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Czy kres kapitalizmu? 
Ciężki kryzys ekonomiczny, który 

dotknął wszystkie państwa w więk- 
szym fub mniejszym stopniu, odbija- 
jąc się łak czy owak na dobrobycie 
każdego obywateła robotnika, kup- 
ca, rolnika czy też rzemieślnika, dał 
nowego bodźca agitącji antikapitali- 
stycznej. Nietylko socjaliści i komu- 
niści powołują się na masowe bezro- 
bocie i inne skutki kryzysu lecz wielu 
nawei powątpiewa juź o dalszej sku- 
teczności prywatnej gospodarki indy- 

widualistycznej, aczkolwiek don 
dawna byli przeciwnikami dkotryn 
socjalistycznych. 

20 miljonów bezrobotnych z jednej 
strony pozbawionych przedmiotów 
pierwszej.potrzeby, z drugiej zaś świat 
duszący się wskutek nadmiaru towa- 
rów — czyż nie jest wyraźnym dowo- 
dem bankructwa systemu. kapitali- 
stycznego? — Tak twierdzą wrogowie 
kapitalizmu. Wskazują oni na żywy 
przykład budowy socjalistycznej — 
Rosję sowiecką. Uda się pięciolecie w 
Rosji sowieckiej czy też nie — socja- 
lizm wystąpił do wałki otwartej z ka- 
pitalizraem już nie w postaci teorjt, 
lecz jako praktyczny wzór budowy go- 
spodarczej. Ze sfery abstrakcyjnej 
wstąpił w żywe cie. Nie możemy 
go więcej „obalać* zarzutem: utopja! 
Nie jest to utopja, lecz rzeczywistość. 
Oczywista, w owej realności tkwi wiel 
kie znaczenie pięciolecia sowieckiego, 
któremu z wielkiem zainteresowaniem 
przyglądają się wszystkie narody świa 
ta. Jest rzeczą naturalną, że jeśli efekt 
budowy socjalistycznej będzie pozy- 
tywny, jeżeli się okaże, że gospodar- 
ka socjalistyczna może lepiej i wszech- 
stronniej zadość czynić wymogom mas 
wówczas oczywiście los kapitalizmu 
będzie zdecydowany. System, biewiem 
gospodarki indywidualistycznej może 
utrzymać się tak długo, jak długo 
większość ludności jest przekonana, że 
lepiej zadośćuczyni on jej wymogom, 
niż ustrój socjalistyczny. 

Zaznaczyć trzeba, że w ostatnich 
czasach wiara w ustrój kapitalistycz- 
ny uległa poważnym wstrząsom. Jed- 
mą z przyczyn owego zjawiska była 
inflancja, która zrujnowała posiada- 
czy rent, wartościowych papierów i 
wogóle wierzycieli na rzecz posiada- 
czy nieruchomości. 

Owa proletaryzacja szerokiej wa:- 
stwy drobnych kapitalistów, drobnych 
właścicieli mocno osłabiła front pro- 
kapitalistyczny. Im, bowiem, na 
trwalszych nogach opiera się kapita- 
fizm, tem więcej jest właścicieli. Im 
więcej właścicieli w państwie, tem 
więcej przeciwników socjalizacji. Im 
mniej właścicieli, tem więcej kapita- 
lizm staje się interesem prywatnym 
niewielkiej grupy kapitalistów, która 
rzecz jasna, nie potrafi oprzeć się dłu- 
30 masie, pozbawionej mienia... 

Drugim istotnym momentem, po- 
tęgującym kryzys kapitalizmu jest, 
można powiedzieć,  biurokraiyzm 
Przedsiębiorstw kapitalistycznych. Ca- 
ła siła gospodarki indywidualisty. 
nej spoczywa na osobie przedsiębiorcy 
jego osobistej inicjatywie i odpowie- 
dzialności własnej. Przedsigbrač —- 
znaczy to ryzykować, a ryzyko obie- 
euje w razie powodzenia nieograniczo- 
ne ki, lecz na wypadek niepowo- 
dzenia — niechybną klęskę. Cały sens 
eałkowite usprawiedliwienie moralne, 
socjalno-ekonomiczna podstawa cze- 
sto niezmiernej wygranej przedsiębior- 
ców kapitalistycznych — to ryzyko! 
Gdzie brak ryzyka, tam przedsiębior- 
ca kapitalistyczny jest zupełnie zby- 
teczny, tam funkcje jego doskonale 
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Bline iotniotwo to potęga Państwał 
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wykona byle jaki biurokrata, a wresz- 
cie nie można tam mieć wątpliwości 
w pożądania etatystów. 

A tymczasem przedsiębiorcy coraz wię 
cej uchylają się od całej tej zasadniczej 
funkcji socjalnej, pragną się ukryć od 
ryzyka rynku wolnego pod skrzydłem 
władzy państwowej, pod dachem kar- 
teliisyndykatów i trustów. W ostat- 
nich czasach mocno sonduje się we 
wszystkich państwach idea regulowa- 
nia cen na wszystkie towary za po- 
średnictwem banków centralnych, t. ;. 
stabilizacji ich na stałym poziomie. 
Owa stabilizacja cen oznaczałaby kres 
wolnego rynku. Kres ryzyka, lecz za- 
równo i kres niezbędności przedsię- 
biorców., triumf biurokracji i etatyzmu 

Subsydja państwowe, trusty, kartele, 
syndykaty — wszsytko to oznacza eli- 
minowanie ryzyka leez zarazem rów- 
nież eliminowanie sensu kryzysu. Sen- 
sem kryzysu jest eliminowanie nieren- 
tujących, niezdolnych do życia przed- 
siębiorstw. Pokonanie kryzysu jest 
proste i elementarne w warunkach 
swobodnego rynku: wytrwać mogą te 
przedsiębiorstwa, które przystosował 
ceny wyrobów do nabywczej siły 0- 
statniego konsumenta. Oznacza to, 
rzecz jasna stratę dla przedsiębiorstw 
nierentujących. Taki jest wszakże 
sens systemu kapitalistycznego wolnej 
konkurencji: dobór lepszych przed- 
siębiorstw. 

   

  

    

Ten zbawienny sens kryzysu od- 
pada jednak tam, gdzie przy pomocy 
subsydjów państwowych, trustów, kar 
teli i syndykatów wspiera się przedsię 
biorstwa i sztucznie zapobiega się zniż- 
ce een. Kryzys zostaje wywołany wsku 
tek licznych przyczyn, lecz jedną ż 
najbardziej istotnych, często ignoro- 
wanych—to nieprawidłowy podział ka 
pitałów. Jakże jednak. może nastąpić 
prawidłowy podział kapitałów, jeśli 
przez subsydja i syndykaty sztucznie 
się wspiera nierentowność przedsię- 
biorstwa nierównoniierną siłę nabyw- 
czą państwa. — Subsydja i syndykaty 
udzielane przedsiębiorcom czynią wo- 
gėle zbytecznėm przystosowanie się 
do siły nabywczej ostatniego konsu- 
menta. Mówi się, że zapewniają one 
powodzenie. Chwilową ulgę — tak 
oczywiście jak to ma miejsce przy 
wstrzyknięciu morfiny. Niemiecka go- 
spodarka rolna już od 50-ciu lat otrzy- 
muje takie zastrzyki morfiny w po- 
staci protekcjonizmu agrarnego, lecz 
kryzysu swego jednak nie pokonała. 
I żadne Ost i Westhilfen nie zmienią 
prawa rynku kapitalistycznego. 

Ze strony przedsiębiorców zaleca 
się gorąco i przeprowadza zniżka pła- 
cy zarobkowej. Bez zniżki płacy za- 
robkowej rzecz jasna, w okresie kry- 
zysu nie obejdzie się, lecz dopóki nie 
towarzyszy temu zniżka cen, nietylko 
że nie ulży się kryzysowi lecz nawst 
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się go spoięguje. Agitacja socjalistycz- 
ną i komunistyczna i budowa socjali- 
styczna w Rosji sowieckiej nie są tak 
niebezpieczne dla kapitalizmu, jak ten 
dencja kapitalistów do uchylania się 
od prawa swobodnego kapiłalistycz- 
nego rynku, t. zn. do eliminowania ry- 
zyka. Być przedsiębiorcą znaczy ry- 
zykować, a ryzykować znaczy nietyl- 
ko wkładać do własnej kieszeni zaro- 
bek w razie powodzenia lecz również 
w razie niepowodzenia opłacać ra- 
chunki z własnej kieszeni, a nie z kic- 
szeni obciążonego podatkami konsu.- 
menta i robotnika. 

Berlin, w lutym. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
aaa ERGO Od ТЕ NOREK 

  

Program nowego rządu hiszpańskiego. 
MADRYT, 20.1. (Pat). Po po- 

siedzeniu nowego gabinetu wydano 
komunikat, zapowiadający wybory 
do rad miejskich i przedstawicielstw 
prowincjonalnych. Wybory odbędą 
się na podstawie głosowania pow- 
szechnego. Po uformowaniu się mu- 
nicypalności rząd przystąpi do wy- 
orów generalnych do. Kortezów o 

charakterze konstytuanty. Wybory 
mają się odbyć w warunkach, za- 

Pewniających zupełną swobodę gło- 
sowania. 

Rząd będzie energicznie zwal- 

czał wszelkie próby zakłócenia spo- 
koju. Rząd z całą energją będzie 
kontynuował politykę uspokojenia, 
aby następnie przejść do stabilizacji 
prawa. Podczas obrad parlamentu 
zostanie zbadane * dzieło rządów 
dyktatury, by w razie potrzeby 

stwierdzić  kwestję odpowiedzia|- 
ności. Rząd wypowie się w sprawie 
zagadnienia Katalonji i rewizji kon- 
stytucji. W komunikacie jest również 
mowa o projekcie, omawiającym 
ogólne warunki, pozwalające na stwo- 
rzenie autonomicznych prowincyj. 

Protest egzekutywy arabskiej. 
JEROZOLIMA, 20 II. (Pat). Egze- 

kutywa „arabska ogłasza odezwę, 
protestującą przeciw ostatniemu pis- 
mu Mac Donalna w sprawie polityki 

rządu angielskiego w Palestynie. 
Odezwa wzywa naród arabski do 

zjednoczenia się oraz do liczeniana 
własne siły, na łączność ze światem 
muzulmańskim. Żydzi — głosi odez- 
wa — bojkotują Arabów, obowiąz” 
kiem więc Arabów jest odpłacać im 
tą samą monetą. 

  

  

  

  
ma powstać w Liverpcol (Anglja). Będzie 
to pierwsza świątynia katolicka. zbudowana 

w podóbny sposób. 

ISSN SIS ISIN 

Powrót P. Prezydenta. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś rano powraca po kulkoty- 
godniowym pobycie w Wiśle, do 
Warszawy, В. Prezydent Rzeczypo- 

spolitej. 

Z Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 2011. (Pat. W 
piątek dnia 20 b.m. odbyło się pod 
przewodnictwem p. prezesa Kady 
Ministrów Sławka posiedzenie Ra- 
dy Ministrów. Na posiedzeniu tem 
poza sprawami bieżącemi Rada Mi- 

nisteów uchwaliła szereg projektów 
ustaw o ratyfikacji umów między- 
narodowych i projekt ustawy o do- 
wodach prawa własności do grun- 
tów scalonych oraz powzięła uchwa- 
łę o utworzeniu w przedsiębiorstwie 
P.K.P. centralnego biura obrachun- 
ków wagonowych. 

    

Dochody i wydatki za styczeń. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Według danych tymczasowych 
wydatki i dochody skarbu państwa 
w styczniu b. r. przedstawiają się 
następująco: dochody wynosiły: 
229.714 tys. zł., wydatki zaś 228,169 
tys. zł, nadwyżka dochodu nad wy- 
datkiem wynosi więc w styczniu 
1.545 tys. zł. wpływy z danin pu* 
blicznych wyniosły 128.576 tys. zł., 
dochody z cet 18 milj, z monopoli 
państwowych 62 74] tys. zł. 

Kontakt letnictwa z prasą. 
WARSZAWA 20.11. Pat. — Departament 

aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych 
urządził w dniu 20 b. m. konferencję parso- 
wą, połączoną z pokazem samolotu myśliw- 
skiego „P 6“, zwiedzeniem Państwowych Za- 
kładów Lotniczych i Polskich Zakładów Sko- 
dy. Po pokazie zamolotu myśiiwskiego „P 6“ 
i wykonanym przez kpt. Orlińskiego brawu- 
rowym locie pokazowym nastąpiło zwiedze- 
nie Polskich 7 adow Loiniczych. Specjalną 
uwagę zwórciła na siebie konstrukcja pier- 
wszego płatowca komunikacyjnego, wykona- 
nego całkowicie z metału. Następnie uczestni- 
cy konferencji udali się do Polskich Zakła- 
dów Skody na Okęciu, gdzie zwiedzono fa- 
brykę silników lotniczych, kabli, produkowa- 
ych dła P. A. i Ministerstwa P. i T. 

oraz fabrykę silników elektrycznych. Po kilku 
godzinnem zwiedzaniu Zakładów Skody odby 
ła się konferencja prasowa, w której wzięli 
udział m. in. 

, szef departamentu aeronautycz- 
az szef inżynierji wojskowej 

  

  

     

    

    

   

Wyrok w procesie przeciwko 
posiowi Unda Kohanowi. 
LWÓW, 20-11. (Pat). W dniu 20 

b.m. o godz. 5 po południu zapadł 
wyrok w procesie przeciwko po- 
słowi Una Władysławowi Kohano- 
wi. Wyrok skazuje pos. Władysła- 
wa Kohana na 3 miesiące więzie- 
nia z zaliczeniem aresztu śledczego 
oraz na zapłacenie kosztów postę- 
powania sądowego. 

ERY 

Dar Papieża dlą ofiar 
trzęsienia ziemi. 

HAGA, 20-I£ (Pat). Ojciec Świę- 
ty Pius XI nadesłał 4 tys. gulde- 
nów holenderskich na ofiary wybu- 
chu wułkanu Merapi w Indjach Ho- 
lenderskich. Delegat papieski Sciop- 
pa doręczył tę kwotę księciu—mal- 
żonkowi Henrykowi, przewodniczą- 
cemu komitetu pomocy. Ojciec 
Swięty wyraźnie zaznaczył, że dar 
jest przeznaczony dla wszystkich 
ofiar bez różnicy wyznań. 

Demonstracje bezrobotnych 
przeciwko Polsce. 

HAMBURG, 20.11. (Pat). Przecią- 
gając przez miasto, wielotysięczny 
pochód bezrobotnych  demonstro- 
wał przed konsułatem polskim prze- 
ciwko polskiemu rządowi i konsu- 
latowi, wyzywając i grożąc pięś.. 
ciami. 

dyrektor Polskich Zakładów * 
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po długich i ciężkich cierpieniach 
po przeżyciu lat 50-eiu. 

przy ul. Wielkiej 21, 

  

zagadkowy wypadek 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę o g. 12-ej w poł. z domu żałoby 

o czem zawiadamia pogrążona w. nieutulonym żalu 

Krasnosielski 
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w gmachu poselstwa 
polskiego w Moskwie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Rygi donoszą: wyehodzace tam 
pismo „Nowyj Golos“, podaje sensa- 
cyjną wiadamość łotewskiej agencji 
telegralieznej z Moskwy. Według dó- 
niesień tej agencji, jakiś nieznany о- 
sobnik, usiłował w nocy wtargnąć do 
gabinetu służbowego posła Patka w 
gmachu poselstwa polskiego. Urzędni- 
kom poselstwa udało się zatrzymać o- 
sobnika, który oświadczył iż jest urzę- 
dnikiem poeztowym i przybył do Mo- 
skwy celem doręczenia depesz nade- 
słanych z Leningradu. W toku dal- 
szych zeznań zmienił swe zeznania 

  

twierdząc, że jest włóczęgą i przybył 
do Moskwy z Odesy. Poselstwo pol- 
skie e całym incydencie zawiadomiło 
natychmiast komisacjat spraw žagra- 
nicznych, który wysłał do gmachu po- 
selstwa, milicję. Osobnika aresztowa- 
no. W obecności przedstawiciela komi 
sarjatu spraw zagranicznych i delega- 
„ta poselstwa polskiego dokonano re- 
wizji osobistej i znalezieno przy aresz- 
toewany dowód na nazwisko Pietrowa, 
stwierdzający, że jest członkiem ko- 
operatywy G. P. U. 

Ograniczenie reformy rolnej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

„Przegląd Wieczorny" donosi, że 

według pogłosek, ma nastąpić noweli- 

zacja ustawy z 1925 r. o wykona- 
niu reformy rolnej. Nowela ta jest 
obecnie opracowywana przez czynni- 

ki rządowe i w niedługim czasie ma 

być przedłożona Sejmowi. Zasadni 

czą zmianą w dotychczasowej usta- 

wie będzie zmniejszenie ilości hek- 
tarów przeznaczonych corocznie do 
parcelacji, Według „Przeglądu Wie- 
czornego“ min. Reform Rolnych u- 

waża, że w Polsce niema takich ob- 

szarów ziemi, by można było co- 

rocznie parcelować 200 tys. hekta- 
rów, 

Komuniści polscy za przynależnością 
Pomorza do Niemiec. 

