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0 polskiej polityce zagranicznej. 
(Dyskusja w Komisji Sejmu). 

Na posiedzeniu sejmowej komisji 

spraw zagranicznych w dniu 21 b.m 

toczyła się w dalszym ciągu dyskusja 

nad expose ministra spraw zagranicz- 

nych Zaleskiego. 

Pos. Wałewski scharakteryzował 

politykę republikańskich Niemiec, 

która na pozór jest pacyfistyczna w 

odniesieniu do państw zachodnich, a 

dąży do obalenia status quo na wscho 

dzie. Przyczyny wzmożenia antypol- 

skiej agitacji w Niemczech mówca do- 

patruje się nie w naszych obecnych 

stosunkach wewnętrznych, jak utrzy- 

muje opozycja, lecz we wzroście nie- 

mieckiego nacjonalizmu z . jednej 

strony, a z drugiej w mocarstwowym 

rozwoju Polski. To czegośmy dokona 

R i czem się stajemy, rozumieją i na- 

si przeciwnicy. zdając sobie sprawę, 

  

że Polska pod przewodnictwem gen- 

jusza narodu Marszałka Piłsudskiego, 

idzie wielkiemi krokami naprzód. 

Niema polityka polskiego — mówi 

dalej pos. Walewski — któryby nie 

stawiał sobie za cel pokojowego współ 
перм 

  

žycia z Niemcami. Poza nielic 

wyjątkami nie widzimy tego u 2 

ców. Żaden mąż stanu Polski nie po- 

zwoliłby sobie na takie wystąpienia 

jak Treviranus i Schacht. Żongluje 

się tam stałe zagadnieniem mniejszo - 

ści. W Połsce mamy 884.105 Niem- 

ców, w Niemczech — 985.283 osoby, 

mówiące po polsku. W Polsce — 

105.861 dzieci niemieckich w wieku 

szkolnym, w Niemczech — 115.878 

dzieci polskich. Niemcy mają w Pols- 

ce 813 szkół, Polacy w Niemczech — 

81, w czem tylko 28 opłacanych z fun- 

duszów państwów. W Polsce pobie- 

ra nauki w języku ojczystym 71,8 pro- 

cent dzieci, natomiast w Niemczech— 

1.8 dzieci polskich. Polityka demokra- 

tyczna Niemiec w stosunku do mniej- 

szości polskiej nie wykazuje tych 

zmian, jakie demokracja niemiecka 

powinna była wprowadzić. Winę czę- 

ściowo ponosi nauka i publicystyka 

niemiecka, które dały się wciągnąć 

szeregów szowinistycznych. 

Przesada o izolacji Prus Wschod- 

nich w rzeczywistości wyszła w tem 
sposób, iż dla połączenia ich z Rze- 
szą przez terytorjum polskie służy 8 

linij tranzytowych, Niemcy zaś korzy- 

stają tylko z pięciu, gdyż tych pięciu 
ić nie mogą. Polska usku 

tecznia również transporty oddziałów 

wojskowych niemieckich między Pru- 

sami Wschodniemi a Rzeszą. Nawet 

dyrekcja kolei w Królewcu wydała o- 

pinję, że Prusy Wschodnie z punktu 

widzenia tranzytu nie stanowią wię- 

cej enkławy. 
Kończą 

    

  

   

    

jc, mówca oświadcza, iż z 

zagadnienia mniejszości narodowej, 

zagadnienia etycznego. nie należy ro- 

bić drugiej historycznej sprawy d 
dentów. Jednocześnie mówca wyraża 

wiarę w rozbudowę sąsiedzkich sto- 
sumków z Niemcami, wiarę zaczerp- 

niętą z całego życia, które świadczy, 

że mimo tyłu zastrzeżeń potrafiliśmy 
zawrzeć z Niemcami przeszło 100 u- 

mów, regulujących nasze współżycie 

Minister Zaleski czyni też dobrze, pro- 
wadząc mimo trudności politykę spo- 

kojną, świadomą swych eełów i sta- 
nowczą. 

      

Przemówienie posła 
T. Hołówki. 

Podejmując zarzut pos. Strońskie - 

go 0 długo ciągnących się rokowa- 
niach z Rosją Sow. w* sprawie umowy 

arbitrażowej, pos. Hołówko stwierdza, 

że wina leży po stronie sowieckiej. 

Naszą zasadą jest, że jeżeli ma być za- 

warty z nami pakt nieagresji, to mu- 

si być równocześnie także zawarty 

pakt z Rumunją i państwami bał 

kiemi. Sowiety Się od tego uchyla 
widocznie dla potrzeb swej polity 

Jeżeli chodzi o a 

   

        

wewnętrznej. 

Niemiec w sprawie rewizji naszych 

granic, to po Locarnie, jakikolwiek 

byłby rząd, ta sprawa musiała przyj 

na porządek dzienny. Zapatrywanie, 

y w ustępliwos- 

  

   že zbyt daleko idziei 

ci, należy do zagadnienia taktyki. Zda- 

niem mówcy nasza taktyka jest zu- 

pełnie słuszna. Jeżeli Francja robi 

Niemcom wielkie ustępstwa, to my 

nie możemy łamać tej linji politycznej 

będąc sojusznikami Francji. 

Jeżeli chodzi o traktat mniejszoś- 

ci, to istotnie przyszedł czas, że Pols- 

ka powinna dążyć do zrównaina z in- 

nemi państwami. Traktat ten 

wniósł tego uspokojenia, o którem 

mówił Clemenceau. Pos. Niedziałkow- 

   

  

nie 

ski utrzymuje, że znane wywiady obni 

żyły autorytet parlamentu polskiego, 

ałe nie gorszy się tem, że Vandervel- 

de wyraża opinję, że sejm polski znik- 

czemniał. Marszałek Piłsudski nie ru- 

szał cudzych parlamentów, a obrońca 

demokracji obraża cały sejm. Ci, któ- 

rzy cheą kontrolować nasze stosunki. 

z pewnością wyprosiliby sobie naszą 

kontrolę. Vandervelde, występując w 

imieniu sprawiedliwości, powinien był 

również przytoczyć rezolucję kongre: 

su krakowskiego. Gdy się wybiera ad- 

wokata zagranicą, trzeba być ostroż- 

nym, bo nie zawsze trafia się na przy- 

jaciół Polski, lecz często na takich, 

którzy przygarniają żalących się i z 

tego powodu kują argument przeciw 

państwu. Jeżeli Europa nie rozumie 

wszystkiego, co u nas się dzieje, to 

właśnie dlatego, że w zapalczywości w 

sprawach naszej polityki wewnętrznej 

posługujemy się nomenklaturą, która 

w Europie ma inne znaczenie, a więc 
gdy się np. mówi o dyktaturze Piłsu- 

dskiego, to zagranica ma na myśli Hi- 

szpanję, Włochy, Rosję, co jednak jest 

analogją nietrafną. 

Opozycja twierdzi, że wskutek na- 

j. polityki wewnętrznej zostaliśmy 

reśleni z rachub międzynarodo- 
wych. Tak nie jest nietylko dlatego, 

że jesteśmy państwem 30-miljonowem 

że w dziedzinie konsolidacji państwo- 

wej zrobiliśmy ogromne postępy i cał- 

kowicie zdaliśmy egzamin, jako orga- 

nizm zdolny do samoistnego życia 

sze.    

  

państwowego, lecz również dlatego, że 

jesteśmy państwem, które ma najdłuż 

szą granicę z Rosją i wykreślić nas 

nie uda się, bo jesteśmy kluczem sy- 

tuacji do Wschodniej Europy. 

Zwracając się w stroi 

raińskich 

posłów uk- 

oświadcza: Albo 

będziecie lojalnymi obywatełami pań- 

stwa i wtedy wiele rzeczy, dotąd nie- 

załatwionych, zostanie załatwione, al- 

bo gdy pójdziecie do Genewy, to nie 

dziwcie się, że społeczeństwo polskie 

zajmie wobec waszych choćby słusz- 

nych żądań i skarg stanowisko odpor- 

ne, bo to jest stanowisko zrozumiałe. 

Wasza broszura o pacyfikacji jest je- 

dnostronna. Nie zamieściliście tam fo- 

tografij spalonych polskich dworów i 

chałup. Nie tam nie mówicie o sabo- 

tażu. Rząd za bardzo się szanuje, że- 

by z wami na terenie międzynarodo 

wym procesować się. Kto robił pacy- 

fikację, doskonałe rozumiał wszystkie 

mówca 

ujemne skutki chwilowe, jakie stąd 

wynikną, ale dobrze zasłużył się spo- 

łeczeństwu polskiemu przez doraźne 

krótkie spięcia i uchronił kraj od og- 

nia wojny domowej. 

Kończąc mówca stwierdza, že w 0- 

gólnym bilansie i plusy i minusy dają 

wzrastanie państwa, które z dzisiej- 

szemi kryzysami ogólno-europejskie- 

mi daje sobie lepiej radę niż niejedno 

ze starych państw. 

* W dalszym ciągu dyskusji na po- 
siedzeniu komisji spraw zagranicz- 
nych przemawiali posłowie Piestrzyń- 
ski (KI. N.), Bittner (Ch.D.), Zieliń- 
ski (Kl. N.), Czapiński (PPS), Stroń- 
ski Stanisław (Kl. N.) i pos. Radzi- 
wiłł (BB). 

Przemówienie Min. 
Zaleskiego. 

Naslępnie zabrał głos minister spr 

zagranicznych Zaleski, który odpo- 

wiadał na niektóre kwestje, poruszone 

w toku dyskusji. W sprawie przystą- 

pienia w 1929 r. Gdańska do paktu Kel 

loga, minister oświadcza, że rząd poi- 

ski zdecydował się zgłosić to przystą- 
pienie, gdyż w kroku tym upatrywał 

manifestację, dającą wyraz dążności 

  

do konsolidacji pokoju nad Bałtykiem 

oraz do stabilizacji stosunków opar- 

tych na istniejących traktatach i sta- 

bilizacji granic politycznych, stworzo- 

nych temi traktatami, jak również i z 

: co do 

  

uwagi na to, że miał wątpliwa: 

podstawy prawnej, na zasadzie której 

mógłby odmówić wnioskowi Gdańska 

o zgłoszenie jego przystąpienia. Rząd 

polski powziął decyzję swą z zawaro- 

waniem nienaruszalności statutu pra- 

wnego wolnego miasta, jako też sto- 

  

sunków prawnych, łączących Gdańsk 

z Ligą Narodów i Polską. 

Dalej p. minister porusza sprawę 

wniosku senatu w. m. Gdańska do ko- 

misarza Ligi, wniosku, żądającego 

przyznania portowi gdańskiemu mo- 

nopolu na różnych drogach morskich 

do Polski i z Polski. W wyjaśnieniach 

swych rząd polski kategorycznie od- 

rzuca niczemm nieuzasadnione żądanie 

Gdańska. Obecnie specjalna komisja 

prawników, powołana przez sekreta- 

rza generalnego Ligi Narodów, zaj- 

muje się wyjaśnieniem podstawy pra- 

wnej, na której senat gdański opie- 

ra swe rozumowanie. Co do skargi rzą 

du polskiego na traktowanie Polaków 

w Gdańsku, to rząd polski wystąpił w 

dniu 30 września 1930 r. z wnioskiem 

do wysokiego komisarza Ligi Naro- 

dów o decyzję w sprawie sytuacji 

mniejszości polskiej w Gdańsku, jak 

również obywateli polskich. W. ciągu. 

najbliższych miesięcy należy się li- 

czyć z rozpatrzeniem przez czynniki 

Ligi Narodów tych żywotnych i waż- 

nych dla obywateli połskich i mniej- 

szości polskiej w Gdańsku zagadnień. 

Co do sprawy wykonania konkor- 

datu, to zawiera on w sobie dwa typy 

postanowień. W wielu sprawach są 

te postanowienia ostateczne i te są wy- 

konywane przez rząd z całą skrupułat- 

nością. Inne sprawy wymagają do- 

piero załatwienia. Rokowania jednak 

co do tych spraw posuwają się stale 

naprzód i minister ma nadzieję że bę- 

dą one stosunkowo w bliskiej przysz- 

łości załatwione. Co się tyczy obrząd- 

ku wschodniego, to rozmowy rządu 

polskiego na ten temat z Watykanem 

nie są jeszcze zakończone. Znana 

wszystkim życzliwość Ojca Świętego 

do Polski i w tej sprawie pozwoli zna- 

leźć takie rozstrzygnięcie, które pogo- 

dzi drogie dla wszystkich katolików in 

  

teresy Kościoła z interesami Polski. 

Wreszcie w sprawie taktyki de- 

fenzywnej w Genewie min. Zaleski za- 

znacza, że wynika ona z tego, że ataki 

wychodzą ze strony, która ma na ce- 

lu osłabienie sytuacji międzynarodo: 

wej Połski. Zrównoważona opinja 

świata zaczyna już dochodzić do 

przekonania, że ten system przynosi 

więcej szkody opinji tych, którzy go 

prowadzą, a nie tym, przeciw którym 

jest on stosowany. Gdy się przekona- 

my, że tak nie jest niewątpliwie bę- 

dziemy zmuszeni zastosować inną tak- 

tykę. 

Na tem dyskusję wyczerpano. Na- 

stępne posiedzenie w środę 25 b. m. 

GAWEN NRIEAARE 8     

Bomba w sądzie. 

BUKARESZT 21.11. Pat. — Przed rozpra- 

wą sądową przeciwko terorystem-komuni- 

stom w Gałaczu w sali, w której się zebrał 

sąd cksplodowała bomba. Ofiarą eksplozji 

padł jeden wojskowy, który został ciężko 

ranny. Eksplozja wywołała panikę w gmachu 

sądowym. Sprawcy zamachu zamierzali wi- 

docznie zniszezyć dokumenty ob 

usunąć sędziów i oskarżyciełi. Zamach z0- 

stał prawdopodobnie dokonany przez świad- 

ków, którzy byli przyjaciółmi oskarżonych. 

  

burze śnieżne, 

MADRYT 21.11. Pat. — Nad Hiszpanią 
przeszła burza Śnieżna, która przerwała k 

munikację kolejową, samochodową, tełeżoni- 
czną i telegraficzną w prowincjach Santan- 
der, Pałaneia w niektórych miejscach Śnieg 
sięga 2 metrów grubości. 
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DDIEZIERÓK 
Obywatel Ziemi Mohylewskiej i Mińskiej 

po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakra- 

mentami, zmarł dnia 20 lutego 193! r., przeżywszy lat 59. 

Wyprowadzenie zwłok z 
nastąpi dnia 23 lutego (w poniedziałek) o godz. 

Św. Jakóba, skąd po nabożeń- do parafjalnego Kościoła 
stwie żałobnem odbędzie si 

domu żałoby (Jagiellońska 7) 
m. 30 

ę pogrzeb na cment. Rossie. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, 

przyjaciół i znajomych 

Żona, Bracia, Bratowe, Synowice i Synowcowie. 

  

Wywiad Marszałka Piłsudskiego. 

RIO DE JANEIRO. 21.1. Pat. — 

Wielki dziennik brazylijski „Coreio 

da Manha'* zamieszcza wywiad, udzie- 

iony korespondentowi tego pisma na 

Maderze przez Marsz. Piłsudskiego. 

W wywiadzie tym Marszałek nie po- 

rusza zagadnień politycznych. oma- 

wiając tyłko sprawę emigracji poł- 

skiej do Brazylji. W zakończeniu wy- 

wiadu Marszałek wskazuje, że Polska 

żyje w spokoju i ładzie i zgodnie z 

    
  

  

wiekową tradycją daleka jest od wszel 

kich ambicyj zaborczych. 

Korespondent uzupełnia wywiad 

informacjami o sytuacji gospodarczej 

Polski, których udzielił mu bawiący 

na Maderze kpt. Lepecki. Zamiesz- 

czając wywiad, dziennik podaje jed- 

nocześnie charakterystykę postaci 

Marszałka Piłsudskiego, nazywając go 

polskim Napoleonem. 

Zmniejszenie kontyngentu parcelacyjnego. 
Tel. od wł. ko 

Do Sejmu wpłynął rządowy pro- 

jekt ustawy w sprawie zmniejszenia 

kontygentu parcelacyjnego na rok 

1931. Ustawa o wykonanie reformy 

rolnej przewiduje roczny kontygent 

parcelacyjny na 200.000 hektarów. O- 

r. z Warszawy. 

becnie projekt zmniejsza ten konty- 

gent wyjątkowo na rok 1931 o 30 tys. 

ha, ze względu na ciężką sytuację w 

rolnictwie i spadek cen ziemi, gdyż w 

przeciwnym razie doprowadzi to do 

dalszej deprecjacji wartości ziemi. 

