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ŻYRARDÓW. 
Żyrardów nie jest położony na zie- 

miach wschodnich ani w ich bezpoś- 

redniem sąsiedztwie. Hen, za Warsza- 

wą, wydaje się nie być nam bliższy, 

niż jakiekolwiek inne miasto b. Kon- 

„grdsówki. Jednakże jest. Jesteśmy z 

nim Ściśle związani, mocnym węzłem 

gospodarczym — Żyrardów przerabia 

mas2 įkresowy len. 30—40% naszego 

Inu idzie do Żyrardowa. 

Dlatego obchodzi nas, co się tam 

dzieje. A obecnie dzieje się tam wiele 

— łoczy się walka pomiędzy dwoma 

grupami akcjonarjuszy — polską i 

francuską. walka, która nietylko od- 

bije się na losie Zakładów Żyrardow- 

skich, lecz pozwala też zajrzeć za ku- 

Vsy działalności wielkich kapitalistów 

pozwala poczynić spostrzeżenia i wy- 

zakresie daleko ciągnąć wnioski w 

szerszym. niżby to wynikało tyłko ze 

sporu dwóch grup akcjonarjuszy. 

Epizedem — hardzo ważnym, mo- 

że decydującym — tej walki jest po- 

słanowienie sądu z dnia 8 b. m., usta- 

nawiające sekwestr nad „Towa 

wem Zakładów Žyrardowskich“ 

rzyst- 

i mia- 

'ę zarządców. 

stwierdził 

nuj: 

Sąd 

    

że dotych- 

czasowa gospodarka powoduje straty 

„Żyr: 

wi kapitałów 

rdowa“, a sprzyja odpływo- 

zagranicę. 

gdy weźmiemy tylko fa- 

kity, stwierdzone przez sąd i przyto- 

uzasadnieniu jego postano- 

wienia, bije w oczy, że gospodarka 

źnie hiekorzystna dln Za- 

kładów Żyrardowskich. Umowa po- 

między „Towarzystwem Zakładów Ży 

rardowskich* a francuską firmą 

„Comptoir d'Industrie Cotonniere* 

przyznała tej firmie 2% od obrotu — 

wzamian za... bliżej nieokreśloną po- 

moc. 20/6 od obrotu — więc niezależ- 

nie od tego, czy Zakłady Żyrardow- 
skie dawały zysk czy: straty, niezale- 

žnie od tego, czy francuska firma co- 

kolwiek dla „Żyrardowa* robiła 
czy też nie. „Żyrardów płacił popro- 

stu podatek na rzecz zagranicznej fir- 

my. Umowa ta była przedłużana х то- 

ku na rok, do 1930 r., a gdy wreszcie 

dla 

  

Istotnie, 

czone w 

  

była wy 

wygasła — stosunek pozostał bez . 

zmiany: wa pax w. dal- 

szym ciągu. p 
Dla likwidacji žaviuosi mię: 

dzy stronami otwarty był kontokurent 

eprocentowany na 12% rocznie, ale 

obrachunki prowadzone były tak, że 

faktycznie oprocentowanie przekra- 

ezało 149/0, į jeszcze w dodatku dług 

był kryty akceptami, od których „Ży- 
rardów* płacił 6% rocznie, t. zw. pro- 

wizji interwencyjńej, ogółem więc po- 

nad 20'%/0 rocznie. 

Dlaczego tak się działo? Bo zarząd 

cami.i współwłaścicielami obu firm— 

„Towarzystwa * Zakładów Żyrardow- 

skich* i „Comptoir d'Industrie Coton- 

niere* były te same osoby. Francuscy 

kapitaliści, pp. Boussac i Aupetit, za- 

wierali umowy sami z sobą, tylko że 

płacił — „Żyrardów. A oni brali. W 

dobrych latach p. Boussącg kładł sobie 

do kieszeni do 800 tys. zł. rocznie. Sy- 

tuacja więc przedstawia się wyraźnie: 
francuscy kapitaliści, jeśli włożyli w 

Żyrardów pieniądze, to na dobry pro- 

cent. A brali z niego, ile się tyłko dało. 

Rozwój przemysłu w Polsce, interesy 

gospodarcze kraju — cóż ich to obcho 
dzi? Skorzystać, ile się da — oto cel. 

I tutaj już możemy wyciągnąć 

pierwszy wniosek: kapitał za- 

granicznych żeruje na poł- 
skim przemyśle. 

Wniosek ważny. 

mówiło o potrzebie przyciągnięcia ob- 
cych kapitałów dla ożywienia życia 

gospodarczego, widziało się w nich 

deskę ratunku. Teraz widzimy naocz- 

nie, co to jest kapitał zagraniczny. W 

Polsce. Afryce, czy Chinach nastawio- 

my on jest tylko na zysk doraźny, na 

wyzysk kraju, w którym „pracuje*. 

  

Г 

    

Ту!е się przecie- 

Ostrożnie z kapitałem zagranicznym! 

Walkę z tym obcym kapitałem pod 

jęła mniejszościowa grupa akcjonar- 

juszy polskich. Jeśli cokolwiek osiąg- 

nęła, jeśli może mieć nadzieję na wy- 

-— lo dzięki temu tylko że mo- 

na ustawie. Na naszych 

  graną, 
  

że opierać się 

polskich, jaż w odrodzonej Polsce wy 

danych ustawach. „Prawo o spółkach 

1928 

mniejszości skarżyć uchwały walnego 

akcyjnych* z roku pozwala 

zgromadzenia akcjonarjuszy do sądu, 

w drodze powództwa — na zasadzie 

tego przepisu złożyła skargę polska 

grupa akcjonarjuszy „Żyrardowa*. 

„Kodeks postępowania cywilnego z 

1932 r. pozwala zabezpieczyć powódz- 

two w sposób, jaki sąd uzna za włości- 

wy. W danym wypadku sąd uznał za 

sekwestr właściwe ustanowić i wyz- 

naczyć zarządców. Interesy akcjonar- 

  

jaszy polskich, polskie interesy gospo- 

darcze znalazły tę ochronę. 

Stało się to możliwe tylko dlate- 

go, że działają już nowe, polskie usta- 

wy. Gdyby np. sprawa „Żyrardowa* 

była rozpatrywana przed 1 stycznia 

1988 r., gdy kodeks postępowania cy- 

wilnego nie wszedł w życie, a obowią- 

zywała dawna rosyjska ustawa postę- 

powania cywilnego, takie postanowie- 

nie sądu nie byłoby możliwe. 

Akcjonarjusze polscy .,Żyrardo- 

wa“ odczuli dobrodziejstwo posiada- 

nia. własnego państwa i własnego pra- 

wa. Żywotne interesy gos- 

podarcze i społeczne wy- 

maga ją 

tek ustaw zaborczy.ch, stwo- 

własnego ustawodawstwa we 

wymiecenia resz- 

rzenia 

wszystkich dziedzinach. Oto wniosek 

drugi. 

Takie ustawodawstwo tworzy się 

stale i nieustannie. Narzekamy czę- 

sto na powódź dekretów. Nie liczymy 

się jednak z tem, że całe ustawodaw- 

stwo trzeba przerabiać na nowo, na i 

-- mie zawsze odrazu dobrze wycho= 

dzi. Trzeba poprawiać, trzeba uzupeł 

niać. Ale żeby to można było zrobić, 

żeby szybko i właściwie ustawodaw- 

stwo zreformować, trzeba dać Rządo- 

wi odpowiednie warunki. Pełnomoc- 

nictwa dla Prezydenta Rzeczypospołi- 

tej są tu jedynym sposobem rozstrzy- 

gnięcia kwestji. 

Obydwie ustawy, na których о- 

pierał się sąd przy wydawaniu posta- 

nowienia w sprawie „Żyrardowa by- 

ły wydane w drodze Rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej; na zasa- 

"dzie odpowiednich pełnomocnictw. 

Stąd wniosek: reforma usta- 

wodawstwa wymaga pełno- 

mocnictw dła Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 

Właśnie obecnie Rząd wniósł pro- 

jekt ustawy o pełnomocnictwach usta- 

wodawczych dla Pana Prezydenta. 

Opozycja sprzeciwia się. Poseł Rymar 

w deklaracji złożonej imieniem klubu 

Narodowego widzi w tem tylko prze- 

jaw lekceważenia parlamentu, dąże- 
nie biurokracji do uchylenia się od 

kontroli. Przytacza, że dekrety z mo- 

cą ustawy były wydawane w ostatniej 

chwili przed otwarciem sesji sejmo- 

wej. Właśnie tak w ostatniej chwili 

było ogłoszone „Prawo o spółkach ak- 

cyjnych*. Polscy akcjonarjusze „Ży- 

rardowa* nie narzekają chyba na to, 

że zostało ono wydane. 

Ale poseł Rymar sprawy Żyrardo- 
wa nie poruszał. I dobrze zrobił — mo 

gliby mu przypomnieć, że „Żyrardów* 
znałazł się w ręku francuskich kapi- 

talistów dzięki endeckiemu ministro- 

wi skarbu Kucharskiemu. Było o to w 

swoim czasie: dużo. hałasu, potem 

rzecz cała poszła w zapomnienie. 

Gdy się zestawi sprawę żyrardow- 

ską ze stanowiskiem opozycji w spra- 

wie pełnomocnictw — wniosek jest 

wyraźny. Ten wniosek czytelnik wy- 

ciągnie sam. W. Solski. 

  

KONFLIKT 
litewsko - lotewski 
na tle rokowań Kolejowych. 

RYGA, (Pat). Przed niedawnym czasem Litwa wypowiedziała zawarią 
w 1922 roku umowę o utrzymaniu ruchu osokowo - towarowego na linji 
Ryga—Libawa przez Możejki. Sprawa ta była ostatnio tematem rokowań 
specjalnej litewsko - łotewskiej konferencji kolejowej, która dziś obrado- 
wała w Możejkach. Wobec opornego stanowiska delegacji litewskiej i wysu- 
nięcia przez nią warunków, które według twierdzenia oficjalnych czynni- 
ków łotewskich nie nadawały się do przyjęcia, konferencja uległa rozbiciu. 

W odpowiedzi na stanowisko litewskie łotewska dyrekcja | kolei zarzą- 
dziła z dniem 11 b. m. całkowite zamknięcie ruchu kolejowego między gra- 
niczną stacją łotewską a najbliższą stacją kolei litewskiej. 

Konflikt znałazł dziś 

  

swój wyraz również i na innym odcinku, miano- 
wicie poseł litewski w Rydze Ut?szys wydaje dziś bankiet dla przedstawicieli 
łotewskieh kół politycznych i prasy, jednakże wohee konfliktu, jaki dziś 
zaistniał, oba związki, dziennikarzy i literatów, postanowiły na znak prote- 
stu nie bra 
nizacyj zawiadomili posła Urbszysa, z 
rowany przeciwko jego osobie. 

  

udziału we wspomnianym bankiecie. O decyzji tej prezesi orga- 
zaznaczając, że krok ten nie jest skie- 

Niepowodzenie 
angielsko - litewskich rokoweń handlowych. 

7 Kówna donos RYGA, (Pat). Z 

dotychczas jednym znajw 
gólności bekonu, masła i j     

  

iz Niepowodze nie angielsko-litewskich 
rokowań hz mdtowych wywołało w Kow nie wielke 

<szych odbiore 
Samego bekonu sprzedano do Anglji w roku 

ubiegłym za 71 miljonów litów. Ogólny bilans handlowy był w. 
stny dla Łitwy. Dziś nie ulega wątpliwości, że korzyš 
zupełnie, to w każdym razie ulegną poważ 

konsternację. Anglja była 
ów wywozu litewskiego, w szcze- 

  

  

  

zbitnie korzy- 
jeżeli nie znikną 

  

  

15065 

ej redukcji. 

  

  

  

Anglja żąda o*eenie od Litwy zniženia taryfy eelnej od 25 @о 50% 
na szereg towarów, któremi zainteresowany jest przemysł angielski, a prze: 
dewszystkiem na towary włókiennicze. Dałej Anglicy domagają się, aby Lit- 
wa pokrywała węgiem angielskim 90%/o ogólnego zapotrzebowania, Pozatem 
wysunięto cały szereg innych drobniejszych żądań co do ulg i przywilejów - 
dla eksporterów angielskich. Wzamian Anglja niczego nie obiecuje i nie 
daje żadnych gwarancyj co do utrzymania kontyngentu litewskiego nawet 
w zredukowanych rozmiarach. 

Wczoraj premjer litewski Tubelis odbył dłuższą konferencję z człon- 
*kami delegacji handlowej, która powróciła z Londynu. Prasa podaje, że de- 
legacja litewska będzie obecnie badać wraz z. czynnikami rządowemi WSZY- 
stkie możliwości ustępstw i i że prawdopodobnie w końcu bieżącego miesiąca 
wystąpi o wznowienie przerwanych rokowań. * «m» 
  

ECHA ZAJŚĆ PARYSKICH. : 
Daladier oskarža manifestantów 

o przygotowywanie zamachu stanu. 
Konfrontacja b. premjera z Chiappem. 2 | 

PARYŻ, (PAT). — Komisja parlamentar- 
na dla wyświetlenia wypadków w dniu 6 la 
tego przesłuchała wczoraj po południu b. 
premjera Daładiera. Świadek oświadezył, że 
b. prefekt policji paryskiej Chlappe nie 98- 
karżał przed nim min, Frota o zorganizowa 
nie oddziałów, któreby mogły zająć miejsce 
w połityee, ani o spisek. W ostatnich swych 
zeznaniach prefekt Chiappe uczynił alnzję do 
projektowanej organizacji oddziałów, złożo- 
nych z byłych komunistów, byłych -socjali 
stów i byłych t. zw. kamelotów królewskich 
Fakt ten został ujawniony nie w przededniu 
31 stycznia, lecz o wiele weześniej. 

Dalej Daladier zeznaje, że chcąc skoncen 
trowač śledztwo w Sprawie oszustw Stawis 
kiego w Paryżu zażądał, by doręczono mil 
akta w tej sprawie i odpowiednie raporty. 
Po zaznajomieniu się z niemi Daladier do 
szedł do przekonania, że należy przeprowa 
dzić pewne przesunięcia na stanowiskach w 
administracji, by zapobiec  bezezynności 
wladz, co było powodem, że Stawiski nie był 
aresztowany jų w roku 1931, a przynaj- 
mniej w 1933. O swej decyzji przeprowadzce 
nia zmian Daladier pointormował nazajatr2 
swych współpraeowników. Min. Frot odniósł 

vię do tego przychylnie, wobee ezego wkrół 
te uzgodniono, jakie osoby GRE powołać 
va stanowisko prefekta policji i dyrektora 
wydziału bezpieczeństwa. 

Daladier zatelefonował więe do prefekta 
Chiappe'a, który podszedł do telefonu. do- 
piero po dłuższym upływie czasu i natych- 
miast wpadł w ton gwałtownej irytacji. — 
Daladier wspomniał wówczas Chiappe'owi 
o możliwości objęcia przez niego stanowiska 
generalnego rezydenta w Marokku. Chiappe 
jednak odpowiedział, że nigdy się na to nie 
zgodzi. 

Daładier oświadczył dalej, że istnieje du- 
ża różniea między manifestacją w dniu 6 
lutego a manifestacjami poporzedniemi. — 
Przedtem manifestanci nie starali się dopro- 
wadzić do bójek w dn. 6 lutego obok elemen 
tów poważnych istniały także elementy, pra 
gnace wykorzystać manifestację dla eelów 
politycznych. Chciano wtargnąć do Izby De 
putowanych i wywrzeć presję na prezydenta 
Republiki. Po zanalizowaniu przebiega wyda 
rzeń Daladier zaznacza, że manifestantom 
chodziło o dokonanie zamachu stanu. 

