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Przed detytijącym moneniem 
[okowań rozdnojeniowy! 

(Qd naszego korespondenta). 

Paryż, 5 kwietnia 1934 r. 
Objęcie przez min. Barthou kie- 

rcwnictwa francuskiej polityki zagra: 
nicznej powitane było z uczuciem 
ulgi przez opinję publiczną. Spodzie- 
wano się, że min. Barthou nada nowy 

kierunek polityce francuskiej, któca 
na rzecz pięknych ideałów  genew- 
skich poświęcała zbyt często realne 
korzyści i bezpieczeństwo państwa 
Nie zawiedziono się na Barthou. Już 

  

  

  

Mim. Barthou. 

pierwsze kroki nowego kierownika 
Quai d'Orsay świadczyły, że zapano- 
wał tam inny duch. «Francja ajęła 
znów inicjatywę w swe ręce, kładąc 
kres legendzie o ustawicznych ustęp 
stwach. Nastąpił szereg krótkich, 
energicznych czynów. które przywró 
ciły prestiż Francji: odpowiedź na 
notę niemiecką, inicjatywa w .spra- 
wie austrjackiej, odpowiedź na notę 
angielską, podróż min. Barthou do 
Brukseli... 

Ta podróż min. Barthou została 
powitana z uznaniem przez opinię 
publiczną. Ostrzeżenie pod adresem 
Francji, jakie stanowiła mowa bel- 
gijskiego premjera  Brocgueville'a, 
wywołało ogromne wrażenie. Pod 
wpływem tej mowy zamierzona pod- 
róż Barthou została nawet odroczona. 
Dopiero uchwały Senatu belgijskiego, 
podkreślające zgodność poglądów 
Francji i Bełgji na sprawę rczbro- 
jenia wogóle, a uzbrojenia Niemiec w 
szczególności, przywróciły chwilowo 
zmąconą harmonję. Niemniej jednak 
ostrzeżenie odniosło skutek. Właści- 
wie, ściśle rzecz biorąc, ani rząd, ani 
min. Barthou nie potrzebowali tego 
ostrzeżenia. Potrzebowała go jednak 
francuska opinja publiczna, która by 
ła zupełnie zdezorjentowana. Działal- 
ność niektórych partyj lewicowych 
i oszczędzanie  Stresemanowskich, 
„pokojowych** Niemiec doprowadziły 
do zamieszania w poglądach. Op:nja 
publiczna francuska nie wiedziala, 
czy ustępstwa poczynione Niemcom 
były zbyt małe i dlatego nie dały po- 
żądanych rezultatów, jak to twierdzi. 
ła lewica, czy też wogóle nie nale- 
żało ich czynić. Francuska inicjatywa 
na terenie międzynarodowym za cza- 
sów Paul-Boncoura sprowadziła się 
do niezbędnego minimum, które nie 
dawało rezultatów. Jeśli zaś były re- 
zultaty, to raczej niekorzystne dla 
Francji. Prasa prawicowa francuska 
miała wiele słuszności atakując Paul- 
Boncoura. Nie ulega wątpliwości, że 
działalność jego, jako szefa Quai 
d'Orsay nie przyniosła Francji żad- 
nych nowych gwarancyj bezpieczeń - 
stwa, a doprowadziła tylko do rozluź- 
nienia węzłów przyjaźni z innemi pań 
stwami. 

Duże znaczenie przywiązują parv 
skie koła polityczne i dyplomatyczne 
dc podróży min. Barthou do Warsza- 
wy. Dzienniki poświęcają również 
wiele uwagi tej kwestji. Francja ©- 
biecuje sobie dużo po tej podróży, 
spodziewając się, że w « Warszawie 
dojdzie do _ uzgodnienia poglądów 
Francji i Polski na problemy związa- 
ne z rozbrojeniem. Po zajęciu wspól- 
rego stanowiska w tych sprawach 
z Polską i Małą Ententą, Francja mo 
głaby utrzymać swą obecną nieustę- 
pliwą pozycję. Dlatego koła politycz- 
czne Paryża spodziewają się, że re- 
dagowanie odpowiedzi na brytyjską 
notę, domagającą się bliższego spre- 
cyzowania żądań francuskich w spra 

  

wie sankcyj, potrwa jeszcze pewien 
czas, a prawdopodobnie przeciągnie 
się do okresu po powrocie min. Bart- 
hou z jego okrężnej podróży do stol'* 
Polski i Czechosłowacji. W między- 
czasie prz 
ryża min. Titułescu, co umożliwi 
sprecyzowanie stanowiska Małej Ean- 
tenty, ale sfery polityczne zdają sobie 
doskonale sprawę z tego, że Mała En- 
tenta poprze bez zastrzeżeń stano- 
wisko Francji. Pozostaje więc jedynie 
Polska i Belgja. Ta ostatnia zaś już 
od czasu podróży min. Hymansa do 
Paryża zaczęła wyłamywać się z bez- 
względnej solidarności, o czem świad 
czy dowodnie mowa Brocquevilie'a. 
Podróż min. Barthou - niewątpliwie 
poprawiła stosunki francusko-belgij- 
skie, ale nie naprawiła wszystkiego. 
O ile można wnosić z głosów prasy : 
ze sprawozdania in. Barthou na ra- 

dzie ministrów, istnieją „pewne drob 
ne różnice poglądów natury raczej 
technicznej*. Jest to nie, ale w mowie 
dyplomatów może to znaczyć wiele. 
Nie ulega wątpliwości, że Francja i 
dziś jeszcze liczyć może na  Belgje, 
ale już nie może liczyć bez zastrzeżeń, 
jak dawniej. Prasa prawicowa słu- 
sznie uważa to za rezultat chwiejnej 
polityki Paul-Boncoura. 

Tymczasem odpowiednie departa- 
iaenty Quai d'Orsay wypracowują 
tekst odpowiedzi dla Anglji. Będz:e 
ona dyskutowana na radzie gabinet» 
wej i na radzie ministrów, potem pra- 

wdopodobnie przeredagowywana je- 
szcze... Quai d'Orsay zapowiada, że 
ze względu na wielką wagę porusza- 
nych w niej problemów należy ja 
opracować z całą uwagą i starann:.- 
ścią. Oznacza to inaczej mówiąc, że 
Quai d'Orsay będzie ją redagować bez 
zbytniego pośpiec a więc potrwa 
to jeszcze jakiś czas. Oznacza to rów 
nież, że nie będzie ona gotowa przed 
10 kwietnia, a więc przed zebraniem 
prezydjum konferencji rozbrojenio- 
wej w Genewie. W ten sposób Hex:- 
derson stanie znów wobec alternaty- 
wy albo odroczenia zebrania, alba 
stwierdzenia zupełnego niepowouze- 
nia bezpośrednich negocjacyj, które 
nie posunęły sprawy ani na krok na- 
przód. W każdym razie odpowiedziai- 
ność za to nie spadnie na Francję. 

Tymczasem może nastąpić pewra 
zmiana w nastawieniu opinji publi- 
cznej w Anglji. Dotychczasowe obra- 
dy konferencji rozbrojeniowej nie 
mogły doprowadzić do  poważniej- 
szych rezultatów, głównie spowodu 
niechęci Wielkiej Brytanji i Stanów 
Zjednoczonych do przyjmowania ja- 
kichkolwiek zobowiązań na konty- 
nencie europejskim. Rząd brytyjski 
istotnie nie może ich przyjąć, bo о- 
pinja publiczna jednomyslnie ich so 
bie nie życzy. Ale teraz pojawiają się 
pewne oznaki zapowiadające zmianę 
Nie ulega wątpliwości, że ostatnie pla 

   

ny zkrójeń lotniczych w Niemczech | 
zaniepokoiły nieco Anglję. Mieszkań 
cy wyspy nie mogli zrozumieć «baw 
Francji przed atakiem niemieckim. 
Zbrojenia' Rzeszy na lądzie nic nie - 
obchodziły Anglików. Położenie geo- 
graficzne nie może jednak zabezpie- 
czyć Anglji przed atakiem powietrz- 
pym. Dlatego dotychczasowe wysiłki 
Anglji sprowadzały się do nicdopusz 
czenia do niemieckich zbrojeń po- 
wietrznych. 'Pozwoliłoby to bowiem 
Anglji na pozostawienie swego lotni- 
ctwa w obecnym stanie, a cv za tem 

idzie, na niepowiększanie budżetu 
wojskowego, co z punktu widzenia 
rządu — obawiającego się wzrastają 
cych spowrotem wpływów Partji Pra 
cy — jest zagadnieniem polityki wew 
nętrznej o pierwszorzędnem znacze- 
niu. Wobec mocnego stanowiska 
Francji, Anglja widzi jednak, że nie 
da się zmusić Paryża do dalszych us- 
tępstw. A cyfry budżetu lotnictwa 
niemieckiego mają również swoistą 
wymowę. Dlatego w opinji publicz- 
nej angielskiej zaczyna się zaznacząć 
zwrot w kierunku zmiany polityki w 
stosunku do Francji. Na to właśnie 

liczy Francja i dlatego zamierza od- 
powiedź swą zredagować „z całą sta- 
rannością, odpowiadającą pierwszo 
rzędnemu znaczeniu tej sprawy”. 

J. Brzękowski. 

ybędzie wprawdzie do Pa-- 

_ kiewicz, 

Barthou nie itd w Berlinie, 

  

PARYŻ, (Pat). Agencja Navasa 
komunikuje, że pogłoski o tem, jako- 
by minister spraw zagranicznych 
Barthou w drodze do Polski miał się 
zatrzymać w Berlinie i odbyć konf>- 
rencje z przedstawicielami rządu ni :- 
mieckiego. są pozbawione wszelkich 
podstaw. 

PARYŻ, (Pat). Ambasador Francii 
w Berlinie Francois Poncet wyjechał 
do Paryża dziś rano. 

PARYŻ, (Pat). Wiadomość o tem, 
jakoby ambasador Ъ ! r Francois Poncėlij 
przywiózł propozycję kanclerza Hi-“ 
tlera, aby minister Barthou w czasie 
przejazdu do' Warszawy zatrzymał się 
w Berlinie, uważa „La Liberte“ za 
tendencyjną i conajmniej za niedo- 

kładna. Koła oficjalne francuskie za- 
pewniły, że ani pośrednio ani bezpo- 
średnio ministerstwo spraw zagrani- 
cznych nie zostało poinformowane о 
podobnem ' zaproszeniń. Wydaje się 

  

Dostejni goście Wilna. 
W Wilnie bawią gen. Lucjan Że- 

ligowski, Marszałek. Senatu. WŁ. Racz 

i b. Premjer płk. Prystor z 
małżonką. 

Dostojni goście przybyli na kon- 
terencję poświęconą . zagadnieniom 
gospodarczym Ziem Półn.-Wschod- 
nich. 

Ambasadorowie, Laroche 
i Poncet u min. Barthou. 
PARYŻ, (Pat). Minister Barthca 

przvial dziś po południu: amba adoru 
Francji w Warszawie Laroche'a i 
ambasadora w Berlinie Frango': Pon- 
ceta. 

Lord Eden wyjechał 
do Genewy. 

PARYŻ, (Pat). Lord tajnej pieczę 
ci Eden przybył dziś do Paryża i 2 
dworca wprost udał się do ambasa- 
dy angielskiej, gdzie odbył konferen- 
cję z ambasadorem Tyrellem. Wieczo 
rem Eden wyjechał do Genewy. 

Obserwator St. Zjedn. 
WASZYNGTON, (Pat). Sekretarz 

Stanu Hull oświadczył, że w obradach 
prezydjum konferencji rozbrojeni »- 
wej poseł amerykański w Szwajcarji 
Wilson weźmie udział wyłącznie w 
charakterze obserwatora. Nie otrzy- 
mał on żadnych nowych instrukcyj. . 

zresztą rzeczą mało prawdopodobną. 
by Niemcy na serjo powzięły tego ro- 
dzaju pomysł. Trudno wyobrazić so 
bie, by minister Barthon mógł sie un 
gażować w prywatną konwersację z 
Niemcami, które stale są poza Ligą 
Narodów, i zacząć ją w chwili, gdy 
ma się dyskutować z Małą Ententą. 

Prez. Rauschning o polityce 
porozumienia z Polską 

GDAŃSK. (Pat). Prezydent Senatu Rau- 
schning. przemawiał «na wielkiem zebraniu 
stronnictwa narodowo - socjalistycznego: w 
Gdańsku. - 

Między in. mówca zwrócił się w ostrych 
słowach przeciwko podziemnej działalności 
centrum, oświadczając, że rola katolicyzmu 

Odjazd min. Owsiejenko z Polski. 

‚ 

W nicdzielė z Dworca Glownego w Wac- | 
szawie odjechal do Moskwy dotychczaso 
poseł Z. S. R. R. w Polsce min. Antonow 
Owsiejenko. 

    

Na zdjęciu p. min. Owsiejenko wraz z 
małżonką w oknie pociągu moskiewskiego 
na ehwilę przed odjazdem. 

We środę przyjedzie do Warszawy ambasador sowiecki 
MOSKWA, (Pat). Nowomianowa- 

ny ambasador sowiecki w Warszawie 
Dawtian wyjeżdża z Moskwy w dniu 

10 b. m. do Warszawy. Do Warszawy 
WEZZEWKEEEWREDE. 

przybędzie w środę 11 b. m. Na sp+t- 
kanie ambasadora Dawtiana wyjeż- 

dża do Stołpców pierwszy sekrelarz 
ambasady sowieckiej Mikołajew. 

  

Fińscy faszyści w Estonii 
sprowokowali sprzeniewierzenie się prawom gościnności. 

TALLIN. (Pat). Estońska młodzież aka- 
demieka w Dorpacie obchodziła ubiegłej nie 
dzieli 64-lecie jednej ze swoich organizaeyj 
akademiekich. Uroczystość zgromadziła oko- 
ło 600 studentów i zaproszonych gości. 
Wśród gości zamiejscowych znajdowali się 
m. in. dwie delegacje studenekie z Finlandji. 
przyczem jedna z nich w składzie 4 osób 
przybyła w mundurach organizacji faszystow 
skiej Lappo, których noszenie w Finłandji 
zostało ostatnio zakazane. Jęden z umundu 
rowanych gości finlandzkich, niejaki Elies 
Hataya, w czasie przemówienia powitalnego 
zaczął wygłaszać mowę polityczną, krytyku 
jącą postępowanie rządu estońskiego wobec 

  

zlikwidowanej organizacji byłych komba- 
tantów. Zgromadzona na sali młodzież estoń 
ska zareagowała na to wystąpienie b. ostro, 
zmuszająe niefortunnego mówcę do natych- 
miastowego opuszczenia trybuny. Parę g0- 
dzin później iaszyści finlandzcy opuścili 
Dorpat i tegoż jeszcze dnia wyjechali przez 
Tallin do Finlandji. 

incydent ten wywołał w całej estońskie; 
opinji publicznej niebywałe oburzenie. Ро- 
dając przebieg zajścia, prasa estońska, bez 
względu na kierunek polityczny, ostro kryty 
kuje wystąpienie faszystów finladzkich i za- 
strzega się przeciwko mieszaniu się obcych 
organizacyj do wewnętrznych spraw Estonii. 

Współpraca policji polskiej i angielskiej 
doprowadziła do wykrycia międzynarodowej afery fałszerskiej. 

LONDYN. (Pat). Cała prasa angielska u- 
jawnia fakt współdziałania londyńskiego 
Seotland Yardu z policją warszawską w 
Sprawie fałszerzy obligacyj państwowych i 
innych papierów wartościowych. Dzienniki 
podają rozmaite sumy eo do wysokości doko- 
nanych fałszerstw. Jedni twierdzą, że sfał- 
szowano papierów wartościowych na 250 ty- 
sięcy funtów szterlingów, inni podają olbrzy 
mią cyfrę miljona funtów. Głównemi doku- 
mentami wartościowemi, sfałszowaneni 
przez bandę warszawskich fałszerzy, są 0b- 
ligacje 7 proc. polskiej pożyczki stabiliza- 
cyjnej na sumę 50 tys. funt. oraz akcje Le- 
na Goids, brytyjskie bony państwowe, a аК 
że dolary amerykańskie, 

Dzienniki chwala sprawność policji war- 
szawskiej i podkreślają, że dzięki energji pol 
skiej służby bezpieczeństwa zdołano dopro- 
wadzić sprawę do pomyślnego końca. W 
ubiegłą środę w Londynie przy drzwiach 
zamkniętych rozpoczęto rozprawę przeciwko 
trzem obywatelom polskim, kiórych nazwi 
ska są: leek Jakób Najmark, Benjamin Tu- 
rek i Edward Popielee. Oskarżeni są oni a 
przechowywanie 4602 arkuszy fałszywych 
brytyjskich znaczków ubezpieczeń społecz- 

nych wartości nominalnej 44.800 funt. st. 
Sprawa została odroczona do najbliższego 

< czwartku, gdyż bawiąc o w Warsza- 
wie agenci Scotland Yardu powrócą i przy- 
wiozą więcej materjałów dowodowych. Os- 
karżeni znajdują się w więzieniu, albowien: 
proponowana przez nich kaueja, została 
przez sędziego odrzucona. 

