
  

Rok VIII. 
  

Wilno, Niedziela ! Marca I931 r. 

Do dzisiejszego Nr. załączamy „Dodatek liustrowany* 

BIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Polityka zagraniczna 
iemiec. 

. 

Program generała von Seeckt. 

Brukując poniższy artykuł doskona- 

łego znawcy stosunków niemieckich 

p. Rueckera zaznaczamy, że omawiane 

przez niego tendencje wy polityce nie- 

maieckiej bynajmniej nie mogą wpły- 

mąć na zmianę naszego poglądu o ko- 

nieczności polsko-nie- 

mieckiego. Red. 

porozumienia 

Gdy się rozmawia z Niemcami o 

posiadanej przez nich rezerwie ludzi 

„anoenych*, ludzi przyszłości, często 

słyszy się nazwisko generała von Se- 

eckta. Oficer ten, uchodzący dzisiaj 

jeszcze za najzdołniejszego fachowca 

wojskowego Niemiec, jest w całem 
    znaczeniu tego słowa twórcą organi- 

zacji Reichswehry, której wywalczył 

ło zewnętrzno-i wewntęrzno-politycz- 

ne znaczenie, jakie ona dzisiaj posia- 

da. Po opuszczeniu jej szeregów był 

finksowaty“ general — jak go na- 

zywają w Niemczech — najprzód taj- 

nym komiwojażerem różnych kół nie- 

mieckich, trudniących się polityką za- 

graniczną; potem zaczął działać na po- 

    

lu publicystycznem, a nakońcu i na 

polu parłamentarnem, gdzie znowu 

mógł się ukryć w ciemniach zakułi- 

niedawno jeszcze był on 

między Hitle- 
sowych: 

„uczciwym maklerem “ 

rem i Briiningiem i nie jego prawdopo-- 

dobnie jest winą, że hitlerowcy jed- 

nak dotychczas jeszcze nie weszli do 

rządu Rzeszy. 

Ten wybitny polityk i wojskowy 

niemiecki opublikował przed kilku 

dniami broszurę p. t. „Wytyczne nie- 

mieckiej polityki zagranicznej” (.,We- 

ge deutscher Aussenpolitik', nakł. 

wyd. Quelle u. Meyer, Lipsk). która na 

najbaczniejszą zasługuje uwagę. Czy- 

tają , odrazu się poznaje, że auto- 

rem jej jest ktoś, kto żyje kategorjami 

wojskowemi, gdyż myśli szeregują się 

jakby według jakiejś ordre de bataille. 

Tem łatwiej można się w nich orjen- 

    

tować. 

Generał von Sceeckt ma wrażenie, 

że niemiecka poiltyka zagraniczna 

znalazła się na ślepej ulicy, ponieważ 

w ciągu lat dziesięciu Rzesza Niemiec- 

ka ani nie osiągnęła zrównania zbro- 

jeń. ani rewizji traktatów. Przyczynę 

tego stanu rzeczy widzi on w stosun- 

kach niemiecko-francuskich: 

   „Polityka niemiecka została po wstąpie- 

niu do Ligi Narodów stanowczo i jednostron- 

nie zorjentowana w kierunku porozumienia 

z Francją. Myśl dojścia za pomocą tej kom- 

binacji do poprawy naszej sytuacji, innemi 

słowy więc do rewizji Traktatu, byłaby sa- 

gdyby jej przesłanka, 

wista gotowość Francji 
ma w sobie słuszną, 

a mianowicie rzec: 
do porozumienia tego rodzaju, była istniała, 

że ta jednak nie istniała i nie istnieje, o ile 

byla ona uwarunkowaną przez rewizję trak- 

tatu, okazał czas“. ® 

  

   

To stwierdzenie jest zasadniczym 

elementem dosyć pesymistycznego ob- 

razu. jaki p. von Secekt maluje na 

iemat stanu uwzględnienia niemiec- 

kich „potrzeb* przez zagranieę. Na- 

dzieje wielu Niemców na Anglję redu- 

kuje on do naprawdę skromnych roz- 

miarów: 

  

nie ieży dalsze osłabienie 

Anglików, 

    

   

  

średnio w interesie 

lecz Anglja nie dostrzega, jakie kor: 

Niemcy na wypadek konfliktu z Franej 

a polityka aktywna, która- 

by miała wojskowe i gospodarc 

ści jej 

   mo- 

e odrodzenie 

    

   

    

Niemiee na celu, jest dla Ans t dałeko 
idącą i zbyt niebezpieczną, pom c już to, 

że żaden rząd angielski nie będzie się chciał 

  

stać niepopułarnym dzięki temu, że kosztem 

obywateli a kich obniża niemieckie spła- 

ty reparacyjne'. е 

I co do Stanów Zjednoczonych ot- 

wspolobywatelom 
želiby 

   

  

wiera on swoim 

oczy: byłoby się w błędzie . 

się przypuszczało, że tam jaki 

gólne sympatje dla Niemiec istnieją” ; 

Niemcy bowiem są tam oceniane jedy- 

nie ze stanowiska kupieckiego, które 

mie ma zrozumienia dła zagadnienia 

rewizji granic wschodnich -— ponie- 
waż znajomość sytuacji w szczegó- 

  

szcze- 

łach jest „znikomą — lub łem bar- 

dziej dla niemieckich dążeń do zbro- 

jenia się. Jeżełi von Seeckt sytuację 

we Włoszech i na Węgrzech uważa 

za korzystniejszą dła niemieckich pla- 

nów, a zato sytuację na północy oce- 

nia pesymistycznie, to najostrzejsze 

jego słowa poświęcone są Polsce, a zu- 

pełnie pozytywna ocena zewnętrzno- 

polityczna — Rosji Sowieckiej. Z pol- 

sko-niemieckich stosunków wyciąga 

on następujące wnioski: 

„Należy przeto do rzeczy niezrozumiałych 

w działaniu politycznem liczyć się po stronie 

niemieckiej z możliwością porozumienia z 

Polską i Polskę wogóle uwz za możliwe- 

go kontrahenta. Nie pozostaj 

wyboru: porozumienie jest 

Muszą to uznać również ci, którzy z współ- 

pracy gospodarczej i dla nas oczekują korzyś- 

ci. Gospodarezy pokój jest właśnie nie do 

osiągnięcia i pozostaje tylko pytanie, czy ten 

słan na dłuższą metę jest dla Polski szkodli- 

wy czy dla nas. We wszystkich kwestjąch nie- 

mieckiej polityki zagranicznej musi Polska 

ną jako zasadniczy, Бет- 

  

   

    

   je nam żadnego 

niemożliwem. 

  

   

    

być zawsze uwa 

wzgłędny przeciwnik”. 

A teraz o Rosj 
„Rosja w pierwszym rzędzie działa w kie- 

runku rewolucji światowej. Za rdze oporu 

przeciw płanom tego rodzaju musi ona uwa- 

żać wielkich przedstawicieli państw kapitali- 

stycznych — Francję, Anglję a poza niemi 

ę. Posystaje stąd pewna współność 

które zagrożone są 

żądaniami tych mocarstw. Największą nie- 

chęć odczuwa Rosja w stosunku do Polski, 

sojusznika państw zachodnich i bezpośrednie- 

go sąsiada. Jest to punkt największego zbli- 

żenia z Niemcami". 

Kilka wierszy dalej zdaje sobie 

von Seeckt jednak sprawę z niebez- 

pieczeństwa rozszerzania się idei ko- 

munistycznych na jego własny kraj. 

Uznaje on, że dla Rzeszy niebezpie- 

czeństwo jest „istołnie bardziej bli- 

skiem”, lecz — 
„położenie nasze między Francją a Pol- 

ską zmusza nas do próby utrzymania stałego 

kontaktu i jak najdalej idącego porozumienia 

z Rosją, by nie wpaść w zupełną zależność 

od Zachodu”. 

   

    

Атегу! 

interesów z Niemcami, 

Nie potrzebujemy tu obszerniej 

przedstawiać, co szkic generała mówi 

o Lidze Narodów, gdyż może być ona 

przecież uważana tylko za „władzę 

nadzorczą .i ubezpieczającą dla posta- 

nowień traktatów pokojowych i po- 

wstałej dzięki nim sytuacji”... 

Ten obraz skłania p. von Seecta 

do postawienia żądania nowej polityki 

zagraniąznej dla Rzeszy. Ogranicza 

się on do krótkiego ale wyraźnego 

wytknięcia jej dróg. Pod względem 

taktycznym i programowym wygląda 

ta „nowa polityka w sposób nasłę- 

pujący. 

Przedewszystkiem, jako cel głów- 

ny, mają Niemcy odzyskać „prawo do 

zbrojeń aż do uzyskania koniecznej 

równości bezpieczeństwa”. „Kiedy i w 

jakiej mierze zrobią one z tego prawa 

użytek, zależnem jest wyłącznie od 

ich decyzji”. Następnie dwa cele rów- 

norzędne: rewizja płanu Younga „nie 

na żmudnej i wątpliwej drodze mora- 

torjów lecz na drodze bezpośrednich 

   

rokowań* i rewizja granicy polskiej, 

gdyż — 2 

„jest poprostu zbrodnią, jeżeli z pewnej 

  

strony -niemieckiej doradza 516 mieszkańcom 

wschodu, by się zgodzili z istniejącym obecnie 

Że oni i my wszyscy nigdy z 

się zgodzić nie możemy 

i nie zgodzimy, musi być stałe podkreślanem: 

to jedynie nosi w sobie zarodki nadziei na 

    

stanem rzeczy. 

tym stanem rzeczy 

  

    

Ą teraz strategja generała. Z jednej 

strony rewizja stosunku do Ligi Naro- 

dów. Seeckt liczy się coprawda z tem, 

że wystąpienie Niemców może dopro- 

wadzič do „katastrofy Ligi“, nieko- 

rzystnej dła Niemeów jyż dlatego, że 

mogłaby jeszcze bardziej zbliżyć do 

siebie Francję i Angiję. A jednak pisze 

on: 
„Sądzę, że nasza wartość wzrośnie, jeżeli 

będziemy nazewnątrz a nas trzeba będzie szu- 

kać, zamiast nas spotykać gotowych od po- 

  

  

  

w kino-teatrze 

toli 
Na ulicach Bomkay'u, 

  

  

  
w czasie akcji sabotażowej przeciągali na- 
cjonaliści hinduscy łańcuchy, by uniemożli- 

wić komunikację. 

iki Lia i я 

Oszczędności na kolejach. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ministerstwo komunikacji wydało 
szęreg zarządzeń zmierzających do osz 
czędności w dziedzinie wydatków eks- 
ploatacyjnych. Ostatnio ministerstwo 
poleciło dyrekcjom kolejowym rozwa 
żyć możliwości chwilowego ogranicze 
nia słabo zaludnionych pociągów pa- 
sażerskich. Min. zwróciło jednak uwa- 
gę, że ewentualne zarządzenia nie mo- 
gą odbić się ujemnie na sprawności 
komunikacyjnej. 

  

Pożyczka francuska dia 
monopolu tytoniowego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Paryża donosi „Kurjer Warszaw 
ski“: „Information“ donosi, że grupa 
banków francuskich udzieliła polskie- 
mu monopołowi tytoniowemu pożycz- 
ki w sumie 60 mił. franków francus- 
kich. 

L 

Pierwsza próba realizacji 
unii europejskiej 

pozostawia naogół dobre wrażenie. 
PARYŻ. 28.11. Pat. — Po zakończe 

niu obrad komitetu do spraw zbytu 
zapasów zboża Briand oświadczył 
przedstawicielom prasy, że pierwsza 
próba realizacji unji europejskiej po- 
zostawia naogół dobre wrażenie, gdyż 
przeprowadzona została z poczuciem 
rzeczywistości. Komitet nie mógł, jak 
przypuszczali niektórzy, stworzyć ryn 
ku zbożowego, lecz poszczególne rzą- 
dy zobowiązały się do przeprowadze- 
nia akcji, zmierzającej do naprawy po 
łożenia w Europie. Mówiąc o pracy 
konferencji rzyms > którą przygo- 
tował komitet paryski, Briand wypo- 
wiedział się za Sd dła każdego 
kraju takiej organizacji, któraby w 
każdej chwili umożliwiała wykazanie 
stanu jego produkcji. Obrady komite 
tu zostały zakończone. Na przyszłość 
jednak nie wyłączona jest możliwość 
otwarcia kredytów dla krajów. przeży 

wających poważniejsze trudności go- 
spodarcze. Liga Narodów udzieliła wy 
datnej pomocy Austrji, Węgrom i Buł 
garji. Jeśli w najbliższej przyszłości 
unja europejska zostanie utworzona 
na trwałych podstawach, to będzie mu 
siała przystąpić do zorganizowania 
wzajemnej pomocy finansowej. 

  

    

   

      

Jeżeli Liga nie 

dwóch nas in- 

kwestji 

rozumienia na ławkach Rady. 

spełni syyego zadania w ty! 

j h kwestjach, 

i i kwestji rozbrojenia, to pr 

    

ochorny 

      

tere: 

mniejsz 

Szedł: moim zdaniem c: 2 

To byłby więc jeden środek. „no- 

wej“ polityki zagranicznej. A jako 

drugi ma p. von Seeckt na myśli czę- 

ściowo nową, częściowo wzmocnioną 

   
s, by z nią skońc 

  

politykę sojuszów. 

zajmuje się on tutaj znowu Rosją So- 

wiecką, mówiąc o rewizji granic 

wschodnich, ponieważ — 
„W tym związku należy jeszcze raz wska- 

nasz stosunek do Ro 

szemi nadziejami na przyszłość w naj 

   

  

zać na 

szej łączności”. 

Tyle generał von Seeckt w swej 

ostatniej pracy publicystycznej. 

Emil Ruecker, 

nacz. redaktor „Baltišche Presse“. 

  

  

Numery ręwjowe w języ- 
ku polskim wykonają: 

  

    
Przedewszystkiem | 

    

  

  

  

-) JUTRO (- Ulubieniec publiczności Maurice Chevalier w przeboju džwiek. p. t 

PARADA PARAMOUNTU 
Mira Zimińska : Marjan Maszyński 
  

GUSTAW MOLENDA i Syn 
Fabryka Sukna, Wyrobów Wełnianych i Kamgarnowych 

BIELSKO (Śląsk Polski) 

SKŁAD FABRYCZNY Gsaatrasa: 
w WILNIE, ul. Niemiecka Nr. 22, tel. 949. 

NADESZŁY 
NAJMODNIEJSZE DESENIE SEZONU. 

mai) sg (> pac ke 
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Nasz skład fabryczny zaopatrzony 

jest w bogaty wybór: kamgarnów 

i szewiotów na ubrania i płaszcze, 

krepy na smokingi, kostony na 

stroje wizytowe, welury na palta. 

  

przekonajcie się! 
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   Mickiewicza il 
Telefon 3-93. UWRERI 

ZUPEŁNA ZMIANA 
PROGRAMU KABARETOWEGO 

PIERWSZORZĘDNYCH SIŁ ARTYSTYCZNYCH 

Restauracja czynna od g. 8 wiecz. do 4 rano. 

z udziałem 

       

  

Porządek dzienny najbliższego posiedzenia 
$ejmu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W poniedziałek o godz. 4 po poł. 
odbędzie się plenarne posiedzenie Sej 
mu. Porządek obrad zawiera” aż: 51. 
spraw, m. in. trzecie czytanie projek- 
tu ustawy, upoważniającej ministra 
skarbu do udzielenia pożyczki pań- 
stwowemu  funduszowi drogowemu, 

sprawozdanie komisji skarbowej i ad- 
ministracyjnej o wniosku posłów BB. 
w sprawie samoistnego podatku wy- 
równawczego dła gmin wiejskich i 
sprawozdanie komisji robót publicz- 
„nych o rządowym projekcie ustaw, w 
sprawie zmiany rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o utworze- 
niu biura projektów meljoracji Po- 
lesia; sprawozdanie komisji regulami 
nowej o wniosku ministra sprawiedli- 
wości o zezwolenie do pociągnięcia do 
odpowiedzialności karno-sądowej po- 
sła Tkaczowa (komunisty); oraz © 
wniosku klubu Chłopskiego w sprawie 

zawieszenia postępowania karno-sądo- 
wego i uwolnienia z więzienia posła 
Dobrocha; dalej trzy sprawozdania ko 
misji spraw zagranicznych o ratyfika- 
cji umów międzynarodowych, wresz- 
cie 43 pierwszych czytań szeregu pro- 
jektów ustaw, przeważnie w sprawie 
różnych ratyfikacyj umów międzyna- 
rodowych. 

