
Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

     

    
Rok WIII. 
    

W obronie płuc Wilna. 
Jedną z najcenniejszych ozdób 

Wilna są jego okolice. Któż z wilnian 

nie zna uroczej Altarji, owego jak 

stwierdza prof. Limanowski „płuca 

miasta ' Bełmontu, Zakretu, Karoli- 
nek, Antokoła, wreszcie pasma wzgórz 

Ponarskich. Jakiemś dziewnem, a 

szczęśliwem zrządzeniem losu zacho- 

wały się do dziś niemal w śródmieściu 

gaje wiekowych sosen i świerków. One 

to nadają Wilnu owe niezapomniane 

piętno „miłego” miasta. Nie też dziw- 

nego, iź zagadnienie gospodarki w la- 

sach podmiejskich jest niezwykle ży- 

wo odczuwane przez ogół mieszkań- 

ców Gedyminowego grodu. Gdy przed 

wojną nad sosnami Antokola zawisła 

groźba zagłady, ludność tej dzielnicy 

samorzutnie wystąpiła z petycją o za- 

kaz rąbania lasu. I petycja swój sku- 

tek podobno odniosła. 

W krajach zachodnich dostatecz- 

nie doceniają znaczenie zadrzewiania 

miasta. Wchodzą tu w grę przede- 

wszystkiem względy zdrowotne. Bo- 

łączką współczesnego życia wielko- 

miejskiego jest brak powietrza. Na 

tym to gruncie zrodziła się koncepcja 

miasta-ogrodu. Z dużym nakładem 

pracy i pieniędzy realizują swe pro- 

jekty miast-ogrodów  zamožniejsze 

miasta na zachodzie. Przyroda jest 

tam otaczana jak najpieczołowitszą 0- 

pieką. Żyjemy dziś w okresie wzmo- 
žonėj walki z gruźlicą, owem przekleń 

stwem szerokich mas wielkomiejskie- 

go prołetarjatu. W tej walce najnieza- 

wodniejszym Środkiem — lasy, oczy- 

szczające zepsute powietrze miejskie. 

Wałka z gruźlicą -w Wilnie natrafia 

na szczególniejsze trudności zwłaszcza 

ze wzgłędu na warunki mieszkaniowe 

szerokich warstw |nbogiej ludności pe- 

ryferyj naszego miasta. Podmiejskie 

gaje sosnowe, gdzie w słońcu hasają 

najmłodsze pokołenia wilnian to dla 

wielu jedyny ratunek od gruźlicy. 

Nietylko, zresztą, wchodzą tu w 

grę wzgłędy zdrowotne. Ileż to uroku 

dodają Wilnu okałające wieńcem mia- 

sto wzgórza zadrzewione! Śmiało rzec 

można, iż Wiłno, pozbawione swej 

malowniczej panoramy, utraci bezpo- 

wrotnie swój niezastąpiony urok. A 

czy obcowanie z naturą nie jest jed- 

nym z najważniejszych czynników 

wychowawczych, że wspomnę o mło- 

dzieży szkolnej, spędzającej wolne od 

zajęć godziny w podmiejskich lasach 

Antokola, Altarji, Karolinek, Zakretu, 

wreszcie doniedawna tak pięknych 

Ponar? 2 

A jednak władze miejskie Wilna 

nie doceniają znaczenia lasów pod- 

miejskich. Ci, którzy pamiętają Wil- 

no i jego okolice przed wojną, mogą 

poświadczyć jak szybko posuwa się 

proces niszczenia zabytków przyrody 

dokoła miasta. Władze miejskie powo- 

jennego Wiłna nietylko -że nie po- 

wstrzymują procesu niszczenia przy- 

rody, ałe go wprost potęgują swoją 

bezplanową gospodarką leśną. * Dość 

wskazać na Ponary, by stwierdzić, że 

tak jest istotnie. 

Należy stwierdzić, iż gospodarka 

władz miejskich w lasach podmiej- 

skich odbywa się dotychczas bez żad- 

nego planu. Nie rozstrzygnięto nawet 

kwestji podstawowej: czem są dla 
Wilna lasy podmiejskie? Czy posia- 

dają one charakter rezerwatów ze 

wszystkiemi wynikającemi stąd kon- 

sekwencjami, czy też lasów w znacze- 

niu gospodarczem, przynoszących zy- 

ski z eksploatacji? W związku z tem 

kto ma je mieć pod swą pieczą: Wy- 
dział nieruchomości miejskich, Wy- 

dział zdrowia, czy też wreszcie konser- 

wator sztuki, zabytków i przyrody? 

Kwestji tej bagatelizować nie można. 

Dowodem tego może służyć fakt, iż 

dziś zarząd i opieka nad lasami pod- 

miejskiemi spoczywa w ręku ławnika 

Łazarza Kruka, szefa sekcji nierucho- 

mości miejskich. Nie mam zamiaru 

podawać w wątpliwość zdolności ad- 

ministracyjnych p. Kruka, muszę jed- 

  

nak zaznaczyć, iż z zawodu kupiec, 

o którym trudno przypuszczać, aby 

należycie oceniał piękno i zdrowotne 

znaczenie przyrody w miastach w roli 

opiekuna przyrody w Wilnie — to 

wygląda trochę groteskowo. 

Poruszone powyżej kwestje muszą 

być przędyskutowane zwłaszcza wo- 

bec najświeższego przykładu gospo- 

darki w lasach podmiejskich. Chodzi 

mi o głośną sprawę wyrębu drzew w 

gaju Antokolskim. Z wyjaśnienia Wil. 

Kom. Państw. Rady Ochrony Przyro- 

dy w Wilnie (Kur. Wil. z dn. 25.II 

1931 r.) dowiadujemy się co nastę- 

puje: 

„Sprawa wycinania drzew w la- 

sach miejskich Wilna zależna jest od 

Inspektoratu Ochrony Lasów w Urzę- 

dzie Wojewódzkim: Drzewa te usu- 

wane są za zezwoleniem tegoż Inspek- 

toratu i pod jego ścisłą kontrolą, wsku 

tek odpowiedniego podania Magistratu 

i po zbadaniu tej sprawy przez specjal- 

ną komisję. Są to wyłącznie drzewa 

chore, zarażone hubą i jako takie mu- 

szą być usuwane na mocy ustawy o 

ochronie łasów' (podkr. nasze). 

Z powyższych słów wynika, że: 

1) odpowiedzialnym za wyrąb drzew 

w Gaju Antokolskim jest Inspektorat 

Ochrony Lasów w Urzędzie Wojewódz 

kim, 2) drzewa na wyrąb kwalifikuje 

specjalna komisja z ramienia tegoż 
Inspektoratu, 3) wchodzą tu w grę 

wyłącznie drzewa chore, zarażone hu- 

bą. Cała sprawa wydaje się więc być 

jasna i pozostaje nam tylko wyrazić 

smutek, że tak piękne na oko okazy 

drzewne, na których notabene rzadko 

gdzie można się dopatrzyć śladów о- 

wej zgubnej huby, należy jak najszyb 

ciej usunąć. Ale oto dałsze słowa ko- 

munikatu budzą pewne refleksje: ,„do- 

dajemy jeszcze, że jak na ogólny ob- 

szar lasów miejskich, zajmujących po- 

wierzchnią czterystu bezmała hekta- 
rów ilość 638 drzew rozrzuconych po 

całym terenie, które są wszystkie w 

dwóch miejscach ponumerowane i 

każde zosobna zakwalifikowane przez 

wymienioną komisję — stanowi pro- 

cent dość nikły. Lasy miejskie są pod 

bezwzględną ochroną bodajże do roku 

1934 a sprawę tę ma pod swoją opie- 

ką p. Inspektor Kotkorowski, który 

jest znany jako bardzo gorący zwolen- 

nik wspomnianej ochrony*. Nie wda- 

jąc się w polemikę co do szczegółów 

przytoczonej enuncjacji, muszę stwier- 

dzić, iż zostały tu wysunięte zupełnie 

odmienne przesłanki. Bowiem albo 

drzewa są chore i muszą być wycięte, 

albo są zdrowe, ale w takim razie cała 

argumentacja części pierwszej komu- 

nikatu upada. 

Jakże wygląda całokształt sprawy 

wycinania drzew w gaju Antokol- 

skim? 
W dn. 2.XII 1930 r. mieszkańcy 

ul. Polowej zostali zaałarmowani rą- 

baniem starodrzewu w gaju Antokol- 

skim w prostokącie między ulicami 

I Polowa i Sióstr Miłosierdzia. Zapy- 

tywany dozorca leśny poinformował, 

iż chodzi o wyrąb około 250 sztuk 

sosen w pasie dwudziestometrowym 

wzdłuż ulic I i II Polowej oraz ponad- 

to paręset w dalszym kwartale lasu 

za Miejskim Szpitalem Dziecięcym. 
Wobec tego, iż w gaju Antokolskim 

lub jego sąsiedztwie leży większość 
szpitali wileńskich (jedyne sanatorjum 

przeciwgruźlicze w Wilnie „Oze”, Kli- 

nika Psychjtaryczna U. S$. B., Miejski 

Szpital Dziecięcy, oraz kompleks kli- 

nik uniwersyteckich i Szpitali Wojsko- 

wych na Antokolu) przypuszczaliśmy, 

iż informacje w sprawie wyrębu drzew 

w tym lesie może udzielić dr. Male- 

szewski szef sekcji zdrowia. Zapytany. 

w tej sprawie dr. Maleszewski oświad- 

czył, iż o wyrębie lasu na Antokolu nie 

nie wie. Wówczas p. T. Nagurski i ni- 

żej podpisany udaliśmy się (wobec 

nieobecności p. prezydenta Folejew- 
skiego) do p. wiceprezydenta Czyża. 

Proszony o wyjaśnienia p. wiceprezy- 

dent Czyż oświadczył, iż o wyrębie 

lasu na Antokolu nic nie wie i że żad- 

nych zarządzeń w tym względzie nie 

wydawał. Celem wyjaśnienia sprawy 

natychmiast zawezwał referenta p. О- 

strowskiego, kierownika Wydziału nie 

ruchomości referatu leśnego w Magi- 

stracie. Ten ostatni wyjaśnił, iż chodzi 

tu o wyrąb 640 sztuk drzew, zakwali- 

fikowanych już specjalną komisją za 

zgodą Urzędu Wojewódzkiego jako 

chore. Z tych około 250 z kwartału 

między ulicami Polową i Sióstr Miło- 

sierdzia, pozostałe w dalszym lesie za- 

Szpitalem Dziecięcym. Wobec tego, iż 

p. Ostrowski kategorycznie twierdził, 

iż chodzi tu wyłącznie o drzewa scho- 

rzałe niżej podpisany zwrócił się z pro- 

śbą o wyjaśnienie dlaczego wycina się 

pas dwudziestometrowej szerokości 

wzdłuż ulicy Połowej, skoro nie jest 

to zgodne z zasadą wycinania drzew 

wyłącznie schorzałych. Na: powyższe 

zapytanie p. Ostrowski odpowiedział, 

iż w danym wypadku wchodzą w grę 

istotnie drzewa zdrowe, natomiast wy- 

cięcie ich jest konieczne ze względu 

na regulację ulicy Polowej. Obeeni 

przy powyższej rozmowie p. prezydent 

Czyż, oraz naczelnik Wydziału Komu- 

nikacji p. Wątorski stwierdzili, iż pla- 

nu regulacji ulic na Antokolu jeszcze 

niema, i o regulacji ulicy Polowej 

dziś jeszcze mowy być nie może. 

P. prezydent Czyż dodał ponadto, iż 

minie conajmniej lat 15—20 nim się 

do tej roboty na przedmieściach przy- 

stąpi. 

Tyle co-do wyjaśnień udzielonych 

delegacji już w Magistracie m. Wilna. 

Pozostaje natomiast dotychczas 

kwestją niewyjaśnioną na jakiej pod- 

stawie Inspektor Ochrony Lasów w 

Urzędzie Wojewódzkim udzielił ze- 

zwolenia na wycięcie drzew zdrowych 

w sumie około sztuk 200 wzdłuż ul. 

Polowej. Czy p. inspektor Kotkorowski 

zakwalifikował je na wycięcie jako 

„schorzale“, czy też opierając się na 

konieczności regulacji ulicy Polowej. 

Jeśli wchodził tu w grę wzgłąd ostat- 

ni, to na jakiej podstawie, skoro wła- 

dze kompetentne Magistratu podania 

takiego nie wnosiły i o zamierzonej re- 

gulacji nic nie wiedzą? 

Wobec tego, iż w dalszym ciągu 

odbywa się wycinanie drzew w gaju 

Antokolskim, uważam za bardzo wła- 

ściwe, by władze nadzorcze zechciały 

wejść w tę sprawę i stwierdzić, czy 

nie zachodzą tam jeszcze podobnego 

rodzaju pomyłki. 

Przytoczone powyżej fakty stwier- 

dzają dostatecznie, iż gospodarka w 

lasach miejskich wymaga gruntownej 

sanacji. 

  Seweryn Wysłouch 
  zg 

Pamiętniki Marszałka 
Piłsudskiego. 

„Journal des Dóbats" z dn. 5 b.m. 
podaje wiadomość w formie katego- 
rycznej, że w ciągu marca r. b. uka- 
żą się w Londynie (?) pamiętniki 
Marszałka Piłsudskiego pod tytułem 
„Józef Piłsudski. Pamiętniki rewolu- 
ejonisty i żołnierza polskiego". 

Ponieważ ze źródeł polskich nic o tem 
dotąd nie wiadomo, powtarzamy tę infor- 
mację na odpowiedzialność dziennika fran- 
cuskiego, (Red.) 
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Liga jugosłowiańsko-polska. 
BIAŁOGRÓD. 7.111. Pat — Odby- 

ło się tu zebranie Ligi Jugosłowiań- 
sko-Polskiej pod przewodnictwem p. 
Iwkowicza w związku z kongresem 
połsko-jugosłowiańskim w Polsce. Wy 
brano specjalny komitet przedkongre- 
sowy. 

Biedne ptaszyny. 
GDAŃSK 7... Pat. .— Marynarze przy- 

byłego do Gdańska okrętu „Rewa* opowia- 
dają że na Bałtyku w drodze napotkali ty- 
siaczne stada ptaków przelotnych wracają- 
cych ze zbliżaniem się wiosny na półnoe. 
Śnieżyce i wichury powodują wśród ptactwa 
wielkie spustoszenia. Jedno 'z takich stad 
opadło na pokład okrętu „Rewa*, jednak 
większość ptaków była tak wycieńczona, że 
wyginęła. Niewielka ilość pozostałych przy 
Życiu, odgrzawszy się przy maszynach i ko- 
minach; tak oswolła się z załogą, że mimo 
otwarcia drzwi i okien kabin nie chciała 0- 
pościć okrętu. 

Wilno, Niedziela 8 Marca 1931 . 
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Cena 20 groszy. 

Br. 55 (1997) 
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p. Marszałkowa Piłsudska o plotkach, doty- 
czących rzekomego niedomagania Marszałka. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Redaktor ageneji prasowej „Iskra“ 
p. Ścieżyński wczoraj odbył rozmowę 
z p. Marszałkową Aleksandrą Piłsud- 
ską. W czasie tej rozmowy, redaktor 
Ścieżyński poruszył temat płotek o 
niedomaganiach Marszałka Piłsudskie 
go, które w ostatnieh dniach krążą 
zarówno w prasie krajowej jak i zagra 
nicznej. 

— (o p. Marszałkowa mówi 0 
plotkach puszczonych w świecie o rze 
komo złym stanie zdrowia Komen- 
danta? : ! 

— Plotka, o której pan mówi, 
nie jest mi obcą, najbliższe nawet o- 
soby z tem samem zapytaniem z trwo- 
gą w głosie zwracały się dó mnie. Nie 
wiem kto takie płotki puszcza. Nie 
wiem czy płyną ońe z kraju czy z za- 
granicy. Wiem jedno, że załeży komuś 
na tem, aby mącić, trwożyć i niepoko- 
ić, i aby zniszczyć to, co jest zapew- 
nieniem spokoju. Płotka tycząca się 
osoby Marszałka nie jest rzeczą nową, 
nie dziwię się więc tej szeptanej z po- 
czątku na ucho, rozpowszechnianej co 
raz szerzej i płynącej z kraju zagrani- 
cę i wracającej stamtąd na łamy prasy 
krajowej.z szumnym tytułem: „Co mó 

wi zagranica. 
— Mogę pana zapewnić, że zdro- 

wie Ziuka jest jak najłepsze. Nie dałej 
Jak w środę otrzymałam list od niego, 
odpoczywa i czuje się na Maderze 
wprost doskonale. Pisze bardzo obszer 
nie ostatnio, kiedy były na Maderze ro 
zruchy, pisał mi nawet: ,,...rząd por- 
tugalski troszczy się o manie tak bar- 
dzo, że aż mi postawił teraz przed wil- 
lą dwóch policjantów, zamiast jedne- 
go, który stał dotychczas”. 

— Lekki reumatyzm w prawej rę- 
ce jak zwykle dokucza mu, ale nie tak 

А 

dalece jak w kraju. Zna pan przecie 
Ziuka — zawsze w jesieni zaziębia się 
on i miewa gorączki, był nawet taki 
okres, że ciężko to przechodził. Tej je 
sieni mąż mój nie odczuwał tych przy 
padłości i nie pojawiły się one też na 
jego wakacjach. A pisze mnie przecież, 
że klimat na Maderze nie jest wcale 
taki idealny jak go przedstawiali w 
prospekcie. Są tam skoki temperatury. 
Ziuk. pisze, że noce mimo wszystko 
są chłodne i bardzo wilgotne. Miał na 
wet obawy, że listy dochodzą w stanie 
wilgotnym do mnie. W każdym liście 
zaznacza, jak mu dobrze robi ten od- 
poczynek. Pisze, że czuje się odmłodzo 
ńy o kilka lat i że nabiera coraz więk 
szej ochoty do pracy. Pracuje zresztą 
dużo na miejscu. Mogę przypuszczać, 
że w chwili, kiedy tu rozmawiamy, 
Komendant tam właśnie objeżdża sa- 
mochodem Maderę. Bo mi w tych 
dniach pisał, że nareszcie raz wybie- 
rze się na taką wycieczkę wgłąb wy- 
spy. 

— A płotki o wyjeździe p. Marszał- 
kowej? — pyta p. redaktor Ścieżyński 

— Proszę pana — mówi pani Mar- 
szałkowa — płotki te już tak daleko 
zaszły, że nawet jeden: z wybitniej- 
szych obcych dypłomatów w Warsza- 
wie, zapytał mnie o to przed kilku 
dniami. Nie wyjeżdżam z kraju i nie 
wybieram się nigdzie zagranicę, ale 
na płotki niema żadnej rady. Narazie 
wystarczą mi częste listy od Ziuka i 
ta wiadomość, że nabiera sił zdala od 
zgiełków codziennej pracy. Przecież 
od kilkunastu lat nie miał już takiego 
urlopu. A nawet przed wojną prawie 
co roku wyjeżdżał wyleczać swoją da- 
wną skłonność do zaziębiania się. 

Sline lotniotwo to potęga Państwa 

  

PEWNY ZAROBEK! 
Firma TOW. WYMIANY HANDLOWEJ Z ZAGRANICĄ, Warszawa, Długa 9, 

otworzyła nowy dział wyrobów pończoszniczych i poszukuje osób, któreby wyrabiały 
w domu na specjalnych małych maszynach skarpetki i pończochy. Maszynę należy za- 
kupić, poczem każdy otrzymuje stale surowiec do wyrobu w domu. Odbiór wyrobionego 
towaru jest gwarantowany. Gotówkę za pracę przekazuje firma pocztą. W ten sposób 
każdy może zarobić około 300 zł. miesięcznie dodatkowo poza swą pracą zawodową. 
Wszelkie informacje zupełnie bezpłatnie. Cena maszyny 500 zł. Odpowiedzialnym na raty. 
Osobom z prowincji zwracamy przy kupnie maszyny koszt przejazdu do Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o podanie adresu. 

  

Bojkot rozprawy budżetowej przez 
lewicę opozycyjną. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Na wczorajszem posiedzeniu Se- 
natu przy budżecie Min. Sprawiedli- 
wości, kluby senackie PPS., NPR. i 
Chłopski, złożyły deklarację, że nie 

wezmą udziału nad debatą budżetu 

tego resortu, ze względu na to, że mi- 

nistrem sprawiedliwości jest Michałow 
ski, prokurator w sprawie Brześcia. 

« w „OGNISKU*, Wielka | „Szydło Biełaruskiej Krynicy. 
WW dopisku moim do artykułu Obserwa- 

tora p. t.: „Dookoła nowej nominacji koś- 

ciełnej* (Kurj. Wil. Nr. 37 z dn. 15 lutego 

r. b.) wkradł się przy składaniu przykry 

błąd, który dał powód „Biełaruskiej Kryni- 

| 6y“ (Nr. 7) do zupełnie błędnych wniosków. 
Pisałem mianowicie: „Te poglądy (na żagad- 
nienia wschodnie) nakazują nam przeciw 

stawiać się wszelkiej akcji, która w jakim- 

kolwiek celu przyczynia się do utrzymania 

i petryfikowania wpływów ducha i kuliu- 

ry rosyjskiej* W jakiś niewytłumaczony 

sposób przy składaniu tekstu dodano słowa 

„| ukraiūskiej“. 

Ten jawny błąd, który stoi w zupełnej 

sprzeczności z całym biegiem myśli mego 

dopisku dał asumpt „Biełaruskiej Krynicy““ 

do imputowania „Kurjerowi Wileńskiemu* 

i mnie przeciwstawiania się rozwojowi kuł- 

tury ukraińskiej wśród łudności ukraiń- 

skiej. „Wylezła syła z miaska* — konklu- 

duje pośpiesznie organ białoruskiej Chade- 
cji. 

Każdy bezstronny czytelnik „Kurjera Wi- 
leńskiego* może z łatwością stwierdzić ab- 
surdalność tego docinka. Stanowisko nasze 
w zagadnieniach narodowościowych jest nie 
od dzisiaj znane i nie potrzebujemy niko- 
go przekonywać, że rozwój kultury każdej 

narodowości uważamy za rzecz naturalną 
i pożądaną. To samo dotyczy, oczywiście, 
kultury ukraińskiej czy białoruskiej. Jeżeli 
zajmujemy stanowisko inne wobec „wpły- 
wów ducha i kultury rosyjskiej", to tylko 
o tyle, o ile w grę wchodzą ziemie nierosyj- 
skie, będące terenem dziejowego politycz- 

nego sporu pomiędzy Rzeczpospolitą a Mo- 
skwą. r, 

Skoro te rzeczy nie były dotąd jasne dla 
„Biełaruskiej Krynicy* — chętnie je precy- 
zujemy. Na. wszystkie natomiast nieudane 
złośliwostki nie mamy potrzeby reagować. 

Testis. 

EEK MI IB 

Nowy Iot transatlantycki. 
WIEDEŃ 7.III. Pat. — Dzienniki wiedeš- 

skie donoszą z Los Angeles, że w noe z so- 
boty na niedzielę nastąpi pierwszy tegore- 
czny lot oceaniczny. Chodzi tu mianowicie 
© wodnopłatowiec, który należy do księcia 
Jana Ghika, wuja króla Karola rumuńskie- 
go. Lot dokonany zostanie z Los Angeles 
przez Nową Funiandję, Atlantyk i Anglję 
do Bremy, a stamtąd przez Niemey i Pol 
skę do Rumunji. Samolot będzie pilotowany 
przez Rogera Williamsa, który jako lotnik 
transatlantycki zdobył już pewne sukcesy. 
Przed wzłotem aeroplan będzie poświęcony 
wedle obrządku prawosławnego i otrzyma 
nazwę „Ghika*. : 

  

Popierajcie Ligę Morską 

& „BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

«: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zk | 
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Uroczysta audjencja posła niemieckiego 
WARSZAWA 7.III. Pat. — Dnia 

7 b. m. o godzinie 1 po poł. p. Hans 
Adolf von Moltke, poseł nadzwyczaj- 
ny i minister pełnomocny Rzeszy nie- 
mieckiej złożył Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej swe listy uwierzy- 
telniające na uroczystej audjencji na 
Zamku Królewskim. Przy audjencji 
obecni byli panowie minister spraw 
zagranicznych August Zaleski, szef 
kancełarji cywiłnej Bronisław Peł- 
czyński, szef gabinetu wojskowego 
Pana Prezydenta płk. Głogowski oraz 

   

członkowie domu cywilnego i woj- 
skowego Pana Prezydenta. Pan poseł 
Rzeszy niemieckiej przybył na Za- 
mek w towarzystwie dyrektora pro- 
tokółu p. Karola Romera, radców po- 
selstwa niemieckiego von Rintelena 
i barona von Bohra, sekretarzy po- 
selstwa hr. de Moulin Eckart i von 
Stolzmanna, attache poselstwa nie- 
mieckiego Wolffa i adjutanta Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej kpt. Gó- 
rzewskiego. 

Zjednoczenie stronnictw ludowych. 
Jak donosi ABG, zapowiedziana 

fuzja trzech stronnictw  włościań- 
skich: „Piasta, „Wyzwołenia* i 
„Stronnictwa Chłopskiego* jest już 
faktem dokonanym. 

Powstanie nowego zjednoczonego 

stronnictwa chłopskiego jest sprawą 
do tego stopnia załatwioną, iż w dniu 
15 marca w Warszawie obradować bę 
dzie już rada naczelna tego stronnict- 
wa, złożona z 150 członków po 50 od 
każdego odłamu. 

Uniewinnienie b. posła Kwapińskiego. 
Tel. ed wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj Sąd Apełacyjny ogłosił 
wyrok w sprawie byłego posła Jana 
Kwapińskiego, skazanego przez Sąd 
Okręgowy w Sosnowcu na rok twier- 
dzy, za podburzanie do usunięcia prze 
mocą obecnego rządu. Sąd Apelacyj- 
my wyrok Sądu Okręgowego uchylił 
i uniewinnił posła Kwapińskiego. W 
motywach ogłoszonych, Sąd nie daje 
wiary świadkom oskarżenia, jako 0- 
sobom nieinteligentnym i nie mogą- 

cym zrozumieć przemówień p. Kwa- 
pińskiego. Natomiast daje wiarę tej 
części zeznania oskarżonego, w której 
zeznał on, że nie wzywał do zamachu 
stanu, lecz strajku powszechnego na . 
wypadek zamachu stanu wywołanego 
przez inne czynniki. Sąd uznał, że za 
obronę Konstytucji nie można nikogo 
pociągać do odpowiedzialności kar- 
nej. 

Bezpodstawne oskarżenie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sąd Okręgowy w Lublinie, na se- 
sji wyjazdowej w Krasnym Stawie, 
rozpatrywał dnia 6 b. m. sprawę kar- 
ną przeciw posłowi Wronie, oskarżo- 
nemu o pobicie swej matki. W czasie 
rozprawy matka p. Wrony kategorycz 
mie zaprzeczyła, aby kiedykolwiek 

zdarzyło się podobne zajście i zeznała, 
że nigdy nie zamierzała występować 
przeciw synowi z tego rodzaju oskar- 
żeniem. Również żaden ze świadków 
nie potwierdził oskarżenia. Wobec te- 
go Sąd uniewinnił posła Wronę. 

Dodatkowe świadczenia na rzecz 
Kasy Chorych. 

'(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
„Kurjer Czerwony“ donosi, że w 

niedługim czasie ma być wniesiony do 
Sejmu, rządowy projekt noweli do 
ustawy o Kasach Chorych. Projekt ten 
przewiduje wprowadzenie przymuso- 
wych opłat za korzystanie z porad le 
karskich i wydawanie leków. Opłaty 
za lekarstwa ustalone będą odrębnie 
dla różnych okręgów. Minimalna jed- 

nak opłata nie będzie przekraczać 50 
gr., opłaty za wizyty lekarskie będą 
nieco wyższe. Pozatem obowiązywać 
będą opłaty za różne zabiegi lecznicze, 
jak naświetlanie, kąpiele i zabiegi den- 
tystyczne. Wyjęte natomiast od opłat 
będą: połogi i lecznictwo szpitalne. 
Opłaty obowiązywać mają już od dn. 
1 kwietnia. 

Start awjonetek polskich do Estonji. 
Wczoraj z lotniska w Porubanku 

wystartowali wreszcie lotnicy polscy 
udający się do Estonji. Po krótkich 
pożegnaniach lotników przez przed- 
stawicieli władz i zarządu L O. P. P-u 
awjonetki lekko oderwały się od ziemi 
i przy głośnych. okrzykach .,szczęśli- 
wej podróży” uniosły się w przestwo- 
rza, kierując się ku zaprzyjaźnionej 
Estonji. 

Kierownictwo ekipy spoczywa w 
ręku prezesa Aeroklubu Warszawskie- 
go kpt. Halewskiego, który wystarto- 

wał pierwszy na awjonetce „RWD 4*, 
za nim kolejno startowały „RWD 2% 
pilotowana przez por. Żwirko, ,„„Lub- 
lin R 14* z pilotem Szulczewskim oraz 
„PWS 12 bis* pilotowana przez majo- 
ra Długoszowskiego. : 

Awjonetki po krótkiej chwili znik- 
nęły na horyzoncie. 

Pierwszy etap lotu i odpoczynek 
dwóch awjonetek nastąpi w Dynebur- 
gu zaś pozostałe dwie wylądują w Ry- 
dze. 

Lotnicy polscy wylądowali w Rydze. 
RYGA. 7.III. Pat. — W sobotę o 

godzinie 14 min. 5 na lotnisku w Ry- 
dze b mienią na aparacie sportowym 
por. Żwirko. Trasę Wilno—Ryga lot- 
nik przebył w ciągu 2 godzin 20 mi- 
nut. Warunki lotu, jak oświadczył pi- 
lot, były dobre, z wyjątkiem miejs- 
cowości bardziej zalesionych. nad któ 
remi leżała gęsta mgła. Na lotnisku o- 
czekiwali na przybycie poseł Rzeczypo 
spolitej p. Arciszewski, atache wojsko- 
wy płk. Kara, sekretarz poselstwa p. 
Śmigielski, prezes T-wa Zbliżenia Pol- 
sko-Łotewskiego p. Skujenieks, gru- 
pa lotników łotewskich z dowódcą 
pułku lotniczego płk. Skurbe, dyrekto- 
rem szkoły pilotów płk. Indanem i 
zastępcą dowódcy płk. Preeditem. O- 
prócz tego przybyli przedstawiciele 

lotnictwa cywilnego z prezesem Sad- 
'malem, przedstawiciele prasy, fotogra 
fowie i operatorzy filmowi. 

O godz. 17 min. 10 w-g czasu 
wschodnio-europejskiego wylądował 
drugi samolot, pilotowany przez kpt. 
Halewskiego z posłem Rudowskim w 
charakterze obserwatora. Lot trwał 
2 godziny 5 min. Lotnicy mieli sprzy- 
jające warunki z wyjątkiem trasy 
Święciany—Turmont, gdzie musieli 
walczyć z zamiecią śnieżną i mgłą. 
Wieczorem attache wojskowy płk. Ka 
ra z małżonką wydali na cześć przyby- 
łych obiad, na którym byli także obe- 
ceni lotnicy armji łotewskiej z inspek- 
torem lotnictwa płk. Baszko i dowód- 
cą pułku lotniczego Skurbe na czele. 

Pożar składu kauczuku i herbaty. 
LONDYN 7.1. Pat — W. sobotę rano 

wybuchł pożar w jednym ze składów kau- 
€zuku i herbaty. Pożar był tak, gwałtowny, 
że olbrzymi gmach przedstawiał wkrótce je- 
dno morze płomieni. W pewnym momencie 

masa murów wśród ogłuszającego trzasku 
runęła do Tamizy. Szkody obliczają na oko- 
ło 100 tysięcy funtów sterlingów. Wypad- 
ków z ludźmi na szczęście nie było. 

Salome, księżniczka Izraelu i Salome 

0. Dziwnemi zaiste drogami chodzi 
sława, historyczna, literacka i wszelka 
dmna. Dużą rolę odegrywa jakiś nie- 
uchwytny, przypadkowy prąd, kieru- | 
jący zachwytami, uznaniem. potępie- 
niem; zajęcie się daną postacią obiera 
<zęsto kierunek niespodziewany. Przej 
rzyjmy dzieje interesującej familji bo- 
haterki dramatu Wilde'a „a przekona- 
my się o tem najdowodniej. 

Piękna, niesamowita, opromienio- 
na sławą okrutnego narzędzia w ręku 
okrutnej matki, Sałome-tancerka, po- 
chodziła z rodu Idumejczyków, z któ- 
rych głównym stał się Herod Wielki, 
ur. 72 lata przed Chrystusem, z matki 
Arabki. Rządca Galilei, niebawem Te- 
źrarcha Judei z nominacji rzymskiej, 
(cesarza Antonjusza), walczy o swoją 
władzę nad Hebrajczykami z innemi 
książętami i zasługuje sobie na miano 
okrutnika, gdyż burzy opierającą mu 
się Jerozolimę, wyrzyna cały Sanhed- 
ryn i z niesłychanem okrucieństwem 
mści się nad wrogami. Zwolennik Rzy- 
mu, spełnia jego rozkazy, przesiąkły 
cywilizacją łacińską, buduje cyrk i ła- 

Oskara Wilde. 
źnie, czem razi uczucia i zwyczaje He- 
brajczyków, ale w latach głodu sprze- 
daje swe złote naczynia i klejnoty by 

sprowadzić zboże z Egiptu dla ludu, 
który go za to nazwał Wielkim. Sto- 
sunki rodzinne ułożyły mu się dziw- 
nie. Był całe życie pod bezwzględnym 
wpływem siostry Salome, która fak- 
tycznie panowała nad bratem, ufają- 
cym jej bez zastrzeżeń. A ona to do- 
piero zasługiwała na opisy: romanse, 
dramaty, posągi i wszystko co się nie- 
zwykłej induwidualności należy. Istny 
potwór w pięknem ciele, doprowadziła 
do tego, że Herod zamordować kazał 
ukochanę swą żonę Mariamnę, podej- 
rzewając ją o zdradę, wpadł w ponurą 
rozpacz po stracie najdroższej jego ok- 
rutnemu sercu kobiecie i stał się krwio 
żerczym szaleńcem, o najmniejszą 
rzecz skazującym na Śmierć. Salome 
dążyła do zguby synów Marjamny, 
mimo że jednego z nich ożenił Herod 
z jej córką. Obu tych książąt, Alexan- 
„dra i Arystobula, kazał Herod uśmier- 
cić w mękach za rzekome spiski ргте- 
ciw sobie, o czem za pośrednictwem 

FOUSR PORE R W 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Akcja antyreligijna w szkołach. 

Z rozporządzenia Komisarjatu Oświaty 
na terenie Białorusi Sewicckiej została za- 
ostrzona akcja antyreligijnego wychowania 
dzieci i młodzieży w szkołach powszechnych 
Średnich i zawodowych. 

Wszystkie kierownictwa snkół białoru- 
skich otrzymały Geiste instrukcje do zwró- 
cenia szczególnie bacznej uwagi ua antyreli- 
gijny front w szkelach białoruskich. 

W pierwszych latach po odzyskaniu 
„niepodległości Białorasi* system wychowa- 
nia młodzieży szkolnej w kwestjach religij- 
nych był neatrałny. W szkołach nie odby- 
wały się specjalne lekcje nauki religji, a 
władze nie zajmowały w kwestjach religijn. 
zdecydowanego stanewiska. Stopniowo jed- 
nak stanowisko rządu sowieckiego w tej 
dziedzinie uległo zasadniczej zmianie. Ofi- 
cjałne władze sowieckie szkolmė nie zada- 
wałają się już meutralnością, lecz wprowa- 
dzają zupełaic zdecydowanie safireligijny 
prąd w szkołach. 

Władze szkolne w Mińsku na połecenie 
komisarjatu da spraw oświatowych zohbe- 
wiązały stę do organizowania specjalnych 
kursów, na których nauczyciełe zarnajamia- 
ni są z gałęzią namki pod nazwą „aniyreli- 
gia. W seminaejach nanezycielskieh, w któ- 
rych kształeone są fachowe siły nauczyciel- 
skie, dział naukowy, wany „antyreligją* 
stoi na tym samym poziemie, co np. fizyka, 
geograija i t. p. 

Równocześnie z łem wprowadzona zo 
stała do szkół (2 razy w tygodniu) nauka 
pisania specjałnych wypracowań па temat 
antyreligijny. Za najlepsze wypracowania 
uczniowie będą otrzymywali nagrody. 

Państwowe firmy nakładoewe otrzymały 
połecenie wydawania książek szkolnych pod 
hasłem „wałki z rar rozmaitych 
plakatów antyreligijnych dla szkół. 

Urodziny prezydenta 
Masaryka. 

PRAGA. 6.111. Pat. — W dniu 7 
b. m. obchodzono 81 rocznicę urodzin 
prezydenta Masaryka, cieszącego się 
doskonałem zdrowiem. Prezydent przy 
jął delegacje rządu, parlamentu i ar- 
mji, które złożyły mu życzenia. Prasa 
zamieszcza obszerne artykuły z wyra- 
zami uznania dła działalności prezy- 
denta. W całym kraju urządzono róz- 
maite obchody, odczyty i koncerty. 

Córka zamiast syna. 

TOKJO 7.III. Pat. — Gesarzowa 
powiła córkę. Wiadomość o tym fak- 
cie podano długotrwałym gwizdem 
syreny. Zgóry było wiadome, że o ile- 
by urodził się syn, wiadomość o tem 
podana byłaby dwukrotnym gwizdem 
syreny. To też usłyszawszy głos sy- 
reny, wszyscy mieszkańcy miasta za- 
przestali pracy, przysłuchując się od- 
głosowi syreny, która na znak uro- 
dzin w domu cesarskim odzywa się 
już trzykrotnie w ciągu ostatnich 6 
łat. Wiełkie rozczarowanie wywołał 
fakt, że modlitwy o następcę tronu nie 
zostały wysłuchane. 

Awantuea podczas zebrania. 
LONDYN 7.1IL Pat. — W Albert Hallu 

"odbyło się zebranie protestacyjne przeciw- 
ko gwałtom: w sowieckich obozach konceń- 
tracyjnych. W czasie przemówień jednego 
mówcy z górnej gałerji sali odezwały się 
okrzyki „Niech żyją Sowłety*,. poczem 
na sałę rzucono pełardy. W czasie usuwa- 
nia awanturników doszło do bójki. Dalszy 
ciąg zebrania miał przebieg spokojny. 

Wielki sukces Kiepury 
w La Scali. 

MEDJOLAN 7.IIL Pat. — Wczoraj w tu- 
tejszej La Scali w operze „Manon* wystąpił 
Jan .Kiepura. Artysta odniósł wiełki sukces. 
"Trzy tysiące publiczności po zakończeniu 
drugiego aktu zgotowało Kiepurze entuzja- 
styczną owację. Prasa wyraża się o wystę- 
pie Kiepury z wiełkiemi pochwałami. 

Burza Śnieżna nad 
Kiszyniowem. 

CZERNIOWCE 7.11. Pat. — Z Kiszynio- 
wa donoszą, iż wiełka burza śnieżna, która 
nawiedziła Kiszyniów, szałejąca przez ca- 
ły dzień i moc, wyrządziła znaczne szkody. 

Wichura pozrywała z wielu domów dachy, 
poprrerywala i powywracala siupy telegra- 
ficzne. Tramwaje i dorożki samochodowe 
i konne przez cały dzień nieczynne. Wię- 
kszość sklepów zamknięta. 

Wisła w dolnym biegu 
wazłbiera. | 

BYDGOSZCZ 7.11. Pat. — W dniu 7 b.m. 
o godzinie B rano poziom wody na Wisie 
pod Bydgoszczą wynosił 7.04 m. Silna kra 
powoduje dalsze podwyższanie się poziomu 
wody. Stan wody na dolnej Brdzie powoli 
wzrasta. W ciągu dnia spodziewać się na- 
leży t. zw. cofki na Brdzie, to jest wylewu 
wodu z Wisły do Brdy. 

córki, która była narzędziem jej zem- 
sty, dowiadywała się Sałome i wpły- 
'wała na brata, słachającego jej we 
wszystkiem. Miała dwóch mężów, ze 
dworu brata chciał ją porwać król 
Arabji Obodas, ałe za życzeniem He- 
roda wyszła ха Alexasa. Po śmierci 
brata, odziedziczyła z jego. zapisu 
miłjonowy majątek, i rządy prowincji, 
co potwierdził cesarz August i pałac 
w prezencie dodał. Niedługo po Smier- 
ci brata, za którym wielce rozpaczała, 
zmarła i ona, córce Julji niczmierzone 
zostawując bogactwa. 

Jej i Heroda okrucieństwa, przy- 
czyniły się zapewne do wersji o rzezi 
Niewiniątek, o której historycy rzym- 
ścy i Józef Hebrajczyk nie wspomi- 
nają wcale w szczegółowym życiorysie 
Tetrarchy. 

Zdawałoby się, że ta właśnie Salo- 
me, powinna była natchnąć poetów i 
małarzy. Nie tak się jednak stało, 
inna, małą rołę odegrywująca, nieme 
i bezwolne narzędzie w rękach okrut- 
nicy, rozwięzłej Herodjady, młodziut- 
ka Salome-tancerka, zwróciła uwagę 
literatury i małarstwa, ona to figuruje 
w niezliczonych utworach pisanych, 
malowanych, rzeźbionych i śpiewa- 
nych. : 

Owa druga Salome byta wnuczką 
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Wanda m Ulnterńw Szalewiczowa 

zmarła nagie dnia 6-go marca r. b. w wieku lat 79. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby — Wielka Pohulanka Nr. 28 na 

cmentarz Rossa odbędzie się w niedzielę dnia 8 marca o godz. 3 po poł. 
poczem nastąpi pogrzeb. Nabożeństwo żałobne w kościele Serca Jezuso- 
wego (ul. Archanielska) w poniedziałek o godz. 8.30 rano. 

О tych smutnych obrzędach 
zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych SYN. 
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Na wszystkie towary ceny znacznie zmiżone 

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

POLECA 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe. :-: PODUSZKI, 
płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, galanterję :-: Wełny na suknie, 
płaszcze jedwabie i materjały na ubrania męskie. :-: 

NY. WYPRAWY ŚLUBNE. :-: 

a fala 

Pończochy jedwabne od | zł 75 gr. 

WIELKI WYBÓR WSELKICH TOWARÓW. ; 

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na munducki i fartuezki. 

      

    

CHODNIKI, DYWA- 
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VI ziazd sowietów. 
Zapowiedź wystąpienia Woroszyłowa. 

MOSKWA 7.II. Pat. — W dniu 
7 marca o godzinie 6 po południu ro- 
zpoczyna w Moskwie swe obrady VI 
zjazd sowietów Z. S. R. R. Obrady 
odbywać się będą w gmachu teatru 
Wiełkiego, częściowo na Kremlu. 
Gmach teatru oddawna otoczony jest 
kordonem milicji i wojsk G. P. U. 
Znajdujące się w pobliżu teatru przy- 
stanki tramwajowe i autobusowe 
przesunięto w nowe miejsca na okres 
zjazdu. „Ogłoszony program zjazdu 

przewiduje expose szefa rządu cen- 
tarlnego Molotowa oraz sprawozda- 
wcze przemówienia Kalinina, Ordżo- 
nikidze, Woroszyłowa, Jakowlewa i 

innych. O ile większość zapowiedzia- 
nych mówców występowała już nie- 
jednokrotnie z referatami sprawozda 
wczemi 0 działaniu swych  resor- 
tów, to Woroszyłow występuje po 
raz pierwszy. Dlatego też zapowiedź 
jego wystąpienia wzbudziła duże za- 
interesowanie. 

Gwałtowne trzęsienie ziemi na Bałkanach. 
BIAŁOGRÓD 7.11L Pat. — Instytut sej- 

smograficzny w Białogrodzie zarejestrował 
© godzinie 1 min. 17 w nocy gwałtowne trzę- 
sienie ziemi, którego ognisko znajdowało się 
w odległości 130 km. na południe i połu- 
dniowy zachód od Białogrodu. Donoszą 0 
znacznych Szkodach, jakie wyrządziły tu 
wstrząsy w wielu miejscowościach, m. in. 
w Strumicy, Dermir, Wardar i Kawadar. 
Q godzinie 2 zarejstrowano ponowne trzę- 
gienie ziemi, którego ognisko znajdowało się 
w rejonie Salonik. Bliższych szczegółów na- 
razie brak. 

SALONIKI 7.111. Pat. — W dniu 7 mar- 
ca © godzinie 2 min. 15 nawiedziło Sałoni- 
ki bardzo silne trzęsienie ziemi, które trwa- 

ło 12 seknnd. Wśród ludności zapanowała 
panika. Wiełu mieszkańców nie chce powra- 
eać do domów w obawie nowych wstrząś- 
nień. Niewiadomo, czy są ofiary w ludziach 

oraz jakie szkody wyrządziło trzęsienie. 
Gwałtowne trzęsienie odczuto również w 

Dramie i Comothnitz, gdzie przerażona lu- 
dność obozuje ma otwartem polu. 

SOFJA 7.111 Pat, — W zachodniej ezę- 
ści kraju odezato o godzinie 2 min. 30 dosyć 
gwałtowne wstrząśnienia sejsmiczne. Nie о- 
trzymano dotychezas wiadomości o jakich- 
kołwiek ofiarach lub szkodaeh. Epicentrum 
trzęsienia znajdowało się w odiegłości 180 
km. od Sofji poza granicami Bułgarji. 

Straszliwy cyklon na wyspie św. Maurycego. 
LONDYN 7.II1. Pat. — Dzienniki dono- 

szą, że wskutek cyklonu, jaki nawiedził wy- 
spę Św. Maurycego, mieszkańcy tej wyspy 
zostali pozbawieni środków żywności. Drogi 
są załane i wszelka komunikacja przerwa- 
na. Naskutek ostrzeżenia miejscowego obser- 
watorjum ludność zdążyła swe siedziby opu- 
Ścić i tem wyjaśnia się stosunkowo niewieł- 

ka liczba ofiar w ludziach. Szybkość wiatru 
dochodziła do 80 mil na godzinę. Ołbrzymie 
fale zmyły wiełkie zapasy towarów z pia- 
eu przed budynkiem celnym i rzuciły sze- 
reg statków na jeden z głównych miejskich 
placów. Zasiewy trzeiny eukrowej na całej 
wyspie zostały doszezętnie zniszczone. 

Powodzie w Bośni i Słowenii. 
się wylewu rzek Drawy i Sawy. Miejsco- 
wość Słovenski Proh znajduje się prawie 
w całości pod wodą. 

BIAŁOGRÓD 7.ILI. Pat. — Wskutek 
gwałtownego topnienia Śniegu wiełe rzek i 
potoków w Bośni i Słowenji wezbrało, zale- 
wając poła i osiedla. Zagraża rozszerzenie 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś Te- 

atr czynny będzie dwukrotnie. Po pofudniu 
o godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych uka- 
żą się dwie jednoaktowe komedje F. Molna- 

ra: „Bankiet“ i „Raz, dwa, trzy* w reżyserji 
i z udziałem dyr. A. Zelwerowicza. 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się po raz 
drugi „Salome Wiłde'a w inscenizacji i 
muzyką FEugenjusza Dziewulskiego. Arcy- 
dzieło Wiłde'a otrzymało nową szatę deko- 
racyjną oraz kostjumową, również kompo- 
zycji E. Dziewulskiego. 

Sztuka zdobyła na premjerze wielkie u- 
znanie publiczności dzięki fascynującej treś- 
ci, oraz koncertowej grze zespołu z Eichle- 
równą, Sawicką, Severinówną, Kreczmarem, 
Mileckim i dyr. Zełwerowiczem na czełe, 
Orkiestra w składzie zwiększonym. Balet 
klasyczny. 

Jutro, w poniedziałek dnia 9 b. m. o go- 
dzinie 8 w. „Salome“ Wilde'a. 

Heroda Wielkiego, a corką Heroda Fi- 
lipa i Herodjady, synowicą zaš Heroda 
Antipasa (lub Antipatra), który sobie 
bez ceremonji zagarnąwszy żonę i cór- 
kę brata, rządził jako dziedziczny po 
ojcu krół Judei, aż go brat, miano- 
wany na to stanowisko przez Caligulę, 
wygnał. Skazani z Herodjadą na wy- 
gnanie do Ljonu, stamtąd do Hiszpanji 
uciekli i tam żywota dokonali. Salome 
natomiast nienajgorzej się działo po 
spełnieniu życzenia matki i wytańcze- 
niu sobie łaski stryjaszka Heroda. Nikt 
jej wtedy nie zdusił pod tarczami, ani 
nijak inaczej; wyszła zamąż za tet- 
rarchę Filipa, potem za Arystobula 
króla Armenji, otrzymała za Wespa- 
zjana królestwo Chalcis po ojcu, a o 
jej Śmierci pisze historyk grecki Nice- 
phor Calliste, że podczas jakiejś po- 
dróży wpadła do ściętej lodem rzeki 
i utonęła w roku 72 po Chrystusie. 

‚ М Ewangielji św. Marka VI rozdz. 
pisze o tem zdarzeniu, „że Herod po- 
słał do Jana i kazał go wrzucić do 10- 
chu z powodu napomnień Jana o to 
że Herod zabrał bratu Filipowi żonę 
Herodjadę. Ta, wiedząc, że Herod sza- 
nuje wielce Jana i nawet rady jego 
zasięga, nie mogła sprawić żeby go 
uśmiercono. Aż wreszcie na uczcie w 
dzień urodzin Heroda, gdy przywoła- 

  

—Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś Teatr 
czynny równićż dwukrotnie. Popołudniu o 
godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych ujrzy- 
my po raz piętnasty w sezonie „Noc Sylwe- 
strową“ Krzywoszewskiego w režyserji dyr. 
Zelwerowicza» w wykonaniu całego niemal 
zespołu z Niwińską, Sawicką, Szurszewską, 
Ralcerzakiem,  Ciecierskim,  Jaśkiewiczem, 
oraz Wyrwiczem-Wichrowskim na czele. 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się po raz 
trzeci „Sztuba“, Kazimierza Leczyckiego 
Sztuka, która wywołała w naszem mieście 
ogromne zainteresowanie, zarówno ze wzglę- 
du na osobę autora, rodowitego wilnianina, 
jak i na aktualność poruszanych zagadnień, 
W poniedziałek o godz. 8-ej w. „Sztuga“ K. 
Leczyckiego, 

— Występy K. Junoszy-Stępowskiego. 
W nadchodzący czwartek, dnia 12 b. m. roz- 
poczyna szereg występów w.naszem mieście 
wielki artysta teatrów warszawskich, Ka- 
zimierz Junosza-Stępowski. Znakomity ar- 

tysta wystąpi w świetnej komedji L. Ver- 
neuila p. t. „Azais“. 

     

na córka Herodjady, Salome, tańcem 
swoim zachwyciła Tetrarchę i gości, 
rzekł jej Herod: „Wszystko ci dam 
0 co poprosisz, choćby pół królestwa. 
Salome poradziła się matki o co ma 
prosić. Ta, nakazała jej prosić o głowę 
Jana, zwanego Chrzciciełem, który 
prorokował. Mimo smutku, gdyż sza- 
nował proroka, król dotrzymał słowa 
i niebawem niewolnik na misie przy- 
niósł głowę Jana obu kobietom... Jak 
widzimy rola Sałome jest bardzo ni- 
kła, sama nie wie o co ma prosić, nie 
ma pragnień, tańczy sobie, i to jej wy- 
starcza, jest tylko narzędziem. Ale że 
stała się jakby mieczem, który uciął 
głowę poprzednikowi Chrystusa, słyn- 
nemu  nanczycielowi  Galilejczyków, 
temu, który chrzcił z wody przepowia 
dając chrzest z ducha, więc opiewali 
księżniczkę izraelską i malowało ją 
wielu malarzy. Cudny fresk zrobił na 
ten temat Ghirlandajo w kościele Ś-ta 
Marja Nowella we Florencji, Tycjan, 
Rubens, Thulden, Leonard da Vinci, 
Durer, Regnaut, Baudry na ścianach 
Opery paryskiej, Moreau w niesamo- 
witym obrazie, setki rzeźb, połączyło 
na wieki jej złoto lub czarnowłosą po- 
stać z krwawą głową Johanaana. | 

Dodajmy dla kontrastu, że w tym- 
że czasie żyła jeszcze jedna Salome, 
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POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych, 
Posiadam dobre świadectwa. Zastawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
»Kucjera Wileńskiege" pod Nr. 87.871 

       

      

  

    
      

  

  

| Nanm, fotografujemy wszystkich 
| Darmo z premię do 18 ziotych. 

Fotogr. „Rekord — Wilno, Szopena 5. 
Proszę wyciąć adres. 
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„ ста „НОУ оо Wiodzimierz Gajdarow : Ita Rina 
a = Przepiękna 

(n namiętności «>: BŚ rosyjska 
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Wykclejenie pociągu 
węglowego. 

BYDGOSZCZ 7.11. Pat. — Jak podaje 
„Dzień Pomorski", wczoraj w godzinach po- 
południowych w pobliżu Gdyni nastąpiło 
wykolejenie się kilku wagonów pociągu wę- 
glowego, zdążającego z Gdańska. Pociąg wy- 
szedł ze stacji Gdańsk o godzinie 15 .08; 
przed wjazdem od Gdyni z przyczyn nara- 
zie nieustalonych ułegł rozerwaniu, wskutek. 
czego wagony oderwanej części pociągu wpa 
dły na pozostałe wagony, powodując wyko- 
lejenie, Wypadek spowodował wstrzymanie 
przejazdu pociągów do stacji Sopoty i Gdy- 
nia. Przejazd podróżnych odbywał się z prze 
siadaniem wpobližu załarasowanych miejse. 
Pociągi niemieckie celem uniknięcia przer- 
wy w komunikacji zostały skierowane dro- 
gą okrężną. 

O godzinie 17 min. 55 ter został uprza- 
tnięty. Wypadków z ludźmi nie było. 

Zad zi ERROR IAR ARE AZ 

  

— Poranek Bałetowy Anety Rajzer - Ka- 
płan. Dziś w niedziełę o godz. 12 w połu- 
dnie w sali teatru „Lutnia* odbędzie się po- 
pis taneczny Anety Rajzer-Kapłan i jej 50 
uczenic. 

Bogaty program obejmuje bałet fanta- 
styczny „Królewicz” i „Kot w butach", oraz 
cały szereg produkcyj tanecznych do muzyki 
Chopina, Schuberta, Moszkowskiego, Strau- 
ssa, Prokotiewa i innych 

Ceny miejsc zniżone od 56 gr. Bilety 
są do nabycia w kasie zamawiań od g. 11r. 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 8 marca 

10.16: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.38: 
Czas. 12.15: Poranek z Fiłharmonji Warsz. 
14.00: „O hodowli polskiego bydła czerwone- 
go” — odczyt. 14.20: Odczyty rołnicze i mu- 
zyka. 15.20: Audycja żołnierska. 16.00: Au- 
dycja dla dzieci. 17.00: „Pianistka polska 
przed stu laty* — odczyt. 17.16: Rezerwa 
17.25: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 
ne”. 17.40: „Szopka akademicka*. 19.05: No- 
wości teatralne. 19.25: „Czarczaf i nożyce — 
felj. 19.40: Program na poniedziałek i rozm. 
20.00: Słuchowiska. 20.50: Recital skrzyp- 
cowy. 21.10: Kwadrans literacki. 21.25: Kon- 
cert popularny. 22.00: „Do Hołandji* — felį. 
22.15: Kwartet Dubiskiej. 22.50: Kom, i muz, 
taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 9 marca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (ply- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja fran- 
cuskiego. 16.10: Program dzienny. 16.16: Au- 
dycja dla dzieci. 16.45: Koncert dia mlodzie- 
ży (płyty). 17.15: „O trzęsieniach ziemi* — 
odczyt. 17.45: Przemysł wileński. 18.20: Mu- 
zyka lekka. 18.45: Wiłeński komunikat spor- 
towy; 19.00: Progr. na wtorek i rozm. 19.10: 
Utwory Bizeta (płyty). 19.30: Rezerwa. 19.40- 
Pras. dzienn. radj. 20,20: „Zawsze to samo* 
— felj. 20.15: „Kukułka wiłeńska*. 20.30: Od- 
czyt muzyczny. 21.00:Operetka („Krysia Le- 
šniczanka“). 20.15: Komun. 23.25: Koncert 
symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
„SZOPKA AKADEMICKA* 

Dziś o godz. 17.30 ze studja Rozgłośni 
Wileńskiej zostanie nadana tegoroczna 
„Szopka Akademicka" (cz. aktualna) —krzy- 
we zwierciadło całego światka wileńskiego 
w odcinku czasowym jednego roku. Kto nie 
był jeszcze nn przedstawieniu „Szopki* z 
przyjemnością posłucha frywolnych piose- 
nek poważnych osobistości. 

RECITAL ŁASZLO SZENTGYORGYKEGO. 

Znany młody skrzypek węgierski, Lasz- 
lo Szentgyorgyi wystąpi dzić, o godz. 20.30 
w recitału skzrypcowym przed mikrofonem 
Program obejmuje szereg niedługich utwo- 
rów o charakterze wirtnozowskim, lub czys- 
to muzycznym o prostej formie. 

TRANSMISJA Z PAPIERNI. 
Niespokojny mikrofon nie może sobie 

znaleźć miejsca. Za ciasno mu już nietylko 
w studjo ale wogóle w mieście, Czuje wio- 
snę. W poniedziałek o godz. 17.45 nadana 
zostanie transmisja z papierni w Wace. Re- 
portaż poprowadzi p. Bohdziewicz. 

również odegrywająca niemałą rolę. i 
również zapomniana jak okrutna sio- 

stra-regentka, a była to Salome-Marja. 
żona Zebedeusza, małka Jakóba Star- 
szego i Jana: Ewangielisty. Ona to 
wraz z Marją-Kleofasową i Marją- 
Magdaleną, poszły jako żałobne Gali- 
lejki do Grobu Chrystusa i pierwsze 

, usłyszały od „młodzieńca o szacie jak 
śnieg białej”, że zmartwychwstał któ- 
ry był pogrzebion. W pierwszych wie- 

kach chrześcijaństwa uważano ją 
wraz z M .Kleofasową za siostrę Marji, 
Matki Jezusa, i obchodzono nawet 
święto trzech Maryj. 

„ Ale z trzech Salome, pozostała u- 
nieśmiertelniona przez poetów i arty- 
stów ta, która w historji najmniej wy- 
bitną odegrała rolę. Takiemi dziwne- 
mi drogami chodzi sława. Jak widzi- 
my ze sztuki angielskiego pisarza zda- 
rzenie to dało pole do szerokiej fan- 
tazji poetyckiej na temat wałki ducha 
i ciała, zwycięstwa potęgi pierwiast- 
ków nieśmiertelnych w człowieku i 
zczeźnięcia mocy ziemskich, niższych 
choćby chwilowo i pozornie trium- 
fujących. 

| H. Rom. j 
A
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i I OBRAZKI z KRAJU 
Wielka afera oszukańcza fałszerzy złotych 

monet rublowych. 
Przed kilku tygodniami niejaki 

Szłoma Tenenbaum z miasteczka Dą- 
browiey, powiatu sarneńskiego, przy 
pomocy swojego „ziemiaka* Żułara 
Nachmana nawiązał kontakt z Za- 
kładem Gałwanicznym w Równem, 
gdzie w porozumieniu z kierownie- 
twem Zakładu poczęli uprawiać na- 
der tntratny proceder, dający im i Za 
kładowi pokaźne zyski. Inicjatorzy 
tak popłatnego interesu poczęli do- 
starczać do Zakładu Galwanicznego 
większą ilość monet rubłowych w 
złocie, które po krótkim pohycie w 
Zakładzie traciły ze swej pierwotnej 
wasi od 10 do 15 proc. Wygląd ta- 
kich monet nie wzbudzał żadnego po- 
dejrzenia, albowiem poza utratą 
wskazanej ilości wagi, moneta wygłą- 
dała zupełnie normalnie. Część ode- 
Jbrawanego tym monetom złota Za- 
kład z powodzeniem zużywał do po- 
szłacania zegarków, łyżek, noży, wi- 
deieów i t. p. przedmiotów. 

Zdeprecjonowane monety szajka 
oszustów rozpowszechniała bez żad- 
mej obawy na terenach kilku woje- 
wództw wschodnich, w bardzo nawet 
wielkich ilościach, po cenach auten- 
'tycznych monet, a przy tej okazji na- 
Ibywano nowe zapasy oryginaln. zło- 
tych monet, które znów w dalszym 
<£iągu wędrowały do Zakładu Gałwa- 
mieznego „na przeróbkę”. 

Operacje takie były dokonywane 
ma bardzo szeroką skalę, ponieważ 
miejscowa ludność przywykła do gro- 
madzenia „carskowo zołota*, a na- 
wet o tedj pory posiada jeszcze dość 
spore zapasy rubli carskich w złocie, 
albowiem w ten sposób od czasu woj 
my światowej przywykła do lokowa- 
mia swych oszczędności u siebie. Przy 
tak umiejętnem zorganizowaniu szaj- 
ki oszustow, ludnošč nie domyślała 
się weaie, że sl tnie gromadzone 
przez nią złoto, wskutek działalności 
Zakłada Galwanieznego, utraciło po- 
ważnie na swej wartości. 

Zasięg oszustów stawał się z każ- 
dłym dniem coraz to szerszy. Ośmie- 

lony powodzeniem Tanenbaum, wy- 
szukał sobie wspólników do takiego 
„interesu złotego* w Baranowiczach, 
w osobach swego szwagrostwa Jan- 
kiela i Liby Growerów i w ten spo- 
sób macki oszukańcze dotarły do Li- 
dy. Po drodze zdeprecjonowanego 
złota puszezono około 10 tysięcy w 
postaci mnieįwartošciowych 5-cio i 
10-ciorublówek złotych. 
Kto wie do jakich rozmiarów doszła- 
by ta afera oszukaūcza, gdyby nie 
przypadek dzięki któremu oszustwo 
wyszło najaw. Oszuści nieopatrznie 
trafili do jednego z lidzkich denty- 
stów i sprzedali tutaj 2 monety 5-io 
rubłowe w złocie. Dentysta po do- 
kładnem zbadaniu upewnił się, że mo 
nety posiadają o 15 proc. mniej 
przepisowej wagi. Spostrzeżenie to 
posłużyło za powód do wszczęcia do- 
chodzenia policyjnego i dzięki nad- 
zwyczajnej energji komendanła po- 
wiatowego w Lidzie p. komisarza De- 
deszki-Wiercińskiego, rezultaty do- 
chodzenia wydały owoce nadspodzie- 
wane. Cała paczka sprytnych oszu- 
stów w osobach Szłomy Tenenbauma, 
Żulara Naehmana, Jankiela i Liby 
Growerów, wpadła w ręce policji i 
osadzono ieh w więzieniu karno-śled- 
czem w Lidzie. Przy tem okazało się 
że działalność paczki oszustów objęła 
nietylko Lidę, lecz także wszystkie 
powiaty województw wileńskiego, 
nowogródzkiego, poleskiego i wołyń- 
skiego. Oszuści poddali przeróbce о- 
koło 80 proc. posiadanych przez łud- 
ność złotych monet rublowych. Zde- 
preejonowane złote monety rublowe 
wykupywane są tylko na wagę po 
cenie rzeczywistej ich wartości t. j. 
po 18—20 złotych za 5-rublową mo- 
netę złotą. 

Niechże ten fakt posłuży za prze- 
strogę @а wszystkich instytucyj fi- 
nansowych, a przedewszystkiem dla 
naszej ludności, która w pierwszym 
rzędzie może paść ofiarą sprytnych 
oszustów. 

Zlikwidowanie szajki złodziejskiej w powiecie 
wileńsko-trockim. 

Ostetaio ma terenie gminy kiemieliskiej 
(powiatu wileńsko-trockiego) zanotowano ca- 
ty szereg znehwałych kradzieży i włamań. 
Wszystko wskazywało na fo że na terenie 
powiatu grasuje jakaś dobrze zorganizowa- 
ma banda złodziejska. Po dlugich wysiłkach 
policji udało się ustalić że siedzibą szajki 

ilest wieś Kąty (gm.. kiemieliskiej) i banda 
<składa się z mieszkańców tej wsi Józefa 

Szłykowicza, W. Zoryna, Zofji Sosnowskiej, 
Julji Grygorjewej i jeszcze kilku osób. Na 
czele szajki stał Szłykowicz, w mieszkaniu 
którego ujawniono podczas rewizji skład 
kardzionych rzeczy. 

Złodziei po aresztowaniu przewieziono 
do Wilna i osadzono w więzieniu Łukiskiem 

(e). 

' Śmiertelny zakład. 
W Święcianach zaszedł następający wy- 

padek: 
Mieszkaniec Święcian Adam Wróblewski 

założył się ze swoim kolegą że wypije pół 
litra spirytusu denaturowanego „po uprzed- 
miem odkażenia go wynalezionym przez sie- 

Tragiczna śm 
W dniu 6 marca, o godzinie 6©j rano 

ma płacu przy ułicy Żeligowskiego w Lidzie 
obok składu drzewa nadleśnictwa lidzkiego, 
znaleziono trupa mieszkańca m. Lidy, 63- 
letniego Bazylego Swistuna. Obok trupa 
znaleziomo piłę i kilka podkładów kołejo- 
wych, pochodzących z kradzieży w składzie 

Samolot litewski n 
W dniu 7 marca © godzinie 18 min. 35 

Nitewski samolot wojskowy przełeciał grani- 
cę w ekołiey Łoździan, poczem, wzdłuż to- 
ru kolejowego Kowno — Wilno, przełeciał 
do Landwarowa. Następnie samolot zwrócił 
Bię w kierunku zachodnim do Nowych Trok, 
gdzie opuścił się do wysokości 50 metrów, 
skierowając się wreszcie na Troki Stare. 
Między powyższą miejscowością a wsią Ru- 

BEZDANY 
Mresztowanie oszusta 

warszawskiego. 
Wezoraj wieczorem wpobliżu Bezdan 

funkcjomarjusze P. P. aresztowali sprytnego 
wszusta i fałszerza warszawskiego Michałow- 
wkiege vei Knobla, poszukiwanego przez 
urząd śledczy m. Warszawy. Przy Micha- 
lowskim znałeziono sfałszowane dokumenty. 

Przesłano go do dyspozycji władz śled- 
wzych w Warszawie. (e). 

MICKUNY 
Samobójstwe ziemianina. 

Wiełkie wrażenie wywarła w gminie 
Mlickuńskiej, wieść o samobójstwie ogólnie 
szanowanego | cenionego obywatela ziem- 
skiego, właściciela majątku Rakiszki (gminy 

j) Gieralda Szyszko, którego 
zmalerieno wczoraj powieszonego w zabu- 
dłowaniach gospodarskich. й 

W wyniku dochodzenia niezwłocznie 
mego po otrzymaniu wiad: 

      

bie sposobem. 
Wprawdzie Wróblewski zakład wygrał, 

bo butelkę spirytusu denaturowanego wypił, 
lecz lekkomyślność przypłacił życiem, bo- 
wiem wkrótce dostał skurczów i zmarł w 
okropnych męczarniach. * @). 

ierć złodzieja. 
nadleśnictwa. W czasie dochodzenia usta- 
lono iż Swistun od kilku lat cierpiał na wa- 
dę sercową. Nocy krytycznej udał się do 
składu drzewa i dokonał tam kradzieży drze 
wa i powracając do domu z drzewem, dostał 
ataku sercowego, wskutek czego zmarł 

a terytorium Polski. 
bieża wylądował, prawdopodobnie wskutek 
defektu motoru. Wysłany na wiadomość o 
powyższem patrol narciarski K. O. P. nie za- 
Stał już samolotu litewskiego, gdyż udało 
mu się ponownie startować i opuścić tery- 
torjum Polski w rejonie Miekuny o godzinie 
= R 28. Samolot miał podwozie na nar- 

ch. 

BZOMA и 

mości © wypadku ustalone, że Szyszko po- 
pełnił samobójstwo. 
i Powody samobójstwa narazie nie są usta 
lone. 

W okolicy kursują pogłoski, że Szyszko 
popełnił samobójstwo z powodu ciężkiej 
sytuacji finansowej wywołanej kryzysem 
rolnym. 3 (c)    

    

Z POGRANICZA | 
-+ Zatrzymanie uczniów gimnazjalnych 

na pograniczu sowieckiem. Na odcinku gra- 
nicznym Mańkowicze zatrzymano 2 ucz- 
niów gimnazjalnych z Warszawy, którzy u- 
siłowali przedostać się nielegalnie do Rosji 
Sowieckiej. 

Zatrzymani oświadczyli, iż chcieli odwie- 
dzić swych krewnych mieszkujących w Miń- 
sku. 

wa
 

-+ Ujęcie przemytników. W rejonie od- 
cinka granicznego Łyngmiany patrol K.O.P. 
zatrzymał czterech przemytników, którzy 
z większym transportem cukru usiłowali 
przedostać się do Li 

  

   

Oskarżyciel na ławie oskarżonych. 
„W marcu ub. r. na łamach „Dziennika 
Wileńskiego" ukazał się cykl artykułów, w 
Których autor p. Piotr Kownacki ostro kry- 
tykował gospodarkę naszego Magistratu, a 
w szczególności działalność sekcji technicznej 
1 jej szefa p. Witolda Czyża. 

Artykuły te omawiały budowę szkoły po- 
w Kuprjaniszkach oraz roboty Ка- 

Ralizac_wodociąg., które naraziły miasło na 
Maczne straty. 

P. Kownacki w artykułach swych posta- 
wią sekcji technicznej Magistratu następują- 
< zarzuty: 

1) Lekkomyślne i rozrzutne szafowanie gro 
ZO | ; 2) świadome prowadzenie 

bezpłanowej gospodarki przez 
P. Czyżą; 3) Zupełne nie liczenie się z zarzą- 
2 kierowników fachowych (inžynie- 
z. i tołerowanie samowoli jednostek zaan- 

= ych partyjnie; 4) Chęć wprowadzenia 
nieład 2 „ae EE rt 5) Tworze 

Synekur dła i, partyjnie przynależ- 
Rych do PPS. ORA 

Całokształt tej, zdaniem autora, skandali. 

  

cznej gospodarki, p. Kownacki kilkakrotnie 
nazywa aferą. 

Otóż w tym to określeniu wiceprezydent 
miasta p. Czyż, „jako szef sekcji technicznej 
dopatrzył się zniewagi i wobec tego, wniósł 
skargę do urzędu prokuratorskiego, który 
przeciwko p. Kownackiemu, jako autorowi ar 
tykułów i p. Hałaburdzie, ówczesnemu odpo 
wiedzialnemu redaktorowi „Dziennika Wiłeń- 
skiego* wytoczył sprawę karną, domagając 
się ukarania oskarżonych na zasadzie art. 
583 K. K. 

Sprawa ta znalazła się na wokandzie Są- 
du Okręgowego w trybie rozpoznawczym. 

Wczoraj w jednej z sal sądu grodzkiego 
zebrali się przedstawiciele Magistratu, Rady 
Miejskiej, Sejmu i t. d. by dać świadectwo 
Prana 

lerwszy zeznawał prez: miasta p. Jó ле Folejewski. „ar ” 
: Świadek że artykuły p. Kownac- 

kiego wywołały wielkie poruszenie. a p. Czy- 
żowi wyrządziły krzywdę moralną. gdyż dzia 
łalność sekcji technicznej, którą on kieruje, 
nazwano „aferą i panamą". Dalej świadek za 

znacza, iż komisja, która badała zarzuty na- 
dużyć przy budowie szkoły w Kuprjaniszkach 
nie stwierdziła. Znaleziono uchybienia i braki 
lecz zostały one naprawione. 

Zkolei staje przed sądem inż. Gabryel So- 
kołowski, emerytowany naczelnik wydziału 
wodociągowo-kanalizacy jnego. 

Świadek na wstępie podkreśla, że wszyst- 
kiemu winna wadliwa ustawa miejska. Po- 
zwala ona by wpływ na gospodarkę miały 
względy polityczne, któremi kierują się po- 
szczególne sekcje Rady Miejskiej. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach ziem 
nych rekrutowali się głównie z członków KL 
Zw. Zaw. przy ul. Kijowskiej, pozostającego 
pod egidą C. K. P. P. S. 

Racjonalny wniosek kierownictwa robót, 
by pracę na czas zimy zawiesić, ponieważ te 
kalkułują się zbyt drogo i nie są celowe, Ra- 
da odrzuciła by tem schłebić robotnikom, 
chociaż 30 stopniowy mróz uniemożliwiał pro 
wadzenie pracy. Robotciny wynagradzani za 
dnie pracy, formalnie nic nie robili a pienią- 
dze pobierali. W ciągu trzechletniej gospodar- 
ki obecnego Magistratu roboty, jak stwierdzi- 
ła komisja rewizyjna, kosztowały b. drogo, a 
miasto poniosło duże straty. 

Obecnie robotnicy pracują na akord, co 
wpływa na wzmożoną wydajność 

Świadek prof. Komarnicki, prezes Koła 
Chrz. Narod. Rady Miejskiej, krytykuje gospo 
darkę socjalistów. 

Św. pos. Jan Piłsudski, członek miejskie 
komisji finansowej, stwierdza, że budowa 

   

   

    

szkoły w Kuprjaniszkach była przedmielem 
badania przez komisję. Znaleziono uchybie- 
nia i niedopatrzenia. Przedsiębiorca p. Woje- 
wódzki nie wykonał należycie niektórych ro- 
bót, które później musiano naprawić lub uzu 
pełnić. 

Św. Tadeusz Młodkowski stwierdza, iż 
artykuły w „Dz. Wil.* uczyniły na nim wra- 
żenie napastliwych. Dyskusja Rady Miejskiej 
w sprawie szkoły w Kuprjaniszkach, wykaza 
ła uchybienia lecz nie nadużycia. 

Św. H. Jensz przewodniczący sekcji tech- 
nicznej stwierdza uchybienia w robotach ka- 
nalizacyjno-wodociągowych. Sekcja technicz- 
na nie odrazu zastosowała się do poleceń i 
wskazań komisji. Ujawniono też, iż roboty 
nietylko zimowe, lecz i letnie były za kosz- 
towne. 

Inni świadkowie zeznawali w tymże du- 
chu. 

W przemówieniach stron głos zabrał 
oskarżyciel publiczny podprokurator p. Ody- 
niec, który dowodząc, iż przewód nie dostar- 
czył materjału, któryby stwierdził nadużycia 
szefa sekcji technicznej, a tem samem użyte 
wyrażenia „afera*, krzywdzące wielce mu- 
szą być ukarane. 

Przedstawiciel powoda cywilnego wice- 
prezydenta Czyża, mec. Kulikowski w dłuż- 
szem przemówieniu uzasadniał winę oskar- 
żonego. 

Osk. Kownacki, analizując materjał uzy- 
skany na przewodzie, dowodził, iż dokładnie 
obrazuje on wadłiwą gospodarkę i wogóle 
potwierdza wszystkie zarzuty wysunięte prze- 
ciwko sekcji technicznej w jego artykułach. 

W konkluzji prosi o uniewinienie i z tego 
wzgłędu, iż, działał z obowiązku dziennikarza 
w imię dobra społecznego. 

Po kilkakrotnych replikach sąd zamknął 
rozprawę stron. 

Po przerwie p. sędzia Bobrowski ogłosił 
wyrok, mocą którego uznał osk. Kownackie- 
go za winnego inkryminowanego czynu i na 
zasadzie art. 533 i 53 K. K. skazał go na 
grzywnę w kwocie 200 zł. z zamianą na dwu- 
tygodniowy areszt. 

P. Kownacki zapowiedział odwołanie się 
do sądu apelacyjnego. Ka-er. 

Obehód 70-ej roęznicy zgona 
Szewczenki, 

Wczoraj wieczorem w sali „Apol- 
lo* odbył się zorganizowany przez Ko- 
ło Ukraińców -studentów U. S. B, uro- 
czysty obchód 70-ej rocznicy zgonu 
wieszca Ukrainy Szewczenki. Obszer- 
ny program, na który złożyły się refe- 
raty, czytanie utworów i dział kon- 
certowy, urozmaicił specjalnie zapro- 
szony ze Lwowa artysta bandurzysta, 
który wykonał na bandurze szereg u- 
kraińskich mełodyj ludowych. 

—— 

Z podróży inspekcyjnejp. wojewody 
Kirtiklisa do Wiłejki i Mołodeczna, 

W dniach 5 i 6 b. m. p. wojewoda St. 
Kirtiklis przeprowadził inspekcję powiatów 
wilejskiego i mołodeczańskiego. 

Do Wilejki przybył p. wojewoda 5 b. m. 
rano, witany na dworcu przez starostę przed 
stawicieli miejscowych urzędów i Radę Miej- 
ską z burmistrzem na czele. Po zlustrowa- 
niu urzędu starościńskiego i wydziału po- 
wiatowego, w sali konferencyjnej starostwa 
zostali p. wojewodzie przedstawieni kierow- 
nicy urzędów niezespolonych, w obecności 
których p. wojewoda udekorował Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przewodniczącego Zw. Pra- 
cy Obywat. Kobiet p. Magdalenę Mroczkie- 
wiczową. 

Następnie p. wojewoda odwiedził wzoro- 
wo urządzony szpiłał państwowy, ośrodek 
zdrowia, stację opieki nad malką i dziec- 
kiem, utrzymywaną przez Zw. Pracy Oby- 
wat. Kobiet, szkolę powsz., szkolę powszech- 
ną Macierzy Szkolnej, żydowską szkołę 
powsż. Towarzystwa Tarbut, przedszkole 
Rodziny Policyjnej, oraz magistrat, gdzie 
przedstawiciele ludności miejscowej przedło- 
żyli p. wojedodzie szereg dezyderatów zwią- 
zanych z gospodarką miejską. 

P. wojewoda złożył wizytę ks dziekano- 
wi Śnieżce, dow. pułku K. O. P. ppłk. dypl. 
Wiatrowi i innym. W godzinach popołud= 
niowych zetknął się p. wojewoda z miejs- 
cowemi działaczami na niwie społecznej na 
zebraniu towarzyskiem, urządzonem przez 
Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Drugi dzień swej podróży inspekcyjnej 
poświęcił p. wojewoda lustracji urzędów ad- 
ministracyjnych w  Mołodecznie, pozatem 
zwiedził szereg placówek społecznych i cha 
rytatywnych, Związek Ziemian, oraz Gimn. 
państwowe wraz z iniernałami, utrzymywa- 
nemi przez Komitet Rodzicielski. 

W gmachu sarostwa przyjął p. wojewo- 
da delegację urzędników w sprawie budowy 
kasyna urzędniczego, delegację gminy m. 
Mołodeczno w sprawie budowy szkoły pow- 
szechnej i domu ludowego, delegację Zarz. 
Polskiej Macierzy Szkolnej w sprawie budo- 
wy bursy przy gimnazjum oraz delegację 
bezrobotnych. Przedłożone przez delegacje 
prośby p. wojewoda obiecał rozpatrzyć. 

Następnie p. wojewoda złożył wizyty ks. 
dziekanowi Dabulewiczowi, dowódcy 86 p. p. 
ppłk. dypl. Smolarskiemu i ks. proboszczo- 
wi prawosłownemu Morozowowi. P. woje- 
woda był również obecny na konferencji 
powiatowych komendantów P. P. powiatów 
mołodeczańskiego, wilejskiego i oszmiańsk., 

poświęconej omówieniu aktualnych spraw z 
dziedziny „bezpieczeństwa i akcji przeciwpo- 
wodziowej a to ze względu na wyjątkowo 
obfite opady śnieżne w tych stornach. 

W godzinach popołudniowych p. wojewo- 
da obecny. był na czarnej kawie, urządzonej 
przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
podczas której poruszono szereg zagadnień 
związanych z potrzebami powiatu. 

  

Wok kB NASK. 

Zagadkowe samobójstwo policjanta. 
Wczoraj w mieszkaniu własnem 

przy ul. Ponarskiej 21 popełnił sa- 
mohbójstwo wystrzałem z rewołweru 
poliejant 1 komisarjata P. P. Klim- 
czewski Franciszek. Samebójstwo na- 
stąpiło przy następujących okoliczno- 
šeiach. O godz. 2-ej po poł. Klim- 
czewski powrócił do domu ze służby 
w stanie znacznego podenerwowania. 
Prędko zjadł obiad, poczem uskarża- 
jąc się na zmęczenie położył się do 
łóżka. Naraz po pewnym czasie w 
pokoju w którym odpoczywał Klim- 
czewski roziegł się huk strzału rewol- 
werowego. a 

'Tknięta złem przeczuciem żona 
Klimezewskiego wbiegła do pokoju 
i z przerażeniem ujrzała męża ieżą- 
cego na łóżku. Z ust wypływała 
krwawa piana, na piersi zaś widniała 
czerwona rana od kuli, która prze- 
szyła desperatowi serce i piersi na 
wylot. W bezwładnej zwisającej z 

łóżka prawej ręce był jeszeze kurczo- 
wo zaciśnięty rewolwer. 

Krzyk kobiety zwabił do mieszka- 
nia sąsiadów. Zaalarmowano pogo- 
towie ratunkowe, lekarz którego po 
przybyciu na miejsce orzekł, że wszeł 
ka pomoc jest zbyteczna, gdyż Klim- 
czewski już nie żył. 

© samobójstwie policjunta natych- 
miast powiadomiono władze śledcze 
zaś ciało zabezpieczono do przybycia 
komisji sądowo-lekarskiej. 

Powody samobójstwa Klimezew- 
skiego narazie są nieznane. 

Klimczewski pochodzi z Warsza- 
wy i w swoim czasie przeniesiony 
został na służbę do Wiina. Liczył 
zaledwie 31 łat życia i pozostawił żo- 
nę i dziecko. 

Dodać musimy iż w ciągu niepeł- 
nych 4 miesięcy jest to już trzeci wy- 
padek samobójstwa policjanta. 

(0). 

Wylaśnienie w sprawie zajścia 
w II Urzędzie Skarbowym. 

W związku ze sprawozdaniem z roz- 
prawy sądowej, która się odbyła przed 

Sądem Grodzkim w Wilnie przeciwko 
naczelnikowi П Urzędu Skarbowego St. 
Zubrzyckiemu (vide „Kurjer Wilenski“ 
z dnia 3 b. m.), od p. prezesa Izby Skar- 
bowej w Wilnie, otrzymujemy poniższe 
wyjaśnienie, które tło zajścia pomiędzy 
p. Zubrzyckim i petentem Abramowiczem 
maluje w cokołwiek odmiennem świetle, 
niż sprawozdanie z przebiegu sprawy w 
sądzie. 

Poszkodowany Lejba Abramowicz nie jest 
płatnikiem podatków państwowych, nie pro- 
wadzi bowiem żadnego przedsiębiorstwa, do 
Urzędu zaś Skarbowego zgłosił się w dniu 

zajścia w sprawie ulg podatk. dla ojca swe- 
go Abrama—właściciela pracowni kowalskiej 
i brata — —Rachmijela, posiadającego sklep 
żelaza i skór. Ingerując zazwyczaj w spra- 
wach podatkowych brata i ojca, L. Abramo- 
wicz nieraz już uzyskiwał dla nich od naczel 
nika urzędu Zubrzyckiego ulgi podatkowe. 
I tak, wyznaczona na 19 września 1930 roku 
licytacja zajętych 8 sierpnia tegoż roku ru- 
chomości Rachmijela Abramowicza za, zaleg- 
łości z lat poprzednich, została na prośbę Lej 
by Abramowicza odroczona do 8 październi- 
ka, następnie znowuż, naskutek jego prośby, 
przesunięto termin licytacji na 20 październi- 
ka i wreszcie, już naskutek trzeciego odro- 
czenia, licytacja miała się odbyć 4 listopada 

czyli -w dniu zajścia. 
W tym stanie rzeczy naczelnik urzędu nie 

miał ani prawa, ani podstawy ponownie od- 
raczać licytację, jak tego się domagał w spo- 
sób, przypuszczać należy, energiczny, Lejba 
Abramowicz; nie miał tembardziej, że poło- 
żenie materjalne rodziny Abramowiczów by- 
najmniej nie było „rozpaczliwem*, gdyż о- 
prócz dwóch  normałnie funkcjonujących 

  

przedsiębiorstw, posiadają oni, mianowicie 
ojciec, dom murowany o 10 mrieszkaniach, 
wartości około 40.000 zł., w którym mieszczą 
się ich przedsiębiorstwa, co stawia rodzinę 
Abramowiczów w położeniu pod względem 
materjalnym daleko lepsze aniżeli płatników 
innych, sytuowanych gorzej, a jednak stara- 
jących się uiszczać podatki w terminie. 

Przytoczona w sprawozdaniu sqdowem о- 
koliczność, która miała wpłynąć na pogor- 
szenie sytuacji materjalnej Abramowiczów, 
a mianowicie przywłaszczenie przez b. sekwe- 
strałora Witkowskiego 200 zł., wpłaconych 
przez nich na pokrycie zaległości podatko 
wych, była w swoim czasie przedmiotem do- 
chodzenia władz skarbowych na skutek skar- 
gi R. Abramowicza, która n. b. wpłynęła po 
upływie 7 miesięcy od rzekomego przywła-, 
szczenia. Słuszności skargi dochodzenie nie 
potwierdziło, skarżący zaś żadnych dowodów 
wpłacenia tej kwoty nie zaofiarował. 

Takie gołosłowne twierdzenie nie mogło, 
oczywiście, spowodować zwolnienia Abramo- 

wicza od uiszczenia tej spornej kwoty. 
O sposobie zachowania się L. Abramowi- 

cza przy ubieganiu się o odroczenie licytacji. 
który według sprawozdania miał być ugrze- 
czniony, a nawet pokorny, można snuć tylko 
przypuszczenia, gdyż zarówno przy rozmo- 
wie z naczelnikiem urzędu jak i podczas sa- 
mego zajścia żadnego Świadka nie było. Z 
równem przeto prawem można przypuszczać, 
że zachowanie się Abramowicza mogło być 
napastliwe, co całemu zajściu nadałoby oświe 
tlenie zupełnie odmienne i nie tak subjek- 
tywne. Dotyczyłoby to również i zachowania 
się naczelnika Urzędu Zubrzyckiego przedsta- 

wionego „w sprawozadniu. 
Zresztą, w sprawie zajścia wypowie się 

jeszcze II instancja sądowa naskutek wniesio 
nej przez $. Zubrzyckiego apelacji. 

  

   

    

KR 
Dziś: Jana Bożego w. 

Jutro: Franciszki, Grzegorza. 

  

Wschód słońca—g. 6 m. 9. 
Zachód ‚ —g. 17 m. 25 

Spostrzeżenia Zakładu Heteorologii U. 8. В. 
w Wilnie z dnia 7 II]—1931 roku, 

Ciśnienie średnie w miłimetrach: 759 

Temperatura średnia — 10° С. 

ё najwyższa: — 5% C. 

* najniżeza: — 18° С. 

Opad w miłimetrach: 0,3 
Wiatr przeważający: południowo-wschodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

Do _ dzisiejszego _ numeru 
„Kurjera Wileńskiego" załącza- 
my dla wszystkich naszych przed- 
płatników cennik firmy Zyg- 
munt Nagrodzki w Wilnie. 

Jeżeliby kto nie otrzymał, 
niech napisze do wyżej wymie- 
nionej firmy, a niezwłocznie zo- 
stanie mu wysłany. 

  

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. We czwar 
tek 12-gó marca r. b. odbędzie się plenarne 
posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek dzienny 
zawiera m. in. następujące sprawy: 

1) Zastrzeżenie Urzędu Wojewódzkiego do 
uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie prze- 
pisów o eksploatacji dorożek samochodowych 

2) Zastrzeżenie Urzędu Wojewódzkiego do 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 
na rzecz miasta opłat od autobusów. 

3) Pismo Urzędu Wojewódzkiego w spra- 
wie zmiany $ 39 uchwałonej przez Radę Miej- 
ską pragmatyki służbowej pracowników miej 
skich (dodatki do uposażenia po wysłużeniu 
szczebli). 

4) Wnioski w sprawie przeniesienia kre- 
dytów w budżecie 1930-32 r. 

5) Projekt regulaminu porządkowego rzeź 
ni miejskiej. 

6) Projekt regułaminu o korzystaniu z o- 
bór miejskich przy targowicy rzeźnej. 

7) Wniosek w sprawie zmniejszenia opłat 
za czynności, związane z  przyznawaniem 
przez Komitet Rozbudowy pożyczek budowla 
nych. 

8) Wniosek w sprawie ustalenia opłat za 
zajęcie przez właścicieli nieruchomości na- 
wirzchni ulic i chodników przy wykonywaniu 
robót przyłączeniowych wodociągowo-kanali- 
zacyjnych ponad okres 7-dniowy. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Litwini występują z Bratniej Pomocy. 

Nadużycia w Bratniej Pomocy przykrem e- 
chem odbiły się w mniejszościowych związ- 
kach studentów U. S. B. Związek studentów 
Ukraińców pierwszy wycofał się z Bratniej 
Pomocy. Obecnie to samo zrobił Związek 
Litwinów, zdaniem którego wpłacane do 
Bratniaka składki nie dawały związkowi ża- 
dnej korzyści. 4 

Większość studentów już wystąpiła. Re- 
szta wystąpi w dniach najbliższych. Praw- 
dopodobnie Litwini założą własną związko- 
wą kasę. 

— Odezyt prof. dr. St. Władyezki. Sta- 
raniem Koła Medyków U. S. B. profesor dr. 
Stanisław Władyczko wygłosi w dniu 8 
marca w niedzielę w Sali Śniadeckich Uni- 

KA 
wersytetu na rzecz Koła odczyt p. L „O 
sugestji“. 

Początek o godz. 7 wieczorem, wstęp 1 
zł, dla młodzieży 50 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Rekolekcje dła nauczycieli. Na mocy 
zarządzenia J. E. księdza Arcybiskupa Me- 
tropolity Wileńskiego kurja poleciła księ- 
žom dziekanom, aby się zajęli zorganizowa- 
niem trzydniowych rekolekcyj na terenie 
powierzonyc hsobie dziekanatów w okre- 
sie spowiedzi i komunji Wielkanocnej . 

W sprawie zwolnienia nauczycieli od za- 
jęć dla odprawienia rekolekcyj w najodgod- 
niejszym dla nich czasie Kurja Metropoli- 
talna zwróciła się z wnioskiem do kurator- 
jum okręgu wileńskiego.. 

  

WOJSKOWA. 
— Zaciąg ochotniczy w roku 1931 do 

czynnej służby wojskowej. P. minister spraw 
wojskowych zarządził zaciąg ochotniczy do 
czynnej służby wojskowej. Na ochotników 
mogą być przyjmowani w r. 1931 mężczy- 
źni urodzeni w lałach 1911, 1912 i 1913: 

a) posiadający warunki do _ skróconej 
czynnej służby wojskowej do piechoty, ka- 
walerji, artylerji, lotnictwa, saperów, łącznoś- 
€1. 

b) nie posiadający warunków do skróco- 
nej czynnej służby wojskowej (bez cenzu- 
su) do piechoty, czołgów, żandarmerji, ka- 
walerji, samochodów pancernych, artyłerji, 
saperów, łączności, lotnictwa, — w. charak- 
terze personelu latającego i technicznego, 
marynarki wojennej. 

Podania o przyjęcie do wojska w chara- 
kterze ochotników mają, być składane do 
P. K. U. Wilno — miasto najpóźniej do 
dnia 1 maja r. b. Kandydaci na ochotników 
kiórzy po dniu 1 maja kończą średnie za- 
kłady naukowe i uzyskują warunki do skró- 
conej czynnej służby wojskowej do dnia 20 
czerwca r. b. Po tym terminie mogą być 
przyjmowane podania tylko od tych ochot- 
ników z cenzusem, którzy świadectwa doj- 
rzałości złożą po 20 czerwca r. b. najdalej 
jednak do dnia 1 lipca r. b. Do własnoręcz- 
nie napisanego podania należy dołączyć: a) 
poświadczenie obywatelstwa polskiego, b) 
metrykę urodzenia, c) świadectwo niena- 
gannego prowadzenia się zalegalizowane 
przez władze administracyjne, d) zezwołenie 
ojca względnie prawnego opiekuna na wstą- 
pienie do wojska, spisane protokularnie w 
magistracie, świadectwo szkołne i zobowią- 
zanie się do odbycia służby wojskowej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komunikat Związku Pań Domu. III 

Zebranie Związku Pań Domu urządza łącz- 
nie z T-wem Popierania Przemysłu Ludo- 
wego dzisiaj o godz. 4-ej po poł. w Sali 
Miejskiej przy ulicy Końskiej 1 „Dzień Lnu* 
1) Zagajenie wygłosi Generał Lucjan Żeli- 
gowski. 2) Odczyt p. t. „Rola Inu w walce 
z obecnym kryzysem wygłosi Dr. Janusz Ja- 
gmin. 3) odczyt p. t. „Praca tkaczki w świe- 
tle cyfr" wygłosi Helena Sokołowska. 4) 
Odczyt p. t. „O zastosowaniu tkanin wileń- 
skich do dekoracji mieszkań współczesnych" 
wygłosi Helena Szramnówna. 5) Feljeton: 
„Doroczne kiermasze: Kaziuk i św. Piotr. 
wygłosi p. Aleksandrowiczowa (Ciotka Albi- 
nowa). 

Część II Pokazowa. 1) „Polskie wnętrze” 
a) meble koszykowe, b) meble stylowe. 2) 
Pokaz materjałów lnianych dekoracyjnych 
3) Pokaz bielizny stołowej. 4) Pokaz prze- 
Ścierądeł, ręczników, ścierek, worków, cho- 
dników. 

Reportaż z pokazu prowadzi Ciotka Al- 
binowa. 

Sekretarjat czynny, na miejscu od godz. 

Bółe w żołądku, ściskanie w dołku, ols- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bóle głowy, obłożony język, bładą cerę, ła- 
two usunąć, stosując naturalną wodę gorz- 
ką „Franeiszka-Józefa*, biorąc wieczorem 
przed udaniem się ma spoczynek pełną 
szklankę. Żądać w aptekach i drogerjach. 

ASA ANNA TIA di 

Zmiany w szkolnictwie 
Z rozporządzenia ministra oświaty 

b. kurator okręgu szkolnego wileń- 
skiego p. Gąsiorowski został przenie- 
siony w stan spoczynku. 

Profesor nadzwyczajny U. S. B. 
prof. Michejda został mianowany pro- 
tesorem zwyczajnym na wydziale łe- 
karskim. (d) 

L IK LEA ISI LOS 

  

j Wstęp dła członków bezpłatny. Pano- 
wie za opłatą 50 gr. 

—Komunikat 7м. Właścieiełi Średnich 
i Drobnych Nieruchomości. Zarząd Centrali 
Związku Właścicieli 
Nieruchomości m. Wiłna i woj. Wiłeńskiego 
podaje do wiadomości swych członków, że 
Cenirała Związku przyjmuje zapisy na człon 
ków Kasy Pogrzebowej, zorganizowanej 
przy Związku. Do kasy tej mogą należeć 
członkowie związku oraz ich rodziny. Wy- 
sokość wpisowego na członka Kasy Pogrze- 
bowej 50 gr. jako zwrot kosztów za druki. 
Po zapisaniu się dostatecznej iłości człon- 
ków. Kasa Pogrzebowa przystąpi do wyda- 
wania odpowiednich legitymacji za pobra- 
niem 1 złotego jednorazowo na utworzenie 
funduszu zapasowego tej kasy, która w razie 
śmierci członka kasy wypłaci natychmiast 
500 zł. rodzinie zmarłego. Zapisy przyjmuje 
i błższych informacyj uzdiela Centrala 
związku przy ul. Mickiewicza 46 m. 1 w 
godz. od 10 do 14. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odezyt w „Ognisku* Kolejewem. W 
dniu 5. HI. 1931 r. o godz. 18 w Sali włas- 
nej przy ul. Kołejowej Nr. 19 wygłosi od- 
czyt profesor Zygmunt Hryniewicz na temat: 
„Ochrona przyrody*. Wstęp wolny. 

— Organizacyjne zebranie Chrześcijań- 
sk.Zw.Zaw. Szewców t.zw. „obstałunkowych* 
odbędzie się w poniedziełek 9 b. m. o go- 
dzinie 4-ej po południu w sali przyj ulicy 
Dominikańskiej 4. Na porządku dnia: a) 
program działalności, b) komisja organiza- 
cyjna, c) sprawy zawodowe i d) wolne wnio- 
ski. 

Ogółne zebranie członków Chrześcijań- 
skiego Związku Zawodowego Szewców „hur- 
towych" sekcji chałupników, odbędzie się 
w poniedziałek 9 b. m. o godzinie 6.30 w, w 

sali przy ulicy Dominikańskiej 4 Omawiane 
będą sprawy regulacji cen, kredytów, ubez- 
pieczenia organizacji i wybory nowego za- 
rządu. . 2 

Ogólne zebranie Chrześcijańskiego Zwią- 
zku Zawodowego Szewców „hurtowych” sek- 
cji robotników, odbędzie się we wtorek, 10 
b. m. o godzinie 5 wiecz. w sali przy ulicy 
Dominikańskiej 4 rozpatrywane będą sprawy 
płacy i pracy, ubezpieczeń socjalnych, orga- 
nizacyjne i inne. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 
brzmienia art. art. 44 i 45 statutu T. P. N. 
Zarząd Towarzystwa uprzejmie powiadamia 
iż w niedzielę 15 marca o godzinie 4 po poł 
w lokalu T. P. N. (Lelewela 8) odbędzie się 
walne doroczne zgromadzenie członków 
T-wa. Na porządku dziennym: sprawozdanie 
z działalności za lata 1929 i 1930, wybory 
członków zarządu i komisji rewizyjnej, wnio- 
ski zarządu w sprawach bieżących. 

Zebranie zakończy odczyt naukowy. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych. Zarząd koła Stowarzyszenia 
Rezerwistów i b. Wojskowych w Wilnie po 
wiadamia wszystkich członków iż w niedzie 
lę, dnia 8 marca o godzinie 10-ej w lokalu 
Federacji Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny, przy ulicy Żeligowskiego 4, p. L. 
Korowajczyk, inspektor wojewódzkiego ko- 
mitetu O. P. G. wygłosi odczyt na temat 
zbrojenia chemicznego państw Europy. O- 
becnošė wszystkich członków obowiązkowa. 

— Z Towarzystwa Eugenicznego Walki 
ze Zwyrodnieniem Rasy. Drugi odczyt pro- 
pagandowy walki z chorobami weneryczne- 

mi, dnia 12 marca wygłosi dr. K. Kosińs- 
ki w Poradui Eugenicznej, (ul. Żełigowskiego 
4) na temat: „Alkoholizm i choroby wene- 
ryczne*. Początek o godzinie 5.30 wieczo- 
Wstęp wolny. : 

— Walne zebranie asystentów U. $. В. 
W niedziełę, dnia 15 marca r. b. w sali 
2, gmachu głównego U. S. B. odbędzie się 
nadzwyczajne walne zebranie Zrzeszenia A- 
systentów Uniw. S. B. z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) odczytanie protokó- 
łu z poprzednich walnych zebrań, 2) sprawa 
zakładu ubezpieczeń pracowników umysło- 
wych, 3) sprawa kasy pogrzebowej, 4) spra- 
wa regulaminu kasy pożyczkowej, 5) wolne 
wnioski. Początek zebrania w pierwszym ter 
minie o godzinie 12-ej a w drugim terminie 
o godzinie 12.30. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Wałne Zebranie Cechu Kraweów. Ze 

  

  

Średnich i Drobnych 

względu na unieważnienie wyborów do Za-. 
rządu Cechu Krawców w Wilnie przez Urząd 
Przemysłowy I instancji, Walne zebranie 
Cechu Krawców w cełu wyborów nowego 
zarządu zostało przez Urząd Przemysłowy 
wyznaczone na dzień 24-go marca 1931 r. 
w lokalu Cechu przy ul. Bakszta Nr. 1 w 1 
tarminie o 7, w II terminie o 8 wieczorem. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Miesiąc żałoby z powodu zamachów 

samobójczych J. Kupały i prof. Ihnatows- 
kiego. Białourski Związek Akademicki z 
powodu ostatnich zajść tragicznych w Miń- 
Sku, w rezultacie których poeta J. Kupała 
i prof. W. Ihnatowski podnieški rękę na 
własne życie, postanowił miesiąc marzec bie 
żącego roku ogłosić miesiącem żałoby i na 
znak tego białe czapki członkowskie owi- 
nąć czarną krepą. 

— Przedstawienie w Białoruskim Związ- 
ku Akademickim. W dniu 7 b. m. (w sobo- 
tę) Białoruski Związek Akademicki urządza 
w sali Gimnazjum Białoruskiego (Ostrobra- 
mska 9) przedstawienie teatralne, program ° 
którego składać się będzie z dramatu w czte- 

rech aktach Tahabocznego p. t. „Zmahary 
za ideju“. 

Początek o godzinie 19.30. 

RÓŻNE. 
-— Choroby zakaźne. Miejskie władze sa- 

nitarne w ciągu ubiegłego tygodnia zano- 
towały na terenie miasta następujące wy- 
padki zasłabnięć na choroby zakaźne: о5- 
pa wietrzna 1; tyfus brzuszny 1; tyf. plami- 
sty 1; paratyfus 2; płonica 16; błonica 5; 
odra 2 ( w tem 1 zgon); róża 1. grypa 1; 
gruźlica 6 (w tem 5 zgonów); jaglica 4: 
twardziel 1. 

Ogółem chorowało 41 osób, w tej liczbie 
6 śmiertelnie. 

-— Karne protokóły. W ostatnich trzech 
a na terenie rynku Łukiskiego w cza- 

sie odbywającego się dorocznego kiermaszu, 
komisja sanitarna i do badania cen na ar- 
tykuły pierwszej potr: sporządziła 30 
protokółów karnych jeg nieprzestrzeganie 
przepisów sanitarnych oraz 12 protokółów 
za pobieranie wyższych cen za sprzedane ar- 
tykuły od ustalonych. ge  



Rozrywki umysłowe. 

  

43. Sylabówka 
uł. SC. Stella, 

Z podanych poniżej sylab utworzyć 

które 

należy wpisać pionowo do poszegól- 

nych listków kwiatu, dostosowująe się 

16 sześcioliterowych wyrazów, 

przytem do podanych w niektórych 

listkach liter. 

Litery czytane w drugim rzędzie od 

góry dadzą rozwiązanie. 

aga, cyz, ćwi, jehe, dja, dor, gdy, 

gło, kak, kon, kse, kry, kła, koń, 

log.ż łka, (mad, mie, nia, 

nik,” nek, ,nia, num, psy, ryt, 

šmi, Ętus, ust, wia, wał. 

Za rozwiązanie.18 pkt. w ki. I-ej. 

[nar, 

44. Mozaika 
uł. H. Stella. 

7% Z podanej obokgfigury, po odeięciu 
  

poszczególnychf/części, ułożyć kwadrat 
  

tak, żeby! utworzyło się w nim 9 czy-   

  
tanych'poziomo/9-literowych wyrazów. 

Rządfjśrodkowyf czytany |poziomo da 
  

rozwiązanie.     

  Zažrozwiązanie 16 pkt. w ki. fl-ej.   
    

  
    

        

  

  

К ое Rial E 

46. Szarada 
uł. W. Sienkiewicz. 

Część pierwsza jest powierzchni miarą, 
Przed zgonem zwykle reszta bywa... 
Całość — tak kraj się ten nazywa, 
Gdzie dla rycerstwa cześć jest starą. 
A zaś przez króla swego Jana 
l wśród Polaków była znana. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-eį. 

47. Bilet wizytowy 
uł. ©  Jienkiewicz. 

  

! 

ARON MIZIK | 
| 

Za PE przestawienia liter znależć 
zawód tego pana. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w kl. til-ej. 

Termin nadsyłania rozwiązań upły- 
wa z dniem 14 marca r. b. 

yz 

Rozwiązanie zadań 
z dnia 22 lutego b. r. 

Nr. 33. Mozaika. 

SKarnawał (w kwadracie wyrazy: piekarz, 
karawan, starzec, kanrnjol, matador, nerwi- 
ta, marabut, kapłony). 

Nr. 34. Wachlarz-logogryf. 
SRozrywki umysłowe (wyrazy pionowe: 

ramka, ostra, zwada, rzepa, areny (wspak), 
Warta, Kreta, ikona, ugoda, Marna, astry 
(wspak), smoła, ławka, opoka, wroga, epoka). 

Nr. 35. Zadanie. 
©iwo, Jrak. wata, ikaz. 

Nr. 36. Zadanie. 
Chrząszcz. 

Nr. 37. Figielek zoologiczny. 

ŚWakaka (rodzaj małpy). 

Trafne rozwiązania powyższych zadań 
nadesłali: 

Pp. A. Wojtalik (wszystko), B. Czarnocki 
(wachlarz, zadanie 35), J. Terlecki (mozaika 
wachlarz, zadanie 35), K. Szypiłło (wachlarz, 
mozaika, zadania 36 i 36), A. Giro-Syryjski 
(wachlarz, mozaika, zadania 35 i 36), W 
Zambrzycki (wachlarz, mozaika, zadania 35 
i 36), E. Wrzesiński” (wachlarz, zadanie 35), 
A. $amujło (wszystko), J. Łukaszewicz (wa- 
chlarz, mozaika, zadanie 35), J. Popławska 
(wachlarz, zadanie 35), W. Bohdziewicz (wa- 
chlarz, mozaika, zadanie 35), H. Korulska 
(wachlarz, mozaika, zadania 35 i 36), J. 
Dudko (wachlarz, mozaika, zadania 35 i 36). 

p 

э u 

Bziśl Po raz pierwszy w Wilniet- Śpieszcie 
ujrzeć najgenialniejszą tragiczkę świata Franceska Bertini 

Nr. 55 (1997) 

we wzruszającym erstycznym 
dramacie życiowym w (2 akt. 

  

odług słynne « moe | STARGANE STRUNY EEE poseession“. 

w p A N NAD PROGRAM: Arcywesota kamedja w 2 aktach. Ceny od 40 gr. 

WIEŁKA 42 

Anons! W tych dniach „STUDENTKA z QUARTIER LATIN" 
(Miasto Miłości) z Iwanem Petrowiczem i Carmen Boni w rol. główn. 
  

imo Kdałejowe | DZIŚ i dni następn. 
Wielki 12 aktowy 

3 У ;)ё‘\а!‘%@@ POLSKI FILM 
BA AU | Ww rolach 
obak fwnena kala WI омн 

ВАМК 
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
W myśl $ 16 statutu przeprowadzono w dniu 20 iutego 1931 r. 

perjodyczne losowania niżej wymienionych emisyj: 

1X Losowanie 
8%-wych obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewających 
na Złote w złocie w/g dawnego parytetu. 

V Losowanie 
7%-wych obligacyj komunalnych emisji Il, B. G. K., opiewających na Złote w zło- 
cie według nowego parytetu. 

I Losowanie 
7%-wych obligacyj komunalnych emisji III, B. G. K., opiewających na Złote 
w złocie według nowego parytetu. 

li Losowanie 
7%-wych obligacyj komunalnych emisji II S. B. G. K. emitowanych w Złotych 
w złocie według nowego parytetu, a opiewających na franki francuskie. 

V Losowanie 
7% '/:-wych obligacyj bankowych emieji I, B. G.K., opiewających na Złote w zło- 
cie, według nowego parytetu. 

IX Losowanie 
4'/,-% wych i 40%7-wych obligacyj komunalnych b. Banku Krajowego Królestwa Galicji 
i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, następnie Polskiego Banku Krajowego, prze- 
jętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Vil Losowanie 
4%-wych obligacyj kolejowych b. Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerji 
z W. Ks. Krakowskiem, następnie Polskiego Banku Krajowego, przejętych i skon- 
wertowanysh przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera Monitor Polski z dnia 
6-1II. 31 r. Nr. 53. Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć względnie pod- 
jąć w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego i w jego Oddziałach. 

Wypłata należności za wylesowane 8%-we obligacje komunalne, 7%-we 
obligacje komunalne II, III i Il S emieji, oraz 7% '/-we obligacje bankowe emisji lej 
Banku Gospodarstwa Krajowego, w pełnej wartości nominalnej, jak również za 
kupony, płatne dnia I-IV. 1931 r, tak od wylosowanych, jak i w obiegu będących 

URODA ZYCIA st Żeromskiego 
Adėm Brodzisz, Nora Ney, B. Samborski, E. Bodo, St. Jaracz jęz zyć 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziełe i święta o godz. 4-ej po poł. 
sten warez 

Lejogir RANAIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 7.11. 1931 r. 
4322. III. Firma: „Abram Kopelowicz i S-ka Spól- 

ka firmowa“. Na mocy wyroku Sądu Polubownego = 
dnia 10 lipca 19 8 r. zatwierdzonego decytją Sądu 
Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego w da. 
18 października 1928 r. ogłoszono likwidację spėlki i 
likwidatorem wyznaczono Włodzimierza Antipowa 
zam. w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 30, 3325/V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągniętonastę- 

pujące wpisy pierwotne: 
W dniu 24.1. 1931 r. 

12581. |. Firma: „Calel Terkiel — Sklep farb i 
artykułów kolonjalnych* w Wilnie, Zawalna 46. Sklep 
farb i artykułów kolonjalnych Firma istnieje od 1931 
roku. Właściciel — Terkiel Calel zam. w Wilnie, sl. 
W. Pohulanka 35. 3326/V1 

12582. |. Firma: „Borys Pupko* w Wiinie—Hala 
Miejska 155. Sklep brakowanych naczyń. Firma istnie- 
je od 1930 r. Właściciel — Pupko Borys zam. w Wil- 
nie, ul. Końska 26. 3327/Vk 

    

12583. |. Firma. zkłowił — Marja Kimmel“ w 
Wilnie, ul. Końska 26. Sklep naczyń i skład konsygna- 
cyjny huty szklanej Dąbrowa. Firma istnieje od 1930» 
roku Właściciel — Kimmel Marja zam. w Wilnie — 
ul. Makowa 7. Prokurentką firmy jest Tauba Pupko 
zam. w Wilnie, ul. Końske 26. 3328/V1 

12584. |. Firma: „Jankiel Berszczański" w Ejszysa- 
kach, pow. Lidzkiego. Sklep szkła i naczyń kuchen- 
nych. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel—Beraszczań- 

   

45. Labirynt) 
uł. Z. Chmielewski. Nagrody. 

Za najlepsze rozwiązania w wy- 
niku losowania nagrody otrzymali: 
Nagroda I-sza „Ostatni Wikingowie* 
powieść J. Bojera — p. Kazimierz 
Szypiłło z N. Święcian. Nagroda 
li-ga „Contessa* (exotica: H. Ostrow- 

Jaką drogę "ma obrać kot, 

> + Р Р 
aby nie wracając i nie przeci- 

  

  

  

  

skiego — p. J. Dudko z Zajezierza. 
Nagroda III-cia „Mord na placu 
Trzech Krzyży* powieść kryminalna 
M. Romańskiego — p. E. Wrzesiń- 
ski z Wilna. 

nając linji dojść do swej ofiary. 
  

  Za rozwiązanie 

8 pkt. w ki. Ii-ej. 
    

      

  

Bopierajele przemysł krajowy 

  

Kim Miejskie 

Ceny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. Od dn. 6 do 9 marca r. b. wł. będą wyśw. filmy: 

ZWIĄZEK PODLOTKÓW 
    

  

IšALA MIEJSKA Komedja w 12 akt. Przygody 15 dziewcząt na samotnej wyspie. W roli gł: Kathy Nagy. 

seme: orkos W/ paszczy krokodyla 571: m — D y O y w 3 akt. 

Kasa czynna od godz.3 m.30. Początek seansów o g. 4-ej Nast. program: Więcej gazu. 

Dziś ostatni dzień! Śpieszcie ujrzećl Początek o godz. 2-ej. Na 1l-szy i 2-gi seane ceny zniżone. 
Najnowszy polski przebój Dramat szen" SERCE NA ULICY > wew St. Kiedrzyńskiego miłosny 

KINO-TRATR W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, Hanka Rozwadowska, 

m. 
K. Junosza-Stępowski, Modzelewska i in. — — — DODATEK DŹWIĘKOWY. 

Jutro premjera! Rewelacyjny przebój dźwiękowy! Rekord humoru na całym świeciel 
w przepięk- Ulubienica świata, czarująca bohaterka z fil- J eanette M a c D 0 n a l d и 
nym filmie mów: „Parada miłości* i „Krół żebraków" 

Cudowne egzotyczne krescjel 

Wyspa zatopionych serc DODATKI DŹWIĘKOWE. 

  

  

  

DŹWIĘKOWA KINO 

„МО 
* ml, 4. Mickiewicza 22. 

Polska mowat Polski spiewi Dziś ulu- Parada Paramountu 
bieniec publiczności MAURICE CHEVALIER 

w największym filmie sezonu 1931 roku 

W rolach pozostałych: Nancy Carroll, Gary Cooper, Liljan Roth i wiele innych gwiazd „Paramountu“. i 

Numery rewjowe w języku polskim wykon. Mira Zimiūska i Marjusz Maszynski 
NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. Na |-y seans ceny zniż. Seansy a godz. 4, 6, 8.i 1030 

  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
uł. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! Zachwyc. ae WARTA NOCNA 2 ‚ dźwiękowył miłosny 

W rol.'gł.: Mikołaj Suzanin 
  

NAD PROGRAM: 
i Paul Łukas. Dodatki dźwiękowe. 

Początek semns. o godź. 4, €, 8 i 1030, w soboty i niedz. o g. 2-ej 
ei: Billie Dove, 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Jutro premjera! wa ebaeće twice. testa GRETA GARB 

POCAŁUNE 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — 

  

w swej najnowszej i najlep- 
szej z najlepszych kreacji 

wielki dramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej, tar- 
ganej burzą zmysłów i namiętności. Najwytworniejsza 
para kochanków GRETA GARBO i CONRAD NAGEL 

W sobotę i niedzielę o godzinie 2-ej. 

  

  

  

KINO -TEATR Dziś nadzwyczaj e © z Williamem Des- 

dom IKlqb Czarne eki sone tara 
M Į M 0 Z A sensacyjny p. t. w rołach głównych. 

' ` 5 z NAD PROGRAM: mł. Wielka kr. 5 | Dwie serje razem, —20 aktów. NAD PR Aktualności dnia. 

KINO -TEATR Dziś! O czem mówi cały świat? O okropnościach Bit d S 
j „'E. Remarque'a. Najnowsze arcy- STYLOWY JF” ee ywa e e TE be са па ommą 

4 : Monumentalny epokowy dramat Narodów, żadna księga i żadne pióro ze Lai e co ten sa > = 3 Tu е ё е оааа 
—_ Wielka 36. Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte ZR AE wada T wietla się tylko u nas i w ża: 

Kino - Teatr Dziś! — — — Wielki film produkcji francuskiej] — — —. Dwie serje w jednym programie! 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-62 

   

  

A. ca wina CSS, ona 

„Kurjer Wileński” S-ka z ogr. edp. 

Golgota uczciwej kobiety (La maison du Mistere) 
Wspaniały 14-toaktowy dramat sensac. salonowy. Przeróbka znanej pow. Juljusza Mary. W rol. gł: NATALIA 

LISIENKO i: MIKOŁAJ KOLIN. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

ias ka 

4 
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Druk. „Znicr“, Wilno, ul. Š-to Jaūska 1, telefon 8-40 

obligacyj. odbywač się bedzie w Centrali Banku w Warszawie i w jego Od- 
działach, począwszy od dnia I-IV. 1931 r. na podstawie przzdłożonych odcinków 
względnie kuponów. 

Wypłata zać należności ze wylosowane 4'/,%-we i 4%-we obligacje komu- 
nałne oraz za 4%-we obligacje kolejowe b. Banki Krajcwego w ich pełnej war- 
tości nominalnej. przerachowanej na walutę złotową, oraz za kupony płatne 
| kwietnia 1931 r., tak od wylosowanych jak i będących w obiegu obligacyj na- 
stąpi w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, który temi 
emisjami administruje, a także w Centrali i innych Oddziałach Banku, od dnia 
I kwietnia '93] r począwszy, za przedłożeniem odnośnych odcinków względnie 
kuponów. 

Oprocentowanie wylosowanych obligacyj ustaje z dniem | kwietnia 1931 r. 

Obwieszczenie. 
Wileńska Izba Skarbowa podaje do ogólnej wia- 

domości, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skar- 
bu z dnia 24-X1. 30 r (Dz. U. R. P. Nr. 87 poz. 686 
z 1930 r.) z dniem I lipca r. b. będą ustanowione Po- 
wiatowe Wolne Składy Soli zamiast dotychczasowych 
hurtowni solnych, które z dniem tym będą zlikwido- 
wane. 

Na terenie tut. Izby będzie utworzonych 9 Wol- 
nych Składów, a mianowicie: w Wilnie (Grodzki), w 
Głębokiem na powiat Dziśnieński, w Mołodecznie na 
pow. Mołodecki oraz w powiatach: Brasławskim. Po- 
stawskim, Wilejskim, Wileńsko-Trockim, Święciańskim 
i Oszmiańskim. 

Do uzyskania zezwolenia na prowadzenie Wol- 
nych Składów Soli w wyżej wymienionych miejsco- 
wościach będą mieli pierwęzeństwo dotychczasowi 
koncesjonaryusze wolnych składów i hurtowych sprze- 
daży soli. Ze względu na małą liczbę tych składów 
zrzeszenie się dotychczasowych koncesjonazjuszy tej 
branży jest wskazane. 

Podania osób, ubiegających się o te zezwolenia 
winny być wniesione do dnia 15 marca r. b. do tut. 
Izby Skarbowej za pośrednictwem właściwych Urzę- 
dów Akcyzowych z podaniem wszystkich danych, wy- 
mienionych w $ !3 wyżej zacytowanego rozporządze- 
nia Ministra Skarbu. 

Podania wniesione po upływie wyżej oznaczone- 
go terminu nie będą rozpatrywnne. 

(— ) E. Ratyński 
Prezes lzby Skarbowej. 

[eg 
® ® 

Licytacja. 
Dnia 14 marca 1931 r. o godzinie 10 reno w sali 

posiedzień Sądu Okręgowego ul. Mickiewicza 36 od- 
będzie się licytacja majątku Wołokumpie, położone- 
go w obrębie m. Wilna w składzie 25 hektarów zie- 
mi z lasem i zabudowaniami nad Wilją Suma po- 
czątkowa 35.100 zł. Licytuje Komornik przy Sądzie 
Grodzkim Franciszek Legiecki (Jakoba Jasińskiego |). 

Krajowy Bank Spółdzielczy 
Pań i Panów w charakterze 

  

przyjmie jeszcze kilku 
"zastępców, Zgłaszać się do Oddziału Banku w lo- 
"kalu Biura Ogłoszeń 5. Jutans, ul. Niemiecka Nr. 4. 
  

SPRZEDAJE SIĘ 
fabryka cukru i czekołedy z stałą klijentelą oraz 
z własną wytwórnią mechaniczną pudełek w centrum 
miasta. Dow. się w Biurze Ogłoszeń ]. Karlina, 

® Niemiecka 22, tel. 605. 

ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszem mam zaszczyt podać do laskawej wiado- 
mości P. T., że z dniem 22-П. r. b. został otwarty 

Skiep Materjałów Piśmiennych 
pod firmą 

„ELEONORA“ 
przy uł. Św. Jańskiej 1, 

obficie zaopatrzony we wszelkie materjały piśmienne, 
kreślarskie i t. p. 

Т на E. MOŽEJKOWNA. 

  

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

amerykańskie gweran- 

i skeaikdasas. 

towane, oraz wszelkie   

  ski Jankiel zam. tamże. 

12585. 1. 

12586 I. 
Bramson“ 

2329/Vi 

Firma: „Wiłwar — Jankiel Bazyljan“ ww 
Wilnie, ul. Kwiatowa 7. Biuro ekspedycyjne. 
istnieje od 1931 r. Właściciel 
w Wilnie, przy ul. Zawalnej 27. 

Firma 
Bazyljan Jankiel zam. 

3330/VI 

Firma: „Optypol — zakład Optyczny i 
fotograficzny Aleksander w Wilnie, el. 
Miekiewicza 1|-a. Sprzedaž przedmiotów Optycznyek 
i fotograficznych. Firma istnieje od 1931 r. 
ciel — Bramson Aleksander zam. tamże, 

  

Leczna Litewskiego Stow. Pomocy Sanit, 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10 — 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgónowskie została obniśona. 
  

4. 

DOM 
HANDLOWY 

z linoleum. 

Rzeczy podróżne.   
K. RYMKIEWiCZ 

Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

POLECA W WIELKIM WYBORZE: 

CHODNIKI i wycieraczki kokosowe, DYWANY 
Tania wyprzedaż po sezonowa 

ŚNIEGOWCÓW i KALOSZ. 
3539 Ceny b. zniżone.   
  

Ważne dla 
zastępców! 

Poszukujemy kilku 
zdolnych zastępców 
do ratalnej sprzeda- 
ży najnowszej 3*fo 
pożyczki budowlanej 
1 II! emisji dolarowej. 
Płacimy najwyższą 
prowizję. ręczymy za 
1000—1500 zł. mie- 
sięcznej prowizji. Za- 
wodowym zastępcom 
i subzastępcom daje- 
„my po próbnym okre- 
sie koszty podróży i 
ewentualną pensję. 

Początkujących pou- 
czamy naszym naj- 

nowszym systemem. 

Listy możliwie z fo- 
tografją: Lwowskie 
Towarzystwo Kredy- 
towe, Lwów, Legjo- 
nów 33. 

  

Od roku 1643 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Pei 

| 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaiy, łóżka it,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY KOWOŚCI. i 

1176 

Różne sumy 
ulokujemy wyłącznie na 
bardzo pewne hipoteki 

miejskie i wiejskie. 

wileńskie Binro 
Komisowo-Handlowe 

„Mickiewicza2l m.4tel, 152   

Tanie meble 
na raty 

we wzorowych war- 
sztatach do sprzeda- 
nia: 

1) Sypialnia dębo- 
wa z ptasim okiem 
inkrustacji Polisandra 

2) Gabinet maho- 
niowy, model 1931 r. 
Na Wystawie Targów 

Północnych „Grand Prix”. 

Subocz 19. Tel. 198 
od 12—3-ej. 

Sprzedaje się 

duży bufet 
nadający się do biura. 

Jagiellońska 6—7. 

Za10.000 doł. 
sprzedamy kamienicę w 
centrum miasta, o 26 mie- 
szkaniach, z dochodem 

14.000 zł. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlowe 

Mickiewicza? m.4tel 152 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
z 4 pokoi ze wszelkiemi 

wygodami (wanna, water) 

Sofjana 3, dowiedzieć się 
u dozorcy. 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„rilovianka“ 
uł. Królewska 9. 

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

Piwo. Gabinety. 

        

L 

  

Właści- 
3331/VI 

LH Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

i moczepłoi we, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz, 9-12 1 —& 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W.Z.P. 29. 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skėrna, wene 
Pycanė į moczopielowe 

Wileńska 3 
od godz. S—1 i 4—%, 

tel. 567. 3435 

  

  

  

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

Akuszerka 

Mara Araeziaa 
przyjmuje od 9 rano dę- 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Ne 3093. 

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, miestra- 
wność, zgagę, nudność,. 

wymioty, brak apetysu, 
ogólne osłabienie, ecetera. 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
na cały świat Dr. Dietla 
profesora Uniwersytetu Ja” 
giellońskiego. ądajcie 
bezpłatnej broszury ре- 

uczającej. 

Adres: Liszki — Apteka. 

Sprzedaje się 

w śródmieściu o 29 miesz” 
kaniach, dochód roczny 
31.000 złotych. Informacje: 

Gimnazjalna 6—15, godz. 
4—6 po poł. 

Tanio sprzedaje się. 

taksówka „Ford. 
ul. Połocka Nr, 4 m. 12 

          

że” paszport ragranicz-- 
my, wyd. przez Staro- 

stwo Lidzkie na imię 
Wolfa Szapiro, uniew. się. 

do wyna- Pianino “57 
Wiłkomierska 3—20. 

  

si zań QT witez, me wiarżi | piążki. Tękopiców Rudzica złe sem Dyrewie WYŻNE 
Wwożiysie m W $e Żabska 1, Połutos 248, 

tskrtęm — 15 gi, kronika sakó « KARO 

PO ZEFRG NS 

Redaktor odpowiedzialny Axłeni Wiszniewski