+ 

Z Gdańska donoszą, że na ostat- 
niem posiedzeniu Sejmu gdańskiego 
poseł komunistyczny Pienikowski, od- 
czytał sensacyjny list jaki komuniści 
gdańscy otrzymali od komunistycznej 
partji polskiej. W liście tym kemuniś- 
ci oświadezają, iż razem z komuni- 
stami gdańskimi staną w obronie nie- 

  

Tel. od wł. kor. z Warszawy. . 

mieckiego Gdańska, i dążyć będą do 
oderwania od Polski Pomorza i G. 
Śląska, aby przyłączyć je do Rzeszy 
niemieckiej. Komuniści polsey przy- 
rzekają, że zawsze popierać będą ko- 
munistów gdańskich w ich poczyna- 
niach. . 

  

Rozprawa 6 zajście w „Dazie”. 
Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

Wezoraj w warszawskim Sądzie Wojsko- 
wym, toezyła się ciekawa rozprawa, która 
jest echem smutnego zajścia, jakie miało 
miejste w noc Syłwestrową, w jednym z naj- 
bardziej eleganckich nocnych lokali stolicy, 
„Oazie*, Na ławie oskarżonych zasiadł mjr. 
Sobolewski, pod zarzutem usiłowania zabój- 
stwa studenta Uśmi Beja, w stanie silnego 
podnieenia, wywołanego czynną zmiewagą i 
postrzełenie przez nieostroźność jednego z 
przygodnych świadków zajścia. Mjr. Sobo- 
lewski przyznaje się do strzałów, nie przyz- 
naje się jednak do winy usiłowania zabój- 
stwa. 

Według jegó zeznań na wezorajszej roz- 
prawie, przebieg hył następujący: był on w 
większem towarzystwie w nóe S. 
przy jednym ze stolików siedział U: Bej 
i zachowywał się prewokacyjnie w stosunku 
do jednej z pań znajdujących się w towarzy- 
stwie mjr. Sobolewskiego i znajomej Uśmi 
Beja. Chcąe uniknąć awantury całe towarzy- 
stwo po krótkim pobycie w lokalu, opuściło 

Wyrok w sprawie 
NOWOGRÓDEK 20.11: Pat. Ww 

dniu 20 b. m. sąd okręgowy w Grod- 
nie na sesji wyjazdowej w Słonimiu 
rozpatrywał sprawę okręgowego ko- 
mitetu K. P. Z. B. w Słonimiu, Oskar- 
żenie wznowił podprokurator Kożucho 
wski. Na lawie oskarżonych zasiedli 
Hirsz Rotszul, pochodzący z Białego- 
stoku i mieszkaniec gm. rakowskiej, 
powiatu mołodeczańskiego,  Wiodzi- 

  

  

   

  

  

restauraeję. W szatni jednak podszedł do mjr. 
Sobolewskiego Uśmi Bej i po krótkiej wy- 
mianie zdań spoliczkował go, na eo ten za- 
reagował strzałami. 

Zeznania poszkodowanego są sprzeczne z 
relacją mjr. Sobolewskiego. Twierdzi on, że 
mjr. Sobolewski wyzywajaco zachowywał się 
w stosunku do niego i że w czasie gdy towa- 
rzystwo opuszezało lokal i gdy on rozmawiał 
z panią, znajomą swoją z tego towarzystwa, 
mjr. Sobolewski podszedł do niego z prowo- 
kującem spojrzeniem, a gdy oskarżony zapy- 
tał:: „czego pan sobie życzy* odepehnął go 
od siebie. Spoliczkowanie mjr. Sobolewskiego 
miało nastąpić dopiero po pierwszych strza- 
łach. Przewodniczący sądu odczytał fragment 
zeznań złożonych przez Uśmi Beja, który za- 
wiera liczne sprzeczności z obecnemi zezna- 
niami. Na pytanie przewodniczącego Uśmi 
Bej oświadczył, że był w stanie wówczas nie 
zupełnie trzeźwym, kiedy uderzył w twarz 
mjr. Sobolewskiego. 2 

komitetu K.P.Z.B. 
mierz Towpeko, były uczeń gimnaz- 
jum białoruskiego w Wilnie i były kie- 
rownik sekretarjatu B. W. R. K. w 
Mołodecznie. Sąd skazał Hirsza Rot- 
szula na 6 lat ciężkiego więzienia i 
Włodzimierza Towpeko — na 4 lata 
iężkiego więzienia za uprawianie a- 

giłacji na rzecz ościennego mocarstwa 
i za prowadzenie okręgowego komite- 
tu KOP. ZB. 

  

  

Konkordat pomiędzy Watykanem a Grecją. 
CITTA del VATICANO, 20 II. 

(Pat). Według wiadomości, nadesła- 
nych z Aten, rokowania o zawarcie 
konkordatu pomiędzy Watykanem 
a Grecją, prowadzone przez msgr. 
Margotti, rokują dojście do porozu- 

mienia. Konkordat obejmie również 
kwestje, dotyczące kleru tnickiego, 
któremu rząd ateński robił wielkie 
trudności w sprawowaniu misji ka- 
płańskiej. 

Zajście w kuluarach Reichstagu. 
Strzały... ze straszaka. 

BERLIN 20.11. Pat — W piątek w go- 
dzinach popołudniowych kułuary Reichstagu 
były widownią zajścia, które wywołało nie- 
zwykłe poruszenie. Przed wejściem do sali 
obrad zjawił się nieznany osobnik, który 
strzelił trzykrotnie przed siebie z rewolweru. 

N. pnie sprawca zamachu eelował do by- 
iego ministra Kiilza.W ostatniej chwili uda- 
ło się woźnym obezwładnić napastnika i wyr- 
wać mu z ręki broń. Zamachowiee oddany 
zestał natychmiast w ręcę policji. Aresztowa- 
ny twierdzi, że jest przedstawicielem emery- 
tów w Bawaeji. 

BERLIN 20.11. Pat. — W związku z incy- 
deniem w Reichstagu biuro Wolifa komuni- 
kuje: Spraweą zaj jest 72 - letni emeryt 
Jerzy Sehmidt z Wiirzburga. Od kilku. dni 

  

    

widziano go w kuluarach parlamentu, gdzie 
konferował z różnymi posłami. Zachowanie 
się jego zwróciło wkońcu uwagę byłego mi- 

a Kiilza. W ezasie strzelaniny kułuary 
roiły się ed bawią h tam osób. Strzały nie 
raniły nikogo. Dotąd nie wiadomo, czy broń 
nabita była nabojami ostremi. Schmidt tłu- 
maczy się, że od posłów poszczególnych stron 
nietw otrzymał wprawdzie przyrzeczenie, że 
uwzględnią jego prośby, nie miał jednak pew- 
ności, czy te istotnie nastąpi. Chcąc więc 
zwrócić na siebie uwagę zdecydował się na 
oddanie strzału. 

BERLIN 20.11. Pat. — Biuro Wolifa do- 
nosi, iż broń, z której aresztowany sprawca 

Zi ia w Reiehstagu oddał strzały okazała 
się t. zw. straszakiem. 

  

       

  

Cena 20 groszy. 

  

   

Bir. 42 (1984) 

  

  
Mechanik Leech, jeden z nielicznych pasa- 
żerów „R. ID!" którzy uszli śmierci w pa- 
miętnej katastrofie. Zamierza on teraz towa- 
rzyszyć Campbellowi w jego szałeńczej próbie 
szybkości na „Niebieskim ptaku II“. 

odważny człowiek! 
Zaiste 

  

Przeciągnięta struna. 
MOSKWA, 20-H (Pat). W Ko- 

pylu ma Białorusi odbyła się roz- 
prawa sądowa przeciwko 167 | 5- 
pom, którzy z powodu nieurodzaju 
nie mogli oddać do magazyhów 
rządowych tej ilości zboża, którą 
zobowiązali się oddać na wiosnę. 
Rolnicy ci skazani zostali na rok 
kary. Proces wywołał wielkie poru- 
szenie w całym rejonie. Prasa so- 
wiecka ocenia go jako krok falszy- 
wy i nierozważny i żąda pociągnię= 
cia władz lokalnych do odpowie- 
dzialności partyjnej. 

Usuwanie dzieł polskich | 
pisarzy z bibliotek mińskich. 

Z polecenia komisarjatu Oświaty Naczeł- na Rada Naukowa w Mińsku, unęła z bi- bljotek i szkół państwowych wszystkie dzicła niektórych polskich pisarzy. 
, Usunięte zostały dzieła Słowackiego, Mie- kiewicza, M. Konopnickiej, Orzeszkowej, Pru- sa, Reymonta. Jako główny powód usunię- cia dzieł tyeh pisarzy władze Szkolne uznały nacjonalistyczne i burżuazyjne (1) poglądy tych pisarzy. 

y 

Z powodu braków 
w transporcie. 

MOSKWA 20.II. Pat. — Jak donosi pra Sa, w Astrachaniu znajduje się około 1500 wagonów ryb ostatniego połówu. Ryb tych z powodu braku taboru nie można wywieźć, Istnieje obawa, że duża ich część ulegnie ze- psuciu na wiosnę. 

Rewizyta przedstawicieli 
„Strzelca", 

TALLIN 20.11. Pat. — w piątek rano przybyli do Tallina przedstawiciele Strzelca mjr. Święcicki i por. Tomaszewski celem re- wizytowania przedstawicieli Kaitselitu, którzy gościli w Polsce w sierpniu ub. roku. Na dworcu przybyłych powitał szef sztabu Kait- selitu płk. Pinka i inni. Por. Tomaszewski został przez gen. Roske dekorowany orderem Krzyża Białego "Poczem przybyli zapoznali się z organizacją Kaitselitu. W sobotę przy- s udadzą się na zawody narciarskie Kait- selitu. 

  

Giełda warszawska z dn. 20.11. b. r. 
WALUTY i DEWiZY: 

  

  

DOMYOS ZDZ -- 8,91 — 8,93 — 8, Belaja WARE 124,38— 24,05—1840P Holandja . . . . . ‚ З58л9 -859,09—357.29 Londyn . | 43,35'/—4346—49'25 Nowy York . . . . -. 89l4—8,939—8,809 Nowy York kabeł. . - 8/928—8,g49 —3'g08 Paryż. ... . . . 34,901/,—3508:, - 3490 Praga. ae e a 26,42—36,48 —26,36 Szwajcarja . . . .. 172,21 — 172,64 —171,78 Wiedoń .. . . . . . 126,40—12571 125,09 Włochy. . . . . „. . 46,73—48,85—4361 Berlin w obr. pryw. . . . . . ..... 212,12 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna . . . . .... ». 49.50. 6% dolarowa". 20.5... 41 PR 5% kolejowa . . . . . . . . .. . . 4608 
10%, Kolejowa . . . . . ... . M 103,00 3% budowlana. .. . . . „. . 50.00 896 L. Z. B. G. K. i B. R, obl. B. 6. K. 9400 Te same 795... +. a O 4% ziemskie ..... ... BE 5200 7% ziemskie dolarowe „Alik 76.50 8% ziemskie dolarowe „||| + + 90,60 595 warszawskio „,. .нЙ 56,75 8% warszawskie . . . 72,00—72,50—71/78 8% Częstochowy . . . . .. .. . . 63,0! з'и‚Ьцыіпа…..........ья`08 BL dode ka SD 10% Ragas ad 7450 10% Siedłee „.. . Z . „ | 04,50 6% Obi. poź. konw. m. Warsz. . 50,25— 50,00 

AKCJE: 
Bank/Polski 12 0,300 © 0 AABOOO 
Cue ienė S +. 2 8500 
Nokia ECA „Ais Sao 
K a L A S 21,00 
Lito Pr A AS Ostrowiec . . . . . . . . . . 45,50—45,00 

„es a Lo Starachowice .. . .. . 

    

> DRE zai: AWA Żacy



  

7 
+ 

Emigracja rosyjska w Paryżu. 
| Korespondencja własna). 

Paryż, w lutym 1931 r. 

Wprost nie do pojęcia, e do dziś 
jeszcze słowo „russeć zachowało dła 

Paryża tyle uroku. Jeszcze t raz Rosja 

cesarska jest modna, jak w rok po 

swym upadku. Jakże silny był urok 

przemożnego dworu carskiego. jak w 

gruncie rzecy imponow uła rosyjska 

rozrzutność oszczędnym renjerom, jak 
pociągał egzotyzm Wschodu — skoro 

dziś jeszcze, w trzynaście lat zgórą 
po rewolucji, wszystko, co rósyjskie—- 

zajmuje. intersuje, bawi wybredny 

ruryż. 
Paryż przyjął niezwykle gościnnie 

olbrzymie rzesze rosyjskiej emigra- 
cji. Nie wszyscy ci ludzie bez ojczyzny 
są ubodzy. Zamożniejsi pootwierali 

mnóstwo przedsiębiorstw, przeważnie 

restauracje, bary, kabarety i sklepy 

kolonjałne. Przedsiębiorstw tego ro- 

dzaju jest w Paryżu kilkaset. Cały per - 
sonel naturalnie emigranci. Młodzi 
już dobrze mówią po francusku, starsi 
gorzej. czasem wcale. Ale paryżanin 
doskonale daje sobie radę z kartą o- 

biadową, pisaną nawet po rosyjsku. 

Słynny jest dowcip, že „borchteh“ i 

„bliny“ — ło już niemal narodowe 

potrawy francuskie. 
— Sil vous plait „une vodka“ el 

„une koulebiaka* — zamawia z za- 

bhawnym akcentem Francuz. 
Un kisiel““ — żąda fertyczna 

paryžanka. 
estauracje różne: droższe, tańsze 

i bardzo drogie. Szyldy ich często 

przypominają minioną świetność: 

„Dominigue“, „Miedwied“, „Miron, 

„Yar“, „Petrograd“ ta ostatnia za- 
wdzięcza jeszcze swój rozgłos okolicz- 
mości. że stamtąd właśnie porwano 

generała Kutiepowa. Niektóre lokale 
posiadają orkiestry bałałajek, po pa- 
rysku „.orchestre de balayka“, inne 
znów śpiewaków, tancerzy i chóry. 
W nocnej auracji „Grand Ermita- 
ge Moscovite“ występuje słynna śpie- 
waczka Nadzieja Plewicka i znany 
u nas piosenkarz Aleksander Wertyń- 
ski. Reklamy niektórych drobnych ka- 
baretów budzą niesmak. Tak naprzy- 
kład zachwałają grę swego skrzyp - 

      

    

       

  

    

ka:... „queł asiatisme slave dans ce 

jeu de russe, ces douleureux souvenirs 
de la Russie des tzars“!... albo zapew- 
niają klijentów „luxe de la Russie im- 

periale“. Choć wszędzie przejadły się 
filmy, oparte na motywach rosyjskich 
z ich wieczną filmową zimą, w stolicy 
nadsekwańskiej nie schodzą z afisza 
te „Trójki*, „Kominki“ i dramaty +. 
zw. „byłych ludzi”. W samem sercu 
Paryża, na bulwarach, w wielkiej 
francuskiej kawiarni grają mandoli- 
niści w rosyjskich strojach narodo- 

wych. 
Wtedy, gdy w Warszawie deba- 

tuje się nad zamknięciem jedynej о- 
pery, w Paryżu prócz dwóch oper 
francuskich, w ołbrzymim Thćeatre 
des Champs-Elysćes już drugi sezon 
występuje Općra Russe. Ostatnio wy- 
stławiono ..Narzeczoną cara“ Rimskie- 

go-Korsakowa i „Petruszkę* Strawiń- 
skiego. Dekoracje staranne i pomysło- 
we, śpiewacy już nieco „przedwojen- 
ni*, czasem gościnnie wystąpi Szała - 
pin lub Smirnoff. Balet na wysokim 
poziomie w reżyserji Bronisławy Mi- 

żyńskiej. Pozatem istnieje rosyjski te- 

atr dramatyczny, który od miesiąca 
gra jedną ze sztuk Ibsena. Znakomita 
para artystów, małżonkowie Pitojew 
nie prowadzą w tym roku własnego 
teatru, występują natomiast w teatrze 

„L'Oeuvre*. Pitojewa zwłaszcza po- 
rywa ekspresją gry i zadziwia swym 
nieposzlakowanym francuskim akcen- 

tem. 
Istnieje też w Paryżu cały szereg 

antykwarjatów rosyjskich, handlują- 

cych dziełami sztuki po „byłych lu- 

dziach“. I tu reklama! Każdy przed 
miot, wystawiony na sprzedaż, wywo- 
dzi swój rodowód z pałaców cesar- 
skich, lub wielkoksiążęcych, choćby 
należał ongiś do bogatego kupca 
Mordkina. 