Zamach na króla albańskiego. 
WIEDEŃ 2t.I[. Pat. Na króla 

albańskiego Achmeda-Zogu bawiącego 

obecnie w Wiedniu, dokonano w Wie- 

dniu w piątek zamachu rewolwero- 

wego na tle politycznem. Król Ach- 

med-Zogu był na przedstawieniu w 

operze. Po przedstawieniu, które się 

skończyło o godz. 22 wyszedł król z 

gmachu opery tylnem wy jści 

  

  

iem i udał 

się wraz z towarzyszącemi mu osoba- 

mi od samochodn, który czekał na 
nich. W chwili, kiedy krół zajął miej- 

see w szamochódzie padło 10 strzałów. 

Król wyszedł bez szwanku, natomiast 

adjutant Topolayi został zabity, a mi- 

nister dworski Libahow został ranny 

w nogę. Król nie zważając na niebez- 

Szczegóły 
WIEDEŃ 21.11. Pat. — O zamachu na 

króla Achmed-Zogu podają dzienniki nastę-- 

pujące szezegóły: Sprawey zamachu, ujrzaw- 

szy króła i jego orszak, składający się 4 

osób, rozpoczęli strzelaninę z rewolwerów. 

5 strzałów zraniło, śmiertelnie mjr. Topołayi, 

jeden strzał zranił ministra albańskiego Li- 

bachowa. Libachow dobyl równieź rewolwe- 

ra i strzelił kilkakrotnie do spraweów za- 

machu, chybiająe jednak celu. Również i 

albański konsul generainy, znajdujący się w 
pobliżu 'autemobilu, strzelił do uciekających 

Motywy 
WIEDEŃ 21.1. Pat. — Przesłuchiwanie 

w ciągu nocy aresztowanych w sprawie za- 
machu na króla albańskiego dwóch Albań- 

czyków szło w kierunku wyjaśnienia, czy 

wchodzą tu w grę również i inni sprawcy za- 

machu. Aresztowany Gjełossi dowodzi, że 

przypadkiem tytko przechedził obok hudyn- 

ku opery no Operngasse, gdzie zobaczył sa- 

mochód króla i że hez żadnego porozumienia 
się z drugim Alban ykiem dokonał zama- 

chu. Drugi zamachowiec Aziz Cani zaznacza, 

  

  

   

    

    

   
    

pieczeństwo rzucił się na ratunek ofia- 

rom zamachu. Policja aresztowała 

sprawców. Są te członkowie albań- 

skiej organizacji terorystycznej Aziz 

Cami i Niag Gjelossi. 

Krót odjechał do hotelu „Imperiał*. 

Wieekanelerz Schober zjawił się w 

towarzystwie generalnego sekretarza 

ministerstwa spraw zagranicznych Pe- 

tera. w hotelu „Imperial* i wyraził 

królowi Achmed Zogu ubolewanie Z 

powodu okropnego wypadku. Równo- 

cześnie wieekanelerz Sehober wyraził 

królowi w imieniu rządu austrjackie- 

ge zadowolenie z powodu uratowania 

króla. 

zamachu. 
sfrawców zamaeku. Razem  naliezono 15 
strzałów. 

Publiczność, wzburzona zamachem zatrzy- 

miała obu sprawców i oddała ich w ręce po- 
lieji. Obaj są byłymi oficerami albańskimi. 
Otoczenie króla twierdzi, iż był jeszeze trze- 
ci uczestnik zamachu, który jednak zdołał 
zbiec. Policja aresztowała kilka osób. Prasa 
wiedeńska, omawiając zamaeh, występuje 
ostro przeciwko tym emigrantom, którzy na- 
dużywają zuchwale prawa azylu. Prasa do- 
maga się ostrej kontroli obcokrajoweów. 

zamachu. 
że wiedział o obecności króla w gmachu ope- 
ry, © że już poprzedniego dnia postanowili 
wraz z Gjelossim dokonać zamachu na króla. 
W tym celu mieli się oni udać pod gmach 
opery i łam oczekiwać na wyjście króla. 

- Obaj aresztowani Albańczycy oświadczyli 
że dokonali zamachu z pobudek politycznych 
w celu usunięcia króla. Adjutant króla To- 
polayi rażony dwoma strzałami w głowę po- 
niósł śmierć na miejscu. 

Oświadczenie sprawcy zamachu. 
WIEDEŃ 21.11. Pat. — Polieja aresziowa- 

ła 12 podejrzanych emigrantów albańskich. 
Sprawea zamachu Gjelossi oświadczył, że 
żałuje, iż nie mógł wykonać swego zamiaru 

zabicia króla Zogu, król bowiem wygnał go 

z kraju i zasądził wraz z jego wspólnikami 

zaocznie na Śmierć. 

Rewolucja w Peru. 
LIMA 21.1. Pat. Rewolucja przy- 

gotowywana przez spiskoweów, wy- 

buchła w piątek rane w Calao. Rewo- 
luejoniści którymi dowodzi gen. Pedro 
Martines, rekrutują się z pośród mary- 

narki i artylerji lądowej. Prezydent 
ogłosił stan oblężenia w Calao. Dwa 

  

pułki piechoty wysłane zostały do Ca- 
lao. W Limie panuje spokój. 

LIMA 21.11. Pat. — Potwierdza się 
wiadomość, iż po nieudałej próbie wy- 
wołania rewolucji przywrócono cał- 
kowity porządek. W ezasie walk zgi- 
nelo 40 osób. 

Zmiany wśród dygnitarzy sowieckich. 
(Tel. od wl. kor 

Z. Moskwy donoszą: prezydjum 
centralnego komitetu Z. Ss. R. R. udzie 

liilo Krzyżanowskiemu dymisji ze sta- 

nowiska przewodniczącego państwo- 

wej komisji planów Z. 5. R. R. i mia- 

nowało go członkiem najwyższej ra- 

dy gospodarczej Związku sowieckiego 

Jednocześnie prezydjum powołało 

  

. z Warszawy). \ 

byłego dowódcę sowieckich sił mors- 

kich, na morzu Bałtyckiem, Zofa i 

członka kolegjum komisarjatu ludo- 

wego komunikacji Fomina na zastęp- 

ców komisarza ludowego komunika- 

cyj wodnych. Na stanowisko zastępcy 
komisarza ludowego skarbu powołano 

Genkina. 

Cena 20 groszy. 

Nr. 43 (1985) 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROJEKT USTAWY PRASOWEJ. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych koń- 
czy opracowanie projektu ustawy prasowej. 

Po ostatecznem zredagowaniu projekt zosta- 

nie przedłożony prasie w celu wydania o nim 

opinji. Jednocześnie opracowuje się projek 

ustawy o poborach i honorarjach dziennika- 

rzy. 

ZABIEGI O ZWOLNIENIE REDAKTORA 
„RYTASA“. 

u dziennikarzy litewskich 
cił się do ministra spraw 

rawicziusa z pośrbą o zwol- 

nienie członka związku, redaktora „Rytasa”* 

Radzewicza. Arawiczius miał odpowiedzieć, 

że zwolni Radzewicza, jeżeli złoży on odpo- 

wiednie podanie. 

TOWARZYSTWO ESTOŃSKO-LITEWSKIEJ 
PRZYJAŹNI. 

„Elta* podaje, iż w dniu święta 16 lutego 

w Tallinie odbyło się uroczyste posiedzenie 

Tiwa Estoūsko-Litewskiej przyjaźni przy u- 

dziale przeszło 70 osób. Posiedzenie otwo- 

rzył p. Ueson, głowa miasta, z zając w 

swej mowie potrzebę istnienia zakładanego 

'T-wa. 

Do zarządu zostało wybranych 10 osób, 

w tej liczbie p. Ueson, gen. Losman i inni. 

PIERWSZE ZAPOTRZEBOWANIE DRZEWA 

SOWIECKIEGO W KŁAJPEDZIE. 

Jak e dowiadujemy, właściciele kłaj- 

pedzkich fabryk mebli zwróciłi się niedawna 

do Dyrektorjum Kraju z prośbą o zezwołe- * 

nie na kupno sowieckiego drzewa; które jest 

tańsze i odpowiedniejsze do wyrobu mebli. 

(SIĄŻKA O WITOLDZIE PO ROSYJSKU. 

W Kownie została wydana w języku ro- 

  

   
Prezes zwią 

dr. Purycki zwi 
wewnętrznych A 

        

   

  

  

syjskim książka o Witoldzie p. t. „Witowt 
Wielikij. Supremus Lithuaniiae Dux*.    

  

K ę wydał wojskowy kapelan pra- 
wosławny Kórczinskij. 

PROCESY. 

26-b. m. sąd wojenny w Kownie rozważy 
sprawę centralnego komitetu litewskiej par- 
tji komunistycznej, w której oskarżonymi są 
znani komuniści litewscy Wirełunas, Kaspe- 
kajtis i Snieczkus. 

18 marca odb. 
„pleczkajtisowców'. Wśród oskarżonych jest 
jedna kobieta. 

ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA. 

Prokurator sądu okręgówego w Kownie 
zwolnił z więzienia b. kierownika działu go- 
spodarczego policji kryminalnej Gedmina, a-. 
resztowanego w sprawie zamachu na Rus 
stejkę. 

ОБТНЫНИНИБНО ZAC ROOT ZET EEECOREA 

„Viln. Rytojus“ nuczuło się dotkniętem 

wzmianką w naszem piśmie, w której była 

mowa o tem że kołonja litewska w Wilnie 

urządza obchód rocznicy ogłoszenia niepod- 

ległości Republiki Litewskiej. 

Przyznajemy chętnie, że określenie „ko- 

lonja litewska” jest w danym wypadku nie- 

stosowne. Wzmianka w tej formie trafiła 

do druku wskutek niedopatrzenia redakcji, 

Powstaje jednak pytanie, czemu kronikara 

użył powyższego określenia, które nasunęłe 

się mu na myśl mimowoli i które bynajmniej 

nie było wyrazem jakichś ubocznych inten- 

cyj z jego strony? е 

Odpowiedź łatwa. Miejscowe społeczeń- 

stwo litewskie jest tak zamknięte w sobie, 

tak wyraźnie stroni od ogólnego życia spo- 

łecznego i politycznego w naszym kraju, tak 

rzadko występuje na widowni publicznej, że 

obserwator powierzchowny stosunków miej 

scowych (a kronikarz notuje przeważnie zew- 

nętrzne objawy życia) zapomina częstó” оТ 

istnieniu elementu litewskiego unas i skłon= 

ny jest traktować go, jako jakąś obcą grupę, 

mającą niemal egzotyczny charakter. Zresż- 

tą określenie „kolonja* jest często używane 

nie w dosłownem znaczeniu tego wyrazu 

i stosowane nawet do autochtonów, o ile 

stanowią oni znaczną mniejszość i nie wy- 

wierają wpływu na bieg życia ogółnego. Tak 

doniedawna było w powszechnem użyciu wy- 

rażenie „Kkolonja żydowska w Jerozelimie*, 

Język jest tylko odbiciem życia. 

EEST STASYS 

Giełda warszawska z dn. 21.II. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary . « « « » . ... . « 8,91—8,93 — 8,89. 
Belgja . . . . . . . 124,40—124,71— 124 09 
Holandja . . . . . . 358,10—359,/0—357,20 
Londyn . . . . . . . . 43,34—43,40— 43,23 
Nowy York . . . . - . 8.918—6,938—8,898 
Nowy York kabel. . . 8.927—8,947—8,807 
Раг jesce ać ‚ 34,99—35,08 34,90 
PramEn 1 2.2002 
Stokhołm . . .. . 
Szwajcarja . . . . 

. 26,421/, —26,40—26,36 
. 238,90 —239 50—238,30 

‚ 17208 —172,51—171,65 
Wiedań. « + « » « « 125,38—125,69—125,07 
Włoehy. . - . . . . . 46,72—46,84—46,60 
Berlin w obr.pryw. . - - - 212,05 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5% Konwersyjna . . « « . + . ® . 29,50 

6% dolarowa . « -- « е с «: + „ . 71,50 

100% Kolejowa - - » - - « « . . . 103,00 
3% budowiana. . ‚ „< e „| 50,00 
8% L. Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G. K. 0400 
Te saine 705 ii sia a < <w „08.22 
8% ziemskie . . .. . . . . ‚ 82,00—83,00 
ЧОИ ОН КН +00. 02,0%. GRĘ 52,25 
8% warszawskie . . . 72,25—72,00—72,25 
5% warszawskie . . . . . . « » - „57,00 
8% Częstochowy . . . « . « » . » « 63,00 
1095 Lublina 421 + e aa o 4 0 К 
805 Piotrtowa *-- VL LSP AE 
1095 Radomia k. . 74,50—64,75 

AKCJE: 

Bank Handlowy . . OS 
Bank“ Polski 524. 96 < LO 
Sole Potasowa. . 
Siła i Światło Gaia 1 ul ОЙ 

Węgiel si ja S Aa 

OstrowWIBG < «4 Zi) © 45,00 

Starachowice . - - « «2 « + + « + 11,78
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POSTĘP KULTURALNY WSI TUTEJSZEJ 
Po paroletniej nieobecności w Wil- 

nie, zajrzałem tu znowu. Wiadomo, 
Świeże spojrzenie często zauważy wię- 
cej, aniżeli oko człowieka miejscowe- 

go, z dnia na dzień obserwującego po- 
wolną ewolucję lokalnej kultury. 

Że Wilno — mimo wszystkie skar- 
gi autochtonów na cięż czasy 
pięknieje; że coraz dalej odbiega od 
przedwojennego zaniedbania — pisa- 
łem już kiedyś. Dziś wypada mi tylko 
stwierdzić dalszy w tym kierunku po- 
stęp. Nie wiem, czyja to zasługa, ale 
widzę że tak jest. Widzę jasno, wyraź- 
nie, bo dobrze stoi mi w pamięci ob- 
raz Wilna dawnego, przemocą orjen- 
talizowanego. 

    

    

Dziś upodabnia się ono coraz moe 
niej do miast Europy zachodniej. 

Ale nie to najmocniejsze sprawiło 
na mnie wrażenie. 

Zajrzałem na wieś. Niedaleko. A 
jednak na wieś głuchą, drzemiącą i 
niełatwą do przyjmowania „nowi 

nek*. Znalazłem zmiany ciekawe. 
Oto wagon trzeciej kłasy. Włościa- 

nie i żołnierze. 
Gawędzą. 
Stary, 50-ciokilkołetni chłop, wy- 

pytuje o służbę wojskową. Owszem, 
chwalą: dobrze chłopakom, nie moż- 
na narzekać. (o jakiś czas, w Święto 
wpadnie człowiek do swoich. 

—- Nie to, co dawniej. Jak mnie 

  

      

do wojska wzięli, wysłali do Kazania, 

to przez 5 lat matki, ojca nie widzia- 
łem. 

Toczy się dalej rozmowa... Daw 
niej tak było... Dzisaj jest tak... 

I oto niespodzianie odzywa się 
stary: 

— Dawniej karali za to, żeś dzie- 

ciaka dawał uczyć. Teraz karzą, jak 
do szkoły nie poślesz... 

— Nie odrazu lud pogodził si 
tą zmianą — mówi mi kierownic 
szkółki wiejskiej. Nie ma pan poję- 
cia, ile to wojen trzeba było stoczyć, 
zanim przekonali się do potrzeby o 
światy. Osiem, sześć lat temu wciąż 
słyszało się narzekania: „Ojciec, 
dziad czytać nie umieli, a łepiej żyli 
od nas“. Mimo kar, szkółka wciąż 
świeciła pustkami. 

— A dziś? 

-- Dziś — przepełnienie. Mam 100 
uczniów i uczenic, a przeszło trzy- 
dzieścioro dzieci trzeba było sąsied- 
nim szkółkom pooddawać. 

Gdy trafiła się dziewczynka nie- 
dorozwinięta i nauczycielka radziła 
odroczyć zapisanie jej do szkoły, mat- 
ka gorąco zaprotestowała: 

— Moje dziecko nie gorsze od in- 
nych. Tamte się uczą, to i moja musi. 

— Więc opornych już niema? -— 
pytam. 

— Owszem, zdarzają się. Ale z 
każdym rokiem mniej. Najważniejsze 
jednak to, że dużą frenkwencją cieszą 
się wieczorne kursy dła dorosłych. 
W naszej wiosce 39 mężczyzn i ko- 

z    

biet uczęszcza pilnie bez żadnego 
przymusu. 

