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WIEDEŃ,

dział, że oddanie się ich wielkiej idei

nien

dobry

kroczyć

nieh wydarzeń. Kanelerz zaznaczył, że nie
będąe brutalnym, potrafi być bezwzględnyw
t twardym, o ile ehodzi o zapewnienie narodowi spokoju i porządku. „Nasza walka
obronna nie zwracała się nigdy i nie zwróci
się przeciwko robotnikom. Skierowana ona
była zawsze tyłko przeciwko klikom przywódeów marksistowskieh i przeciwko fałszy
wym dektrynom. które karmiły masy robot
nieze złndną nadzieją.
Ci, którzy odrzucili hasła strajkowe i z

powi-

obywatel.

Ś.

p.

biskup

dr. Władysław

Bandurski.

Dwa lata temu, w pochmurny marcowy dzień rozstał się z życiem ks.
biskup Bandurski.
Dwa lata temu bić przestało serce
które przeż całe życie biło dla ojczyzny. Odszedł człowiek, jakich spotkać można niewielu. dnie swoje poświęcający pracy dla bliźnich, żołnierz.
nie cofający

się przed

najcięższą

patrjotycznie

pamiętamy

ten dzień,

gdy

spadła na nas nieoczekiwana wieść o
śmierci ks. biskupa Bandurskiego, pamiętamy powszechną żałobę, jaka za-

panowała

wówczas,

żałobę, która by-

ła miarą uczuć naszych
Pozostała

nam

dla Zmarłego.

pamięć,

pozostało

nam wsportihienie —- jak drogowskaz,
którym się mamy kierować. Bo biskup Bandurski był wzorem, któremu
trudno dorównać, lecz który
nien zawsze przed oczami.
Biskup

pełni

legjonowy.

wiary

Kapłan

ruszyłi

do

stać

wi-

tych,

co

walki,

Prezydent

ojczyzny

całej. Mu-

siał więć być z tymi, którzy taką walkę prowadzili. I pozostał z nimi do
końca — pozostanie w pamięci nażawsze.

Serce Go tam zaprowadziło. Nie
okoliczności.
nie pęd powszechny.
Był biskupem legjonowym w czasach.
gdy całe Legjony stanowiły zaledwie
garstkę, znikomą wobec ogromu ar-

mij

walczących zaborców.

jacą je tylko

jej sprawy
Był

wiarą

w

przerasta-

słuszność

swo-

i jej ukochaniem.

poniekąd

odosobniony.

Du-

chowieństwo katolickie ziem polskich
nie rzuciło swego

autorytetu

by

legjonowy,

poprzeć

ruch

na szalę,
nie

wy-

dawało listów pasterskich w jego obronie. Kler podzielał naogół stanowi
sko tej części społeczeństwa, żal do
której pozostał w gorzkich słowach
Pierwszej Brygady.
Ks. biskup Bandurski
szeregach twch,
którzy

stanął
wałczyli

w
o

imienia

na

własnem

moey

Zjednoczenie

Robotników

i mas

obok

Izby

którego

chlop

utworzone

Zawodowe

i Pracowników,

przedstawicielstwem

bę-

Austrjaekich
będące

interesów

jedynem

tych

rzesz

Praey.

-—

*

Kanelerz zaznaczył dalej, že dąžy do ntrzymania gospodarczych organizaey
o
czych, a zwłaszeza spółdzielni. Wszędzie jed
nak ustać będzie musiała polityka partyjna.
Kanclerz zapowiedział następnie, że Austr

Roosevelt

WASZYNGTON, (PAT). — Prezydent Roo
sevełt wygłosił dziś wielkie
przemówienie,
transmitowane przez radjo na eały kraj. —
W przemówieniu tem prezydent omówił nową politykę gospodarczą Stanów Zjednocżo
nych.
Na wstępie prezydent Roosevelt wezwał
przemysłowców do dalszej redukeji godzin
pracy, jako najlepszego środka wzmożenia
zatradnienia. — Musimy uświadomić sobie
— mówił prezydent, —— że w naszym kraju
ładzie, których doehody
nie
przekraczają
2 milj. doł. rocznie kupują
mniej
więcej
dwie trzecie wszystkieh sprzedawanych towa
rów. Jasne jest, że jeśli ogólna suma doebodów eałej tej grupy społeeznej wzrośnie, ku
pey it przemysłowey oraz ci, którzy lokaja
swe kapitały, zobaczą, że ieh dochody zacz
ną wzrastać. Prezydent Roosevelt z naeis-.
kiem oświadcza, że połityka jego zmierza
nietylko do powrotu dobrobytu, ale dąży da
tego, by Stał się on zjawiskiem stałem. Nie
pozwołimy nigdy — mówił prezydent — by
znowu powstały warunki, które spowodowały
że znaczna część ludności w Stanach Zjed

Po

przeż

Chełmszczyz-

przesz

WARSZAWA,

ja w przyszłym tygodniu otrzyma nową kon
stytueję. Nie zostanie ona odrazu w całości
wprowadzona w życie, gdyż niezbędna jest
pewna zwłoka czasu na organiezną rozbudo
wę ustroju stanowo-zawodowego, — niezbęd
na więe będzie również konstytueja przejście
wa. Mam na myśli — powiedział kanclerz —
wytworzenie w naszym kraju formy — która
jak wierzymy — mogłaby stanowić przykład
również
dla innych większych terytorżów.

z Niemcami,

zawsze

Austrja

tylko postawę

bowiem

o polityce

gospodarczej

Austrjacko-węgierscy monarchiści

WARSZAWA, (Pat). Dziś rano po-

z Zakopanego

do

Warszawy

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z Małżonką.
Na dworcu Głów-

nym witali Pana

Prezydenta członko-

wie rządu z p. premjerem

BUDAPESZT.
(Pat).
Urzędowa
Fugget Lenseg przynosi
z. Wiednia
sensacyjną wiadomość, że mimo uspakajające oświadczenia kompetentnych kół politycznych nastąpi w najbliższym czasie konkretne zarządzenie
celem
przeprowadzenia
restauracji
Habsburgów.
Zarządzenia te dzielić
się mają na 4 etapy:

1) uniewaźnienie
zacyjnej;
|
й

ustawy

Ottona

Celem przeprowadzenia
legitymiści austrjaccy

uroczystości zaprzysiężenia.

nabyweza

artykut

Mż

naby ją podnieść jedynie przez
obniżenie
skali cen, dzięki czemu uda się utrzymać pła
ее па wyższym poziomie i zapewnić prac?

większćj

ilości pracowników.

Najważniej-

na

czełe,

kojem

zydent m. Warszawy Kościałkowski,
oraz przedstawiciele: władz wojsko-

udał

Po

powitaniu

się na

zamek.

Pan

Prezydeat

podsekretarze

stanu.

Swieżawski i szef gabinetu wojskowe-

WARSZAWA,

(Pat).

dent Rzeczypospolitej
podsekretarza stanu .w

Pan

Prezy-

przyjął
dziś
ministerstwie

W.'R. i O. P. księdza Żomgołłowiczs.

Anglja obniża kontyngent litewski.
RYGA,

według

(Pat).

doniesień

angielsko

dlowe

Z

Kowna

donoszą:

„Lietuvos

Žinios“,

- litewskie

natrafiają

na

rokowania

nowe

han-

trudności,

wywołane dążeniem Anglji do obniżenia kontyngentów litewskich. M. in.
ma być trzykrotnie obniżony kontyngent masła —

Prasa ryska donosi:

związku

Dnia 3 marca

włościańskiego

Birz-

nieks zgłosił wniosek wyrażenia premjerowi Blodnieksowi votum nieuf-

ności.

Wniosek

rznieks

swój motywował

nieprzedłożeniem

przez

Birząd

projektu
ustaw
gospodarczych mimo dotychczasowych obietnic
oraz
napaściami, jąkich się dopuścił premjer w swem
Przed

kilku

dmami

na

całym

obs:

Rze

szy miemieckiej odbyło się masow.
kladonie przysięgi na wierność kanclerzowi Hitlerowi.
Na zdjęciu kanclerz Hitler po skończonej
uroczystości

zaprzysiężenia

ca na pomniku
dentem

poległych,

Hmdenburgiem.

i

złożeniu

żegna
W.

wień

się z prezy-

głębi

za

Hitle

rem -— min. Goering, dalej na lewo — min.
Goebbels.
ERROR
OT OORONOOTSSTOOOOAATO

Kronika

telegraficzna.

drugiego

płanetarjum

funkcjonuje
—
tomiu

Na

w

budowę

sowieckiego.

Pierwsze

4

w Nowym

górników.

nie gospoPotem naza Bloposłów,

zaś reszta głosowała przeciw, bądź też
się od

głosowania.

Blod-

głosowania

gabimet

jego

in

Błodnieksa prezydent Państwa wez:
wał leaderów frakcji socjal-demokra-

tów Hendersa, Bastjana i Rudevica.
proponując im misję sformowania ga
s.-d. oświadczyli,

że

misji tej nie wyrzekają się i że zajmą

Leningradzie

„Litandra*

zasypał

włościańs-

stąpiło głosowanie, przyczem
dnieksem głosowało tylko 9

binetu. Leaderzv

oblicza

Moskwie.

kopalni

węgiel

ski kieruje się względami
darczemi, a politycznemi.

wyników

— W Wirtembergji spłonął
doszczętnie
5-piętrowy magazyn
olejów i nasion oletstych oraz laboratorjum tabryczne.
Szkody wynoszą przeszło RM. 1,000,000.

w

przemówie-

corpore podaje się do dymisji.
W związku z upadkiem gabinetu

10 samolotów wojskowych
i hanuszkodził większe zapasy materja-

— Rozpoczęto

zwiazku

kiego, należącego do koalicji rządowej. Po zgłoszeniu wniosku przez Birznieksa
zabrał głos premjer Biodnieks, dowodząc, że związek włościań-

wstrzymała

— W) jednem z miast stanu Kansas (A. P.)
pożar, wywołany przez tajemniczy wybuch,
łów w składach wojskowych. Szkoły
ne są na pół miljona dolarów.

niedawnem

adresem

nieks oświadczył następnie,
że wobec

—- Nakladem M. Areta wyszedł z druku
Słownik Rzeczy i Spraw Po
ch w opraco
waniu p. Zofji de Bondy, Jest to podręczna
encyklopedja kultury polskiej.

zniszczył
gar, oraz

niu pod

By-

Jeden

nich poniósł śmierć na miejscu. Trzej
stali są ranni, w tem jeden ciężko.

pozo

z

się opracowaniem swego programu.
S.-d. zamierzają, jak słychać prowadzić rokowania w sprawie utworzenia

gabinetu ze wszystkiemi grupami sejmowermni za wyjątkiem związku włościańskiego, Niemców, arcybiskupa Jana i posła Leikardta.
Organ

związku

włościańskiego

„Brihva Žeme“, pisząc o dymisji gabinetu Blodnieksa, oświadeza, że kry-

Habsburg.

poczynania

austro

łegitymistów

ich

nadziei

Łączność

skimi

mimo

przez

- węgiersochłodzenia

ministra

Barthou.

między austrjacko - węgier-

legitymistami

a zamkiem

ekieh i cudzoziemskich.
LONDYN,
dart*

(Pat).

zamieszcza

„Evening

artykuł,

w

1934

Pakalniszkisa

Stan-

się aktualną i że rząd angielski nie
będzie przeciwny wysunięeiu tej spra-

Sytuacja

państw

Po długich i ciężkich

5

zamieszeza:
t.

-bałtyekieh

ELTA

„Stosunki“

i BABCIA

wstępnym

rozważając w artykute

kwestję

porozumienia

tewskiego, zwraca uwagę

polsko -

na to, że Elta poda

ła wiadomość z Warszawy o możliwęm pore

zumieniu między obu państwami, nie czyniąc
przytem żadnych uwag.
7%
3
Elta ani

zaprzecza,

Lekarzdentysta

ani potwierdza

R.

MBOZES

przy ul. WIELKIEJ
cierpieniach

:

Nr. 13 m

zmarła

KRUK

pozostała w smutku

Eksportacja odbędzie się we wtorek
2 mieszknnia przy u! Niemieckiej 23

RODZINA.

dnia

6 marca

o godz. 12 w poł.

niu prokuratora Hurlaux,
zarzuca Się, że utrzymywał

ze Stawiskim.

Hurlaux,

któremu
stosunki

który

leezniey. W czasie przewożenia
łaux publiczność manifestowała
go przeciwko niemu.

usiło-

Poszukiwania morderców Prince'a trwają
PARYŻ,
w Dijon,
ministrem

(PAT).

—

wracająe

Prokurator generalny

z konferencji,

Sprawiedliwości,

odbytej

oświadczył,

2
że

władze śledeze spodziewają się wkrótce wyk
tyć mordereów sędziego Prince'a.
W ehwili obeenej istnieją 4 ewentualnaśei,

które

zostaną

zbadane

przez

prowadzit-

cych śłedztwo. Poszukiwania weszły ostatnia
w bardzo interesująeą fazę. Minister spra
wiedliwości przydzielił speejalnego detektywa, który

przyłączył

się do

badań,

przedsie-

wziętych przez polieję w Dijon.

PARYŻ,

(PAT). — Na

ezele

władz

śled-

czyeh, które prowadzą odoehodzenie w spra
wie zabójstwa radey Prince'a stanął komisarz Bon'y, przywrócony na swe stanowiske.
Akta sprawy zostały uzupełnione przez kiłka
set anonimowych listów, które poddano skru
pulatnemu badaniu. Do połieji, zarówno w
Dijon, jak i w Paryżu zgłosiło się wiele osób
które domagaja się przesłuchania. Nie brak

B. min

do

Hurwro-

również i denuncjaeyj fałszywych. Ofiarą
jednej z takich denuncjacyj padł znany lite
rat rosyjski Pnukler, który jednak
zdołał
przedstawić dowody swego alibi w sprawie
morderstwa Prince'a.
Prasa donosi, że prokurator w Dijon Bar
ra oświadezył, że jeden z tropów, na który
wpadła policja, jest bardzo poważny. Na, zapytanie, ezy ślad ten daje w ręee władz śled
czych nazwiska przypuszezalnych zabójców,
prokurator Barra odpowiedział twierdząeo.
„La Liberte“ zaznacza, że chodzi ta praw
dopodobnie o nazwiska wiełokrotnie powia-

22

|

w Sprawie Stawiskiego.
wał się otruć, został przewieziony

1.

nasza

Znowu prokurator zamieszany

PARYŽ, (Pat). Minister sprawiedliwości Cheron zawiesił w urzędowa-

(Wlibii>

przeprowadził się

ZEJNA
"© czem zawiadamia

nie. pozwała

NIE ZAPRZECZA.

„Idisze Sztimme“

`

MATKA

r.
p.

im na utrzymywanie złyeh stosunków. z któ.
rymkolwiek
z wielkieh
sąsiadów.
Błok
państw bałtyekieh z udziałem Połski nie był
by skierowany przeciwko
któremukołwiek
r sąsiadów. Polityczne zaś znaczenie takiega
bloku byłoby wielkie nietylko dla
małych
państw bałtyćkich, lecz również dla Polski.
Natomiast w interesie Polski byłoby чаа
cie tych przeszkód, któreby mogły stanąć ną
drodze mniejszemu i większemu
blokowż
państw bałtyckich, (Wóilbi).

którym

wyraża przekonanie, że kwcstja restauracji Habsburgów w Austrji staje

ukochana

zys zaufania względem gabinetu Blodnieksa
miał
przebieg
stopniowy.
„Brivha Žeme“ oświadcza. że związek włościański: nie mógł być biernym świadkiem kumania sie rządu >
przeciwnikami. związku:

z Polską.

POROZUMIENIEM.

du. '3 bm.

dr..

Ste-

enockerzell w Bełgji, w którym mieszka arcyks. Otton, jest regularnie utrzymywana przez obywateli austrja-

z 6000 do 2000 tonn.

Jak upadł gabinet Blodnieksa.
poseł

von

kontakt z legitymistami węgierskimi.
którzy zobowiązali się do spokojnego
zachowania, jak gdyby nie wiedzieli
eo ma nastąpić w Austrji. Powažne ko
ła polityczne w Austrji śledzą z niepo
kich

Ro. płk. Głogowski. tymczasowy. pre
wych.

