
' Oplalė pocztowauiszczonaryczałtem

 

i 0z dO ena numeru20gi.

Nr. ŚR,
 

| Rok XVI _ Wilno, Wtorek 1-go marca 1932 r.

m
|

LB  |

 

 

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od =A

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej, A ==

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

   
 

 OGŁOSZENIA:

 

przeziębieniu, influency i bólom reumatycznym nałeży niezwłocznie zastosować

p Z ® tabletki Togal, które usuwają te chorobiiwe objawy. Nieszkodliwe dla serca, żo-

rzeCIW 0 ryp I e iądka i innych organów. —Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we włas- oga

nym interesie tylko oryginalnych tabletek Toga!, we wszystkie aptekach. W.Z.P. Nr.4
 

Chmury na horyzoncie stosunków |
japońsko-sowieckich.

Zawieszenie broni pod Szanghajem? -
KONCENTRACJA WOJSK japońskiej oraz że Chiny akcep-

; Źródło niepokojów Kremiu. CHIŃSKICH. Ida, że bezpieczeństwoi integral-

Sowiety obawiają sią powstania na Delekim Wscho- TOKJO (Pat). Konsul japoński ROka We aż
dzie państwa biaiogwardyjskiego". we Władywostoku donosi, że W pieczone przed wszelkiemi nie-

okolicy tego miasta zgromadzono
(Korespondencja własna) około 2 korpusów armji czerwonej

MOSKWA 29. II. Wiadomości, nadchodzące z Dalekiego Wschodu, i 100 tysięcy żołnierzy znajduje
wzbudzają silny niepokój w rządowych sferach sowieckich. w ciągu się w rejonie Ussuri, Konsul o-
Ostatnich dni zastępca spraw zagranicznych, Karachan, dwukrotnie świadcza, że na podstawie wiado-
zapraszał do siebie posła japońskiego Hirotę z żądaniem wyjaśnień. mości ze źródeł wiarogodnych
Hiroto daje wyjaśnienia uspakające, które wprowadzają Kreml ustalił, że wojska rosyjskie przy-
w jeszcze większe zdenerwowanie. bywają z Rosji Europejskiej do

Rząd sowiecki zaniepokojony jest 1) ożywianiem się ru- okolic Władywostoku już od gru-
chu „białogwardyjskiego" w Mandźurji, 2) koncentracją Sił dnia, przyczem stale dowożona
zbrojnych japońskich na granicy sowiecko-koreańskiej, 3) zaj- jest broń i amunicja. Budowane są
mowaniem dalszem terenów Mandżurji północnej leżących nowe iorty. Fabryka jodu w po-
dotychczas w sferze wpływów sowieckich I 4) nastrojem antl- bliżu zatoki Olgi zamieniona zo-

„ sowieckim prasy japońskiej, która przybiera stale na siie. stała na fabrykę gazów trujących.
W Moskwie mówi się otwarcie, że Japonja za cichą zgo- Ochotnicy komunistyczni obsadzili

dą Stanów Zjednoczonych, Angiji I Francji dąży do zawład- kolej na ternie Ussuri. Nie komen-
nięcia władywostokiem I krajem Zabajkalskim. tując tych faktów, konsul oświad-

Na terenach zdobytych na Rosji sowieckiej miałaby po: cza, że uważa konflikt rosyjsko-
wstać Rosja „biatogwardyjska“ na wzór niezależnej Mongolji japoński prędzej, czy później za
I Mandžurįi I jako zaczątek przyszłej Rosji niebolszewickiej. nieunikniony.

bezpieczeństwami. 3) Zebranie się
tej konferencji będzie podporząd-
kowane powziętym na miejscu za-
rządzeniom o przerwaniu kroków
wojennych. Rada proponuje, by
władze wojskowe, morskie i cy-
wilne innych mocarstw reprezen-
towanych w Szanghaju udzieliły
pomocy dla wzmocnienia tych za-
rządzeń .

Simon, zabierając ponownie
głos, oświadczył, że Wielka Bry-
tanja plan ten popiera i dodał, że
może poinformować Radę, że i Sta
ny Zjednoczone gotowe są współ-
pracować w projektowanej akcji.
Przedstawiciel Włoch i Niemiec
wypowiedzieli się za proponowa-
nym planem. Delegat japoński
Sato oświadczył, że nie jest jesz-

PRÓBY POROZUMIENIA. cze upoważniony do sprecyzowa-
» Premjer Ujechara 0 stosunkach 5 TOKJO (Pat). Donoszą z wia- nia stanowiska Japonji i przyjmuje

z Sowietami rogodnego źródła o czynionych po- lan proponowany przez przewo-
ważnych próbach skłonienia obu dniczącego pod warunkiem apro-

: ‹а bety ze strony rządu japońskiego.
Japonja ma dążyć do rozstrzygnięcia wszystkich spraw vis ELOil

związanych z Azją Wschodnią' angielskiego statku admiralskiego wał telegram, otrzymany o
Ž odbyło się wczoraj w obecności ządu, precyzujący warunki wy

(Korespondencja własna), adm. Kelly spotkanie między Sofania wojsk przedłożone przez

MOSKWA 29. I. Ótrzymano tu komunikat Japońskiego Biura admirałami japońskimi Nomurą i adm. Kelly na wczorajszej PROC
Informacyjnego o zebraniu partji rządzącej w Japonji „Seijukal*  Matsuką oraz Wellingtonem Koo rencji, W/ś tego telegramu plan

pod przewodnictwem premiera rządu. i; szefem -sztabu 19-dywizji chiń- zewi cje Sedan as
Na posiedzeniu tem czlonek prezydjum tej partji Ujechara wy- skiej. : :{35 ‹.:оіпі\;іге юздщ do miejsco-

stąpił z wnioskiem, mejącym doniosłe znaczenie dla stosunków so- WARUNKI JAPOŃSKIE, wości Chen-Yu, a wojska japoń-
wiecko-japońskich. Wedlug przedłożonego wniosku, Japonja winna TOKJO (Pat). Oficjalne koła skie do koncesji międzynarodowej.
dążyć do rozstrzygnięcia nietylko wszystkich spraw, związanych
z Chinami, Mandżurją i Mongolją, ale również wszelkich kwestyj,
związanych z Pzją wschodnią, a w szczególności spraw, dotyczą-
cych koncesji rybnej na wodach północnych Związku Rad Sowiec-
kich. Pozatem konieczną jest rzeczą rozstrzygnięcie kursu rubla,
który jest krzywdzącym dla interesów japońskich na wodach pół:
nocnych i wreszcie poczynienie odpowiednich środków obrony woj-
skowej koncesji rybnej. Wniosek (jechary został powzięty jedno-
myślnie.

Do uchwały tej dodają od siebie „Izwiestja* komentarz, że
/jest ona tylko pretekstem do wielkich planów imperjalistycznych ków, natomiast będzie obstawać  Paul-Boncoura.
Japonji. Japonja na podstawie pomyślnych prób oręża japońskiego — па tem, by usunięcie się wojsk Paul-Boncour zakończył posie-

| w Mandžurji i Szanghaju, chce próbować szczęścia na wodach poł chińskich miało miejsce przed dzenie wyrażeniem nadziei, że

dają do zrozumienia, że Japonja W drugim etapie wojska chińskie

skłonna jest działać zgodnie z zostaną cofnięte do miejscowości

mocarstwami w celu uregulowania PROMIE: wojska japońskie na

konfliktu chińsko-japońskiego za- okręty. Wycofanie wojsk będzie
pomocą odbytej na miejscu kon- kontrolowane przez czynniki mię-

terencji. Prawdopodobnie Japonja  dzynarodowe. Rząd chiński uważa
zgodzi się, ażeby spokój i porzą- te propozycje za możliwe do przy-

dek w pasie neutralnym utrzymy- jęcia. Delegat chiński zaproponuje
wany był przez wojska cudzoziem- ponadto swemu rządowi przyjęcie
skie, po wycofaniu się Japończy- planu, zaproponowanego przez

 
Bocnych: konferencją, która będzie musiała nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi

ograniczyć się do zagadnienia zbierze się, dzięki dojściu do skut-

Wojownicza mowa Bluechera. Szanghaju, nie omawiając sprawy ku rozejmu, pod pomyślniejszemi

Mandžurji. auspicjami, aniżeli te, których się
Armja sowiecka jest gotowa do walki. NADZIEJA WSTĘPUJE można było spodziewać.

|(Korespondencja własna) W CZŁONKÓW RADY LIGI NOWE M

MOSK GENEWA (Pat). O godzinie 18 JAPOŃSKIE. ;
WA. 29. II. Z Chabarowska donoszą, ze dnia 22 lutego zebrala się Rada Ligi pod prze- SZANGHAJ (Pat). Japoūskie

Senoai euiehdWid, wiokcige sns Śd6?- wodnietwem Pau-Boncowma na po. . władze wojskowe doreszyy po po® 9 i i i iasta >

dy mowę, wyraźnie skierowaną pod adresem Japonii. ge:ley AOR Brytanii SIA oświAEBRA: że o ile
luecher zaznaczył, że od czasu interwencji w Mandżurji w 1929 r. ' 3 Po: a rid łuż linii kole-

arm.a sowiecka poczyniła znaczne postępy pod Saladas tachajcki Simon zakomunikował Radzie in- wojska chińskie wzdłuż linji kole

j je, któ I od - jowej Szanghaj — Hang - Czou i
/ nym, Агту/а czerwona spokojnie i bacznie ochrania granice Związku Jormacje Ešo prymas SNES £laj &

i ; i я ę : ządu. Informacje te dotyczą  Szanghaj —-Nankin nie zaprzesta-
DouiaciAjo, 9 wszelkie próby: imperjalistów przeszkadzania naszej A kasis) jakie z Keja ry an- ną akcji wojennej przed 2 marca,

BACY COO JW godny sposób. gielskiego admirała Kelly miało Japończycy rozpoczną bombardo-

Nie pozwolimy oświadczył Bluecher, (huczne oklaski) aby bia: miejsce w Szanghaju między re- wanie i zniszczą całkowicie linję

łogwardyjska imperjalistyczna kanalja deptała brudnemi nogami zie. prezentantami Japonji i Chin. kolejową między Szanghajem a

mię socjalistyczną ! nasze kolhoźne pola. O każoy centnar ryby wel- Przewodniczący Rady Paul- Su-Czou oraz między Szanghajem
czyć dziś będzierzy silniej i uporczywiej niż w 1929 r.* Boncour przedstawił plan przy- a Ka-Szing, t. j. na przestrzeni o-

wrócenia pokoju podkreślając, że kolo 50 mil z każdej strony. Wy-

UDSZZOZGWYCZESCIOWOKOZIACWK ODZSEWDESIEGK | konieczne jest przyjęcie go przez konanie pogróżek japońskich po-

; obie strony, jak również współ- ciagneloby, za sa wiele ofiar w

2 ! raca na miejscu innych zaintere- ludziach i wielkie zniszczenie
zj STRAJK w ZAGŁĘBIU ZAŁAMAŁ SIĘ. SziGzmujch mocarstw. Proponowa* wo: Šie one Kana

ny plan jest następujący: wych. a froncie Sza-Pei i
: (Telefonem od własnego korespondenta,) 1) Natychmiastowe szok: Atoczą się gwałtowne

' WARSZAWA. Strajk w Zagłębiu kończy się. Uchwała niedzielna owanie się w Szanghaju konferen- wa ki.
zjazdu górników w Katowicach, którzy wypowiedzieli się przeciwko cji, międzynarodowej, złożonej z MAN, DER SDE

, przyłączeniu się do strajku, była ciosem zabójczym dla strajkują: delegatów rządu chińskiego i ja- YFIKU.

/ cych górników Zagłębia. pońskiego oraz reprezentantów WASZYNGTON (Pat). Depar-

W 2 ы innych zainteresowanych vmo- tament marynarki wydał rozkaz,
poniedziałek „Praca Polska" wystosowała odezwę nawołującą  carstw, a mającej na celu natych- aby główne siły marynarki wojen-

| do wznowienia pracy. miastowe przerwanie kroków wo- nej Stanów Zjednoczonych zgru-

Jutro zbiera się Centralny Związek Górników celemt omówienia jennych i przywrócenie pokoju. powanne były na Pacyfiku. W
sytuacji. 2) o. konferencji byłoby związku sėja wiadomością wh

SOS я ; to, že aponja nie ma zamiarów niają urzędowo, że to zgroma ize-

„adasa laibas kt SPEC Ue politycznych i terytorjalnych w nie się floty jest przygotowaniem

H у я х 3 Szanghaju, ani też nie zamierza do wielkich manewrów, które od-
liczba pracujących w kopalniach nie;zrzeszonych na obserwacjach wy- 6 { ji i Pacyfik
2.100 osób. Wszędzie panuje spokój. ; Y- utworzyć w Szanghaju koncesji będą się na Pacyfiku.
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R KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.

We Czwartek dnia 3 marca r. b. w lokalu przy ul. Orzeszkowej Nr. 11

AHMEDABAD. (Pat). — Żona
Gandhiego, po odbyciu kary 6 ty-  

  

      

Fa Fl "BEESET: odni więzienia, wypuszczona zo- +
odbędzie się Ogó'ne Zebranie Klubu z referatem p. Żuralskiego J., są już u made nabycia Re na wolność. "

P. t. „Strajki i rozjemstwa*. — Wstęp dla członków. Ciągnienie trwa od 10-go marca Е
d» 14 kwietnia wlącznle

 

 

Połowa losów wygrywa! 12 starcow znalazło śmierć
M nadchodzące święta skład nasz bogato zaopatrzyliśmy w konfekcję = 66,000 wygranych I 25 premij w płomieniach.

M. koszule. jeawąb 16 anais letnie jakotnza i ei A Główna wygrana 1,000,000 złotych
Е „As ' „ koszulki opal. z kor. 6, Kolektura Lo'erll Państwowej © S das
[žeprima - soi. NOWICKI 39)" Ri 10 LICHTLOS lą , STOKHOLM. (Pat)— Ubiegiej

Mot PofakoWA 8,20|Wllno, Wielka" |p-ńczochy jedwabne _ 35 « » nocy wybuchł pożar w. przytułku
„ kołnierze twarde 00 or, rabat 10%)  ,„ fildekos. 1,90, BEŁYSE ZZO dla starców w miejsowości Svar-

: „skarpetkisdeseniowe 1,90 świąteczny. Apaszki jedwabne 3,25) 4 Wilno, Wielka 44 sóie. W_ płomieniach poniosło

a „ Swetry, rękawiczki, torebki, bluzki, bielizna jedwabna, parasolki i t. d. ó P.K.P 81051. Te! 4—25, źwierć-12 staraóić R

 

  

  

DZIENNIKĘŚGWILENIKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przecyłką pocztową Il. 4 gr. SĄ

zagranicą 8 sł.
za wiersz milim. przed tekstem | w lekeeia (6 lamowe) 28 gr., za

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 88 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miajsca © 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowelnia zmieniane.
onto czekowe w P. K. 0. Mr. 20187.

