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Czekamy co będzie © Rydze. 
Trudno jest w obecnym stanie we- 

wnętrznym Łotwy twierdzić, jak się 

łożą w najbliższym czasie wzajemne sio 

sunki polityczne pomiędzy Łotwą i Pol- 

ską. Trudno jest dlatego, że w Rydze 

trwa przewlekły: kryzys gabinetowy, a 

fizjognomja nowego ugrupowania rządo- 

wego nie jest znana. Kryzys rządowy na 

Łotwie trwa zazwyczaj bardzo długo. 

Targi polityczne ciągną się bez końca. 

Zazwyczaj przedmiotem ich są postulaty 

ekonomiczne i personalne, a podmio- 

tem — interes partji i jednostek. Polity- 

ka zagraniczna odgrywa rolę najmniei- 

szą. 
Obecne stosunki polsko - łotewskie 

nie są dobre. Ściślej: stanowisko Łotwy 

nie uległo żadnej zasadniczej zmianie nd 

chwili słynnych  represjalij inilanckich. 

Dowodem tego cały szereg posunięć i 

faktów. Mniejszość polska doznaje w 

dalszym ciągu krzywdy na odcinku szkoł 

nym i kulturalnym. Pisaliśmy również 

o tem, że ogół opinji polskiej nie zdaje 

sobie dokładnie sprawy z sytuacji, a 

przeciwnie, sądzi, że nastąpiło jakoweś 

odprężenie, jakieś załagodzenie konilik- 

tu, żeśmy ponownie weszli na tory są- 

siedzkiej przyjaźni politycznej. Niestety, 

nie mamy w tym kierunku żadnych do- 

wodów. Wycieczka do Puszczy Biało- 

wieskiej nie może być chyba traktowana 

jako fakt zwrotny dla kursu łotewskiej 

pclityki zagranicznej. jako bardziej waż- 
ki argument traktować możemy powód 

wywrócenia obecnego gabinetu Skujene- 

ka. 

Gabinet ten upadł, ponieważ wniósł 

do sejmu projekt likwidacji mniejszości? 

wego szkolnictwa średniego, a przeciw- 

ko projektowi wypowiedziała się ogrora- 

na większość sejmu. A zatem? A zatem 

projekt likwidacji szkolnictwa mniejszoś- 

ciowego był raczej powodem, ale nie 
przyczyną kryzysu gabinetowego.. W 
gruncie rzeczy nastroje, panujące obec 

nie w Rydze, znajdują się w zupełnej zgo 

dzie z tendencjami ministra oświaty. Pu 

prostu do gabinetu Skujeneka wszyscy 

już byli zniechęceni, ale bynajmniej nie 

z powodu jego antypolskich represyj. 

Pierwsze potknięcie się wyzyskano dla 

obalenia rządu. Czy ma to jednak ozna- 

czać, iż stoimy w przededniu kardynal- 

nej zmiany w polityce Łotwy, zarówno 

wewnetrzneį, jak zagranicznej? 

Ani w prasie, ani w postulatach, wy 
suwanych przez poszczególne  stronnic- 
twa, ani w ogłaszanych deklaracjach pa: 

tyjnych, nie spostrzegamy, niestety, sym 

ptomów, któreby zapowiadały zmianę 

na lepsze. 

u 

Przedewszystkiem obalone stronnic- . 

twa zamierzają powrócić do steru wła- 
dzy w nowem urupowaniu bloku 

centrum demokratycznego, grupy Skuje- 
neka i grupy Trasuna, a głównym pun- 
ktem programu jest zapobieżenie udziąło 
wi mniejszości narodowych w utworze- 

niu rządu. — „Łotwa dla Łotyszów''!- - 

stało się hasłem tak popularnem w Ry- 
dze, iż operowanie niem rokuje wszelkie 
szanse powodzenia. Mimo obalenia pro- 
jektu o mniejszościowych szkołach śred- 
nich, obecny minister oświaty nie zawa- 

hał się wszakże wydać nowy okólnik an 
tymniejszościowy, który godzi przede- 

wszystkiem w szkolnictwo polskie. Zaka 

zał mianowicie korzystania z podręczni- 

ków, wydanych zagranicą. Jest rzeczą 

oczywistą, że z braku sił fachowych, na- 
ukowych, drukarni, funduszów itd. szko- 

ły polskie w 90 proc. korzystały z pod- 

ręczników, sprowadzanych z Polski, a 

tem samem w tej chwili pozbawione bę- 

dą książek. 

Ugrupowania prawicowe i  burztia- 

zyjne, któreby ewentualnie mogły dojść 
do władzy, a które obaliły gabinet Sku- 
jeneka, w zasadzie nie stają po stronie 
prześladowanych mniejszości. Raczej wy 

daje się, jakoby chciały przelicytować 

wywrócony rząd w mniejszościowym an 

tagonizmie. I tak, organ Związku Wloś- 

stronnictwa, które wydało ministra Meje- 

'rowicza, wytyka obecnie Skujenekowi, 

że za czasów jego poprzedniego gabine- 

tu w roku 1927 asygnował na rzecz 

niiiejszości polskiej 24 tysiące łatów 

subsydjum rocznego. Pismo to, analiza- 

jąc możliwości nowego bloku rządowe- 

go, uznaje, iż dopiero ostateczność do- 

prowadzić może partje burżuazyjne do 

współpracy z mniejszościami. Prawico- 

wy „Latvis“ pisze o tem ' wręcz jako: 

„zło najgorsze”. Dojście więc do władzy 

leadcra Związku Włościańskiego Uima- 

nisa nie zdaje się wpłynąć na zasadni- 

czą zinianę kursu polityki 

w stosunku do Polaków. 
wewnętrzne; 

Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, 

uaicży nadmienić przedewszystkiem nie- 

zmiernie charakterystyczne wystąpienie 

b. ministra spraw zagranicznych  Ciełe 

nsa w związku z ostatniemi wypadkami 

w Europie. Minister Cielens, jak wiado- 

mo, tys najbardziej zapalonym wrogiem 

zbliżenia polsko - łotewskiego, upatrując 

przyszłość Łotwy w solidarnej współpra- 

cy z SSSR. Cielens widzi pomyślny oh- 

jaw dla państw bałtyckich w zbliżeniu 

francusko - sowieckiem. Dalej przecho- 

dząc do kwestji traktatu polsko - sowiec 
kiego wyciąga zeń  charakterystyczny 
wniosek, iż w tej chwili nawet przeciwni 
cy Rosji sowieckiej na Łotwie muszą u- 
znać, iż jedynem wyjściem, jest całkowi 

te oparcie o Sowiety, przy jednoczes- 

nem stworzeniu bloku trzech państw bał 
tyckich, a mianowicie: Łotwy, Estonji i 
Litwy. 

Stosunek Łotwy. do-Litwy -jest ni+- 

mniej znamienny. Jeżeli chodzi o Litwę, 

my, tu w Wilnie, mamy swój specyficz- 

ny punkt widzenia, który się czasem kar 

dynalnie różni od przekonań, wypowia- 
danych przez prasę warszawską. Tem- 
niemniej musimy przyznać, iż w obecnej 
konstelacji na szachownicy międzynaro- 

rowej Litwa jest pionkiem, grającym 
przeciwko państwowości polskiej. 
mówmy o uczuciach, a mówmy o gabine 
tach ministerjalnych. W łotewskim gabi- 
necie ministerstwa spraw zagranicznycu, 

zdają sobie z tego doskonale sprawę. 

Jakże więc, na tem tle, charakterystycz- 

ne są enuncjacje prasy łotewskiej w 

związku z 15-leciem niepodległości Re- 
publiki Litewskiej. Naprzykład  „Jauna- 
kas Zinas“ pisze ,że przyszła wspólna 
droga polityki zagranicznej Łotyszów i 
Estończyków prowadzi do Kowna. Dro- 
ga ta jest jednocześnie drogą do trwałe 
go pokoju w Europie wschodniej. Zwią- 
zek trzech państw bałtyckich gwarantu- 
je jasną przyszłość. 

Nie 

I właśnie nie gdzieindziej, tylko na 

łamach tychże ,Jaunakas Zinas* publiku 
je swe myśli łotewski minister spraw za- 

granicznych Zarinsz, twierdząc, że Litwi 

nii Łotysze połączeni są wspólnemi nić 

mi przeznaczenia i wspólnie wywalczyłi* 

po ciężkich walkach wolność i nieza- 

wisłość. Ze względu na to, że oba naro- 

dy są pokrewne, winno nastąpić tem wię 

ksze zbliżenie. 

Podobne myśli wygłasza i „Brihwa 

Zeme* i, „Centra Bals“ i „Latvis“ i 

inne gazety, które z głębokiem przekona 
niem mówią o konieczności bloku trzech 
państw bałtyckich. Wyraźnie — trzech. 
Naprawdę czasem wydawać się może, ja 
koby idea przewodnia ministra Cielensa 
odniosła w Rydze zwycięstwo. Natural- 
nie, tak się to może wydawać; nie wie- 

my narazie, jaki gabinet zasiądzie u ste- 

ru nawy państwowej Łotwy i co powie 

w swej deklaracji nowy minister spraw 

zagranicznych.... IE 
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Ukaranie studentów 
warszawskich 

WARSZAWA. PAT. Dnia 3 marca w 

Starostwie Grodzkiem południowo - war- 

szawskie odbyła się rozprawa karmo-admi- 

nistracyjna przeciwko 6 studentom Uniwer 

sytetu Warszawskiego, obwinionym o za- 

kłócenie spokoju publicznego ma terenie 

Dworca Głównego Na zasadzie art. 28 

prawa o wykształceniach ukaramo wyżej 

wymienionych studentów 60-dniowym ibez- 

względnym aresztem a mianowicie: Dwo- 

raka (Wydział Humanistyczny), Gawilewi- 

cza (Wiydz. Farmaceutyczny),  Koprow- 

skiego (Wydz. Farm.), Mejera (Wydz. 

Prawny), Muszyńskiego (wydz. weteryna- 

ryjny) i Rutkowskiego (Wydz. Prawny). 

I 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
B/" RANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. DRUJA — Kowśin. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. | OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. | PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 1. Uurwicz 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ PINSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski 

KLECK — Sklep „jedność* POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 

LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. | SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ui. Miekiewicza 10. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* i SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

MiORY — Ejdelman 3 | ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin —- Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. į WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. ® 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia F-wa „Ruch“ WARSZAWA — Kiosk Księg. Koł. „Ruch. 
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Ustawa o szkołach akademickich 
uchwalona na plenarnem posiedzeniu Senatu 

WARSZAWA. PAT. Przedmiotem ob- 
rad dzisiejszego posiedzenia Senatu był 
projekt rządowy © szkołach akademickich. 

Na wstępie posiedzen.a zabrał głos — 
sprawozdawea tego projektu Rostworow- 
ski (BBWR), który podkreślił, że opinja 
publiczna dotąd jeszcze tmwia pod suggestją 
iż szkołom akademickim grozi kataklizm 
ustrojowy. 

Nie poraz pierwszy słyszymy obecnie 

te same argumenty o zagrożonej wolności 
namki. Wolność nauki i nauczania — wy- 
wodzi referent — jest problemem podsta- 
wowym i nietykalnym. Ustawa nie zawiera 
niczego, coby zmieniło w czemkolwiek stan 

Japończyków wgłąb Chin 
Odwrót wojsk chińskich 

TOKJO PAT. — Odwrót wojsk chiń- 
skich z prowincji Dżehoł trwa w całej 
pełni. Pobite wojska chińskie wycofują 
się do Chin północnych po pz 
przejścia w murze chińskim. Japończycy 
nie starają się rozciągnąć pościgu za wy 
cofującymi się oddziałami poza mur chiń 
ski, jednakże przygotowują się do opa- 
nowania wszystkich przejść i wszyst- 
kich przełęczy górskich, aby uniemozli- 
wić powrót Chińczyków do prowincji 
Dżehol. Przełęcz Linkou już wzięta. 

PEKIN PAT. — Wojska chińskie po 
ostatnich powodzeniach armji japońskiej 
wycofują się w kierunku południowym, 
kierując się na przełęcze: Hsi-Feng-Kou 
i Czih-Ling-Kou, położone w poblizu 
Wielkiego Muru Chińskiego. 

TOKJO PAT. — Wojska japońskie 
"zajęły miejscowość Ling - You, położoną 
w pobliżu Wielkiego Muru Chińskiego. 

  

hitler przeleciał nad terytorjum Polski 
W dradze do Królewca. —Ostre pogotowie wBerlinie. 

Dalszy pogrom komunistów 
BERLIN PAT — Hitler przybył dziś 

przed południem około 10-ej samolotem 
z Hamburga i po jednogodzinnym po- 
bycie odleciał w kierunku Królewca . 

WARSZAWA PAT. — Dowiadujemy 
się, że rząd niemiecki za pośrednictwem 
poselstwa w Warszawie notyfikował rzą 
dowi polskiema, że w dniu 1 marca sa- 
moiotem Lufthansy kanclerz Rzeszy Hit- 
ler przeleci nad terytorjum polskieta w 
cr. u2e do Krėlewca. Rząd polski powyz 
szą notyfikację przyjął do wiadomości. 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa komunikuje: 
Dziś o godzinie 14 samołot Winkersa „na któ 
rym kanclerz Rzeszy Hitler odbył lot do Prus 
Wschodnich, wylądował na lotnisku w Królew 
cu. Na powitanie kanclerza przybyły oddzialy 
szturmowe traz formacje Staliberiu w liczbie 
kilkuset ludzi. Obscni byli rówież przedstawi 
ciele władz Rzeszy, Prus i Reichswehry. Po 
pow'faniach kanclerz odje hał sar.ochodem do 
hotelu. 

Niezwłocznie potem Goebbels przemówił 
przed mikrofonem radjostacji, oświadczając: -- 
„Jesteśmy przekonani, że ten dzień c/knienia' 
Się narodu, jest największym dniem  dziejo- 
wym, jaki od roku 1918 miał miejsce w Niem- 
czech. Przekonani jesteśmy, że kanclerz będzie 
tak samo słuchany przez conajmniej 35 miljo- 
nów ludzi w Niemczech, jak i z drugiej strony 
granic. To, co się odbywa w Prusach, przemó 
wi do narodu niemieckiego i złoży wyznanie 
narodowe na rzecz przyszłości Niemiec”. 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa komunikuje: 
Kanclerz Hitler w czasie lotu do Królewca, -- 
gdzie dziś po raz ostatni przed wyborami prze. 
mawiać będzie, wystosował następujące po- 
zdrowienie do Prus Wschodnich: 

„Z wysokości, ponad ziemią niemiecką, po- 
zdrawiam Prusy Wschodnie. |Jak zawsze ze 
Wschodu niemieckiego rozniecane były ognie 
wolności niemieckiej — tak i dziś narodowo- 
socjalistyczny ruch niepodległościowy po raz 
ostatni przed 5 marca, kieruje z niemieckiego 
Wschodu swoje wezwanie do narodu niemiec- 
kiego. Wschodnio - Prusacy! Całe pozostałe 
Niemcy myślą dziś o was. Z nieograniczoną о- 
tuchą spoglądają one dziś na swój bastjon na 
Wschodzie. Pozdrawiamy Prusy Wschodnie, 
stoimy przy Prusach Wschodnich, będziemy 
walczyć do ostatka o Prusy Wschodnie, 

(—) ADOLF HITLER. 
na pokładzie samolotu,, Richthofen". 

  

-_Spław drzewa Niemnem 
WILNO. — W dritgiej połowie bież. 

„mies. mają być podjęte pertraktacje z 

Litwinami w sprawie spławu drzewa 

Dotyczy to przeważnie drzewa eksporto- 

wanego z Polski do Anglji i Niemiec. 

W roku bież. ma być wprowadzone spła 
"  ciańskiego „Brihwa Zeme*, organ tego Niemnem i innemi rzekami granicznemi. wianie niektórych towarów. 

Wojska japońskie zatrzymały 
przekraczając granicy Muru. 

TOKJO PAT. — Ministerstwo wojny 
zaprzecza, jakoby dowództwo japońskie 
zwróciło się do władz wojskowych chiń- 
skich z żądaniem ewakuacji Tien-Tsinu. 

MIASTO DŻEHOL ZDOBYTE 

LONDYN PAT. — Ubiegłej nocy Ja- 
pończycy, po gwałtownym ataku bombo 
wym z aeroplanów, zmusili Chińczyków 
do ucieczki i zajęli miasto Dżehol, sto- 
licę prowincji tej samej nazwy. W ten 
sposób Japończycy  osiągnęl i cel swej 
kampanji. 

PRZYGOTOWANIA DO KONTR- 
: АТАКО 

TOKJO РАТ. — Wojska chińskie wy 
cofują się poza obręb Wielkiego Muru, 
przygotowując się rzekomo do kontrati- 
ku. 

się, nie 

MANIFESTACJE W KRÓLEWCU 

BERLIN PAT. Zapowiedziane 
wielkie manifestacje w Królewcu rozpo- 
częły się o godz. 8 wiecz. 