Otton

ZA

|

polsko-litewskie". — Znajdujemy łam nasi
wnioski:
Wznowióńie sprawy zwiążku państw bał
tyckich; w -zwłaszcza ewenivalne. pozytywie
rozważanie lego problemu, mogłoby, jak się
zdaje, oddziałać na odprężenie
„stosunków
również między Litwą a Polską. W obecnych
warunkach błók trzech państw bałtyckich,
pragnąc stać się siłą realną na forum miedzynarodowem,
grawitować będzie naturał
nie
nie tylko w kierunku Finlandji i Skandy
nawji, lecz również w kierunku Pólski. Po
rozumienie z Niemcamii to tylko na 10 tat
bynajmniej nie. mogło zniszczyć w Polsce za
interesowania losem. bliskich państw bałtyc
kich. Od odegrywania toli w. ewentualnyną
żwiązku bałtyckim Polska się nie. usunie.
Z tego względu należy sądzić, iż Polska będzie się odnosić do kompromisu przychylnie.

ludności

szem: zadaniem jest oheenie zapewnienie pra
cy jak największej liezbie ludzi, którzy sa
jej pozbawieni

- Szveikowska.

Prasa kowicńska
„Rytas“'z

Szym ciqgu jeszcze znajdują się miljony łuZdolność

Puszaitisówna

© porozumieniu

velt, mówiąe o klęsce bezrobocia, stwierdza,
że mimo energiczńej akcji rządowej wdał
pracy.

tewska

„RYTAS*

fest jeszeze ciągle burdzo ograniczona,

na-

i wi-

moksztach pow. rosieńskięga zmarła
w dniu 2-go b. m. znana literatka li-

tych płanawiązali

2) sprowadzenie zwtok eesarza Ka:
rola;
3) zezwolenie na pobyt w Austeji

dzi bez

zawodowej

założycielem

Prasa kowieńska donosi, że w Nie-

na tro-

nie.
nów

był

Zgon literatki litewskiej, |

wi:
osadzenia

organizacji

ceprezesem,
związku. nauczycielstwą
połskiego. Od roku 1919 był posłem
na Sejm Rzeczypospolitej.
9

b. cesarzowej Zycie i areyks. Ottono4) próba

w

uczycielstwa,

detron/-

Jędrzejewi

komisarz rządu na m. stołeczne Warszawę, dyrektor kancełarji cywilnej

łaczem

°

nie zasypiają gruszek w popiele.

Powrót Pana Prezydenta ių Warszawy.
wrócił

WARSZAWA, (Pat). Dziś © godz.
6-ej rano zmarł w Warszawie poseł na
Sejm Rzeczypospolitej
ś. p. Juljan
Smulikowski.
Był on znanym dzia-

zajmowała

Stanów Zjednoczonych.

noezonych żyła nie po amerykańskn. Warua
ki te pozwoliły na zły podział bogactw. Zrozamiałe jest — mówi dalej prezydent — że
jnź teraz nowa polityka spolyka się z przy
chylnem przyjęciem.
e
Dalej prezydent Roosevelt przeszedł da
spraw bankowych. Według prezydenta, struk
tura bankowa jest zdrowa. Warunki dozna
ły znaeznej poprawy. Mówea podkreśla, że
banki nie powinny udzielać kredytów i poży
ezek instytuejom, które na to nie zasługują
W końcu przemówienia prezydent Roose

"Zgon założyciela Z. N. P.

obronną.
”

(Pat). P. prezes Ra-

dy Ministrów „Janusz
Jędrzejewicz
przyjął dziś ambasadora Stanów Zjednoczonych-w. Warszawie p. Cudahy,
oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie p. Bullita.

Diatego też mamy niezłomną wolę utrzyma
nia wolności i niezałeżności Austrji. .
Po stwierdzeniu. że w walce o zachowa
nie prawdziwej wolności kraju rząd auste
jaeki spotkał się w eałym świecie z liczne
mi dowodami sympatji i przyjaźni, kanclerz
zaznaczana, że ze strony austrjaekiej nigdy
uie dawano powodów do zaostrzenia stosun
ków

St. Zjedn.

u p. Premjera.

„PO AMERYKANSKU“.

w siebie ducha tych, którzy się zerwa-

ny, czy o wolność

dzie

in-

tych szeregach
żyje
Narodu. Zaufał, i ufzostała zawiedziona.
roku powstania, wziął

w sprawie

w

porządzenia,

czem

fi do walki z przemocą i z przemocą
obcego najeźdźcy walczył — czy to o
cząstkę ojczyzny, jak w swojej słyn-

nej odezwie

Witając

ni stawiali przeszkody.
czcimy Jego pamięć.

wielu, jakże wiełu, uważanej za bezaadziejną, tych, co życie swoje nieśli
w ofierze na rzecz Sprawy. Przy kimże, jak nię przy nich miał tanąć człowiek tak wielkiej miłości ojczyzny i
tak gorącej w nią wiary, jak On.
Nie zraziło Go to, że w szeregach
łegjonowych stanęli lewicowcy,
że
ruch legjonowy —
z Komendantem
na czele —— wywodził się w prostej linji od bojowników rewolucji. 1905 r.
Czuł. że w
zdrowy duch
ność Jego nie
Urodzony w

inni wątpili. chociażby

ludnością,

skieh dzielne rzesze robotnieze, jako nieod
zowny składnik społeczeństea, kanclerz za
powiedział wydanie w najbliższym czasie roz

Pamięć ks. biskupa Bandurskiego
każe nam trwać w twardej służbie dla
Państwa, każe nam walczyć o sprawę, w słuszność której wierzymy —

chociażby

usposobioną

kódzili wyhnehowi katastrofy w naszym kra
ju, przyczynili się do utrzymania Austeji po
wieezne czasy*.

życia.

wał-

ką, kapłan pełen wiary i wiarę tę w
czyn wcielający, niezłomny bojownik
o świętą sprawę odrodzenia ojczyzny.
Ukochany przez wszysikich. którzy ga
znali, którzy się zetknęli z nim w ten
lub
inny
sposób,
ukochany przez
Wilno kapłan - żołnierz.

Żywo

form

zgrómylzenia

stwierdzeniu głębokiej duchowej przemiany.
-— jaka dokonała się w narodzie ausirjaekim
w eiqgu ub. r., przeszedł do omówienia ostgt

Idąc własną drogą, rozumiał tych,
którzy szukają nowych dróg, którzy
zdobywają się na wysiłek tworzenia

nowych

Na

trontu partjotycznego w Villach w
Karyntji.
kanelerz Dollfuss,
owacyjnie witany przez
tłamy, wygłosił przemówienie, w którem po

strzeże „od zejścia na manowce.
Do
końca swego życia pozostał przyja:
cielem legjonistów.
Był też przyjacielem
młodzieży.
Opiekował się jednostkami i organizacjami. Był senjorem Legjonu Młodych. Umiał kochać młodzież i pobłażać jej, wiedząc, że ją również oddanie się idei państwowości ustrzeże od

z drogi, którą

(PAT).

Ambasadorowie

stytucją.

nową k

państwowość polską, nie oglądając się
ua nikogo. Wierzył w tych ludzi, wie

zejścia

MSZ

_Kanci. Dolifuss zamierza obdarzyć Austrję

rocznica.

|
:

Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń.
PONI

Druga

kronika redakc., komuniksiy—

Dla poszukujących pracy 50% zaiżłm

Hesse otrzymał

pieniądze

od Stawiskiego?

PARYŻ, (PAT). — Badania talonów czekowych Stawiskiege odkyło się w
bardzo
energieznem tempie. Trzech sędziów śledczyeh i odpowiedni personeł techniczny prze
prowadzał prace nad opisem, klasyfikacją a
odpowiedniem uzgodnieniem talonów z €zekami. Poczefa każdy talon
tofografowany
był z obu stron. Wszystkie talony przedsta
"wione zostaną komisji parlamentarnej w cią
gu

bieżącego

tygednia.

Na jednym z tałonów ezekowych nie by
ło zaznaczone nazwisko osoby, która go otrzymała, lecz tylko adres: 66 Avenu — Vie:
tor Hugo. Pod tym adresem mieszka b. mi
nister

Hesse.

Na

wa przypusźczenie,

tej

podstawie

prasa

dla b. min. Hessego. Deputowany
gieznie zaprotestował przeeiwko
dzeniom.
r
:

Nadal

w

wysu

że ezek był wystawiony

Hesse enef
tym posa-

więzieniu.

rzane zamieszanych
w aferze
Stawiskiego
osób. Prawdopodobnie chodzi o jedną z osób

PARYŻ, (PAT) — Zamieszani
Stawiskiego redaktorzy
Darius i

spełniała wszystkie połeeenia oszusta nietyl
ko w dziedzinie kombinacyj finansowych,
ule również zajmowała się ona szulerką, któ
ra była jednym z głównym dochodów Stawis
kiego.

przewiezieni zostali do Pau, gdzie była гохpatrywana prośba, o prowizoryczne wypusztzenie ich na wołność. W Bayonne sąd roz
patrywał analogiczną prośbę
dep.
Bonnaure'a i Gucbina. Sąd powziął decyzję, by os“
karżonych zatrzymać dałej w więzieniu.

pozostających na żołdzie aferzysty. Osoba ta

w afera
Dubarry

КОВ

Do walki 2 gtodem!
Od kilku tygodni alarmujemy społeczeństwo wiadomościami z prowincji o szerzącej się klęsce, niedopuszczalnej w cywilizowanem społeczeńwieś przymiera vsiodem.
awiązał się Komitet wojewódzki
pomocy głodnym i zabiega koło do-

starczenia im

żywności.

Już

„współczucie i

zrozumienie dóli. wieśniaka, któremu
złe lato, nieurodzaj ziemi odjął od ust
ostatni kawałek chleba.
Życie w mieście płynie swoim trybem, teatr, rekolekcje, artykuły o tan-

cerkach,

o procesach

paryskich,

wy-

a

i honory. pasztety i odwety, na
ii odpowiedz
a tam, w zapadłej
wsi białoruskiej dzieci umierają z gło
du...
Ž pewnością. żeby każdy widział
co tó jest konającę z głodu dziecko,
oddałby swój własny. posiłek, ale p>-

wność

tych

wiadomości,

fakt

że nie

są przesadzone, statystyka, rozmiary
kłęski, powinny wstrząsnąć każdym,
eo ma choć złotówkę do oddania. Na
czemś

zaoszczędzić

i dać,

dać

zaraz,

dać prędko, bo tam Śmierć nie czeka
To wymaga akcji prędkiej, zwołanią zebrania wszystkich zrzeszeń 5р )łecznych.
urządzenia
momentalnej
zbiórki. dochodowej
imprezy, opodai:
kowania się. Tak, mamy i w mieście
nędzy wiele, zarząd miasta nic albo
prawie nic dać nie może, ale społeczeń,
stwo może, musi i zawsze potrafi, ba

społeczeństwo

wileńskie

w

szczegół

ności; a polskie wogóle miewa odruchy uczuciowe; najpiękniejsze — potrafi ofiarność swoją rozwinąć do gra
nic bohaterstwa.
Dziś znowu przyszedł taki czas, że
oddać trzeba wiele z siebie, że tak jak

oddawało

się wszystko

by ocalić Oj-

czyznię, trzeba teraz oddać nawet nie
wszystko, trochę. by. ocalić małych,

głodujących

obywateli

Książę i księżna Jusupowy.
4
W. londyńskim sądzie przysięgłych roporubowej. która była
czął się sensacyiny proces, wytoczony przez
wą a Rasputinem.
rosyjską
księżniczkę
Jusupowę
z
amerykańskich
towarzystw

jednemu
kinema-

tograficznyeh. Powódka poczuła
ście obrażoną i skom:promitowaną

się osobt
przez wy-

słępującą

w

mnianą
dzi

filmie

(nakręeanym

wytwórnię)

szerokie

ks.

zainteresowanie

występujące

w

nim

przez

Nataszę.

osoby.

ze

wspo-

Proees

bu-

względu

na

Wśród

świadków

figuruje również ks. Jusupow, który ma żłożyć
szezegolowe
sprawozdanie
o mordzie

Rasputina, (grudzień 1916 r.). Pozatem mają
być odsłonięte kulisy dworu Romanowych
przez skarżącą księżniezkę Jusupowę, bliska
spokrewniony z Mikołajem II. Jaż w pierwszym dniu
irapująee

wódki,

procesu sala
oświadezenie

jednego

sir Patriek'a

śmiercią
nim

z

najłepszych

Hastings'a,

Rasputin

a cesarzem

umowa,

sądowa posłyszała
pełnomoenika po
że

miał

na

niemieekim

inocą

której

krótko

oznajmić,
ear

została

zawarta

miał

być

E
K

został

on

wyświeilony

w S4-

dzie.
Proces

budzi

w -dalszym

ciągu

ogromne

zaciekawienie. Sprawa zabójstwa WABAÓNA
jest rozpatrywana poraz pierwszy, gdyż jak
wiadomo do rozprawy sądowej w Rosji nie

a

miński,

Wilno.

Książka o Nich.
Chomiński.

МНа

u

Romans.

Wyd.

L.

|Przesłuchano szereg świadków
obrony.
Dowodzili oni, że
przedstawiona w filmie
(„Rasputin* — obraz wytwórni Metro Goldwyn Mayer) postać Nataszy nie
wyobraża
księżniczki
Jusupowej.
Ciekawe
zeznania
złożyła córka b. ambasadora brytyjskiego w
Petersburgu Buehmana, która opowiadała o
swojem dzieciństwie w Petersburgu i o blis

kiej przyjaźni
ambasądora

z eórką

cara Mikołaja.

Córka

Buchmana

zdecydowanie

stwier

dziła,
że
Natasza
wcale
da
księżnej
Jusupowej,
możnaby się
nej w owym

Beticįka Wileńska.
etz

Scena

nie
odpowialecz
raczej

w niej dopatrywać
ezasie damy dworu

rysów głoś
Anny Wy-

baczniejszą

przed wojną, w.czasach „Młodej Poljest.

to

pierwsze

dzieło

poważnie.

o polskiej

za-

literaturze

_ powojennej. jako całokształcie.
Pierwsza z tych, książek: „Walka o
nowy realizm* (stron 100), jest teore"łycznym niejako wstępem do obszermiejszej książki: „Nowa literatura w

nowej Polsce* (stron 350).
Zastanówmy

się nad

|
niemi

poko-

dei:
Wydaje .mi się, że tytuł pierwszej
» książki jest może efektowny. ale nie
«całkiem
usprawiedłiwiony.
Słowo

„walka* nałeżałoby zastąpić słowem
„zwrołt*.
Przecież nawet w czasie
a jwiększego: rozwoju

nego

modernizmu

neoromantycz-

„Młodej

Polski“,

równolegle z modernizmem istniał re„.alizm w ówczesnej literaturze. Sz
-gółniiej w powieści: Dzisiejsza więc.li.
teratura nie musiała wywalczać rea:

lizmu, jedynie tylkó pogłębiła goi roz

szerzyła, czyłi wykonała bardziej zdecydowany

LONDYN,
się proces

Goldwin

(Pat).

Dziś

wytoczony

Meyer

zakończył

firmie

przez

Metro-

księżnę Irenę

dowanie 25 tys. funtów. Firma również ma ponieść koszta procesu, księgające 35 tys. funt. szterlingów.
4

zwrot w Stronę realizmu.

i kilku

stu

Do

KRYS.

w

pierwszorzędnych

magazynach galanteryjnych.

(PAT).

—

Wpobližu Co-

tomb Bechar odnaleziono szezątki samolotu,
oraz zwłoki lotnika aeroklubu „Flandrja*
-—

Colleta i prezesa tego klubu Hueta.. ..
Lotniey, którzy. „zginęli tragiczną śmier-

do

Ten
dcwała

zwrot
u

ku

nas,

realizmowi

rzecz

jasna,

spowo„wielka

wojna”, rozszerzając znacznie tematy
czny zasięg tego realizmu, czy też neorealizmu.
Powody tego zwrotu analizuje au
łor wnikliwie i trafnie podaje przyczyny, co nadaje rzetelną wartość je:
go teoretycznym rozważaniom. Naj
ważniejszem może w tym zwrocie jest
rozszerzenie tego neorealizmu na podświadome życie szarego człowieka, co
u nas spowodowała „wielka wojna*.
acz w literaturach obcych.
przedewszystkiem, skandynawskiej, rysowało się to wyraźnie jeszeze przed wybuchem wojny.
Takiem, w zasadzie słusznem; jest

sprzedania

—

tanio!

—

tylko

mają

Los

Hollywood
gwiazdy.