Radzą sobie olbrzymie zastępy ©- 
migrantów rosyjskich, pracują, nie 
złewając się jednak ze społeczeństwem 
francuskiem. Wydają kilka gazet w 
swoim języku, używając przedwojen- 
nej „swojej pisowni. 

  

HW: 

Podróż inspekcyjna min. Sławoj- 
Składkowskiego. | 

NOWOGRÓDEK 20.1. Pat. — Po 
skończonej inspekcji powiatu nowo- 
gródzkiego p. minister sparw wew- 
mętrznych gen. Sławoj-Składkowski 
udał się w dalszą podróż inspekcyjną 
do Baranowicz, gdzie na dworcu z0- 
stał powitany przez starostę p. Prze- 
pełkowskiego, burmistrza miasta oraz 
komendanta powiatowego P. P. Na 
powitanie p. ministra przybyli rów- 
mież na dworzec dowódca 20 dyw. pie- 
choty gen. Krok-Paszkowski, dowódca 
brygady kawalerji gen. Skotnicki oraz 
dowódca 2 brygady K. O. P. płk. Tro- 
janowski. Z dworca kolejowego udał 
się p. minister do starostwa, gdzie kon 
ferował z wojewodą Beczkowiczem 
oraz ze starostą Przepełkowskim i po 
przeprowadzeniu inspekcji starostwa 
przyjął delegację pracowników spo- 
fecznych w osobach posłów Poźniaka 

  

i Czarneckiego, którzy informowali go 
o pracy społecznej na terenie powiatu. 
Również przyjął p. minister delegację 
bezrobotnych, którzy przedstawili mu 
swe postulaty. Ze starostwa udał się 
p. minister do magistratu, gdzie żywo 
interesował się wykonaniem budżetu 
oraz zamierzeniami na przyszłość. Na- 
stępnie p. minister zwiedził łaźnię, 
szpital i nowootwartą piekarnię me- 
chaniczną. Po krótkim posiłku w Kłu- 
bie Łowieckim p. min. Składkowski 
"wyjechał w kierunku Warszawy. Na 
stacji w Słonimiu podczas postoju po- 
ciągu p. minister przyjął starostę sło- 
mimskiego p. Koślacza, poczem żeg- 
nany przez p. woj. Beczkowicza i ko- 
mendanta wojewódzkiego P. P. inspe- 
ktora Rożkowskiego, którzy towarzy- 
Szyli w ciągu całej podróży inspek- 
cyjnej, wyjechał do Warszawy. 

© mistrzostwo szermiercze armii. 

  

  

Odbyly się w Warszawie zawody szermiercze o mistrzostwo armji. W I klasie podoficerskiej 
zwycięstwo odniósł sierż. Grzegorek przed sierż. Skrobałą i Pieczyńskim. Zdjęcie: Zwycięzca 
w klasie l-ej grupy podoficerskiej sierż. Leon Grzegorek: i sierż: J. Pieczyński po walce. 

Teatr na Pohulance. 
Jednoaktówki F. Moluara przekład Т. 

Niech się uspokoją ci co nie chcą 
iść na Pohulankę, bo płacić za dwie 
jednoaktówki.. to o jeden akt za 
mało! Farsy Molnara są dość długie 
i widz nie jest skrzywdzony materjal- 
mie... Idźcie i podziwiajcie, uczcie się 
i zachwycajcie, czem może się stać 
dowcip autora pod jego piórem, a 
czem dowcipna sztuka w superwybor- 
nej interpretacji... mówiąc stylem #- 
mowym. : 

Sztuki, zwłaszcza Bankiet, są świet 
nym kawałem wyrządzonym słucha- 
czom i społeczeństwu nietylko wę- 
gierskiemu. Prztyczek w nos, parsk- 
mięcie pogardliwym śmiechem w oczy. 
tym w kim obłudnikom, co to u- 
dają dobrych przyjaciół póty póki 
mają w tem interes własny, W nie- 
szezęściu poznaje się przyjaciół, aie 
4 w powodzeniu także, może u nas na- 
wet przeważa cecha zazdrości. W nie- 
szczęściu, pohańbieniu pomogą ludzie, 
kontenci że to nie oni są zdeptani 
przez los czy kochanych bliźnich, ale 
miechże się komu w Polsce, (w stolicy, 

  

    

  

Kończyca: Bankiet. Raz, dwa, trzy... 

4 : 5 
czy w Pacanowie)., powodzi, to z pew- 
nością sto kretów zacznie ryć pod no- 
gami żebyś kochanieńki zapadł, prze- 

wrócił i nos rozbił. Nóż w plecy, w 
zwykła u nas zapłata za pracę spo- 
łeczną czy zespołową. A wesołe bubki 
mają z tego pociechę, że się coś po- 
psuło... takim jest rozkoszny Henrys 
z Bankietu, koncepista miłuni, że 

niech go wszyscy dj... 
Go to za typ przepyszny i praw- 

dziwy... i jak go grał p. Żurowski.. 
ten finał z konwulsyjnym śmiechem, 
od którego musiał się patrzący czło- 

wiek zacząć Śmiać też do łez, do ob 

łędu, do rozpaczy, że tacy ludzie podli 
i głupi... A ten pęka, bawi się tem do- 
skonale, łapami po głowach depcze i 
ma z tego rzetelną uciechę, bo tak gro- 
mada paskudnych obludnikėw nanic 
innego nie zasługuje. 

Treść Bankietu przypomina reper- 
tuar Grand Guignol, paryskiego teat- 
rzyku, który dawał same jednoaktowe 
sensacje nadzwyczajnie obmyślane. 
załoga łodzi podwodnej unierucho- 

KR UCROJ ER W 

Dyskusja w Komisji Spr. Zagr. 

KOLa=feN SR I 

Seįmu 
Dziś będzie odpowiadał Min. Zaleski. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym w komisji 

spraw zagarnicznych Sejmu, toczyła 

się dyskusja nad expose ministra spr. 

zagranicznych Zaleskiego. Ponieważ 

jednak p. minister swoje expose wy- 

głosił przed wyjazdem do Genewy na 

sesję Rady Ligi Narodów, która bez- 

pośrednio dotyczyła Polski, przeto 

dzisiejsza dyskusja objęła również. wy 

niki z tej sesji 

Że wszystkich przemówień wczo- 

rajszych, można śmiało wnosić, że 

polityka zagraniczna p. min. Zaleskie- 

go, cieszy się zaufaniem całej niemal 

Izby, i że troska o stanowisko Polski 

na terenie międzynarodowym jest jed 

PRZEBIEG 

WARSZAWA 20.11. Pat. — W dniu 

20 b. m. pod przewodnictwem pos. Ra 

dziwiłła odbyło się w obecności p. mi- 

nistra spraw zagranicznych Zaleskiego 

posiedzenie sejmowej komisji spraw 

zagranicznych. Na miejsce prof. Krzy- 

żanowskiego, który zrzekł się manda- 

tu, wszedł do komisji z ramienia В. В. 

pos. Hołyński, który objął referat u- 

mowy likwidacyjnej. Komisja przystą- 

stąpiła do rozprawy nad expose p. Bil- 

nistra spraw zagranicznych. 

"Pos. Mackiewicz (BB), mówiąc O 

stosunkach polsko-niemieckich, pod- 

kreśla, że my dążymy do normalnych 

pokojowych stosunków z Niemcami, 

podczas gdy oni chcą na naszej, gra- 

niey wytworzyć stan. prowizorjum. O 

przyszłość naszych ziem możemy być 

spokojni. Na straży ich stoi wzrasta- 

jąca z roku na rok ich polskość oraz 

bitna nasza armja. 

W dalszym ciągu mówca porusza 

sprawę mniejszości niemieckiej, „pod- 

kreślając, że kłócenie mniejszości nić" 

mieckiej z państwem polskiem jest 

metodą podważania państwa od wew- 

nątrz i kto do tego rękę przykłada, о- 

bi robotę Berlina. Mówca podkreśla, 

że im bardziej polepszają się stosunki 

Francji z Niemcami, tem Niemcy Są 

agresywniejsze wobec nąs. „Witając 

zbliżenie francusko-niemieckie, mów- 

ca pragnąłby, aby ustały dotychczaso- 

we ataki na nas. 

Jako katolik pos. Mackiewicz po- 

rusza akcję komisji pro Russia, ufua- 

dowanej przy Stolicy Apostolskiej, 

która chce stworzyć jakby nowy ob- 

rządek unijny na naszem terytorjum. 

Obrządek ten rusyfikuje nam Kresy, 

kłócąc nas z Cerkwią prawosławną. 

Kończąc pos. Mackiewicz „podkreśla 

pokojowość naszej polityki, która w 

stosunku do 7. 5. 5. В. wyraża się w 

chęci dojścia do całkowicie popraw- 

nych stosunków sąsiedzkich, a w sto- 

sunku do Niemiec w dążeniu do tego, 

aby między Warszawą a Berliner pa- 

nowały takie właśnie stosunki jak 

między Paryżem a Berlinem. 

Pos. Stanisiaw Siroński z R 

Narodowego, połemizując z pos. Mac- 

dawien tiżanczki, że Klub Narodo- 

wy nie jest przeciwny porozumienia 

francusko-niemieckiemu. Mówiąc 9 

stosunkach Połski ze Stoilcą Apostoł- 

ską, mówca dopatruje się pewnych 02- 

nak niedość ścisłej współpracy nasze” 

go rządu ze Stolicą Apostolską. „Dalej 

pos. Stroński omawia zagadnienie ka- 

tolicyzmu i innych wyznań, ubolewa, 

że sprawa wykonania konkordatu nie 

jest rozwiązana w zupełności. 

Przechodząc do stosunków polsko- 

gdańskich, pos. Stroński wskazuje, że 

polityka wobec Gdańska jest zupełnie 

prawidłową. bo cierpliwa i rzeczowa. 

Litwa zachowuje się wobec Polski о- 

pecnie bardziej zaczepnie, niż dawniej, 

mimo że i tutaj polityka polska jest 

wybitnie cierpliwa, a przez to słuszna. 

| Przechodząc do stosunków х 50- 

wietami, mówca podkreśla, że stosu- 

nek między Polską a Związkiem So- 

wietów powinien się opierać na czemś 

mocniejszem, niż pakt Kelloga. Nale- 

ży uczynić wszystko, aby na świecie 

nie było tego przekonania, że wybucu 

zatargu wojennego między Polską 

  

  

mionej na dnie morza, oficerowie an- 
gielscy zarażeni dżumą w Indjach, de- 
tektywi, trędowaci, tortury rosyjskich 
rewołucjonistów, wszystko tam było 
obliczone na niespodziane i gwałtow - 
ne efekty. W Bankiecie nikt nie może 
się domyślić rozwiązania zdarzenia i 
efekt jest nadzwyczajny. Cały zespół 
„przyjaciół* siedzący przy stole pana 
Dyrektora doskonałe scharakteryzo- 
wany, tworzył harmonijną gromadę 
płazów ludzkich, jakie ciągłe spotyka- 
my koło siebie. Wyróżnili się specjal- 
ną perfidją w typie p. Rychłowska. 
(Radczyni), p. Wasilewski przeszedł 
przez wszystkie fazy uczuć Dyrektora 
z naturalnością przerażającą, wogóle 
wszystko to było grane tak, że się 
ciągle zdawało, że to nie scena ale 
widok... ach... znajomych.... codzien- 
nie mijanych ludzi... 

Jeśli w Bankiecie Molnar schłostał 
błiźnich ostrym rzemieniem rznącym 
jak brzytwa, to w Raz. Dwa, Trzy. 
dał szczerą farsę bez reszty. Ale jakże 
bogatą w groteskowy humor, w nie- 
samowite wprost ujęcie problemu 
szybkości, intersu, zdołności adinini- 
stracyjnych i pamięciowych, dopro- 
wadzonych do absurdu, do koszmar- 
nego. nasilenia. Tempo, tempo, rekord, 

  

   

    

nem z najważniejszych zadań parla- 

mentu polskiego, naweł poseł Stroń- 

ski w wielu momentach swego prze- 

mówienia był całkowicie zgodny z po- 

glądami większości sejmowej. 

Debata nad expose p. min. Zale- 

skiego będzie się toczyć w dalszym 

  

ciągu na posiedzeniu dzisiejszem ko- 

misji, na którem wygłosi również prze- 

mówienie p. min. Zaleski. Przemó- 

wienie to budzi duże zainteresowanie, 

ze wzgłędu na to, że p. min. Zaleski 

odpowiadając na szereg interpelacyj, 

oświetli całkowicie doniosłe zagadnie- 

nia z dziedziny polityki zagarnicznej. 

DYSKUSJI. 

Sowietami jest w każdej chwili możli- 

wy. Niepokojącą jest rzeczą, że w о- 

statnich czasach także i z poza Nie- 

miec odzywają się głosy O zmianie na- 

szych granie (Painłeve, Vandervelde;. 

Dalszy ciąg swego przemówienia 

poświęca pos. Stroński ostatnim obra- 

dom Rady Ligi w Genewie. Rząd pol- 

ski wysunąt w Genewie słuszną tezę, 

że główną przyczyną niepokoju na po- 

graniczu polsko-niemieckiem są wich- 

rzenia Niemiec w sprawie zmiany gra- 

nic. Rzeczywiście w tym sporze cała 

słuszność jest po naszej stronie. Min. 

Curtius mówił: „Niczego Się nie zapic- 

ramy z tych stałych dążeń rządu nie- 

mieckiego*. Min. Zaleski słusznie to 

przygwoždzil, mimo to min. Gurtius 

później jeszcze raz to samo potwier” 

dził. W uchwałe Rady Ligi niema ant 

słowa wzmianki o tym głównym mo- 

tywie niemieckim i to uważa pos 

Stroński za główne nasze miepowodze- 

nie w Genewie. 

Zdaniem mówcy, polityka polska 

winna zmierzać do tego, ażebyśmy- 

  

pod względem spraw mni jszościo- 

wych byli zrównani z innemi państwa- 

mi i aby obowiązki wszystkich państw 

w stosunku do mniejszości zawarte 

były nie w osobnych układach, lecz 

w pakcie Ligi Narodów. 

Pos. Niedziakowski (PPS), opiera- 

jąc się na tekście ostatecznym artyku- 

łu Vandervelde, zaznacza, że nie był 

to artykuł w sprawie Polski i nie żą- 

dał rewizji granie, lecz wywołany był 

polemiką wewnętrzną grup politycz- 

nych w Belgji. Mówca twierdzi, że nie 

jest to pogląd odosobnony i nie można 

go uważać za wyraz zasadniczo wro: 

giego stosunku do Polski oraz nie moż 

na go uzaležniač od rzekomych wpły- 

wow P. P. S. AA 

Poruszając kwestję pacyfika cji Ma- 

łopolski Wschodniej pos. Niedziałkow 

ski zauważa, że problem ukraiński 

jest zagadnieniem międzynarodowem 

i wyrwanie tego problemu z terenu 

międzynarodowego jest niemożliwe. 

Mówca podkreśla, że trudności, jakie 

się przed nami piętrzą, mają swoje 

główne źródło w polityce wewnętrznej 

i że rzekomo rośnie wśród państw za- 

chodnich fala niechęci do stosunków 

wewnętrznych w Polsce. 

Pos. Oleśnicki (Kl. Ukr.) przykla- 

skuje wywodom p. ministra w sprawie 

utrzymania pokoju i rozbrojenia. Da- 

lej skarży się na traktowanie mniej- 

szości ukraińskiej w Polsce i zaznacza 

że jakoby żeden jeszcze mąż stanu w 

Polsce na serjo nie przystąpił do roz- 

wiązania sprawy. ukraińskiej, wresz- 

cie stwierdza, że ani posłowie, _ ani 

ludność nie ma i nie będzie mieć nic 

wspólnego z akcją sabotażową. 

Pos. Rubel (BB) przeciwstawia się 

argumentom, jakie niejednokrotnie się 

słyszy, jakoby przyczyna różnych 

   

| POSZUKUJĘ POSADY | 
| RZĄDCY DOMU. 

w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

| oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
| „Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87.871 
| dle W. S. 

