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Niedawno odmalowaliśmy na tem
miejscu *)
tło. na jakiem dokonano
w Rumunji morderstwa politycznego,
dokonanego na osobie wybitnego jej

męża

stanu, Ś. p. premjera

Duca.

Zamach ten nosi tyle cech ogółnych, tak znanych i spotykanych w

różnych

krajach

sach czasu.

i rozmaitych

że warto

tę jego

okre-

współza-

leżność bliżej zanalizować.
Mimo
morderców,
że działali
podniety ze

uporczywych
twierdzeń
zeznających na śledztwie,
oni na własną rękę,
bez
strony jakichkolwiekbądz
czynników, nie ulega dziś żadnej wąt
pliwości, że, jak to już twierdziliśmy
w cyłowanym powyżej artykule. zamach dokonany został z ramienia or-

ganizacji „Żelaznej Gwardji*, i to do-

„ urjera").

wu na drodze chrześcijańskiej Iwóiczej pracy dla swej przyszłości.
Nie mamy powodu wątpić, że rów
nież w społeczeństwie
rumuńskiem
weźmie górę zdrowa reakcja.
Szerokie masy w Rumu ji widzą
przedewszystkiem,
że obrana przez
zamachowców droga terroru nie doprowadziła do żadnych skutków praktycznych, gdyż. jak zaznaczyliśmy. no
wy rząd Jerzego Tatarescu, rekonsty
tuowany zresztą w tym samym prawie składzie, co gabinet premjera Duca, postawił sobie za program konty-

polityki

nuowanie

zamordowanego

premjera, z tą tylko różnicą, że dla utspokoju i bezpieczeństwa
rzymania
w kraju uznał się rząd zmuszonym za
stosować szereg rygorów. wynikających z wprowadzonego w niektórych

tę potwierdza

nie zachowanie

się pewnych

lu

dzi w Rumunji. gloryfikujących morderstwo, jako dokonane w imię tych

właśnie

były

na

sońsko-żydowskiej

usługach

ma-

międzynarodówki

i działały na szkodę interesów wiary
chrześcijańskiej i narodu rumuńskie-

go.
Takie zasłanianie się w
destrukcyjnej dla państwa robocie wzniosłemi ideałami chrześcijaństwa i narodu nie
jest
wynalazkiem
Żelaznej

Gwardji

rumuńskiej.

Hasła te zbyt są

pociągające dla ciemnych a dobrodusznych rzesz narodu, aby ich.nie wy
korzystały już dawniej czynniki demagogiczne w innych krajach.

M. in. widzieliśmy je w niejednej
zbrodni
i wyroku,
sprawowanym
przez

elementy

hitlerowskie

w

Niem-

czech.
j
Byliśmy i my; niestety, w Polsce
świadkami iakiej propagandy w tragicznych dniach grudniowych przed
jedenastu laty, gdy z ręki bezkrytycz-:
nego odbiornika rzucanych wówczas
u nas przez kler i narodowców bredni padł Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej, a Państwo znalazło się u pro
gu anarchji, przed którą obroniły je

zdecydowane kroki rządu i władz woj
skowych,

kierowane

ręką

Marszałka

Piłsudskiego.
Propaganda taka jest może
najcięż:
zbrodnią doby współczesnej,
bo wciąga w klamliwy
sposób imię
w czyn najbardziej
chrześcij aństwa
sprzeczny. z ideą Chrystusową, jakim
jest podstępne morderstwo.
a- cz
у to ukryte czynniki kierownicze tej propagandy celem łatwiej
szego
opanowania
duszy
tłumów,
gwoli swego, nigdy
nienasyconego,
pragnienia rządu... dusz.

Nie powiodło

im

s ę to w

przed laty jedenastu. Zdrowy

du, który go nie zawiódł w chwiłach
najcięższych,
otrząsnął się rychło z
zabójczych podszeptów i stanął zno*) „Kurjer“
kule

p.

Nr.

t. „Rumunja

5 z dn. 6.1 r. b. w
na

rozdrożu”.

arty-

sobie prawe zmiany

terminu

druku

ogłoszeń.

no pod przewodnietwem prezydenta
republiki odbyło się posiedzenie rady
ministrów, na którem premjer Chautemps zapoznał
kolegów swych ze

szezegółami

atery

Stawiskiego i zaz-

Nowy

ministra pracy i Williama Bertranda
na ministra marynarki handlowej.
Dalej

rada

ministrów

Republiki.naczył że godzi się na podjęcie natyehmiastowej dyskusji nad zgłoszonemi interpelacjami. Następnie ргеmujer odczytał pismo ministra kolonij
Dalimier z prošbą o dymisję
prezydent republiki przy jął.

mianowała

którą

tek.

gen Nolłesta wielkim kanclerzem Legji Honoroweji nadała gen. Vuillemin wielki krzyż Legji Honorowej.
W zakończeniu posiedzenia minister
' Paul-Boncour złożył sprawozdanie o
przebiegu prowadzonych obecnie ro-

kowań.

wiski, który

(Pat).

wczoraj

Aferzysta

w chwili

Sta-

aresz-

katastrofy

ny

posłom.

Dameoura,

bory

kolejowej

postanowiono

prezydjum

ułatwiły

one

Lag-

Senatu

odroczyć

do

wy-

posiedzenia

ezwartkowego.

Frakeja neo - soejalistów wybrała dep.
Derata do wniesienia interpelacji w sprawie
$tawiskiego, Rrównież w tej sprawie postanówili zabrać głos republikanie lewicy.
N»
„wszystkie te interpelacje odpowie
premijos
Chautemps na ezwartkowem posiedzenfu.

wyjście

ry zbyt wiele wiedział
niogły skompromitować

opozycyjne

rządowym,

Stawiskiemu,

że
któ-

i którego zeznania
wiele wybitnych o-

Student

Constantinescu,

morderca - premjera

Duca.

okręgach stanu wyjątkowego.
i dokonać
w całym kraju licznych aresztowań wśród sprawców
moralnych
zbrodni.
jest
Charakterystyczne
przytem, że poważny odsetek wśrod
aresztowanych stanowią duchowni.
Budującym jest przytem i poucza
jącym dla
społeczeństwa
przykład
sfer
kierowniczych
poszczególnych
rumuńskich stronnictw politycznych,
które w obliczu powagi syluacji zapizestały zaciekle prowadzonych dotąd walk wewnętrznych i stosowania
przeciw rządowi ostrej opozycji. a na-

tomiast

skupiły się solidarnie i zdecy

dowanie przy tronie i rządzie celem
poparcia jego wysiłków w najważniej
szym obeenie
problemie
państwo
wym, jakim się stała pacyfikacja umysłów, wystawionych na
działanie
zbrodniczej i posługującej
się
naj:
świętszemi hasłami propagandy wyw
rotowej.
Zważywszy na tę przykładną solidarno
ugrupowań politycznych oraz
na energję i talent, z jakiemi zabrał
się popularny w kraju młody jeszcze
stosunkowo nowy premjer do swego
trudnego zadania, można ufać, że Rumunja wyjdzie zwycięsko z niebezpieczeństwa, w które usiłuje ją zepchnąć
ciemna ręka morderstw
Chry

stusowych.

Paryski „Excelsior“ ogłasza wywiad
R.
Vauchera- u -min. spraw zagr. J. Becka.
Wspomniawszy o konieczności wysiłku w
celu odbudowy współpracy międzynarodowej
i stabilizacji politycznej
Europy
minister

Beek

ków polsko - niemieckieh, stwierdzi, że rów

nież troszczymy się o dobro ogólne i przyzna,
że taka polityka może tylko sprzyjać odprc
żeniu

stosunków

międzynarodowych.

donoszącą.

że trzej polie-

Stawiski,

ciało Stawiskiego

ku, a chok

znajdował

leżało

z dużą

ilustrują

na

łóż

się rewołwer,

socjalistycznego

przyjmować

już

one

dziennika

rezerwą,

bardzo

na-

niemniej

dosadnie

nasi-

rój fantast
1h pogłosek, kursujących do
okoła afery Stawiskiego.
Distejszy „Łe Quotidien* przytacza listę
czołowych osobistości, które Stawiski miał
do

swych

„Caisse

Travaux

prezesa

rady

Oto

w

des

Reglemente

Internationaux*

nadzorczej

et
były

am-

basador francuski przy Watykanie de Fontenay, wice - pre:
międzynarodowej Aka
demji Dyplomatycznej. Wice - prezesem Rady był belgijski senator były minister Peti
tjean, a stanowiska administratorów zajmowali Guichen,
niki oskarżają

Rossignol i inni. Inne dzienczynniki oficjalne o ułatwie-

nie Sławiskiemu jego długoletniej oszukańczej karjery i zarzucają obecnemu rządowi
opóźnienie dochodzeń.
:

(Szczegóły

afery na stó 2-giej): >

Urzędowo

donoszą,

że

WASZYNGTON.

złożył

ustawy,

w

Izbie

(Pat).

Republikanin

Reprezentantów

upoważniającej

rząd

do

Drit

projekt

budowy

101

Odkrycie
MOSKWA. (Pat). Ekspedycja polarna prot.
Laudina odkryła nową wyspę na morzu Kar
skiem, w odległości 18 mil na półnoe od za-

tonji

w

międzynarodowym

stanowisko

Kowna

obecnej

jeszcze

nie

Ofi-

jest

zna

Łotwy.i Es-

jest znane, jednak niem.
się, iż Łotwa
i Estonja

sy

w

propozy:

neutral-

bałtyckich.

oficjalne stanowisko

również nie
Tel. dowiaduje

rzucą

państw

sposób

przyjazny

og”

osy jską.

W Łotwie i Estonji stanowisko państw bał
tyckich uważane jest za tak pewne, iż nawię
zywanie rokowań w sprawie neutralności vchodzi tam w chwili obecnej za całkiem nie
potrzebne. Najbardziej nieprzechylnie wzgle:
dem tej propozycji ustosunkowała się Fin
landja,

ne

która

ze

położenie

rony

względu

nie

na

swe

potrzebuje

i zapatruje

się

geograficz

specjałnej

na propozycję

och

sowiecką

niemal jak na wtrącanie się w jej wewnętrzne sprawy. To też
andja w każdym razie odrzuci propozyc
wiecką.

Na Zamku.
WARSZAWA,
dent.

(Pat).

Pan

Rzeczypospolitej

przed połądniem

Pre

przyjał

p. Bohdana

d

Hutten-

Czapskiego, prezydenta Związku Poł
skich Kawalerów
Maltańskich, wybitnego filantropa i działacza społeczne
go, którego udekorował wielką wstega

orderu

„Polonia

Restituta“.

WARSZAWA, (Pat). W dniu 9-g0
słyeznia na Zamku odbył się obiad,
wydany przez Pana Prezydenta Rzepospolitej i Jego Małżonkę. W* obiedzie wzięli udział ambasadorowie,

i charges d'affaires, akredy=

tawani w Warszawie, członkowie rzą
du z premjerem Jędrzejewiczem oraz:
marszałkowie Sejmu i Senatu.
+

Niema nie nowego do powiedzenia o nich i w
tem stwierdzeniu widzę bardzo pozytywną de
kiarację. Przypominam, że Briand podpisał
w r. 1921 przymierze
francusko - polskie
przed definitywnem
ukonstytuowaniem się
organów Ligi Narodów, przed epoką pomyślności instytucyj genewskich. Idee, które prze
wodziły podpisaniu tego przymierza, zachowały całą wartość od tego czasu, gdy było

Podziekowanie
Pana Prezydenta.
WARSZAWA,
Pana

szef

(Pal).

Prezydenta

Kancelarji

Rzeczypospolitej

Cywilnej

pośrednictwem

>

Z polecenia

prasy

składa

za

serdeczne

pa-

łatwo

żyły Panu Prezydentowi życzenia no-

prowadzić

go czasu, obfitującego w wielkie trudnošei.
Z satystakcją mogę stwierdzić, że od poczat
ku stosunków polsko - francuskich umiano

łony

stosunki z Sowietami postępawały naprzód
logieznie etapami, z których każdy znaczony
był ważną deklaracja lub dokumentem poli-

z

Ambasador

z r. 1933.

Mam

wrażenie,

że atmosfera

na tym odcinku jest dziś zdrowsza.
Nasz
rząd kierująe się temi zasadami, napotykał
z wielu stron dobre chęci, które pozwoliły
na osiągnięcie pożytecznej współpracy.
Odpowiadając NA PYTANIE, DOTYCZĄLIGI NARODÓW, p. minister powiedział:
Liga Narodów nigdy nie była bardzo silna w Europie wschodniej. Nigdy nie mogła
dokonać wielkiej rzeczy z punktu widzenia
politycznego. Ale istnieje jeden punkt, któvy przewyższa wszystkie inne, a mianowi:
tie to, że sama idea poszukiwania zapomocą
podobnej organizacji wyższego systemu międzynarodowej współpracy, nigdy nie straciCE

ła u nas swego prestiżu. Nie możemy porzucač tego punktu widzenia, Wszystkie spra-

wy, interesujące

Ligę

Narodów

żane

rząd

z

przez

nasz

będą

największą

utrzymanie i zachowanie
narodowej wpsółpraey.

rozwatroską

o

ogólnej idei między

Mówiąc O STOSUNKACH POLSKO - NiE
MIECKICH, p. minister
zaznacył, że niesłu*
sznie

nia

przypisywano

trudności.
Ku naszemu

powiedział

mieckie

chęć

wielkiemu

minister

polepszyły

Szczere

Polsce

—

piełęgnowa

zadowoleniu
-—

stosunki

polsko

-

nie

się.

wyjaśnienia,

jakie

mieliśmy

z

rządem berlińskim, — utwierdziły nas w prze
konaniu, że rzeczywistość nie była taką, jak

ja przedstawiły różne organa prasy. Zdaje
mi się, że doświadczenia zebrań międzynaro
dowych z ostatniego roku dowodzą, że słabi:
stronę bardziej ogólnych iniejatyw stanowia
dwa czynniki: Brak przychylnej atmosfery |
niedostateczne

przygotowanie.

Sprawa

tyeznym.

do

pozytywnego

Podpisaliśmy

całą

rezultatu.

serję tych

Nasze

aktów

w ciągu ostatniego roku i każda z tych mani
festaeyj politycznych była rezultatem ewolu
cji, odbywającej się w doskonałej harmouji
z rozwojem rzeczywistym tych stosunków i z
działalnością obu rządów. Jest to akcja, która

daje

mi

dużo

zadowolenia

i

którą

uwa-

žum za potężny czynnik w dziedzinie stabilizacji Earopy Wschodniej. Znaleźliśmy szcze
śliwą nową dregę, po której postępujemy io
giezniei metodycznie naprzód”.
— A w sprawie STOSUNKÓW POLSKO FRANCUSKICH 'niema jak sądzę nic do powiedzenia —- zapytał red. Vaucher.
— Tak — odpowiedział
min.
Bock —-

Echa

wywiadu

ezynić

wielkiem

wielkie

inicjatywy

przewidywaniem

aż

do nasze-

wytyczyć

wiel-

kie linje tej współpracy. Z tej przyczyny idee
kierownicze tego układu mogły się oprzeć
wszelkim modyfikacjom, jakie zaszły w mię
dzyczasie i są równie słuszne dziś jak i w
r. 1921. Podstawy tej współpracy politycznej
nie przeszkodziły nigdy żadnej bardziej szerokiej iniejatywie t zawsze dowodziły swej
użyteczności. To też niema dziś ani słowa
do zmiany w instrumentach dyplomatycznych
podpisanych przed 13 laty. Można to stwier
dzić

naskutek

tego,

co

nazwałbym

naturalie

mi tendencjami 2 narodów,
które w swej
współpracy nie zmierzają do żadnego €elu.
który mógłby naruszać słuszne interesy in
nych narodów i stać na przeszkodzie rozwo
jowi idei bardziej ogólnych i szerszych. W
tem

tkwi

epoce

stwierdzenie

tak

trudnej,

w prasie

jak

bardzo

zachęcające

w

dzisiejsza.

niemieckiej.