— Korzystają? 
— O, tak, bardzo. 
— W jakim kierunku okazują naj 

większą ciekawość? 
— Poza czytaniem i pisaniem, gor 

diwie przykładają się do rachunków. 
„Żeby się nie dawać oszukiwać” —- 
powiadają. Pozatem lubią słuchać o 
instytucjach społecznych i państwo - 
wych. 

Przez jakiś czas buntowała się 
szlachta zagrodowa. Nie chciała się u- 
czyć z „chamami*. Dziś uprzedzenie 
to minęło, co wymagało jednak sporo 
trudu i perswazji. Trzeba było wpajać 
przeświadczenie, że w obecnych cza- 
sach chamem jest każdy, co nie umie 
czytać, ani zachowywać się przyzwoi- 
cie, choćby miał herby rodowe. 

— A czy nie zauważyła pani róż- 
micy właśnie w zachowywaniu się 
szlachty i chłopów? 

— Owszem. Naogół taki szlachet- 

ka zagrodowy odznacza się wychowa- 
niem lepszem. Szkoła jednak prędko 
i włościan ogładza. Oto, np., niedaw- 
no zdarzył się ciekawy epizod. Urzą- 
dzono, z okazji dziesięciolecia, wie- 
czorek dla kursistów. „Dlaczego tylko 
dła kursistów?* — pytają. „Dlatego, 

że inni zachowują się niewłaściwie: 
tańczą w czapkach i z papierosami w 

  

  

  

ustach. Nastąpiła z tego powodu re- 
wolta. zaproszeni urządzili sobie 
własny bal. Tańczyli — jakby na 
złość — w czapkach i z papierosami. 
Ale kiedy następnie znów urządzone 
zabawę, zerwali z tą tradycją i zacho- 
wywali się bez zarzutu. 

— Szkoła więc ma 
wpływ na obyczaje? 

— Tak, niewątpliwie. Ale sprawa 
ta postępuje znacznie szybciej tam. 
gdzie i ksiądz baczniejszą zwraca na 
nią uwagę. Niedawno odwiedzili na- 
szą wieś trzej 00. misjonarze. Kazania 
ich sprawiły wrażenie olbrzymie. Ba- 
by marzą teraz o nowej wizycie tych 
kapłanów. 

— Tylko baby? 
— Przedewszystkiem one. Chłopi 

tutejsi często biją żony, biją bez miło- 
sierdzia. Owi misjonarze zwrócili na 
to specjalną uwagę i wygłosili na ten 
temat szereg nauk bardzo przekony- 
wujących. To też przez pewien czas 
prawie nie słyszało się o biciu kobiet: 
Obecnie skarżą się one, że mężowie 
już o tem zapominają. 

— W każdym razie uważa pani, 
że lud tutejszy łatwo poddaje się do- 
brym, kulturalnym wpływom? * 

— O, tak. Kto na tem polu pracu- 
je, prędko spostrzega, że kuliura była 
tu sztucznie powstrzymywana i dobra 
polityka oświatowa może bardzo szyh- 
ko podnieść poziom życia łudu. 

Przedewszystkiem należałoby dą- 
żyć do poprawy warunków mieszka- 
niowych. 

— A to jakim sposobem? 
— Nie ma się pojęcia, jak prymi- 

tywne spotyka się tu urządzenie chat. 
Dość powiedzieć, że u wielu chłopów 
łóżko jest zbytkiem. Sypiają na ła 
wach, w kożuchach często całemi ty- 
godniami nie zdejmowanych i pełnych 
robactwa. Wylegają się na piecacłi 
brudnych, nigdy nie czyszczonych po- 
rządnie. Zdarzają się mieszkania bez 
stołu, bez kufra... 

— (o na to poradzić? 
— Należałoby stworzyć w Wilnie 

jakiś skład najprostszych sprzętów— 
skład, prowadzony ideowo, nie dla zy- 
sku; a jednocześnie rozwinąć odpo- 
wiednią propagandę. Wystarczy, aby 
jeden, drugi włościanin został zaopa- 
trzony w jakie takie sprzęty domowe, 
a inni rychło pozazdroszczą mu tego 
i powoli zaczną je również nabywać. 
Możnaby potem zacząć urządzać coś 
w rodzaju konkursów z nagrodami za 
przyzwoity wygląd izb mieszkalnych. 

Przecież stopa życia i skała po- 
trzeb ogniska domowego to jeden z 
pierwszych przejawów kultury. 

Może powyższe uwagi tutejszej na- 
uczycielki ludowej zainteresują nie- 
których czytelników „„Kurjera''?... 

Benedykt Hertz. 

wyraźny 

  

   

    

   

  

Popierajcie Ligę Morską 

Emigracja do Argentyny 
wstrzymana. 

Jak się dowiadujemy, wydane 
przez Urząd Emigracyjny  zarzą- 
dzenie o wstrzymaniu emigracji do 
Argentyny na przeciąg lutego, zostało 
przedłużone jeszcze na następny mie- 
siąc — marzec. 

Wobec powyższego w chwili obec 
nej do Argentyny emigrować mogą je* 
dynie osoby, posiadające stamtąd we- 
zwania imienne z zapewnieniem pracy 
lub utrzymania. 

PARYSKA SENSACJA. 
Paryż przeżywa sensację nielada. 

Jeden z najzdolniejszych karykaturzy - 
stów francuskich  Jehan  Sennep 
„chłostnął* parlament nadsekwański 
takim biczem satyry, że poczciwy 
monsieur Chiappe, prefekt policji pa- 
ryskiej, chwycił się za głowę i wysłał 
na miasto gromadę agentów z suro- 
wym rozkazem skonfiskowania 
wszystkich numerów pisma humory- 
stycznego „Le Rire“. 

W Paryžu zawrzalo. W tym Pary- 
żu. który toleruje anonse w rodzaju: 
„Brunetka i blondynka, młodziutkie, 
ładne i cudownie zbudowane, mogły- 
by przyjmować dwóch zamożnych 
gentlemanów w wieku od 30 do 60 lat, 
pragnących rozrywki bez następstw. 
Zgłaszać się sub „Biała lilja“, Admin. 
„Le Surire*; lub: „„Szkoła miłości czyli 
30 sposobów miłosnych. Ta książka 
nauczy was miłości, której się nikt 
nie oprze. Wszystkie czułości i rozko- 
sze są lu obszernie wytłumaczone, z 
niestychaną  obfitością szczegółów. 
Miłość, bez niebezpieczeństwa dla 
zdrowia. 30 najlepszych foto-aktów 
ze szczegółowym opisem, który zacle 
wyci kochanków i małżonków. Wy- 
syłamy natychmiast za opłatą 15 fr... 
Księgarnia „de la Lune“ 7, rue de la 
Lune — Paris (2-6) (obok bramy 
Saint-Dónis)'. Od ogłoszeń podob- 

nych roją się pisma francuskie. Strę- 
czycielstwo i pornografja kwitną w 
najlepsze, a nikt jakoś sprawy tej nie 
poruszał ani też prefekt policji agen 

tów swych na nogi nie. stawiał. Do- 
piero teraz... 

Cóż się jednak właściwie stało? 
Oto Sennep przedstawił na łamach 
„Le Rire* cały parlament francuski 
jako... dom publiczny, a najwybitniej- 
szych posłów, senatorów i ministrów 
— jako... wesołe dziewczynki. Satyra 
była — nawet na zepsute podniebie- 
nia francuskie za ostra i cały na- 
kład „Le Rire* skonfiskowano, klisze 
opieczętowano, przeniesiono to wszyst 
ko do gmachu prefektury i zamknięto 

  

"w osobnym pokoju na trzy spusty. 
Moralności publicznej stało się zadość. 
Prefekt Ghiappe odetchnął. 

Jednak, jak to zwykle bywa, nie- 
liczne egzemplarze niefortunnego pis: 

ma ocalały. Rozchwytano je niemał 
na wagę złota. Sprawa nabrała roz - 

głosu i posmaku niezwykłej pikante: 
rji. Dziś jest sensacją Paryża, prowin- 
cji, no i w dużym stopniu zagranicy. 
Wszyscy zgodnie przyznają, że od- 
kąd świat istnieje, nikt jeszcze par- 
lamentu w tak zjadliwy sposób nie 
spostponował. Satyra przeszła samą 
siebie. 

Przypatrzmy się jednak bliżej jed- 
nemu z tych „białych kruków*, który 
szczęśliwym trafem do redakcji naszej 
się dostał, Oczywiście, nałeży dobrze 
się orjentować we francuskich stosun- 
kach politycznych, aby należycie o- 
cenić całą gryzącą ironję satyry. I je- 
szcze jedno: trzeba — vox fancibus 
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Tragedja białoruska. 
Podana przez agencję telegraficzną 

„PAT wiadomość że w związku z te- 
rorem komunistycznym wobec przy- 
wódców ruchu białoruskiego BSSR, 
słynny uczony białoruski prof. W. Ig- 
natowski i poeta Janka Kupała popel- 
nili samobójstwo, w rezultacie które- 
go pierwszy został zabity, a drugi cię- 
żko ranny, — żywo poruszyła umysły 
społeczeństwa białoruskiego w Wii- 
nie. 

  

Fakt teń jest ogromną tragedją dla 
Każdego Białorusina, bez wzgłędu na 
jego zapatrywania polityczne. Wszak 
Kupala — to jedyna tak wielka po- 
stać nietylko w literaturze, lecz i w 
odrodzeniowym ruchu białoruskim 
wogóle. Jest on największym białoru- 
skim poetą, a zarazem twórcą ogólnie 
przyjętej białoruskiej ideologji naro- 
dowej. Co do prof. W. Ignatowskiego. 
—jest on również jednostką wybitna. 
jako przedstawiciel młodej nauki bia- 
łoruskiej oraz niestrudzony działacz 
społeczny. 

  

To też w związku z tak tragicznym 
losem obydwóch z iniejatywy Biało- 
ruskiego Związku Akademickiego w 
dniu 20 b. m. odbyła się narada przed- 
stawicieli białoruskich organizacyj i 
instytucyj w Wilnie, na której posta- 
nowiono w najbliższym czasie przy- 
stąpić do zorganizowania protestu 
przeciwko prześladowaniom Białoru- 
sinów w Mińsku, ofiarą których padli 
Kupała i Ignatowski. Sprawą zorga- 
nizowania wiecu protestacyjnego ma 
się zająć, obran yna tem zebraniu, Ko- 
mitet Organizacy jny. 

   

Jednocześnie w kołach białoru- 
skich krążą rozmaite domysły co do 
bezpośredniej przyczyny samobójstwa 
J. Kupały i prof. Ignatowskiego. Co 
do tego wyłaniają się dwie możliwo- 
ści: jedna, jak było podane w oficjal- 
nym komunikacie „PAT'%a”, to usta- 
wiczna napaść prasy komunistycznej 
na Kupałę i Ignatowskiego, oburzają- 
cej się za ich przekonania narodowc. 
Napaści te w niektórych wypadkach 
przechodziły wszelkie granice, jak na- 
przykład w związku z ostatniemi a- 
resztowaniami inteligencji  białoru- 
skiej w Mińsku, kiedy, obok innych. 
Kupałę i Ignatowskiego pod niebywa- 
łą presją zmuszono do podpisania i 
ogłoszenia deklaracji z żądaniami ka- 
ry śmierci dla zaaresztowanych współ 
braci. 

  

Z drugiej znowu strony nie są zu- 
pełnie bezpodstawnemi domysły, że 
wypadek ten nie jest samobójstwem. 
ale raczej zamachem komunistycznym 
na znienawidzonych działaczy. Wszak 
Ignatowski w ciągu długich łat był 
wpływowym członkiem Kompartji, z 
której rok temu za swe tendencje na- 
rodowe ku wielkiemu zadowoleniu 
komunistów został usunięty, oraz po; 
zbawiony wszystkich godności państ - 
wowych. 

Tak samo Kapała, obok którego 
grupowała się cała opozycja ideolo- 
giczna, był znienawidzony w sferach 
komunistycznych, co się przejawiało 
szczególnie w ostatnim czasie. Cał- 
kiem więc jest możliwe, że komuniści 
we właściwy sobie sposób postarali sie 
pozbyć znienawidzonych a niebez- 
piecznych dla siebie jednostek. 

Nie wnikając jednak w wyjaśnie- 
nie bezpośredniego powodu, narazie 
musimy podkreślić ten tragiczny fakt. 
będący w każdym bądź razie płonem 
teroru komunistycznego, stosowanego 
z całą bezwzględnością wobec Biało 
rusinów. ar. 

  

    

     

   
      

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wiłeńskiego* pod Nr. 87.871 

dia W. S. 

haesit — znać stosunki, panujące w 
przeciętnym paryskim domu publicz: 
nym. W satyrze Sennepa tak Ściśle 
się bowiem kojarzą i zazębiają for- 
malności i zwyczaje parlamentarne z 
praktykami kapłanek Wenery, że 
człek wkońcu nie wie, gdzie się koń- 
czy parlament, a zaczyna zamtuz. 
Historja jest więc taka: pewien prze- 
ciętny Francuz z prowincji—nazywaj- 
my go p. Francois Moyen — Francuz, 
który, wzorem miljonów swych roda- 
ków, regułarnie płacił podatki, co + 
lata głosował do parłamentu i powięk- 
szał w miarę możności swą rodzinę, 
dowiedział się, że gazety paryskie 
wciąż o nim piszą i sam premjer czę- 
sto się nań powołuje (aluzja do rzą- 
dów parlamentarnych opierających 
się głównie na głosach szarych tłu- 
mów z prowincji). Postanawia więc 
p. Moyen zwiedzić Paryż, ze szczegól- 
nem uwzględnieniem łokalów „rozry- 
wkowych': Moulin Rouge, Akademi. 
Instytutu Współpracy Intelektualnej. 
Senatu, Izby Deputowanych... 

P. Moyen przybywa do Paryża, z 
pękiem banknotów w jednej kieszeni 
i głośną książką Maryse Choisy „Mie- 
siąc wśród prostytutek" — w drugiej. 
Rzecz dzieje się wieczorem. Jakiś gen - 
tHeman zaczepia dyskretnie p. Moyen. 
proponuje mu swe usługi w charakte- 
rze przewodnika po „Paryżu w nocy”. 
Na zapytanie, czy woli obejrzeć film 
wiełce sprośny w pewnem potajem- 
nem kinie czy też pójść na nocne po- 
siedzenie parlamentu, wybiera natu- 
ralnie p. Moyen to drugie. 

Jadą więc do Palais-Bourbon. Tam 
widzi gość z prowincji długi rząd „kli- 

I.L:E;NOS:KST 

Wyniki wyborów do zarządu Bratniej Pomocy 
Młodz. Akad. 

Zwycięstwo listy gospodarczej—zmierzch „wszechpolaków". 

Akad. 
Wczoraj odbyły się wybory do Zarządu Bratniej Pomocy Młodz. 

Na prezesa został wybrany 587 głosami kandydat kół naukowych 

p. Henryk Dembiński. 
Wice prezesami zostali także kandydaci kół naukowych: pp. Radzi- 

won (wice-prezes gospodarczy) i Popławski (wice-prezes ogólny). 

Lista młodzieży wszechpolskiej na członków zarządu—wycoiana— 

tem samem zapewnione jest przejście zarządu, wystawionego przez koła 

naukowe. 

W chwili, gdy to piszemy (godz. 1 m. 45), zebranie trwa. Przebieg 

zebrania aczkolwiek burzliwy, jednak bez ekscesów. Na sali obecnych 

1200 — 1500 osób. 
„Wszechpolacy“ ukryli się skromnie pod nazwą t. zw. „Koalicyj- 

nego bloku reform samopomocowych*. 

Szczegóły w najbliższym numerze. 

PERO ROR IRAS DI AERO CEAO GAONOE ALCS S RADIUS 

Podatek od Kart. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister skarbu wniósł do Sejmu 
projekt ustawy o podatku od kart do 
gry. Podatkowi temu podlegają karły 
do gry. wyrabiane w kraju, oraz spro- 
wadzane z zagranicy i Gdańska, przy- 
czem podatek wynosi od talji, z karto- 
nu papierowego 2 zł. i innych mater- 
jałów jak płótna, jedwabiu, masy ce- 
luloidowej 5 zł. Karty do gry muszą 
być opatrz. banderolą i stemplem urzę 
dowym. Sprzedaż kart nieopodatko- 
wanych i używanych jest wzbronio- 
na. Sprzedaż, wyrób i wywóz kart do 
gry podlega kontroli władz skarbo 
wych, przyczem władze mają prawv 
w restauracjach, kawiarniach i w sto- 
warzyszeniach, w których uprawia 
się gra w ty. sprawdzenia czy do 
gry używa się karty ostemplowane. 