Charakterystycznem jest. że na po- 
rządku dziennym poniedziałkowego 
posiedzenia Sejmu niema sprawy ra- 
tyfikacji umowy handlowej i układu li 
kwidacyjnego z Niemcami, zaleconych 
do ratyfikacji przez komisję spraw za- 
granicznych na ostatnich jej posiedze 
niach. W kołach sejmowych utrzymu- 
ją, że spowodowane to zostało decyzją 
czynników rządowych, które postano- 
wiły wstrzymać się jeszcze na czas ja- 
kiś z załatwieniem ratyfikacji tych 
dwóch umów. p 

Kongres zjednoczeniowy stronnictw ludowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że wyznaczony 
na niedziełę dnia 15-go marca kon- 
gres zjednoczeniowy stronnietw ludo- 
"wych nie będzie miał charakteru zja- 
zdu masowego, jakie corocznie odby- 
wają partje ludowe. Zjazd warszawski 
który ma doprowadzić do zjednocze- 
nia: Piasta, Wyzwolenia oraz Stron- 
nietwa Chłopskiego w jedną całość or 
ganizacyjną, liczyć będzie około 150 u 

czestników. Każde z trzech stronnictw 
bowiem delegować ma po 50 członków 
Zjazd warszawski wyłonić ma wspól- 

  

nie Radę Naczelną zjednoczonej par- 
tji, której nazwa nie jest dotąd ustalo- 
na. Organizatorzy proponują wybrać 
na stanowisko honorowego prezesa po 
sła Maksymiljana Malinowskiego, о- 
becnego prezesa Wyzwolenia, a fak- 
tycznym prezesem urzędującym ma 
być wybrany poseł Wincenty Witos, 
przywódca Piasta. Władze wykonaw- 
cze zjednoczonego stronnictwa, jak za- 
rząd, sekretarjat i t. p. mają znaleźć 
się w rękach młodych działaczy wszy 
stkich trzech stronnictw. 

SSE 

Rokowania angielsko-włoskie. 
RZYM. 28.11. Pat. — Eksperci an- 

gielscy i włoscy pracowali przez cały 
dzień wczorajszy. Obrady przeniesio- 
ne zostały do ambasady angielskiej. 
Wieczorem miała miejsce wspólna na- 
rada między Mussolinim a ministra- 
mi Grandim i Siriannim. O godz. 8-ej 
wiecz. odbył się obiad w ambasadzie 
angielskiej, na którym obeeni byli Mus 
solini, Grandi i Sirianni. 

PARYŻ. 28.11. Pat. — Jak donoszą 
z Rzymu do „Matin*, Włochy zaakcep 
towały z drobnemi zastrzeżeniami po- 
stanowienia, sformułowane w. Paryżu 

  

   

w wyniku narad ministrów  angiel- 
skich i francuskich w sprawie morskie 
go traktatu rozbrojeniowego. Uzgod- 
niona formuła podobno ustala pro- 
gram morski do roku 1986, przyczem 
zawiera zgodę Włoch na pewną prze- 
wagę marynarki francuskiej pod 
względem tonażu w rozmaitych Kate- 
gorjach statków. Umowa, jakkolwiek 
nie ma jeszcze charakteru definitywne 
go, ma bądź co bądź umożliwić rów- 
noczesne przystąpienie Francji i 
Włoch do londyńskiego traktatu roz- 
brojeniowego. 

Zawarcie układu angielsko-włoskiego. 
RZYM 28.11. Pat. — Według urzę- 

dowego oświadczenia układ włoske- 
angielski w kwesijach, niezałatwio- 
nych na konferencji londyńskiej, z0- 
stał w zasadzie zawarty, W związku 
z zawarciem układu  włosko-brytyj- 

skiego kórl włoski przyjął ministrów 
angielskich Hendersona i Alexandra. 
Obaj ministrowie będą jutro w Pary- 
żu i poiniormu ją Brianda o przebie- 
gu swyehk rozmów. 

E 

  

Cena 20 groszy. 

Mir. 43 (1891) 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LUDNOŚĆ LITWY. 

Według danych „urzędu statystycznego ht- 
dność Litwy wynosi obecnie 2.340000 osób. 
W ciągu ub. roku ilość ludności powiększyła 
się o 27.013 mieszkańców. 

AGENCI SOWIECCY W KOWNIE. 

W sądzie wojennym była rozpatrywaną 
3 komunistów, u których znalezio- 

ży zapas bibuły komunistycznej oraz 
fałszywe paszporty. 

Jeden ze świadków urzędnik policji kry- 
minalnej oświadczył, że centralny komitet 
litewskiej kom-partji znajduje się w Smoleń- 
sku, na terenie Litwy zaś działają trzej jego 
sekretarze, którymi są właśnie podsądni: 

Sąd skazał wszystkich podsądnych na kil- 
kanaście lat ciężkiego więzienia. 

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
BEZROBOTNYCH". 

ku z ogłoszeniem przez Między- 

narodówkę w Moskwie na dzień 25 lutego 
międzynarodowego dnia bezrobotnych we 
środę miało dojść do demonstracji również w 
Kownie. Podczas gdy robotnicy o godz. 2 p.p. 

byli zgromadzeni jak zwykle pod Ratuszem 
miejskim w celu otrzymania zapłaty, niezna- 
ny młody człowiek „uzbrojony w czer- 
wony sztandar, zbliżył się ku nim i 

wygłosił podburzające przemówienie. Śmiał- 
ka aresztowano. Okazał się nim 23-letni Sa- 
lomon Garbel. Pozatem w niektórych miej- 

scach rozpowszechniano komunistyczne ulot- 
ki.. Na prowncji nie doszło do żadnych zajść. 

LITEWSKI CZERWONY KRZYŻ 
NABYŁ 97 MILIGRAMÓW RADU. 

Niedawno Litewski Czerwony Krzyż za 
cenę 70 tys. litów nabył zagranicą 97 miligra- 
mów radu, który użyty będzie w zabiegach 
nad zwalczaniem raka. Jest to pierwszy na- 
bytek tego rodzaju i pomimo tego, iż jest tak 
kosztowny, zaledwie daje się dostrzec nieu- 
zbrojonem okiem. 

EET T TND TAN TEST BRZ EOT ACE. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Stan szkolnictwa białoruskiego. 

Z najbardziej dobzze poinformowanege 

źródła donoszą nam © nienotowanej dotąd 

„czystee* przeprowadzonej w szkolnictwie 

białoruskiem na terenie Mińska i prowineji. 

Generalna „czystka* rozpoczęła się 27 gra- 

dnia r. ub. z rozporządzenia komisji wyko- 

nawczej przy Komisarjacie oświaty. „Czy- 

stka*, która zakończona została dopiero 

przed kitku dniami, obiela wyższe uczelnie, 

średnie, zawodowe i powszectune. Žwelniono 

75 nauczycieli Białorusinów i „przetranspor- 

towano* 350 uezniów do szkół komunistycz- 

nych w Rosji. Z liczby zwolnionych nauczy- 

cieli, 32 w tej liczbie kobiet 5 otrzymało 

prace w szkolnictwie na terenie Rosji central- 

nej. 

Dodać należy, że stan szkolnictwa na Bia- 
łorusi sowieckiej w porównaniu z latami 

ubiegłemi znacznie się pogorszył. 

W latach 1928/29 szkolnictwo białoruskie 

liczyło na terenie całej Białorusi 120 szkół 

średnich ogólnokształceących z 7900 uczniami 

26 gimnazjów specjalnych z 1100 uczniami, 

785 szkół powszechnych publicznych w mia- 

stach, 1500 szkółek ludowych razem z 12.506 

dziećmi oraz 2 szkoły wyższe z prawami A- 

kademji Nauk z 3200 uczącymi się. 

Zaś w roku 1930/31 liczba tych szkół zma= 

lała o 30 procent. 

      

W zwią    

    

Personel nauezycielstwa białoruskiego rów- 

nież został zredukowany о 20ргое. Wzrost 

natomiast zanotowano nowootwierających się 

szkół z językiem wykładowym rosyjskim. 

W szkolnietwie białoruskiem w obecnym 

roku szkolnym w 40 szkołach Średnich ję- 

zykiem wykładowym jest język rosyjski. 

Personel nauczycielski składa się z 70 Ы 

z Rosjan i Żydów. 

Komisarjat oświaty jak z tego widać sy- 
stematycznie i planowo dąży do zrusyiiko- 
wania szkolnictwa białoruskiego. 

Złoto sowieckie w Banku 
Rzeszy. 

BERLIN 28.11. Pat. — W/g informacyj 
prasy sowieckiej, Bank Państwa przesłał no- 
wy transport złota wartości przeszło 20 mil- 
janów mk. niem. do Banku Rzeszy. Łącznie - 
z transportami, wysłanemi od początku r. b., 
ilość złota sowieckiego, zdeponowana w Ban- 
ku Rzeszy, wynosi 80 miljonów mk. 

Liu тч са 

Giełda warszawska z dn. 28.II. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . 22 « « « « » « « 8,91—8,93 — 8.89. 
Kopti Si. A aa as 43,33:/, —43,44 — 43,221/ą 
Nowy York + + - „ 8,913—8,933—8,693 
Nowy York kabel. . . 8.922—8,942—8,902 
Paryż. . .. .. .. 34,061/,—35,05 34,88 
Praga. 26,42 —26,48 — 26,36 
Szwajearja . . . . . 171,68—172,11—171,25 
Włochy. . « . . - « « 46,71 —46,83—43,60 
Berlin w ebr.pryw. . . . . . .. . 212,08 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% premjowa pożyczka budowlana. 50,00 
4% pożyczka inwestyc. . .. . . 10250 
5% Konwersyjna . . . . « . « « « . 49,50 
5% kolejowa . « . - « « » « « « + . 46,00 
6% dolarowa .. . . . . . 72,00 
805 L. Z. B. G. K. i B. R, obi. B. GK. 9400 
Te same 7% . $ $ 83.25 
8% Tow. Kred. 'Przem. Pol. - 8,00—84,00 
4'/,% warszawskie . . . . «. . . . . 52,00 

  

5% warszawskie . . . . . . « ; 56 00 
8% warszawskie .. . . . . 12, 2579) 00 
8% Częstochowy . . : « . . « . . . 63,00 

AKC 
Bank Handlowy . . - . « „108,00 
Bank Polski. . . . . 136,5 |—136,25—137,00 
EWA e Aa sk J. 14550 

Tilbop: + „Atianikiis Ways sk Adis 20,50 
Medrzejów: , «1137 e a dr WE 
Ostrowiec serja B. . . -          
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Projekty reformy kalendarza. 
Z ramienia specjalnej komisji Ligi 

Narodów do reformy kalendarza ob- 
jeżdża obecnie stolice państw europej- 
skich dyr. Cotsworths, informując rzą- 
dy i społeczeństwa o projektach tej 
komisji. 

Z licznych, nieraz bardzo daleko 
idących propozycyj co do zmian ka- 
lendarza Gregorjańskiego, komisja Li- 
gi Narodów wybrała dwa warjanły, 
oznaczone literami В. 1 С. Oba one za- 
chowują podział roku na 52 tygodnie 
siedmiodniowe, oba tworzą w latach 
zwykłych t. zw. „dzień biały”, nie- 

, wchodzący do żadnego tygodnia i nie- 
posiadający żadnej daty, w latach zaś 
przestępnych dwa takie dnie, wreszcie 
oba ustalają obchodzenie święta Wiel- 
kiejnocy na drugą niedzielę kwietnia, 
która zawsze wypadałaby 8-go tego 
miesiąca. W ten sposób usuniętoby 
główną wadę kalendarza Gregorjań- 
skiego — jego zmienność. 

"_ Różnica między projektem Bi C 
polega na tem, że projekt B zachowuje 
podział roku na 12 miesięcy; pierwsze 
dwa miesiące każdego kwartału liczy- 
łyby po 30 dni, trzeci miesiąc — 31. 
Kwartały byłyby zatem równe i po- 
równywalne między sobą, miesiące 
natomiast pozostałyby nierówne, choć 
w mniejszym stopniu niż obecnie. 

Tę ostatnią niedogodność usuwa 
projekt C przez podział roku na 13 
miesięcy, przyczem nowy miesiąc, pod 
nazwą Sol, wprowadzonoby między 

czerwcem a lipcem. Dzięki temu każ- 
dy miesiąc liczyłby równo po 28 dni 
i obejmowałby pełne 4 tygodnie, a 
każdy dzień tygodnia nosiłby stale te 
same daty. Więc np. niedziela wypa- 
dałaby zawsze 1-go, 8-go, 15-go i 22-go 
co usunęłoby konieczność ciągłego za- 
głądania do kalendarza. Natomiast 
wadą płanu C jest niemożność podzie- 
lenia półroczy i kwartałów na pełne 
iniesiące. Drugie półrocze rozpoczyna- 
łoby się w połowie miesiąca Soła, a 
kwartały liczyłyby po 3 miesiące i 
jednym tygodniu. 

Dła ustalenia opinji Polski o re- 
formie kalendarza powołano z inicja- 
tywy ministerstwa spraw zagranicz- 
nych komitet specjalny przy Instytu- 
cie Badania Konjunktur Gospodar- 
czych i Cen. W tych dniach komitet 
odbył posiedzenie pod przewodnic- 
twem dyr. Instytutu, dr. Edwarda Li- 
pińskiego i przy udziale przedstawi- 
cieli władz kościelnych, instytucyj na- 
ukowych, sfer gospodarczych, peda- 
gogicznych i t. d. 

Przeciwko jakiejkolwiek reformie 
kategorycznie oświadczyli się przed- 
stawiciele ludności żydowskiej; prezes 
warszawskiej gminy żydowskiej, b. 
poseł Farbstein i dyrektor centralne- 
go związku kupców żydowskich. Pro- 
testy te nie będą mogły jednak wpły- 
nąć na stanowisko Polski, gdyż i o- 
becnie Żydzi — ortodoksi posiadają 
własny kalendarz, rozpoczynający rok 
od innej daty i, co najważniejsze, uz- 
nający sobotę za dzień odpoczynkowy. 

Poważnie liczyć się wypadnie z za- 
strzeżeniami, wysuniętemi przez prof. 
Kamińskiego, kierownika obserwator- 
jum astronomicznego, reprezentujące- 
go nadto Krakowską Akademję Umie- 
jętności i Uniwersytet Warszawski 
Wytyka on błędy faktyczne w wywo- 
dach reprezentantów Ligi Narodów, 
uzasadniających proponowane refor- 
my i wykazuje, że 28-dniowy miesiąc, 
zalecany projektem Ć ze względu na 
rzekomą zgodność z przyrodą, nie od- 
powiada miesiącowi synodycznemu 
(księżycowemu), trwającemu około 

29'/. dnia. Nadto prof. Kamiński zwra- 
ca uwagę, że przy skróceniu miesiąca 
do 28 dni niemożliwe byłyby obcho- 
dy pewnych pamiętnych dat historycz 
nych, np. wybuchu powstania 1830 r., 
przypadającego na 29 listopada. 

Delegat warszawskiej Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej oświadczył, że 
niedogodności obecnego kalendarza 
nie dają się tak mocno odczuwać w 
stosunkach gospodarczych, żeby trze- 
ba było dokonywać reformy, narusza- 
jacej zwyczaje handlowe i podważają- 
cej umowy terminów. Jeśliby jednak 
przyszło do reformy, woli on raczej 
projekt B, jako mniej rewolucyjny. 
Tegoż zdania był p. Rzepecki, wystę- 
pujący w imieniu „Lewiatana”*. 

Natomiast za projektem C gorąco 
przemawiał inż. Piotr Drzewiecki. w 
imieniu naukowej organizacji, oraz 
adwokat Łypacewicz w im. towarzyst- 
wa przyjaciół Ligi Narodów, dążącego 
do ujednostajnienia norm życiowych 
narodów i do zgody międzynarodowej. 

Również za reformą, pożądaną ze 

względów praktycznych, oświadczył 
się przedstawicie! konsystorza ewang.- 

augsbur kiego. 
jeiekawiej wypadła i największe 

wywarła wrażenie opinja delegata 
warszawskiego arcybiskupiego konsy- 
storza rzymsko-katolickiego, który za- 
komunikował, że Stolica Apostolska, 
jako jedynie miarodajna w tej sprawie 
instancja, nie uważa kwestji kalenda- 
rza za dogmat i nie odnosi się nega- 
tywnie do jego reformy. Istnieje zresz- 

tą precedens, gdyż na soborze 1882 r. 

papie rz Grzegorz VII przeprow adził 

zmianę kalendarza, usuwając usterki 

kalendarza Juljańskiego, obowiązują- 
cego poprzednio. Nawet kwestja usta- 
lenia dnia Wielkiejnocy nie jest wy- 
kluczona. Oczywiście, tak samo jak 
za czasów Grzegorza, zmiana kalenda- 
rza mogłaby nastąpić naskutek u- 

chwały Soboru Powszechnego. 
Zamykając posiedzenie, dyr. Lipiń- 

ski wyraził zdanie, że jeśli się ma do- 
konywać reformy w kwestji, obcho- 
dzącej ogół ludzkości, należy przepro- 
wadzić ją gruntownie, usuwając moż- 
liwie największą iłość wad i braków, 

zauważonych w dotychczasowym sy- 

stemie mierzenia czasu. Z tego oświad- 
czenia wynikałoby, że sfery rządowe 
Rzeczypospolitej skłaniają się ku pro- 
jektowi C, za którym zresztą wypowie- 
działy się w 90”/, czynniki miarodajne 
Stanów Zjednoczonych, a także znacz- 
na większość w innych państwach, 
które już sprawę zbadały. 