Angełos

u

końcu

lutego.

Po łaiach tłustych przyszły lata chude.
przeraźliwie chude. Hollywood i jego życi
nocne — zamarły. Hollywood kładzie s
wcześnie spać i śpi snem biedaka, marzacego o wygraniu na loterji.
Przechodnia witają gęsto rozwieszone ogromne plakaty na drzwiach
łuksusowych
will: „This house for sale. Cheap“. (Ten dom;
do sprzedania. Tanio). W zamožnych dzie!n:
each miasta co trzeci mniej więcej dom jest
pusty, niezamieszkały. Żaluzje na oknach po
spuszczane, ogrody zaniedbane. Bogaci Pidzie pouciekali й Hollywood jakby wymiece
ni panicznym strachem. Byle dalej od tege
najdrožszego w Stanach miasta, gdzie
nie:
tak dawno wyrzucano setki tysięcy dolarów?
luksusowe,

na

ekstrawaganckie

każdem

część

zachcianki,

z

nich

wisi

kartka: „Fo

z

nich

—

zamknięta.

Te

któ

dycja

ratunkowa,

któga

wyruszyła

Tajemnica lotów nad pótnocną Szwecją niewyfaśniona
STOKHOLM, (PAT). — Wobec upórczy
wych pogłosek, że nad północnem
terytorjam Szwecji krążą tajemnicze samołoty, wła
dze wojskowe wydały energiezne -zarządzenia, mające na eełu wyświetlenie prawdy. —
24 samoloty wojskowe od kilku tygodni do
konywały sysiematycziiych
poszukiwań w
tych okolicach. Częstokroć łoty odbywały sie
w bardzo ciężkich warunkach atmosferye
nyeh. Poszukiwania te nie wydały żadnych
rezultatów.
©
W kołach lotniczych panuje przekonanie.
iż wiadomości

o tajemniczych

Ratowanie
GDYNIA,

następnie.

w

przedwojen-

na” i „W wałce o nowy realizm, zaś
„próbę analizy konkretnego matesjału tej nowej epoki*, podaje w drugiej swej książce: an: literatura
w nowej Polsce",
'Ta druga. książka Poinirowskiego,
objętości czterokrotnie przewyższającej pierwszą rozprawę, niestety ,przynosi nieco rozczarowania. Wydaje mi
się, że autor pośpieszył się zbytnio 2

są

tu

(PAT).

informaeyj,

„Cieszyna”.
— Według

akeja

ołrzymanych

ratownicza

statku

„Cie

szyn” jest w pełnym toku. Statki ratunkowe
pozoslają eiagie w pogotowiu wpobiiżu miej
sea awarji.

rozbitków

w

ciągu

trzech

czu, co

Statek Smołeńsk z 7 samolotami na pok
ładzie i statek Stalingrad z 2 samolotami,
które

28

lutego

wyruszyły

Na

wypadek

przeciągnięcia

się

akcji

dnodniowe

wąskich

wileńskich

serduszka

ale

z
a

dobrze

choć na jeden dzień mieć na
słodkie.
oddane sobie na

ra

w Leningradzie śpiesz
łamaeze lodów Krasina

i Liedtke.

po

temi słodkiemi, kołorowemi - serdu:
kami, które w dzień Jego pamiątki
zamieniają ludzie pomiędzy sobą na
znak miłości.
Serduszka Kaziukowe... słodkie, je-

z Władywostoku

i Petropawłowska na Kamezatkę, zbliżają się
według ostatnich doniesień do cieśniny Berynga.
Lotnik Wodopianow będzie usiłował dostać się do rozbitków z Chabarowska przez
Syberję półnoeno-wschodnią.
tunkowej, w stoczni
nie wykańczane Są

chodził

uliczkach do kościołów i dzielił się
biedotą swem
miłosiernem sercem.

godzin.

własność
własność

serced.*

Ww.

ina

Obrady

Senetu.

dzienniku p. W. Stanisławska,
„kaziukowym“ rymem, ale

WARSZAWA,
(Pat). W dniu dzisiejszym
plenum Senatu zatwierdziło większą ilość rzą
dowych

-projektów

.ustaw,

przyjętych

wzruszająco

po

w dłuższym

feljetonie:

o ustalenju

granic

nieruchomości

o -oddaleniu

budowli,

składów,

zie-

użytku

Żkolei
ustaw

o

zatwierdzji

rałtyfikacjach

ko,

zadrzewie-

kilka

układów

ratyfjkację

konwencji

z

Rosją

Sowiecką

pisanej

w

Hadze

w

sprawie:

Pieniądze

Poszły

też w

zapomnienie

gwarne,

wesołe

j huczne week-endy. Niema już korowodów
wspaniałych limuzyn unoszących w pędzie
wesołe towarzystwa ku granicy meksykańskiej,

po

drugiej

stronie

której

czekały

nx

przybyszów z „suchych*. Stanów rozkosze ni
jaństwa „i rozpasanej zabawy. Niema wy
czek nad morze, niema ay
nadbrzeżnych
na pięknych luksusowych. jachtach, motorów
kach. Wszystko to zginęło, zmiecione kryzy
sem. Jedyne co pozostało skromnym, szarynt
obywatelom

i

obywatełkom

zubożałego

raju

filmowego, to przygłądanie się meczom foot-ballu na jakimś. stadjonie sportowym.
A 'co robią gwiazdy? Gwiazdy zachówały swoję majątki. ale też ż
dziś inaczej
niż dawniej.
Harold Lloyd, Will Rogers, Marion Davies, Charlie Chaplin i inni i inne mieszka
ją nadal w Beverley Hill w swych pięknych
willach otoczonych wspaniafymi ogrodami.
Ci i te mają jeszcze duże dochody i majątek
zebrany za dobrych czasów i solidnie uic-

obecni

byli

znany

dowódca

do

Komunist“

nadbałtyc-

SRO I

is

SAK
н Ята
IA Aa A Nao
na

Dotychczas myśleliśmy,
nalazł Hitler. Są
tacy,
co

w

Krakow:
1918 roku

wane

astyka*
Krakowie

w

„Polskie

jalistyczne”,
kowską

że hitleryzm wy
tad
inaczej

podaje, że jesze
zostało zorganizo

Stronnietwo

a. Hitler. tylko

- Narodowo-Soc'

podchwycił

kra

myśl.

Hitlerowcy krakowscy różnią 'się zresztą
nieco od: niemieckich: nie są antysemitami.
Tak pfzynajmniej donosi ,„Czas',
GETT RAKOWO

Największa

ja

wraz

jej

teraż,

i po

byli,

kiej biąłej armji Bermont - Awałow, wielu
oficerów . Reichswehry, oraz szereg wyższych
urzędników niemieckiego M. S. Z.

potrzebne,

narodu!

Chwyć

już
prze-

to

tam

być

—

Mat

mnie

benda

iść

do

pani

od

przo-

wieśniaków,

dzieciuka

—

paniczka,

te

dyk

idziem

suszki..

waniljowe,

donosi, że przywódcy ukraińskiej emigracji
w Berlinie nawiązali ścisły kontakt z monarchistycznemi kołami
emigracji
rosyjskiej
Grupa ukraińska Połtaniec - Ostranica przyjęła większość członków rozwiązanej organizacji monarchistycznej Rond. zaś syn Skoro
padzkiego zaręczył się z córką rosyjsk:
wiełkiego ksjęcia Konstantego. Na zaręczynach

tu

w

„A

cy

obywalalstwa

(Pat). „Charkowskij

to

renkawa,

kąpiem
п

jak
sien

kup-

myż jon na iKaziukal...“
'Trwa włóczęga -po straganach:

inne

śpi...

ileż

ldźmyż

projektów

spławie materjałów drzewnych na rzekacii
granicznych; dalej ratyfik:
onwencji, pod

moja,

narodu

gdzie bednarska jest naczynia — toż
balei, eebra, wiadra, kużda szuka gospodynia... Aj! taż necka ogromniasta,
jak raz na Świonteczna ciasta... Wy-

z' kilkoma

państwami. Mianowicie — ustawę w sprawie
ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Sowieckim,

kiermasz

A'ot że już i Lukiszki

„ot za
du:

publicznego

S$ćnat

pani

ulicy, eo

gospodarstwie

inusi...

nia od linji kolejowej, orazo pasąch ochronnych przeciwpożarowych i zaslonach odšn
nych, ustawę o. ochronie porządku na kolejach

mą

opisuje

ciska —— nikt, panicżka i nie z
zy!
Na pokupki kiermaszowe kużden, Bo
żeż mój, Ssien. skusi, toż wiadomo, w

mskich przy. przebudowie ustroju rolnego.
nowelę do dekretu o zatwierdzeniu projektów
pomników ze stanowiska artystycznego. ustu
wę

patrzajże

pełno

Sejm. A więc m. in.:
przyjęto nowelę do us1аму o wypuszczeniu biletów skarbowych.
nowelę do ustawy o funduszu pracy, ustawę
o oznaczaniu wyrobów wytwórczości pols
ustawę

tutejszemu,

„Nu

przez

Ukraińska emigracja
i rosyjscy monarchiści.

wę wesołego. O godz. 10 Hollywood już
Śpią kelnerzy, śpią girłsy, fortancerki,
wszyscy, dla których dawniej noc hołllywoodzka była dniem, dniem pracy i zarobku.

"Te

najsmaczniejsze

wraz,

paniczka,

straganów,

wraz

w tej chwili!

sien

choć

nierozumie,

mu

dla

piernika?...
w

„Kaź

„Antonina!“!

malęstwa

nie dać

ser-

zawszeż
dociśniem

sien

mierz!* „Jadzia
rek!“ —- znacz.

* lukrowane

po

drobnieńkie,

Jerzyka

—

dyk

Jakież

jak

piękne,

kołorowe.wsłążki,

kw

ki... ot i radość bendzi w chacie, ot
„ucieszon nam się dziatkit*
Serdeczny konłakt towarzyski z kilkoma
poważniejszymi Kazimierzami
sprawia,
że
człowiek widzi całe miasto jak gdyby patrzał
przez dziurkę od najmniejszego
smorgońskiego

obwarzanka

i zastanawia

się

czy

nie

należy zakupić na kiermaszu paru balonów
dla utrzymania równowagi duchowej i fizycznej.
Wei.

Rekord Światowy.
NOWY YORK, (PAT) — Młody amerykański pływak Fiek ustanowił nowy rekord
światowy. w pływaniu na 100 mtr. stylem
dowolnym — osiągając wynik 56,8 sek.
Dawny

rekord

do słynnego

amerykańska

na-tym

dystansie

należał

Weissmullera i wynosił 57,4 s.
KAS LTD OR
SEAT
KA

awio-matka.

с
i
poza miasto i mieszkaja w
skromnych - wiejskich wanach, np. Richard
Dix, Reginald Denny. Walter Houston. Wszy
scy

jednak,

którzy

zaliczają

$ię

do

plejady

gwiazd'i gwiazdorów trzymają
ńadal swoje
auta. Auto jest dla elity aktorskiej w stolicy
filmu: nieodzownęm;. auto nadaje gwieździe
właściwą jej rangę, odróżnia ją od szar
tłumu.
ay
ę na w
stkiem. au

NOWĄ

”

mosferyezne

pozwolą,

WYPOŻYCZALNIA
KSI ĄŻ EK

- Jagiellońska 16, m. 3

kontynuować

łot.

książki,

i

EA

zamiast

fragmetarycznie zebrany materjał pod
dać dokładnej, krytycznej rewizji, poczynić wiele uzupełnień i dość dużo
skreśleń, scementował dość sztucznie
i zbyt nieoględnie fragmenty. w całokształt. nie pozbawiony usterek.

Skutkiem

tego wytworzyły

się lu-

ki i niewyjaśnienia, które zawsze powstać muszą, jeżeli fragmenty nie na
leżycie posegregowane i uzupełnione.
na gwałi zeszyć się chce w organiczną
całość.
I tak hp. uważa Pomirowski Leopolda Staffa „za patrona eałej dzisiej
szej poezji”, co jest przesadą, mimo
dość silnego oddziaływania utworów
utalentowanego . poety.
Natomiast
słusznie stawia autor obok poezji Stai
fa _ „rymotwórstwo* (7): ,„Antoniego

Langego. zaś zupełnie niezrozumiałem

szych

poetów.

A

potem

daje

aul>r

cztery szkice o wymićniontych poetach

Najłepszą
Staffa.

Leopolda |

* jest” sylwetka
,,

Je

Następnie

Warunki

_ jasno futuryzm

autor

niezbyt

obcy i polski, óraz ek-

, sprecjonizm i dadaizm, które to'
runki,- przejęte od obcych, przejści:
"wy jódynie.wpływ: wywarły.na polską
literaturę.
Autorów z żakresu tych

kierunków

podaje autor

aż

nazbyt

8

przystępne.

Е

Największym

no

Świecie

pływającem
nów

APE

wielu, ze wzgłędu na niewielkie ich
znaczenie.
ь
В
Słusznie natomiast szerzej omawia
autor grupę ..5kamandra', gdyż. początkowo tworzyli ją najwybitniejsi
dzisiejsi lirycy.
Syłwetki Lechonia.
Tuwima, Wierzyńskiego i Słonimskie
go wcale udatne.
Omówiwszy
..poetów rewolucji“,
przechodzi autor do poetó
reg jona
listów* i poezji legjonowej. I tu znowu uwaga. Może zaciasnem i za zbyt
wygodnem jest zamykanie twórczości Emila Zegadłowicza w grupie regjonalistów. a błędnem również nazywanie Witoida Hulewicza
regjonalistą. Mały zbiorek wierszy. o Wilnie,
wywołany. wrażliwościa
artystyczna,
nie zacieśnia przecie poety, nie pochodzącego z Wileńszczyzny. do wiler
skiego reg jonalizmu, item bardziej, że
zakres jego zainteresowań .twórc
jest daleko szerszy. Razi również brak
całkowity Henryka.
w.
tej «grupie,
mimo.
że
„laureat
miasta Lwowa”. tyle wierszy i ułworów -scenicznych poświęcił a
temu. miastu.

E

omawia:

Е

premium. :

zostali uratowani:
Lotnik Bragin przywiózł na bezeż 3 туbaków, którzy przebywali na łodzie miesiąc.

tej

E

Kompletna beletrysteka do os- Žž
tatnich, nowości w języku pol- Ž
skim oraz w obcych. — Lektura szkolna. —- Dział naukcwy. — Każdy sbonent otrzyma

skierował się w stronę Kopenhagi. W: okolieach Bremy napotkał tak gęstą mgłę, że zmu
szony był do lądowania na lotnisku w Munsterze w sobotę no południu. Mimo tych tru
dności — Costes zamierza, o ile warunki at-

nimalnej. mierze wpłynęły. ną. dzisiėj-

„Literatura:

samolotach

wytworein halueynaeyj, jakim uległy osoby.
twierdzące, że słyszały hałas motorów, oraz
widziały błyszezące pa
posuwające się
po niebie.

z Fezu.

szerza

i-uzasadnia

ląd.

W dwóch ostatnich dniach żyło Wiłno
pod hasłem swego Kaziuka. Odbiło się to
miłem echem również w prasie. Swój piękny
artykuł regjonainy
że.go tak nazwę —
w
naszem.
piśmie, rzewnie zakończyła
p
Hel.
„Tak więc w dzień swego patrona,
ludność Wilna, jak tradycja nakazuje,
ciśnie się na Kaziukowy kiermasz. Ja
koś dziwnie mile kojarzą się wspomnienia o pobożnym, dobrym Królewi-

cia, odbywali lot nad Saharą. Od trzech dni
nie bylo o nieh żadnej wiadomości. Szezątł:
samolotu i zwłoki lotników odnalazła ekspe

słanowisko Pomiirowskiego, które rozon

przesłuchania.

refleksje.

może

śpi już o 10. — Tylko football. -—
—
Oszczędność przedewszystkiem,

jest. że czyni to samo z Bolesławem
Leśmianem i Bronisławą Ostrowska,
chyba poezje tych obojga w mi-

rozdziałach:

na

MOSKWA,

wydaniem

polskiej.

czasu

Pokaziukowe

EH

Żdrów.