Aresztowania tych trzech osobników do 

konano w ubiegły wtorek, gdy przyjeehai! 
oni do Londynu z kuirami, pełnemi fałszy 
wych papierów wartościowych. Policja była 
o ieh przyjeździe uprzedzona. Uprzedzono 
również władze celne w porcie Harwich, a 
by złoczyńców przy wjeździe nie aresztowa 
no, lecz puszczono dalej do Lorfdynu, gdzie 
nad nimi roztoczono ścisły nadzór. Cała ban 
da już od dłuższego czasu była Śledzona. 

Sprawa Stawiskiego. 
  

politykującego skończyła się. 
Polityka: porozumienia z Polską — $- 

wiadczył Rauschning — jest zarówno dła Poł 
ski, jak i dla Niemiee niezbędną przesłanką 
dla przyszłości obu narodów. Pomiędzy Poł- 
ską i Gdańskiem zawarto dwie umowy, osią 
gając obok innych sukcesów pożądane odprę 
żenie sytuacji ogólnej bez najmniejszego na 
ruszenia uprawnień w m. Gdańska. Co do 
sprawy porozumienia polsko - gdańskiego w 
sprawie kontroli celnej, kontyngentów i ob- 
rotu towarowego, zwrócił uwagę Rauschning 
na wielkie trudności w rokowaniach, zazna- 
czająe, że dopiero porozumienie gospodarcze 
w tych sprawach zasadniczych nadawać me 
że rozmowom zeszłorocznym, zwłaszcza w 
porozumieniu o wyzyskanie portu gdańskie 
go, właściwe znaczenie. 

Rauschning podkreśla, że Gdańsk usto- 
sunkował się korzystnie do stworzenia jedno 
litego obszaru gospodarczego z Polską, któ- - 
rego znaczenie trudno dziś przewidzieć. Jeś 
li porozumienia z Polską nie da się esiągnae 
wówczas Gdańsk będzie szukał możliwości 
rozszerzenia swej samodzielności gospodar- 
ezej. Możliwości te są trudne. 

ETUI R ERA E E SAK XT TATTO WARTA 

Kronika  telegraticzna. 
— OJCIEC ŚWIĘTY PRZYJĄŁ na aud- 

jencji sekretarza generalnego polskiej aka- 
demji umiejętności rektora Kutrzebę oraz 
dyretora bibljoteki rzymskiej tejże akademji 
Michałowskiego. Е 

—- KOSZTY UTRZYMANIA rodziny pra- 
cowniczej, złożcnej z 4 osób, według danycii 
gółwn. urzędu statystycznego w miesiącu mar ' 
cu w porównaniu z lutym obniżyły się © , 
0.3 proc. 

-— SPRAWA POŻYCZKI SZWEDZKIEJ 
DLA ZSKR. Przedstawiciele szeregu organi: | 
żacyj gospodarczych wykazują wielką rezer 
wę w stosunku do projektowanego z ZSRR. 
układu, na podstawie którego Szwecja ma 
udzielić Sowietom pożyczki w okości 100 
miljonėw koron. Prawdopodobieństwo raty 
fikowania tego układu przez parlament wy- 
daje się bardzo niewielkie. ‹ 

— SZARAŃCZA. Wobec sygnalizowania 
CRA się szarańczy z półnócj /, rząd Afry 

ki Połudn. postanowił zastose'wać nowe środ 
ki walki z szarańczą. Przeciwko szarańczy 
wyleci eskadra samolotów które wypuścić 
mają wielkie ilości gazów trujących. 

— WYSTAWA SZTUKI SZWEDZKIEJ W 
KOWNIE. Bawią w Kownie obecnie dyrekto 
rzy Państwowego Muzeum w  Stokholmie 
prof. Lindbloen oraz dr. Erikson. Pobyt ich 
wiąże się z otwarciem w Kownie wystawy 
sztuki szwedzkiej. 

— ALECHIN ROZEGRAŁ w niedzielę w 
Baden - Baden seans jednoczesnej gry na 
47 szachownicach. Mistrz wygrał 41 partyj 
3 przegrał i 3 zremisował. 

— DOŻYWOTNIĄ PENSJĘ dla wdowy po 
premjerze Duca w wysokości 30.000 łei mie 
sięcznie uchwalił parlament rumuński. 

— NA ŚMIERĆ zostali skazani 3 oskar 
żeni w procesie o,kradzież i spekulację przy 
sprzedaży kilkuset wagonów drzewa w mos 
skiewskich składach opałowych. 

—W ROCZNICĘ ŚMIERCI B. CESARZA 
KAROLA, monarchiści austrjaccy urządzili 
wielką manifestację na placn Schwarzenber 
ga w Wiedniu. Przemówienie do licznie z0- 
branych monarchistów wygłosił były sekre 
tarz cesarza Karola baron Werkmann. Mów 
ca zaznaczył, że Europa bez Habsburgów bę 
dzie nieustannym _ ogniskiem niebezpie 
czeństw wojennych. 

— DOSZŁO DO STARCIA między policją 
a manifestującymi przeciwko faszyzmowi w 
Thionville (Francja). Policja tłam demon- 
strantów rozproszyła, aresztując kilkaset o- 
sób. 

— WIELKIE MANEWRY FLOTY FRAN 
CUSKIEJ wkrótce rozpoczną się w kanale 
La Manche. W manewrach tych mają wziąć 
udział 4 krążowniki o pojemności 10.000 
tonn. 9 torpedowców, 5 łodzi podwodnych. 
flotylla obronna oraz eskadra lotnictwa nad 
morskiego. 

  

  

  

Oszust zamierzał zbroić Chiny, rozbudowywać Genewę.. 
PARYŻ. (Pat). „Le Temps* ogłasza rewe 

łacyjne wiadomości na temat działalności 
Stawiskiego w Szwajcarii. W r. 1932 Stawi- 
ski za pośrednictwem adwokata Bonnaure'a 
nawiązał pertraktacje z grupa finansistów 
szwajearskich, celem utworzenia wielkiego 
banku o kapitale 200.000.060 frs. Bank ten 
miał mieć na eelu sfinansowanie fabryki ma 
terjałów wojennych przeznaczonych dla da- 

Polskie instytucje gospodarcze w Gzechosłowacji 
skarżą redakcje pism. 

MORAWSKA OSTRAWA, (Pat). Prasa infor 
muje, że w związku z bezprzykładną kampai 
ja pism ostrawskich oraz berneńskich „Li- 
dovych Novin* przeciwko polskim instytu- 
cjom finansowym i gospodarczym w Czecho- 

słowacji, wszystkie poszkodowane instytucje 
w liczbie 74 wystąpiły przeciwko redakcjom 
poszczególnych pism na drogę sądową, Opie- 
rając się na jednym z paragrafów ustawy o 
ochronie republiki, mówiącym o szerzeniu po 

płochu wśród obywateli na szkodę instytucyj 
finansowych. Organizacje polskie domagać 
się będą odszkodowania za poniesione straty. - 

MORAWSKA „OSTRAWA, (Pat). Na aka- 

demji „Sokoła* polskiego w Jabłonkowie 0- 
raz na uroczystości jubileuszu polskiego so- 
cjalistycznego pisma „Robotnik Śląski* w 
Suchej Średniej uczczono imieniny Marszałka 
Piłsudskiego okolicznościowemi przemówie- 
niami i okrzykiem na jego cześć. Fakty te 
stały się powodem śledztwa prowadzonego 
przez żandarmerję. W Suchej Średniej wszczę 
to dochodzenie nawet przeciwko miejscowe- 
mu naczelnikowi gminy, socjaliście czeskie- 
mu, który brał udział w akademji jubileu- 
szowej polskiego pisma socjalistycznego, na 
której manifestowano na cześć Marszałka Pił 
sudskiego. 

Bunt w Hni. 
PARYŻ. (Pat). Według doniesień z Mad- 

rytu pułkownik Capaz, dowodzący wojska- 
mi hiszpańskiemi, działającemi w Ifni, w 
Afryce półnoeno - zachodniej, zajął strefę 
lini przed 3-ma dniami. Rząd hiszpański na- 

tychmiast wydał instrukcję wysłania z Ma- 
rokko hiszpańskich sił wojskowych niezhęd 

nych do ostatecznego opanowania tego te- 
rytorjum. 

lekiego wschodu. Ponadto chadziło o sfinan 
sowanie rozhudowy miasta Genewy. W ostał 
nim kwartale ubiegłego roku Stawiski za 
pośrednictwem swoich agentów starał się 
umieścić większą ilość bonów bajońskich w 
bankach szwajcarskich. Jeden z głównych 
agentów Stawiskiego natychmiast po ujaw- 
nieniu skandalu przeniósł się do Włoch. 

Podezas ostatnich dochodzeń polieja szwaj 
carska wykryła odpis depeszy nadanej z Ge 
newy do Paryża w początku stycznia rb. pod 
adresem deputowanego Garata. W depeszy 
tej podane jest polecenie wypłacenia Arle- 
cie -Sławiskiej 100.000 frs. oraz polecenie wy 
słania 100.000 niejakiemu Epple'owi w Ins- 
brueku. Ciekawy ten dokument zosiał prze- 
kazany władzom śledczym francuskim . 

MÓWIĄ O SAMOBÓJSTWIE 
PRINCEA. 

PARYŻ. (Pat). Niezależnie od prowadze: 
nia dochodzeń w sprawie morderstwa radcy 
Prinee'a w kilku pismach ukazały się arty- 

kuły które przyznają słuszność wywodom 
obrońcy trzech oskarżonych o morderstwo, 
adwokata More Giafferi, że sprawa ewenta 
alnege samobójstwa radcy Prince'a została 
zbyt zlekceważona przez władze śledcze. X. 
in. deputowany Piotr twierdzi w dzienniku 
„L'Oevre*, że prywatni detektywi tak fran 
eusey jak i angielscy nie ogłosili dotychczas 
wyników swego śledztwa. Autor artykułu 
przypuszcza, że stało się to dlatego, że wy- 
niki te, dostarczyły wiele wskazówek prze- 
mawiających za tezą samobójstwa Prince'a. 
Argumentację Piotra popiera wywodami Da 
puje, który, analizując pierwsze raporty do 
tyczące Śmierci Prince'a, dochodzi do wnio 
sku, że Prince nie miał nie specjalnego do 
zakomunikowania władzom w dnia 21 lute 
go, nie wiadomo więc, w ezyim interesie 
mianoby go mordować. Wywody te ostra 
krytykuje „Ła Liberie*, twierdząc, że ob- 
rońcom tezy samohójstwa radcy Prince'a 
ehodzi przedewszystkiem 0 usunięcie argu 
meniu, że dokonana została zbrodnia poli- 
tyczna, 

   

Z pomocą „czeluskinowcom“ 

Walczą z wichurami. 
MOSKWA. (Pat). Według doniesień w 

Wankarem, mimo niekorzystne warunki at- 
mosferyczne, lotnik Mołotow odleciał wezo- 
raj w kierunku obozu rozbitków Czeluskina. 
Po 2 i pół godzinnym locie łotnik z powodu 
złej widzialności nie zdołał odnaleźć obozu 
i powrócił do Wankarem. 

Jak donoszą z Anadyru sroży się tam 

burza śnieżna uniemożliwiająca  lotnikora 
Gałyszewowi, Doroninowi i Wodopianowowi 
odlecić do Wankarem. 

MOSKWA. (Pat). Z powodu fatalnych wa 
runków atmosferycznych i Śnieżycy od 2-ch 
dni nie nadchodzą żadne wiadomości z obozu 
rozbitków Czeluskina, ani też od kierowni- 
ków akcji ratunkowej.



K. U- RJ AE R 

Sejm gospodarczy Wileńszczyzny 
Prace nad planem podniesienia gospodarczego naszych ziem. 

Wczoraj w urzędzie 
kim odbyła się pod przewodnict- 
wem p. Wojewody Jaszćzołta druga 

konierencja w sprawie opracowania 
ogólnego płanu podniesienia gospo- 
darczego Wileńszczyzny. W КопФе- 
rencji wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich dziedzin życia gospodar- 
czego naszych ziem, wojska, admini 
stracji, samorządu i t. d. Wśród obec- 
nych zauważyliśmy m. in. pp. Ma:- 
szałka Senatu Raczkiewicza, b. prem- 
jera Prystora z małżonką, generała 
Żeligowskiego, generała Litwinowi- 
cza, senatora Abramowicza, Rektora 
Staniewicza i wiele innych wybitnych 
osobistości. 

Konferencję zagaił p. wojewoda 
Jaszczołi, informując. że potrzeba 0- 
pracowania planu zrodziła się w 
związku z zorganizowaniem Komite- 
tu Społecznego Pomocy Głodującym. 
W obliczu konsekwencji klęski nien- 
rodzaju stalo się jasne, że Wileńsz- 
czyzna jest jak gdyby kulą u nogi pań 
stwa, skazaną na ciągłą pomoc całej 
Rzeczypospolitej. Wileńszczyzna więe 
musi zdobyć się samorzutnie na uak 
tywnienie swego życia gospodarcze- 
go. Plan zaś jest nieodzownym warun 
kiem, gwarantującym. że wszystkie 
wysiłki pozostaną w stałej łączności. 
Pian ten powinien uwzględniać wszy- 
stkie najdrobniejsze nawet możliwoś- 
€i, ponieważ możliwości wielkich Wi- 
leńszczyzna nie posiada. 

Program zawarty w tym planie 
musiałby być obliczony na lat kilka, 
każdy jego fragment musiałby dać 
trwały efekt, a ogólna konstrukcja 
powinna wykluczyć możliwości kon- 
tynuowania jakichkolwiek doraźnych 
chaotycznych postępowań. 

'Po przemówieniu pana Wojewody 
zabierali głos poszczególni przedsta- 
wiciele życia gospodarczego naszych 
ziem. 

Pierwszy przemawiał p. Rektor 
Staniewicz, kładąc główny nacisk na 
zagadnienie inwestycyj, które staje 
się dziś coraz bardziej aktualne i na- 
biera coraz większego znaczenia dla 
całej Polski. Zagadnienie to jest tem 
bardziej aktualne dla Wileńszczyzny. 

Otóż wskutek pewnych prądów 
autarkicznych eksport nie może się 
rozwinąć należycie. Powstaje też za- 
gadnienie konsumpcji wewnętrznej. 
Pod tym względem Wilno i Wileń- 
szczyzna dają duże możliwości. 

Aktualne też jest zagadnienie re- 
wizji podziału „administracyjnego w 
celu zbliżenia Wileńszczyzny i Nowo- 
gródczyzny. Dla wzmocnienia wiel- 
kiego ośrodka administracyjnego, po- 
litycznego i kulturalnego, jakim jest 
Wilno, należy także stworzyć racjo- 
ualną komunikację.  Pierwszemi ja- 
skółkami pod tym względem są ko- 
teje Druja—Woropajewo i zaprojek- 
towana do Druskienik. 

Na inwestycje Wilno musi otrzy- 
mać dotacje, względnie nisko oprocen 
towane kredyty. Rektor Staniewicz 
dzieli inwestycje, niezbędne dla na- 
szego terenu na trzy kategorje: I. — 
rolnicze jak budowa chłodni, suszar- 
ni zboża; II — samorządowe jak roz- 
budowa sieci elektrycznej i sieci kaaa 
łizacji i wodociągowej, obwałowanie 
rzek, inwestycje renowacyjne, ule)- 
szenie jezdni, budowa szkół, organi- 
zowanie placówek kulturalnych, prze- 
mysłowych (tkackich,  włókienni- 
czych, lniarskich), rzemieślniczych i 
III — inwestycje wiejskie jak prze- 
budowa ustroju rolnego, komasacja, 
upełnorolnienie, meljoracje.  Przy- 
czem p. Rektor uważa, że koszta szty- 
wne administracyjne powinne być 

  

wojewódz-. znacznie obniżone — nprz. przy ko- 
masacji. 

a zakończenie swego przemó- 
wienia p. Rektor Staniewicz stawia 
wniosek powołania stałej „Komisji 
Ekonomicznej* dla Wileńszczyzny. 
Wniosek ten został uchwalony. 