W marcu r. b. mają się odbyć dal- 
sze narady Polskiego Komitetu Refor- 
my Kalendarza z udziałem delegatów 
z prowincji, aby stanowisko, jakie po- 
weźmie Rząd Polski przed kongresem 
w Genewie, wyznaczonym na 26 paź- 
dziernika r. b., opierało się na moż- 
liwie najszerszem zbadaniu opinji pu- 

blicznej. W. G.' 
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Przyrząd, umożliwiający szybkie ratowanie 
chorych i inwalidów z płonącego domu. 

LSE TNS NL TOTEN 

Trocki chory. 
BERLIN. 28.II. Pat. — Dzienniki donoszą 

z Konstantynopoła, że Trocki znów bardzo 
chorował i leży chory na wyspie 

     

  

Principio. 

Sensacyiny proces о oszustwo 
BERLIN. 28.11. Pat. — W najbli 

sie przed sądem berlińskim rozpocznie się 
jeden z najsensacyjniejszych procesów 0 

oszustwo, którego bohaterem będzie nieja- 
ki Uralcew alias Meljawsky z zawodu apte- 

karz-kupiec, pochodzący z Rosji. Proces ten 
rozmiarami swojemi prześciga wszystkie do 
tychczasowe afery oszukańcze w Niemczech. 
Po 5-letnich dochodzeniach, prokuratura ber 
lińska zdecydowała się wnieść przeciw Ural- 
cewowi skargę o zbrodnię oszustwa, popełn. 
przez szereg manipułacyj finansowych przy 

awach. W sądzie berlińskim został utwo 
spęcjalny decernat dla opracowania ol 

brzymiego materjału obciążającego Uralcewa, 
który ma za sobą awanturnicze koleje życia. 
M. in. spowodował on bankructwo banku 
rcifeisenowskich, narażając skarb berliński 

na stratę 75 miljonów marek. 
g 

Za uprawianie zakazanego 
procederu. 

BERLIN. 28.11. Pat. — Aresztowany ostat 
nio lekarz dr. Wolf, autor sztuki ,, 
zosłał w sobotę po złożeniu kaucji w 
kości 10 tys. marek wypuszczony na wolną 
stopę. Aresztowana wraz z nim lekarka dr. 

Kienle oskarżona jest obecnie o dokonanie 
przeszło 350 przestępstw przeciwko, par. 218 

niemieckiego kodeksu karnego, zakazującemu 

spędzania płodu. Śledztwo, podczas które- 

go przesłuchanych ma być około 350 rodzin, 

patrwać ma półtora roku. 
rag 

Zuchwały napad rabunkowy 
w Berlinie. 

BERLIN 28.11. Pat. — W sobotę przed po- 

łudniem wydarzył się tu nowy wypadek zu- 

chwalego napadu rabunkowego. Powracający 

z Banku Rzeszy woźny, który tam zainkaso- 

wał 10 tysięcy mk., został w przedsionku do 

mu bankowego, w którym pracuje, napadnię- 
ty przez 3 mężczyzn. Jednen z napastników 
oszołomił go uderzeniem drąga Żelaznego w 

głowę, drugi przyłożył mu rewolwer do pier- 
si, trzeei zaś wyrwał teczkę z pieniędzmi, 

poczem złodzieje zbiegli w czekającej na nich 
taksówce, Napadnięty woźny doznał ciężkie- 
go wstrząsu mózgu od uderzenia drągiem i 
dotychczas jest niezdolny do złożenia zez- 
nań. Policja nie natrafiła na żaden ślad ban- 
dytów . 

  

   

     

    

   

  

   

      

Ciekawa sprawa. 
PARYŻ. 28.11. Pat. — Spadkobiercy poety 

Wiktora Hugo zaskarżyli do sądu dyrektora 
jednego z paryskich towarzystw radjowych, 
które bez ich zgody umieszczało w swoich 
repertuarach utwory poety. Sąd karny depar 
tamentu Sekwany, który dziś sprawę tę roz- 
patrzył, skazał dyrektora towarzystwa rad- 
jowego na 25 fr. grzywny oraz towarzystwo 
na konfiskatę rzekomych dochodów, osiągnię 

tych z emisji. 
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Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu „Dewajtis“ 

STUDJO FILMOWE pod kier. reż. K. MEGLICKIEGO 
Łaskawy współudział gwiazdy ekranu Polskiego ZORIKI SZYMAŃSKIEJ. Kurs 3 miesięczny. 
i inform. od 3 marca. Wileńska 33 (Sala Stow. Techników) g. 5—7'/s codz. Rozpocz. a 10 marca. 
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Na wszystkie tewary ceny znacznie zniżone 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła św. Jana) TELEFON 928 

POLECA 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i 
płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, galanterję 
płaszcze jedwabie i materjały na ubrania męskie. :-: 
NY. WYPRAWY ŚLUBNE. :.: Pończochy jedwabne od 

PODUSZKI, 
11 Welny na suknie, 
CHODNIKI, DYWA- 

1 zł 75 gr. 

pluszowe. :-: 

WIELKI WYBÓR WSELKICH TOWARÓW. 

Dla młodzieży szkolnej UWAGA! 

!      
OSTATNI DZIEŃ 

W „OGNISKU* 

„SZOPKA PER 

DZIŚ © GODZIKIE 16-tej i 20-tej. 

materjały na mundurki i fartuszki. 
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OSTATNI DZIEŃ 

WIELKA 24 
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Rokowania vice-króla z Gandhim 
zostały przerwane. 

BOMBAY 28.H1. Pat. — Rokowa- 
nia wicekróla z Gandhim zostały na- 

gle przerwane. Fakt ten wywołał о- 
gólne przygnębienie. 

Manifesty pacyfistów francuskich 
i niemieckich. 

PARYŻ. 28.11. Pat. — W dniu 18 
stycznia r. b. dziennik .„Notre Temps* 
wydawany przez Jana Loucheura, b. 
dyrektora Międzynarodowego  Insty- 
tutu Współpracy Intelektualnej, ogło- 
sił rodzaj manifestu przeciwko woj- 
nie, ekscesom nacjonalistów oraz na 
rzecz unji europejskiej. Manifest ten 
podpisało 188 inteligentów, artystów i 
uczonych. przedstawicieli myśli fran- 
cuskiej. 

Dzisiejsza prasa drukuje odpo- 
wiedź na ten manifest, podpisaną 

przez 188 inteligentów niemieckich, 
między którymi figurują nazwiska To 
masza Manna, Jakóba Wassermanna, 
Arnolda Zweiga, Karola Steinheima i 

"Leonarda Francka. Inteligenci nie- 
mieccy przyjmują ze szczególną rado 
ścią wiadomość, że inteligenci francus 
cy rozpoczęli akcję przeciwko tym. 
którzy w swych krajach kultywują 
nastroje wojownicze. Obiecują oni roz 
począć u siebie podobną akcję z taką 
samą energją i szczerością, stosując 
wszelkie środki, będące do rozporzą- 
dzenia w ich kraju, prosząc jednakże 
o przyjęcie pod uwagę faktu, że w 
Niemczech pozycja przyjaciół pokoju 
jest szczególnie trudna wobec nastro- 
jów szowinistycznych i z powodu cię 

żarów, jakie nałożono na naród nie- 
miecki. 

Gskarżenie prof. Einsteina o plagiat. 
WIEDEŃ. 28.11. Pat. — Dzienniki 

wiedeńskie donoszą z Los Angelos: W 

poniedziałek rozpoczyna się tu proces 
przeciwko prof. Einsteinowi, któremu 
niejaki dr. Edwards zarzucił plagjat. 
Dr. Edwars twierdzi, że Einstein głów 
ne idee swej teorji pól czerpie z dzieła 
dr. Edwardsa, które pojawiło się w ro 
ku 1927. Prof. Einstein ogłasza obec- 
nie oświadczenie, w którem powiedzia 

ne jest, że jego teorja pół oparta jest 
na konkrełnych obliczeniach matema- 
tycznych, podczas gdy praca dr. Ed- 

wardsa zawierała tylko przypuszcze- 
nia na podstawie rozważań logicznych 
Rozpoczynający się w poniedziałek 
proces w tej sprawie wywołuje zrozu- 
miałe zainteresowanie w kołach na- 
ukowych. 

Szalony orkan na Bałtyku. 
GDYNŁA 28.11. Pat. — Na Bałtyku panu- 

je orkan, połączony ze šniežycą. Okręty kry- 
ja się w portach, Na wielu z nich są spusto- 
szenia w postaci zerwanych olinowań i t. d. 

Wizyta samolotów 

W Gdyni i okolicy są liczne spustoszenia. 

Przerwane są połączenia telegraficzne i tele- 

foniczne. W mieście wiatr pozrywał dachy, 

przewraca ludzi i konie. 

polskich w Estonii. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ry wy zarządu głównego L. 

0. „ polskie lotnictwo sportowe 
złoży w pierwszych dniach marca wi- 

zytę w Estonji, celem zacieśnienia węz 
łów przyjaźni między obu krajami. 

W raidzie do Tallina wezmą udział 

f
i
n
 samoloty polskiej konstrukcji, wyko- 

nane całkowicie w kraju z mater ja- 
łów polskich, pilotowane przez naj- 
lepszych lotników polskich. Start do 
Tallina nastąpi w środę dnia 4 marca 
w godzinach rannych. 

realizatora filmów: „Ponad śnieg 
„Magdalena”, „Halka 13 д 

Zapisy 

l
 

  

To nie dziewczyna, 

  

  

a tylko zdobywca nagrody, wyznaczonej 
przez pewne pismo amerykańskie temu 
z chłopców, który się poszczyci najdłuższe- 

mi włosami. 

Niezwykłe zjawisko 
atmosferyczne. 

LONDYN 28.11. Pat. — W sobotę po po- 
łudniu spadł tu gęsty Śnieg, poczem . nagie 
ściemniło się i po wielkiej błyskawicy ude- 
rzył silny piorun. Maszt telegrafu bez drutu, 
zainstałowsny na dachu ministerstwa lot- 
nictwa, został złamany przez pioran. Wypad- 
ków z ludźmi nie było. 

Ml Capone na wolności. 
CHICAGO. 28.11. Pat. — Ał Capone, ska- 

zany na 6 miesięcy więzienia za nieposłuszeń 
stwo wobec sądu, któremu odmówił osobi- 
stych zeznań, związanych z opodatkowaniem 
jego dochodów, został zwołniony za kaucją 
5 tys. dolarów na 30 dni, w czasie których 
może przygotować skargę odwoławczą. 

Wydalenie głośnego bandyty. 
WIEDEŃ. 28.11. Pat. — Jednocześnie z za 

sądzeniem Al Capone za lekceważenie zarzą- 
dzeń sądowych wydano nakaz wydalenia ze 
Stanów Zjednoczonych przywódcy gwardii 
przybocznej Al Capone niejakiego Antoniego 
Vołpe. Volpe jest obywatelem włoskim. Os- 
karża się on o to, że przed przybyciem do 
Stanów Zjednoczonych pędził żywot niemo- 
ralny. Pozatem pozwolenie na przyjazd do 
Stanów Zjednoczonych uzyskał on drogą nie 
legalną. 

    

Czyżby zemsta lokatorów? 
POZNAŃ 28.11 Pat. — W godzinach po- 

rannych rzucono przez okno do parterowego 
mieszkania p. Tignera, właśeieiela domu, pu- 
szkę napełnioną jakimś materjałem wybucho- 
wym. Wskutek eksplozji p. Tigner odniósł 
lekkie oparzenia. Nadto w mieszkaniu wy- 
buchł pożar, który dało się ugasić. Jaż przed 
kiłku dniami podrzacono bombę w sieni do- 
mu Tignera, która jednak nie eksplodowała. 
Zachodzi podejrzenie, że oba te zamachy 
są aktem zemsty ze strony łokatorów, z któ- 
rymi p. Tigner się procesuje. 

  

Darmo fotografujemy wszystkich | 
z premią do 18 zł. 

Fotogr. „Rekord”, Wilno, Szopena 5. й 

| Proszę wyciąć adres. s 

Popierajeie przemysł kralowy 

Т 
| POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 

| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wiłeńskiego* pod Nr. 87.871 

dła W. S. 

  

    

  

  

  

  

    
  

Literatura pamiętnikarska u nas. 
Zastanawiającym objawem psychi- 

ki polskiej jest ubóstwo pamiętników. 
Czy to z powodu pewnego, specyficz- 
nego lenistwa duchowego, które ka- 
zało brać wzory obce i posługiwać się 
przez dobre parę wiekow łaciną (we- 
dług Briicknera dlatego, że łatwiej by- 
ło przerabiać gotowe utwory, lub tłu- 
maczyć je, niż wysilić się na oryginal- 
ną twórczość), czy to może z powodu 

zmuszają ich do opisania widzianych 
dziwów. Takie sprawy jak wyprawa 
do Moskwy po tron dla Samozwańca, 
wojny moskięwskie, tureckie i tatar- 
skie, kozackie i szwedzkie, bitwa pod 
Kłuszynem i zdobycie Moskwy, oblę- 
żenie Kremla, epiczna Cecora i Cho- 
cim, Pilawce i Beresteczko, odparcie 
Szwedów z pod Częstochowy, i wydar- 
cie im Warszawy, Kamieniec. wojna 

wielkiej. wolności słowa; prowadzącek domowa, triamf wiedeński, to były 
do gadulstwa we wszystkich okolicz- 
nościach publicznego życia? 

Kto co miał na myśli. pretensje 
czy zachwyty, wyrażał je i wykryki- 
wał pro publico bono czy mało. i wra- 
cał w pielesze domowe wyczerpawszy 
energję i argumenty. Człowiek wyga- 
dany staje się jakby pusty wewnątrz 
siebie, nie ma już potrzeby utrwalenia 
myśli na papierze, pociąga go moż- 
fiwie doraźny skutek, doraźna pochwa 
ła lub potępienie, szybk eakcji spo 
jeczeństwa. Orator, jużci może liczyć 
na większe chwiłowo powodzenie u 
współczesnych niż pisarz, zwłaszcza 
w owych czasach kiedy a nie 
odegrywała tej roli co ter: i była 
czemś luksusowem w życiu szlachec- 
kiem dawnej Polski. 

Więc się szłachta i kaznodzieje w 

gadywali i wykrzykiwali, a na papie- 
rze już im się utrwalać swoich za- 
patrywań nie chciało. Stąd taki Pasek. 
ze swem malowniczem warcholstwem 
szlacheckiem w pamiętnikach bezpo- 

średnio odmałowanem, jest wyjąt- 

kiem. 
Tylko niezwykłe zdarzenia, z tych, 

które trudno by: ło w całości ująć jedną 

mową sejmikową, lub tak zwiłe i ta- 
jemne, że nijako je ujawniać, takie do- 
piero sprawy poruszają w XVII w. zdol 
ności narracyjne naszyh rodaków, 

    

  

    
  

   

      

zdarzenia tak ogromne, że gadać o 
nich nie: wystarczało i posypały się 
raptularze, kroniki, relacje i pamięt- 
niki. Do najciekawszych należą St. 
Niemojewskiego, dworzanina króło- 
wej Anny, który z jej rozkazu poje- 
chał do Moskwy klejnoty jagiellońskie 

Marynie carowej sprzedawać i wpadł 
w kocioł dymitrowych skandalów. 
Wspaniałym, epickim spokojem odzna 
czają się Pamiętnik kampanji mo- 
skiewskiej St. Żółkiewskiego, tego 
męczennika polskiego warcholstwa i 
królewskiej małości. Warchołskiemi i 

stronniczemi są Pamiętniki kanclerza 
litew. Albrechta Radziwiłła, a pomniej 
szych mnóstwo Borszy, Dymitra, Dja- 
mentowskiego, ochmistrza Maryny. 
Piotra Sapiehy zwołennika drugiego 
Samozwańca, Maskiewicza, Litwina, 
opisujący triumf Kłuszyński i głód 
w Kremlu, a potem w kraju swawole 
konfederackie i figle szlacheckie. Lit- 
winami byli też pisarze Pamiętników: 
/Zawisza i Poczobut-Odlanicki, a zapi- 
ski Medekszy również do naszych dzie 
jów specjalne odnieść trzeba. Pisarz 
w. litewski Pac, towarzysz królewicza 
Władysława po Europie, również do 
nas należy, aczkolwiek o Litwie nie 
zostawił specjalnych relacyj. W końcu 
XVII w. pisał niejaki Antoni Burnicki 
PODR drogi z Wilna do Warszawy, 

ale to pozostało dotąd w rękopisie. 
Do dziejów Litwy odnoszą się też chy- 
ba Życiorys Bogusława (czyli Bogu- 
chwała), Radziwiłła, niezmiernie cie- 
kawy obraz splotu psychicznego tego 

« wspaniałego magnata o zuchwałych 
  

płanach i nieposkromionej ambicji: 
innego Radziwiłła, Albrechta, opisuje 
jego dworzanin-kanclerz, (Memorjał 
żywota ks. Radziwiłła). Pisały i wi- 
leńskie Karmelitanki Bose ciekawe re- 
lacje zdarzeń i o świętobliwej swej 
przełożonej Marchockiej, i p. Anna 
Stanisławska, zamężna kolejno za 
Warszyckim, Oleśnickim i Zbąskim, 

pozostawiła wierszem swój Pamiętnik, 
który Briickner stawia wyżej od Pa- 
ska, tak pełen prawdziwych zdarzeń 
i rysów obyczajowych. 