Costes

152рап|!.

kańskiem T-wem An American Airwals. -W. Nome przygotowuje się do lotu szybkobieżny samolot, mogący dolecieć do oboza

1

Śmierć iotników.
CASABLANCA,

szczęśliwie na przylądek Kuelen. W obozie
pozostaje zatem 8% mężczyzn. Przy utrzyma
niu się pogody, samołot ma kontynuować ak
cję ratowniczą.
Niezależnie od tego przedsiębrana
jest
akcja ratunkowa z Alaski przez lotnika Le
woniewskiego i Śleuniowa oraz badacza pa
larnego Uszakowa w porozumieniu z amerv

Hollywood
Do

UŚMIECHY | U>MIESZKI.

ое

„Czeluskina”

PROCWROCIWECA

Większa

literaturze

uwagę, gdyż po „Współczesnej litera
turze“ Feldmana,
napisanej
jeszcze

krojone

Wyrok.

re pozostały, wiodą suchotniczy, żywot, robia
bokami. Wcześnie zjawiają się tu przygodni
goście, mało konsumują i wcześnie opuszcza
ją lokal przez ironję chyba noszący dziś naz

, MOSKWA, (PAT). — Po 10 dniach, spędzonyeh na płytach lodowych, uniesionyeh
na Morze Kaspijskie, niemal wszyscy rybaey

Znany zaszczytnie krytyk dr. Leon
Pomirowski wydał właśnie dwie ksi
ki o współczesnej literaturze polskiej,

wojskowych

niono

Miesiąc na krze lodowej.

o najnowszej

ski”,

(a).

sale“ — Do sprzedania.
Hołlywood nie wie już co znaczy zabawa w nocy. Lokale nocne, przybytki głośnej
zabawy, kabarety, bary, dancingi, gdzie szam,
pan i likiery laty się strumieniami, gdzie nie
oglądano: się na rachunki'— opustoszały. -—

Wi-

Pan

zwrócić

zostanie wyrok.

cieli;

DWIE KSIĄŻKI
na. które.należy

Rasputina.

Po zeznaniu księżniczki. Jusupowej i prze:
mówieniach obrońców obu stron ogłoszony

zabawy, uczty. W garażach stoją setki pięk
nych aut pozestawionych przez ich właści-

Mickiewiczów.

(Teatr dla Młodzieży).
leńska.

na

na

Wilno.

Państwa

przeeiw

ko Rasputinowi, proponował pierwotnie jemu t. £ Łamposonowi, wykonanie zamachu

doszło.

BERLIN, (PAT). -— Korespondent ageneji
Havasa w Berlinie skomunikował się dziś
telefonicznie ze słynnym lotnikiem Costes,
który — jak się okazuje — zatrzymał się w.
Munsterze. Costes wyjaśnia, że po wystarto
waniu w sobotę z lotniska w Le
Bourget

„Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszaw
$wol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho-

'B

sprzysiężenia.

cą którego przyznano księżnie odszko

filmu

S
Romer

sprężynę

z treścią

Hel... Romer.
" Redakcja, administracja
i „pikańiia”,
#2
jera“ sklad4 na głodujące dzieci Wileńszczyzny zł. 40.
Administracja przyjmuje na ten cel dal
sze ofiary.

caro

Aleksandrowównę, żonę księcia FeliКва Jusupowa. Sąd wydał wyrok, mo-

by

się powinien: po

między

usunięty, s carowa
objąć
sianowisko
resentki.
W eelu zaznajomienia sądu przysięgłych

mem... poruszyć. winno wszystkie sprę

całej Polśce. Musimy ratować -dzieci
i ich Jodziców. musimy,

główną

przed

Rzy-

dopływów,

jako

iż między

Mikołaj

łącznikiem

Drugim ważnym świadkiem obrony był
komandor Locker Lampson, znany konserwatywny poseł do lzby gmin, kłóry w czasie
wojny był przydzielony do głównej. kwatery.
carskiej w charakterze reprezentanta armji
brytyjskiej. Oświadczył on, że poseł do dumy; Puryszkiewiez, którego Łampson opisuje

adwokatów,

ma

z

2 byłych

tarł do obozu rozbitków. „Czełuskina”, skąd
zabrał 10 kobiet i 2 dzieci i dostarczył je

przeć należy
ważkim argumentem.
Pomódz licznym, głodującym rodzi10m. Biskupi w Polsce może wydadza
orędzie, zaczną akcję zbiórki na doży-

Duchowieństwo

oraz

®

"
Aresztowanie
nastąpiło
w
siedzibie
taszystowskiego stowarzyszenia Nosy'ego. —
Przybyeie policji zostało powitanie okrzyka
mi: „Niech żyjem monarchja*! Niech żyje
Hiszpanja zjednoczona*! — Dzięki interwen
eji prezydenia Katalonji dep. Albinana zwol

są dostarczani

nia rodzin. Oto chwila gdy teorję po

Helena

PARYŻ, (PAT). — Według doniesień z
Barcelony wykryto tam sprzysięženie monar
chistyczne. Dokonano 44 aresztowań. Wśród
aresztowanych znajduje: się dep. Albinana,
który stawiał opór policji, grożąc użyciem

MOSKWA, (PAT). — W. Moskwie otrzymano radjogram z obozu rozbitków „Czełuskina*, podpisany przez prof.
Smidła,
że
dziś dnia 5 marca, przy 40-stopniowym mro
zie, samolot ANT 4, pilotowany przez lotni
ka Lepidowskiego w towarzystwie jeszcze
jednego lotnika wystartował z Kuelen i do-

w.pierwszem miejscu na du-

Głos nasz rozejść

Romanowych.

H

W

Rozbitkowie

chowieństwo, stojące wszak niewzru
szenie na stanowisku nie zmniejsza-

Żyny, wszystkie źródła
ratować swe owieczki.

Monarchiści

dentów.

tej Ojczyzny.

związki zagranicą, koneksje
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SYG

Kolo BEŃ

broni,

Nie wątpimzy, że sfery rządowe przyjdą. jak już hójmie przyszły z pomocą.
yć powinnišmy i na prywatna

wiamie * dzieci.

Ww

wysłane

zostały pierwsze transporty mąki, Kai
tofli i zboża. P. woj. Jaszczołt jeździł
w tej sprawie do Warszawy, a obecnie
ba
tam p. w. woj. Jankowski i »ześ
Biura Pracy p. Kaczyński, wracają
dziś rano i będziemy mogli dać naszym czytelnikom wiadomości o tem
o przywieźli. Wiemy, że Rząd gotuje
się do przyjścia z pomocą w szerokim
zakresie, że mają być ulgi podatkowe,
zamiianą
па
robociznę udzielanych
zwolnień i £. p.
„Ale prócz pomocy „rządowej, musi

i społeczeństwo. okazać

dworu

В

Rasputinem ?

Układ Wilhstma II
Kulisy

d
E

do

|

Wilno -i Lwów nie mają szczęścia
Pomirowskiego. ..Niema
bowiem

ież nie o wileńskich poetach. z Żagatów:
ara
i
Ale

za

w.szeregu

to wyliezeni

i omowieni

sa

sylwetek pocei..,Kwadrygi“

W rozdziale o liryce: „Poza grupami“. mamy dobrą sylwetkę Kazi-

miery

Iłakowiczówny.

utworów),

M.

la-dowiskiem
Zjednoczonych

(powaga

Pawlikowskiej

jej

Jasno-

rzewskiej. bez podkreśleniajej błyskotliwego snobizmu, Wittlina, Lieberta.
Piechała i prócz tego wielu innych,
których śmiało można było. pominąć.
Dziwnem jest, że autor nie zaznaczył faktu, iż poza niewiełu wybitny
mi lrykami dzisiejszej doby (Tuwim.
Wierzyński, Słonimski, Hłakowiczówna). współczesna liryka polska, acz

wzrasta

iłościowo.

(w

1933 r. wyszło

około 70 tomików wierszy, wydanych
przeważnie nakładem autorów), obni
żyła się bardzo jakościowo.
Najsz rzej
ajmuje się Pomirow
ski w swej książce powieścią,
zapewne dlatego, że w niej odźwierciadla

się najwyraźniej

neorealizm.

Nie chcę'się powtarzać i rozszerzać
ości przykładów, zaznaczam jedynie,

że również przy ómawianiu
rozszufladkowawszy

powieści.

ją dość sztuczn

na zbyt liczne grupy. autor niektórym, umilowanym powiešciopisarzom
poświęca udatne i obszerne sylwetki,
(Kaden, Nałkowska), niektórych zaś

wprowadza

zą we

książ

bardizej,-że równocześnie

tem

ie na karty swej

pomija zupełnem milczeniem rzeczywiście zasłużonych. Razi również brak
dokładności, polegający na -omawianiu tyiko jakiegoś szczegółu, jakiegoś

poszczególnego dzieła któregoś z pi:
sarzy. co wywołuje wrażenie, że kry-

dla

hydroplanów

jest

okręt

Sta-

„Saratoga“.

lykowi nie są znane

omawianego

wszystkie

utwory

autora,

Najmniej miejsca poświęca Pomirowski dramatowi polskiemu, zaznaczając słusznie osłabienie twórczości
dramatycznej. Szczegół charakterysty
czny. Przy omawianiu twórczości Ro-

słworowskiego

krytyk

„Niespodziankę“

i

nie wspomina

ani słowem o dramaci»

„U mety“, cociaž tworzy
mi trylogję dramatyczną.

Wogóle

omawiając

„Przeprowadzke“

zaznaczyć

on z tamte-

należy

brak

u

Pomirowskiego koniecznego objektywizmu, co zresztą mie jest rzeczą łat-

wą, gdyż prawdziwa objektywność, z
powodu braku dystansu, jest fikcją,
jeżeli krytyk omawia twórczość autorów z nim współżyjących.
Mimo to dobrże się stało, że ukazały

się te-dwie

książki

Pomirowskie-

go. Wzbudzą one bez wątpienia zainteresowanie silniejsze najnowszą literaturą połską. A o to przecie chodzi.
Ze

swej

strony

życzymy

jak

naj-

szczerzej autorowi szybkiego roze
się pierwszego nakładu. Przy drug e
i następnych, Pomirowski łatwo będzie mógł usunąć zaznaczone usterki

i dokładniej

omówić

twórczość posz-

czególnych rejonów, co książkom jega

nada jeszcze większą wartość.
Adam, Cehak-Stodor.

11

=
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KU

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU

ROE

RS

LENS

Przed beatyfikacją o. Conrada

Jakie

Jana

Pietkiewieza,

rzełnię

który

samegonki.

błyskawiczną

prowadził

Ogień

rozszerzył

szybkością

н

tajną

niszczące

nych,

z

dobytek

GRODNO, (PAT). — Wojskowy Sąd Okrę
gowy na sesji wyjazdowej w Grodnie pod
przewodnictwem mjr. Kaweckiego po eztero
rozprawie

ogłosił

w

sobotę

mies.

zł.

Pietkiewieza.

więzienia,

wyrok

-

Sprawcy owych nadużyć — sierż. Rukasz
1 plut. Szumski zostali skazani na 1 rok i 10

degradację

i

wydalenie

Do

z

bawił

Z pozostawionego
sobie

Majątek Zułowo, cichy zakątek w
powiecie święciańskim, miejsce uro-

Józefa -Piłsudskie-

wiatówego

nego i przemysłowego. Dobrze prospe
rująca gorzełnia i fabryka drożdży,
dawały okolicznej ludności bezrolnej
i małorolnej stały zarobek. Dziś leży
tam tylko kupa gruzów, ocałały zaledwie resztki budynków dworskich.
Obszar rołny majątku Zułowa został rozparcelowany, a ośrodek jego
dołączono do wojskowego poligonu,
Pohułanki, poddając tem samem pod

p. starosta

cownicy

dziś

cała, Polska.
3
Projekt zapoczątkowali

я
już wcześ-

dzieńskich w Podbrodziu i burimstrz
miasta
Podbrodzia
p.
Rożnowski.
Myśl ta jednak ograniczała się do tego
ażeby za zebrane. składki przez powstały w tym cełu Komiiet, wybudować
jakiś pomnik, obelisk, lub kaplicę na:
cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Koło

dla

gości,

którzy

Podczas

wicza

Zułowa.
Myśl ta więc jako bardziej. racjonalna powinna się spotkać z powszech
nem uznaniem, ponieważ wybudowany pomnik, czy obelisk pozostanie zawsze martwym punktem na pustko-

io

tyłko

zgodę

na

s

Przystępujemy -do
Przysposobieniu
które

gminy

między
pod

innemi

hodajże najniżej
przysposobienie
trzebną

Rolniczem,

dopiero

względem

wiedzę

6-go

Mł. Wiejsk.

roki

rozpoczynają

gmina

—-

Oj,

panie

dzisiejszą

komisarzu,

REA

jak

pan

zgadł,

w

krymi-

noc przesiedzieć

A

POSZUKIWANIU

ALIBI.

i
w:

ysłucha.
njł całą

sprawę.

CE ZPA KIK ROSA

nie
pracę,

dziewieniska,

która

kulturalno-gospodarczym

wyrabia

się

'jesi

hodowli

73.

.

mość

w

stosunku

do

2

w jednym

wiado-

z wileń-

ы

szcze:

współpracownikowi

naszemu

prywatną

otrzymać

drogą

|

cały szereg
tej sprawie.

udało

dalszych

się

wiadomości w
:

Według informaeyj otrzymanych
współpracownika w
naszego
przeż

sejfie Prywatnego

Banku

Handlowe

ga

go

(w)

wane były od dłuższego czasu korons

przy

ul.

Gwiazdy

Miekiewicza

przechowy-

W cžasie odwrotu z Rosji w 1812
r. armji Napoleona, korona i kolja
przeszły w posiadanie pewnej polskiej
rodziny szlacheckiej, która przechowywała je jako cenny nabytek familijny.
Przez dziesiątki lat cenne te insygnja przechowywano w Wilnie i ma-

ło kto wiedział o ich istnieniu.
Nie
wiedziano również o tem na dworze

w' karykaturze.

szwedzkim, . który .kilkakrotnie przy
pomocy
antykwarjuszy
poszukiwał
tych historycznych klejnotów. Z czasem jednak, antvykwarjusz sztokholmski dowiedział się o przechowywaniu

Budowy

Stanicy

Niech

harcerki

Harcerskiej

i harcerze

nalepki nie natrafiają na
chęć społeczeństwa.
Dochėd z rozsprzedažy

Szkoła

sztuk

pięknych
.

CHICAGO

w

Filadeltji

zaprezentowała publicznoś
i Joan Grawford.

W

MINJATURZE.

Na terenie Wilna' zwalczają się wzajemnie dwie organizacje o podejrzanej kondui
„Bruderferain“

i „Zioty

sztandar“

—

coś

w

rodzaju amerykańskiego Al. Capone i Dia„manda. Walka o „wpływy”*,
o teren i tt»
=
słowem

o

byt.

denuncjują
odwrotnie.

Członkowie

,„Bruderferainu*

członków „Złotego
Pewnego dnja tata

Sztandaru” i
Lewinzon -—

herszt „Złotego Sztandaru* napadł
ua rodzinę Wojciuków — modnorę

z

synami
„Bruder-

ferainu*. Potem banda Lewinzona bawiła się
w podrzucanie granatów. Chicago w minjatu
rze.
A
$
Otóż

Lichtzon

i Wojciuk

oświadczyli

d;-

żurnemu przodownikowi, że Lewjnzon i kom
panja mają oskarżyć ich o napad rabunkowy.
który mają oni, t. j. Wojciuk i Lichtzon rzekomo dokonać w nocy z dnia 16 na 17 grud
nią. Uprzedził ich o tem członek band „Zło
sztandaru”

Icek

Kac

za

przyrzeczone

wy

nagrodzenie w sumie 500 złotych.
г
Wojciuk i Lichtzon chcą mieć alibi. Szukali długo tego alibi i wreszcie doszli do prze
konania, że areszt centralnv iest najlepszy.
—

aż

Proszę

nas

zamknać,

panie

nadejdzie obrabowany.
Przodownik spełnił ich
SKOWRONEK

komisarzu.

i 2 gwiazdy:

Gretę Garbo

rozsprzedający

na

budowę

ZACZYNA

LEWINZON DYRYGENTEM.
Skowronek, (przyparty „do muru, musiał
wyśpiewać wszystko.
W początku grudnia
. spotkał Skowronka
Kac, członek „złotego sztandaru” i zapropo
nował mu, by za wynagrodzenie oskarżył fał

'szywie

śmiertelnego

i jego

Kac

że przez

twierdził,

niu,

dużo,

napadło

domu

na

Nr.

niego

ŚPIEW.