Następnie skonfrontowano b. premjera 

Pogrzeb š. p. prof. Smulikowskiego. 

  
W dniu 8 b: m. członkowie rządu zp. pre- 

mjerem Jędrzejewiczem na czele, senatorowie 
i posłowie, przedstawiciele organizacyj qau- 
czycielskich, oświatowych i społecznych oraz 
liczne rzesze publiczności odprowadzili na 
miejsce wiecznego spoczynku zwłoki zasłużo- 
nego działacza ś. p. Juljana Smulikowskiego, 

pesła na Sejm, wiceprezesa Zarządu Główne- 
go Związku Nauczycielstwa Polskiego, wice- 
prezesa Rady Szkolnej m. Warszawy. 

Na zdjęciu fragment smutnego obrzędu. 
Widać trumnę udekorowaną wstęgą pośmiert- 

nie nadanej Komandorji Polonia Restituta. 

Komis. Starzyński ustąpił. 
Następcą [jego został p. Minkowski. 

WARSZAWA, (Pat). Wobec ukoń- 
czenia dwóch etapów pożyczki naro- 
dowej, to jest okresu subskrypcji i ok 
resu wpłaty 6 rat, które stanowią о- 
gółem 86%/0 całkowitej sumy subskry- 
pcji, komisarz generalny pożyczki na 
rodowej min. Starzyński w niósł do p. 
ministra skarbu prośbę o zwolnienie 
go z tego stanowiska. W dniu 9 b. m 

  

minister skarbu, przychyłając się do 
podania, zwolnił min. Starzyńskiego # 
tego stanowiska, a jednocześnie mini- 
ster skarbu mianował komisarzem po- 
życzki narodowej p. Anatola Minkow- 
skiego, prezesa unji związków zawo- 
dowych pracowników umysłowych i 
prezesa ogólnego polskiego komitetu 
pracowniczego pożyczki narodowej. 

    

oznat uchwalił nowelizację prawa przemysłowego 
WARSZAWA, 

posied 
senato 

dowy), 
ra Ciastk 

(PAT). — № dzisiejszem 
niu senatu, po złożeniu ślubowania 

ego przez Jana Szafranka (Kl. Lu 
który wszedł na miejsce $. 
DY tto bez dyskusji 

   

    

p. senato 

tępują- 
onwencji 

zakre 
zenia pen 

   
z Aus 
sie dawnego austrjackiego bz piły 
syjnego funkejonarjuszów i  ubóżpieczenia 
górników od wypadku, projekt ustawy o 
zmianie niektórych przepisów. o majątkach 
rodowych w województwach wschodnich: 

nadzorze nad hodowłą koni oraz projekt us 
o fiimach i ich wyświetłaniu. Do tego 

statniego projektu przyjęto zmianę, przyw 
rócono brzmienie rządo ukończenie |at 
18 daje prawo oglądania wszystkich filmów. 
Uchwała sejmowa mówiła o 17 latach. 

Zkolei wicemarszałek Bogueki zreferował 
PM w sprawie zmiany ustawy 

dzi 

      

      

        

    

  

   Projekt przyjęto z poprawkami komisji. 

Senator Jeleński z ŻW R. referował pra 
jekt ustawy o ochroni e przed požarami i m 
nemi klęskami, oma :zegółowo zmia 
ny wprowadzone przeź komisję senacką —- 

Projekt ustawy pr o ze zmianami. 

Następnie izba przystąpiła do sprawozda 
nia komisji gospoda społecznego o pra 
jekcie ustawy dotyczącej zmian w rozporza 
dzeniu prezydenta Rzplitej o prawie przemy 
słowem. Referent I zasadnia ko- 
nieczn noweliz 3 wego pra 
wa przemysłowego, podkreśdając tendencje 
noweli do rozszerzenia uprawnień państwo 
wych władz przemysłowych. Referent oznaj 
mia, że jest upoważniony przez p. ministca 
przemysłu i handlu do oświadczenia, że roz 
szerzenie praw koncesyjnych nie pociągnie 
za sobą dla przemysłowców żadnych ograni 
czeń natury narodowościowej ani politycz 
n0- party jnej. Wprowadzony do noweli prze 

5 każdy kupiec powinien posiadać kwa 
lifikacje zawodowe, złagodzono tem. że wpro 
wadzenie go w życie wymagać będzie osob 
nej ustawy, — również wzbudził obawę, iż 
pe zamknięciu sesji, kwestja ta może być na 

    

    

  

   

    

    

  

  

  

   
    

      

         

  

   

Daladier z prefektem Chiappem, który kate 
gorycznie oświadcza, že w dniu 31 stycznia 
oinformował Daladiera o swych obawach 

i powiedział, że jeden z jego przyjaciół za- 
wiadomił go o tworzeniu osobistej partji 
Prota. Na to Daladier miał oświadczyć, że 
eoprawda nie posiada nieograniczonego zan- 
fania do min. Frota, ale o tem, co mó 
Chiappe mówi, już wie. Daladier zaznaczył, 
że mowa była o tem, że Frot przygotowuje 
uie jakieś oddziały celem dokonania zama 
chu stanu, ale — zespół ministerjalny. 

Chiappe przypomina, że w czasie owej 
rozmowy przedstawił Daladierowi stan liczeb' 
uy organizaeyj prawicowych i lewicowych 
i zapewnił go o tem, że można liczyć na po 
lieję, która w zupełności wystarczy do opa 
nowania sytuacji. 

Zkołei wywiązuje się osobista wymiana 
zdań między Chiappem a Daladierem. Chiap- 
pe twierdzi, że nie mówił o tem, jakoby Fret 
organizował drużyny ludzi „podręcznych*, 
tecz ludzi niebezpiecznych. Z protokółu zez 
aaū, jaki w owej chwili odezytano, wynika, 
że istotnie Chiappe tak się nie wyraził. — 
Następnie Chiappe zaprzecza, jakoby powie 
dział swego ezasu Daladierowi, że „Znajdzie 
mnie Pan na uliey*. Według Chiappe'a sło 
wa w tej sprawie brzmiały: „Wstąpiłem do 
prefektury bogaty, wychodzę z niej biedny, 
jeżeli Pan wyrzuci mnie na ulicę”. W razie 
gdyby istotnie Chiappe wypowiedział pierw- 
sze słowa, nie ulega wątpliwości, że Daliader 
niezwłocznie zawiesiłby go w czynnościach. 

Na tem przesłuchiwanie świadka przer- 
wano. 

Redaktor „Echo de Paris* 
oskarża min Frota. 

PARYŻ, (PAT). — Parlamentarna komis- 
ja śledeza do wyjaśnień wypadków lutowych 
przesłuchała m. in. redaktora Echo de Pa- 
ris Keryllisa, który oskarżył b. ministra Fro 
ła. że zapomocą ad hoe sporządzonego doku 
mentu usiłował go Szantażować. Keryllis 
stwierdził, że był wezwany przez Frota, któ 
ry podezas audjencji pokazał mu raport po 
lieyjny w sprawie rozmowy, jaką mieli pro 
wadzić w restauracji czterej łotniey, wśród 
nieh brat Keryllisa. Autor raporiu zapewnia, 
że lotnicy proponowali atak bombowy na iz- 
bę deputowanych. Keryllis miał wrażenie, że 
Frot chciał go wciągnąć w pułapkę, aby dać 
powód do późniejszego aresztowania go. Po 
skonfrontowaniu Keryllisa z Frotem, Froi 
przyznał się, że pokazał raport, lecz twier- 
dził, iż rozmowa miała na eelu ostrzeżenie 
Keryllisa przed skutkami nierozważnej akcji, 
kierowanej przez lotników, w tem brata Ke- 
ryllisa. Frot dziwi się, że Keryllis w ten spo 
sób odpłaca mu za jego dobroć. 

PARYŻ, (PAT). — Senat zawiesił niety 
'kalność sen Serre. 

  

tychmiast rozstrzygnięta drogą dekretu. —— 
Referent jest uprawniony i w tej materji oś 
wiadc , że pan minisier nie ma zamiazu 
wprowadzać tego przepisu drogą dekretu i, 
że sprawę item samem odracza się na długie 
łata. Po dyskusji projekt usłlawy przyjęto 
bcz zmian. 4 

astępnie bez dyskusji izba' przyjęła bez 
nowelę do rozporządzenia prezydenta 

litej o izbach .przemysłowo- handlowych, 
kt ustawy o zniesieniu ustroju miej. 

ereszowie, w powiecie prużań 
skim, nowelę do ustawy o honorowem doży 
wotniem uposażeniu prezydenta  Rzplitej, 
wreszcie nowelę do ustawy o funduszu obro 
towym reformy rolnej. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KARY NA NIEMCÓW W KŁAJPEDZIE. | 

Z rozporządzenia komendanta m. Klzjpe- 
dy ukarany został grzywna w wys. 500 liiów. 
redaktor odpawied. y  „Memeler Dam: 
piboot“ za przyw enie do drukarni -„M. 
Dampiboot* papieru z Niemiec z wodnemi 
znąkami swastyki. 

Te komeaudant ukarał kupea Karola 
Keluza Sieherta z Kłajpedy grzywną w wyso 
kości 500 Hitów z zamiianą na miesiąc więzie 
ala za sprowadzenie z zagranicy bez pozwo 
lenia komendanta dokumentu z wodnym zna 
kiem zagranicznej organizacji politycznej. 

Pozatem żosłałi ukarani zamieszkały w 
aow. pogiegiewskim robotnik Albert Gintant 
grzywną w wys. 300 litów z zamianą na mie 
siąe więzienia i ziemianin Albert Kurszat 

również grzywną w wys. 300 litów z zamia- 
ną na więzienie. Pierwszy z nich został uka 
rany za znieważenie policji granicznej, drngi 
ze Śpiewanie pieśni  podżegających jedna 
część ludności przeciw drugiej. (Wilbi). 
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PODWYŻSZENIE CEŁ NIEMIECKICH NA 
PRODUKTY ROLNE Z LITWY. 

Prasa ryska donosi, że w Niemczech opu- 
blikowano nowe rozporządzenie o wybitnem 
podwyższeniu ceł na produkty rolne, impor- 
towane z Litwy. Cło na masło zostanie podr 
wyžszone o 40970, na jaja o 1009/2, na ser 300%/4 
it. d. Podwyżka ta ma na celu przeszkodzenie 
niemieckiej hrdności strefy pogranicznej czy 
nienia zakupów RS rolnych na Litr 
wie. 

Według Ra Htewskiego M. S. Bag = 
nowa niemiecka podwyżka ceł, podobnie, jk 
mne środki, zastosowane przez rząd niemi 
ki, stanowią niewątpliwie naruszenie litewska 
niemieckiego traktatu handlowego Swe ь 
Jak słychać, Htewskie M. S. Zagr. żdecyć 
wane jest stanowczo reagować na + 
miemieckie przy pomocy di e + 
traktacie środków. (Wilbi). 

  

  

  

  

Zjazd organizacji przyspo- 
sobienia kobiet do "= 

kraju. 

WARSZAWA, (PAT). — Dziś ago 
dzinie 12 w salonach kasyna garnizo. 
nowego rozpoczęły się 2-dniowe obra 
dy polskiego walnego zjazdu delega- 
tek organizacji przysposobienia kohiei 
do obrony kraju. Otwarcie zjazdu za 
szczycił swą obecnością p. prezydent 
Rzplitej z małżonką. Pan Prezydent. 
powitany przez członków zarządu na 
czelnego, przy. dźwiękach hymnu na 
rodowego, przeszedł wzdłuż szpaleru 
złożonego z przysposobienia kobiet. —- 
Zjazd zagaiła przewodnicząca zarządu 
naczelnej organizacji p. "Michałowska, 
która złożyła wyrazy hołdu p. prezy- 
dentowi i podziękowała za zaszczyce- 
nie swoją obecnością dzisiejsze obra- 

  

- dy. Witając przybyłych na zjazd dos: 
tojników państwa, pani' Michałowska 
podkreśliła, że celem organizacji jest 
przedewszystkiem dobro państwa, że 
na każdym obywatelu ciąży obowiąż 
zek służby ojczyźnie. Organizacja 
idzie drogą, która wskazał Marszałek 
Piłsudski. Po refracie i zakończeniu 
oficjalnej części nastąpią obrady w ko 
misjach. 

Kronika telegraficzna. 
— Rokowania loinieze polsko-ezeskosto- 

wackie, które odbywały się w Warszawie od 
7 marca, zostały odroczone, wobec konieczno 
ści uzyskania przez delegację czeskosłować- 
ką dodatkowych pełnomienictw. 

— Zdołano uratować wszystkich ryba- 
ków, znajdujących się na krze na morzu Ka, 
spijskiem. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). „Londyn'26,98 — 27,11 

— 26,85. Nowy Jork 5,31 i pół — 584 — 
5,29. Nowy Jork kabel 5,31 i trzy czwarte — 
5,34 i pół — 5,29. Paryż 34,94 i pół — 35,03 
— 34,86. Berlin w obrotach nieoficjałnych 
210,55. 

Dolar w obrotach prywatnych 5,28 
Rubel 4,72 — 4,76. 

         



    

„1 pociag do piėra. 

Konferencja gospodarcza 
w Gdyni. 

GDYNIA, (Pat). Dziś rano na kon- 
ferencję, poświęconą  problematom 
gospodarczym Gdyni przybyli przed- 
stawiciele rządu i władz centralnych: 
p. minister przemysłu i handlu dr. Fer 
dynand Zarzycki, minister rolnictwa 
i reform rolnych Nakoniecznikoff- 
Klukowski. minisier komunikacji But 
kiewicz. wiceminister Lechnicki i Ko- 
złowski. komisarz generalny Rzeczy- 
pcspolitej w Gdańsku min. Pappe, wi- 
cewojewoda pomorski Seidlitz, dyre- 

ktor Roman z min. spraw zagran., na- 
czelny inspektor Kloit i wielu wyż- 
szych urzędników ministerstw, — dy- 
rektor Państwowego Instytutu Ekspor 
tcwego Turski, wicemarszałek Dęb- 
ski z grupą posłów, dyr. Jakubowski 
ze związku lzb Przem.-Handl. i inni. 
Na konferencji reprezentowane są 
wszystkie bez wyjątku sfery gospodar 
cze Gdyni. Na czele konferencji stoi 
prezes Izby Przem- Handl. inż Korzon. 

Konferencja została otwarta o g. 
9-ej rano w gmachu Państwowej Szko 
ły Morskiej'w Gdyni pod przewodni- 
ctwem p. ministra przemysłu i handlu 
Zarzyckiego. Przy stole prezydjal- 
nym zasiedli: ministrowie Nakoniecz- 
nikoff-Klukowski i Butkiewicz, oraz 
wiceministrowie Lechnicki i Kozlow- 
ski. Obrady zagaił min. Zarzycki, 
dziękując zebranym za przybycie i na- 
„stępnie podkreślając. że rozsiewane 
niekiedy pogłoski o zaniedbywaniu 
spraw gdyńskich przez władze cen- 
tralne są zwykłemi pogłoskami, nie 
mającemi żadnych podslaw. Następ- 
nie przewodniczący udzielił głosu pre- 
zesowi Izby Przem.-Handlowej p. Ko- 
rzonowi. który w ogólnym zarysie na- 

  

szkieował probłematy gospodarcze 
portu gdyńskiego. Jako pierwszy z re- 
ferentów przemawiał wicedyrektor 
Izby Przem.-Handlowej p. Kawczyń- 
ski. Mówca w obszernym referacie wy 
sunął problemy. których wykonanie 
przyczyniłoby się do dalszego rozwo- 
ju portu gdyńskiego. Mówca podkreś- 
lit m. in.. że dużą szkodę wyrządza się 
młodemu portowi polskiemu przez ró- 
żmego rodzaju sensacje kryminalne, 
powstające w związku z działalnością 
firm portowych. 