Następnie dyr. Barański wygłos:ł 
obszerny referat o sytuacji gospodar- 
czej naszych ziem. 

Dyrektor Iwański omówił potein 
sprawę rozszerzenia za ięgu gruntów 
rolnych i podniesienia ich: jakości — 
przez meljorację i komasację. 

Następnie dyr. Młynarczyk wy- 
głosił referat o stanie i potrzebach rze 
miosła naszych ziem. 

Pani Premjerowa Prystorowa sła 
uęła w obronie naszej wsi, podkreśla- 
jąc potrzebę jej zorganizowania i 
znaczenie akcji charytatywnej. 

Generał Żeligowski mówił o po- 
trzebie dobrego dowództwa w akcji 
podniesienia stanu gospodarczego na 
szych ziem. Zdaniem p. generała do- 
wództwem tem powiany być organi- 
zacje rolnicze, które poprowadzą ar- 
mję rolników do zwycięstwa. P. g-- 

   
nerał twierdzi, że dla podniesienia go 
spodarczego Wileńszczyzny należy 
skomasować i uaktywnić organizacje 
rolnicze. 

Pan Prezydent miasta Maleszew- 
ski mówił o potrzebie inwestycyj dla 
Wilna, a więc budowy chłodni, prze- 
budowy rzeźni, budowy  hydroelek- 
trowni i t. p. 

Dyrektor Giełdy p. Chomiński mó 
wił o potrzebie osuszania nieużytków 
io potrzebie ulg wszelkiego rodzaju 
dla zadłużonego rolnictwa. 

Pan Żejmo, przemawiając w imie- 
niu kupiectwa, narzekał na tendencje 
do centralizacji, którą przejawiają in 
stytucje wileńskie przy zakupach in- 
westycyjnych. Pan Żejmo apelował 
by wszelkie tranzakcje zawierane by- 
ły w Wilnie z miejscowym kupcem. 

Konferencję zamknął p. Wojewo- 
da Jaszczołt krótkiem  przemówie- 
niem, w którem oświadczył m. in., że 
dalsza praca nad planem podniesie- 
nia gospodarczego Wileńszezyzny bę 
dzie skoncentrowana w  specjałnej 

Komisji. (h). 

insuił zostanie wydany władzom amerykańskim. 

  

Zdjęcie nasze przedstawia moment gdy 
Samuel Insull, zaaresztowany przez władze 
tureckie prosi o wypuszczenie go na wol- 
ność. Obok Insulla (po lewej stronie) widać 
dwu tureckich oficerów i detektywów ame- 
rykańskich którzy przeprowadzili go ze stat- 
ku „Maiotis*. Tuż obok Insulla siedzi jego 

tłumacz. Z powodu omyłki spowodowanej 
złem zrozumieniem tego, co mówił oficjalny 
tłumacz, Insull został początkowo zwolnio- 
ny, by wkrótce być ponownie aresztowanym. 
Jak wiadomo władze tureckie postanowiły 
wydać Insulla władzom amerykańskim. 

Wał LENS KI) 

Porozumienie prasowe 

polsko-bułgarskie. 

WARSZAWA, (Pat). Po zakończe- 

niu obrad porozumienia prasowego 
polsko-bułgarskiego, odbyła się uro- 
czystość ' udekorowania « członków 
komitetów odznaczeniami polskiemi 
i bułgarskiemi. Orderem Polonia Re 
stituta zostali odznaczeni członkowie 
komitetu bułgarskiego: były minister 
Karaszow, Georgjew, Meczkarow i 
Kirkow. Bułgarskim orderem merite 
cevil zostali odznaczeni członkowie 
komitetu polskiego: Stefan Grostern, 
Wład. Besterman, Wacław Fitichow 
ski i Jerzy de Nisau oraz naczelnik 
wydziału prasowego MSZ. Przesmyc- 
ki, orderem zaś św. Aleksadra radca 
MSZ. Librach i redaktor Beaupre. 

Kondolencje z powodu zgonu 
prof. Skoczylasa. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu dzisiejszym 
p. prezes rady ministrów Janusz Jędrzeje- 
wicz wystosował na ręce rektóra akademji 
sztuk pięknych z powodu śmierci š. p. Wła- 
4,sława Skoczylasa depeszę treści następu - 
jącej: 

Rektor Tadeusz Pruszkowski, Akademja 
Sztuk Pięknych, Warszawa. 

Przesyłam na ręce Pana Rektora wyra- 
zy prawdziwego żału i współczucia z powo- 
du straty, jaką poniosła Akademja a wraz 
z nią cała sztuka polska przez zgon znakomi 
tego artysty, świetnego pedagoga i wybitne 
go obywatela ś. p. Władysława Skoczylasa. 

(-) JANUSZ JĘDRZEJEWICZ. 

Również minister WR. i OP. przesłał na 
ręce wdowy następującą depeszę: 

Do głębi przejęty nieoczekiwanym cio- 
, jaki dotknął Panią i Rodzinę zmarłego 

Šiam Wielce Szanownej Pani wyrazy 
szczerego żalu i głębokiego współczucia z 
powodu zgonu ś. p. Władysława Skoczylasa 
wyhitnego artysty, pedagoga i organizatora 
w dziedzinie sztuki. 

(—) WACŁAW JĘDRZEJEWICZ 
" Minister WR. i OP. 

Służba pocztowa w strefach 

arktycznych. 

JAKUCK. (Pat.) W zatoce Tiksi (ujście rze 
ki Leny) otwarte zostało biuro pocztowe tran 
sarktyczne, które utrzymywać będzie stałą ko 
munikację pocztową z Jakuckiem (1500 km. 
odległ.), posiłkując się reniferami. Zaprząg 
reniferów może przebyć przestrzeń między 

Tiksi i Jakuckiem w pnzeciągu 20 dni. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, Dewizy: Berlin 219,25 — 

210,77 — 209,73. Londyn 27,43 — 27,56 — 
27,30. Nowy Jork 5,28 i pół — 5,31 — 5,26. 
Kabel 5,29 i ćwierć — 5,32 — 5,26 i pól. 
Osło 137,75 — 138,40 — 137,10. Paryż 34,93 
— 35,02 — 34,84. Szwajcarja 171,42 — 171,84 
— 171,00. 

Dolar w obr. pryw. 5,27 i pół. 
Rubel 4,66 — 4.69. 

  

KAŻDY MOŻE ZASNĄĆ 
MASZYNA USYPIAJĄCA. 

Pewnemu lekarzowi niemieckiemu udało 
się skonstruować maszynę usypiającą. 

Nie należy oczywiście rozumieć przez to, 
że maszyna ta w jakiś, przemocą działający, 
sposób zaciska pacjentom powieki i wpro: 
wadza ich w stan nieświadomości, zwany 

snem. 

Nie, maszyna niemieckiego lekarza spe!- 
nia tylko rolę tkłiwej piastunki... śpiewają 
eej swojemu wychowankowi do snu. 

Działanie maszyny usypiającej polega po- 
prostu na tem, że mechanizm zegarowy, u: 
mieszczony w niej wydaje w ciągu ezter- 
dziestu pięciu minut, bez sekundy przerwy 
jeden i ten sam szmerowy ton, niemelodyjny 

i nužący. a 

AAA, KOTKI DWA... 

Pacjent, który słucha tej... muzyki ma 
dwie drogi przed sobą, może albo wyjść 7 
pokoju, albo... zasnąć. Przepraszam, jest 
jeszcze trzecia ewentualność: może zakręcie 
mechanizm maszyny. Ale doświadczenie wy- 
kazało, że pacjenci jedną tylko drogą ucie- 
kają od dokuczającego im szmeru, poprostu 

zasypiają. : 
; Działalność swojej maszyny oparł jej wy 

nałazca na. znanej zasadzie o usypiających 
własnościach monotonnych szmerów. Koły- 
sanka, którą matka usypia swoje dziecko nie 
jest przecież niczem innem, jak właśnie mo- 
żliwie monotonnym, jednostajnym śpiewem 
albo mruczeniem. 

  

DLA PANI NA WIOSNĘ 
Nie codzień można usłyszeć, by 

ktoś cieszył się własńem | mieszka- 
riem. Powód tej rezerwy jest prze- 
ważnie najzupełniej umotywowany. 
Większość inteligencji jest dziedzic: 
nie obciążona meblami, których prze 
ważnie niecierpi, ale — poczuwa się 
w obowiązku piastować nawet wów- 
czas, gdy stać ją na nowe umebłowa- 
nie. Włazi się w znienawidzone gra- 
ty, rzadko kiedy antyczne, a jakże czę 
sto gnuśne w swej starości, które cią- 

żą na psychice i jadowitym szeptem 
wołają do grobu — zachowuje się je, 
bo — są, więc cóż z niemi począć? A 
sprzedać, rozdać — wreszcie, o ile 

nikt tego nie chce zabrać nawet da"- 
mo — porąbać i spalić w piecu. Kult 
dla rupieci jest fetyszyzmem, od któ- 
rego wiełki czas się wyzwolić. 

Zupełnie inaczej ma się sprawa 2 
garderobą. Prędzej, czy później wy- 
bieramy ją sobie sami, kierując się 
własnym gustem. Kobieta zwłaszcza 
kładzie w to sporo starania i czasu 
i uprawia jedynie chińską minoderję, 
gdy po tych wszystkich trudach oz- 
najmia naprzykład, że to „taki sobie 
galganek““. 

Strój, to połowa powodzenia, za- 
równo w drobiazgach, jak i w waż- 
niejszych sprawach życiowych. N. p. 
— ładna suknia przyciąga ładny paa 
tofed, ładny kapelusz i t.p. brzydka su 
knia przyciąga brzydkie dodatki. Dzia 
ła tu odwieczne i nienaruszalne pra- 
wo harmonji. 

Wobec wagi, jaką posiada gustow 
ny ubiór, wobec tego, że można kupić 
ładną rzeez za te same pieniądze, za 

które się kupuje brzydką, wreszcie 
wobec faktu, że o ładności kobiecego 
stroju decyduje stopień, w jakim ów 
strój jest modny — opowiem moim 
czytelniczkom wszystko, co wiem o 
tegorocznej modzie wiosennej. 

W tem miejscu radzę mężczyznojn 
porzucić artykuł, o ile go: czytają 
(mimo ostrzeżenia, jakie zawiera się 
w tytule). Za chwilę bowiem nie zro 
zumieją ani słowa. My, kobiety, ma- 
my klucz do omawiania naszych 
spraw toaletowych, klucz absolutnie 
nie do odcyfrowania dla rodzaju mę 
skiego. 

Ponieważ jest jeszcze zupełnie 

chłodno, należy poświęcić nieco uwa- 
gi wiosennym „jesionkom“. Mają tę 
samą długość, co w zeszłym roku i 
tak samo lekko opinają biodra. Spor- 
towy płaszcz ma kołnierz i klapy kla 
syczne, angielskie. Przez całe plecy 
biegnie szew, stebnowany na prawo, 
którego kant ma ze 3 cm. szerokości. 
Ten sam kant powtarza się na wierz 
chu rękawa. Takie ,jesionki* mają z 
tyłu klapę, albo zachowują plecy nie 
przecinane niczem wpoprzek, co je- 
szcze bardziej wyszczupla figurę. — 
Sportowe palta są przeważnie grana 
towe. Ciepłe płaszcze nieco strojniej- 
sze składają się z rodzaju klinów, zszy 
wanych po lewej stronie, które w naj 
szerszem miejscu mają rozpiętość ok- 
ławy. Płaszcz jest więc delikatnie po 
żyłkowany od góry do dołu, co bar- 
dzo ładnie podkreśla ładną figurę. 
daki płaszcz będzie miał okrągły kol 
nierz z futra o niezbyt krótkim wło- 

  

Kiedy wynalazek radja zaczął się dopiero 
popularyzować  zasypiali niektórzy ludzie, 
cierpiący na bezsenność, ze słuchawkami na 
uszach. 

Piloci samochodów często opowiadają © 
tem, że nieraz trudno im wprost walczyć 
senności, jaką na niech sprowadza monotoa- 
ny warkot motoru. 

KTO ZA — A KTO PRZECIW. 

Niemiecki lekarz wynalazca ma oczywi- 
śeie wielu wrogów. Do najzagorzalszych na- 
leżą oczywiście... fabrykanci środków nasen- 
nyeh, którym usypiająca maszyna odebrać 
może wielu konsumentów. 

Rzeczą ogromnie charakterystyczną jest 
to, że maszyną berlińskiego lekarza zainte- 
resowała się bardzo żywo... Japonja. Wyna- 
lazea jej otrzymał z Tokio bardzo wiele 
zamówień. Zainteresowanie to tłumaczy się - 

prawdopodobnie tem, że Japończycy cierpią 
właśnie na bezsenność i chwytają się wszyst 
kich możliwych środków, aby dolegliwość 
tę zwalczyć. 

Berlińskie szpitale i domy wypoczynko- | 
we dla rekonwalescentów, dła osób nerwo- 

  

CERĘ, 
OCZYSZCZA 

i ODMŁADZA 
LEI UIS 

Dra STENZLA 

    

sia i będzie wykonany w wełnie czar 
nej albo jasno-bronzowej. 

Drugim etapem wiosennego ubra- 
nia jest oczywiście kostjum, którego 
niydy nie zastąpi żadna ,,robe-man- 
teuu'. Suknia, nawet najcięplejsza, 
wygląda na tle ulicy właśnie tak, jak 
płaszczyk, nawet najlżejszy, wygląda 
na tle mieszkania. Różnica pomiędzy 
ulicą a domem zaciera się dopiero w 
duiu, w którym zostawiamy wszyst- 
kie okna otwarte naoścież. Wówczas 
ta samo ubranie staje się wszędzie 
odpowiednie, bo wszędzie panuje tea 
sam skwar. 

Spódnice kostjumowe są dwoja- 
kiego rodzaju: ze skosu i z materjału 
ciętego po linji prostej, Spódnica z2 
skosu jest bardzo prosta i ładna. Lek - 
ko rozszerza się w dole, łekko opina 
uda i biodra, ma długość tę samą, co 
i w zeszłym sezonie. Spódnica prosta 
ma jedną kontrafałdę z przodu, ot- 
wierającą się bardzo nisko, jakąś 
dłoń nad kolanami. Kontrafałda jest 
z obcego kawałka, gdyż zaczyna się 
dopiero w miejscu, w którem się 
otwiera. Ów obcy kawałek jest wsteb 
nowany na prawo, stebnówka jest 
podwójna, z odstępem 3-centymetro- 
wym, tak, że cała kontrafałda jest w 
ramce. 

Modne są żakiety równe, luźno 
puszczone, otwarte z przodu, bez koł 
nierza, zato — z ogromnemi klapa- 
mi. Klapy są wystebnowane i moc- 
no usztywnione. Nosi się również ża 
kiety dosyć krótkie, wcięte w talji, 
z kołnierzem i mniejszemi klapami, 
słówem — o zacięciu sportowem. — 
Taki żakiecik wygląda młodziej i jest 
łatwiejszy do włożenia od rana. Za 
to długi żakiet doskonale maskuje fi- 

wych, dla starców wreszeie, zainteresowały 
się również bardzo poważnie maszyną Spro- 
wadzającą sen. W wiela zakładach tego ro- 
dzaju zainstałlewano już podobno ów eu- 
downy, a tak prosty w pomyśle przyrząd. 
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JUTRO CIĄGNIENIE 
3 KLASY 
TROREDEAREDOTEECOCENA 

Główne waste ZŁ 800.000, 100.000, 
2 po 50.000 i wiele innych 

14 LOSU dla posiadacza losu 
klasy poprzedniej 10 zł 

dla nowonabywcy 202zł. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTW. 

„LICHTLOS“ 
DROGA DO SZCZĘŠCIA 

WIELKA 44 MICKIEWICZA 10 

  

Pani Pączek spokrewniła się 
z królem szwedzkim. 

Jeden z tygodników szwedzkich „Vecko 
Journalen* podaje w ostatnim numerze cie 
kawy wywiad z teściami wnuka króla szwedz 
kiego księcia: Upland Siegvarda, który wstą 
pił w związki małżeńskie z artystką filmową 

Erika Patzek. 
Narzeczona księcia — jak się okazuje z 

wywiadu — nazywała się poprzednio Pą- 
ezek. Ojciec jej był terminatorem rzeźniekim 
a matka podobno kucharką w Poznaniu. Pa 
czek, po ukończeniu służby wojskowej w 
Berlinie, udał się do Poznania, gdzie poz- 
nał swą obeeną żonę a następnie ponownie 
wyemigrował do Berlina. Tam właśnie w jed 
nym z atelier filmowych spotkał się książe 
szwedzki z panną Pączek vel Erika Patzek. 

Jak żyje cesarz Mandżuko 
J. c. mość Puyi. 

Życie nowokoronowanego władcy Man 
dżukuo, Puyi, obraca się w ciasnych ramach 
regulaminu i ceremonjału dworskiego. 

Pui wstaje o 7.30 rano i po šniadaniu 
przegląda prasę japońską, chińską, angiel- 
ską. Później, o 9-ej godz udaje się do apar- 
tamentów dworskich. Audjencje, referaty, 
konferencje wypełniają czas do 11.30, po- 
czem zasiada cesarz do drugiego śniadania. 
Gra w tenisa, golf, konna jazda wypełniaj 
godziny popołudniowe. 

Obiad, zwyczajem angielskim podany © 
7.30 wieczorem, odbywa się w obecności ce- 
sarzowej oraz zaproszonych gości. Później: 
sze godziny wieczorne wypełnia radjo, gra 
w ping-pong lub bilard. Puyi jest zapalonym 
fotografem-amatorem, przepada za filmem. 
Normalny tryb i rozkład zajęć przerywa tyl 
ko niedziela; w dniu tym oddaje się Puy! 
studjom nad taktyką i strategją wojskową 
w asystencji doradców mandżurskich i ja 
pońskich. 

Lektura zajmuje sporo czasu cesarzowi, 
który uprawia pozatem kunszt malarski; o- 
siągnął podobno wcale niezłe wyniki jako 

akwarelista. 
W swoich apartamentach prywatnych no: 

si Puyi strój europejski. Podczas przyjęć 
oraz 'wieczorem przy obiedzie wkłada smo- 
king lub frak. Cesarzowa nosi strój naro- 
dowy, chiński. Cesarz włada doskonale an- 

gielskim, ale w rozmowie z krajowcami po- 
sługuje się chińskim. 

Dekada muzyki polskiej 
w Moskwie. 

MOSKWA. (Pat.) Z okazji dekady muzy 
ki polskiej, która odbędzie się w miesiącu 
bieżącym w Moskwie, będzie zorganizowany 
w ZSRR cyki transmisyj radjówych z utwo 
rami Karołwicza, Szymanowskiego, Moniusz 

ki i t. d. jak również z muzyką z płyt na: 
granych wyłącznie przez artystów polskich. 

   

Do udziałowców Spółdzielczego Banku dla Handlu i Rzemiosł w Wilnie 
W Nr. 7 „Poradnika Spółdzielni* z dnia 1 kwietnia 1934 r. zostało umiesz- 

czone ogłoszenie Sądu OE w Wilnie treści następującej: 
„Sąd Okręgowy w lnis na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy o spół: 

dzielniach z dnia 29 października 1920 roku (Dz. Ust. Nr. 111 z 1920 1., 
poz. 733) ogłasza, że w dniu 1 marca 1934 roku zatwierdził przedstawiony 
27 listopada 1933 roku przez Zarząd Konkursowy Masy Up: 
dzielczego Banku dla Handlu i Rzemiost* z ograniczoną 

ošciowej „Spėl- 

owiedzialnošcią 
w Wilnie (dawniej Spółdzielczego Banku Ludowego z ograniczoną odpowie- 
dzialnością w Wilnie) obrachunek dopłat i uzupełnienia udziałów. Z mocy 
tego obrachunku dodatkowa odpowiedzialność udziałowców wynosi 168 zło 
tych od udziału, niezależnie od obowiązku uzupełnienia niepokrytych w całoś- 
ci udziałów do pełnej kwoty 100 złotych przez tych udziałowców, którzy 
udziałów swoich dotąd całkowicie nie wpłacili. 

Wzywa się przeto udziałowców wyżej wymienionego Banku do dobro- 
wolnego uiszczenia. należnych od nich dopłat Zarządowi Konkursowemu 
upadłego Banku, mającemu swą siedzibę w Wilnie, przy ul. Jakóba Jasiu- 
skiego Nr. 11, w terminie 14-dniowym od daty wydrukowania tego ogłosze- 
nia, prźyczem zaznacza się, że po upływie tego terminu Zarząd Konkursowy 
przystąpi niezwłocznie do przymusowego ściągnięcia wspomnianych dopłat 
w trybie, wskazanym przez prawo. 
Wobec powyższego Zarząd Konkursowy powiadamia, że z dniem 15 kwiet- 

nia r. b. przystąpi do przymusowej egzekucji przez Komornika zasądzonych do- , 
płat od tych udziałowców, którzy dobrowolnie przed tym terminem swego obo- 
wiązku nie wypełnią. 

Zarząd Konkursowy. 

  

guję, co nie zawsze jest do pogardze 
nia. Długie żakiety nosi się równie 
dobrze do spódnicy i bluzki, jak i do 
całej sukienki, naturainie w tym sa- 
mym kolorze, co i żakiet. Kostjumy 
są modne we wszystkich odcieniach 
bronzowego z przewagą tonów zupeł 
nie jasnych, niebieskie wpadające w 
popiełaty, granatówe i czarne. 

Tegoroczne bluzki są niesłychanie 
zabawne. Jeszcze widzi się kilka mo- 
deli zapiętych z tyłu na długi rząd 
szklanych guzików, ale naogół — ca- 
ła uwaga mody skupia się znowu na 

  Piękna suknia wieczorowa z crepede chine. 
(Kreacja paryska). 

przodach i to do tego stopnia, że ro- 
bi się je często z zupełnie innego ma- 
terjału i koloru, niż tyły. Bluzka taf- 
towa, w barwną, skośną kratę, będzie 
miała ramiona i plecy opięte cieńkim, 
białym jedwabiem, żeby w ten sposób 
podkreślić kolorowy przód. Albo też 
— ta sama bluzka może mieć dodany 
przodzik z białej piki, która w tym 
roku jest bardzo modna. Przodzik ów 
wygląda jak nadmiernie wycięty Śli- 
niak, wpuszczony u dołu w spódnicę 
i zapięty z tyłu, na samej szyi, na 

duży, bieliźniany guzik. 
Te pikowe gorsy nie wydają mi 

się ładne, a i bluzki z dwóch kolorów 
szybko się opatrzą. Pozatem — bluz- 
ki są zupełnie proste. Mają krótki rę 
kawek bez bufki, przylegający do ra 

mienia, malusieńki dekolcik, ciasno 
oblegający całą szyję i — jakieś za- 
wiązanie z przodu, z tego samego ma- 
terjału. Schodzą poniżej talji, którą 
jednak ciasno oblegają, albo — są 
wpuszczone w spódnicę. Taka bluz- 
ka może być bardzo strojna, gdyż jej 
szyk polega na gatunku materjału i 
—- na zestawieniu kolorów z kostju- 
mem. Modny jest gruby, lśniący at- 
tas. Do jasno-niebieskiego kostjumu 
nosi się bluzki ciemno-bronzowe. Da- 
je to nowe, ciekawe połączenie, nie- 
słusznie odrzucane dotychczas. Do 

kostjamu jasno-bronzowego nosi się 
biuzki trawiasto-zielone. Do kostju- 
mu granatowego zawsze ładnie pasu 
je granatowa bluzka w olbrzymie gr 
chy czerwone i białe. Do czarnego ko 
stjumu — bluzka biała. 

Suknie są również zapięte pod 
samą szyję i często mają kołnierzy- 
ki, przechodzące z przodu w żabot. 

Taki kołnierzyk składa się np. z sze- 

UŚMIECHY |! UŚMIESZKI. 
  

Sześć djabłów. 

Łatwowierność ludzka, powiedzmy nawet 

    

poprostu głopota bywa często bezgr: 

Jednym z wielu dowodów na to jest historja 

procesu Berty Zimmerman w Temeszwarze, 

w rumuńskim Ba 

Chodzi oczyw arownicę*. Berta 

Zimmerman „czarowała i wykonyw prak 

tyki tajmnicze. Pieprzykiem całej sprawy 

jest fakt, że do klijentek jej należały panie 

z najlepszego towarzystwa Temeszwaru, któ- 

  

   

  

   

    

ry liczy bądź co bądź sto tysięcy mieszkań- 

ców, i okolicy. 

Zagadnienia, z któremi zwracano się do 

  

    

czarownicy dotyczyły wyłącznie niemal ero- 

tyki i wyjścia zamąż. Beria Zimmerman po- 

stawiła tu kwestję zupełnie niedwuznacznie. 

Rozgłosi że ma do dyspozycji sześciu 

djabłów głupich 15 złotych szedł na słu 

żbę klijentki djabėl nr. 1. Gdy ten nie bo 

  

   

    

mógł wzywano djabła nr 

rownica musiała staczać 

z którym cza- 

kie walki, oczy- 

odpowiednim ekwiwałentem ma- 

  

wiście za 

terjalnym. W ten sposób szło aż do szóste- 

go djabła, przyczem djabły miały na tyle 

taktu, że żaden z nich nie ukazywał się oso- 

biście. Jednej z kljentek pomógł w jej zmart 

wieniu odrazu pierwszy djabeł, ale to zda- 

rzało się wyjątkowo. Naogół występował 

jeden po drugim, a każdy ciągnął gotówkę z 

nieszczęśliwej damy temeszwarskiej. 

Do akcesorjów 

    

pomysłowej czarownicy 

należało również ciasto zawierające wszyst- 

kie kłopoty klijentek, które trzeba było za- 

kopać w poniedziałkowy wieczór na cmenia- 

rzu, „materac szczęścia* i cały szereg tym 

podobnych ciekawych drobiazgów. 

Proces sądowy, o którym pisma zagra- 

niczne podają skąpe wiadomości, budził po 

dobno ustawiczne wybuchy śmiechu nie ty!- 

ko wśród publiczności, ale i wśród sędziów 

Nawet oskarżona, bystra i niebrzydka kobie 

ta śmiała się serdecznie opisując naiwnosc 

szukających u niej pomocy pań. Temu na- 

strojowi zawdzięcza ona skazanie na dwa 

zaledwie miesiące więzienia. 

Temeszwar jest pewnie pierwszem mia- 

stem na świecie, gdzie powiedzenie „ldź du 

djabła'* — mogło być traktowane jako życz 

liwość. Wel. 

PRZYPOMNIENIE 
FARBIARNI, PRALNI 

CHEMICZNEJ i GREMPLARNI 

„EXPRESS“ 
Wilno, Wielka 31, tel. 17-00 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — Ceny zniżone! 

Proszę się przekonać! 
Prasowani i gremplowaniema- 

    

   

    
      

        

  

F Ties =; 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

GERNE TTT 

2 pokoje "u wiic i3 m. 1” 
2) przy ul. W. Pohulanki 15, m. 13. O wa- 

runkach dzwonić telef. 13-41. 
    

Eugenja Kobyliūska. 

ZŁOTE SCHODY 
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—. 

regu płatków, w kształcie płatka ró. 
ży, wielkości dłoni. Każdy płatek ma 
parę zakładeczek, które biegną od szyi 
i tracą się w 2/3 płatka. Są one niez- 
będne dla nadania kształtu. Płatki te 
wycina się z białego opalu i obramo- 
wuje leciutko przymarszczoną valen 
cienne'ką. Takich płatków trzeba naj 
mniej dziewięć. Sześć układa się na- 
około szyi, a z trzech pozostałych ro- 
bi się żabocik, który powstaje głów- 
nie przez to, że jeden płatek osuwa się 
4 jpod pozostałych prawie na całą 
swoją długość. Taki kołnierzyk za- 
pina się z tyłu na malutki guziczek 
z perłowej masy, zupełnie bieliźnia- 

ny i zupełnie widoczny. 
Osobny rozdział tegorocznej ino- 

) dy stanowią paski. Do sukien welnia 
nych nosi się szerokie, jaskrawe, skó 
rzane paski, zapięte z przodu na wiel 
ką, metalową klamrę, która wygląda 
jak leżące „M*. Do jasno-niebieskich 
sukien nosi się przeważnie paski czer 
wone. 

Do sukien jedwabnych robi się pa 
ski z tego samego materjału, co i sux 
nia. Taki pasek jest przewleczony 2 
przodu przez olbrzymią, prostokątną 
klamrę, bardzo jaskrawą (czarwoną, 
zieloną), a z tyłu — zawiązany na uż 
no puszczoną kokardę. 
Słynny na cały Paryż jest model czar- 
nej sukni, zwany „Katieńka*. Jest to 
rzeczywiście cudo świetnej linji, pole 
gające wyłącznie na doskonałym kro 
ju. Suknia ta z długim, wąskim ręka: 
wem mia jeden, jedyny szew, który 
biegnie naukos od łewego ramienia. 
porzez prawe kolano aż do samego 
dołu. Jedna i ta sama falbanka 5-0 
centymetrowej szerokości, drobno 
splisowana w maszynie, obramowuje
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uele i zadania Zw, Strzeleckiego. 
Niedawno ukazało się wydawniet. 

vo Centralnego Instytutu Wydawni- 

zego Zw. Strzeleckiego p. t. „Statut 
regulaminy Zw. Strzeleckiego. Część 

«. Zapoczątkowano niem serję wy- 

awnictw omawiających wyczerpu- 

100 wszechstronnie dziś rozbudowa 

e działy pracy i regulujące cało 
ycia organizacyjnego. Najbardziej 
iteresującą częścią jest niewątpliw:e 

kreślenie charakteru Organizacj:, 

sj celów i zadań, rozwijające i uzu 
»|niające odnośne punkty Statutu. 

Charakter Organizacji określa Re 
min, stwierdzając, iż Zw. Strze- 

eki jest społeczno - wojskową orga 
jizacją przysposobienia obywatel- 
kiego zawsze gotową na każde żą- 
anie Władz Państwowych przeksz- 
ałcić się w milicję obywatelską w 
(>= Państwa*. Ujęcie to stawia 

ż w formie konkretnej ie cele i za 
ania, które osiągnąć pragnie Z. 5. 
swej pracy organizacyjnej. 

| Szerzej rozwinięte są one w ia- 

jem miejscu, gdzie czytamy: „Zwią- 
jk Strzelecki pragnie przejąć, prze- 
lużać i uzupełniać wpływy wycho- 
wcze wojska i szkolnictwa państ- 
wego na terenie pozaszkolnym i 
zawojskowym dla wytworzenia w 

połeczeństwie trwałych grup społecz 
ych, oddanych bez zastrzeżeń Pań- 
wu i dla kształcenia przez te ośrod 

i typu obywatela — żołnierza”. Czo 
e hasło „Prawa strzeleckiego": 

dobro Państwa jest pierwszem i naj- 
jyższem prawem* — znajduje tu głę 
okie uzasadnienie. Stwierdza  bo- 
iem w tej części Regulamin, że „naj 
ażniejszem zadaniem praktycznego 
cia naszego Narodu jest utrzyma- 

je i zapewnienie nienaruszalności 
ywalczonej niepodległości, z której 
lopiero wyniknąć mogą inne zadania 
rzynoszące światło i pełnię życia każ 
emu Polakowi i tym wszystkim lu- 
jom, które ongiś i teraz Rzeczpospo- 
a ochrania swemi opiekuńczemi 

krzydłami* a „zadaniem  każdeg 
złonka Zw. Strzeleckiego jest wy- 
owania przedewszystkiem w sobie 
świadomionego wolnego obywatela 

zeczypospolitej,j skrępowanego w 
ej wolności jedynie tylko względa 

hi dobra ogólnego i narodowego*. 

Jako organizacja przysposobienia 
bywatelskiego, wychowująca „oby- 

gatela — żołnierza obejmuje Z. S. 
ą działalnością wychowawczą na- 
pujące trzy zasadnicze kierunki: 

Ychowanie obywatelskie, fizyczne i 

zysposobienie wojskowe. 