16 przy ułjcy

trzech dzikich

Somęż-

przeszukiwać kiesżeni zabrali wszystmiał — zegarek, portfel i pieniądze.

i fjlozoficznie

już

No, pokaż pan nam

ajulrz
Sofiana

Sko-

głową.

tych bandytów.

dla „panienek*.

centralnego

i przebywał

Wyszedł
na

ło-

rodziny.
— © ten; to ten,*który mi zabrał wszystko, ograbił — krzyknął Skowronek, wskazając drżącym pałcem na Lichtzona.
— Panie, a może pan się myli? — zapytał sceptycznie przodownik.
—. Nie, nie — to on.
й
z
Wtedy Ljchtzon uśmiechnął się jak, Mefisto.
—

A

co,

nie

mówiłem,

panie

tatki

Lewinzona

rękę

Lichtzona.

sjedzi, w

i. dlatego

więzie-

EPILOG

W

czyn

SĄDZIE.

Wczoraj przed sądem okręgowym
— Znany z procesu o porwanie dziecka
siadujący karę więzienja Zełik Li

i od-

Icek Kac, Berko Krawiec i Zenoj
›
— pod zarzutem fałszywógo oskarżenia.

;
Ч
komisarzu?!

na 8 miesięcy w. oraz

Kaca,

Kraw

—н

Wyrok

.

któ

Czy klejnoty są jeszeze w Wilni=*
Qto drugie pytanie, na które narazie
również nie możemy dać odpowiedzi,
ponieważ zdania osób poinformowanych są sprzeczne. Jedni

klejnoty

dotychczas

a zwłaszcza

przetrwanie

mroźnej

się do całego

Ochrony

leński

społeczeństwa

Przyrody

ku, natomiast sądząe z informaeyj poehodzących z innyeh źródeł jest bar-

dzo
prawdopodobne,
że z 'Wilna
klejnoty zostały już wywiezione.
|
zy informacja ta odpowiada rzeczywistości wykażą niewatpliwie najdni.

Rady

wileńskiego

Ochrony

Liga

Wi

Przyrody.

Giełda zbożowo - towarowa

Oświadczenie

z dn.'5 marea br. za 100 kg. parytet Wilno
* Geńy tranzakcyjne:
Żyto
I st: 15,50 —
15,70. Owies zadeszczony 13,50. Mąka pszen
na 4—0 A luks. 34,12 i pół — 34,50, żytnia
proc.

—

24,25.

Żyto

orjentacyjne:

Ceny

II st. 14,50

*

-

15. — Pszenica zbierana 20 — 21.
Jęczmień
brówarniany 16,00 — 16,25. Jęczmień na ka
szę zbierany 15 —
15,50. Owies st. 14 —

14,50. Mąka

pszenna

4—0

A luks. 34,12 i pół

— 37,50, żytnia 65 proc. —— 20 — 21, sitko
kasze,

ski, ziemniaki

zmian.
Za

sany

1000

kg.

Len

gryka

jadalne,
f-co

Horodziej

2208,30.

razowa

17,50,

17 —

Otręby,

st.

(bas.
czesany

18.

zbier.,
siano

załadow.

I, sk.

łubin

i słowa
—

303,10)

Grodzieński

niebie
—-

bez

Len

cze

2165

—

(bas.

I,

sk. 303,10) 2240 — 2260. Len trzepany Wó-.
łożyn (bas. I, sk. 216,50) 1234,05 — 1277,35.
Len trzepany Hoduciszki 1234,05 — 1277,36
Len .trzepany Miory 1125,80 —- 1169,10. з

w procesie

kieh ukazała się informacja o przybyciu da
Wilna pełnomoenika dworu szwedzkiego eelem pertraktacyj z jedną z rodzin ziemiańskich Wileńszczyzny w eełu odkupienia od.
tej rodziny, znajdujących się w jej posiada
niu korony oraz berła królewskiego Szwecji.
które miały przejść na-własność tej rodziny za ezasów Napołeona.
Insygnia te ileń
ma °
mieć na przechowania jeden z banków
skieh.
3
W związku z temi informacjami dowiadujemy się, że władze konserwatorskie nie
posiadają wiadomości, jakoby w Wilnie znaj
dować się miały korona i berło królewskie
szwedzkie. Natomiast prowadzone są w tej
sprawie przez władze badania 4 dochodzenia.

WILNO.
WiTOREK,
7.00:

w

stosunku

do

karę

na

lat

2.500

1

pięć

złotych;

roku

oraz

więzienia

na

Michela

z

grzywnę

za-

Michefa

w

wysokości
—

na karę

1 roku więzienia oraz na grzywnę w wyso
kości 1000 złotych i Borysa Alpera — na
dwa lata więzienia i grzywnę 1000 złotych
W motywach
wyroku
przewodniezący
* kompletu wiceprezes S.. A. Dmochowski po-'--dał m. in., że USIŁOWANIE PRZEKUPIENIA
POLSKIEGO: URZĘDNIKA NIE ZASŁUGUJE
NA ŻADNE WZGLĘDY.
(Włod.)

11.40:

poł. 15.10:

Program

dzienny.

15.1

rozm.

18.00:

„O

celach

dążeń

ludzkich

-—

dobrobyt"

- odćzyt. 18.20: Skrzynka. muNowe płyty muzyki tanecznej.
. litewski. 19.15: Codz. odc..pow.,
.25: Feljeton aktualny. 19.
Sport. „19.43:
Wil. kom. sport. 19,47: Dzien. wiecz.,
20.00:
„Myśli wybrane.
20.02: „Manon Lescaut,
jej pierwowzór i jej autor“ -- wygl lad.
Boy-Želeūski. 20.17:
„Manon Lescaut“
оре
ra Pucciniėgo. 20.45: Kwadr. liter. 24.00: D.

22.30:

ŚRODA,:

Muz.

tanecz.

dnia. 7 marca

1934

r:

7,00 — 8,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka.
Dzien. por. Muzyka: Chwilka gosp. dom. —
11,40: Przegląd prasy. 11,50: Utwory Moniuszki (płyty). 11,57: Czas. 12,05: Muzyka po
pularna (plyty)jį 12,30: Kom. mieteór. 12,33:
Wyjątki z operetek Lehara (płyty).
12,55:
Dzien. poł. 15,10: Progr. dzienny. 15,15: Wia
domości ogrodnicze. 15,25: Wiad: o eksporcie. 15,30: Giełda roln 15,40: Honegger —
„Pacific* (płyty). 15,55: Recital śpiewaczy.
16,10: Audycja dla dzieci. 16,40: Nowości te
atralne. 16,55: Koncert. 17,25: Recital fortep.
17,50:

Progr.

na

czwartek

i rozm.

18,00:

„Ta

jemnicze głębie oceanu* — odczyt.
18,20:
Muzyka lekka. 18,45: „Jak ongiś piękności
wileńskie swą urodę konserwowaly“ — feli.
19,00: Codz. ode. pow. 19,10: „Literatura na
Capri* — felj. 19,25: „Myśli wybrane, -—
19,30: Opera „Dwie Wdowy*
— Smetany.
20.20: Dziennik wiecz. 20,38: Sport. 20,43:
Wil. kom. sport. 20,48: D. c. opery. 22.00:
„Sen porabka wiosennego — felj. 22,15: Mu
zyka taneczna. 22,40: Rezerwa. 23,00: Kom.
23,05:

Muzyka

taneczna.

RABJGWE

|

MANON LESCAUT.
Tegoż dnia o godz. 20. wykonana będzie
w radjo romantyczna opera Pucciniego „Manon Lescaut“ w wykonaniu
człowych- sit
opery warszawskiej, z p. Zmigrėd Fedy:zkowską na czele. Operę poprzedzi prelekcja
Boya Żeleńskiego na temat „Manon Lescaut,
jej pierwowzór i jej*autor:
OM

zawieszeniem

Eidenheita

Muzyka.

CZCI ALEKSANDRA ZARZYCKIEGO.
We wtorek o godz. 16,55 w związku z
setną rocznicą urodzin wybitnego kompozytora naszego Aleksandra -Zarzyckiego transmitowany będzie koncert, złożony z utworów
tego artysty.
Audycja
poprzedzona będzie
prelekcją F. Brzezińskiego, który. przypomni
radjosłuchaczom postać i twórczość popular"
nego ongiś kompozytora. Następnie p. Irena
Dubiska odegra kilka . skrzypcowych. utwo:
rów Zarzyckiego a p. Marja Mokrzycka 9dśpiewa kilka jego pieśni.
PARĘ

Eidelheita, narzeczonego Raliny Sz., na lat
pięć.
Sąd Okręgowy skazał, jak podawaliśmy—
Chaima Szereszewskiego, ojca Hełeny Śż.
na

1934 r.

KU

granicę aresztowanej za działalność komunistyczną Haliny Szereszewskiej.
Sąd Apelacyjny uznał winę oskarżonych
za udowodnioną i wyrok pierwszej instancji
zatwierdził, zawieszająe jedynie warunkowe
wyroku

Gimnastyka..

NOWINKI

i ułatwienia ucieczki

:

6 marca

ka organizacja kobiet katolickich
15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30: Gietda roln.
15,40: Kącik językowy. 16.56: Koncert, ku.
czci Al. Zarzyckiego. 17.35: Piosenki w wyk
tria Rapackich. 17.50: Program na środę i

meteor.

Wczoraj, o godz. 12-ej, Sąd Apelacyjny
w Wilnie ogłosił wyrok w sprawie Szereszewskiego i innych, skazanych w grudniu
ub. roku przez Sąd Okręgowy na karę więzienia za próbę przekupienia sędziego śled.
czego Kaweckiego w celu wypuszczenia
z
śledczego

Czas.

dnia

Utwory J. Straussa (płyty), 41.57: Czas. 12.05:
Koncert. 12.30: Kom.. meteor. 12.55. Dzien.

Szereszewskiego.

więzienia

Konserwatorskiego.

W jednem z pism wileńskich i kilku łódz

c. opery.

> 1 Infarska w Wilnie

55

(J-m)

Urzędu

i Śnież-

w Wilnie i Komitet

Państwowej

twierdzą, że

są w sejfie ban-

(PAT).

kuropatw.

nej zimy jest specjalne utrudnione. Zb
się wówczas biedny ptak, do wsi i tam
łapywany bywa w sidła, a następnie dostarczany pokryjomu na rynki wileńskie, co jest
przeciwne prawu łowieckićmu i karane by
wa surowo. Władże policyjne nie mogą jed
nak same walki z tem przekroczeniem prze
prowadzić, a powinno im pomóc w tej sprawie całe społeczeństwo,.
USK
Pomoc ta jest bardzo łatwa i skuteczna:
nie kupować przez całą zimę, począwszy o
1-go listopada kuropatw, sprzedawanych nie
legalnie. na rynkach.
a
а
Z gorącą prośbą o taką pomoc zwraca

wa

ca i Lewinzona na 1 rok w. Na mocy amnestji
(przestępstwo popełniono w 1931 roku) zmniej
szono karę o połowę.
Podobno „Bruderferain* organjzuje uroczystość triumfalną.
Włod.

wykonanie

MEFISTA.

poprowadzono
Skowronka na
16. W domu tym Lichtzon miał

umeblowane

z aresztu

nie

kiwał

nich

niewinnych łudzi

Skowronka

krzywdzie.

swej

prawą

Skowronka nabiera cech aktu zemsty za niewinne ofiary. Skowronek zgodził się. Odbył
naradę z Lewinzonem, Kacem i Krawcem i
wyruszył w nocy na syinulację. Przedtem oddał im portfel-i zegarek.
+
Po nocy „rabunkowej“ — Skowronek mijał
się spotkać z Kacem i Krawćem na rogu ulie
Ostrobramskiej i Kolejowej.
Policja, po otrzymaniu tych informacji,
udała się na ul. Ostrobramską i „zatrzymała
spacerujących tam Krawca' i Kaca.

wystękał:

o

wroga

—o Wojciuka

Stanicy,

owyeh

je się jednak nie ulegać wątpliwości,
że wartość jest duża, bowiem według
otrzymanych przez nas iniormaeyj,
pochodzących z bardzo: miarodajnego
źródła, są one dziełem słynnego włoskiego
mistrza jubilerskiego Martiniego.
|
i

im.

obojętność i nice
nlepek jest przez

dworu.

jest wartość

otrzymać stanowczej odpowiedzi, Zda

Wileńszczyzna,
najbardziej ku północy
wysunięta część Rzeczypospolitej, kryje w
swych kniejach różną zwierzynę. Między in.
nemi trafia się tu jeszcze i kuropatwa polna.
ptak zasadniczo bardziej południowy. Ma tu
jednak ona nadzwyczaj ciężkie warunki by
tu,

Sąd, po wysłuchaniu świadków, uznał winę oskarżonych za udowodnioną i skazał
—

prośbę.

W: godzinach, w których Lichtzon i Wojciuk spali smacznie pod strażą policji na ulicy Sofjana rozegrał się dalszy ciąg tej historji
Do posterunkowego Szymona Zajączkowskiego podbiegł jegomość o rozwichrzonej czu
prynie, rozwiązanym krawacie i podnieconym

ulicę

Francuzki.

wyłącznie

W obronie

pokoje

|

dla szwedzkiego

wysoka

kiejnotów, na to pytanie nie mogliśmy

i przemysłowych

Bisk. W. Bandurskiego zwraca się do P. T.
właściciele firm
handlowychi
przemysłowych na terenie wojew. wileńskiego i nowo.
gródzkiego z gorącą prośbą o zaopatrzenie
okien wystawowych nalepkami z podobizną
ś. p. Ks. Bisk. W. Bandurskiego ku upamięt
nieniu rocznicy. jego zgonu. przypadającej na
dzień 6 b. m.
S

UŚMIECH

Z pogranicza.

Jak

Apel do właścicieli firm

—

młodej*

dzki w roku 1810 jako Karola XIV.

handlowych

wronka

.„wiecznie

Bernadotta, powołanego na tron szwe-

zyskanie

bliższe

Dramat, tragedja — „bankrut“.
Dyżurny przodownik słuchał śpiewu

przebój

Francji za Napoleona I-go

ieh w Wilnie i wszezął starania o od-

zaczęli
ko, co

Nowy

i cenna kolja, szwedzkiej krėloweį
Marji. Wiadomość o berle narazie nie
potwierdza się.
i
Krėlowa Marja;
była
malžonkų

marszałka

dalszych

dochodzeniu

W

05

11-lelnicj sprzedawczyni

zet.
ERARPERAROCCZZOKW

o wykryciu

wezoraj

:

łów,

‚

eko

nas

skich banków, szwedzkich insygnjów
królewskich, wywołała wielką sensa-

Wezoraj Sąd Okręgowy w. Wilnie skazał
urzędnika kolejowego K. Szlempo, lai 37,
ojca dwojga dzieci, na karę 6 miesięcznego
więzienia za usiłowanie ezyhu nierządnega

ог-

ZBIEGL DO POLSKI.
Z pogranieza donoszą, iż w rejonie Radoszkowicz na teren polski zbiegł znaiy
«łziałacz. narodowy
białoruski Stefanowicz
Michał. Stefanowiez wezoraj wyjechał do
Pińszczyzny. gdzie ma krewnych.

propagandowe,

AN 0004 OL PALA

э

przez

cję.

czyzn. Jeden skręcił mu ręce w tył, dwaj inni

-

podróży.

ойу 1 koronie szwedzkiej w .

Podana

‚

DANA;

Uwodzicieł nieletniej.

fiana

-

ganizacja pracy w zespołach P. R.
Stawiło się na kurs 24 przodowników ze
społów konkursowych i 49 słuchaczy z tychże zespołów, wszystkich uczestników kursu
było

Ceny

Na podwórzu

samo-

oraz

:

„NITOUCHE“

wiedział

się dwudniowy kurs w dniach 22 i 23 lutegu
w lokalu dziewieniskiej szkoły powszechiej.
W programie omówione były zagadnienia:
zbóż,

DZIŚ:

Ratunku, obrabowali...
trzecim posterunku P. P. jegomość podał się za Skowronka Zenona i-barwnie opo-

zacjach młodzieżowych. Powstało 25 zespo
łów konkursowych P. R., dla których odbył

okopowych,

swój

dzieci.

—

dzielnych i myślących rolników; umiejących
celowo i świadomie pracować na swoich gospodarstwach i w organizacjach, poczęto organizować zespoły konkursowe przy organ'-

uprawa

głodne

JUTRO

głosem

postawiona Widząc że przez
rolnicze zdobywa
się pofachową,

między.