  

  

  

Pepierajgie przemys? krajowy 

jeszcze parę centymetrów, niech pęk- 
nie parę maszyn ludzkich, niech parę 
mozgow sie przewróci, ale ruch, ruch, 
dalej, prędzej, w godzinę! Raz, dwa. 
trzy, abrakadabra! Z szofera hrabia, 
dyrektor i konsul! Z chłopa król. 
wszystko jest do kupienia, wszystka 
się kupi, byle handel szedł... oliwy, oli- 

wy na tryby, a maszyny latają jak 
oszałałe. Gazu, gazu, scena się kręci, 

we łbie także, stołki się kręcą, ludzie 
latają na skrzydłatych podeszwach, a 
niesamowity nowożytny „stwórca 
nowego człowieka, alchemik, z retor- 
ty złola wytapiający nowego homun- 
kulusa, siedzi bez tuchu na prezydjal- 
nym fotelu i tylko mózg jego funkcjo- 
nuje niezawodnie, precyzyjnie, jak 
motor o sile 1000 tysięcy koni na stru- 
nach telefonu trzymając... całą ludz- 
kość. Nie, to nie jest tylko zabawna 
do oszołomienia farsa, to równie 

świetna satyra na dzisiejsze „tempo, 
tempo“, zwarjowanej ludzkości. To 
podany w genjalnym skrócie wykład 
o potędze kapitału, o znicestwieniu 
wołi jednostek koło kapitału krążą- 
cych, o tem jak siłne są ręce dzierżą- 
ce książeczkę czekową... 

Zobaczyliśmy na scenie Pohułanki 
rzeczy niezwykle dowcipne; pełne my- 

  

  

trudności, które obecnie spotykamy w 
Genewie na tle mniejszościowem by- 
ła wynikiem wewnętrznej polityki 
Polski w dobie obecnej. 

W zakończeniu pos. Rubel zwraca 
uwagę na fakt, że prasa niemiecka 
milczała zupełnie, gdy dokonywano 
masowe akty sabotażu w Małopolsce 
Wschodniej. Natomiast, gdy nastąpiła 
reakcja rządu polskiego, prasowa pro- 
paganda Niemiec z całym naciskiem 
zwraca uwagę na Małopolskę Wschod 
nią. 

Na łem dyskusję przerwano. Na- 
stępne posiedzenie komisji w sobotę 
o godz. 10.30 Na porządku dziennym 
dalszy ciąg dyskusji. 

    

Dziesięciolecie prasy 
łotewskiej. 

20.11. Pat. — W: dniu 20 b. m. 
uroczysty obchód .10-lecia prasy 
Na wstępie chór Reitera wykonał 

Zkolei zabrał głos prezes 
związku dzieunikarzy p. Skalbe, który po 
przemówieniu wręczył dyplom honorowy 
czterem osobom, które położyły wielkie zas- 
ługi na połu dziennikarstwa łotewskiego pod 
zaborem rosyjskim. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele rządu oraz korpusu 
dypomlatycznego. 

RYGA 
odbył się 
łotewski 
hyma  łote 
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Kabel dwóch cesarzy. 
WIEDEŃ 20.11. Pat. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Pragi, że w czasie wojny za 
instalowany był specjalny kabel telefoniczny 
między Wiedniem Berlinem dla rozmów 
między rzem Karolem a Wilhedmem II. 

Kabel szedł przez P. Obecnie istnieje za- 
miar zdemontow bla. Dzienniki czeskie 
podkreślają, iż mimo że rozmowa byłą tajna, 
rewołucjonistom czeskim udało się podsłu- 
chać rozimowy cesarzy. 

  

  

    

   

    

    

  

    

Zamach na profesora. 
WIEDEŃ 20.11. Pat. — Dzienniki wiedeń- 

skie donos. agrzebia, że wczoraj dokona- 
no tam za chu na spensjonowanego pro- 
fesora uniw tetu dr. Suflaja. Nieznany 
sprawca ud tępem narzędziem dr. Su- 
flaja w głowę. Dr. Suflaj dotychczas nie od- 
zyskał przytomuo ze wątpią 
się utrzyn go przy życiu. Przypus 
że zamach jest aktem zemsty na tle poli 
nem. 

      

  

     

  

    

          

   

         

    

Hotel zasypany lawiną. 

BERN 20.1]. Pat. — Ławina Śnieżna zwa- 
lita się na dolinę Nedels, zasypując catkowi- 
cie hotel, w którym znajdowało się 7 osób. 
5 osoby udało się uratować. W dalszej akcji 
ratowniczej wydobyto 2 trupy. 

Rembrandt 

  

    
  

pozostawił po sobie wiele długów. Obecnie — 
w 231 łat po śmierci mistrza pędzia — po- 
tomkowie jego podjęli się spłacić długi 
przodka potomkom jego wierzycieli, by o- 
*ezyścić w ten sposób opinię Rembrandza. 

  

L życia artystycznego Wilna. 
Obecnie wilnianie nie mogą narze- 

kać na brak stałych wystaw sztuki, 
ile że okrom istniejących już od lat 
niespełna 25-ciu salonów muzealnych 
Wil. T-wa Przyjaciół Nauk, reprezen- 
tujących przeważnie malarstwo ret- 
rospektywne, od paru miesięcy funk - 
cjonuje u nas nieustająca ekspozycja 
dzieł sztuki nowoczesnej, reprezento- 
wanej przez rozmaite kierunki i miej- 
scowe narodowości. 

Żałować tylko należy, że frekwen - 
cja bardzo pięknego muzeum T-wa 
Przyj. Nauk tak kontrastowo się 
różni z takąż, nierównomiernie więk- 
szą frekwencją t. zw. stałej wystawy 
sztuki przy ul. Wielkiej. 

W ciągu ostatnich paru miesięcy 
zbiory artystyczne Towarzystwa P. N. 
zwiedziło zaledwie kilkadziesiąt osób 

Śli przytem i satyrycznego wyjaskra 
wienia wad ludzkich, coś nowego jako 
ujęcie tematu a grane... ach jak grane 
i jak wyreżyserowane! To zachwyt 
ogarnia widząc tę precyzyjną robotę. 
Teatt p. Zelwerowicza nietyłko się 
nie obniżył od zeszłego roku ale jakże 
wysubtełniał, jak obmyślane są „cien- 
kie* efekty w ruchach, ubiorach i t. p. 

Ten młyn djabelski zapełnia się 
groteskowemi marjonetkami i każda 
jest żywym symbolem jakiegoś życio - 
wego łakomstwa, które można zado- 
wolnić złotem... Niby otwarte paszcze 

głodnych wiłków, ci panowie w bia- 

łych kamaszach czekają tyłko na ©- 

chłap wpatrzeni w złotego cielca sie- 

dzącego na swym współczesnym tro- 

nie. 
Róla Norrisona, dyrektora, jest 

monstrualna, nie schodzi ze sceny 
przez godzinę i pół. i ciągłe gada... 
Trzeba jakiegoś giganta pamięci i wy- 
trzymałości by to dźwignąć. P. Zel- 
werowicz dał w tej roli kreację nieza- 
pomnianą. Wyrasłał ponad farsę, sta- 
wał się tajemniczym władcą wszyst- 
kiego na świecie, trzymając ludzi na 
złotym sznurku i pętając ich swa 
uprzejmością, jak i żelazną wolą. 
Mało który artysta może się na tę rolę 
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wówczas, gdy w tym samym czasie, 
wysławę malarstwa i rzeźby nowo- 
zorganizowaną przez art. mał. M. Ku- 
leszę, rzeźbiarza P. Hermanowicza i 

i h artystów zwiedziło już około 
ysiąca osób dorosłych i przeszło 4009 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Trzeba przyznać, że: wystawa ta 
jest znakomicie administrowana przez 
zabiegłiwego p. Sapira. Do sukcesu tej 
wystawy przyczynia się szczęśliwie o 
brany punkt, jakim jest tyle ruchli- 
wa ul. Wielka. 

Za dni kilka ma nastąpić zmiana 
objektów wystawowych, wśród któ- 
rych znajdują się liczne obrazy i rzeź- 
by nieznanych dotąd autorów. Szcze- 
gólny nacisk ma być tu położony na 
młode siły twórcze, potrzebujące po- 
parcia zarówno pod względem moral- 
nym jak i materjalnym. 

Sprzedaż jednak obrazów i rysun- 
ków na iej wystawie jest narazie nie- 
znaczna, ile że naogół dotąd nabyło 
na wystawie zaledwie 10 rzeczy olejn. 
i graficznych. Z tych ostatnich mia- 
nowicie 3 cenne akwaforty art. mał. 
J. Hopena nabyte zostały przez prot. 
'Tokarza z Warszawy, najlepszy z ob- 
razów olejnych, praca art. malarza M. 
Kuleszy, kupiony został do Grodna. 

Dzieł sztuki, spodziewanych z War- 
szawy, doczekamy się dopiero na 
święta Wielkanocne. Wówczas rów- 
nież będą wystawione w sali osobnej 
bardzo ciekawe akwaforty Grosmana, 
który pozyskał dużą wzięłość zarow- 
no w Europie jak i Ameryce. 

Jest nadzieja, że Magistrat nasz u- 
dzieli odpowiedniejszego lokalu na 
wzorową a stałą wystawę sztuki, niżli 
ta siedziba, niedość jasna, jaką obec- 

nie tu posiadamy. 

K J R 
= 

„Biblioteka Kowošai“ 
Płac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 
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Czynna od godz. 11-ej do IB-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 
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— ]а się również przyczyniłem do roz+ 
woju komunikacji. 
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— Sprzedałem swój rower. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! ==   

  
  

      

  

poważyć, nie wyobrażam sobie by ją 
można było trafniej ująć i lepiej zagrać 
jak p. Zelwerowicz. Doskonałe dosto- 
sowaną do swej roli prostolinijnej 
„naturalnej* w. popędach Ameryka- 
'neczki była p. Kamińska jako Lidja. 
Świetnie przez autora uchwycony rys 
specjalnej, amerykańskiej moralności- 
P. Pichelski jako mąż-szofer odpowie- 
dnio się zachował i miał wdzięczne za- 

danie noszenia swej małej, słodkiej 
żoneczki jak lalkę w obu rękach. 
Cały zespół poruszał się w Swych 
krótkich epizodach jak kółka maszy- 
ny wprawionej w ruch przez Norri- 
sona i czasami wpadała wyobraźnia 
w jakiś trans, jakby widziała wnętrze 
jakiegoś organizmu zwierzęcia czy 
człowieka, czy wnętrze maszyny i po- 
ruszające się z oszołamiającą szyb- 
kością kółka i kółeczka. 

Dekoracyjne ujęcie gabinetu przy - 
nosi zaszczyt pomysłowości p. Haw- 
ryłkiewicza. 

Publiczności było niezbyt wiele. 

Hro. 

asas ky
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I OBRAZKI z KRAJU 
Katastrofa lotnicza pod Szczuczynem. 
jeden tetnik zabity, drugi ciężko ranny. Samolot zdruzgotany. 

(Telefonem od „własnego koresy, z Tidy). 

Dziś e godzinie 3 po południu wyleciał z Lidy w stronę Szczuczyna 
samolot 5 p. lot. pilotowany przez plutonowego Stanisława Zawadzkiego 
z obserwatorem pporucznikiem Leonardem Paszkiewiczem. Przed samym 
Szczuczynem wskutek gęstej mgły samolot uległ katastrofie. Ppor. Pasz- 

kiewicz poniósł Śmierć na imiejscu, zaś plut. Zawadzki odniósł ciężkie 
obrażenia ciała. 

szpitała powiatowego w Lidzie, 
Zwłoki ppor. Paszkiewicza przewieziono do kostnicy 

zaś ciężko rannego plut. Zawadzkiego 
pociągiem odesłano do szpitala w Warszawie. Samołot uległ całkowitemu 

zdruzgotaniu. 

Zabójstwo na trakcie worniańskim. 
4 osoby aresztowano. 

W dniu wczorajszym na drodze 
prowadzącej z Wilna do wsi Zybnisz- 
ki M (gminy worniańskiej, pow. wi- 
tłeńsko-trockiego) znaleziono zwłoki 
zamordowanego w hestjalski sposób 
mieszkańca wspomnianej wsi Juchno 

Jūzeia. 

Dochodzenie stwierdziło, że Juch- 
no w dredze powrotnej z Wiłna do 
wsi rodzinnej. napadnięty został przez 
kilku osobników, którzy go zbili las- 
kami i śmnemi tępemi narzędziami, tak 
dotkiiwie, že -skonal pod ciosami. 

W związku z zabójstwem Juchno 
policja śledcza na podstawie całego 
szeregu poszlak aresztowała następu- 
jące osoby, które poszlakowane są o 
dokonanie mordu, a mianowicie: Sza- 
błowskiego Józefa (mieszkańca zaśc. 
Klinomorgi), Siemaszkę Adama ( z za- 
ścianka Moksztucie) i Rackiego Jó- 
zeta z żoną Anielą, którzy osadzeni z0- 
stali w areszcie gminnym w Wornia- 
nach. 3 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie 
trwa. (C). 

Zatarg i bójka o neofitkę. 
Z Wieżajn doneszą o następującym wy- 

padku: 
Mieszkanka tego miasteczka  20-toletnia 

(Chaja Ginsburg przez miłość do niejakiego 
„Jankowskiego ucickła z domu swoich rodzi- 
«ów i zamieszkała u rodziców swego narze- 
ezonego, przygotowując się jednocześnie do 
<chrzta. 

Rodzice Ginsburżanki zażądali wydania 

córki, a gdy tamci odmówiłi usiłowali ode- 
brać ją przemocą, wobec czego wdarli się do 

mieszkania Jankowskich gdzie stoczono for- 

malną walkę. 
Podczas bójki Ginsburżanka uciekła z do- 

mu Jankowskich i w towarzystwie swego na- 
rzeczonego wyjechała, jak przypuszczają, do 
Wilna, gdzie Jankowscy mają krewnych. 

(0). 

Zagadkowa śmierć. 
Z Bołtimowa donoszą 

wypadki 
Stała mieszkanka Dołhinowa Etel Kotton 

po wypiciu jakiegoś, jak ona oświadczyła 
przypisanego przez lekarza, lekarstwa, 
magle destała « u konwulsji i po kiłku mi- 

o następującym 

   

nutach zmarła. 
Zachodzi przypuszczenie, że popełniła ona 

samobójstwo przez zatrucie się jakąś nieusta- 

loną trucizną. 
Dochodzenie w tej sprawie prowadzą wła- 

dze śledcze. (C). 

Podpaliia przez zemstę. 
Wezeraj wybuehł nagle pożar w za 

budowaniach stałego mieszkańca zaścianka 
Zwierzyniec (pow. wił.-trocki) Lewka Feli- 
/ksa. Ogleń strawił dom mieszkalny i stodołę. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

zabudowania Lewki zostały podpałone przez 

18-letnią Władysławę Narejszównę — porzu- 

coną kochankę Lewki. 

Narejszównę aresztowano. (e). 

  

Čiežki stan szkolnictwa 

Trwający od r. 1929 prawie w ca- 
wzmożony przyrost dzieci 

przejawia się najsilniej w wojewódz- 
*twach wschodnich. W województwie 
wilenskiena w latach 1929—1931 przy- 
wost ten* wynosi 55,000 dzieci, czyli 
144/, w stosunku do r. 1928/29. 

Dła pomieszczenia w szkołach tak 
ołbrzymiego przyrostu należał o wybu 
dować jaż do tej pory przynajmaiej 
10.006 izb szkolnych. Wobec ponie- 
«chania myśli a budowie dziś olbrzy- 
mia ilość dzieci wychowuje się bez 
szkół. 

Np. w powiecie molodeczanskim— 
w gminie Połoczany brakło miejsc w 
szkołe dła 210 dzieci, w gminie bie- 
mickiej — dła 160 dzieci. w gminie 
Krasne — dła 83 dzieci. 

W powiecie wileńskim —-w gmi- 
„nie pedbrzeskiej nie przyjęto do szkół 
—140 dzieci, w gminie Mickuny — 
"95 dzieci, w gminie Niemenczyn i Ru- 
ddziszki -— 132 dzieci, w gminie Dok- 

   

  

szyce i Lužki pow. Dzisna — 110 

„dzieci. 
We wszystkich powiatach stan po- 

dobny — w każdej gminie brak izh 
szkolnych — i dziesiątki, lub setki 
dzieci — już dziś znajdują się poza 
szkołą. 

W przyszłym roku szkolnym, jak 
należy przypuszczać, stan ten ułegnie 
radykalnej zmianie na gorsze, gdyż 
braknie miejsc jeszcze dla 20.000 
„dzieci. 

_, Ratunek bezwzględny — należy się 
Wileńszczyźnie — a jedynym ratun- 
kiem może być tylko budowa szkół. 
Do podjęcia budowy należy jak naj- 
rychiej przystąpić — a państwo must 
przyjść z wydatną pomocą. 

Nowe organizacje społeczne 
na Polesia. 

Na Połesiu zaznacza się ostatnio 
pęd do konsolidowania się społeczeń- 
stwa w szeregu organizacyj społecz- 
mych. 