W ciągu obrad konferencji gospo- 
darczej wygłoszono liczne referaty, a 
po przerwie obiadowej p. minister 
przemysłu i handlu Zarzycki zabrał 
głos i zakończył dyskusję. Po połud- 
niu odbyło się przyjęcie na cześć przy- 
byłych gości. 
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"Na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 

siejszym p. Prezydent Rzeczypospoli- 
tej przyjął na audjencji szefa depar- 
łamentu sprawiedliwości w minister- 
stwie spraw wojskowych płk. Mare- 
seha. 

Dotychczasowe wyniki gło- 

sowania na prezydenta 
Eston]i. 

W wyniku piśmiennego głosowa- 
nia na poszczególnych kandydatów 
na stanowisko prezydenta  Estonji, 
kandydat związku kombatantów gen 
Larka zebrał ok. 30 tys. podpisów, gen 
Laidoner ok .7 tys., Paets ok. 3 tys. 
i Rei 1.500. Zbieranie podpisów będzie 
trwało do 27-go marca. 

Przyp. red. Chodzi tu nie o wybór Prezy- 
cz o zebranie podpisów celem posta 

wienia kandydatur, do czego podług nowej 
kenstytucji niezbędnem jest conajmniej 10.000 
podpisów. 

Reforma ustroju municypal- 
nego Wiednia. 

WIEDEŃ, (Patj. Na wczorajszem 
posiedzeniu Rady Ministrów rozpa- 
tywana była sprawa nowej organiza- 
cji samorządu m. Wiednia. Reforma 
ustroju municypalnego stolicy Austrji 
ma polegać głównie na jak najściślej- 
szej współpracy z przedstawicielami 
organizacyj zawodowych. 

  

Wystawa sztuki polskiej 
w Tallinie. 

TALLIN, (Pat). Wystawa sztuki polskiej 
cieszy się elkiem powodzeniem. Codziennie 
zwiedza ją około 100 osób, co w porównaniu 

z frekwencją na wystawach estońskich stano. 
wi liczbę b. poważną. Pra miejscowa w ob- 
szernych artykułach omawia poszczególne ui- 

wory polskich artystów, podkreślając ich 
wspólne cechy narodówe, których brak ostro 
zarzuca artystom estońskim. Е 

    

  

„Strajk w Madrycie trwa, 
PARYŻ, (PAT). — Z Madrytu donoszą: 

Strajk robotników budowlanych trwa w dat 
szym ciągu. Również robotnicy fabryk meta 
lurgicznych, należący do unji ogólnej pra- 
cowników, ogłosili strajk, który objął 12 tys. 
rohotników. Do strajku przyłączyli się me 
talowey, należący do generalnej konfederae 
ji pracy. 

Interpelowany przez dziennikarzy pren- 
jer Lerroux oświadczył, że rząd nie zamierza 

Rozbiły się dwa 
NOWY YORK, (PAT). — Wpobliżu miej 

seowości Cheyenne w stanie Vyoming spadły 
dwa wojskowe samoloty pocztowe. W kata- 
strowie zginęło dwóch lotników. 

Prasa amerykańska zwraca uwagę, że mi 

Upały w 

КОВЕ 

Wręczenie 

WI DZE N S.K 1 

nagrody muzycznej mis. W. R. i O. P. 
Piotrowi Maszyńskiemu. 

  

Przed dwoma dniami w godzinach popo- 
łudniowych w sali konferen: j Minister: 
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub 
licznego p. minister W. R. i O. 
Jędrzejewicz wręczył Piotrowi Maszyńskie: 
mu, zasłużonemu kompozytorowi, dyrygen- 
towi i organizatorowi stowarzyszeń śpiewa 

   

P. Wacław ' 

  

czych, dyrektorowi „Lutni* 
ną ministra Wyznań Rel. 
rok 1934. 

Na zdjęciu: p. minister składa życzenia 
laureatowi. Wgłębi przedstawiciele sfer mu 
zycznych, literackich i artystycznych stolicy, 
którzy asystowali uroczystości. 

nagrodę. muzy”z 
i Ośw. Publ. za 
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ė Bank Zwiazku Spėtek Zarabkowych S-ka Ake. $ 
Oddziaž Wilenski — Wilno, Lisos 19 

uruchomii Zz dniem 10-90 тагса r. b. | 

KASĘ BANKU 
w godzinach wieczorowych 

dla wpłat na rachunki wkładowe, bieżące i czekowe. 

Bank przyjmuje wkłady w złotych, w złotych w złocie. w dolarach i innych 

walutach, przy oprocentowaniu do 6!'/, % w stosunku rocznym. 8 

  

wprowadzić żadnych speejalnych ogranitzen 
konstytucyjnych. o ile go nie zmuszą do 
tego okoliczności. Na pytanie, czy jest prze- 
widziane wznowienie kary Śmierci, Lerroux 
odpowiedział, że gdy zajdzie potrzeba, będzie 
ogłoszony stan wojenny, a wówczas*rozpocz 
ną działalność trybunały wojenne. 

Kara śmierci — jak wiadomo — zniesio 
na w Hiszpanji w prawodawstwie cywilnėm, 
utrzymana została w kodeksie wojennym. 

samoloty pocztowe. 
mo surowych zarządzeń, wydanych przez 
władze wojskowe, nakazujące wszełkie kroki 
ostrożności, wypadki z samołotami pocztowe 
mi wydarzają Sie w dalszym ciagu. 

Austraiji 
powodują katastrofalne nożary. 

LONDYN. (PAT). — W Australji panują 
wielkie upały, wskutek których lasy płoną 
na wielkiej przestrzeni. W okolicy Adelaidy 
ogień przerzucił się nawet na ogrody i sady 
owocowe. W lasach sosnowych płomienie 

Echa zamachu 
PARYŻ, (PAT). — „Ła Liberte* wysuwa 

hipotezę, że przyczyną zamąchu samobójcze 
go adwokata Huberta było posiadanie przez 
niego tajemnicy, której nikomu nie mógł 
zdradzić, czy to ze względów zawodowych. 
czy też innych. Dziennik zaznacza, że wyda 
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SKŁAD 
R technicznych i wodociągowych 

ul. Trockiej NG 3, tel. 5-77 |. 
Firma stale posiada na składzie w wielkim wyborze: 

Wanny emaljow., komplety klozet., umywalki 
fajansowe, armaturę łazienkową oraz artykuły 
techniczne: jak pasy napędowe. piły tartaczne, › 
tarcze szmerglowe, azbest, 

został przeniesiony 

do nowego lokalu przy 

kleingerit, gumę. 
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, * Była to rodzina statystów i dow- 
€ipnisiów, doskonałych obserwatorów 
życia, mających dziedziczną zdolność 

1 / 

Po przodku Andrzeju Maxymilja 

nie Fredro, autorze Przysłów, Prze. 
stróg i Aforyzmów, które się doczeka- 

iš ły kilkunastu wydań w kilku językach 
odziedziczył i autor Geldbaha talent 

„ pisarski i objawiające się w nim: ucz- 
ciwe ujęcie spraw ludzkich, miłość 
polskości w szłacheckiej szacie, sarma 
tyzm i rozmiłowanie we wszystkich 

„właściwościach polskiej szlachty, w jej 
wadach, jej narowach, jej rycerskoś- 
ci i kwietyzmie, jej pieniactwie i hoj 
ności. Galerja typów, którą wypuścił 
w jakichś dwudziestu sztukach Ale- 
ksander hr: Fredro ze swych dworów 
w Jatwięgach i Bieńkowej Woli od 
roku 1821 do 1835 — jest tak liczna 
i tak świetna, że zapełnićby mogła ko 
mnaty większego nawet zamku niź 
Odrzykoń, o który oparł swój pomysł 
„Zemsty za mur graniczny”. 

Obok szlacheckiego światka, nico- 
wanego żwawem piórem hrabiego, ist 
nieje u niego świat mundurów: smu- 
Kli oficerowie i starzy wąsale napo- 
leońscy. Sam autor był wszakże jed- 

  

"TEATR NA POHULANCE. 
Pan Geldhab. Komedja w czterech odsłonach. 

nym z tych, co za gwiazdą Cesarza 
pod Moskwę pociągnęli. 

Wspomnienia te były zawsze 
we, bliskie serca, opromieniały póź- 
niejsze niewesoły czasy, odgrodziły 
nawet od ruchu:31 r. „Osiemnastego 
lutego, roku 1814 jechał na białym ko 

     

* niu człowiek średniego wzrostu, nie- 
co otyły. w sieraczkowym  surducie 
pod szyję zapiętym, w kapeluszu sto- 
sowanym bez żadnego znaku, prócz 
małej, trójkolorowej kokardy. Za 
nim, w niejakiej odłegłości drugi, tak 
że w surducie, ale ciemno - zielonym. 
także w kapeluszu bez znaków. także 
zgarbiony, równie jak pierwszy, a mo 
że i lepiej. siedział na dereszowatym 
koniu... Pierwszym z tych jeźdzców 
był Napoleon, drugim byłem Ja*. Tak 
pisze Fredro o swoich wspomnieniach 
wojennych, w zapiskach Trzy po trzy, 
żwawej kronice, malowniczo oddają- 

cej epizody wyprawy napoleońskiej, 
w której z dwoma braćmi, Maxymil- 
janem i Sewerynem, brał udział. 

Gdy wrócił z tych epicznych przy- 
gód do pługa i zagonų w c. k. Galicji 
i Lodomerji, jakże go śmieszyć i mie 
rzić musiały zatęchłe typki w sąsiedz- 
twie zakazane figury. tych szlachciu- 
rów, co prochu ani zdechłej koniny, 

   

  

wznoszą się do 150 stóp wgórę. W poiudnio 
wo-wschodniej ezęści Australji wskutek upa 
łów spaliło sie tysiące akrów trawy. Dzień 
wezorajszy był najgorętszym dniem marco 
wym w historji Australji. 

adw. Huberta. 
rzenie to nie jest zwyczajnym wypadkiem 
Świadczy o tem ehociażby fakt, że zamach 
samobójczy miał miejsce w godzinach po- 
rannych, zaś prasie zakomunikowif10.0 tem 
dopiero © północy. 

          „La Liberte* zamiesz- 
cza wiadomość w sprawie motywów usiłowa 
nia samobójstwa przez adwokata Huberta i 
wywodzi, że adwokat padł ofiarą szantażu ze 
strony swego klijenta Romagnino, od którego 
nieprzezornie w pewnej chwili przyjął na 
przechowanie część talonów czekowych od 
Romagnino i Guibout-Ribaut. Po zastanowie 
niu się Hubert chciał zwrócić talony ezeko- 
we, lecz wtenczas Romagnino nasłał mu kil 
ka osób podpisanych na talonach, którzy zu 
określoną sumę proponowali nabycie ich. — 
Adwokat dowiedział się krytycznego „dnia, 
że jedna z tych osób zamierza oddać sprawe 
prokuratorowi i w obawie przed tem Hubert 
usiłował popełnić samobójstwo. 

'$łgvard Bernadotte utracił 
prawa do tronu. 

STOKHOLM, (Pat). Na posiedzeniu rady 
ministrów następca tronu oświadczył, że syn 
jego Sigvard przez małżeństwo, zawarte w 
Londynie z Ericą /(Patżek, utracił wszystkie 
prawa do tronu, oraz przywileje księcia krwi 
Sigvard będzie miał prawo używać nazwi- 
ska Bernadotte 

jak on pod Moskwą nie wąchały, tych 
dam sentymentalnych i rozromanso- 
wanych , tych pieczeniarzy i szambe- 
lanów, tych. jednem słowem piecu- 
chów, co w ciepłym i bezpiecznym 
kątku siedzieli, podczas gdy oni, szwo 
leżery, fizyljery, lansjery i stare „gro- 
niardy*. pisali historję Europy szablą 
i krwią. 

Polubił zabawę wyśmiewania się z 
nich na deskach teatru i przeciwsta- 
wiania im w każdej prawie sztuce 
swych dawnych kolegów broni. Zaw- 
sze, w konfliktach opisywanych w 
swych komedjach bierze stronę woj- 
skowych; im daje serca kobiece, im 
role szłachetne. Ich ofiarność, męstwo 
i szlachelność duszy wystawia. Ale i 
tamten, karykaturalny światek, trak: 
tuje z wielkopańską pobłażliwością i 
wojskowym animuszem, bardziej się 
z niego wyśmiewa niż nim pogardza, 

Zgryźliwa satyra jest mu obca, a 
najohydniejsze narowy szlacheckie, 
paskudne cechy charakteru, umie 
przedstawiać w typie tak powleczo- 
nym komizmem, że wady wydają się 
śmiesznościami. Jadu w komedjach 
Fredry nie znaleźć  ...pozornie ...jad 
wygląda wsłydliwie ukryty, dyskret- 
nie schowany w duszach ludzkich. 
Tak wyglądają. tak czynią mówi au- 
tor, a ty słuchaczu, wyciągnij z tego 
wnioski, co masz o tym człowieku są- 
dzić? . 

A przecie sam Fredro miał powody 

    

BR CWLBTYWW GZ GB UPD CR 

POZYSKASZ SENAO AO EA OPEROWE RCR 

  

„Wspólny front". 

PARYŻ, (Pat). Rada socjalistycz- 
nych SSIC okręgu Sekwany uchwali- 
ła 4005 głosami rezolucję, polecającą 
sekcjom socjalistycznym zachowanie 
jedności działania z komunistami. 

Złazd aplikantów 

adwokackich. 
KRAKOW( (PAT). — Dziś w sali izby 

przemysłowo- handlowej odbyło się w obecno 

  

ści władz oraz krakowskiego świata prawni 
czego uroczyste otwarcie pierwszego ogólno 

polskiego zjazdu aplikantów adwokackich. 
Otwarcia zjazdu dokonał prezes międzyd: 
nicowej komisji porozumiewawczej aplika: 
tów Rzplitej dr. Kazimierz Ostrowski. — W 
zjeździe biorą udział delegaci aplikantów 
ze wszystkich okręgów sądowych i grodzkich 
Rzplitej. Do prezydjum zjazdu weszli przed 
stawiciele Warszawy, Poznania, Krakowa 1 
Lwowa. 

Nadanie przywilejów akcji 
katolickiej. 

RZYM, (Pat). Wczorajszy „Oserwatore Ro 
тадо“ zamieszcza komunikat, dotyczący na- 
dania przez rząd połski przywilejów towarzy- 
stwom katolickim, a w szczególności akcji ka- 
tolickiej. Pismo stwierdza, że odpowiedni dek- 
ret został wydany po wysłuchaniu poglądów 
biskupów i podkreśla, że fakt ten jest tem 
bardziej znaczący, że konkordat z Polską nie 

ra wyraźnych postanowień w sprawie 
cji katolickiej. W zakończeniu komunikatu 

„Osserwatore Romano“ wyraža nadzieję, że 
życzliwość rządu połskiego, okazaną przez to 
że chciał doprowadzić do porozumienia 7 
władzami kościelnemi w sprawie, obchodzą- 
cej oba rządy, wzmoże obopólne zaufanie. 