CHÓR

tego

Mistinguette na koniu.

w

tę

° Па

bawarskie

rozdzielającego

on,

posadzić?

RZOGREWYSYWE ASZACE COPOZW

ZESP.

pracy

zeznał

komisarzu.

was

siądzie, uspokoi się
Samuel Lichtzon

natomiast

śledztwie

w. biurach

marcu.

ra ma być żywym
pomnikiem
uczczenia
świetlanej pamięci bisk..W. Bandurskiego

Przodownik uszczypnął się. Nie, to nie
i
— Do djaska
ybuchnał nagle — kpiny tu robjć przy.
В
— Panie komisarzu — Zaoponowal snokojnie Lichtzon. — Proszę zamkniąć nas do
kryminału. Potrzebne jest nam alibi.
— Alibi?
— Tak jest, alibi. Może pan komisarz u-

Zułowie

DLA PRZYRODNIKÓW
KONKURSOWYCH.

mi

zł. 650.-

GDYNIA — AMERYKA

oraz

znaczony

"

może

W

Dziewieniszki.
"KURS

W

panie

tak,

To

nale.

Żejmo

Koła

w

od

Warszawa, Marszałkowska 116.
Gdynia — Lwów — Kraków — Rzeszów

W-

hruz-

kratkami?

—
chcemy

anoc w zrealizowaniu tego projektu.
w

płatności

LINJA

Miro-

A teskno naiń było, panie komisarzu..

Za
-A

nie na odstąpienie tego budynku.
Remont przypuszczalnie może kosztować około półtora tysiąca złotych.
Apelujemy do społeczeństwa o po-

v.-prezes

gm.

odwagę...

—

w szczególności D. O. K. III w Grod-

Józet

Ignacego

Doliny,

Szanowanie panu komisarzowi, padamy
nóżek, kłaniamy się...
— A.. Wiłam, witam. Czem wytłumaczyć

naszą

tea

admin.-wojsk.,

domu
wsi

—
do

odremontowany

o fundusze

władz

w

Cena

я

Komitet

ślał.

gruntownie ten
budynek,
przyczyni
się do wzniesienia w Zułowie trwalszej pamiątki.

Chodzi

A

mu,

CHGEMY DO KRYMINAŁU.
Pod wieczór w dniu 16-go grudnia do
wydziału śledczego w Wiłnie weszli łękliwie
dwaj mężczyźni.
Dyżurny przodownik nie
chciał spoczątku wierzyć swoim oczom. Przy
byszami bowiem! byli Samuel: Łichtzon i Szymiel Wojciuk — filary stowarzyszenia „Bru
derferajnu* -— dobrzy znajomi policji.
— Kie licho, czyżby ze skruchą? — по-

maj.

<el

r. b.

Marocco

od 5 do 29 kwietnia bor.

Więzienie to najlepsze alibi.

stare

skie, Okolińskie i Zabieliskie, które
są oddalone po parę kilometrów
od

natomiast

ehrzein

zatrzymano.

trystycznego

kołysał małego ;Ziuka, te jeziora, nad
któremi On się wychował, jak urocze,
jezioro Piorun, jezioro Podmiedziń-

gdy

przedstawia

Conrada

Teatr muzyczny „LUTNIA*

iż samogonkę nabył u sąsiada Daniela Frane
kiewicza, który oświadczył, iż samogonkę
nabył u przygodnego przekupnia, który dwa
razy w miesiącu przyehodzi do wsi. Poliejawszezęła poszukiwania
tajemniczego przekupnia-trueieiela.

szczątki i ten obszar Ziemi, który wy-

wiu.

oraz

mie

dowskiej zatruli się denataratem Paweł Darezenko, Kazimierz Kruezy, Stefan Balcewiez.
Zatrutych skierowano do szpitala. 4firono-

Rolni-

te

zaliczka

z tyfusem.

mieszkańca

również

zwiedzają

życząc

jest

Rezerwistów,
będąc
przez
okres
prezesem Pow. Zarządu Federaci,

nowieza,

«remontowany budynek mógłby s
nowić pomieszczenie dla wspomni
spełniać rolę schroniska

pogra-

płatna

Zatruli się samogonką

cze i mogące powstać w przyszłości
imne organizacje społeczne.
Ten odniowionyi gruntownie o-

nych organizacyj, ale mógłby

ochrony

Korpusu Ochrony
mu podczas ban
Turkowski.
wicestarostę pra-

Gminnego,

Walka

nowicie o gruntowne odremontowanie
jednego z istniejących budynków, któ
rego ściany są jeszcze dobrze zakonserwowane. a który ze względu na
swą obszerność mógłby stanowić doskonały lokał na dom ludowy, na świe
ilicę, gdzieby miogły znaleźć pomie;z-

Mł. Wiejsk.,

ilustracja

braciszka

chleb

służbie

Samorządu

Teneriffe
„Madeira

Na teren pow. dziśnieńskiego przybył;
ostatnio
nowe
kolumny
przeeiwtyfusowe
Kolumny przeciwtyfusowe przystąpiły energieznie do akeji zapobiegawczej. W. mies.
lutym władze lekarskie zbadały przeszło 500
choryeh, którzy dochodzą powoli do zdrowia. W. b. m. spodziewane jesi ostateczne
zwalezenie epidemji na terenie tego powiatu.

Myśl Koła Mł. w Zułowie jest nie«o innego charakteru. Chodzi mu mia

Koło

ciężkiej:

Gran Canaria

BRZ OWO:
Dłuższy czas powiat brasławski
będzie
odczuwał brak tego człowieka. w wiełu pracach społecznych, lecz pozostała nam na
dzieja, że p. starosta Nowicki będzie i nadal
utrzymywał łączność z tutejszym powiatem.
Szczęść mu Boże na nowej placówce!
0.

czci

niej, bo 19 marca. 1933 r. 23 p. uł. Gro-

czenie

w

Związku
-ciu łat

jakiejś pamiątki w Zułowie, ażeby w
rozsypujących się jego szczątkach nie

którego

go

by na nowej placówce pracował tak wydatnie, jak na terenie powiatu brasławskiego,
gdzie był twórcą szeregu organizacyj, a szcze
gólnie dużo pracy położył nad rozwojem

Koło Młodzie

ślad Człowieka,

Ówczesna

Trytek.

przednika

m.

okrętem

1EI
CIE K
AOR
A
GÓRE SARS

Ropczycach.

nicza, nadały mu odznakę
Pogranicza, którą doręczył
kietu pożegnalnego p. kpt.
Z żalem też żegnali p.

ży Wiejskiej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego rzuciło myśl wzniesienia
zaginął

że oboje

miłosnem.

Na teren powiatu brasławskiego* przybył
p. Nowicki jako kapitan wojsk polskich —
dowódca bataljonu Straży Granicznej i jemu
przypadła w udziale obrona prowizorycznej
granicy polsko-łotewskiej.
To też władze
K. O. P.-u widząc w nim niejako swego po-

Obozu.

Istniejące w Zułowie

w

lutym

terminem

Powiat brasławski w osobie p. Romana
Siła-Nowickiego traci nietylko kochanego i
ogólnie szanowanego urzędnika, lecz przedewszystkiem działacza społecznego,
jak ta
słusznie podkreślił w swojem przemówieniu

kiem gospodarstwa rolnego, hodowla-

Komendy

tle

15 b.

morska

„KOŚCIUSZKO”

Do dnia 5 b. m. platny. jest podatek od
energji elektrycznej pobrany przez sprze
dawcę energji od dnia 16 do 28 lutego:
Do dnia 15 marca płatna jest I rata kwa:
talna podatku dochodowego z tytułu komu
lacji wraz z dodatkiem kryzysowym.
у
Ponadto płatne są w marcu wszelkie ża
ległości odroczone lub rozło:

POŻEGNANIE WICESTAROSTY.
W dniu 1.III r. b. społeczeństwo powiatu
brasławskiego z żałem żegnało długoletnićgo
wicestarostę — p. Romana Sila-Nowickiego,
który odchodzi na stanowisko starosty. po-

go. Tu spoczywają prochy jego dziadków po matce śp. z Michałowskich, tn
spędził On wczesne łata swego dzie<iństwa. Do czasów okupacji niemiec
kiej Zułowo było kwitnącym ośrod

zarząd

wynika,

na

"Brastaw.

0 pamiątkęw Zułowie
dzenia, Marszałka

listu

życie

dnia

miesiącu

się życia.

odbierają

wycieczka

sięczna na poczet nadzwyczajnego podatku
od dochodu, osiągniętego przez notarjuszy,
pisarzy hipotecznych .oraz komorników
®

"Na tle miłosnem..
W dniu 3 bn. w Nowo-Wiłejce Józef Bal
cerak, kaprał 86 p. p. z Molodeczna zastrzeił Marję Dobrowołską a następnie sam poz

i stonca

kategor;:,
handlowe

rotu.

wojska z pozbawieniem praw obywatelskich
na przeciąg 5 lat. Sierż. Więeko i sierż. Kłaj
peda — ma 1 rok i 3 mies. więzienia, degra
daeję i wydalenie z wojska z pozbawienieu:
praw na przeciąg 3 lat, b. płatnik por. Kopeć
został skazany na 2 miesiące więzienia. -—
Wszystkim zaliczono areszt prewencyjny.

w sprawie nadużyć finansowych przy wypła
cie strawnego
w 81 p. p., sięgających kwoty.
22,450

zlinczować

[ORECZISZINa wyspy kwiatów

przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze
W ciągu 7 dni po dokonaniu potrąceń
płatny jest podatek dochodowy od uposażeń
służbowych „oraz emerytur i wynagrodzeń
za najemną pracę wraz z dodatkiem kryzysowym.
Do dnia 15 marca płatna jest IV zaliczka
kwartalna na podatek przemysłowy od ob

za defraudację.

Skazani

dniowej

usiłowało

są

oraz

Przeszkodził jednak temu sołtys Jarosiński
i włościanie, którzy z rąk wzburzonych nie
wiast wyrwali pokrwawionego Pietkiewicza.

go

się

przedsiębiorstwa
handłowe.T
i II
prowadzące
prawidłowo
księgi

Dowiedziawszy się o przyczynie pożaru
kilkanaście kobiet, przeważnie poszkodowa-

nocy z 3 na 4 b. m. we wsi Ludzianki
gm. twereekiej spaliły się gospodarstwa 11
włościan. Pożar powstał w zabudowaniach

podatki płatne
w marcu.

W| marcu płatne są następujące podatki
Do dnia 15 marca
;płatna jest
zaliczka
miesięczni na podatek przemysłowy
przez

Pędząc samogonkę spalił 11 gospodarstw.
W

ESI

TRANSMISJA

Z PRAG

CZESKIEJ.

W. środę o sodz. 19.30 wszystkie rozgłoś-

Całkowite

zaćmienie

słońca.

nie polskie połączą się z Teatrem Naroda
wym w Pradze Czeskiej, skąd transmitowana
będzie opera komiczna czołowego kompozy+
tora: czeskiego, Fr. Smetany p. t.: „Dwie wdo+wy”.
">

4

KU

gospodarczego

podniesienia

ziem półnoeno -. wschodnieh*
na Czarnej Kawie Klubu Społecznego.

Wachów

ten temat przez p. dyr. Barańskiego na cs
tatniej Czarnej Kawie Klubu Społecznego,
zgromadził bardzo wiele osób a przedewszystkiem najwybitniejszych przedstawicieli orprzemysłowych
gospodarczych,
ganizacyj
handlowych. i rzemieślniczych.
Ziemie Półn.-Wschodnie co do obszarii
stanowią prawie trzecią część całego pansiwa, co zaś do produkcji i konsumcji dają
zaledwie znikomy odsetek w ogólnej gospo
darce. Co do ludności to są w -85%w:zamieszkala przez hadność wiejską a zaledwie 15%
miejską. Wiele haseł może być traktowane
za wykonalne tylko przy rozwoju gospodar

industrjałizacji,

do

należy

Opad

idzie

na

budowę

dróg

się

nabierze istotnego

znaczenia.

Paka —
Zarzecze

Z innych

się

x Francją

co do

giela

zawarła

i

narazie

próbną

lnianego.

wa,

Izba

darcze.

Pozatem

Rolnicza
zajęły

się

akcją

tranzakcię

organizacje

gospo

przygotowania

ćru

prowadzona

tucje i organizacje
cełem podniesienia
szych

ziem.

Go

na
do

OPLACANIA

przez

obciążeń

,to

naszej

gleby

i wiele

innych

wy
na

pracy

niu pracy

dźwiński,

Agr.:

Fiskalizm

a

ZE ZWIĄŻKÓW

Recenzje,

go. Klubu

Aktualja,

Włóczęgów.

Dział

w lokału

Komendy

linja

Wicewojewoda

mecourt,
Zast.

Jankowski,

Nacz. Zmigrodzka,

Starosty

Grodzkiego,

w zimnych

J. Sujkowskiej:
Grzego-

Demeter,

Kłarze

rzu.. Każde z nich miało oczywiście tajemne zakątki
duszy, ale łatwo było zorjentować w ich psychice.

Każde szło swoim szlakiem

i można było zawsze

ód-

gadnąć z mniejszem łub większem prawdopodobieństwem, pobudki ich czynów i przewidzieć, jakby роsłąpili w danym wypadku. Pola, obdarzona instynktem psychologicznym, wyrobionym przez pisanie powieści, mogła określić, do jakiej kategorji ludzi nale-

żeli jej bliscy i znajomi. Klary, Spencerów, nawet Uglowów

można

było liczyć na setki. Pandolfo

był jęedy

ny w swoim rodzaju. Takiego człowieka jeszcze nie
znała. Nie mogła go porównać do nikogo. Jeżeli kogo
przypominał,

Renesansu,
ciągłą

grozą

to

chyba

potężne

wiełkich książąt,
mordu,

nie

postacie

którzy

licząc

się

włoskiego

pod

żyli wesoło
z niczem,

jak

to

łudzie awanturniczego życia, którzy oddawali swoje
artystyczne dusze poetom i malarzom i hojnie ich
obdarzali, którzy gardzili skąpstwem narówni z tchórzostwem

i słynęli ze szezodrobliwości;

którzy

opłat

mający

są

Z życia

rzecz

=oa

pracą

w

i zniszczonych

banknoty,

delek-

banknotów.

które,

i

cuchnących

łochach

biletu.

zuu

o godz.

—

Dziś,

8 w.

„U

—

mety '

rozwiązuje

dalsze

losy

głównej

racje

—

art.

mal.

Tymona

Deko

Model

Niesiołowskiego

— Teatr Objazdowy — gra dziś 6 marca
w. Postawach, jutro dnia 7 marca w Głębe
kiem — współczesną komedję angielską H
Jenkins'a „Kobieta i Szmaragd* z H. Skrzyń
łowską

i

W.

Ściborem

w

rolach

„do

odwołania*

—

nie

już

sezonu

(do dnia

ważne.

31 sierpnia

Onegdaj w ezasie największego ruchu na
„Kaziuku* przodownik polieji śłedezej zat:-

udało

się

znieważyć

nię ucztował

nad

głową

Wieki

wyługowały

z dusz

w terminach

altruistycznego egotyzmu.

równie

będzie

musiał

wykrzyknęła:

dla

więc

skoro

Na

wszystko

pani

tak,

się

iej

energji

przypada

ziemi.

można

to

ją

Pański

Gotowa

zgadzam

Rozumiem,

cicho-sza,

je-

zgóry!

:na

pociski z karabinu
miljona razy szyb-

ostatnich. Cząsteczki te rodzą
atomów, które ałbo zmieniają

šie

w

go

fotony.