Wojewoda poleski zalegalizowai 
ostatnio szereg nowopowstałych orga- 

nizacyj spolecznych, z których wymie- 
nić należy oddziały ochotniczej stra- 
ży pożarnej w Nowosiółkach. Powiciu, 
fiołowczycach, Bereziu, Prusku, Ro- 
kitnicy i Tewlu — w pow. kobryń- 
skim, w Budczy i Naczy — pow. łuni- 
nieckiego, oraz w Tomaszgrodzie pow. 
sarneńskiego. Ponadto wojewoda po- 
deski zalegalizował powstanie Okręgo- 
«wego Towarzystwa Organizacyj i 
dek Rolniczych w Drohiczynie, Tow. 
Domu Ludowego im. Tadeusza Koś- 
«ciuszki w Kosowie Poleskim, oraz 
Kółko Rolnicze w Chutorach Redige- 
rowskich w powiecie łuninieckim. 

Ulgi asekuracyjne dla 
rolników. 

Jak nas informują, Powszechny Zakład 

LUbezpieczek (Wzajemnych. uwzględniając 

ciężką sytuaeję w rolnictwie, postanowił 

przyznać dła rolników województwa wileń- 

skiego szereg ułg w płatności składek ubez- 

pieczenłowysh zaasekurowanego mienia. 

    

NOWOGRÓDEK 
+ Powstanie Nowogródzkiego T-wa Mi- 

łośników Radja. Z inicjatywy Sekretarjatu 
Wojewódzkiego Bezpartyjnego Bloku Współ 

pracy z Rządem w Nowogródku, powstało 

onegdaj T-wo Miłośników Radja. 

Na zebranie organizacyjne przybyło bar- 

dzo dużo osób, z burmistrzem miasta inż 

Wołnikiem na czełe. W dyskusji jaka się 

wywiązała stwierdzono, że tego ródzaju sto- 

warzyszeliie jest potrzebą chwili,  radjoaina- 
torstwo bow rozwija się żywiołowo, a 
brak organizacji specjalnej utrudnia walkę 
z przeszkodami w odbiorze, uniemożliwia za- 

sięganie fachowych porad, oraz jest przesz- 

kodą w prowadzeniu propagandy na wsi. 

W skład Zarządu weszli: p. Konstanty Ma- 

łynicz jako prezes, p. Pigłowski jako wice- 

prez p. Romuald Kawalec jako sekretarz, 

P- czewski jako skarbnik oraz p. Toma- 

   

  

   
   

     

  

szek. Do Komisji rewizyjnej powołano in- 

żynierów: Wolnika, Lechowicza i Zubelewi- 

cza. 

Postanowiono zorganizować specjalne kur 

sy fachowe i utrzymywać stałą poradnię dla 

radjoamatorów. 
+ Czwartki literackie Związku Dzienni- 

karzy i Literatów Wojew. Nowogródzkiego. 

Zapoczątkowane szczęśliwie w Nowogród 

ku czwartki literackie, odbywają się w dal- 

szym ciągu, wzbudzając coraz większe za- 

interesowanie wśród sfer: intelektualnych 

miasta. Najbliższy czwartek (28.IL) będzie 

tem ciekawszy, że wezmą w nim udział Ło- 

palewski i Hulewicz. W następnym czwartu 
weźmie udział Limanowski, cieszący się w No 
wogródku wielką sympatją szerokich sfer 
inteligencji. Mó będzie na temat „Kraj 
Kościuszki*. Dnia 12 marca przybędzie do 
Nowogródka p. Święcicki, który wygłosi re 
ferat: „Literatura i sztuka w Estonji*. Oprócz 
tego p. Romuald Kawalec poruszy zagadnie- 
nie: „O stosunku literatury do filmu“. 

Nie zacieśniając się w swoich własnych 
ramach, Związek Dziennikarzy i Literatów 

Wojew. Nowogródzkiego przystąpił do orga- 

nizacji poranków literackich dla najstar- 

szych klas gimnazjum państwow. Pierwszy 

laki poranek odbył się wczoraj w salonach 

Ogniska. Referat o twórczości Wasylewskie- 

go wygłosił p. Jacek Rolicki, zaś uczeń kla- 

sy VII-ej Ryszard Kiersnow ki, mówił o ostat 

nim tomie poezyj Juljusza Ejs 

„Patrząc na moich synków*. 

DOKSZYCE 
+ Duży pożar w gminie dokszyckiej. Duży 

pożar wybuchł wczoraj we wsi Krywiczany 
(gm. dokszyckiej) ogień zniszczył dom miesz- 

kalny i zabudowania gospodarskie miesz- 
kańca tejże wsi Ghełkowicza Jana. Straty 
wynoszą 10.000 zł. Powód narazie nieusta- 
lony. Dochodzenie prowadzi posterunek P. P. 
w Dokszycach. 

Popierajcie Ligę Morska 
1 Rzeczną! 

Zapowiedź sensacyjnego 
procesu w wojennym sądzie 

okręgowym w Wilnie. 
W początkach marca r. b. odbędzie się 

rozprawa w Sądzie Wojskowym w Wilnie 
przeciwko por. Męcikowi oskarżonemu 0 u- 
siłowanie zabójstwa w sali sądowej kpt. So- 
poćki. 

Sprawa niedoszłego zabójstwa ma prze- 

bieg następujący: A 

W drugiej połowie stycznia r. b. w woj- 

skowym Sądzie Okręgowym w Warszawie 

toczyła się rozprawa przeciwko kpt. Sopoć- 
ko z Wilna, pozostającemu pod zarzutem do- 

puszczenia się niemoralnego czynu wzglę- 
dem porucznikowej Męcikowej. 

Kiedy sąd odczytał uniewinniający wyrok 
p. Męcikowa targnęła się na swe życie, strze- 
lając z rewolweru w okolicę serea. W tej- 

że samej chwili mąż jej por. Męcik z rewol- 
werem w ręku skierował się prędko ku ła- 
wie oskarżonych, gdzie znajdował się kpt. 
Sopoćko, usiłując go zastrzelić, Zamierzo- 
nego czynu nie dokonał, gdyż przez kolegów 
został rozbrojony. 

    

  

   

  

    

    

KUR JE R M_I DL E Ń S K ? 

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Aresztowanie byłego prezesa 
Wil. Komitetu Akademickiego. 

Nowa sensacyjna kompromitacja młodzieży wszechpolskiej 
U. S. B. 

Krążące oddawna i wzmagające się z dnia na dzień wersje 

© nadużyciach w oparńiowanym przez odpowiednik endecji na tere- 

nie akademickim — młodzież wszechpolską — t. zw. Wileńskim Ko- 

mitecie Akademickim, przybrały teraz bardzo sensacyjną formę. Mia- 

nowicie, w dniu wczorajszym rozeszła się po mieście wiadomość 

o aresztowaniu w związku z temi nadużyciami b. prezesa Wii. K. A. 

Hieronima Grzyba, jednego z leaderów młodzieży wszechpolskiej 

U. S. B. 
Po otrzymaniu tej wiadomości zróciliśmy się do odpowiednich 

czynników z prośbą o informacje i dowiedzieliśmy się, że zarządze- 

nie aresztowania p. Grzyba istotnie zostało wydane i delikwent od 

dwóch dni siedzi na Łukiszkach. Nadużycia popełnione przez niego 

w czasie sprawowania funkcyj prezesa Wil. K. A. sięgają sumy 

4980 złotych. 

Coraz więc lepiej, panowie wszechpolacy ! 
: UTI я » 

0 uzdrowienie Bratniej Pomocy. 
Konieczność istnienia tej instytu- 

cji jest nadwyraz oczywista. Dobro, 
które niesie ona ogółowi akademików 
jest pomimo wszystko, tak znaczne. 
że samo przez się przemawia za jej 
utrzymaniem. 

Pomimo wszystko. Jakżeż byłoby 
znaczne owo dobro, gdyby nie ogrom- 
ne wady strukturalne tej organizacji, 
gdyby nie zachłanny polip partyjnie- 
twa, a ściślej pewnej partji, która wy- 
korzystując niedoświadczenie w kwe- 
stjach samopomocowych, brak orjen- 
tacji w sprawach politycznych wśród 
mas studenckich, jadąc na taniej i or- 
dynarnej demagogji, opanowała tę tak 
doniosłą dla życia akademickiego pla- 
cówkę i ssie ją bezceremonjałnie, wy- 
korzystując często dla wręcz nieprzy- 
zwoitego popierania „swoich*. Niski 
poziom etyczny tej grupy czy mafji 
słusznie „Obozem Pomniejszania Pol- 
ski”, i duchowego i materjalnego, na- 
zywanej, doprowadził do znanych 
ponurych rezultatów, któremi zajęła 
się Prokuratura Państwa. Rzuciło to 
cień na ogół młodzieży akademickiej. 
dało asumpt do wielu zbyt pochop- 
nych oskarżeń pód adresem tegoż o 
gółu ze strony starszego społeczeń- 
stwa, które zresztą też nie jest tu bez 
winy, albowiem interesuje się terenem 
akademickim głównie wiedy, kiedy 
go chce wyzyskać dla cełów politycz- 
nych. Umie wysyłać na ten teren 
wrzaskliwych a bezczelnych agitato- 
rów partyjnych, zarówno miejsco 
wych jak i importowanych ze stolicy. 
Umie podjudzać tę młodzież do ha- 
niebnych, antypaństwowych wystą- 
pień, ale nie raczy przyjrzeć się jej 
pracy, nie raczy zbliżyć się do niej, 
udzielić zdrowej, rzeczowej rady, 
przestrzec przed jakiemś nierozważ- 
nem posunięciem. Gdy jakaś cuchną - 
ca bomba w rodzaju ostatnich wypad- 
ków na terenie Br. Pom. U. S$. B. pęk- 
nie, co robić? Go się da żeby sprawę 
zatuszować, aż do pokrywania luk 

  

roztrwonienia publicznego grosza 
przez  „lekkomyślnych* wychowan- 
ków, poczynionych. 

Kog6ž tu mamy na myśli, oczywi- 
ście głównie i zasadniczo w większo- 
ści punktów jak nie najbardziej „na- 
rodową partję, jak nie tę właśnie 
„wyż wzmiankowaną* mafję zachłan- 
mą, która na nic nie bacząc, za wszel- 
ką cenę dąży do opanowania każdego 
terenu, do objęcia jak najwięcej agend 
życia wszędzie, bez względu na swoje 
możliwości podołania odpowiednim 
zadaniom. Nienasyconym odznacza 
się apetytem, nie licząc się z tem, czy 
strawi to co pożreć zdoła. Wiecznie i 
bezustannie bankrutuje, odradzając 
się jak owa mityczna hydra. Ma zdoi- 
ność nietylko odzyskiwania uciętych 
łbów, ale i odnajdywania ich w nowej 
formie. Wczoraj „Narodowa Demo- 
kracja', dziś „Związek Ludowo-Naro- 
dowy”, a potem „Chrześcijańsko Na- 
rodowi, dalej znów „Obóz Wiel- 
kiej(?) Polski“, „Stronnictwo Narodo- 
we'... arsenał przebogaty, dla cynicz- 
nego mydlłenia oczu maluczkim. Ur- 
wało się jednak i to, aż nadto wyraź- 
nie mówią o tem dwukrotne ostatnie 
wybory. W ostatniej twierdzy „Oko- 
pach św. Trójcy** — na terenie akade- 
mickim, jeszcze się bronią... z wież 
Alpuhary... ale... jak to już pisaliśmy 
kiedyindziej — w tej „Grenadzie za- 
raza'... Jeszcze jedno bankructwo, 
jeszcze jeden objaw moralnej zgniliz- 
ny tego „obozu. 

Cóż się teraz czyni? Tam ratuje 
się co może i jak może. Najpierw gra 
na zwłokę. Potem a nuż a widele, to 
nący brzytwy się chwyta, a więc za 
podszeptem matadoorów — „sprawa 
brzeska“. Fiasko, komedja, farsa. 
kompromitacja, przy pomocy usłuż- 
nych a głupich „opozycjonistów z le 
wej”. ; 

'Teraz słyszymy o nowym krucz- 
ku (w którym już może nie wezmą u- 
działu nasi „lewicowcy”).. za poomocą ‚ 
którego stara i młoda endecja ratują 
się pospołu na terenie uniwersyteckim 
—wywlekanie spawy „numerus clau- 
sus". Zagrać na najniższym instynk- 
cie, ma  bezmyślnej,  zoołogicznej 
nienawiści, dzikim  antysemityzmie, 
odwrócić od wałsnych brudów uwa- 
gę... To nic, że się jątrzy nawpół za- 
gojony wrzód, że się nie w ten sposób 
nie reguluje ani załatwia, że się robi 

rzecz z punktu widzenia celowości. 
pracy, głupią, nadwyraz szkodliwą 
że szczując jednych obywateli prze- 
ciwko drugim rozbija się państwo 
Ale! Cóż to ich może obchodzić, prze- 
cież nie oni je wywalczyli, inni za to 
krew przelewali. Oni byli wtedy albo 
w Petersburgu, albo... w Pobznaniu... 

„Sałus partiae ultima ratio, pereat 
patria”! i 

„ Bolesne to nadwyraz dygresje. 
Porzućmy je i wracajmy do ściślejsz: 
go tematu. Patrzmy jak zmienia skóry 
i głowy wszechpolski wężyk przed 
wyborami do Bratniej Pomocy... Oto 
aż dwie listy wystawił. Jedna ,,Nieza- 
leżna Narodowa ',złożona z mało zna- 

nych, jeszcze | nieskompromitowa- 
nych, najmłodszych płonek obwiepol- 
skich na terenie akademiekim, druga 
oczywiście  „Katolicko narodowa”. 
Tam już -jest paru matadorów, ale tra- 
fem nieco dalszych w ciągu ostatniej 
kadencji od korytka Br.. Pomocy. 
wraz z jego djetami i awansami, prze- 
to niechcący, odrobinę mniej obdarzo 
nych odium, które pada na całe to ,„,za- 
cne* towarzystwo wzajemnej adoracji 
po miłych sprawkach, co „żywych* 
jego członków. Ale co robi w tem 

„Sodalicja Marjanska“, stowarzysze- 

nie par excellence religijne, zasadniczo 

apolityczne a tem bardziej apartyjne* 

Chodzą bowiem pogłoski, że ma ra- 
zem z wszechpolakami pójść do wy- 
borów, może to jednak nieprawda. 
Bardzo to bowiem ryzykowna. rzecz 
chadzać w towarzystwie o tak zaszar - 
ganej konduicie, zwłaszcza dla orga- 
nizacji o wysokich założeniach etycz- 
nych i religijnych. 

W chwili kiedy to piszemy nie 
mamy jeszcze dokładnych wiadomo- 
ści o innych listach. Nie wiemy jak się 
to jeszcze 'sformuje. Wiemy jedno, że 
dła uratowania ciężko zagrożonej, a 
niezbędnej w życiu akademickiem in 
stytucji, konieczna jest jakaś zupełnie 
nowa, nie wspólnego z dotychczasową 
"demagogją polityczną nie mająca, za- 
sada konstytucyjna wyborcza. Jakieś 
podłoże czysto gospodarcze, rzeczowe, 
przez wydziały, przez koła naukowe, 
jednem słowem jakieś ciała zupełnie 
„fachowe, powinno się iść do tych 
spraw. W ten sposób unikine się go- 
spodarki „rodzinek“, w których ,„swo- 
ja” komisja rewizyjna „swojemu za- 
rządowi przecież nie zrobi przykro- 
ści. A ciasnem zaślepiona partyjnie- 
twem grupa w rodzaju dotychczas 
rządząca nie przyjmie najpiękniejszej, 
najrozumniejszej myśli, bo — nieen- 
deckiej... Znani są ci panowie z tego 
jak zły szeląg. 

Ufamy jednak, że wśród młodzie- 
ży akademickiej znajdzie się dość ele- 
mentu równie rozsądnego jak i pra- 
wego aby tę rzecz należycie rozstrzyg - 
nąć, skończyć z rządami mafji par- 
tyjnej, zwłąszcza po ostatnich, smut- 
nych doświadczeniach i postawiwszy 
sprawę na właściwej platformie ob- 
sadzić ważną dla każdego akademika 
placówkę nareszcie godnymi zaufania 
ludźmi. 2 

Dzisiejsze wybory to wykażą. 

S.2..Kl 
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Kogo właściwie należałoby 
wykluczyć ze społeczeństwa 

akademickiego. 
W jednym z ostatnich numerów „Dzien- 

nika Wileńskiego* w rubryce „Życie Akade- 

mickie* ukazała się wzmianka p. t. „War- 

szawski Legjon Młodych wykluczony ze spo- 

łeczeństwa akademickiego““. 

Anonimowy autor wzmianki podaje, że 

rezolucja podobnej treści była uchwalona na 

jednym z ogólno-akademickich wieców w 

Warszawie ze wzgłędu na stanowisko Legjo 

nu w t. zw. sprawie Brzeskiej. Wzmianka ta 

okazała się obrzydliwem kłamstwem. Na 

podstawie oficjalnego oświadczenia Komen- 

dy Głównej Legjonu Młodych sprawa ta przed 

stawiała się w ten sposób, że w jednej z ulo 

tek, zawierającej stek oszczerstw pod adre- 

sem Legjonu Młodych, był zwrot podobnej : 
trešci. > 

Ulotka ta jednak na žadnym ogólno-aka- 

demickim wiecu nie była odezytywaną iżad- 

nej w podobnem brzmieniu rezolueji nikt 

nie proponował do uchwalenia. 