   

    

   

    

  

Do nabycia w pierwszorzędnych * 
magazynach galanteryjnych. 

ciskać się na ludzi w swych utworach, 
literackich właśnie. Ten autor, Które- 
go sztuki były za jego życia jeszcze i 
później tłumaczone na czeski, francu- 
ski, niemiecki i rosyjski język, który 
dziś jest uznany za bezmała genjusza 
rasy polskiej nie mógł we Lwowie o 

siągnąć powodzenia, i po wielu tru- 

dach dobił się wreszcie wystawienia 
w 1821 r. Pana Gełdhaba w Warsza- 
wie. co uczynił, ociągając się, Osiński. 

I potem, mimo powodzenia u pu- 
bliczności, krytyków i dyrektorów 
miał przeciw sobie. Byli nie z jego sfe- 
ry, to dużo tłumaczy. A potem, gdy 
już miał kilkadziesiąt sztuk w reper- 
tuarze, *,,... Weredyk siąpił kiedyś na 
serce moje i zgniótł je raz na zawsze” 
pisze wTrzy po trzy. „.Przyjaciel stał się 
Humaczem, niby opinji powszechnej. 
Zapewnił mnie. że jestem nienawidzo 
ny. Za co? Nie wiedział, ale tak sły- 
szał. Zapewniał że dążności dzieł mo- 

ich są potępione... Opuściłem ręce. 
at żyć i pracować dla Świa- 

. Goszczyński oskarżał go o niemo 
alność i płochość. o ślepe naśladow- 
nictwo, nikt się nie ujął za sponiewie- 
ranym Fredrą i ten, rozżalony. za- 

milkł na lat piętnaście. 3 
(Dla Goszczyńskiego Fredro był 

niemoralny!... Dla nieklorych z nas 

Przestępcy lub U Mety' ta ewolu- 
cja pójdzie dalej, to cóż będą ogląda- 
ły nasze wnuki?) 

Pan Geldhab, jak i wszystkie głów 

  

   

я 

jest tak wysokie, ž 

Dz. Ustaw Rzeszy opubliko- 
wat porozumienie polsko- 

niemieckie. 

BERLIN, (Pat). Dziennik ustaw 
Rzeszy publikuje protokół połsko-nie- 
miecki o zniesieniu wojny celnej oraz 
rozporządzenie wykonawcze wprowa 
dzające w życie protokół z dniem 15 
marca. 
  pytane ama a   

      

Płaci ten, 
Okazuje się 
wrotnie. 

Oto z prasy handlowej dowiadujemy stę, 
że pewna firma włoska zaoferowała w Austr- 

A w razie niezwłoczne 
— dopłaca po 20 lirów 

kto kupuje, lak bywa zwykle 
jednak, że bywa również od- 

  

ji mąkę — zadarmo. 
go odbioru i oclenia 
za kwintal. 

Spra 

  

jest pro 

  

żeby mąka ta mogła konkurow. 
austrjackim. 

Ale że sytuacja jest paradoksalna te 

fakt. 
  

  

  

Walne zsbranie „Bratniaka“. 

Wczoraj w sali Śniadeckich U.S.B. 
odbyło się walne zebranie członków 
Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej U.S.B. 
Na przewodniczącego zebrania po g0- 
rącej dyskusji i dwukrotnem głosowa- 
niu wybrano kandydata młodzieży 
prorządowej p. Nowodworskiego (gło- 
sów 274 i 73 wstrzymujących się). Za 
kandydatem młodzieży narodowej p. 
Wenerem opowiedziało się 253 osoby. 

Zebranie trwało do późna w nocy 
w atmosterze podnieconej. Obszerniej 
sze sprawozdanie z jego przebiegu po- 
damy jutro. (w) 

wŚRÓD PISM. 
Ostatni (19) numer „Świ. 

„Wrzenie we Francji" L 
korespondencja własna z Bra: wrażenia 

„artystów na 
nowela Ja 

ycznie ilnsi 

  

z pobytu Pana Prezydenta u 
„Głodów SRA r Vogi*     

    

   

ki: 

   

  

© 
panem i Ghowiadanie W. 

rolę ŻA najwybitniejsi 
Jaracz-i J 

    

      
   

   
   

  

Stępow 
„Tyd 

pondenc, 
szkoły do 
Micky „Mz 
ści tego 

Muzyka, Teatr, kores- 
rtykuł „O zbliżeniu sių 

k się narodziła 
ę na resztę tre- 

Aawego numeru. 

eń Świata”, 

  

   

     

  

" oraz 
- składa 

wnego i ciel 

Ukazał się Nr. 10 tygodnika 
Współezesna* bogato ilustrowan 
jacy szereg ciekawych i aktualnych artyk 
łów. 

W. artykule wstępnym p. t. 
wychowanie społeczne p. 

ża sprawę echrony 

аКа ta ostatnia odegrywe u człowieka. 
Dalej. p. K. Muszałówna opisuje swe wra- 

żehia z pobytu na. Huculszczyźnie w zimie, 
w artykule Śnieg u Hucułów'. Pozatem 
czytamy .„My uwagi laika* p. M. Zawadz 
kiej, „Kapelusze* p. Jareckiej. 

W| rubryce 4Z k: Е 
sygnalizuje wydawniciwa „Roju 
go okresu, a mianoicie: „Prosto z mostu* 
St. Słoń ód porcelany" — 
irzvkowski _ „Odwiedziny i i spotkania 
J. Ч 

   
„Kobieta 

„Utopja czy 

dr. Lublinerówna 
zyrody i rolę 

  

  

   

  

    

   

  

   

  

  

     Mianowska 
z ostatnie- 

  

  

   

    
     

    

  

jabłowska. 
W radach praktycznych dalszy ciąg arty 

kulu „Kuchnia przyszłości* — Mag. dietetyki 
M. Marzkowska, oraz damski sweter i wełny 
i przepisy kuchenne. 
: Numer uzupełniają recenzje z teatrów i 

in. 
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NA SKWERKU. 
— Wjosna panie 

już kosteczki pogrzać, 

santy. 

mój, 
siadajże panie 

wjosna, możesz 

Kala- 

— Jak się ma Pan Leonard, 

jak powodzenie, 

jak zdrowie. 

siedzieć, a nie! Słońce wio- 

senne zdradliwe, mówił mi lekarz, że, panie 

drogi, na wiosnę wysyła ono najwięcej za- 

razków. 

Słyszane rzeczy... 

snę ludziom tak fiu, fiu w głowi 

pójdziemy do Szirallowej... 

może dlatego na wia 

  

No to 

co słychać? 

— A może do Rudnickiego, przejdziemy 

aj patrzaj Pau, cóż to za tru- 

awili u Borkowskiego? To ma być 

Cera żółta, skrzywiona maska 

jakaś, nie! To policyjnie powinno być wzbro 

nione, takie karykatury z naszego Pana Mar- 

szałka robić... 

- Prawda, powinni zdjąć, pójdę i po- 

wiem im, niech zdejmą, też sportretowali. nie 

ma co mówić, pięknie! 

  

się Lrochę.. / 

posza wyst 

Marszałek? 
   

  

> z e > 
E, daj spokój, nie 

to do nas należy, 

przekręcą, 

wtrącaj się pan, 

czy zaraz z tego zrobią 

  politykę, powiet 

portret Ot posłuchaj co 

że bociany przyleciały 

  

że chciałeś   

  

mówią, 

już do Zakretu. bę- 

wczesna wiosna... 

Co tam o bocianach, pan to zawsze 

tak, wy lu w Wilnie tacy jesteśc adnej 

interwencji. żadnego głosu nie wydać. niech 

A ja tak nie umiem. 

„to gadam, chodzę, 

okaże, ale 

  

     
  

sobie. 

jest 

ności, 

widzę, że coś 

  

nie mam słusz- 

mam, to 

Każdy 

powinien i ułatwiać 

to się czasami 

każdego 

a nie od- 

y sie, w swoim kąteczku mruczeć. 

innym oczy się otworzą. 

wspomagać 

  

wróciw: 

  

— A kiedy można oberwać?... 

Więc cóż, nie zabi 

  

„Ot i teraz, wy 
   

  

  bieram się na wywiady, jak to nauczyciel- 

stwo może yłać młodzież lat 15—16 na 

    

  

łakie sztuki jak „U mety*? Mój syn wrócił 

z teatru z bólem głowy i powiedział mi na- 

zajutrz: nie spałem, tak mnie to 

wieczór słuchać o takich 

łajdakach, z któremi nie spotykałem się i nie 

chcę się spotykać, jakież to brutalne wszyst- 

ko było. Widzi pan. 

Całą noc 

znerwowało, cały 

  

chłopiec słabego zdro- 

wia i więcej w domu przebywa niż koledzy, 

więcej z matką niż z kolegam 

w klasie, jego rówieśnicy napisali w swojej 

gazetce: „W: e zaprowadzili nas na sztu 

kę, która nam się podoba, bo odtwarza pra- 

wdę, życie, jakie ono jest, i sytuacje, w któ- 

rych każdy z nas może się znaleźć*! No, po- 

myśl pan, to piszą smarkacze 16-let 

W. jakiej sytuacji oni sądzą, że mogą s 

znaleźć? Rajtura, syna morderczyni, paska- 

rza czy złodzieja, karjerowicza, co się żeni 

z utrzymanką arystokraty? To całe 

to dla nich obraz prawdziwego życia... 

ne dzieci... 

  

a mówi, że 

      

       

ę 

    bagno, 

bied-   

— Cóż pan chcesz, teraz im pokazuj 

kie „odłamy życia”... po co? Ale cóż my? 

Czy my pedagodzy? A poco wtrącać się. Czy 

kto nas pyta, rodziców, czy my chcemy. żeby 

nasze dzieci wysłuchiwały, i jeszcze w kla- 

sie roztr: ły, te brudy życiowe? Moj 

a to tak mówiła: 

ą ta- 

      

   

  

   

     

  

strzenicz 

— Mnie tego ojca żal. bo on był dobry, 

tak, złodziej i paskarz, ale on kochał córkę 

i miły jakiś był... 

  

Oczywiście był miły, dzięki grze p. Woł- 

lejki, który nie może włeźć w maskę rekina 

przemysłu, ale czy to także jest odpowied- 

nie i wskazane by taki typ wzbudzał sym- 

patję?... Knox. 

Two FABRYKACJI FIRANBK, TIULU i KORONEK 

Szlenkier, Gettlich 
! $-Ка $. А. — 

WARSZAWA, Ś-to Jerska 10. 

Nasz SKŁAD FABRYGZNY 
Wilno, ZAWALNA 25 

zaopatrzony jest w związku ze zbli- 
"żającym się sezonem w bogaty 

wybór różnych firanek. 

fabryczny! 
  

niejsze komedje Fredry, dał temat do 
roztrząsań i domysłów, (fredrologja, 
jak wiadomo, rozwinęła się u nas wiel 
ce, Kucharski, Siedlecki, ostatnio Boy- 

Żeleński, czynią nad temi utworami 
łaboratoryjne dociekania). Otóż, Geld- 
hab?... Czy to ma być Żyd, czy wzbo- 
gacony Niemiec, jakich pewnie sporo 
było w Galilei za owych czasów, bo 
chóć akcję przenosi Fredro do War- 

/„ to oczywiście nic nie znaczy. 
i zresztą z tem, typ nowobo- 

go, parwen jusza pnącego się do 
arystokracji. jest dość symplicyjny. 
Fredro uposażył go w swoisty humor, 
który nigdy nie zawodzi. Dał mu przy 
urogancji, pewną dobroduszność i na- 
iwność, którą jeszcze podkreśliła w 
„Wilnie postać i powierzchowność p. 
Wołłejki. doskonałego odtwórcy jeśli 
chodzi o gesty i stronę komiczną, ale 
powierzchownością przypominającego 
raczej marszałka sejmu czteroletnie- 
g0 niż paskarza z epoki Ks. Warszaw- 
skiego czy Kongresówki. Styl fredrow 

ski utrzymał jednak zupelnie, czego 
nie można o wszystkich  wykonaw- 

cach powiedzieć. Młodzież grała zresz- 
lą Fredrę po raz pierwszy w życiu... p. 
Kersten i p. Cybulski byli tak nado- 
bni, pierwszy we fraku jako książe, 
drugi jako szlachetny rotmistrz Ludo 
mir, że doprawdy, Flora mogła być w 
kłopocie. Obaj dobrze się wywiązali 
ze swych ról, należałoby jeszcze tro- 
chę więcej swobodnej nonszalancji i 

  

   

  

   

  

    

SPRZEDAŻ HURTOWA. 
Prosimy żwracać uwagę na znak ———— 

   
       
    
    
    
     
  

uprzejmej pogardliwości w roli księ- 
cia. 

P. Pytlasińska miała wyraźną tre- 
m» i pierwszą scenę zatarła zupełnie, 
następne poszły lepiej, ale nie miały 
należytej swobody, np. podczas prze- 
mowy Ludomira, niepodobna by Flo 
ra ciagle trzymała nos w książce, choć 

by chciała mu okazać obojętność, sa- 

imo zaciekawienie że tu ktoś dla niej 
„szałeje* kazałoby słuchać uważniej. 

P. Madaliński jako major darł się 
niepotrzebnie i niezmiennie, tak nie 
krzyczy bez umiaru żaden człowiek 
cokolwiek cywilizowany, to była gra 
na poziomie teatru amatorskiego. In- 
ni wykonawce” epizodycznych ról da- 
li dobre sylwetki, zwłaszcza p. Deju- 
nowicz. Dykcja, zaznaczyć trzeba z 

przyjemnością, była dobra, wiersz, so- 

czysty trzynastozgłoskowiec Fredry, 
dźwięczał i uwypuklał się naogół do- 
brze. 

Ciekawe jest nastawienie Fredry 
w jednym punkcie tej nieskompliko- 
wanej historji o paskarskiej jedynacz 
ce. Fredro zaznacza wyraźnie wstręt 
księcia do tego środowiska i p. Geld- 
haba, jako człowieka. o brudnych pie 
niądzach, major grozi... szantažem, 
wspominając o dostawach dla wojska, 
które Geldhabowi nie dadzą bywać w 
wielkim świecie. No, a świat wojsko- 
wy, Ludomira, przejdzie nad tem do 
porządku? To jest jakieś niezręczne. 

\ Hro.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Żołnierski chleb najlepszy. 
Wojskowa piekarnia mechaniczna i magazyn zbożowy. 

Ekshumacja zwłok 
nie potwierdziła przypuszczeń 6 zbrodni. 

Duże zaniepokojenie wśród okolicznych 
mieszkańców Szarkowszczyzny wywołał fakt 
śmierci iurmana Fajwusza Rukawina, który 
w końcu ubiegłego miesiąca, jadąc samotnie 
z Głębokiego, zmarł w drodze. Koń przywiózł 
go nieżywego do Szarkowszezyzny, Ponic- 
waż zwłoki zmarłego nie nosiły żadnych ob- 
rażeń, został on za zezwoleniem sędziego 
śłedczego i lekarza miejscowego dr. Giersza 

pogrzebany. Mimo to krążyły wersje o na- 
padzie i rabunku. Z tego powodu władze pro- 
kuratorskie zarządziły ekshumację zwłok, 
której dokonał w obecności rodziny zmar- 
łego i władz policyjnych lekarz powiatowy 
dr. Polikowski. Dokonana sekcja zwłok wy 
kazał, że Rukawin zamarzł w drodze z Głę 
bokiego do Szarkowszezyzny. W ten sposėh 
zostala wyjašniona tajemnica jego šmierei. 