(jak

op.

albo

zostaje

od

fotonu

powierzchni

ks

pochłonięta.
powodują

Często

pewne

a,

planet,

też

uderze-

przemiany

che-

miczne i tak np. dzięki nim
oko nasze od:
czuwa wrażenie światła, a klisze fotograficzne dają obraz.
:

paluszkach*

0 tem

PREMJERA!

od tych
wewnątrz

nia

-— Aha.
'
Brama... Schody... Drugie. piętro...
— Tu.
— Tu?
— Giszej, na Boga! Mąż!
— Sza...
,
— Zdejm pan obuwie, žeby podloga nio
skrzypiala.
:
— Sprytna szełmutka z ciebie! Już sie
zdejmuje.
-— A teraz szybko do pokoju!
Blask świateł oślepia na chwiłę donżua
na. Z przymrużonemi oczyma stoi z wiełce
głupią miną, trzymając niezdarnie w ręku
kamasze.
Kilkanaście osób przygląda mu się z«
zdumieniem.
— /'Moi goście,
— prezentuje urocza mężatka, uśmiechając
się złośliwie, — a oto
mój znajomy, wielki oryginał, jak państwo
widzicie.

po
(e).

teorję Гоkwantów

Pierwsza okoliczność może być spowode:
wana
dostarczeniem atomowi enetgji ciepinej,
czy elektrycznej: nabiera on wtedy zapasu tej energji, a potem oddaje go zpowrotem,
wyrzucając „paczkę* energji.
czyli
kwant albo foton.
Druga okoliczność ma
miejsce na. słońcu i gwiazdach; tam atomy
ulegają unicestwieniu, giną i przeobrażają
się w pędzące fotony. W ten sposób zapas
atomów, a załem i masa słońca stopniowa
maleje; rozpływa się
we wszechświeci
postaci promieniowania. Maleńka
promieniowania trafia na ziemię
nety, przyczem albo odbija s
powrotem.

zwarjo-

dobrze.

mi.

gdy uczeni zaakceptowali
Teorja
fotonów.
czyli

zapas energji, podobnie jak zmienia
rozpziężająca się gwałtownie sprężyna
zostają zupełnie unicestwionać i prźeis

Mieszkam o parę kroków słąd, a
— Musi pan być ostrożny,
bo mój me

Fotony

są

czynnikiem,

nieć

zatem

bez

niesłychanie

którego

'i widzieć.

nie

Niemożliwą.

майпуто

mogliśmy

również

ist-

byłabw

fotografja, która polega na częściowem rozbijaniu przez pędząey foton, t. zw. bromku
srebra,

jakim

papier

fotograficzny.
To. ezęściowe

pokryta

jest

można

doprowadzić

do

klisza,

końca,

błona

lut»

rozbicie

działając

w

ciemności na kliszę płynem, zwanym wywoływaczem.
Wywoływacz
rozkłada trafiony
prz
fotony bromek
srebra
na _ srebro.
i-brom;

brom

rozpuszcza

się

w

wywoływa-

czu, a srebro w 'postaci bardzo drobnego.
czarnego proszku zostaje
na powierzchni
kliszy lub papieru i tworzy obraz.
go

Foton jest zatem czynnikiem, bez
fotografja nie mogłaby istnieć.

które-

—e

teraz

mówi

cały świat

Tęskne

romanse

cygańskie

HELIOS

Ostatnie dni!

ROXY|

Dziś!

Cudna

(k

węgierska.

kinie

„HEŁIO

gwiazda ekranu
program: Przepiękny

Nad

WĘGIEL

dodatek: — oryginalna

parodja

Ra

rysunkowa

a

'

PiotrowiczJurczenkowa

„Progress“

Tie)

Grdynator

Warner

choroby skėrne, wenerycxne i moczoplciowe

wiieńska 7, tel. 10-67
godz. 9—!

Micklewicza
przyjmuje

i 4—8

28, m. 5

od 9-—1

Z.W. P

i 4—£

|

od

(0 on sobie myśli? Czy chce się rozwieść,
bez

względu
dalej.

zaś

linium*

dostała

istne piekło.

się

do

Pandolfo

wiadomości

zyskał

prasy,

przydomek

wybuchło

„Najwięk-

szego głupca na świecie”. Wziął na siebie kolosalne
zobowiązania. Cały jego majątek przeszedł automatycznie w ręce władz sądowych.
Stracił wszystko: dom, obrazy, mebłe, auta, fab-

ryki, papiery

wartościowe,

patenty.

Wpadł

z których nie było ratunku.
W odpowiedzi na hist kondołency jny
u Poli osobiście.

—

Tak.

Zbankrutowalem.

Ale

w sieci,
zjawił się

co za kołosalne

bankructwo! — był z tego dumny. — I nie ja — do!knął czoła i serca —

i nie ja jestem odpowiedzialny.

(hurtownia na prowincji)»
monopolowego.
Zgłoszenia telef. 11-12.

| 4—k

sprzedam

Encyklopedię powszechną
Orgelbranda
16 tomów
.
i serwis stołowy.
Mickiewicza 48 m. 11.
wejście
od
Stromej,
W godz. od 4 do 6.

Pokój

suchys.
ciepły

Jagiellońska

3-13

sdować fantasmagoryczną
groteskówością
sytuacji.
Ghłeb eodzieny mam z łaski moich wierzycieli. Może
nawet nie to. Są chciwi na złote jaja; więc mie chcą

jej doda:

czucia i poczuła się trochę dotknięta.
Kiedy wreszcie cała prawda o bankructwie „Pau-

zł.

interesu

Jestem tyłko ofiarą ironji bogów. Bogowie sprawil.
że tama pękła i wody pochłonęły wszystko moje dob
ro. Jestem bez grosza i gdybym
zamówił. ubranie
,u krawca, mógłbym iść pod sąd. Mogę się tylko ra-

czy

Musiała cze-

wypadało

Okazyjnie

w.

się,

na to, że jest żonaty?

Narazie

do pewnego

telefon 10-90,

od godz. 9—12

Zgub. legitymację urzędniczą
wyd.
przez
lzbę
Skarbową w Wilnie na im.
Antoniego Stołyhwy,
uniew.

z gotw. 30000

ulica Micklewlcza 4,

34

g. 5—7

Wspólnika

akėrne,

1 moezopleiowe,

kobiece.

Oland.

'Poszukuję

weneryezne

skórne,

ul. Wileńska

Przyjmuje

Choroby

szpitala Sawicz

Choroby

Dr. Wolfson | Dr. J. Bernsztein
i moczopłciowe

to ty"

filmu „KING-KONG" oraz najnow. „FOX*

M Kenigsberę

Dr. Janina

weneryczne,

Choroby. skórne,
weneryczne,

„Moje marzenie

„ŻÓŁTY DETEKTYW*

Górnośląsk. konc.

paka M. DEULL

Šš z”.

Zdobyć cię muszę

w arcyfilmie

LILJANA HARVEY <...

Najznakomitsza

R. BOLESŁAWSKI

ŚPIESZCIE!

Klara zaznaczyła, że gdyby tak czuła dwa lata
wcześniej, to nie doszłoby do żadnych komplikacyj.
Pola uznała tę krytykę za brak inteligentnego współ-

/

w

Praędziwne przygody najzpakomitszego współKraina tajemnic, zagadek i niezwykłościł
€zesnego fenomenalnego chińskiego detektywa, którego postać odtwarza znany i genialny

=

od

Wkrótce

ŚPIESZCIE!

Najbardziej sensacyjny z sensacyjnych,
najnowszy. i znakomity film „FOXA“
o Charlie Chanie p. t.

D
WEAR

muzyka

JANA KIEPUR

25.000 osób

już słyszało niebianski głos
naszego
słynnego
rodaka

„Režys.

BRZASKU

O

BURZA

miłości!

poświęcić poprostu wszystko.

pewna de-

siebie.

widok

co obchodzi, czy nie — rzekła lady Demeter.
Pola opuściła bezsilnie ręce.
— Czasami zdaje mi się, że mogłabym dla niego

ludzkich

wiedziała:
się od niego poraz n-ty. że są stworzeni

Na

wać mu w czarnej godzinie otuchy.
i
— Nigdy nie mogłam się zorjentować, ezy on cię

był unikatem, człowiekiem nieobliczalnym i fantastycznym. Któż mógł go zrozumieć i odgadnąć?

rozsądna,

rodzaje

kać, co będzie

umę-

ła jej.o tem, jak została porwana przez Pondolfa i do.

—

Pola nie mogła na to odpowiedzieć.

z Ri-

Nie mogła pojąć nawet jego bankructwa. Ciągłe
wydawał się jej jednakowo niezwyciężony.
- Na drugi dzień spotkała się z Klarą i opowiedzia-

A

—

„Gre

trochę

niego

mieszkańcom

Film, który prześciga najśmielszą wyobraźnię
PROGRAM:
Oryginalna parodja dzwiękowo - rysunkowa filnu „KING-K ONG* oraz najnowszy „FQ X*
Bilety honorowe i bezpłatne nieważne. Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10.15.

NAD

Tragedja kobiety,
która poznała dwa

uciekniesz,

finicja. Lecz romantyczna, renesansowa koncepcja nie
godziła się z pochodzeńiem Pandolfa, z ojcem, wyrobnikiem' z Neapolu i matką, porządną służącą z dobrej
angielskiej rodziny, kobietą z łudu. Słowem Pandolfo

zawsze

MIESIĄC
SZLAGIERÓW

—

wspaniałego,

To była jednak

—

policjanta?

Na odpowiedź
czekać...

Takl

temperament zaimponował
stem ulec panu...
— O boska istoto!!

ka“ zatrzymać.
Wezoraj „Grek* z polecenia władz sądowo-śledczych został osadzony w
więzieniu
na Łukiszkach.
Badany „Grek* tłumaczył się bardzo naiwnie:
— Panie komisarzu czy możną brzuehem
czynnie

dla

nam,

drugiemi, podobnie jak
maszynowego, ale około

wać, oszaleć.
— Jeszcze raz proszę, odejdź pan. To
nieprzyzwoicie zaczepiać mężatki na ulicy.
— Wszystko mi jedno! Przyzwoicie, czy
nieprzyzwoicie, kocham panią i basta.
— awołam policjanta.
— Nawet cały komisarjat! Będę na cały
głos wołał, że jesteś piękna, że cię kocham!

Czy možna brzuchem
czynnie znieważyć?

których

udziale

świetlnych
jest najnowszem
objaśnieniem
istoty światła. Wedle niej
światło składa się
z maleńkich cząsteczek, pędzących jedne ża

— Pani mi się, szalenie podoba.
- Czy pan odejdzie?!
2
— Za nic.w świecie. Pani musi mnie wy,
słuchać! Jesteś urocza,
piękna, zachwyca
jąca! Pani musi być moją!
-- Zwarjował pan?!
--

pomocy

kapełusza.

— Panie, proszę zostawić mnie w 5pokoju! 'Widzi pan, że mami obrączkę na palcu!

r.)i

przy

wiosennego

DONŻUAN W OPAŁACH.

głównych.

są

kosztownej

w

chwili,
tonów.

Humor.

— Uwaga ! — Administracja Teatru Pohulanka: przypomina, że: „legitymacje zniż
kowe, wydane z początkiem sezonu z waż
nością

a

nej minuty. Te rewelacyjne dane o zmniejszaniu się słońca
są owocem
najnowszych
dociekań
naukowych,
datują
się
one od

posta-

ci trylogji — Franciszka Szywały.
Reżyserja — dyr. M. Szpakiewicza,

ziemi--

Światło ma swoją objętość i jak ło zostało obliczone,
mniejwięcej
jeden miligram
(tysiączna część gramajj waży ilość światła
słonecznego
padającego na jeden kilometr
kwadratowy powierzchni ziemi w ciągu jed-

K. H. Rostworowskiego. Jest to zamknięci"
trylogji dramatycznej, którą otwiera sztuka
p. t. „Niespodziańka*. W; ostatniej części
autor

przypuścić, że słońce, ten niesponaszego
układu
planetarnego,

ta wysyłana bezustannie. ze słońca
w bezmiary kosmosu ma swą masę i to masę potężną. 250 miłjonów ton na minutę ekspedjuje w wszechświat i część tej dobroczynnej

zabić żonę, czy też poprostu wyobraża sobie, że z nim

dzwonili

Pandolfa

że onby

wyrazić

jak

Pohalanka.

6 marca

posiadają

cierpień. Pandolfo chcial uszczęšliwiač. Ale — wsp2miała, estetyczna zmysłowość włoskich ksiąžat łatwe

Kłara,

Miejski

dnia

ubezpieczal-

bezmyślne okrucieństwo. które jest dziś rzadkim występkiem. Niegdyś atrybutem władzy było zadawanie

się dawała

Teatr

chudnie...

NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK

Delegacja Żydowskiego Towarzystwa Kra
joznawczego w Wilnie zwróciła się, do p.
wojewody o zezwolenie na dalszą działaj
ność. Żyd. Tow. Kraj. w Warszawie otrzy
mało już zezwołenie na wznowienie działainości.
(m)

ponurych,

wroga.

również

(2963)

Słońce, podobnie jak wszystkie słońca,
których miljony rozrzucone
we wszechświecie, wysyła wiełkie ilości energji, . która
w. postąci ciepła i światła dociera do nūs,
i której większość
ulega rozproszeniu w
przestrzeniach międzyplanetsrnych.
Energja

021$

żydowskiego.

dolfo sam porównał się do Wielkiego
ezonego

—
wtorek

Funduszu

W Tel-Awiw (Palestyna) odbyło się uro
czyste przyjęcie na cześć nowomianowanćgo
końsula polskiego w Tel-Awiw p. Stan. Łuzorganizowane przez Związek
kaszewicza,
Żydów polskich i Izbę Handlową Palestyńsko-Polską. W przyjęciu wzięła udział elita
tamtejszego społeczeństwa, reprezentanci rzą
du, korpusu dyplomatycznego i różnych in
stytucyj społecznych. Obecny był też polski
konsul generalny z Jerozolimy. p.. Kurnikowski.
ER
Powitania wygłosili prezes Związku Żydów Polskich p. Lezner, burmistrz. Tel-Awiw
p. Dizengoff, wspominając swą ostatnią wizytę w Polsce i w. i. Głos zabrał też dyrektor P. K. O. p. Tadeusz Piech, wreszcie konsul Łukasiewicz.

Tra-

Prawda,

będzie

nie są obowiąza-

na

łańcuchami ich nieprzyjaciele — pokryci ranami i robactwem, skazani na spleśniały chleb i wodę. Panmini.

wielką

65

to niewyczerpane źródło żywotności
chudnie. A jednak tak jest.

- „Nitonehe*
po cenach propagandowych.
Jutrzejsze
przedstawienie
wypełni
świetna operetka Herve
„Nitouche“ 2 L. Ro
manowską w roli tytułowej. Ceny propagun
dowe od 25 gr.

rowej,

RZEMIEŚLNICZE

którzy mieli dusze pełne szlachetnych uczuć — podczas gdy pod kamiennemi posadzkami dumnych sa!.

Po odejściu Uglowa Pola zaczęła znów rozmyślać
o zagadkowym olbrzymie. Wiedziała, co sądzić o 0j-

Babingtonie,

lub

Wymieniane

Zubielewicrowa,
Czernichowski

w

towali się pieczonemi pawiami i pili wino ze złotych
kubków,
cyzełowanych przez genjalnych
artystów:

78

WIELKI PANDOLFO
cu, Spencerze

Starościna

17-ej

więcej niż jedną trzecią powierzchni
jeden podpis i znak wodny.

Królewska

dr. Bar. Na zastępców członków Zarządu wy
brano osoby następujące:
pp. Lorenizowa,

Akademickie

autoryzowany

ul.

o godz.

ich również

ujszczania

ny uszkodzonych

I STOWARZYSZEŃ

Okręgu,

rb.

jakieś inne źródła utrzymania.
'-— WYMIANA
USZKODZONYCH
BANKNOTÓW. Bank Polski przystąpił
do wymia

bezro-

jest

6 marca

ni

5 — 22 o godz. 19-ej. Tamże przyjmują się
zapisy na członków sekcji.
— № poniedziałek dnia 5 bm. odbyło się
zebranie organizacyjne Koła Stowarzyszenia
Rodziny Urzędniezej, obejmującego urzędni
ków Urzędu Woj. Wil i Starostw grodzkiego
wileńskiego i wileńsko-trockiego. Zebra
nie to wyłoniło władze Koła w składzie na
stępującym:
Zarząd: p. p.: Wojewodzina Jaszczołtowa.

WILLIAM J. LOCKE.

Przekład

ryturę

—- Z LEGJONU MŁODYCH. Przy tut. Ok
ręgu L. M. ukonstytuowała się Sekcja Zaga
dnień Spółdzielco-Wiejskich, mająca na celu
bliższe zapoznanie członków z zasadami spółdzielczości i mrzygotowanie ich do-pracy огganizacyjnej j kulturalno-oświatowej w zakresie spółdzielczości wiejskiej. Posiedzenia
sekcji odbywają się w poniedziałki i czwart-

najmniejszego oporu, Feljeton, Z tekstów
„Smorgonji“, W. Truszkowski: Rola wojska
na ziemiach półn.-wschodnich, S. Stomma:
Prądy ideowe wśród młodzieży akademickiej,

iż

pracy.

węglo

— REDUKCJE PERSONALNE W WILEŃ
SKIEJ UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ. Qstatnio w wileńskiej ubezpieczałni społecznej
otrzymało wymówienie pracy6 pracowników
Spodziewane są jednak w najbliższym czasie
znaczniejsze - redukcie.Zwalniani będą w pierwszej kolejce ci, któ
rze wysłużylj już chociażby częściowo eme-

wówczas

zaistnieje

dnia

Atrakcją

1934

akromegal

przemiany

wych.