BERLIN. (Pat). Kilka dzisiejszych dzienpytanie, dlaczego Francja nie może uczynić
ników berlińskich powraca do sprawy wytego, co mogła uczynić Polska.
wiadu min.. Becka, udzielonego paryskiemu
„Exeelsior*. „DEUTSCHE ZTG.* wita to wy„SOCAL ANZ.* pisze: „Stosunki pomiędzy Poł
stąpienie, jako objaw dobrej woli i międzyską i Niemcami są rzeczywiście eiężkiem zanarodowej otwartości. Ze szezególnem zado
gadnieniem. Niewłaściwe jest jednak, ježeii
woleniem dziennik podkreśla szezere oświad
z trzeciej strony zakłada się nierozwiązał
czenie polskiego ministra spraw zagraniczność tego zagadnienia. To też zadawalniająnych na początku tegorocznych rokowań w
eym krokiem naprzód jest,
jeżeli
właśn
zakresię polityki zagranicznej, gdyż — zda
Warszawa
kładzie nacisk na to, aby kw
niem dziennika — tyłko tego rodzaju duch
stje polsko - niemieckie by
oezważane Wyzdolny jest zapobiec nowym rozezarowanioa
łącznie przez oba kraje. których one bez
i rozbieżnościom. Dziennik stawia wreszcie
pośrednio dotyczą.
Ema RSS
DARTS
RANILA
SAP OAZY TOBETCZRZZPPRRTWE

Rekordowy

atma-

przelot nad

sfery ciąžyla na deeyzjaeh genewskich i są
dzę, że uzdrawiając ją w naszej sterze wpły
oddajemy

przysługę

mężom

Się o dokonanie

dziękowanie wszystkim organizacjom
stowarzyszeńiom

zaleceniami

gener.

rady

politycz-

RZYM,

u Mussc-

Premjer

BERLIN,

grecki
(Pat).

Mussolini
francuskie”

w Berlinie.

W

Berlinie bawi

obecnie król grecki Jerzy, który przybył tam na ślub swej córki księżnicz.
ki Elżbiety z hr. Toerringiem. Oczekują również przyjazdu króla rumuńskiego Karola
oraz następcy tron
włoskiego. Wśród gości znajduje się
między innemi żona byłego kronprinca Cecylją. Uroczystość zedokij księżniezki Elżbiety odbędzie się we Śro:
dę w zamku Seefeld.

Zmiany

w gabinecie

greckim

ATENY, (Pat). Wobec podania się
do dymisji min. Ralisa tekę ministec:
stwa lotnictwa objął czasowo premjer
Saldaris.

Handel zagraniczny,
WARSZAWĄ, (Pat). Bilans handlowy :Poł
ski za grudzień wykazuje sałdo dodatnie w,
sumie 28.389.000 zł
anowicie, przywóz wyniósł 228.309 tonn wart. 55.431.000 zł. (w: po-

WARSZAWA,

(Pat).

Bilans

handlowy

han-

dlu zagranicznego Rzeczypospolitej i w. m:
Gdańska za cały rok ubiegły wykazuje 82%
miljonów złotych przywozu i 859,6 miljona
zł. wywozu. Zatem saldo dodatnie wynosi
132,6 miljona zł, W porównaniu 2г rokiem
1982 obroty handh: zagranicznego w roku
1933 zmniejszyły się bardzo nieznacznie.,

Kto wygrał?
WARSZAWA, (Pal). W drugim dniu viągniemia 4 k
28 Polskiej Państwowej Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły na
numery następujące: 20 tys. zł. na Nr..Nr.
i 162.957,

15 tys. zł. na

5.72

St.

Louis

w

Senegalu

w rekordowym
Na

zdjęciu

czasie

do

Natalu

w

Brazylii

19 godz.

obsada samolotu:

od

lewej

pi-

lot

Gauthier,

mechanik

Duruthy

i radjote

legrafista Emont.
PERNAMBUCO. (Pat). Salot „Krzyż Południa* odleciał stąd do Rio de Janeiro o godzinie 7.40 rano.

—

5.66.

Nr.

41.046

i 67. 100.

WARSZAWSKA.

WARSZAWA,
29.03 — 29.17 —
Francuski jednopłatowiec-olbrzym „Croix
du Sud* przeleciał przestrzeń 3.200 kim. ze

Nr.

10 tys. zł. na Nr. Nr. 29.851

GIEŁDA

marynarki.

/

(Patj.

Król Jerzy

123.593

toki Ludendóorffa. Nowocdkryta wyspę naswano
„wyspą
Kaliekiego*, na cześć szefa
ukraińskiego G. P. U.

Francji

przyjął dziś ambasadora
go de Chambrun.

i 21.417,

wyspy.

zł>

liniego.

okrętów wojennych kosztem 743 milj. dol. w
ciągu 10 lat, poczynając od roku 1935, zgod
z

które

woroczne.

konstruk-

słańców zbiegli już podobno do Czang Czou, pozostawiając gen. San - Tiang - Kai
dla obrony Fu - Czeu. Ludność tego miasta
ogarnęła panika. Wszystkie sklepy są zamknięte. Ruch całkowicie zamam.

nie

i osobom,

równaniu
2
listopadem zmuiejszył się
9
16.558.000 zł.).
Wywóz
z
„Polski wy
1.298.708 tonn wart. 84.020.000 zł. (w porów-.
naniu z listopadem zmniejszył się o 16.875
' złotych).

Atlantykiem.

Projekt rozbudowy floty St. Zjedn.
ten

terenie

posłowie

Walki na Dalekim Wschodzie.
(Pat).

na

i nietykalności

ne. Chociaż

des

Liau

SZANGHAJ.

wania

jed-

stanowisko

zajmował

iż w

jednakowe.

przedsiębiorstw Stawiskiego

Autonome

Brands

manipulacyj.

z Rygi,

W sprawie STOSUNKÓW POLSKO - ROSYJSKICH, minister Beck oświadczył:
„Uważam, że zbliżenie polsko - rosyjskie
jest wzorem akcji, mającej na eelu poszukiwanie nowych dróg.
Zamiast błąkania sie
wśród małych trudności, będzie starać się do-

nym, troszezącym

wojska rzekomo rządowe dotarły do punktu na rzece Min, położonego o 25 mil od FuZajęcia Fu - Czeu należy
się spodziewać w najbliższym czasie. Przywódcy pow-

jest

cjalne

Stawiskiego,

donosi

W Litw
ak najszczerzej witana jest pro-pozycja rosyjska zmierzająca do zagwaranto-.

wiadomość
„Le Popułaire*
zamieszeza
swego korespondenta z Grenoble o odnale
zienia

Tel.

Przywiązywaliśmy w ciągu ub. roku spec
jalne znaczenie do faktu niepozostawania bez
ezynnie w dziedzinie
naszych
speejalnych
interesów i naszych natychmiastowych możli
wości. Szukałem pozytywnych rozwiązań tam
gdzie nastręczała się poważna sposobność. Z
tego punktu widzenia nie jestem niezadowo-

wów,

Gr-ski.

oświadczył:

tywnej pracy. Dlatego sądzę, že każdy polityk praktycznie rozważający problem stosun

nie

ności

janei weszli pierwsi do willi, podczas gdy żan
darmi znajdowali się nazewnątrz domu. Gdy
zkolei weszli do pokoju, gdzie znajdował się

Ag.

domość o tem, iż Rosja Sowiecka i Polska
zaproponowały podjęcie rokowań w sprawie
zmeutrałizowania państw bałtyckich i Finlan-dji, wywołała w prasie bałtyckiej ogromne
zainteresowanie. Zdaniem
A. Tel., stanowisko różnych państw bałłyckich w tej sprawie

sób.

wciągnąć

pod

Organy

czynnikom

takie

nem z głównych

Zkolei dokonano wyboru prezydjum. Na
przewodniczącego obrano ponownie 332 gło
sami na 350 głosujacych deputowanego Bouisson.
W Senacie posiedzenie miało przebieg analogiczny. Pe przemówieniu przewodniczątego

Stawiskiego.

przypisują

jadnak

towania zranił się ciężko wystrzałem
z rewołweru zmarł w ciągu nocy.

i zmarłym

bójstwie

wręcz

łeży

hałd ofiarom

prasy

PARYŻ. (Pat). Opinja francuska żywo interesuje
się
aferą Stawiskiego. . Niektóre
dzienniki nie dają wiary wiadomości o samo

Rewelacje

Stawiski zmarł.
CHAMONIX,

KOMUNIKATY ELTY © STANOWISKU LITWY W SPRAWIE PROPOZYCJI LITWINOWA.
s“ zamieszcza następujący ka-.
Niemiecka

pod przewodnictwem

podział

W dalszym ciągu premjer Chautemps przedstawił prezydentowi republiki do podpisu nominację Lamoureuł na ministra kolónij, Frote na

Sensacje I domysły
francuskiej.

WIADOMOŚCI z KOWNA

Wywiad u ministra J, Becka w „Excelsiorze*.

Polsce
instynkt

narodu, obudzony przez Wodza Naro-

(Pat). W dniu 9 b. m. ra-

Posiedzenie Izby Deputowanych. otwarte
o godzinie 15, odbyło się z zachowaniem zwy
kiego ceeremónjału, Posiedzenie otworzył naj
starszy wiekiem dep. Grussau, który złożył

go, obok zapatrzonych w Hitlera nacjonalistów, gloryfikującej odwagę
i
samozaparcie się morderców, którzy
poświęcili się dla dobra ideałów narodowych i chrześcijańskich. Rozm:jając się przytem z logiką i z najoczy-

zmianie,

prezydenta
PARYŻ,

gitymaeyj.

nie brak niższego kleru prawosławne-

nej

rastrzega

się do dymisji.

rady ministrów

demonstaućji przeciwko rządowi.
Celem
niedopuszczenia do zapowiedzianyeh demonstracyj, już na godzinę przed otwarciem posiedzenia przed samą Izbą utworzono kordony policyjne, które nie dopisz
ezały do gmachu osób, nie RENE
16

Jesteśmy dziś świadkami prowadzonej w Rumunji szerokiej i zaciekłej propagandy,
na usługach której

mordowany premjer i jego polityka,
która, nawiasem mówiąc, nie ujegła w
nowym stanie rzeczy w Rumunji żad-

Posiedzenie

czynniki, zbliżone
do „Action
Francaise'.
Dziennik ten ogłosił wezwańie do urządzenia

ideałów.

wistszą prawdą,
stara się ta propaganda wmówić
w
umysły ciemne,
wśród których głównie działa, że za-

Min. Dalimier podał

PARYŻ. (Pat). W dniu 9 bm. rozpoczął
się rok parlamentarny obu Izb. Otwarcie Izb
odbyło się w atmosferze dużego podniecenia.
Wzhurzenie
opinji
usiłowały wykorzystać

obec
grup

Administracja

Rozpoczęcie roku parlamentarnego.

konany w imię specyficznie pojętych
pewnych wyższych ideałów: obrony
interesów wiary. narodu i państwa.

Świadomość

za smiem 10-cie łamowy.

Dalsze echa afery Stawiskiego.

Morderstwa Chrystusowe.
(Korespondencja

6-cie łamowy,

Nowy

(Pat.
28.89.
York

Londyn
29.02 —
Nowy Yark 5.69 —
kabel

5.70

i pół

—

5.70 —
5.73 — 5.67. Paryż
34.86 — 34.95 —
34.77.
Szwajcarja 172.40 — 172.83 — 171.97.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211.50.
Dolar w obrotach prywatnych 5.67 i pół.
Rubel 4.1 i pół.

KU

sowieckich.

Fałszerzy i aferzystów nigdzie nie
brak, szezegóinie ma tego poddostatkiem Francja, to jednak,
co wzięło
początek w małej mieścinie południo
wej Francji Bayonne i obiegło Świat

W dniu 8 b. m. odbyła się w Warjum

wstępna

„Polrosu*

konferencja

prezyd-

z pełnomocnikiem

lu

dowego komisarjatu handlu zewnętrz
nego p. Firsowem,
w której wzięli
"udział
ruwnież
naczelny
dyrektor
„Sowpoltorgu“ inż. Ziabicki z zastęp:

pod

cą dr. Grynbergiem. Zebranie było poświęcone sprawom wykonania planu
importowo-eksportowego .„Sowpoltor
gu“ w 1933 r.

-W

roku tym

„Sowpoltorg“

lecz

wykonanie

nazwą

„afery

Stawiskiego*,

bę-

dąc w swoim rodzaju rekordem,
sługuje na szczególną uwagę.

za-

KLEJNOTY

:

HISZPAŃSKICH

GRANDÓW.

niowej

Francji

miewały

klijentów. Hiszpańscy

poli

tyczni — magnaci we własnej ojczyźnie — dla opędzenia cedziennych wy

szczegół

zł.,

a więc

plan

eksport

poprawę

z Polski do

Plan

r.

tylko

Sergjusz

planu w
w impor

921.831

zł.,

dałków

„Sowpoltorg“

dotychczas

nie

czoch —

125, galanterji różnej —

wych towarów połskich na rynek sowiecki w 1938 r. na sumę 3.751 tys. zł

fskra).

bezrobotnej
„MW

związku z wiadomościami

o rze

komem podpisaniu przez ministra opie
ki społecznej rozporządzenia o utwoczeniu specjalnego komitetu, który zaj

mie

się

zatrudnianiem

bezrobotnej

wemi sposobami gromadził pieniądze:
pożyczał i emitował.

nad
ce-

łem jest zarówno roztoczenie opieki
nad niezatrudnioną młodzieżą, jak i
_ „dostarczenie jej pracy. Stowarzyszenie
współpracuje

ściśle w tej dziedzinie z

ministerstwem
skład władz
dwie osoby,

ra

opieki

dyr.

opieki

społecznej.

W

Stowarzyszenia wchodzą
mianowane przez minist-

społecznej,

Mieczysław

domo jak długo, gdyby przypadkowy
amatór ókazyjnego kupna zastawio-

nych klejnotów, nie zabłądził do Baymianowicie, że
za które
lom-

miejskiej instytucji finansowej. Obligaeje rosprzedane na setki miljonów

okazały
kami

się bezwartościowemi

papieru.

Aresztowany

śŚwist-

dyrektor

Gustaw

Zieliński oraz

pos. Sowiński, jako przewodsen. Hanna Hubicka i pos.

trzy

osoby

Stawiskim.
PÓŁ

MILIARDA.

Jak wiadomo z depesz, nastąpiły
dalsze aresztowania, osadzono w wię
zieniu m. in. mera miasta Bayonne,
śledztwo zaś zatoczyło szerokie kręgi,
g9970000006000000000003-

z

+02002909002%

świątyniach

sztuk

pamiętam,

w

płastycznych,

lite-

ratury, poezji i prozy swojej i obcej
Duże stronice maczkiem drukowanż,
gęsto, oszczędnie, z małemi margine-

sami,

(żeby więcej zmieścić), zawiera

ły
obszerne
przeglądy
najnowszej
sztuki, portrety literatów . zagranicznych,
szerokie
horyzonty
myśli

wszechświatowej.
Tygodnik dla wybranych, coś A la
dawna Chimera, ale bardziej płocho

nastrojona,

bardziej ludzka,

a mniej

chimeryczna, mniej wzniosła. Wycho
dziło tego w 1924 r. 3 tys. egzempla-

rzy, (w 1934 r. 19 tys.), było chętnie
"czytane

przez

šce i czasami
zwarte,

swych
ną

zagranicą.

szczupłe

Czarna

Kawa

Legionu

Młodych

ściśłe określonych

rzeczy

współczesne.

odczytać na frontonie pisma niewidzialny napis:
o wszystkiem pisać
wolno. Z czasem, coraz więcej gorącej krwi zaczęło się włewać
w
ten
atrament.

Obok
subtelnych
dyssertacji
o
sztuce i literaturze wyrastały, wdziexały się na szpalty, rozrastały i krzyczały wielkim
głosem
zagadnienia
. społeczne,

cierpienia

ludzkości

odbi-

te w polskim mikrokosmosie, dylema
ty polskie, będące jednem
ogniwem

ogólno-ludzkich

nic.