Djabeł skradł, Karasiewicz przepił. 
Wdowa Marja Pieciakowa, mieszk, wsi 

Łuczaje, gm. gruzdowskiej była bohaterką 

niesamowitego przeżycia. 

Pewnej noey wyłonił się z pieca sam dja- 
bel. stanął przed Pieciakową i odezwał się 

dó niej w te słowa: 

— Jestem djabeł. Wszystko wiem. Twój 
syn z Ameryki przysłał ci dzisiaj 100 dol. 
Oddaj mi je, alhowiem te pieniądze są nie- 
czyste! Pochodzą one z nieuczciwego źródła 
i mogą sprowadzić na twój dom nieszczęś- 
cie! 

Pieciakowa — kobieeinę b. bogobojną — 
ten djabeł, dbający o czystość obyczajów tak 
wzruszył, że oddała mu owe 100 dolarów. 

Sprawa by się na tem skończyła, gdyby 
nie dalszy — zupełnie normalny przebieg wy 
padków. Djabeł, będący, jak widać, na urlo- 
pie, poszedł sobie pobombłować. W knajpie 
przybrał ludzką postać Pawła Karasiewieza, 

mieszkańca tejże wsi. Od uroku monopolu 
nawet djabelski język się rozwiązał. I wów 
czas wyszła najaw następująca historja. 

Karasiewicz już od diuższego czasu inte 
resował się osobą Pieciakowej, wiedział bo- 
wiem, iż posiada ona 27-letniego syna Fran- 
eiszka w Ameryce, który przysyła matee pie 
niądze. Szukał więe różnych okazyj do wy 
dostania od kobieciny gotówki, lecz plany 
spalały na panewce. Dopiero zwierzenia 
Pieciakowej, iż pewnej nocy przyśniła djak 
ła i tak się przestraszyła, że sama bała się 
spać nasunęły „genjalną* myśl. 

Pieciakowa zapytana, czy istotnie uwie- 
rzyła w djabła — oświadczyła z eałym spo 
kojem, że tak. Skąd bowiem mógł wiedzieć, 
że właśnie otrzymałam 100,a nie mniej i nie 
więcej dolarów. 

U Karasiewicza podezas rewizji znalezio 
no 96 dolarów. 10 dolarów zdołał już przepić. 

  

Polski Czerwony Krzyż. 
P.C.K. wysłał w d. 9 bm. do powia 

tu mołodeczańsk. kołumnę dezynfek- 
cyjno - kąpielową dla współpracy w 
zwalczaniu panującego tam tyfusu 
plamistego. 

Prace meljoracyjne 
na pograniczu. 

W kwietniu r. b. na terenie województwa 
wileńskiego. nowogródzkiego i poleskiego roz 
poczęte zostaną prace meljoracyjne na tere- 

nach w pasie pogranicznym. 
Roboty te obejmą przeszło 500 ha mocza- 

rów i bagien. Prace będą prowadzone w po- 
rozumieniu z władzami sowieckiemi, które w 
w: możności będą udzielały pomocy. 

= Obostrzenia przy przekra- 
czaniu granicy. 

i tyfusu plamiste 

go w pow. d iśnieńskim brasławskim wła 
<ze łotewskie w ciągu ostatnich dni prawie 
zupełnie zamknęły t. zw. mały ruch granicz 
ny. Komendanci pogranicznych rejonów 
tewskiej żądają odbycia kwarantanny oraz 
przedkładania świadectw lekarskich. 

W: sprawie tej odbywają się narady gra 
niczne polsko-łotewskie. 

„Król Cyganów" w Słonimie. 
Od dłuższego czasu przebywa na terenie 

Słonima król Cyganów Bazyl Kwiek. Trudni 
się on tu sprzedażą dywanów, makatek i 
innych tkanin i obecnie nosi się z zamiarem 
opuszczenia Słonimszczyzny „i przeniesienia 
się na teren Polesia. 

Król cygański w rozmowie z obywatełam* 
miasta określa jako ceł swej podróży także 

przeprowadzenie powszechnej rejestracji Cy- 
ganów, zbadania ich życia i skłonienia da 
zaniechania koczownictwa, osiedlenia się 
oraz zajęcia się uczciwą pracą. Kwiek z cała 
stanowczością potępia kradzieże cygańskie, 
zwalcza je i dopomaga w ich ujawnieniu. 

Prace nad zmianą trybu życia — jak cśŚ 
wiadczył król Cyganów nie idą zbyt łat- 
wo. O ile bogatsi <€yganie skłonni są do 
osiedlenia się, o tyle biedniejsi wolą dotyci: 
<zasowe koczownictwo, pomimo możnośc: 
znalezienia pracy. 

Fabrykę — mówił Kwiek — którą uprze 
dnio uruchomiłem dla zatrudnienia Cyga 
mów, zmuszony byłem zamknąć z powodu 
braku chętnych do pracy. > 

Ciekawe pokazy 
w Wołkowysku. 

Dnia 12, 13 i 14 marca r. b. w firmie M 
Epstein, Wołkowysk, ul. Kościuszki 40 od- 
będzie się bezpłatny pokaz sprzętu spirytuso 
„wego i jego zastosowania w gospodarstwie 
domoyem. Poza znanemi już kuchenkami 
„Emes”, które zdobyły sobie zasłużone uz- 
manie, jako niezastąpione w każdem gospo- 
sdarstwie domowem, szczególne zainteresowa- 
„nie winny wzbudzić krajowe palniki spiry- 
tusowe „Rusticus*. Palniki te, które można 
zastosować do każdej lampy naftowej, das 
bardzo ładne, białe, zdrowe dla oczu świa 
%ło, nie kopcą, są bezpieczne i higjeniczne 

Dotychczas oświetlenie tego rodzaju było 
bardzo mało stosowane z powodu zbyt wy 
sokich cen. Obecnie dało się wyprodukowa: 
w kraju palnik bardzo tani, dający niezwy- 
kle jasne światło. Zapowiedziane pokazy 
mają za zadanie przedstawić łatwość zas 
sowania tego palnika, prostotę konstrukcji 
i wszystkie niezastąpione zalety tego oświet 
lenia. 

    

   

                

   

12'do 14 b. m. w godzinach od 9-ej do 13-e; 
i od 15-ej do 18-€j. 

   

    

     

  

Eugenja Kobyliūska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ia wyszła z drukarni „Znicz* 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Ślad główn+-w ksiegi AO iek 

Str. 336. cena zł. 5 —,     
  

Pokazy odbywać się będą codziennie od " 

Sen letargiczny. 
W Szarkowszczyźnie zdarzył się rzadki 

wypadek snu letargicznego, któremu uległ 
Szulkin Józef, lat 28. Spał on 4 dni. Na 
skutek zarządzeń miejscowego lekarza prze 
wieziono go do Wilna, gdzie zmarł. 

Przy bólach lub zawrotach głowy, szumie 
w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, 
pobudzeniu, należy natychmiast zastosować 
wypróbowany przy tych dolegliwościach śro 

Zalecana przez lekarzy. 

  

  

Wojsko polskie w swych inwesty- 
cjach intendenckich śmiało kroczy za 
postępem techniki współczesnej, bu- 
dując wzorowe pod każdym względem 
zakłady przemysłowe i magazyny. Na 
gruncie wileńskim jednym z takich 
wzorowych zakładów wojskowych 
jestenowa piekarnia mechaniczna skła 
dnicy materjału  intendenckiego, 
wzniesiona w ciągu kilku lat kosztem 
400 tysięcy złotych na gruzach rosyj- 
skiej piekarni przy ulicy Legjonów 2. 

Pozostałe po zaborach ruiny nie- 
długo szpeciły ulicę Legjonów. Z ini- 
cjatywy i pod kierownictwem gene- 
rała brygady inż. Litwinowicza, do- 
wódcy okr. korpusu Nr. III, wyrósł na 
tem miejscu w ciągu trzech lat (od 
roku 1927 do 1931) wspaniały pod 
względem urządzeń wewnętrznych du 
ży żel - betonowy gmach piekarni, o- 
bsługującej obecnie cały garnizon wi- 
leński. ' 

Piekarnia rozpoczęła pracę w ro- 
ku 1931, jednakże ze względu na trwa 
jące dodatkowe roboty inwestycyjne. 
poświęcenie jej wciąż się odkładało, 
dopóki nie została kompletnie wykoń 
czona w roku ubiegłym. 

W dniu 6-go b. m. ks. kapelan mjr. 
Sledziewski w obecności gen. Litwi- 
nowicza, ppłk. int. dypl. Kościelnego. 
szefa intendentury O. K. III, przed- 
stawicieli Korpusu Oficerskiego oraz 
Rektora U. S. B. dr. Staniewicza, do- 

konał poświęcenia piekarni, a kpt. 
Grabowski zarządca ' składnicy Mat. 
Int. oprowadził gości po piekarni i u- 
dzielił obszernych wyjaśnień. 

Ze względu na znaczenie tej nowej 
placówki dla miasta i kraju zdziwie- 

władz miejskich, jak i państwowych 
resortów gospodarczych. 

Wypiek chleba w piekarni wojsko 
wej. zmechanizowanej w 100% odby- 
wa się w idealnych warunkach higje- 
nicznych. 

Praca rąk robotników w bezpoś- 
redniej styczności z ciastem zreduko- 
waną jest do minimum i ogranicza się 
na jednorazowym dotyku przy prze- 
noszeniu gotowych już form. Wszyst 
kie inne zabiegi jak precyzyjne oczy- 
szczanie mąki z domieszek niepożąda- 
nych, mieszanie ciasła, nawet waże- 
nie i wałkowanie gotowych form — 
wykonywują maszyny. 

Wypiek chleba trwa około godzi- 
ny, a odbywa się w czterech olbrzy- 
mich piecach, konstrukcji i wyrobu 
krajowych zakładów metalurgicznych. 
Piekarnia w ciągu 24 godzin wypie- 
ka 14 tysięcy bochenków. 

Należy podkreślić, że wojskowa 
piekarnia jest jedynym w Wilnie te- 
go rodzaju zakładem, z::mechanizowa 
nym w 1009/0. Wileńskie pryw: 
karnie, niestety, dalekie są jesz: 
mechanizacji. 

Kapitan Grabowski oprowadzał 
gości także po nowoczesnych żeł - be- 
tonowych magazynach zbożowych in 
tendeniury w Wilnie. Są one również 
imponującym przykładem budowni- 
ctwa intendenckiego wojska polskie- 
go. Wspaniałe urządzenia techniczne 
pozwalają na doskonałą konserwację 
zmagazynowanych setek tonn owsa 

i żyta. DZ id 
Oba te gmachy piekarni i maga- 

зупи są zbudowane oczywiście z ma- 
terjałów krajowych, jak również więk 

    
  

  

   

Od Gge21Na wyspy kwiatów 
i stońca, 

wycieczka morska okrętem 

„KOŚCIUSZKO” 
Gran Canaria 

Teneriffe 

Madeira 

oraz Maroceo 

od 5 do 29 kwietnia b. r. 

Cena od zł. 650.— 

LINJA GDYNIA — AMERYKA 

Warszawa, Marszałkowska 116 

Gdynia — Lwów — Kraków — Rzeszów 

  

oraz w biurach podróży. 

Sprawa klejnotów królowej szwedzkiej. 
We wrześniu r. ub. znajdowały się one w safesie 

Banku Tow. Ssółdzieiczych. 
Dotąd sprawa klejnotów królowej Mar- 

ji nie została jeszcze wyświetlona. —, W 

pierwszym rzędzie brak ścisłych informacyj, 

gdzie się one obecnie znajdują. 

Wczoraj umieściliśmy wiadomość iż klej 

noty królewskie znajdowały się ostatnie 

nie w Prywatnym Banku Handlowym, jak 

wynikało z pierwszej wersji, lecz, że zostały 

przeniesione przez ich obecnego właściciela 

p. Adama Tołłoczkę wpierw do satesu Banku 

Spółek Zarobkowych, a następnie do Banku 

Towarzystw Spółdzielczych. 

  

dek —- wodę gorzką „Franciszka Józefa*. nie wywołał fakt nieobecności na poś- sza część maszyn jest. pochodzenia ‚ 
. więceniu zarówno przedstawicieli krajowego. (h) Po sprawdzeniu wiadomość ta okazała 

ZDROWE PIĘKNE TANIE Owocowe : ss : AA 

q ROG LALA „DA. AWAŃNIEWSKICI siena roiara „ZZ 
Т 1GLASTE SZ ae nii pocztą SOBOLEW, woj. Lubel., Cenniki na sezon 
) BYLINY 8 telefon 18, P. K. O. 9979 lub | : 

RSŻE majątku Warszawa, Al. Jerozolimskie 24, "955777 na zą- 
oraz 

  

  

Poziom wód na Willi. 

Wobec ogólnego ocieplenia się i 
topnienia śniegów zaobserwowano 
podniesienie się poziomu wody w 
Wilji. W dniu 10 marca poziom wo- 
dy na Wilji w Wilnie wynosił 2.62 m. 
t.j. 26 cm. ponad poziom normalny. 
W. ciągu doby poziom wody podniósł 
się o 3 cm. Według dotychczasowych 
obserwacyj Wilja nie grozi w tym ro 
ku niebezpieczeństwem powodzi. 

Ofiary na Challenge 1934 r. 
iNaskutek odezwy Zarządu Okręgu Woje- 

wódzkiego Wileńskiego LOPP powzięli uch. 
wałę o dobrowolnem samoopodatkowaniu się 
na rzecz Challenge'u na przeciąg 6-ciu mie 
sięcy: Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w 
sumie 64 zł. 15 gr. miesięcznie. Oficerowie, 
urzędnicy i szeregowi Pol. Państw. Woj. Wi 
leńskiego w wysokości oficerowie po 20 gr. 
urzędnicy i szeregowi po 10 gr. miesięcznie. 
Oficerowie i podoficerowie Baonu K. O. P 
Łużki jednorazowo złożyły kw. 47 zł. 85 gr. 

Uigowe paszporty 
da Sowietów. 

W związku z zawarciem porozumienia 
turystycznego między polskiemi biurami po- 
dróży a organizacją turystyki w Z. S. S. R. 
urządzone mają być w ciągu lata r. b. wy- 
cieczki z Polski do Sowietów. 

  

  

Czynione są zabiegi o przyznanie uczęst- 
nikom tych wycieczek ulgowych paszportów 
zagranicznych z opłatą 100 złotych. 

Syn "marnotrawny. 

  

Powrót z Europy do domu rodzinnego. 

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 
jest 

оП Каа dle Rolniczy 
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, LIM "daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

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

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

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIEI 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL.   13-65. 

telefon 225-33, 

„Królowa królowych Paryża”. 

  

Panna Brousseaud została obrana „„królową królowych Paryża”. 
swoją maszyną do pisania. 

Widzimy ją przed 

DRŻYJCIE PRZESTĘPCY! 
Chiromanci wzięli się za waszą skórę, 

Restaurator Świecznik, zam. przy ul. Ost- 
robramskiej 8, zatrudnia w charakterze słu- 
żącej niejaką M. Sokołowską. Sokołowska 
w ciągu długoletniej pracy uciułała 150 rubli 
w złocie oraz 300 zł. które przechowywala 
w kuferku. Obawiając się złodziei Sokołow- 
ska przezornie przechowywała kuferek nie 
w kuchni, lecz pod łóżkiem syna swego pra: 
eodawcy. 

W tych dniach Sokołowska zajrzała do 
skrytki. O zgrozo, kuferka nie było. Kto 
mógł dokonać kradzieży? Zrozpaczona służą- 

„ea do kogóż miała się udać? Poszła do ehi- 

romantki, Ta, przed którą niema tajemnie 
ludzkich orzekła, że kradzieży dokonała pew: 
na blondynka wraz z jakimś szatynem. 