    

Karty do gry nie mogą być opo- 
datkowane na rzecz związków komu- 
nalnych ani w postaci podatków sa- 
moistnych, ani w postaci dodatków 
do podatków. Dochód z podatku od 
kart w roku 1929-30 wynosił około 
470.tys. zł. Obecnie wobec projekto- 

wanej poczwórnej stawki podatko- 
wej przyniesie on około 2 mil. zł. Do- 
chód Polskiego Czerwonego Krzyża z 
kart do gry został zwiększony z 25 gr. 
na 1 zł. od każdej talji, to jest o sumę 
750 tys. zł. 

W związku z tem może zostać zni- 
żona subwencja płacona zarządowi 
Czerwonego Krzyża z dochodów lo- 
terji państwowej preliminowana na r. 
1931-32 w wysokości 1 milj. zł. 

     

Dywidenda Banku Polskiego. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że d. 25 b. m. 
Bank Połski rozpocznie wypłatę ak- 
cjonarjuszom dywidendy w wysokości 

15 zł. od jednej akcji 100-złołowej 
pierwszej emisji. 

Lotnicy polscy w Sudanie. 
WARSZAWA 21.I. Pat. — Lotnicy kpt. 

pilot Skarżyński i por. obeserwator Markie- 
wiez wystartowali w piątek rano z Kairu 
w stronę Chartumu w Sudanie angielskim 
i wylądowali po przebyciu półtora tysiąca 
kim. w miejscowości Antara, leżącej koło 
300 klm. na północ od Chartumu. W sobotę 

mieli lotnicy odłecieć do Chartumu, gilzie 
zatrzymają się prawdopodobnie przez nie- 

dzielę, poczem w poniedziałek odlecą do sto- 
licy Abisynji Addis Abeba. W ten sposób lo- 
tnicy przelecieli dotychczas 4700 klm., t. j. 
odbyli już */; część eałej wytyczonej trasy. 

Morderstwo i podpalenie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj o godz. 10 rano mieszkańcy do- 
mu przy ul. Twardej Nr. 59 zaalarmowani z0- 
stali kłębami dymu wydobywającego się z 
mieszkania małżonków Matuszewskich. na 
pierwszem piętrze. Zaalarmowano natych- 
miąst straż ogniową i policję. Straż ogniowa 
po przybyciu na miejsce wypadku wyważyła 
drzwi, które były zamknięte, ehociaż wiado- 
mem było, iż w mieszkaniu przebywa żona 
Matuszewskiego.W kuchni ujrzano nad otwar 
tym kuferkiem pochyloną kobietę w klęczą- 
cej postaci. Lekarz pogotowia stwierdził, że 
Matuszewska, (ona była to bowiem), jest mar- 
twa, przyczem na ciele jej skonstatował czte- 
ry kłute rany w okolicach serca, obok leżał 
na podłodze mały sztylecik, jakich używają 
do maniciuru. Strażacy skonstatowali, że 0- 
gień powstał w kilku punktach mieszkania, 
eo wyraźnie wskazuje na podpalenie. Ściany 

oblane były nafłą, podpalona była kanapa i 
łóżko. Znaleziono też do połowy wypróżnione 

butelki z naftą. T 
Po ugaszeniu pożaru, przybyły władze šled- 

cze, które rozpoczęły badanie. Najwidoczniej 
zbrodniarz chciał wzniecić pożar, by zwę- 
głone zwłoki nie wydały tajemniczej zbrodni. 
Narzędzie zbrodni jest tak małe, iż zachodzi 

podejrzenie, że było ono zatrute, dlatego 
przesłano je do analizy. Matuszewscy mu- 
sieli mieć w domu około 1500 zł. oszczędnoś- 
ci. Męża zamordowanej wezwano z urzędu, 
w którym pracuje i natychmiast poddano go 
przesłuchaniu. Stwierdza on, że żona jego 
była bardzo nerwowa i często dochodziło 
między nimi do kłótni. Na żądanie władz bę- 
dzie przeprowadzona sekcja zwłok Matuszew- 
skiej. Śledztwo stara się ustalić czy to sa- 
mobójstwo, ezy też morderstwo. 

Komuniści w Argentynie. 
BUENOS AIRES 21.11. Pat. — Do- 

unoszą z Posodos: Na pograniczu Pa- 
ragwaju grupa komunistów zajęła En- 

carnacion. go" z miastem 
przerwana. 

Aresztowanie autora „Cjankali". 
  BERLIN 21.II. Pat. Znany stuttgarcki 

lekarz dr. Wolf, autor głośnej sztuki teatralno 
filmowej pod nazwą „Cjankali* został aresz- 
towany. Dr. Wolt oskarżony jest o przestę- 
pstwo z art. 218 niemieckiego kodeksu kar- 
nego, zabraniającego spędzania płodu. 

Równocześnie aresztowano lekarkę dr. Ja- 

  

eobowitz, specjalistkę od chorób skórnych. 
Aresztowania te wywołały wielką sensację, 
gdyż jak wiadomo, dr. Wołf był jednym z 
przywódeów ruehu, zwalczającego paragrafy 
niemieckiego kodeksu karnego, zakazujące 
spędzanie płodu. 

Silne lotnictwo to potęga Państwai 
EEG ARTIST ESTEER FG NTSC TKO RÓ 

jentów'. wchodzących kolejno do 
środka. Fo mu przypomina strzelców 
senegałskich, którzy czasu wojny, nie 
widząc całemi miesiącami kobiet, two- 
rzyli w chwilach wolnych kolejki 
przed domami publicznemi, „zupełnie 
podobnemi do gmachu parlamentu". 

P. Moyen wchodzi do tego przy- 
bytku rozkoszy. W przedpokoju wita 
go „odrobinę zbyt wąsata* subretka 
(Painlevć), zapytując czy gość był juz 
choć raz „unich*iczy życzy sobie za- 
szczycić swemi względami jakąś okre- 
śłoną dziewoję. Gość potrząsa przeczą- 
co głową. A więc jaki ma gust? Ce 
woli: brunetkę, blondynkę, rudą? Czy 
lubi białą skórę czy też ciemną? Są 
bowiem dwie murzynki... Gość jest 
niezdecydowany. Wobec tego propo- 
nują mu wybór. Painlevė — subretka 
wskazuje gościowi schody, wiodące 
na trybuny dla publiczności i uprze- 
dza pensjonarjuszki o przybyciu go- 
ścia donośnym okrzykiem: Un mon- 
sieur monte!!! Jednocześnie przygoto- 
wano dła klijentą niezbędne w takich 
wypadkach akcesorja: wodę i ręczni- 
ki. Te ostatnie trzyma w ręce pod pa- 
chą Tardieu. 

Tymczasem p. Moyen zasiada na 
trybunie i patrzy na salę posiedzeń. 
Wehodzą gęsiego pensjonarjuszki—- 
deputowani z przewodniczącym par- 
lamentu, jako właścicielką lupanaru 
na czele. W przejrzystych koszulkach, 
długie, krótkie, cienkie, grube, młod- 
sze i starsze, ustawiają się trzema rzę- 
dami w półkole i z przymilającym u- 
śmiechem patrzą w stronę przybysza 
z prowineji, który na widok tyłu pięk- 
nych ciał zdębiał, nie wiedząc jaki 

      

kwiatek z tego bukietu wybrać. Wre- 
szcie postanawia zakosztować rozko- 

szy z każdą damą pokolei. Jednocześ- 

nie opisuje wrażenie, jakie w każdym 
pojedyńczym wypadku odniósł. 

Szczegóły tych opisów są zbyt dra 
styczne, byśmy mieli gorszyć niemi 
naszych czytelników. Nawiasem więc 
lylko dotkniemy paru scenek całego 
łego majstęrsztyku satyry, na jaką 
zdobyć się mógł chyba tylko umysł 
francuski. 

Na ławce siedzi poseł Rappaporl 
z gazetą w ręku i czytając ogłoszenie 
o iaźniach i wannach mruczy do sie- 
bie: „Przychodzę tu (do parlamentu:, 
gdyż w tym wygodnym domu takich 
okropności (mycie się) nie spotykam 
Na ubraniu Rappaporta widnieją jed- 
nocześnie roje insektów. 

P. Moyen obejmuje chude nogi j 
kiejś wysokiej prostytutki, zapytuj 
„A więc naprawdę jesteś córką wy 
szego oficera? — Odpowiedź ministra 
wojny Maginot'a: „Więcej jeszcze 

mój drogi. jestem ojcem wszystkich 

oficerów". S 
P. Moyen nachylony w niedwu- 

znacznej pozie nad jedną z pensjonar- 
juszek (Tardieu), która mówi: „Swa- 
wolisz tylko, a moje dochody przez to 
się zmniejszają. Nie trać czasu...* 

Dwie dziewoje: tłusta (Herriot) i 
chuda (Leon Blum) demonstrują 
przed p. Moyen miłość lesbijską. 

P. Moyen zabawia się w sacher- 

mazochistę: ćwiczą go batami i brzyt 
wami trzy pensjonarjuszki: Renaudel, 
Nogaro i Cezar Chabrun. 

Piotr Laval w powiewnej koszulce 
zapytuje zawsłydzonego gościa: „Jak 
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RABJO 
NIEDZIELA, dnia 22 lutego 1931 roku. 

10.15: Tr. nabożeństwa z kościoła w Pieka- 
rach. 11.35: „Misja a nasze ideały religijne" 
odczyt li. zas. 12.15: „Oratorjum Boże- 
go Narodzenia”. 14.00: „Jak prowadzić pracę 
kulturalno-oświatową wśród kobiet wiej- 
skich“ od: . 14.20: Odczyty rolnicze i mu 
zyka. 15.40: Audycją dła dzieci. 16.40: „Nowe 

metody badania mórz* odczyt. 16.55: Odczyt 

o teatrze japońskim. 17.15: Wiadomości przy- 
jemne i pożyteczne. 17.30: Muzyka operowa 

. 18.00: Akademja papieska. 
je w Wiłmie* — feljeton. 
poniedziałek i rozmaitoś- 

30: Koncert. 21.15: 
: Koncert orkiestry. 
wilizacją“ feljeton. 

Koncert solistów. 22.50: Komunikaty i 
muzyka taneczna. : 

  

   

      

  

    
   
    

   

        

   
   
    

  

  

s. 12.05: Muzyka operowa (pły- 
Kom. meteor. 1 : Lekcja fran- 

0: Progr. dzienny. 16.15; Audy- 
16.45: Koncert dla młodzieży 

(płyty). 17.1 „Wojna w lite poszcze 
gólnych narodó odczyt. uzyku 
lekka. 18.45: Wileński komunikat sportowy. 
19.00:Progr. na wtorek i rozm. 19.10: Utwo- 
ry Chopina (płyty). 19.30: Rezerwa. 19.40: 
Pras. dzienn. radj. 20.00: Nowości teatralne 

„Impresjonizm francuski 
Operetka „Słowik hiszpa 

nikaty. 26.00: Koncert pośw 
czości Mozarta. 

NOWINKI RADJOWE. | 
NA SZÓSTEM. 

Na szóstem piętrze rzadko kto z rodowi- 
tych Wiłnian bywał. Dłatego nowela zna- 
nego autora gmunta Bartkiewicza p. t. 

szóstem. która będzie dziś nadana 
studjo Rozgłośni Wileńskiej ma dla 

nas ponętę wielkomiejskiego egzotyzmu. 

ODCZYT Z HISTORJI MUZYKL 

W poniedziałek o godz. 20.15 Radjostacja 
Wileńska nadaje siódmy odczyt z cyklu „E- 
wolucja muzyki nowoczesnej od Chopina da 
czasów dzis jeh*. Tym razem, p. Stani 
sław Węsław: opowie z właściwem sobie 
znawstwem o impresjonizmie francuskim w 
muzyce. 
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Odczyt zilustrowany zostanie przy pomo- 
cy płyt gramofonowych. 

MOZART Z PŁYT. 

Z powodu 175-iej rocznicy urodzin Mo- 
zarta Radjostacja Wileńska nada w ponie- 
działek o godz. 23.00 koncert z płyt gramofo 
nowych, poświęcony specjalnie twórczości 
tego kompozytora. Słowo wstępne wygłost 
prof. Michał Józefowicz. 

ROZMOWY LEKARZA Z MATKĄ. 

Zapowiedziane djałogi dr. Wacława Ja- 
sińskiego p. Rozmowy lekarza z matką * 
z powodu wyjazdu prelegenta w celach le- 

iczych do Krynicy rozpoczną się nie 23 
b. m. lecz 2 marca. 

MELOGRAF i DETEFON. 

Melograf — aparat do nagrywania płvi 
czeka na oubonentów w lokalu Rozgło- 
śni Wile . Zamiast powtarzać te same 
przemówienia, rozmowy, i umorałniające ka- 
zania można je nagrać na płytę za cenę £ 
24. 60 gr. od płyty. W ten sposób zaoszcze- 
dzi się drogi czas i gardło. 

Detefon — radjoodbiornik detektorowy o 
zwiększonej czułości, pozwalający w całym 
kraju słuchać oprócz stacji lokalnej Radju 
stację Raszyńską, jest do nabycia po taniej 
cenie w lokalu „Polskiego Radjo* na Zwie- 

SPORT 
Zawody narciarskie Z. H. P. 

Wczoraj na Belmoncie przy b. ciężkich 
warunkach śnieżnych odbyły się zawody nar- 
ciarskie o mistrzstwo Chorągwi Z. H. P. (Wil- 
noj. Rozegrano bieg sztafetowy 3X6 klm w 
którym pierwsze miejsce zdobyła 1-sza druży- 
na Błękitnej Jedynki w składzie: Kohutek, 
Jentys i Wojciechowski. Drugie miejsce za- 
jęła 2-ga drużyna Błękitnej Jedynki Grodzic- 
ki, Romer i Nagurski; i trzecie miejsce nie- 
spodziewanie zajęła drużyna harcerska ze 
Stołpiec Łukaszewicz, Cwalina i Chimorodo. 

Indywidualnie najlepszy czas osiągnął Ko- 
hutek — 24 m. 50 s. 

Odwołanie zawodów o odznakę P. Z. N. 

Z powodu odwiłży i złych warunków 
śnieżnych, mające się odbyć w dniu dzisiej- 
szym zawody narciarskie o odznakę P. Z. W. 
zostały odwołane i przełożone na następ- 
ną niedzicię t. j. dn. 1 marca b. r. 

            

  

Młocarnie, Kieraty, Wialnie i Sieczkarnie 
różnej wielkości i systemów z pierwszo- 

rzędnych fabryk, połeca 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 1|-a. Ceny niskie.       

mam ci dogodzič?“ — „Objaśnij mi 
ustawę o ubezpieczeniach socjalnych“ 
—brzmi odpowiedź. 

Szykowna prostytutka z djamen- 
tem na turbanie (b. min. sprawiedli- 
wości Póret) wsiada do auta: „Co do 
mnie, mam bankiera (Oustric), który 
na mnie ložy“. 

Pokój, w którym się odbywają o- 

ględziny lekarskie zarejestrowanych 
cór Koryntu. Siedzą trzy „damy*, o- 
czekując z trwogą lekarza. Są to: Pa- 

inlevė, Dumesnil i Blum. Na ścianie 
napisy wyjaśniające: ..Co 4 lata posło- 
wie winni stanąć do wyborów w celu 
odnowienia mandatu, 

P. Moyen siedzi, oczekując wejścia 

nowej, kołejnej rozdawczyni miłości. 
Otwierają się drzwi i jakaś tajemni- 
cza ręka wprowadza maleńką dzie- 
weczkę w uczniowskiej sukience, far- 
tuszku i z warkoczem. Podpis: „„Nie 

winna”. Ma to być Franc. Albert, de- 
putowany. 

a się wreszcie wszystkie te 
perypetje przybysza z prowincji tem, 
że, ogołocony z pieniędzy i wszelkich 
dóbr materjalnych aż do koszuli 
włącznie, zmyka on co tchu z weso- 
łego przybytku. Na progu oświetłone- 
go dwiema typowemi łatarniami gma 

chu staje Herriot z kokardą na głowie 
i fajką w zębach. Oczekuje nowych 
gości. A w górze uśmiecha się figlar- 
nie księżyc w okularach. Niewątpliwie 
też czyjaś karykatura. 

Tak wygląda „Miesiąc wśród de- 
putowanych“ Sennepa. 
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Tajemnica obozu Cyganów. 
Dwoje dzieci na łasce bandy cygańskiej. 

‚ Osłatmie kolo Druskienik zatrzymał się 

wędzewny obóz Cyganów. Od ehwili zainsta- 

łowsnia się nowych gości, w okolicy zaczę- 

ły zdarzać się w nienotowanej dotychczas 

dłości kradzieże. Podejrzenie padło na Cyga- 

mów, z których kilku zresztą przylapano na 

gorscym uezynku. W zwiazka z tem policja 

przeprowadziła w obozie szezegółową rewi- 

zję i ku swemu zdziwieniu ujawniła dwoje 

dzieci w wieku od 3 do 4 lat, których wy- 

gląd wyraźnie zdradzał pochodzenie niecy- 
gańskie. Wdrożeno dochodzenie. Cyganie da 
ją mętne odpowiedzi, tłumaczą się, że dzieci 
przybłąkały się do nich w Kownie i od tej 
chwili dzielą losy obozu, wędrując z nim z 
miejsea na miejsce. 

Ponieważ istnieje przypuszczenie, iż dzie 
ci te zostały przez Cyganów porwane, władze 
policyjne wszezęły energiczne śledztwo ce- 
iem rozwiązania tej zagadki. 

  

Sensacyjny pościg agentów policji paryskiej 

za zbiegłym ceszustem. 
Ze Siołpeów doneszą 0 sensatyjnem are- 

szłowania międzynarodowego oszusta, doko- 

mamem wezoraj w pociągu pośpiesznym Pa- 

ryż—Berlin—Warszawa—Moskwa. 

Srezegėly tej sprawy przedstawiają się na 

stępująco: A 
Niedawzo wykryto w Paryżu cały sze- 

reg sprytnych, na wielką skałę zakrojonych 

oszustw, dokonanych przez obywatela Fran- 

aji Gastona Łeguine'a vel Harjusza Derman- 

deta. Kiedy policja zjawiła się w mieszka- 

miu Dezmandeta z poleceniem aresztowania 

go, spryciaraowi udało się zmyłić czujność 

polieji i zbiec. 
Po paru dniach policja śrancuska otrzy- 

mała intormację, że Dermandet uciekł ż Fran 

cji i wyjechał w stronę Polski. Wobee po- 
wyższego policja paryska wydelegowała na- 
tychmiast dwóch wywiadowców do pościgu, 
rozsyłając jednocześnie listy gończe. 

Po długich poszukiwaniach wywiadow- 

com francuskim, przy współudziale polskich 
władz śłedczych udało się wkońcu wpaść na 

trop poszukiwanego, i wczoraj aresztowano 

go wpobliżu Stołpców w jednym z prze- 

działów 1-szeį klasy międzynarodowego po- 
ciągu Paryż—Berlin—Warszawa—Moskwa. 

Przy aresztowanym znaleziono sfałszowa- 

ny paszport zagraniezny z wizą na wjazd do 

Z. S. S. R. 
Dermaadet wydany zostanie policji fran- 

cuskiej. (e) 

   

Ро 11 letniej niewoli powrócił do kraju 
rodzinnego. 

Ds Dukszt powrócił po 11-letniej niewoli 

nosyjekiej stały niegdyś mieszkaniec tego mia 

steczka Jan Deleniez, którego krewni dawno 

uważali już za zmarłego. 

Deleniez zbiegł z Rosji przez Finłandję, 

poczem przedostał się do Łotwy a stamtąd 

do Polski 
Według jego opowiadania pracował on 

w kiike kopalniach oraz iabrykach rosyj- 

skich ma Syherį, w kraju Nadwołżańskim, 

a ostatało w Leningradzie. 

Dełenicz opowiada, iż w kopalniach s0- 
wieckich, przebywa jeszcze dotąd 3 tysiące 
dawnych jeńców amrji niemieckiej i austrjae 
kiej oraz łegjonistów polskich. Położenie ich 
jest opłakane, gdyż zarabiają bardzo mało 
i są przez dyrekeje sowieckie nieludzko trak 

towani. Na drogę powrotną do rodzin brak 

im zupełnie środków. 
Delenicz w 1915 roku wstąpił do legjo- 

nów polskich i pod Lwowem dostał się do 

niewoli rosyjskiej. 

Krwawa walka dwóch wsi na pograniczu 

polsko-litewskiem. 
Z Zawias donoszą, iż w pogranicznych 

dwóch wsiach litewskich wynikła w piątek 

26 hb. m. krwawa walka pomiędzy mieszkań- 

sami wsi Krnżele i Augieliszki. 

Tiem nienawiści pomiędzy mieszkańcami 

tych wsi jest różnica w poglądach politycz- 

mych. Podezas gdy w Krużełach młodzież u- 

waża się za rdzennych Litwinów, to mieszkań 

cy wsi Aagiefiszki czują się Polakami. 

Bezpośrednim powodem wybuchu walki 

było umieszezenie odznak połskich na jed- 

mym z domów w Augieliszkach i pobicie 

ehłopea przeź Kruželan za to, że miał na 

ezapce orzełka polskiego, własnoręcznie urzą 

dzonego. W odpowiedzi na to około 70 włoś- 
cian i chłopców uzbrojonych w widły, łopaty 
i kłonice wyruszyło do Krużel. Mieszkańcy 
Krużel na widok zbliżających się w bojo- 

wym szyku sąsiadów z Augieliszek poczęli 

strzelać z karabinów, raniąc 3 włościan. Mi- 
mo to mieszkańcy z Augieliszek dotarli do 
Krużel i pobili pałkami 2 parobków. 

Zaaiarmowana strzałami i walką straż 
graniczna przybyła na miejsce wypadku i 

zajście zlikwidowała, przyczem aresztowała 

20 najgłówniejszych spraweów tego zajścia 

z obu stron. 

Ujęcie tajemniczych osobników. 
Przed kitku dniami rejon odcinka granicz- 

nego Korniewicze na pograniczu polsko-s0- 

wieckiem był widownią następującego krwa- 

wego zajścia. 4-ch osobników uzbrojonych 

w rewołwery przedostało się na teren polski 

w widocznym zamiarem udania się w głąb 

kraju. Wkrótce jednak natknęli się na patrol 

K. O. P-u, kistrujący pas pograniczny. Na 

widok żołnierzy dwaj osobniey zdołali zbiec 

-<zpowrałem na terytorjnm sowieckie, dwaj 

zaś ieh towarzysze mając odciętą drogę u- 

eieczki wpadli do zaścianku Podudzie, gdzie 

mkryłl się na strychu jednego z domów. W 

ślad za nimi podążyli żołnierze, którzy z08- 

tali jednak powitani ogniem rewolwerowym. 

Po kiikuminatowej walce jeden z osobników 

wyrzacił rewołwer systemu „Nagan“ Oraz wy- 

wiesii białą płachię na znak poddania się. 

Ujętym ekazał się Stanisław Trustow. To- 

warzysz jego w międzyczasie zdołał znowu 

zbiec i ukryć się już w innym domu, skąd 
zaczął strzelać do ścigających go żołnierzy. 
Jeden z „kopistów* Michał Zraniewski od- 
niósł postrzał lewej ręki. Wobec zaciekłej 
obrony osobnik ów został ujęty dopiero po 
użyciu gazów łzawiących. = 

Podczas dochodzenia zachowywał się on w 

dalszym ciągu wyzywająco, odmawiając u- 

dzielenia wyjaśnień. Rewizja osobista ujaw- 

niła u niego większą ilość gotówki w walucie 

sowieckiej i polskiej. Żadnych jednak doku- 

mentów nie znaleziono. й 
Wiadze K. O. P. prowadzą w tej sprawie 

dochodzenie. Istnieje przypuszczenie, iż są 
to agenci komunislyczni wysłani z instruk- 

cjami do miejscowych organizacyj komuni- 
stycznych, w związku z organizowanym pzrez 

Sowiety w dniu 25 b. m. „międzynarodowym 
dniem bezrobocia*. 

Tragiczny wypadek na jeziorze. 
Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj 

ua jeziorze Małem w powiecie dziśnieńskim. 

Grupa młodzieży z okolicznej wioski urzą- 

dziła na jeziorze ślizgawkę. Nie zważając na 

niepewną powłokę lodu 14-toletnia Janina 

Krzesiak udala się na środek jeziora, gdzie 

nagle łód się załamał i dziewczynka wpadła 

do wody. ‹ 

Wypadek zauważył 18-toletni Andrzej Bo- 

rowik i natychmiast pośpieszył tonącej z po- 

mocą. Czyn ten przypłacił jednak życiem. 

gdyż wydobywając tonącą poślizgnął się, 

wpadł do wody i dostawszy skurczu utonął. 

Krzesiakównę udało się wydobyć jeszcze 

z oznakami życia, ciało zaś Borowika wy- 

łowiono dopiero po upływie dwóch godzin. 

SZUMSK (p. wil.-trocki) 

-L Praca społeczno-oświatowa. Szums ma- 

4c miasteczko a raczej osada, o pół kiolmetra 

cd przystanku kolejowego tejże nazwy — 

posiada dwa kościoły katolickie, Urząd 

gminy, 2_ klasową szkołę powszechną, po- 

sterenuk Pol. Państw., agencję pocztową, kil 

ka skepłów spożywczych, restaurację, a przy 

tem zaledwie 111 mieszkańców, jednak tuż 

6 kilkaset metrów ciągnie się duża i ludna 

wieś Mieżniuny, która razem Z Szumskiem 

stanowi dosyc duże osiedle. Istnieje tutaj 

Ochotnicza Straż Pożarna, Przysposobienie 

Wojskowe Młodzieży, Spółdzielnia Kredyto- 

wa, a podobno nawet Koło Młodzieży Wiej- 

skiej i Koło Połskiej Macierzy Szkolnej. 

Niestety jednak większość tych organizacyj 

jest nieżywotna i dosłownie „śpi*, pozosta- 

wiając ludność w biernocie społecznej i kul- 
žuralnej. 

Nie można powiedzieć, żeby ludność tych 

sąsiadujących z sobą osiedli nie potrzebowa- 

łą godziwej, a kulturalnej rozrywki, oraz 

książki, czasopisma i t. p. 
Prawdopodobnie największą trudność w 

mależytem poprowadzeniu pracy społeczno- 

oświatowej na dalszą metę w Szumsku stano- 

wi brak porozumienia i wzajemnej życzli- 

wości do obopólnych poczynan społecznych 

takich czynników jak miejscowe duchowień 

stwo, szkoła i gmina. Tylko wyrozumiałość 

i życzliwość wszystkich tych czynników, a 

uawet pewien wspólny wysiłek umożliwi na- 

prawdę bezinteresowną 4 bezwarunkowo i 

pożyteczna pracę z ludem, która może być 

ujęta w te czy inne formy organizacy jne, 

«by tylko miała ze cel dobro ludności | Pań- 

stwa. Przy szkole powszechnej w Szumsku 
tamtejsza nauczyciełka p. Zamorska J. pro- 

wadzi dła dziewcząt i kobiet w kurs kroju i 

szycia z uwzględnieniem przedmiotów ogól- 

mo-kształcących. Ten czyn społeczny winien- 
by również spotkać się z poparciem i zain- 

teresowaniem tych osób w Szumsku, którym 

chociażby z tytułu piastowania pewnych god 
ności nie powinna być obojętną sprawa pod- 

niesienia poziomu kulturalnego ludności i 

uspołecznienia wsi. Dla obserwatora z ze- 

wnątrz jest tutaj widoczna potrzeba książki, 
  

której nie zaspokoi szczupła bibljoteka 

szkolna — winnaby przeto w Szumsku pow- 

stać stała publiczna bibjoteka samorządowa, 

tem bardziej, że tego rodzaju zapoczątkowa- 
nym placówkom oświatowym z wydatną po- 
mocą przychodzi Ministerstwo W. R. i O. P. 

Duże widoki powodzenia mogłoby mieć о- 
żywienie miejscowego Koła Młodz. Wiejskiej 
którego członk., silnie zorganizowani chęt- 
niej przystępowaliby do akcji przysposobie- 
nia rolnicz. i więcej może interesowaliby się 

książką, wychowaniem obywatelskiem i go- 

dziwą rozrywką a nie jak dotychczas butel- 

ką, bójką i t. p. 

Już teren gminy w bieżącym roku wyka- 

zuje większe zainteresowanie pracą społecz- 

no-oświatową niż sam Szumek, gdyż w kil- 

ku punktach gminy, jak: Błahowieszczyźnie, 

Kosinie Wielkiej i Miednikach Królewskich 

nauczycielstwo szkół powszechnych prowa- 

dzi kursy wieczorowe dla dorosłych i młodo- 

cianych w Kowalczukach w Kole Młodzie- 

ży Wiejskiej w Kienie Panieńskiej w Stowa- 
rzyszeniu Młodzieży Połskiej młodzież bie- 
rze się do prac oświatowych o charakterze 
świetlicowym. Przytem nadmienić należy, że 
Koło Młodzieży Wiejskiej w Miednikach Kró- 
lewskich oprócz pracy na kursie organizuje 

przy pomocy miejscowego nauczyciela p. Ko- 

walskiego Kazimierza orkiestrę mandolini- 

stów. 
W większości wymienionych punktów 

dzięki pomocy agronoma rejonowego p. Cho- 

romańskiego Wład. młodzież przystępuje do 

konkursów rolniczych, które, jak doświadcze- 
nie wykazało, wydatnie przyczyniają się do 

podnoszenia kultury rolnej naszej wsi. 
E. A. 

Z POGRANICZA : 
+ Polsko-sowiecka koniereneja graniczna. 

Onegdaj w rejonie odcinka graniczėgo Lo- 

zowicze odbyła się polsko-sowiecka konfe- 

rencja graniczna. Ze strony polskiej w kon- 

ferencji udział wzięli oficerowie K. O. P-u 

oraz starosta powiatowy. Przedmiotem kon- 
ferencji były lokalne zajścia pograniczne, 

które na mocy obopólnego porozumienia z0- 

stały zlikwidowane. 

   

Pod pręgierzem zbrodni szpiegostwa. 
tei Wydział Karny Sądu Okręgowego 

pod przewodnictwem jego prezesa p. Micha- 

ła Kaduszkiewicza rozpoznał sprawę Kazi- 

mierza Siwego, liczącego lat 25, mieszkań- 

<г Wołożyna. & 

Siwemu akt oskarżenia zarzucał, iż od 
distopada 1928 r. do połowy 1930 r. uprawiał 

szpiegostwo na rzecz Rosji sowieckiej, ujaw- 

miając dwóch funkcjonarjuszów polskich, 

Którzy wskutek tego zostali zaaresztowani 
przez bolszewików. 

    р 1 Li 

E Ai   

Po rozpoznaniu tej sprawy, sąd zmienil 
kwalifiwację prawną czynu, a uznając pod- 

sądnego Siwego za winnego nawiązania kon- 
taktu ź osobą działającą W interesie państwa 

ościennego, a to w celu dostarczania mu wia 

domości stanowiących tajemnicę Rzeczypo- 
spolitej Polskiej (art. 7 $ 3 i 17 Rozporzą- 
dzenia P. Prezydenta Rzplitej z dnia 18.11. 
1928 r.) i skazał go na osadzenie w domu po- 
prawy przez lat 5 z ograniczeniem skazane- 
go w prawach stanu. Ka-er 

  

EDRZER MIE EZ NSKĘ A 

Protest Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. 
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 

Wileńskich na posiedzeniu w dniu 21 
b. m. powziął następującą uchwałę: 

W ostatnich dniach zaszedł wy- 
padek usunięcia z sali sądowej skut- 
kiem zarządzenia, wydanego przez 
sędziego Sądu Okręgowego p. Miłasze- 
wicza, dwóch sprawozdawców praso- 
wych, członków Syndykatu Dzien- 
nikarzy Wiłeńskich, p. p. F. Dangla i 
W. Tatarzyńskiego. Powodem tego 
było zamieszczenie karykatury p. sę- 
dziego Miłaszewicza w „Słowie”, w 
którem wymienieni sprawozdawcy 
współpracują. 

Wobec tego że rysowanie karyka- 
tur z sali jest powszechnym w prasie 
sposobem urozmaicenia sprawozdań 
sądowych, a karykatura p. sędziego 
Miłaszewicza, zamieszczona w ło- 

wie”, nie miała charakteru obrażają- 

  

cego, ponieważ dalej usunięcie wymie- 
nionych wyżej sprawozdawców z sali 
sądowej uniemożliwiło im spełnienie 
rząd Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
ich obowiązków zawodowych. Za- 
skich stwierdza, że zaszedł fakt nieno- 
towany dotąd w kronikach sądownic- 

„ twa wileńskiego, którego stosunek do 

prasy odznaczał się zawsze życzliwoś- 
cią i że p. sędzia Miłaszewicz, wydala- 
jac wspomnianych sprawozdawców 
prasowych, skorzystał z uprawnień 
przewodniczącego dia wymierzenia so- 
bie doraźnej satysfakcji za rzekomą 
osobistą obrazę. 