Tak więc panowie redaktorzy Życia Aka- 

demickiego skłamaliście bardzo brzydko. Po- 

nieważ jednak jesteście podobno akademika 

mi należałoby się spodziewać, że w imię 

  

uczciwości sprostujecie wiadomość, krzyw- 

dzącą waszych kolegów z Wileńskiego Legjo 

nu Młodych.i podacie powody, dla których 

zamieściliście tego powodu insynuacje. 

Rzecz prosta, że takiem sprostowaniem 

narazicie się swej władzy partyjnej; to też 

jest rzeczą ciekawą czy stać was będzie na 

tyle odwagi cywiłnej, by dła elementarnych 

zasad uczciwości poświęcić interes partyiny. 

A może użyjecie wypróbowanego Środka —- 

pokryć jedno kłamstwo drugiem, bardziej za- 

wiłym fałszem. 

"Teraz to już nikogo nie zdziwi. Jeszcze do 
niedawna „Młodzież 

Wszechpolską* bądź co bądź jako akademi- 

ków i łudzi posiadających pewne zasady : 

tyczne. 

traktowało się t. zw. 

  

Lecz po kałumjach ohydnych na temal 

  

wypadków w „Ognisku Akademic. po 

bezczelnych kłamstwach jakie wypisywaliście 

© wiecu w sprawie brzeskiej — trudno przy- 

puszczać by w tej sprawie stać was było 

na trochę uczciwości prasowej. Kłamiecie bez 

miary nietylko 

lecz nawet własnym pseudonarodowym has- 

łom. 

w walce z przeciwnikami 

Ale przyjdzie czas kiedy w. 

najbardziej naiwni poznają się na waszych 

farbowanych lisach, kiedy wasze kłamstwo, 

ciasnota pogąldów, całe zło waszego zoolo- 

gicznego nacjonalizmu, szarganie 

narodowych w demagogji partyjnej, szarga- 

nie świętości religijnych w tymże celu, od- 

słoni się bez reszty. Wtedy wy panowie 

rewkowie, Puchałscy, czy Grzybowie e tutti 

quanti, ich koledzy i osłaniacze, wy pod jaką- 

kolwiek nazwą, pod niewiadomo jak kato- 

lickim czy narodowym, fałszywym zresztą 

szyldzikiem, będziecie występowali — wy, 

właśnie wy! — naprawdę zostaniecie wyklu- 

czeni ze społeczeństwa — całego. 

y. nawet    

vietošci 

  

    

Ww. P. 

Nieudana inwigilacja... 
Wybory do Bratniej Pomocy U. S. B. 

ante portas. Nadchodzi dzień sądu. Bogo- 
hojna rodzinka wszechpolska dzierżąca do- 
tychczas w swoich łapach rzady Bratniaka, 
drży! Co będzie? Trzeba się hędzie wyrzec 
tłustych prebend, przyjdą inni a nuż jesz- 

cze coś powynajdują i nowy skandał gotów... 
Rety! Robić eo można—aby wszystko* ze- 
stało w rodzinie*. Do pana Kownackiego © 
pomoc. Ratuj senjorze! Senjor rada w radę 
i do swoich ułubionych mełod — oczernić 

nika. „Dajcie mi chociaż eień, cho- 
eń cienia!* na tego Dembińskiego, to 
najgroźniejszy. Ach on tam miał ja- 

stypendjum z magistratn, może nie zło- 
sprawezdania. 
Przeistacza się pan senjor w... delikatnie 

mówiąc... detektywa i dalej na przeszpiego 
— tędy, owędy... Cóż, kiedy klapa. Wybory 

, termin sprawozdania daleki. Nie u- 
dała się inwigilaeja... ale brud tej miłej ser- 
cu endeckiemu metody nie zmniejszył się 
dzięki temu wcale. 

    

          

Oni ril. 

Czarna Kawa Legjonu 
: Młodych. 

Było dużo pracy, kłopotu, bieganiny (mo- 
że o tem coś pow eć czarująca Sekcja 
"Towarzy: ), ale о zakończyło się bar 
dzo pómyślnym rezultatem, tak, že nikt na- 
wet schorzała w swojej większości po tych 
trudach (wiadomo — słabe niewiasty) Sek- 

   
       

  

      

   

  

  

  

  

"cja Towarzyska wysiłku nie żałuje. Rezultat 

  

bowiem b; miły i efektowny. 
Wytwornie, elegancko, poważnie — a za- 

razem wesoło, barwnie, interesująco. Było 
wielu bardzo po nych gości. z p. Woje- 
wodą na czele, tak wielu, aby nadać całej 
zabawie dystyngowany ton, zjawiło się też 

dużo młodzieży, aby wszystko ożywić 
ie. Nikogo nie brakowało. I ciało pro- 

     

      

   

      

    

korpus oficerski, i „Śmietanka towarzy- 
stko było reprezentowane. 

Dekoracje, reflektory zręczne aranżowa- 

nie tańców, miłe koleżanki-gospodynie, dziar- 
scy gospodarze i najmilsi — goście — wszy- 
stko to dało sympatyczny nastrój, który nie 
znikał do białego rana. Pozostały miłe wspo- 
mnienia, które napewno przetrwają do przy- 
szłego roku a może i dłużej. 

„Myśl Akademicka". 

Ukazał się numer pisma wydany pod po- 
wyższym tytułem, jako 1-szy. przez Zw. Pol- 
Mł. Dem. U. S. B. Całość ma charakter po- 
ważny i naogół dobry materjał artykułowy 
ideologiczny i informacyjny ogólny. Szwan- 
kuje tylko układ, który jest trochę chaoty- 
cezny, tudzież korekta, mało staranna. Brak 
kroniki miejscowej. Są to jednak mankamen- 
ty, natury raczej technicznej, kwestja pewnej 
wprawy, której z pewnością, redaktorzy „M. 
Ak.“ Zz: m nabiorą. Pozatem pismo przed- 
stawia się korzystnie i życzymy mu powodze- 
nia. 

     

  

Polsko-litewska konferencja w sprawie 
spławu drzewa. 

Jak nas informują, w pierwszej 
połowie marca r.b. na pograniczu pol- 
sko-litewskien ma się odbyć konfe- 
rencja przedstawicieli władz połsko- 
litewskich, poświęcona uregulowaniu 
sprawy częściowego spławu drzewa na 

rzekach granicznych m. in. na Wilji, 
Niemnie i Mereczance. 

Ze strony polskiej w konferencji 
wezmą udział poza przedstawiciełami 
K. O. P-u również reprezentanci Dy- 
rekcji Dróg Wodnych w Wilnie. 

Bomba w hotelu. 
Niezwykłe odkrycie. Tajemniczy osobnik. Kto przyniósł 

bombę i poco? 

Wczoraj w godzinach  wieczoro- 
wych służba i mieszkańcy hotelu Po- 
powa (Zawalna róg Kwaszelnej) za- 
alarmowani zostali wiadomością, iż w 
jednym z pokojów hotelu ujawniono 
bombę. 

Wiadomość o bombie lotem błys- 
kawicy obiegła cały hotel wywołująe 
wśród mieszkańców zrozumiałe poru- 
szenie. O wykryciu zaalarmowano na- 
tychmiast pobliski I komisarjat P. P., 
skąd natychmiast wysłano do hotelu 
dwóch policjantów, którzy zachowu- 
jąc największą ostrożność tajemniezą 
bombę usunęli. 

W komisarjacie P. P. wyjaśniło się 
że bomba nie jest napełniona dynami- 
tem, piroksyliną czy też innym mater- 
jałem wybuchowym, lecz tyłko gazem 

zajście 
Magistratu 

Wczoraj w godzinach  południo- 
wych do kierownika opieki społecz- 

„nej Magistratu m. Wilna p. Majew- 
skiego zgłosił się bezrobotny Zygmunt 
Władysław Kuźmieki i zażądał udzie- 
lenia jekiejbądź pracy. P. Majewski 
wyjaśnił, że pracy teraz niema i że 
z tego powodu trudno mu przychylić 
się do prośby petenta. Kuźmicki о- 
świadczył wówczas, że jest chory, ma 
gorączkę i prosi o ulokowanie w szpi 
talu, gdzie doszedłby może do zdro- 
wia. I ta prośba spotkała się z odmo- 
wną odpowiedzią, bowiem p. Majew- 
ski wskazał Kuźmickiemu, że skiero- 
wał się pod niewłaściwym adresem, 
bowiem sprawy Szpitala leżą w za- 
kresie <lziałalności sekcji zdrowia. 

Wówczas Kuźmicki cisnął w Ma- 

łzawiącym, jakim zaś sposobem zna- 
lazła się w hotelu narazie nie ustałono. 

Jest przypuszczenie tylko że bom- 
bę przyniósł do hotelu jakiś osobnik 
w mundurze wojskowym, który, jak 
wynika z zeznań niektórych Świad- 
ków, w tymże dniu zgłosił się do ho- 
telu, trzymając jakiś pakiet w ręku 
i przeszedł do pokoju, w którym bom- 
bę znaleziono, kiedy zaś opuszezał ho- 
tel żadnego pakietu w ręku jaż nie 
miał. 

Kupcy zajmujący ten pokój twier- 
dzą, że nie wiedzą. skąd wzięła się 
bomba i kto mógł ją przynieść. Spra- 
wa przedstawia się zagadkowo i jest 
narazie owiana mgłą tajemnicy. 

Dochodzenie policyjne trwa. 
: (C). 

w Wydziale Opieki Społecznej 
m. Wilna. 
jewskiego przyniesionym z podwórza 
kamieniem. Kamień trafił w głowę i 
Majewski upadł. Na odgłos hałasu 
przybiegł stałe dyżurujący w opiece 
społecznej policjant i przy pomocy kil 
ku urzędników obezwładnił rzucają- 
cego się bezrobotnego. 

Podczas eskortowania aresztowa- 
nego do komisarjatu, grupa bezrobot 
nych w liczbie 9 towarzyszyła mu z 
ożywieniem gestykulując, gdy zaś po 
liejant z Kuźmiekim weszli do komi- 
sarjatu, długo stała na uliey w zde- 
cydowanej i nie dobrego nie wróżąeej 
postawie, wobec czego policja przy- 
trzymała jeszcze kilka osób. 

Dochodzenie w tej sprawie prowa 
dzi wice-prokurator na m. Wilno p. 
Jacuński. 

ASK DA AO S LII EKT PIKASO OIS TSS 

0 zbrodnię nad własnem niemowięciem. 
Imienniczka, choć bodaj nawet nie krew- 

na herszta zlikwidowanej szajki bandyckiej 
Szałkowskiego, o którego życie dotąd toczy 
się spór między instancjami sądowemi Wan- 

da Szałkowska, mieszkanka wsi Szareje, gni. 
gródeckiej, aczkolwiek liczy zaledwie 19 lat 
życia, w sierpniu ub. r. powiła nieślubną có- 
reczkę. 

Niemowlęciem zajęła się narazie sąsiadka 
matki, ochrzciła je, a po siedmiu dniach na 

żądanie Szałkowskiej oddała jej dziecko. 
Od tej pory dziecko zginęło, a zapytywa- 

na Szałkowska mówiła choć niechętnie, że 
dziecko oddała jego ojcu. 

„ Taki stan rzeczy trwał aż do końca wrześ- 
nia, kiedy to śród krzaków porosłych na bag- 
nach w odległości 200 metrów od drogi, łą- 
czącej Gródek z Rakowem odnaleziono roz- 

kładające się zwłoki noworodka. 
Wdrożono dochodzenie, cełem odnalezie- 

nia okrutnej matki. Uwaga władz skierowała 
się na Szałkowską. Zaindagowano ją w spra- 
wie jej dziecka, a ponieważ informacje udzie- 
lone nie pokrywały się z prawdą, przeto Szał- 
kowską zaaresztowano. ; 

W dalszem šledziwie Szalkowska przyzna- 
la się iż swą córeczkę, właśnie w miejscu 

  

gdzie znaleziono trupa, pozostawiła w nadziet 
iż maleństwo odnajdą dobrzy ludzie i zaopie- 
kują się nią. : 

Urząd prokuratorski nie dał wiary tłuma- 
czeniu się Szałkowskiej i oskarżył ją o za- 
mordowanie dziecka (art. 455 p. 1 K. K.). 

Szałkowska pod takiem oskarżeniem znala- 
zła się przed IIl-im wydziałem sądu okręgo- 
wego w składzie wice-prezesa p. M. Kadusz- 
kiewicza, oraz pp. sędziów W. Brzozowskie- 
go i M. Szpakowskiego. 

Oskarżona powtórzyła swe” oświadczenie 
złożone w śledztwie. 

Po zbadaniu świadków oraz biegłego, któ- 
ry nie mógł ustalić wobec stanu zwłok, istot- 
nej przyczyny śmierci dziecka, sąd zarządził 
rozprawę stron, w której wice-prokurator p. 

S. Sosnowski domagał się ukarania podsąd- 
nej zgodnie z aktem oskarżenia. 

Sąd po naradzie, wychodząc z założenia, 
że zbrodnia zabicia dziecka nie została oskar- 
żonej udowodniona i dając wiarę jej zezna- 
niom, uznał ją winną pozostawienia niemo- 

wlęcia w warunkach zagrażających jego ży- 

ciu i skazał Szałkowską na 6 miesięcy wię- 
zienia, którą to karę pokrył odbyty prewen- 
cyjnie areszt. Ka-er. 

 



Dziś: Fortunata, Eleonory. 

Jutro: Katedry św. Piotra. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 20 H—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 

Temperatura średnie + IV 
; najwyższa: -- 29 
я najniższa: — 1° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przewažający: poludn. 

Tendencja barom.: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Ś. p. dr. Marjan Obiezierski. Wczoraj 

rano po krótkich cierpieniach zmarł Ś. p. dr. 
Marjan Obiezierski. Dłuższe wspomnienie za- 
mieścimy w numerze nasliępnym. 

MIEJSKA 

— Przesunięcie terminu posiedzenia Ra- 
dy Miejskiej. Jak już podawaliśmy, najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej zostało wyzna 
czone na dzień 26 b. m. Obecnie Magistrat 
postanowił posiedzenie to odroczyć do pierw 
szych dni marca a to ze względu na to, że 
w tym samym czasie odbywać się będzie w 
Krakowie Zjazd przedstawicieli Związku 
Miast Polskich, na który z ramienia wiłeń- 

skiej Rady Miejskiej udaje się, aż 10 dele- 
gatów. 

— Zmiana kart mełdunkowych. W związ- 
ku z nową ustawą meldunkową stare karty 
mełdunkowe muszą być zmienione na nowe 
najpóźniej do dnia 25 b. m. Zamiany kart 
uskutecznia Biuro Meldunkowe (Końska 1). 

— Regulamin porządkowy na rzežni miej 
skiej. Magistrat m. Wilna opracował regu- 
łamin porządkowy, który będzie obowiązy- 
wał na rzeźni miejskiej. 

Regulamin ten wejdzie w życie natych- 
miast po zatwierdzeniu przez Radę Miej- 
ską. 

  

  

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Nowa Białoruska Organizacja Akade- 
mieka w Wilnie. Grupa akademików bia- 
łoruskich U. S. B., studjująca język i litera- 
turę białoruską oraz uczęszczająca na lekto- 
rat białoruski przystąpiła do zorganizowania 
„Koła przyjaciół badań białoruszczyzny”. W 
tym celu na dzień 22 b. m. o godz. 17-ej w 
łokału Biał Zw. Ak. (Wileńska 8-3) wy- 

   

* — 7 Koła Prawników Studentów U.S.B. 
Dnia 22 lutego w niedzielę w sali V o 18 go- 
dzinie p. mec. Jundziłł wygłosi odczyt p. t.: 
O zawodzie adwokata. Kwestje i zapytania 
jakie się wyłonią w związku z odczytem 
wyjaśniać będzie p. mec. Bagiński. Wstęp 
wolny dła wszystkich. 

  

— Białoruska Organizacja Akademicka w 
Warszawie. Białoruska młodzież akademicka 
studjująca na wyższych uczelniach m. War- 
szawy już oddawna prowadziła usilne sta- 
rania w celu założenia własnej organizacji 
akademickiej. Starania te długi czas nie osią- 
gały zamierzonego celu z powodu trudności 
w zatwierdzeniu Statutu Organizacji: Ostat- 
nio jednak Statut Ministerstwo W. R. i O. P. 
zatwierdziło i poszczególne uczelnie wyra- 
ziły swą zgodę na istnienie organizacji. No- 
wopowstała białoruska organizacja akademi- 
cka na terenie m. Warszawy odrazu przy- 
stąpiła do intensywnej działalności. 