Oreneh line
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE о
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zawiadamia о przeniesieniu swych
Biur z dniem 1go marca r b.

do lokalu

Francuskich Towarzystw Okrętowych

WORMS a Cie
Warszawa, Królewska 10.—Tel. 790—46.

 

  

Komunistyczne wystąpienie senatora z BB.
i bezczelne wystąpienie Niemca.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W, poniedziałek rozpoczęły się obrady budżetowe
Senatu. W początku posiedzenia nosiły one, jak zwykle, charakter
nader wersaiski. Pod koniec jednakże miał miejsce nader jaskrawy
i charakterystyczny moment.

Silne przemówienie wygłosił prezes klubu senackiego Stronnictwa
Narodowego prof. Głąbiński, voddając bardzo surowej krytyce cało-
kształt poltyki gospodarczej i finansowej systemu pomaj twego.

Następnie sen. Marchlewski (Piast) dowodził, iż żadna dyktatura
nie może uszczęśliwić ludzi.

Sen. Kopciński (P. P. S.) stwierdził, że szary obywatel, podstawa
społeczeństwa, popadł w stan depresji i obojętnie odnosi się wobec
państwa.

Najznamienniejsze jednakże były przemówienia Niemca Panta
i sen. Boguszewskiego.

Pant starał się wykazać, iż mniejszości narodowe mają przede-
wszystkiem prawo stwierdzania, czy rząd wykonuje ściśle "wobec nich
artykuły traktatów międzynarodowych, a dopiero potem można mówić
o kwestji lojalności tych mniejszości wobec państwa.

Sen.flwdaewali był, jak wiadomo, od zamachu majowego gorą-
cym piłsudczykiem i dopiero niedawno wystąpił z BBr Wczorajsze
przemówienie było jego pierwszą enuncjacją publiczną po wystąpieniu
z klubu sanacyjnego. Miało ono charakter par excellence komunistycz-
ny. Boguszewski posługiwał się argumentami, jakich używają zwykle
agitatorzy komunistyczni na wiecach ulicznych.

Sen. Boguszewski przekroczył miarę demagogji, gdy zaczął wy-
krzykiwać: „Polska się zbroi, ażeby w odpowiedniej chwili rzucić się..."

Tu jednak marszałek odebrał mu głos. :
Jest to pierwszy wypadek w przeciągu trzech kadencyj Senatu

odebrania mówcy głosu.

Bebesowski szabas.
(Telefonem od wlasnego korespondenta.j

ESobotnie posiedzenie Sejmu skonezylo się malym skandalem.
P. marszalek Switalski nie mėg! przeprowadziė głosowania nad usta-
wą emerytalną z powodu... braku quorum. Regulamin sejmowy po-
stanawia, że do prawomocności uchwał konieczna jest obecność
przynajmniej 148 posłów czyli 4, ogólnej ich liczby. A tymczasem
po usunięciu się opozycji naliczono zaledwie 120 obecnych. Ponie-
waż klub BB razem z „sympatykami*, czyli secesjonistami z Ch. D.
i Stronnictwa Ludowego liczy okrągło 250 posłów, ponieważ na sali
sejmowej pozostało w charakterze obserwatorów kilku posłów z opo-
zycji zatem z rachunku wynika, że zgórą 130 posłów z BB, czyli
przeszło połowa tego klubu gdzieś się zapodziała. Nie pomogła na-
wet dorażna mobilizacja na terenie hotelu sejmowego. Większość
większości rządowej bądż rozjechała się do domów bądź wycofała
się poza terytorium sejmowe.

Opozycja świadomie zdekompletowała quorum, bo jest zasad-
niczo przeciwna uchwalonej przez większość bebesowską ustawie
emerytalnej, ale dlaczego posłowie z BB zaczynają świętować szabas?

Widocznie dłuższe obcowanie z pp. Wislickim, Mincburgiem
i Jaegurem robi swoje. :

Funt pójdzie w górę,
Bank Angielski spłaca długi.

LONDYN. „Daily Herald" ogła- żi tych funtów. Cały czas Bank An-
sza sensacyjną wiadomość, że $ sielski w ścisłej tajemnicy skupy-
Bank Angielski, który kilka ty- wał obce waluty, korzystając z
godni temu spłacił ostatnią część każdej różnicy kursu dla powięk-
pożyczki 50 miljonów funtów, o- szenia swoich zapasów. walut.
becnie na 2 miesiące przed termi- Obecnie, wobec nagromadzenia
nem, przygotowany jest do spła- wystarczającej ilości walut, dzien-
cenia drugiej pożyczki w wyso- nik spodziewa się dalszego obni-
kości 80 miljonów franków, którą żenia stopy dyskontowej Banku
zwrócić ma w Paryżu i N. Jorku Angielskiego z 5 do 4 proc, uwa-
dopiero w. sierpniu br. Bank An-  żając za możliwe, że może to na-
gielski już nagromadził dostatecz-  stąpić jeszcze dziś. W związku z
ną: ilość franków i dolarów, aby powyższą rewelacją — pisze „Da-
prawiie całą pożyczkę spłacić Uda ily Herald“ — spodziewać się
ło się to gównie Bankowi Angiel- można znacznego polepszenia się
skiemu wskutek otrzymania złota kursu funta.
z Indyj w sumie 40 miljonów zło-

FINLANDJA w PRZEDEDNIU WOJNY
DOMOWEJ.

Przygotowania obronne w Hel<ingforsie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

RYGA 29, II. Z Helsingforsu nadeszły w dniu dzisiejszym wia-
domości o bardzo niepokojącej sytuacji wewnętrznej.

W Mmiejscowości Mantele położonej w odległości 50 klm. na
północ od Helsinforsu rozpoczął się chłopski ruch powsłańczy
sklerawany przeciwko obecnemu rządowi. EZ

Do miejscowości tej przybyło około 4000 uzbrojonych
lappowców, którzy rozpędzili zgromadzenie socjalistycze, opano-
wali miasto I ogłosili stan wojenny. Wszystkie drogi wiodące
do miesta opanowane zostały przez zbrojnych chłopów. Do Mantale
przybywają nowe grupy zbrojne. :

W południe przybył na czele 150 jeźdźców zbrojnych b. szef.
sztabu jeneralńego gen. Walenius i udał się następnie w kierunku
południowym. °

Do rządu w Helsinforsie wysłane zostało żądanie, aby ustąpili
niezwłocznie: minister spraw wewnętrznych von Born (szwed) i gu-
bornator Jelander rząd zaś podał się do dymisji.

Kto stoi na czele zbrojnego chłopstwa w Mantele nie wiado-
mo, gdyż Kossak i Walenius znajdują się poza tą miejscowością:

Podobno do lappowców': przyłączyli się strzelcy finiandcy
(szutzkor), Dowódca strzelców gen. Malenberg, który bawił nad gra-
nieą sowiecką, aeroplanem udał się do Mantele. |

RYGA 29. Il. Wobec oczekiwanego pochodu zbrojnego chłop-
stwa na Heisingfois rząd postanowił bronić stolicy. Garnizon stanął
w gotowości bojowej. Ulicami miasta przeciągają auta ciężarowe
z uzbrojonem wojskiem. Drogi wiodące dó stolicy zajęły oddziały
wojskowe z karabinami maszynowemi. й
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Artykuł dzisiejszy pragniemy

poświęcić sprawie lokalnej, która

temniemniej obchodzi całą Polskę

— mamy na myśli pomnik Mic-

wicza. | е ;

Rzecz dziwna: temat który po-

winienby poruszyć wszystkie ar-

tystyczne siły twórcze w Polsce,

który natchnął cudzoziemca, Bour-

enjaln mysłem —

Z b dzifakaś zbudzićod-

powiedniego echa. A wszak było-

by to skandalem, byłoby kompro-

mitacją wszechświatową i Świa”

dectwem naszego ubóstwa kultu-

ralnego, o ileby Wilno, miasto

' wieszcza naszego narodu, otrzy-

mało pomnik tak bardzo ustępu-

jący temu, jaki on posiada „na pa"

ryskim bruku”, ! Ф

Nie mówimy oczywiście 0 roz"

miarach i wartości materjalnej

pomnika — mamy na względzie

jedynie walory artystyczne i du-

chowe.

Otóż stwierdzić należy, „że

sprawa pomnika — niewinimy

tu nikogo w ogólności, ani też

Komitetu budowy w szczególno”

ści — pod dziwnie niefortunną

zrodziła się gwiazdą. с

Wynik pierwszego konkursu

byt ubožuchny, kompromitująco

ubožuchny.

Projekt odznaczony pierwszą,

(nawiasem mówiąc, jak na nasze,

skromne fundusze b. wysoką) na-

grodą, p. Szukalskiego, był może

genialny... w pomyśle, artystycz-

ny w wykonaniu, z ducha i for-

my był on jednak raczej m e ksy

kański, a już w każdym badź

razie nie polski.
Co się tyczy drugiego konkur-

su, to zalecony przez Jury projekt

p. Kuny wzbudza bardzo poważne

wątpliwości. Podkreślamy z na-

ciskiem, że projekt, nie zaś

osoba autora budzi wątpliwości.

Pomijamy głośny już dziś artykuł

„Rozwoju, napisany zresztą w

zbyt może brutalnej formie, o tem,

że p. Kuna jest — żydem. Podob-

no p. Kuna jest żydem z pochodze-

nia, pod względem wyznania obec-

nie katolikiem. Powtarzamy jed-

nak, że osoba twórcy nas nie ob-

chodzi, nas interesuje wyłącz-

nie jego dzieło.

Grotger z pochodzenia był

Niemcem po mieczu i po kądzieli

(matka Pappenheimówna). Niem-

cem był z pochodzenia Wincenty

Pol — Pohl von Póllenburg, a jed-

nak trudno znaleść bardziej raso-

wych z ducha „sarmatėw“, jak

właśnie ci dwaj. Z drugiej strony

wiadomem jest, że najbardziej ty-

powy wykwit prusactwa — Nietz-

sche — był z pochodzenia Pola-

kiem, podobnie jak Francuzem z

ojca i matki był najbardziej nie-

miecki z niemieckich romantyków;

Chamisso. Że twórca lekkiej, fran-

cuskiej opery, Ofenbach, z pocho-

dzenia nie był Francuzem, o tem

samo nazwisko mówi.

Powie kto, że Polacy, Niemcy,

Francuzi it. d. są to bądź co bądź

Aryjczycy, że natomiast żyd nigdy

nie potrafi przejąć się duchem

aryjskim.
Istotnie, wypadki takie należą

do niezmiernie rzadkich wyjątków,

atoli wyjątki takie zdarzają się...

Przykładem takim, do pewnego

stopnia być może Mendelsohn,

żyd z pochodzenia i wyznania —

Niemiec z kultury.

Natomiast Meyerbeer i Heine

byli i pozostali typowymi przed-

stawicielami swej rasy, przez co

niemyślimy odmawiać im talentu,

a nawet, gdy chodzi o ostatniego—

genjuszu.

Przechodząc do projektu pom-

nika p. Kuny, to nosi on nieza-

przeczone piętno wschodu.Osoby,

które pojęcia nie miały o pocho-

dzeniu p. Kuny, które oglądały

jedynie projek jego, określiły po-

stać Mickiewicza jako „proroka

żydowskiego, wędrującego do Zie-

mi obiecanej.

Niby — słowiański pomysł

podstawy, w kształcie „Światowi-

da”, również robi wrażenie egzo-

tyczne. Nie poruszamy tu strony

artystycznej, o której, dużodałoby

się powiedzieć, stwierdzamy jedy-

nie i to jak najbardziej stanowczo,

że projekt z ducha nie

jest polski, a tembar-

dziej wileński, nie jest on

też absolutnie zharmonizowany z

otoczeniem,

ws*ać. .

w którem ma po-

2 : _ ' DZIENNIK WILESSKI

2 prasy.
„Rozbrojenie moralne“.

Powszechnie znany jest wnio-

sek min. Zaleskiego, przedłożony

konferencji genewskiej,w sprawie

„rozbrojenia moralnego .
Min. Zaleski domaga się, ażeby

wszystkie państwa karały ustawo-

wo tych ludzi, co sieją nienawiść

do innych narodów, albo też na-

wołują do walki i zatargów. Polski

aoi idzie w swojej „,po-

ojowiści” tak daleko, że nawołu-

je nawet do rewizji podręczników

szkolnych i wyrzucenia z nich te-

go, co tchnie pochwałą albo niena-
wiścią do przeciwnika.

Wniosek polski zrobił w ko-

łach dypomatycznych Genewy

jak najlepsze wrażenie, przyjęto

go z uznaniem, zresztą całkiem...

platonicznem. O praktycznem wy-

konaniu tego pe: nikt oczy-

wiście nie myśli.
Pomyślało o tem „Słowo Po-

morskie”, które doradza urzeczy-

wistnić projekt rozbrojeniamoral-

kaj PORCJE — u siebie

w Polsce.
„Gdy min. Zaleski tak pięknie mó-

wił w Genewie o „rozbrojeniu moral-

nem” — to równocześnie w Warszawie

bojówka sanacyjnego „LegjonuMłodych'

rzuciła się na okna tej sali uniwersytec

kiej, w której odbywały się obrady Brat-

niej Pomocy. Posypały się odłamki roz-

bitych okien (zniszczono 46 wielkich

szyb), połamano kilkadziesiąt krzeseł,

a z pistoletów gazowych wystrzelono do

wnętrza sporo pocisków łzawiących, za-

truwając powietrze...

Pistolety gazowe są bronią, której

zwykłemu obywateliwo nie wolno posia-

dać ani używać. Skąd bojówkarze sana-

cyjni tę broń otrzymali ?

Oto prawdziwy i ogromnie wymowny

przykład, jak w Polsce wygląda „rozbro-

jenie moralne”.

Muszą tak postępować...

„Głos Narodu* zamieszcza bar-
dzo trafny artykuł, dowodzący, iż
to wszystko, co się dzieje jest wy-
nikiem pewnego systemu:

„Opinja publiczna nie może się dość

nadziwić stanowisku, jakie decydujące w

państwie czynniki zajęły w sprawie me-

morjałów Episkopatu i Uniwersytetu Ja-

giellońskiego. Bo — rozumuje — jeśli w

sprawach wychowania i nauczania głos

zabierają najwyższe w tych dziedzinach

autorytety, to ich zdanie > na

inne przyjęcie, niż to, które ich spot-

kało.