Blondynka z szatynem? Ależ oczywiście! 
Przecie tego dnia Świecznika odwiedzała je- 
go była kelnerka Gitelsowa — jasnowłosa 
blondynka: z mężem. Całe ich zachowanie się 
potwierdzało zeznania, że to właśnie oni do- 
konali kradzieży. | 

Zameldowano policji. *Pólicja* — jak to 
policja: zatrzymala malžeūstwo „Gltelšėw. 
Narazie jednak eennego kuferka nie odnale. 
ziono. | (e) 

Wyrok w procesie jedenastu komunistów. 
Wczoraj rano salę Sądu Okręgowego w 

Wilnie wypełniła szczelnie młodzież żydow- 
ska. Młodziutkie dziewezęta w wieku od 16 
do 18 lat i chłopcy z wypiekami na twarzy 
oczekiwali na ogłoszenie wyroku w sprawie 
jedenastu komunistów. 

Oskarżone zachowują się nerwowo. 
Przewodniczący Brzozowski ogłosił wy 

rok, skazujący Cegielską na 7 lat więzienia. 

Perelmuterównę, Kapuszczewską, Poniemoń- 
„ską i Tajea każdego na 5 lat więzienia, Hołe 
bergównę i Altmanównę każdą 'na 3 lata w. 
oraz Gorfinkierównę i Żyrmana na' 2 lata, 
przyczem Żyrmanowi zawieszono wykonanie 
kary na 5 lat. Liwska i Kapłan zostali unie- 
winnieni. Wszystkich skazano z art. 97 K. K. 

Matka Cegielskiej, obecna na sali dostała 
spazmów. (w) 

danie gratis i franco 

  

Podatek od uposażeń 
służbowych. 

Nowa ustawa uposażeniowa dla urzędni- 
ków państwowych oraz zawodowych wojsko- 
wych wprowadziła zasadę, że pobory ich są 
wolne od podatku dochodowego. 

W związku z tem władze skarbowe wy- 
jaśniły, że za wynagrodzenie podlegające 
zwolnieniu od podatku dochodowego należy 
tu uważać: uposażenie zasadnicze, dodatki 
lokalne, funkcyjne, służbowe, zasiłki wyrów 
nawcze, dodatki reprezentacyjne, na umun- 
durowanie i wyekwipowanie, aurenautyczne 
oraz wszelkiego rodzaju zasiłki i nagrody 
pieniężne wypłacane z funduszów, wstawio- 
nych specjalnie na ten cel do preliminarza 
budżetowego. 

Natomiast podlegają podatkowi dochodo 
wemu wynagrodzenia, otrzymywane za speł 
nianie czynności komisarzy w instytucjach 
kredytowych, przy giełdach, przedsiębiorst- 
wach i t. p. jak również wynagrodzenia o- 
trzymywane za spełnianie obowiązków człon 
ków zarządów, rad nadzorczych, komisyj re- 
wizyjnych i t. p. 

Również podlegają podatkowi dochodo- 
wemu wynagrodzenia pracowników kontrak- 
towych, a to ze względu na to, że wypłacają 
się one na podstawie umowy prywatno-praw 
nej. 

Drzewo sowieckie. 
Ostatnio zawarto ugodę z Sowietami w 

sprawie dostarczenia większego transportu 
drzewa, które przemysłowcy połscy sprowa- 
dzą drogą wodną. 

Na terenie samej Mińszczyzny zakupiono 
przeszło 15 tys. mtr. sześc., zaś w głębi Rosji 
zakupy siągają 35 tys. mtr. sześc. różnych 
gatunków drzewa. 

Drzewo spławione zostanie rzekami: Nie- 
men od Mikołajewszczyzny, Džwiną od Drys 

sy i Wilją ód: Zasławia oraz rzekami na Po- 
lesiu i Podolu oraz Wołyniu. 

Spłan rozpocznie się w połowie kwietnia. 

    
© POLONIA” 

  

KURJER SPORTOWY 
WYNIKI POSELSKICH ZAWODÓW 

STRZELECKICH. 

W Warszawie zostały już zakoń- 
czone zawody strzeleckie dla p. p. po- 
słów i senatorów. 

Wyniki tych zawodów są następu 
jące: 

1) Kryński 97 pkt., 
2) Lubomirski 96 pkt., 
3) Tyszkiewicz 95 pkt. 
Jak widzimy, pp. posłowie strzela- 

ja całkiem przyzwoicie. 

H. WILLS-MOODY TRENUJE. 
Helena Wills-Moody, słynna tenisistka 

amerykańska, która od jesieni 1933 r. nie 
brała udziału w zawodach, obecnie wróciła 
do formy i treningu. W dniu 1 maja startuje 
ona w San Francisko. 

А. 7. $. — 7. $. 
Dnia 8 b. m. w sali AZS. odbyly się zawo- 

dy towarzyskie bokserskie pomiędzy družy- 
nami AZS. — Z. S. Garn. Wilno, z wynikiem 
7:8 na korzyść Z. S. Garn. Wilno Młoda dru- 
żyna Strzelecka po wygraniu z ŻAKS. ma na 
rozkłądzie drugi renomowany zespół wileński. 

NIEDZIELA. W SPORCIE. 

Dziś nie mamy absolutnie żadnych : po- 
ważniejszych imprez sportowych w Wilnie, 
aiw całej Polsce również program jest bar 
dzo skąpy. 

W Włrszawie odbędzie się kilka spotkań 

piłkarskich i bieg naprzełaj, który otworzy 
sezon lekkoatletyczny. 

Z imprez bokserskich zanotować może 
my spotkania Gwiazda—Polonia i Skoda-- 
I. M. C. A. 

W Zakopanem odbędą się zawody w bie- 
gach zjazdowych o mistrzostwo Polski. 

W Poznaniu w hali startują Iekkoatleci 
a na Śląsku, w Krakowie i Łodzi rozegrane 
zostaną liczne mecze piłkarskie. 

Z ciekawych imprez zagranicznych — 

mecz piłkarski o mistrzostwo BE W Pa. 
ryżu Francja walczy ze Szwecją, w Madry- 
cie Hiszpanja z Portugalją, a w Amsterdamie 
Holandja z Belgją. 

Ponadto odbędzie się dzisiaj dałszy ciąg 
turnieju tenisowego zawodowców Ameryka 
—Francja. Do dnia wczorajszego prowadziła 
Ameryka 2:0. 

Ameryka punkty zdobyła przez Tildena, 
który pokonał Plaa 7:4, 6:2 i 7:5, a Vines 
wygrał z Cochtem 8:6, 6:4 i 6:2. 

  

Dziwne metody Konkurencji 
handlowej. 

Konkurencja w życiu gospodarczem, jak 
również i handlowem jest rzeczą pożądaną. 
o ile naturalnie jest prowadzona lojalnie, 
lecz gdy zaczyna wchodzić na tory nielojai 
ne — wtedy traci zupełnie swoje cechy i czę 
stokroć zasługuje na potępienie przez całe 
społeczeństwo. I właśnie z podobną nielojal- 
ną konkurencją spotyka się jedna z polskich 
fabryk ostrzy do golenia „POLONOŻ*, która 
powstała w m. maju 1951 r. i od początku 
używa litery „Z*% jako znaku fabrycznego. 

Ponieważ w niczem ostrza fabryki „PO- 
LONOŻ* nią ustępują ostrzom zagranicznym, 
w cenie zaś jest ogromna różnica, cięszą się 
więc u nas dużem i zasłużonem powodze- 
niem. Nic więc dziwnego, że powodzenie to 
było solą w oku zagranicznych konkurentów. 

Ażeby zgnębić polską placówkę, jedna z 

firm zagranicznych zarejestrowała w Urzę- 
dzie Patentowym 1932 r. literę „Z* jako swój 
znak fabryczny i obecnie, po dwuletniem 
milczeniu wystąpiła przeciwko firmie „PO- 
LONOŻ'* za nieprawne używanie znaku fab- 
rycznego. 

W chwili pojawienia się na naszym 'ryn- 
ku ostrzy „POLONIA* ceny zagranicznych 
wynosiły ca. najtańsze 25—30 gr. i najdroż- 
sze 75 gr. za sztukę. Obecnie ostrza krajowe 
„POLONIA* sprzedawane są w detalu naj 
tańsze po 10 gr. za sztukę, najdroższe od 
25—80 gr. Biorąc pod uwagę, że obrót roczny 
1933 r. firmy „POLONOŻ* wyniósł 350 tys. 
złotych, a ponieważ ceny ostrzy zagranicz- 
nych były przeciętnie trzykrotnie droższe— 
wywędrowało przeto z kraju ca. 700 tys. zło- 
m i to tylko za ostrza jednej zagranicznej 
irmy. 

  

się ścisłą. Jak wynika z dalszyeh, otrzyma 

nych przez nas informaeyj, klejnoty te znaj 

dowały się w safesie Banku Tow. Spółdziel- 

czych jeszcze w końeu września r. ub. 

  

Na tem informacje © „miejseu pobytu” kiej 

notów królewskich urywają się. Zaznaczyć 

jędnak należy, że najprawdopodobniej w 

końcu września czy też na początku paździer 

nika zostały one wywiezione przez p. Tołło 

ezkę z Wilna. Nie jest jednak wykluczone, 

że przeniesione zostały do innego miejsca i 

znajdują się jeszcze w mieście. 

„. Według innej wersji klejnoty te są obee 

nie w Rydze w safesie jednego z tamtejszych 

banków. : 

W sprawie wyrażonego wezoraj przez nas 

przypuszczenia, że klejnoty mogły być fal 

syfikatem, trudno eoś definitywnego stwier 

dzić. Sprawa ta stanie się aktualna dopiera 

wówczas, kiedy władze ustalą gdzie się one 

obeenie znajdują. 

Potwierdzają się również podane przez 

nas informaeje, iż pertraktowane ze Stokhoł 

mem w sprawie nabycia tych klejnotów dla 

dworu szwedzkiego. Ostatnia wymiana listów 

w tej sprawie miała miejsce przed trzema 

miesiącami. 

= sės 

EMIGRACIJA. 

W ciągu miesiąca lutego r. b. wy 
jechały przez Syndykat. Emigracyjny 
do Argentyny, Brazylji, Chile, Kana- 
dy, Paragwaju, Urugwaju, Stanów 
Zjedn. Am. Półn., Francji, Belgji i in- 
nych krajów transporty emigrantów 
w liczbie 1074 osób. - 

OSTRZEŻENIE. 
Ostrzega się emigrantów połskieh, zamie- 

szkałych we Francji lub zamierzających wy- 
jechać do tego kraju, przed zgłaszaniem się 
do Biura Podróży „Voyages France-Pologne“ 
(adresy: 4 i 6 rue de Seze, Paris oraz 9 rue 
Caumartin, Paris) Kierownik biura — A. 
Mańko. 

Biuro to poza sprawami, normalnie wcho 
dzącemi w zakres działania tego rodzaju 
przedsiębiorstwa, podejmuje się pośredni- 
ezenia w uzyskaniu kontraktów pracy, ea 
jest przeciwne obowiązującym we Franeji 
prawom i rozporządzeniom. Wskutek tego 
pośrednictwo jest skazane zgóry na niepo- 
wodzenie i jedynie naraża osoby zaintereso- 
wane na dotkliwe straty pieniężne. Pozatem 
biuro to proponuje pośredniezenie w przeka- 
zywaniu pieniędzy do kraju, nie wywiązująe 
się ze swych zobowiązań lub wywiązująe się 
z nich źle, to jest ze stratą dla zaintereso- 
wanych. Jak nam wiadomo, ostatnio wpły- 
nęło do Urzędów Konsularnyech we Franeji 
wiele skarg na biuro „France-Pologne*. Nie 
które z tych skarg są przedmiotem toczą- , 
cyeh się obeenie dochodzeń sądowych. 

[i 
xk! 

WILNO. ; 
NIEDZIELA, dnia 11 marca 1934 4r. 
9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 10.00: Mu- 
zyka religijna. 10.30: Nabożeństwo. 11.57: 
Czas. 12.05: Program dzienny. 12.10:- Kom. 
meteor. 12.15: Poranek muzyczny z Filharm. 
Warsz. 13.00: Pogadanka muzyczna. 13.15: 
D. c, poranku muz. 14.00: Audycja dla wszyst 
kich. 15.00: „Przygotowanie nasion do siewu“ 

„— odczyt. 15.20: Muzyka lekka. 16.00: Słucho- 
wisko dla starszych dzieci. 16.30: „Kawalero- 
wte parafji i szancu" — wizyła mikrofonu w. 
Klubie Uliczników wileńskich. 16.45: Kwadr: 
liter. 17.00: „Dziecko a alkohol'* — odczyt. 

17,15: Koncert muzyki polskiej. 18,00: Słu- 
chowisko. 19.00: „Ciotka Albinowa mówi* 
19.15: Codz. ode. pow. 119.25: Rozmaitości 
19.30: Radjotygodnik dla młodzieży. 19.45: 
Program na poniedziałek. 19.50: Myśli wybra- 
ne. 19.52: Godzina życzeń (płyty). 20.50: 
Dziennik wiecz. 21.00: „Feljeton prawie po- 
dróżniczy*. 21:15: Wesola , fala Iwowska. 
22.15: Wiad: sport. z Rozgłośni. 22.25: Muzy- 
ka tan. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka 
taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 12 marca 1934 roku. 
7.00: Czas.. Gimnastyka. Muzyka. " Dzien. 

por. Muzyka. Chwilka gosp. dom! 11.40: Prze- 
gląd prasy. 11.50: Sałatka legjonowa (płyty). 
11.57; Czas. 12.05: Sullivan - Fragm. z. op. 
kom. „Mikado“. 12.30: Kom. meteor. 12.33: 
D. c. muzyki z płyt. 12.55: Dzien. poł. 15.10: 
Program dzienny. 15.15: Pięciolecie Aerokłu- 
bu Wileńskiego" — pogad. 15.25: Wiad o ek- 
sporcie 15.30: Giełda rołn. 15.40: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 16.10: Muzyka lekka. 16.40: 
Francuski. 16.55: Prelekcja muzyczna Kon- 

  

'cert. 17.30: Z arcydzieł skrzypcowych (płyty). 
17.50: Program na wtorek i rozm. 18.00: „Naj 
wyższy dom świata” — odczyt. 18.20: Koncert 
kameralny. 19.00: Z litewskich spraw aktual- 
nych. 19.15: Codz. odc. pow. 19.25: Odczyt 
aktualny. 19.40: Wił. kom. sportowy. 19.47: 
Dzein. wiecz. 20.00: Myśli wybrane. 20.02: 
Koncert muzyki holenderskiej. 21.00: „Prze- 
mytnik haszyszu* — 'felj. 21.15: Muzyka: lek 
ka. 21.30: Recital I. Brajtmana (bój). 22.003 

Wycinanki krakowskie. 23.00: Kom. S 
23.05: Muzyka taneczna.
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— Przepowiednia pogody według P.I.M. 
Po miejscami pochmurnym i mglistym ranku 
w ciągu dnia dość pogodnie, później począw 
szy od zachodu kraju stopniowy wzrost zach 
murzenia aż do opadów. Nocą przymrozki, 
dniem większy wżrost temperatury. Słabe 
wiatry z kierunków południowych. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 0, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świała, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod golębiem“ 
— Nowogródzka 59, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20. 