Kto

kłopotów

wprowadził

ten

i

głos,

tajem„Jak

zgrzyt żelaza po szkle”, kto „uderzył
akord
rozdąsany*?
Kto
zdzieranie maski z twarzy

zakłamaniem

rozpoczął
obłudy i z

się obyczajowem

nasze

go społeczeństwa rozpoczął
walke”
Zdaje się, że to był Boy, „sztandarowy

dziekan wydziału prawa uniwersytetu paryskiego, prof. Barthólemy.

żąda

KTO

finansowo

ne.

Obecny

najaw

Stawiski

minister

instytucjom

jest

tę kwestję, dochodzi do wnioskn, że
za nadużycia „Credit Municipal* od
.
powiedzialne jest w pierwszym rzę-

Da-

teki ro:

lokowanie

najżywotniejszą

dzisiaj kwestja, kto za to wszystko
zapłaci? Prasa franeuska rozważając

radykał-

piastowania

FINANSOWE

gdzie miasto Bayonne,

następnie

czyzna*

zaś

państwo. Tego zdania jest również

—

powiadają.

„męskości*

Cóż,

oceniamy

cechy

indywidualnie.

Dła niektórych będzie niemi ilość do-

m.

tałszowanych

zer na

czeku...

kapita-

prasa

zażądała

ustąpienia

nie

sensacyjny

tych

meldunków

Urzędnicy

archi

Projekt bałtyckiego paktu
gwarancyjnego.
PARYŻ.

dzenia

(Pat). Publicysta Bresse w „Ere

CKW.

30

grudnia

oświadczył,

że

niezaprzeezalnym

i to

skłania

prasę

da

mówienia © nowym połsko - sowieckim pak
cie gwarancyjnym. W ten sposób przedsta
wiona kwestja wywołała poruszenie w prasie
niemieckiej i w kołach oficjałnych Berlina.

(Pat). Liczba bezrobołnych

świetne

artykuły

Krzywickiej,

o wszystkiem

co najgorsze,

Wandy Melcer, wnikliwe,

PRAGA,
sterstwa
się dziś

opuszczają

biuro

niemal chc

(Pat).

W

gmachu

czeskosłowacki

minister spraw

W
Benesz

przemówieniu

swem

dał zarys usiłowań

minister
gospodar-

* czego zbliżenia państw Małej Ententy.

Pogrzeb

dyrektora

czone w trzech trumnach.

„Systema, a metody chronicznej obłudy były najbardziej popularne, więc
nić dziwnego, że artykuły Boya sprawiały w pewnym odłamie naszego spo
łeczeństwa
wrażenie,
jakie
zwykł
sprawiać murzynek, wywołujący krzy
kiem krokodyla z mułu. Paszcze zaczę
ły się otwierać na
Wiadomości i na
ferme"-

Osobiste wrażenia: muszę z natu:
ry mego zajęcia czytać dużo
czasopism, żadnego nie czytam tak powoli
jak Wiadomości, bo chcąc nie chcąc,
muszę czytając myśleć i potem jeszcze
trochę, o ile czas pozwoli!
Przytem

zbiegli się tam najdowcipniejsi ludzie
w

Polsce,

dzali,

bo

i jakoś

każdego

sobie

nie

dowcip

przeszka-

był w

in-

nym gatunku, innej skali zainteres.wań. Zresztą mogli tam pisywać nawet osobiści wrogowie. Wszak Irzykowski wytaczał swe ołowiane kolubryny na lotne rekonesanse Boya, w
tychże Wiadomościach.
Skondensowana
treść
numerów
przynosiła
prawie
zawsze
jakiś

wstrząs myślowy, jakieś śmiałe otwac
cie okna na jasność dnia. Odkłamywanie

poglądów

było

naczelną

zasa-

dą tego pisma i rzec można wychowa
ło nowe pokolenie pisarzy, torujących

artykuły

prof.

Skalkowskiego,

Brucknera,
S.

Kridla,

Wasylewskiego,

J.

Wittlina, świetne reportaže podrėžai
cze Janty-Polczynskiego 7 Magnito
gorska i in. ośrodków fabrycznych s>
wieckich,
podróż
A. Słonimskiego
tamże, spostrzeżenia
Sobańskiego. o
współczesnych

Niemczech, - Iwaszkie-

wicza o Italji, rozszerzały widnokrąg
Wiadomości,

po

za

ramy

literackich

zainteresowań.
Dlaczego Wiadomości są taką zaj
mującą, „posilną”, a nie denerwującą lekturą? Dla pewnych różnic za-

sadniczych pomiędzy

niemi

i ogółem

prasy: żywość tematów, Śmiałość w
zajęciu stanowiska wobec zdarzeń czy
kwestji w ich ujmowaniu, współpraca najšwietniejszych talentów, pop

rawny

ton polemik, brak polityki.

—

Oczywiście,
jest
namiętny!
pacyfizm, raczej antimilitaryzm Słonimskiego, ale jego akrobatyka
słowna
na ten temat pochłania przedewszyst
kiem uwagę świetną djalektyką i ka-

lejdoskopem
niż tematem.

argumentów,
bardziej
Oczywiście, są te repor-

taże z obeych krajów, ale są one beztendencyjne, pozostawiają
czytelnikowi swobodę wyciągania wniosków,

pracowania samemu nad poruszanemi
zagadnieniami.

Oglądanie

zaś aktual-

ności, odbywa się z pomocą

tęgich u

mysłów, które naogół mają coś cie
kawego do powiedzenia.
Np. w tak

po

dokonaniu

—

a

poszle

się

inkasenta,

„Człowiek

z

blizną".

Dopiero

Przymusowe

podziałało

wczoraj

ehciał

nań

draż-

brać

pensję

Uspokoiwszy

się stwierdzeniem

słuszności

i racjonalności ' własnego postępowania. p.
Rabinowicz zbliżył się do swego pomocnika.
— Słuchaj pan, co panu powiem, panie
$. — odezwał się głośno.
Pracownik niechętnie podniósł oczy z nad
książki. Nie miał zaufania do pomysłowości
szefa.
:
3
*
— Spróbujemy.
jeszcze -raz ostatniego
środka. Bierz pan maszynę. Napiszemy do
wszystkich klijentów. Zawsze co na piśmie,

rewizji.

Ententy.

na

piśmie.

Nie

pomoże,

Nie,

to

znowu

S$.

to

za

do

ostro

siadł trzeci raz.

Przywódcy
magają

Szefowie delegacyj
jugosłowiańskiej i rumuńskiej w przemówieniach
stwierdzili, że zdają sobie sprawę z
wielkich trudności, jakie piętrzą się
przed konferencją,
ale ożywieni są
zdecydowaną wolą
usunięcia
tych
przeszkód i osiągnięcia porozumienia

Pod koniec posiedzenia ministe:
Benesz
wygłosił przemówienie poświęcone pamięci zamordowanego pre
mjera rumuńskiego Duca.

sądu:

Pisz

—

powiedział

do

maszyny.

Pe

w

we

oraz

kilkutysięczny

ny przeciągając
sta zatrzymał

tłum.

dały ki!

artykułów na
zasadę zbrod-

ni, macierzyństwa i metod śledczych,
które pogłębiały zdarzenie w myślach
artykuł

Elgi

Kern,

sensa

pon

czającej władze polskie jak sobie m1:
ją poczynać, trącił niesmaczną afek

tacją i posmakiem

autoreklamy.

O sensacji słów kiłkoro. Zarzuca.
no Wiadomościom że na tem
wyrastają: zgoda, ale cóż, kiedv się okazało, że najjaskrawszą sensacją, są spra
wy najcodzienniejsze, tylko
zatłamszone w zakamarkach naszego życia.
zakłamane i zduszone, w sypialniach.
domach przytułkowych i dla podrzuł
ków, w suterenach i zakładach położ
niczych.

Ogół

społeczeństwa.

został

przez

współcz. literaturę oderwany od roztaczanych dawniej obrazów obyczajów wyższych i zamożn. sfer: od opi:
sów ordynackich splendorów i hrabiowsko-książęcych rezydeneji. Zmuszono czytającą publiczność do wejrzenia w głąb istnień, do rozejrzenia
się koło siebie, do współczucia i współ

odpówiedzialności

za to, co się dzie

je w nizinach. Już nie wolno piękno
duchom lekką stopą przechodzić nad
tem do porządku dziennego i fruwać

dalej po miodnych kwiatach. Proletar
jacka bieda z nędzą, została wprowa
dzona na forum literatury i poezji

Powie ktoś, że i romantycy to czynili
w swych
społecznych
romansach:
Viktor

Hugo

i E. Sue,

a w

Dziadach

(sceny widm), w powieściach Kraszew
skiego i Orzeszkowej, aż nadto silnie
tozbrzmiewala nuta społeczna. Zasięg
jednak nie był tak szeroki,
ani tak

wszystkich
WIEDEŃ.

(Pat).

do-

rozwiązania

stronnictw.

We

wiorek

rozpoczęło

się tu zebranie przywódców Heimwehry 2
przedstawieielami rządu w sprawie uzgodnie
nia programu Heimwehry oraz t. zw. „Fron
łu Patrjotycznego”, Przywódcy Heimwehry
podobno domagają się rozwiązania wszystkieh stronnietw politycznych w Austeji. Re
kowania między przedstawiciełami rządu a
reprezentantami Helmwehry. idą — jak intormują — opornie. Nie ułega jednak watpli
wości, że obie grupy dojdą do porozumienia.

się w

drodze

żałob-

ulice mia-

do ementarza

ży-

dowskiego przy ulicy
Narutowicza, gdzie
mieszkają rodziee zmarłego. Zostały tu wygłoszone przemówienia.
Następnie kondukt
zatrzymał się kolo Domu Starców (fundacja
zmarłego). I tutaj wygłoszono przemówienia.
Ogodzinie 2 po południu kondukt przybył na ementarz. Nad otwartym grobem żegnali zmarłego delegaci firmy „Pepege*, ra-

śmiałych nie poruszał:
tak konsekwentnych
wniosków.

Wiadomości

Kondukt

przez główniejsze

„dochodnej* dla
codziennej
prasy
„Sprawie Gorgonowej*, w której ką
pała się i pławiła prasa, i publiczność

za jej pomocą:

się

Baranowiczach.

stał przez akcjonarjuszy
Halperin,

ka skondensowanych
ten temat. ujmujących

Heimwehry

‚ Та katafalkiem szli rodzice zmarłego, bra
€ia, rodzina, delegacje zamiejscowe i miejseo

Kondukt żałobny ustawił się przy uliey
Kołejowej. Młodzież z organizacji „Bejtar*
niosła wieńce, wśórd których były od belgijskiego ministra komunikaeji p. Fortliomnie,
Rządu Polskiego, przemysłowców
francuskich, od zarządu angielskiej linji lotniczej,
zarządu rady nadzorczej i nadzoru sądowego sp. akc, „Pepege* oraz magistratu barano
wiekiege.

czytelnika,
nie rozwałkowując

rzeczywistości. A ponieważ ogólnemi
podstawami naszego przedwojennego
wychowania
były
wręcz
odwrotne

Paryżu

Małei

„PePeGe*

We wtorek 9 bm. o godzinie 12 zostały
przywiezione do Baranowiez zwłoki dyrektora i prezesa zarządu Spółki Akcyjnej „Pe
pege' Samueła Halperina, który. zginał, jak
wiadomo w katastrofie samolotowej w Bełlgji.
Tymże pociągiem przybyłi bracia zmarłego,
krewni, delegacje pracowników fabryki i biur
dyrektorzy oddziałów i fllij rozrzuconych po
eałym kraju.
Zwłoki dyretkora Hałperina były umiesz

cji. Jedynie

fałszowania

w

Echa katastrofy samolotowej.

wysoki i formę najdoskonalszą. Krytyki J. E. Skiwskiego, W. Borowego,

bez

zagra-

nicznych dr. Benesz.

tumanu

ocząch,

mini-

spraw. zagranicznych odbyło
inauguracyjne
posiedzenie

skiej, dawały wrażenia nowe, poziom

na

Stawiskiego

pierwszej konferencji Rady Gospodar
czej Małej Ententy.
Obrady zagaił

sia

sunki polsko - sowieckie są doskonałe. Potwierdził to minister Beek w wywiadzie, udzielonym p. Vaucherowi, przedstawicielowi
„Excelsior“, Drugim faktem jest wspólny interes Polski i. ZSSR. w utrzymaniu niepodłeg
łości państw bałtyckich. Interes ten wydaje
się

śledczy

Rada Gospodarcza

Nouvelle* ogłasza obszerny artykuł poświęeony kwestji Bałtyku i niemieckiej polityce
zaborczej na Wschodzie Europy.
Omawiając połemikę-w sprawie projektu
bałtyckiego paktu gwarancyjnego, autor przy
tacza również artykuł
„Gazety
Polskiej",
przyczem zwrąca uwagę na podkreślenie, że
niepodległość krajów bałtyckich była oddawna fundamentalną zasadą polit5ki polskioj
i nadal nią pozostaje — zwłaszcza po odzy
skaniu Pomorza i dostępu do morza. Projekt
łigi „łączącej Polskę z państwami bałtyckie-,
mi lub te państwa z krajami skandynawskie
mi, nie jest nowy. Dotychczas jednak w ta-.
kich projektach nie było mowy o Rosji, jak
to miało miejsce w chwili obeenej. Faktein
jest, że komisarz Litwinow w czasie posie-

domu,

godzinie skończył.
Rabinowicz przeczytał list i twarz mu
=
się rozjaśniła.
— A widzi pan — powiedzial — jak par.
chce to pan umie. To jest zupełnie dobrze.
Są tu tylko dwa błędy ortograficzne: Kanciarz pisze się przez „rz* na końcu, a kryminalny przez „y“, a nie przez „e“,
Wei.

Ślady

w

nie

pół

lombardzie

znaleziono

raz

za ubiegły miesiąc, a już znówu nic nie robi
--pomyšlai zirytowany. — Cale szczęście,
że mu nie dałem.

'Pan

sprawa

sprawy.

w

bezrobocie pracownika
„niąco i pobudzająco.

—

obrót o ile cho-

meldunki, że w bajońskim

i jeszcze

p. Rabinowicz
po przeczytaniu —- mimo
wszystko trzeba spokojnie, łagodniej.
Pomocnik usiadł żnown do maszyny, po
upływie pewnego -czasu był gotów.
—. To już trochę lepiej — rzekł p. R.,
przeczytawszy — ale jednak do klijenta trze
ba
grzeczniej. IKlijent to klijent.
Spróbuj
pan być trochę uprzejmy p. S.

dobrej

przybiera

płacą

taki list, a potem odbije się go 180 razy.
Pomocnik
usiadł, napisał list i podał
szefowi.
5
>

mini-

kwestjonuje

kolonij. Natomiast

i nie

pan

POLICJA: ZAANGAŻOWANA.
woli min.

niema

powieści

to

polecenia wydawał w dobrej wierze,
Stawiskiego zaś nigdy nie znał. Prem
jęr Chautemps odbył kilka rozmów
na ten temat z min. Dalimier w obecności ministra sprawiedliwości.