Przez cały dzień z różnych stron pro 
wincji wschodnio - pruskiej zjeżdżały 
specjalnemi pociągami delegacje i od- 
działy szturmowców. 

Nad miastem krążyły samoloty partii 
narodowo - socjalistycznej, owacyjnie wi 
tane przez ludność. 

Ulice miasta ozdobione były sztanda- 
rami czarno-biało-czerwonemi i iłagami 
ze znakiem swastyki. Dom Techniki, w 
którym odbywał się meeting Hitlera, od 
południa zapełnił się po brzegi. 

Reportaż prowadził przed mikroio- 
nem radjowym Goebbels, który, zapowia 
dając udział Hitlera, zwrócił się z po- 
zdrowieniem do wszystkich Niemców, za 
mieszkałych nietylko w Rzeszy, lecz rów 
nież i poza jej granicami. 

Powitany długotrwałemi owacjami! 
przez zgromadzonych kanclerz Hitler 
wygłosił godzinne przemówienie, w któ- 
rem nie poruszył żadnego momentu z 
polityki zagranicznej. Osnową przemówie 
nia było oskarżenie ' „stronnictw  syste- 
mu', że w ciągu 14 dni swoich rządów 
doprowadziły Niemcy do zupełnej ruiny 
i zależności od obcych. Mówca zobra- 
zował stan Niemiec przedwojennych, 
podkreślając, nietylko ich zasobność ma- 
terjalną, lecz również siłę moralną i Ii- 
zyczną, z którą cały świat musiał się #- 

czyć. : 
Цпіетсу przedwojenne — mówił kan- 

cierz — stały na straży pokoju światowe 

go. Jeżeli można mówić o jakiejś winie 

Niemiec — to tylko w tym sensie, że kie. 

rownictwo ówczesnej Rzeszy nie umiało 

docenić na czas niebezpieczeństwa, gro- 

żącego państwu z zewnątrz. Niema wi- 
ny Niemiec. 

W tem miejscu kanclerz niezwykle 0- 

stro wystąpił przeciwko stronnictwoni re 
wolucji z roku 1918, oskarżając je, za- 

równo jak ich przywódców, że w cel 

uzasadnienia przewrotu  rewolucyjnego,, 

oczerniały własny naród, przyznając, że 
Niemcy są winne wybuchu wojny. Pa- 

twierdzone przez te stronnictwa kłamii- 

we oskarżenie, że Niemcy ponoszą winę 
za wywołanie wojny, sprowadziło szereg 

  

obecny w: tym względzie i ograniczyłoby — przez młodzież, p. minister, obok normal- 

podstawowe zasady swobody nauki czy nych komisyj dyscyplinarnych Senatu, — 

mawczania, Wolonść nauki j; nauczania po- wprowadził do ustawy komisje nadzwyczaj 
zostaje kamieniem węgielnym naszych — me, których członków mianuje z pośród 
szkół wyższych. W amtykule 3-cim dopa- profesorów. Wydaje się referentowi, że 
trzono się ukrytych tendencyj politycz- wzmocnienie władzy ministra było nie- 
hyen, twierdząc, że daje on ministrowi mo- uniknioną koniecznością. 
żność usuwania niedogodnych profesorów Ustawa wbrew twierdzeniom opozycji, 
i że to stanowi: obejście proklamowanej jest kompromisem, Powinna ona zamknąć 
w artykułach pierwszym i 28-ym 'wolmo- okres walki i spowodować na tym  bez- 
ści nauki. cennym odcinku życia państwowego uci- 

Referent oświadcza, że nie będzie na- szenie i powrót do równowagi. Referent 
wet próbował odpierać zarzutu, że ar- wyraża przekonanie, że stanie się ona pod- 
tylkkuł ten ma na celu rozgrywkę z prze- stawą organizacyjną dla dalszego rozwo- 
ciwnikami politycznemi, — z tem podej- ju życia akademickiego i wnosi o uchwale- 
ściem do sprawy polemizować nie będzie. nie jej w: brzmieniu komisji ośwaty i kul- 

Nasze wyższe uczelnie powstawały szybko, tury. 3 
niemal z dnia ma dzień, wskutek czego = Sen. Jabłonowski (Kl. Narodowy) — 
mieliśmy mejednokrotnie przerost! w pe- twierdzi, że wprowadzenie w życie tej usta- 
wnych dziedzinach, niedorozwój w innych wy powoduje upadek nauki i obniża — ро- 
Jest komiecznością państwową temu zara- ziom nauczania i wprowadzi ferment w 
dzić, a nie może tego czymić ktoś inny, jak atmosferę życia akademickiego. Ustawę 
minister w. r. i 0. p. nazywa mówca wielkiem pełnomocnictwem. 

Jeżeliby przypuścić na chwilę, że p. dla ministra i obawia się, że wzbudzi: ona 
minister, zmęczony 'walką, wycofuje pro- nieufność.« Mówca wnosi © odrzucenie 
jekt ustawy, co się wtenczas stanie? Mi- przez Senat projektu. 
mister pozostałby z ustawą z roku 1920-g0 i _ Po przemówieniu sen. Michejdy (Zespół 
mógłby kasować katedry i zakłady w dro. Ch. D. i NIPR) zabierali głos sen. Woźnie- 
dze budżetowej a opierając się na artykule ki (Str. Lud.) i Kopciūski (PPS) — wszy- 
114 dotychczas obowiązującej ustawy i na 5CY przeciwiko ustawe, Ten ostatni mówca: 
artykule 23 rozporządzenia Prezydenta „ Uważa, że ustawa z roku 1920 zastrzegła 
roku 1932 przenosić w stan nieczynny pro- ministrowi dostatecną ingerencję. Mówca 
1esorów, którzy zajmowali zwinięte ka- krytykuje art. 3dotyczący  reongamizacji 
tedry. Mógłby to czynić bez zasięgania Katedr, podnosząc, że poszczególne anty- 
czyjej kolwiek opinji. kuły mają charakter wybitnie politycz- 

Dlatego referent podkreśla, że walka z ny. Przyznaje, że jedna rzecz została po- 
artykułem 3-cim projektu jest właściwie Prawiona, miamowicie kwestja wyboru 
nieporozumieniem. rektora. Klub socjalistyczny uważa jednak 

Pierwotny projekt czynił pewne wyło- Ustawę za szkodliwą i będzie głosował prze- 
my w ustroju korporacyjnym. (Referent u- tiwko niej. | . 
waża to za błąd i stwierdza, że w obecnym _ W dalszej dyskusji przemawiali: Sen. 
projekcie ten błąd jest naprawiony. Usta Rogowicz (BB). sen. Horbaczewski (Ukr.) 
wa wprowadza tylko pewne przesunięcia w S€n. Thullie (Ch. D.), sen. Siciński (KL 
kompetencji władz korporacyjnych oraz Nar.), sen. Ehrenkreutz (BB), sen. Za- 
daje wyraz temu, że szkoły akademickie krzewski (BB). ' 
są bg A państwowemi, co PRZEMÓWIENIE MIN. JĘDRZEJEWICZA 
stwarza dlla-nich pewne prawa j obowiązki. Następnie zabrał głos mini > 

Wobee przykrych ostatnich wypadków „jeśji panowie twierdzą, że ai ai i "wobec faktów znieważenia profesorów — nauczania w tej ustawie niema, to moją odpo- 
wiedzią jest, że to twierdzenie nie jest właści- 
we i to jest właściwie cała  —W 
sprawach młodzieży ustawa przynosi bardzo 
wiele. Wiąże się to z pytaniem, które wielu 
mówców zadawało, — dlaczego w czasie kry 
zysu minister przedstawia nam ustawę akade- 
micką? Czy ten moment jest dobrze wybrany? 
Nie! Należało to zrobić znacznie wcześniej. — 
Nie bylibyśmy świadkami gorszących zajść”, 

Następnie minister porusza m. in. smutną 
dla niego — jak się wyraził — sprawę ukaza- 
nia się zbiorowej książki profesorów. Zaboła- 
ło minie to osobiście — oświadcza mówca — 
że profesorowie, w zakresie swej specjalności 
poważni badacze pozwolili sobie tak łatwo 
mówić o sprawach, których głębiej nie prze- 
studjowali. Książka ta roi się od błędów fakty 
cznych, z których parę wskazałem juź w komi 
sji senackiej. 

W dalszym ciągu minister omawia istotę 
rozbieżności pomiędzy profesorami a nim, — 

$ stwierdzając, że profesor w roli nauczyciela i 
BERLIN PAT. — Od dziś zostało za wychowawcy musi się stykać z ministrem -— 

prowadzone w Berlinie ostre pogotowie czynnikiem rządzącym. żyjemy w czasach bar 
policji i oddziałów pomocniczych. Na z oki = | [a že a Ag S, 

GE ь > ży ws: ь 5 
dzień wyborów zarządzenia, policyjne dla Kuć około jakiegoś ośrodka istotnie państwo 
ochrony lokali wyborczych zostały zao- wej misji. Tymczasem młodzież akademicka 
strzone. Wszystkie gmachy rządowe 0- pewnego obozu, nie ma nic lepszego do robo- 
raz budynki użyteczności publicznej są ty, jak ogłaszać strajk. 
strzeżone przez wzmocnione posterunki. _ Po przemówieniu ministra Senat przy- 

stąpił do głosowamia nad ustawą akademi- 
ARESZTY I REWIZJE dką. W głosowaniu imiennem za wnioskiem 

BERLIN PAT. — Policja berlińska dokona- o odrzucenie ustawy glosowało 24 przeciw- 
Ра я . „ ko 56. Dwie kartki oddano białe, jeden ła rewizji w lokalach organizacyj pacylistycz $ * dano OR 

nych. Niernieckiej Ligi Ochrony jw_ Człowie głos mieważny.  Zkolei Senat przyjął en 
ka oraz Niemieckiego Towarzystwa Pokojowe bloc poprawiki senackiej komisji oświato- 
go. Skoniiskowano materjały przewieziono na wej ; zgłoszone przez sprawozdawcę, & 
2 wozach ciężarowych do prezydjam policji— odrzucił poprawki mniejszości, z wyjąt- 
Według relacji biura Wolfia, już wstępne ba- 1; i ašių kai НВр dał tawę do oskarżenia orga- iem poprawek sen. Thullie i Sicińskiego 
nizacyj © nepa so do art. 51. W głosowaniu nad! całością u- 

Z całej Rzeszy nadchodzą wiadomości o STAWY Senat ustawę akademicką uchwalił 

starciach i zaburzeniach. w = narodowi większością głosów. ка 
socjaliści byli ostrzeliwani przez komunistów. Następnie Izba przeszła do ustawy © 
W Duisburgu — Hamborn, członek szturmów- funduszu pracy. Późnym wieczorem posie- - 

dzenie jeszcze trwa. ё 

  

dalszych klęsk na naród niemiecki. Zada 
niem nowego pokolenia jest usunięcie 
skutków tych klęsk. 

ZARZĄDZENIA W BERLINIE 

ki został śmiertelnie raniony. W pobliżu hut sta 
lowych znaleziono trupa zastrzelonego  mie- 
szczanina. W Hamburgu w czasie wymiany 
strzałów zabity został komunista, W Pirmasens 
doszło do strzelaniny podczas pochodu Zelaz- 
nego Frontu. Zabity został reichswehrowiec.— 
Ciężkie rany odnieśli dwaj inni uczestnicy: po- 

  

Notatki polemiczne | 
P. Niedziaikowski w „Robotniku“ oburza- 

chodu. W B zastrzelony został przez ;c s; : ASA Rama 
i ю jąc się na mnie, przeprowadza analogję' po- 

a: podany: który zachowywał się w. spo- między komunistami a wojskami francuskiemi. 
Analogja wyjątkowo bez żadnego sensu. Zwy- 

3 obsadzi cjęstwo wojsk francuskich w r. 1870, oczywi- 

pałę o GRO, oi. ście niczem nie groziłoby naszym interesom. na- 

prowadzając szczegółową rewizję w biurach. rodowym, a zupełnie co innego, ewentualne 
Obsadzony został również sąsiedni dom, będą- zwycięstwo komunistów w Niemczech. St. M. 
cy siedzibą centralnego Związku zawodowego 
robotników metalurgicznych, jednej z najwięk- 
szych organizacyj związkowych w Niemczech. 

BERLIN PAT. — Dziś rano policja 

P. Adolf Nowaczyński zamieścił w ABC 
artykuł, w którym francuskiego ministra lotai- 

ZASTRZEŻENIA ZBORU ctwa pp. Cota i mnie nazywa wejmarofilami 
t. zn. ludźmi, wierzącymi w pacytistycznė wej- 

PWANGESCNECE marskie Niemcy. Uważam to sobie za krzywdę 
BERLIN PAT. — „Boersen Ztg.* do i wielką niesprawiedliwość. Nietylko nigdy nie 

nosi ,że zbór ewangelicki wysunął szereg napisałem ani jednego słowa wiary w wejma*= 

zastrzeżeń przeciwko przeniesieniu Ob- skość Niemiec, ale przeciwnie, za czasów, kie- 
rad parlamentu Rzeszy do kościoła gatr- dy lewica miała większość w spalony obęcnie 
nizonowego w Poczdamie. Obecnie bra- Reichstagu, a na czele Rzeszy stał gabinet ie-. 

na jest pod uwagę możliwość zebrania wicowy, twierdziłem uparcie, że gdy przyjdą 
się Reichstagu w t. zw. Długiej Stajni, do urny wyborczej roczniki, które nie były ча 

zbudowanej przez Fryderyka Wielkiego wojnie, wtedy zwycięžą nacjonalistycznie i 
dla celów wojskowych. militarnie nastrojone Niemcy- Tak się też i Sta 

ło. St. M.  



SILVA RERUM 
Gdy w sałonie przygodne towaizy- 

stwo zaczyna odczuwać brak tematu d» 
rozmowy, ktoś wysuwa zawsze niezawo- 
dny temat o pogodzie, lub teatrze i sy- 
tuacja zostaje uratowana. o 

Gdy literatom, wypowiadającym się 
na łamach dzienników, brakuje tematu, 
zaczynają mówić o oryginaliźmie!.. 

Ach, i w Wilnie toczyły się na ten 
temat długie dyskusje, które nie mogły 
dać żadnego pozytywnego wyniku, cho- 
ciażby już tylko dlatego, że każdy ina- 
czej rozumiał znaczenie wyrazu  „regjo- 
nalizmu'', 

Ostatnio dyskusja na temat regjona- 
lizmu rozwinęła się na łamach Dzienni- 
ka Poznańskiego, 

Traine uwagi 
Birkenmajer: 

Zagadnienie, czy Homer był  regjonalistą, 
uważam za równie niepoważne, jak „kwestje“ 
czy Homer „grywał w yo-yo*; inna rzecz, że 
gdyby chodziło o „sumę kołorytu lokalnego" 
takiej np. itaki w „Odyssei”, byłaby to suma 
znacznie większa od takiejże sumy w dziesięciu 
tomikach „sonetów wieikopolskich".. Z gwaro- 
wego punktu rzecz biorąc, chybaby przyszio 
uznać literaturę starogrecką za najbardziej „re- 
gjonallstyczną* ze wszystkich, jakie kiedykol- 
wiek pojawiły się na ziemi: Mimnermos, Sap- 
ppho, Tyrtajos, Pindar — każdy z nich pisze 
zupełnie innym dialektem! | jeszcze to zróżni- 
czkowanie językowe idzie w pasze ze zróżni- 
czkowaniem nietylko treści utworów, ale — o 
czem domorosłym naszym regjonalistom ledwie 
że się śnić zaczyna — ze zróżniczkowaniem 
formy artystycznej, ba, nawet i samychże ro- 
dzajów literackich. Dość wspomnieć rzecz po- 
wszechnie znaną, że chóry w tragedjach attyc- 
kich pisane były inną gwarą, niż djałogi. —- je- 
dnakże niema potrzeby uazywać poetów grec- 
kich regjonalistami. Pojęcie takie — nazwa po- 
dobna — były im zupełnie zbyteczne. 

Tak samo, jak niepotrzebne byio ono up. 
Mickiewiczowi, choć ten arcymistrz kolorytu 
(nietylko lokalnego) w dziełach swych przed- 
stawić umiał „kraj lat dziecinnych tak wyrazi- 
ście i plastycznie, jak udało się ledwie że kil. 
ku jego następcom w polskiej literaturze. 