Przeciwko zarządzeniu temu, wy- 
soce ubliżającemu stanowi dzienni- 
karskiemu, Syndykat Dziennikarzy 

  

Wileńskich zakłada kategoryczny pro- 
test. 

Nasa RER KATOS B 

   
Dziś: Katedry św. Piotra. 

Piotra D. Jutro: 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 38. 

Zachód + —%g. I6m.01. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. Ś. B. 

w Wilnie z dnia 21/11—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 
Temperature średnia —- 1° 

» najwyższa: -|- 27 

. najnižsza: O 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

"Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

KOŚCIELNA. 

— Uroczysta Akademja ku czci Ojca świę 

tego. Z okazji IX rocznicy koronacji Ojca 

Świętego Piusa XI w dniu dziesiejszym (nie 

dziela 22 m. b.) odbędzie się uroczysta aka- 

demja papieska. 
Akademję, która odbędzie się w sali teat- 

ru „Lutnia* zagai punktualnie o godz. 12 m. 

45 Prezes Archidiecezjalnego Instytutu Akcji 

katolickiej p. Stanisław Białas. 
Organizacje społeczne są proszone o de- 

legowanie pocztów sztandarowych na go- 
dzinę 12 m. 15 punktualnie. 

MIEJSKA 

— Wyjazd delegacji m. Wilna do Krako- 

wa. Wczoraj wieczorem wyjechała z Wiłna, 

udając się do Krakowa na zjazd Związku 

Miast Polskich dełegacja Rady Miejskich w 

ilości 10 osób z prezydentem miasta p. Fo- 
lejewskim na czele. 

Jak się dowiadujemy, delegaci m. Wilna 
poruszą na zjeździe ciężką sytuację Wilna 
pod względem ekonomicznym a zwłaszcza 
w dziedzinie budowlanej oraz mają wysunąć 
szereg dezyderatów w tej sprawie. 

LITERACKA. 
— Na najbliższej „Środzie liteaerkiej* bę- 

dzie gościem Związku Z. L. P. znakomity 
artysta, dyrektor Departamentu prof. Włady- 
sław Skoczylas, który obiecał wygłosić po- 
gadankę informacyjną na temat działalności 
Dep. Sztuki Min. W. R. i O. P. 

O terminie zebrania podany zostanie osob 
ny komunikat. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— „Szopka Akademicka* przeniosła się 

do „Ogniska* Wielka 24. Przedstawienia roz- 
poczynają się w niedzielę 22 b. m. o godz. 
16-ej i 20-ej, poczem przez cały tydzień będą 
się odbywały o godz. 20-ej. Ostatnie przed- 
stawienia odbędą się w niedzielę 1 marca o 

godz. 16-ej i 20-tej. 
— Z Koła Historyków Sł. U. S. B. W po- 

niedziałek dnia 23 lutego b. r. w sali Wykła 
dowej Seminarjum Historycznego (Zamkowa 

11) odbędzie się o godz. 19-ej zebranie nau- 
kowe, na którem kol. Szacki Piotr wygłosi 
referat p. t. „Stefan Batory a bunt Gdańska". 

Dyskusja przewidziana. Goście mie wi- 
dziani. 

—72 Koła Prawników. Dn. 23.11 w ponie- 
działek w lokalu Koła Prawników o godz. 

20, (Zamkowa 11) odbędzie się pokazowy 

przewód sądowy -—— „Otrucie rywalki“ Te- 

mat z „Przedwiośnia* Żeromskiego. Badanie 

świadków. Ekspertyza lekarska. Przemowy 
stron. 

, Wstęp wolny dla wszystkich. = 

№ ss ij 

— 0 terminie ćwiczeń rezerwiści będą 
powiadomieni zawczasu. Ponieważ bardzo 
często się zdarzało, że rezerwiści karty po- 
wołania na ćwiczenia otrzymywali zaledwie 
na parę dni przed terminem stawiennictwa, 
Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało 

rozkaz, by poszczególne oddziały wojskowe 
natychmiast po otrzymaniu planu ćwiczeń 
niezwłocznie powiadomiły rezerwistów o ter 
minie ich powołania. 

Z KOLEL 

— Zabezpieczenie przejazdów kolejowych. 
W związku z zanotowanemi ostatnio niesz- 
częśliwemi wypadkami na przejazdach ko- 
lejowych, Wileńska Dyrekcja P. K. P. po- 
leciła służbie kolejowej, pod rygorem suro- 
wej odpowiedzialności, zwracać baczną uwa- 
ge na przejazdy, zabraniając wjazdu i prze- 
jazdu na kilka minut przed nadejściem po- 
ciągu t. j. od chwili opuszczenia barjery. 

Z POCZTY. 
— Dyrekeja Poczt i Telegrafów zawiada- 

mia, że uruchomienie agencji pocztowej Je- 
remicze nad Niemnem z dn. 25 lutego r. b. 
zostało wstrzymana. 

Obrót pocztowy na terenie m. Wilna. 
Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów opra- 
cowała ostatnio wykaz obrotu pocztowego na 
terenie m. Wilna za m-c styczeń. Z zestawie- 
nia tego wynika, że w ostatnim czasie nada- 

no w Wilnie: 
Przesyłek listowych 2.034.969; przesyłek 

poleconych 70.200; listów wartościowych 
1631; złeceń pocztowych 5712; wypłacono 
przekazów  potztowych 1 telegraficznych 
13.205 na ogólną sumę  1.875.331 złotych. 
Wpłat P. K. O. dokonano 15.905 na sumę 
4.065..558; czasopism nadano 520.390; tele- 
gramów 8472; rozmów międzymiastowych 
i międzynarodowych przeprowadzono 12810. 

W tym samym czasie do Wilna nadeszło 
przesyłek listowych 777.125; przesyłek pole- 
conych 71.967; listów wartościowych 4464; 
zleceń pocztowych 2595; wypłat P. K. O. do- 
konano 4927 na sumę 735.397 zł.; czasopism 
nadeszło 210.218; telegramów 9812. 

Powyższy ruch pocztowy przyniósł Dy- 
rekcji zysk w wysokości 297.834 zł. 

— 1.796.256 rozmów telefonicznych. W. 

  

    

ar ста 
WOJSKOWA. 

  

KA 
ciągu miesiąca ubiegłego przeprowadzono w 
Wilnie 1.796.256 miejscowych rozmów tele- 
fonicznych. Ilość rozmów w porównaniu z 
miesiącem poprzednim uległa zaledwie ma- 
łemu odchyleniu. 

GOSPODARCZA 
— Zmiżka cen jaj. Łagodna tegoroczna 

zima przyśpieszyła okres niesienia jaj przez 
młode kury, przyczem wzmogła się również 
produkcja jaj kur starszych. Skutkiem zwię- 
kszonej podaży świeżego towaru na rynkach 
w Wileńszczyźnie ceny jaj uległy znacznej 
zniżce, a wobec istnienia niewyprzedanych 
dotąd większych zapasów jaj konserwowa- 
nych, rzucono je na rynek, w obawie pogor- 
szenia się sytuacji. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wezwanie. Wzywa się b. uczestników 

a) byłego IIKorpusu; b) b. IV Dyw. Strzel- 
ców Gen. Żeligowskiego; c) innych formacyj 
z II Korp. powstałych; d) b. Członków or- 
ganizacji Werbunkowo-Agitacyjnej na Ukra- 
inie; e) b. Członków Związku wojskowych 
polskich byłego frontu rumuńskiego Armji 
Rosyjskiej; f) osób, które współdziałały w 
tworzeniu i działaniu formacyj i organizacyj 
w punk. a, b, c, d i e wymienionych do jak 
najszybszego zarejestrowania się w Biurze 

  

   

   
   

-Organizacyjnem Oddziału Wileńskiego Związ 
ku „Kaniowczyków i Żeligowczyków*, miesz- 
czącym się obecnie przy ul. Słowackiego 17 

m. 42. 
Biuro czynne jest we włorki i piątki od 

godziny 4 do 6 po południu. 
— Z Federacji P. Z. O. O. W dniu 18 b.m. 

odbyło się posiedzenie prezydjum- Zarządu 
Wojewódzkiego Federacji P. Z. O. O, na 
którem omówiono cały szereg spraw natury 
organizacyjnej. Prezydjam postanowiło roz- 
począć wydawanie organu prasowego Fede- 
racji w postaci dodatku do jednego z czaso- 
pism miejscowych. Szeroko omówiona został: 
działałność i plan pracy na przyszłość akcji 
pomocy koleżeńskiej i P. W. i W. F. 

Uroczystości, związane z obchodem imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego postano- 
wiono przenieść na niedzielę 23 marca r. b 

i zrealizować oddawna istniejący projekt 
wainurowania tabłicy pamiątkowej 'w domu: 
przy ul. Piłsudskiego, w którym ongiś wydru- 
kował Marszałek pierwszy numer „Robotni- 
ka“ i szczególną uwagę zwrócić na zorgani- 
zowanie wśród federantów akcji wysyłania 
Marszałkowi na Maderę pocztówek z życze- 
niami, które poza sentymentem dla osoby 
Wodza, mają olbrzymie znaczenie propagan- 
dowe wobec zagranicy. 

    

   
Na miejsce ustępującego p. N. Trzaska- 

Pokrzywińskiego do prezydjum Zarządu Wo- 
jewódzkiego Federacji P. Z. O. O. powołany 
został W. Popławski, który objął sekretarjat 
Zarządu Wojewódzkiego. 

* 
Na stanowisko referenta P. W. i W. F. 

Kederacji P. Z. O. O. powołano kpt. Toma- 
nowicza i na drugiego inspektora W. Lemi- 
szewskiego. 

Prezydjam Wojewódzkiego Zarządu F 
deracji P. Z. O. O. podaje do wiadomości, 
że od dnia 23 lutego r. b. Sekretarjat Zarządu 
czynny będzie codziennie w godz. 10—14 ; 
17—20, prócz niedziel i dni Świątecznyci. 

      

w godzinach tych czynną też będzie czy-. 
telnia. 

— Z działalności Związku Praey Obywa- 
telskiej Kobiet w Wilnie. Dnia 19 b. m. o 
godz. 6-ej pp. odbyło się zebranie Prezydjum 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, na którem zapadła donio- 
sła uchwała zorganizowania „Szkoły Służby 
Domowej“. Szkoła taka ze względu na brak 
wykwalifikowanych służących i wynikających 
stąd stałych przykrości dła pań domu — bę- 
dzie miała niewątpliwie wielkie powodzenie 
w Wilnie, a wobec tego, że cenzus nauko- 
wy będzie obowiązywać minimalny (zaled- 
wie parę niższych oddziałów Szkoły Pow- 
szechnej), aspirantek do tej szkoły przypu- 
szczalnie zgłaszać się będzie duża ilość. 

_ ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z P. T-wa Eugenieznego. (Walki ze 

zwyrodnieniem rasy). 
26 lutego w Poradni Eugenicznej (ul. Żeli- 
gowskiego 4) dr. Kosiński wygłosi odczyt 
na temat „Wpływ tytoniu na ustrój i koniecz 
ność zwalczania jego”. 

Początek o godz. 5 i pół. Wstęp wołny. 
— Koło Etnograficzne stud. U. S. B. Dnia 

28 lutego 1931 r. o godz. 12 odbędzie się w 
Zakładzie Etnologji U. S. B. (Zamkowa 11) 
naukowe zebranie Koła z referatem kol. M. 
Pieciukiewicza p. t. „Obrzędowość Bożego 
Narodzenie w pow. brasławskim”. 

„Goście mile widziani. Po referacie odbę- 
dzie się posiedzenie Zarządu Koła. ‚ 

— Odezyt Czerwonego Krzyža. Przypomi- 
namy, że dzisiaj o godz. 12, staraniem Pol 
skiego Czerwonego Krzyża w sali kina 
„Światowid* — Mickiewicza 9, Dr. Zającz- 
kowski wygłosi odczyt p. t. „Pierwsza po- 
moc w nagłych wypadkach*. 

Niewątpliwie ten interesujący temat zgto 
madzi licznych słuchaczy, którzy będą mieli 
możność zapoznania się z nader ważną spra 
wą udzielania szybkiej, sprawnej i umiejet- 
nej pomocy, we wszystkich wypadkach ży- 
cia codziennego. A 

Wejście bezpłatne. 
— Komunikat Związku „Pań Domu*. 

u Zebranie Związku „Pań Domu* odbędzie 
się dzisiaj w niedzielę o godz. 17 w nowej 

Sali Miejskiej Hetmańska 1 (dawny pałac O- 
gińskich). 

Sekretarjat czynny na miejscu od godz. 
15. Prosimy o jak najliczniejsze przybycie. 
Sala jest duża — 400 miejsc siedzących. 

W słowie wstępnem naszkicowane będą 
cele i korzyści Związku. 

—- Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i By- 
łyeh Wojskowych. Zarząd Stow. Rezerw. i 
Byłych Wojskowych w Wilnie, powiadamia 
wszystkich kolegów, iż.w dniu dzisiejszym 
o godzinie 10-ej w lokalu Polskich Związ- 
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ków Obrońców Ojczyzny przy ul. Želigow- 

skiego 4, zostanie wygłoszony odezył dla 

członków naszego Stowarzyszenia na temat 

zagadnienia obrony przeciwgazowej. 

Odczyt wygłosi inspektor Wojewódzkie- 

go O. P. G. p. L. Korowajczyk. 

Obecność wszystkich członków 'obowiąz- 

koya. 

— Zjazd delegatów Kół Stow. R. i b. Wojsk. 

W dniu 1 marca r. b. o godz. ll-ej w loka- 

lu Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza Nr. 

13) odbędzie się zjazd okręgowy delegatów 

poszczególnych kół Stowarzyszeń Rezerwis- 

tów i byłych wojskowych. Po części uro- 

czystej nastąpią Ścisłe obrady z następują 

cym porządkiem dziennym: 1) Sprawozdanie 

ustępującego zarządu i komisji rewi 

2) referat o zagadnieniach organizacy 

wygłosi p. mjr. Bombi „ 8) referat o pra- 

cy oświatowej w kołach Stowarzyszenia wy” 

głosi p. por. rez. Gryglewski, 4) Zagadnienia 

pomocy koleżeńskiej w Stowarzyszeniu wy- 

głosi p. Popławski, 5) wybory zarządu, ko- 

misji rewizyjnej, sądu honorowego i 6) wol- 

ne wnioski. ; 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Zwiazku 

Przemysłowców Polskich w Wil ie odbędzie 

się w lokału Związku (Domini nw 

dniu 6 marca r. b. o godz. 18 — w razie nie 

dojścia do skutku z braku quorum — drugie 

zebarnie odbędzie się o godz. 19 prawomocne 

przy wszelkiej ilości obecnych. 

Porządek dzienny: 1) Zmiany $$ statutu 

oraz nazwy Związku. 2) Dowybory człon- 

ka i zastępców Komisji Rewizyjnej. 3) Wol- 

ne wnioski. 
RÓŻNE. 

-—— Zakon Karmelitów ma przybyć do Wil 

na. Według inforhacyj sfer katolickich, z 

początkiem wiosny r. b. ma przybyć z Kra- 

kowa do Wilna część zakonu Karmelitów 

i osiedlić się w lokalu przy uł. Ostrobram- 

skiej 12. Karmelici, jak słychać, mają wy- 

  

   

     

    

stąpić z żądaniem przekazania im kaplicy* 

św. Teresy i kościoła Ostrobramskiego. któ- 

ry do nich w swoim czasie należał. 

Karmelici przybywają również do Wilna 

w celu podjęcia tu akcji wychowawczej i 

oświatowej wśród młodzieży, w szczególno- 

Ści zaś wśród dzieci. 
— O złożeniu zeznań o dochodzie za rok 

1930. Zarząd Związku Piwiarń, Kawiarń i 

Jadłodajń komunikuje, iż zeznania o docho- 

dzie za r. 1930 można wypełnić i złożyć przez 

Związek w godz. urz. od 5 do 7-ej wiecz. przy 

ul. Stefańskiej 42 m. 1. 
— Umęczanie zwierząt. Co robi Tow. 

Opieki nad Zwierzętami? Jaką ma władzę 

wykonawczą? Co dzień, przy obecnych roz- 

topach i dziurach widać wydzierające się 

ze skóry biedne konie smagane przez bezli- 

tośnych woźniców, a nawet okładane kijem, 

ro chudych bokach. 
Widzi się małe, niedorozwinięte koniki, 

które padają ciągnąc kłody, całe ogromne 

sosny (może, te z Antokola, barbarzyńsko 

wycinane) i nikt na to nie może poradzić, 

bo woźnica łaje za wtrącanie się w nie- 

swoje sprawy! A policja patrzy obojętnie. 

Również pieski bez żadnych łegitymacyj 

„łatają* po ulicach, obłocone włażą na scho- 

dy i zostawiają rozmaite ślady, wynędznia- 

łe, z zapadłemi bokami, najwyraźniej bez- 

robotne i bez właściciela. 
Czy nie lepiej zabić 

zamiast tak męczyć? 

— Choroby zakaźne. Podług danych miej 

skich władz sanitarnych w ciągu tygodnia 

ubiegłego na terenie m. Wilna zanotowano 

38 wypadków zasłabnięć na choroby zakaź- 

ne, w tej ilczbie: tyfus brzuszny 3; para- 

tyfus 1; ospę wietrzną 3; płonicę 6 (w tem 

zgon 1); błonicę 3 (1 zgon);  krztusiec 1; 
gruźlicę 17 (w tem 4 zgony) i jaglicę 4. 

Ogółem naskutek tych chorób zmarło 

w tygodniu ubiegłym 6 osób. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Teatr 

czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 3 

m. 30 po cenach zniżonych ukaże się świet- 

na komedja Carpentera „Papa-kawaler*, w 

reżyserji Wyrwicza-Wichrowskiego. Wieczo- 

rem o godz. 8-ej ujrzymy dwie współczesne 

jednoaktowe komedje Molnara: „Bankiet“ i 

„Raz, dwa, trzy“ ® režyserji dyr. Zelwero- 
wicza, który jednocześnie odtwarza w 
„Raz, dwa, trzy” kapitalną rolę Norissona. 
Obie komedje zyskały sobie gorące uznanie 

  

odrazu zwierzę 

publiczności. 
Jutro, w poniedziałek o godz. 8 w. „Ban- 

kiet* i „Raz, dwa, trzy, Molnara. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś Teatr 

również czynny dwukrotnie. Po południu o 

godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych „Interes 

z Ameryką* Francka i Hirszfelda, w reżyserji 

Wasiłewskiego, z Eichlerowną, Kamińską, 

Severinówną, Ciecierskim, Jaśkiewiczem i Wa 

silewskim w rolach głównych. Ё 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się „Noc 

Sylwestrowa" Krzywoszewskiego, dowcipna 

komedja współczesna, która zyskała w Wil- 

nie duże powodzenie. 

Jutro, t. j. w poniedziałek 23-go b. m. o 

godz. 8 w. „Noc Sylwestrowa“ Krzywoszew- 
skiego, w reżyserji A. Zelwerowicza. 

— Najbliższe premjery. W przygotowaniu 

dwie arcyciekawe nowości, które niewątpli- 
wie staną się atrakcją dla Wilna. Jedną z 
nich będzie „Salome* O. Wilde'a“ w insce- 
nizacji Eugenjusza Dziewulskiego. Drugą bę 
dzie sztuka wilnianina Kazimierza Leczyc- 

kiego p. t. „Sztuba”, osnuta na tle stosun- 
ków w dzisiejszych szkołach. 

— Występy Ady Sari. W śordę dnia 25 
b. m. w sali Konserwatorjum Muzycznego 

(ul. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej) od- 

będzie się jeden jedyny występ wszechświa- 

towej sławy śpiewaczki Ady Sari. Ada Sari 
dała się już poznać w Wilnie w ubiegłym 

roku jako fenomenalna koloraturowa Śpie- 

waczka. Obecnie po licznych sukcesach za- 

granicznych Ada Sari wystąpi u nas z bo- 

gatym programem utworów muzycznych Pu- 

ciniego, Verdiego, Moniuszki, Niewiadomskie- 

go, Friemanna, Greczaninowa i odśpiewa 

wspomniane utwory w języku autora. Bile- 
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Przy niedestatecznej tunkeji przewodu po- 
karmowego, katarze żołądka i kiszek, opuch- 
linie i stanach zapałnych kiszki grubej. skłon- 
ności od zapalenia ślepej kiszki, naturalna 
woda gorzka „Franciszka-Józefa* szybko u- 
suwa objawy zasłoinowe i bółe w podbrzuszu. 

AA SKIRTA DAIKTAI оЛС 

„Orbis“ ul. Mickiewicza 11-a. Szatnia zostala 
znacznie rozszerzoną. Ceny, biłetów od 1zł 
do 8 zł. Początek o godz. 20. 

KINA I FILMY 

„BŁĄD OJCA* 

(Helios). 

Norma Shearer i Lewis Stone — oto pa- 
ra dla której zrobiony jest ten efektowny 

film. ektowny przedewszystkiem, bo po- 
zalem — niewiele. Rzecz lileracko. dramatycz 
nie — słaba. Nie obeszło się bez pewnej mo- 
ralizatorskiej tendencyjki, która dużo po- 
psuła. Fabuła dość rozwlekła, akcja bez 
tempa, wszystko mało pomysłowe. Jedynie 
strona czysto formalna, techniczna dobra. 
Piękne zdjęcia, bardzo ładna oprawa, cały 
sztafaż środowiska efektowny. Wszystko nie 
mal od początku do końca jedzie na takich 
czysto zewnętrznych, drugorzędnych /walo- 
rach — poza dwojgiem wspomnianych czo- 
łowych wykonawców, bez których film zro- 
biłby niewątpliwie zupełną klapę, gdyby za- 
miast nich byli inni o poziomie reszty ob- 
sady, zaledwie poprawnej. 

Nad program tak zabawna, że aż niebez- 
pieczna bo narażająca na gwałtowny zgon 
AE śmiechu, farsa „Bohaterowie wody 
х miezrównanymi zawsze wesołkami — Stan 
Laurelem i Oliwerem Hardy'm.  Pozatem 
dobry dzwiękowo koncert ork. symfonicznej. 

(sk). 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE RZEKOMEJ  HRABINY. 

Władze śledcze zatrzymały wezoraj wpo- 
bliżu Druskienik, pewną młodą damę poda- 
jącą się za harbinę Wodzieką. 

Rzekoma hrabina, której prawdziwe baz- 
wisko brzmi Anastazja Kołyszówna  wśliz- 
gnęła się w słery ziemiańskie gdzie popeł- 
niła szereg nadużyć natury finansowej. Przy 
aresztowanej znaleziono fłakonik z jakąś na- 
razie nieustaloną trucizną. 

Dochodzenie trwa. 
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TRAGEDJA NA ULICY KRAKOWSKIEJ. 

Wśród mieszkańców uliey Krakowskiej 
wywołał wczoraj wielkie poruszenie następu- 
расу smutny wypadek. W domu przy eegiełni 
trynopolskiej mieszkała rodzina Gieryłłów. 
Mąż pozostał ostatnio bez pracy i nie był w 
stanie uregułować komornego gospodyni mie- 
szkania, u której odnajmowali pokój w cha- 
rakterze sublokatorėw. 

Wezoraj z rana, kiedy mąż Gieryłłowej u- 
dał się do PUPP gospodyni zaczęła wyrzucać 
rzeczy Gieryłłów na podwórko i wypędziła 
z mieszkania przestraszoną kobietę. 

Sytuacja w jakiej się przez to znalazła 
tak podziałała na Gieryłłową, że udała się 
do skłepiku kupiła za ostatnie grosze eseneji 
oetowej i wypiła padające na śordku uliey w 
konwulsjach. 

Do nieszczęśliwej kobiety zawezwano po- 
gotowie ratunkowe, które przewiozło ją w 
stanie groźnym do szpitala żydowskiego. 

Nieludzki postępek gospodyni mieszkania 
wywołał wśród okolicznych mieszkańców 
ogromne oburzenie. (0): 

ZGON SUCHOWA. 

Przed kiłku tygodniami donosiliśny © 
zatruciu się małarza kina „Casino* Borysa 
Suchowa, który przyjął 4 tabłetki subłimatu. 

Sprawa ta przyjęła później rozgłos, wo- 
bee tego, że Suchow zmienił swoje pierwotne 
zeznanie, i oświadczył, że nie popełnił samo- 
bójstwa, lecz że został podstępnie otruty zaś 
truciznę, podano mu podczas zabawy w kie- 
liszku likieru. Przeprowadzone w tej spra- 
wie dochodzenie ustaliło, że Suchow z nie- 
znanych bliżej powodów złożył niepawrdzi- 
we zeznanie, bowiem w rzeczywistości po- 
pełnił zamach samobójezy. 

Przedwczoraj stan Suehowa znacznie się 
pogorszył i wieczorem Suchow zmarł. 

(O). 

Kradzieże. 

Ordo Katarzyna, Teatralna 9, zameldowa- 
ła o kradzieży kożucha, krytego szarym suk- 
nem, wartości 350 zł. 

Grokman Mejer, Słowakciego 24, zamel- 
dował o kradzieży z niezamkniętego przed- 
pokoju futra męskiego, krytego czarnem suk 
nem, wartości 400 zł. 

Bajkowicz Brajdel, Zawalna 43, zameldo- 
wał o kradzieży 95 złotych w gotówce. Usta- 
lono, że kardzieży tej dokonała Ławrynowi- 
czowa Ludwika, którą zatrzymano. 

Radziuk Daniel, ul. SS. Miłosierdzia 17, 
zameldował o kradzieży indyków, wartości 
50 zł. Ustałono, że kradzieży tej dokonała 
znana zawodowa złodziejka Tereszko Zofja, 

Kalwaryjska Nr., 107, którą ze skradzionemi 
indykami zatrzymano. 

Beker Bolesław, Subocz 39, zameldował. 

że w ogródku przy szpitalu św. Jakóba został 
mu skradziony portfel z zawartością 30 zi. 
Ustalono, že kradzieży tej dokonała Jagiał- 
łowicz Stanisław, Wiłkomierska 63, którą za- 
trzymano. Pieniądze zwrócono poszkodowa- 
nemu. 

   
  

Podrzutek. 

W dniu 20 b. m. w bramie domu przy «l. 
Hetmańskiej 2 znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej w wieku około 3-ch tygodni. Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Wypadki za ostatnią dobę. 
Od 20 do 21 b. m. zanotowano wypadków, 

różnych 42, w tem kradzieży 7, opilstwa %, 

ty są już do nabycia w biurze zamówień przekroczeń administracyjnych 16. 

      

   

 



Nr. 43: (1985) , 

nojost ан О . 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okzę- 
gowego w Wilnie, Dział A, wcią- 
gnięto następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 12.1. 1931 r. 
Firma: „Jen Stawiarski i Spółka. Spółka: 

firmowa”. Prowadzenie we wszystkich miejscowościach» 

4 ; T K-U-R-I-E-. R WIDENSKI 

Rozrywki umysłowe. 
34. Wachłarz-logogryf Buczęście, to krótka chwila słodyczy, 

ut. 6. Piotrowski (Wilno). Pe której tylko wspomnienia, 

T 
Pe której pełno w sercu goryczy; 
©. szczęście na ziemi, to tylko 

Nr. 24. Zagadkowe koła. 
SKurjer Wileński. (Wyrazy: taksa, trupa, 

berwa, bójka, rzepa, larwa, ławka, glina, 

matwa, Irena, pińja, pasza, Sakwa, Olita). 

    

Rozwiązanie zadań 
z dnia 8.II. 1931 r. 

Nr. 23. Rebus. 

UWAGA 

OPAŁ 13 zł. 1 m. p. OPAŁ 
BRZOZA, SOSNA, OLSZA. 

Składnica Państwowa Materjałów Drzewnych 

przy D.L.P. Wiłno, Wielka Nr. 66, tel. 14-49 

Składy: Podgórna Nr 7, tel. 18-37, Piłsudskiego Nr67 

- marzenia... 

12562. I. 

  

Nr. 25. Figielek. | 
Jedna samogłoska 2 : STALE SUCHE DESKI. Rzeczypospolitej Polskiej robėt kanalizacyjnych, Siedzi=- 

gi i ba w Wilnie, ul. Zarzecze 5-a. Firma istnieje ad dn. 

Nr. 26. Konikówka. 25 września 1930 r. Wspólnikami sę zam. w Wilnie 
przy ul. Zarzecze 5-a Jan Stawiarski, Jakób Sosnow- 

„ski i Ludwik Stanik. Spółka firmowa zawarta na mo-- 
cy umowy z dn. 25 września 1930 r. na czas nieogra-- 
niczony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. 
Weksle i wszelkie zobowiązania w imieniu spółki mo- 
ва byč wydawane i podpisywane przez dwóch wspól-- 
ników. Każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo- 
przyjmować roboty, zawierać w imieniu spółki nmo»- 
wy. otrzymywać pieniądze, wynajmować i usuwać ro- 
botników, wydawać pokwitowania; prowadzić roboty” 

1117) 
  Silne lotnictwe, to potęga państwa. 

Nr. 27. Bilet wizytowy. 

SKomisarz ziemski OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 

  

Trafne rozwiązania powyższych zadań na 

desłali: 
Pp. J. Łukaszewicz (magiczne koła, bilet 

wizytowy), Cz. Rudnicka (magiczne koła,, bi- 
dla igrzysk sporiowych (wspak), 6. Rzeka Na miejsce liczb wstawić liery tak, aby 
w Polsce, 7. Wyspa na morzu Śródziemnem, utworzyły się wyrazy pionowe o podanem ni- 

załatwiać za pośrednictwem 

  

  

       

        

       

    

żej znaczeniu. Pierwsze litery tych wyrazów 8. Święty obraz u prawosławnych. 9. Porozu - ы act koła, bilet 

dadzą rozwiązanie. (Końcowa litera wszyst- mienie, 10. Rzeka we Francji, 11. Kwiaty kac tła: Pas Kia kola, BIURA REKLAMOWEGO ! i reprezentować spółkę wobec władz i osób prywat 

kich wyrazów jest jednakowa). (wspak), 12. produkt drzewny. 13. Sprzęt,  piłet, konikówka), J. Dudko (rebus. koła, bi- | STEFANA GRABOWSKIEGO nych. 3196/V' > 

Znaczenie wyrazėw: 1. Oprawka, 2. Wyo- 14. Skała, 15. Nieprzyjazna, 16. Okres czasu. | įet, konikowka), M. Jeliūska (kola, bilet), E. т : 

strzona, 3. Zaczepka. 4. Jarzyna, 5. miejsce Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. t-ej. Piotrowski (rebus, koła, bilet, konikówka), W WiLNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. „12563. I. Firma: „Taubman Kowieński i Rywoez 

E. Wrzesiūski (koła, konikówka, bilet), W. elektryczne ох Ъгт›_:а‹і;::ю Бь_ъ;„…:р тгупЁ_і tartaku, Siedzi. 

i Zambrzycki (rebus, koła, bilet, konikówka), alba a w Drut, s Brasławskiego. Firma istnieje o: 

33. Mozaika 35. Zadanie. H. Korulska (koła, bilet, konikówka), B. Czar- najtaniej an, e kas AT и Пкгиі. Sa 

uł. J. ŚStratilato (klub szaradzistów). I | nocki (koła, bilet, konikówka), A. Giro-Syryj- WEED. _К aubman, Abram Kowieński 

a | aa a ski (rebus, koła, bilet, konikówka), K. Szy- FIHEEFFFEFEFFEFFEFFFE w Domu Handi. i Załman Hirez Rywasz. Spółka firmowa zawarta na 

| | piłło (rebus, koła, konikówk ilet), A. Woj- mocy AA a A JAR WE Ę na czas nie- 

+ ze] talik (rebus, koła, konikówka, bilet), J. Po- Р A Sari e anicsany“ Anal na EO TB 
i | ТРОЕ ИЕ pławska (koła, bilet), W. Rukujżo (koła, koni INIT, ZL HP ы а Weksle, zobowiązania, umowy i plenipotencje pod- 

| | kėwka, bilet), St. Marcinkiewicz (kola, bilet), й L ŽŽ s pisują pod stemplem firmowym wszyscy wspólnicy 

| RATE WO Cz. Sowiński (rebus, koła, konikówka, bilet), k : ESA że AE DER 
| Т ki figielek, konikówka, bilet), 

władz państwowych i samorządowych, urzędów 

Qa 0% 29 I i a BILI. WD WILNO, pocztowo - telegraficznych oraz pokwitowania z od- 

BA ių ASU S Ф 2 : ULICA WIELKA bioru od tych instytucyj pieniędzy, towarów i przesy- 
| lek podpisuje jeden ze wepėlnikow 3197/VL 

| 
4 7/Vk 

olo mopow hey EISS TTT SESI SESI 
| | Nr. 19 12564..1;. Firme: „Kultura Wileńska — Bezjajnip. 