ROŻNE

botnym,

Klubu na antypolskie zajścia w Kownie.
Michała Króla: Konstytucja z dnia 26 styczmia 1934 roku, Teodora Nagurskiego: Wilno
na przełomie,
Ottona Hedemanna: Dawny
handel

pośrednictwa

urzędu

go

ki

Odpowiedź

ni do
Pracy

)

opłacić.

obowiązek.

wtorek

cę. Pracodawcy

się

wykazać

musi

zaburzeniem

Trudno
żyty piec

komity piosenkarz M. Fogg, urocza tancev
ka M. Nobisówna, oraz wybitny humorysta
A. Wysocki. Pozostałe bilety dziś od godz.
11 w kasie Teatru „Lutnia”.

a zatem nie pobierają uposażenia służbowego
bądź stałego wynagrodzenia za najemną pra-

gdy bezrobotny przyjmie do swego mieszkaS
nia subłokatora.
Również bezrobotni mający sublokatorów
mogą korzystać z ulg podatkowych w formit
umorzenia podatku lokalowego. Może to nastąpić tyłko wówczas, gdy. i.sublokator. jest
bezrobotny.
W tych wypadkach sublokator obowiazany jest przedłożyć zaświadczenie właściwe-

PISM.
stanowisko,

podatek

sam

Ten

Żwiązek Syndykatu Dziennikarzy R P
otrzymał od dyrekcji departamentu ubezpieczeń społecznych zapewnienie, iż wbrew szerzónym pogłoskom nie istnieje żaden projekt
przedłużenia z 5 na 10 lat terminu wyczckiwania na emeryturę dła pracowników u
myslowych.

Nasze

i

bezrobotny

jako

ciężkiem

prze-

Słońce

paryskie.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — Dzisiejszy występ Chóru Dana. Dziś o godz. 8,15
jedyny występ znakomitego Chóru Dana, -który po wielkich sukcesach w kraju, udaje
się w podróż artystyczną do krajów nadbał
tyckich i Rosji Sowieckiej. W interpretacji
tego Świetnego zespołu rewellersów usłyszymy najulubieńsze piosenki, melodyjne tanga.
oraz najnowsze przęboje do filmów dźwięko

ścią do końca

szczania opłat na Fundusz Pracy, bowiem, nie
znajdują się oni w stosunku pracy najemnej,
lecz w stosunku naukowo - wychowawczym,

nie

zasiłek

pobiera

z

kami-

Żyłaki

Mody

Od godz. 11 do 2 po poł. administracja
wydaje nowe legitymacje zniżkowe z ważno

— ZWOLNIENIE TERMINATORÓW OD
OPŁAT NA RZECZ FUNDUSZU PRACY. Izba
Rzemieślnicza w Wilnie podaje do wiadomošci, iż na mocy zarządzenia Prezydjum Rady
Ministrów z dnia 6. IL. 1934 r. uczniowie (ter
minatorzy), praktykujący w zakładach rze-.
mieśłniczych nie podlegają obowiązkowi uj-

uzależnia

okėmik

których

Januszkiewicz —

SPRAWY

zuświadczeniem, że jest br -racy i od jak
dawna.
Władze skarbowe bln przyznawać zwoij»nienie od podatku na całv rok podatkowy
dnakże ważność tego zwołnienia będzie zależała od czasu faktycznego trwania bezrobocia. Skoro bowiem bezrobotny uzyska pracę
w ciagu tego roku podatkowego będzje obowiązany od następnego kwartału po uzyska-

Emerytura dla pracowników
umysłowych.
;

Świaniewicza:

Do-

żadnego wpływu na zwolnienie.
Pozatem bezrobotny musi być zarejestr »
wany we właściwym urzędzie (pośrednictwa

ZK

„Włóczęgi*
Stanisława

LOKALOWEGO.

ma

Wliełką krzywdę gospodarczą przynosi polityka centralizacyjne, gdyż sprowadzając z
centrali wszystko co potrzebują, biura, szkoły, instytucje i urzędy, zamyka tem samem
rynek zbytu dla miejscowego przemysłu i
hamuje rozwój. gospodarczy ziem północnowschodnich. W imię dobra całego państwa
należałoby więc zrewidować politykę centra
lizacyjną i dać możność rozwoju inicjatywie
prywatnej i zbiorowej
różnych ośrodków
prowincjonalnych. W! dyskusji zabierali głos,
panowie: Rouba, Stanisław Brzostowski, Gajewski, dyr. Maculewicz, inż. Dankiewicz,
Malicki i inni, omawiając wszelkie możli
„wości naszych ziem i szukając najwłościwszych dróg dla podniesienia ich stanu gos

WŚRÓD

Ob

bezrobotny

że

Fakt,

czynników:

-— Nowy
marcowy.
numer
przynosi następujące artykuły:

od

Warunki,

niemi.

podarczega.

BĘDĄ

Przypadek
›

I MUZYKA

ważył jak kilka znanych mu z widzenia zaSali Giełdy Zbożowo - Towarowej przy m.
wodowych złodziejek wywołało sztuczny tłok
Mickiewicza 32.
dookoła pewnej elegancko ubranej pani z
Odczyt ma temat „Marynarka wojenna”
widocznym zamiarem jej okradzenia. Wytra
wygłosi p. admirał Michał Borowski.
wne oko wywiadowey spostrzegło również
Wstep wolny dła wszystkich.
w. tym tłoku znaną złodziejkę Szustkowska
SKIE KOŁO ZWIĄZKU BIBżonę „króla podziemi wileńskich, Miszki I.JOTEKAR
POLSKICH. Dnia 8 marca rb.
(czwartek) o godz. 7-ej (sjódmej) wiecz. w ‚ Greka.
Cheąe przeszkodzić kradzieży, przodowłokala Bibljoteki Uniwersyteckiej
(ul. Uninik niezwłoeznie przyszedł z pomotą zagro
wersytecka 5) odbedzie się
uroczysty wieczór
żonej pani i złapał dwie złodziejki za ręce,
ku czci Ś.-p. prof. Stanisława Płaszyckiego.
eheqe je odprowadzić do komisarjatu. W tej
Przemówienia wygłoszą: dr. A. Łysakowski, prof. S. Kościałkowski, kustosz S. Liso-. jednak chwili zbliżył się do przedownika ob
Serwująey z oddala eałe zajście „Miszka —
wski (życie j praca bibjologiczna), ks. prof.
Grek* i w zuchwały sposób popychająe po
I. Świrski (wspomnienia osobiste), prof. H.
liejanta swym masywnym brzuchem zaczął
Łowmiański (twórczość historyczna i hisłoodbijać aresztowane.
Jednej ze. złodziejek
ryczno - łiteracka). prof. R. Mienicki (dzialaludało się zbiec. W
międzyczasie
nadhiegłi
ność archiwalna). Wstęp. wolny.
zawezwani funkejonarjusze polieji mundu-

uzyskanie przez bezrobotnego zwolnienia, są
następujace: Lokal: zajmowany przez bezrobotnego. nie może być większy niż 3-izbowy
i w mieszkaniu niema
(2 pokoje z kuchnisublokatora.

koszta transportowe, ciężady płynące z usta
wy. seałeniowej świadczeń społecznych, opo
datkowanie współmierne do warunków kii.
matycznych, stanu gospodarczego i urodzajności

we

wiadujemy się, że władze skarbowe wydały
okólnjk, mocą którego bezrobotni zwolnieni
zostali od opłaty "odalku lokalowego.

insty

są

PODATKU

ra

wodanowej.
— OKRĘGOWY
ZARZĄD
LIGI MORSKIEJ I KOLONJALNEJ PODAJE DO WIADOMOŚCI, iż następny odczyt odbędzie ię

GOSPODARCZA
ZWALNIANI

BEŽROBOTNI

-—

gospodarcze. i społeczne
dobra: społecznego : na

do

ji

15.

— ZMIANA NA STANOWISKU REKTORA SEMINARJUM PRAWOSŁAWNEGO.
- Rektor prawosławny semmarjum duchownego
w Wiilnie ks. protojerej M. Tuczewski mianowany został rektorem tegoż semjrarjum w
Krzemieńcu.
Rektorem. seminarjum "rawosławnego w
Wilnie został mianowany
ks. biskup Arczenko.
3

szych dworów. Tę akcję gorliwie propaguje
"Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich.
akcja

Nr.

3) Dr. St.

—

łyku w obrazie roentgenowskim.
4) Dr. Salitówna — Przypadek

OSOBISTA

eksportu

nas turystów z całej Połski zarówno
cieczkę jak i na sezon letniskowy

jest

Niemiecka

anatomicznych.

2).Dr. Waśniewska
cy trzustkowej.

szyckiego.

gorzędnych artykułów rolniczych, jak grzy
bów, wędlin, serów, ziół leczniczych, skór
bydlęcych, stworzeniem własnego typu owiec
kożuchowych, podniesienia przemysłu rękawiczniczego, galanterji drzewnej i Ł p. i
wynalezieniem dla: nich: odpowiedni. rynku
zbytu. "Wreszcie czar naszej przyrody opie
wany przez Mickiewicza: musi ściągnąć . de

Taka

tów

Przem.-Handlo

lzba

i inne

apteki:

KOŚCIELNA.

na 10 tysięcy metrów drzewa. (o do drugie
go naszego głównego produktu Inu, to sytuacja przedstawia się gorzej, gdyż nasz len
jest źłe notowany na giełdzie, i instytucje go
spodarcze dążą: do pęprawienia jakości wła.
kna

APTEK.

dyżurują następujące

pozyskać

się

— Z T-wa Eugenieznego. 8 marca w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) dr. Prazmowski
wygłosi ddczyt na temat ,„Bakterjologja i te
4
rologja chorób wenerycznych.
Początek 0 godx. 6 w. Wstep wolny.
- posiedzenie Naukowe Wil. T-wa Lekarskiego wspólne z Kołem Wil. T-wa Inter
nstów Polskich odbędzie się dnia 7 b. m.
o godz. 8 wiecz. w sali własnej przy ulicy
JZamkowej Nr. 24 z następującym porządkiem dziennym:
1) Doc. dr. Mahrburg — Pokazy prepara

Nabożeństwo żałobne. Dnia 8 marca
r. b. o godz. 10 rano w kościele akademie
kim św. Jana odbędzie się nabożeństwo
żałobne za duszę Ś. p. prof. Sfanisława Pla

drzewa tartego, dała bardzo dobre rezultaty,
obecnie Izba weszła również w kontakt z
Anglją

uł.

inż

ro.

Antokolska 54, Siekierżyńskiego —
20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau-

—

Trocki,

jutrzejszą Środę wybitnego prelegenta z Zie
mi Czerwieńskiej, filozofa i etnografa dr. St
Vincenza, autora świeżo ukończonej wybitksiążki o Huculszczyźnie. Dr. Vineenz,
nej
żający specjalnie do Wilna, wygłosi
przy,
prelekcję, której dokładny tytuł podamy jut-

zowskiej i Nowego Świata, Szantyra —-. ul.
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem”
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi
tołdowa 20.
Oraz Jundziłła P. — ul. Mickiewicza
Mańkowicza — ul. Piłsudskiego Nr. 30; Narbutta —- ul. Ś-to Jańska; Szyrwindta i Tur-

już

radca

udało

Literatów

Związkowi

przebieg pogody

DYŻURY
Dziś w nocy

Wendorff,

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Dr. St. Vineenz na Środzie Literaekiej.

Po pochmurnym i mglistym ranku w cią:
gu dnia rozpogodzenie, poczem przejściowy
wzrost zachmurzenia, począwszy od zachodu
kraju. Nocą lekkie przymrozki. W dzień odwilż. Umiarkowane wjatry połodniowo - zachodnie i zachodnie.

problemów jest projekt: elektrowni w -Szy
łanach, który otrzymuje oferty kapitału ame
vykańskiego, projekt chłodni miejskiej i cały
szereg innych inwestycyj.
Doskonałe widoki rozwoju ma na naszych
ziemiach przemysł drzewny, gdyż wartość
naszego drzewa, a przedewszystkiem sosny
północnej jest ceniona na rynkach zagra
nicznych, włókno i siemię łniane idą dalej,
eksport grzybów, raków,
szezeciny i t.
Przem.-Handlowej
Inicjatywa naszej Izby
porozumienia

U.5.5.

w dniu 6 marea w/g P. I. M.

w tym względzie zrobiło, co do:kolei to je
dynym dorobkiem jest linja Woropajewo—
Druja, która dopiero pa jej przedłużeniu i
zrealizowaniu
projektu
budowy portu w

Drui

UB

0,3

Przewidywany

powiększ:

i wiełe

m.

Wiatr poludniowo-zachodni
Tendencja 0
Uwagi: chmurno.

sieć komunikacyjną, budowę dróg i linij
kolejowych. W tym celu prawie całość sum
asygnowanych na nasze ziemie z Fupyduszu
Pracy

— &

‚

Bohdan

TEATR

Sokołowski, inż. Gałecki, Staro: ina Kowalska. Komisję rewizyjną tworzą:
pp. Nacz
Firyhorowicz, Wolański, Emiljańczyk, i ich
zastępcy: pp. Szabunio, Ciędzielski, Hajdu
kiewiczowa.
В
Zorganizowane zostały również Koła Rodziny Urzędniczej w powiatach brasławskim.
oszmiańskim, święciańskim, wilejskim i dziśnieńskim.

sdonca — g. 5 4 58

Spostrzeżenia Zakładu Msteorołogii
w Wilnie z dnia
4-1 1934 roku.
Ciśnienie 763
Temperatura średnia 0
Temperatura najwyższa + 2
Temperatura najniższa — 4

poseł Szf”mański nawołując do zwróceni
frontem do ziem wschodnich. Najważniejszą
przyczyną ałego
stanu gospodarczego na
szych ziem, jest niskość dochodu społeczne
go przy wysokości obciążeń. Chcąc zreaii
zować hasło rzucone przez zjazdy gospodarcze, walki z Rryzysem własnemi siłami, na
leży przedewszystkiem powiększyć inwesty
cje na ziemiach północno-wschodńich, gdyż
największe potrzeby inwestycyjne egzystują
właśnie na tych
ziemiach. Zanim się prz
stąpi

Żyłko,

Lucyse

podkreślił

słusznie

to

jak

ziem,

tych

Wiktora

Jutro: Tomaszu

żywotną i palącą, iż świetnie opra
i raeczowy
odczyt
wygłoszony
na

jest tak
cowany

czym

=== | Duiś:

Wtorek

lstotna potrzeba podniesienia gospodarczego naszych
Ziem Północno-Wschodnich

Nr.

WEB
E NANA BZ

ER

RONIK

Odczyt p. dyrektora
Baranskiego.
„Sprawa

RJ

zabijać gęsi. Spodziewają się, że im jeszcze coś znie-

|
|
|
|

sie. Arcykomiczne, co, pani,Połu?
Zaśmiał się głosno, tak jakby bogowie spłatałi mu

idjotycznego figla, nie zdając sobie sprawy. że w ostatecznym rozrachunku on mógł być górą.
—- №е dokonałem jeszcze ani jednego wynałazku,
zrobił fiasko — rzekł. — Naturalnie opracoktóryby
wałem wszystkie gruntownie. Mam sześć w przytowaniu, ale nie zdołałem ich udoskonalić z powodu pracy
nad paulinium. Teraz mam swobodną głowę.
Teraz
imogę drwić

z bogów!

Jestem

Urodzi-

jeszcze młody.

tem się poto, żeby mieć władzę nad ziemskiem życiem
iza rok — dwa — znów będę potężny i bogaty!
Ujął ją za łokcie i zmusił, żeby
mu
zajrzała:
w oczy.
—,

—

Gzy mi pani wierzy?

я

Tak — odpowiedziała. Pola. —

wyciężony!

—

Jestem

glądam

na to?

zrujnowany.
(D. c.

:

Pan jest niez-.

Jestem nędzarz. Czy wyn.