Lecz, naszem zdaniem, ani p. mini-

ster Jędrzejewicz ze swoim zastępcą”

. Pierackim, ani prezes klubu BB. p.

ławek, nie a: zająć innego stano-

wiska, jeśli chcieli pozostać wiernymi tej

*deologji „państwowej”, którą powoli i

systematycznie sanacjawprowadza w ży-

cie.
Nie można bowiem i nie należy brać

ustaw szkolnych w oderwaniu od cało-

kształtu ustawodawstwa i rządów sa-

nacji Trzeba je traktować łącznie z u-

stawą o zgromadzeniach, z „ustawamisa-

morządowemi, z projektami konstytucji,

( wogóle z tem wszystkiem, co sanacja

robi od ostatnich wyborów parlamentar-

nych. Za mało na ten moment zwraca

się uwagi, choć ma pierwszorzędne zna-

czenie.
Badając te ustawy i te metody rzą-

dzenia od wyborów r. 1930, jesteśmy

uderzeni jednem: — każda z ustaw za-

wiera szerokie „luzy” dla rządu, zosta-

wia szerokie pole „dla swobodnej działal-

ności władz politycznych w stosunku do

społeczeństwa. W ten sposób życie spo”

łeczne zaczyna się Coraz bardziej zwę*

żać, aż w końcu, kiedy cykl nowych

ustaw zostanie zamknięty, zupełnie za-

niknie, i na placu zostaną t Iko same

jednostki i władze polityczne. eglowski

typ „państwa-boga”, lub carski typ „pań-

stwa-żandarma” — zapanuje jużwszech»

władnie i nieodwołalnie".

W Polsce robi się ciemno.

Skutkiem nakładania coraz to

nowych podatków obywatel Pol-

ski wyrzekać się musi wszelkich

zdobyczy kultury nowoczesnej,

jak elektryczności, auta itp.
Powracamy już nie do czasów

średniowiecza ale chyba do =

jaskiniowego. Pisze o tem ABC.
„Pamiętajmy, jak to po nałożeniu

podatku na samochody skurczył się ruch

samochodowy w Polsce. Ludzie zaczęli

po dawnemu, jeździć końmi, albo i do-

słownie „sami chodzić”. Nowoczesne

tempo życia poczęło się opóźniać, za-

mierač...
Po nałożeniu podatku na zbyt dro-

gie i tak opłaty za elektryczność, w kra-

ju poczyna się szerzyć strajk elektryczny.

Gasną równocześnie „światławielkomiej-

skie”, palą się, jak przed pół wiekiem

nikłym żółtym płomykiem lampy nafto-

we, łojówki itd. W Polsce robi się cie-

mno.
Na wsi nędza. Chłop nie ma pie-

niędzy na sól. Kto kupił 2 kę. soli na

zapas, ten bogacz. Żelazo drogie, więc od

żelaznego pługa i tu i ówdzie wraca

się do drewnianej sochy. Gotówki brak,

więc wieś polska wraca do handlu wy-

miennego.
, Czyli z nowoczesnej epoki podziału

pracy, gospodarki pieniężnej, wieś nasza

cofa się do warunków życia wczesnego

średniowiecza, do epoki gospodarki natu-

ralnej. samowystarczalności w obrębie.

poszczególnych osad i rodzin.

Gorzej: są miejsca i środowiska,

gdzie życie w Polsce coła się jeszcze

bArdziej, do warunków  przedhistorycz-

nych. „Ludzie — szczury”, gnieżdżący

się w murach starych cegielni,

wprost w rozpadlinach ziemi, ludzie dzi-

czejący z głodu, zimna. I to się dzieje

w najbogatszej z natury dzielnicy pol-

skiej, na Śląsku, który stanowi klejnot, .

ozdobę Rzeczypospolitej,
Mówi się kryzys.

Niemczech czy w Austrji bez porównania

więcej niż w Polsce. Ale nigdzie, poza

Sowietami, niema takich objawów zdzi-

czenia, takiego rozpościerania się z każ-

dym dniem władztwa ciemności i nędzy,

i, conajmniej, takiej bierności w tolero-

waniu tego przymusowego powrotu mas
ludzkich do stanu barbarzyūstwa.“

Prowokowanie społeczeństwa,

„Kurjer Lwowski* zamieszcza

ostrą krytykę Polskiego Radja:
„Polskie Radjo przeznaczone jest dla

wszystkich, którzy zapłacą abonament.

Powinno tedy stać zdala od wszelkich

kwestyj drażliwych i spornych. Niestety,

polityką zaprawia się dziś Polakowi każ-

dą podawaną potrawę. Polskie Radjo

nietylko mie unika polityki, lecz daje się
używać do propagandy.

W. czasie wyborów r. 1930 Polskie

Radjo było ustawicznie narzędziem agi-

tacji listy nr. 1.
W ostatnich czasach, kiedy BB.

wpadł w szał forsowania nowych ustaw,

coraz bardziej sprzecznych z wolą więk-

szości narodu, coraz bezwzględniejszych,

coraz mniej przemyślanych, w Polskiem
Radjo słyszymy przemówienia, starające

się projekty te sofistycznie uzasadnić
i spopularyzować w umysłach niedość

krytycznych słuchaczy, Tak np. uraczo-

no abonentów wywodami za projektem

prawa małżeńskiego, urażającemi uczu-

cia katolików. Jakaś p. Halina Górska
szerzy frywolne idee jakichś błękitnych

rycerzy czy błękitnych masonów.

Niedawno otrzymało Radjo Polskie

list od jakiegoś ukraińca, który atakował

Sienkiewicza jako szerzyciela nienawiści

plemiennej,

Koroną wszystkiego był wykład -ja- `
kiegoś p. Pobóg Malinowskiego (zapewne
pseudonim) na temat ruchu narodowo-

demokratycznego.  Prelegent powtarza
stare bezwstydne potwarze o moskalo-
filizmie obozu narodowego, o entuzja-

stycznych przyjęciach, jakie rzekomo &0-

towano RobiaaNza, o złotej szabli,

ofiarowanej gen. Ruzskiemu (w tej łaj-

dackiej legendzie figuruje czasem dla

odmiany w. ks. Mikołaj Mikołajewicz),
o tem wreszcie, że narodowcy w nadziei :
dostania się pod panowanie rosyjskie
uczyli w tajemnicy dzieci po rosyjsku...

Pomijając już misję kulturalną Radja

Polskiego, trzeba stwierdzić, że jest ono

także przedsiębiorstwem handlowem, zo-
bowiązanem dostarczać płacącemu ta-
kiego towaru, jakiego sobie życzy. Ku-
piee, który owija klientom sprawunki w

paszkwiłe na nich, nie może liczyć na
zbytnie powodzenie. A kupiec, który do
kaźdej kostki cukru dodaje kostkę bło-
ta, spotka się z bardzo niemiłą reakcją.

CH. społeczeństwa musi u-
stać.”
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+ ŽYCIE KATOLICKIE.
Szósty zjazd unijny wVele-

hradzie. ё

(Kap) W Velehradzie czynione

są już przygotowania w związku z

6-ym międzynarodowym zjazdem

unijnym. Zjazdy takie odbywają

się tam co kilka lat. Tegoroczny

zjazd, urządzany w lecie, połączo-

ny będzie zwiększemiuroczysto-

ściami niż dotychczas, albowiem

«w roku bieżącym przypada 25-le-.

cie pierwszego takiego zjazdu.

 

Kazański sobór zamieniony na muzeum

Tym razem w charakterze gości
spodziewani są również przedsta-
wiciele duchowieństwa  prawo-
sławnego. !

Akademja velehradzka, na ktė-

rej czele stoi ks. metropolita

Szeptycki, przygotowuje pod re-
dakcją prot. Józefa Matochy spe-
cjalne wydawnictwo dla uczczenia
jubileuszu działalności,, rozwijanej

pod opieką św. św. Cyryla i Me-
todego. oe:

antyreligijne.

(Kap.) Moskiewska „Prawda*

donosi, że z rozporządzeniawładz

sowieckich pamiątkowy sobór

Kazeński w Len'ngradzie ma być

zamknięty i zamieniony na muze-

um międzynarodowe ateistyczne.

RECTPRAAEKNAZNZREOZEASZIECDR OEOKOREDAOCZM

Co się tyczy projektu Madej-

skiego, to jest on prześliczny, zga-

dzamy się jednak z tem, że nadaje

się on raczej jako ozdoba prywat-

nego parku, niż jako monumental-

ny pomnik reprezentacyjny.

Biorąc tedy pod uwagę zupe 1-

ne fiasko obydwu konkursėw,

z drugiej zaś strony obecne nie-

zmiernie ciężkie pod względem

gospodarczym czasy, kiedy bardzo

kosztowna budowa takiego pom-

nika mogłaby w pewnych war-

stwach wzbudzić zamiast entuzjaz

mu, raczej rozgoryczenie — uwa

żamy, że najwłaściwszem byłoby

odłożenie całej sprawy ad feli-

ciora temporua — może w

tym czasie powstać projekt istot-

nie godny wieszcza narodowego i...

narodu polskiego.
Jako postskryptum dodajemy,

że jesteśmy zasadniczo przeciwni

załatwianiu spraw podobnych w

jakichś konwentyklach. Pomnik

stawiany jest dla ogółu i ogół

ten, najszersze jego warstwy, po-

winne się wypowiedzieć.  Wypo-

wiedzieć powinna się cała Polska,

gdyż nie jest to sprawa wyłącznie

wileńska, ani też wyłącznie arty-

styczna — to sprawa  przede-

wszystkiem narodowa.

Gdyby zresztą jakiś . mecenas

swoim sumptem chciał Wilnu za-

fundować pomnik — możnaby

ofertę taką przyjąć lub odrzucić,

Pomnik, o którym mowa, ma po-

wstać ze składek powszechnych,

społeczeństwo. ma go dźwiśnąć

swoimi prawdziwie „wdowimi gro-

szami” i głos tego społeczeństwa
musi być wysłuchany.

o prawda. Kry-

zys jest wszędzie, bezrobotnych jest w .

——

Zakulisami žydowskiego šwiata przestępczego.

Ujęcie członków bandy, która porwała 8 letniego chłopca.
PORWANIE W CELU WYMU-

SZENIA OKUPU.

W sobotę donieśliśmy już o
zuchwałem porwaniu 8-letniego

syna współwłaściciela lombardu
„Kresowja”, Lejbowicza.

Porwanie dziecka wywarło w
mieście duże wrażenie. Zelektry-
zowało to również policję, która
zmobilizowała wszystkie siły, by
wykryć sprawców nienotowanego

w Wilnie wypadku.
Dziecko porwane zostało przez

bandę, która usiłowała wymusić
na ojcu dziecka 15 tys, złotych.
WALKA DWÓCH HERSZTÓW.

Czytelnicy naszego pisma wie-
dzą już o walce prowadzonej po-
między Zelikiem Lewinsonem vel
„Chana Bobkes* i drugim b. her-
sztem „Bruderferajnu“  Aronem
Wojciukiem vel „Orka Setka".
Walka ta, jak się okazuje, koszto-
wała Lewinsona bardzo drogo i
zrujnowała: go. Wpływy malały,
zaś na kontynuowanie dalszej
walki z Wojciukiem — najzacie-
klejszym swym wrogiem potrzeb-
ne były pieniądze,

PLAN. WILEŃSKIEGO
„AL CAPONE“,

Lewinsonowi postanowił przyjść

z pomocą jeden z hersztów „Zło-
tego Sztandaru”, Berel Krawiec —
osobistość kilkakrotnie notowana
w policji za cały szereg wymuszeń,
a posiadająca bogatą przeszłość
kryminalną. Według posiadanych

i pa policję wileńską informacyj,
erel Krawiec był przed laty w

Ameryce i mieszkał w Chicago.
Za swoją działalność przestępczą
został on wysiedlony z Ameryki.

Otóż plan porwania dziecka
i zażądania okupu nasunął Lewin-
sonowi nikt inny, jak Berel Kra
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wiec,
Krawiec miał zorganizować

porwanie, zaś Lewinson miału mu
dostarczyć potrzebnych do „robo-
ty“ ludzi.

Po dlužszej naradzie postano-
wiono porwać syna Lejbowicza,
gdyż bandyci uważali dyrektora
lombardu za zamożnego człowie-
ka, który dla ratunku dziecka
chętnie zapłaci grubszą sumę.
Pozatem liczono się z tem, że mat-
ka dziecka wywrzę skuteczny
nacisk na męża.

Jak się później wyjaśniło, obli-
czenia nie były dalekie od faktycz-
nego stanu rzeczy, gdyż matka
dziecka rzeczywiście żądała od
męża, by zapłacił okup, jednakże
Lejbowicz zawiadomił policję.

W. pierwszym rzędzie zmobili-
zowano dwóch członków „Złotego
Sztandaru”, Rubina Kanta i Abę
Witkina, zamieszkałego przy uli-
cy Raduńskiej nr. 47, którzy 0-
trzymali zadanie porwania dziecka
i ulokowania go w mieszkaniu
Witkina, które obrane zostało
jako kryjówka dla porwanego
dziecka. Dochodzenie kazało,
że „Złoty Sztandar” działał nie-
zwykle ostrożnie. W, ciągu dwóch
tygodni trwała obserwacja nad
dzieckiem. Bandyci oczekiwali je
przy wyjściu z gimnazjum, by do*
brze poznać jego wygląd.

Na tydzień przed samym fak-
tem poz miała nawet miejsce
„pró a' porwania. Bandyci ocze-
kiwali na chłopca przy gimnazjum,
wsadzili go do sań i wozili w ciągu
kilku kodzin, czem wzbudzili za:
ułanie dziecka. Dlategoteż, kiedy.
w piątek chłopczyk zauważył po
wyjściu z gimnazjum znajomych
furmanów z saniami, nie zawahał
się i wraz ze swymi kolegami
Golbergiem i Kaganem wsiadł do
sanek,

LOS PORWANEGO CHŁOPCA,

Spólnicy szajki zawieźli chłop-
ców na ul. Targową, gdzie Lejbo-
wicza ukryli w melinie, zaś dwóch
innych wywieźli na ul. Zawalną
i tam puścili wolno.

Ponieważ melina przy ul. Tar-
gowej była niepewną, chłopca
wywieziono na ul. Raduńską Nr.
47, do mieszkania A. Witkuna,
członka „Złotego Sztandaru”.
W tymże czasie, po krótkiej na-

radzie złoczyńcy wysłali posłańca
z listem, żądającym okupu w wy-
sokości 15 tys. zł. List doręczył
Jankun, b. członek bandy Rysia,
zam. przy ul. Trakt Batorego 62.
Z listem Jankun został zatrzyma-

Walka o obniżenie cen energji elektryczne.
Rewizja cen energji w Warszawie?