Modna nazwa „regjonalizmu“ wywie- 
ra sugestję i sprawia, że wielu zwolen- 
ników tego regjonalizmu szczerze uwa- 
ża, iż mają do czynienia z jakiemś cał- 
kiem nowem i przedtem nieznanem zj2- 
wiskiem. Zaczynają nawet odróżniać „no 
wy regjonalizm* od „regjonalizmu stare- 
go“. Nowy, rzecz jasna, jest lepszy, bo 
został bezkrytycznie wzięty z zagranicy. 
p. Birkenmajer mówi: 

Akurat dziesięć lat temu ukazało się dzie- 
ło Żeromskiego, obok którego żadnemu z ba- 
daczy regjonalizmu nie wolno przejść obojętnie. 
Nosi Ono tytuł „Snobizm i postęp". Źródiem, 
z którego ta książka wypłynęła, byt niepokoj 
o losy literatury, o jej samoistny wyraz, o jej 
oryginalność. Ukazawszy na wielu kartach po- 
stącie prawdziwych twórców, którzy ku istot- 

. memu postępowi literaturę prowadzą, takie gorz 
kie słowa zwraca Żeromski ku serville imitato- 
rum pecns, ku wszechwładnej rzeczy snobów: 
„Nam, którzy przecie rośniemy w dumie 1 па- 
dymamy się, gdy nas kto nazwie Francuzami 
północy, wcale nawet nie chodzi o oryginalność. 
Chodzi o to, by być do kogoś „na zachodzie” 
zupełnie podobnymi. Oryginalinością u nas na- 
zywa się, gdy ktoś pokryjomu przemyci na targ 
warszawski, czy krakowski jakowąś nowostkę 
z zachodu czy tam ze wschodu wytworzy koło 
tego towaru rumor czyli „prąd“, to jest ogo- 
nek naśladowców, kopistów i plagiatorów. 

Właśnie. Nie inaczejby powiedział 
Żeromski i dziś, gdyby mógł zobaczyć 
niektórych naszych „regjonalistów*.. Lr. 
Stanisław Kolbuszewski ustala dwa го- 
dzaje.regjonalizmu: 

Otóż, mówiąc o regjonalizmie, trzeba roz- 
różnić te dwa rodzaje: Świadome, celowe, ar- 
tystycznym wzgledom kwoli usuwanie utworów 
na tle pewnego środowiska i wypełnianie u- 
tworu jego, elementami. Tego rodzaju typ dzieł 
regjonalnych może być uprawiany przez każ- 
dego pisarza, który ma talent. Drugim przeja- 
wem regjonalizmu są wyznania nieraz podświa- 
domie wprowadzone, są spontaniczne spowie- 
dzi duszy poety, a w trakcie nich wynurza się 
łala motywów regjonalnych, będących wyra- 
zem najgłębszych, najbardziej intymnych prze- 
żyć pisarza. 

Oczywiście, że wartość artystyczna obu 
tych rodzajów regjonalizmu w literaturze zależy 
zawsze od indywidualności twórcy, a przesą- 
dzenie aprioryczne, czy regjonalizm jest wzbo- 
gaceniem, czy zubożeniem literatury na nic 
zdać się nie może. Regjonalizm, jako zjawisko 
ilterackie jest faktem, faktem, który rejestruje 
nistoryk literatury. ; : 

Doświadczenie wileńskie pozwaia 
stwierdzić, iż istnieje jeszcze trzeci gatu- 
nek „regjonalizmu*, — najbardziej na- 
wet rozpowszechniony. Polega on na 

Remarque 
Cztery lata mija, jak Erich Maria Re- 

тагдие wydał „Na zachodzie bez zmian”. 
Potem napisał jeszcze „Drogę powrot- 
ną”, na którą czekało się dość długo, a 
którą.reklama rozgłaszała jeszcze dłużej. 
Więcej nic już Erich Maria Remarque nie 
napisze. Może dlatego, że należy do po- 
kolenia, które — jak powiedział — woj- 
na zniszczyła, choć nawet uszło przed 
jej granatami; może dlatego, że zrobiw- 
szy miljony pisać nie potrzebuje; a może 
dlatego, że podległszy departrjacji siedzi 
w Szwajcarji na skrzyżowaniu wszyst- 
kich dróg europejskich, gdzie zatracił się 
i zabłąkał duchowo. 

Minął też czas jego popularności. Po 
trzech latach nazwisko jego jest już tyl- 
'ko wspomnieniem. Dziś nikt jego książki 
nie czyta. Trzy lata temu, pamiętam, moi 
uczniowie gimnazjalni pochłaniali jego 

powiedzielibyśmy dziś — reportaż, 
którego zabraniali im nauczyciele, jako 
że był brutalny i okrutny w swej szcze- 
rości; byli to uczniowie od czwartej do 
ósmej klasy. Po trzech latach nazwisko 
Remarque'a stało się dla dorastającega 
chłopca, jak miałem możność przekonać 
się, pustym dźwiękiem. Psychoza entu- 
zjazmu minęła, dreszcz odpłynął: wszy i 

wymioty,  Himmelstoss i  marmelada 
z buraków wszystko to przy- 
słoniła mgła zapomnienia. Może Urke 
Nachalnik rozbudzi na chwilę nowy 
dreszcz, może Urke Nachalnik połasko- 
cze skórę naszą? Podobno Ameryka za- 

wypowiada p. Józef 

* 

SŁ owo 

Groźna sytuacja walutowa w Ameryce 
Zamknięcie giełd i banków 

NOWY YORK PAT. — Nowojorska 
giełda towarowa i giełda bawełniana 
zostały zamknięte na czas trwania mora- 
torjum bankowego. Moratosjum dła ban 
ków ogłoszono w stanach New jersey, 
Massachissetts, Nebrasca i innych. 

NOWY YORK PAT. — W stanie Missouri 

zamknięto banki na dwa dni. W Południowej 

Karolinie Clearing House Association  ograni- 
czył wycofywanie wkładów. 

NOWY YORK. PAT. — Gubernator stanu 

Rhode island ogłosił jednodniowe  moratorjum 

bankowe. 

NOWY YORK PAT. 
Wyomine ograniczył 

—. Gubernator stanu 
wycolywanie „wkładów 

Stanowcze zarządzenia w Landynie 
LONDYN PAT. -— Miarodajne czyn- 

niki w Londynie postanowiły nie dopuś- 
cić do handlu dewizami. jako powód po 
daje się moratorjum bankowe w Stanach 

Zjednoczonych, jak również możliwość 
zamknięcia giełdy nowojorskiej. do 6 ». 
m. i giełdy chicagoskiej do 8 bm. włą- 
cznie. 

Kurs dolara w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — O godz. 15 

watnym wynosii 8,59. 
kurs dolara na warszawskim rynku pry- 

  

więc należy skorzystać z okazji, gdyż 

Palta zimowe damskie i męskie, 
Swetry i 
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Pończochy i 
Rękawiczki wełniane i 

Getry i pończochy sportowe, 
Flanelety i baje deseniowe, 

Bielizna trykotowa ciepła (bajowa i 
Putówery i 
Getry. 

Welwety deseniowe na szlafroki,   
  

Z USTĘPSTWEM 20 prac. 

komplety ślizgawkowe. 
Trykoty weiniane damskie, 

. Kalesony wełniane męskie, 

skarpetki wełniane, 
skórkowe na podszewce, 

Z USTĘPSTWEM 10 proc. 
Jaegera) 

kamizelki wełniane. 

BRACIA JABŁKOWSCY, Sp. AKC. gilm iebewita 1В 
  

ZIMA JESZCZE TRWA 
wyprzedajemy pozostałe artykuły zimowe, 

  
  

PRZESYŁKI do ROŚJI 
Żywnościowyth i odzieżcwych po cenach cbniżonyct, wysyla 

ma BR. STRAKUR 
„TORGSIN“ oraz p:zyjmuje się 

przesyłki sztandardowe na 

  

Wilno, 
Niemiecka 22 

tel. 2 93 
Informacje ы 

udziela się listownie i osobiście 

| SBTREZ TB WRZ!   

Minister Beck na śniadaniu u sprawozdawców zagranicznych 

  

Klub Prasy Zagranicznej w Warszawie wyda! w dniu 27 lutego w salonach Resursy Kupiec- 
kiej śniadanie ma cześć ministra spraw zagranicznych p. Józefa Becka. W śniadaniu wzięń 
udział: p. marszałek senatu Raczkiewicz, p.p. ministrowie: Zawadzki, Zarzycki i Ludkiewicz, 
członkowie korpusu dyplomatycznego, 

bomirski, przedstawiciele prasy krajowej i 

  

sztucznym, na zimno robionym zachwy- 
cie riad przejawami miejscowej kultury, 
których się nie rozumie i nie odczuwa, 
— na wprowadzeniu do utworów literac- 

roku 1905 
interesowała się nim. Jeśli przełożą go na 
angielskie, obejdzie może tryumialnie 
świat i zostanie nawet sfilmowany. Za- 
robi miljony, jak Remarque, i wyjedzie 
do Szwajcarji. Jeden na wojnie, drugi na 
więzieniu; jeden i drugi na swojem wła- 
snem, ciężkiem życiu, na swoich przeży- 
ciach i udrękach. Zmęczeni, znużeni, 
lecz bogaci — odpoczną na rozstajach 
dróg, czekając aż o nich zapomną. 

Dlaczego książka Remarque'a wyszta 
z obiegu? Dlaczego, jak świadczą staty- 
styki bibljoteczne, nikt już jej dzisiaj nie 
żąda? 

wow ow 

Proszę wyobrazić sobie taką scenę: 
Namiot polowego szpitala, Kilkudzie- 

sięciu rannych, konających i trupów. |е- - 
den tylko lekarz i jeden do pomocy sa- 
nitarjusz, młody student medycyny. Oczy 
wiście, jęki, rzężenie i okrutny chrap u- 
mierających. Student jest nieprzytomny 
ze znużenia. Pada na ziemię, nakrywa 
się grubym żołnierskim płaszczem, i o 
niczem nie chce już wiedzieć. Niech się 
dzieje co chce, byleby mógł zasnąć. Do 
namiotu wchodzi ojciec Laurenty, dl- 
chowny prawosławny. Opiera się o słup, 
zamyka oczy. Blady, wyczerpany. szep- 
ce modlitwy. Lekarz siedzi w kącie, opa- 
dły z sił, stępiały i obojętny. Nie zdoła 
sam jeden opatrzyć wszystkich rannycn. 
Niech konają po kolei. W pewnym mo- 
mencie do namiotu wpada żołnierz. Oj- 

podsckretarze stanu Szembek, 
Doleża!, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Sejmu, poseł Radziwiłł i 

Jest to regjonalizm 
większa plaga współczesnego zakłamane 

kich pewnych motywów „tutejszych* by- go życia kulturalnego!.. 

Lechnicki, Gallot i 
senator 1.1- 

zagranicznej. Na zdjęciu naszem widzimy p. nii- 
nistra Becka (X) obok którego siedzi prezes klubu prasy zagranicznej red.  Birnbautu. 

  

najmniej nie w celach artystycznych. 
lecz z myślą o przypodobanie się komuś. 

— mimikra, — naj- 

Lector. 

  

ciec Laurenty krzyknął, spojrzawszy na 
niego. Doktór otworzył oczy i porwał 
się z miejsca. 

— Co się stało? Czego? 
— Ja chciałem... tego.. szukam ofice- 

ra. 
— Oficera? Jakiego oficera? 
— A tego samego.. Japończyka... 
I żołnierz, oglądając się dookoła, za- 

czyna uśmiechać się. 2 

Doktór zmarszczył brwi, wpatrując 
się z dziką przenikliwością w żołnierza. 

— Widziałem — mówi zwolna a nie- 
pewnie żołnierz, zniżając głos do szeptu: 

widziałem, jak ten oficer japoński 
szedł przez pole i odchyliwszy namiot, 
pocichutku na palcach ukrył się w nim. 
Ale ja go już przedtem — tego... zzzadu- 
siłem. A on nic: wstał i tu, do namio- 
tu.;. 

Doktór potarł czoło i uderzył żołnie- 
rza po ramieniu. 

— Dobrze, dobrze, gołubczik! My go 
tu zaraz znajdziemy... A teraz idź, ja cię 
zaraz zawołam. 

— Rad starat'sia! — sprężył się żoł- 
nierz i uśmiechając się wychodzi. 

I oto w tej chwili rozlega się głos po-- 
pa: 

— Gdzie kadzidło? Gdzie kadzidło? 
Nie można przecie bez kadzidła! Nie mo- 
żna bez kadzidła odprawić nabożeństwa . 

— Słuchaj, ty! — krzyknął nagle stu- 
dent, porywając się z ziemi: — dosyć, 
dosyć! Milczeć, milczeć!  Zwarjowal, 9 
Bože mėj, zwarjowat! 

I krzyk studenta w spazmatycznym 
szlochu uderza o jego mózg obłąkaniem. 
Jeszcze moment, a obłęd porazi lekarza 

bankowych do 5 proc. Bankierzy chicagoscy 
odbywają rozmowy z przedstawicielami Fede- 
ral Reserve Banku, omawiając możliwość cza- 
sowego zamknięcia banków w stanie Illinois. 

CHICAGO PAT. — Wszystkie banki stanu 
lilinois, począwszy od dnia dzisiejszego będa 
zamknięte do dnia 8 bm. Zarządzenie to doty- 
czy również wszystkich banków chicagoskich. 
W ciągu 8 dni po otwarciu ponownem ban- 
ków wycofywanie wkładów będzie ograniczo- 
ne do 5 proc. 

NOWY YORK PAT. — Banki w północnej 
Karolinie i w Wiwrginji zostały upoważnione 
do ograniczenia wycoiywanych wkładów. 

NARADA ROOSEVELTA 
Z HOOVEREM 

LONDYN PAT. — Z Waszyngtonu donc- 
szą o ważnej naradzie odbytej wczoraj w no- 
cy między Hooverem i Rooseveltem. Narada 
ta poświęcona była sytuacji bankowej. 

Najbardziej uporczywie powtarza się pogio- 
ska, jakoby Roosevelt i Hoover rozwažali 
możność zakazu wywozu złota oraz możliwość 
zaprzestania wypłat w złocie. 

Prezydent Roosevelt 
objął władzę 

WIASZYNGTON. PAT. Objęcie władzy 
przez mowego prezydenta odbyło się z nie- 
zwykłą uroczystością. Pogoda słoneczna 
sprzyjała wyległym na ulice tłumom, tło- 
czącym się ulicami, któremi przejeżdżał 
prezydent. Specjalne zarządzenia policyj- 
ne wzbraniały zajmowanie miejsc obser- 

wacyjnych ma dachach domów. Pozatem 
szereg detektywów sprowadzonych ze 
wszystkich stanów 'wmieszanych było w 
tłumie, celem śledzenia podejrzanych — о- 
sób. 

WASZYNGTON. PAT. [Prezydent Ro- 
osevelt mą czele swego rządu obecny był 
na uroczystem nabożeństwie 

Wieeprezydent Garner złoży? 
przysięgę. 

  

również 

т о* * 

LONDYN. PAT. Dziś o godzinie 1 w 
poludnie wę czasu amerykańskiego, czyli 
o g. 18 w-g czasu londyńskiego prezydent 
Roosevelt złożył ma Kapitolu przysięgę — 
wobec zebranego kongresu i wygłosił prze- 
mówienie programowe, w którem w bardzo 
silnych słowach zaatakował spekulacje fi- 
nansowe, uprawiane w Ameryce. Roose- 
velt oświadczył, że natychmiastowe działa- 
nie jest konieczne i że jest. on zdecydowany 
przystąpić miezwłocznie do tego działania 
i zażądać od Kongresu zarządzeń, ma- 
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Na zdjęciu naszem widzimy dwie olbrzymie ii 

py, rosnące w Koszęcinie na Śląsku Górnym. 

Lipy te sadził własnoręcznie Król Jan II Sobie 

ski w ezasie swego przemarszu przez Górny 

Śląsk z pomocą oblężonemu przez Turków 

Wiedniowi. 

| WĘGIEL górnośląski 

po cenach zniżonych 
poleca 

M. DF ULL, o lołata 3, tel. 811 

jących na celu ustanowienie ścisłej kon- 
troli mad bankami i instytucjami inwesty 
tującemi, mumiemożliwiającej niedozwolone 
spekulacje wikładami oszezędnościowemi о- 
raz zdążajcych do utrzymania zdrowej wa- 
luty. MW razie niemożności opanowania sy- 
tuacji środkami konstytucyjnemi, zapo- 
mocą ustaw i dekretów Roosevelt gotów 
jest zażądać od Kongresu nadzwyczajnych 
„pełnomocnictw do działania w trybie nad- 
zwyczajnym, 'w takiej samej rozpiętości, 
jakby tu chodziło © walkę z wrogiem ze- 

  

  

wnętrznym. Co się tyczy stosunków z za- 
granicą, to Roosevelt w nadzwyczaj dobit- 
my sposób podkreślił współzależność naro- 
dów i koniecnzość współdziałania między- 
narodowego, 

3 
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Parcelacja maj. 

Landwarow 
Działki 

Kemunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

ž w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, 

kowseoceoocosooOOOOPOGOOWOGWOWMoGz 2 

może tych wszystkich rannych i konają- 
cych. Cały namiot zwarjuje, zawiruje w 
szale, w obłąkaniu skona. Zbiorowy 0- 
błęd, czy jak? 

Takiej sceny nie znajdziemy w książ- 
ce Remarque'a. Możemy domyśleć się, 
że pochodzi ona z wojny rosyjsko-japoń- 
skiej. 

Ale niema również i takiej: 
— Nieuzbrojonem okiem można by- 

ło widzieć pięciu japońskich oficerów w 
czarnych płaszczach z kapturami. Stali 
na szczycie pagórka, rozglądając się po 
okolicy. Starszy z nich trzymał mapę i 
szukał czegoś na niej. — To  bezczei- 
ność! — zawołał pułkownik rósyjski: --- 
ognia! Sprzątnąć ich natychmiast! — Za- 
terkotały kulomioty, i widać było wy- 
raźnie, jak kule ryją ziemię na stokach 
pagórka. Oficerowie japońscy nie drgnę 
li, badając spokojnie okolicę. Kulomioty 
rosyjskie zwiększyły ogień, ale żadna ku- 
la nie dosięgła Japończyków. Lekkie fon- 
tany piasku wzbijały się u ich stóp, któ- 
re pozostawały nieruchome. Czyżby od- 
waga Japończyków odwracata kule ro- 
syjskie? A wśród Rosjan oburzenie u- 
stąpiło miejsca podziwowi, zdumieniu i 

czci. Gdy jeden z Japończyków zachwiał 
się wreszcie i towarzysz jego począł na 
szczycie pagórka pod gradem kul obwią- 
zywać mu chustką ramię —- Rosjanie nie 
strzymali uniesienia. Hurra! — krzyk- 
nęli. Mołodcy! Hurra, bohaterowie! -— 
Wstrzymać ogień — zawołał pułkownik: 
— do takich nie wolno strzelać. — A po- 
tem długo mówiono o Japończykach. — 
Do djabła, to byli oficerowie! Bywają 
ludzie na świecie... 

Takiej sceny niema również u Remar- 

que'a. Ktoś może powiedzieć, że jest 
nieprawdopodobna. Przeciwnie, jest au- 
tentyczna. 

Obydwie wyjęte są ze starej książki Gfi 
cera rosyjskiego nazwiskiem  Erastow. 
Książka nosi tytuł „Odwrót, i jest hi- 
storją wojny ros.-japońskiej. Nazwisko 
autora i książka jego zapewne są niezna 
ne. Prócz tej książki, przypuszczam, 
Erastow nic więcej nie napisał. Auctor 
unius libri — podobnie jak Remarque. 
Może był w istocie Remarque'jem swoich 
czasów? Tylko jego późniejsze losy po- 
toczyły się inną zapewne koleją. Wrócił 
gdzieś do partykularnego garnizonu za 
swoim piechotnym pułkiem, awansował 
potrochu, gdyż z „Odwrotu* widać, że 
był młodzieńczo czującym: doczekał się 
może wielkiej wojny i może na którymś 
tam froncie zginął. „Armiejskij* oficer ro- 
syjski. 

Książkę jego przeczytałem przedwczo 
raj zupełnie przypadkowo, znalazłszy ją 
w starym koszu. Zestawienie z Remar- 
que'iem nasunęło się samo. Opisy daie- 
kiej Mandżurji z roku 1905i charaktery- 
styka Japończyków zaciekawiły, gdyż są 
aktualne. Przytoczona scena z oficerami 
japońskimi wystarczy, aby odpowieazieć 
na pytanie, jaki był stosunek tego oficera 
rosyjskiego do wroga. Scena zbiorowego 
obłęru jest niemniej grożną, niż liczne 
karty książki Kemarque'a. 

I również przypadkowo rozmawiałem 
z pewnym młodym zimnazjalistą o jego 
lekturze. Na pyianie o Remarque'u usły- 
szałem, żć wprawdzie miał jakoś tę książ 
kę w rękaci:, aic nie zainteresowała go. 
Dlaczego? -— Nizciekawe, powiada. Mo- 
że jeszcze ten Katczyński... Rzecz prosta, 

W WIRZE STOLICY 
OMYŁKOWY EGZAMIN 

Roztropni studenci nigdy nie chodzą ma 

wykłady — mają 'coś lepszego do roboty. Na 

egzaminie widzą dopiero po raz pierwszy du- 

nego profesora. Ostatnio wydarzył się na uni- 

werku taki wypadek. 

Dobrze obkuty student przysz 

ze statystyki. — Gdzie egzaminują 

ki? — zapytał wožnego. — Trz 

prawo. 
Na drzwiach napi 

dent, jakiś gabi 

się nań z punktu: 
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staty... to tu, w 

t, maszyny. 

  

Profescr     

— Do czego służy ebonit? 

— Hm, bardzo pożyteczny matecjał, by- 

wają laseczki. ebonitowe, może być płyta z. ebo 

nitu... 

— A czarny bez? 

Bywa fioletowy bez, różowy, moja narze- 

czona najwięcej lubi biały. Czarny jest rzadko- 

ścią, dlatego jest tak poszukiwany, jego wła- 

ściwości są tem cenniejsze... 

Była jeszcze mowa o dębie, o równi po- 

chyłej, o wahadle, wreszcie profesor oświad- 

czył. 

— No, wie pan, czwórki panu nie mogę 

postawić, ale taką dobrą z nadwyżką trćjkę. 

Dawaj pan blankiet. 

Wziął papier, wypełnił, podpisał. Student, 

zaglądający mu przez ramię podskoczył; — ce 

panu jest? — Oj, bo zdaje mi się, że to on:ył- 

ka... — jaka pomyłka — Ja miałem zdawać u 

innego profesora... 

Caramba! był to profesor statyki, sala sta- 

tyki, student zdał egzamin ze statyki, która 

jest na całkiem innym wydziale. Profesor się 

skonfudował, — ależ pan roztargniony i nie- 

rozgarnięty, rzekł ze złością. 

Student wybiegł na korytarz, istotnie, na 

drzwiach pisało wyraźnie: statyka, poszedł do 

statystyki — naprzeciwko. 

— (Co za spóźnianie się nieprzyzwoite, 

ostro powitał go profesor, jaka jest przecięt- 

na zepsutych gęsich jaj w powiecie garwotin- 
skim? 

— A no... 

— Naturalnie, nie wie pan, jaki procent iu- 

dzi umiera z powodu rozwołnienia? 
— He, he, właśnie... z 

— Dość, powiększy "pan przeciętną niedo 

statecznych stopni. 

I walnął dobrze obkutemu studentowi dwo- 

ję. Karol. 

ZANIEDBANE R Ę Cc E 
i ZNISZCZONE 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTION 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

fumerjach składach apiecznych, 
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CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 

BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 

LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 

GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 

DWA RAZY MNIEJ OSOB, NIŻ NA JEDNĄ 

TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECi 

PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 

SANATORJUM DLA DZIECI GRUZLICZYCH) 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

  

polski chłopiec widzi w Katczyńskim Po- 
laka, i to podoba mu się, pochlebia mu, 
W książce Erastowa mamy również 2-ch 
Polaków, dwóch oficerów: Zawadzkie- 
goi Zaleńskiego. Obydwaj są piękni o- 
bydwaj bohaterscy, wyróżniający się 
brawurą, odwagą i bezinteresowną wa- 
lecznością. Mogą służyć za wzór ofice- 
rom rosyjskim. Więc pomyślałem, czy ten 
chłopiec polski przeczytałby chętnie ksią 
żkę Erastowa. Doszedłem do wniosku, że 
tak: przeczytałby. Nietylko dla Zawadz- 
kiego i Zaleńskiego, nietylko dla nasy- 
cenia swej dumy narodowej i nietylko 
dla licznych drastycznych opisów, jakich 
i tu, podobnie jak u Remarque'a, nie- 
brak. Wszy są wszędzie, gdzie jest czło- 
wiek, okrucieństwo i wyuzdanie rów- 
nież. Tak samo rozpacz, beznadziejność, 
strach i przerażenie. Ale jest także boha- 
terstwo i entuzjazm, piękno odwagi i 
patrjotyzmu, który Każe stać na 'szczy- 
cie wzgórza pod obstrzałem  nieprzyja- 
cielskim. Jest tajemniczy urok śmierci na 
polu chwały, i w łopocie sztandarów est 
urzekający nakaz. Jest żądza przezwy- 
ciężenia beznadziei i potrzeba wiary. Ta 
żądza żyje w duszy Erastowa „i dlategc 
książka jego staje się epopeą wojny. Tej 
żądzy nie -czuło się w książce Remarque'a 
i dlatego młody uczeń gimnazjalny po- 
wiedział o niej: nieciekawa. Odpowiedź 
ucznia wydała mi się znamienna, gdym ją 
zestawił z szałem Remarque'a, który pa- 
nował przed paru laty. Wysz. 
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Zmodernizowany Kaziuk 
Święty Kazimierz jest kilkuwieczną, 

tandycyjną uroczystością. IPiękno takich 
uroczystości tkwi w tem, że są niezmienne, 
że odbywają się według ustalonego, uświę- 
соперо porządku. Porządek nienaruszalny, 

nietykalny, zbliżony, rzec można, do ryiu- 

ału. Musi go poprzedzać przetluroczysty 
nastrój oczekiwamia i lekkiego napięcia 
nerwów; musi być przeddzień uroczys- 
tości napływ tłumów; musi być pelne zgieł- 
ku rezstawianie na rynku straganów kier- 

maszowych; muszą zjawić się typowe po- 
staci stragamiarzy i stragamiarek; musi 

nadejść noe niepokoju i nadziei, związa- 

nych z dniem: Świętego. 
A dzień ten musi upłynąć w gwarze, 

rozgardjaszu, dkrzykach i szumnej radości. 
Trzeba obchodzić stragany, (targować się 

i kupować, wydawać. swoje dkilka: groszy 
i dać zarobić innym. Serce zakupić jak 

najwięcej i obwiarzamków. Chłopiec musi 
zatkmąć serce za pazudhę i pozwoli je wy- 
drzeć tej dziewczynie, której serce cheiał- 
by pozyskać. 

Wieńce obwarzanków trzeba  zawie- 
szać na guzikach palt i na szyi; można 
je również chrupać, wracając z kiermaszu. 
Trzeba potem spacerować po ulicy Miekie- 
wieze, ragabywać dziewczęta i być przez 
nie nagabywanym. Trzeba przekomarzać 
się, przerzucać słowami, które już przed- 
wiośmiem pachną i młodością. Trzeba prze- 

żyć tak piękny dzień, niezmienny, powra- 
eający co roku wi swych kształtach  od- 
świętnie wykończonych. 

Pisać wrażenia z lai dnia jest 
trudno. Bieg dnia takiego porywa żywo- 
ścią i świeżością; wrażenia opisane stają 

się szablonem. Albowiem urok tego dnia 
polega na jego przelotnych  mastrojach, 

których każdy eo roku doznaje, ale których 
utrwalenie na papierze zalatuje owią manje- 
rą, która cechuje uczniaków, piszących co 
roku wypracowania, zadawane im na te- 
mat wiosny przez sentymentalną nauczy- 
cielikę. 
Sprzedawcy: sere na kiermaszu wołają: 

— Kupuj, kupuj, tanno oddaja, serce aż 

  

   

  

Е bliszczy. 
I nawoływania te, powtarzane na ró- 

źne głosy i na różny sposób, rozbrzmiewa- 
ją świeżo i radośnie. Zanotowane zaś, wy- 
drukowane — nic nie mówią, mikogo nie 
wzruszają. Tak samo drukowano je w 
roku ubiegłym i dwa lata temu, i przed 
dziesięciu laty. 

ięc zamiast pisać o kiermaszu świę- 

tokazimierzowym, lepiej jest wałęsać się 
tego dnia po ulicach i po rynku, przyglą- 
dając się ludziom i sercom, i stwierdzić, że 
z każdym rokiem widzieć można innych 
ludzi, a przecie jednakowo teni dzień obcho 
dzących. . 

Trudno więc wprowadzić do wrażeń i 

i opisów tego dnia nowy motyw i nowe je- 
go ujęcie, Trudno, ale nie wykluczone. 
Uczynił to p. Hro we wczorajszym nume- 
rze „Kurjera Wileńskiego", w rzeczowym 
artykuliku p. t. „Kąziuk jedzie!" Kaziuk 

— to Święty Kazimierz. Oto urywek: 

wek: 
„Widzieliśmy go, jak zjeżdżał tego ro- 

ku na nartach z Góry Zamkowej, oglądając 
się, czy mu bezgłowa baszta na plecy nie 

rumie. Postał koło swej kaplicy, pokiwał 

głową, westchnął, podumał...* A potem, 

namedytowawszy się mad stanem bazyliki, 

uezyniwszy cale nieprzystojny przytyk do 
pałaców  arcybiskupich, użaliwszy się 
uad płaczem a stękaniem głodnych dzieci, 

— „Sumąc na martach w towarzystwie 
wiernych psów łowieckich, jął Święty Kró- 
lewiez przebiegać ciemną puszczę śpiącego 

miasta i rzucać na nie serea, serduszka, 
serduszeczka *. 

Że bazylika w, miebezpieczeństwie — 
to fakt. Że Święty mógł sobie pozwolić na 
przytyk do Arcybiskupa — oczywista, — 
świętemu wolno, od tego on i Święty. Że 
głodne dzieci płaczą a stękają — to nie 
nowina. iPostękają i przestaną, jak się je 
nakarmi. Ale ten zjazd Świętego ma nar- 
tach z Góry Zamkowej w towarzystwie 
wiernych psów. I w jaki sposób mógł on 
rmucać serduszka — serduszeczka, kiedy 0- 
bydwie rączki miał zajęte, bo musiał się 
kijkami, sunąc na nartach, podpierać ? 

Ot, co znaczy modernizacja tradycji. 
j. w. 

  

Ochrona roślinności i krajobrazu 
na terenie Wilna i okolicy 

Wilno należy do kategorji tych  nielicz- 
nych skupień miejskich, których piękno jest re- 
zułtatem zespolenia dwóch czynników, a mia- 
nowicie: architektury i przyrody. Malownicze 
wzgórza i lasy otaczające miasto, soczysta zie- 
leń ogrodów i zadrzewione ulice, stanowią zna 
komite tło dla bogatych kształtów wileńskie- 
go baroku. Obaj wyżej wymienione momenty, 
składając się równorzędnie na całość artysty- 
czną Wilna, potrzebują opieki ze strony spole- 
czeństwa. 

„Piękno murów wileńskich oddawna ima 
swoich entuzjastów, którzy potrafili obudzić 
czujność opinji społecznej, gotowej zawsze sta 
nąć w obronie zagrożonych zabytków archite- 

ktury. Ostatnio coraz szerzej znajduje również 
zrozuinienie sprawa koniecznej ochrony roślin- 
ności i krajobrazu wileńskiego. Tak, naprz., 
wymienioną sprawą żywo zajęło się Koło Miło 
śników Wilna i Wileńszczyzny, Oddział: Wi-- 
leńskiego Tow. Krajoznawczego. 

' Wie czwartek, dnia 2 marca odbyło się w 
lokalu Związku Literatów, pód przewodnictwem 
p. konserwatora Lorentza zebranie dyskusyjne 
Koła Miiośników Wilna, członków, sympaty- 
ków i zaproszonych gości, na temat ochrony 
roślinności i krajobrazu na terenie wielkiego 
miasta i okolicy. W toku dyskusji wysunięto 
szereg postulatów, związanych bądź z potrze- 
bą zachowania istniejącej roślinności, bądź z 
potrzebą rekonstrukcji zniszczonego  krajobra- 
zu. Między innemi podniesiono sprawę opieki 
nad lasem Zakretowym, Karolinkami, wzgórza- 
mi Trynopolskiemi, sprawę założenia parku 
miejskiego na stokach Ponar. Mówiono o po- 
trzebie zasadzenia nowych drzew na  planta- 
cjach miejskich, wysuwano pilną sprawę upo- 
sządkowania brzegów Wilji od mostu Zielone - 
go do Św. Piotra i Pawła przez utworzenie 
choćby prowizorycznych skwerów i t.d. 

Wobec częstych* wypadków _ niszczenia 
krajobrazu okolic Wilna, zebranie powołało z 
pośród swoich członków licznych inspektorów 
honorowych, którzy podjęli się czuwania nad 
całością zadrzewienia poszczególnych miejsco- 
wości pod Wilnem, pósiadających większą war 
tość krajobrazową. Między innemi podjął się 
opieki nad Trynopolem p. Bułhak, nad Poruban 
kiem dyr. Zapaśnik, nad Belmontem inž. Walic 
kii td. Ponadto na wniosek inż. Naręmbskie- 
go zebranie wybrało stałą komisję, której zada- 
nierm będzie informowanie Magistratu o najpil- 
niejszych potrzebach miasta w zakresie ochrony 
przyrody. W skład komisji weszli z ramienio 

  

ŻAŁOBNA 
Już rok upłynął, jak całe Wilno drguę 

ło na wieść o zgonie natchnionego Ka- 
płana... *A później odbył się pogrzeb —- 
—wspaniaty i wzruszajągy, bo jedno- 
czący we wspólnym żalu ludzi różnych 
przekonań, narodowości a nawet i wy- 
znań. 

Wszyscy odczuli wielkość Zmarłego 
i dostroili się do tonu najwyższego, 
wznosząc się ponad przemijające i niei- 
stotne przegródki, które dzielą człowie- 
ka od człowieka... 

Ten zgodny odruch całego Wilna był 
najlepszym hołdem, złożonym pamięci 
Kapłana i człowieka... 

Bojownikiem był ś.p. Biskup Bandu: - 
ski, — żołnierzem na posterunku. Wskrze 
szał on swojem życiem i czynami dawne 
tradycje kapelanów obozowych, — prze- 
wodników i towarzyszy rycerstwa. I kie 
dy w ostatniej swej drukowanej pracy, 

  

— we wstępie do „Rysu dziejów dusz- 
pasterstwa wojskowego w Polsce", — 
kreślił sylwetkę duchową dawnych kape- 
lanów obozowych, bezwiednie o sobie 
mówił. 

Pisał: 
„Wszak łaska Boża, to najważniejszy 

czynnik w życiu ludzkiem, a więc i w 
życiu żołnierskiem. Łaska Boża — to źró 
dło energji i siły nadprzyrodzonej, obja 
wiającej się przez wspaniałomyślność 
'uczuć, wielkoduszne porywy, zapalone 
gorącą Ojczyzny miłością, która każe za 
braci i rodaków swoich, w obronie swe- 
go kraju i państwa umierać i krew swą 
przelewać. 

Wszak sława rycerska — to korona i 
uwieńczenie trudów i znojów wojennycu 
żołnierza, to niewyczerpane źródło pocie- 
chy i radości każdego dzielnego i pra- 
wego rycerza i jego narodowej dumy, 
którą przekaże w spuściźnie potomnym i 
dziatwie swej, jako prawdziwie zasłużo- 
ne „szlachectwo wspaniałego serca, ja- 
ko najdroższe i najcenniejsze skarby ro- 
du i nazwiska. 

PEWNOŚĆ 
  

з К ее 

ROCZNICA 
A któż szafarzem łaski Bożej, któż 

stróżem i patronem niepokalanej sławy 
rycerskiej, jeśli nie kapłan, sługa Chry- 
stusa, szafarz tajemnic Bożych, sługa na- 
rodu i ojciec duchowny żołnierza?**.. 

Takim szafarzem łaski Bożej i stró- 
żem niepokalanej sławy rycerskiej był 
$. p. Biskup Bandurski. I dlatego tak 
bliski i drogi był on żołnierzom polskim. 
I dlatego na wieść o śmierci żałobą okiy- 
ły się przedewszystkiem serca  žolnici- 
skie... 

UROCZYSTA AKADEMJA 

KU CZCI KS. BISK. DR. WŁADYSŁAWA 
BANDURSKIEGO 

Wielkiego Bojownika 0 wolność i niepodle- 
głość w pierwszą rocznicę Jego zgonu, który 
okrył żałobą cały naród. 

Odbędzie się dziś o godz. 13-ej w sali Tea- 
tru na Pohulance urocz. akademja żałobna. 

PROGRAM AKADEMII: 

1) Fr. Chopin — Marsz żałobny — wykona 
orkiestra 1 p.p. Leg. 

3) Słowo wstępne — gen. broni Lucjan 
Żeligowski. 

3) Przemówienie okolicznościowe ppłk, 
dr. Eugenjusz Dobaczewski. 

4) Wiersze Ks. B. Wład. Bandurskiego. 
„Wszystko nam dałeś* — wygłosi art. teatr. 
miejsk. „Błagałem Ciebie" — Włodzimierz 
Preiss. 

5) Karłowicz „Skąd pierwsze gwiazdy” 
wykona Chór Pocztowców, Małkowski „Dzwo 
now džwiek“ pod batutą Wł. Szczepańskiego. 

6) Orkiestra 1 p.p. Leg. 
Wstęp bezpłatny. 

* * * 

— W pierwszą rocznicę Śmierci świełlanej 
pamięci wielkiego przyjaciela inwalidów, Księ 
dza Biskupa Władysława Bandurskiego — sta- 
raniem Oddziału Kulturalno-Oświatowego w 
lokalu Związku Inwalidów Wojennych R. P. 
przy uł. Ostrobramskiej Nr. 27, dnia 8 marca 
r.b. o godz. 18 odbędzie się uroczysta akade- 
mja żałobna, na którą złożą się: przemówienie 
księdza kapelana E. Nowaka, oraz deklamacje 
i recytacje. — Obecność wszystkich członków 
Związku jest konieczna. Wstęp dla członków 
organizacji, ich rodzin i zaproszonych gości 
— bezpłatny. 

ZAUFANIE 
  

Oto podstawy rozwoju 

P. K. e, 
W roku 1932 obrót tej Instytucji wyniósł 23 miljardy złotych! 

P. X. O. jest osobą prawną i ustawcwo gwa- 
rantuje swym klijentom tajemnicę wkładów. 

KRONI 
  

. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 4 MARCA » 

Cišnienie šrednie: 758. 

Temperatura średnia: —5. 
Temperatura najwyższa: —2. 

Temperatura najniższa: —6. 

Opad. — — — — — — — 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Pochmurno z opadami, Odwilż. Słabe 

wiatry południowo - wschodnie i połud- 
niowe. 

Zachód słońca g. 4,58 

—-=000——— 

SKARBOWA 
— Terminy płatności podatków. — 14 bn.. 

upływają ostateczne terminy płatności podat- 
ków i kar za zwłokę następujących podatków : 
państwowego podatku i komunalnego dodat- 
ku od nieruchomości za 4 kwartał 1932 roku, 
podatków od lokali, od zbytku mieszkaniowe- 
go, państwowego i dodatku komunalnego od 
placów za 1 kwartał rb. oraz podatku wojsko 
wego za r. 1932. 

ymiary wszystkich tych podatków uprawe 
mocniły się i wszelkie reklamacje są w tym 
względzie spóźnione i pozostawiane bez roz 
patrzenia, o ile nie zaszła ważna i nieuchron 
na przyczyna opóźnienia, która musi być nale 
życie udokumentowana przez petenta. 

Nakazy płatnicze na wszystkie powyższe po 
datki zostały doręczone z datą 1 lutego rb.-— 
Należność należy wpłacać w kasach właści- 
wych oddziałów podatkowych wydziału finan- 
wo magistratu lub w głównej kasie miej- 
SKie]. 

— Przesunięcie terminu podatkowego. -- 
Z Izby Skarbowej dowiadujemy się, że Min. 
Skarbu reskryptem z dnia 23 lutego rb. L. D. 
W. 9159-2-33 przesunęło termin składania obli- 
czeń różnicy w podatku dochodowym, wynika 
jącej z kumulacji uposażeń, otrzymanych w 
ciągu 1932 roku od różnych służbodawców 0- 
raz termin wpłacania pierwszej jednej czwartej 
różnicy z dnia 5 marca na dzień 15 marca ro- 
ku bież. 

POCZTOWA 
, — Rozmowy telefoniczne w cyfrach. — W 

miesiącu ubiegłym stacja telefonów zanotowała 
431954 rozmowy lokalne i 4636 rozmów Za- 
miejscowych. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i elit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, $el. 14-25. 

Tow. Miłośników Wiłna p.pp. Bułhak i Bań- 
kowski, z ramienia Wileńskiego Komitetu Pań- 
stwowej Rady Ochrony Przyrody p. W. Re- 
wieńska. 

  

    

Eksportacja zwłok 5. 
WILNO. Wczoraj o godz. 6 wiecz. od- 

była się eksportacja zwłok Ś p. ks. prała- 
ta. Sadowskiego z mieszkania do Kościoła 
św. Jana, 

Kondukt pogrzebowy prowadził J. E. 
ks. Metropolita Jałbrzykowski poprzedzany 
kapitułą i licznym klerem. 

Za. trumną postępowała najbliższa ro0- 

p. ks. J. Sadowskiego 
dzina, przedstawiciele władz, uniwersytetu, 
miasta, i tłumy wiemych. 

(W kościele św. Jana, po odprawieniu 
krótkich modłów, trumnę ze zwłokami prze 
niesiono do bocznej kaplicy. 

Pogrzeb ś. p. ks. Sadowskiego na 
cmentarzu Rossa nastąpi we wtorek O 
godz. 10 ramo, po nabożeństwie w koś- 
ciele św. Jana, 

T os NO GT ENN 

NADPROGRAMOWE FERJE NA UNIWERSYTECIE 

Niepoczytalny wybryk pierwszoroczniaków 
WILNO. — Uniwersytet pozostaje 

nadal nieczynny, więc cała akcja agita- 
"torów przeniosła się na teren Mensy a- 
kademickiej przy ulicy. Bakszta. 

Tam też zaszedł wczoraj wypadek 
świadczący © całkowitem rozwydrzeniu 
pewnych elementów i ich poziomie mo- 
ralnym. 

Około godziny 2 p.p. w czasie, gdy 
w lokalu Mensy było wiełu studentów, 
przybyłych na obiad, jakiś osobnik ob- 
wieścił, że należy spodziewać się wido- 
wiska, W chwilę potem kilku młodych 

° ludzi wniosło do sali karton z wymałowa 
ną karykaturą osła i niewiele myśląc, 
umieściło ją na ścianie, gdzie zawieszo- 
ne jest godło państwowe, portret p. Pre- 
zydenta i godło Uniwersytetu. 

Karykaturę ulokowano w ten sposób, 

Zemsta przyczyną napaści na p. wiceprezydenta :: 
Wyjaśniło się że powodem onegdajszej 

dzikiej napaści, ofiarą której padł p. 
wiiee-prezydent miasta inż. Czyż była zem- 

sta, 

Spraweami napaści byli dwaj - szofe- 
rzy b. Spółdzielni, obecnie bezmobotni. 

Niewiadomo dla czego uznali oni wy- 

łącznie p. Czyża winnym swej nędzy. 

że zasłoniła ona całkowicie godło pań- 
stwowe. 

Zbezczeszczenie orła państw. wywoła 
ło wśród zgromadzonych, szczególnie 
starszych studentow tak żywiołową reak 
cję, że inicjatorzy tego bezecnego pomy- 
słu, nie ośmielili się nawet reagować gdy 
jeden z obecnych-studentów p. Janiszew 
ski zerwał karykaturę z godła i rzucił 
ja na ziemię. Większość obecnych głośno 
potępiła niepoczytalny wybryk swych ko 
legów. : 

+ 

Na mieście w ciągu dnia wczorajsze- 
«o nie zanotowano żadnych wystąpień. 
Napisy wymalowane w nocy na demu a- 
kademickim przy G. Boufałłowa na sku- 
tek polecenia JM. Prorektora Januszkiewi 
cza, sami studenci rano usunęli. 

"Tymczasem wiadomem jest, że „„Arbon* 
odrzucił ich podania dowiedziawszy się że 
są niepewni z uwagi ma nadużywanie al- 
koholu, a ponadto nie są wykwalifikowa- 
mymi szoferami. 

Napastnicy, nadal przebywają w: aresz- 

cie. 
—=000=— 

— Wycieczka z Kowna. — Otrzymane ze- 
stały zapowiedzi przybycia z Kowna licznych 
wycieczek, w skład których mają wchodzić naa 
czyciele, akademicy, kupcy i przemysłowcy о- 
raz działacze społeczni. Wycieczki te będą 
przybywały kolejno w ciągu wiosny i lata. 

— RZEŹNICY MYŚLĄ O STRAJKU 
PROTESTACYJNYM. Wobec projektowa- 
nych przez władze zmian w. dotychczas о- 
ibowiązującej ustawie o dowozie mięsa, irze- 
źmicy wileńscy zajęli stanowisko nieprzy- 
chylme. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Wielki entuzjazm w teatrze na Pohilan- 

ce wzbudziła na wczorajszej premjerze sensa- 
cyjna sztuka Chrysty Winsłoe „Dziewczęta w 
mundurkach'** dzięki ciekawej osnowie wspania- 
łej reżyserji, pomysłowych  dekoracyj i efck- 
tów technicznych, oraz kapitalnej gry całego 
zespołu z Koronkiewiczówną, Trapszówną, Wie 
sławską, Dunin - Rychłowską, Aldoną Pawłow 
ską i Szpakiewiczową na czele. 

Sztuka ta zdobędzie z pewnością na teryto- 
rjum wileńskiem rekord powodzenia „Dziewczę 
ta w mundurkach* ukażą się po raz drugi na 

Szczególnie nie dogadza im. projekt scenie teatru. na Pohulance, dziś w niedzielę 5 
zakazu sprzedawania w jednym sklepie wę- III o'godz. 8 wiecz. 

dlin łącznie z mięsem. Wśród rzeźników — Uroczysta akademja ku uczczeniu pamię 
uprawiama jest agitacja, aby na wypadek ci ś. p. ks. biskupa Bandurskiego odbędzie się 
zatwierdzenia tych zmian, ogłosić strajk w niedzielę 5 III. o godz. 1 wpoł. w teatrze na   

Pohulance. 
R ITEIS 

AKADEMICKA 
— Rekolekcje Sodalicji Marjańskiej. Zarząd 

Sodalicjj "Marjańskiej Akademików USB. 
wiadamia, «e dnia 6-II1 r.b. w kaplicy sod 

  

ście — akademicy mile widziani. 
— Zarząd Sodalicji Marjanskieį Akademi- 

ków U.S.B. zawiadamia, że dnia 5-III r.b. o 
godz. 16 w lokalu własnym (ul. Wielka 64) od- 
będzie się Zebranie Sekcji Ušwiadamiania Reli- 
gijnego z referatem sod. W. Orłowskiego p.t. 
„Wiara a nauki przyrodnicze”. Goście mile wi- 
dziani. 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek USB 
powiadamia, iż dnia 5-III r.b. po Mszy św. Aka 
demickiej (w kościele Św. Jana) odbędzie się 
zebranie ogólne w Ognisku własnem (ul. Uni- 
wersytecka 9 — 9). 

— Zarząd Koła Prawników Stud. USB po- 
daje do wiadomości członków, że zwołuje na 
dzień 6 marca 1933 roku doroczne walne zebra 
nie Koła Prawników Stud. USB z porządkiem 
dziennym następującym: 

1) zagajenie; 2) wybór prezydjum; 3) sprą 
wozdanie ustępującego zarządu; 4) sprawozda 
nie komisji rewizyjnej; 5) dyskusja nad spra- 
wozdaniami; 6) wnioski ustępującego zarządu; 
7) wybór władz Koła; 8) wolne wnioski. 

Zebranie powyższe odbędzie się w sali Śnia 
deckich, o godz. 19-ej w pierwszym terminie" 
1 o godz. 19 m. 30 w drugim terminie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 183 Środa Literacka dnia 8 marca wype! 

niona będzie pogadanką znanej powieściopisa:- 
nowelistki Wandy Melcer - Sztekkerowej 

n. t. „Nowe biedule". Będzie to charakterysty- 
ka kobiety współczesnej w Źwierciadłe literatu 

ki i 

ry młodych naszych autorek. 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 

Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. C. Ryll- 
Nardzewski wygłosi odczyt na temat „Rzeżącz 

rodnieniem rasy). 9 marca w lokalu 

ka i wrzód weneryczny”. 
Wstęp wolny. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i 

Początek 6 5,30. 

szta 11) nadzwyczajne zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia. Na porządku dziennym: 

1) Wybory radcy do Izby  Przemystowc- 
Handlowej. 

0 ile zebranie w wymienionym powyżej 
terminie nie dojdzie do skutku quorum, odbę- 
dzie się w drugim terminie tegoż dnia o godz. 

— Odezyt o prasie w Resursie Rzemieślni- 
czej. — Onegdaj w Resursie Rzemieślniczej — 
przy ul. Bakszta 2 — p. Al. Budrys - Budre- 
wicz wygłosił odczyt p.t. „Prasa a rzemiosto“ 
Prelegent scharakteryzował dzisiejszy Stan pra 
sy, pracę dziennikarską, oraz współzależność 
prasy i opinji publicznej. Następnie omówił 
jak należy korzystać z prasy w codziennej pra 
cy rzemieślnika. Odczyt trwał przeszło godzinę 
i wzbudził żywe zainteresowanie wśród słu- 
chaczy, którzy prelegenta nagrodzili rzęsistemii 
oklaskami i wyrazili życzenie, ażeby prelegent 
zechciał częściej wygłaszać odczyty na tematy 
prasowe. 

— Herbatka towarzyska Koła POW. — Za 
rząd Koła POW w Wilnie powiadamia swych 
członków i sympatyków, że w dniu 5 marca 
o godz. 17 w lokalu Zrzeszenia Pracowników 
Miejskich przy ul. Dominikańskiej 2 (Magistrat 
—wejście z bramy) odbędzie się herbatka to- 
warzyska, w której dyr. Wł. Wielhorski wygło 
si odczyt p.t. „ł5-lecie powstania państwa li- 
tewskiego“, zaś p. T. Nagurski wygłosi sprawo 
zdanie ze zjazdu w Warszawie. 

RÓŻNE 
„„— Konfiskata. Wczorajszy. „Dziennik 

Wileński* uległ zajęciu przez Starostwo za nie 
prawdziwe wiadomości z przebiegu zajść stu- 
denckich.. 

    

   c. 

(ul. Wielka 64) o godz. 20 rozpoczną się reko- 
lekcje, które trwać będą do dnia 12-III r.b. Go- 

Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie, — Zawiadamia 
się, że w piątek dnia 10 marca rb. o godz. 7 
wiecz. odbędzie się we. własnym lokalu (Bak- 

protestacyjny, który wyraziłby się zam- 

knięciem sklepów! na przeciąg pewnego 
CZASU. 

Prywatne Żeńskie kursy tkackie wileńskiej 
Spółdzielni Tkackiej przy ul. Królewskiej 8 (o- 
gród po-Bernardyński). 

Dnia 15 marca r.b. zostaje otwarży jediio- 

roczny praktyczny kurs tkacki. Zapisy przyjniu- 

— Dzisiejsza popołudniówka w teatrze na 
Pohulance. — Dziś w niedzielę 5 III. o godz. 4 
po poł. sensacyjna sztuka „Pocałunek przed iu- 
strem*. Ceny zniżone o 50 proc. 

We wtorek po raz 3-ci „Dziewczęta w mun- 
durkach“. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskicn 

ZASP w Wilnie z powodu nadzwyczajnego po 
wodzenia przedłużył swoją wędrówkę o całe 

je się od dnia 22 lutego do dnia 11 marca włą- 1Q dni. Dziś teatr objazdowy gra „Kuzynkę z 

cznie w kancelarji kursu w godz. od 11 do 2 

codziennie. 

— Organizacja spółdzielni szewskiej. — Od 
dłuższego czasu przedstawiciele szewstwa wi- 
leńskiego prowadzili pertraktacje z jednym z 
banków w sprawie utworzenia w Wilnie fabry- 
ki obuwia, opartej na zasadach spółdzielczych. 

Fabrykacja obuwia obliczona byłaby rów- 
nież na eksport, przy masowej produkcji tanie 
go i solidnego obuwia dla potrzeb miejsco- 
wych. 

— ROZDAWNICTWO DRZEWEK O- 
WIOCOWYCH. Komitet opieki mad wsią 
wileńską, przystępuje do szeroko pomy- 
ślanej akcji rozdawnictwa drzewek owoco- 
wych wśród włościan. Na ten cel nabyto 
35 tysięcy sztuk: takich drzewek. Prace 
Komitetu w tym kierunku bezsprzecznie — 
wpłyną ma podniesienie saodwmictwa na 
naszych ziemiach. 

— Akcja weterynaryjna na wsi. — Na te- 
renie powiatu wileńsko - trockiego zanotowa- 
no ostatnio liczne wypadki pomoru świń. Dzię 
ki akcji lekarza weterynaryjnego pomór zdoła 

no zlokalizować i obecnie jest on już na wy- 
gasnięciu. 

Moskwy“ w Słonimie, 6 Ill. w Lidzie. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy El- 
ny Gistedt. — Dziś odbędą się dwa widowiska. 
Po południu o godz. 4 po cenach zniżonyth 
ogólnie lubiana melodyjna operetka jarno „Kry 
sia leśniczanka”. Przedstawienie popołudniowe 
przeznacza się głównie dla młodzieży. 

Wieczórem o godz. 8,15 wytworna komedja 
muzyczna Stoltza „Peppina”, która odniosła nie 
bywały sukces artystyczny i cieszy się wiel- 
kiem powodzeniem. W roli głównej Elna Gi- 
stedt tworzy niezapomnianą kreację. Pierwszo 
rzędną obsadę sceniczną tworzą:  Halmirska, 
Hajdamowicz, Dembowski, Szczawiński i К 
Wyrwicz - Wichrowski, który nowość tę wyre- 
żyserował. W akcie 2-im odbędzie się rewja iu 
ter. Zniżki ważne. 

— Wielki koncert Marynarki Wojennej z 
Gdyni. Staraniem Ligi Morskiej i Kolonjalneį 
została do Wilna zaangażowana  reprezenta- 

cyjna orkiestra Mar. Wojennej z Gdyni na 
dzień 12 b.m. 

W dniu tym odbędą się dwa koncerty, z 
których jeden poświęcony będzie wyłącznie 
młodzieży szkolnej. Ze względu na wysoki po- 
ziom artystyczny orkiestry i bardzo urozmai- 

— Pomyślcie o biednych ślepych. Dziś, w CONV i ciekawy program koncertu — należy 

niedzielę, dnia 5 marca odbędzie się kwesta na przypuszczać, że propagandowy ten koncert 

rzecz Zakładów T-wa Kuratorjum nad ociem- 

niałymi w Wilnie, w których to zakładach ocie- 
mniali otrzymują wychowanie, naukę, uczą sią 
rzemiosła praktycznego i muzyki. Zarząd ina 

nadzieję, że nikt nie odmówi datku na cel tak 
zbożny. Za wszelką, najmniejszą ofiarę sk'ada 
serdeczne „Bóg zapłać”. 

„ — Z życia Federacji. — Onegdaj odbyło 
się posiedzenie prezydjum Federacji PZOO, na 
którem między innemi załatwiono sprawy udzia 
łu Federacji w uczczeniu rocznicy zgonu Ś. p. 
biskupa Bandurskiego, kapelana Federacji. --- 
Następnie omówiono program uroczystości imie 
nin Marszałka Piłsudskiego. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych jed- 
nogłośnie dokooptowano do prezydjum Fede- 
racji p. Al. Budrys - Budrewicza, któremu 
powierzono wydział organizacyjny. 

— Nowe przedsiębiorstwo polskie w Wilnie 
przy ul. Wielkiej 47 (vis-a-vis kość. św. Każi- 
mierza, dawny lokal „Rutkowski i Domagała") 
W tych dniach został otwarty sklep sukienno- 
blawatny M. Mačkowiaka i T. Romańczuka, 
rutynowanych fachowców branży sukienniczej. 

Z uznaniem należy powitać nowe przedsię- 
biorstwo na gruncie naszym i pogratulować 
właścicielom, którzy pomimo panującego kryzy 
su wznawiają nową placówkę. Sklep powyż- | 
szy zaopatrzony został we wszelkie nowoścj se 
zonowe. Ё 

— Związek Literatów zawiadamia swych 
członków zwyczajnych, że mają oni wstęp nie- 
ograniczony do nowootworzonej czytelni czaso 
pism artystycznych AWZR w lokalu Związku, 
za wykupieniem karty czytelnianej w cenie 1 
zł. miesięcznie. Czytelnia od 6 bm. otwarta jest 
codziennie w godzinach od 6 do 9 wiecz. 

— Czytelnia RWZA. — Rada  Wileńskich 
Zrzeszeń Artystycznych zawiadamia, że na sku 
tek licznych próśb czytelników czytelnia cza- 

sopism RWZA od dnia 6 bm. będzie „otwart 

od godz. 18 do 21. Obecnie w czytelni znajdu 

je się 30 pism krajowych polskich, 5 pism an- 
gielskich, 8 pism francuskich, 8 pism niemiec- 

kich, jedno pismo włoskie i jedno białoruskie. 
Pisma te są bogato ilustrowane i poruszają 
wszelkie zagadnienia sztuki i kultury? Czytel- 
nia mieści się w gmachu Zaw. Związku Literą 
tów (Ostrobramska 9 m. 4). 

będzie miał ogromne powodzenie, tembardziej, 

że reprezentacyjna orkiestra Marynarki Wojen- 

nej odwiedza Wilno po raz pierwszy. Szczegó- 

ły koncertu niebawem zostaną podane w pra- 

sie i afiszach. z 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Muzyki 
Współczesnej. — Dzisiaj w niedzielę punktual- 
nie o godz. 8 wiecz. odbędzie się w lokalu 
Związku Zawodowego Literatów (Ostrobram- 
ska 9) audycja poświęcona twórczości Pawła 
Hindenmitha. Po raz pierwszy w Wilnie wyko 
nane zostaną: „Pieśni o życiu Marji“ do słów 
Rilkego i serenady na głos i zespół kameral 

ny. : RK 
W koncercie udział biorą: p. p. Walentyna 

Czuchowska (śpiew), Brajtman (obój), Miko- 
łaj Doderonek (ałtówka), Albert Katz (wioion 
czela) i Tadeusz Szeligowski (fortepian). Na 
ciekawą tę audycję Towarzystwa zaprasza 
wszystkich miłośników muzyki. 

W schorzeniach kiszek, wzdęciach, zapar- 
ciach, jest niezastąpiona Naturalna Sól Mor- 
szyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda. Warsza- 
wa, Krak. Przedmieście 45. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Generał Czeng. 
PAN — Syn Indyj 
LUX — Lokomotywa 2329 
ŚWIATOWID — Sewilla miasto miłości 
HELIOS — Pieśń nocy 
HOLLYWOOD — Rango 
ADRIA — Król gór: Gaucho. 
CASINO — Ingary 

Przy bólach, lub zawrotach głowy, szumie 

  

w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, po- 
budzeniu, należy natychmiast zastosować wy- 

a próbowany przy tych dolegliwościach środek 
— wodę gorzką „Franciszka: Józefa". 

TYYYYYYYYYYYTYYYYYVYYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYN 

Właściwemi środkami do pielęgnowania jamy 
ustnej są: PULSA PASTA, ELIKSIR I MY- 

DEŁKO DO ZĘBÓW. 
s 3 

  

JECOROL 2. I Biiowskiego 
zawiera czynniki witamiucwe 

pa     

1 
KRZYW.CĘ, POWIĘKSZENIE GRUCZOŁÓW 

I CSŁABIENIE OGÓLNE 
Wystrzegać się bezwartościow;ch namiastek 

i naślsdownictw 

Cena prądu elek- 
trycznego 

WILNO. — Akcja rządowa zmierzająca do 
rewizji obecnie obowiązujących cen w elektro 
wniach, pracujących na terenie województwa 
wileńskiego dała już pewne rezultaty. 

Elektrownie komunalne będą mogły obniżyć 
ceny prądu wobec umożliwienia im korzysta- 
nia z udogodnień i ulg kredytowych w KGK. 
Długi i zobowiązania elektrowni zostaną skon 
wertowane, zastosowana zostanie obniżka opro 
centowania tych zobowiązań oraz rozłożone 
zostaną na dłuższe okresy spłaty tych należno- 

Z elektrowniami prywatnemi pertraktacje 5а 
w toku. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

„Wobec wzmianek które ukazały się w 
dniu 4 marca b r. w prasie wileńskiej o 
napadzie na wiceprezydenta m. Wilma p. 
W. Czyža prosimy o podanie do publicznej 
wiadomości, że sprawcy napadu szoferzy 
Rynikiewicz Józef i Bilukiewicz Włady- 
sław nie są członkami Związku Zawodowe- 
sia Pracowników Samochodowych z. Wileń- 

ej. 
Zarząd tutejszego Związku niniejszem 

potępia bandyckie napady, które plamią 
cały ogół szoferów, zaś wiceprezydentowii 
p. W. -Czyżowi za jego stałe i życzliwe u- 
stosunkowania się do spraw robotniczych 
wyraża uznania, 

(— Prezes : | (> 8ekretare 
(podpisy nieczytelne) L 

Ei „T (778 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek Samoc. hodowy. — Wóz Arbu 

nu nr. 38460 przy zbiegu ulic Zawalnej i ja- 
giellońskiej najechał na sanie, powożone przez 
Mackiewicza Piotra (wieś W. Gulbiny gm. rze- 
szańskiej). Nikt szwanku nie poniósi. | 

as Podczas  saneczkowania, —  19-letnia 
Mażuciówna Jadwiga (Kominy 53) w czasie ja 
zdy saneczkami na ulicy Tyzenhauzowskiej 
wpadła na parkan z drutu kolczastego, dozna 
jąc rozdarcia mięśni prawego podudzia. Lekarz 
pogotowia udzielił jej pomocy, poczem odwiózł 
do szpitala św. Jakóba w stanie niezagrażają- 
cym życiu. 2 

— Upadia na ulicy. — Iwanowska Anna I. 
42 (Kalwaryjska 70) przechodząc ulicą Tatar- 
ską kolo domu nr 22 upadła i złamała prawą 
rękę powyżej łokcia. Pogotowie odwiozlo Iwa- 
nowską do jej mieszkania w stanie niezagraża- 
jącym życiu. 

— Fałszywe pieniądze. — Na gorącym u- 
czynku usiłowania puszczenia w obieg fałszy- 
wej dwuzłotówki został zatrzymany na rynku 
Subocz Wysocki Piotr, m-c wsi Kiena gm. mic 
kuńskiej. Również na rynku  Łukiskim zatrzy- 
mano z fałszywą dwuzłotówką m-ca wsi Po- 
Szyle gminy rzeszańskiej Władysława Granow 
skiego. Fałszywe monety zakwestjonowano. | 

‚ — SPŁOSZYŁ SIĘ KOŃ. — W dniu 3 bm. 
wiecz, przy zbiegu ulic Mickiewicza i 
kowej. spłoszyły się konie, zaprzężone w sanie. 
Powożący końmi szeregowiec Piotr Daszkow- 
ski z plutonu administracyjnego przy 6 P. p. 
Leg. stracił władzę nad końmi, które ponios- 
ły. Jadące saniami Kowalska Walentyna i Wi- 
nogradowa Lidja (Piaskowa 12) wypadły, do- 
znając lekkich obrażeń ciała. Daszkowski do- 
znał cięższych obrażeń ciała i został przewie- 
ziony do Izby Chorych 6 p. p. Leg. Konie za- 
trzymano na placu N: DÓW. Pl lapoleona i odesłano do 

— OBŁAWA. — Wczoraj rano wy- 
wiadowcy wydziału śledczego przeprowa 
dzili kolejną obławę na Rynku Lukiskim. 
Podczas obławy zatrzymano kilku zło- 
dziei miejscowych oraz przybyłych z pro 
wincji. 

Około dwudziestu osób zatrzymano i 

osadzono w areszcie centralnym. Poza- 

tem w ciągu dnia wczorajszego zanoto- 
wano na jarmarku dwa wypadki kradzie 
ży kieszonkowych oraz kilka wypadków 
kradzieży z wozów. 

— RABUŚ ULICZNY. — Kajnisowa Alek- 

sandra (Mostowa 1) doniosła policji, że na ul. 

M. Pohulance wyrwano jej z rąk 20 zł. gotów 
ką. Sprawcą kradzieży okazał się Jeremiejczyk 
Piotr (Lwowska 30), którego zatrzymano ze 
skradzioną gotówką. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEL — Zatrzy- 
mano zawodowych złodziei Połjańskiego Julja- 
na i Rudzisza Bronisława  (Starogrodzieńska 
3), którzy dokonali ostatnio 2 większych kra- 
dzieży: Dąbrowskiemu Janowi (Targowa 7)— 
skradli garderobę i bieliznę łącznej wartości 
548 zł., zaś Grygalinowej Apołonji (Tyzenhau- 
zowska 2) również garderobę i bieliznę warto 
ści 470 zł. Część skradzionych rzeczy znalezio 
no u paserki Ginajtisowej Heleny (Archaniel- 
ska 68), którą również zatrzymano. - 
— SAMOBÓJSTWO W SZKOLE POWSZE- 

CHNEJ NA ANTOKOLU. — Wczoraj przy ul. 
Antokolskiej 61 popełnił samobójstwo przez e 
wieszenie się woźny szkoły powszechnej Mi- 
chał Witkiewicz. 

Gdy żona Witkiewicza powróciła z miasta, 
wszczęła alarm. Na miejsce wypadku zawezwa 
no pogotowie ratunkowe. Lekarz jednak stwier 
dził zgon. Zwłoki samobójcy zabezpieczono na 
miesa do decyzji władz + śledczych. 

Powody samobójstwa ma „dochodzenie 

policyjne. :



  

Pierwszy dzień zawodėw konno-narciarskich 
Pierwszy dzień emocjonujących zawodów 

konno - narciarskich przeszedł b. sprawnie, ku 
zadowoleniu sporej garstki zwolenników spor- 
tu, przybyłych na Pośpieszkę. Wszystkie kon- 
kurencje odbyły się bez zwykłych na podob- 
nych zawodach wypadków, a sprawna organi- 
zacja pozwoliła na przeprowadzenie programu 
ściśle według czasu wskazanego w anonsach. 

Zaczęło się od podoiicerskiego konkursn 
hippicznego. Współzawodnicy mieli do przejś- 
ścia 10 przeszkód wys. 1 m.  szerok. 3 m. w 
tempie 375 mtr. na minutę. Siartuje 21 zawod- 
ników. 

Zwycięża wachm. 23 p. uł. Korbel na „Wa- 
lencji“, przed plut. 4 p. uł. Łowkisem na „Ta- 
ka“ i kpr. 23 p. uł. Jaśkiewiczem na „Łama- 
ga“. 

Po konkursie rozpoczynają się biegi włó- 
kiem za jeźdzcem. Jest ich pięć. 

Pierwsi startują oficerowie Brygady Kawa- 
lerji. Zwycięża por. Maciejowski (13 p. uł.), ja 
dąc za „Oberkiem“  dosiadanym przez por. 
Cieplaka z trudem uciekając na finiszu od ppor. 
Snarskiego (ježdz. por. Małuski). 

Dalej następują dwa biegi narciarzy zrzeszo 
nych w PZN. 

W pierwszym wygrywa pewnie młody za- 
wodnik Ogniska Bychowiec, ktoremu dobry 
łos pozwolił wylosować szybkonogą „Poldę“, 
prowadzoną umiejętnie przez plut, Komara — 
7 szw. pion. 

W drugim Iwanowski (Strzelec) wieziony 
przez bomb. Naruszewicza (3 DAK)na „„Jesio- 
trze”. 

Bieg -. oficerów garnizonu Wilna wygry- 
wa łatwo, por. Jakubianiec (5 p .p. Leg.). — 
Wiózł go kpt. Rozwadowski na koniu o całą 
klasę lepszym od wielu innych. 

Na zakończenie bieg podoficerów Brygady, 
Kpr. Mikołejko z 23 p .ui. jadąc za „Rudolii- 
ną* prowadzoną przez plut. Kowalskiego mija 
celownik pierwszy. ; 

jak się już rzekło na wstępie, obeszło się 
bez wypadków, a nawet nie zanotowano ani 
jednego upadku narciarza, co jest oczywistym 
dowodem, że tor został należycie przygotowa- 
ny. 

A Zaraz po zakończeniu ostatniego biegu do- 
wódca Brygady gen. Przewłocki rozdał zwy- 
cięzcom nagrody. I tu znów należy podkreślić 
z uznaniem dla organizatorów, że wszystkie 
nagrody były ladne i nie przypominały tych 
wszystkich — jakżeż podobnych do siebie -— 
rozdawanych na każdych niemal zawodach. 

Dziś drugi dzień zawodów ze znacznie 0V- 
szerniejszym programem. O 1 po pol. rozpo- 
czyna się konkurs hippiczny oficerów. O godz. 
1 m. 40 biegi skjoeringowe ,potem dalszy ciąg 
konkursu i znów biegi, wszystkiego jedena- 
ście. 

Na miejscu ciepły bufet i 
jazd autobusami b. wygodny. 

muzyczka. Do- 

Zawody międzynarodowe Ryga— Wilno 
Wczoraj w ramach spotkania narciar- 

skiego Ryga — Wilno odbył się bieg na 
18 klm. W mocnej konkurencji walczy- 
ni zawodnicy o każdą sekundę. Warunki 
ma trasie były trudne z powodu różnego 
gatunku śniegu (stary wyśliz””ny i świe- 
ży) kopki). Część zawodników z powodu 
czy to zagapienia się, czy to z winy ło- 
buzów, którzy wyciągają chorągiewki na 
trasie, myliła prawidłowy (kierunek i 
zrezygnowała z udziału w: biegu. Naogół 

trasa startującym się podobała; ciekawą 
i udaną inowacją było wytyczenie 18-ki 
(pełnej) wi kształcie dwóch okrążeń, ca 
pozwoliło na obserwację zawodników ma 
półmetku i na określenie czasów! po 9-eiu 

kilometrach. 
Na półmetku najlepszy czas miał Ła- 

ibuć (Ognisko). Bieg jednak wygrał — 
Starkiewiez (1 p. p. leg.) — 2 g. 4 m. 32 s; 
drugim był Łabuć (Ognisko) — 2 g. 4 m. 
43 s. (przegrał różnicą 1l-tu sekund!); 
3. Gruzitis (Łotwa) — 2 g. 5 m. 34 в.; 
4. Rekstins — (Łotwa) — 2 g. 9m.2s, 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„INGAGI“ — „CASINO“. 

Każda rzecz ma swoje dobre i złe strony 
"Tak samo i praca recenzenta filmowego. 

Przyjemnie chodzić do kina i oceniać о- 
brazy — mówią laicy. 

Tymczasem któż zdoła pojąć tortury, ja- 
kie sprowadza wytarty tasiemiec, szumnie va- 
zwany filmem Chciałoby się kogoś pobić, sa- 
dystycznie podziurkować zardzewiałem od atra- 
mentu piórem... Kogo? Pierwszego z brzegu... 

Straszne objawy !.. 

Ostatnie programy kin wileńskich są do- 
brane najpewniej przez czarną mafję dla zgnę- 
bienia publiczności i odstraszenia jej na dłuższy 
czas od kina. 

: „Ingagi“ zjawia się jak koszmarny upiór.. 
Znów Afryka, znów reportaż, posiekane na bi- 
gos kawałeczki taśmy, posklejane przez deliry- 
ka w przystępie szału. Niech już raz przepadnie 
cała ta rozgadana czereda murzynów, pigme- 
jów i pospolitsze od rodziny krowy antylopy, 
nosorożce i krokodyle! — Żeby chociaż poka- 
zano to wszystko z sensem, w dobrem wyko- 
haniu i na porządnej taśmie. 

Najzagorzalszy entuzjasta filmów egzotycz- 
nych, wścieknie się od dawki takiego „Ingagi”. 

Były filmy dobre — „Trader Horn" — ale 
czy jest w Wilnie kara na twórców różnych 
szmat w rodzaju „Zungu” czy „Ingagi“? 

Że zdjęcia są tandetne i ciemne, że ga- 
dacz ciągle przeszkadza, że akompanjament na 
organach (!) jest bez sensu, że napisów jest 
za wiele i te z błędami, że montażu wogóle 
tu niema, że niewiadomo kto, gdzie, kogo i za 
co — to wszystko jeszcze nic. 

Ale ordynarne mordowanie zwierząt, filni0- 
wanie łapaczy okazów do klatek, lubowanie 
się w przedśmiertnych drgawkach i konwul- 
sjąch osaczonej zwierzyny — to jest wstrętne. 

Filmy jeden z drugim przyrodę, ale nie 
bydlęce znęcanie się uzbrojonego draba nad 
zwierzęciem. 

I taki „film* sprowadzać? Słów szkoda. 
Nadprogram wynagradza trochę zawód. 

Zapomniana Mickey ukazuje się w obrazku bar 
dzo dobrze opracowanym dźwiękowo. 

Tad' C. 
— 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 5 MARCA 1933 R. 

10.05: Transm. nabożeństwa. 11,57: Czas. 
12.10: Komun. meteor. 12.15: Poranek syn. z 
Filharm. Warszawskiej ..Co się dzieje w fabry- 

ce podczas przerwy obiadowej" — odczyt, dał 
szy ciąg poranku. 14.00: „Znaczenie dobrego 
płodozmiani* — odczyt. 14.20: Muzyka. 14.40: 

„Wiosenne oprskiwanie sadów". 15.00: Audy- 
cja dla wszystkich: 1. Literatura ojczysta -- 
„Marja Konopnicka" — pogad., 2. Muzyka, 3. 
„O św. Kazimierzu Królewiczu* — pogad., 4. 
Muzyka, 5. „Ziemia polska i jej lud* — po- 
gad., 6. Muzyka. 16.00: Audycja dla młodzie- 

žy. 16.25: „Žywy mur Rzplitej“ — pogad. wy- 
głosi ks. P. Śledziewski, kapelan brygady KOP. 
6.40: Schubert — Menuety (płyty). 16.45: Ką- 
cik językowy. 17.00: Koncert solistów, komu- 
nikaty, dalszy ciąg koncertu. 17.55: Program 
na poniedziałek. 18.00: Akademja papieska. 
19.00: Litewska audycja literacka. 19.15: Roz- 
maitości. 19,25: Słuchowisko. 20.00: Audycja 
Towarzystwa Muzyki Współczesnej poświęcona 
utworom Pawła Hindemitha (Transm. z sali 
Zw. Literatów). W programie: serenady na 
głos i zespół instrumentalny. Pieśni do słów 
Rilkego w tłum. W. Hulewicza. 20.55: Wiad. 
sportowe z Wilna. 21.05: „O samobėjstwach“ 
— HI dyskusja nieprzygotowana. Transm. z 
prywatnego mieszkania. Udział biorą: prof. me- 
dycyny sądowej USB. dr. Sergjusz  Schilling- 
Siengalewicz, ks. prof. Henryk Hlebowicz i Ste 
fan Jędrychowski. 22.00: koncert. 22,30: Muzy- 
ka taneczna. 22.55: Komun. meteor., muzyka 
taneczna. 

Ofiary 
J. P. dia najbiedniejszych zł. .8. 

5. Karbowańczyk (1 p. p. Leg.) — 2 g. 
11 m. 26 s.; 6. Zakrzewski (Ognisko) 

2 @. 20 m. 43 s; 7. Bukas (Łotwa) 
?g. 21 m. 34 s., 8. Wojcieki (1! p. p. Leg.) 

— 2 g. 22 m, 52 s. 
Po dzisiejszym biegu pań i skokach do 

kombinacji i otwartych będziemy mieli ca- 

łokształt walki na śniegu Z Lotyszami. 
Rozdawanie nagród nastąpi 0 godz. 18 

u „Zielonego'* Sztralla. Ufundowane przez 
K. K. 8. Ognisko nagrody wręczy zwycięz- 
com prezes Puchalski. 

W każdej konkurencji otrzymują za- 
wodnicy nagr dy. za pierwsze trzy, miej- 
sca. Łotysze bez względu na wynik otrzy- 
mają specjalną nagrodę pamiątkową. 

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE 

Wniedzielę dnia 5 lutego r. b. o godz. 
1 popoł. w Parku Sportowym im. Gen. Że- 
ligowskiego, Kuratorjum Okręgu Szkolne- 
go organizuje zawody łyżwiarskie Młodzie- 

ży Szkolnej w jeździe figurowej o odznakę 
sportową I. IM. i IM stopnia. 

2224, 

grod 
— ZWIĄZEK PODOFICERÓW RE- 

ŻERWY ZACZYNA. SWĄ DZIAŁALNOŚĆ. 
Istniejący w Grodnie Związek Podoficerów 

Paerny ponownie rozpoczął swą działal- 
m ы 

W dniu 27 lutego odbyło się pierwsze 

zebraie na którem został wybramy Zarząd. 
Prezesem Związku został obrany mp. 

Mikulski Aleksanider, sekretarzem p. L. 
Jarosz. 

Związek przystąpił obecnie do zbiera- 
nią składek zaległych by móc pprzystąpić 
do zorganizowania koła dramatycznego. 

Przy Związku zorganizowane zostało 
przysposobienie wojskowe. Liczba człon- 
ków narazie wynosi 150-ciu. 

— Posiedzenie powiatowej komisji oszczę- 
dnościowej. — W dniu 5 marca rb. w sali po- 

EASA AAA A 

Dźwiękowe Kino „POLONJA* 

Pocztowa 4. 

DRAMAT ZŁAMANEGO SERCA 

NIEPOTRZEBNA (ėrgun) 
gigantyczny film reżyserji HENRI KINGA Z 
MAC MORSH, LANY EILERS I JAMES DUN. 

Nadprogram: — DAR MORZA 
obrazujący pracę naszych młodych marynarzy 

Wstęp od 49 groszy. 

PKN UA НАЫАЙ 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ | 
Dominikańska 26. 
    

Początek seansów 6, 8 i 10. Urocza para kochan- 
ków: nowoodkryta gwiazda filmowa, sobowtór 
*tarieny Dietrich —  Tallulah Bankhead, oaz 

Gary Cooper w filmie pt.: 

Szatan Zazdrości 
firm, który osiągnął największy sukces na ekra- 

nach kin amerykańskich. 

Wstęp 49 groszy. 

  

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 
  

Henny Porten, Elžbieta Pinareff i Gustaw Diessi 
w wielkim dramacie życia kobiety, która nie mo- 

gła mieć własnych dzieci. 

WADA 
Wstęp 40 

    

siedzeń sejmiku grodzieńskiego odbędzie się 
posiedzenie powiatowej komisji oszczędnościo- 
wej. 

— Zjazd. — W dniu 9 marca rb. w sali po 
siedzeń sejmiku grodzieńskiego odbędzie się 
zjazd burmistrzów, wójtów i sekretarzy pow. 
grodzieńskiego. ‚ 

— Przedstawienie па rzecz Zw. Rezerwi- 
stów. — Staraniem komendy okręgu przy D. 
O. K. III. Związku Rezerwistów w Grodnie od 
będzie się w teatrze miejskim w piątek dnia 
10 marca rb. przedstawienie na rzecz Związku 
Rezerwistów. Odegrana zostanie farsa Arnoida 
i Bacha „Hulla di Bulla*. Czysty zysk z przed 
stawienia przeznacza się na cele kulturalno - 
oświatowe Związku. Komenda Okręgu zwraca 
się tą drogą do społeczeństwa grodzieńskiego 
z apelem i gorącą prośbą o poparcie tak szla 
chetnego cełu. 

— Clileb podrożał. — Z dniem 3 marca 1. 
b. zaczęły obowiązywać ustalone przez magi- 
strat ceny na mąkę i pieczywo, które wyno- 
szą o 2 gr. drożej na 1 kg. Chleb żytni razowy 
kosztuje obecnie 24 gr., za kg., sitkowy 34 gr. 
stołowy 36 gr., chleb biały pszenny 60 gr. 

Ceny mąki równe są cenie pieczywa. —W 
sprzedaży hurtowej cena mąki i pieczywa © 
2 groszy taniej. 

— Zbrodniczy wyczyn przestępcy. — W 
dniu wczorajszym komendant posterunku P. 
P. w Indurze przod. Bronicki wraz z posterun- 
kowym Rzodkiewiczem,  patrolując rejon na- 
tknęli się we wsi Zarubicze na ukrywającego 
się oddawna przestępcę Rogaczewskiego Kazi- 

" mierza. 
Chcąc ująć go, udali się do jego mieszka- 

nia, lecz Rogaczewski uprzedzony prawdojv0- 
dobnie o ich przybyciu, w chwili wkraczania 
funkcjonarjuszów P. P. do mieszkania strzelił z 
rewolweru, raniąc komendanta posterunku w 
głowę, a posterunkowego w prawy bok. Słan 
obu jest bardzo ciężki. Rogaczewski zbiegł. 

— Ujęcie handlarki sacharyną. — W dniu 
3 marca rb. zatrzymano Sapieżyńską Anielę po 
dejrzaną o handel sacharyną przy której pod 
czas rewizji znaleziono 64 dk. sacharyny w 
krysztale. Sacharynę zakwestjonowano. 

  

— OBCHÓD IPOWSTIANIA STYCZNIO 
WEGO. — W dniu 2 marca w salonach O- 
gniska odbył się w Nowogródku, zorgani- 
zowany staraniem Komitetu Obehodu Rocz 
nicy Powstania. Styczniowego i Zw. Dzien- 
nikarzy i Literatów wojew. nowogródzkie- 
go „czwartek literacki", poświęcony Pow- 

staniu Styczniowemu, 
— O0ENY NA ZIEMIOPŁODY. W ciągu 

miesiąca lutego r. b. na terenie wojewó- 
dztwa nowogródzkiego zaznaczyła się pew- 
nna poprawa w, kstałtowaniu się cen na 
ziemiopłady.  'Placono za (100 kg.) žyto 
cd 15 do 19 zł. pszenicę od 20 do 23 zt.. ję- 

ezmień od 13 do 16 zł. oraz owies od 11 do 
16 zł. Najwyższe ceny na żyto, jęczmień i 
pszenicę płacono w! powiecie lidzkim 1 — 
szczuczyńskim, za owies w: pow. baramo- 
wickim, i szezuczyńskim, mięso cielęce 
ogólnie potaniało i sprzedawane jest w 
cenie wahającej się od 50 do 60 gr. prócz 
Baranowicz, gdzie cena. waha się od 80 do 1 
zł, za kilogram. Ostatnio również zaznaczy 
ła się zwyżka cen za wieprze. W Nowogród 
ku płacono ostatnio 1, 25 zł. za klg. żywea. 
Podniosły się również ceny bydła: średnia 
wiejska krowa w Nowogródku kosztuje 

    

120 zł. Zapowiada się dalsza zwyżka cen: e 
ma. ziemiopłody i inne pordukty molne. 

  

— Szykujmy się! — Tak ,szykujmy się na 
przedstawienie, ale jakie? 