Wychowanie obywatelskie podno 
ma ogólny poziom kultury obywa- 

skiej w kraju, przez uświadomienie 
ywatelskie i wychowanie społecz- 
członków organizacji. Śr 

jj pracy są: wychowanie organizacyj 
„ działalność kulturalno - oświat.- 

a (organizacja obchodów, zakłada- 
e świetlic i życie świetlicowe, czytel 
ictwo i samoksztalcenie, krajoznaw 

o, dokształcanie zawodowe), akcję 
połeczną i samopomoc organizacyj- 
ja oraz propagandę higjeny społecz- 

   

Wychowanie fizyczne ma na celu 
odniesienie zdrowotności społeczetń 
wa i usprawnienia organizmów ©- 
wateli oraz wzbudzenie poczucia od 

p wiedzialności przed przyszłością 
arodu za stan swego zdrowia i po 
lom wartości fizycznej. Środkami, 
ającemi ten cel osiągnąć są: progra 
pwe wychowanie fizyczne i propa: 

la higjeny, gimnastyka, sporty. 
rystyka, obozownictwo i t. p. 

Przysposobienie wojskowe dąży 
wychowaniu i wyćwiczeniu obywa 

li gotowych i zdolnych w każdej 
wili do porwania za broń i świada 
ego wykonania swych obowiązków 

ły dół sukni, przechodzi wzdłuż 
wa, owija szyję, która przytem wy 
ąda jak w kielichu, i kończy się na 
wem ramieniu, gdzie spięta złotą, 
gtalową klamerką, w kształcie ko- 
hrdki. W takiej sukni zgrabna ko- 
eta wygląda poprostu, jak wąż. 
Letnie suknie są jasne, wzorzyste, 

rdzo kolorowe, z lśniących, gru- 
ych jedwabi, zarówno  prawdzi- 
ch, jak i sztucznych. Są również 
taniutkich fularów. Sukienki fula 
we mogą być ciemne, np. granato- 

p w białe grochy. Taka sukienka ma 
dole dwie leciutko przymarszczo- 
falbanki, szerokości jakichś 10-u 
w małym odstępie od siebie. Jest 

zatem zupełnie prosta, dosyć luźna 
talji, przewiązana wąskim pasecz- 
m, z luźną kokardą z tyłu. Ma rę- 
w długi da łokcia, dosyć szeroki, 
złożony w grórze z kilku zapliso 

pnych fałd,  roztwierający się 
dłuż ramienia przy ruchu. Kol: 
rz i mankiety batystowe, mereż- 
wane ręcznie. Kołnierz okrągły ma 
jprzodu plastronik zamiast żabotu, 
sam plastron, odwrócony ku gó- 

z powtarza się na mankietach. Do 
iej sukni, gdy jest chłodno, moż 
włożyć trzyćwierciowy żakiet z bia 
piki, okrągło wycięty przy szyi, 
kołnierza i kłap, ściśnięty w pa- 
szerokim, granatowym, skórza- 
pasem z metalową klamrą w 

ztałcie leżącego „M“. Kapelusz 
anotier" będzie wówczas również 
białej piki. Owiąże się go cieńkim 
eczkiem, przez pół głowy granat» 
m. a przez drugie pół — czerwo- 
„'Oba końce zachodzą na siebie 

. Cały komplet nazywa się „Ma- 
e Chevalier". 

  

   

Środkami . 

obywatelskich i żołnierskich. Goto- 
wość tę daje już pośrednio wychowa 
nia obywatelskie i fizyczne, daje ią 
duch karności wojskowej, poczucie 
honoru i patrjotyzmu, wyrobienia 

zmysłu polowego, kształcenie w zasa 
dach wiedzy i sztuki wojennej, jej 
niewygody i trudy, do których w 
pracy przysposobienia wojskowego 
przywykaj 

'Tak wyczerpującego ujęcia zagad 
nienia przysposobienia. obywatelskie 
go w organizacjach: społecznych nie 
mieliśmy jeszcze dotąd. Zwraca uwa 
gę harmonijne i logiczne powiąz 
trzech wymienionych wyżej kieruń- 
ków pracy organizacyjnej. 

Związek Strzelecki skrystalizo- 
wał pojęcie wychowania nowoczes- 
nego obywatela, „obywatela-żołnie- 
rza”, posiadającego umiejętność twór 
czego życia w Państwie, otganizowa- 
nia jego sił wewnętrznych i poczucia 
odpowiedzialności za Państwo i jego 

przyszłość, mającego przygotowanie 

do obrony jego granic i świadomą 

wolę obrony. Jako organizacja społe- 
czno-wojskowa wychowuje Zw. Strze 

lecki w Strzelcu „uświadomionego 
w sobie, wolnego”, a jednocześnie 
świadomie karnego obywatela Pań 

stwa. 

Rozdziały regulaminu, omawia ją- 
ce poruszone tu kwestje, nasuwają 

długi szereg refleksyj, tłumaczą i 
uczą tej Organizacji. Każdy ustęp za 
wiera tak wiele głębokich myśli iż 

   

   
   

   

  

. chciałoby się je tu w całości przyto- 

czyć. Do spraw tych wrócimy jesz- 

cze, — dziś chcielibyśmy wszystkich. 

którym bliskie są zagadnienia wycho 

wania obywateli na naszych  tere- 
nach, jak najgoręcej zachęcić do zain- 
teresowania się ich treścią. Uczynić 
to muszą koniecznie ludzie ze Zwiąs- 

kiem Strzeleckim współpracujący. 

K UBJ31ER ВОН ОМ оВк 

Otwarcie kursėw „polonoznawstwa“ 
w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy 
Wschodniej w Wilnie dla Estończyków. 

Dnia 8 b. m. pociągiem wieczor- 
nym z Rygi przybyła do Wilna wy- 
cieczka 17 osób z Estonji, złożona / 

wyższych oficerów, oraz studentów 
Uniwersytetu Estońskiego w Dorpa- 

cie. 

Wycieczka odwiedza Polskę, ce- 
lem przesłuchania w Szkole Nauk Po- 
litycznych w Wilnie specjalnie zo:- 
ganizowanego dla tych gości kursu 
tygodniowego o Polsce współczesnej. 
Kurs ten, ujęty w 30 godzin wykłado- 
wych, ma dać naszym przyjaciołom 

estońskim krótki, lecz stanowiący 
zwartą całość zasób wiadomości o 
społecznem, politycznem i gospodar- 
czem życiu odrodzonej Polski, jak 
również o przeszłości naszej ojczyz- 
ny. 

Prelegentami są częściowo profe- 
sorowie Uniwersytetu Wileńskiego i 
Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie. 
częściowo zaś zaproszeni z Warsza- 
wy specjaliści poszczególnych zagad- 
nień. 

Dnia 9 b. m. o godz. 9-ej rano roz- 
poczęto wykłady. Poprzedziło je po- 
witalne przemówienie Dyrektora In- 
stytułu Naukowo-Badawczego  Euro- 
py Wschodniej p. Władysława Wiel- 
horskiego. 

Dyr. Wielhorski zaznaczył wagę 
wzajemnego poznania się  społe- 
czeństw iPolski i Estonji, jako wa- 
runku skutecznej współpracy tych 
państw na polu międzynarodowem. 

Mówca określił tę współpracę, ja- 
ko postanowienie obrony  łącznemi 
siłami odzyskanej niezawisłości przez 
oba narody, oraz rozwijanie stosun- 
ków kulturalnych i gospodarczych. 

Sympatja, jaką się cieszy Estonja 

wśród wszystkich warstw społeczeń- 
stwa polskiego płynie nietylko z fak- 
tu harmonji politycznej między obu 
krajami. Ma ona podstawy głębsze. 
Uznanie Polaków dla niespożytych sił 
duchowych narodu Estów. Mimo 7% 
wieków niewoli wrócił on do włas- 
nego bytu państwowego nie zatraciw- 
szy ani jednego składnika swej indx- 
widualności duchowej, jako grupa 
etniczna. 

Po wywalczeniu zaś niezawisłości 
Estowie wykazują nie tylko odwagę 
cywilną w obronie swej ojczyzny, lecz 
i roztropny umiar w wewnężrzne'm 
życiu, opartem na wybitnem pocz 1- 
ciu odpowiedzialności jednostki w ży- 
ciu publicznem. 

Poczucie siły wewnętrznej Estów, 
znalazło również swój wyraz w sto- 
sunku ich do mniejszości narodo- 
wych, który może służyć za przykład 
innym państwom, gdy idzie o posza- 
nowanie odrębności językowych i 
kulturalnych różnoplemiennych oby- 
wateli Estonji. Takie traktowanie spa 
ja ich najniezawodniej z młodą pań- 
stwowością. 

Dyr. Wielhorski zapewnił wkoń 
cu gości Estońskich, że cały personel 
Instytutu stoi do ich dyspozycji, by 
wytworzyć najlepsze warunki wyzy- 
skania wykładów, gdy idzie o odpo- 
wiednią literaturę i wszelkie pomoce 

naukowe. 

   

Uczęstnicy kursów po ich ukończe | 
niu zamierzają udać się na wycieczkę 
krajoznawczą po Polsce i odwiedzić 
Warszawę, Kraków, Zakopane, Kato- 
wice oraz inne miejscowości. Wycie- 
czka ta ma być uzupełnieniem teore- 
tycznych wiadomości o Polsce, poda- 
nych ex catedra na kursie: 

Na pierwszych wagarach. 

Gdy zaświeci wiosenne słońce droga do 
parku wydaje się zawsze krótsza niż do 
szkoły. 

  

Na zdjęciu widzimy mały konflikt na 
pierwszych w tym roku „wagarach* wio- 

sennych. 

Kobieta w ubraniu mężczyzny 
Onegdaj wywiadowcy zatrzymali dwóch 

mężezyzn, którzy wyglądem swym i zaeho- 
waniem ściągnęli uwagę funkejonarjuszy po 
ticji śledczej. 

Obu podejrzanych odstawiono do Wy- 
działu Śledćzego. W. czasie ustalenia tožsa- 
mości stwierdzono ze zdziwieniem, iż jeden 
© zatrzymanych jest w rzeczywistości — ko- 
bietą przebraną w ubranie męskie. 

Zatrzymanymi okazali się mieszkańcy 
Królewca Paul Lipman i Lina Lang. + 

W czasie przesłuchania opowiedzieli oni 
następującą historję. 

_ Oboje mieli w Króleweu sklepy i interesa 
szły im nienajgorzej, gdyby nie żydowskie 
pochodzenie, a co zatem idzie prześladowa- 
nia hitlerowców. 

Życie stało się nieznośnem. Nie było dnia 

opowiadają zbiegowie, żeby w stosunku do 
niech hitlerowcy nie dopuszczali się jakiehś 
wystąpień. 

Wobec takiego słanu rzeczy postanowili 
ohoje zbiec z Niemiec. W tym celn przeszii 
nielegalnie granieę do Litwy, gdzie zaopie- 
kował się nimi komitet pomocy ofiarom prze 
śladowań w Niemezech, a następnie przedo 
stali się drogą nielegalną do Polski, zamie- 
rzająe udać się do granicy czeskiej i. przejść 
do Czechosłowacji, gdzie mają podobno 
krewnych i perspektywy na urządzenie się. 

Lina Łang oświadczyła, iż włożyła ubra 
nie męskie jeszcze dlatego, ponieważ czuła 
się w niem wygodniej w czasie tak ciężkiej 
podróży, połaczonej z trzykrotnem nielegal 
nem  przekraczaniem granicy. 

Zbiegowie odstawieni zostaną do granicy 
czechosłowackiej. L (e) 

Suknie z grubego jedwabiu m. in. 
mają „„Kazaki*, zakończone, jak i do- 
ły, szeroką falbaną, splisowaną w ma 
szynie. 

Strojne suknie letnie są ślicznie 
aplikowane. Np. suknia z prawdziwe- 
go jedwabiu w różnobarwne kwiaty 
ma dół z czarnego jedwabiu, który 
wrzyna się długiemi, wąskiemi zęba- 
mi w resztę sukni. Otóż ten dół jest cx 
ły obsypany (jednak niezbyt gęsto) 
kwiatami wyciętemi z materjału suk- 
ni. Te kwiaty, odpowiednio obrzuco- 
ne, aplikuje się b. lekko, tak, że wszyst 
kie płatki są w powietrzu. Wokoł» 
dekoltu, który, w przeciwieństwie do 
sukien wiosennych, szyję odsłania, 
powtarza się rząd tak samo apliko- 
wanych kwiałów. Poza robotą kra- ° 
wiecką, napewno niejedna z pań pot- 
rafi sobie sama takie cudo sporzą- 
dzić. 

Letnie płaszczyki, z grubego jed- 
wabiu, są naogół luźne i proste. Rów 
nie modna, jak niewygodna, choć nie 
wątpliwie efektowna — jest olbrzy- 
mia pacha, w którą jest suto wmar- 
szezony, olbrzymi rękaw,  śŚciśnięty 
przy dłoni. Prawie wszystkie te pła- 
szcze są zupełnie bez kołnierzy, niek 
tóre mają klapy. 

Kołnierz, zarówno w żakiecie, jak 
i w palcie, zastępuje szalik z barwnej 
tafty. Przewiązuje się go raz, a, że 
jest dosyć sztywny — sterczy, jak ol- 
brzymia kokarda. 

Kapelusze wiosenne są wszystkie 
w kształcie „Canotier*, dopasowane 
do koloru bluzki, lub — w kolorze ża 
kietu, czy płaszcza. Letnie kapelusze 
mają duże ronda, spuszczone naoko- 
łoło a głównie — nad prawem okien. 

Pantofle są utrzymane w kolorze 

kostjamu, o ile jest ciemny. Do jas- 
nych całości nosi się pantofle białe, 
ożywione jakimś kolorem, oczywiśc.e 
harmonizującym z toaletą. 

Na zakończenie kilka 
nych rad. 

Każda kobieta powina wystudjo- 
wać swój typ i , w miarę możności, 
tego typu się trzymać. Są np. kobiety, 
które niezmiernie zyskują w skrom- 
nym stroju sportowym, podczas gdy 
inny rodzaj ubrania tylko je posta- 
rza. Oczywiście — bywa i odwrotnie 
— są typy. które „po sportowemu* 
tracą cały wdzięk kobiecości. W tym 
względzie najbardziej miarodajne 
jest samopoczucie. 

Trzeba dbać o harmonję caiości 
Bardzu niesłusznie bagatelizuje się ró 
żne szczegóły ubrania, które stanowią 
niekiedy o całym szyku. Niedobrze 
jest również mieszać rodzaje. Wąski, 
nadmiernie wysoki obcas do sporto 
wej całości wygląda akurat tak, jak 
lakicrek do narciarskich spodni. 

PFrzy wyborze fasonu trzeba pilnie 
uważać. z jakiego rodzaju materjału 
model jest wykonany. Zastosowanie 
jadwabiu do modelu wełnianego, lub, 
co gorsza, wełny do medolu jedwab 
nego, daje zawsze fatalne rezultaty. 

Wreszcie — nie należy zapominać, 
že ialki na żurnalach są zawsze styli 
zowane, sztucznie wydłużone i wysż 
czuplone. Nieskazitelne, klasycznie 
zgrabne figury należą dó rzadkości, co 
nie przeszkadza, że kobieta z figurą 
zupełnie przeciętna może bardzo ład 
nie wyglądać. Trzeba tylko pamiętać, 

praktycz- 

  

że powinno się raczej zręcznie tuszo 
wać braki swego ciała, niż podkreślać 
jego zalety, które i tak się uwydatnią. 

Marja Milkiewiezowa. 

2-gi lot północno-wschodniej 
Polski. 

Aeroklub Wileński organizuje w 
dniach 19—21 maja r. b. Il-gi Lot 
Północno-Wschodniej Polski. и 

W locie weźmie udział kilkanaś- 
cie aparatów. Trasa niebawem zosta- 
nie ustalona. 

Kupcy i przemysłowcy radzą 
nad bolączkami ubezplecze- 

niowemi. 
W sobotę bawiąca w Wilnie Komisja Lu- 

stracyjna dla Wil. Uebzpiecz. Społecz. odbyła 
dłuższą konterencję z przedstawicielami kup 
ców i przemysłowców wileńskich. Tematem 
narad były bolączki i niedomagania ubez- 
pieczeniowe. Konferencja miała na celu usu- 
nięcie wszystkich niedomagań w tej niez- 
wykle doniosłej dla mas pracujących dzie- 
dzinie socjalnej. 

Dla uzgodnienia swego stanowiska w 
przeddzień odbyła się wspólna narada Sto- 
warzyszenia Kupców Chrześcijan, Związku 
Kupców i Przemysłowców Żydowskich oraz 
Związku Drobnych Handlowców. 

Sprawa o nadużycia 
leśne. 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał spra- 
wę nadużyć, popełnionych przez leśniczego 
Czesława Manturewicza w obrębie nadleś- 
nietwa wilejskiego w okresie czasu od 1926 
do 1933 roku. Leśniczy w ciągu 7 lat pu- 
bierał różne sumy ze sprzedaży drzewa pod 
różnemi postaciami. Suma ogólna przywła- 
szczenia według aktu oskarżenia wynosi 36 
tysięcy złotych. 

Obok leśniczego na ławie oskarżonych 
zasiadł nadleśniezy Jerzy Biernacki, oskar- 
żony © niepełnienie obowiązków kontroli, 
ezem dopuścił do popełnienia nadużyć. 

Leśniczy Manturewicz przyznał się do 
winy; natomiast jego b. przełożony oświad- 
czył, że wskutek nawału pracy nie mógł na- 
leżycie skontrolować leśniczego. 

W. obronie oskarżonych występowali ad- 
wokaci Engel, Petrusewicz, Kowalski i Sien- 
kiewiezowa. Rozprawa trwała do późna w 
noey. ё 

Wyrok podamy jutro. (w 

Epidemja odry w Słonimskiem 
Donoszą nam 0 szerzeniu się nagminnem 

odry na terenie gminy byteńskiej (pow. sło- 
nimski). W jednej ze szkół wskutek licznych 
zachorowań wśród dzieci naukę przerwano. 

POŻARY. 
We wsi Jałowie, gm. prozorockiej w do- 

mu, należącym do Aleksandra Szczerbickie- 
go, wybuchł pożar. 

Wskutek silnego wiatru ogień przerzucił 
się na sąsiednie zabudowania, będące włas- 
nością Siwiekiego i braci Wysockich. Ogień 
strawił 2 domy mieszkalne, 4 stodoły i 1 szo 
pę. Straty wynoszą 6000 zł. 

Przyczyna pożaru nie została wyjaśnioną. 
We wsi Pojodzie, gminy mejszagolskiej. 

spalił się dom mieszkalny Zofji Bożejsowej. 
W ogniu zginęło zboże, kartofle, sprzęty du 
mowe i ubranie. 

Straty wynoszą 900 złotych. Pożar pow- 
stał wskutek wadliwej budowy komina. 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 0. 

w m-cu marcu 1934 r. 

Wikłady oszczędnościowe w P. K. O. 
wzrosły w ciągu m-ca marca b. r. z kwoty 
498.612.295 zł. do kwoty 500.379.871 zł. łącz: 
nie zaś z wkładami pochodzącemi z walo- 
ryzacji dawnych wkładów markowych osiąg 
nęły kwotę zł. 525.866.360. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 052- 
czędnościowych wzrosła w tym czasie i licz- 
ba oszczędzającyckh w P K. O. W! ciągu 
marca b. r. P. K. O. wydało 26.990 nowych 
książeczek oszczędnościowych osiągając na 
dzień 31.II1 1934 r. ogólną liczbę 1.169.90% 
książeczek, łącznie zaś z książeczkami po- 
chodzącemi z waloryzacji 1.222.073 ksią- 
żeczek. 

Puck pozdrawia Wilno. 

  

  

Automobilklub Pomorski organizuje w 
najbliższym. czasie raid samochodowy do 
Wileńszczyzny. 

Podróże do Rosji. 
Sowiecki „Iniurist* (analog. do Touring 

Klubu polskiego) organizuje wycieczki do 
Rosji. Przedstawiciele „Inturista* w Warsza- 
wie pp. Świderski i Szpiegel, po objechaniu 
kilku miast Polski, przybyłi również i do 
Wilna. W niedzielę odbyła się u Georges'a 

konferencja inturistowców z przedstawicie- 
lumi prasy wileńskiej. 

‚ Zebranie zagaił p. ŚSzpiegel, poczem za- 
brał głos p. Świderski — Polak z pochodzenia, 
tylko wobec przebywania w Rosji od 35 lat 
dziś „obrusiewszij* (zruszczony) jak sam. o 
sobie na wstępie powiedział. 

Zadaniem „Inturista* — mówił p. Świ- 
derski — jest organizowanie i poinoc przy 
organizowaniu wycieczek ze wszystkich kra- 
jów Europy do Rosji sowieckiej. Szczególnie 
dziś chodzi o wycieczki z Polski. Dobre sto- 

, sunki sąsiedzkie, jakie ostatnio zostały zawar 
te pomiędzy obu państwami, wymagają bliź 

szego nawiązania kontaktu gospodarczego, 
pożytecznego dla obu stron. Do tego potrzeb 
ne jest przedewszysikiem dokładne wzajem- 
ne poznanie się, w czem bardzo może być po- 
mocne organizowanie wycieczek. 

Poza indywidualnemi wyjazdami do Rosji 
przy większych wycieczkach stosowane są 
znaczne ulgi przejazdowe i mieszkaniowe. 
Tak np. jeżeli wycieczka składa się conaj- 
mniej z 50 osób „Inturist* daje specjalny wa- 
gon z całkowitem na miejscu utrzymaniem, 
przyczem w wagonie można rmiieszkać bez 
potrzeby zatrzymywania się w hotelach. 

A w Rosji — jak powiadał p. Świderski 
— jest bardzo wiele ciekawych rzeczy do 
obejrzenia. Pomijając Kaukaz lub Krym, 
słynne ze swych uzdrowisk i pięknego kra- 
jobrazu, są ciekawe zdobycze ustroju sowiec 
kiego, których władze sowieckie nie mają 
wcale zamiaru ukrywać przed okiem cudzo- 
ziemców. 

— Wszystko możemy pokazać, co kto za 
pragnie — odparł tow. Świder ki gdy jeden 
z dziennikarzy wyraził w tym względzie pe- 
wne powąłtpiewanie — bowiem „piatiletka” 
tak wielkie dała ustrojowi sowieckiemu zdo- 
bycze, że pewne braki i _ niedociągnięcia, 
których zresztą nie negujemy, są tak drobne 
w porównaniu z tem co.od 1947 r. zrobiliś- 
my w Rosji, że w opinji o nas zaszkOdzić nam 
mie mogą. Drugiem niemniej ciekawem py- 
taniem bylo: „„Czy zagwarantowana jest wy- 
cieczkowiczom swoboda poruszania się po 
terenie Z. S. R. R. i czy osoby, które mają 
dajmy na to krewnych w Sowietach mogłyby 
je odwiedzić. 

— Przywiązanie do ustroju sowieckiego 
— odparł tow. Świderski — jest dziś w So- 
wietach tak wielkie, że już mic tego przy- 
wiązania obalić, a nawet chociażby osłabić 
nie zdoła. 

Krótko i węzłowato. Ale czy mógł przed- 
stawiciel Sowietów imaczej o tem powie- 

dzieć? i 

KURJER SPORTOWY 
Eliminacyjne zawody bok- 
serskie Zw. Strzeleckiego. 
'W dniach 14 i 15 kwietnia odbędzie się w 

lokalu Ośrodka Wychowania Fizycznego eli- 
minacje bokserskie z terenu podokręgu Zw. 
Strzeleckiego w Wilnie, celem wyłonienia 
reprezentacji na ogólne zawody bokserskie 
Związku Strzeleckiego, które odbędą się w 
dniu 28 bm. w Brześciu n. Bugiem. 

Zarząd Akademickiego 
Związku Morskiego 

podaje do wiadomości uczestników teoretycz 
nych kursów żeglarskich, że wykład dr. Syd- 
wanowicza odbędzie się we wtorek 10 kwiet- 
nia o godz. 19.30 w lokalu AZM. (Zygmun- 
towska 16), wykład zaś dr. Czarnowskiego w 
poniedziałek 23 kwietnia w mieszkaniu wła- 
snem (Zygmuntowska 20) o godz. 20. 

Obecność członków obowiązkowa. 

Odpowiedzi Redakcji. 
P. L. B. w Bytomiu. Za korespon- 

dencję nadesłaną dziękujemy. Prosi- 
my o więcej. 

  

— Jesteś tak pięknie ubrany, czy nie zeci: 
ciałbyś dać mi adres swego krawca? 

„— Owszem. Pod warunkiem że ty mu nie 
dasz mojego. 

  

NAPAD. 
„Na mieszkańca Olkienik Symehę Buzgana 

jadącego na targ de Trok, na dredze z Ol-- 
kienik do Rudziszek napadło dwóch osob- 
ników, którzy zrabowali mu 20 zł w gotów 
ee, płaszcz i kurtkę sukienną, oraz 32 klg. 
seradeli 

Płaszez i kurtkę odnaleziono następnie 

porzucone w lesie. 

„Spraweów napadu Jana Pueha i Pilusa 
Władysława, mieszkańców wsi Klepacze, 
gminy rudziskiej zatrzymano. 

Na zdjęciu podajemy tablicę pamiątko- 
wą, którą sztafeta automobilistów pomor 
skich zawiezie do Wilna. 2 

  

Złoty medal od Zw. Straży 
Pożarnych dla Marszałka 

Raczkiewicza. 
Korzystając z okazji przybycia do 

Wilna Marszałka Senatu p. Wł. Racz 
kiewicza — prezes Rady Okręgu Wil. 
Związku „Siraży Pożarnych R. P. p... 
Wojewoda Jaszczołt w towarzystwie 
delegacji Zarządu Okręgu w osobach 
pp. Wicewojewody Jankowskiego. 
Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego Pa- 
rafjanowicza, Naczeln. St. Wiszniew- 
skiego, Dyr. Biernackiego, Prezesa 
Atanasjewa i Insp. Pianki, wręczył w 
dniu wczorajszym p. Marszałkowi 
Raczkiewiczowi złoty medal zasługi, 
przyznany mu przez Zarząd Związku 
Straży Pożarnych R. P. w Warszawie 
za zasługi położone dla pożarnictwa. 
Delegacja przyjęta została przez p. 
Marszałka Raczkiewicza w pałacu re 
prezentacy jnym. \ 

W sprawie inwalidzkich 
komisyj odwoławczych. 

Ministerstwo opieki społecznej wystoso- 
wało pismo okólne do wojewodów w spra- 
wie postępowania inwalidzkich komisyj re- 
wizyjno-lekarskich i komisyj odwoławczych. 

W razie odwołania się inwalidy do d- 
cyzji komisji rewizyjno-lekarskiej co do 
stopnia utraty zdolności do pracy, należy 
udzielić inwalidzie terminu dwumiesięcza2- 
go na złożenie środków dowodowych lub 
wniosków, dotyczacych tych Środków. 
Wszelka korespondencja, mająca na celu 
uzyskanie dowodów niedostępnych dla pe- 
tenta, powinna być traktowana jako bardzo 
pilna. 

Odpisy orzeczeń komisyj rewizyjnych, 
zmieniających poprzednie orzeczenia, prze 
syłać należy niezwłocznie właściwym izbora 
skarbowym. 
PVO0444140404 
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RADIJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 10 kwietnia 1934 roku. 
7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 

por. Muzyka. Chwilka gosp. domow. 11.40. 
Pzegląd prasy. 11.50; Utwory Schulhofa (pły 
ty). 11.57: Czas. 12.05: Koncert. 12.30: Kom. 
meteor. 12.33: Koncert. 12.55: Dzien. pół, 
15.10: Program dzienny. 15.15: Pogad. Le- 
gjonu Młodych. 15.25: Wiad. eksport. 15.50: 
Giełda roln. 15.40: Koncert dawnej muzyki 
ze słowem wstępnem prof. Józefowicza (pły 
ty). 16.25: Skrzynka P. K. O. 16.40: Kącik 
językowy. 16.56: Pieśni. 17.16: Koncert. 17.50 
Program na środę i rozm. 18.00: „Praca na- 
szych rybaków morskich* odczyt. 18.20: 

Koncert. 19.00: Odczyt litewski. 19.15: Codz. 
odc. pow. 19.25: Feljeton aktualny. 19.40; 
Wiad. eksport. 19.43: Wil. kom. sport. 19.47: 

  

Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane*. 20.02: 
Audycja wokalno-muzyczna. 20.40: Pogad. 
muzyczna. 20.57: Transm. z teatru „La Śca- 
la“ w Medjolanie „Isabeau“ opera Mascag- 
niego. „O operze zreformowanej przez ra- 
djo“ felj. wygł. C. Jelłenta. D. c. transm.- 

_ Kwadr. liter. Kom. meteor. D. e. transm. 

ŚRODA, dnia 11 kwietnia 1934 roku. | 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien * 
por. Mużyka. Chwilka gosp. domow. 11.40: 
Przegląd prasy. 11.50; Utwory Humperdincka 
(płyty) 11.57: Czas. 12.05: Melodje straus 
sowskie (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.32: 
Utwory Offenbacha (płyty). 12.55: Dzien. 
poł. 15.10: Program dzienny. 15.15: Rezerwa. 
15.25: Wiad. eksportowe. 15.30: Giełda roln. 

15. Koncert solistów. 16.10: Program dla 
dzieci. 16.40: „Praca domowa ucznia* odcz. 
16.55: „Hanka i Lucienne* (Ordonówna i 
Boyer) płyty. 17.20: Koncert walców. 17.50: 
Progr. na czwartek i rozm. 18.00: „Od pro- 
mieni kosmicznych do fal radjowych* odez. 
18.20: Muzyka lekka. 19.00: Przegląd litew- 
ski. 19.15: Codz. odc. pow. 19.25: „Parnas 
we mglach“ felj. wygł. K. Irzykowski, 19.40: 
Wiad. sport. 19.43: Wil. kom. sport. 19.17: 
Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane*. 20.02: 
Recital skrzypcowy. 20.45: „Uczmy się mó- 
wić” felj. wygł. K. Jabłowski. 21.05: VI Wie 
czór Mickiewiczowski transmitowany z Celi 
Kanrada: „Czem jest dla nas Mickiewicz?“ 
improwizowana dyskusja młodych poetów. 
Udział biorą: Teodor Bujnicki, Konstanty 
Gałczyński, Józef Maśliński i Jerzy Zagór- 
ski. 22.00: Muzyka lekka. 23.00: Komunikat 
meteod. 23,05; Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
KONCERT DAWNEJ MUZYKI. 

W! programie wtorkowym znajdą radjo- 
słuchacze, lubiący muzykę poważniejszą, cie 
kawą audycję z płyt, poświęconą dawnym 
mistrzom, głównie włoskim. A więc o godz. 
15.40 po słowie wstępnem prof. Michała Jó- 
zefowicza w$ykonane będą utwory Vivaldiego, 
Martiniego, Scarlattiego, Veraciniego i Tar- 
tiniego. 

   

     

MIŁA PIOSENKA. 
iPrzebojowe melodje mają to do siebie, 

że przez pewien czas towarzyszą nam nieza- | 
leżnie od naszej woli na każdym kroku. 
Początkowo zachwycają, nucą je wszyscy, 
aż wreszcie gdy zejdą do repertuaru podwó- 
rzowego zaczynają działać normalnemu człą 
wiekowi na nerwy. Historją takiej „miłej | 
piosenki“ będzie audycja wokalno-muzycz- 
na, którą napisali dla radja T. Sygietyński 
i A. Wodzinowski i która wykonana będzie 
we wtorek © godz. 18.20. ; 
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wtorek į jare: Leena Wielk. 

10 Waichėdalešca — 4.4 m. 34 

Kwiecień || z.oosa ‚ — в6ь 07 

Spostrzeżonia Zakładu Motaoroispii U.8.B. 

w Wilnie z dnia 9AV — 1934 roku 

Ciśnienie 757 
Temperatura šrednia + 10 
Temperatura najwyższa -- 14 
Temperatura najniższa + 3 
Opad — 1,5 
Wiatr połud.-wsch. 
Tendencja — spadek 
Uwagi: rano pogodnie, wieczorem deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
16 kwietnia według PIM. 

Najpierw jeszcze dość pogodnie, poczem 
wzrost zachmurzenia aż do przelotnych desz 
ezów, począwszy od zachodu kraju. Ciepło 
Słabe wiatry z kierunków południowych. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
kowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem” 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20. 

Oraz Filemonowicza — Wielka 29, Chróś 
cickiego — Ostrobramska 25, Chomiczew- 
skiego — W. Pohulanka 25, Miejska — Wi- 
Wileńska 25. 

ADMINISTRACYJNA 

— Starostwo Grodzkie Wiłeńskie podaje 
do ogólnej wiadomości, że za uszkadzanie 
wszelkiego rodzaju ogłoszeń urzędowych, ob 
wieszczeń i planów, jak też zrywanie, zakle 
janie lub w jakikolwiek sposób usuwanie, 
osoby winne będą pociągane do odpowiedzial 
ności administracyjno - karnej w myśl par. % 
Rozporządzenia Wojewody Wileńskiego z dn. 
7 kwietnia 1929 r. (Wil. Dz. Woj. Nr. 5, poz. 
481) karą grzywny w dródzę administracyj 
nej do 500 zł. lub aresztem do 14 dni, albo 
obu tym karom łącznie. 

MIEJSKA 

— Pożyczki na budownietwo drewniane. 
W nadchodzącą środę odbędzie się zapowia 
dane już przez nas posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy, poświęcone rozpatrzeniu podań 
osób ubiegających się o pożyczki na wyko 
ezenie rozpoczętych budowli mieszkalnych 

i na budowę nowych domów drewnianycii. 
Ogółem do chwili obecnej do Komitetu Roz- 
budowy wpłynęło przeszło 80 podań. 

Maksymalna granica poszczególnej po- 
Łyczki ustalona została na sumę 4.000 zła 
tyeh. 

— Dziś rozpoczyna się rejestracja rowe- 
rów. Dziś 10 bm. wydział drogowy Zarządu 
miasta rozpoczyna rejestrację rowerów, któ- 
ra potrwa 20 dnia 30 maja r. b. Codziennie 
rejestrowaniy ch będzie 100 numerów w kolej 
mości, poczynając od pierwszego. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Związek Absolwentów Gimnazjum Je- 

zuitów podaje do wiadomości, że na Zgro- 
madzeniu Walnem, które się odbyło dnia 
6 b. m., zostały wyłonione następujące wła- 
dze Związku: prezes Z. Mliniez, wiceprezes 
E. Piotrowicz, sekretarz W. Strugalski, skar 
bnik W. Hejulaum. Przew. Kom. Rew. p. St. 
Połakowski, przew. Sądu Kol. p. Stefano- 
wicz. 

"Z POCZTY 

— Samołoty na usługach poezty. W związ 
ku z ostatniemi umowami lotniczemi z o$- 
ciennemi państwami, Polska sieć lotnicza 
została związana z wielką siecią międzyna 
rodową. Ułatwia: to i przyśpiesza wysyłkę 
poczty lotniczej do najdalsńych nawet krań- 
ców świata, gdzie tylko docierają płatowce 
pocztowe. 

W najbliższym czasie wszystkie urzędy 
pocztowe na terenie Wileńskiej Dyrekcji bę- 
dą przyjmowały pocztę lotniczą do Afryki. 

— Prace nad udoskonaleniem sieci tele- 
fonieznej. Z dniem 1 maja r. b. Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów przystępuje do 
głównych inwestycyj i naprawy linij tele- 
fonicznych. W pierwszym rzędzie zostaną 
zmienione stare słupy oraz udoskonalone 
przewodk telefoniczne. 

Roboty potrwają kilka miesięcy. 
— Pomyślny rozwój wileńskiej centrali 

telefonieznej. Centrala telefoniczna w Wil- 
mie coraz bardziej rozwija się. W ciągu o- 
statnich trzech miesięcy r. b. przybyło z gó 
rą 200 nowych abonentów telefonicznych. 

Z ewzględu na niską cenę instalowania 
aparatów telefonicznych należy przypusz- 
czać, iż w ciągu lata przybędzie dalszych oka 
ło 200 nowych abonentów. 

GOSPODARCZA 
— Stabilizacja cen cegły Jak się dowiaduje 

my wysiłki rządu w kierunku stabilizacji cen 
segły zostały uwieńczone pomyślnym wyni- 
kiem. Przed kilku dniami Związek Cerami 
ków złożył deklarację największych cegiel 
ui okręgu warszawskiego, zobowiązitjących 

  

    

  

JÓZEF SCIPIN. 

NIKA 
się de utrzymania cem cegły w bieżącym se 
ronie na poziomie nieprzekraczającym w 
ładnym wypadku 45 zł. za 100 sztuk loco 
cegielnia. 

— (Ceramika wileńska zdobywa nowe 
rynki. Do Wilna przybyli przedstawiciele 
importerów francuskich i belgijskich. Za- 

  

graniczni goście nawiązali pertraktacje w 
sprawie dostarczania do Francji i Belgji 
większej ilości wileńskich wyrobów cera- 
micznych, które nawet zagranicą zdołały 
sobie zdobyć jedną z najlepszych marek. 
Prowadzone rokowania są na jak najlep 
szej drodze, ostatecznego zawarcia i pod 
pisania umowy oczekiwać nałeży w dniach 
najbliższych. 

— Opłaty na rzeźni miejskiej muszą być 
obniżone. Organizacje rzeźnicze złożyły na 
ręce p. wojewody Jaszczołta i prezydenia 
miasta dr. Maleszewskiego obszerny memo 
rjał uzasadniający konieczność obniżenią a 
50 procent opłat ubojowych na rzežni miei 
skiej. 

Autorzy memorjalu z calą  slusznošcią 
stwierdzają, że obecne opłaty powodują za- 
straszające zwiększenie się tajnego ubojn. 
który tem samem zmniejsza zyski rzeźni 
Z drugiej strony obniżenie tych opłat wpły 
nie w rezultacie na zwiększenie ogólnego 
dochodu, gdyż ryzyko tajnego uboju prze 
wyższy wówczas płynące stąd korzyści ma 
terjalne. 

W dalszym ciągu memorjału podane sa 
charakterystyczne cyfry, które ilustrują wy- 
sokość opłat na rzeźni miejskiej. Dość po 
wiedzieć, że łącznie ze wszystkiemi koSzta- 
mi, wliczając w to wszelkię podatki, koszta 
przywozu i różnych opłat ogólne obciążenie 
za ubój jednej sztuki bydła dochodzi nie 
kiedy do sumy 40 zł. W tych warunkach 
nic dziwnego, że tajny ubój mimo dotkl:- 
wych kar kwitnie, utrudniając walkę o pod- 
niesienie stanu zdrowotnego na terenie 
Wilna. 

Trzeba dodać, że zabiegi o obniżenie op 
łat na rzeźni miejskiej prowadzone są już 
od dłuższego czasu. Obecnie jednak, jak 
słychać, mają być podobno uwieńczone po- 
myślnym skutkiem. 

— Zeznania o doehodzie. Władze skarb. 
we przypominają, że do dnia 1 maja wszy 
scy płatnicy podatku dochodowego obowią 
zani są złożyć we właściwych urzędach skar 
bowych zeznania o dochodzie, uzyskanym 
w roku 1933, wypełnione na wydanych bez 
płatnie błankietach. Jednocześnie ze złoże 
niem zeznania płatnik obowiązany jest wpła 
cić do kasy skarbowej połowę podatku do- 
chodowego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Czarna kawa klubu społeczne- 
go. Zarząd Klubu Społecznego przy- 
pomina. że w środę dnia 11 kwietnia 
o godz. 18 w lokalu Sekretarjatu Wo- 
jewódzkiego BBWR. odbędzie się cza” 
na kawa na której wygłosi odczyt o 
„Współczesnych Problemach Ustro- 
jowych* Redaktor Naczelny ,„Kurje- 
ra Porannego" p. Wojciech Stpiczyń- 
ski. 

— Zarząd Związku Legjonistek Polskiel: 
w Wilnie uprzejmie zaprasza  Członkinie 
Związku, oraz wszystkie byłe legjonistki na 
skromne tradycyjne „Święcone*, które od- 
będzie się dn. 11 kwietnia b. r. o godz. i3 
w lokalu Związku, ul. Żeligowskiego 4. 

Tasas, Zjednocz. Chrześc.Społecznego. 
W końcu dbiegłego tygodnia dokonano wy- 
borów do prezydjum stałego Zarządu Wo 
jewódzkiego Zjednoczenia Chrześcijańsko 
Społecznego w Wilnie w składzie następu 
jącym: Stanisław Wojtkiewicz — prezes, ks. 
Tadeusz Makarewicz -— wiceprezes, Janinz 
Rodziewiczowa — wiceprezes, Juljan Junie- 
wicz — skarbnik, Wanda Hejbawiczowa + se 
kretarz. 

Program prac stronnictwa wzbudza co- 
raz to większe zainteresowanie we wszyst- 
kich warstwach społeczeństwa i zyskuje licz- 
uych zwolenników na terenie Wilna, jak 
również wśród szerokich mas ludności wiej- 
skiej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jutrzejsza Środa Literacka będzie VI 

Wieczorem Mickiewiczowskim. Wypełni go 
dyskusja młodych poetów na temat „Czem 
jest dla nas Mickiewicz?“ W žywej wymia- 
nie zdań, odsłaniającej znaczne różnice po- 
glądów, wezmą udział: Konstanty Gałczyń 
ski, Teodor Bujnicki, Józef Maśliński i Jerzy 
Zagórski. Improwizowaną tę dysputę popre 
wadzi p. Tadeusz Byrski. Następnie obecni 
na sali goście proszeni będą o przyłączenie 
się do dyskusji. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp jak 
zwykle. 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Bezpar 
tyjnego Związku Zawodowego Maszynistów 
Kolejowych powiadamia, iż w dniu 11 kwic- 
tnia 1934 r. w Ognisku KPW w Wilnie, ul. 
Kolejowa 19 odbędzie się kwartalny zjazd 
Przewodniczących Kół BZZM z następują- 
cych parowozowni: Wilno, Brześć n/B, Ba- 
ranowicze, Wołkowysk C., Czeremcha, Grod- 
no, Białystok, Mołodeczno celem opracowa: 
nia wniosków postulatowych i organizacyj- 

  

NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy i paszportu zagranicę. 

Pociągiem tym jechała pielgrzym 
ka do Czętochowy. Spokojnie więc 
jechałem niby to pielgrzym, mijając 
przystanki. Niedaleko Częstochowy, 
pewien pan powiedział żem powinien 
na ostatnim przystanki przed Często 
chową wysiąść, gdyż w Częstochowie 
nie wyjdę z dworca bez biletu. Usłu- 
chatem go. 

Był to wczesny ranek. 

ROZDZIAŁ VIII. 

W Częstochowie. 

18 sierpnia. 

Idąc szosą przyłączyłem się do 
pielgrzymki i za dwie godziny byli- 
śmy w Częstochowie. Najpierw po- 
szedłem na Jasną Górę, gdzie przed 
Obrazem N. M. P. wysłuchałem mszy 
świętej. Tłok tam był straszny. Tłum 
się cisnął, każdy chciał być na prze- 
dzie. Wieśniacy na kratach przed ołta 
rzem wieszali wiązanki ze lnu. pro- 
sząc o urodzaj Najświętszą Panienkę. 
Nad ołtarzem cały sufit był pokryty 

DUEL 

kulami, laskami i t. p. To uzdrowieni 
kalecy pozawieszali w dowód podzię 
kowania, niepotrzebne im już pezy- 
rządy. 

Pierwszy dzień w Częstochowie 
spędziłem na terytorjaum Bazyliki. — 
Noce spędziłem z pielgrzymami w kla 
sztorze, gdzie wszyscy spaliśmy jak 
śledzie w beczce. 

19 sierpnia. 

Wstałem wcześnie i po nabożeń- 
stwie poszedłem do magistratu — do 
wydziału opieki społecznej. Otrzyma 
łem 1 zł. 50 gr. Wieczorem poszedłem 
na dworzec, wsiadłem na stopnie 0s- 
tatniego wagonu II klasy pociągu po- 
spiesznego zdążającego do Krakowa. 
Byłoby wszystko dobrze, gdyby nie 
pewien ksiądz, który ujrzał mnie sie 
dzącego na stopniach i krzyknął: 

— Włażź prędko do środka bo 
spadniesz, i poniesiesz śmierć, albo 
zostaniesz kaleką na całe życie. 

— Nie proszę księdza, nie spadnę, 
dobrze się trzymam. 

+,  Mydawnietya „Kutjez Wileńckic Rka s ogr. ajp. 

  

nych na III Wszechpołski Zjazd Delegatów, 
który odbędzie się w dn. 27 i 28 maja b. r. 
w Gdyni, oraz opracowanie planu organiza 
cyjnego i kulturałno-oświatowego na terenie 
Dyrekcji K. P. Wileńskiej BZZN. 

Peczątek ebrad Zjazdu w Wilnie o ge 17. 
11-ej. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiege 
edbędziesię dnia 1i b. m. o godz. 20 w sali 
przy uł. Zamkowej 24. Goście mile widziani. 

— ODCZYT W STOWARZYSZENIU 
NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH. We wtorek 
dnia 10 kwietnia r. b. o godz. 19 w lokalu 
Państwowej Szkoły Przemysłowo-Handlowej 
przy ul. Wileńskiej 10 odbędzie się interesu- 
jący odczyt na zebraniu Ogniska pracy pe- 
dagogicznej Stowarzyszenia nauczycie! 
Szkół Zawodowych, p. dyr. Łuczkowskiego 
p. t. „Organizacja i kontrola praktyk uczniw- 
skich”. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Mazyezny „Lutnia* Dziś po raz 

8-ту komedja muzyczna „Rajski Ogród* z 
muzyką J. Świętochowskiego. Przedstawie 
nie dzisiejsze przeznaczone dla Garnizonu 
wileńskiego. Jutro „Rajski Ogród* dla Eos 
kolejowych. 

— „Rajski Ogrėd“ po cenach propagan+ 
dowych. W czwartek ukaże się po cenach 
propagandowych interesująca komedja mu- 
zyczna kompozytora wileńskiego J. Święto- 
chowskiego „Rajski Ogród*. Geny propa- 
gandowe od 25 gr. 

— „Manewry jesienne“ w „Luini“. Naj- 
bliższą premjerą Teatru „Lutnia* będzie 
ogólnie lubiana melodyjna operetka Kalma- 

a „Manewry jesienne* w opracowaniu re- 
żyserskiem M. Tatrzańskiego. W roli głów- 
nej ujrzymy znakomitą śpiewaczkę operową 
Olgę Szumską, którą kierownictwo Teatru 
pozyskało na szereg występów w tej dosko 
nałej operetce. 

— Teatr Miejski Pohulańke. Dziś, we 

wtorek 10 b, m. o godz. 8-ej wiecz. po raz 
trzeci Teatr na Pohulance daje satyryczną 
komedję w 3-ch aktach Antoniego Słonim- 
skiego p. t. „Rodzina*, W sztuce tej autor 
w sposób bardzo dowcipny porusza kwestję 
„rasizmu“, którą pasjonują się dzisiaj Niem- 
cy hitlerowskie, a która i w Poisce wywołała 
pewne echa w opinji publicznej. Słonimski 
z właściwą sobie ciętością pióra rozprawia 
się z tem modnem hasłem, ukazując jakis 

figle życie płata doktrynerom „czystej rasy“. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WŁAMANIE DO SKLEPU ANTYKWARJU- 

SZOWSKIEGO. 

Onegdaj wieczorem dokonane zostało wła 
manie do sklepu antykwarjuszowskiego Ka- 
ca (Wilenska 7). 

Złodzieje włamali się do sklepu przez tyl 
ne drzwi i wykradli stamtąd kilka antyków. 
wartości kilkuset zł. 

W związku z tą kradzieżą zatrzymano 
wczoraj zawodowego złodzieja Fiedorowa, 
którego osadzono w areszcie centralnym. 

Fiedorow nie przyznaje się do dokonania 

tej kradzieży. 
Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

RZEKOMY INŻYNIER. 

Wezoraj zatrzymany został w Wilnie nie 
jaki Wołdemar Horski (Szkaplerna 85), po- 
zostający pod zarzutem wyłudzenia drogą 
oszukańczą zniżki kolejowej na przejazd do 
Warszawy. 

Horski zgłosił się mianowicie do PUPP., 
gdzie oświadczył, że jest bezrobotnym inży: 
nierem i chce uzyskać zniżkę kolejową na 
przejazd do Warszawy, (miał oirzymać iam 
pracę). 

Bezrobotny „inżynier* przedstawił na do 
wód swych słów odpowiednie dokumenta. W 
międzyczasie jednak wyjaśniło się, że Hor 
ski nigdy inżynierem nie był i całą historję 
zmyślił w celu otrzymania oszukańczym spo 

sobem zniżki kolejowej. 
Osadzono go w areszcie centralnym do 

dyspozycji władz śledczych. (e) 

WYBRYK ULICZNIKÓW. 

Wezoraj wieczorem w ogredzie franeisz- 
kańskim przy uliey Troekiej miał miejsce» 
następujący wypadek: 

Trzech nieznanych łobuzów bez powoda, 
zbiło dotkliwie do krwi 4—5-ietniego chłop 
czyka, który bawił się w ogrodzie. 

Ulieznicy w wieku 15—16 lat, po tym wy 
bryku szybko ulotnili się zanim przechod- 
nie zdążyli ich zatrzymać. (el 

Z życia żydowskiego. 
Wojewódzki Komitet L. O. P. P. w w Wił 

nie dla propagowania LOPP-u wśród ludno 

ści żydowskiej rozpoczął już ożywioną dzia 
łalność propagandową. 

Komitet Wojew. wydał do ludności ży- 
dowskiej Wilna odezwę nawołującą do zak 
ładania komitetów lokalnych, propagowa- 
mia i popularyzowania wśród szerokich 

warstw, wstępowania do szeregów organiza- 

cyjnych oraz materjalnego wspierania L. 

O. P. P-u. 
* 

Z inicjatywy organizacji ortodoksyjnej 
„Agudas Jisroel* w Wilnie ma być wkrótce 
zwołana do Wilna wielka konferencja orga 
nizacyj ortodoksyjnych „Agudas Jisroel“ 7 
województw północno-wschodnich. 

Komitet „Agudy* w Wilnie czyni już 
przygotowania do zorganizowania zjazdu. 

— Ale możesz zasnąć, właź prę- 
dzej. 

Wlazłem i musiałem opowiedzieć 
księdzu o sobie i swojej włóczędze. 
Użalił się, dał mi złotówkę i paczkę 
z jedzeniem. Zaledwie zdążyłem po- 
dziękować, a tu konduktor. 

— Bilet pana — pyta groźnie. 
— Przepraszam, nie.mam biłetu 

odpowiedziałem z żalem. Wówczas 
konduktor  pozamykał wszystkie 
drzwi i poszedł na drugi koniec wa- 
gonu. Słyszałem, że ksiądz także pro 
sił żeby mi darował. 

— A od czego ja tu jestem — us- 
łyszałem w odpowiedzi. Źle się jed- 
nak nie skończyło, bo gdy pociąg zat- 
rzymał się, podszedł do mnie tenże 
konduktor i otwierając drzwi rzekł: 

— Uciekaj pan, żebym więcej nie 
widział. 

Nie dałem sobie dwa razy tego po- 
wtarzać, zeskoczyłem i szybko skry- 
łem się między wagonami. Nie posie 
działem tam 1 pół godziny, gdy nad- 
szedł pociąg towarowy. Oczywiście 
skorzystałem z okazji i wkrótce zno 
wu jechałem. Już dniało., 

20 sierpnia. 

Drzemałem. Gdy obudziłem się 
pociąg stał. Ostrożnie wyjrzałem z 
wagonu i zobaczyłem napis „Zawie: 
ie". Pociąg drgnął i ruszył dalej wio 

K_ U R JE R_ WI L EN SKA Ne. 95 (2985) 
  

najpiękniejszych į 

300 55... 

TAŃC 

Niebywały film, oczekiwany prze MILIONY! 
Przewrót w dziejach kinematografji! 

  

ZĄCA VENUS 
Wszystkie arcydzieła BLEDNĄ wobec tego m Iszego filmu naszych czasów. 

UWADZE PAŃ: Królewa mody JOAN CRAWFORD zademonstruje 

Śledźcie za anonsami! Już wkrótce 6 0 si: „HE 

w rel. gł. 

Jean CRAWFORE 
I Clark GABILE 

najmedniejszych strojów 

LiOS*" 
  

Polskie Tatry! Cudowne plenery! 

CA
SI
NO
 

Nadprogram: 

Rewelacyjny potężny polski dźwiękowiec, 

przepiękny wielki film tatrzański p. t. 

Czarowny świat Tatrl Nadzwyczajne walki żywiołów I 

Cudowne ewolucje narciarskiel Przepiękna ilustracja muzyczna w wykonsniu słynnege kompozyt. GOLDAI 
Każdy, kto kocha nasze Tstry powinien oglądać to arcydzieło! 
Najnowsze dodatki dźwiękowe, kronika zagraniczna Pata, Seanse od godz. 4-ej. 

Dziś premjera! Niebywały sukces Polskiej produkcji 1934 r. PO RAZ PIERWSZY W WILNIE, 

ZAMARŁE ECHO 
Sceny mrożące krew w żyłacj 

Film naprawdę dla wszystkichi 

W sobotę i niedzielę od godz. Ź-ej. 
  

I 
D-ra Pim 

Dziś! NAJWIĘKSZA SENSACJA ŚWIATA! 
Film wielkiej emocji i niezwykłego naprężenia! Ё 

Mabuze 
Znakomity twór genjusza ludzk. o niezw. rozmachu 

Świetny nadprogram. 
realizacyjnym.      

RÓŻY w swej najnowszej kreacji jako 
na bezludnej wyspie. 

Nad program: Aktualja dźwiękowe. 

Dziś premiera dla wszystkich 

Nowoczesny Robinson 
Douglas Fairbanks 

Zdjęcia bajeczne. Kapitalne pomysły. 

Na premierę bilety honorowe i bezpłatne nieważne. 

Robinson Kruzoe 

  

   

  

Ostatni dzień! 
Już 30.000 widzów podziw. 
najgłośniejszy film polski HELIOS 

Golosseum 
OSTROBRAMSKA 5 

Długooczekiw. mai 
Miłość, sensacja, erotyka! 
Nieuchwytny .. tajemniczy... 
sktualny „Paramount“. 
Mizantrop i Druciarz. 

„Šviatowid“   Dziśł Największy triumf kinematografji światowej! 
zwykle wstrząsający dramat erotyczny, EV „Zaledwie wczoraj” 

„Wielka Grzesznica“ 

Na scenie: Skecz z repert. Tentru „Cyganerja* 
Codz. poranki od g. 2—4 na film „Krół Królów” po cen. zniż.: balkon 15 gr., parter 25 gr 

Ostatnie dni! 

Kocha... Lubi... Szanuje.. 
z udziałem asów i gwłazd: Loda Halama, Bode, Walter, Pogorzelska, Chmurkowska, Tom, Znicz i in 

Kto nie zdążył zobaczyć niech śpieszy! 

Klub dżentelmenów 
„Na ćwiczeniach*. 

Początek o godz. 2-ej 

«ac (live Broock 
oraz majnowszy dedatek) 

Uwaga: do 9 b m 

Film, który na wszystkich zostawi niezatarte wrażenie. Nie- 
i „Zsułki žycia“ 

w rol. gł. kobietaa o zimnem sercu, a płomienya 
głosie Claudete Coibert,, R. Corter i Baby | 
Roy, oraz sen.film polski p.t. „Rycerze Mroku" 

  

  

Pragniesz swej rodzinie zabezpieczyć egzy- 
stencję, zapisuj się na członka 

(irzegtijańskiego Banku Spółdzielczego 
Wilno, Zamkowa 18 

możesz uzyskać kredyt na prowadzenie handlu 
lub warsztatu, a w razie śmierci — rodzina 

otrzyma zapomogę 2400 zł. 

  

Do akt. Nr. 187/34. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX-g0 rew. 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej 6 — 22, 
na zasadzie art. 602—604 K. P. C. ogłasza, że w 
dniu 13 kwietnia 1934 г. od g. IO-ejjrano w Wilnie, 
przy Wielkiej 44 w Domu Bank. T. Bunimowicz odbę- 
dzie się w trybie art. 116 Prawa Bankowego (Dz. U. 
R. P. z dn. 17.111 28 r.) sprzedaż z przetargu publicz- 
nego 12 sztuk 8%-wych listów zastawnych Wileńskie- 
go Banku Ziemskiego po 250.— dolarów U. 5. A. 
nominalnej wartości ZĘ a razem nominalnej war- 
tości 3.000.— dolarów U. 5. A. z kuponami platnemi 
w dniu 22 czerwca 1934 r. na zaspokojenie pretensji 
Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wilnie do Kon- 
raPa Łozińskiego, zamieszkałego w majątku „Hołyn- 
ka“, poczta Siniawka k/Nieńwieża, województwa No- 
wogródzkiego w sumie zł. 11.174,76. — zabezpieczo- 
nej zastawem na tych listach zastawnych na mocy 
art' 46—48 Frawa Bankowego. 

Wilno, dnia 23 marca 1934 r. 

Komornik (—) Wł Matuchniak. 

  

Już od dzisiaj! ZNAKOMITE LODY 

„I DORMANA" 
(dawniej pod Ratuszem) obecnie w nowym LUK- 

SUSOWO urządzonym Lokalu 
przy ul. Wielkiej 34, tel. 19-58 (daw cuk. Bro- 
nisława) poleca swoje wyśmienite LODY rozmai- 
tych gatunków, stale Świeże po censch normal. 

Pokój 
z wygodami do wy- 

najęcia. Z/k Dobro- 

czynny 2-a, m. 14. 

Doktór 

Zygmunt kudrówicz 
Choroby weneryczne, 

skórne | niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 

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

  

DOKTÓR 

U. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

moczopłciowe. 
od @ 9—11 5— 8 wiecx 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 
Wileńską 28, tel. 277 

H kenipsbgrq 
Choroby ekórne, 

wsnieryczne 

i moczopiciowė, 
ulica Micklewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godx. 9--12 1 4—8 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skorme, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiawicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—| i 4—£ 
Z.W.P 

Akuszerka + 

Marja Laktronė 
przyjmuje od 9 do 7 wiec1 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—26 
(obek Sądu) 

  

  

  

  

Sprzedam 

(dm MUIOWKANY 
z ogródkiem w dzielnicy 
skanalizowanej.  Dowie- 
dzieć się w Administracji 
„Kurjera Wileńskiego" w 
godz. 12—3 po południu 

i 7—9 wieczorem. 

  

     

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjzauje bez przerwy 
przeprowadziła stą 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
mx lewo Gedeminowstu 

ul. Grodzka 27. 
  

BKUSZERKA 

Śmiażowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tumże gabinet koametyes' 
ny, usuya zsnarozczki, bro 
dawki, kurzaiki | wągry 

Maszynistka 
znająca również 

buchalterję 
i korespondencję 

handlową 
poszukuje posady 

biurowej, może być 
na zastępstwo. 

Łaskawe zgłoszenia do 
Red. „Kurj. Wil.* pod Z. S. 

  

De wynajęcia 

mieszkanie 
2 */ą piętra. 3 pokoje z 
wygodami, bardzo ciepłe 

słoneczne. Tartaki 19-17 
róg Ciasnej o warunkach 
tamże w m.4 lub tel. 3-52 

Mieszkanie 
3 pokoje z wygodami do 

wynajęcia. Beliny |, 
(dawniej Ostrobramska). 

  

Mieszkanie 
4 pokojowe z wygO 
dami, wejście fronto 
we do wynajęcia 06 
zaraz przy ul. Tatar; 
skiej 20. Tamże lol; 
duży na  parterz 
nadający się dla in 
stytucji lub większe 
go przedsiębiorstw: 

wejście frontowe 
oddzielne, dowiady 
wać się u wł. dom 

CHART 
bronzowy w centki zginad 
uprasza się odprowadzid 

M. Pohulanka 10—7 

Samochód 

  

_„Fłał* 4 lub 6-osobo 

sprzedaje się 
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Pokój wynajęcia 

Wielka 7 m. 3, tel. 12-50 
oglądać 10—12 i 3—5. 

  UL. BISKUPIA 4 

suchy 

Pokój =» 
Jagiellońska 9-13 

ząc mnie na jednym z wagonów. — 
Tym sposobem dojechałem do, Ząb- 
kowic. Tu wysiadłem, gdyż zaczęło 
się manewrowanie. Niedaleko tofu 
kolejowego ujrzałem zabudowania ja 
kiegoś folwarku. Poszedłem tam i 
proszę o kubek wody. Zamiast wody 
dano mi mleka z chlebem. Podzię- 
kowałem i już chciałem odejś 
gospodarz zapytał dokąd idę i skąd. 
Opowiedziałem wszystko. , Wtenczas 
zaproponował, żebym w Krakowie 
udał się do jego brata, do którego da 
list. Na dziś zaproponował nu nocleg. 

   

    

   

Nazajutrz znów nie pozwolił iść, mó- 
wiąc żebym dobrze wypoczął. Jadłem 
u niego dobrze i owoców miałem do   

syć. T tak  odpoczywałem u niego... 
cały tydzień. 

ROZDZIAŁ IX. 

Więzienie na kołach. 

25 sierpnia. 

Dżiś pożegnałem dobregć g0spo- 
darza i wyruszyłem w dalszą drogę. 
Od Ząbkowie do Krakowa jest 75 
kim., więc kombinowałem jakby za 
jechać pociągiem. Poszedłem do stac- 
ji „Ząbkowice*. Akurat stał pociąg 
gotowy do odjazdu w stronę Krako- 
wa. Ukryłem się za drzewem w ocze- 
kiwaniu, wreszcie pociąg ruszył. — 
Wyskoczyłem w ukrycia i wlazłem 

mRikakiać „ZNICZS, liko, Biskupia 4, tel. 3- 49. 

„ZXGUOT З а, 

    

do budki konduktorskiej i tak niezau 
ważony przez nikogo wysiadłem jed- 
ną stację przed Krakowem. Stąd do 
Krakowa było 8 klm., które przeszed- 
łem pieszo. Najpierw spełniłem proś- 
bę gospodarza z Ząbkowie i oddałem 
list, gdzie zostałem poczęstowany о- 
biadem. Po obiedzie zwiedziłem Kra- 
ków. następnie udałem się na dwo- 
rzec, celem odjazdu do Lwowa albo 
do Zakopanego, ostatecznie nie zde- 
cydowałem się dokąd. Przy rozmowie 
z jednym z kolejarzy dowiedziałem 
się, że najbezpieczniej dojadę do Za- 
kopanego w skrzyni pod wagonen:, 
w której wożą psów. Zaznaczył przy 
tem, że gdy pociąg jest już gotów do 

odjazdu wlazi jest zapóźno. Trzeba 
więc ulokować się było przedtem. — 
Usłuchałem tej rady i wobec takiej 
okazji postanowiłem jechać do Zako- 
panego. Przedartėm się na teren kole 
jowy i odnalazłem pociąg z napisem: 
Kraków — Zakopane, przy nim: stał 
wagon bagażowy, pod którym widnia 
ła budka, o której mówił mi kolejarz. 

Przypomniałem jego ostatnie słowa 
które rzucił mi na odchodnem: 

— Niech pan pamięta i drzwiczek 
za sobą nie zatrzaska, bo nie otworzy 
gdyż zatrzask nie otwiera się z wew 
nątrz, lecz zewnątrz niech pan drzwi 
przytrzymuje ręką. Obejrzałem się do 
okoła. Nigdzie żywej duszy. Wię: 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kioskis. 

ostrożnie otworzyłem budkę i zbada 

łem zatrzask. Kolejarz miał słuszność 
zatrzask otwierał się tyłko z zew 
nątrz zapomocą małej klamki, : 
wewnątrz takiej klamki nie było. Pd 
woli kurcząc się wlazłem do Środka 
i z wielką ostrożnością trzymam ko: 

cami palców drzwiczki, żeby się nir 
zatrzasnęły. Po długiem oczekiwanit 
pociąg wreszcie drgnął. 

— Aha już przyczepiono lokoni | 
tywę.. Pomyślałem. W. chwilę późnie 
pociąg ruszył lecz wkrótce znów St 

nął. 

- To już chyba jesteśmy ne 
dworcu głównym. Przypuszczeni: 
moje potwierdziły jakieś stuki w wa 

gonie, pod którym siedziałem. Dom! 
Śliłem się, że jest to ładowanie baga 
żu. Nagle usłyszałem metaliczny stu 
Sprawdzano osie wagonów. Lecz, — 
co to? Omal nie krzyknąłem z przi 
rażenia, bo drzwiczki  gwałtowni: 

się zatrzasnęły. Rewident, widząc ni 

domknięte drzwiczki, zatrzasnął j 
Byłem uwięziony. Z rezygnacją poło 
żyłem się spać, nie potrzebując ju 
martwić się _ przytrzymywanien 

drzwiczek. Za chwilę uczułem, że p 
ciąg znów ruszył. Tym razem jazd: 
była długa. Usnąłem. Gdy obudziłem 

  

  

‚ się był już dzień. Pociąg stał. 

(Du cza) 

  

   