Oraz Jundziłła P. — ul. 
Mańkowicza — ul. Piłsudsk 
butta — ul. Ś-to Jaūska; S 
giela — ul. Niemiecka Nr. 15. 

ADMINISTRACYJN 
— Kary za „radjopajęczarstwo*. W ty- 

godniu ubiegłym w trybie karno-administra- 
cyjnym ukaranych zostało przez Starostwo 
Grodzkie Wileńskie 5 osób za niezarejestro 
wanie odbiorników radjowych („radjopaję- 
czarstwo“). Grzywny wynoszą od 20 zł. do 
50 zł. Niezależnie od tego od ukaranych Sta 
rostwo zasądziło na rzecz Poczt i Telegrafów 
odszkodowanie za bezprawne korzystanie z 
audycyj radjowych za okres 6 miesięcy. 

MIEJSKA 
> Zakończenie wypłat zasiłków rezerwi- 

stom. Wydział wojskowy Magistratu m. Wil- 
na wypłacił ostatnio ostanią s 
dla rodzin rezerwistów, którzy odbyli ćwi- 
czenia wojskowe 1933-34 r. 

— Bezrobocie. Podług ostatnich M 
na' terenie Wilna znajduje się obeenie 642; 
bezrobotnych. 

W porównaniu z tygodniem poprzednim 
bezrobocie wzrosło o 24 osoby. 

— TARGI SPORTOWE. Odbyła się w Ma 
gistracie wileńskim konferencja zwołana 
przez. Miejski Komitet Wychowania Fizycż- 
nego, na której rozpatrywano projekt zorga- 
nizowania w Wilnie I Targów Sportow 
Konferencję w nieobecności Prezydnia mi 
zagaił płk. G i 

  

Mic kiewicza 33; 

  

    

  

windta i i T us: 

    

   
   

          
    niewski. Uchwalono zorgani- 

zowanie I Targów Sportowych w maju. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

    

     

— Dyżury fjyborczej Bratniej 
Pomocy $. В. Podaje się dv 
wiadomości członków Sto enia Brat     

    

  

nia Pomoc Poskiej Młodzi 
U. S$. B. godziny dyżurów w w Komisji W; 
borczej w lokalu Bratniej Pomocy (ul. W 
ka 24), w czasie którym nale: ży składać w. 
kie reklamacje: / 

Poniedziałek, wtorek i środa godz. 19—21. 
Czwartek. — gdz. 18—19. 

— Z Koła Polonistów. Wobec zaintereso- 
wania, jakie w szerokich sferach wzbudziła 
Środa Literacka Konstantego I. Gałczyńskie- 
go, Koło Polonistów urządza Wieczór Autor: 
ski tego poety i recytatora. Wieczór ten od 
będzie się w sałi Śniadeckich w piątek 16 
b. m. o godz. 19. 

- — ZARZĄD AKADEMCKEJ KASY CHO- 
RYCH U. $. B. zawiadamia, iż w niedzielę dn. 

11 marca b. r. o godzinie 19 w Sali Wileńskie 
go Towarzystwa Lekarskiego — Zamkowa 24. 
w związku z „Kursem o chorobach społecz- 

nych'* odbędzie się Zebranie dyskusyjne. 
Wstęp bezpłatny i wolny dla wszystkich. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Komitet Rodzieielski przy Szk. Powsz. 

„Świt* Nr. 22 powiadamia, że dnia 11 marca 
w niedzielę o godz. 4.30 p. dr. Piaskowski 
wygłosi odczyt p. t. „Choroby zakaźne a 
Szkoła”. Sprawa zaznajomienia rodziców + 
objawami i symptomatami chorób dziecin- 
nych jest niezmiernie dońiosłej wagi. Wstęp 
wolny. Goście mile widziani. 

1 оао ` 
ZA WOJ SKOW a 
* — Pobór Foeznika. 1913-go. Przygotowa-- 
nia do. poboru racznika 1913 Są jnź na ukoń: 
czeniu. Listy poborowych zostały przejrzane, 
obecnie zaś są ustaląne terminy poboru, któ- 
ry rozpoczyna się 2-maja r. b. W połowie 
kwietnia rozpłakatowane zostaną obwieszcze 
nia o stawieniu poborowych do komisyj 
miejskich. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Koło Pań przy Komitecie Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej otrzymało ze sprzedaży 
obrazków przy zwiedzaniu Bazyliki w nie 
зна 

      

    

    

  

Dziś! Najnowszy 
Zawsze porywający 

Z: PROGRAM: 

WILLIAM J. LOCKE. J. LOCKE. 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej: 

W drodze do Dunkierki wyglądał oknem, lecz pa- 
norama wczesnej wiosny nie robiła na nim wrażenia. 
Jechał do kobiety już nie tej, którą pożegnał w Monte | | 
Carlo, bo przeobrażonej wielkością, godną podziwu. 
Jej hazardówna lekkomyślność na kolosalną skalę 
odezwała się w jego awanturniczem sercu zgodnem 
echem. A potem, to otwarte przyznanie się, że była 
kurtyzaną i ofiarowanie siebie na zadośćuczynienie | 

iPrzed tem ostatniem spot- | 
kaniem w Monte Carlo nie znał jej. Doznany zawód, 
poczucie niesprawiedliwości i męskie oburzenie za- 
ślepiły go na jej ewentualne, dodatnie przymioty. Prze- 
baczył jej, jeżeli to wogóle było konieczne, pożegnal- 
nym pocałunkiem. Oczywiście nie czuł już dla niej 
ani cienia miłości, ale miał szacunek dla jej indywi- 
dualności i było mu jej żal. Teraz była niebezpiecznie 
chora. Ale odrzucił ze zgrozą myśl o jej Śmierci, tak 

wyrządzonej mu krzywdy... 

jak Pola. 
Lady Pandolfó stała w Hotelu Lord Warden, nie- 

gdyś romantycznej oberży, obecnie nowoczesnej, ba- 

budy. . Pandolfo powiedział 
swoje nazwisko portjerowi, który zaprowadził go nie- 

nalnej, komfortowej 

zwlocznie do zarządzającego. 
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dzielę dn. 4 marca r. b. — 144 zł. Powyższy 
dochód uzyskało Koło Pań dzięki niestru- й 
dzonej uprzejmošci p. Konserwatora Dr. Lo bs DUSZNICY, SKLEROZIE 

rentza i Kierownictwa Robót, którzy lak aa Nas AN H 
chę oprowadzali wycieczki zwiedzające 

ę, za co Im Koło Pań siłada ser 
deczne podziękowanie i staropolskie Bóg 

, Słonie Pobratymca, 

zapłać”. 
8 b. m. w lokalu Ogniska Akademickiegu 

ul. Wielka 24 na dochód Komitetu Ratow 
nia Baz i odegrana 
m. ь 

у \м'пібэ! 40 zł. Kole. Pań Ratow 
Baz liki Wileńskiej składa Bratniakowi 
oraz wszystkim pp. studentom, którzy - 
czynili do bezinteresownej współpracy 
przy gromadzeniu funduszów rzecz ZA- 
grożonej naszej świątyni i pośpie 
chotą na jej ratunek, najserdeczniejsze 
dziękowanie. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy T-wo Eugeniczne m т 
marzec poświęciło na ргорадапйе walki 7 
chorobami wenerycznemi. 

15 marca w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46' 
dr. W. Mórawski wygłosi odczyt na temat 
„Eugenika a choroby weneryczne”. Początek 
og. 6 w. Wstęp wolny. 

— Z O. M. P-u Zarząd Ogniska O. M. P 
R. Traugutta podaje do wiadomości, iź 

odbędzie się 7 ko 
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im. 

w niedzielę dnia 11 bm. 
lejny wieczór ogniskowy. 

iNa program wieczoru złożą się: pogadan- 
ka w związku ze stuletnią rocznicą napisania 
„Pana Tadeusza”, pogadanka o nowej uch 
wale Konstytucji, deklamacje, śpiew i wv- 
stępy własnej orkiestry symfonicznej. 

Dnia 11 bm. odbędzie się w Ognisku O. 
M. P. im. Montwiłła na Zarzeczu XIV-ty w 
czór świetlicowy, ną program którego zło 

się: deklamacje. śpiew i występy muzyczne 
Wstęp wolny. 

— Amatorski Teatr Robotniczy. Dziś w 
niedzielę dnia 11 marca — staraniem Sekcji 
Teatralnej Chrześcijańskiego Uniwersytetu 
Robotniczego odbędzie się przedstawienie a- 
matorskie, na którem odegrane zostaną. 
„Kukusia podlotkiem**: komedja w jednej ol 

„Anonim“ komedja Adol- 
rew niewoda* humoreska 

  

   

      

     

  

tarkmana i.,, 

RE przy ul. Matiopok 
= punktualnie o godz. 

ZYDOWSKI KLUB MYŚLI PAŃSTWO- 
WEJ W WILNIE urządza w dniu 19 marca 
r b. w lokalu własnym przy ul. Mickiewicza 
21 m. 21 akademię ku 

Józefa Piłsudskiego. Na program 
się: przemówienie, chór, deklamacje i 

iestra. Początek o godz. 20. 

ZARZĄD KÓŁA WiIL 
damia swych członkó 

    

   
      

KIEGO ZOR.. 

we wiorek         

   

  

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

uliż4 Mickiewicza 33. 

TEATR | MUZYKA 
` 

—Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Niebieski 
Motyl“. Dziś po raz czwarty prześliczna, me- 

operetka-ferja węg ka J. Koli 

„Niebieski Motyl“ („Pil ktėra odnio- 
sła wielki sukces i ci się powodzeniem. 
Całość ujęta w 8 barwnych obrazów, uroz- 
maiconych licznemi produkcjami baletowe- 
mi. Jest to bezwątpienia najpiękniejszy ut- 
wór w dziedzinie operetkowej doby obecnej 
W: przedstawieniu bierze udział cały zespół 
artystyczny, oraz zwiększony balet. - Zniżki 
ważnę. 

  

        

      

Dzisiejsza popołudniówka w „Łutni”, 
o godz. 4 po poł. ukaże się po cenach 

onych prześliczna operetka Stolza „Dzi- 
* w obsadzie premjerowej. 

Poranek w „Lutni'. Dziś o godz. 12.30 

świetna komedjo-bajka „Staś — lotnikiem* 
Znakomita gra ze: :społu z Wyrwicz-Wichrow- 
BE na czele, kny balet R. Goreckiej z 

1 Rubom, śliczne kostju- 
my in lalek, dają się na barwne 
i pełne humoru widowisko. W akcie I-szym 
wzbijający się w przestworza aeroplan. Ceny 
od 25 gr. 

— Przedstawienie propagandowe „Nitou- 
che”. W poniedziałek na przedstawieniu pro 
pagandowem ujrzymy po raz ostatni melo- 
dyjną i p wdzięku operetkę Herve „Ni- 
touche“. Ceny od 25 gr. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, nie- 
dziela dn. 11.11. Teatr na Pohulance czynny 
będzie dwukrotnie: o godz. 4-ej Popołudniów 
ka — głośnej sztuki Feketego p. t. „Pieniądz 
ło nie wszystko* — utwór trafiający z nie 
zwykłą siłą w bolączki życia współczesnego, 
trawionego przez kryzys materjalny i du- 
chowy. Ceny propagandowe. 

    

    

    

    

Wieczorem o god. 8-ej — jedno z ostat- 
w A RIM! nich przedstawień świetnej komedji HR 

uczczeni Rostwor p. Ło „U. mety”.        

    

ogji dramatycznej 
+Niespodziank: 

zamknięcie tr 
wiera sztuka p. t. 

wybit- 
p. n 

— Występ Kwartetu Polskiego. 

  

   
    

2 S Ža S „Kwartet Polski“ wystąpi raz jedóń. w Wii- 
dnia 13 r. b. o godz. 18-ej odbadzie się odczył | niew piatek dn. 16 n ao g. 8 w. w sali 
i „Ms rez. a -ra Paczyńskiego Stanisława erwatórjuia. Do, ielnego tego zespołu 
p „Znaczenie [unduszu pracy” : Irena Dubiska . (I-sze 

4EBRANIA I ODCZYTY 

— Wieczór dła dzieci ulie, 
demickiego Koła Polskiej Ma: 
w Wilnie podaje do wiadomoś 
niedzielę o godz. 3-ej po poł. 
w lokalu Biura P. 
Wiieczornica dla uliczni 

     

  

odbędzie 

    

    MW czasie trwania V 
się o godz. 16.30 audycj 
dzieci ulicy, ilustrująca przebieg Wi 
cy, założenia i eele tej placówki społe 
oraz przedstawi w formie reportaży 
dzieci ulicy poza Klubem. 

— Odczyt Popularny p. t. „Słowacki — 
Wieszcz Narodu”. Zarząd Akademickiego Ko 
ła Polskiej Macierzy Szkolnej podaje do wia 
domošci, že dziš t, j. w niedzielę dn. 11 b. m. 
o godz. 6 w lokalu Biura P. M. S. ul. Wileń- 
ska 23 odbędzie się odczyt ilustrowany prze 
zroczami na temat: Słowacki — Wieszcz 
Narodu. Po odczycie czynna będzie czytelnia- 
świetlica dla uczestników Kursów wieczoro- 
wych, prowadzonych przez Koło, 

Z życia żydowskiego. 
W! ciągu ostatniego miesiąca wyjechało z 

Polski, według sprawozdań wydziału emigra- 
cyjnego w Min. Opieki Społecznej, 1760 emi- 
grantów żydowskich. Przeważna część wy- 

  

   życie 

  

chodźców udała się do Palestyny (1.128 08.) . 
teszta przypada na Francję i inne kraje eu- 
ropejskie. 

Rząd abiAyóski zaprosił do osiedienia się 
w Abisynji 2000 rodzin żydowskich z Europy 
środkowej i. Wschodniej, ;przyczem wyraził 
życzenie, by w tej liczbie było: conajmniej 
1000 rodzin żydowskich: z. Niemiec. Reszta 
ma się rekrutować, ze ster. Astaligenen ży: 
dowskiej z Europy Wschodniej. 

dnicjatywę zorganizowania * emigracji › "do 
Abisynji podjął „Joint* w Ameryce, wespół 
z amerykańskim komitetem antyhitlerow 
skim. Z Polski ma wyjechać 200 rodzin 

* 

Wiłeńskie Towarzystwo Krajoznawcze 
(Wilg)! otrzymało od Starostwa skonfiskowa 
ае swego czasu księgi. Towarzystwu zezwo- 
łono na dalszą działalność. 

przebój]! 
i uroczy 

   
    

  

Ochlewski (Il-gie skrzyp” 
zaleski (altówka act 

W programi 
Be UŁO EP 

   
   
   

        

Adamska (wiolonczela). 
lety smyczkowe: 

i Haydna. 
w      

M. S$. ul. Wileńska 23  monja* (ul 
Ów. — Dzi 5 w 

ornicy rozpocznie Sali Konserwatorjum rozpocznie się o godz. 
a radjówa 12 w poł. 

Wil   Wysłąpią na nim: 
niczna pod dy 
go, oraz soliš 

kursu dla młodoci 
uówna, B. Jezier: 

można nabywać przy wejśc 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE HERSZTA SZAJKI 

WŁAMYWACZY. 