WARSZAWA į(Pat) — Magi-
strat pole: ił wydziałowi technicz
nemu, aby w najkrótszym czasie
w porozumieniu z biurem radcy
prawnego przedstawił magistrato-
wi wniosek w przedmio: ie wystą-
pienia do ministra robót prblicz-
nych o zezwolnie poddania re-

wizji cen na energję elektryczną,
które na podstawie koncesji po-
biura Towarzystwo Elektryczności
w W»rszawie. Podstawą tego wy-
stąpi*nia ma byc ustawa z 15 VII
1920 o zmianie cen na dostarcza-
nie energji elektrycznej.

Bojkot elektrowni w Kielcach.

KIELŁE (Pat).. Stosownie do
uchwały wczorajszego wiecu w
sprawie obniżenia ceny prądu
elektrycznego w dniu dzisiejszym
rozpoczął się bojkot elektrowni
w Kielcach. Wystawy sklepowe,

sklepy, cukiernie i restauracje
oświetlone są lampami naftowe-
mi i świecami. Mieszkania pry-
watne częściowo oświetlone są
elektrycznością.

 

Tardieu w Genewie.
GENEWA- (Pat) Fran-uski-pre-

mjer Tardieu przy ył w ponied ia-
łek rano do Genewy na jedno-
dn owy pobyt Odvywszy dłu.szą
konferen ję z członkami delega ji
łran uskiej, Tardieu konferowal
z szefem delega ji niemie kiej
Nadolnym, z ktorym omawiał pra-
ce kunferencji rozbrojeniowej po-
czem odbył rozmowyzBeneszem
sprawozdaw:ą komisji głównej i
komisj politycznej, a po połud=
niu odbył konferencję z brytyj-

konferencji

+

skim ministrem spraw zagranicz-
ny h Simonem

Rozmowa ta dotyczyła sytua:
cji na Dalekim Wschodzie, Chęć
omówienia możliwości nowej in-
terwencji dla doprowadzenia do
zawieszenia broni w Szanghaju
jest jak się zdaje głównym po-
wodem przyjazdu premiera Tar-
dieu do Genewy na dzień 29 lu-
tego w którym żaden z organów

rozbrojeniowej nie
odbywa posiedzenia.

Hitler o stotunkach
z mocarstwami
LONDYN (Pat) Hitler zwrócił

się do korespoodenta „Daily Ex-
press*, wyrażając pragnienie u-
dzielenia wywiadu, albowiem—jak

" się wyraził—niegodne žachowanie

się władz niemieckich wobec je-

go dzienników uniemożliwia mu
wyrażenie swoich poglądów we
"własnym kraju. Hitler oświadczył.
co następuje:

Jaknajsilniej podkreślam, że
o ile ja i moja partja dojdziemy
do władzy, to nie będzie to po-
łączone z zadną szkódą dla do-
brych stosunków Niemiec z za-
granicznemi mocarstwami.

Przeciwnie, jestem przekona-
ny, że stosunkite ulegną popra-
wie. Rząd niemiecki wysyła za-
ganicę sprawozdania, w któ-
rych oświadcza, że wybór mojej
osoby na stanowisko prezydenta
popchnąłby Europę do wojny.
Korzystam z tej sposobności,
ażeby oświadczyć, że wybór mój
na stanowisko prezydenta Rzeszy
w żadnym razie nie oznaczałby
zagrożenia pokoju, chyba że nie-
które mocarstwa umyślnie pragną
widzieć w moim wyborze jakąś
groźbę lub niebezpieczeństwo.

B. Rostowski — prezesem ŻW.
śyndykatów Dziennikarzy.

Przez niedzielę obradował w
stolicy zjazd Związku syndykatów
dziennikarzy polskich, na który
przybyło koło 60 przedstawicieli
organizacji z wszystkich zorgani-
zowanych środowisk dzienikar-
skich. Po zagajeniu obrad przez
d-ra Beauprego, zjazd uczcił pa-
mięć zmarłych dziennikarzy, $. p.
Konarskiego, Ehrenberga.  Obra-
dom przewodniczył prezes Syn-
dykatu warszawskiego, p. Giełżyń-
ski. Przyjęto sprawozdanie ustę-
pującego zarządu, i udzielono mu
absolutorjum. omawiano sprawę
ustawy dziennikarskiej, porozu-
mień prasowych —wreszcie doko-
nano nowych wyborów. Prezesem
Związku dziennikarzy w miejsce
š. p. Dębickiego, wybrano znako-
mitego publicystę, b.
red. Bolesława Koskowskiego,
zastępcami d-ra Ant. Beauprego
i Stefana Grosterna, sekretarzem |
Stan, Czosnowskiego, skarbnikiem
Wład. Dunina-Wąsowicza, a do
wydziału wykonawczago dra J.
Gottlieba i Hier. Wierzyńskiego;
ponadto aprobowano delegatów,
jakich wysłały do zarządu głów-
nego poszczególne

go u B. Klugiera.

senatora, .

Syndykaty.

ny, lecz po godzinie zwolniono go
dla dalszej obserwacji.

NA TROPIE BANDY.
W drodze dochodzeń zdołano

wpaść na ślad całej szajki.
Członkowie szajki,  zorjento-

wawszy się, iż są śledzeni, wy-
wieźli chłopca na ul. Raduńską,
stąd do meliny złodziejskiej przy
ul. Ponarskiej 47, gdzie ulokowano

: Jednak i tu
Lejbowicz długo nie gościł, gdyż
niebawem przetransportowano go
na ul. Piłsudskiego, a stąd w nocy
wywieziono na ul. Wielką i pusz-
czono przed Ratuszem.

LIKWIDACJA BANDY.

№ trakcie tych translokacyj,
policja już przeprowadzała likwi-
dację bandy.

Aresztowano Kaca Frejzingie-
ra, Krawieca Rachesa i Kantora
Rubina, wszystkich członków
„Złotego Sztandaru”, notorycz-
nych przestępców, wielokrotnie
karanych więzieniem. (a)

"SZKICE I OBRAZKI.
CHICAGO NAD WILJĄ.
— A bo to my jacy tacy! —

powiedzieli sobie ruchliwi wil-
nianie, — A bo to ciągle o Wilnie
mówić będą, że to nieruchawe
miasto, że głucho w niem i cicho!
kary, co potrafimy!

al...
Porwali dzieciaka zbójce jakieś

sprośne z pod „Złotego Sztandaru”
i zażądali grubego okupu.

Ale dziecko się znalazło i ry-
WR z pod „Złotego Sztandaru”
eż.

Teraz dzieciak dostał czeko-
ladkę, a pomysłowi panowie dar-
mowe apartamenty na Łukisz-
kach,

Cóż to za świetna jednak była
erja, jakie efekty.
an Radulski z Teatrów Miej-

skich niech się schowa w kozi róg.
Czerwone światełka, tajemni-

cze dorożki o północy, wykup
i wymuszenie!

Zagotowało się Wilno.
Ocknęło się... 5
— Gdzie pracujesz obecnie?

—pyrago gościa,
„Žagarach'|

— Cichol!..: na Boga, nie mów
tak głośnol
— M"
— Kogo łapiecie teraz?
— Ludzi na kawał!
Biedak, myślał, że to jakaś wy-

myślna banda, a to tylko (należy
się domyśleć!) gazetką...

U Sztrala siedzi dwu panów
otyłych, których twarze dobitnie
dowodzą, iż modelowało je słońce
ziemi Hanaan,
— Uu?! i czto?
— Probował i nie parwali?
— Nieużeli!

—Ja jej mówi: „Salome, ty idź
na Raduńska ulica w swoi nowyi
karakul“, i ona poszła... Salomon-
Dawidowicz... nie tylko co nie
porwali te razbojniki, ale z
wrotem mi odprowadzili i żełali
jeszczo „znaleźne”!
— [I to ma być geszeft? — to

skandał!
— A może waszu suprugu do

prawdziwe Czikago wysłać?
— I, co ja mam za gwarancje,

że tamte bandity ją porwą?
Tak... zawód na całego.
Babsko musiało być skruszałe,

jak zając.

reż

Z tem porwaniem to jednak do-_
bry pomysł...

rzeba tylko wiedzieć, co i
komu...
„Przed pierwszym bryndza, a po

pierwszym jeszcze gorszal
Co robić?!
Wiem!!
Znajomy mój

mao,
wieku poborowym...

Idę do dedirios,
Porywam panią!..

—Panie... czy naprawdę?!
— Tak! ubieraj się pani pręd-

a:
a ostatnie śrosze wynajmuję

OWE zamykam aniołaiipo-
oju.
Twarz dekoruję w uśmiech

mefisty z II aktu „Fausta“ i idę do
przemysłowca,
— Dzień dobry!

przemysłowiec

— Witam! witam, drogiego
pana!

—Panie! — przerywam — to
ważna sprawa, los pańskiego
dziecka jest w moim ręku!
— No, to ciekawe,

Ziutka o tem nie mówiła!
— Tak, panie! porwałem ją!
Przemysłowiec blednie.
Ha! myślę, dobry znak, teraz

zapyta, wiele chcę wykupu...
„ Aż ten —o ironjo! — o rozpa-
czy! — rzuca mi się na ję.
— Drogi, kochany, bierz ją,

bierz przyjacielu, synu, zięciu!
Uciekłem, bom myślał, żem

oszalał...
Ba! nie na tem koniec...
Gdym babsko chciał z „niewo-

li" wypuścić— obraziła się.
Jeszcze musiałem jej na prze-

osiny kolację pa w „Po-
onji“ „za trzy złote pięćdziesiąt
groszy! " ›

I to ma być lako)

nic mi

PE! ANNA P  



KRONIKA.
NEKROLOGJA.

|| —Ś.p. Hipolit Rusiecki. Dn.
28 lutego rozstał się z tym świa»
tem senjor zegarmistrzów _wileń-
skich w wieku 72 lat. Zmarły
uczył się swego fachu w starej
wileńskiej firmie Małachowskiego,
istniejącej przy ul. Zamkowej od
1840 roku, którą następnie prze-

 jął na własność, gdzie pracował
rzetelnie przez całe życie.

Po wsk'zeszeniu cechów zo-
stał jednomyślnie wybrany star-
szym cechu zegarmistizów, należał

pozatem do liczby bractw i związ-
ków katolickich. W osobie ś. p.
Rusieckiego Wilno, w szczegól-
ności zaś Cechy utraciły przedsta-
wiciela dawnego rzemiosła, z
jego  najlepszemi | tradycjami,
które niestety coraz bardziej za-
nikają Cześć jego pamieci.

SPRAWY  MIEJSKE.
— Dalsze prace w Bazylice.

Według sprawozdania kierownic-
twa robót w Bazylice wileńskiej
podczas prowadzonych tam robót
odsłonięto 28 krypt i lochów.
W bieżącym tygodniu kierownic-
two przystępuje do badania stanu
i kierunku wód podskórnych. s
— Jeszcze jedna pożyczka

dla miasta. Magistrat m. Wilna
liczy się już obecnie z tem, że
W niedługim czasie będzie musiał

— zaciągnąć pożyczkę w wysokości
mniejwięcej 500000 złotych na
zaslenie środków obrotowych
kasy miejskiej. Pożyczka ta o
charakterze krótkoterminowym za-
Ciągnięta zostanie prawdopodob-

) ме м komunalnej kasie oszczęd-
„ Nošci, a.

- — Badanie stanu Котип!-
kacji miejskiej. Na jednem z
Ostatnich posiedzeń Rady Miej-
skiej wyłoniona została komisja
do zbadania niedokiadności w
komunikacji miejskiej. Komisja
ta zwiedziła już garaże i warszta-
ty Arbonu zaznajamiając się na
miejscu ze wszystkiemi szczegó-
łami. Odbyło się już nawet kilka
Posiedzeń Komisji, na których
zebrany materjał został omówio-
hy i przedyskutowany. Sprawa
ta więc będzie przedmiotem obrad
hajbliżiszego posiedzenia Rady

Miejskiej, które odbędzie się naj-
Prawdopodobniej w dniu 10 mar-
Ca r. b. (a)

. — Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej. Magistrat m. Wilna
ląząc do rozbudowy sieci wodo-

Ciągowej opracował szczegółowy
plan robót wodociągowych. Plan

Wykonany jeszcze w roku bieżą-
tym. W pierwszym rzędzie robo-
ty wodociągowe mają być prze-
Prowadzone na ulicach: Przeskok,
romej, Kolejowej, Swięciańskiej

l części Mohylowskiej, na zauł.
zwarcowym, na ul. Naszej,
akszta, do Jeziornej, Lubelskiej,

Wingry i Makowej od Nowo-
- gródzkiej do Węglowej. a.

— 1870 tys. mtr.* wody zu-
ływa m. Wiino rocznie. Podług
prowizorycznie dokonanych ostat-
nio obliczeń mieszkańcy Wilna
łużywają rocznie — przeciętnie
1.870.000 metrów sześciennych
Wody. a.
— Magistrat nie może šciąg-

ląć z ości za koszta leczenia
W szpi miejskich. Podług
Prowizorycznych obliczeń poszcze
jólne gminy i instytucje winne są
agistratowi blisko 2 miljony zło-

za koszty leczenia chorych w
$zpitalach miejskich. Mimo za-
biegów i starań Magistratu o ściąg
Nięcie chociażby części tej olbrzy-
mej sumy, niema narazie nadziei
na jej wyegzekwowanie. W  spa-
wie tej Magistrat zamierza podob-
No interwenjować u władz cen-
tralnych. (a)
— Wysadzanie lodów na

Wiiji. W dniu 1 marca, we wto-
lek, od godz. 7 do 12 ul. Zygmun-
towska będzie zamknięta w związ-
u z wysadzaniem zatorów lodo-

"wych na Wilji.
Z MIASTA.

— Posłowie  socialistyczni
/w Wilnie. Dnia 28 lutego pocią-
giem wieczorowym przybył z War=
Szawy poseł Doba którego na
dworcu kolejowym przywitano ok-
rzykemi „Niech żyje więzień Brze-
skill, „Nie h żyje Konstytucja".