Otóż w tem tkwi sęk  — na operę „która 
będzie wystawiona przez gimnazjum żeńskie 
im. Królowej Barbary Radziwiłłówny w dniu 
7 marca. 

Odegrany będzie „Żabi król". Zespół skla- 
da się z 90 uczenic. 

— ODCZYT. — W dniu 1 marca w sali 
kina Apollo p. Bojarska wygłosiła odczyt 
pt.: „Zasługi płk. Berka Joselewicza". 

— KŁUSOWNICTWO. — W dniu 28 
lutego post. PP. Potonka dokonał rewizji 
u Sidoryka Jana, zam. w chutorze Msza- 
mowo gm. Nowo-Mysz. 

(W czasie rewizji znalezion fuzję „Ber- 
dankę“, naboje, łuski, śrót i sidła. 

Kłusownik zostanie pociągnięty do od- 
powiedzialności. 

słoniirka 
— RADNI MIEJSCY PRZY PRACY. 

Nie często w Słonimie odbywają się posie- 
dzenia rady miejskiej, dlatego też zebrania 
jej powodują większe zainteresowanie pe- 
wnych grup społeczeństwa. 

Porządek dzienny ostatniego posiedze- 
mia zawierał 10 punktów, wśród! których 
majbardziej zwracający ma siebie uwagę 
był pumkt 3-ci — wnioski komisji radziec- 
kiej do spraw bezrobocia. 

Palma prymadonny na (tem posiedzeniu 
bezwarunkowo należy się p. Aleksandrowi- 
czowi, który jako przewodniczący aż 2-ch 
komisyj: do spraw bezrobocia i komisji 
rewizyjnej, najwięcej absorbował radę swo 
imi wyczynami. Sprawozdanie komisji re- 
wizyjnej było za rozwlekłe i mosiło cha- 
rakter raczej sprawozdania: rachunkowego 
magistratu. Punktem kulminacyjnym wy- 
stępu p. Aleksandrowicza były! wnioski je- 
go, jako przewodniezącego komisji radziec- 
kiej do spraw! bezrobocia, gdzie jest on 
biennem echem tego: wszystkiego, «c gad 
jego adresem składają liczne, a nieskoo:- 
dynowane związki t. zw. „bezrobotnych 
ma terenie miasta. Dla przykładu przyto- 
<czymy kilka wniosków komisji, która wino- 
si o: 1) zwiększenie ilości zatrudnionych 

FIRMA RADJOWA „„EENNBIIĘ 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. ©. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
8-Iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawiariu maieży wpiacić ae P.K.O. N. 
82,157 u. 2%. Pozeztałość za zaRczanism. 

  

Dźwiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA M'EJSKA 
Ostrobramssa 5. 

JUŻ 
WKRÓTCE! 

Dzikie hułanki i 

„bólym | 
paszportem 

ujrzyci we wspz- 
nisłym fi mie: 

orgje rozpasanej carskiej sołdateski, cierpienia kobiety napiętnowanej — 

MOSKWA EZ MASKI 
  

UŁ WIĘŁOWE- aint 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrams:a 5. 

„GENER 
  

AL CZENG“ 
zśł Nsjaktuoi .ejszy film š «ata, Poemat B haterst+a 3 Wiclc.ej Miłossi p. t 

w rol. gł. niezepomniani bohaterzy „E dzi P d = dneį“ i „Ste- 

roma“ Jack Holt i Ralph Graves. 
Począrek seansów o godz 5, 7, 9 w sobotę i niedzielą o godz 3-ciei 

  

DZWIĘKOWE KINO 

с@елмче 
Wielko 47, tel. 15-21 

Dziś! Po rsz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowiec. Niebywała <ensscja z udziałem VALLACE BEERY. 
JOHN MACA BROWN i KAY J0HNSON. 

„. BOHATER ZACHODU 
Nad program: Urozmaicone dodatki. — Seanse: 4, 6, 8 i 1015 W sob-ty i dnie Świątec ne od Zei 

  

Dzwiękowe 

Kino 

Dziś, tilm, który za. hw. 
cały Świat Sława Polski 

więlbiciele dobrego filmu znajdą pełne zadowolenie ogłądając fencmenal eyu posskiego Caruso. 
Na wszystkie seanse: Balkon 49 gr. parter na 1 s. 80 gr na pozostałe са 90 gr. — Nad program; Aktuslja dž "iękowe. 

ycił i oczarował Jon Kiepura * swej 

Seanse 4, 6, 8 i 10,15 

najgłośn ejszej Wiełbi.tele do- 
brej muzyki, Pleśń Nocy kreacji 

  

  

(o może Pa ryż? FEODOR 

(o mogą Paryżanki? 
pokaże jutro geajalny ' eżyser 

w knie 

„Helios“ CZEP 
  

W monumentalnym PAN | 
| Dia młodzieży dożwcł ny | 

Czyś już widział 

  RAMONA NOVARRO 
Nadzwyczaj ciekawe dodatki dźwiękowe! 

  

  

65 
ia „SYN INDYJ KoLO5ALNE POwODZENIE] Dziś oststni dześ! 

Wkrotce 5 gwiazd „w jed- # @ a wspeniały p AN Eksa o i Eskadrą śmierci” ko 
Ква sim Šumereliė gg waty ° w obrazie erotyczny.     
  

Dźwiękowe kino D.ś! Cud najnows zej technikił 

R A N G © Pieśń Dżungli 

  

  

' Prześliczny przebój dźwiękowy 
HOLLYWOOD Wykonał i reżyserował na Sumatrze Ernest Schcedsach. Mrożące krew niewidziane doiychczss sceny. Film ten jest 
Mickiewicza 22 przedmiotem podziwu na człym świecie. 

tel. 15-28 Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Pocz. o g. 4ej. 

Dzis! Największy przecój Świata 
Dzwięzewy # w. i : - > -g gł. powieści ZEW CIAŁA. 

ko SEWILLA, miasto milošai Ezis some : $ P. t. 5 : wywołują:e podziw i zachwyt-— 
„ŚWIATOWiD W rolach głównych: 

Mickiewicra O, 

  

  

niezrównany ulubieniec pobliczności 

  DE: р шь 

M GORDOKR A 
NIEMIECKA 26. 

Nadeszły 

Nowości sezonu 
wioseńnego 
we wszystkich działach 

bezrobotnych, 2) przydzielenie drzewa na 
opał dllą bezrobotnych, 3) ograniczenia za- 
trmudniania elementów: pozamiejskich, 4) 

zniesienia minimum pracy dla otrzymania 
wynagrodzenia dziennego, 5) wydanie о- 
głoszenia do ludności, wzywając ją do 
wstrzymania się od przyjmowania robotni- 
ków nie-Słonimskich (w języku polskim i 
żydowskim) i szereg innych, które nie zo- 
stały rozpatrzone. 

JW itokm obrad ławnik Świetycki. (Bund) 
wnosi o odczytanie jeszcze bardziej dema- 
gogicznej niż wnioski komisjj deklaracji 

Bundu, by w ten sposób przed galerją bez- 
robotnych stwierdzić dbałość partji o in- 
teresy mas, pozbawionych pracy. 

Przeciwko wnioskowi ławnika oponuje 
dk Weiss (sjonista), który domaga się 
przejścia nad wnioskiem do porządku dzien 
nego i przystąpienia do dyskusji i rozpa- 
trzenia wnidsków radzieckiej komisji dla 
spraw bezrobocia oraz wyjaśnia p. Mycy- 
kowi, który wystąpił przeciwko zatrudnia- 

niu „chalucėw“, že ta kategorja ludzi jest 
rówmież bezrobotna i odbywa tu pracę za 
minimalnem wynagrodzeniem, mie wolno 
tedy tych ludzi pozbawiać źródeł egzys- 
tencji. 

Sprawę przydzielenia. opału dla bezrobot 
mych załatwiono w ten sposób, że Rada 
Miejska uchwaliła asygnować na ten cel 
dodatkowo 700 zł. i zaleciła magistratowi 
niezwłoczne nabycie i rozdanie drzewa. 

Najbardziej emocjonującym punktem 
porządku dziennego była kwestja zniesie- 
nia minimum pracy, którą każdy bezro- 
botny musiał wykonać dla otrzymania wy- 
nagrodzenia. Tu bowiem zarysowało się 
całe doktrynerstwio naszych pp. radnych, 
a specjalnie jej odłamu lewicowego. Cho- 
dziło bowiem © (to, że magistrat widząc, że 
zaangażowani ido pracy bezrobotni niesu- 
miennie ją wykonywali, postanowił wypła- 

cać wynagrodzenie robotnikom po wyko- 
naniu pewnego minimum pracy, o którego 
rozmiarach świadczy fakt, że 70-cioletni 
robotnik wykonuje tę pracę w ciągu 4-ch 
godzim. Postanowienie takie magistratu u- 
zname zostało nagle za krzywdzące masy 
robotnicze, a to tembardziej, że za robotę 
tę płaci się 2 zł. dziennie, w razie zaś nie- 
wykonania przydzielonej pracy, płaca pre- 
porcjonalnie zmniejsza się. 

Na tem tle p. Świetycki, poparty przez 
p. Mycyka i galerję specjalnie przybyłych 
ma posiedzenie Rady bezrobotnych, silnie 
zwalczał istniejący przepis, domagając się 
jego usunięcia, jako krzywdzącego masy. 

Nie pomogły spokojne wyjaśnienia bur 
mistrza, który wskazywał na konieczność 
zmuszania ludzi ido pracy i do solidnego jej 
wylkonywania, Świetycki nie dał się prze- 
konać. Wreszcie doszło do zakłócenia spo- 
koju obrad przez bezrobotnych i burmistrz 
zarządził przerwę. W! tym czasie z powodu 
spóźnionej pory (godz. 1,40 wi nocy) radni 
poczęli się rozchodzić i z braku quorum po- 
siedzenie mie mogło się odbyć. 

Demagogja i zaślepienie partyjne lewi- 

cowego odłamu rady spowodowało, że wa- 

żne sprawy miejskie nie zostały załatwio- 
ne, bo przecież ważniejsza była dla miego 
własna. popularność u przybyłej gawiedzi, 
niż rzeczowa, spokojma „praca. nad poważ- 
nemi zagadnieniami. miejskiemi. 

  

Resztki 
po niebywałych tanich cenach 

będzie się sprzedawać 

tylko w poniedziałek 6i wtorek 7 b. m. 

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych Źródeł 
poloća 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

  

  

  

  

  

  

Żądajcie cennuików. 

wałków. LŽ PIANINO 
Lekacze znanej łi my w dobrym 

KOSZEPSEDTEKEE stenie sprzedaje się 
= Lan niedrogo Kszimierzow- 

DOKTOR Ski zanł, 11—5 

- Janina = > 

PIOTROWICZ Ž wada folnczA n t«nodacha w 

JURCZENKOWA dobrym stanie Dowie- 
ordynator Szpit Sawicz dzieć się ul, Beliny 9 
cheroby skórne, wene- m.8 $ 
ryczne i moczopłciowe -- 

przeprowadziła się Bryndz 2 WilefAska 34 ksrpaika I — " pietro : polecają 

pizyjmuje B<iia Gołębia * $cy ой 5 — 7 wiecz, ul Trocka 3. 

Dr. Wolfson -_ —— 
weneryczne, moczo - Żórawiny 

płciowe, skórne. Uł. 
Wileńska 7, tei. 10-67. 800 kig. do sprzeda: 

UL. DoS 10 
m. 3. 

  

ой 9 — 11 4 — 8. 

Dzieržawy 

  

    

KuPno 

    

    

  

RAMON NOVARRO rocz. Dorothy Jordan i Renee Moree 
  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- |- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetye:- | 
ty twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w3- |: 
szczuplający (panie). Natryski „Hormons” | 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. |- 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosiG- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

      

   
   

    
NAJUPORCZYWSZE 

» BÓLE GŁOWY 

X „KOWALSKINA| 
ALE KONIECZNE JĄ YM K! 

ar LBL$ |FABRYCZN: pó i $ | PJĘĘRCE = 
|| W PIERŚCIER 

‘ 

FABRYKA rskrap MEBLI 

W. BILERKIŃ i $-ie 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 26, 
dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane I 
augielskie, kredensy, stoły, 
szaly, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie znižone, 

  

   
       

   

      

  

  

  
    

  

MIESZKANIE RODOWITA 
potrzebne od KwietniaF RANCUZKA 
5 słonecznych pokoi z udziela lekcyj francn- 
wyged mi w okolicy skiego. — Zgłoszenia 
Starostwa Grodzkiego, Mickiewicza 22 m, 15 

— lub parterowe z ogród: od godz 11 ej do 2-eį. 
kiem na  Antokoiu, — 
Zgłoszenia z _ ceną: 
Warszawska S-ka My- 
śliwska Wileńska 10. 

  

Posady 
SPTYPTTYYYYYVYYTYTYFR 

3 pokojowe miesz. — 
sanie słoneczne z Kasyno Urzędników 
kuchnią i wszelki:mi Państwowych i Koma: 
wygodami Popławska najnych w Głębokiem 
28, m. 1 do wynajęcia z:trudai inteligentną 

== i fachową gospodynię 

  

  

DO WYNAJĘCIA 

    

  

NNNYNNNNNNNNNNN . oraz wykwalifikowar 
i SPRZEDAŻ — ua od zaraz mieszkanie 3 kuchikką: Zełoszónia 

: DZIERŻAWA |Pokoje ze wszelkiemi należy skierowywać pod 
s maiątku w pobliżn | WYgodami. — Tartaki _ wyżej adre - 

: Liko Wilna do oddania | 34. sem. Wymagane powaź- 
drewniany i BA say chiajiat: Wilno, | — — - ue referencje 
MORSE 2 0 Mickiewicza 4—2, DO „WYNAJĘCIA = - 

= LA TT 
LPR Mie Je ryckim no Zguby 
miomacje: Wilno Li Płat z trzema skle mi. Oglądać codziennie im zacz 

‚ i lami, kilk rażami 1! : 
tewska 9 — I (Zwie- adiai i ie UL Mai. Pohulanka 10 PRZYBŁĄKAŁ 
rzyniec). 

KUPIĘ 
domek z ogródkiem — 
Oferty do Administracji 
Słowa pod M. S. 

wicza 34 Zgłaszać się 
Dobroczynny 2 m.4 od 
9 do 10 rama i od 2 do 
3 po polndnin 

  

w enia przy ul. Mickie m. 2. 
się pies, rasy półwil- 
czej, w razie niezgłosze 

==. is, > Ma sė Ww Ciągu 3-08 
POKOJE 1 lub 2 | gni uważam za włas- 

z wygodami, jasne, su ność. Adres: ul. Letnia che, ciepłe, do wynaję- Nr 29 m. 4a 
Gia przy małej ntelb | || > са вщ 
gentnej rodzinie dla Z-GU BIO 
solidnych lokatorów. -- wękseł z deska 
Wiwulskiego 6-0, —m. Aatoniego Borowika — 
13. 'żyro Bołomi a Stanie- 

  

"©" SYPIALNIA _ AAAŁAAAAAAAAAAARAŁA 

luksusowa — nadzwy-“ Lokale 
czaj tanio — okazyjnie  reęvwvrrwYtvTYvvwovv 

sprzedajemy. — Sklep = 
„Rzeczy Okazyjne“ — 
kupno - sprzedaż TRO 

CKA 3. 

DO WYNAJĘCIA 
2 mieszkania fronto- 
we po 5 pokoi ze wszy- 

-- sik'emi wygodsmi przy 
ZAMIENIĘ ul. W. Pohnlanka 19. 

DOM w Wilnie 18000 Toformseje od 2 do 4-ej 
zł. dochodu na majątek == 

DO WYNAJĘCIA 

  

  

ziemski o dobrej  gle- Žo 

bie. Nowogródzka 10 przy ulicy Suboc: 6-a 
m. 9. Kostrowicki. 2 nowcodremontowsne 

  

FORTEPIAN koi orsz mieszkanie Z 
krzyżowany w dobrym 3 poksi ze wszystkiemi 
stanie sprzedaje się wygodami i nowoczes- 
niedrogo — ul. Kra: nem urządzeniem Spy 
kowska 34 m. 1. tać u dotercy domn. 
  

mieszkania po 5 po- "7 

4 mk 7 pa mA, 

= wicza data wystewienie 
2 lutrgo 1933 r. płatny 
2 m:ja 1933 r. biankiet 
weksłowy wart'ści 200 
zł. lecz bez wystawie- 
nia sumy. Miejsce za- 

—= fnieszksnia wystawcy 

POKój 
DO WYNAJĘCIA 

dla kulturalnej osoby 
Dąbrowskiego 12 m. 

    

  

EEA wękazane Wilno, ulica 
Lekcje Tartski 28 — unieważ- 

emo "i się 
RODOWITA | -- —- 
FRANCUZKA POPIERAJCIE 

poszukuje lekcje. lub 
demi-place. — Królew- 
ska 5 m. 8 parter. L.0.P.P 
— || mmo 
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