Grzeczność w roku 1931. Zasłański”, w Wilnie, ul. Trocka 3. Księgarnia. Firma. 

  

Podanych 16 kawałków należy tak zło- 

żyć, aby powstalo R wyrazow poziomych 

siedmioliterowych, których rząd Środkowy 

pionowy utworzy rozwiązanie. 

Za rozwiązanie 16 pkt. w ki. II-ej. 

  

e + 

Kin Biiejskie | ол о 
ISACA WIEJSKA 
Gatrobrameka 5. 

Dźwiękowy Dziśl 
EINO-TEATR Przebój 

dźwiękowy! 

2 
DŹWIĘKOWE KINO 

„IILDJROÓJ 
ml, A. Mickiewicza 22. 

ж 
  i najpiękniejszych nóżkach i 

Dziś ostatni dzień! 
Przebój dźwiękowy! Miłość przystojne- 
go poruczn. do czarnookiej hiszpanki. 

W rol. gł.: Nieustrasz. i bezkonkur. mistrz sensacji Ken Mayrand i 

Akcje odbywają się na tle pięknych plenerów hiszpańskich. — — 
ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4,6, 8i 10:15, w dnie šw. o g. 2-ej 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
uł. Wielka Nr. 47 

Jutro premiera! 

Cudo fiłm świata! 

Superfilm dźwiękowy! 

Ceny zniżone tyłko na pierwszy seans. — 

KINO-TEATR Dziś! 

Litery zamieszczone w kwadracie prze- 
sławić tak, żeby wyrazy czteroliterowe czy- 
lane poziomo i pionowo były jednakowe. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w ki. il-ej. 

Gdy najdłuższy z jednej zgłoski 
Pewien wyraz odnajdziecie, 

To w nagrodę otrzymacie. 
Dziesięć punktów w klasie trzeciej. 

а Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. [il-ej. 

37. Figielek zoologiczny 

Dwie ma litery jednakowo brzmiące, 
Mieszka zaś w kraju wschodzącego słońca. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Iil-ej. 

TRL T IPS EPT SKA ESSSS 

Pies Baskerwillow Ceny znižone: Parter 60 gr. Bal- 
Od dnia 21 do 25 lutego 

1931 roku będą wyświetlane filmy: 

W rol. gł.: Aleksander Murski, Betty 
Bird, Livio Pavanelli, C. Blackwell. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seane. o godz. 4-ej. Nast. progr.: 

Błąd ojca 
Na l-szy seans ceny zniżone: 

"Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający 

dramat serc krwaw. ranami miłości wśród 
blasków kinkietów, śpiewu i tańca p. t. 

Wielki film śpiewno-dźwiękowy. — 
Jack Egan najbardziej rasowy amant filmu dźwiękowego. 

DATEK DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY. Początek seansów o godz. 4, 6, 

Senor Americano 
płom., czaruj. Kathryn Grawford. 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE 

Po raz pierwszy w Wilniel 

36. Zadanie 
uł. ©. Kitowski (Wilno). 

uł. В. Kitowski (Wilno). 

Pieszy 

ludzi i namiętności ich rodziców. 

Parter I zł., balkon 60 gr. 

Pocz. o g. l-ej 

Poganin 
Całe Wilno będzie śpiewać „Miłosną pieśń” 

  

Jedaey į » ról: pó pał nezoli Ska 

  

NAD PROGRAM: Warjat na wolności 
Panienka z barem na kółkach. 

Potężny dramat osnuty na tle gorącej miłości dwojga młodych 
W rolach gł.: wielka tragicz- 

ka ekranu Norma Shearer, Lewis Stone i Belle Bennet. 

1) Komedja dźwiękowa z udziałem znakom. komików Stana Laurela i Olivera Hardy, 

2) Uvertura lekka kawalerja w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Filadelfji. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

BIEDNY GIGOLO 
W rolach głównych: Marie Saxon, kobieta o najdźwięczniejszym głosie 

8 i 1030. Ceny zniżone tylko na |-szy seans 

W roli głównej bożyszcze kobiet 

Ramon Novarro 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 

jako studentka chemii 
w życiowym dramacie 

Najpoczytniejsza powieść 
sensac. Conan Dayle'a. 

Aktów 10. 
Komedja 
w 2 akt. 

NAD PROGRAM: 00- 

Dziśl 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Kino Koiejowe 

OGNISKO 
febek dworca kolsiow.) 

-KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

_ Kino - Teatr 

LUX 
Miektewicza 11, t.15-62   

Czarująca 

-- SŁODYCZ Z 
podług głośnej powieści Heleny W.....U, w pozost. rolach: utaleniow. 160 SYM i inni. Ceny od 40 gr. 

STUDENTKA (Miasto miłości) Dziś ostatni dzień! 
Największy szlagier 

sezonu p. t. 

Wielki 10 akt. dramat współczesny z życia cyganerji paryskiej. 
Bogata wystawa! 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej po poł. 

GOŁĘBICA 
Norma Talmadge, 

Nadzwyczajnie fascynująca treść. 

Carmen Boni i Gina Manes. 

Dziśl Pierwszy raz w Wilnie dawno 

oczekiwany wspaniały dramat erotyczny na 

de wili> Bowstańczych  (Mekcyku p.t: 

Potężne arcydzieło w wykonaniu pierwszorzęd- 

nych artystów. Jako „Golębica“ popularnu 
Wielki przepych wystawy! 

Dziśł Najgłośniejszy film polski ze 
„Złotej Serji" w-g nieśmiertelnego ar- 

cydzieła Stefana Żeromskiego 

OLGA CZECHOWA 

Uroda życia 
W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Eugenjusz Bodo i inni. 

WYCIĘSTWA 

W rołach gł: Ulub. publiczn: Iwan Petrowicz, 
Wspaniały karnawał! 
Następny program: Tragedja tancerki. 

w pozostałych rol.: Gilbert 
Rołand i Noach Berry. 

    
Niezrównanej dobroci preparaty „Venetian“, 

do pielęgnowania i udelikatniania cery 
poleca 

Wyłączna Agentura w Wilnie 

Perfumeria 

J. PRUŽAN 
Mickiewicza 15 

vis-a-vis Hotetu „Georges“ 

Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 
Sprzedaż detaliczna według cennika fabrycznego, 

EIEJEJEJEJEJEJETEJEJETEJETETEJEJEJ 

BMEREZEBZEBERERAEKEM 

Tylko z oryginalną etykietą i korkiem 

prawdziwe wszęchświatowej Sławy 

NEC] 

JdACYKRĄŻĘCETGO BROWARU | 
ы w ZYwWCUuU 

WRARKYCA WRZĘDZIE 
MANEUEWNYNKE UMER z KABEGCZNA 19. то 1 

| EJTTEDEFELELCTLEELA 

I CENACH ZNIŻONYCH 
NAJLEPSZY 

WĘGIEL 55. koncernu 
„PROGRES“ 

oraz koks wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach — dostarcza 

Il CENACH ZNIŽONYCH 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe 

egzystuja 

M. DEULL «== 
Biuro: - Wilno, Jagiellonaka 3-6, tel. 8-11 

Składy węgłowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Z
O
E
E
E
E
Z
E
C
E
E
E
E
E
E
C
E
L
E
I
E
 

F
E
F
F
E
E
E
F
E
F
F
F
F
E
E
E
I
O
E
F
E
E
E
J
F
C
E
F
E
E
 

               

      

  

Uwagał 

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
1173 I 

MEBLE 
najtaniej 

"solidnej roboty możno za- 

mawiać na dogodnych wa- 
runkach bezpośrednio w 
warstacie. Uwadze panów 
Stolarzy| Przyjmuje się 
wszelką obróbkę drzewa 

na maszynach. Ceny kon- 
kurencyjne. K. Giesajtis. 

Nowogródzka 18. 
Firma egzystuje od 1918r. 

£ h € e sz otrzymać 
posadę? 

Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żózawia 42. 
Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 
wa, kaligrafji, pisania na 
maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 

ukończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 
SE ano i 

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wność, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetytu, 
ogólne osłabienie, ecetera 

odzyskało zdrowie 
używając ziółka sławnego 
na cały świat Dr. Dietla 
profesora Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po- 

uczającej. { 

Adres: Liszki — Apteka. 

Lt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weveryczne 
i moczopłet we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, | 

od godz. 9-12 1 4—8. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

  

    

      

istnieje od 1927 r. Właściciel — Benjamin vel Bejnes 
Zasłański zam. w Wilnie przy ul. Zawaluej 33. 

3198/V1. 
W dniu 13.1. 1931 r. 

12565. |. Firme: „Chewlin Chaim* w Wiłnie, uł.. 
I Jatkowa 1 sklep starego żelaza. Firma istnieje od 
1910 r. Właściciel — Chewlin Chaim zam. w Wilnie,. 
ul. Niemiecka 23. 3199/VE 

  

12566. |. Firma: „Kozlowski Wiadyslaw“ w Wil- 

nie, ul. Tatarska 15. Piwiarnia i jadłodajnia. Birma: 
istnieje od 1930 r. Właściciel—Kozłowski Władysław 

zam. w Wilnie, uł. Garbarska 15 — 2. 3200/V1 

W dniu 15.1 19381 r. 
12567. |. Firma: „Drukarnia i sklep materjałów* 

piśmiennych Aron Heller i S-ka*. Prowadzenie drukar- 
ni i sklepu matezjałów piśmiennych i zabawek. Sie- 
dziba w Wilnie, ul. Mickiewicza 17. Przedsiębior:two- 

istnieje od 1894 r. Wspólnicy zam. w Wilnie przy ul.. 
Mickiewicza 17. Aron i Bejla Hellerowie. Spółka. 
firmowa przekształcona z firmy jednoosobowej „Dru- 
karnia i skład papieru Aron Heller", zawarta została. 
na mocy umowy oblatowanej w dniu 22 października 
1930 r. za Nr. 5285 przez Notarjusza Jana Klotia w* 

Wilnie, na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
obu wspólników. Każdy ze wspólników podpisuje w 
imieniu spółki wszelkiego rodzaju zobowiązania i in- 
ne dokumenty. 3201/VE 

    

12568. |. Firma: „Rasia (Rasza) Geller" w Wilnie 
ul. Kalwaryjska 24, Sklep galanteryjny. Firma istnieje- 
od 1931 r. Właścicieł Rasia (Rasza) Geller zara. tamże. 

\ 3202/VL 

W dniu 16.1. 1981 r. 
12569. I. Firma: „H. Minkowski"“. Drobna sprze" 

daż wyrobów tytjoniowych i kolektura Pažstwoweį Lo- 
terji Klasowej. Siedziba Centrali w Warszawie — 
Nalewki 40. Siedziba Oddziału w Wilnie przy ul. Nie- 
mieckiej 35 Oddzial (Kolektura) w Wilnie. Właściciel 
Hersz Minkowski z Warszawy, ul. Muraaowska 15.. 
Kierownikiem Oddziału w Wilnie jest Abram Tapel 
z Wilna, ul. Niemiecka 35 na mocy plenipotencji.. 
solałowacciadoR La a A оЛЛ аееа НЕНЕ т 
Notarjusza Stanisława Tyborowskiego w Warszawie. 

3203/VE, 
  

12570. I. Firma: „Polonit — Sznejer Pupko* w 
Wilnie, ul Bazyljańska li. 
łów technicznych. Firma istnieje od 1929 r. Właści-- 
Kiel Sznejeż PopkO żabii ©AWiłnie lal. Niemiecka 28. 

3204/V1 

ES ASPI ASSR 
Zeengės viso restauracį sprzedam b. tanio liwazym 
punkcie w pełnym ruchu. Dowiedzieć się: Biuro Ogł. 
E. Sobola, Wileńska 22, od 9—1| i 3—5. 3343-09 

KUPIĘ 

w najrech— 

B. naucz. gimnazjum 

Dostawa rządowa artyku- ` 

: + 
udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze wszystkich 
przedmiotów w zakresie 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.* 

pod „Nauczyciel“. 

UDZIELAM 
korspetycyj 

Specjalność matematyka 

Zgłoszenia do administr 
dla W. K. 

    

Akuszerka 

Marja Artediaa 
przyjmuje od 9 rano da 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093.   

l-ą serję, pierwszego ze- 
szytu (tekst) i pierwsze: 
serję serję drugiego (ko— 
mentarze), subskrypcyjne- 
go (Pawlikowskiego) wyd. 

„KrólaDucha” 
Słowackiego. 

Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurj. Wil.“ pod Nr. 3265, 

gubiony kwit lombard. 
(Biskupia 12) Nz. 91416 

unieważnia się. 
  

2 lub 4 pokoje 
ze wszelk. wygod. do wy-- 
najęcia: Wiłeńska 25 m. 21 

Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazdu nm 
Zwierzyńcu przy uliey 
Dzielnej 40. Bardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć” 
się: ul Lwowska 12—4, 

  

ni i
s
 

i
 

Ceny od 40 gr. Do dobrze wprowadzonego artykułu, który cieszy 
się najlepszem powodzeniem, POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze reprezentujący się 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 1-ej. 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4=—*. 

Dziś! — Najnowszy i najpotężniejszy szlagier świata! — Pierwszy raz w Wilniel 
KINO -TEATR 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

Ogloszenie. 
Magistrat m. Wilna oglasza przetarg nie- 

ograniczony na wykonanie i dostarczenie 

2000 sztuk znaków rowerowych na r. 1931. 

Przepisy i warunki ofertowe, warunki tech- 

miczne, oraz wzór oferty można otrzymać 

w Wydziale Komunikacji Magistratu miasta 

Wilna, pokój 58. Termin składania ofert 

upływa dnia 10 marca 1931 r. 
Magistrat m. Wiina. 

"aaa 

D-r Mabuza żyje i działa 
w Ameryce w Scotland Jard 

Potężny dramat w 10 aktach. Dalsze dzieje d-ra Mabuza, — 

» Tajemnice 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 24-go lutego r. b. o 

godz. |l-ej rano w domu Nr. 5, przy ulicy 

Łukiskiej na pokrycie zaległości w drodze 

powtórnej licytacji odbędzie się sprzedaż 

4.ch samochodów firmy „Ford“, oszacowa- 

nych na zl. 580 i naležących do p. Klod- 

nickiego Ryszarda. 
Magistrat. 

d-ra Fu Manchu 
W roli głównej Warner Oland Neil Hamilton. 

NAD PROGRAM: Humor i śmiech — komedja w 2 aktach. 

  

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„UIÓJEWIANKA” 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski 

Piwo. Gabinety. 
STT SPINTA RAZA 

  
Voke DDT 

PANIE i PANOWIE. 
— Pe próbnej pracy pensja stała — 

$ Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, 
A Biuro w Wilnie, uł. W. Pohulanka 1. 

Akwizytorówi 

  

  p 7 L 

Najkorzystniej I 
kupuje sięt е = s : rantowanej dobre « GŁOWIŃSKIEgo | 
Polecamy tweedy na kostjumy i sukie, flanelety | 
w pięknych deseniach, materjały mundurkowe — ; 

WILEŃSKA 27.   
  

Obiady, Kolacje "2 1 zł. 

w MNowootwartej Poiskiej Restauracji - Winiarni 

„ASTORJA“ — ulica Wielka Nr. 39; 
P. P. Urzędnikom kredyt.   

— noci 

tel. 567. 2576 

I. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Mr. 21, 
tel. 9-21, od 9—I i 3-8. 
W. Z: P. 29. 

Dr. L. Rywkind 
chor. uszu, gardła i nosa. 

Zarzecze 16, telefon 880 
przyjmuje od |godz- 4—6 

      

Za dn. 8.11 ks. pobor. 

wyd: przez Urz. Akc. 
i Mon. P. na imię Orela 

Kodesza m. Olkieniki, u- 

nieważnia się. 

911       — Ależ dzieci, dlaczego już chcecie wychodzić? 
— Gdyż Pawełek jest bardzo głodny; chce trafić 

imieniny dzieci. 

    

jeszcze do domu na kolację. 
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Pen | 
pasus Aka 

X. uizdawaisiwa „Kuejez Mileński" X-Fa : ogr. odp. 

GREGA | AEUKICTKACJA: legnicka A Tiadwa 0. Csysza s6 godź, i pisk 

  

gu tnkatem — Ż3 gr, kronikę reiškusi 

Graži. zogrniema=""W$Qg daisy 

кр      
     

   
  

Druk. „Zmicz”, Wilno, ul. S-ła Jafaka 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzialny Anton Wiszniewski —; 

$     
    %*( w Wilnie.    