Wierzorem w lokalu „Tura*
odbyła się konferencja z udziałem
posła Dubois i senatorki Kłuszyń-

Kłajpeda.
I

Nad zatoką Kurońską nieda-
leko od ujścia Niemna, tam gdzie
rzeka Dauga powierza swe fale
morzu od niepamiętnych czasów
była osada ludzka. Położona nad
dogodną zatoką, przy bursztyno-
dajnem wybrzeżu, w pięknych bo-
rach sosnowych w zaraniu dziejów
była bramą przez którą wkradali
się do Prus i Litwy drapieżni Nor-
manowie. W gwarze ludu miejsco-
wego zwano tą miejscowość Kłaj-
5 ą, co ma oznaczać, wedłuś nie-

|których lingwinistów: — błędne
|miejscć. -

Dogodna zatoka nęciła nietyl-
| ko Normanów, inni rabusie rów-

|1252 pobudowali tu Kawalerowie
ieczowi z Inflant zamek Memel-

biorąc nazwę od starej nazwy

       

   
 

  
ten w trzech czwartych ma być .

skiej, która w dn. 27 lutego przy-
była do Wilna.
W dn. wczorajszym Kłuszyńska

i Dubois opuśc li Wilno.
SPRAWY PODATKOWE.

— Nakazy płatnicze dla kupców i
rzemieślników. Kupcy, drobni han-
dlarze i rzemieślnicy otrzymali już
nakazy płatnicze na opłacenie po-
datku dochodowego za rok 1931.
W związku z tem wczoraj odbyło
się posiedzenie komisji odwoław-
czej Wileńskiej Izby Skarbowej, na
którem to posiedzeniu rozpatrzono
szereg memorjałów i próśb i odwo-
łań petentów. Wiele z odwołań
domaga się zniżenia podatku,
gdyż Izba Skarbowa ierzyła
nierealne obroty rzemieślnikom.
SPRAWY AD. TRACYJNE.
— inspekcja Kasy Chorych.

Wczoraj, w dniu 28 lutego, przy-
był do Wilna p. Emil Wojnarow-
ski, naczelnik wydziału w Mini-
sterstwie Pracy i Opieki Spo-
łecznej, jako delegat tego mini-
sterstwa w sprawie Kas Chorych.
Naczelnik Wojnarowski odbył w
Wilnie konferencję z władzami
tutejszych Kas Chorych w spra-
wach lokalu i innych bieżących
kwestjach. Pozatem p. nacz. Woj-
narowski przeprowadził w dniu
29 lutego inspekcję Kasy Cho-
rych w Nowo Wilejce.

SPRAWY SANITARNE.
— Choroby zakaźne. Podiug

ostatnich danych sekcji zdrowia
w ciągu tygodnia ubiegłego na
terenie m. Wilna zanotowano na-
stępujące wypadki zasłabnięć na
choroby zakaźne: ospa wietrzna 2,
tyfus brzuszny 3, tyfus plamisty1
(zgon), płonica 5, błonica 8, odra
47 (1 zgon), grypa 4, gruźlica 7
(3 zgony), jaglica 4 i świnka 4.

Ogółem chorowały 92 osoby
w tem 5 poniosło śmierć.
W stosunku do tygodnia po-

przedniego ilość zasłabnięć na
choroby zakaźne zmalała o 10
proc. a.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wclielenie do szeregów

poborowych zakwallflkowa-
nych do piechoty. Jak się do-
wiadujemy, wcielenie do szere-
gów poborowych rocznika 10-go
zakwalifikowanych przez komisję
poborową do piechoty nastąpi
w okresie między 4 a 10 kwietnia
r. bież.

Referat wojskowy Magistratu
w najbliższym czasie przystąpi
do rozsyłania imiennych wezwań.

a)
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
—Godziny otwarcia Uniwer-

syteckiej Bibljoteki Publicznej w
ilne. Dyrekcja Bibljoteki komu-

nikuje, iż od1 marca 1932 udo-
stępnia także po południu=
nię Czasopism. Wobec tego Bibljo-
teka będzie czynną w dnie po-
wszednie w następujących godzi-
nach: Czytelnia Profesorska, Czy-
telnia Publiczna i Czytelnia Cza-
sopism od poniedziałku do piątku
w godz. 9 do 20 bez przerwy, a w
sobotę godz. 9, do 15. Pracownie
zbiorów specjalnych, tj. Rękopi-
sów, Starodruków i Map, a także
Katalogi bibljoteczne otwarte co-
dzennie od 9 do 15 godz. Wypoży-
czalnia w godz. 12 do 15-ej.Sobot-
nie popołudniu zamknięte dla pu-
bliczności celem wewnętrznego po
rządkowania zbiorów i pomiesz-
czenia Bibljoteki.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z sądu rektorskiego o-

trzymujemy następujące sprosto-
wanie. W nr. 48 „Dziennika Wi-
leńskiego* z dn. 28 b. m. podaną
została wiadomość, że sąd „re-
ktorski* rozpattywał sprawę zajść
listopadowych i dwóch studen-
tów pozbawił trymestra, a jedne-
mu udzielił ńagany.

Powołując się na art. 21 de-
kretu w przedmiocie tymcz. przep.
pras. (Dz. U. Nr. 14/1919, poz.
186), proszę o sprostowanie tej
wiadomości w tym sensie, że
jakkolwiek Sąd Akademicki przy-
stąpił do rozpatrywania spraw
dotyczących zajść listopadowych,
jednak dotąd żadnego wyroku
nie wydał.

Przewodniczący Sądu Akade-
mickiego prof. dr. Glaser.
— Akademickie Koło Pols-

kiej Macierzy Szkolnej. Dziś
o godz. 8 min. 15. odbędzie w lo-
kalu P. M. Sz. przy ul. Wileńskiej
23 m. 9, Zebranie Organizacyjne

rzeki Niemna — Memela. Osada
zaś, która przy zamku rozrosła się
w miasteczko otrzymała w 1254 r.
lubeckie prawo miejskie. Zaczęto
ją nazywać od zamku Memlem i
stara nazwa Kłajpedy poszła w za-
pomnienie.

Różne losy przechodziło mia-
sto i zamek. Było i krzyżackiem i
litewskiem. Burzyli je i palili wiele
razy półdzicy żmudzini. Spokoj-
nie odetchnęli kłajpedzianie wte-
dy dopiero, gdy wraz z innemi
miastami pruskiemi trafili pod len-
no polskie. Mimo sprzyjających
warunków Kłajpeda nigdy nie roz-
winęła się tak jak inne porty. Po
części dla tego, że zatoka była
dość płytką, innym względem była
poważna konkurencja sąsiednich

rtów szczególnie Królewca.
Kłajpeda nie ma tak świetnych
tradycji, ani też takiego patrycja-
tu jakim np. szczyci się Gdańsk.
W dawnych czasach głównemi ar-

—DUBIENNIK WILEŃSKI —

Akademickiego Koła Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej, którego celem
jest praca kulturalno-spełeczna
na terenie Wileńszczyżny.

Do Akadem. Kola Pol, Mac.
Szkolnej,winien zapisać się każdy,
kto ukochał tworzenie Człowieka
w sobie i naokół siebie.

opłatach na rzeźni i na rynkach.
Chrześcijański Związek Zawodo-
wy Handlarzy Trzodą Chlewną
złożył p. Wojewodzie memorjał o
nadmiernych opłatach, pobiera-
nych na rzeźni miejskiej i na ryn-
kach wileńskich.
W  memorjale tym Związek

prosi.o wydanie zarządzenia zba-
dania racjonalności pobieranych
opłat. (s)

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia. Bezrobocie

na terenie m. Wilna wkracza obec-
nie w fazę maksymalnego napię-
cia. W niedługim czasie, bo z po-
„czątkiem wiosny sytuacja na wi-
leńskim rynku pracy ulegnie od-
rężeniu. W. chwili obecnej pod-
ug ostatnich danych m. Wilno li-
czy 6.121 bezrobotnych, w tej licz-
bie największe rubryki stanowią
robotnicy niewykwalifikowani i

bezrobotni pracownicy umysłowi.
aj

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środa Literacka w czwartek

3 marca poświęcona będzie dy-
skusji na temat pomnika Adama

Mickiewicza w Wilnie. Referat
wstępny wygłosi konserwator dr.

Samławć bożekiii.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Zrzeszenia Sędziów i Prokurato-
rów R. Polskiej — na zasadze art.
125$2i4iart. XV. $ 7 Regulami-
nu Zrzeszenia Sędziów i Prokura-
toów zwołuje na dzień 13 marca
1932 roku o godz. 12 w sali Nr. 6
Gmachu Sądu Okręgowego w Wil-
nie Zwyczajne Zgromadzenie człon
ków Koła z porządkiem dzien-

nym następującym:
1; Zagajenie i wybór Prezydjum,
2. Zatwierdzenie porządku

dziennego.
3. Odczytanie protokułu po-

przedniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu Koła:

ogólne, kasowe i Kasy Pożyczk.-
Oszczędnościowej.

5. Sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej.

6. Zatwierdzenie preliminarza
budżetowego Koła na rok 1932.

1. Wybory: 3-ch Członków Za-
rządu Koła, delegatów na Walne
Zgromadzenie Zrzeszenia, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

8. Wolne wnioski.
— PosiedzenieWil. Tow. Le-

karskiego odbędzie się we środę
dn. 2 b. m. o godz. B-ej w sali
własnej przy ul. Zamkowej 24.
Na porządku dziennym prof. dr.
K. Michejda: Leczenie ropień
opłucnowych.

ODCZYTY.
— Odczyt d-ra Bikus-Bo-

rowskiej. Jutro o godz. 6ej w.
w Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 46,
odbędzie się odczyt dr. H Bikus-
Borowskiej p. t. „Dlaczego dużo
dzieci umiera". Wstęp bezpl-tny.

RÓŻNE.
—Podziękowanie. Parafjanie

św. Jakóba składają najserdecz-
niejsze Bóg zapłać swemu czcigod-
nemu proboszczowi, ks. Zarnow-
skiemu, za zorganizowanie tak
budujących rekolekcyj. Ojcu Kar-
melicie i wszystkim kapłanom,
którzy tak gorliwie praccwali w
winnicy pańskiej wyrezy najgłęb
szej wdzięczności.

ZABAWY.
— Kino „Ognisko“ na rzecz

niezamożnych uczniów. Dzięki Za-
rządowi Ogniska Kolejowego w
dnu 1 marca na rzecz niezamoż-
nych uczniów Państw. Semin.
Naucz. Męsk. Zostanie wyświetlo-
ny film p. t.: „Białe piekło Piz Pa-
lu“ (początek seansów o godz. 4, 6,
8, 10 w.). Piękno filmu, jak rów-
nież cel, niewątpliwie zapełni salę
idącymi
szkolnej.

z pomocą młodzieży

KOLOŃSKA
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tykułami wywozu były futra,
wosk, len, drzewo i zboże. Od-
dawna w Kłajpedzie pracował
warsztaty okrętowe i statki w nic
budowane cieszyły się pewną
sławą na Bałtyku.

Cicho przeszły wieki nad tem
miastem. Ożywiło się ono cokol-
wiek w r. 1807, gdy zjechał doń po
pokoju tylżyckim król pruski Fry-
deryk Wilhelm III Mieszkał
wraz z królową Ludwiką w dzisiej-
szym ratuszu. Tegoż roku zawarto
w Kłajpedzie traktat przeciw Na-
poleonowi między Anglją a Prusa-
mi. W, 1831 roku dn. 13 lipca nie-
daleko od Kłajpedy został zastrze-
lony przez jednego ze swych oli-
cerów jenerał Giełgud. Grób jego
znajduje się do dziś dnia w dobrym”
stanie, nawet pomnik dobrze się
zachował.

11 czerwca 1863 w porcie Kłaj-
pedzkim wylądowała niefortunna
wyprawa pińskiego. Następne

Wstrząsające zabójstwo i samobójstwo Lombard pny.ul. Biskupie
na Pośpieszce.

Syn morduje matkę i rani brata, a następnie odbiera
sobie życie.

Wielkie wrażenie wśród mieszkańców Pośpieszki na Anto-
kolu wywołała wstrząsająca wiadomość o mordzie i samobój-

j stwie popełnionych w domu 32 11 przy ul. Ogińskiego. Wczoraj

nad ranem między Zofją Tomaszewiczową lat 42 a jej 25-let-

nim synem Stefanem wynikła ostra sprzeczka na tle zaginio-

nych rzeczy. W trakcie sprzeczki syn obrzucił matkę stekiem

obelg, a następnie pchnął ją kilkakrotnie na ziemię. Gdy po-

niewierana matka poczęła synowi czynić wymówki, ten porwał

nóż I ugodził nim kilkakrotnie'w szyję matkę. Zalana krwią
Tomaszewiczowa padła na ziemię, wzywając ratunku. Krzyk
obudził jej drugiego syna Witolda, lat 21, który rzucił się na

pomoc matce, a widząc, że już nie żyje, usiłował zatrzymać
wychodzącego brata-mordercę. Morderca rzucił się z nożem
na brata. Między braćmi wywiązała się walka na śmierć I žy-

cie. Silniejszy Stefan kilku uderzeniami noża zwalił z nóg
brata, chcąc go jeszcze leżącego dobić.

począł wzywać pomocy. Obudzili się sąsiedzi.

Witold ostatkiem sił

Do mieszkania

poczęto się dobijać. Ktoś wybił szybę. Morderca widząc, że

zostanie ujęty, porwał ze ściany wiszący sznur, zarzucił pętię

na szyję i powiesił się na belce. Zanim wyłamano drzwi i okno,
morderca już nie żył. Przybyłym do mieszkania, sąsiadom

przedstawił się okropny widok. Na ziemi w kałuży krwi leżały
jeszcze ciepłe zwłoki Tomaszewiczowej, niedaleko zaś pławił

się we krwi jej syn Witold, druga ofiara zbrodniarza. W mie-

szkaniu widać było ślady zaciętej walki. Stół wywrócony,
krzesła połamane, Na ścianach ślady krwi.

O wstrząsającym tym wypadku powiadomiono niezwłocznie
władze policyjne i pogotowie ratunkowe. Po pewnym czasie

na miejsce ponurej zbredni przybyła komisja śledczo-iekarska

oraz pogotowie ratunkowe. Po wstępnem dochodzeniu zwłoki
zamordowanej eraz samobójcy zabezpieczono aż do przybycia

władz prokuratorskich. Ciężko rannego Witolda Tomaszewicza

pe opatrzeniu i udzieleniu pomocy lekarskiej narazie pozo-
stawiono w mieszkaniu.

Tragicznie zmarła Tomaszewiczowa posiadała dwa domy,

które wynajmewała na letniska. Dalsze dochodzenie w toku.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś ostatni raz

„Dwunasta noc”. Pocz. o godz. S.
Jutro przedstawienie dla kolejow-

ców,
— W Lutni. Dziś i jutro — „Co mo-

że kobieta.”

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 1 marca 1932 r.

11.58, Sygnał czasu.

13.40. Uaiwerzytet roln. z Warsz.

14.40. Muzyka popularna (płyty).

15.25. „Jak urządzić nowoczesną

kuchnię w nowych i starych domach”.

15.50. Aud. dla dzieci.

16.20. „Język dzisiejszyi jego wa-

dy” — odczyt wygł. prof. A. Kryński.
16.40. Odcinek powieściowy.
16.50. Muzyka lekka (płyty).

17.10. „Co to jest poprawność mo-

wy” — odczyt z Warszawy wygł. proi.

Stanisław Słoński.
17.35. Popularny symfo-koncert

niczny.
18.00. Kom. Wileńskiego Aeroklubu.

si 19.00. „Obrazki litewskie z przed
stu laty” — wygł. P. Gozutis.

19.20. Feljeton Z. Śmiałowskiego —

„Pięć lat pracy teatru polskiego na

Łotwie."
20.00. „Miłość — czystością języka”

—felj. wygł. Juljugz Kaden-Bandrowski.
20.15. Koncert popularny.
21.55, Skrzynka techniczna.
22.10. Koncert solistki z Warszawy

(W. Roessler-Stokowska — śpiew)
22.40. Muzyka taneczna z Warsz

Z ZA KOTAR STUDJO.
Teatr w Rumunji.

Dziekan Wydziału Humanistycznego
USB. prof. Stefan Glixelli przywiózł z
pobytu w Rumunji wiele ciekawych ob-
serwacyj z życia kulturalnego Kumunów.
Z dzisiejszej prelekcji (godz. 19,20) prof.
Głixellego dowiedzą się radjosłuchacze,
co i jak grają obecnie sceny rumuńskie
oraz w jakich utworach dramatycznych
gustuje tameczna publiczność.

Arje polskie i obce.

Dzisiaj o godz. 22,10 transinitowany
będzie ze studjo warszawskiego występ
znanej mezzosopranistki, artystki ope-
rowej i pieśniarki p. Wandy Roessler
Stokowskiej, jako odtórczyni kilku pol-
skich i obcych aryj operowych. Głos
kultura śpiewacza artystki czynią jej wy-
występ wysoce interesującym.

WYPADKI
— Pożary. W niedzielę o g.

3 po poł. wybuchł pożar w jed-
nem z mieszkań domu Nr. 5 przy
ul. Wielkiej. Wezwana straż ognio-
wa pożar ugasiła w zarodku.
W dniu wczorajszym w godzi-

nach porannych wybuchł pożar
w składzie 3-go Baonu Saperów
rzy ul. Tadeusza Kościuszki.
nieustalonych narazie przyczyn

zapaliły się złożone tam szmaty.
W parę minut później ogień
przerzucił się na cały skład. We-
zwana straż ogniowa po całogo-
dzinnej akcji ratunkowej pożar
zlikwidowała. Straty nieustalone. s

lata aż do wojny światowej Kłaj-
pedę cechował wielki rozwój
przemysłu drzewnego. Po Niemnie
szły tratwy ładowane drzewem,
aż z borów Mińszczyzny dając za-
trudnienie setkom robotników w
kilkudziesięciu tartakach. Gdy
spław po Niemnie -ustał, Kłajpeda
zamarła.

Zaraz po wojnie, w czasie za-
wieszania Traktatu Wersalskiego
kwestja przynależności Kłajpedy
wpłynęła na obrady. Jednak w
tej materji nic konkretnego nie po-
stanowiono i Kłajpeda była okupo-
waną przez wojsko francuskie aż
do dnia 15 stycznia 1923 kiedy to
litwini zaimprowizowali powsta-
nie. „Powstańcy”* Kłajpedzcy skła-
dali się przeważnie z szaulisów ze-
branych z całej Litwy. Dowodził
niemi niejaki Budrys Polewiūski,
Litwini zagarnęli Kłajpedę bardzo
łatwo, tracąc zaledwie kilku po-
ległych i rannych. Wkrótce Kon-

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu
5 b. m. na ul. Subocz około domu Nr, 7
wywróciły się sanie, naładowane drze-
wem, powożone przez Bejlidera Zelika
(Rozbrat 3). Spadające z sań drzewo
przygniotio przechodzącą ulicą. Kuńdzie-
lewską Lucję, lat 14 (Drueta 10) i Ukle-
jewską Wandę, lat 13 (Wielka 25), które
doznały lekkich obrażeń ciała i o włas-
nych siłach udały się do domu.

KRONIKA POLICYJNA,-
— Oszczędności w złocie łu-

pem złodzei. W dniu 28 lutego
do mieszkania Maciejko Józefa
(Wielka 12 dostali się nieznani
sprawcy i skradli 70 rubli rosyj-
skich w złocie oraz różną garde-
robę łącznej wartości 810 zł.
— Kródzież maszyny do pi-

sania. W tymże dniu do biura
T-wa Metalurgicznego B-ci Czer:
niak i Ska przy ul. Bazyljańskiej
nr. 6 dostali się złodziejei skradli
maszynę do pisania marki „Wik-
torja* Nr. 3408. wart. 700 zł.
— Kradzież z garażu. Bielaw-

skiej Zofji (Połocka 12)-w nocy
z dnia 27 na 28 lutego n'eznani
sprawcy skradli z garażu przy ul.
Ostrobramskiej 10 akumulator, о-
ponę i dętkę łącznej wart. 600 zł.
66 — Wczesne przygotowania
do świąt złodziei. Z piwnicy
przy ul. Raduńskiej Nr. 24 w no-
cy z dnia 26 na 27 skradziono na
szkodę Wołochawicza Piotra 150
kgl. mięsa wieprzowego wart. 300
zł. Sprawcę kradzieży Łukaszewi-
cza Stanisława (Raduńska 12) za-
trzymano, lecz skradzionego mię-
sa nie cdnaleziono.
— Złodziej w kościele ewan-

gielickim. W dniu wczorajszym na
$orącym uczynku usiłowania kra-
dzieży w kościele ewangielickim
w Wilnie został zatrzymany jakiś
podejrzany osobnik. Zauważył go
na chórze zakrystjan kościoła,
którzy przekazał osobnika policji.
Przy wylegitymowaniu go okazało
się, że jest to niejaki Grochocki,
karany już w swoim czasie za
świętokradztwo. Grochockiego o-
sadzono w areszcie centralnym. (a)
— Okradzenie mieszkania na Zakre-

towej. Łutajcowej Marjannie (Zakretowa
48) nieznani sprawcy skradli w dniu 26
b. m. różną garderobę damską. wartości
300 zł.

— Deski magistrackie, W dniu 25
b. m. na gorącym uczynku usiłowania
kradzieży desek z dziedzińca domu Nr. 28
przy ul. Beliny na szkodę Magistratu
m. Wilna został zatrzymany Sidorowicz
Jan (Środowa 6).

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.  
 

ferencja Ambasadorów dn. 16 lu-
tego 1923 r. przyznała prawo su-
werenne nad okręgiem Kłajpedz-
kim Litwie z zastrzeżeniem auto-
nomji, ustalenia zasad tranzytu
morskiego i organizacji portu.

Okręg Kłajpedzki zajmuje po-
wierzchni 1950 km* z ludnością
około 130 tys. mieszkańców.
Oprócz powiatu Kłajpedzkiego na-
leżą do okręgu także części powia-
tów ragneckiego, tylžyckiego i
szyłokarczemskiego.

Ludność samego miasta Kłajpe-
dy składa się z niemców ewangeli-
ków i nieznacznej ilości żydów
(5,5 proc.). Kłajpeda ma ogółem
41,500 mieszkańców. Litwinów w
mieście jest bardzo mało, liczba
ich ostatnio zwiększyła w związku
z napływem urzędników z Ko-
wieńszczyzny. Litwini — rdzenni
mieszkańcy Kłajpedy to drobni
rzemieślnicy,-służba i dozorcy do-
mów. W okolicach jest litwinów

" MOSTOWA Nr. 1.

opieką prokaratora,
Już od dłuższego czasu krążą.

w mieście pogłoski o nieporząd-
kach w lombardzie przy ulicy Bi-
skupiej. Rozpoczęło się od tego,
że gdy niektórzy klienci zgłosili
się do lombardu po wykup zasta-
wionych przez nich rzeczy,
żało się, że rzeczy te w sposób
nader zagadkowy zginęły.

Wobec pretensji ze strony. -kli-
jentów lombardu, właściciele lom-
bardu złożyli do policji meldunek,
z którego wynika, że z lombardu
w rzeczywistości znikł cały szereg
fantów, że o kradzieży tych fan-
tów właściciele lombardu podej-
rzewają dwóch byłych pracowni-
ków lombardu — magazynierów,
którzy zawczasu  przeczuwając
niebezpieczeństwo  zdemaskowa-
nia ich zbiegli z Wilna najprawdo-
podobniej do Francji.

Wobec szeregu zażaleń ze stro-
ny poszkodowanych klientów lom-
bardu prokuratura nałożyła areszt
na wszystkie wpływy lombardu,
zanim cała sprawa nie zostanie
całkowicie wyświetlona. (a)

ECHA WŁAMANIA DO URZĘDU
STAROSTWA WILEŃSKO-

TROCKIEGO.
Władze śledcze aresztowały

bezrobotnego Jana Libera, oskar-
żonego o włamanie się do sta-
rostwa wileńsko-trockiego i splą-
drowanie szuflad. „Liber karany
był kilkakrotnie za kradzież. Za-
pisał się on jako bezrobotny w
Państwowym Urzędzie Pošrednic-
twa Pracy i z ramienia tego urzę-
du wysłany został do drobnej
pracy w urzędzie starościańskim,
Zapoznawszy się z rozkładem po-
mieszczenia, dokonał następnie
kradzieży z włamaniem.

Dookoła sprawy
Dunikowskiego.

PARYŻ. (Pat). W/g wiadomoś-
ci półurzędowych, maszyna Du-
nikowskiego, która znajdowała się
dotychczas w depozycie sądu de-
partamentu Sekwany, przewiezio=
na wczoraj została do Ecole
Centrale w Paryżu. Po zdjęciu
pieczęci przez komisarza policji
ze skrzynki wyjęta będzie ma-
szyna w obecności Dunikowskie-
go i jego adwokatów. Došwiad-
czenia rozpoczną się dopiero po
zmontowaniu maszyny przez Du-
nikowskiego. o

PARYŻ. (Pat.) — W związku z
komunikatem  półurzędowym w
sprawie przewiezienia maszyny
Dunikowsiego do Szkoły Central-
nej, współpracownik dziennika
„Excelsior* zwrócił się do jedne-
go z obrońców p. Klotza.
Najsmutniejsza w tej sprawie mó-
wił adwokat- jest powolność po-
stępowania rzeczoznawców.

Od dnia 10 lutego, to jest
daty zgłoszenia wniosku o wy-
puszczenie na wolność, nie wy-
dano dotychczas orzeczenia. Jest
to poprostu nieprawdopodobne,
gdyż procedura ma zazwyczaj
szybsze tempo, zwłasz za jeśli
wniosek о wypuszczenie jest u-
zasadniony złym stanem zdrowia.
Jutro — powiada dr. Klotz —
udam się w tej sprawie do sę-
dziego Ordonneu.

Nie odważyłbym się przypusz-
czać oświadczył obrońca—że cho-
dzi tu z tych czy innych wzglę-
dów o przewlekanie sprawy. Rze-
czoznawcy początkowo nie pra-
gnęli zmać właściwie tajemnicy
wynalazku Dunikowskiego, obec-
nie zaś zmienili swe stanowisko
i domagają się szczegółowych
wyjaśnień. Jest to sprawa bar-
dzo ważna dla mego klienta. —
Dotychczas nie powziął on w tej
sprawie żadnych decyzyj.

 

 

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO

TELEFONNr. 1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY

RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD £-ai DO 4-ej POP.

nieco więcej, ale są bardzo wyna-
rodowienii do swych rodaków
odnoszą się nieufnie. W'ynarodo-
wieniu litwinów pruskich głównie
sprzyjała okoliczność, że oni byli
jednakowego wyznania z Niemca-
mi — wszyscy ewangelicy. Zacho-
wali oni tylko język, pozatem ni-
czem nie różniąc się od niemiec-
kich osadników. Język zbliżony
do narzecza żmudzkiego, obfituje
w germanizmy, tak że prawdziwy
litwin z trudem zrozumie mowę
Kłajpedzkiego „łankininka” tak
bowiem oni siebie nazywają. W
Kłajpedzie wychodzi pismo w tej
gwarze, drukowane czcionkami
gotyckiemi,

Względem Litwy rdzenna lud-
ność Kłajpedy jest nastrojoną bez--
względnie wrogo. Wszelkie prądy
nurtujące społeczeństwo niemiec-
kie znajdują tu żywy oddźwięk.

M. Surwiłła.
(Dok. nastąpi]

imi o

oka- |

  



Z KR AJU.
Tragiczne głuszenie ryb Jeden parobek zabity, dwóch rannych.

W ubiegły czwartek na jeziorze
Bolki kilku parobków wyrąbało
przeręble i granatami zaczęło głu-
szyć ryby. W czase rzucania jed-
nego z granatów do przerębli je-
ziora nastąpił nieszczęśliwy wy-

padek. Mianowicie granat tak fa-
talnie eksplodował, iż odłamkami
jego zostali ciężko porażeni 3 pa-

robcy: 23 etni Piotr Rozewicz ze

wsi Wiślonki gm. łozińkiej, 20 letni

Kazimierz Cukiel ze wsi Urwisty
Przełęcz gm. wiśniewskiej i Adam
Łabaniec ze wsi Guzdy gminy

wiśniewskiej.
Piotr Rozewicz przed przyby-

cem pomocy lekarskiej zmarł,

Dwaj pozostali parobcy odwiezieni

zostali do szpitala. Stan ich

groźny.
Przeprowadzone dochodzenie

celem _ ustalenia skąd parobcy

otrzymali granaty zdołało ustalić,

iż tragicznie zmarły Rozewicz
dwóch lat przechowywał w stodo-

le 4 granaty pochodzenia fran-

cuskiego, które miał znaleźć w

starym schronie wojennym. (a)

"Tajemnicze zaginięcie kupca.

W dnu 4 bm. mieszkaniec m.
Dzisny Josel Zylberg, jadąc w kie-

runku folwarku Zahorje gm prze-

brodzkiej z koniem i towarem w
tajemniczy sposób zaginął. Poszu-

kiwania kupca trwają. Zachodzi

podejrzenie, iż Zylberg został po

drodze zamordowany i obrabowa-
ny zaś trupa jego złoczyńcy dla za-
tarcia śladów ukryli. (a)

Ohydne morderstwo w gminie solecznickiej.

Posterunkowy P.P. w Soleczni-

kach w dniu wczorajszym został

zaalarmowany wiadomością O

ohydnym mordzie dokonanym w
jednej z pobliskich osad gm, so-
lecznickiej. W| studni znaleziono

zwłok zamordowanej kobiety ze

śladami ciętych ran na głowie za-

danych siekierą.
Po otrzymaniu tej wiadomości

na miejscu wypadku wyjechały na-

tychmiast władze śledcze celem

przeprowadzenia dochodzenia.

Dalsżych szczegółów brak. (a)

Aresztowanie fałszywych kontrolerów „skarbowych.

W sobotę wieczorem na tere- -nich podając się za kontrolerów

nie gm. janowskiej aresztowani

zostali oddawna poszukiwani 0-
szuści Wacław Kiniec i Adam
Bolkiewicz bez stałego miejsca za-
mieszkania obydwaj rodem z War-

szawskiego. Aresztowani oszuści od
kilku miesięcy grasowali na tere-

nie województw północno-wschod-

skarbowych dla badania papierów

wartościowych. Kiniec i Bolkie-

wicz zdołali oszukać kilkudziesię-

ciu włościan, od których w spryt-

ny sposób wyłudzili dolarówki i

pożyczki obligacyjne rzekomo do
zamiany. Obu niebieskich ptaków
osadzono w więzieniu.

 

Z pogranicza.
Konferencja graniczna

Dnia 27 b. m. w pobliżu gra-
nicznej osady Teresztowo w re-

jonie Domaniewicz odbyła się

polsko-sowiecka konferencja gra-

niczna.
W wyniku 4 godzinnych obrad

delegaci sowieccy postanowili

zwrócić zatrzymanych dwóch o-

poisko-sowiecka likwiduje zatargi
graniczne. 2

bywateli polskich leśnika i wieśnia-

ka drwala oraz naprawić słup

graniczny obalony przez pijanego

strażnika sowieckiego. Komisja

DZIENNIK WILEssn:

SPORT.
Mistrzostwa bokserskie Wilna.

Ubiegłej niedzieli odbyły się
mistrzostwa bokserskie Wilna, z

których sprawozdania nie podaje-

my, gdyż zawody odbyły się w sali

Ośrodka W. F., gdzie miało miej-

sce przykre i niekulturalne zajście

omiędzy władzami Ośrodka W.

„a przedstawicielem naszego

„pisma. ;

Jerzy Hermanowicz (Ognisko) mi-
'strzem maratonu i kombinacyj.

Narciarskie mistrzostwa Wilna

już minęły. Pozostała garść wra-

żeń, refleksje, porównania, nowe

nazwiska i przypuszczenia na

przyszłość.
Tegoroczne mistrzostwa nar-

ciarskie zgromadziły nieco więcej

zawodników, ale w niektórych

konkurencjach nie uczyniliśmy w

tym kierunku niemal żadnego po-

stępu. Mam na myśli konkurs sko-

ków i bieg pań..
Do otwartego konkursu sko-

ków dopuszczono tylko dwóch

zawodników. W roku ubiegłym
skakało daleko więcej, ale wtedy

pozwolono skakać tym, którzy

startowali w kombinacji. Teraz

zaś z niewiadomych bliżej przy-

czyn „kombinatorom'** zabroniono

skakać w konkurencji skoków
otwartych. Wiemy, że w roku

ubiegłym było inaczej. Chyba
zmieniono regulamin Z. N.?

Komu zależało na tem, żeby ska-
kało dwóch narciarzy, zamiast

sześciu, nie wiemy?

Wprost tragicznie przedstawia

się u nas zawodniczy kierunek

wśród narciarek. Wiemy, że
kilku lat prowadzi się kursy dla
pań (mam na myśli kursy A, Z. S.),

jak dla początkujących, tak też i

dla zaawansowanych. Niestety,

realnego wyniku tych kursów nie

widzimy. Bo z każdym sezonem,
zamiast lepiej, staje się coraz g0-

rzej. Dowodem tego niech będzie
fakt, że do mistrzostw zgłosiła się

jedna tylko pani, po chwili jednak

szukania znalazła się druga.
Całej parady w Wilnie — dwie

polska obiecała w dniu 29 b. m. * zawodniczki!

o godz. 10 rano oddać w ręce

komendanta sowieckiego zatrzy-

mane 6 koni. a.

ZRosji sowieckiej.
Głód w powiatach granicznych Rosji sowieckiej.

Z pogranicza donoszą, iż na

terenie okręgów zaslawskiego,

drysskiego, koszyrskiego, pleszcze-

nickiego położonych tuż przy

granicy polskiej daje się wśród

włościen sowieckich odczuwać

brak chleba, mąki, mięsa i wo-
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ROZMAITOSCI.
A PORADA PORADĄ...

Codziennie grywali w  preferansa

przy jednym stoliku, urzędnik A., doktór

B. i adwokat C.
Pewnego dnia doktór B. spytał

na A:
— No i cóż tam w domu? Wszyscy

zdrowi?
— Niebardzo — odparł pan A. — mój

malec ma jęczmień na oku.
— Ach, to nic poważnego

doktór.
I powiedział panu А.,

malcowi na jęczmień.
Po paru dniach partnerzy

spotkali się przy kartach.
Doktór jakoś się spóźnił i pan A.

został chwilę sam z adwokatem C.

— Niech pan sobie wyobrazi, mece-

pa-

odparł

co ma robić

znowu

góle produktów żywnościowych.

W ostatnich dniach zatrzymano
kilka grup włościańskich na od-

cinku Dzisna, Wilejka i Raków,

które przybyły do Polsńi po za-

kup żywności.

 

urządził.
— Cóż takiego?
— Przysłał mi wczoraj rachunek na

15 złotych za poradę, udzieloną przy kar
tach dla mojego synka... Czy to nie bez

czelnie? Jak mi radzisz? Czy mu

posłać?
—- Ja uważam, że musisz już posłać;

trudno! — odparł adwokat. — Porada to
porada... .

Pan A. wściekły posłał doktorowi
15 złotych.

Nazajutrz ranną pocztą otrzymał list:

„Szanowny Panie!
Za poradę, udzieloną w _ pańskiej

sprawie przeciwko doktorowi B. należy

mi się honorarjum wysokości 25 złotych.

Uprzejmie proszę © przysłanie mi

należności.
Z poważaniem

Ze swojej strony powiedzieć
możemy, że w innych ośrodkach

jest inaczej, a więc u nas coś

szwankuje. Nie umiemy zaintere-
sować zawodami młodych sił, a
w pierwszym rzędzie są to skutki

mylnego postępowania z zawodni-

kami, którzy często zrażają się do
zawodów. Ponadto władze orga-

nizacyjne przyznać się muszą, że

się nie znają na czynnikach pro-

pagandy i tu właśnie leży sedno

zagadnienia.

Jeszcze raz podkreślamy ©-
gromne znaczenie nagród. Nie sto-

imy jeszcze na tak wysokim szcze-

blu kultury sportowej, żebyśmy

mogli machać ręką na nagrody.
Niech to będą nagrody skromne,

ale niech one będą. Zawodnikowi,
który zwyciężył, trzeba zawsze
coś dać, bo tego wymaga psycho-
logja startującego.

Dużem powodzeniem cieszyły
się oba biegi, w których zauwa-

żyliśmy rywalizację między nar-
ciarzami cywilnymi, a wojsko-

wymi. W tym roku zwyciężyli cy-

wile, ale wojskowi ogromnie się

podciągnęli i dużo się nauczyli.

Przyznać należy, że w tym roku
konkurencja była nadzwyczaj wy-
równana, poziom prawie równy.

Wyniki piątkowego biegu 18
klm. już ogłosiliśmy.

Po jednym dniu odpoczynku
zawodnicy zgromadzili się na star-

 

cie maratonu narciarskiego, który

w tym roku. dosyć dużem cieszył
się powodzeniem. Startuje 9 za-
wodników.

Pierwsze numery ruszają w te-

ren: Naczulski (1 p. p. leg.), por.
Patyra (1 p. p. leg.), Pawłowski
(1 p. p. leg.), Jabłonowski (1 p. p.
leg.), por. Morzkowski (1 p. p.
leg.), Hermanowicz (Ognisko, Wit-
kowski (P. K. S.), Nowicki (Ognis-
ko) i Wójcicki (Ognisko).

Maratończycy giną w lesie.
Na trasie rozpoczyna się goni:

twa — pędzą jeden za drugim.
Hermanowicz dochodzi por. Morz-
kowskiego i przez cały czas idą
oni, a raczej w morderczem tem-
pie walczą między sobą aż do
ostatniego metra.

Na mecie obaj są w dobrej for-
mie.

Mistrzostwo zdobywa Jerzy
Hermanowicz (Ognisko) 1 godz.
41 min, 5 sek.; 2) por. Morzkow-
ski (1 p. p. leg.) 1 godz. 41 min.
50 s.; 3) por. Patyra (1 p. p. leg.)
1 godz. 44 min. 15 s.; 4) Witkowski
(P. K. S.); 5) Nowicki (Ognisko);
6) Naczulski (1 p. p. leg.); 7) Woj-
cicki (Ognisko); 8) Pawłowski
(1 p. p. leg.); 9) Jabłonowski (1 p.
p. leg.).

W, czasie maratonu odbył się
bieg junjorów i bieg pań.

Na trasie 9 klm. walczyło mię-
dzy sobą 3 junjorów. Zwycięża w
bardzo dobrym czasie wicemistrz
Wilna w „18* klasycznej Sierdiu-
kow z Ogniska w czasie 32 min
35 sek.; 2) Żyliński (Ognisko) 34
miin. 30 sek.; 3) Lisiecki (Strzelec)
37 min, 10 sek.

Bieg pań — 9 kilometrów
wygrywa  Latwisówna z Ogni-
ska w czasie 46 min. 10 s. przed
Galinowską z Ogniska.

Tuż prawie zaraz po biegach
RR się skoki na boisku 6 p. p.
eg.
W skokach do kombinacji naj-

dłużej skacze Zajewski (Ognisko),
ale pierwszy skok ma z upad-
kiem, co przekreśla jego szanse
zajęcia dobrego miejsca. Hermano-
wicz (Ognisko) skacze ostrożnie,
ale mimo tego, że w nogach czuje
jeszcze bieg 30 klm., ląduje pew-
nie. Wojeicki z Ogniska i Mac-
kiewicz z A. Z. S. mają słaby,
a nawet b, słaby styl.

Ostatecznie w kombinacji mi-

strzem Wilna zostaje fenomenalny
Hermanowicz z Ogniska. Drugie
miejsce i wicemistrzowski tytuł
przypada Wojcickiemu, również
z Ogniska. Trzecie miejsce zaj-
muje niespodziewanie reprezen-

tant A. Z. Ś. Mackiewicz. Czwar-
te miejsce zdobywa  Zajewski
(Ognisko).

Otwarty konkurs skoków zśro-
madził tylko dwóch zawodników.

Zwycięża W. Stankiewicz (A. Z.

S.) przed Halickim (Pogoń).

Najładniej skakał W. Ciecha-

nowicez (Gimn. J. Lelewela), który

podobał się trenerowi Per Klyk-
kenowi. Bardzo dobrze skakał

Kelm (Szk. Techniczna), Ciecha-
nowicz Olg. (Gimn. J. Słowackie-
go), Albrecht (Szkł Techn.) i Ur-

ban (Gimn. J. Lelewela).

Klykken skoczył 21 metr. Na-
si zaś zawodnicy skakali w gra-
nicach od 14 do 19 metrów.

Wbrew ogólnie przyjętym za-
sadom zawodnicy skakali bez nu-

merów, to też Klykken, jako sę-

dzia, był bardzo zakłopotany tem,

że nie wiedział komu ma stawiać

noty. Publiczność również nie

Zmiany w rozkładzie jazdy na terenie Wileńskiej
Dyrekcji

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w. Wilnie podaje do
publicznej wiadomości, iż w.związ-
ku ze znacznym spadkiem frek-

wencji podróżnych, poczynając od
dn. 1 marca rb. odwołuje się kur-
sowanie niżej podanych pociągów
pasażerskich;

1) Poc. Nr. 411 na odc. Wilno
— Mołodeczno, odchodzący z WI-
na o godz. 9.25 i przybywający do
Mołodeczna o g. 12.02.

2)Poc. Nr. 412 na odcinku Mo-
łodeczno — Wilno, odchodzący z
Mołodeczna o g. 13.35 i przybywa-
jący do Wilna o g. 16.15.

3)Poc. Nr. 735 na odc. Grodno

— Wiilno, odchodzący z Grodna o
&. 8.50 i przybywający do Wilna o
g. 11.45,

4) Poc. Nr. 736 na odc. Wilno
—Grodno, odchodzący z Wilna o
godz. 17.20 i przybywający do
Grodna o godz. 20.20.
—° 5) Poc. Nr. 829 na odc Moło-
deczno — Królewszczyzna, odcho-
dzący z Mołodeczna o g. 13.20i
przybywający do Królewszczyzny
0 g. 16.15.
TOEDEZTNEGRIEIEZSEO)DALEKOTAR ED AREA ET

orjentowała się, kto skacze i do
jakiej konkurencji startuje.
W zawodach o mistrzostwa

narciarskie Wilna najwięcej punk-
tów zdobyli narciarze Ogniska,

. którzy w dalszym ciągu są niepo-
konani w punktacji ogólnej.

Ognisko walczyło w Łodzi.
.  Ubiegłej niedzieli hokeiści O-
śniska walczyli w Łodzi.

Wi pierwszym dniu Ognisko
wygrało z Ł. K. S. 3:1.

Wilnianie przez cały czas mieli
zdecydowaną przewagę. Bardzo
dobrze bronił bramkarz Ł. K. S$.
Jakubiec, W pierwszej tercji wy-

nik ustalił się 1;1. W. drugiej
tercji wilnianie _ strzelają dwie
bramki. Trzecia tercja mija bez-
bramkowo.

Ogólne wrażenie z meczu pu-
bliczność łódzka odniosła bardzo
dobre, Najbardziej podobali się:
Godlewski, Alfred i Okułowicz.
W drugim dniu wilnianie mecz

przegrali z reprezentacją Łodzi
2:0. Mecz obfitował w cały sze-
reg brutalnych scen. Godlewskie-
mu Cz. rozbito kijem nos.

Do zwycięstwa Łodzi przyczy-
nił się znacznie sędzia Gregier.

Obecnie prowadzą się pertrak-
tacje z Poznaniem i Lublinem, do-
kąd wilnianie wybierają się naj-
bliższej niedzieli.

Popisy łyżwiarskie.
W parku Młodzieży Szkolnej

odbyły się popisy łyżwiarskie,
zorganizowane przez naczelnika
wydziału W. F. przy Kur. Szkoln.
p. Czyżewskiego.

Zawody miały charakter spraw-
ności fizycznej na Państwową
Odznakę Sportową.

Wśród  ślizgających się w
pierwszym rzędzie wyróżniły się
łyżwiarki z Gimn. E. Orzeszkowej:
Burhardtówna i Ławrynowiczów-
na,
Wśród łyżwiarzy wyróżnił się p.

Kulesza i p. Olszewski.
Popisy zgromadziły na šliz-

gawce dużo zwolenników sportu.
Ja. Nie,

W. kinie Ogniska Kolejowego

(Kolejowa '1) na rzecz masowej

wycieczki wodnej kajakami z Wil-
„na do Gdańska zostanie dziś wy-

świetlony film p. t. „Białe Piekło

Piz Palu', na który zaprasza Koło

Sportowe uczniów Seminarjum
auczycielskiego Męskiego.

Kolejowej.
6) Poc. Nr. 830 na odc. Królew-

szczyzna — Mołodeczno, odcho-
dzący z Królewszczyzny o g. 9.55
i przybywający do Mołodeczna o
ś. 12.55. -.

7)Рос."М№. 854 na odc. Zahacie
— Królewszczyzna, odchodzący z
Zahacia o g. 7.30 i przybywający
do Królewszczyzny o godz. 9.25.

8)Poc. Nr. 855 na odc. Królew-
szczyzna — Zahacie, odchodzący
z Królewszczyzny o godz. 19.15 i
przybywający do Zahacia o go-
dzinie 21.35.

Ponadto od dnia 1 marca rb.
odwołuje się kursowanie nastę-
pujących wagonów bezpośredniej
komunikacji:

1) Wilno — Stołpce IAIAII kl.
w poc. Nr. 311/821, odchodzącym
z Wilna o g. 7.00odści ąbgkmfi
z Wilna:o g. 7.00 i przybywającym
do Stołpców o g. 13.20 i zpowro-
tem w poc. Nr. 822/312, odchodzą-
cym ze Stołpców o g. 16.50 i przy-
bywającym do Wilna o g. 23.05.

2) Wilno — Zakacie II/TII kl.
w poc. Nr. 451/851/853, odchodzą-
cym z Wilna o g. 23.201 zpowro-
tem w poc. Nr. 856/854/452, przy-
bywającym do Wilna o g. 6.50.

3) Lida — Grodno I/II kl. w
poc. Nr. 826/1256, odchodzącym z
Lidy o g. 21.30 i przybywającym do
Grodna o g. 1.35 oraz z powrotem
w poc. Nr. 1255/823, odchodzącym
z Grodna g. 16.10 i przyb. do Lidy
o 19,45,

4) Warszawa Wilno — Gra-
jewo IIAII kl. w poc. Nr. 721/12,
odchodzącym z Warszawy Wil. o
g. 23,15 i przybywającym do Gra-
jewa o g. 5.15, oraz zpowrotem
odehedrdajo z Gairės g. 115
i przybywającym do arsza
WAl. o g. 7.50. kie

Jednocześnie od dnia 1 marca
rb. zmienia się rozkład jazdy po-
danych niżej pociągów jak na-
stępuje:

1) Poc. Nr. 323 będzie kursował
pod Nr. 353 z odj. z Wilna o0.g.
16.00 i przyjazdem do Lidy o g.
19.05.

2) Poc. Nr. 326 będzie kursował
pod Nr. 354, z odjazdem z Lidy o
$. 4.05 i przyjazdem do Wilna o
g. 125,
s 3) Poc. Nr. 455 Mołodeczno od-
jazd 19.20, Olechnowicze przyjazd
20.30.

„44) Poc. Nr. 456 Olechnowicze
odj. 18.05, Mołodeczno przyjazd
19.10,

5) Poc. Nr. 711 Wilno odjazd
18.35, Turmont przyjazd 22.15.

6) Poc. Nr. 725 będzie kursował
pod Nr. 751 z odjazdem z Wilna o
g. 15.30 i przyjazdem do Dukszt o
g. 19.25,

7) Poc. Nr. 726 będzie kursował
pod Nr. 752 z odjazdem z Dukszt
o g. 3.25 i przyjazdem do Wilna o
$. 7.20.

8) Poc. Nr. 9363 Białystok C.
odj. 10.40, Grodno przyjazd 13.18.

GIEŁD A.
WARSZAWA (Par) 29. II. 1932 r.

Dolary 8,8% -8.90—8.86.
Holandja 359.50—367,40—3-8 60.
Londvn 3!,25—31,24 31,40—31,10.
Nowy York kabel 8,919—8,939 —8,299.
Paryż 35,11—35,20—3*,02.
Praga 26,40 —76,16—26,34
Szwajcarja 172,66—173,29—172,43.
% łochy 46,40—46 35—46,61—46,15.
Berlin w obrotach nieofic. 21!,85.
Tendencja niejednolita. 2

Bank Polski 84—85. Tendencja mo<-
niejsza. :

Požyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillonowska 56.50. Stebilizacyjna 54,50.
Rea 43. ky 44,

olar w obrotach atnych:
8,88'/, w żądeniu, 8,88 W piecenia: p

Rubel złoty: 4,92.

 

 

 

 

nasie — powiedział jak ten doktór mnie Adwokat C.“.

: Tylko poniedziałek, Największy i najpotę*niejszy film z An-@ > ——————H POKÓJ BEZ MEBLI

EIESRI RINERATOGRAT | | wtorek, środa «JAK KOCHAJĄ KSIĄŻĘTA» ną Pawłową oraz Douglasem w ro- Pastylki sól źródlana do wynajęcia. Ul. Mic-

Ostrobramska 5. lach głównych. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. PoczątekSOBA 4,6, 81 10 w. Ceny miejsę: „iečių“ stonoia kateralnym, zeziębieniu, kaszlowi kiewicza 22—4. 7932—2

В , › ‚ ы

balkon 50 gr. parter 60 gr. Kasa сгуппа od g. 3, о10 w. S$, Prze iarowi kwasów żołądkowych, zgadze, grypie I Jei MIESZKANIE

s
E w skutkom. , 2-pokojowe w centrum.

Dźwiękowy kino-teatr] DZIS! ZŁOTA SERJ* POLSKA! NAJPIĘKNIEJSZA PARA KOCHANKÓW POLSKIEGO EKRANU ge p tipo escarai Skopówka 5 7940—1 |

LL] najulub. 1 znakom.artysta teatru Stanisławskie- i й —н |

№_і JADWIGA SNOSARSKA at Witeld Conti goB Siklewiczwmonum. dźwiękowcua STTT zebów w puszkach blaszenych do wysypywania. NR а wygo- |

ROK 1914 wielki dramat miłości I bchaterstwa. Chóry Dana I Kub>ńskich Kozaków. W scen. batel. biora udzlai 8 i 11 p Ułenów bataljon 20 Żądać we wszystki'h anna I drogerjach. A Nomi ORO IEA a

p. p. oraz mistrzowie dżigitowki autent. CZERK/ESI-JEŹDŹCY „DZIKIEJ DYWIZJE 2 na egėlny SE Pamimo gira KOW 6 K I Gd ń k LB akiai 1,

kosztów obrazu — ceny miej.c nie podwyższone. — „ Wszystkie honorowe bilety bezwzględnie nie ważne. -—- Początek Seansów o godz. ,
B 5 й

* ! 2% 8 1 10,15. — Na 1-szy seans ceny zniżone. я H. B 0 R ' „Sdańsk. pia 46. 1935—2

1 LUB. 2 POKOJE  
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ST ri TEROTODZACA ZÓOACZ
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IZY OGAZKCZRZORAJEPEENIK оо

blowane, b. słonecz-

DŹWIĘKO- $ Dziśl Korona Polskiej czołowe Porywająca pieśń nieśmiertelnej miłości i bezqraniczn=qo pršwies FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA I amp i al

т pźwieko- CASINO li Dziśl KoronaPolskiejczołowej (0-([ 7 PAWIAKA cenie W rotoch ctównych: ZOFJA BATYCKA, KAROLINA LUBIEN- 66 | NAUKA | az yfoi TAE 1

Wielka 47. tel, 15-41. SKA, ADAM BRODZISZ, BOGUSŁAW SAMBORSKI I JOZEF WĘGRZYN. Filmoktórym mówi cela Poiskeli CENY ZNACZ- „Januszek ul. $-to Jańska 6. KSSTTTis, gadać od godzA8ж
orepetycy] tanio udzie” portowa 6, m. 5. 7930—1 |

NIE ZNIZONE. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świąteczne o g.2. у kak
„| poleca na Święta Szan. Klijentel: póceCY.| „ią rutynowani korepe.  

  

  

      
  
     
     

 

 

  

 

 

przeprowadziła się.
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lizaeji sł JOE MAY PER wiki Ia aka gelanterję. wa: URO Z POKÓJ lub 2-do wyna-

S «PAN» ot ae 5 JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ Wwzddckią aaAndSKElA w Folk tyłu” Pomimo niskich cen udzielamy ds Sk 4-20. 1896 6 k Wydody. Pa BE 1

= Ul. WIELKA 42. łowej. Nad program: Nadzwyczajne dodatki dźwięsowdi tygodniki Pata i Foxa. Początek seansów o godz. 4, 6, 8  tecznegorabatu. rawy RZY oz |

: 2а c 110,15. Ма 1 szy seans ceny zniżone. ° 5 į p Mż; zyc;

as а У__ Inkasent-tka Dra! majątkowe Pokój

ё otrzebn „Informator“ i я i t 8

DŽWIĘKOWY U X“ ł Dziś! Wspaniały przebój dźwię- Czar Tanga W rol. gł. cudowna para kochanków |edy-y godny zastępca KótewsKE SZ” 79:9 (DARO [NIE wara 40 dem 4 * ss saa

KINO-1EA TR„L | kcwy. Splew — Tańce Rudolfa Valentino—poryw. Hiszpan Den Jose Mojika czaru- Oryginalna maść biętrow. e dogodnych 103RSE

ul. Miękiewicza Nr./11 tel. 15-62 |аса Mona Marlo I Antonio Moreno Cud wne pieśni argentynskie. Barwnošė scen. Upaja] cy rytm tanga. Prze» Zastępców(ń) (z kogutktem) Eau Pośrednicy Pokój Z wygodami do

pych wystawy. Nad program: Atrakcje «źwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świat. o godz. l-ej. Ceny od 40 g. energicznych chrześcian MROZOL “ kl l. Adr w wynajęcia  Mickiewiezś

--—————oposzukujemy do sympa:E 8 Autninistracji €8 1947. 22—24. 7922

SS akd 54 tycznej pasi AS woj leczy i go! ranki, :

———002 Е я zek dziecinny w do- +——700 Wilenskle Zarobek ро- owstale od odmro- — ово- 3 pokoje duże, s'onecz-

' PROSZEK Akuszerki Kupno brym stanie do sprze- | PRACA | Pe Zgłaszać się Z я żenia. acznzg wik AT kd a ais razem  -

KOGUTEK Sprzedaż| "ia Wiwulskiego _6-€ | dowodami Wilno, Wielka[A Sprzedają apteki i nowobud. domek dla do lub osobno. Wejście nie-

” Йооиннононесааннаное KOME M 10. Ari since s.a ki składy apteczne.| zorcy, stajnia, wozownia krępujące. Wielka 56 m.3.

| 044DOROSŁYCH"|
- sz й h

HS AKUSZERKA SŁABO" yna i sw Gospodyni-achmistrzy. ga: brama Woda studnia w,dobrympunk 7948

: BD USUWA NAJUPORC у i lat i ь а 5 na е

14] A Т TAS MARJA LAKNEROWA Fortepiasów ręczna Singera w do- p łani:taka Chlopta qpoworodła Inform. Finna 5 m.6. DRUKARNIA |

EA BOL GLOWY przyjmuje od godz. 9 do 1а , b'ym stanie do sprzeda- gział hodowli, mleczar- RÓŻNE
6 I INTROLIGATORNIA

* Z 7 w. Kasztanowa A Fisharmonji A Mostowa 17 Pawłow- stwa, oraz. wszystko w s kości Mokė a "Mieszkania

OSTRZEŻENIE.Pezy,myaug nateżr K. DĄBROWSKA **° 2gr zakres gospodarstwa arimas Žo Wire, * | LWIERZY "EGO,

ARYGINALNY PA UTKIEMr- 2 (F-ma isinieje od r. 1874 wiejskiego wchodzące po- ZAKŁAD. fotograficzny z RAE ZY, i pokoje . ыы

№ (AFTRZYDZIESTU Wilno, ul. , чшпоиилисижыещстныпылыкиииз Szukuje posady. Świę- 4. pokoj i kuj Skrytka pocztowa . — mma Mostowa UI. 1. Tel' 12-44

| ENSTSZEGA SIĘNAŚLADOWNETW, AKUSZERKA o,ul. Niemiecka 3m.11 ае Wilfńakka a f=dob to 2 oalacja: Tame JEDEN LUB DWA ład- pRZYJMUJE DO DRUKU

czywiePOLEC AAC WRODOOWEW 20 ŚMIAŁOWSKA 702—2C ZGUBY. i aty his LS RO B 99 niem dowynajęcia. Tam ——————==—— že įrontowe pokoje nie- 3

— Ls PE os te RODamo LOKALE | drogo do wynajecia na DZIELA, BROSZURY
RC. V920—-2 mieszkanie lub biuro. BILETY WIZYTOWE,

PŁYTY NOWE od 1,75,

 

 

 

 

   

 

w 4.b Mr. 16. Garbarska i, m. 16 TÓL używane złoty. Pa- Przybłąkał si le u dozorcy. Р,

„e ь = y. a- ybłą się pies > IAnn Mickiewicza 22, m, 46

B Riła asies tefony  dwusprężynowe doberman. Odebrać za Ogrodnik - Pszczelarz———— : (nad kinem). 93— ZAPROSZENIA,

я оргачиа› сеге wruw, siedemdziesiąt — złotych. zwrotem kosztów: Karl- kawaler let 2> z dobre- Darmoł Uszycie sziafro- Lokał z 2-ml wejścia: —— | RÓŻNE KSIĄŻKI )

Et | (| [ i į NI Kodawia Kczalki i wa: Akiko , zaliczeniowo. sbadzsa 44 m. 3. W ra- mi šwladectwami poszu- ka, przy równoczesnem ml parterowy nadejący POTRZEBNE mieszkanie O OPRAWY

gry. 3 702—0 о Zakrzewski, Warszawa, zie niezgloszenia 516 м Кще posady od zaraz wykonaniu dwóch sukien się na biuro Handlowe 3—4 lub 5 pokoi, z_wy- D

Po.cenach najtańszych. 79.8-1 o Marszałkowskaa ciągu = = będę albo od 15 Ill Majowa 4--5 przyjmuje wyra jap ja Eši Pok godni| z WYKONYWA
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