Wiek XVIII mieści w sobie upadek 
polityczny i idącą za nim potrzebę 
szukania, zrozumienia klęski, zastano- 
wienia się nad nią w zaciszu domo- 
wem, zdała od wrzasku niesfornych, 
sejmikowych tłumów. Potem przycho- 
dzą ostatecznie klęski polityczne. Wał- 
czący o wolność, konspiratorzy, wy- 
gnańcy, rycerze, spisują swe przygody 
i myśli, swe pogłądy polityczne i prze- 
bieg zdarzeń, których prawdę histo- 
ryczną chcą utrwalić wbrew coraz 

cięższemu gniołowi obcych państw. 
Kolejno generał Dąbrowski, Kiliński, 
Wybicki, Kopeć, Ogiński, wzbogacają 
literaturę pamiętnikarską. Piszą dyp- 
lomaci i żołnierze (Weyssenhoff, Za- 
jączek), i sam król Staś, i duchowni 
jak ks. Kossakowski i znany najwięcej 
chwalca „słodkiego panowania* sas- 
kiego, ks. A. Kitowicz i warchoł Duk- 
lon Ochocki. Pamiętniki Niemcewi- 
cza, Hugo Kołłątaja, Karpińskiego, 
Staszica obejmują cały wiek XVIII i 
zaczepiają o XIX. Romantycznym pa- 
miętnikarzem można nazwać Józefa 
Potockiego, jednego z najciekawszych 
ludzi początku XIX w., podróżnika aż 

  

się działo, gdyż cz: 

do granie Chin i Egiptu, wszechstron- 
nego dyletanta, autora słynnego ro- 
mansu Rękopis znaleziony w Sara- 
gosie. 3 

Okres niewoli politycznej mnoży 
literaturę pamiętnikarską; oczywiście, 
ten, co się nie mógł wypowiedzieć pu- 
blicznie, co nie mógł przeboleć ani 
zrozumieć klęski Państwa Polskiego, 
co chciał obraz tych klęsk i niedoli 
pozostawić potomności ku nauce, a od 
błędów ustrzec, opisując je z namys- 
łem, ten chwytał za pióro i mniej czy 
więcej bezstronnie opisywał swoje i 
bliskich przygody, charakterystykę lu- 
dzi współczesnych, i wojny, Kościusz- 
'kowską i Napoleońską, których tylu 

Polaków było czynnymi aktorami. 

W. Wilnie początek XIX w. dał 
również asumpt do pisania o tem co 

sy były niezwykłe. 
Powiedzmy odrazu, że mało jest bar- 
dzo dokumentów oddających stan po- 
lityczny kraju, zdarzenia i przejścia 
nieszczęśliwej Litwy, o którą na are- 

nie polityki obcych państw zawsze lo- 
sy miotano. Czy to obawa rewizji, czy 
może zniszczenie pod grozą ciągłych 

aresztów, ale ludzie najbardziej zwią- 
zani z życiem politycznem Litwy w 
XIX w. pozostawiali mało i często tyl- 
ko rodzinne zapiski. 

Niemniej pod wzgłędem obyczajo- 
wym są ło dla nas bardzo ciekawe 
wspomnienia. Instytut Wydawniczy 
„Bibljoteka Polska** w Warszawie wy- 
dał pod redakcją doskonałego znawcy 
naszych stosunków, prof. H. Mość 
kiego. kolejno: w 1924 r. Z Filareckie- 
go Šwiata (zbiór wspomnień z lat 
1816—1824), oraz dr. St. Morawskiego 
Kilka Lat Mojej Młodości w Wilnie, 
(1818—1825), cięty, satyryczny, czę- 
sto gorzką prawdę rzucający w oczy. 
Pamiętnik człowieka obracającego się 
w najwyższem towarzystwie  wileń- 
skiem, do którego urodzeniem i ma- 

   

      

   

jątkiem należał. Tegoż autora W Pe- 
terburku (1827—1838) jest dalszym 
ciągiem wrażeń i wspomnień, (Wy- 
dawnietwo Polskie, Poznan). 

Dalszemi dokumentami žycia tu- 
tej jszego w XIX w. idąc chronologicz- 
nie, będą wydane przez J. Zawadzkie- 
go, (zawsze pod red. prof. H. Mošeic- 
kiego), W Wilnie i w Dworach Litew- 
skich, Gabrjeli z hr. Giintherów Puzy- 
niny. Naležąc, już nie jak Morawski 
do bogatej szlachty, ale do miejscowej 
arystokracji, pisząc jako młoda dziew- 
czyna dziennik, pod tytułem „Moja 
Pamięć", oczywiście oświetla ludzi i 
zdarzenia inaczej niż Morawski, mniej 
ostro, mniej drastycznie i bardziej bez- 
krytycznie. Wydany I-szy tom, obej- 
muje czas od 1815 i 
się ukazać dalsze. Nie zajmując się 
polityką, (tak samo zresztą jak Mo- 
rawski), Puzynina, daje nam obraz 
obyczajowości dworów i sałonów fa- 
miłijnych. Ostatnio wyszły u p. Za- 
wadzkiego dwie książki pamiętnikar- 
skie: Powstanie 1831 roku na Litwie, 

obejmująca dziesięć fragmentów z 0- 

pisami poszczególnych łosów powia- 

tów objętych powstaniem, oraz, bodaj 

najciekawsza pod względem  histo- 
rycznym: Pamiętniki Stanisława 

Szumskiego p.t. W Walkach i Wiezie- 

niach, obejmująca okres od 1812 do 

1851 roku, dająca niezmiernie cieka- 

we i cenne spostrzeżenia i szczegóły 

o wojnie 1812 roku i jej rezonansie 
na Litwie. o powstaniu Listopadowem, 

o spisku Konarskiego, (pierwsze bliż- 
sze informacje o jego więzieniu u Ba- 

                

    

* zyljanów, bowiem Szumski, zamknię- 
ty o piętro wyżej, korespondował z 
nim i przesyłał mu co mógł, spuszcza- 
jąc przedmioty na sznurku i rozma- 
wiał z męczennikiem wolności do о- 
statniej prawie chwili jego życia). 

jJastępstwem należenia autora do 
konspiracji, było wysłanie go do Wo- 

łogdy i Wiatki, skąd za staraniem ro- 
dziny, wraca z córką, która dzieliła 
wygnanie ojca. I znów niebawem wpa- 
da w sieci moskiewskie z powodu byt- 
ności w Wilnie, bardzo krótkiej i bez 
perspektywy powodzenia, emisarjusza 
poznańskiego Rórha, którego akcja. 
wobec zrujnowania i wygłodzenia, 
(był nieurodzaj i pomór na bydło), 
zakończyła się na jednem zebraniu u 
Regniera. Wydobyty z tych nowych 
tarapatów, kończy w 1871 r. swój 
ruchliwy bohaterski żywot mężnego, 

szlachetnego człowieka, pełnego bra- 

wury i galanterji oficera napołeońskie- 

go, spiskowca, zajadłego wroga Rosji 
i wszystkiego co dziczą wschodu pach- 
nie. 

Jeśli weźmiemy jeszcze w rękę 

Pamiętniki z epoki uniwersytetu; Ba- 
lińskiego o Śniadeckim, i dr. Franka, 
a następnie Giejsztora, obejmującego 
już Powstanie 63 roku, będziemy w 
możności objąć myśłą całokształt dzie- 
jów społeczeństwa polskiego na Lit- 
wie i Białej Rusi. Czytanie tych pa- 
miętników przedstawia dla nas, dzieci 
i wnuków tych ludzi ósobiste, uczucio- 
we zainteresowanie. Ale nie zawadziło- 
by doprawdy, gdyby różni wielcy lu- 
dzie przybywający tutaj by nas uczyć 
lo. polskości, to piękności naszych 
ziem, to żerujących literacko na Wil- 

nie, zajrzeli do tych książek. Dowie- 
dzieliby się z nich, że nad kulturą te- 
go kraju pracowano nieustannie, choć 
bez posad, bez pensyj, tytułów i orde- 
rów „i że wielu z pośród nas, odsu- 
wanych przez nowych konkwistado- 
rów. ma w pracy uczuciowy stosunek 
do tych ziem, choćby dlatego że ich 
rodzice, dziadowie i pradziadowie byli 
tak dręczeni za miłość do kraju. Świe- 
żo przybyli, w wygodnych warunkach 
gotowych posad, tego nie mogą zro- 
zumieć, a przynajmniej bardzo rzad- 
ko. ss PEŁ Pm 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Śmierć u wrót wolności. 

Z pogranicza donoszą o tragicznym łosie 
jaki spofkał działaeza białoruskiego w Miń- 
szezyźnie Andrzeja Rozkołewieza na grani- 
cy sowieckiej w ehwili przedostawania się 
przez granicę do Polski. 

Rozkołewiez przed paru miesiącami are- 

szłowany został w Mińsku z działaczami na- 

rodowymi pod zarzutem antypaństwowej i 

Kkontrewołuceyjnej działalności. 

A. Rozkolewiez pełnił funkcje skarbnika 

w Białoruskiej Akademji Nauk. Po trzymie- 

sięcznym pobycie w więzieniu ciężko zacho- 

rował, wobee czego zarząd więzienia zmuszo- 

ny był przewieźć go doszpitala pod Mińskiem 

gdzie poddano tiozkolewieza operacji. 

Po wyzdrowieniu Rozkołewicz miał być 
zpowrotem odesłany do więzienia.  Dowie- 
dziawszy się o tem nieszczęśliwy więzień po- 
stanowił przy pomocy jednego zaułanego Sa- 
mitarjusza zbiee. Przedwczoraj wymienieni 

po tygodniowej nadzwyczaj ostrożnej podró- 
ży dotarli wreszcie do granicy polskiej. W 
pobliżu Rakowa, w chwili, gdy przekraczali 
oni granicę sowiecką zasypani zostali gra- 
dem kui przez patrole sowieckiej straży gra- 
nieznej. Rozkolewicz trafiony w głowę i bok 
zmarł natychmiast, zaś wierny sanitarjusz 
Białorusin Matwiej Biegor ujęty został przez 

strażników sowieckich. 

P 

BRASLAW 
+ Sprawozdaweze Zebranie Poselskie B. 

B. W. R. w Brasławiu. W poniedziałek dnia 
23 łutego r. b. w Bra wiu w lokalu kasyna 

urzędniczego odbyło się ogólne zebrtnie człon 

ków i sympatyków B. B. W. R. 
Na zebraniu tem poseł Wiłold Kwinto wy- 

głosił referat sprawozdawczy z prac sejmo- 

wych. 

Przemówienie to wysłuchane przez zebra- 

nych z wielki zainteresowaniem zostało 

nagrodzone hucznemi okłaskami. 

ŚWIĘCIANY 
+ Zawody npareiarskie. W dniu 1 marca 

ię ach wielkie zawody nar 

ciarskie, o tytuł mistrzostwa Święcian, we 

«wszystkich konkurencjach i zdobycie nagro- 

dy narciarskiej. W programie przewidziany 
jest również konkurs skoków. 

Zainteresowanie zawodami jest bardzo 

wielkie. Dotychczas zgłosiło się 60 zawodni- 
ków do wszystkich konkurencyj. 

+ Nagłe zgony. W dniu 27 lutego na sta- 

cji Dukszty zmarł nagle rozdawca bagażowy 
pociągu Nr. 775 Jakóbowski Kor nty. We- 

dług orzeczenia lekarza śmierć nastąpiła 
naskutek udaru sercowego. Zmarły Jakóbo- 
wski pochodził z Wilna. W dniu zaś 28 lu- 
tego o gozd. 7 rano skutkiem nadmiernego 
użycia alkoholu zmarł nagle mieszkaniec m. 

Święcian Adam Wróblewski. Wróblewski 
zatrudniony jako furman sejmiku św 
skiego.. Sprawa została przeka 
śledczermu na powiat święciańs! 

  

  

  

    

   

        

    

      

  

   

HOLSZANY. 
-+ Zebranie Stow. Rezerw. i b. Wojsk. 

Dnia 24 lutego*r. b. odbyło się walne zebra- 
nie członków Stowarzyszenia rezerwistów 
i b. wojskowych koła gm. holszańskiej. 

Na posiedzeniu poruszono sprawę po 
grzebu poległych żołnierzy, przyczem posta- 
nowiono wnieść powtórnie protest przeciwko 
wacrhołom tego co zaszło przy ich pogrzebie. 

10 list. 1930 ksiądz miejsco- 

miejscowe dewotki, przyczy- 
protestów przeciwko po- 

grzebaniu polęgłych żołnierzy W. P. na emen 
tarzu kościelnym. W zwi 1 z tem posta- 
nowiono prosić władze i miarodajne czynni- 
ki o rozpatzrenie protestu i wydanie odpo- 
wiedzi — oraz poruszyć na е delegatów 
Stowurzyszenia rez. i b. wojskowych w Wil- 
nie 1-go mai . b. Poruszono sprawę na- 
działu ochotników W. P. dotychczas pokrzy y 
dzonych działkami gruntu następnie poruszo- 

sprawy organizacyjne Stowarzyszenia, 
„anie pogadanek, odczytów i t. p. 

wstępie zebrani uchwalili: Dzień 19 
jako dzień Imienin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego uczcić najuroczyściej, układa- 
jąc odpowiedni program. Jednocześnie uch- 
wałono wysłać powinszowanie na Maderę ży- 

cząc popawry zdrowia i nabrania sił do dai- 
szej pracy dła dobra R. P. 

Po przyjęciu sprawozdania za rok 1930, 
oraz ułożeniu budżetu na 19%1 r., jak rów- 
nież po przyjęciu uchwał lokalnego znaęgze- 
nia, zebranie zostało zakończone przy grom- 
kich okrzykach na cześć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego za troskę o swych żołnierzy. 

    

   

  

     

  

   

  

  

      

    

Ai T K i i TL RL E LINIJA 

Przygotowania do obchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 

W dniu 28 lutego wieczorem obra- 
dował pod przewodnictwem p. prezy- 

denta miasta Folejewskiego Komitet 

Obchodu Imienin Pana Marszałka Pił 

sudskiego. 
Przedewszystkiem, wbrew pierwot 

nym projektom przeniesienia obchodu 

na niedzielę. Komitet uchwalił urzą- 

dzić ureczysty obchód w sam dzień 

imienin, to jest we czwartek 19 marca 

Powtóre, ustalono w ogólnych. zary- 

sach program obchodu, na który zło- 

żą się nabożeństwa w kościołach i 

świątyniach, 'defilada wojsk garnizo- 

nu wileńskiego i przysposobienia woj- 

skowego, uroczysta akademja w auli 

kolumnowej U. S. B., akademja popu- 

łarna. zabawa dla dzieci w sali miejs- 

kiej, koncerty orkiestr na placach pu- 

blicznych, bezpłatne przedstawienia w 

kinematografach, capstrzyk i pobudka 

itd. 
Komitet uchwalił zorganizować jak 

najszerszą akcję pocztówkową, ułatwi 
ona ludności drogą masowego wysła- 

nia pocztówek do Bełwederu, wyraże 

nie Marszałkowi w dniu imienin u- 

czuć i życzeń wdzięcznej ziemi wileń- 

skiej. Akcją zajmie się specjalna wy- 

brana sekcja pocztówek. Komitet po- 
daje do wiadomości, że mocą swej dzi- 
siejszej uchwały postanowił wezwać 
organizacje, stowarzyszenia społeczne 
i całe wogóle społeczeństwo do wy- 

syłania w ciągu całego miesiąca mar- 

ca pocztówek imieninowych. Pocztów 

ki mają być wysyłane pod adresem: 

  

  

    

  

  

     

Marszałek Józef Piłsudski — Warsza 
wa, Belweder. Komitet zwraca się do 
wszystkich organizacyj i stowarzyszeń 
instytucyj i osób prywatnych z prośbą 
ażeby w terminie do dnia 5 marca włą 
cznie zgłaszały do sekretarjatu Komi- 
tetu Obchodu — Wileński Urząd Wo- 
jewódzki pok. 36, tel 13 — zamówie- 
nia na potrzebną ilość pocztówek. Ko- 
miłet wydał piękne pocztówki w 
trzech odmianach, przedstawiające po 
dobiznę medalu, wybitego z okazji 

350-lecia Uniwersytetu Wileńskiego, 
klucze m. Wilna, ofiarowane Marszał 
kowi w roku 1919 oraz dworek Mar- 
szałka w Pikieliszkach. 

Równocześnie uchwalił Komitet po 
przeć usilnie akcję nalepkową, organi- 
zowaną przez Związek Strzelecki. 

Wyłonione zostały przez Komitet 
rozmaite sekcje. Sekcje te zajmą się 
opracowaniem szczegółów programu i 
opracują wnioski, zmierzające do 
jak najokazalszego _ zamanifesto- 
wania uczuć społeczeństwa  Wileń- 
szezyzny dla Dostojnego Solenizanta. 
Mając na uwadze uchwałony obszer- 
ny program obchodu imienin Mar- 

szałka, wymagający licznych przygo- 
towań, Komitet uchwalił dokooptować 
do swego grona cały szereg osób z po- 
śród wybitnych działaczy społecznych 
i przedstawicieli prasy. - 

Następne posiedzenie Komitetu Wy- 
konawczego odbędzie się w piątek dn. 
6 marca o godz. 18 w sali konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 

Strajk pracowników autobusowych. 
Powodem strajku — odmowa „Spółdzielni" zawarcia 

umowy zbiorowej. 

Przed kilku dniami donosiliśmy, 
уе Związek Zawodowy Pracowników 

Autobusowych w Wilnie zwrócił się 

do zarządu „Spółdzielni* z ultymat 

nem pismem, w którem zaznacza, że 

w wypadku niezawarcia umowy zbio- 

rowej do dnia 28 h. m. zostanie pro- 

klamowany Strajk generalny. Praco- 

wniey autobusowi m. in. domagają się 

jak wiadomo, w nowej umowie zbio- 
rowej wynagrodzenia w wysokości 
300 złotych miesięcznie dła szoferów 
i 210 zł. dla konduktorów. 

W sprawie zawarcia umowy mię- 
dzy przedstawicielami „Spółdziełni* i 

Związku Zawodowego odbył się sze- 
reg konferencyj, które nie doprowa- 
dziły jednak de konkretnych rezulta- 

tów. 
Ostatnia konferencja arbitrażowa 

odbyła się w dniu 27 b. m. w Inspek- 
łoraeie Pracy, trwała do godz. 12-ej 
w nocy i również nie dała porozumie- 
nia. Na konferencji tej przedstawicie- 
le „Spółdzielni* wyrazili gotowość za 
warcia umowy zbirowej, jednak wysu- 
neli warunki, które Związek Zawodo- 
wy uznał za niemożliwe do przyjęcia. 
Pertraktacje rezbiły się przedewszyst- 
kiem © sprawę uposażeń pracowni- 
ków. „SPÓŁDZIELNIA PROPONO- 
WAŁA SZOFEROM 7 ZŁOTYCH 
DZIENNIE t. j. 210 zł. MIESIĘCZNIE 
ZASTRZEGŁA JEDNAK, IŻ 6 DNI 
W MIESIĄCU BĘDĄ ONI POZBA- 
WIENI PRACY, WOBEC CZEGO W 
REZULTACIE WYNAGRODZENIE 
łCH WYNIOSŁORY ZALEDWIE 168 
ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE, A KON- 
DUKTORÓW NAWET MNIEJ NIŻ 
100 ZŁOTYCH. 

Widząe, że ze strony „Spółdzielni* 
mniema dobrej woli do kompromisowe- 

   

go załatwienia sprawy, delegaci pra- 
ceowników autobusowych stwierdzili 
raz jeszcze, że warunki te są dła nich 
nie do przyjęcia i z dniem 1 marca 
proklamują strajk. 

Wczoraj wieczorem odbyło się wal 
ne zebranie pracowników autobuso- 
wych, wśród których panuje silne roz- 
goryczenie de „Spółdzielni*. Na ze- 
braniu tem zarząd związku poinfor- 
mował, iż z ich strony czynione były 
najdalej idące wysiłki w kierunku 
kompromisowego załatwienia zatargu. 
Ze strony jednak „Spółdzielni* napot. 
kali na brak zrozumienia i tak poważ- 
ne przeszkody, że zmuszeni byli uciec 
się do ostateczności. Stanowisko to 
walne zebranie zaakceptowało. 

Dodać należy, że na ogromne roz- 
goryczenie pracowników autobuso- 
wych decydujących się na najbardziej 
ostry i ostateczny krok — proklamo- 
wanie strajku, wpłynęła i ta okołicz- 
ność, że nawet owe mizerne zarobki 
nie były regularnie wypłacane, wobec 
czego powstały zaległości dochodzące 
prawdopodobnie do 1600 zł. dla szo- 
ferów i coś koło tego dla kondukt. 
A powodem tego nie był chyba ciężki 
stan finansowy przedsiębiorstwa, bo 
„Spółdzielnia* w ofercie swej na no- 
wą koncesję, złożonej Magistratowi 
wykazuje czarno na białem, że obrót 
roczny „Spółdzielni* wyniósł w 1930 r 
piękną sumkę 3.070.200 zł. które w re- 
zultacie deficytu współwłaścicielom 
chyba nie dały... 

DZIŚ ROKOWANIA ZOSTANĄ 
WZNOWIONE. 

Jak się dowiadujemy, dziś o godz. 
9-ej rano odbędzie się jeszcze jedno 
współne posiedzenie przedstawicieli   

© UGRZYSE: R 

„Kaziuk” odbędzie 
Tradycyjny u nas kiermasz w dniu 

św. Kazimierza (4 marca) pospolicie 
zw. „Kaziukiem** odbędzie się dorocz- 
nym zwyczajem na placu Łukiskim. 

BOM M BECY RU 

się na Łukiszkach. 
Magistrat biorąc pod uwagę popu- 

larność „Kaziuka* przydzielił również 

na kiermasz nowonabyty płac obok 
Łukiszek. 

Ciekawa statystyka. 
Według otrzymanych danych w ubiegłym 

roku na terenie pogranicza polsko-sowieckie- 
go (województwa wileńskiego, nowogródz- 
kiego i częściowo poleskiego) patrole K. O. P. 
zatrzymały za nielegalne przekroczenia gra- 
nicy 796 osób, aresztowały 148 agentów 
i wysłanników kominternu i K. P. Z. B. zlik- 
widowały 14 szajek szpiegowskich i 17 ja- 
czejek komunistycznych, skonfiskowały 2600 
klg. ułotek i bibuły wywrotowej,, zlikwidowa- 
ły 6 szajek koniokradów, 5 bandyckich, uję- 
ły 50 różnego rodzaju dezerierów wojsko- 
wych i uchyłających się od poboru oraz 35 
oszustów i defraudantów usiłujących zbiec 

do Sowietów. 
Na terenie zaś pogranicza połsko-litew- 

skiego (woj. wiłeńskie i białostockie) organa 
K. O. P. w ubiegłym roku aresztowały 76 
szpiegów i wysłanników wywiada litewskiego, 
zlikwidowały 8 szajek szpiegowskich, wykry- 
ły 11 większych band przemytniezo-poboro- 
wych, zlikwidowały 42 szajki przemytników, 
4 fałszerzy pieniędzy, ujawniły 14 gorzelni 
potajemnych, skonfiskowały różnego przemy- 
tu wartości przeszło 500 tys. złotych, ujęły 
9 handlarzy żywym towarem, 17 dezerterów 
45 oszusztów i malwersantów, 38 włamywa- 
czy i bandytów. 

  

Dziś: Albina, Antoniny. 

Jutro: Heleny wd. 

  

Wachód słońca—g. 6 m. 23, 

Zachód » —. 17 а. 13 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. B. 

w Wilnie z dnia 28 H—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia — 59 С. 

у najwyższa: — 19 C. 

м najniżeza: — 119 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważsjący: połudn. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pogoda zmienna. 

Nr. 3 „Kobiety-Obywatelki“— 

dodatek do „Kurjera Wilenskiego“ 
redagowany przez Związek Pracy О- 
bywatelskiej Kobiet w Wilnie - — uka- 
że się we środę dn. 4.11. 

ja 

ADMINISTRACYJNA. 
— Ile protokółów sporządzono w lutym? 

W ciągu lutego władze sporządziły na terenie 
Wilna 1126 protokułów za różne przekro- 
czenia administracyjne, w tem 322 za opil- 
stwo i zakłócenie spokoju publicznego. 

/ UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S. B. w terminie dodat- 
kowym dla absolwentów w macru b. r. od- 
bywać się będą od 17 marca. Do egzaminów 
zgłaszać się należy pisemnie w czasie od 2-go 
do 7-go marca b. r. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
—- Koło Etnologiczne stud. U. S. B. Dnia 

2 marca 1931 r. o godz. 12 odbędzie się w 
Zakładzie Etnologji U. S. B. (Zamkowa 11) 
naukowe zebranie Koła z referatem kol. Mar- 
jana Pieciukiewicza p. t. „Wróżby i zabawy 
z okresu Bożego Narodzenia w pow. Bra- 
slawskim“. Goście mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koło Miłośników Nauczycieli robót rę- 

cznych. Niedawno powstało w Wilnie Koło 
Nauczycieli Miłośników Robót Ręcznych. Do 
Koła przystąpili nauczyciele robót ręcznych 
szkół powszechnych publicznych i prywat- 
nych oraz nauczyciele Seminarjów nauczy- 
cielskich. 

Obecnie Zarząd Koła przystąpił do zorga 
nizowania kursów dla nauczycieli robót ręcz- 
nych. W tym celu Inspektor Szkolny rozesłał 
do nauczycieli ankietę, naskutek której zgło 
siło się 150 kandydatów. 

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie 
organizacyjne kursów, na którem zapadła u- 
chwała rozpoczęcia wykładów już w pierw- 
szych dniach marca. Program wykładów о- 
bejmie wszystkie rodzaje robót ręcznych, 
praktykowane w szkołach powszechnych, a 
więc stolarkę, obróbkę metali, koszykarstwo, 
roboty kobiece i t. p. : 

Kierowniczką kursów została p. Hanna 
Wieruszowa-Kowalska, kierwniczka central- 
nej pracowni robót ręcznych w Wilnie. Na 
wykładowców powołano nauczycieli, którzy 
ukończyli instytut robót ręcznych w W: 
wie oraz jednego z profesorów Wy 
Kursów Nauczycielskich w Wilnie. 

Z KOLEI. 
— Z życia Wojskowego Przysposobienia 

Kolejowego Kobiet w Wilnie. Dzień 27-go 
lutego r. b. przyniósł niezałarte wrażenia 
wśród członkiń W. P.K. Kobiet. 

Oto niestrudzona w pracy nad wyszkole- 
niem swych członkiń przewodnicząca p. Te- 
resa Tretynkiewiczowa, urozmaiciła nużące 
wykłady wojskowe atrakcją nielada: zapro- 
siła na wykiad celegn wygłoszenia prełekcji 
p. Aleksandrowiczową (ciocia Albinowa), któ- 
ra swym humorem oraz werwą w opowiedze- 
niu „podróży na Litwę Kowieńską* rozśmi 
szyła do łez tak zwykle poważne członkinie 
W. P. Kolejowego. 

To też hucznie oklaskiwano p. Aleksan- 
droqyiczową, dziękując jej za uprzyjemnienie 
kilku chwil. 

    

   

      
    

  

     

Wykłady zakończył dr. Skarbek, który treś 
ciwie wyjaśniał swym uczenicom rodzaje cho- 
rób i ich skutki. 
Widząc bitną organizację pracy ma 

się pewność że p. Tretynkiewiczowa rozwinie 
silnie młodą lecz już zwartą i zdyscyplino- 
waną organizację Wojskowego Przysposo- 

bienia Kolejowego Kobiet w Wilnie. 

  

   

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Koło b. Uczenie gimn. im. El. Orzesz- 

kowej w Wilnie zawiadamia wszystkie P. T. 

(AKSA TENS 

„ Związku Zawodowego i „Spółdzielni* 
na którem raz jeszcze poczyniona z0- 
stanie próba zlikwidowania strajku 
i osiągnięcia porozumienia. 

Czy jednak próba ta da pozytyw- 
ne rezultaty — trudno narazie prze- 
widzieć. 

NA NIEKTÓRYCH LINJACH AUTO- 
BUSY BĘDĄ KURSOWAŁY. 

Ponieważ niektórzy członkowie 
„Spółdzielni* są jednocześnie szofera- 
mi, jak się dowiadujemy, „Spółdziel- 
nia* na zebraniu swem postanowiła 
uruchomić na dni strajku pewną iłość 
autobusów na liniach I, II, i Ill-ej. Na 
linjach IV, V i VI autobnsy kursować 
nie będą wcale. Nie będą tez wydawa- 
ne bilety przesiadkowe. 

koleżanki że ogólna herbatka tychże b. Ucze- 
nie odbędzie się dnia 8 marca r. b. o godzinie 
5 p. p. w lokalu gimnazjum —- ul. Orzeszko- 
wej 9. Pożądana obecność wszystkich P. T. 
Koleżanek. 

— Do byłych Legjonistek! Stawcie się 
wszystkie dnia 4. III. (przez cały dzień) przy 
ul. Jasińskiego I m. 2 u b. organizatorki p. 
Klary Zatorskiej — aby omówić sprawę. 
wspólnego wysłania: życzeą imieninowych 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

— Z działalności T-wa Przyjaciół 85 p. p. 
Strzelców wileńskich. W zrozumieniu ko- 
nieczności stworzenia yyidomego dowodu łą- 
czności społeczeństwa z wojskiem, powstało 
w Wilnie vo przyjaciół 85 p. p. strzel- 
ców wileńskich. 

Na walnem zebraniu T-wa, w dniu 10. X. 
1930 r. powołano Zarząd, który niniejszem 
składa sprawozdanie ze swej działalności za 
czas od 10. X. do 31. XII. 1930 roku. 

Wstępując na drogę realizacji uchwały 
walnego zgromadzenia w sprawie wzniesie- 
nia pomnika ku czci poległych 85 p. p. w dn. 
1, 2,i3 listopada urządzono kywyestę uliczną 
na ten cel. 

  

  

    

Ogólny dochód z kwesty w ZŁ. 1.430.90 
Po potrąceniu wydatków 

zanych z kwestą w sumie . 48.90 

  

  

„Zl. 1.382.00 
ostała wpłacona do P. K. О. 

g0 Narodzenia u 7 

<tzysty dochód stanowi 
która to sum 

z 
no „g e" dla żołnierzy pułku, w z 
z czem zakupiono: gry towarzyskie, scyzory- 
ki, gwizdki, kompasy. notesy ołówki, brzyt- 
wy, mydła, papierosy i t. p., a dla polepszenia 
wieczerzy wigilijnej — piyyo i owoce. 

Środki na ten cel zostały uzyskane z ofiar 
złożonych przez następujące instytucje: 
Magistrat m. Wiłna ora 
Wileński Bank Ziemski . . . . „ 
Dom Bankowy Bunimowicz 
Bank Spółek Zarobkowych . . . 
Wileński Prywatny Bank Hadl. 
Bank T-w Spółdzielczych 3 
Stow. Ofic. przeniesionych w stan 

spoczynku Oddział Wileński . 
Urzędnicy Dyr. Poczt i Tel. i 
Bank Gosp. Krajowego Oddz. Wil. 
Narodowa Organizacja Kobiet 

Urzędnicy Banku Polskiego . . ,, 
Banki Rolny 44730 90 4 

    
       

  

    
      

   

  

Razem ZŁ. 977.55 
Oprócz pieniędzy ofiarowano dary w na- 

turze a m.: p. Aniela Sztrallowa 3 duże paczki 
pierników, Nar. Org. Kobiet paczkę książek, 

    

uczniowie państw. gimn. im. Lelewela 22 
paczki. 

W zakresie działalności kuituralno-oświa- 
towej urządzono dla żołnierzy 1 odczyt n. t. 
o „Powstaniu Kościuszki”, oraz nabyto ar- 

  

W okresie sprawozdawczym Zarząd T-wa 
odbył 4 posiedzenia Zarządu i 11 posiedzeń 
Prezydjum. 

Podając powyższe do publicznej wiado- 
mości Zarząd T-wa uważa sobie za miły obo- 
wiązek złożyć podziękowanie PP. przedstawi- 
cielom władz państwowyych i samorządo h 
za okazywane poparcie. Prasie za poparcie 
i bezpłatne a zawsze chętne umieszczenie 
wszelkica wzmianek, wszystkim w. wymienio- 
nym ofiarodawcopy którzy dzięki swej ofiar- 
ności umożliwili urządzenie „gwiazdki* wszys 
kim paniom kwestarkom, których życzliwe 
poparcie zdecydowało o powodzeniu kwesty, 
oraz wszystkim tym osobom, które nabyły 
znaczek, przyśpieszając ry ten sposób reali- 
ra budow pomnika ku czci poległych 
„dzieci Wilna”. 

    

  

  

> oe 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
„Czarna Kawa* Klubu Społecznego. 
„w niedzielę 1 marca o godz. 18 w 

małej sali Pałacu Reprezentacyjnego (Ilwej- 
ście od podwórza) odbędzie się staraniem 

Kulbu Społecznego w Wilnie „Czarna kawa”, 
w czasie której pos. Bogusław Miedziński 
który w niedzielę rano przyjedzie z Warsza- 
wy, wygłosi referat p. t. „Czy mamy pro- 
gram?“ Po referacie odbędzie się dyskusja. 

— QOdęzyt Prot. dr. St. Władyczki. Sta: 
raniem Koła Medyków 5. B. w niedzielę 
dnia 8 marca b. r. w Sali Śniadeckich Uni- 
wersytetu Prof. dr. Stanisław Władyczko wy- 
głosi odczyt p. t. „O sugestji*, na rzecz tegoż 
Koła. 

Początek o godz. 
1 zł., dla młodzieży 50 gr. 

— Z Towarzystwa Nowoczesnego Wycho- 
wania. Sekcja psychologiczna T-wa urządza 
odczyt z dyskusją na temat: „Rola robót rę- 
cznych w n h oddziałach szkoły pow- 
szechnej* we włorek dnia 3. III. r. b. o godz. 
7 wiecz. w dużej sali szkóły powsz. „Świt 
(M. Pohulanka 8). В 

O wartości kształcącej robót ze stanowi- 
ska psycohlogji mówić będzie p. Feliks Kor- 

i i. Stronę praktyczną omówi p. Eu- 
zimirowski. Wstęp wolny. Goście 

mile widziani. 

— Zebranie T-wa Śpiewaczego „Hasło*. 
Zarząd Towarzystwa Śpiewaczego „Haslo“ w 
Wilnie prosi członków i sympatyków T-wa 
o przybycie na zwyczajne Walne Zebranie 
które odbędzie się w lokalu T-wa przy ul. 
Św. Anny 10 m. 9 w dniu 16 marca b. r. 
o godzinie 19-ej. 

— Zebranie malarzy pokojowo-dekora- 
cyjnych. W dniu 2 marca (poniedziałek) o 
godzinie 6 wiecz. w lokalu przy ul. Zawalnej 
Nr. ł odbędzie się Walne Zgromadzenie Ma- 
larzy Pokojowo-Dekoracy jnych. 

— Związek Hodowców Drobiu ziemi Wi- 
leńskiej komunikuje, że zebranie organiza- 
cyjne Spółdzielni Drobiarskiej odbędzie się 
w lokalu b. Towarzystwa Rolniczego w Wil- 

i alna 9, dnia 5-go marca b. r. punk- 
po południu. 

a pilność spraw, obecność 
i zainteresowanych Hodowców 

Drobiu jest konieczna. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Wzrost bezrobocia. W ciągu ostatnich 

kilku tygodni na wileńskim rynku pracy za- 
znaczył się znowu wzrost bezrobocia. Za czas 

    
   

    

zorem. Wstęp 
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NAJWIĘKSZA RADJOSTACJA : ŚWIATA 

OLBRZYM RASZYŃSKI 
PRZEMÓWIŁ! 

CAŁA POLSKA MOŻE NARESZCIE ODBIERAĆ AUDYCJE RADJOWE 

NAJTAŃSZYM I NAJLEPSZYM ODBIORNIKIEM DETEKTOROWYM 

DETEFON 
ZATWIERDZONYM PRZEZ POLSKIE RADJO, DOSTOSOWANYM DO 

    

ODBIORNIK, SŁUCHAWKA, ANTENA 

KOSZTUJE 39 ZŁOTYCH 
Polskie Radjo Wydział „Detefon* 

Polskie Radjo, Rozgłośnia 
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EEFEEEFEEEFEEEEEEEFFEEFEFEFEEFEI 
ten bezrobocie na terenie miasta wzrosło 
zgórą o 100 osób. 

RÓŻNE 
— Choroby zakaźne. Podług ostatnich 

danych na terenie miasta Wilna w ciągu 
ubiegłego tygodnia zarejestrowano następu- 
jące wypadki zasłabnięć na choroby zakaźne: 
ospa wietrzna 4; tyfus brzuszny 5; tyfus pla- 
misty 1; płonica 16; błonica 4 (w tem 2 zgo- 
ny); odra 2; róża 1; ksztusiec 3; gruźlica 14 
(w tem 8 zgonów) i jaglica S. 

Ogółem więc chorowało 58 osób, w tej li- 
czbie 10 śmiertelnie. 

— Sprostowanie. W kronice „Kurjera Wi- 
leńskiego* z dnia 27 b. m. zamieść 
notatkę p. t. „Szkoda czasu i atłasu*, w 
której pisaliśmy ekaniu pracowników 

iejskich, 4 cych na dokształca- 
kursy, na ich niecelowość z powodu 

złego doboru prelegentów, i złożeniu p. pre- 
zydentowi miasta w tej sprawie specjalnej 
skargi. 

W związku z powyższem otrzymaliśmy 
od p. prezydenta Folejewskiego list, w któ- 
rym p. prezydent kategorycznie zaprzecza, 
ab iekolwiek pismo pracowników w 
sprawie tych kursów otrzymał. 

TEATR | MUZYKA 
„,  — Teatr Miejski na Pohuiance. Dziś Teatr 

czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 3 
m. 30 po cenach zniżonych „Papa-kawaler" 
/Carpentera, świetna komedja, ciesząca się w 
Wilnie zasłużonem powodzeniem. R erja 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego, który zarazem 
odtwarza rolę tytułową. 

    

   

  

     
   

  

    

   

  

  

       

Wieczorem o godz. 8-ej ukażą się dwie 
jednoaktowe komedje Molnara: „Bankiet* i 
„Raz, dwa, trz: w reżyserji dyr. Zełwero- 
wicza, który zarazem kreuje w „Raz, dwa, 
trzy” kapitalną postać dyr: ra banku, Nor- 
risona. Przezabawne sytuacje, oraz zacię. 
sayryczne obu sztuk, wywołają niemilkną- 

alwy śmiechu na widowni. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś dwa wi- 

dowiska. Popołudniu o godz. 3 m. 30 po ce- 
nach zniżonych ostatnia nowość sezonu .„In- 
teres Ameryką** doskonała kom. Francka 
i Hirszfelda, w reżyserji R., Wasilewskiego. 

Wieczorem o godz. 8-ej tętniąca humo- 
rem i werwą — pełna zabawnych sytuacji 

komedja S. Krzywoszewskiego „Noc Sylwe- 
strowa”, w wykonaniu wybitniejszych sił 
zespołu, pod reżyserją dyr. Zełwerowicza. 

— „Salome* Oscara Wiłde'a. W końcu 
przyszłego tygodnia wejdzie na repertuar te- 
atru na Pohulanee arcydzieło literatury 
wszechświatowej — „Salome* Oscara Wil- 
de'a. Inscenizację sztuki opracował p. Euge 
njusz Dziewułski, który jednocześnie projek- 
tuje kostjamy, dekorację, oraz arcyciekawą 
oprawę muzyczną. Obsadę „Sałome* stano- 
wić będą najwybitniejsze siły naszego, ze- 
społu, z dyr. Zełwerowiczem i Fichlerówną 
na czele. Zainteresowanie tą arcyciekawą 
premjerą odpowie niewątpliwie staraniom, 
jakich dokłada Dyrekcja i artyści Teatrów 
Miejskich, aby premjera wypadła jaknajle- 
piej. 

— „Szłuba* Kazimierza Leczyekiego. W 
pierwszych dniach marca odbędzie się w Te- 
atrze „Lutnia* premjera oryginalnej sztuki p. 
K. Leczyckiego p. t. „Sztuba“. Akcja tej cie- 
kawej sztuki toczy się w małem mieście pro- 
wincjonalnem, na Kresach Wschodnich i po- 
rusza ważne zagadnienia, związane ze współ- 
czesną szkołą polską. Reżyseruje dyr. Zelwe- 
rowicz. 

— Sala „Dom Rosyjski* uł. Miekiewicza 
22-43. Dziś dnia 1 marca r. b. o godz. S-ej 
wieczór odbędzie się odczyt—koncert p. t. 
„Rosyjska Pieśń* (Ruski romans) stara i no- 
Wa. 

P. prof. K. Gałkowski wygłosi odczyt, p. 
Lidja Sosnowska wykona pieśni (romansy) 
następujących kompozytorów: Gurilew, War- 
łamow, Glinka, Dargomyżski, Czajkowski, 
Rimskij-Korsakow i Rachmaninow. 

Bilety od 75 gr. do 5 zł. są do nabycia 
przy wejściu w kasie, od godziny 6-ej wiecz. 

ВАО 
NIEDZIELA, dnia 1 marca 1931 roku. 

9.25: Tr. Wotywy z Katedry Wileńskiej. 
11.30: Tr. z terenu Olszynki Grochowskiej z 
obchodu 100-ej rocznicy bitwy pod Grocho- 
wem. 13.40: Kom. meteor. 13.56: Poranek z 
Filharmonji Warsz. 14: „Korzyści sztucznego 
wylęgania kurcząt'* —- odczyt. 14.20: Odczy- 
ty rolnicze i muzyka. 15.40: Audycja dla dzie 
ci. 16.40: „Zagadnienie zniżki cen* — odczyt. 
17.15: „Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 
17.80: „Raszyn się budzi* — felj. 17.40: Kon- 
cert popularny. 19.05: „Kukułka wileńska*. 
19.25: „Schaw i Pirandello“ — djalog. 19.40: 
Progr. na poniedziałek i rozmaitości. 20.00: 
Słuchowisko. 20.30: Koncert. 21.10: Kwadrans 
literacki. 21.25: Koncert popularny. 22.00: 
„Plotki z Zachodu* — felj. 22.15: Solistka. 

22.50: Komunikaty i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 2 marca 1931 r. 

11.55: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 
ty). 18:10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja fran- 
cuskiego. 16.10: Progr. dzienny. 16.15: Audy- 
cja dla dzieci. 16.30: „Przygoda narciarska 
Oli“ — opowiadanie. 16.45: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 17.15: „O Tadeuszu Zielińskim'* 
-—— odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18,45: Wileń 
ski komunikat sportowy. 19.00: Program na 
wtorek i rozmaitości. 19.10: Utwory Beetho- 
vena (płyty). 19.30: Rezerwa. 19,40: Pras. 
dzienn. radj. 19.55: „Sytuacja rolnictwa na 
ziemiach płn.-wsch. Rzplitej'* — odczyt. 20.15: 
„Kobieta polska w ruchu muzycznym* — 
felj. 20.30: Koncert popułarny. 22.00: „Pa- 
sażer z książką” — felj. 22.15: J. Haydn — 
Trio g-dur (płyty). 22.30: Komunikat i mu- 
zyka taneczna. 

WTOREK, dnia 3 marca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i ta- 

      

          

  

с 

  

   

  

  

  

neczna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: | 
„Wśród podręczników sportowych“ — od- 
czyt. 16.25: Program dzienny. 16.30: Utwory 

Przy otyłości, artretyźmie i chorobie eu- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franeiszka- 
Józeta* wzmacnia czynności żołądka i kiszek 
oraz ułatwia trawienie. Do nabycia w apt. 

  

    

    

Schuberta (płyty). 17.15: „Wielki Brasławia 
nin (Tomasz Wawrzecki)* — odczyt. 17.4. 
Koncert. 18.45: Kom. Akad. Aeroklubu. 19.00: 
„Literatura faktu czy literatura fikeji?“ — 

  

19.20: Program. na Środę i rozm. 
Prasowy dziennik radjowy. 19.50: 

„Aida* — opera Verdiego (płyty). 22.10: 
  

   
Transm. rewji „Tyłko dla dorosłych". Po re- 
wji komunikaty. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NA ŚŁISKIM CHODNIKU. 

ZNOWU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 

Wczoraj znowu z powodu ślizgawiey na 
chodniku ul. Zawalnej upadł i nadwerężył 
sobie nogę 16-letni Kotow Eljasz, którego 
pogotowie ratunkowe po udzieleniu doraź- 
nej pomocy na jego żądanie przewiozło do 
mieszkania. 

Jak widać z powyższego stanem chodni- 
ków wileńskich, o czem nieco obszerniej pi- 
sališmy na tem miejscu w dn. 28 ub. m. 
nikt się zainteresować „nie ma zamiaru... 

(O). 

OBURZAJĄCY WYPADEK NA UŁICY 
PIONIERSKIEJ . 

Wśród mieszkańców ulicy Pionierskiej wy- 
wołał wielkie oburzenie następujący wypa- 
dek: 

W domu Nr. 17 przy tej ułiey mieszka 
z rodziną 68-mioletni Sinica Stanisław. 

Wczoraj w godzinach wieczorowych, kie- 
dy w mieszkanku był tylko Sinica pzryszła 
eórka z „narzeczonym*, przynieśli wódkę za- 
kąski i urządzili „bibę*. Ponieważ zachowa- 
nie się córki nie spodobało się staremu Sini- 
ey zaczął jej robić wymówki, eo jednak tak 
oburzyło Sinicównę i jej „narzeczonego*, że 
napadli na siarego i zaczęli go niemiłosier- 
nie bić. Krzyki napadniętego zwabiły sąsia- 
dów, którzy uwolnili pokrwawionego Sinicę 
z opresji i odwieźli do pogotowia ratunkowe- 
go, gdzie nałożono mu opatrunki. 

O wypadku powiadomiono również poli- 
eję. (0). 

ZEMSTA ZA ODEBRANIE KOCHANKA. 

Ulica Olimpja stała się wczoraj wieczorem 
widownią następującego wypadku. Do prze- 
chodzącej tą ulicą Sawickiej Apolonji pod- 

bi młoda kobieta i zadała jej kil- 
osów jakiemś tępem narzędziem. Jak się 

wyjaśniło, napastująca chciała się w ten spo- 
sób zemścić na Sawickiej, za rzekome ode-- 
branic „narzeczonego“. 

Napastniczkę zatrzymano Sawicką po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy przewieziono do 
domu. (C). 

OBLAWA POLICYJNA. i 

Ubiegłej nocy funkcjonarjusze wydziału 
śledczego przeprowadzili obławę, na meliny 
złodziejskie i podejrzane spelunki. Areszto-.. 
wano kilku podejrzanych osobników, co do 

których są poszlaki, że przybyli do Wiłna na 
gościnne występy. (e). 

KRWAWA BÓJKA NA TLE ROZRACHUN- 
KÓW PIENIĘŻNYCH. 

Wczoraj wieczorem na tle rozrachunków 
pieniężnych doszło do krwawej bójki pomię- 
dzy Bunimowiczem Aronem (Szeroka 11) i 
furmanem Lofranowiczem Władysławem. 

Podczas bójki obaj doznałi dotkliwych o- 

  

    

   

  

   

        

  

  

brażeń, tak że musiano przewieźć ich do po 
ratunkowego. (e). 

„—0— 

SPROSTOWANIE. 

Dochodzeniem ustalono, że granat łzawią- 
cy w hotelu Popowa przy ul. Zawalnej Nr. 
37 pozostawił por. rez. Wojciechowski Wła- 
dysław z 55 p. p. a nie por. Wojciechowski 
z 85 p. p. w Nowej-Wilejce. 

    

Rzeczpospolita mnichów 
na górze Athos. 

Zgórą tysiąc lat istnieje w górach Athos 
autonomiczna republika mnichów wschod- 
niego obrzędu. Athos jest to masyw górski 
o obszarze około pół tysiąca km. kw. z naj- 
yższem szczytem Athos, stanowiący część 

półwyspu chalcydyjskiego. Przez setki łat 
znajdowała się ona we władaniu tureckiem, 
od roku 1913 przeszła pod panowanie Grecji. 
Mieszka tam około 8.000 mnichów rożnych 
narodowości, wśród których przed wojną 
przeważali Rosjanie, skąd płynęły głównie 
fundusze na utrzymanie tego kościelnego 
państwa. Ziemia jest we władaniu 20 naj- 
większych klasztorów, z pośród których wy- 
biera się zarząd państwa, podlegający wła- 
dzy głowy Kościoła wschodniego, mianowi- 
cie metropolity w Konstantynopolu. Ongiś 
kwitła tam nauka teologji, z tych czasów za- 
chowała się cenna bibljoteka, licząca 13.000 
rękopisów. 

| W r. 1926 rząd grecki zatwierdził statut 
republiki, przyznając mnichom po wieczne 
czasy te same przywiłeje, z których korzy- 
Stali za czasów tureckich. Są oni więc cał- 

kowicie wolni od płacenia podatków, wzbro- 
nione zostało tam osiedlanie się ipowiercom 
(dla muzułmanów i kobiet jest nawet dostęp 
wzbroniony), prawo do rządu zagwaranto- 
wano 20 wielkim klasztorom (obok których 
jest szereg mniejszych osiedli mnichów), bę- , 
dących właściciełami całego terytorjum. Naj 
większym jest klasztor rosyjski Rossikon, 
przed wojną pokrywający większość wydat- 
ków państwowych, obecnie funkcje te pełni 
serbski klasztor Ghilandariu. 

Istnieje tam mała szkoła dla analfabe- 
tów, pozatem wszełka nauka jest zwałczana 
i wyszydzana. Kwitnąca w swoim czasie aka< 

    

  

„ demja bułgarskich mnichów musiała nasku= 
tek tej niechęci władzy ulec likwidacji. 
у J. B. 

   



Rozrywki umysłowe. 
38. Rebus 
uł. X. Stella. 
  

  

  

    

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-ej. 

39. Zadanie rysunkowe 
uł. K. Stella. 

  

Wskutek defektu w motorze samolot uległ rozbiciu. Gdzie lotnik ? 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Il-ej. 

40. Zadanie literackie 
uł. £. Kitowski. 
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Po wstawieniu w miejsce kropek spėlgtosek, odezytač wiersz i jego autora, 
Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Ill-ej. 

41. Bilet wizytowy 

Jan Piotr Merski 

Po przestawieniu liter odczytać zawód 
tego pana. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. lil-ej. 

42. Figielek 
uł. £. Kitowski. 

Jaki owoc wziąć należy, by 
otrzymać z niego zwierzę? 

Za rozwiązanie 15 pkt. w kl. Ili-ej. 

* Femaiu | Geiwiężacie i pówyżkzych |żadań 
de dnia 7 marca r. b. 

Rozwiązanie zadań 
z dnia 15 lutego b. r. 

Nr. 28. Szarada 
Krzyžak. 

Nr. 29. Konikówka 

Czytajcie i rozpowszechniajcie 
SKurjer Wileński, 

    

Nr. 30. Sylabówka 

Jan Kochanowski poeta polski. 

(Wyrazy: sjesta, dragon, stanik, klaski, 

chaosy, bęcwał, chałat, bramin, granit, kre- 

pon, pławik, kostka, skolja, kliper, harpun, 

warkot, blueta, setnik, kankan, lapsus, kreole, 

groble, klisza, piknik, miljon). 

4-0 BO E R W 

Nr. 31. Arytmograf 

Pocztowa Kosa Oszczędności. 

(Wyrazy: śpiew, kolja, klacz, rzepa, szata, 
mojra, ewady, sama, Zenon, cześć, znicz, 
widzę). 

Nr. 32. Szarada żarcik 

Mdnie WydEikowdao NI 40) 
Nieborak: 

Užas 

Trainefrozwiązania powyższych zadań 

nadesłali: 

Pp. J. Terlecki (szarada, konikówka, aryt- 
mograf, , aadenałe żarcik), Cz. Rudnicka (sza- 
rada, arytmograf, syłabówka, szarada-żarcik), 
W. Szewczyk (szarada, szarada-żarcik), St. 
Marcinkiewicz (konikówka, arytmograf, sza- 
rada-żarcik), A. Wojtalik (wszystko), A. Sa- 

  

   
mujłło (wszystko), E. A EAC ami (wszystko), 
K. Szypiełło (wszystko), J. Dudko (szarada, 
konikówka, arytmograf, szarada- A. 

Giro-Syryjski (wszystko), W. Rukujžo (szara- 
da, konikówka, szarada-žarcik) J. * Łukasze- 
wicz (szarada, konikówka, szarada-żarcik), 
W. Bohdziewicz (szarada, konikówka, szara- 
da-żarcik), J. Popławska (szarada, koników- 
ka, arytmograf, szarada-żarcik), W. Zambrzy- 
cki (wszystko), B. Czarnocki (szarada, aryt- 
mograf, szarada-żarcik), E. Wrzesiński (ko- 

nikówka, arytmograf, szarada-żarcik). 

  

OD REDAKCJI. 

Ponieważ dochodzą nas głosy niektórych 

Czytelniczek (ków), że chętnie widzieliby w 

„Kurjerze* rozrywki umysłowe codzień, e- 

wentualnie co drugi dzień, nie zaś jak dotych- 

czas tylko w niedzielę — uprzejmie prosimy 

o nadsyłanie odpowiedzi czy lepiej większą 

ilość rozrywek zamie: ć tylko w nie- 

dziełę czy też w mniejszej ilości 3 razy ty- 

  

godniowo lub codzień. 

BE OZEOZOEET AOR ZEOROROTE RZEZ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Zygmunt Kisielewski „Doktór Paweł* 

Powieść, Str. 6 nl. i IX i 176 i XVI. Ze wstę- 
autora. Zi. 4.80. 30 proc i 13-12. Dom 

Książki Polskiej. Znany i ceniony autor kil- 
kunastu książek, powieści i nowel wydał o- 

becnie nową powieść, drukowana przed ro- 
kiem w tygodniku poznańskim „Tęcza”. 

Z niezwykłą rzetelnością i głęboką wni- 
kliwością psychologiczną autor dociera @0 

dna duszy swojego bohatera, który po śmier- 
ci ponad wszystko ukochanej żony, staje nad 
przepaścią obłędu. 

Jest w tej powieści coś, co w sposób 
szczególny odróżnia ją od większości po- 
wieści współczesnych, jest odwaga zgłęł:ia- 
nia spraw ducha, które to jedynie decydują 
o trwałości kultury. W czasach sceptycyzmu 
i niedowiarstwa mądra i piękna książka Zyg- 
munta Kisielewskiego może stać się pocie- 
chą i pokrzepieniem dla tych wszystkich, 
którzy gubią się w chaosie współczesności, 
napróżno szukając drogi. 

Język powieści jest prosty, 
suggestywny. 

Poprzednia powieść Zygmunta Kisielew- 
skiego „Amerykanka* odznaczała się wiel- 
kim ruchem realnym, zewnętrznym. „Doktór 

Pawel“ jest w tym względzie przeciwień- 
stwem. W stosunku bowiem do „Amerykan- 
ki*, jak i do innych utworów tego autora, 

     

szlachetny, 

,. jest nowy w znaczeniu ścisłego skrystalizo- 
wania tematu i zadania. 

Powieść ma zwartą budowę, nie odbiega- 
jącą ani na chwilę od głównej osi, dookoła 
której toczy się akcja. Osób epizodycznych 
dygresyj niema prawie wcałe. Powieść jest 

jakby rzeźbą o ściśle przez sam materjał 
wyznaczonych granicach i konturach, nie- 
mniej autor zdołał w nią tchnąć życie i za- 
pełnić ją bogactwem wewnętrznem. 

  

Dziś ostatni dzień! 

Cudo film świata! 

Superfilm dźwiękowy! Dźwiękowe Kino 

CGIING 
ul. Wielka Nr. 47 

Dramat potężn. uczucia na tle Wielkiej Wojny. 
Dla młodzieży dozwolone. 

MIŁOŚĆ W PUSTYNI 
FPotężny dramat w iramat w 10 BARA" na tle wałki z arabskimi szeikami o najpiękniejszą kobietę wschodu. 

W rolach głównych utalentowani: OLIVE BORDEN, NOAH BERRY i Hugh. Trevor. 
Cudowne widoki egzotycznego wschodu. Nadzwyczajna gra. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wil- 
nie! Najpiękniejszy i najbardziej 
wzruszający film wschodu p. t. KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Piękna wystawa. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(skek dworca kołojow,) 

Dziś i dni następn. 
ulubieniec publiczn. 

Dziś wspaniały 

polski 
KINO -TEATR 

MIMOZA 
ul. Wieika Nr. 25 

film   
Dziś! 

Najpiękniejszy 

film sezonu! 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
‚ mllea Wielka 36. 

Od įutra! 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Nieśmiertelna miłość 
W rolach główn.: Colleen Moore oraz Cary Cooper" 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1030. 

Jutro premjera! Wielki prze- 
bój dźwiękowył Najpotężniejsze 
arcydzieło miłosne! Miłość i bo- 

haterstwo lotników! 

w świetnym arcywesołym pikantnym filmie p. t. 

w 10 aktach, w pozost. rolach: Hans Junkermann, Vaierja Blanca i in. — Bogata wystawa! 

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

My 
  

NAD PROGRAM: 

NAD PROGRAM: Godzina huraga- 

Poganin 
W roli głównej bożyszcze kobiet 

Ramon Novarro 
Całe Wilno Bedzie s „Miłosną pieśń” 

Im! Stargane struny 

Władca karnawału Harry Liedtke 

  

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'30 

Ceny zniżone na pierwszy seans. 

Dla młodzieży dozwolone. 

Potęż. dram. Pas « Franceską Bertini 
w roli glównej—wkrÓtco w naszem kinie. 

Pikantne scenyl 
Następny program: Uroda życia. 

pierwsza brygada (Šzaleicy) 
W rolach głównych: Irena Gawęcka, Jeży Kobusz i Marjan Czauski. 

nowego śmiechu 

O czem mówi cały świat? 

SZALONY JEŹDZIEC 

Płonący step 
ZAKLĘTY KRĄ 

O okropnościach wojny, przedstawionych 

w powieściach E. Remarque'a w potężnem arcydziele p. t. 

Dramat sensacyjny w 8 aktach 
z Joe Ramano w roli głównej 

Wzruszający potężny dramat уу 10 aktach, 

w-g powieści Zane Gray. W rol. gł. Jack 

Holt, Olga Bakłanowa i Nora Dane. 

Komedja-farsa w 6 aktach. 
Ww W roli główn. Harry Jold. 

| BITWA NAD SOMĄ 
ZAIR 

Światowid 

Kino - Teatr 

LUX 
Mieziewicza 11, t.15-62 

ludzkiego! 

księżyca. 

T iepiiotko © Piddaw SA, Gzysss ać gońa Gudi zach, A Remaluy cańikiw pzyjuuja aś god Z-—3 god. ae Aiaka 

sttae przyjanjo od grizz. 4 pp Gyłmuasie puyjanję sły «4 god, BS t Fee wia KMuato czczona P. K. O. blk 

= atamąyai * diana d Gena ink grmydę goństogą 4 Gagraninę 9 % GMA SBLWTUh Ta wiam mdimsiewy pozaó tate ст ) 
) pe NSA ce vada i tomis 

  

      
  

Dziš! Pierwszy raz w Wilniel 
Wspaniały film, opisujący przy- 

gody miłosne osób panując. p.t. 

Dziši Najw. sens. XX w.! 
Wspaniały triumf genjusza 

Cud techniki! 

się się na ziemi i na księżycu ora 
Dla młodzieży dozwolone. 

Miłostki księcia i dom dworu! 

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

Królowa jego serca 
Wybryki adjutantów królowej! 

W rolach głównych: Liana Haid i aiti Luigi Servent. 

Kobieta na księżyc 
arcydziełe genjaln. Fr. Langa. W rol. gł: Bożyszcze kobiet Willy Fritsch i czar. Gerda Maurus. Akcja toczy 

z na międzyplanet. statku rakiet. podczas lotu na księżyc. Rozwiązanie zagadki 

Niesłychanie sensac. dramat 
miłości i nienawiści, zazdrości 
i wierności. Najmonumentaln. 

Ceny od 40 gr.   
4 KORALE" MIH, Arakej, > samtunodoniass 

    

FEL>EON SBCL 

Ka Siejskie 
Geny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 26 lutego do | marca !93! r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Nr. 49 (19911 

Panienka z barem na kółkach 

  

18AŁA MIEJSK Wesoła komedja na tle modnej płaży amerykańskiej. Aktów 10. W roli głównej: COLLEEN MOORE. 
į estrobramska 5. NAD PROGRAM: !) Konkurs Narodów—Film sport. w 2 akt. 2) Safanduła w zalotach— Komedja w 2 akt. 

2 Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. 4-ej. —  Następny program: Nowe życie. 

US: DZIŚ! Największy sukces doby obecnej! BZIŠ! DŹWIĘKOWA KINO 

„RBLIOS“ 

Dramat milosny. 

Najnowszy polski przebój dźwięk. p-g pow. St. Kiedrzyńskiego 

SERCE NA ULICY L':=--- 
W rolach glėwnych asy polskiego ekranu i sceny: 

LJ 
al, A. Mickiewicza 22. 

Nora Ney, — Sawan, 
Hanka Rozwadowska, Kazimierz Junosza-Stepowski, Modzelewska i inni. 

Dodatki džwiekowe. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10:15. Na !-szy seans ceny zniżone” 
  

NOWOŚCI 

  

CZYTAJ i KORZYSTAJ! 
z nadarzającej się okazji. Wobec ogromnego 
kryzysu gospodarczego firma nasza przeprowa- 
dziła radykalną zniżkę cen na wszelkich materja- © 
łach. Chcąc udogednić naszym P. T. Klijentom 
i uzyskać dalszych odbiorców wysyłamy każde- Fl 
mu komplety dobrych materjałów po niebywale $ 
niskich cenach, a mianowicie: 

TYLKO ZA ZŁ. 8.50 
wysyłamy: | komplet trykotów męskich letnich 
(t. j. koszula i kalesony), 3 chusteczki do nosa I 
białe z kolorowemi kantami, | ręcznik waflowy fl 
w dobrym gatunku, | krawat jedwabny w naj- 
nowszych deseniach, | para skarpetek desenio- E 
wych b. mocnych, | podwiązki męskie z dobrej @ 
gumy, | para naramienników gumowych eleganc- 
kich, | garnitur pięknych spinek do koszuli mę- 
skiej i I łdany spinacz do krawatu. 

To wszystko razem wysyłamy prawie za bez- B 
cen, bo tylko za zł. 8.50. Koszta przesyłki zł. 1.50 @ 
Sha OSIE. 

Bez żadnego ryzyka. Wszelkie zamówienia wy- | 
syłamy na naszą odpowiedzialność, gdyż, o ile 
towar się nie spodoba, przyjmujamy go z powro- 
tem i pieniądze zwracamy. 

Zamówienia prosimy adresować 

„KRAJOWA PRODUKCJA”, ŁÓDŹ, 
Skrzynka Pocztowa 34. 

Р. 5. Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki | 
na rok 193! z ogromną zniżką cen. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 3 rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3 Maja 13, 
na zasadzie art. 1030 U. P. С. obwieszcza, iż w dniu 
4 marca, 193! r. o godz. IO-ej rano w Wilnie. przy ul. 
Wielkiej Nr 66, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do zadładu 
optyczno - oknlistycznego „Optyfot* w Wilnie, skła- 
dającego się z urządzenia biura oszacowanego na 
sumę 580 zł. na zaspokojenie pretensji Bira Techn. 
Handl. inż. Kiersnowski Krużołek S-ka $w Wilnie w 
sumie 50 dol i U. 8. A. z "%0% i kosztami. 

3135/V1 Komornik (—) W. Leśniewski. 

Na raty — 5 zł. tygodniowo! 
WYŻYMACZKI na ra 
wyroby platerowane Norblina i Frageta, 
F-ma „Wygoda”*, W. Pohulanka 16-36 

(Iwaga 
Dnia 2, 3, 4 marca b. r. |; ją (Lombard — 

o godz. 5 p. p. odbędzie się licytacja Biskupia 12). 
Sprzedawane będą po cenach niskich: materjały weł- 
niane i kamgarnowe na ubrania i palta damskie i 
i męskie, różne jedwabie, bielizna. obuwie, ubrania, 
palta, futra 1 skórki futrzane i wiele innnych fantów, 
także srebrnych i złotych. 

Tango, Fox - trot, TAŃCE NAJMODNIEJSZE zzo: rg 
Angielski wyuczam w 12 lekcyj P. Borowski, ul. 
Trocka 2. Kurs rozpoczynam w poniedziałek 2-go 
|marca o godz. B-ej wiecz. Opłata za kurs 10 zł. 
O godz 7-ej rozpoczynam kurs mazura (za ma- 
zura 5 zł.). Zapisy przyjmuję. (Towarzystwo chrże- 

šcijanskie intelig.), 

  

  

  

  

  

  

M CENACH ZNIŻONYCH 
NAJLEPSZY 

WĘGIEL Gz. koncernu 
„PROGRES“ 

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

nych wozach — dostarcza 

M CENACH ZNIŻONYCH 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe ° 

egzystuje M. DEULL cv. 
Biuro: Wilno, Jagiellońaka 3—6, tel. 8-11 
Składy węglowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 

3403 
ma 

S-to Jańska L telefom 3-40 

  

„M. GORDON" 

SEZONU WIOSENNEGO 

JEDWABIE, WEŁNY, 

: na 

damskie i męskie. 

LLA LL Е Е Е2 РЕ 1Е ЕА КЕ Е К ВЕ L ET 
  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin| 

| 
ul. TATARSKA 20 

, jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. I 

i Wykwintne, Mocne, 

|NIEDROGO, 
na dogodnych wartnkach | 

  

I NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚCI. 

1173 3 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„NÓJRYIANIA 
ul. Królewska 3. 

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. 

  

  

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wność, zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetycu, 
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. 

(Li) 
do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1.a 

M Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9--12 1 4—8. 

l. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4>—3.. 

tel. 567, 3435 

Dr. L. Rywkind 
chor. uszu, gardła i nosa. 
Zarzecze 16, telefon 880 
przyjmuje od |godz. 4—%6 

Akuszerka 

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

  

  

  

  

          

Sp. 
Akc. 

NIEMIECKA 26. 

materiały 

KOSTJUMY i PALTA 

  

   

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

Uwaga! Akwizytorówi 
Do dobrze wprowadaonego artykułu, który cieszy 
się najlepszem powodzeniem, POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze reprezentujący się 

PANIE i PANOWIE. 
— Pe próbnej pracy pensja stała 

© Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, 
s Biuro w Wilnie, uł. W. Pohulanka 1. 
  

» Ё 
Krajowy Bank Spółdzielczy 
przyjmie jeszcze kilku Pań i Panów w charakterze 
zastępców. Zgłaszać się do Oddziału Banku w ło-- 
kalu Biura Ogłoszeń S. Jutana, ul. Niemiecka Nr. 4. 
  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpów. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

Wilno, św. Jańske Nr. 4 

Z Poszukiwani agenci 
na prowincji dobrej pre-- 
zencji ustosunkowani w 
większych biurach, urzę- 
dach państwowych i ko- 
munalnych. Zgłaszać się 
4—6, W. Pohulanka 16-36 

  

  

gub. świad. łożsamościi 
wyd. przez gm. Bys- 

Telefon 3.40. tzyckk Smónyka: Godz: 
Dzieła książkowe, par. Bujwidzkiej, na imię 
druki, książki dla Michała Suchodolskiego, 

zam. w Wilnie przy ulicy 
Chocimskiej 25, unieważ- 

nia się. 

POKÓJ 

  

urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

  

    WYKONYWA 
* PUNKTUALNIE umeblowany z elektrycz- 

nością, z używalnością ła- 
— PANLTO = zienki, ew sałonu do wy- 
SOLIDNIE najęcia. Wiadomośś—-fir-- 

ma Głowiński, Wileńska 27 

la pierwszo Bipoleki 
miejskie i ziemskie po- 

trzebne do Labe 
rozmaite sumy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handiowe 

Miekiewicza 21 m.4tel. 152 

  

DOMY 
dobrze renttjące do sprze- 
dania na wyjątkowo do- 

godnych warunkach. 
Wileńskie Biura 

Komisowo-Handiowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 
  

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

zakresie 6-ciu kłas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

1-2 pokoje z salonem 
na poczekanię, na- 

dające się dla doktora, 
adwokata—do wynajęcia, 

    ul, Trocka I, m 

Majątki ziemskie 
dobrze zagospodarówane- 
do sprzedania na b. do- 
godnych warunkach. Moż- 
liwe kilkuletnie wypłaty. 

wileńskie Biuro 
Komisowo-Handjowa 

Mickiewicza 2] m.4tel. 152 

  

Popierajcia Ligę Morskąć” 

FEFEFEEFEEFFEFEFEEEE" 

  

  W podróży poślubnej: 

— Jakto Wcale niema tunelów? 

L 

preyfaiege ać godz, Go-7 wiem. wa wtarzi | piątki, Kękopiców Beńskcja mie wyra,  Dysekter wyd» 

SATBa Эиии н si bw Jaśnie , Fulalam Bet, 
o siku KB ano" gr, M IV, V, VI 26 gr, 2a tekcócm== gy, kronika raki «-basagabi:; 

sMOÓSKRJKG Kii, w anmaaih nisdianyćh | tmiątrszyde"MHh dryteż, sugozoiczne— MRDAĘ de, 

Kris fmarzwzwa aras. | merwwnh. mak. Bociek 

Redaktor odpowiedziały Anton Wiszuiewski 
WOBURZWAREA w
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RADJOWA STACJA WATYKANSKA 

„KURJERA WILENSKIEGO“ e u 
  

  

  

radjotelegraficzna stacja 

watykańska, której uroczyste otwarcie nastąpiło 

w rocznicę koronacji Piusa XI — to jest 12 lutego 

b.r., jest jedną z najlepiej urządzonych i najsilniej- 

szych stacyj na świecie. Pierwsze próby przepro- 

wadzone przez senatora Marconiego oraz dyrektora 

stacji O. Gianfranceschi w nocy z dnia 30 na 31 

stycznia, dały rezultaty znakomite. Stacja watykań- 

ska, która w rejestrze międzynarodowym została 

ogłoszona pod znakiem NOW HVJ (ostatnie trzy 
litery stanowią inicjały angielskich nazw Stolicy 

Apostolskiej i Watykanu — Holy see - Vatican oraz 

łacińskiego brzmienia imienia Jezus), nawiązała wów- 

czas kontakt z amerykańską stacją Horn Nathbrocas 

JKR 159 i pomimo niekorzystnych warunków atmo- 

sferycznych przeprowadziła rozmowę, której w tym 

samym czasie nie mógł przeprowadzić Londyn. 

Miły pałacyk stacji radjowej. na najwyższem wzgó- 

rzu Watykanu mieści urządzenia techniczne oraz 
salę dyrekcji "w pterwszej satr-widzumy precyzyjnie 

urządzone studjum, w drugiej amplifikatory, aparaty 

nadawcze, aparaty kontrolne, w trzeciej widzimy 

pośpieszne transmetery radjograficzne, mogące auto- 

matycznie pracować z szybkością, dochodzącą do 

1.500 znaków na minutę; w dalszych salach mie- 

Radjotelefoniczna i 

Zmarły poset niemiecki 
w Warszawie Rauscher. 

Znany konstruktor samolotów. 
Farman. 

Nowe .god 

  

  

    

szezą się akumulatory, dostarczające energję 0 nis- 
kiem i wysokiem napięciu. Stąd przechodzimy do 
sali, mieszczącej wielki alternator wysokiego ciśnie- 
nia oraz generator. Stacja operuje długością fal od 
około 20 (19.84) do 50 metrów. Ceremonja inaugu- 
racyjna w dniu 12 lutego r. b. odbyła się według 
programu następującego: o godz. 16.30 nastąpiło 
właściwe otwarcie budynku stacji w obecności ogra- 
niczonego grona osób zaproszonych. Bezpośrednio 
potem w domu Piusa IV, jako siedzibie Papieskiej 
Akademji Nauk, odbyło się pod przewodnictwem 
Ojca Świętego uroczyste jej posiedzenie, na którem 
wygłosił referat senator Marconi, prezes Włoskiej 
Akademji Nauk. Przy tej sposobności prezes Marconi 
mianowany został członkiem Papieskiej Akademii 
Nauk. 

Zdjęcie górne: Ogólny widok Radjostacji 
Watykańskiej. Na prawo kopuła Bazyliki Św. Piotra. 

grafjj i radjotelefonji prezesa Włoskiej Akademji 

Nauk, senatora G. Marconiego oraz Dyrektora Radjo- 

stacji Watykańskiej Ojca Gianfranceschi. 

Zdjęcie dolne: Papież przed mikrofonem 

wygłasza łacińskie przemówienie. 

  

  
Znany obraz Rembrandta uległ ostatnio poważnemu uszkodzeniu, 

którego dopuścił się pewien obłąkaniec. 

ło papieskie wykonane przez art. rzeźbiarza Mistruzzi 
zatwierdzone przez papieża 12 lutego 1931 r. 

  

  

" LEKCJA ANATOMJI    Nowy poseł niemiecki 
w Warszawie dr. von 

IAMEMMAMME     

  

    

   

      

   

Moltke 

  
Achmed Zogu—król Albanji, na którego 
dokonano przed paru dniami zamachu 

rewolwerowego.
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Synowa ekskajzera Šmialy eksperym ent 

> 

rr 
RA| CH 

  

     
W Nowym Jorku na Eksperyment ten gro- 

Kobieta z plemienia [indyjskiego Aleksandra-Wiktorja von Schleswig-    
   

  

Holsteii dachu jednego z dra- zi niebezpieczeństwem Umtilla wjstroju narodowyin. 

e paczów nieba znanego nietylko dla statku a: : S2 (3 pod nazwą Empire- 0 lecz 444 =) й 
a a 705 Ž State Building stanie % "2 К a i X © 
A GN maszt z kotwicą, do której będzie przywią- drapacza chmur i Fnajbliżej położonych  KS(N_ J 

zany statek powietrzny „Los Angelos“. domów. 

       

  

2 | PO DE : 2 
ie 3 zy иг - e ' 1 podw й < zuuy *wni i koledzy zasypanych górników w Nothberg-Eschweiler czekają na 

Przygotowania uv pouroży ua bieguu posiocny w 10021 podwocnej „Nautilus“, Wiuzuny tu Krewni i koledzj S : S - УЕ‹іо;'()‹іс.„д tej wyprawy Wilkinsa (x) i komendanta łodz podwodnej Danenhovera (xx). i wiadomość o losie 'nieszczęśliwych. 

16-letnia "malarka japońska Po przesileniu rządowem w Hiszpanji Kobieta astronom 
  

ża ' s     
     Sąd konkursowy złożony z najwybitniejszych 

krytyków i malarzy, japońskich, zakwalifikował 
na Międżynarodową Wystawą Sztuki obraz p. t 
„Dusza Japonji*. Okazało się, że: autorką tego 

obrazu jest 18-letnia malarka Honda. 

Ostatnio dowiadujemy się, że pierwśzą kobietą- 
astronomem jest pani dr. Margarete Diissowo, 
pracująca w stacji obserwacyjnej w Neu-Babels- Z, prawej strony królowej następca tronu. berg pod Berlinem. 

Król Alfons XIII na łonie rodziny., 

Król Alfons XIII 

i gen. Berenguer 
(zdjęcie na lewo). 

Sanchez Guerra po 

rozmowie z królem 

Alfonsem XIII 

(zdjęcie na prawo).      



WSPANIAŁY POMNIK 

  

ku czci poległych w czasie 
wojny światowej koni 

a 

_ DODATEK ILUSTROWANY „KURJERA WILENSKIEGO" 

Nad brzegami Świętego Gangesu 

   

    

  
Godną uwagi jest nadzwyczaj ciekawa 

praca w eksperymentalnej szkole powszech- 
nej Nr. 126 w Warszawie, której cełem jest 
realizacja wychowania „społecznego przez 
umiejętne organizowanie życia szkolnego. 
Jedną z. wielu imprez, mających głębsze zna- 
czenie wychowawcze była w dniu 17 b. m. 
uroczystość „Pączkowa*, zainicjowana i zor- 
ganizowana przez dzieci. Na tej uroczystości 
był wybrany „Król Pączek I-szy*. Po doko- 
naniu elekcji każda klasa przedłożyła królowi 
swe prośby i żądania, np. pozwolenia na 
wzajemne podpowiadania, „aby wakacje trwały 
dziesięć miesięcy a rok szkolny tyłko dwa*.— 
„Prosimy, by piesek Jego Królewskiej Mości 
pozjadał wszystkie dwójki, a na ich miejsce 
swoją niepiśmienną łapką powpisywał: piątki. 
Prosimy o zniesienie rachunków, które nie 
wchodzą tak łatwo do głowy, jak pączki do 
buzi*. „Prosimy o obciążenie nas. pączkami, 
«a nie lekcjami, by dwójki wyleciały przez 
okno, a piątki przyszły drzwiami, „aby ka- 
łamarze się uspokoiły i nie wylewały atra- 
mentu“, „by bazgroły i kleksy pouciekały 
z zeszytów". — Chcemy by papiery nie 
śmieciły nam klasy, stoliki nie krzywiły się 
«w lewo i prawo, a pięści z pięściami nigdy 

  

Mahatma Ghandi 

  
Amerykański statek powietrzny. 

mjr. Kazimierz Kubala. 

S 

  

Miasto Benares (Indje) 

„KROL PACZKOWY“ 
się nie biły. — „Prosimy, by pantofle gimna- 
styczne nie wynosiły się z Szatni na spacery, 
nie robiły dziur po drodze“. 
aby wolno nam 

  Słynny lotnik polski 

„Pragniemy, 
było biegać i skakać po 

  

sobie 
skierowane 

lewskiej Mości Króla Pączka 
żeniu przez klasy swoich pró 

rozbijać 

  

korytarzu i 
były żądania        

Na zdjęciu: grupa uczestników i organizatorów 
2 „Królem Pączkiem I* na czele 

Paillard 
Nowy rekord najdłuższego 

i 
lotu ustanowili Francuzi 

Mailloux. 

> 

WSPÓŁCZESNA GIMNASTYKA 

Dama w stroju kąpielowym 
skacze po Śniegu. 

BE 
nosy". Takie 

do „Jego .«Kró- 

1-go*. Po.» zło- 
śb i odśpiewaniu 

  

  

  

  
B. premjer hiszpański 

Berenguer. 

hymnu na cześć króla, król dał znak by 
*-z,lud* się bawił Klasy produkowały przygo- 

'tówane przez siebie popisy, gdy tymczasem 
pracowywał odpowiedź. Na dany zuak 
zaległa cisza, i „Marszałek Koronny* 

odczytał orędzie królewskie, w którem król 
godzi się'ha wszystkie życzenia klas, a mia- 
nowicie: W sprawie podpowiadania, godzi się, 
aby miało ono miejsce na korytarzu, w domu, 
na ulicy i przed szkołą, w czasie wakacyj, 
feryj świątecznych, a nawet w każdą niedzielę. 
Ponieważ pó każdej pracy winien być odpo- 
czynek, to w tym wypadku odpoczynkiem 
będą lekcje. Król godzi się na krzyki i rozbi- 
janie nosów, ale pod tym warunkiem, że 
każdy „uczeń-obywatel* przedstawi urzędowe 
Świadectwo stwierdzające, że dany obywatel 
nie przekroczył lat sześciu. Po tej przemowie 
na rozkaz Króla „Marszałek* dał łaskawe 
zezwolenie obżerania się pączkami, „bo to 
ostatki*. Zabawę cechowało ogromne przejęcie 
dzieci, gdyż zarówno piękne kostjumy i maski, 
jak życzenia i mowy, które podczas uczty 
wywoływały salwy Śmiechu, były wyłącznie 
dziełem i pomysłem uczniów. Całą za- 
bawę cechował nadzwyczaj miły i swobodny 
nastrój. 

  
   

    

Miss Francja na r. 1931     

  
Z oryginalnego naczynia pije ten 

spragniony gentleman.
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Pokaz polskie- | 
go samolotu 

„BP. 6* 

Samolot ten zostat 
całkowicie wykona- 
ny przez państwo- 
we zakłady lotnicze 

w Warszawie. 
Na nowym samolo- 
celė. „P. -6*. przed 
zebranymi  przed- 
stawieielami władz 
i spoteczeństwa kpt. 
Bolesław Orliński 
zademonstrował 
szereg figur akro- 

batycznych. 

  

Śmutny obrazek * 
           

                      

   

    

    

  

    
    
    
     

    

    

    

  

Nowy Jorkw nocy 

Widok od strony Bro- 

oklynu na dzielnicę 

handlową. 

     
Scena z powieszenia 28 derwiszów w Menemen ękna + €ickuwa w wykonaniu Statia Matki 

(Turcja) za udział w spisku antyrządowym. х Boskiej па сішеапй[‹іц Ъ‹аітеагу ormiańskiej 
we Lwowie. 

    
  

    о- pm 

  

  Wynalazca turbiny Parson (z prawej sirony) 
w rozmowie z posłem įU. S. A. w Berlinie Sac- 

ketem (z lewej strony. 

  

И : 

Lotnik norweski  Risser-Lersen, 
który odkrył pod biegunem polu- 
dniowym nowy ląd. Ląd ten na- 
zwano Ziemią Księż. Ragnhildy. 

  

    
  

Komisarz Si - Mistrz szachowy świata Skład nowego rządu hiszpańskiego. Rea = AlE 
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