GOSPODARCZA 

— Narady organizacyj kupieckieh nad 
nad zniżką cen. Obecnie w Iżbie Przymysło- 
wo-Handłowej toczą się narady nad aktual- 
ną obecnie sprz niżki cen. W kwestji 
tej maja powiedzieć się organi- 
zacje kupieckie. W związku z tem w naj- 
bliższą niedzielę zostanie zwołane zebranie 
kupieckich organizacyj żydówskich w celu 
stosunkowenia się do projektowanej zniżki 

sformułowania w tej sprawie swoich 
dezyderatów. 

    

     

        

   

     

  

— Przedłużenie terminu składania zez- 
nań o dochodzie. 1dze skarbowe prze- 

y termin składania zeznań o dochodzie 
1930 do dnia I maja r. b. 

Ustawowo termin ten upływa z dniem 
1 marca r. b. 

  

   

Kontereneja nawigaeyjna. W pierwszej 
połowie marca r. b. w lokału Wileńskiej Dy- 

rekcji Dróg Wodnych odbędzie się kilka kon- 
ferencyj lokalnych przy udziale przedstawi- 
cieli ster przemysłowych. Konferencje te będą 
miały na celu uruchomienie wiosną komuni- 

kacji wodnej „oraz uregulowanie sprawy 
spławu drzewa na Wilji. 

    

  

  

Z POCZTY. 

— Umieszczenie naczyń z gąbką w okien- 

kaeh nadawczych na poczcie. Celem umożli- 
wienia publiczności zwilżania znączków po- 
cztowych przy nalepianiu ich na przesyłkach 
listowych, Wileńska Dyrekcja Poczt i Tele- 
grafów poleciła urzędom i agencjom poczto 
wym zaopatrzyć okienka sprzedaży znacz- 
ków poczłowych i okienka nadawcze prze- 
syłek poleconych w naczynia, w których 
winna się znajodwać dobrze zwilżona gąb- 

KW. R I E R 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Chrzešei; Uniwersytet. Rol lezy 

w Wilnie powia. z * niedzielę dnis 
22 lutego r. b. o godz. 1-ej po poł. w sali 

Chrz. Domu Ludowego przy ul. Metropolital 

nej Nr. 1 odbędzie się odczyt p. t.: Duchowień 

stwo a robotnicy*, który wygłosi p. Kon- 
stanty Iwaszkiewicz. Wstęp wolny. 

— Walne Zebranie Związku Właścieieli 

Średnich i Drobnych Nieruchomości. Zwią- 

zek Właścicieli Średnich i Drobnych Nieru- 

chomości m. Wilna i województwa wileń- 

skiego niniejszem ogłasza, że w dniu 22 lu- 

tego r. b. o godzinie 12-ej w lokału Zwią- 

zku przy ul. Ad. Mickiewicza pod Nr. 46 

m. 1 odbędzie się Walne Zebranie członków 

Dzielnicy Śródmieście, a o godz. 13-ej ze- 
branie członków Dzielnicy Nowy Świat, w 

łokalu Domu Ludowego Macierzy Szkolnej, 

przy ul. Tugrielskiej pod Nr. 12. 2 

— Posiedzenie sekcji Wił. T-wa Otola- 

ryngologieznego. W niedzielę dnia 22 lutego 

r. b. o godz. 11 odbędzie się posiedzenie se- 

kcji Wileńskiej Polskiego Towarzystwa Oto- 

  

    
   

  

   

laryngologicznego z następują: porząd- 

kiem dzienny ) Dr. B. Dyłewski Wpływ 

inhalacji na wrażliwość błony owej gór- 

nych dróg oddechowych. 2) Pokazy chorych. 

— Poselskie Zebranie Sprawozdawcze 

B. B. W. R. W poniedziałek: dnia 23 b. m. 

o godz. 19 w lokalu przy ul. Zawalnej 1—3 

odbędzie się walne zebranie członków i sym- 

patyków BBWR, na którem p. poseł dr. Bro- 
kowski wygłosi referat sprawozdawczy Z 

prac sejmowych. 
Wstęp dla członków i sympatyków wolny. 

RÓŻNE. 
— Regulacja Wilji. Jak się dowiaduje- 

my, Dyrekcja Dróg Wodnych w Wiłnie opra- 
cowała program regulacji kilku rzek a mię- 
dzy in. i Wilji. Realizacja programu nastą- 
pi w pierwszych dniach kwietnia r. b. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o g. 
8 wićcz. „Bankiėt“ i „Raz, dwa, trzy* Mol- 
nara, dwie świetne komedje jednoaktowe, 
tryskające humorem i obdarzone subtelnym 
zmysłem satyrycznym. Obie sztuki reżyse- 
rował dyr. Zelwerowi który jednocześnie 
odtwarza w „Raz, dwa, trzy“ kapitalną rolę 
Norrisona, w ' otoczeniu całego niemal ze- 
społu. ‚ 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. hkaże się „Noc Sylwestrowa”, naj- 
nowsza komedja Krzywoszewskiego, która 
niewątpliwie cieszy: е będzie równie wiel- 

kiem powodzeniem, jak w Warszawie, gdzie 
osiągnęła ostatnio wielki sukces. 

Nowość tę wyreżyserował dyr. Zelwero- 
wicz, obsadę stanowią: Niwińska, Sawicka, 

Szurszewska, Balcerzak, Ciecierski, Jaśkie- 
wicz oraz Wyrwicz-Wichrowski. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę po cenach zni- 

     
  

      

  

"WA DOEŃ SKT 

na komedja współczesna, ciesząca się niesła- 
bnącem powodzeniem. 

Teatrze „Lutniać ujrzymy o godz. 3 
m. 50 pp. arcydowcipną komedqę Francka 
i Hirszfelda „Interes z Ameryką", w reżyse- 
rji R. Wasilewskiego. 

— Najbliższe premiery. Niezwykłe zain- 
teresowanie wzbudzają w Wilnie najnowsze 
premjery, nad któremi zespół Teatrów Miej- 
skich pracuje obecnie. 

W Teatrze na Pohulance ukaże się wkrót 
ce „Sałome* Oskara Wilde'a, w inscenizacji 
Eugenjusza Dziewułskiego. 

W „Lutni* ujrzymy sztukę pióra p. Le- 
czyckiego p. t. „Sztuba*. Nie należy wątpić 
że sztuka wilnianina poświęcona zagadnie- 
niom polskiej szkoły okaże się wielką atrak 
cją dla Wilna, 

— Ewa Bandrowska-Turska fenomenalna 
śpiewaczka koloraturowa przybyła już do 
naszego miasia i weźmie udział w dzisiejszym 
koncercie symfonicznym pod dyr. A. Wyleżyń 
skiego, organizowanym przez Wileńskie Tow. 
Filharmoniczne w sali Konserwatorjum Mu- 
zycznego (ul. Wielka 47 — wejście od ul. 
Końskiej). W programie Dworzak, Opieński, 
Donizetti, Delibe inni. Wszyscy miłośnicy 
muzyki mają w dzisiaj jedyną sposobność 
usłyszenia pierwszorzędnej solistki. Ceny bi 

letów zniżone. onkowie Tow. Filharmoni- 
cznego korzystają z 50 proc. zni 

Bilety sprzedaje biuro „Orbis“, Mickiewi- 
cza ll-a, od godz. 18. Kasa Konserwatorjum 
Szatnia znacznie rozszezrona. Początek o g0- 
dzinie 20-ej. 

RABJO 
SOBOTA, dnia 21 lutego 1931 roku 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: Program dzien 
ny. 15.30: Mała skrzyneczka. 15.50: Skrzynka 
techniczna. 16.15: Koncert życzeń (płyty). 
16.45: Koncert. 17.15: „Rzeczpospolita ba- 
bińska* — odczyt. 17.45: Audycja i koncert 
dla młodzieży. 18.45:-Kom. Wil. Tow. Org. i 
Kół. Roin. 19.00: Progr. na tydzień następny. 
19.25: Rozmaitości. 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.20: „Dworek w Grochowie* — felj. 20.15: 
„Teatr wojny 1831 r.“ — odezyt. 20.30: Kon- 
cert solistki. 21.10: Koncert. :.„Piosenki 
mlodopolskie j 5: Koneert chopi- 
nowski. 22.50: Komiunikat i muzyka tanecz- 

  

    

    

    
   

  

    

      

  

  

    

    

      

   

  

      

   

  

   
   

A, dnia 22 luiego 1931 roku. 
abożeństwa z kościoła w Pieka- 

„Oratorjum Boże- 
go Narodzeni „Jak prowadzić pracę 
kulturalno-ośw a ód kobiet wiej- 

kich* odczyt. 14:20: Odczyty rolnicze i mu 
yka. 15.40: Audy 

metody badania mórz* odczyt. 16.55: Ode. 
o teatrze japońskim. 17.15: Wiądomości przy- 
jemne i pożyteczne. 17.30: Muzyka operow 
i wokalna (płyty). 18,00: Akademja papieska. 
19.05: „Co się dzieje w Wilnie* — feljeton. 
L9.40: Program na poniedziałek i rozmaitoś 
ci. 20.00: Słuchowisko. 20.30: Koncert. 21 
Kwadrans literacki. 21.30: Koncert orkiestry. 

  

      

  

   

  

    

       

    

    

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Inż. Władysława Nekrasza „Harcerze 

w bojaeh*. Tom I. Warszawa 1930. Nakla- 
dem Głównej ksiegarni Wojskowej. Cena 
dwóch tomów w prenumeracie 12 zł. 

Inż. Wł Nekrasz, komendant chorągwi 
wołyńskiej, zasłużony bojownik o niepodleg- 
łość dokonał pracy stanowiącej podwaline, 
kamień węgielny pod gmach historji harcer- 
stwa polskiego. Praca ta była i źmudna i 

a, gdyż autor nie rozporządzał żadnemi 
źródłami omawiającemi udział harcerzy w 
bojach o niepodległość, musiał więc korzy- 
stać ze sprawozdań, wyciągów z kronik, re- 
lacyj ustnych i wspomnień osobistych posz- 
czególnych harcerzy. Zaznaczyć należy, że 
praca inż. Wł. Nekrasza stanowi nietylko 
opis bojów, lecz również i akcję pomocniczą 

harcerzy. 
Całość uję 

    

jest w ramy chronologiczne, 
a zaczyna się od jonów w r. 1914 i po- 
przez wojnę ukra „ powstanie wielkopol- 
skie, wojnę bolszewicką kończy się na pow- 

staniu górnośląskiem w r. 1921. 

Świeżo ukazał się tom pierwszy lej pracy, 
y obejmuje okres czynu zbrojnego w la- 

1914—1919. Mamy więc opis bohater- 
skich wałk harcerzy, którzy służyli w Legjo- 
nach Józefa Piłsudskiego, w korpusach 
wscaodnich, dalej dowiadujemy się o pra- 
wie nie znanej nam bliżej, pełnej poświęcenia 
akcji pomocniczej harcerzy na ziemiach rus- 
kich, zapoznajemy się również z martyrolo- 
gją harcerstwa wielkopolskiego, wreszcie do- 
chodzimy do opisu bohaterskich zwycięskich 
dziejów grupy harcerskiej przy 2 dywizji 
piechoty Legjonów na froncie bolszewickim, 
który to opis zamyka tom pierwszy. 

Tom pierwszy liczy 216 stron druku, u- 
zupełnia go szereg ilustracyj i wykazów za- 
bitych, rannych i odznaczonych. 

W tej ciekawej niejeden harcerz 
spotka opis działań swego oddziału, przeczy- 
ta nazwisko swoje, swych znajomych i ko- 
legów. 

  

    

    

      

    

— Chodowiceki J. K. mjr. Przystępny pod- 
ręcznik jeździec Wojskowy Instytut Na- 
ukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930. Cena 
10 zł. 

Sztuka konnej jazdy oraz zasady obcho- 
dzenia się z koniem i poznanie jego właści- 

wóści — nie są łatwe dla opanowania a zwła 
szcza dla tych, którzy nie mieli możności 

przejść systematycznego wyszkołenia z tego 
zakresu. Wszy m tym śpieszy z pomocą 
mjr. J. K. Chodowiecki, dając w swej pracy 
o charakterze podręcznikowym całokształt 
wiadomości z tego zakresu. Autor ułatwia 
czytelnikowi poznanie konia, jego 'pielęgna- 
cję, użytkowanie, kupno, ujeżdżanie, opi- 
suje jazdę konną oraz sport konny. Wiado- 
mości te podane są w dużem skróceniu w 
ten sposób, że mogą zainteresować każdego. 

Wykład autora podzielony jest na 25 
rozdziałów, z których każdy stanowi w hi- 
pologji oddzielne a obszerne studjum. 

Praca liczy 373 str. w druku oraz 233 ilu- 
stracyj. Ponieważ praca ta przeznaczona jest 

    

     
      

      

Nr. 42 (1984) 

Album pamiątkowe. 
Koło Wileńskie Związku Oficetów Rezer= 

wy zainicjowało wydawnictwo u pa- 
miątkowego z powodu 10-ciołecia wyzwolenia 
Wilna. Całkowity dochód, osiągnięty ze 
sprzedaży albumu przeznaczony zestał na 

'sposobienia Wojskowego i Wyche- 
znego oraz kulturalno-oświatowe. 

Album, patrzony na wstępie w świetnie 
odźwierciadlający charakter Wilna wiersz 
naszego poety por. r. Łopalewskiego, zawiera 
szereg artystycznych zdjęć fotograficznych, 
jak portrety: Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Generała 
Lucjana Żeligowskiego i Ks. Biskupa Bandur- 
skiego, charakterystyczne widoki miasta oraz 
fragmenty z uro tości obchodu rocznicy 
i łącznie z artystycznie wykonaną oprawa 
z dermatoidu stanowi bardzo wartościową 
rzecz tak pod względem artystycznym jak & 

pamiątkowym. 
Względy powyższe przemawiają za tem, 

że wydawnictwo to zostanie przyjęte przez 
społeczeństwo nasze jak najserdeczniej, zaś 

obędą należyte uznanie za 
się do wzbogacenia dobytkm 

artystycznego Wilna. 
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NA WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE INSTRUKTORA DNI4 

: BEZROBOTNYCH. 

Wpobłiża Wilna władze bezpieczeństwa 
publieznego, aresztowały w dniu wezorajszym 
wybitnego działacza komunistycznego, któ- 
ry przybył nielegalnie z Rosji sowieckiej ze- 
speejalnemi instrukcjami w sprawie obeho- 

du na naszym terenie międzynatodowego 
dnia bezrobotnych. 

Instruktora osadzono w 
strukeje skonfiskowano. 

ARESZTOWANIE OSZUS 

W dniu wezorajszym wywiadowcy wy- 
działu śledczego aresztowali w Wiinie spry- 

tnego oszusta, który podając się za wy- 
wiadoweę policji śiedczej pod vozmaitemi 
pretekstami wyłudzał od naiwnych pieniądze. 

Oszust grasował dosyć długe, zanim po- 
wiodło się go zdemaskować i aresztować.. 

Sprytnego oszusta osadzene w areszcie 

centralnym. 
Nazwiska jego ze względu па toczące się 

Śledztwo narazie ujawnić nie możemy. 
t€). 

  

więzienia.  [n- 

(©)-- 

    

KRADZIEŻ 

W dniu 19 b. m. Brażewicz Konstanty... 

Kozia Nr. 23 zameldował o kradzieży desek 
na 150 zł. przez Michajłównę Nadzieję, Świer- 
kowa Nr. 16. $ 

W dniu 19 b. m. Szukiel Stanisław, Ma- 
jowa Nr. 10 zameldował o kradzieży 90 zł. 
przez Leguna Jana, Szkaplerna Nr. 22 i Ja- 
cuńską Natalję, Beliny Nr. 18. 

ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

        

znaczono zebranie organizacyjne, na którem ka. 
ma być przyjęty statut Koła oraz omówione 
inne kwestje organizacyjne. st. 

żonych. 
W Teatrze na Pohulance ukaże o godz. 

3 m. 30 pp. „Papa-kawaler** Carpentera, świet 

22.00: „Tęsknota za cywilizacją” feljeton. 
22.15: Koncert solistów. 22.50: Komunikaty i 
muzyka taneczna. 

przedewszystkiem dla początkujących, prze- 
to autór zamieścił w niej mnóstwo rad, wska 
zówek i wyjaśnień. 

Pies Baskerwillów 

Od 19 do 20 b. m. zanotowano wypadków 
44, w tem kradzieży 4, opilstwa 8, przekro- 
czeń administracyjnych 18. 

Naczynia i gąbka winny być utrzymane 
w czystości. 

