ucieczką. Po pew 
nym czasie cała załoga zginęła z głodu i zin 
na przy ujściu Leny. Szeząłki „Jeanette* za 

JEDYNA 

   

  

   

    

niesione zostały aż na wybrzeże Grenlandji, 
nasuwają Nansenowi myśl wyzyskania prą- 
dów morskich w wyprawie na biegun. 

CZY BĘDĄ URATOWANI? 

Olbrzymia kra z obozem S2 rozbitków 
posuwa się wołno wzdłaż wybrzeża Syberji. 
w kierunkn połodn.-wsehodnim. W obozie 
znajdują się kobiety i chorzy. Czy będą on$ 

uratowani? Czy wytrzymają straszliwe wa- 
runki podbiegunowej zimy? Cały świat z ua- 
teženiem czeka odpowiedzi na te dramatycz- 

NEW.    
Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

kredytem najlicz- 

13-65. 

na turach z samych Smorgoń, wię 
się chrupie, przypominając czasy naj 

  

dawniejszego dzieciństwa, kiedy to 
niezepsytym mieskiemi łakociami 
dzieciom, wianek smorgońskich był 
mile widzianym prezentem. 

Trochę blaszanych przedmiotów, 
trochę tkanin, ale to tylko dlatego, że 
musi z wszystko, bo wszak tkaniny 
to na Św. Piotr, a drewniane sprzęty 
na Kaziuka. Garnitury mebelków dla 
dzieci doprawdy zachęcające. Ładne. 
lekkie, dobrze zrobione. 

Tak więc w dzień swego Patrona, 
ludność Wilna, jak tradycja nakazu- 
je, ciśnie się na Kaziukowy kiermasz. 
Jakoś dziwnie mile kojarzą się wspom 
wienia o pobożnym, dobrym Królewi. 

czu, to chodził po wąskich wileńskich 
uliczkach do kościołów i dzielił się 7 
biedotą swem miłosiernem sercem, a 
tet słodkiemi, kołorowemi serdusz- 
smi, które w dzień Jego pamiątki 

zamieniają ludzie pomiędzy sobą na 
znak miłości. 

Serduszka  Kaziukowe.. słodkie. 
jednodniowe serduszka... głe dobrze 
choć na jeden dzień mieć na własność 
słodkie, oddane sobie na własność seT- 
Ce... й : Hel. 

          

mą 
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Wszystkim osobom, które w chwilach niewymownie ciężkich 
podczas choroby i po stracie ukochanej żony i matki, okazały 
nam tyle serdecznego współczucia. składamy z głębi serca pły-. 

nące podziękowanie 

  

córką. 

EEE 

Prof. Jan Szmurto Z 

Wybory władz do „Bratniaka” UJ. S. B. 
Życie Młodzieży Akademickiej na 

Uniwersytecie Stefana Bałorego wesz 
ło ostatnio w fazę podniecenia. Zbli 
żają się bowiem wybory władz „Brat 
niaka', które będą przeprowadzone 

według nowej ustawy o szkołach aka- 

1lemickich. 

Społeczeństwo akademickie fer- 
mentuje, dzieli się na obozy polityc: 
ne lub apolityczne i tworzy listy. 

Do walki o mandaty w tych wybo- 
rach staną cziery listy. 

Młodzież „narodowa wystaw: 
dwie. Pierwsza z nich zgrupuje kan- 
dydatów. zaaprobowanych a może i 
podyktowanych-przez grupę starszych 
endeków z pod znaku „Dziennika.Wi- 
lenskiego“ (jak to się zwykle co roku 
dzieje), druga natomiast przytuli ele- 
ment bard zdrowy moralnie i Баг- 
dziej wartościowy to jest młodz: 
która ostatnio przejrzała i nie wykn- 
zuje chęci tańczenia pod przygrywkę 
starych działaczy endeckich. Pierw 
sza lista endecka otrzyma oficjalną 
nazwę „listy: polskiej młodzieży naro 
dowej'* i prawdopodobnie jak zwykie 
będzie obłudnie wypierała się wszel- 
kiej polityki. Druga lista to „lista 
Pax'u — młodych katolików*. Przy 
tuli ona zdeklarowanych niegdyś en- 
sdeków, uciekających, jak szczury z 
okrętu, od tonącego w opinji akade- 
mickiej skompromitowanego pewne- 

mi nieścisłościami w gospodarce. © 
których wicie już pisano, obecnego en 
deckiego zarządu „Bratniaka* 

    

  

Młodzież socjalistyczna prawdopo 
<dobnie wystawi własną listę. Istnieją 
wśród niej obecnie pewne rozbieżno- 
ści, ponieważ ludowcy marzą o san 

Z syzyfowych prac 
najeźdźcy ze wsihodu. 
W historji walki o zachowanie kultury, 

o zachowanie narodowości, i wiecznie nie: 
podległego ducha ta książka niewielka, = 
jakże bardzo kochana, zostanie na zawsze, 
jako najprzenikliwsze, najbardziej typowe 
ujęcie zjawiska, ustalonym na zawsze sym- 
bolem. „Syzyfowe prace”, wynaradawiania 
dzieci, młodzieży przez najeźdźcę, zaborce, 
daremne usiłowania moskwiczenia, czy też 
niemczenia, to ostrze obracające się zawsze 
przeciwko obcemu wrogowi. Dramaty klery 
kowskie w najrozmaitszych skalach oraz rn- 
dzajach rozgrywały się na ziemiach całej 
dawnej Rzeczypospolitej iało je oczywiś 
cie Wilno i to wcześn znacznie, choć 
może. wtedy jeszcze, mniej dramatyczne. 

Kartą wczesnej historji tych syzyłow: 
prac w Wilnie są dzieje wileńskiego, t. 
Instytutu Szlacheckiego. Po zamknięciu Uni- 
wersytetu, oraz Akademji Medyko-Chirurgi 
cznej, ognisk kultury połskiej i gniazd „bun 
towniczego ducha”, z inicjatywy satrapy gu 
hernatora Dołgorukiego, powstaje najpierw 
t zw. Pensjonutu Szlacheckiego, przeksział 
conego wkrótce w Instytut Szlachecki, otwai1 
ty w listopadzie 1834 roku, w gmachu daw 
nego konwiktu 00. pijarów gdzie dziś mieści 
się gimn. im. Słowackiego. 

W piątkowym odczycie z cyklu RWTZA, 
p. Helena Romer przebiegła w streszczeniu 
dzieje tego zakładu naukowo-wychowawcze 
go, powołując się na szereg źródeł jak ze 
starszych —- pamiętniki Puzyniny, a szcze: 
gólnie, na doskonałą pracę monograficzną 

„Wileński Instytut Szłachecki*, Jadwigi Go- 
dłewskiej, niestety jeszcze pozostającą w rę- 
kopisie. 

Instytut miał być gniazdem rusyfikacyj 
nem, a był ogniskiem polskości i ducha pa- 
trjotycznego. Wykształcił wielu  dziełayca 
„patrjotów, zasilając wydainie ostatniemi ro 
cznikami swemi powstanie styczniowe. Mi 
mo wzorowej organizacji, intensywnego 7a- 
szczepiania młodzieńcom rosyjskości, obda 
rzania ich przywilejami, otwierania im dróg 
do świetnej karjery wojskowej, czy urzęd- 
miczej, nietyłko nie osiągnął żadnych postę- 
pów w realizacji swich tendencyj, ale prze- 
<iwnie —- polonizowałi się synowie carskich 
<zynowników i oficerów, kształcący sie w 
tym Instytucie. Nie pomogły i kropidło ar 
<chimandryty Płatona, ani też hymn „Mno- 
gije leta*, bo po niezbyt mnogich, chociaż 
29-iu latach, okupanci spostrzegłszy się. że 
ten stworzony dla jednania carowi wiernyci 
sług zakład, wychowuje samych buntowsz- 
czyków — zamknęli go w r. 1863-im. $łusz 
mie rzekł któryś z satrapów najazdu, że to 

co zrobił Czartoryski swoją działalności: 

  

      

zw 

  

  

   
w okręgu naukowym, wileńskim, tego nie wv . 
tępi sto lat panowania rosyjskiego. 

P. Romer w swoim odczycie przytoczyła 
dużo b. ciekawych i charakierystycznyc 
momentów z dziejów Instytutu. Poprzesta 
any jednak na tem ogólnem omówieniu pre- 
lekcji, ponieważ sama prelegentka niebawem 
poda jej ciekawsze bardziej charaktervstycz 
ne momenty. 

Pożądanem jest bardzo, aby zna'szła się 
instytucja, która wydałaby pracę p. Godiew- 

skiej, albowiem dzieje Instytutu są bardzo 

ciekawym momentem z przeszłości a;SYZY> 

fowych prac” na tej ziemi. S. Z. KL 

mi a] 

          Dwie płażowe kreacje. 