Gabinet

płacą

to wyrzucają go bez ceremonji na zbity łeb.
Co robić? — takie pytanie zadawał sobie
p. R... — a właściwie — z czego tu robić
tejemnicę,
powiedzmy
odrazu p. Rabino
wicz, głowiąc się nad problemem wyciśnięcia gotówki od rozpaczliwie broniących się
klijentów.
Chodząc po pustym kantorze tam i zpowrotem p. R. rzucił okiem na swego pomocnika, zatopionego
w lekturze fascynującej

DNIA.

wna za największy. zaszczyt uważali
przebywanie w. towarzystwie Sachy
Stawiskiego, dziś go „nie znają*, „Nie
zna* go nawet jego przyjaciółka, nicmiecka artystka filmowa i teatralna
Rita Georg, dla której specjalnie utrzymywał teatrzyk kabaretowy „Empire*, mieszczący
się przy Avenue
Wagram. Nawiasem mówiąc teatrzyk
ten po wykryciu afery zawiesił czynności, wykazując 150.000 fr. zobowiązań bez pokrycia.
Są oczywiście
i wielbicielki genjalnego aferzysty.
„To
jest
męż-

oszczędności swe utopił w tem „przed
siębiorstwie*,

stwa

m. in. fakt, że ludzie, którzy donieda

Dła irancuskiego rentjera, który

ciekawe

kołonij

SENSACJA

Nie

płacą. IPrzyjdzie się do nich osobiście, fatygując się po wiełu podłych schodach, to pań-

Sprawa Stawiskiego wysunęła się
na ezoło zagadnień dnia. Prasa przynosi całe kolumny sprawozdań z prze
szłości tego aferzysty, jak i z przebiegu śledztwa. Charakterystyczny jest

KONSEKWENCJE.

obficie za-

stronnictwo

PONIESIE

miczne analizy Nałkowskiej, drobno
mieszczańskie kroniki
Dąbrowskiej,
poezje Iłłakowiczówny i Jasnorzew-

wiskami, skondensowanym
tem myśli.

było

czych. Okazuje się, że było więcej pod
staw, dła których policja miałaby powody złożyć „wizytę* Stawiskiemu.
jednak jej nie składała.
Wszystko
wskazuje na to, że
w
tych sferach

człowiek”, pisarz o najbardziej геа!nej, wydajnej i logicznej myśli w Połsce. Człowiek
widzący
koło
siebie
wszystko i to bez kurzej ślepoty, bez

było

Można

silał

biety:

Grono

pogladach

prasa

Korespondencja handtowa.
—

in. jedna z największych powag frau
euskiego prawa administracy jnego b.

dzie, jak utrzymują, reforma policji
francuskiej, w pierwszym zaś rzędzie
ustąpienie prefekta polieji.

głowy Stawiskiego,
zbierają się demonstracje, w izbie zgłoszono błisko

reportaże

Boya. Ale pismo pęczniało treścią, naz

w

winnymi,

prostsze drogi w zawiłych meandrach
współczesności. Przeważały w tem ko

-Pol-

i zakonspirowane

nad

WARSZAWA,

w

pięknoduchów

lynczu

UŚMIECHY | UŚMIESZKI.

wach policji, która jednak nie zarządziła żadnych kroków
zapobiegaw

wczorajsze depesze,
premjer Chautemps odbył dłuższą rozmowę z prefektem polieji
paryskiej
Chiappe,
który telegraficznie został odwołany
z urlopu. Wynikiem tej rozmowy bę-

franeuskie-

zarejestrowanych w państwowych i komunal
nych urzędach pośrednictwa pracy w dniu
30 grudnia ub. roku wynosiła na terenie całego państwa 354.345 osób, co stanowi wzrost
w śtosunku
do
tygodnia poprzedniego o
12.337 osób

ci Literackie
- Wiadczyliomoś
10 iat walki z Bzdurą.
się, o ile

psychikę

Bezrobocie.

w Salonach Oficer. Kasyna Garniz.

.

Zaczęło

do

13—1--1934

i nacz.

wyboru:
niczący,

Madeyski.

Szustw, w których brał udział wespół
z ich iniejatorem,
Sergjuszem-Alek-

a mianowicie

Biesiekierski

znać

Nr. 8 (2898)

AFERA.

sprytny aferzysta miał bardzo możnych
protektorów.
Jak
doniosły

SZCZYTACH.

go rentjera,
widzącego
przepadek
swoich oszczędności, by
zrozumiec
to oburzenie, które zapanowało
po
zdemaskowaniu afery.
Nawoływano

STAWISKI —- TISSIER.
Operacje mogłyby trwać niewia-

sandrem

opieki
którego

I NA

dzieją się nieczyste

społecznej

młodzieżą,

U DOŁU

ski zakład zastawniczy (Credit Municipal) m. Bayonne wszystkiemi możli

lokata naj-

lombardu Tissier na pierwszem przes
łuchaniu wymienił
całą
litanję ©-

Stowarzyszenie

nie

pewniejsza i dobry zysk.
"_ Nikogo więc nie dziwiło, że miej-

ciułaczy, że to niby

młodzieży, dowiadujemy się, że informacje te nie odpowiadają prawdzie.
'
Natomiast powstało i zostało zarejestrowane w. ministerstwie
opieki
niezatrudnioną

w Bayonne

dzi o rolę francuskiej policji w całej
tej sprawie. Okazuje się, że już przed
11 miesiącami wpływały do
policji *

skich

bard wypłacił setki tysięcy franków,
były... zwykłem szkłem. Wszezęto do
chodzenie.
Powoli: zaczęły odpadać
kotary,
przykrywające
tajemnice

młodzieży.

nadużyć

ków.

Uciekano się w

onne. Stwierdził tam
„bezcenne klejnoty*,

W sprawie zatrudnienia

klejnoty

szczania obligacyj, tem chętniej kupowanych przeż klasycznych francu-

166,

palt — 92, etaminy — 26 i szmat za
60 tys. zł. Razem wprowadzono no-

nieraz

tranzakeji fundusze.

opero-

wełnianej za 1.325, trykotarzy — 262.
materjałów
włókienniczych — 210,
beretów — 210, sukna — 194, poń-

zastawiali

takich wypadkach bądź do pożyczek
w większych bankach, bądź do wypu

zaś

(w tys.
za 375,
przędzy

- Aleksander Stawiski.

bezcennej wartości. Niezasobne lonibardy nie zawsze miały potrzebne do

w 1933 r. 7.863.708 zł. Pozatem w
"1933 r. na rynek sowiecki wprowadzono nowe towary polskie, któremi
wał. I tak, m. in. sprzedano
zł): słoniny za 567, cukru
skór podeszwowych za 137,

Ści, że suma

będzie mniejsza od 500 miljonów fran

to,

madwyżka wywozu z Polski do Sowie
tów nad wwozem z Sowietów wyno1932

oszustów.

NOKI

stra. Min. Dalimier tłumaczy się, że

cie do Polski 17%/6, zaś w eksporcie
+ Polski — 39/0. Zaznaczyć należy, że
w

spółka

ile

FS.

łów w akcjach * bajońskiej „Credit
Municipal*. Listy polecające wydoby

"w 1933 r: na zł. +5.07t.223, czyli 82%

siła

jeszcze,

zdaje się jednak nie ulegać wątpliwo

sóbie

na 1932 r. tak jak i na 1988-r. przewidywał wartość wywozu naszego na
sumę 18.300 tys: zł. Wyeksportowano
jednak: w 1932 r. towarów polskich
za 17.846.596 zł, czyli 43%6 płanu, a
Zwyżka procentu wykonania
porównaniu z r. 1932 wynosi

sprzeniewierzyła

bardzo

bót publicznych w jednym z poprzed
nich gabinetów zalecał podwładnym

wykazuje

Sowietów.

nie wie

limier za ezasów

'

Znaczniejszą

Nikt

rzeczy. Podobno

r. przewidywał sprzedaż towarów na
sttimę 10.065.000 zł., sprzedano zaś za
17.207.515 zł. czyli wykonano plan w

:

wysoko.

postawionych

tery?
A
Istotnie, wychodzą

ten

wykonano w 550. Tenże plan w 1933

12070.

W

liwości dymisji całego: gabinetu. Cóż
spowodowało tak szeroki rozrost а-

* Połski” wynosił 12.526.350 "zł., -przywieziono zaś do Polski towarów na
6.924.7656

R

dziesiątka
interpełacyj.
Mało tego,
prasa żąda ustąpienia jednego z mini
strów, stery polityczne mówią o moż-

nie w imporcie do Sowietów wykazuje znaczną zwyżkę, a. mianowicie:
w 1932 r. plan eksportu Sowietów do

sumę

osób

Trzeba

niezwykłych

emigranci

dotykając

ECHA

Od czasu przewrotu w Hiszpanji
iombardy małych miasteczek połud-

wyka-

zał w swej działalności znaczną poprawę zarówno w dziale eksportu 7
Sowietów do Polski, jak i w imporcie
- do Sowietów towarów polskich. Plany
ża ostatnie lata są co do sumy prawie

identyczne,

E

BAJOŃSKA

Rozpoczęcie rozmów
handlowych polskoszawie

RJ

dy

nadzorczej,

nadzoru

sądowego

i zarządu

tudzież dyretkorzy Rubinsztejn i Ratensztejn.
*

Jak się dowiadujemy,
dyrektorem

Sp.

ake.

prezesem zarządu

„Pepege*

wybrany

brat zmarłego p. F.

wdy,

logiki

tematów,
ani
nie
wyciągał

i niesfałszowanego

dokonanym

Do

nabycia

w pierwszorzędnych

magazynach

Akcja świadomego macierzyństwa,
zapoczątkowana przez
Wiadomości
artykułami Boya, najbardziej powoła
nego by się o krzywdę społeczną upomniał, jako lekarz, i pisarz najpoczytniejszy, najtrzeźwiejszy, akcja ia,
wywołana bezwzględną koniecznością
życiową, jest jednym z triumfów prasierdzia,

i

zo-

przez

miło-

ludzi, kio

rzy dużo znieść musieli z tego powa:
du, že ošmielili się rozumować
logieznie. Inne oblicze Wiadomości, to
ieh antyklerykalizm. Czy słowo to za
wiera w tym wypadku ścisłe pojęcie?
Sądzę że nie, antyklerykalnym w tem
znaczeniu co Wiadomości jest, musi
być każdy rozumny ksiądz, każdy naj
gorliwszy katolik, czy wogóle wierząca jednostka, oburzająca się na poiworną ciemnotę takich typów
tylko

szkodę przynoszących religji jak 0sławiony ks. Pirożyński lub
jeszcze

galanteryjnych.

rze pojęta reklama,
zawsze
skutek
swój wywrze.
Ostatnio,
do
działów poświęco-

nych filmowi,
nauce
współczesnej,
świadomemu macierzyństwu i kwestjami z tem zagadnieniem związanych,
przybył dział religijny, w którym

zab

rał głos ks. Jakubisiak, jedna z wybit
nych postaci naszego kleru zagranicą.
Zajęcie

mi

świeckiego.

pisma

łamach

na

przez ludzi

Е
wyznaniowe

się sprawami

jest no-

myśli,

swobodnej

wym śmiałym krokiem, red. Wiadomości, mogącym przynieść bardzo do

datnie skutki, w kształceniu naszego
społeczeństwa, które oscyluje pomiędzy nizinną bigoterją,,
ciemną
jak
przysłowiowa tabaka, a łagodnem indyferentyzmem i takąż samą ciemno-

tą, w znaczeniu niewiedzy. Moda па
agresywny ateizm przeszła i nie dało
by

się

rodza-

w

pisma

zmobilizować

ju „Myśli Niepodłegłej*
Niemojowskiego,
tendencyjnie
nieprzyjaznej
kościołowi,

natomiast

do

rzeczowej,

bezstronnej rewizji, nie tyle pojęć, ile
metod sfer religijnych i przedstawi-

gorszy ks. Charszewski autor „miłej”
książeczki
„Palec Boży w nowożyinych katastrofach żywiołowych tłumacz sadystycznego rosyjskiego romiansu,
„Synowie Szatana”
piszący
ohydną polszczyzną.

bieżnych

Przy sposobności
do metod zwalczania

sprawy pedagogiczne, i na sztuki pla
styczne, oraz na szeroko traktowany

mała uwaga co
Wiadomości: w

pewnem gimnazjum żeńskiem ks. pre
fekt przez szereg lekcyj gromi w V kl
Wiadomości,

cytuje

bezbożnictwa

te-

go pisma, ostrzega, by tego paskudziwa

nie brać

do

rąk, bo to piszą

tam

o takich rzeczach, ale to takich!... W
rezultacie kilka dziewczynek puściio
się na poszukiwanie w domach zna-

jomych

i redakcjach

numerów

Wia-

domości „bo tam przecie muszą by$
jakieś nadzwyczajne rzeczy!*...
Dob-

cieli

państwowego

wyznania,

tęskni

na dorobek

Wiado

wielu najgorliwiej wierzących.
Jeśli dodamy do powyższych
mości,

spojrzeń

zwrócenie

dział literatury

kiety,

pieniężne

pilnej

pona

uwagi

obcej, i aktuałne an.
i książkowe

konkur-

sy i obszerną bibljografję, oraz francuskie wydanie, to dojdziemy do prze

konania, że Wiadomości stały się rodzajem wszechstronnego
przeglądu

współczesnej myśli, szukającej od za.

istnienia człowieka na
wciąż nowych dróg.

ziemi

swych

Heł. Romer.

===

Gł

ч

Nr.

SU

8 (2898)
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E
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Nowe horyzonty przed drzewem wileńskiem,
(Z podróży delegata Izby P.-H. w

Izba

Przemysłowo-Handłowa

w

Wil-

nie, działając w stałym kontakcie z
miejscowemi organizacjami drzewnemi. zabiega usilnie o należyte wyzy
skanie przy eksporcie (jak i na rynku
wewnętrznym), wysokich wlašeiwosci gatunkowych drewna z rejonu wi
leńskiego
oraz o rozwój takich
form eksportu, któreby gwarantowaty, že te regjonalne atuty drewna wiłeńskiego zostaną w toku dostawy towaru do rąk importera w całości za
chowane i dla producenta odpowie:

przekraczających 3 i pół proc. rocznie, za. gwarancją jednego z banków
k:ajowych
Możliwości otwierające się dla bez
pośredniego eksportu drewna marki
wiięńskiej na rynku angielskim posia
dają znaczenie szczególne ze wzzlędu
na 6gromną pojemność angielskiego
rynku drzewnego i na cotąz lepszą
sytuację ekonomiczną Anglji Niewąt
pliwie nie mogą być też negliżowane
widoki zbytu, istniejące dla torciwy
wileńskiej w Holandji, gdzie delegatowi Wileńskiej Izby PrzemysłowoHandlowej udało się wzbudzić zain-

Jak wiadomo udało się Izbie i Wiłeńskiej Sekcji Eksportowej Materjałów Tartych już w roku ubiegłym nawiązać bezpośrednie stosunki z rynkiem francuskim. Dzięki tym stosunkom, drzewo wileńskie zdobywa sobie. na tym rynku coraz większe uznanie, o co też usilnie zabiega prze!
umiejętną propagandę
firma francuska, reprezentująca tam
drewnv
wileńskie.
Rezultaty, jakie akcja ‘а

dała

dla

wyraziła

producentów
się

teresowanie

jawiające

miejscowych

zwyżką

tu i znacznem ożywieniem w przemy
śle drzewnym w ubiegłej kampanii.
która charakteryzuje się wzrostem ilo
ści zatrudnionych robotników w prze
myśle drzewnym województwa wileń
gdy

dla-reszty

o 53%, pod

kraju

wzrost

ten

wynosił tylko 159/0.
Osłatnio

cji

Izba

w toku

wspomnianej

ak-

Przemysłowo-Handlowa

w

Wilnie wraz z Wileńską Sekcją Eksportową Materjałów Tartych — dele:
gowała do Anglji, Holandji, Francji i

Belgji —

inż. G. Guchmana,

który je inteasywnie

rzeczo-

znawcę do spraw drzewnych przy 12bie — w celu zbadania możliwości w
zakresie rozwoju bezpośredniego eksportu do tych krajów tarcicy wileń
skiej oraz dla nawiązania bliższych
stosunków z tamtejszymi importe
mi. W krajach tych spotkał się naogół początkowo p. Guchman z niechętnem ustosunkowaniem się do drew
ńa polskiego,
opartem na twierdzeniach, jakoby drewno polskie, w tej
liczbie i wileńskie, ustępowało znacznie drewnu, pochodzącemu z krajów
północnych. Jedynie we Francji spra

wa przedstawiała się pod tym

ub

im-

propaguje.

lyce

kontyńgentowej

zainteresowały

się jednak wynikami badań, przeprowadzonych przez inż. Guchmana
i

zapewniły

go, że leży w

ich intencji

traktować drewno wileńskie na równi z uprzywilejowanem drewnem pół

nocnem.
Przy

dynie

sposobneści

pobytu

Guchman

badał

p.

w

Lon-

również

sprawę stosowania
kostki drzewnej
do brukowania ulic. Według zgodnej
opinji londyńskich inżynierów miej-

Opierając

się

na

W

P.

Dyrektor

Barański,

podkreśłająć

wiadać

będzie

życzeniu

zainteresowanych

trolę

tę

wykonywałaby

Izba

przez Wileńską Sekcję Eksportową Materjałów Tartych. Nieznaczne zresztą koszta tej
kontroli pokrywane byłyby z normalnej prowizji, wypłacanej przez eksporterów za pośrednictwo. Zainteresowane sfery drzewne win
ny się wypowiedzieć również co do ewentualnego wyboru reprezentantów drewna wileń
skiego na poszczególnych rynkach oraz co do
sposobów i rozmiarów finansowania tranzakcyj.

:

W wyniku dyskusji postanowiono, iż stery drzewne w dniach najbliższych powiadomią

Izbę

o

stanowisku,

zajętem

wobec

jej

propozyeyj. Należy zaznaczyć, że Izba już otrzymała szereg zgłoszeń firm miejscowych
w sprawie wywozu drewna pod« marką wileńską gwarantowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Wilnie.

Saint - Moritz

tych

firm

badań

nie

ustępuje

<uscy

i holenderscy,

ale także

i eks-

FREKWENCJA W SCHRONISKU
OŚRODKA W. F.

porterzy skandynawscy, którzy mieli
możność asystować przy tych bada
niach. Rezultaty tych badań wywarły
poważne wrażenie w miejscowych a

Schronisko

WF

rzystnie w lieznych ofertach ze stro
ny potentatów brookerskich tych kra
jów — na objęcie przedstawicielstwa
Izbę

narciarskie

uruchomione

W

Ośrodka

na Rowach

Sapie-

schronisku

jest miły

sportowy

nastrój. Wieczorami przy dźwiękach
muzyki odbywają się tańce.

drewna z marką wileńską, gwarantoprzez

Przemysłowo-Han-

qdlową w Wilnie. W dalszym ciągu
pertraktacyj delegata Izby P.-H. w
Wilnie z importerami drzewnymi wy

koncentruje
narciarskie.

mienionych krajów ustalone zostały
wymogi, jakim odpowiadać powinn»
w przyszłości drewno wileńskie, spo
soby jego brakowania, ceny i warunki tranzakcyj
-

najrozmaitsze wycieczki, bądź też treningi narciarskie.
W najbliższą niedzielę
Ośrodek
projektuje
zorganizowanie wycieczki

Najpoważniejszą

Zaznaczyć trzeba, iż w schronisku
nają

spółdzielczą

się

się faktycznie
Ze schroniska

i w

Instytucją

schronisku

bankową

w

całe życie
rozpoczy-

kończą

Polsce

jest

Čontralna Kasa Epolok Rolniczych

CA

istniejąca od roku 1909 I dziatająca

daje

na całym

całkowitą

i NAJWYŻSZE

obszarze Rzeczpospolitej.

pewność

zwrotu

wkładów

OPROCENTOWANIE;

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów kraju, gdyż wspiera
kredytem najliczniejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników,
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego

SKŁADAJAC

SWE

śniegu.

OSZCZĘDNOŚCI

W

CENTRALNEJ

OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE,
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ.

KASIE

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

się

Dreniczonek,

lat

30,

cian

28-letni

Władysław

sław

Grudzis

utonęli.

z ko-

nazwiskiem
oraz

Ma

dwóch

Pudzianis

włoś

i Stani:

dokąd przyszedł w eharakterze znajomego.
a nie zastawszy nikogo w domu — dał upus:
swym instynktom.
Zboczeńca osadzono w areszcie centralnym. Dzisiaj zostanie on przesłany: do dyspozyeji władz sądowo-śledczych.
(€)
i
LEZ

5 słoni.

turystycznej

z Bołtupia

Schroniska

na Rowach.

Trynopol,

przez

Jerozo

Wołokumpię

do

Wycieczka

wyruszy do Bołtupia autobusami. Zapisy

do

WF.

Opłata nie więcej

12

b. m.

jazd

w

niedzielę

SKŁAD

przyjmuje

w

Sa
Rogalski,

ski, Garncarek,

ski i Piłat.
Jak widzimy

Kajnar, Sipiń

Majchrzycki,

z powyższego

du Polskę reprezentować
reg młodych pięściarzy.

poważne
kończyć

Przybyl

szanse i mecz
się naszem

skła-

będzie szePolska ma

powinien za

zwycięstwem.

LOREK TRENUJE.
Treningi grupy
reprezentacyjnej
narciarzy wileńskich trwają w całej

pełni. Treningi odbywają

się codzien

nie na terenie Rowów Sapieżyńskich.
Początek treningów o godz. 14.

Wiłnianie
z całkowitem

do trenera odnoszą się
zaufaniem, podziwiając

jego wspaniałą technikę zjazdową i
brawurę narciarską.
Prawdopodobnie w najbliższą nie
dzielę mieć będziemy jeszcze
jeden

eliminacyjny bieg na trasie już nieco
dłuższej bo 12 klm. Do biegu tego sta-

ną zapewne wszyscy najlepsi zawod
nicy, a i bieg pań powinien również
dojść do skutku, bo przecież za dwa
tygodnie nastąpi wyjazd do Łotwy na
mecz z Rygą.
я
Procz treniugow biegowych Lorek

litewskich

kół

:

wojskowych

Obrony

Krajowej

okolicach

granicy

donoszą,

w Keo-

litewsko-pruskiej

Wierzbołowa

prowadzone

wąskotorowa.

Paryskie

Zoo

poniosło

dotkliwą

stratę.

"_

Uśmiech

Podczas

pożaru

zginęło

5

są

dziwnie

żeby

jak

mieć

czas

na

szczęście

i

żeby

uszczę-

śliwiać otoczenie. Okres bożenarodzenio wy
aż kipi od dziecięcej radości. Każde dziecko
czuje wtedy własne prawa do szczęścia i nie
da się oszukać i nie da się odepchnąć -wymaga! To dziecięce wymaganie sugeruje
starszych. . Wymagania - stwarzają obowiązki.
Wynikiem tych obowiązków jest wielka ilość
t.

zw.

„choinek*..

W

różnych

lokalach,

ganizacjach, związkach dła różnych
choinki z podarunkami.

or-

dzieci--

W związku Pracy Obyw. Kobiet choinkę
miały świetlice przedszkola, bursa, Dom Wy
chowawczy — aż przyszedł czas i na Żłobek. To było chyba najbardziej rozrzewniające. Poszłam tam z p. Borewiczową, kie
rowniczką referatu opieki nad matką i dzie
ckiem. No cóż! Żłobek, oczywiście, jest bar
miły

i zewnętrznie.

i czyste

pokoje,
na

Te

maleńkie

jakieś

maleńkie

poręczy

łóżeczek,

łóżecz

ubranjasność

albo

zostały

są

biegają,

przyniesione

strasznie

zadzierają

na

ręku,

„samodzielne*.
główki

wysoko,

a!e

Chowv-

prowadzi również treningi skoków
małych, terenowych skoczniach.

na
—-

W najbliższym czasie zawodnicy przej
„dą na skocznię antokolską.

ZAKOŃCZENIE KURSU
ŁYŻWIARSKIEGO.
ny zostanie na ślizgawce parku sportowego
im. Gen. Żeligowskiego kurs łyżwiarski zor
ganizowanej przez kuratorjum szkolne.
Kurs zgromadził koło 60 łyżwiarzy i w
całej pełni spełni swoje wielkie znaczenie
Uczęstnicy kursu skorzystali sporo. Teraz
będą mogli zostać instruktorami łyżwiarstwa
w poszczególnych miastach.
Lekcje prowadzone były przez pp. prof.
Czyżewskiego, inż. Kuleszę i Oleszewskiego.
Wśród uczestników kursu są wielce utalentowani sportowcy, którzy zwrócili na sie
bie pilną uwagą.

DOCHODZĄCE KURSY NARCIARSKIE PAŃ I PANÓW.
Okr. Ośrodek W. F. organizuje kursy nar
ciarskie dla: pań i panów na które przyjmuje
zgłoszenia codziennie od godziny 9 — 15
prócz świąt.
Nadto

Ośr. W.

F. komunikuje,

że w Schro

nisku Narciarskiem uruchomiona jest wypo
życzalnia nart i butów za spłatą od 50 gr.

WZNOWIENIE TRENINGÓW
BOKSERSKICH I SZERMIERCZYCH
W. K. S. „ŚMIGŁY*.
Okr. Ośrodek W. F. podaje do wiadomoś
ci, że po ferjach świątecznych trenningi juź
się rozpoczęły dla bokserów we wtorki i piąt
ki od godz. 17 — 22 i dla szermierzy — w
poniedziałki,

dziny 15-ej.

środy,

czwartki

i piątki

od

go-

:

SCHRONISKO NARCIARSKIE
OKR. OŚRODKA W. F. WILNO.
Okręgowy Ośrodek W. F. podaje do wia:
domości wszystkim zwolennikom turystyki
Schroniska Narciarskie w miejscowościach
R. Sapieżyńskie, Góry Ponarskie (vis - vis ka.

plicy) i we wsi Nowosiołki. Schroniska te są
zaopatrzone
rące posiłki,

w poczekalnie bezpłatne i go
po cenach bardzo niskich.

liwiła

na

jest

jedną

z dnia 9 stycznia

wołając

na

żeby

ciebie!*

Po

Pół-Turek

—

o

człowieczek.

niego

mię poinformowano.
W przedpokoju gwar. Siedzi dużo matek,
legalnych i nieprawych
dzieci.
Niektóre

mają

miłe,

młode

wią

dzisiaj

jak

szczebioczą,

bardzo

miły...

ładniutką

twarzyczki

dzieci.

wierzgają,
Niumię

i

A

i same

dzieci

hukają,

iPoznaję

14,16.

Mąka

żytnia

550%/e

razowa

Tasyn!

;;wschodni*

Zw.

i

Ob.

aż

trzy

się

ba

kręcą

ale

miluchną

Bożem

i o

Kob.

ten

się.
gwar

Hale,

jedna

Janeczkę:

jak

go

łeb. Mówi

czna publiczność

się.

Jedna

opowiada

Narodzeniu,

tem,

przez

uśmiechają

IPr.

o

z

z

św.

Mikołaj

14—1450.

—

A

8

do

część

Dziś —
Początek

komunikuje,

że

też

Rewja

Ма-

`

:

trzepany

w0-

świąteczna

o g. 8.15 w.

We

Ceny zniżone

wtorek 16 b. m.

Wieczór HANKi ORDONÓWNY

RADJO
2

klasztoru.

marzy

"WILNO.

ŚRODA, dnia 10 stycznia 1934 r.
7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11.40: Prze
gląd prasy. 11.50: Lekka muzyka organowa
(płyty). 11.57: Czas. 12.06: Muzyka popular:
na (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Melod
je straussowskie (płyty). 12.55: Dzien. pot.
15.10: Program dzienny. 15.15: Rozmaitości.
15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30: Giełda roln
15,40: Recital fortep. 16.10: Audycja da dzie
ci. 16.40: „Psychologiczne podstawy nowych

programów szkolnych* — odczyt. 16.55: Kon

cert chóru. 17.20:
Recital
wiolonczelowy.
17.50: Program na czwartek i rozm. 18.00:
„Pindar* odczyt. 18.20: Audycja wesoła. 19.08
Przegląd
litewski.
19.15: Codz. odc. pow.
19.25: „Bohaterowie Conrada* — felj. 19.40.
Dzien. wiecz. 20.00: Godzina życzeń (płyty!.
Sport.
19.43:
Wil.
kom. sportowy. 19.47:
21.00: „Marmurowa elegja“ — felj. 21.15: Ro
cital skrzypcowy. 22.00: „Poezja społeczna”
recytacja. 22.20: Muyka tan. 23.00: Kom. me
teor. 23.05: Muzyka tan.
CZWARTEK,

Jedna

- wesoła i jasnowłosa powiada: bo tam cicho. A druga chuda i maleńka mówi z za:
wstydzeniem: „żeby nie grzeszyć”. Wtedy
odzywa się inna, że ona woli zostać akuszerką. Mnie się robi nijako, bo kandydatka do tego fachu wygląda na osiem lat, ale
cały zespół przyjmuje ten pomysł z uznaniem. Potem dziewczynki pytają, kto ja jestem i odpowiadam im wyczerpująco. Wtedy

-13—13,25.

TO DLA WAS WSZYSTKO!

7.00:

wstąpią

żytnia

Teatr muzyczny „LUTNIA“

publiczność

Mówią, że im dobrze na Półkołonjach.
Tylko że ręce ciągle trzeba myć. Ot bieda!
Ledwie wymył człowiek i znowu myj! Strata czasu. Do tej operacji jest aż 150 ręczuików i dużo mydła. Pytałam, czem chcą zostać jak wyrosną. Chłopcy gremjałnie zechcieli być lotnikami. Tylko jakiś zdrajca
chce mieć cukiernię. A. dziewczynki były
praktyczniejsze. Krawcowa. Fryzjerka. Dentystka. Doktorka. Jedna chce być aż inżydwie

zadeszczony

Za 1000 kg. f-co zał: Len
łożyński 1179,92 — 1212,39.

imię?

A

20,50,

ne 90 proc. 35,50 — 36,75.

kijem

— Zygmuś! A ten Pietruk to bije się.
= A Ay nie?
ы
— Ja jak kiedy. A on zawsze.
Ep
A ty jak się nazywasz? — pytam
innego.
— A ja zapomniał.
Zygmuś śmieje się.
— A niechaj jego. On nazywa się Sobolewski.
— A imię twoje? Może Franio? Może Janek? Może Staś?
— A jak pani zgadnęła? — dziwi się uparty Staś Sobolewski.

Śnierem.

65%

14,10—

3535,50,
я

Owies

a ta wdzię

„odjadły* i wystarcza im to, co się im daje
na porcję. Zabawnie się z niemi rozmawia.

Ty kto jesteś?
Zabowski.

luks.

ka pszenna 4/0 A luks. 35—36, żytnia sitko-wa 17 — 17,50 Otręby żytnie 10 — 10,75,
pszenne grube 12 -— 12.50, pszenne cienkie
11 — 11,50, jęczmienne 9 — 9,25. Siemię Inia

o

przerywa oklaskami, więc zaimprowizowana
mówczyni czuje się dumna; jak sam: Wyrwicz. Potem matki wybuchają żywiołowem
„Niech żyją nam* na cześć swoich opie:
kunek i ten niespodziewany akt wdzięczności ciepłym strumieniem oblewa serca.
Naprawdę dobry jest Żłobek! Przecież 55
dzieci ma w nim codzień troskliwą opieke
i dozór lekarski. Rośnie to zdrowo, w miłości, syte i pieszczone. Może ktoś z czytel.
ków chciałby sprawdzić. Prosimy — Kalwa.
ryjska 69!
Byłam też na Pół-kolonjach
(ul. Sióstr
Miłosierdzia 20). Są też pod opieką pani
Borewiczowej. Tam znów 75 ubogich dzieci
ze szkół powszechnych przychodzi na pół
dnia, żeby dobrze zjeść i pod opieką wyśpiewać się i wybawić. Saneczki, narty, śnieżki, a w sali śpiewne korowody — oto ich
zajęcia. Spoczątku jadły w straszliwy
- sposób, po trzy razy dobierały. Teraz już się
—
—

żytnia

A

członkiń

zwalił

stę zaśmiewa,

25,50,

4/0

Oto

humorem

de matek,

pszenna

18,50.

czarowniku Kryzysie

więcej

1934 roku.

Ceny orjentacyjne:
Żyto I stand. 16-16,25. Pszenica zbierana 20,76—21,25. Jęczmień nakaszę zbierany 14,30. Owies stand.

Bronek, weteran Żłobku,
młodzian, który
zbliża się do lat pięciu i przyszedł z przedszkola. Tu grzeczny Janeczek, który siedzi
koło mamusi i starszej siostrzyczki i nie
sam nie zje, a wszystko dzieli na trzy czę:
ści. Altruizm jego wprost zadziwia.
— To dla mamy, to dla Cesi, a to ja —
mówi.
Drzewko świeci i błyska: zimnemi ogniami, dzieci szaleją z rozkoszy, matki piją
kakao

w: Wilnie

Za 100 kg. parytet Wilno.
|
Ceny tranzakcyjne: Żyto I stand:

minutę,

„Tasyn!

zbožowo-towarowa

i Iniarska

Z cyklu „Przechadzki po Wilnie”.
Ludzie tak. gwałtownie pragną radości,
że zapominają o wszelkich: strapieniach, gdy
przychodzą święta. Święta są przecież poto,

:

Gietda

słoni.

dziecka.

W piątek między godz. 16, a 18 zakończe

MECZ

się niemiec-

oficerów.

pomiary i są zwožone materjaly betonowożelazne
dla
budowy
przyszłych
fortów.
Wzdłuż granicy przeprowadzona jest kolej

Ośrodek

W najbliższą niedzielę w Sztokhol
mie odbędzie się mecz*bokserski Polska — Szwecja.
Polska wystąpi w
następującym

składzie:
Jarząbek,

Z dobrze poinformowanego źródła doneaszą, iż znajdująca się na Litwie fabryka
amunieji, będąca pod zarządem Niemiec &
wyrabiająca pociski oraz ciężkie karabiuy
maszynowe dla- Niemiee — została zwinięia
W fabryce tej (mieściła się w Jurberku)
będzie urządzona wytwórnia ehemikalij.

litewsko - pruskiego.

8 rano.

POLSKI NA
ZE, SZWECJĄ.

=

na Litwie.

Donoszą, iż na

1 złotego. Od-

o godz.

Zwinięcie fabryki broni

Ufortyfikowanie pogranicza

SPORTOWY

limkę,

żyńskich cieszy się ogromną frekwen
cją. Codziennie przez schronisko prze
suwa się od 100 do 200 narciarzy.

ferach drzewnych, co wyraziło się ko

waną

na

'KURJER

stawia się nawet lepiej. Charakterystyczne jest, że do tego zdania doszli
nietylko importerzy angielscy, fran-

6 włościan

kobieta

wnie usunięto kilku instruktorów-oficerów
niemieckich, którzy przy sztabie pełnili funk
cje doradców-speców w sprawach wojskowetechńnieznych. Usunięto również z Olity b.
kierownika kontrwywiadu < leitenanta Ru
szoffa, który opuścił Litwę.

soko, żeby się gapić na starszych. Mówią
«pani, daj cąca”, jeżeli zobaczą na szyi coś
błyszczącego. Ciągną za suknię. Ciągle pytają „co to?* Niektóre z nich Żłobek już
odchował. przeszły do Przedszkola, ale się
zjawiły na „Choinkę* przez sympatję. Staruszkowie tacy mają po cztery a nawet pięć
łat. Zgóry patrą na pigmejczyków żłobko
wych. Wśród tych ostatnich uwija się maktóry rozdaie
lutki i czarny chłopczyna,
kuksańce z wprawą zawodowego boksera.
Właśnie rozciągnął „na obie łopatki” trochę
większego bobaska, który leży i czeka aż go
wyrwał
tymczasem
Zwycięzca
podniosą.
świeczkę z choinki i usiłował ściągnąć bułkę ze stołu, aż go mama złapała i unieszkod

i

niej pod względem gatunku drewnu
krajów północnych, a nieraz przed.

i rybaków

jedna

iż z Departamentu

dzą,

Karnawał

rja

zaś

Z-

pozatem

bynajm-

włościan

8-letnią dziewczynkę.

i biel wszędzie i cisza oczekiwania nad łó„.-„Żeczkami, które jakby nasłuchują znajomego
* "gwaru "z przedpokoju
— wsżystko to sprawia, że serce żaczyna skandować drobniuchne dziecięce wiersze. Tego dnia łóżeczka były puste, bo dzieci z korytarza przeszły do
dużego pokoju, gdzie była choinka.
Może czytelnikom się wydaje, że te dzie
ci są nieśmiałe? Oczywiścię, przyszły z mat

szwedzkiego i sowieckiego z. jednej
strony, a materjałów niewątpliwie wileńskich z drugiej fachowcy zagraniezni przekonali się, że prawdziwe dre
wileńskie

tunek

bietami,

Wczoraj
przed
lokalem
Państwowege.
Urzędu Pośrednictwa Pracy
(ul. Subocz
20-a) miała miejsce demonstracja bezrobotnych w liczbie kilkuset osób.. Bezrobotni
wyłonili z pośród siebie delegację, która
została przyjęta przez kierownika urzędu.
Postulaty bezrobotnych
kierownik obiecał
przedłożyć miarodajnym czynnikom. Po powrocie delegacji, bezrobotni w dalszym ciągu nie chcieli się rozejść, wobec czego połicja musiała wezwać tłum do opuszczenia
terenów PUPP. Po kilkakrotnej interwencji
bezrobotni rozeszli się naogół spokojnie.

kich

ka, zawieszone

próbnych sortowań w składach drze
wnych w portach. Przy porównaniu
materjałów
pochodzenia
fińskiego,

no

Įeziora.

Litwa pozbywa

ka

drzewnych

szereg

wese-

Zginęło

dzo

wspomnianych krajów o drewnie wiieńskiem
uległa jednak zasadniczej
zmianie z chwilą
gdy p. Guchmar
przeprowadził w towarzystwie przed-

stawicieli

z

towarzystwo po drodze urząa następnie przed wsią Pedzie
włościanie postanowili przeje
jezioro. Gdy na środku jeziora
troje par sań z pasażerami,

Zniewolił

kami

firm

wracającymi

nurtach

prawdopodobnie

wileńskiego dla sorty-

wiełkich

włościanami,

w

niezbyt gruba powłoka lodu nie wytrzymała
ciężaru i załamała się. W wodzie znaleźli się
ludzie, konie i sanie. Z ciężkiej opresji wydostało się przy pomocy przybyłych na ra-

Wezoraj po południu z: polecenia: władz
prokuratorskich aresztowany został w Wilnie 23-letni Antoni Mikosz (Kolejowa 3) pod
zarzutem zgwałcenia 8-letniej dziewczynki.
Mikosz czynu. tego dopuścił się w mieszkaniu rodziców . wspomnianej dziewczynki,
Ol
iu

szych eksporterów. Ze swej strony lzba, u:
dzielając gwarancji, byłaby zmuszona do pro
wadzenia odpowiednie' kontroli nad jakością eksportowanego drewna — i w kon-ekwencji do pewnej selekcji eksporterów. Kon-

mentów z innych ręgjonów, co też istotnie badania inż, Guchmana stwier-

dziły.
Opinja

9

na:

znaczało się wysoką jakością, jednak
że, jak utrzymywano, należy to juź
do przeszłości; taki stan rzeczy jest
niewątpliwie wynikiem nadużywania

drewna

śmierć

Demonstracja bezrobotnych
przed lokalem P. U. P.-u.

zna:

piej oceniane.
Stwierdzono wprawdzie, że niegdyś drewno wileńskie od-

nazwy

znalazły

saniami.

wynikach

wzglę-

dem lepiej, gdyż prawdziwe drewno
wileńskie jest tem szerzej znane i le

z

liska. Pijane
dziło wyścigi,
podehmieleni
chać kłusem
znalazło się

czenie należytego wykorzystania nowych ino
żliwości zbytu jednego z podstawowych, @
tak nielicznych, artykułów, stanowiących bogactwo przyrodzone Ziem Północno - Wschodnich, oświadczył w imieniu Izby Przemysło*
wo - Handlowej, że Izba zgodnie z warunkami importerów gotowa jest objąć ogólny nad
zór nad bezpośrednim wywozem drewna tartego do omawianych krajów i gwarantować
markę drewna wileńskiego — o ile to odpo-

We

voncji napotyka jednak drewno nasze na trudności importowe, wynikaJące z polityki kontygentowej. Czynniki, decydujące o francuskiej poli

drzewnych.

--8 osoby

wyścigu

podróży p. Guchman postawił szereg konkretnych wniosków, proponując powierzenie
czołowym firmom w poszczególnych krajach
zachodnio - europejskich przedstawicielstwa
na drewno marki wileńskiej, gwarantowanej
przez Izbę Przemysłowo-Handlową w. Wilnie,
która ło gwarancja jest tam dla dojścia do
skutku tranzakcyj wymagana. W pierwszym
roku tranzakcje te miałyby charakter: prób:
ny i dlatego niewątpliwie muszą być ilościowo ograniczone. W razie obopólnych korzystnych wyników stosunki te mogą być w roku
przyszłym szeroko rozbudowane.

Gziłby dla teg» tynku głównie świerk;
jednakże wymogi w zakresie brakowania są tu ostrzejsze niż w Anglji.
Ponieważ eksport świerku jest sezonowo późniejszy niż sosny,
przeto
kwestja należytego opracowania rynku holenderskiego usuwa sic narazie
na drugi plan.
Na rynku francuskim sytuacja róžui się o tyle na naszą k nzyść,
jak wspominaliśmy, drewno wileńskie ma tam
swego przedstawiciela,

cen o ok, 207/e, zwiększeniem ekspor

czas

wileńskiem,

w ofertach

kokia

zacyj

sań

nawierzchni

Sprawozdanie z wyników swej. podróży
zdawał p. Guchman na posiedzeniu Komisji
Drzewnej Izby w dniu 5 stycznia
przy udziale zaproszonych przedstawicieli organi-

porterów, przyczem w rachubę wcho-

uzyskiwanych

skiego i nowogródzkiego

drewnem

się również

trwałość

drzewnych jest wyśmienita, —- Ogromne zdumienie wywołała w tamtejszych sferach miejskich wiadomość,
że Wilno dotąd: kostki drzewaej nie
posiada,
podczas, gdy w Anglji inportuje się bale wileńskie, aby. z nich
wyrabiać kostkę dla bruków Jondynskich.
;

na bardzo dogodnych warunkach, nie

nio zwałoryzowane.

-

skutki

Z Ołkienik donoszą, iż w granicznej wsi
Pedie wydarzył się tragiczny wypadek, który
pociągnął za sobą trzy śmiertelne wypadki.
Ze wsi Łukszy do Pedzie jechały trzy pary

skich, kostka drzewna stanowi
odpowiedniejszy
materjał bruka!
Istotnie znaczna część
ulic londyńskich jest brukowana kostką i, to w
przeważnej mierze: z wileńskiej sos-

ny, przyczem

3

Tragiczne

Wilnie do Europy Zachodniej).

Wymagania jakościowe są stosun
kowo liberame i nie przedstawiają
dla firm drzewnych żadnych. poważniejszych trudności. Ceny, jakie możnaby uzyskać za gwaranłowany towar wileński przekraczają znacznie
poziom, uzyskiwany dotąd przy cksporcie.
Również wyjaśniła się możliwość
uzyskania kredytów na sfinansowavie eksportu w bankach londyńskich

Kontynuując pracę nad rozbudową i udoskonaleniem eksportu drze
wnego z Ziem Półnoeno-Wschodnich,

LE
N S R

o zawa-

Czas;

dnia

11

stycznia

Gimnastyka;

1934

Muzyka;

roku.
Dzien.

por., Muzyka; Chwiłka gosp: dom.;
11.40:
Przegląd prasy; 11.50: Utwory Zeliera (pły-

ty);

11.67:

Czas;

12.05: "Utwory

popularne

(płyty); 12.30: Kom. meteor.; 12.33: Pieśni
Niewiadomskiego (płyty); 13.05: Dzien. poł.;
13.10: iProgr. dzien.;
15.15:
Rozmaitości;
15.25:
Wiad. o eksporcie; 16.30: Giełda rołn ,
15.40:

Koncert;

16.10:

Słuchowisko

dla

dzie-

ci. 16.40: „Układanie jadłospisów* odczyt;
16.55: Recital śpiewaczy; 17.15: Utwory fortepianowe; 17.50: Progr. na piątek i rozm.;
18.00: „Uprzemysłowienie Polski*
odczyt;

18.20: Słuchowisko.

19.00:

„Skrzynka

pocz-

towa Nr. 278"; 19.20: Rezerwa; 19.25: Odczyt aktualny; 19.40: Kom. śniegowy; 19.45.
Wil. kom. sport.; 19.47: Dzien. wiecz. 20.00:
Muzyka

lekka;

21.00:

„Dramat

krožanski“

odczyt; 21.15: D. c. muzyki lekkiej; 22.00:
„Czy świat istnieje sam z siebie" felj.; 22.15
Muzyka lekka; 23.00: Kom. meteor. 23.05;
Koncert symfoniczny (płyty).

Loterja

i miłość.

40

e
асВ
®

dzie nauczycielskim
Są to stateczne, bardziej pucułowate dziewczątka, trochę ociężałe i bez fantazji w oczach. Stwierdzam to
z ubolewaniem.
Rozstaję się z tem gronem z żalem.
To jest Świat, gdzie czuję się w swoim
żywiole. Dzieci od lat 7—16.
Potem idę do sąsiedniego budynku, do
Bursy Zw. Pr. Ob. Kob., prowadzonej przez

p. dr. Zofję Świdową. Ale trafiam na nieodpowiednią chwilę.
wczoraj, a w domu
szła

na

narty.

Choinka już rozebrana
pusto, bo większość po-

Zostali

dwaj

„odziežowey“,

którzy szyją coś przy oknie, paru mniej
chętnych do rozmowy i biedny Michaś, blady i wycieńczony, który chudą ręką przyciska kompres na żołądku. Zawsze, biedactwo, chory mimo troskliwości. Więc się pokręciłam trochę po sali i po korytarzu,
stwierdzając czystość i miły wygląd wnę:
trza. Dowiedziałam się, że chłopcy prowadzą

„kronikę*

rach i pragną
swoim zespole.
ności, a teraz

Bursy,

są

w

dobrych

humo

zagrać jakąś komedyjkę ®
Odwiedzę ich przy sposob:
kończę swoją przechadzkę.
E. K. M.

— Od czasu, kiedy nabyłem losy loterii
państwowej, dręczy mnie wątpliwość: kogo

ty właściwie kochasz, losy czy mnie?.

3

!

RUR

LISTY
Wielee

DO

PETR

REDAKCJI

Szanowny

Panie

Agatona,

Wilhelma

Jatro: Honoraty

i Hygina

chowej.
stawy
odbędzie

się

Techników
poł. Wstęp
Wschóć

słońca

Zachód

#

—

g. 7 m. 4]

—g

Jm.

Spostrzeżenia Zakiadu Meieorolegį!
w Wilnie z dis 9/1 — 1734 reku
Ciśnienie

Opad

średnia
najw
najn

—

23), Augustowskiej

rządzeniu

na

wocześnie

przebudowę

przedstawiciełami

dużych

Rozbudowy

przydział
mieszkań

urządzone.

W

zdążające

do

kredytów:
na małe,

na
ne

i dyrekcji

zaspokojenia

GOSPODARCZA
—

Nowe

zamówienia

zagranicy

wileńskie.

Miejscowe

fabryki otrzymały zamówienie na kil
ka tysięcy par
rękawiczek wiosennych dla Rumunji, Anglji
i państw

bałtyckich.
Transporty

maj i być

wysłane

da

r. b.

marca

1-go

im.

składa

w

м!

tanecznego

dniu

wie-

6 stycznia

b. r

I MUZYKA

w

„Lutni*.

Piątkowe

„Targ

na

dziewczęta*

w

prem

Poranek

dla

dzieci

i młodzieży

w „Lu-

25

gr

—- Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, środa
10.1 o godz. 8-ej
w, Teatr na Pohulance daje
świetną

komedję

angielską

„Kobieta

i szma-

ragd* H. Jenkins'a, w przekładzie J. Zawiszy-Krasuckiejj
w režyserji W. Czengerego. Komedja ta pełna humoru, obfituje w
sensacyjne

momenty

zaginięcia

szmaragdu,

na tle których rodzi się uczucie
Dekoracje —
Makojnika.
— Teatr-Kino Rozmaitoś
10.1 (pocz. seansu o godz. 4-e,

film Ścheriok
roli tytułowej.
dja w 1 akc

Holmes — z Chi
Na scenie „Agenci*

miłości.

— Widowisko baletowe Sawiny-Dolskiej
oraz jej uczenie w teatrze „Lutnia* w sołx

I STOWARZYSZEŃ

Pomirowski

na

dzisiejszej

dzie
Literackiej
wygłosi
referat
„Nasza współczesność . literac.
.

zku
się

Początek

—

o

godz.

wiadomości

20.30

w

lokalu

członków

A.

zo, . współpracownik

Goetheanum

wygłosi

Zwia

treść

i

właśnie

tylko

Uczucia

na zaproszenie
w

oświetleniu

M.,

Ž

12-ej w
24) odo punkinstru
Al.

Poz

(Dornach,

Koła

wiedzy

związku

Pana

z

tą

sprawą,

Profesora

notatką

rachunek

został

już

naszego

Eugenja

TEATR-KINO

DZIŚ

5 —

7 minut, ile sam

„Odpowiedž

zechce.

swoją

w

w

przysłuchać

się,

co

o

Polakach.

jako

wówczas

list do

taki

sam,

swoich

stowania,

jak

do

mnie,

ziomków,

odwołania.

prof.

Birżyszkę

jego

sem, nie otrzymałem

dn. 9 stycznia

An

du-

Panie

P.

mecenasa

SKANDAL
czołowyc

i subtelna gra
najpiękniejszym

PROGRAM:

Rodzice!

Organizacji

Najnowsze

Musicie

drogę

na

Największy sukces
nowego i starego roku

lę

13

stycznia

W

obiecuje

progarmie

być

bardzo

pierwszy

„Dziadek

do

z bałelu

orzechów*.

W

drugiej tańce klasyczne i ludowe. Widowisko ciekawe-zarówno dla dorosłych jak i dla
dzieci. Początek a 4 p. p. Bilety od 50 gr
— Poranki muzyczne. Wiłeńska orkiesi
ra Symfoniczna postanowiła wznowić s
działalność
przez urządzanie Poranków
fonicznych z udziałem solistów miejscow
i zamiejscowych w celu szerzenia zamiłow
nia do muzyki poważnej wśród szeroki
mas publiczności która dotychczas nie mia
ła możności
zaznajomienia się z poważn:
muzyką.
Wileńs a Orkiestra Symfoniczna niema
na celu zy sków materjalnych dlatego posta

nowiła

cenach

najniższych

autoryzowany

J. Sujkowskiej.

posiłkiem.

jej wyładował

wzruszać.

Przez

ię w połoku słów:
ć mnie o takie haniebne

te ostatnie dwa

miesiące

czułam się jak ścigana zwierzyna...
To musiało się
skończy
Spencer kocha mnie od łat... Taki wybit-

Niedługo

zostanie ambasadorem...

Czło-

wiek z mojej sfery. Nie żaden awanturnik w stylu Casanovy... Stara. włoska rodzina!
Pandolfo Malatesta
z Rimini! Gdzie twój zdrowy rozsądek. Klaro?..
On

wyniósł się literalnie z rynsztoka... Sam mi to powie-

dział...
Jego ojcięc sprzedawał na ulicach Londynu
gipsowe figurki... Tak... Rynsztok... Oto jego tradycje
rodowe...
>> Nie rozumiem, dlaczego to wszy. stko miałoby
| ją ocenę jego
mu przynosić ujmę i wpływać
osoby — odparła twardo lady Demeter.

Pola ruszyła

gniewnie

kobieta

Wydawnictwo

ku drzwiom.

może stracić panowanie

„Kurjer

Słonimskiego

w

przeciwko

kowe

—

PROGRAM:

arcydzieło

Największe

legja)

i t. d.

odbywać

ska

Słowiańska”,

w

Poranki
sali

1) o godzinie

Nawet

naj-

nad sobą.

Wileński" S-ka x ogr. odp.

ten

po

sposób

Dobrzyńskiego

Symfoniczne

'Konserwatorjum

12 w poł.

doskonale — podstawowo
wyucza tańczyć szkoła

Mickiewicza 31 —

front

.

do dnia

151. r. b. dodatkowe

punkty przyjmo-

a mianowicie:

ecz wiele dziewcząt
sposobu uniknięcia

zmieszany z Pianką Kremową,
miejsce w znakomitym paryskim

tu-

wet

jak to ma
Pudrze To-

tańca

w

dusznej

sali

balowej.

Pianka

Kremowa w Pudrze 'Tokałon, czyniąc puder
przylegającym, przyczynia się jednocześnie

do tego, że działa on wzmaeniająco na skórę,
pobudzając tkanki oraz nigdy nie zamykając
por. Teraz posiadam delikatną, jasną, gładką

cerę, która jest przedmiotem zazdrości kobiet
i podziwu mężczyzn. Ten, który niedawno
prosił o moją rękę mówi, że przedewszyst-

Ę

kiem zwrócił uwagę na moją

śliczną ceręi płeć

Koń

TIT
|

Babingtonowi.

— Przykro mi doprawdy, panie Grzegorzu, ale
lady Demeter nie czuje się dziś dobrze... O, nice poważnego! Skutki kuracji — chwilowe osłabienie.
Kazała
podać sobie ohiad do pokoju — a sir Spencer zabiera
mnie do swego stołu. Jak się dziś miewa sir Wiktor?
Młody człowiek roześmiał się z błyskiem humoru

STS

od godz. 8—1

Rolls —

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40.
`

ul. Wileńska
Przyjmuje od
—

40

| 4—5.

w.

ziemi,

z

Sam

lasem.

Dowiedzieć

te-

się

przeprowadziła się
na ul. Orzeszkowej 3—1;

Wykw.

Mickiewicza)

franc.

gabinet kosmetycz

zecer

w

Do

posady.

poszuk.

Ofer.:

Brześć n/B.

Dąbrowskiego

15, Walew-

ski.

SSRS:

wiesz, kiedy”

wynajęcia

Duży Garaż

(zna język

i angielski)

nie

najbardziej męczący i uporczywy kasze! znika bezśladu po zażyciu znakomitych Granulek Wł. Russyana, wyr, fabr, chem.
farmac.
„Ap. Kowalski”
w Warszawie
ądać we
wszystk. aptekach i składach aptecznych.

Administracji
„Kurjera
Wileńskiego"

my, usuwa zmarszczki, bre.
dawki, kurzaiki | wągry

zauważyła

przyj. od godz. ll-ej do
l-ej po południu.
Odmładzanie twarzy. Le-czenie wszelkich wad cery
Masaż i Elektryzacja.

go 20 dz. I kategorji, 12
dz. średniej, zaś 8 dz. lasu liściasto-iglastego. Zabudowanie: dom mieszkal
ny, stodoła i chlew nowy. Miejcowość jest okrążona jeziorem z dwóch
stron, .a od St. Podbrodzie

Śmiałowska
tamże

dziesięcin

8)X81/,
mtr., może
być
i składem na towary.

Adres:

ul. Zarzecze róg.

Popławskiej

Nr. 7.

Przyznał jej rację z całą właściwą sobie powagą.
i dodał. uśmiechając się grzecznie:
—
Widzisz — widzisz -—— jaka mi będziesz pot-

rzebna.

Po obiedzie usiedli na tarasie, wonaym ciepłą, letnią nocą, kiedy zjawił się Uglow i rzekł, kłaniając się
przeprasza jąco:
— Przepraszam panią ale jestem pod rozkazanii.

Sir Wiktor polecił mi zakomunikować

pani, że byłby

bardzo wdzięczny, gdyby pani zechciała łaskawie zaj
rzeć do niego na pięć minut.
Chciałby podziękować
pani za uprzejmość okazaną'pannie Williams.

Odmówiła

tak uprzejmie, jak tyko mogła.

Ugłow

ukłonił się i odszedł.
— Nosorożec ciągle na nas szarżuje —- zauważył
Spencer Babington.
— Jak to nosorożec - - odpowiedziała znużonytm
głosem Pola. Dzień był nieudany — zmarnowany -—
i wieczór także.
:

—

Bezczelny jegomość —

ciągnął Babingtop.

—

Gdyby nie wzgląd na tego miłego chłopca,
przesłałbym mu w twojem imieniu zupełnie inną odpowiedź
Ale to jest dżeniełman. Odrazu widać. Co go może łączyć
z Pandolfem?
— O, iluż dżentelmanów pełni dziś funkcje lokajów.

Patrzyła na niego z pod przymrużonych powiek.,
czekając,

żeby

zareogował

na

jej

on potraktował to spostrzeżenie
gicznego punktu widzenia.

—

Spencer —

rzekła

drzwi.

>

(Dec.

—

cierpki

dowcip.

Lai
Redaktor

Ale

poważnie, z socjolo3
tu gdzieś muszą
być

ib).

A.

Pola.

"7

f-my

„KEVA“

34

g. 5—7

Paryskiej:

ul. Mickiewicza Nr. 37
telefon 6-57

Sprzedaje się

Akuszerka

(róg

Oddział

Ordynator szpitala Sawicz
Choroby skórne, weneryczne, kobiece.

Ale w oczach Prażan nie miałaby takiego pre-

stige'u jak nowy

a

tanio

Wileńska 3 tel. 56

— (zy musimy koniecznie o nim rozmawiać? -zapytała ostro Pola.
Babington podniósł brwi odruchem lekkiego zdzi-

—

Jabym go nazwał ranńym nosorożcem.

zaraz b

shoroby skórne, wene
rycsne | moczopłolow:

cośmy utracili. Może się to wydawać drobnostką, ale
tak nie jest.
I ja muszę sprawić sobie nowy mundur
dyplomatyczny.
— I nowego Rolls-Royce'a najnowszego modelu.
— Lubię mego starego Napiera — no, nie taki oa
stary, Ma dopiero trzy lata. Cudowna maszyna.

Spencer

18 ej.

Instytut Piękności

PiotrowiczJurczenkowa

Dr. GINSBERG

czy.
Naturalnie
wszystkie twoje toalety są bardzo
piękne, ale będziesz potrzebowała nowych.
Wszak
idzie o prestige Wielkiej Brytanji. O odzyskanie tego,

w łagodnych oczach.
:
— Doskonale, proszę pani, ale ranny lew nie na-

od godz. B-ej do

Dr. Janina

z dynamo do wyśmietlania filmów propagandowych (ręczny) marki „Patefska".
Dowiedzieć
się
ulica Mickiewicza 22—28
w godz. od 10 r. do 3 pp.

wienia. Widział ją w różnych nastrojach: tragiczna.
żartującą, czułą, ironiczną, rozentuzjazmowaną, stanowczą... ale nigdy rozgniewaną.
Ale Pola prędko odzyskała panowanie nad sobą
i przybrała twarz w uśmiech. Zaczęli rozmawiać
o Pradze. Obecny ambasador miał odejść za trzy miesiące.
Spencer miał zużyć ten czas na przygotowanie się do
nowej pracy i na jakie takie opanowanie
języka
Śmiesznie byłoby. żeby, jako ambasador nie mógł czytać nazw ulic i orjentować się w aluzjach prasy lokalnej do siebie,
czy witać się z miejscową socjetą nie
w jej języku. I z
tą takie rzeczy robią zawsze dobre
wrażenie i wystawiają dyplomacie świadectwo dob
rych chęci.
Nadto, gdyby się Pola zgodziła, mogliby
się także pobrać. Zwyczajowy urlop byłby. przed zaezęciem ciężkiej pracy, bardzo pożądany.
— Trzy miesiące wystarczą mi mniej więcej na
uregulowanie interesów,
nabycie czeskiego akcenlu
i przygotowanie wyprawy —- rzekła Pola.
— Niewątpliwie — odpowiedział.
— Dziękuję,
żeś mi przypomniała. Dziś miałem na głowie tyle rze-

A dyplomacja sztuką wykręłów.
Jabym się tak daleko nie posuwał, moja drorzekł.
— A jak daleko?
— W tej chwili, z twoją zgodą. za próg jadałni.
Roześmiała się i przebaczyła mu. Nie mógł przecież biedak pokutować
za winy Klary.
Przeszli przez pusty salon, graniczący z salą re
stauracyjną, W progu stał Uglow, czekając na panie.
które pozwoliły mu łaskawie jadać przy swoim stole.

PAN

sądzi, że
połysku

kalon na Pianco Kremowej, trzyma się on
eały dzień pomimo wiatru i deszczu lub na-

(E

będą
(ulica

się będzie bez przerwy

aparat

i świecenia się skóry. — Ja zaś doszłam do
wniosku, że, gdy dobry puder do twarzy jest

jak

—
—

—

zgłoszeń,

sprzedam

Żaden mężczyzna nie lubi gdy kobieta ciągle

EET

leży do najcierpliwszych rekonwalescentów.
Kiedy już usiedli we dwoje przy stole,
rzekł:

Malicka, Stępowski, Ankwicz i Sawan

Ubezpieczaoia Społeczna w Wilnie
OGŁOSZENIE.
stały uruchomione

nigdy nie
pudruję się
pudruje Bos.
niema innego

:

go

Uwiedziona

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie (b. Kasa Chorych) niniej-

publicznie

powiedział.

przedstawiła

p. t,

Okazyjnie

jest

Spencer Babington spotkał ją u stóp schodów.
Wskazując monoklem na zegar w hallu, rzekł:
—- Co do minuty. Jesteś cudowną kobietą.
Pola. jeszcze pod wrażeniem
denerwującej roz
mowy z Klarą, zapytała:
— Czy grzeczność jest u kobiet aż tak rzadką?
—
Punktualność
jest grzecznością królów — od-

Pola

dźwię-

((iało)

Karen Marley i Ricardo Cortez.
Trag. uwiedz. dziewcząt. W rol. tytułow.

szem powiadamia, że w związku z obwieszczeniem z dnia 6.1. r. b.
o przemeldowaniu, zgłoszeniu pracowników i zakładów pracy, 20-

Re

— Jesteś beznadziejna.
Zarazilaš sie bolszewix
mem. Niedługo postawisz
swoją kandydaturę do parlamentu z listy socjalistycznej. Echt...

I wyszła.

polskie

reż. M. Waszyńskiego

Beery,

i inni

Pracodawcy, którzy nie zgłoszą w przepisanym terminie —
podlegają w myśl art. 269 ust. z dn. 28.III. 1933 r. o ubezpieczeniu
społecznem, karze grzywny do 500 zł.
Wilno, dnia 9 stycznia 1934 r.
J. Gradowski
E. Kątkowski
Dyrektor
Komisarz

przystępnić korzystanie z nich. Mając гаpewnione poparcie władz szkolnych i wo;skowych przystąpionno do organizacji pierw
szego poranku S$ymfonicznego dnia 14 bm.
na program którego złożą się produkcje Wił.
Dyrekcją p.
pod
Orkiestry Symfonicznej
Mieczysława Kochanowskiego z udziałem zna
komitego pianisty Mieczysława
Munza.
W
progarmie utwory Mozarta (koncert fortepia
nowy),
Wagnera Polonia",
Friedemanna
„Rapsodja

Amdre

HORN

ape SERCE OLBRZYMA

NAD

że autorem in

w

ALICJA

DZIŚI
Najnowsza kreacja wielkiego „Czempa”* Wallace
stworzył nowe arcydzieło, którem zachwyca się cały świ
Monumenialny dramat serc ludzkich.
W rol. gł.: Wallące

Rewizjoni-

-

urządzać

ażeby

PROKURATOR

szeń odbywać
mi

„Erimorgn*

koncerty

Dawis,

ul. W. Pohulanka 18 (ambulatorjum dentystyczne),
„ Kalwaryjskiej 29 (przychodnia b. Kasy Chorych).
Zgłoszenia w powyższych punktach będą przyjmowane w godzinach urzędowych od godz. 8ej do 15-ej,
3) w Centrali Ubezpieczalni (Zawalna 6) przyjmowanie zgło-

wyrazy

powyższe

Dolli

i Jena Deneily.

JADWIGA SMOSARSKA — SAMBORSKI, Brodniewicz, Loda Halama, Zosia
Mirska, Stanisławski

1) przy

interesu-

akt

rol. gł:

Reamme

GÓRA LODOWA

i dać

wania

- sądową.

karno

jazda

dodatki dźwiękowe.

oglądać

W

(EDDIE
CANTOR)

w Szwaj
Efektowne wjazdy saneczkowe na
na nartach po ośnieżonych zboczach St. Moritz.
Początek seansów o godz. 4—6—8—10 15

dzieciom swym moŻność obejrzenia epokowego filmu, który
stwarza się raz na dziezięć lat

od

złożonem

Sjonistów

Redakcyjnego

W ST. MORITZ
Krajobrazy górskie

h aktorów.
torze ś jata i brawurowa

Redaktorze!
Leona

areszto-

podziwiać

Szam-

Wileńskiej,

1934 r.

z oświadczeniem

związku

śledztwa,

wynikom

wbrew

którym,

w

kat,

twierdzi, że w kopalniach, które mu podle
gały, warunki bezpieczeństwa były dobre i że
kopalnią, w której wydarzyła się katastrofa,
kierowali najlepsi inżynierowie zagłębia. Qświadczenie
powyższe
władze
skonfisko-

2)»

Witold Hulewicz
Programów Rozgłośni

Dyrektor

Wśród

tecznego
nadzoru nad bezpieczeństwem w
kopalni. Zarząd kopaini wydał dziś komuni

Urwis z Hiszpanį

adre

do dzisiejszego dnia

powiedzi.

Wilno,

wileńskim

surowością.

sportowa

też

pod podanym

z całą

pośpieszy

film,

Dlatego

spro

zadośćuczynienia”.

ten swój list, doręczony

Maxi-

wanych znajduje się również dyretkor kopalni Loecker. Śledztwo, prowadzone ener
gieznie przez władze, stwierdziło brak dosta

14 b m. początek lekcyj kompletu.
szybko — dokładnie.
Gwarancja wyuczenia

wystosow:

list żądający

winnych

komedja

Piękna

MAZUR
JĄBSÓWNY

dzie, mówi się przez kowieński mikrofon.
1
jeżeli w niektórych momentach poruszy
się
Pańskie poczucie sprawiedliwości, zechce
Pan

zagranicznych

PRAGA. (Pat). Aresztowanie 8 kierowniczyeh funkejonarjuszów kopalń węgla „Nel
son* wywołało wielkie wrażenie i jest komen
towane jako dowód decyzji rządu ukarania

Dziś premjera.

WANDY

naro-

spraw

Odbędzie on rozmowy
z
członkami rządu brytyjskiego, z którymi omówi sprawę projektowanego paktu
śródziemno-morskiego.

Echa katastrofy na kopalni „Nelson“.

programie

pańska

teatr świetlny

Tanio —

minister

do

mos.

całe Wilno i będzie niewątpliprzez publiczność po 2—3 razy

Wielka 36

następującemi słowami: Skoro już Pan
Pre
zes Zw. Wyzwolenia Wilna zaszczycił mniec
odręcznym listem, skorzystam z tego
faktu,
by po spełnieniu Jego prośby prosić o
pewną małą wzajemność
aby Pan Profesor, po
powrocie na Litwę, do Kowna — zechciał

przybył

kin wileńskich

następnym

ADRIA

zakonczylem

południu

We wtorek po
Londynu grecki

CLIVE BROOCK'A " ""* SHERLOCK HOLMES'A
niezwykłych emocyj i fantastycznych przygód.
NAD PROGRAM: Tygodnik i Betty.
Komedja w | akcie głośnego pisarza Szolem Alejchemt.
ENCI“
Początek o godz. 4—6—8—10.15. — Sala dobrze ogrzanė

5

już

śródziemnomorski.

(Pat).

Dreszcz

Sala Miejska

”

radjo.

Pp-

obecnie

całe Wilno

Rozmaitości | **

Dźwięk.

lem wypowiedzenia się na temat owego
feljetonu. Udzielimy Panu Profesorowi
chętnie

i do

Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz*
i jest już do nabycia we wszystkich
księgarniach wileńskich.
Skład główny w księg. Św. Wojciecha
Str. 336, cena zł 5 —.

HELIOS

ce-

Pakt
LONDYN,

ZŁOTE SCHODY

PAN

zapraszam

we

Kobylińska.

NAD

В

mikrofonu,

zamieszczoną

uregulowany

CASINO

forma feljetonu

niniejszem

do

Z OSTATNIEJ CHWILI

OPŁACONA.

Prawosudowiea i Płeskaczewskiego
żadnych pretensyj już niema.

który porwie
wie oglądany

poważania
Dr. Adolf Hirsehibers.
Wilno, dnia 9 stycznia 1034 roku.

rzeczy?
Pandolfo nie dawał mi poprostu żyć...
Co mnie
obehodzą jego żebra? Nie jestem sentymentalna, żeby

ny człowiek.

z

Nawiązując do słów p. Rondomanskiego,
wypowiedzianych przez radjo w Kownie w

Łączę

37

Jak ty możesz oskarż.

Się tak łatwo

że

zaprezentuje

8

fełjetonem.

ziwiązku

JUŻ

Jedno z najpopularniejszych

p. Kaupasa z dnia 27 grudnia nie mogły pe
zostawiać
wątpliwości, iż cał
spotkanie i
cały
ywiad* w istocie miejsca nie mialv,

wienie

J. LOCKE.

nad samotnym

4

że

W

ZOSTAŁA

Ostrobramska

będzie”.

przytaczam:

8 (2898)

wezorajszym numerze „Kurjera* o nieopłaceniu rachunku po zjedzeniu kolacji w „Palais de Dance* przez p. Prawosudowicza
i p. Pleskaczewskiego, dyrekcja „Palais de
Dance“ w pismie z
dn. 9 b. m. stwierdza,

dn.

Rubin Hart, nauezyciel gimnazjum
Chaima
Epsztejna i Izydora Szpajzera
w _ Wilnie.
kieruję przeciwko niemu sprawę o zniesła-

Najgorszą stroną spokojnych,
sentymentalnych
kobiet jak Kiara, jest ich jednostronność. Przypisu ją
cne ludziom niskie pobudki z bezlitośną nieugiętością,
wynikającą z braku zrozumienia, ale jednocześnie potrafią wynajdywać słabe strony i wbijać w nie szpilki
z sadystyczną radością.
:
Pola poszła do pokoju przyjaciółki, siedzącej już

dumniejsza

tam,

i Kolegjum

WIELKI PANDOLFO

—

ich

SAS PST

Przekład

mnie

się
kryminowanego artykułu, który ukazał
w gazecie „Frimorgn* — zgodnie z złożo-— bez wiedzy i pożwo
nem oświadczeniem
lenia Organizacji Sjonistów = Rewizjonistów

RES
WILLIAM

stać

wstrzymuję
kroki sądowe
dakeji „Frimorgn“.
„_ Nałomiast mając dowody,

Czajkowskiego

tropozoficznego szereg odczytów, (w języku
rosyjsk.) w których poruszy zagadnienia kuł

tury. współczesnej

do

KI

stów i Kolegjam Redakcyjnego gazety „Frimorgn* oraz ogłoszonem w N-rze „Kurjera
Wileńskiego* z dnia 9 stycznia b. r. i w
N-rze „Frimorgn* z dnia 9 stycznia b. г.,

jącem.

Pod

K.

w uiedzielę dn. 14 b. m. o godz.
Ognisku Akademickiem (ul. Wielka
hędzie się próba orkiestry. Prosimy
tualne przybycie.
Poszukujemy gracza na altówce,
ment mamy wolny.
— Wykłady antroprozofiezne p.
Szwajcarja)

wystosował

ustępy

wiedziałem

imieniu

na
temsi
Znakomi-

Literatów, Ostrobramska 9.
Akademickie Koło Muzyczne.

do

transmi

„Merytoryczną
odpowiedź na list
Pana
Profesora wygłosiłem dzisiaj przez radjo. Po

przez

Śro-

ty krytyk, redaktor tygodnika
„Pion*, wy
dał ostatnio dwie podstawowe prace: „Wałka
o nowy realizm" i „Nowa literatura w nówej Polsce",
w których dał wszechstronny
obraz literackich prądów współczesnych w
Polsce. Referat: dzisiejszy zapowiada
kawie, jako materjał do zapowiedz
skusji.
Wstęp mają członkowie, sympatycy i ga
ście.

ka

nie

zasadnicze

W

ZEBRANIA I ODCZYTY.
Leon

sprawy

NS

Et

— Zebranie kupeów. Biuro Stowa
nia Kupców
i Przemysłowców Chrześci
w Wilnie ul. Bakszta 11 podaje do wis
„mości, że we czwartek dnia 11 stycznia г. b.
o godz. 20-ej (8 wiecz) odbędzie się zeb
nie informacyjne dla wszystkich
kur
m. Wilna w sprawie przemeldunków praco
wników w Kasie Chorych.

—

p. Hulewiczem

były

Sprawę omówiłem w Skrzynce pocztowej
rozgłośni wileńskiej dnia 4 stycznia, a do
prof. Birżyszki wystosowałem
, którego

Szanowny

ZE ZWIĄZKÓW

—

Bir:

sądzimy,

pri
ok
kome

rozmów

29 grudnia list, w którym prosi o stwierdze
nie, że żadnego wywiadu nie udzielał. Jedno
cześnie prelegent antypolski radja kowień
skiego p. Rondomański wygłosił napastliwe
przemówienie na antenie kowieńskiej, w któ
rem powiedział m. in.: „Gdyby preleger.ci
rozgłośni wileńskiej byli dżentelmenami, to
przeprosiliby i odwołali, a przynajmniej da
liby prof. Birżyszce możność zabrania rów
nież głosu w radjo i wypowiedzenia swego
zdania. Byłby to czyn rycerski, na który, jak

Va

—

P. R. w Wilnie

„tematem

Prof.

przed

ni“. W najbliższą niedzielę o godz. I
powtórzenie
świątecznej baśni z muzyk
tańcami p. L. „Dziadzio Piernik i Babcia
akalja“ cieszącej
stale dużem powodzeniem. Po akcie Il-im artyści rozdadzą słol
kie upominki z firmy A. Połoński. Ceny od

Ban-

istni

oraz

świetlicowego

Jacobi

—

tej między

# tem należy się spodziewać, że na ceł ten
zostaną przeznaczone odpowiednie kredyty.

na rękawiczki

Wilnie

się dnia 7 b.
a radjo wi

towania wiadomości radjowych“.
Wiadomość ta jest nieścisła. Ż
ferencji nie było, była tylko
stów między prof. Birżyszką a niżej podpisa
nym, której echo znalazło się w Wiłeńskiej
„Skrzynce“ radjowej.
Sprawa przedstawia się następująco. Du.
27 grudnia p. Kaupas wygłosił przed mikro
tonem wileńskim feljeton litewski, w którem
opisuje fikcyjne swoje spotkanie z prof. Bir
żyszką, prezesem Związku Wyzwolenia Wiłna, przybyłym za zgodą naszych włądz -do
Wilna. Cały feljeton, przepojony zrozumiałą ironją, dawał wyraz zdumieniu, że taka
osobistość jak prof. Birżyszka, prezes jednej
z najzajadlejszych
organizacyj
polakożerczych, korzysta z gościny naszej, by po po
wrocie
znów patronować najbrutalniejszym
napaściom
na „katów* i „Judaszów* poi
skich.

Pracy

Teatru „Lutnia”, zamienia legitymakowe na nowe, uprawniające do ko
rzystania z ulg biletowych w
gim kwarc
tale sezonu teatralnego.

miesz

cego jeszcze w Wilnie popytu na małe mic.
szkania,
znajdą odpowiednie zrozumienie
wśród czynników miarodajnych i w związku

w

Związku

sukces artystyczny. Bilety ju żsą do nabycia
w kasie teatru „Lutnia*.
—
Znižki do Teatru „Lutnia*. Admini-

'ku Gospodarstwa Krajowego odbyła się
ostatnio nieoficjalna konferencja. Jak można
wnioskować — postulaty Komitetu Rozbu
dowy,

„Jasełki*,

dziewczęta*

retka

m. Wilna

sprawie

Komitetu

w

Świetiicy

jerowej obsadzie. Ceny propagandowe.
— Wieczór H. Ordonówny
w „Lutni*.
Zapowiedź występu H. Ordonówny wywo
łała w Wilnie ogólne zainteresowanie. Zna
komita pieśniarka czarować będzie słuchaczy
wykonaniem całkowicie nowego programu.
W' Warszawie i Krakowie H. Ordonówna
odniosła trium prawdziwy i zdobyła wielki

MIEJSKA
wszczął starania o
przebudowę dużych

6 pa

stawienie
przeznaczone
dla
najszerszych
warstw publi
ci, wypełni melodyjna ope

(Niemiecka

(Stefańska róg Kijowskiej

na

godzinie

KOLACJA

donosząca, że w czasie pobytu
w
prof. Birżyszka odbył konferencję

z dyrektorem
i że

Teatr Muzyczny „Lutnia*. Rewja „Ta
dla Włas wszystko”, Dziś w dalszym ciągu,
barwne widowisko rewjowe „To dła Wus
wszystko*, składające się z wesołych skc
czów, najnowszych
piosenek, efektownyci:
baletów i rewellersów, w wykonaniu wsz
kich artystów oraz zespołów chóralnych i ba
ietowych. Dyrygują kapelmistrze:
M.
Ko
chanowski i A. Wiliński. Oprawa sceniczna:
J. Ciesielskiego. Režyserja M. Tatr
kiego
i K. Wyrw z-Wichrowskiego. Zniżki ważne.
Ceny miejsc zniżone.
— Przedstawienie
propagandowe „Targ

—- Płk. Stachiewiez opuścił Wilno. Onegdaj wieczorem opuścił Wilno dowódca pie
choty dywizyjnej płk. Stachiewicz, żegnany
na dworcu przez korpus oficerski garnizonu
wileńskiego z gen. Skwarczyńskim na czeło
(władze cywilne reprezentował starosta grodzki Kowalski). Płk. Stachiewicz wyjechał
do Częstochowy, gdzie obejmuje dowództwo
7 dywizji piechoty.
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Zarząd
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TEATR

śnieg.

Frumkina

kań na małe. Komitet

38) o
I zł.
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w

deczne podziękowanie Panom: Stanisław.
Juchniewiczowi, Antoniemu Siemaszce,
nisławowi Gierulskiemu za pomoc przy

I

схоги

3],

bm.

Curie-Skłodowskiej

Obywatelskiej

DYŻURY
APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące aptek::
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau
zowzka róg Targowej, Szantyra — Legjono
wa, Zasławskiego —
Nowogródzka, Zającz
kowskiego — Witoldowa.
й
Oraz Rostkowskiego (Kalwaryjska 31), Wy
(Wielka

(Wileńs
od 30 gr.

12

Podziękowanie.

Marji

Przewidywany przebieg pogody w dn.
dzisiejszym 10 stycznia według PIM.
» Przeważnie pochmurno i mglisto. Mieiscami opady. Lekki. mróz. Umiarkowane wia
try południowo - zachodnie.

sockiego

piątek

RÓŻNE
-

V.S.B.
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Wiatr płd.
Tend. — zniżka
Uwagi: pochmurno,

w
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Temperatura
Temperatura
Temperatura

leńskie*,
Wilnie*,

Pierwszy z nich p. t. „Moralne pedžycia“ (Moralnyja predposylki žižni)
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W prasie wileńskiej ukazała
mi. notatka p. t. „Prof. Birży:
Dais:

Ww

SLS]
odpowiedzialny

Witold

Kiszkis.