8 b. m. donosiliśmy o znacznem włamaniu 
do składu futer Mandelsztama przy ul. Kwia- 
towej 4. Włamywacze skradli wówczas szcze- 
cinę oraz futra na ogólną sumę 15 tys. zł 

Prowadzone w tej sprawie dochodzenie 
zakończyło się jaż połowicznym sukcesem. 
Onegdaj aresztowany został znany zawodo- 
wy włamywaez Abram Kwartowski (przezwi- 
sko „Buława”), który na czełe bandy zło- 
dziejskiej dokonał włamania. Sędzia śledczy 
osadził RWAMORAN EKO na Lukiszkach, (e) 

| ZAMACH. SAMOBÓJCZY. 

w kicia Taraszkiewicz (Stefańska 39) w 
cela samobójczym wypił esencji octowej. Po 
gotowie Ratunkowe odwiozło go do 'szpitala 
Żydowskiego w stanie nie A obaw o 
życie. 
Przyczyna SBGSK daobótwa — eięż 

kie warunki materjalne. 

KRADZIEŻE. 

Pręty żelazne z klatki schodowej domu 
Nr. 7 przy ulicy Zarzecze skradziono Siemi-* 
radzkiemu Konstantemu (Żwirowa Góra 7) 
Okazało się, że kradzieży, tej dokonali Biłat. 
Zenon (Ponarska 45) i Aleksik Edward (Sa- 
wiez 13), których ze skradzionemi prętami za 
trzymano. 

Orkiestra Sy: mfo-    

    

  

iego kon- 
P> Sładki         

  

PES REY ECCO PORE NS PATSTAT RODOWI 

RAMON NOYARRO 223" wi śae; 
miłosnej 

| Sport miłość wesołe życie złotej młodzieży. NAD PROGRAM: Rysunkowa komedja dźwięk. 

NAUCZ MNIE KOCHAĆ 
Rewelncja dnial 

REGO ZABIŁEM". 

  

Film o niezwykłej wartości Artystycznej PIE 
W rol, gł. Lionel Barrymore i Nancy Caroll. 

„CZŁOWIEK KTÓ- 

— Moja żona — lady Pandolfo? Go się stało? —- 
zapytał Pandolfo, pokazując depeszę. 

-— Dostaliśmy telefoniczną wiadomość, że sza. 
nowny pan przyjedzie tym pociągiem, — rzekł go- 
spodarz. -—Wobec czego zaprosiłem 
doktora Werrendera. 

na tę godzinę 

Zwrócił się do drugiego jegomościa, obecnego 
w gabinecie i przedsłaie: szy ich sobie. wyszedł. Wo- 
lał Pi od takich spraw zdaleka. 

Doktór, tęgi mężczyzna w średnim wieku, o za- 
wodówym wyglądzie, spojrzał badawczo na Pandolfa 
i rzekł: 

— Będę z panem szczery. Żona pańska zatruła 
się weronalem. 

—- Na Boga! —- wykrzyknął Pandolfo, przesu- 
wając ręką po czole. — Gzy doktór 
szczery, czy chce mnie przygotowa 

  

jest AA 
ma złą wieść? 

— Pani żyje, ale jest oczywiście nieprzytomna. 
Na nieszczęście wezwano mnie z pewnem opóźnie- 
niem. Nie z winy służby. Drzwi były zamknięte na 
klucz i dopiero w południe, kiedy nie odpowiedziała 
na pukanie, włamano się do pokoju. Znalazłem pod 
poduszką list, zaadresowany do pana i pozwoliłem 
go sobie zachować. 

Krótki list brzmiał, jak następuje: 
Drogi Wiktorze! 

„To jest dla mnie jedyne, honorowe wyjś. 
cie. Nigdy w życiu nie NOWE ME nikomu   

JUŻ W TYCH DNIACH! 

Wilnian będzie 

Jedynym tematem „TUL 

  

całą produkcję 

Nr. 68 (2958) 

Ś 5 «—<» B. Kellermana 
Jest to epokowe arcydzieło, koronujące 

filmową, dotychczas 

oglądaną. 
  

  

SZLAGIERÓW 

Aby dać wszystkim możność oglądania tego o czem mówi całe Wilna 

П 
1495 

  

MIESIĄC | 
Publiczność jest wniebowzięta. Krytycy olśnieni. 

OSTATNI DZIEŃ. 
  

Dziś w niedzielę POCZĄTEK 0D GODZINY 12 w południe. 

NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK 
Dia miodziežy dozwolone 

  
  

ROX 

Helios) 

kreacji 
P. t 

  

Dz'š Į Najznakomitsza 

BEBE gwiazda ekranu 

„oje marzenie to ty“ Ma program; Przepiękny dodatek 

na film „King-Kong“ 

LILIANA HARVEY 
oryginalna parodja rysunkowa 

Tragedja kobiety, która poznała dwa rodzaje miłości 

Reż. R. Bolesławski, 
Cudna muzyka węgierska. 

NADPROGRAM: 
Tęskne romanse cygańskie 

Atrakcje. 

BURZA0oBRZASKU 
W rol. gł. posągowo-piękna KAY FRANCAIS i urodziwy NIIS ASTHER A = 

Gigantyczne sceny masowe. 
Dziś początek o godz. 2-ej. 

w jej najnowszej 

najwspanialszej 

oraz najnowszy „Fox“, 

  

  

(š
i 

Dziś cłou sezonu! Po raz pierwszy w Wilniel 

Najwspanialszy przebój doby obecnej! 

Pierwszy Wielki Film i Sukces Produkcji Aust:jackiej 

„WIELKA KSIĘŻNA ALEKSANDRA" 
W rol: gł. słynna śpiewaczka opery wiedeń. MARJA JERITZA. Muzyka słynnego 

Lehara, oparta na ulubionych motywach rosyjskich. Koncert gry aktorskiej! Olśniewająca wystawa! Początek od 2-ej 

    

ŁODZIANIN 
poleca najmodniejsze tapczany-łóżka, oto 
many, fotele klubowe oraz przyjmuje wszel- 
kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersk 
dekoracyjnym została otwarta polerown 
pod fachowem kierownictwem, byłego wspó: 
właściciela f-my B-ci Gabałów w Lodz 
specjalność na pianina i foriepjany, ta 
przyjmowane S: ao meble do odświe- 
żania we wsz sich kolorach. Wykonanie 

solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- 
no, ul. Niemiecka 2. Firma: Władysław 

Szczepański. 

  

   

      

9 
3 

Li BE z R | 

Zarząd Oficerskiego Kasyną Garnizo- 
nowego w Grodnie podaje do wiadomości, 
że od dnia [5 marca 1934 r. jest do wy- 
dzierżawienia stołownia kasyna na bardzo 
dogodnych warunkach. 

Oferty z powołaniem się na poważne 
referencje należy składać na ręce sekreta- 
rza zarządu, kpt. Motylewicza Jana, dowód- 

cy plutonu żandarmerji Grodno do dnia 
15.111 1934 r. 
OEREZERANZATEZTAZ TEASE R OOTAESY KE BRT OOSO SIO 

ŻĄDAMY, 
„energji, dobrej prezencji, rozległych 
stosunków i znajomości, daru prze- 
konywania i umiejętności obchodze- 
nia się z ludźmi wszelkich zawodów. 

DAJEMY 
możliwość dobrych stałych dochodów 

Oferty pod „Prowizja i Pensja” 
do Administracji „Kurj. Wil“. 

# 

z.KOGUTKIEM 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

LŽ 

MIGRENĘ NEWRALGJĘ. 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPE. PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE: ARTRETYCZNE 

STAWOWE, KOSTNE i TP. 

DYNIA ALTI) SR EIA 
ABLETEK. 

ZY NI: ORYGINALNYCH PROSZKÓW 

z„KOGUTKIEM” 

  

żadnego aobrodzięjtwa. 

Pandolfo schował list do kieszeni. 

— Tłumaczy mi się — rzekł — dlaczego za- 
miast przyjechać do Londynu, zatrzymała się w Dun- 
kierce. Nie spała przez kilka nocy. Moje bankructwo 
kosztowało ją dużo nerwów. Bała się, czego się jesz- 
cze dowie i chciała się przedtem wyspać. 

— Tak — potwierdził poważnie łekarz. — Czy 
pani miała zwyczaj zażywać weronał? 

odparł Pandolfo. 
— Cierpiała na bezsenność od dzieciństwa —- | 

Nagle wydało mu się, że jakiś nerw pękł mu 
w mózgu nieomal z wibracją struny od skrzypiec, 

i osunąwszy się na krzesło koło biurka, ukrył twarz 
ten niedorzeczny doktór i jego 

głupie pytania! Jedno tylko było ważne: wielki Fakt. 
Doktór popatrzył na niego, wyszedł i wrócił 24 

w dłoniach. Och, 

PR brandy. 

- Niech pan to wypije — rzekł, kładąc mu. *rę- 
kę na ramieniu. 

Pandolfo zawstydził się swej przełotnej słabości... 
Odsunął szklankę i zerwał się z krzesła. 

— Muszę do niej iść, Nie można jej Zosstawiač 
samej. 

  

M Kenigsberę 
Choroby 0306 

weneryczne 

1 moczopielowe, 

ullca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9:--12 + 4   

Lekarz -Dentysta 

(181200-601meh 
korony porcelanowe. 
Miekiewicza 22-a, m. 21 

telef. 19-16 

Boktór 

Z. Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

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

Dr. Janina 

Piotrowicz 
Jurczenkowa 
Ordynator szpitala Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece. 

uł. Wileńska 34 
Przyjmuje od g. 5—7 w. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmeje bez ptzerw: 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zaw. 
na lewo Gedemirowa!: 

ul. Grodzka 27 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3-1; 
(róg Mickiewicza) 

tamnie gubinot kosmetyca 
ny, usuwa zmarszczki, bre 
dawki. kurzaki | węgry 

Акизгегка , 

  

  

  

    

przyjmuje od iš do 7 wiec:    
Marja Laknoraui | 
РОа ОЬ 

(obok 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
ciepłe słoneczne z wygo- 

Ei dami na salkach 
Mul. Tartaki 19/17. 

Pokój 
Jagiellońska 9-13. 

   

   

  

    

suchy, 

  

poszuk. odpowiedn. pracy 

  

ciepły -          
— Nie 

lęgniarkę. 
Pandolfo machnął reką. 

Wsżystko trzeba zrobić. Najlepsze pielęgniarki, 

| 
į 

| W razie potrzeby —- najlepsze sanatorjum w Dun- 

| 
1 

| 

KRAWIEC 
DiMSKI 

D. Breger 
Niemiecka 3m.10 

* Przyjmuje obstalunki 

Mówca model 
Najprzysiępniejsze. 

CENY 

Buchalter 
Bilansista 

korespond. 

  

jęz. niem. 
i angielskim 

Administracja „Kurjera 
Wil. dła Daniela 

Sprzedaje "się i 

PLAC 
z fundameniem i z mło 
dym sadem o pow. 3665 
m, 300 m. od stacji w 
Gzarnym -— Borze. Infor- 
macji udziela tamie jszy 

mieszkaniec G 

DOM HANDLOWY 

ś. Rymkiewicz 
Wilno, Mickiewicza Nr. € 
poleca w wielkim wybo 
rze ceraty obrusowe na 
stoły oraz meblowe, cho- 
dniki, as cerata po- 
šeielow: i 

SKLEP 
4 dwoma Iustrzanemi wy 
stawowemi oknami i 2 
pokojami do wynajęcia. 

AVileńska 7. 

  

      

  

  

3 lub 4 pokojowe mie- 
szkanię ze  wszystkiemi 
wygodami poszukuje się 
dla młodego bezdzietnego 
małżeństwa od I.Vl r b. 
Zgłoszenia sub. L. 5. w”| 

adm. „Korjera Wil *. 

  

7 Нш 
: AL 

DO WYNAJĘCIA 

mieszkanie 
3 pokoje, kuchnia, wanna 

i wszelkie wygody. 
ul. Tartaki 34-a. 

Piękny podarck 
świąteczny to 

PISARKA 
ARTYSTYCZNA 

w stylu huculskim, . szt. 
80 gr:- Nabyć je można 
jedynie u nas. Sklep ko- 

lonjałno--spożywczy 
WŁ. CZERWIŃSKI 

Wileńska 42 (vis-a-vis 
Pl. Orze ay EJ. 

DOM 
murowany dochodowy 

(35 mieszk. i sklepy): w 
centrum miasta z powo- 
du wyjazdu, DO SPRZE- 
DANIA. Dowiedzieć się: 
ul. Niemiecka 4 m. 20.. 

POKÓJ duży 
umeblowany z wszystkie: 
mi wygodami do wynaję- 

cia (można: z pełnem ut- 
rzymaniem lub obiadamił 
W. Pohulanka 23, m. 14. 
Wydają się też tanie obia 

    

      

  

Ktoby wiedział adres Tat- 
jany Ger (Gier) urodzonej 
Dragoł, córki Henryka, 
mieszkającej do wojny w 
Wilnie, latem w. Białym- 
stoku, zamężnej za rot: 
mistrzem Marjampolskie 
go Pułku Husarów Gie- 
rem,  stacjonowanym w 
Białymstoku, proszony 
jest bardzo o podanie te: 
go adresu pułkownikowej 
Zofji Skrutkowskiej, va- 
mieszkałej w Łódzi, ul. 
Zagajnikowa 44, Kolonja 

Oficerska. 

Mieszkanie 
5 pokojowe mowoodre- 
montowane, Stche, ciepłe 
z wygodami do wynajęcia 
Archanielska 5, około W. 

Pohalanki. 

*wszystko, co było wogóle możliwe. 
w komplecie nie zrobiłaby więcej. 

'Pandolfowi wydawało się, ist 
goreje przed jego oczami niby stos ofiarny ludzkiej 
duszy. Był to widok jednocześnie cudowny i DOO 
ny. Gzuł dziwny zamęt „myśli. Takiej ofiary nie mógł 

przyjąć. Ona. musiała żyć. Wieczna Sprawiedliwość 
| nie mogła dopuścić do jej śmierci. 
| Zaczął się przechadzać po pokoju. Głos lekarza 
I przywrócił mu poczucie rzeczywistości. 

może zobaczyć panią. 

. Ghociaż może to nawet lepiej... 
m ka trzecie piętro. Koło łóżka siedziała -pielę ęgniarka. 

! 

| 

  
  

dy obfite, zdrowe. 

f o, ag 
" DRUKARNIA 

i IKTKOLI GATORNIA 
„ZNI cz* 

| Wilno, Biskupia 4. 

* 

и 
Teloton Ta : 

i Dziela 
i druki, kuiąžki xiiw 

i uędów bilety wi-- 
Н zytowa prospekty, 

| zapraszenia, afisze 
i wetelkiego rodza- 

| teręboty drukarskie 

  

WYKONYWA: 
PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

| SOLIDNIE 

Mana marks 

Ofiaru ję ci wolność, | 
jedyną rzecz, jaką mogę ci ofiarować. Proszę 
tylko, żebyś: ty, któryś wyświadczył mi tyle 
dobrego, wspominał mnie tak przyjaźnie, jak 

Nesta. 

Doktór uśmiechnął się lekko. : 
jest sama, sir. Wiktorze. Posłałem pie- 

kjerce, Wszelkie środki ratunkowe. 
— Ona musi żyć. Gzy doktór rozumie? Musi żyć; 

Doktór wyraził nadzieję. że będzie żyła. Zrobił 
Harley Street 

że zlowieszczy list 

Naturalnie 

Owszem. Ale jest nieprzytom: 
Pojechali windą 

Pandolfo pochylił się nad żoną. Była nieprzytomna 
i bardzo blada. Rysy jej wyglądały uderzającą dziew 
częco. Ciało, rysujące się słabo pod kołdrą — dziwnie 
drobne i wątłe. W sercu Pandolfa wezbrała litość. 

(D. c. n.) 

    

  

  

  

 