  

dzielności, jednakże kompromis nie 
nastręcza trudności. Młodzież socja!i 
styczna w  przeciwieniu do „naro- 
dowej działa samodzielnie bez. oglą- 
dania się na dyrektywy z zewnątrz 
Wystawia kandydatury ludzi ideo- 
wych. Lista ta oczywiście ma zaba:- 
wienie polityczne i to z wyraźną do 
mieszką, powiedzmy, mocnej czerwi>- 
ni. : 

Listą apolityczną, bo idącą po 
„Bratniaku* z hasłami gospodarcze- 
mi, jest lista Kół Naukowych, będąc: 
rezultatem połączenia się w blok, jak 
dotychczas, dziewięciu kół nauko 
wych. Kandydatami Listy Kół Nau- 
kowych są członkowie zarządu lub 
przedstawiciele wybrani przez walne 
zebranie -poszczególnych kół. 

Ruch przedwyborczy na U. S. B. 
już się rozpoczął. Ukazały się plaka 
ty. Wczoraj Rektor U. 5. B. ogłosił ka 
lendarz wyborczy. 

W dniu 8-go marca rb. o godzinie 
12-tej w południe upływa termin skła 
dania Kuratorowi Stowarzyszenia Bra 
tnia Pom. Polsk. Młodz. Ak. U. S. B. 
list kandydatów. O godz. 17 tegoż dnia 
upływa termin złożenia również Ku- 
ratorowi alfabetycznych spisów człon 
ków uprawnionych do głosowania, co 
jest obowiązkiem obecnego zarządu. 

O godz. 19 tegoż dnia odbędzie się 
zebranie komisyj wyborczych w loka 
lu „Bratniaka*. 

„Spisy wyborców będą wyłożone 
do przeglądania i sprawdzania w lo 
kalu Bratniej Pomocy w dniach 10-go 
11. 12 i 13-go bm. w godzinach. od 9 
do 15 i od 16 do 20. 

W dniu 15 bm: o godz. 19 upływa 
ostateczny termin składania reklama 
cyj z powodu pominięcia lub niewła 
ściwego zapisu w spisach wyborców 

W dniu 17 marca rb. od godz. 10 
rano do 20 odbędzie się pięcioprzy- 
miotnikowe głosowanie na listy zał 
wierdzone. 

Urny będą wystawione w 

   

szatai 

Gmachu Głównego U. S. B. oraz hooln 
Collegium Jędrzeja Śniadeckiego przy 
ulicy Nowogródzkiej 22. 

W dniu 10 bm. natomiast odbę- 
dzie się zebranie sprawozdawcze, na 
którem obecny zarząd zda rachunek 

Włod. sumienia. 
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Banda wlamywaczy w potrzasku 
WŁAMYWĄCZE SKLEPOWI. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni doko: 
nano w Wilnie szeregu kradzieży sklepo- 4 
wych z włamaniem. Sposób dokonania tych 
kradzieży oraz Spryt złodziei, którzy zacie- 
rali za sobą wszelkie ślady, przekonły Wy- 
dział Śledczy, że kradzieży tych dokonuje 
ta sama dobrze zorganizowana banda wła- 
mywaczy, składająca się ze specjalistów w 
swoim fachu. 

Przeprowadzone badania oraz obserwacje 
upewniły policję, że na czele szajki stoi zna- 
ny polieji stary włamywacz Bolesław Wołej- 
szo, zam. w swoim czasie przy ul. Kaiwa 
ryjskiej 73. 

ZŁODZIEJ—„CZOŁG*. . 

Bolesław Wołejszo miał już za sobą bo 
gatą przeszłość kryminalną. Należał w swo- 
im ezasie do głośnych band włamywaczy 
Juszkiewicza, Łabuńskiego i innych. W świe- 
eie złodziejskim znany jest pod przezwi- 
skiem „złodziej—czołę*. 

Dla Wołejszy istotnie ściany i sufity nie 
stanowiły nigdy przeszkody, bowiem przedo- 
sławał się do okradanych lokali przez są 
siednie mieszkania czy też przez strych, nie 
używająe nigdy wytrychów i t. p. narzędzi 
złodziejskich. 

Ostatnie dwa włamania w sklepie K. Wę: 
cewicza przy ulicy Miekiewieza oraz w spół- 
dzielezej hurtowni tytoniowej przy uł. Nie 
mieekiej, jeszcze bardziej przekonały poli- 
cję, iż włamania te dokonane zostały przy 
udziale Wołejszy. 

Należy zaznaczyć, iż policja rozpoczęła 
poszukiwanie Wbpłejszy jeszcze przed mie 
siącem, lecz na trop jego nie zdołano na- 
trafić. 

MELNA BARTOSZEWICZOWEJ. 

Nareszcie po miesiącn bezskutecznej pra- 

cy, policja otrzymała wiadomość, iż w domu 
Nr. 14 przy uliey Zwierzynieckiej mieszka 
niejaka Bartoszewiezowa, w. której miesz- 
kaniu zbierają się jaeyś podejrzani osobnicy, 

GLPGTZRE ZEW 

  

   

dyskretnie ukrywający się przed światłem 
dziennem. 

Zarządzono obserwacje. Nie ulegało wąt- 
pliwości, iż w mieszkaniu Bartoszewiezowej 
mieści się melina złodziejska. 

ZŁODZIEJSKI BAL. 

Wezoraj w nocy funkcjonarjusze Wydzia 
łu Śledezego otoczyłi podejrzaną spelunkę. 
Po zabezpieczeniu wszystkich możliwych 
dróg ucieczki, kilku wywiadoweów wkro- 
czyło nagle do wnętrza mieszkania, w któ- 
rem akurat odbywał się bal. 

Stół, dookoła którego siedziało 3 męż- 
czyzn i jedna kobiet zastawiony był butel- 
kami konjaku, wina i likierów. Obok kon: 
serw i wędlin leżały tabliczki czekołady i 
owoców. Na widok wkraczających wywia- 
dowców biesiadnicy usiłowali „zwiać”, leez 
niedwuznacznie skierowane w ich stronę 
luty rewołwerowe kazały pozostać. Za chwile 
wszyscy mieli na rękach kajdanki. 

Jak Się okazało byli to znani polieji” za- 
wadowi włamywacze. Prócz „czołga* Wołej- 
szy zatrzymano u Bartoszewiczowej włamy- 
wacza Jana: Naumana oraz Bolesława Wiś- 
niewskiego — włamywacza—dezertera. Zde- 
zerterował on już trzykrotnie z 6 p. p. Leg. 
Prócz niech zatrzymano  Bartoszewiezową, 
która, jak ze wszystkiego wynika, brała 
tzynny udział w „pracach* tej niebezpiecz 

nej szajki. 

ARSENAŁ NARZĘDZI ZŁODZIEJSKICH 
I SKŁAD SKRADZIONYCH RZECZY. 

Po unieszkodłiwieniu włamywaczy, poli- 
eja dokonała szczegółowej rewizji. Za szafą 
znałeziono schowek. w którym prócz arse- 
nału* narzędzi złodziejskich znaleziono rów- 
nież większą ilość towarów pochodzących 
vy kradzieży, a mianowicie: czekoładę, hu- 
telki wina, herbatę oraz inne towary pocho- 
dząee ze sklepu Węcewieza. 

METAMORFOZA. 

Przed dwoma mniej więcej miesiącami 
Nejman i Wiśniewski zatrzymani byli przez 
miejscową polieję w związku z inną kradzie 

  

  

Największa na 

  

Pewien pastor w Los Angeles postanowił 
stać się właścicielem największej na świecie 
biblji. W! ciągu dwu lat poświęcał pracy nad 
nią wszystkie wolne chwile i sporządził księ. 

    

  

sw : . : sKRIEVYO 
AZ "OWOCOWE, PARKOWE- 

/, ALEJOWE, IGLASTE 
BYLINY oroz RÓŻE 

świecie bibija. 
REDY, 

gę 2,5 mtr. długości i 1,10 mtr. szerokości. 
Grubość wynosi 91 cm., ciężar około 10. kig. 

żą, łeez dla braku dowodów zostali wówczas 
zwolnieni. Obaj wyglądali wówezas nadzwy- 
ezaj nędznie. Nie mieli koszuli na ciele. Na 
nogaeh zamiast bucików mieli jakieś znisz- 
czone „łapeie'.  Wezoraj wywiadowey nie 
mogli ich poznać, tak dalece zmieniła się ieh 
zewnętrzna „prezentacja. 

Wszyscy uczestnicy „bału* ubrani byli 
z elegancją. Mieli na sobie ezarne wizytowe 
kostjumy, dobrze wyprasowane spodnie i 
elegancką jedwabną bieliznę -od Frliezki. 
Kapelusze najprzedniejszej marki od Miesz 
kowskiego i Jabłkowskich. Pozatem wszyscy 
mieli nowe zimowe płaszeze z bobrowemi 
kołnierzami i modne szelki. „Interesy' wido 
cznie szły nienajgorzej. В 

SWO0J DO SWEGO PO SWOJE“. 

Wi ezasie przesłuchania włamywacze nie 
stracili swej zawadjackiej swady. Na ру!а- 
nie jednego z wywiadoweów dlączego kupe 
wali rzeczy jedynie w sklepach Friiezki, Br. 
Jablkowskieh, a nie nie dali utargować ta 
kim. firmom, jak np. Szezybuka i t. d. jeden 
z zatrzymanych odpowiedział: + 

— „Broń Boże kupować u Żydów. Okrz 
damy sklepy. :połskie, więc musimy dać zaro 
bić również Polakom... - $ A 

No, eóż — swój do swego po swojet... 
Po przesłuchaniu, wszystkieh osadzono w 

areszcie centralnym do dyspozyeji. władz pro 
kuratorskich. ` 

© Ujęcie przywódeów i głównych wykonaw | 
ców ostatnich poważnyeh włamań, ma do- 
niosłe znaczenie dla stanu bezpieczeństwa w 
naszem mieście. 

Polieja prowadzi obeenie dalsze dochodze 
nie, celem odnalezienia towarów poehodz4- 
cych z o statnich kradzieży dokonanych 
przez szajkę „ezołga” — Wołejszy. (e). 

НОЛЕН ТРЕН 
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Marsz Wilno — Warszawa — 
Sulejowek Belweder. 

Dziš o godz. 11 rano z placu przed 
Pałacem Reprezentacyjnym wyrusza 
pieszo do Warszawy mna dzień 19-g0 
marca drużyna Reprezentacyjna Or- 
ganizacji Młodzieży Pracującej. Idzie 
ona w imieniu Wileńskiego Świala 
Pracy, by w dniu Imienin złożyć Mar- 
szałkowi wyrazy czci i hołdu. 

  

Drużyna składa się z 15 najdziel- 
niejszych Ompiaków, którzy nie boją 
się trudu, rozłożonego na setki kilo- 
metrów, oddzielających Wilno od 
Warszawy. Poczucie ich dobre; nasta 
wienie zuchowate, wola twarda. | 

Idą w imieniu Świata Pracy —= 
chłopcy z warstw robotniczych i rze 
mieślniczych —i niosą Marszałkowi 
album z wyrazami umiłowań miłego 
Mu m. Wilna i Wileńszczyzny. 

Warto ich dziś zobaczyć na pun- 
kcie zbornym; na dobre życzenia na 
drogę, na żywsze uczucia już zasłu- 
żyłi. Pamięć o.nich, łiezny udział spo 
łeczeństwo .w- uroczystośći odmarszu 
będzie dla nich miłym bodźcem na da 
leką drogę. 

  

OFIARY. 
ynod Ewangelicko - Reformow: W 

Wilnie ofiarował na pomoc ludności eń sz- 
czyzńy dotkniętej klęską nieurodzaju 500 zł. 
Ofiara złożona została na ręce p. wójewody 

wileńskiego. я К, 

    
  

  

HI jakiej walucie splaca się zohowigzania 
dolarowe po dewaluacji. | 
Orzeczenie sądu wileńskiego. ||| - 

Dewaluacja dolara sprawiła wielu 
osobom, ufającym bezgraniczhie wa- 
lucie U. S. A., przykrą niespodziankę. 
Szczególnie zaś tym. z wierzycieli, któ 
rzy nie ufając może podświadomie 
złotemu. zawierali umowy lub poży- 
czki w walucie dolarowej. Dewahiac- 
ja ucieszyła natomiast dłużników, któ 
rzy zobowiązania swoje mieli pokry 
wać dolarami. Jednakże smutek pierw 
szych a radość drugich były przed- 
wczesne. Na straży interesów wierzy- 
cieli stanął sąd polski. 

Oto charakterystyczna sprawa. 

Szejna C. w swoim czasie, gdy do 
lar miał wartość 8 zł. 90 gr., zaciągnę 
ła u adwokata F. pożyczkę na sumę 
600 dol. efektywnych U. S. A., wyda- 
jąc weksle in blanco. Po dewaluacji 
dolara wierzyciel wypełnił weksle wa 
lutą złotową i zażądał zapłacenia 5340 
zł. z odsetkami — razem 5500 złotych. 
Dłużnik zaprotestował, ošwiadezajac 

  

Na zdjęciu pastor wykłada zebranym 
dzieciom religję z tej biblji. 

- poleca $ZKÓŁKY 
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KURJER SPORTOWY 
Świetny sukces Szkoły Hadlowej 

nad Warszawą 3:1 
W poszczególnych tercjach (2:1), (0:0) i (1:0). 

Wczoraj wieczorem przy elektrycz 
aem świetle został rozegrany mecz 
hokejowy drużyn szkolnych, które 
sa mistrzami swoich miast. 

Warszawa przyjechała w następu 
jacym składzie: 

Szel, Kowalski, Bielawski, Zam- 
brzycki, Dolecki, Muszyński. Kopeć 
Zdzisek i Naciążek. 

Wilno reprezentowane było przez 
Szkołę Handlową, która grała w skła- 
dzie: 

Czerwiński, Gasztowt, Krzeczkow- 
ski, Janczes, Andruszkiewicz, Pietkie 
wicz i Andrzejewski Alfred. 

Mecz rozpoczął się w tempie dość 
wolnem, ale już w pierwszej zapozna- 
wczej minucie Dolewski zdobył nie- 
spodziewanie prowadzenie dla War- 
sžawy. 

Pierwsza bramka rozgrzala gra- 
czy. Rozpoczęła się ostra wałka, w 

której więcej inicjatywy wykązali 
wilnianie, przeprowadzając przez An- 
drzejewskiego szereg pięknych ata- 
ków. Dwa takie ataki zakończyły się 
celnemi strzałami. Andrzejewski nie- 
tylko zremisował, lecz również zdobył 
prowadzenie dla Wilna. 

W drugiej tercji obie drużyny od- 
poczywały. Tempo było powolne, gra 
mało ciekawa. ‚ 

- Dopiero w ostatniej fazie gry by- 
liśmy świadkami świetnych zagrań 
Andrzejewskiego, który był najlep 
szym graczem na boisku. W osatniej 
tercji Janczes ustala wynik meczu 
3:1 na korzyść Wilna. 

Szkoła Handlowa grała o klasę le- 
piej od Warszawy. 

Mecz sędziował b. dobrze prof. W. 
Wiro-Kiro. Publiczności tysiąc osób. 

Dziś o godz. 17.30 z Warszawą gra 
reprezentacja Wilna. 

Uczniowie gim. A. Mickiewicza mistrzami nart 
Pierwszy dzień mistrzostw nar- 

skich szkół średnich odbył się w cza- 
sie prześlicznej pogody słonecznej i 
niezłych warunków śnieżnych jakie są 
w Nowej Wilejce. 

Zawody zorganizowane przez prot 
J. Truchanowicza były piękną rewją 
młodzieży sportowej na nartach. Na 
starcie zgromadziło się koło 200 za- 
wodników. 

Bieg drużynowy przyniósł zwycię- 
stwo uczniom Gimn. A. Mickiewicza. 
który pod kierownictwem zasłużone- 
go i ogólnie lubianego przez młodzież 
prof. K. Pietkiewicza czynią wyraź 
ne postępy sportowe. 

  

Zespół „miekiewiczaków* uzyskał 
czas 52 min. 21 sek. Drużyna składa- 

ła się z Aleksandrowicza, Paszkiewi 
cza, Nosowicza i Hanzena. 

Drugie miejsce zajęli uczniowie po 
" łączonych szkół Gimn. Zyg. Augusta i 
Gimn. J. Lelewela. Czas „„zygmuncia- 
ków” jest 53 min. 16 sek. (Pietrow, 
Romanowski, Burhardt i Łoś). 

Na trzeciem miejscu znalazł się 
drugi zespół Gimn. Zyg. Augusta z cza, 
sem 54 min. 18 sek. 1 

Czwarte miejsce zajęli uczniowie 
Gimn. A. Miekiewicza (drugi zespół) 
a dopiero piąte narciarze P. Szkoły 
Technicznej. ‚ 

Zajęcie piątego miejsca przez 
chników* jest niespodzianką. 

Na zawodach 'przygrywała orkie 
stra wojskowa 18 p. uł. 

Dziś dalszy ciąg zawodów. 

zę” 

8-letni rabusie. 
Wyrwali torebkę uczenicy i usiłowali zbiec. 

Wczoraj w godzinach p. p. przy zbiegu 
ulie Sierakowskiego i Mickiewicza do wraca. 
jącej z kiermaszu uczeniey Janiny Bożdzie- 
kiej zam. przy ulicy Zakretowej 25, podbie- 
gło trzech małych chłopców w wieku od 7 
— 8 lat, którzy otoczyli ją i wyrwawszy z 

rąk torebkę zaczęli uciekać. 3 
Wi czasie pościgu dwóch młodocianych 

rabusiów zatrzymano. Okazali się nimi: ' 8 
letni Szłoma Szufjan syn znanego policji 
włamywacza i paserki oraz jego rowieśnik 
indryć. Ustalono również nazwisko trzeciego 
ulicznika: jest to 7-letni Pejsach Frydmaa 
zam. przy ul. Koziej 7. 

Młodociani rabusie przesłani zostaną do 
domu poprawezego w Wielucianach. (e). 

'NIEDZIELA W SPORCIE. 
Dziś mamy w Wilnie szereg ciekawych 

imprez, a mianowicie: 

W Nowej Wilejce o godz. 13 odbędą się 
zawody narciarskie o mistrzostwo szkół śred- 
nich w biegach indywidualnych, które na star 
cie mają zgromadzić przeszło 150 zawodn'- 
ków. ' о 

Drugą imprezą narciarską są zawody szia 
tetowe A. Z. S. organizowane w Ponarach o 
godz. 11. 

Do zawodów tych, jak się dowiadujemy, 
zawodników swoich nie wystawiły ani WKS. 
ani KPW. Ognisko. Puhar więc będzie roze. 
grany w konkurencji wewnętrznej A. Z. Ś 

Na ślizgawce o godz. 11,30 na Łukiszkach 
odbędą się wyścigi łyżwiarskie. 

Wieczorem na ślizgawce w parku sporto- 
wymi odbędzie się mecz hockejowy drużyn 
szkolnych Warszawa — Wilno. Po tym me- 
czu Ognisko spotka się z A. S. Z. wileńskim 

Do imprez sportowych zaliczyć również 
można otwarcie basenu wioślarskiego w ko 
szarach 3 B. Saperów. Otwarcie nastąpi o 

godz. 13. 

Ściśle ze sportem wileńskim wiążą się mi 
strzostwa bokserskie Polski, które są rozeg 

rywane w Poznaniu. Zawody te są z dzisiej 
szych imprez sportowych najciekawsze. Walki 
finałowe zapowiadają się sensacy jnie. 

W Krakowie grają ping-pongiści. Stawka 
jest wysoka — bo mistrzostwo Polski. 

W Zakopanem odbędzie się slalom — kom: 
binacja alpejska, a w Katowicach tradycyj- 
ny raid narciarski Barania Góra — Równica 

Worochta jest terenem meczu graniczne- 
go Polska — Czechosłowacja — Rumunja. 

Zagranicą startuje Dobrzyński, który w 
jeździe szybkiej na lodzie spotka się z mist- 
rzami łyżwiarskimi Tatr. 

OŚWIADCZENIE K. P. W. 

Zarząd Klubu Sportowego  „Ogni- 
sko“ K. P. W. Wilno przysyła nam 
następujące oświadczenie: - 

Nawiązująe do artykułu zamieszczonego 
w poczytnem piśmie W. P. w Nr. środowym 
pod tyt. „Wyjaśnienie i Wyjaśnienia” Za- 
rząd Klubu Sportowego K. P. W. Ognisko 
Wilno prosi P. Redaktora o zamieszczenie 
naszego oświadczenia. 

Narciarze KPW zostali zgłoszeni do za 
wodów w ostatniej chwili, to znaczy w dniu 
zawodów, zajmując pierwsze miejsce. 

Do biegu z przeszkodami lepsi narciarze 
nie zostali dopuszczeni, a startowali jedynie 
tylko podrzędni zawodniey. 

Nie może więc tutaj być żadnej mowy 
o jakimkolwiek subjektywnym sądzie. 

Zarząd KPW Ognisko stwierdza, że spra 
wozdawea sportowy  Kurjera Wileńskiego 
cieszy się nietylko zaufaniem wśród spor- 
towców, ale również wielkim autorytetem 
w kołach organizacyjnych, to też stawianie 
mu zarzutów tendencyjności jest 
stawne i niesłuszne. 

2 marca 1934. 
Prezes (—) M. Puchalski. 

Sekretarz (—Limanowski. ' 

moiatku 
A. i M. Kwaśniewskich 

SGODZISZ.: 
poczła $ OBO LĘW woj Lubol. tel 18 . 

Й EKO 9928 Warzowa mi. 225.33 
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RADIJO 
WILNO, 

NIEDZIELA, dnia 4 marca 1934 roku. 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
poranny. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 
10.00: Nabożeństwo. Po nabożeństwie muzy- 
ka religijna. 11.57: Czas. 12.05: Progr. dzien- 
ny. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek mu- 
zyczny (współczesna muzyka ukraińska! 
13.00: Pogad. muzyczna. 13.16: d. c. poranku. 
15.00: „Przemysł ludowy a tradycje kaziu- 
kowe* odczyt. 15.20: Reportaż z kiermaszn 
dorocznego „Kaziuki* — na placu Łukiskim 
w Wilnie. 16.00: Wesoła audycja dła dziec:. 
16.30: Kwadrans skrzypiec (płyty). 16.45. 
Kwadrans poetycki. 17.00: „Nasi przyjaciele 
zwierzęta pogad. 17.15: Koncert muzyki pol. 
skiej. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Melorecy: 
tacje. 19.00: Litewska audycja literacka. 
19.15: „O Bazylice Wileńskiej" pogad. 19.25; 
Rozmait. 19.30: Radjotygodnik dla młodzie- 
ży. 19.45: Program na poniedziałek. 19.50: 
„Myśli wybrane*. 19.52: Godzina Życzeń 
(płyty). 20.50: Dzien. wiecz. 21.00: „Kłopoty 
czytelnika“ felj. 21.15: Na wesołej lwowskiej 
fali. 22.15: Wiad. sport. z Rozgłośni. 22.25: 
Myzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05, 
Muzyka taneczna. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 marca 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
poranny. Muzyka. Chwilka gośpod. domow. 
11.40: Przegląd prasy. 11.50: Kiedy gitara gra 
(płyty). 11.67: Czas. 12.05: Muzyka popułar- 
na (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Naj- 
piękniejsze arje z oper Pucciniego (płyty). 
12.55: Dzien. poł. 15.10: Program dzienny. 
15.15: Pogandanka łowiecka. 15.25: Wiad.. 

   o eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15.40: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty). 16.10: Rozmait. 
16.20: Pieśni. 16.40: Francuski. 16.55; Reci- 
tal fortep. 17.25: Pieśni z ogrodu Francji 
(płyty). 17.50: Progr. na wtorek i rozmaii. 
18.00: „„Niepodleglošciowy ruch Zarzewie i 
drużyn strzeleckich'* odczyt. 18.20: Audycja 
żołnierska. 18.45: Saint-Saens-Septet (płyty). 
19.00: Z litewskich spraw aktualnych. 19.15: 
Codz. ode. pow. 19.25: Odczyt aktualny. 
19.40: Wfl. kom. sportowy. 19.47: Dzien. 
wiecz. 20.00: „Myśli wybrane", 20.02: Muzy 
ka lekka. 21.00: „Za siódmą górą, za siódmą 
rzeką”. 21.15: Koncert popułarny. 22.00: „Sła 
chowisko o Św. Kazimierzu: „Purpurowe 
serce“ — póra Heleny Romer. 22.40: Muzyka 
taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka 
taneczna. Г 

  

że wierzyciel nie miał prawa wypeł- 
ńiać weksla walutą złotową, ponie-. 
waż zaciągnięła została w dolarach i 
sprawę skierował do sądu. 

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz 
wierzyciela 5600 złotych i koszta pro 
cesu. Sąd Apelacyjny wyrok ten zat- 
wierdził, podając w motywach: 

„Sąd Apełacyjny po wysłuchaniu głosów 
stron, wzięciu pod uwagę wszystkich oko- 
liezności sprawy uznaje wyrok Sądu Okrę- 
gowego ża słuszny — a to z następujących 
względów: dla sprawy niema znaczenia, €zy 
pożyczka Sz: była udzielona przeż F. 
w złotych polskieli czy w dółarach, skoro 
strona pozwana w swoich zarzutach na na- 
kaz zapłaty przyznaje, iż w ezasie wydaniu 
F. spornych weksll była winna temuż z ty 
tułu pożyczki równowartość 5500 zł., na ja- 
ką to sumę i wydała wekśle in blanco. Sunia, 
na którą zostały wypełnione weksie odpowia 
da sumie pożyczonej przy wystawienia wek- 
sli t przeto zarzut, iż weksle są wypełnione 
niezgodnie z wolą pozwanej jest. bezpodstaw 
ny. Dolar w chwili zaciągania pożyczki 
przez Sz. stanowił stałą wałutę wymienną na 
złoto; po zniesieniu przez Rząd Stanów Zje- 
dnoczonych U. S. A. wymiany na złoto prze- 
stał on być tą walutą, która była w obiegu 
w ezasie zawarcia pożyczki; obeenie jest on_ 
walutą nieustabilizowaną i przeto, gdyby na: 
wet było tak, jak twierdzi Sz., iż pożyczka 
była udziełona w dolarach, czemu przeczy 
strona powodowa, to i w tym wypadku F.. 
mająe weksie in blanco, miał prawo wypeł: 
nić je w złotych polskich na sumę równo- 
wartošei pożyczonych dolarów według kur- 
su z dnia pożyczki, jaką to wartość dołara 
miały na względzie strony przy wydania 
weksli. Z tych względów badanie kwestji, 
czy pożyczka. była udziełona w dolarach, 
czy w złotych, jako mnie mająca dla 
sprawy znaczenia, jest zbędne”. E 

Obywatele polscy nie mogą tracić 
na eksperymentach Roosevelta. 

TAM) 

NOWINKI RABJGWE 
KAZIUKI RADJOWE. 

W związku z  przypadającem dzisiaj 
dniem św. Kazimierza rozgłośnia wileńska 
przygotowała kilka audycyj okolicznościo- 
wych, a mianowicie -- w niedzielę w ra- 
mach audycji dla wszystkich ks: dr. Piotr 
Śledziewski będzie mówił o św. Kazimierzu 
Królewiczu, bezpośrednio po tem zabierze 
głos inż. Czesław Słuchocki opowiadając: a 
łączności tradycyj kaziukowych z przemy- 
słem łudowym wileńszczyzny. Później o go- 
dzinie 15,20 transmitowany będzie z płacu 
łukiskiego w Wilnie na całą Polskę barwny | 
reporiaż z kiermaszu. Wreszcie w progra- 
mie poniedziałkowym znajdą radjosłuchacze 
o godz. 22 słąchowisko o św. Kazimierzu na- 
pisane przez p: Helene Romer p. t. „Purpu- 
rowe serce". i 

WIENIEC MELORECYTACJI 

Zaniedbana obecnie forma mełodeklama= 
cji przypomni radjosłuchaczom niezrównana 
w tej dziedzinie artystka p. Marja Strońska. 
Usłyszymy ją w niedzielę o godz. 18,40. Na 
tle muzyki skomponowanej przez Andę Kit. 
schman recytatorka opowie o menuecie, czat- 
daszu, walcu, kankanie i fokstrocie. 

KONCERTY PONIEDZIAŁKOWE. 

O godz. 12,35 w studja gramofonowem 
Rozgłośni Wileńskiej zaczyna się koncert zło 
żony z najpiękniejszych aryj operowych Pue 
ciniego. O godz. 21.15 z Warszawy transmi- 
towany będzie krótki Koncert muzyki opero- 
wej, w którym jaką solistka wystąpi jedna 
z czołowych naszych śpiewaczek Helena L:- 
pińska. W programie popularne fragmenty 
z oper Bizeta, Masseneta, Wagnera i in. 

ZA SIÓDMĄ GÓRĄ, ZA SIODMĄ RZEKĄ. 
Taki tytuł nosi feljeton dr. Witolda Ryb- 

czyńskiego zapowiedziany na poniedziałek 
dnia 5 b. m. o godz. 21. Tematem będą dzieje 
myśli i poezji hinduskiej, kryjącej wiele ta- 
jemniczych skarbów duszy człowieka Wscho 
du. 

Postrzelony przez przyjaciela żony 
W ub. piątek w zaścianku Hryhorowsz- 

czyzna gm. jaźwińskiej późnym wieczorem 
postrzełony zosiuł przed własnym domem 
Mieczysław Krawczun, który przybył do do- 
mu wcześniej, niż to zapowiedział żonie. Tra 
giczny wypadek nastąpił w następujących 
okolicznościach: Mieczysław Krawczun po- 
dejrzewające iż żona go zdradza, wyjechał rze 
komo do miasteczka i miał dopiero powrócić 
w sobotę wieczorem. Tymczasem Krawczun 
wrócił wcześniej, począł się dobijać do de- 
mu. Gdy pukania do drzwi nie odniosły żad 
nego skutku, zirytowany Krawczun poczał 

dobijać się čo okna, grożące wybieiem szyb. 
W tym momencie nastąpił wystrzał i Kraw- 
czun nieprzytomny zwalił się na ziemię. Za- 
alarmowani strzałami stróże noeni pośpie-. 
szyli z pomocą rannemu i udzielili pierw- . 
szej pomocy. Wezwany lekarz orzekł eiež- 
ki postrzał w okolicę serca. Po kilku dniach 
Krawczun odzyskał przytomność i całą hi- 
storję opowiedział. W wyniku dochodzenia 
ustalono, iż strzelił do Krawczuna 26-letni 
Grzegorz Miško, przyjaciel Krawczunowej, | 
który tłumaczy się, iż strzelał sądząc, że da 
domu usiłują wdarć się bandyci. (chę 
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b. m. włącznie. Podatek musi być wpła ony — NA KOLEJNY 6-TY WIECZÓR POW- i zagranicą wielki sukces. Program obfity i 
do właściwych urzędów skarbowych. W ter SZECHN który odbędzie się w niedzielę urozmaicony zawiera najpiękniejsze piosen Że Stowarzyszenia 

i tanga. 

Duin Kazimierza Kr. W. 

jutro: Adrjana i Euzebjusza 
  

Wschód słońca — 4.6 m. 03 

Zachód „> wkm 59 

  

k Gpesirzetcóń Zakładu Moteorotogi! U.S.8. 
w Wilnie z dnia 3/11 — 1934 reku 

Ciśnienie 770 
Temperatura średnia — 6 
Temperatura najwyższa — 1 
Temperatura najniższa —'12 

  

 naj- 
nalepek 

1 znaczków celem powiększenia funduszu na 
budowę Stanicy. 

Akcja ta'zostanie przeprowadzona przy 
pomocy przyjaciół i sympatyków harcerstwn 
oraz wszystkich harcerek i harcerzy. 

Komitet Budowy Stanicy zwraca się do 
całego społeczeństwa z gorącą prośba o po- 
parcie akcji przez nabywanie nalepek i zna 
czków na budowę Stanicy, która ma by“ 
żywym pomnikiem ku uczczeniu Świetlanej 
pamięci Bisk. W. Bandurskiego 

  

minie tym nie będą pobierane żadne odsetki 

karne. Po dniu 15 b. m. rozpocznie się ścią- 
ganie należności w drodze przymusowej. 

Pozatem władze skarbowe przystępujs о- 
becnie do ściągania należności z tytułu wspo- 
mnianego podatku za okresy ubiegłe. 

7 POCZTY. 
Zmiany w nmundurowania poeztow 

ców. Na podstawie zarządzenia ministra 
poczt i telegrafów w najbliższych dniach 
ma być wprowadzone nowe umundurowanie 
dla funkcjonarjuszów poczty. Umundurówa 
nie to utrzymane zostanie w kolorze dotych- 
czasowym, jedynie zmieniona zostanie fornia 
mundurów, czapek oraz odznaczeń stopnia 
służbowego. 

  

   

ZEBRANIA I UDCZYTY 

dnia 4-go bm. o godz. 18-ej, organizowany 
przez sekcję kulturalną Rady Wojewódzkiej 
B. B. W. R., złoży się następujący program: 

1) Odczyt p. Stanisława Kowala na temat: 
„Zródło energji i życie; 2) „Żywa gazetka” — 
w opracowaniu p. Jana. Duchnowskiego; 3) 
koncert muzyki łekkiej z udziałem orkiestry 
i artystów teatru eksperymentalnego. 

Wieczór odbędzie się, jak zwykle w sali 
Sekretarjaiu Wojewódzkiego BBWR (Św. An 
ny 2 m. 4]. Wstęp dla wszystkich wolny. 

ROŻNIE 
— WIECZORNICA DLA DZIECI UŁiCY. 

Zarząd Akad Koła P. M. S. ogłasza, że dziś 
o godz. 3-ej po poł. w lokalu Biura P. M. S. 
ul. Wileńska 23 odbędzie się Wieczornica dla 

uliczników wypełniona "grami i zabawami, 
podwieczorkiem i pogadanką z przezroczami. 

oraz najnowsze przeboj: 
wych. Pozatem wielkie 

urozmaiceniem programu będzie występ zna 
komitego piosenkarza M. Fogga, uroczej ta:: 
cerki M. Nobisówny i wybitnego humorysty 
A. Wysockiego. Pozostałe bilety w kasie Tea. 
tru „Lutni* codziennie 11 — 9 wiecz. bez 
przerwy. 

— „Pilango*. Najnowsza operetka węgier 
ska „Pilango“ wejdzie na repertuar Teatr 
„Lutnia* w czwartek najbliższy. Bogata, »i- 
Śśniewająca wystawa szeregu obrazów, oraz 
wielce interesująca treść, "oryginalna muży 
ka Józefa Kola, pierwszorzędna obsada sce- 
niczna, składają się na całość wielce art; 
styczną i godną widzenia. Režyserują K 
Wyrwicz-Wichrowski. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś w nie- 
dzielę dnia 4 marca Teatr na Pohułance 
rzynny jest dwukrotnie; o godz. 4-ej popo- 

          

   

   

Właścicieli Nieruchomości. 
Dnia 25 lutego r. b. o godz. 19 w lokal 

T-wa Kredytowego m. Wilna odbyło się do 
roczne wałne zebranie członków Stowarzysze 
nia Właścicieli Nieruchomości m. Wilna, przy 
nader licznem zgromadzeniu członków. 

Zebranie zagaił prezes lżycki, na przewod 
niczącego obrano p. sędziego Tadeusza Sikor 
skiego. 

Sprawozdanie za rok ubiegły wygłosił p. 
prezes Iżycki, stwierdzając nader ciężki stan 
własności nieruchomej z powodu próżnosta 
wia lokali, obniżenia wysokości komornegoa 
poniżej ustawy o ochronie lokatorów o 25— 
3 proc., nieściągalność komornego, morator- 
jum dla bezrobolnych, pobieranie podatków. 
nie od faktycznego komornego, lecz od teo 
retycznie obliczonego w skali przewidzianej. 

  

DAS оан SPRAWY SZKOLNE — Z Koła Filozoficznego Studentów USB. — PODZIĘKOWANIE. Dnia 27-go lutego ludniówka - „Pieniądz to nie wszystko Goguś 0 ochronie lokalorów, dna AL 
wane Po Ak" — Podziękowanie. Komitet Rodzicielski W poniedziałek dnia 5 b: m. a godz. 0-2] rh. staraniem Związku Literatów w Wilnie, głośna sztuka Feketego, która cieszy się w i lizac AD Ch i sai “ 

>, SPA w lokalu Seminarjum Filozoficznego (Zam- przy udziale Komitetu Ratowania Bazyliki dalszym ciągu dużem powodzeniem, dzięki 4 P ych. przez Mag. - 
Uwagi: pogodnie. 

— Przepowiednia Pogody według PIM-s 
przeważnie pochmurno i mglisto z opadami. 

i Kierownictwo Szkoły Powszechnej Nr. 30 
im. Ks. Karola Lubiańca w Wilnie śpieszy 
łą drogą wyrazić serdeczne podziękowanie 
J. Wielmożnemu Panu Kowalskiemu Wacła- 

  

kowa 11) odbędzie się IX-e zebranie nauko- 
we Koła z odczytem p. Janiny Adolphówny 

„Autonomja filozoficznej świadomo-     

Wileńskiej w lokalu Związku Literatów — ul. 
Ostrobramska Nr. 9 został zorganizowany 
Wieczór Autorski Pani Kazimiery Iłakowi- 

tematowi zawsze aktualnemu jakim jest pie 
niądz oraz doskonałej grze całego zespołu z 

W sprawach podatkowych wygłosił refe- 
rat.p. wice-prezes Stowarzyszenia Wł. Sawicz- 
Zabłocki, podkreślając, że Władze Skarbowe 

p > а о 3 no EB J. Tatarkiewiczem, J. Woskowskim, L. sa dobrze uświadaśiii źliwościach 
Na wschodzie jeszcze lekki mróz, nocą u- wowi, Staroście Grodzkiemu, za wydajna SG: (Na podstawie teorji poznania R. Stei- czówny, która w, ten sposób złożyła hojny  Sciborową, I. Jasińską-Detkowską i W. Neu Sen URE A Pat 
miarkowany. Pozatem lekki wzrost tempera. pomoc biednej dziatwie tutejszej szkoły, a nera). dar na rzecz zagrożonej naszej Świątyni. beltem w rolach głównych. ы ВАОа O EJ OJRRTYCZ 
tury aż do odwilży w ciągu dnia. Słabe wia- 
try południowo-zachodnie, skręcające ku 
południowemu zachodowi. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apłeki: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze %0, Sokołowskiego — r:"Pyzenhau- 
zowskiej i Nowego; Świata, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogródzka 85, Zajączkowskiego — Wi 
łoldowa 20. | 

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

KOŚCIELNA. 
-—  REKOLEKCJE OGÓLNO - AKADEMI 

CKIE. Podaje się do wiadomości ogółu mło- 
dzieży akademickiej, że w poniedziałek 5-ge 

mianowicie za ofiarowanie 50 złotych w ge 
tówce oraz 52 kg. chlega dia dzieci rodziców 
bezrobotnych. 

— FERJE 'W SZKOŁACH. Ferje wiełka- 
aocne w szkołach powszechnych i średnicn 
na terenie Wilna i całego okręgu szkolnego 
rozpoczną się z, dniem *28 marca r. b. i trwać 
bedą do 3 kwietnia. r. b. 

— ZAPISY DZIECI DO SZKÓŁ POWSZE- 
CHNYCH. Już wkrótce rozpoczną się zapisy 
dzieci do szkół powszechnych na terenie wi- 
leńskiego okręgu na rok szkolny 1934-35. Za- 
pisy te obejmą dzieci urodzone w 1927 rokou, 
podlegające obowiązkowi szkołnemu. Poza- 

tem będą: mogł. zgłaszać dzieci: starszych 
roczników, któr sie uczęszczają jeszcze do 
szkół powszechny i. 

Wobec bliskiego terminu zapisów należy 

zaopatrzyć się w metryki urodzenia dzieci, 
bez nich dzieci bowiem nie będą przyjme 
wane. 

   
    

     

    

Po referacie dyskusja. Wstęp wolny. G”- 
ście mile widziani. 

— Ze Związku Inżynierów Żydów w. Wil- 
nie. W niedzielę dn. 4 marca b. r. o godz. 8 
wiecz. inż. A. Kawenoki wygłosi w: lokalu 
Związku Inżynierów w Wilnie (Gdańska. 3) 
referat na temat „O podniesienie stanu gos- 
podarczego Ziem Północno-Wschodnich*. 

Goście mile, widziani. . 
- WALNE ZGROMADZENIE TOWARZY. 

STWA BIBLJOFILÓW POLSKICH W. WIL- 
NIE odbędzie się w gmachu Bibljoteki Pań- 
stwowej im. Wróblewskich w Wilnie (ulica 
Zygmuntowska Nr. 2) w dniu 16-go marca 
(piątek) w pierwszym terminie o godz. 7.30 
wiecz., w drugim terminie o godz. 8-ej wiecz. 
Na porządku dziennym: sprawozdanie Za- 
rządu z działalności T-wa, sprawozdanie ka- 
sowe i Komisji Rewizyjnej oraz referat wice- 
prezesa, p. St. Lisowskiego, p. t. „Kryzys w 
bibljofilstwie*. Na referat, który poprzedzi 
część administracyjną zebrania, wstęp wolny 

  

  

Wspomniany Wieczór odbył się w wypeł- 
nionej po brzegi sali, przy miłej, pogodnej ai- 
mosferze. Dochód brutto ze sprzedaży biletów 
wyniósł 338 złotych. Pani Kazimierze Iłłako 
wiezównie za ofiarność i poświęcenie oraz 
Związkowi Literatów za tak gorliwe zajęci: 
się „zorganizowaniem wspomnianej imprezy, 
Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej tą 
drogą 'składa wyrazy: szczerej wdzięczności": 
gorące podziękowanie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Dzidzi“ po 

eenach znižonych. Dziś po raz ostatni ukaże 
się na przedstawieniu wieczornem obfitująca 
w piękne mełodje, wytworna operetka Stołza 
„Dzidzi* z Romanowską, Halmirską, Dem- 
bowskim, Szczawińskim i Wyrwicz-Wich 
rowskim w rolach głównych. Efektowne ba 
lety i ewolucje urozmaicają to wszech miar 

Ceny zniżone. 
Wieczorem o godz. 8-ej po raz trzeci 

„U Mety** — komedja w 4-ch aktach wybil- 
nego dramaturga polskiego K. H. Rostworow 
skiego, który rozwiązuje dalsze losy Fran 
ciszka Szuwały głównej a ze sztuki 
„Niespodzianka. 

— Teatr Objazdowy —- gra dziś 4 marca 
w Smorgoniach, 5 marca w Podbrodziu do 
skónałą komiedję „Kobieta i szmaragd”. — 

— Uwaga! — Administracja Teatru Po- 
hulanka przypomina, że łegitymaeje zniżko 
we, wydane z początkiem sezonu z ważnoś- 
cią „do odwołania* — nie są już ważne. Od 
godz. 11--do 2 -popoł. -administracja. wydaje 
nowe legitymacje. zniżkawe -z. ważnością . do 
końca sezonu (31 sierpnia 1934 r.jį 

Z życia żydowskiego. 
W związku z nowelą do ustawy o prawie 

przemysłowem przyjął p. minister przemysłu 

nych z tego źródła dochodach, nawołując jed 
nocześnie do akuratnego wywiązywania się 
z należności podatkowych pomimo trudności 
jakie obecnie przeżywają właściciele nieru- 
chomości. 

Obecny na zebraniu naczełnik II Wydziału 
Izby Skarbowej p Mathiasz udzielił informa- 
tyj w zakresie pobierania podatków: państ- 
wowego, kryzysowego,. dochodowego, komu- 
nalnego i lokalowćgo, oraz pódkreślił jakie ko 
rzyści mogą uzyskać: właściciele nieruchom >- 
ści, prowadząc księgi względnie zapiski do- 
mowe Zapewnił również o przychylnych in- 
tencjach Władz Skarbowych i wysłuchał 
brzedstawień. właścicieli. nieruchomości o. nie 
dogodnościach. z powodu .zbytniej formalisty 
ki, stosowanej przez niektórych urzędników 
przy bezpośredniem zetknięciu się z petenta 
mi w Urzędach Skarbowych. Zarząd wyraził 
podziękowanie p. naczelnikowi Mathiaszowi 
za udzielone informacje. 

Zgromadzenie zaleciło Zarządowi urucho Е SSA i handlu Zarzycki na dłuższem posłuchaniu marca w kościele św. Jana rozpoczynają się 3 > dla gości. В Е : R i wienie biura porad prawnych i, rachunko- 
zekolekcje akademickie, któreiKedą ter ały do SO NA ZEBRANIU INFORMACYJREM — у TUE Ba łaa оо ac 0 w У sims wych, óraz zwrócenie się z prośbą do Minister 
11-go marca. Konferencję wygłosi ks. dr. Ka- — DYR. BARANSKI DELEGATEM DO KÓW KOŁA B. B. W. R. Dzielnica — Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“. В ZEL r. NotenSIrEICHA I stwa Skarbu o zezwolenie T-wu Kredytowem:: 
zimierz Kucharski. T. J. Początek codziennie 
o godz. 20 m. 15; na które młodzież akade- 
micką zaprasza P. A. K. S. 

ADMINISTRACYJNA 
— STAROSTWO COFNĘŁO ZEZWOLE- 

NIE NA WIEC. PROTESTACYJNY. . Dowia- 
dujemy sir że władze administracyjne cof- 

nęły zezwolenie na odbycie wiecu protesta- 
cyjnego młodzieży endeckiej w sprawie ostat- 
nich wypadków w Litwie. Wiec ten miał si; 
odbyć w dniu dzisiejszym. 

Aczkolwiek potępiamy szowinizm i zwat- 
сгату go zawsze jaknajostrzej, nie możemy 
powstrzymać się od podkreślenia, że organ: 
zcwanie wiecu protestacyjnego przez zwolen 
ników tychże właśnie metod zakrawa na ob- 
łudę właściwą jedynie endecji. 

ROKOWAŃ Z ŁOTWĄ. Dowiadujemy się, że 

dyrektor Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie p. in. Barański został jako przedsta- 
wiciel organizącyj gospodarczych delegowa- 
ty do wzięcia udziału w rokowaniach o trak- 
tat handlowy z Łotwą. Rokowania te rozpo 
czną się wkrótce w Warszawie. 

— Podatek państwowy od uboju bydła 
Władze skarbowe wyjaśniły szereg watpii- 
wości związanych z pobieraniem podatku” 
państwowego od uboju bydła. Ubój owiec 
t kóz nie podlega państwowemu podatkowi 
od uboju. W razie całkowitego uznania mie 
sa za niezdatne do spożycia, następuje zwrot 
podatku w pełnej wysokości. W razie uzna 
nia połowy zabitego zwierzęcia lub więcej 
niż połowy za niezdatną do spożycia, poda- 
tek powinien być zwróceny w połowie wy 

  

Śródmieście, mającem się odbyć 6-go bm. o 
godz. 19-ej w sali Sekretarjatu Wojewódzkie: 
go BBWR przy ul. Św. Anny 2—4, dyrektor 
Instytutu Badań Europy Wschodniej p. inż. 
Wielhorski wygłosi referat p. t. „Litwa a spr>- 
wa Nadbałtyki*. Po odczycie odbędzie się dy- 
skusja. 

Dalszy ciąg zebrania będzie poświęcony 
sprawom organizacyjnym. 

— KOŁO PRZYJACIÓŁ BIAŁORUSOZNA- 
WSTWA PRZY U. 5. B. Dnia 4-go marca rb. 
RS o godz. 17-ej w sali VI gm. gf. 
- $. B. odbędzie się odczyt p. W. Tumasza, 

Ga temat „Materjały językowe z nad jezio 
ra Wiszniewskiego i odczyt d-ra J. Stanki» 
wicza: „Stan językowy i etnograficzny w B. 
S"'R.-R-. mile widziani. 

ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO ZOR. 

     

         

  

Na przedstawieniu popołudniowem po ce 
nach zniżonych ujrzymy powszechnie lubia- 
na operetkę Herve „Nitouche* z L. Roma- 
nowską w roli tytułowej. Początek o godz 
4 popoł. 

— Poranek w „Lutni*. Dziś o godz. 12 
m. 30 prześliczna komedjo-bajka „Staś Lot- 
nikiem*. Niezwykle interesująca treść sztu- 
ki, świetna gra zespołu w Wyrwicz- Wichrow 
skim i przemiłą trójką dzieci na czele, pięk- 
ny balet H. Goreckiej z uroczą Ksienią. Ru- 
bom nowe kostjumy i dekoracje, składają 
się na.efektowną i pełną humoru cał Ce- 
ny miejsc od 25 gr. 

— „Pod białym koniem* na przedstawie 
niu propagandowem.  Jutrzejsze  widow'- 
sko z cyklu propagandowych wypełni świet 
na operetka „Pod białym koniem*. Będzie to 

  

    

  

   

  

dr. Somersteina. 
* 

Egzekutywa Światowego Kongresu Żydo- 
wskiego powzięła uchwałę zwołania kongre 
su na sierpień b. r. Kongres odbędzie się 
w Szwajcarji prawdopodobnie w Genewie 
Dokładną datę, porządek dzienny obrad i 
miejsce ustali majowa sesja egzekutywy. 
Obecnie ustalono procedurę wyborczą dla 
poszczególnych krajów. 

* 

B. konsul polski w Palestynie dr. Ber: 
nard Hausner udał się z ramienia Min. Spr. 
Zagr. w specjalnej misji gospodarczej” do 
Stanów Zjednoczonych A. P. 

* 

Dnia 6 b. m. rozpoczyna Hanka Ordo- 
nówna koncerty w Palestynie. Pierwszy jej 
koncert odbędzie się w Teł Awiw, następnie 

    

m. 'Wilna wznowienie emisji listów zastaw- 
nych i wydawania pożyczek pod zastaw nie- 
ruchomości. 

Wobec zawieszenia. działalności Związku 
Właścicieli Średniej i Drobnej Nieruchomoś- 

ci i przejścia pewnej ilości członków tej or- 
ganizacji do Stowarzyszenia, podjęta została 
myśl zwerbowania większej ilości członków 
zawieszonego Związku, w tym przedmiocie 

powzięta zostałą uchwała polecająca Zarzą- 
dowi poczynienia wszelkich. starań zmierza 
jących do uskutecznienia wyżej pomienionej 
uchwały. Na miejsee ustępujących członków 
Zarządu zostali obrani panowie p. p. Jan Sta 
uiewicz, Zilberman Maks, Albert Kabacznik, 
oraz zostali wybrani p. p. sędzia Sikorski Ta- 
deusz i Cholem Jeremj ® 

Na członków Komis. 

  

  

    
Rewizyjnej ponow 

  

  

  

sokości. ZAWIADAMIA swych człońków, a w szcze-  30-te przedstawienie tej operetki. Obsad: w Jerozolimie i Haifie. nie obrano p. Ofelję Benisławską, Eiwinę Ta 
a $ — PODATEK LOKALOWY. Wileńskie  gólności Sekcję Zawodową Skarbową i premjerowa. Ceny propagandowe od 25 gr. * rasiewiczową i Abrama Szyszmana. 

HARCERSK + władze skarbowe wyjaśnił» że nakazy płat- poniedziałek dnia 5 marca rb. o godz. — Chór Dana w „Lutni*. We wtorek naj- Dziś urządza gimnazjum hebrajskie „T. r P. Inspektor Stražy Ogniowej nawoływał 
— Kapujmy nalepki na budowę Staniey  nicze na pierwsza ra!" kwartalną podatku od odbędzie się odczyt kol. mecenasa Bolesława bliższy w przejeździe do krajów nadbałty. but“ wieczór literacki, na który złożą się de właścicieli nieruchomości do zapisywania się 

Harećrskiej im. Bisk. Wł. Bandurskiego. lokali, które doręczone zostały w ciągu lute-  Szyszkowskiego p. t. „Psychologja płatnika. kich i Rosji, wystąpi w Wilnie raz jeden  klamacja, fragmenty z „Zaczarowanego Ko- na członków popierania Straży Ochotniczej, 
Komitet Budowy Stanicy Harcerskiej im. go mogą być opłacone w terminie do dnia 15 jako czynnik polityki Skarbowej”. znakomity Chór Dana, który zyskał w kraju Jej znaczenie podczas wojny. 

  

  

Jeszcze tylko dzis „KATARZYNA WIELKA" z ELŻBIETĄ BERGNER oraz słynny 
w Wilnie DZWIĘKOWY DODATEK w KOLORACH NATURALNYCH. Początek o godz. 2-ej. 
  

  

  

  

  

ła" L. Rydla i „Skąpca* Moljera. 

    

  

  

JUŻ JUTRO CAŁE WILNO |M GORDON; z.KOGUTKIEM 
stanie przed największą zagadką kinemstografji. stanowiące szczyt techniki i artyzmu p. t. й B NIENIECUA li ) | 

MIESIĄ łe. > UWA NAJUPORCZYWSZY 

JE. «| NIEWIDZIALNY „CZŁOWIEK: NOWOŚCI SEZONU NADESZŁY ! BÓL GŁOWY 
Cieszący się wielkiem powodzeniem przepiękny film „ULICA Z SILWIĄ SIDNEY Materiały damskie i męskie, MIGRENĘ NEWRALGJĘ | 

ROŻU w wyświetla się Je S ao PDAN olorowe które Gi no ' jedwabie ! : BÓLE z 2 BOW. 

| MG z w EA aid ОН rezek i towarów wysotowanych TS 
SZLAGIENÓW! BE L į L J A N A H A R V E Y Jeszcze tylko 3 dni: 5, 6, I 7-g0 marca DZIĆ. 

[RAA STAWOWE,KOSTNE 

PROSZKI: TE WYRABIAMY i W POSTACI { 

ERB MARZENIE TO TY“. Publicznošė wniebowzieta, krytycy olšnieni! Panu, Pani napewno się spodoba ! 
a 

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

JAŃ KIEPURA 
„ZDOBYĆ CIĘ MUSZ 66 Wersja francuska. Polskie piosenki: „Ach uśmiech- 

nij się* i „Zdobyć cię muszę'. 

Dziś pocz. o godz. 2-ej. 

Ielid! 

  

    

  

PRZEJ. Ę 

ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 

z„KOGUTKIEM” 

  

LECZCIE SIĘ 
SPECYFIKAMI ZIOŁOWEMI 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 
w swej najnow- 

szej kreacji 

    

  

DZIŚ sęp rg PREMJERA: Najbardziej sensacyjny z py najnowszy i znakomity film FOXA Zioła przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego zn. sł. „Irotan“ 
co o Charlie Chanie p. t. Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek zn. sł. „Gara“ 

Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy zn. sł. „Elmizan* { z 56 Żioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, poda- |: 
Gizeui wchiażowi zn. sł. „Artrolin* 

р | Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym zn. sł. „Tizan“ SOK CZOSNKU 
% Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji zn. sł. „Epilobin* й ? ' Zieła przeciwko chorobom nerek i pęcherza zn. sł. „Urotan* znokomitų R b 

Kraina tajemnic, zagadek i niezwykłości! Przedziwne przygody najznakomitszego współ- Zioła przeciwko cierp. narząd. trawienia i wątroby zn. sł. „Chogal* 
< czesnego fenomenalnego chińskiego detektywa, którego postać odtwarza znany i genjalny Warner Oland. ! Kąpiele siarkowe roślinne zn. sł. „Sulfobal* mizu. DUSZNICY, SKLEROZIE 
jo) Wielki nadprogram. Dziś początek o godz. 12-ej. 

CIERPIENIACH PROZA   Broszurki informscyjne OSKARA WOJNOWSKIEGO 7. :. 
„JAK LECZYĆ CHOROBY ZIOŁAMI LECZNICZEMI*— 
wysyła BEZPŁATNIE OSKAR WOJNOWSKI — 

"WARSZAWA, UL. HORTENSJA 3 m. 4. 
OP DUDOV APIE IDID PAD WD TD GD ODC TORD TP OB WPL AD 

DZIŚ! 

falnym pochodzie wszystkie ekrany świata 

| Jest to 

Potężny film. który zdobył w trium- 

  

Pod fałszywą flagą 
w. Niemczech LUX В MAZOWIEGI B 

sługą Cara rówsocześnie IECKA tej największy z dotychczas wypro- 
służył Kajzerowi. dukowanych film szpiegowski w Rosji ”” 

i Do nabycia w aptekach i składach aptecznych 

W Wilnie informacji udziela i broszury wy- 

    
  

   

     

   

  

  

    

: daje bezpłatnie Apteka P. Juadziłła, : Doktór ulica Miekiewicza 33. 
SKŁAD SUKNA Wilno DOM HANDLOWY Z Kudrewicz 

K RYMKIEWICZ||£: 2 / WEŁNY I ‚ u Choreby weneryczne, _. | |-] Keni sber RYBY JEDWABIU a : i rų Wiino, ul. A. Mickiewicza Nr. 9. skórne | niemoc płciowa J I Oda Mara SRO) ы 
2 SKŁAD OBIĆ papierowych. Specjalny Dział rzeczy ul. Zamkowa 15 Ч Choroby skórne, ias Producentów 

DAMSKIE podróżnych. Wyroby gumowe KALOSZE. telefon 19-60. Przyjmuje werńsry czna Ryb w Wilnie, pora 
NADESZŁY STATNIE NOWOÓS i MĘSKIE CERATY, Chodniki i LINOLEUM krajowe od godz. 8—1 i 3—8 1 moczopłelowe, sklepem na Rynku 3 ; Н i zagraniczne. ulica Mickiewicza "Dr. у "Ъота} najlepszych, pierwszorzędnych FABRYK BIELSKICH i in. KOMISOWY skład KILIMÓW Gliniaźskich Dr. Janina A ina IB i 2 i A 

  

od gody. 9 -12 1145 

Buchalter- aja 
Bilansista Potrzebna bona 

Wład, jet, maż. i afeje do dziecka 4 letniego. 

| sprzedażą ryb żywych 
fi śniętych na Rynku 
+ i 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 
Qrdynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece. 

NA SEZON WIOSENNY i LETNI! 

WIELKI WYBÓR RESZTEK 
CENY WYJĄTKOWO NISKIE! 

  

аата яОЕ оАНАЙ 
Obwieszczenie o licytacji. 

Na mocy art. 84 Roz porz. 

  

|, Łukiskim stragan Nr.53 
f obok wagi 
zaa ac 

| ERŚCIE gf 

Proszę się przekonać! | KOVALSKINA Rady Ministrów z dn. 
   |: 25.VI. 1932 r. stęp. egzek. władz skarbowych | ul. Wileńska 34 pasżuk. odpowiedn. pracy fe- |NAJUPORCZYWSZE TA "0 postęp. eg ay ni : Wymagane powažne rete: 

(D. U. R. P. Nr. 62 ex 1932 r. poz. 580) I Urząd Skar- | Przyjmuje od g. 5—7 w. ARN Tate GOAL ŚEA 2m.5 
  BÓLE GŁOWY. 

Dr. Wolfson 
  bowy m. Wilna niniejįszem podaje do „wiadomošci 

publicznej, iż w dniu 16 marca 1934 r. o godz. 18 
  

    

Do wynajęcia 
  Podajemy do wiadomości, iż w naszym 

  

PALARNIA KAW T ara komina 
ZUPEŁNIE NOWOCZESNA PALARNIA KAWY 

urządzona na palenie kawy czystem rozŻrzanem powietrzem z wyłączeniem 

mieszkanie 
3 pokoje, kuchnia, wanna, 

wszelkie wygody. 

  

  

A CHEMI FARMACEUTYCZNA 
„KOWALSKI > WARSZAWA 

do wynaję- 

  

odbędzie się w pierwszym terminie przy ul. "Rudr 
kiej 7 sprzedaż z licytacji 1 maszyny drukarsk 
f-my „Albert i Fajans* N. 
skiej płaskiej f-my „Augsburski* N. 

      

j 
2257, 1 maszyny drukar- 

5720, motoru 

Choroby skórne, 
weneryczne, / 

i moczopłciowe 

š lub krótki 
Pianino fortepian 
chcę kupić. Pośrednictwo 
wykluczone. Wielka 36 

  

Egzaminy 
z jęz łacińskiego przygo» 

towuje (zwłaszcza star- 

  

Ę BA h ntownie zawo- wszelkich gazów, zadymienia i innych niedomagań, co bywa przy paleniu ul. Tartaki 34-a. : Cia w cen- | elektrycznego Ч, НР za N. 17227, czcionek drukar. | Wileńska 7, tel.10-67 | m. 14 (wejście frontowe) pg E cos ыа 
koksem trum miasta przy uł, Zam- skich 475 kg. oraz 4 biurek, 4 krzeseł i 1 kozetki, od godz. 9—1 i 4—8. od godz. 2 — 6 w. gimn. Wiadomości udziela. 

DOM D s z kowej 15. Dowiedzieć się: oszacowanych na łączną kwotę zł. 5542— na pokry: Dr. Maciurzyński, 
HANDLOWY 0 prze ania Zamkowa 20/3., cie zaległych należności na rzecz Skarbu Państwa, s s Pióromont 10 — 6. 

okazyjnie „stylow: okój TTT“ | Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie i innych wierzy- [ UMOWIE UZ dG WILNO, Mickiewicza 22-a. Tel. 849. jadklay: eneekawyj ży cieli. 3 y . 
Połecamy pierwszorzędne gatunki Kawy codziennie świeżego palenia od pialnia mahoniowa, tre- Place Zajęte mienie oglądać można w dniu i nsejscu Choroby weneryczne,   w a 

Zl. 5 kilg. mo, duża półka do ksią- | do sprzedania dowiedzieć | Sprzedaży między 9 m. 30 o 10. skórme i moczopłciowe. działki budowlane Pokój wynajęcia 
OTRZYMANO TRANSPORT WIN ROSYJSKICH. żek .Ogłądać codz. się ul. Strzelecka 5 — 2 (- M. Żochowski. | ul. Wielka Nr. 21, RA apizėdamą ‚ Wielka 7 m. 3, tel. 12-50 
  

į Bydawnietwo „Kurjer Wiłeński* S-ka n ogr. odp. 

  

  
Zawalna 16 m.9 od 2 do 4. 

  

koło koszar 5 P. P. Leg.   + Naczelnik Urzędu 

  

  tel. 9-21, od 9—1 i 3—8   
  

oglądać 10—12 i 3—5- 

  

ъ