  

  

\ ` 

    

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. Najpoczytniejsza powieść instruktor sportu. fm Hiejskie Lokal 

  

© 
©Оа dnia 21 do 25 lutego 193! roku włącznie sensac. Conan Dayle'a. 

będą wyświetlane filmy: Aktów 10. śkłądającjciią 2720 święć: 

"SALA WIEJSKA W rol. gł.: Aleksander Murski, Betty Ё Ё Komedja ! ‘ koi ł piętrze 
©sirowaska 5. | Bird. Livio Pavanelli, C. Blackwejį. NAD PROGRAM: Wariat na wolności 571. й T 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seane. o godz. 4-ej. Nast. progr: Panienka z barem na kółkach. 1 Ostrej Bramy, skanalizo- 

» wany i ze wszystkiemi 

Dźwiękowy Dziśl ® Potężny dramat osnuty na tle gorącej miłości dwojga młodych Do Rejestru Handlowego Dział A, wygodami da wynajęcia 
KINO-TBATR Przebój Bł d O c 2 ludzi i namiętności ich rodziców. W rołach gł: wielka tragicz- | Sądu Qkr. w Wilnie wciągnięto na- Dowiedzieć się: ul. Fatar- 

džwickowy! Am ka ekranu Norma Shearer, Lewis Stone i Belle Bennet. 'stępujące wpisy dodatkowe: | ska Nr. 20, m, 26. 3573 
  

|) Kemedja dźwiękowa z udziałem znakom. komików Stana Laurela i Olivera Hardy, 
2) Uwertura lekka kawalerja w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Filadelfji. 

Na 1-szy seans ceny zniżone: Parter | zł., balkon 60 gr.  Seansy o godz. 4, 6, 8.i 10'15. 
7 

NAD PROGRAM: „EELIÓS" 
zew W dniu 18.1. 1931 r. 

12531. |. Firma: „Majster Menachem“. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidówane i wykreśla się z reje- 

  Pokój 

    

GŹWIĘKOWEB KINO Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający 4 3179/V1 z użuwaln. balkonu etc. 

«s | dramat serc krwaw. ranami miłości wśród B Į E D N Y O O ` s LOG O as L W dniu 19.1. 1931 r. tub dwa pok. ‚ A 
| ' Wielki film śpiewno-dźwiękowy. — W rolach głównych: Marie Saxon, kobieta o najdźwięczniejszym głosie 5042. Il. Firma: „Ajzyk Winer". Właściciel przed- ZA as Elas Gł. 

siębiorstwa Ajzyk Winer zmarł, Do czasu zatwierdze- 
nia spadkobierców w sprawach spadkowych po zmar- 
łym prowadzi przedsiębiorstwo w charakterze pełno- 
mocniczki Ida Winer z Lidy, ul. Suwalska 13 z pra- 
wem dokonywania wszystkich czynności związanych 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa i interesów firmy. 

i najpiękniejszych nóżkach i Jack Egan najbardziej rasowy amant filmu dźwiękowego. NAD PROGRAM: DO- 
DATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030. Ceny zniżone tylko na |-szy seans 

Dźwiękowe Kino ‹ Ы . ° 

CEUING Senor Americano 

  — Chciałbym przedłożyć panu instruktorowi ra- 
chunek na 50 złotych... Portowa 10, m. 2. ' 337 

— Ach tak... Czybym jednak nie mógł uregulo- | _ RA 
wać rachunku, udzielając panu lekcji boksu? 2 

Taa | ||. END 

ai, A. Miokiewloza 22. dla solidnych panów, ul.. 

  

Dziś! Przebój dźwię- 
kowy! Miłość przystojnego po- 
ruczn. do czarnookiej hiszpanki 

> 3180/VI 
W rol. gl.: Nieustrasz. i bezkonkur. mistrz sensacji Ken Mayrand i płom., czaruj. Kathryn Grawford. į ` I ziżp (2 + Fiezel „ w Wilni : Choroby weneryczne, 

uł. Wiełka Nr. 47 Akcje odbywają się na tle pięknych plenerów hiszpańskich. — NAD PROGRAM: RŻWELACY NE w dniu 12.1. 1931 r. Wadsieie! Jenowski Fiszel zam. w Wi A skórne i moczopłciowe, 
A ННЕ ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4,6,8i 10'15, w dnie św. og. 2-ej 1935. II. Firma: „Szmuel Rejzenberg“. Firma * ul. Wielka Nr. 21, 

    

obecnie brzmi: Szmuel Rejzenberg — Spadkobiercy". 12555. 1. Firma: „Łazarewski lzaak* w Wilnie, ul.   ; tel. 9-21, od 9—1 1 3-8 

  

  

usł т у ZE ; ky Spadkobiercy Dawid i niepełnoletni Izaak Rejzenber- S 13. Sklep manufakt: Fi PR: KINO-TEATR Po raz pierwszy w Wilnie! 1 jako studentka chemji Dziś ооа Gstnie, ul Wielka 35; Kėtatork aa traszuna 13. 5 EP anutaktury. Pirma istnieje od W..Z. P. 29. 91% 
ė Dziš! Czarująca 0 L 6 A CZE c H 0 WA w życiowym dramacie i niego jest Rywś KėjžiuliėiS deal iščiže, Dūžymotktės> Žala es a ask. | W p A N 1 { г A ką jest Rywka Rejzenbergowa. Na mocy testamentu у EE A as A Akuszerka ” ” p. t. : i £ i : ` z dn. 27 czerwca 1927 r., zatwierdzonego decyzją Są- 12556. I. Firma: „Judel Zywelczyński* w Wilnie, du Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. ul. Zawalna 32. Sklep papieru. Firma istnieje od 1929 r. Marja тПр   

    
   

     
    

    
    

  

  

  

WIEL 42 šnej iešci Šeba w pozost. rolach: utalentow. i i inni. c „| 26 lipca 1928 r. przedsiębiorstwa zmarłego przeszły na TIA. RSE od 
podług głośnej powie Heleny. W ъ Ё Е se zu a SE = gr własność Dawida i Tzóuka Rejzenbergów, na dożywo- WSL EMG JE zalać w az deh LL 

i Dziś i dni ы а ' УЛч cie zaś do Rywki Rejzenbergowej z mocy decyzji ET Rt й przyjmuje od 9 rano do- 
Kino Kolejowe | Dzie i dni nasępnyć nę) | Sadu Pokoju w Wilnie z dn. ISlipca 1928 r. Kurator- W dniu 10.1. 1931 7 wiecz. ul. Mickiewicza 30: 

Największy 24 + ' " I \ 18,8 0 mi 056 ką niepełnoletniego Izaaka Rejzenberga mianowano nia * T. m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 
9GNI5 KO EA 2 ; Rywkę Rejzenberg. Odpowiedzialnym zarządzającym 12557. 1. Firma: „Cejkiński Lejba* w Wilnie, ul. zzo 

Wielki 10 akt. dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej. W rolach gł: Ulub. publiczn: Iwan Petrowicz, | jest Dawid Rejzenberg. 3181/V1 | Subocz 80. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1908 r. : 
gobek dworca kolejow.) 3 Carmen Boni i Gina „Manes. Bogata wystawa! Wspaniały karnawał! RZ * Właściciel >+, Gejkiński. Lejka zam tamże. 3191/V1 KURIER WILEŃSKI 

"/ł Początek seansów o godz. 5-ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej po poł. Następny program: Tragedja tancerki. 2756. М. Firma: „Wajner Chawa". Przedmiot: SPORZ ogr: pow. 

‚ Sklep wody sodowej i piwa. | › 3182/v1 | Do Rejestru Handlowego Sądu Ckr. DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

Pierwszy raz w Wilnie! Dziśl 

wau Miłość hiszpańskiej Beduinki 
Monumentalne epokowe arcydzieło! 

w Wilnie Dział A, wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 10.1. 1931 r. 

Odpowiedź na „Braterstwo krwi". Polskie Kino 

WANDA 
W dniu 19.1. 1981 r. 

26161. II. Firma: „Lew Chaja". Firma brzmi: 
„Chaim Lew — Handel Materjalami Budowlanemi. 
Kanalizacyjnemi i Wodociągowemi". Przedmiot: Han- 

  

  
  

+ OWADA я poem ikšw*) i dęl materiałami. _budowlanemmi,  kanalizacyjnemi i! Woż 12558 41. LFietna: * „Mojżesz Gorklas* w Wilnie, PIĄ 4 Wilto r ide 4 1 Przepiękny dramat w 10 aktach. W roli głównej Sandra Milowanoff (bohaterka MAlodznikcw ) i Jose Nocto. dA an un. analiza POP SIĘ Ne a ks Faks WA 

Е ы \ ‚ 1930 r. Wžašciciel — Gorklan Mojžesz zam. w Wilnie Dustać KRA. 
KINO-TEATR Dziś! Pay raz w Wilnie dawno * W dniu 12.1. 1981 r. ul. Oszmiańska 4 — 4, 3192/VI druki, książki "dia 

* oczekiwany wspaniały dramat erotyczny na į ы с * и Gaz 15 „ biłet и + * ME Za powatażczyckiw Włokegtu 2 : O ! ` 2096. II. Firma: „Merecki Mozes“. Przedmiot: 12550. 15 Boa WGB GRO Blowscb ola IS urzędów. 3 Po 

14 Wł 9 " 7 т Sklep wody sodowej, owocėw i stodyczy. Wlašciciel | „ufaktury Hir PAR ŁUD wa Lark AŻ © zytowe, prospekty, 

ы ! Potęžne arcydzielo w wykonaniu pierwszorzęd- w pozostalych rol.: Gilbert į zam. przy ul. W. Pohułanka 2—13 w Wilnie. 3184/VI aktury sz Lambort i Dwejra Lambort S-ka firmo- zaproszenia, afisze 

  

Gołębie nopulen. (lorma Taimadge, 
Wielki przepych wystawy! 

wa w Lidzie". Sprzedaż gotowych ubrań i manufak- i elkiego rodza- 
turys Siedziba w Lidzta ml, Suwalska 15 Sgelkė НН ае nych artystów. Jako 

ju roboty drukarskie   Roland i Noach Berry. 
Nadzwyczajnie fascynująca treść. Mickiewicza 9, Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. 22 = A 2 istnieje od 18 grudnia 1929 r. Wspólnicy zam. w Li- WYKONYWA . 5 w Wilnie, Dział A, wciągnięto na- | dzie przy ul. ÓW 15 i Hirsz Lambort i Dwejra PUNKTUALNIE 

о Lambortówna. Spółka firmowa zawarta na mocy ume- 
* Przetarg. Og!oszenie. stępujące wpisy: wy z dn, 18 grudnia 1929 r. na czas nieograniczony- > TANTO — 

р й Zarząd należy do obydwóch wspólników. Weksle, SOLIDNIE 

  

  

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 
| ogłasza na dzień IŚ marca 1931 r. przetarg na roboty 
budowlane konserwacyjne i drobne nowe. 

  

Magistrat m. Wilną ogłasza przetarg na 
wydzierżawienie wag doktorskich na sezon 
letni 193] roku w następujących skwerach 

        

W dniu 29.1. 1931 r. 
Firma: „Pilnik Izaak“. Na mocy decyzji 

Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z 
5989. IL. 

żyro weksli, indosy, wszelkiego rodzaju zobowiązania 

umowy, akty i plenipotencje w imieniu spółki pod- 
pisuje pod stemplem firmowym wspólnik Hirsz Lam- 

        
    

  

  

    

Bliższe szczegóły w „Monitorze Polskim" Nr. 39 а & 3 V dada Ъ i е i i harakteru L 
= d EA „19 listopada 1929 r. ogl dł РИ ort, natomiast wszelkie pisma nie mającė © 3 gub. dn, 8.ll. ks. pobor.» 

ь z dnia 18 lutego !03! roku. miejskich: о 2 BÓżki tr Laba i as óls nos HRóśkiowej wy” zobowiązań, plenipotencje na odbiór towarów ze stacyj Z wyd. przez Urz. Akc- 
2 Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie. Na placu Orzeszkowej, znaćżono adw! łzaaka Zajączkowskiege, zam. w Wil. | kolejowych, korespondencję pocztową wszelkiego ro- | i'Mon.'P. na_ imię Ozele- 

w  „, Katedralnym, nie, ul. Gimnazjalna 8, z urzędu. 3185/V1 | dzaju. odbiór przesyłek pocztowych i kolejowych, | Kodęsza m. Olkieniki, - 
х i . i CB : ieniędzy z poczty i telegrafu może dokonywać każdy | nieważnia się. Z powodu wyjazdu w najruch- w ogrodzie Bernardyńskim į ji pieniędzy z poczty i telegraf : : ; 

sprzedam b. tanio restauracj Pw Ž Gletniku. 3 ‚ r Re W dniu 8.1. 1981 r. ze wspólników podpisując się pod stemplem ję . ішйаіі“… 

punkcie w pelnym ruchu. Dowiedzieč się: Biuro Ogł. > 1 ю $ Ка uinotip ‹ Р ЫА S « + ‚ BARCZ, ы a S A 4300 Oferty należy składać w biurze Sekcji kullnoł: Dorsceme (uła poac.sio| 12552. |. Firma: „Fajn Rebeka* w Taboryszkach, W dniu 12.1. 1981 r. g 

  

  

Zdrowia (Magistrat, ul. Dominikańska Nr. 2, 
    

  

gm. Turgiełskiej, pow. Wileńsko-Trockiego. Sklep win, 

  

udzieja korepezycje В 22 Е л > wódek i spożywczy. Właściciel — Fajn Rebeka zam. 12560. |. Firma: „Ajzyk Magat* w Wilnie, ul. S 
* p A pokój 4) do dnia 2-go inarca r. b., w któ- jaa INE PE E3IG6/VI | Niemiecka 11. Skład czdób wojskowych, czapek uni. | i przygótowuje do' egzat 

Zioła lecznicze różne rym to dniu o godzinie I0-ej rano odbędzie UDZIELAM formowych oraz rzeczy podróżnych. Firma istnieje od | minów ze wszystkich 
się otwarcie ofert i ustny przetarg. 12553. |. Firma: „Rywa Jutan—Złoty But" w Wil- | 1858 r. Właściciel—-Ajzyk Magat zam. tamże, 3194/V1 | przedmiotów w zakresie- 

  

kę
 

      

kupuję w małych i większych ilościach. 

Oferty osobiste i pisemne: 

Kptaczny Dom Randl. Michał Sternberg 
Wiino, ui. Magdaleny Nr. 4, tel. 465. 

NS 1 LAST A VIA SD ANY K STD sd ATS WRA   Warunki przetargu na prawo ustawienia. 
wag doktorskich są do przejrzenia w biurze 
Sekcji Zdrowia (pokój Nr. 4). 
3370 Magistrat m. Wilna.   

    

korepetycyj 
Specjalność matematyka 
Zgłoszenia do administr 

dla W. K.     nie, ul. Zawalna 41. Sklep obuwia. Firma istnieje od 
1930 r. Właściciel Jutan Rywa zam. tamże.  3187/VI 

12554, I. Firma: „Fiszel Janowski* w Wilnie, ul. 
Zawalna 64. Sklep skór. Firma istnieje od 1930 r. 

     
  
    

12561. |. Firma: „Nison Abel" w Wilnie, ul. Po- 
narska 3, Dostawa mięsa dla wojska. Firma istnieje 
od 1920 r. Właściciel — Nison Abel zam. tamże. 

3195/V1   
      

gimnazjum. Specjalność 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.” 

pod „Nauczycieł”. 

  i RAMKA | BODRISTOWEAA 

   
     

© ВЫ 

  

  

. Mirūnunisiss „Kurjer Wileński S-Ka z ogr. odp. 

Raiosim A Kd ©. Grynas ać goń $-3 py. Hosyglay swieta pzyjmyjA ow gada Pk zak kc | 
wiekez pezyśtuje ©Ś guók. Slkaż pand. Gękwaaeie griMĘ Ik wÓ godz, BB) foać mis. Kasta dikawe P. K 0. Bie. POISA wrakuydu — gł. В ВЕНА I, Tom 344, 

ь Moss : chuinowem ŚR SRA jb pay parziwa & 58 Cupmti 7 s AMR OGZANKUK 2а онти ОНЫНИСВИТ фимый Оабии ст & ду, & ФМКВЫЕ 8 @ аечФ gr. А М, М, М оВ gr. 28 

ва dans oddrytęp, qłomosa zadintsez="F2 2. m SA dn tych cw Golem Gz w zolozaie ów + towania « ARĄ sede, 2 zmtenianiem ajoso BA sek Pain 1 

. х gół wsie; : „Sk gh . 4d 3 аат sk Pak giant, т_ы… діш—%тё. @\мжыъ›чшшц‚вшщ Fógia ktwoWĘ mecz ao mani mowach 4 agi 

   

  

fit: ksiski pospońieczego piyjENZO 44 

Druk. „Zaicx“, Wilno, al. Š-io Jafska 1, telefon 3-40 

  

ia do iai, Wo Gia | pięiwi, Węążeyisów Mmńiskcja mie srace Dęte wyst; 

teżężem = IŠ gt. kronika rek kozy, 

Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski


