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Nie jest rzeczą istotną czy Chiny 

oficjalnie wojnę Ja- 

ponji czy też tylko to uczynić posta- 

nowiły. Z chwilą, kiedy wojska japoń- 

wypowiedziały 

skie przekroczyły granice Mandżurji, 

a zwłaszcza ostatnio, po rozpoczęciu 

  

działań zbrojnych pod Szanghajem, 

odal stalicy Chin, sytuacja zmieni- 

zasadniczo. 

otąd akc 

przynajmniej 

japońska miała cechy.    
pozory zabezpiecza- 

nia własnych praw i interesów, naby* 

tych drogą formalnych umów, od na- 

stępstw 

Chinach. Japończycy posuwali się tyl- 

potęgującego się chaosu w 

ko wzdłuż ekspłoatowanych przez,sie= 

bie kolei. 

siębiorstwa sweich obywateli, oszczę” 

ochraniali majątek i przed- 

dzali miasta, tępili nieregularne ban- 

dy chińskie, Tam, gdzie spotykali opór 

wojsk lub zdezorganizowanych władz 

chińskich, 

jednocześnie 1) deklarowali zasadę u- 

łamali go bez pardonu, ale 

szanowania integralności terytorjal- 

nej Chin i 2) ograniczali swą akcję do 

Mandżurji i wschodniej części Mon- 

golji wewnętrznej. 

Tak czy inaczej przebieg wypad: 

ków doprowadził do faktycznej oku- 

pacji Mandžurji, 

jak uczy historja, 

dobrowolnego 

terytorjum. Aneksja jest środkiem bar 

a żaden skupant, 

nie zdradza chęci 

opuszczenia zajętego 

dzo niewygodnym i niebezpiecznym ze 

względu na stanowisko innych 

państw, a formalnie byłaby jawnem 

złamaniem licznych i uroczystych zo- 

powiązań. Poszła więc Japonja drogą 

utartą na Zachodzie: stworzenia po- 

zornie niepodległego państwa man- 

dżurskiego i roztoczenia nad niem 

swej daleko sięgającej opieki. Znalaz- 

ły się bez trudu miejscowe mandżur- 

„czynniki*, które okazały 

pójścia na rękę tym zamiarom Japon- 

skie chęć 

ji. zwłaszcza, że w Mandżurji istniały 

zawsze pewne tendencje separatysty- 

czne, oparte na odrębnościach narodo- 

wych. Ale w ciągu ubiegłych lat 20-tu 

„dokonały się tam wiełkie przesunięcia 

w składzie ludności. Do słabo przed- 

tem zaludnionej prowincji przesiedli- 

ło się w tym czasie kilkaset tysięcy Ja- 

pończyków, natomiast aż dwadzieścia 

kilka miljonów Chińczyków rdzen 

nych, u których poczucie jedności na- 

Koncep- 

cja rządzenia prowincją za pomocą 

„niepodległego* rządu mandżurskie- 

go, napotkać musiałaby prędzej czy 

później na silne przeszkody ze stro- 

Chińczyków. 

rodowej ogromnie wzrosło. 

ny napływowej 

Narazie więc sprawa ta pozostaje w 

masy 

zawieszeniu, mimo że był nawet za- 

powiedziany termin (11 luty) prokla- 

mowania niepodległego państwa man- 

dżurskiego i niewiadomo w jaki spo- 

sób Japonja zdecyduje trwałe: zabez- 

pieczyć swoje interesy w okuponym 

kraju, zwykła bowiem okupacja trwać 

długo nie może, choćby z powodu wieł 

kich kosztów, jakie pochłania. 

Działania i widoczne zamiary Ja- 

ponji w Mandżurji wywołały w uświa- 

domionych sferach Chin właściwych 

ogromne wzburzenie. Pojawiły się z 

różnych stron próby opanowania roz- 

gardjaszu chińskiego i pogodzenia 

walczących ze sobą obozów w obliczu 

najazdu japońskiego. Kanton (lewica 

Kuomitangu) zaczął rozmawiać z Nan- 

kinem (prawica), Rozmowy le dopro- 

wadziły do ustąpienia właściwego dy- 

ktatora Chin, marszałka Czang-Kai- 

Szeka. który swym ostrym 

antykomunistycznym naraził się ko- 

kursem 

munizującemu Kantonowi, poddać je- 

dnak rywalizujących i wałczących ze 

sobą generałów.i wielkorządców woli 

i kierownictwu jednego ośrodka wła” 

dzy dotąd nie zdołano. Rząd nankiń- 

ski — najprawowitszy — panuje fa- 

ktycznie tylko nad częścią Chin Środ- 
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POŻAR NAD 
kowych i. będąc oloczony naokoło 

niesamowitym chaosem, nie może 

przeciwstawić zdecydowanej polityce 

Japonji i świetnej jej armji skuteczne- 

go oporu. Kolos chiński jest w tej 

chwili niemal bezsilny. 

Antyjapońskie nastroje, nurtujące 

oddawna w masach chińskich, wyłały 

się ostatnich wypadkach w formie li- 

cznych wykroczeń przeciwko zamiesz- 

kałym w Chinach Japońezykom, oraz 

bojkotu towarów japońskich. Bezpo- 

średnią przyczyną bombardowania - 

a jak donoszą ostatnie depesze — i 

spalenia chińskiej dzielnicy Szangha- 

ju, jest akcja bojkotowa chińska, któ- 

rej zaprzestania zażądał admirał ja- 

lania    poński. Władze szanghajskie że 

tego nie chciały, a oczywiście i nie 

miały sposobu wykonać. Tajna orga- 

  

ja chińska p. n. „Miej odwagę u- 

mrzeč“ dokonała zamachu na gene- 

ralny konsulat japoński, a sfery na- 

cjonalistyczne chińskie rozwinęły pro- 

pagandę przeciwko przyjęciu jakich- 

kołwiek żądań japońskich, uznając je 

Ja- 

pońskie władze wojskowe postanowi- 

za naruszenie suwerenności Chin. 

ły siłą zdobyć posłuch dła siebie, a 

rząd nankiński rozkazał swojej armji 

bronić miasta. Rozgorzała walka. O- 

fiarą jej padły już masy mieszkańców 

   chińskiego miasta, a kule bzykają po 

ulicach koncesyj europejskich, które 

ochrania międzynarodowy korpus 0- 

chotniczy. 

Tak wygląda przebieg wypadków. 

słowa. Trudno jest dobrać którehy 

odpowiadały olbrzymiej skali. tych 

wypadków jako obrazu czy widowis- 

ka. Urywkowe. nieraz sprzeczne wia- 

domości nie mogą dać całości, którą 

wyobrazić sobie może ten chyba tyl- 

ko, kto własnemi oczami oglądał ol- 

brzymi, o budzącej się dopiero z kił- 

kutysięcznego letargu, a niedającej się 

obliczyć sile, kosmos chiński — odrę- 

bny świat w sobie, 

A teraz druga strona medalu. 

W Szanghaju toczy się otwarta 

wojna pomiędzy regułarnemi siłami 

zbrojnemi Japonji i Chin. Niema tu- 

taj już 

  

żadnych pozorów. Wojska idą 

przeciwko sobie z woli i rozkazu swo- 

ich rządów. Olbrzymie miasto stoi w 

płomieniach a kilkadziesiąt tysięcy E- 

uropejczyków chroni się przed kula 

mi w swojej dzielnicy. otoczonej mo- 

rzem ognia i rozgwarem walki. 

Walkę toczą państwa, zasiadające 

w Radzie Ligi Narodów, instytueji po- 

wołanej do zapobiegania wojnom i 

stania na straży pokoju. Rada Ligi 

właśnie w tej chwili obraduje nad za- 

„pokojowem* konfliktu 

Przedstawiciel Chin 

łatwieniem 

mandżurskiego! 

skarży się na Japonję, tej zaś delegat 

ostrzega Radę przed zastosowaniem 

art. 10 i 15 Paktu Ligi, 

„wywoła wielkie rozdrażnienie w Ja- 

ponieważ to 

ponji*. Komisja „studjow mandžur- 

skich“ przygotowania do dlu- 

Za rok złoży raport Ra- 

dzie. a ta znów się będzie zastanawia- 

czyni 

giej podróży...     

la nad „pokojowem zalatwieniem kon- 

fliktu*. Należy że do tego 

czasu „kontlikt“ zalat- 

wiony, choć nie w drodze pokojowej... 

mniemać, 

istotnie będzie 

Groteskowy obrazek. Świadczy on 

o tem, jak dalece wymyka się z rąk 

państw słaruszki-Europy prymat nad 

  

światem. Wy ą tam nowe niezna- 

ne potęgi. które niewiele sobie robią 

skrupułów ze zmęczenia Kuropy i jej 

pragnienia pokoju. 

szcze od stabilizacji stosunków, 

    
„ja daleką jest je- 

które 

jedynie mogą być podstawą zorgani- 

zowanego pokoju. Tam rozpoczyna się 

dopiero walka o miejsce wielkich na- 

rodów na skorupie ziemskiej. TF. zw. 

konflikt mandżurski — to tylko drob- 

  

ny i łagodny początek rywalizacji ol- 

brzymich sił. 

Uniwersalność Ligi Narodów jest 

jej piętą achillesową, jest błędem, któ- 

ry odbiera jej wszelkie realne znacze- 

Narodów może być tylko 
europejskim, 

które przeszły już okres fer- 

mentacji, które łączy ze sobą wspól- 

ny interes europejski, tylko bowiem 

Europa. 

nie. Liga 

tworem związkiem 

państw, 

jako całość, może stworzyć 

czynnik 

mi się na innych kontynentach mło- 

demi potęgami. 

współmierny z naradza jące” 

* 

Dokładniejsza ocena wypadków, 

  

rozgrywających się na 

Wschodniej Azji, ze stanowiska Pol- 

ski wymyka się narazie ze sfery możli 

Akcja japońska na północy 

że poważnie Rosję Sowiecką 

i osłabia jej nacisk w kierunku z 

chodnim. O tyle więc jest ona zjawi- 

skiem dla Europy, a więc i dla Polski 

dodatniem. Natomiast, wydaje się, że 

Japomja, rozszerzając swe działania na 

Środkowe Chiny, znacznie skompli- 

kowała swoje plany i pogłębiła kon- 

wybrzeżu 

wości. 

Chin wi 

    

flikt z kolosem chińskim, który — dziś 

bezsilny — jutro może stać się groź- 

ną i mściwą potęgą. 

Testis. 
  

Pogłoska © wypowiedzeniu wojny. 
LONDYN, 30-1. (Pat). Reuter podaje: Chiny wypowiedziały wojnę 

Japonii. 

LORDYN, 30-1. (Pat). Agencja Reutera, prostuląc swą poprzednią 

wiadomość o wypowiedzeniu przez Chiny wojny Japonii, donosi 

obecnie z Nankinu, że rząd chiński postanowił wypowiedzieć wojnę 

Japonii. Agencja Reutera podaje również, że londyńskie koła urzę- 

dowe nie otrzymały dotychczas oficjalnie wiadomości 0 postano- 

wieniu rządu chińskiego wypowiedzenia wojny. 

Wrażenie w Genewie. 
GENEWA 30. I. Pat. — Wiado- 

mość o wypowiedzenia wojny przez 
Chiny wzbudziła tu powszechną sen- 
sację. Delegacja ehińska zakomiunie 

kowała, że dotychczas nie «trzymała 
żadnej infarmacji o tezą łuk. że oce- 
nia, że wiadomość ta może być tat 
Szywa. puszezona jską halon próbny. 

  

  

Delegacja chińska zaprzecza. 
GENEWA. 3%. I. (Pat). Według ostatnich 

delegacja chińska przy Lidze 

  

Narodów zaprzecza wiadomości, że ( 
postanowiły. wypowiedzieć wojnę Japo 
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wanego naszego OJCA, TEŚCIA i DZIADKA 
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w zakres bankowości wchodzące 

  

Petycje ukraińskie na Radzie Ligi. 
Ostra Kkontrowersja referenta i min. Zaleskiego 

z lordem Cecilem. 

(Tel. od własn. koresp. z 

Ageneja „Iskra* donosi z Genewy: 
Rada Ligi Narodów na dzisiejs 
siedzeniu zapoznała się oficj 
raportem przedstawiciela Japonji d-ra 
Sato w sprawie ukraińskiej. Po refe- 
racie zabrał głos przedstawieieł Wiet- 
kiej Brytanji lord Cecil, usiłując pod 
wpływem próśb ukraińskieh poruszyć 
zagadnienie więziennictwa w Polsce. 
Cecil zarzuca retferentowi dr. Sato, że 
raport przedstawił dość późno i jest om 
niekompłetny. 

Japończyk odpowiedział Cecilowi 
bardzo ostro, iż raport doręczony z0- 
stał wszystkim członkom Rady w pią- 
tek i było dość czasu na jak i 

   

   
   

ciwia się najkategoryczni 
niu nowego referatu i uw iż do pe- 
tycyj ukraińskich powracać nie nałe- 
ży. 

Minister Załeski również w tonie 
bardzo stanowczym odpowiedział Ce 
cilowi, że właśnie przedstawiciel rzą- 
du angielskiego powinien nieco ina- 
czej patrzeć na te zagadnienie, ponie- 
waż rząd angielski posiada rozmaite 
trudności w utrzymaniu spokoju 
wśród narodowości wchodzących w 
skład imperjum brytyjskiego. 

Przedstawiciele Irlandji, Norwe- 

gji i Niemiec zgłosiłi wniosek, aby Ra- 
da Ligi Narodów wyraziła żal z powo- 

  

Warszawy ). 

du niewypłacenia przez rząd polski 
odszkodowań osobom poszkodowa- 
nym podczas t. zw. pacytikacji Mau 
łopołski Wschodniej w jesieni 1930 r. 

Raport d-ra Sato w sprawie pety- 
cyj ukraińskich Rada Łigi przyjęła je- 
dnogłośnie. wniosek zaś irlandzko-nor 
wesko — niemiecki odrzucono. 

  

Petycja ks. Pszczyńskiego. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy, 

Agencja „Iskra** donosi z Genewy: 
Na dzisiejszem posiedzeniu Rady 
gi rozpatrywana była petycja księcia 
Pszezyńskiego, którą retferował dr 
Sato. 

Referent uwzględnił stanowisko 
rządu polskiego stwierdzając, że ża- 
rządzenia i informacje o tem rządu 
połskiego dostarczone Radzie Ligi sta- 
nowią zupełne rozwiązanie sprawy. 
Dr. Sato proponuje uznanie sprawy 
za zamkniętą. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. Na- 
stępnie rozpatrywano notę niemiecką 

o sposobie dokonywania reformy roł- 
nej w Połsce. Na propozycję min. Za- 
leskiego sprawę tę odroczono do ma- 

ja. 
TERORGZACK W PTCZYCNIE PORGSOMCZY ROP 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

        

  

AŻJĄ. 
„Święta 

LONDYN 30. I. Pat. — Według in- 
formacyj, nadeszłych do Londynu w 
ciagu popołudnia, podana przez Reu- 
„tera wiadomość okazała się nieco wy- 
przedzającą wypadki albowiem rząd 
nankiński nie postanowił wypowie 
dzieć wojny, lecz wydział wykonawczy 
partji Kuomintangu, reprezentującej 
partję rządową, zdecydował ogłosić 
coś w rodzaju wojny świętej przeciw- 
ko inwazji japońskiej. Akcja militar- 
na, jaką rząd nankiński podejmie w 
wykonaniu tej uchwały Kuomintangu 
może jednak doprowadzić do forniał- 
nego wypowiedzenia wojny. W Lon- 

Pogotowie flety 
MANILLA (Filipiny). 30-1. 
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że pewne wy 
enie sytuaeji nastąpi w ciągu nie- 

dzieli. W każdym razie w kołach po- 
litycznych żywią przekonanie, że cha- 
os w Chinach: doszedł do punktu kuł- 
minacyjnego i wymaga bardzo szyb 
kich i stanowczych decyzyj międzyna- 
rodowych. Otwarcie konferencji roz- 
brojeniowej w tych warunkach uwa- 
żane jest za bardzo niefortunne i w 
związku z tem w Londynie mówią © 
możliwości odroczenia konferencji po 
dokonaniu we wtorek otwarcia na 4 
kub 5 dni, aż do wyjaśnienia sytuacji 
w Szanghaju. 

amerykańskiej. 
Nowych 8 kontrtorpedowców 

  

otrzymało rozkaz być w pelnem pogotowiu dla udania się do 

Szanghaju. 

NOWY YORK 30. I. Pat. — Flota 
azjatycka Stanów Zjednoczonych 0- 

. trzymała rozkaz w myśl którego ma 

być gotowa w każdej chwili do odpły- 

nięcia do Chin w obronie interesów 
znajdujących się tam obywateli ame- 
rykańskich. 

Niszczenie kolei wschodnio-chińskiej. 
  MOSKWA 30. I. Pat. — Z Pekinu 

donoszą. że wojska chińskie niszczą 
tory kolejowe w różnych punktach po 
łudniowego odcinka kolei wschodnie- 
chińskiej. Na rozkaz dowództwa 
wojsk chińskich wysadzone zostały w 
powietrze mosty kolejowe. Funkejo- 
narjusze kolei wschodniorchińskiej, 
usiłujący zapobiec niszczenia torów 
kolejowych i mostów, zostali areszto- 
wani przez żołnierzy chińskich, 

Wszystkie powyższe Środki, stoso- 
wane przez dowództwe wojsk chiń- 

    

skich stoją najwidoczniej w związku 
z eyrkularzem dowódcy wojsk ehiū- 
skiek okręgu kolei wscehodnio-chiń- 
skiej gen. Din-Czeu, wystosowanym 
do wszystkich konsułów w Charbinie. 

Gen. Din-Czeu zapowiada w tym 
cyrkularzu o swej decyzji stawiania 
zbrojnego oporu przeciw gwałtom 
wojsk japońskich, które przemocą za- 
władnęży pociągami kolei wschodnio - 
chińskiej w celu transportowania 
swych wojsk. 

Eskadra japońska w Szanghaju. 
NOWY YORK 30. I. Pat. —We 

dług otrzymanych tu doniesień z Szan 
ghaju, przybył tam krążownik i 4 tar- 
pedowee japońskie. 

Czang-ilal-Szek wzywa Chiny da oporu. 
SZANGHAJ. 30. L (Pat). W depeszy do 

dowódców wojskowych w całym kraju mar 
szałek; Czang-Kai-Szek  oświadeza, że losy 
Chin są w niebezpieczeństwie. Każdy, kto 
pesiada uczucia patrjotyczne, nie może dłu- 

  

żej znieść ucisku Japończyków. „Nadszedł 
czas — głosi depesza — w którym rząd i 

jego armja powinny stanąć w obronie ho- 
noru i egzysteneji narodu chińskiego. Go- 
towi jeste: walczyć i ponosić raczej ofia- 
ry, niź ugiąć się przed Japończykami, któ- 
rzy pogwałcili umowy i niszczą pokój świa- 
towy. 

   

Japonja wycofa się z Ligi Narodów 
w razie zastosowania art. 10 i 15 statutu Ligi. 

TOKIO 30. I. Pat. — Minister Spr. 
Zagranicznych powiadomił amhasa- 
dora angielskiego, iż Japonja nie po- 
dejmie żadnych działań na terenie 
koneesji międzynarodowej bez poro- 
zumienia się z władzami lokalnemi. 

Przedstawiciel ministerstwa spraw za- 
granicznych dał jednocześnie do zrozu 
mienia, iż w razie powołania się na 
art. 10 i 15 statutu Ligi Japonja me- 
głaby być zmuszona do wycofania się 
z Ligi Narodów. 

Liga Narodów dyskutuje i wciąż oczekuje.. 
GENEWA. 50. I. (Pat). Po wyczerpaniu 

porządku dziennego toczyła się dalsza dys- 
kusja nad kontliktem japońsko-chtńskim. 
Sekretarz generalny zakemunikowal, že za- 
proponował przedstawicielom rządów, za- 
siadających w Radzie a posiadających re- 
prezentantów w Szanghaju, by ei ostatni u- 
tworzyły komisję na miejscu i zbadali przy- 
czyny i możliwość załatwienia sporu. Możłi- 
wy jest udział przedstawiciela Stanów Zjedno 
czonych, o ile rząd amerykański wyrazi swą 

  

zgodę na udział w dyskusji nafury praw— 
nej. 

Przedstawiciel Japonji kwestjonował w' 
dałszym ciągu możliwość natychmiastowego: 
zastosowania art. 15, podkreślając, że zasto- 
sowanie to wywoła niczadowolenie opinji w” 
Japonji. Inni członkowie Rady podnosili, że 
jest możliwe, aby art. 15 nie został zastoso- 
wany, gdy jeden z członków Rady tego: żą- 
da. Tymczasem Rada oczekiwać będzie na 
raport z Szanghaju. 

Transporty wojsk chińskich do Szanghaju. 
NANKIN. 30. I. (Pat). Pociągi pełne wojsk 

ehińskich wysyłane są możliwie najszybciej 
dn Szanghaju, wśród owaeyj tysięcznych tłu 
mów, wnoszących sztandary z napisami: „Sta 
wiajmy opór napastnikom, utrzymajmy 

LADIES 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

TERE WATT TOYOTA 
POSYŁKI żywnościcwe 
bezpośrednio z Polski do Rosji 
ma acz a prawo wysyłać 

koncesjonowana sra 
56 arszawa, 

„PR ESTO g ul Fredry 10 
Jednocześnie firma posiada jedynie 
prawo przyjmowania WPŁAT na 
składy towa- T 0 R 6 s I N* 

odzieży, bielizny, obu- 
wia, artykułów gospodarstwa domo- 

wego i t. p. 

W WILNIE ; Wileńszczyźnie zamó- 
wienia na przesyłki przyjmuje 
i szczegółowych informacyj udziela 

Dom 
Ekspedycyin, BT. Strakun 

Wilno, Niemiecka 22, tel. 293. 

    

    

Szanghaj za wszelką cenę*. W międzyczasie 
władze nankińskie wzmacniają środki obro- 
ny Nankinu. W miejsce wojsk wysyłanych 
do Szanghaju przybywają do Nankinu ne- 
we oddzia 

PRZYBYŁ DO WILNA i 
i rozpoczął przyjęcia chorych 

Prof. dr. D. Krzyżanowski 3 
(CHOROBY WEWNĘTRZNE) 

w godz. 12 — | i 4—7 codziennie 
prócz dni świątecznych i 

    

    

  

Wileńska 28 m. 9 tel. 700 
44440 200200004401 0440400000 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

B-P TW GD GE OS PCD GOOD UNE. 
Jutro 1 go lutego r.b. w Salonach 

Kasyna Garnizonowego pod protekto- 
ratem Prezesa Rady Naczelnej do 
Spraw Pomocy Młodzieży Akademic- 
kiej Pana Marszałka Władysława Racz- 
kiewicza i ] M. Rektora U.S.B prof. 
dr. Al. Januszkiewicza odbędzie się 
Xill-ty Doroczny Bal Ogólnoskade- 
micki, Wstęp 8 zł, dla akademików 
4 zł. Przyjdź na Bal, bo pozbawisz 
siebie największej przyjemności kar- 
nawału. 

  



ZAGADKOWA AFERA. 
Wiele wrzawy wywołuje obecnie 

w całej Europie zagadkowa afera z 
niedoszłem porwaniem w Konstancy 
głośnego b. czekisty Agabekowa. 

Jak wynika z dotychczasowych 
danych, sprawa przedstawia się na- 
stępująco: 

W Brukseli przebywał stałe nieja- 
ki Agabekow-Artiunow, głośny ze 
swych rewelacyj o działałności GPU. 
Pełnił on w swoim czasie w Moskwie 
ważne funkcje w charakterze sekre- 
tarza osobistego Stalina i był jednym 
z organizatorów GPU — jak sam po- 
wiada — świetnie obznajmiony z me- 
todami działania tej osławionej insty- 
tucji. Potem jednak nawiązał Agebe 
kow potajemne stosunki z przebywa” 
jącym na wyganiu Trockim i został 
wezwany przez Stalina do niezwłocz- 
nego powrotu do Moskwy. Wiedząc 
czem to pachnie, Agebekow odmówił 
powrotu. Odtąd Stalin miał mu po- 
przysiąc zemstę, zwłaszcza, że Aga- 
bekow rozporządza podobno jakiemiś 
tajnemi dokumentami niesłychanej 
wagi, których opublikowanie ogrom- 
nie skompromitowałoby rząd sowiec- 
ki. Treść tych dokumentów miał Aga" 
bekow zakomunikować w swoim cza- 
sie gen. Kutiepowowi, co ten ostatni 
przypłacił, jak wiadomo, życiem. Nie 
przeto dziwnego, że zagraniczni agea- 
ci GPU otrzymali rozkaz porwania 
żywego lub umarłego Agabekowa, 
mając przyobiecane 1 miljon dolarów 
za dostarczenie „niewozwraszczenca'* 
żywcem, zaś pół miljona — za umar 
łego. Słowem GPU zorganizować miało 
całą nagankę na niewygodnego dla 
siebie zbiega. Porywanie potrzebnych 
osób na obcem terytorjum nie stano- 
wi, jak się zdaje, dla GPU zbytnich 
trudności. Świadczy o tem chociażby 
przykład gen. Kutiepowa. O coś po- 
dobnego chodziło też w sprawie Aga- 

bekowa. 
W grudniu r. ub. zjawił się u Aga- 

bekowa w Brukseli pewien gentleman 
angielski nazwiskiem Albert Stopford 
z propozycją grubego zarobku. Pro- 
pozycja polega na tem, że Agabekow 
udałby się do któregoś z portów czar- 
nomorskich na Bałkanach np. do buł- 

garskiej Warny, skąd mógłby, jako 
znający stosunki sowieckie, *ułatw ić 
wyjazd z Odessy pewnej damy z cór- 
ką nazwiskiem Filja. Mężem tej da- 
my miał być zamieszkały stale w Pa- 
ryżu Gruzin Filja, który w młodości 
służył jako lokaj w bogatej rodzinie . 
rosyjskiej Suchomlinowych i rozko- 
chał w sobie młodą córkę swego pa- 
na. W wyniku romansu, nastąpił ślub. 
Stary Suchomlinow złożyć miał w 
swoim czasie w jednym z banków 
szwajcarskich 200.000 fr. szwajc. na 
imię tej właśnie córki. Obecnie zaś 
Filja musi ciężko pracować na chleb 
powszedni w Paryżu, zaś jego żona 
z córką — klepać biedę w Odessie, 
skąd władze sowieckie nie pozwalają 
jej wyjechać. Pieniądze w banku 
szwajcarskim możnaby podjąć jedy- 
nie w obecności pani Filji. Biedny 
Gruzin zwrócił się więc o poradę do 
n$ejakiego Lecoccque'a, paryżanina, 
zajmującego się oficjalnie ustawia- 
niem aparatów centralnego ogrzewa- 
nia. Lecocque zwórcił się zkolei do 
„Stopforda, z prośbą o finansowanie 
przedsięwzięcia, które miało połegać 
na sprowadzeniu w jakikolwiek spo- 
sób żony Filji z Odessy. Stopford, 
poważny, blisko 70-letni starzec prze- 
czyta niedawno rewelacje Agabekowa 
o GPU i doszedł do przekonania, że 
właśnie Agabekow, b. czekista šwiet- 
nie się nadaje do roli pośrednika w 
wydobyciu żony i córki Filji z Odessy. 

Agabekow — jeżeli wierzyć jego 
wynurzeniom — odrazu się domyślił, 
że ma do czynienia z zorganizowaną, 
a będącą na usługach Moskwy szaj- 
ką terorystów, która chce go zwabić 
do Warny, by następnie porwać i wy- 
wieźć do Rosji. Pozornie jednak Aga- 
bekow zgodził się na propozycję Sto- 
pforda i wyjechał na Bałkany. Do 
Warny jednak nie dotarł, gdyż kon- 
sulat bułgarski w Bukareszcie nie 
miał prawa udzielić mu jako posia- 
daczowi t. zw. paszportu Nansena wi- 

zy wjazdowej. Wobec tego, Agabekow 
miał powrócić znów do Brukseli. Jed- 
nak wkrótce potem ci sami ludzie 
znowu zwrócili się do niego z pro* 
pozycją udania się zamiast do Warny, 
do portu rumuńskiego Konstancy. 
Zaopatrzony w pieniądze i instrukcje 
Agabekow wyjechał na Bałkany po 
raz drugi. 

W międzyczasie rumuńska „sigu- 
ranza* (policja politycz.) otrzymała od 
policji belgijsklej poufne ostrzeżenie, 
że do Konstancy przybyć ma grupa 
terorystów z jakąś specjalną misją. 
W związku z tem, zwróciła policja 
rumuńska pilną uwagę na port w Kon 
stancy. Istotnie, jak się okazało, przy” 
było do Konstancy w krótkich odstę- 
pach czasu i na różnych okrętach sze- 
reg b. podejrzanych osobistości, nie- 
mających pozornie ze sobą nic wspól- 
nego, a jednak utrzymujących stały 
ze sobą kontakt. Uwagę „siguranzy** 
zwrócił na siebie zwłaszcza statek 
grecki „Filomela*, który zawinął do 
portu w Konstancy wioząc na swym 
pokładzie jakąś tajemniczą młodą pa- 
sażerkę nadzwyczajnej piękności. 
Przypomniano sobie, że w porwaniu 
gen. Kutiepowa również była zamie- 
szana jakaś zagadkowa piękna dama 
w płaszczu koloru beige. Pod pretek- 
stem poszukiwania narkotyków, prze 
prowadzili agenci policjj na statku 
skrupulatną rewizję. Wyniki, jej mia- 
ły być zgoła rewelacyjne: narkotyki, 
bibuła komunistyczna, szyfry szpie- 
gowskie, środki wybuchowe. Kapitana 
statku Spirydona Katapodisa i jego 
piękną towarzyszkę podróży, która się 
cynicznie podała za „kochankę kapi- 
tana* aresztowano. Równocześnie do- 
konano szeregu aresztów wśród in- 
nych, dawniej przybyłych osobistości. 

Wszystko wskazywało na to, że 
chodzi o zgóry uplanowane porwanie 
Agabekowa i zawiezienie go na „Fi- 
lomeli** do Odessy, gdzie, rzecz prosta 

siepacze z GPU odpowiednioby się z 
nim. rozprawili. 

Wśród aresztowanych znaleźli się: 
ów tajemniczy „specjalista od central- 
nego ogrzewania'* August Lecocque, 
co do którego zachodzi grube podej- 
rzenie, że jest właściwym kierowni- 
kiem całej tej bandy terorystycznej i 
że był zamieszany w aferę gen. Ku- 
tiepowa, dalej niejaki Grzegorz Alek- 
siejew, przechwalający się tem, że w 
swoim czasie czuwał nad osobistem 
bezpieczeństwem Stalina, następnie 
Grek Saba Samuridis, Rosjanin Eu- 
genjusz. Tonczew, Francuz Barłlatier, 
Szwajcar Jaeger i inni. Śledztwo w tej 
sprawie potrwa zapewne jeszcze dłu- 
go. Narazie zeznania aresztowanych 
terorystów rzucają ponure światło na 
działalność macek GPU. Najwięcej 
oskarża GPU oczywiście sam Agabe- 
kow, który jak powiada, nie jest pew- 
ny dnia ani godziny i niejako czuje 
krążącą śmierć. W Konstancy miał 
go już wspomniany  Aleksiejew za 
strzelić. W ostatniej chwili udaremni- 
li zamach przechodnie. 

Właściwie mówiąc, cała ta — jak 
mówią Rosjanie — „kutiepowszczyz- 
na“ jest mocno zagadkowa. Przede- 
wszystkiem niewyraźna jest róla sa- 
mego Agabekowa. Skoro, jak mówi, 
domyślił się, że teroryści chcą go zwa- 
bić w pułapkę, to poco w takim razie 
opuszczał Brukselę i jechał na Bałka- 
ny? Pozatem, o ile czekistom istotnie 
zależy na zgładzeniu Agabekowa, to po 
co mieliby oni inscenizować całą zawi- 
łą historję sprowadzania ofiary po- 
przez całą Europę aż nad m. Czarne 
i tam wyprawiania jej ad patres? Czy 
nie prościej palnąć w łeb b. sekreta- 
rzowi Stalina na miejscu w Brukseli, 
jak to np. zrobił z Petlurą w Paryżu 
Szwarcbart? Wreszcie, może istotnie 
biedny Gruzin Filja stęsknił do żony, 
dziecka i dobrobytu i istotnie chciał 
przy pomocy Agabekowa sprowadzić 
z Odessy rodzinę. 

Tak czy inaczej historja jest b. nie” 
jasna i stanowi wdzięczne pole do 
popisu różnych Sherlocków Holme- 
sów i... dziennikarzy, którzy nią kar- 
mią swych cierpliwych czytelników. 

J-ski. 

  

Listy z Warszawy. 
Robotnik a chlebodawca. — 
Dzieje jednego kryzysu. — 

Przedsiębiorcza indolencja. — 
Zawodzące znakomitości. — Rodzima tandeta. — 

Oo gotowego! — 

Czego chce publiczność? 

Nieraz już zwracano uwagę, że ro- 
botnik polski w zestawieniu z robotni- 
kiem zachodnio-europejskim prezen* 
tuje się daleko lepiej, aniżeli t. zw. 
<hlebodawca polski, porównywany z 
zagranicznym przedsiębiorcą. Już sa- 
mo to, iż wydajność pracy robotnika 
naszego na obczyźnie znacznie jest 
wyższa, aniżeli w kraju, ujemnie 
świadczy o metodach i organizacji 
warsztatów miejscowych, co jest wi- 
ną kierownictwa. 

I rzeczywiście, w jakąkolwiek ga” 
łąż wytwórczości wejrzymy, uderza 
przedewszystkiem indołencja i kon- 
serwatyzm zwierzchników. Spóźniają 
się z wprowadzeniem nowych narzę- 
dzi pracy, ignorują uproszczone sy- 
stemy; w walce konkurencyjnej \’у- 
kazują brak inicjatywy i t. d. Leni- 
stwo i ospałość zdaje się być powsze- 
<chną cechą wszystkich naszych tyją- 
cych i pasorzytujących dyrektorów, 
za której smętne następstwa każą pla- 
cić wyzyskiwanemu pracownikowi. 

Stanowi to jeden z poważnych 

czynników obecnego przesilenia, tra- 
piącego .nietylko przemysł i handel. 
Przypomnijmy sobie tylko okoliczno- 
ści, które tak bardzo zaostrzyły u nas 
kryzys teatralny. 

W czasie wojny teatry prospero- 
wały nadspodziewanie dobrze. Aż się 
dziwiono. Widać, potrzebne były sko- 
łatanym nerwom. Tłoczyła się publi- 
czność cywilna, zapełniali widownię 
urlopujący (łub „dekujący się“) woj- 
skowi, pchali się i dobrze płacili „pa- 
skarze“. Ruch ten nie osłabł i w pier- 
wszych latach po burzy, gdy ludzie 
uciekali od padającej marki polskiej 
i wydawali ją z lekkiem sercem. 

A cóż na to dyrekcje? Czy we wła- 
ściwy sposób próbowały wykorzystać 
dobrą konjunkturę? Spopularyzować 
teatr, wzmocnić jego fundamenty , o- 
żywić twórczością rodzimą i t. d.? 
№е...! Umieli oni tylko jedno: wy- 
dzierać sobie faworytów mas. Każdy 
chciał przyjść do gotowego. Pokazał 
się na jakiejś scenie, czy scence аг!у- 
sta, zdobywający brawa, ściągający 

UM UM ORAN NAN MAEIKUI 

Dnia 29 stycznia b. r. rozpoczęliśmy nasz tradycyjny 

„BIAŁY TYDZIEŃ” | 
Jest to jedyna, prawdziwa, doroczna okazja taniego kupna, przy dużym wyborze: 

TOWARÓW BIAŁYCH W SZTUCZKACH, 
TOWARÓW BIAŁYCH NA METRY, 

Z
A
N
A
 

OBRUSÓW, 
KAP PIKOWYCH, 

SERWET, 
RĘCZNIKÓW, 

ŚCIEREK, 

IAEA iii 

BIELIZNY POŚCIELOWEJ, 
CHUSTECZEK, 

V A 

Z komisji budžetoweį Sejmu. 
Odprawa posła Miedzińskiego opozycjonistom. 

WARSZAWA. 30. I. (Pat). Komisja bud- 
żetowa na sobotniem posiedzeniu przystąpi- 
ła do debaty nad ustawą skarbową i refera- 
tem generalnym. 

Sprawozdawca generalny pos. MIEDZIŃ- 
SKI odpowiada na wstępie na zarzut opo- 
zycjł zbytniego i nieprzewidującego optymiz 
mu rządu i BBWR w ocenie przyczyn kry- 
zysu ekonomicznego. Mówca podkreśla, że 
kryzys dotyka najbardziej wytwórczość rol- 
ną. Rozwarcie nożyc pomiędzy wartością pro 
dukcji rolnej i przemysłowej jest bardzo 
szerokie. Próby zwierania możye dotąd nie 
będą skuteczne, dopóki wysiłek ten będzie 
czyniony przez państwa tyłko w ich wew- 
nętrznym zakresie, a jednocześnie hamowany 
przez szereg wielkich krajów, gdy chodzi o 
skalę międzynarodową. 

Referent porusza następnie zagadnienie 
kosztów zaciągniętych kredytów. przyczem 
zaznacza, że istnieją dziś nożyce także mię- 
dzy realną wartością pieniędzy, wówczas gdy 
były pożyczane i dziś, Nożyce te rozwierają 
się coraz bardziej: bez żadnej zwyżki sto- 
py obciążenia spłatą procentów stają się w 
miarę spadku cen c€oraz wyższe, W tych wa- 
runkach program zniżki cen na artykuły 
przemysłowe do pozłomu cen rolniczych nie 
wystarcza dla uzyskania równowagi gospo- 
darczej. Referent uważa za konieczną rów" 
noległą rewizję wysokości długoterminowych 
obciążeń kredytowych celem sprowadzenia 
ich do wartości takiej, jaką reprezentowały 
intencje kontraktów. Referent - dochodzi do 
przekonania, że nie mamy do czynienia z 
nadprodukcją. Nie może istnieć nadpro- 
dukcja we wszystkich gatunkach wytworów 
jednocześnie, ale mamy do czynienia z pro- 
dukcją, opartą na błędnej kalkulacji, skal- 
kulowaną wedle nadkonsumcji, wedłe lat 

wojny, inflacji pieniądza i inflaejt kredy- 
tów. 

Zkołeł pos. Miedziński polemizuje z te- 
жа socjalistyczną, Że wszystkiemu winien 
jest ustrój kapitalistyczny, z tezą narodowej 
demokracji — że trudności polskie wogėle 
nie pochodzą z gospodarczego kryzysu šwla- 
towego, lecz przeciwnie są poprostu skut- 
kami błędów rząwu. Przy tej okazji refe- 
rent podkreśla, że słowo „deficyt** obecnie 
już nikogo nie przeraża, gdyż deficyt istnie- 
je w szeregu największych państw. Nie- 
wątpliwie — mówi referent — popełniano 
u nas błędy w zakresie zarówno przewidy- 
wań, jak i niektórych posunięć gospodar- 
czych, ale wbrew oskarżeniom, wbrew sy- 
stematyczneį kampanji bezprogramowego 
biadania nad rzekomą bezradnością rządu, 
kierunek zasadniczy polityki państwowej w 
Polsce był słuszny, co więcej — błędów było 
niewiełe i potrafiono je naprawić. 

Pos. Miedziński wskazuje następnie na 
wysiłki rządu, zmierzające do utrzymania 
równowagi budżetowej. Deficyt pokrywany 
był z oszczędzonych rezerw kasowych. Refe- 
rent stwierdza z naciskiem į calem poezueiem 
odpowiedziałności, że zapowiedziane utrzy- 
manie równowagi budżetowej zostało w ca- 
łości dokonane, Utrzymaliśmy na dotych- 
czasowym poziomie naszą walutę, mimo że 
warunki były przeciwko nam. 

Ježeli Polska jest dziś jednym z niełicz- 
nych krajów, które mogły istnieć bez prze- 
pisów dewizowych, bez ograniczenia ruchu 
kapitałów i bez moratorjum, to zawdzię- 
czamy ten fakt najczęściej niedostrzegalne- 
mu ezynnikowi, który może wpływać na ży- 
cie finansowe Polski. Nazwać go trzeba wia- 
rą w stabilizację stosunków. 

W tym okresie próby każdy obywateł 
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Z powodu dłuższej niepogody i trwającego karnawału wysprzeda- 

liśmy niektóte artykułu gumowe oraz taneczne pantofelki. 

Zawiadamiamy Sz. Klijentelę, że dziś w nocy otrzymaliśmy 

nowy transport 
(2000 par) brakującego sortymentu tak, że w poniedziałek |-go lutego 

będziemy mogli wszelkim wymaganiom naszej Sz. Kl jenteli zadośćuczynić. 

tłumy — zaraz impreza konkurencyj- 
na usiłowała zabrać go spółzawodni- 
kowi. Rozpoczynała się licytacja: kto 
da więcej. 

Rezultat był ten, że owi ulubieńcy 
zyskiwali gaże fantastyczne, bezsen- 
sownie wysokie; na to zaś, żeby się 
opłacali, należało wystawiane sztuki 
podporządkować ich indywidualno- 
ści — indywidualności często wcale 
nieciekawej, ale _ odpowiadającej 
zwulgaryzowanym przez wojnę gu- 
stom. Oto początek wykolejenia się 
teatru. Lenistwo dyrektorów, ich kro- 
czenie drogą najmniejszego 
niesumienna konkurencja — wszyst- 
ko to rozdęło budżety i spowodowało 
chwiłowy przerost dobrobytu aktor- 
skiego, po którym nastąpiła dzisiej- 
sza nędza aktorska — pokuta. 

Takie same lenistwo, taki sam brak 
inicjatywy i korzystanie z gotowego 
widzimy teraz u przedsiębiorców fil- 
mowych. Narobili oto znów sporo ob- 
razów polskich. Reklamują je hałaś- 
liwie, podkreślając „rodzimość*... Ale 
niewiele to pomaga. Frekwencja nie 
odpowiada nadziejom. W ogłosze- 
niach czytamy, że na ekranie ukazują 
się ci a ci artyści, rozmaici ulubieńcy, 
znani ze scen i scenek stołecznych... 
Mimo to, widownie są dość puste. 
Dziwią się przedsiębiorcy: co to jest? 

oporu, 

  

dlaczego p. X-ski ma powodzenie w 

teatrze, p. Y-kowska ściąga do kaba- 
retu tłumy ,a tu jakoś nie „robi“?... 
Tymczasem odpowiedź jest bardzo 
prosta. Poco mam przyglądać się pa- 
nu X, czy pannie Y na ich cieniu i słu- 
chać głosów spotwornionych, skoro 
mogę widzieć i słyszeć żywych? 

To, co stanowi jedno z głównych 
i trudnych zadań impresarjów zagra- 
nicznych — mianowicie, wyszukiwa* 
nie nowych gwiazd, odnajdywanie po- 
staci, jak najściślei pasujących do 
roli — warszawski przedsiębiorca czy 
reżyser, próżniak, w zupełności za- 
niedbuje. Bierze 10, co ma pod ręką— 
znanych wszystkich artystów. Byle się 
jak najmniej trudzić, przyjść do go- 
towego. Nic go nie obchodzi, że tech- 
nika gry filmowej różni się od gry 
scenicznej; że teatr nie może dostar- 
czyć całej rozmaitości figur. odpowia- 
dających wszystkim postaciom, stwo- 
rzonym przez literaturę. Szukać mu 
się nie chce. Woli bohaterów Źerom: 
skiego, Zapolskiej, Sienkiewicza. Orze- 
szkowej przerabiać na aktorów war- 
szawskich, boć to przecież daleko łat- 
wiej. A potem zdziwienie: co to? pu- 
bliczności nie chce popierać swoj: 
skiej wytwórczości!?... Zgroza! 

Woli chodzić na filmy zagranicz- 
ne, gdzie nietylko przyjrzy się nie- 

FIRANEK GOTOWYCH, 
FIRANEK Z METRA, 

BIELIZNY DAMSKIEJ, 
BIELIZNY MĘSKIEJ, 

I WIELE INNYCH OKAZJI. 

Tylko duża i poważna, ciesząca się ogólnem zaufaniem, firma 

„B-u JABŁKOWSCY” $., 
MOŻE SPROSTAĆ TEMU TRUDNEMU DZISIAJ ZADANIU, DAJĄC ZA TAK NISKIE CENY — DOBRY TOWAR. 
UWAGA: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nasze ceny netto, uwidocznione w oknach wystawowych i na 

specjalną dekorację, urządzoną wewnątrz magazynu. 

  

ma możność naocznie sprawdzić, że nasze 
młode państwo, pozostawione swoim włas- 
nym siłom i poznaczone bliznami wojny, 
jest przecież zbudowane z materjału niem- 
niej, a może więcej odpornego, niż inne pań- 
stwa. na które patrzono zbyt często ze śle- 
pym podziwem. 

W ogólnym interesie leży uzgodnienie 
tych najogólniejszych wytycznyeh,  jakieh 
trzymać się trzeba będzie, chociażby to nie 
było łatwe, ani popularne, Na plan pierwszy 
wśród tych zagadnień wysuwa się koniecz- 
ność utrzymania stałości waluty. Referent 
przeciwstawia się wszełkim pomysłom in- 
flacyjnym czy dewalucyjnym. Drugiem wskaź 
nikiem jest utrzymanie równowagi budże- 
towej. Należy z uznaniem podkreślić, że 
rząd premiera Prystora podjął z całą stano- 
wczością ciężar pracy reform administracji 
w duchu oszezędnościowym. 

Najwyższą troską musi nas napawać sy- 
tuaeja obrotu towarowego zagranicznego. Poł 
ska musi więcej wywozić, niż przywozić, jeś- 

Il ma płacić swe zobowiązania zagraniezne. 
Ostatnie zarządzenia celne uznaje referent 
za wysoce cełowe. 

Dalej referent połemizuje z twierdzenia- 
mi opozycji, że budżet jest za wysoki I pod- 
krešla, że w zeszłym roku propozycje opo- 
mentów były jeszcze wyższe. 

Dziś trudno przesądzić, jak będą wyglą- 
dały dochody w roku przyszłym. Suma wy- 
datków około 2400 miljonów mieści w so- 
bie niewątpliwie pewną możliwość defleytu, 
widoczną zresztą przez sam prełiminarz. 

Ogółem wydatki łącznie z dopłatą do nie. 
których przedsiębiorstw, wynoszącą 7.3560 
tysięcy zł., przedstawiają się w kwocie 
2.416.917.311 zł. Łączny dochód wynosi 
2.372.357.100 zł. Niedobór w kwocie 
74.560.211 zł. pokryty zostanie z rezerw вКаг 
bowyeh. W zakończeniu przemówienia refe- 
rent omówił dalsze artykuły ustawy skarbo- 
wej. 

Pos. MINKOWSKI (BB) wyraża optymi- 
styczny pogląd, że gdy się przełamie kryzys 
kredytowy na Świecie. to Polska ma dane, 
by jedna z pierwszych uzyskała kredyty, a 
to dlatego, że rząd nasz w swoim czasie wy- 
konał szereg posusięć, które utrwaliły pew- 
ność. że Połska jest krajem budżetowo zrów 
noważonym. 

Pos. ROZMARIN (Kl. Żyd.) wyraża po- 
gląd, że budżet państwa jest wysoki, gdyż 
nawet w normalnych czasach nie powinien 
przekraczać 2 miljardów. 
Po przemówieniu pos. POLAKIEWICZA i SA 
NOJCY zebrał głos min. skarbu JAN PIŁ 
SUDSKI, który udzielił dodatkowych wy- 

jaśnień. Wi głosowaniu komisja przyjęła 
wnioski referenta. Na zakończenie przema- 
wiał przewodniczący komisji pos. BYRKA 
który zamykając posiedzenie oświadczył, że 
zamierza następne posiedzenie komisji bud- 
żetowej zwołać w połowie lutego po ode- 
słaniu budżetu z Senatu. 

BSS ERA 

Popierajcie Ligę Morską 

    

znanym miastom, zwiedzi kraje cieka' 
we, ale podziwiać też będzie artystów, 
których nigdzie indziej spotkać nie 
może. Nasze wytwórnie wychodzą z 
fałszywego zupełnie założenia, jako- 
by publiczność ciekawa była, jak wy- 
głąda na ekranie człowiek, którego 
znamy żywego. W rzeczywistości za- 
ciekawienie ma kierunek wprost prze- 
ciwny: chciałoby się ujrzeć w naturze 
postać znaną z ekranu. Ekran bar- 
dziej, aniżeli scena, oddala aktora od 
publiczności; a pożąda ona zbliżenia. 

Posługiwanie się gotowym, a nie- 
koniecznie odpowiednim, materja- 
łem to tylko jedno z następstw leni: 
stwa reżyserów i przedsiębiorców. 
Pozatem niebrak wielu innych jesz- 
cze. „Kurj. Wil." już protestował słu- 
sznie z powodu przeniesienia „Cha- 
ma'* Elizy Orzeszkowej z Białej Rusi 
w Łowiekie. Trudno tu podejrzewać 
ignorancję. Inscenizatorzy niewątpli- 
wie zdawali sobie sprawę, że fałszu- 
ją utwór znakomitej powieściopisarki 
(samowola taka powinna być ścigana 
przez prawo) i doskonale wiedzieli, 
iż postępują z cudzą pracą w sposób 
chamsko bezceremonjalny. Ale co to 
dla nich znaczy?... Łowicz ma się pod 
bokiem, stroje efektowne, dostać je 
można bez trudu... Wogóle wszystko 
dawało znaczną oszczędność trudu. 

KC. Mickiewicza 18 
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    WILNO, 

V IADOMOŚCI z KOWNA 
W! KŁAJPEDZIE 

Frakcja Litewska przeciwko Dyrektorjum. 
25 b. m. rozpoczęła się trzecia sesja Sej- 

miku kłajpedzkiego. Na przewodniczącego 
obrano dotychczasowego przewodniczącego 
Dreslera (Landwirt.), na pierwszego wice- 
przewodniczącego — Meyera i na drugiego— 
Lekszasa. 

Gubernator kraju pisemnie zawiadomił 
Sejmik o podróży do Niemiec członka Dy- 
rektorjum oraz dwóch posłów do Sejmu w 
celu prowadzenia rokowań z rządem niemiec- 
kim. Do pisma załączono nast. odpis świa- 
dectwa niemieckiego konsula generalnego w 
Kłajpedzie: „Dla mieszkańca kraju Kłajpedz- 
kiego, obywatela Litwy, rolnika Bałtromieja 
Nikelisa z Wikiszek. Niniejszem stwierdzamy, 
że Nikelis udaje się do Berlina w celu pro- 
wadzenia rokowań z organami rządu nie- 
mieckiego, Ponieważ rokowania te mają do- 
niosłe znaczenie dla niemieckich interesów, 
niemieckie urzędy graniczne i celne i in. u- 
rzędy nemieckie proszone są o niestawienie 

przeszkód w przejściu okaziciela przez granicę 
oraz o udzielenie mu pomocy radami i czy- 
nem“. Šwiadetwo to podpisał niemiecki kon- 
sul generalny dr. Toepke. Pismo nie jest nu- 
merowane. 

Po odczytaniu pisma Gubernatora frakcja 
litewska zgłosiła wniosek o wyrażenie Dy- 
rektorjum votum nieufności. Przeciwko wnio- 
skowi frakcji litewskiej głosowali — Lands- 
wirtpart. i Volkspartei. W związku z temi wy 
padkami przybył do Kowna gubernator Kłaj- 
pedy Merkis, 

ORYGINALNY ARTYKUŁ, 

Cenzura prewencyjna działa również i w 

Kłajpedzie. Zabawną z tego powodu treść 

ma wstępny artykuł „Memeler Dampfboot* 

z 28 b, m. Początek jego dotyczy sprawy 

votum nieufności zgłoszonego przez partję 

litewską przeciwko Dyrektorjatowi z powod 

wyżej podanego incydentu z listem niemiec- 

kiego konsuła w Kłajpedzie. Dalszy ciąg a"- 

tykułu cenzura zapewne skrešlila, a ponie- 

waż zostawiać białych plam w dzienniku nie 

wolno, redakcja wydrukowała zamiast skre- 

ślonej części szereg rad dla gospodyń, doty- 

czących porządku domowego (czyszczenie dy- 

wanów, firanek, przewietrzanie pościeli i tp. 

Tytuł artykułu pozostał bez zmiany. 

     

   

MŁODZIEŃCZĄ CERĘ 
zachowasz nazawsze 

myjąc się codziennie 

sz ydłem ВЕВЕ Szgfmana 

Więc niech sobie będzie Łowickiel 
A że szczegóły powieści doń nie pa- 
sują... — głupstwo! kto się na tem 
pozna? 

W ten sposób zaprzepaszcza się 
u nas wartość kina dla cełów krajo- 
znawczych. Rzetelne przenoszenie na 
ekran obrazów, których istną kopał 
nię znaleźć można w literaturze poł- 
skiej; wierne odtwarzanie tła powie- 
ści—łączyłoby przyjemne z pożytecz- 
nem: ogół zaznajamiałby się z całoś- 
cią Rzplitej, której nielada bogactwem 
jest wielka rozmaitość krajobrazu, ty- 
pów, strojów, obyczajów i t. d. 

Ale dla naszego przedsiębiorcy za 
dużo łączy się z tem fatygi. Nie lubi 
on trudu, nie lubi wysiłku — byle 
łatwiej... Niech sobie będzie fałsz, tan- 

deta — aby handel szedł. Lecz ten 
handel właśnie iść nie chce. Nie po- 
maga „rodzimość'*, nie skutkuje zale” 

canie samowystarczalności, a nawet 
ulgi podatkowe... Publiczność zawo- 
dzi. 

Bo publiczność, choć niezawsze | 
jasno to sobie uświadamia, ceni przy- 
noszącą jej korzyść solidną pracę. 
A próżniakom, umiejącym tylko eks- 
ploatować trud innych, płacić nie 
chce. Benedykt Hertz.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragiczna Śmierć głodowa 

zubożałego rolnika. 
Na połu wpobliżu wsi Oszmianka 

gm. oszmiańskiej znałeziono trupa 
niejakiego _ Guleekiego  Spirydona, 
bezrobotnego. Guleeki, jak ustaliła 
komisja śledezo-lekarska, zmarł wsku- 
tek wyczerpania organizmu od głodu. 

Gułecki jak opowiadają mieszkańcy 
tej wsi, będąe kiedyś zamożnym roł- 
nikiem w ostatnich łatach wpadł w 
skrajną nędzę i żył z żebraniny, z któ- 
rej utrzymywał pozatem chorą ro- 
dzinę. (e) 

Wykrycie 32 potajemnych gorzelni. 
Potajemne gorzelnictwo kwitnie, mimo kar więzienia 

i pieniężnych. 

Mimo ostrych kar pieniężnych i więzienia 
nakładanych na „konkurentów monopolu 
spirytusowego* tajne gorzelnie są prowadzo- 

ne po wsiach w dalszym ciągu. Włościanie 
wobec niskich cen zboża gremjalnie przy- 
stapili do intratnieįszego sposobu pozbywa- 
nie się zboża. Niema prawie gminy w Wi- 
leńszczyźnie gdzieby nie wykryto tajnej go- 
rzelni. 

W ostatnich trzech tygodniach na terenie 

Wileńskiej Izby Skarbowej policja i władze 
skarbowe ujawniły 32 tajne gorzełnie. przy- 
czem skonfiskowano 780 litrów gotowej sa- 
mogonki oraz przeszło 100 garncy zacieru. 
40 włościan pociągnięto do odpowiedzialnoś- 
ci sądowej, zaś 17 funkcjonarjuszom i kilku 
osobom prywatnym udzielono nagrody pile- 
niężne za przyezynienie się do wykrycia za- 
konspirowanych gorzelni. (e) 

  

Z pogranicza. 

Za współudział z przemytnikami. 

Wobec stwierdzenia przez władze inspek- 

cyjne, iż strażniey litewscy z rejonu troekie- 

go i olkienickiego utrzymują kontakt z ban- 

dami przemytniczemi, z któremi współdzia- 

łają, zaś niektórzy nawet strażnicy I komen- 

danci odcinków są wynagradzani pienięż- 

nie, z rozporządzenia Głównej komendy 

straży granicznej usunięto ze stanowisk 4 

komendantów posterunków granicznych, 18 

szeregowych. Równocześnie 7 policjantów, 

u których znałeziono dowody otrzymywania 

łapówek od przemytników i ułatwianie im 

przekraczania granicy — aresztowano. Na 

miejsce usuniętych i aresztowanych  przy- 

słano z komendy kowieńskiej nowych funk- 

ejonarjuszy. 

Oszmizna. 
Trup w lažni rytualnej. 

W dniu wczorajszym w godzinach poran- 
nych w żydowskiej łaźni rytualnej w Osz- 
mianie znaleziono zwłoki martwego człowie 
ka. Jak się okazało były to zwłoki 77 let- 
niego Piotra Usońkiego z zawodu robotnika 

budowlanego ostatnio bezrobotnego i bez- 
demnego. Usońki, nie mając nocłegu, prze- 
dostał się na noc do łaźni i położył się spać, 
Nad ranem, jak stwierdziła ekspertyza le- 
karska doznał nagłego paraliżu mózgu i 
nagle zmarł. 

Zwłoki Usońkiego przewieziono do kost- 

nicy szpitala powiatowego w Oszmianie. (e) 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

  

Kino dźwiękowe 

| Pogoń 
w Nowogródku 

DZI 

  

& 100% - йт 
džwiekowy 

W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwaiska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 

    

    

Nowogródek. 
Odczyty dla maturzystów. 

Staraniem K. O . R. został zorganizowany 

«cykl odczytów dla uczni kl. VII i VIII na 

temat o wyborze uczelni wyższej. Pierwszy 

z cyklu tych odczytów, o Wydziałach filo- 

zoficznych uniwersytetów polskich, miał p. 

J. Bański, dyrektor gimnazjum państw. Ofi 

<jalne otwarcie serji odczytów odbyło się 

dnia 20 stycznia, w sali konferencyjnej Urzę 

du Wojewódzkiego, na którem p. Wiicewo- 

jewoda F. Godlewski w krótkich słowach 

przedstawił wartość i znaczenie powyższych. 

Następnie p. P. Zdanowicz prokurator SĄ- 

du Okręgowego, omówił wydziały prawnicze 

uniwersytetów polskich. 

Na ftrzeciem zebraniu, dnia 25 b. m. p. 

«dr. E. Maciulewicz, Naczel. Wydz. Zdrowia 

Urzędu Wojewódz. zaznajomił słuchaczy z 

wydziałami medycznemi i farmaceutycznemi, 

Dnia 27 b. m. p. inż. Sobirajski omówił 

wyższe naukowe zakłady techniczne Poli- 

techniki Warszawskiej i Lwowskiej, wy- 

działy: inżynierji lądowej, wodnej, elektro- 

*techniczny, architektury, mechaniczny, che- 

miczny.  geodez.-mierniczy, oraz akademję 

górniczą w Krakowie. Liczna frekwencja 

słuchaczy, pytania zadawane prelegentom, 
-świadczą o głębokiem zainteresowaniu mło- 

dzieży. Is. 

Sekciarze. 
W ostatnich dniach w pow. nowogródz- 

kim i wołożyńskim zlikwidowano kilka sekt 
baptystów i hudurowców, których członko- 
wie zajmowali się agitacją komunistyczną. 

Stołpce. 
Zjazd Samorrządowy członków 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 
z powiatu stołpeekiego. 

W dniu 24 stycznia r. b, w szkole po- 

wszechnej w Stołpcach odbyła się konferencja 

nauczycieli samorządowców z powiatu stoł- 
peckiego. Na konferencję prócz przedstawi- 

-cieli nauczycielstwa ze wszystkich gmin w po- 
wiecie przybył p. inspektor szkolny Lisow- 
ski a z ramienia Wileńskiego Okręgu Źw. 
N. P. p. Jarzyna. Porządek dzienny konfe- 
rencji był następujący: 1) Program pracy na 
rok bieżący: a) budowa szkół powszechnych, 
b) działki szkolne, c) propaganda pracy sa- 
morządowej. 2)  Budżety samorządów. 

-8) Organizacja pracy przy Oddziale Powiato- 
wym. 4) Wolne wnioski. 

Dotychczas podobne konferencje odbyły 
się już w Szczuczynie, Nowogródku, Barano- 
wiczach i Wołożynie. W najbliższych zaš 
dniach odbędą się w Mołodecznie, Wilejce 
i Nieświeżu. 

Udział nauczycieli w samorządzie wpłynąć 
winien na jego bieg życia dodatnio, co ma 

na celu wszczęta przez Okręg Wileński Zwią- 

zku Nauczycielstwa Polskiego akcja samo- 
rządowa. Taj. 

Lida. 
Akcja Owezytowa Bezparty jnego 

Błoku. 

Rada Pow. BBWR. w Lidzie, wspólnie 
z Zarządem Związku Związków Zawodowych 
(Rada m, Lidy), organizuje w piątek dnia 
19 lutego b. r. odczyt zakrojony na szerszą 
skalę. W!ygłosi go refer. kult.-ošw. Sekr. 
"Woj. BBWR. 

W! odczycie poruszy prelegent zagadnie- 
nie wychowania fizycznego w sferach ro- 

botniczych 
Odczyt będzie ilustrowany dwoma fil- 

mami które prelegent przywiezie z sobą. R. 

Zespołowy turniej szachowy. 
Ta nader miła i rozwijająca umysł ludz- 

%i gra niestety nie posiada w naszem mieś- 
-cie zbyt wielu zwolenników. Dlaczego tak 
„jest — nie wiem. To też z miłą satysfakcją 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

chcę tu wspomnieć że zawiązały się obecnie 
dwa zespoły t. j. polski i żydowski i przy- 
stąpiły do zawodów. Turniej trwa już od 
tygodnia a zakończenia jego spodziewać się 
należy w najbliższych dniach. Do turnieju 
wchodzą następujący szachiści: z zespołu 

polskiego pp. Makarewicz, Dzierkacz i Gra- 
bowski, z zespołu żydowskiego pp. Zajczyk, 
Lidzki i Jabłonowski. Wspomniany turniej 
odbywa się w lokalu Szkoły Muzycznej p. 
Zajczyka przy ulicy Suwalskiej Nr. 77. Jak 
się dowiadujemy w. w. zespoły otrzymały 
žaproszenie do Wilna na międzymiastowe 
zawody. O zakończeniu turnieju podamy do 
wiadomości czytelników. M-ur. 

  

Groźny pożar w majątku 
Łuszczykowszczyzna. 

Onegdaj wieczorem około godziny 20-ej 
z nieustałonej dotąd przyczyny powstał gro- 
žuy pożar w majątku Łuszczykowszczyzna 
gminy bieniakońskiej a należącego do p. 
Adamowicza Wacława. Mimo rozpaczliwej 
i natychmiast podjętej akcji ratunkowej 
pastwą płomieni padła ogromna stodoła ze 
zbożem i narzędziami rolniczemi. Straty wy- 
noszą 30 tys. zł. 

Echa zabójstwa w Wojdogach. 

Przed kilku dniami podawaliśmy o tem 
że wczasie bójki na zabawie tanecznej we 
wsi Wojdogi gminy werenowskiej został bar 
dzo pobity uczestnik zabawy Jasiukajć Bro- 
nisław poehodzący ze wsi Porojść gminy 
werenowskiej i wskutek pęknięcia czaszki 
zmarł na drugi dzień. Sprawca zabójstwa 
z początku nie był znany i dopiero przepro- 
wadzone dochodzenie policyjne ustaliło, że 
jest nim mieszkaniec wsi Poleckiszki gminy 
werenowskiej Franciszek Dobrodziej (ładny 
dobrodziej)! który przyznając się do winy 
oświadczył, że stangł w obronie swego bra- 
ta, na którego rzekomo miał napaść Š. p. 

Jasiukajć. Sprawcę przekazano wice-proku- 
ratorowi w Lidzie. 

Zbrodnicze podpalenie z zemsty. 
Mieszkańcy wsi Piatkowszczyzna gminy 

żyrmuńskiej Łabecki Wincenty i Budrewicz 
Konstanty zostali swego czasu naskutek do- 
niesienia do sądu przez właściciela majątku 
Piatkowszczyzna Juljana Laskowicza ukara- 
ni za wypasanie temuż łąk. Ukarani zapowie 

dzień Laskowiczowi zemstę i jej dokonali, 
bowiem w nocy z 13 na 14 stycznia b. r. 
padpalili dwa stogi z sianem należące do 
Laskowicza. Wszczęte dochodzenie ustaliło 

winę, wobec czego osadzono ich w więzie- 
niu śledczem w Lidzie. 

Echa strasznego wypadku na szlaku 
kolejowym Lida — Baranowicze. 
W! związku z wypadkiem zderzenia się 

pociągu z furmanką, na której jechali pow- 
racający z sądu Okr. z Lidy mieszkańcy gmi 
ny bielickiej, Jarmontowicz Władysław, lat 
42, Donejko Piotr lat 25 i Kukało Leon lat 
65, który miał miejsce w dniu 12-go b. m. 
na szłaku kol. Baranowicze—Lida, przepro- 
wadzone śledztwo ustaliło, że powodem wy- 
padku było to, że powożący Kukało był głu- 
chy i nie słyszał zbliżającego się pociągu a 
pozostali siedzieli tyłem. W, wypadku tym 
ponieśli śmierć wszyscy w. wymienieni. 

M-ar. 

KREEEZREWNGRC WATA ER 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Spałenie kolektywu. 

W; poniedziałek 25 b. m. spalił się komu- 
nistyczny kołektyw „Leninkopi“ położony w 
miejscowości Łużewo okręgu zasławskiego. 
Kolektyw liczył kilkanaście mniejszych i 
większych budynków włościańskich. Urato- 
wać od. pożaru, który trwał przeszło całą 
dobę zdołano zaledwie 7 budynków. Trud: 
nością w gaszeniu pożaru było to. iż niez- 
nani sprawey zasypali ziemią 14 studni, zaś 
jedną artezyjską zniszczyli. 

Z powyższego wynika, iż zabudowania ko 
lektywu zostały podpalone. 

K_ U R J E R 

i Teatr Lutnia. 
„Ta, której szukamy”. Komedja 
w trzech aktach Hirsztelda. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności 
treść sztuki niemieckiej jest bardzo 
podobna do grywanej obecnie w War- 
szawie komedji Kiedrzyńskiego p. t. 
„Szczęście od jutra, Boy w recenzji 
w „Ill. Kurj. Codz.* chwali ją jako 
dobrze ujęty problem dwóch pokoleń 
i kofliktu uczuciowego pomiędzy ma- 
tką i córką, ujęty o wiele głębiej niż 
w płytkiej, i dość ubogiej w treść ko 
medji niemieckiego autora. 

Zastanawiające jest identyczne za- 
patrywanie autorów na sportowe pan- 
ny; obaj serdecznie mają ich dosyć; 
do ostatnich granic obrzydły tym 
mężczyznom te brutalne, wrzeskliwe, 

rozpychające się pannice, afiszujące 
cynizm i „męskość ruchów, wieczny 

ich pośpiech i hałas jaki koło siebie 
czynią. Co prawda w sztuce Hirsz* 
felda i mamcia wysportowanej rekor- 
dzistki jest do luftu. Czyta od niepa- 
miętnych czasów książki o wychowa 
niu, ale ani wychować, ani zdobyć 
zaufania córki nie potrafiła, gdyż ta 
lata na świeżem powietrzu i bije się 
z chłopcami na rakiety i piłki, a mam- 
cia pleśnieje w cichej komnacie zamk- 
nięta, oddana wspomnieniom 0 zgas- 
łym przed 10 laty mężu i z tego kwie- 
tyzmu nawet wiadomość że się córka 
zaręczyła nie zdoła.ją otrząsnąć. Do- 
piero widok dawnego admiratora 
(przypadkowego narzeczonego córki, 
kt. kocha innego) wyrzucą ją na kor: 
ty, place sportowe, do fryzjera, do 
sklepu z kosmetykami, obudza kokie- 
terję, kt. ma o wiele większy zapas 
niż chłopczykowata córuś. 

Subtelna, trochę jakby nieśmiała 
z początku, wytworna gra p. Szpakie- 
wiczowej, jej śliczne tualety (nie każ- 
da kobieta umie dziś nosić takie po- 
włóczyste szaty), sprawiły, że mamcia 
była najsympatyczniejszą osobą pod 
słońcem i nie dziw, że się w niej 
wszyscy kochali. Jej safandulskiego 
admiratora, grał sympatycznie p. Za-. 
strzeżyński, kórego chyba specjalnoś- 
cią są ludzie dobrze wychowani i u- 
miejący się ubierać bez zarzutu. 
P. Marecka dobrze się wcieliła w po- 
stać dziewczęcia z 1932 roku, była od- 
powiednio twarda na sentymenty, 
„żeby nie być śmieszną”, i miękła w 
sposób rozbraja jący, gdy żwawy kom- 
pan sportowy szorstko wyjawiał bar- 
dzo zacofane poglądy na stanowisko 
i rolę kobiety w rodzinie. Jeszcze raz 
się powtórzył dowód  nielogiki mę- 
skiej: kocha ją jaka jest, pokochał 
takiego półchłopca, ale chce żeby by- 
ła inna, żeby się zmieniła pod jego 
wpływem. Myślę, że przepowiedzą so* 
bie parę lekcyj boksu nim to nastąpi. 
P. Rychłowska z dość banalnej roli 
cioci Gusi zrobiła po swojemu klej- 
nocik uczuciowy komiczno-sentymen- 
talny, wreszcie p. Mirecki dostał rolę 

i czuł się w niej znakomicie, wiewając 
w sytuacje sztuki całą swoją mło- 
dzieńczą werwę i porywający humor. 
PP. Jasińska i Puchniewski mieli e- 
pizody, kt. wyszły poprawnie. 

Publiczności było niezbyt dużo, bo 
też po gościnnych występach teatru 
grodzieńskiego, operetki warszawskiej 
i Reduty, a przy końcu miesiąca... 
ryzykowne jest dawać dwie premjery 
dzień po dniu. Dekoracje były pomy- 
słowe, tylko krajobraz w I akcie przy- 
pominallandszafty z „talkuezki“ na Lu, 
kiszkach. Hro. 

„ Z laby Przem. - Handl. 
w Wilnie. 

Eksport Inu z okręgu Izby P.-H. w 
Wilnie w IV - ym kwartale 1931 r. 

W IV-ym kwartale 1931 r. eksportowano 
zagranicę pod kontrolą Izby P.-H. w Wilnie 
551 tys. kg. lnu trzepanego i czesanego oraz 
591 tys. kg. pakuł lnianych (kądzieli i re- 
issflachsu).. Stanowi to bardzo znaczne zwię- 
kszenie naszego eksportu w stosunku do koń: 
cowego kwartału r. 1930. Taki wzrost naszego 
wywozu w tym okresie był spowodowany głó- 
wnie tem, że najniebezpieczniejszy konkurent 
polskiego Inu — len sowiecki pojawił się w 
tym sezonie na rynku europejskim ze znacz- 
nem opóźnieniem, gdyż dopiero w połowie 
grudnia, Pozatem wzmożona aktywność przę- 
dzalni angielskich, głównie w związku ze 
spadkiem funta, wpłynęła na zwiększenie za- 
potrzebowania na len na rynkach europej- 
skich. Ceny osiągane za len były jednakże 
znacznie niższe od zeszłorocznych, te ostatnie 
zaś wykazywały znów, jak wiadomo, ogrom- 
ną zniżkę w porównaniu z latami poprzed- 
niemi. 

Należy zaznaczyć, że w styczniu 1932 r. 
wywóz Inu z okręgu Izby, w związku z kon- 
kurencją sowiecką zmniejszył się ogromnie. 

Ofiarność pocztowców 
na bezrobotnych. 

Pocztowy Komitet Pomocy Bezrobotnym 
Okręgu Wileńskiego Dyr. Poczt i Telegrafów 
w Wilnie zebrał w miesiącu styczniu r. b. 
na rzecz bezrobotnych: 

a) z dobrowolnych składek pracowników 
Okr. Dyr. P. i T. — 2700 zł. 41 gr. 

b) z dobrowolnych składek zamiast ży- 
czeń świątecznych pracowników Okręgu Dyr. 
P.i T. — 314 zł. 51 gr. Razem 3014 zł. 92 gr 

Kwota ta została w dniu 22 stycznia r. 
b. przekazana wojewódzkim i powiatowym 
komitetom do spraw bezrobocia, jak nastę- 

puje: 
1) Włoj. Kom. do spraw bezrob. w Wiil- 

nie — 1526 zł. 50 gr. 
2) Woj. Kom. do spraw bezrobocia w 

Brześciu nad B. 553 zł. 13gr. 
3) Woj. Kom. do spraw bezrob. w Nowo- 

gródku 546 zł. 13 gr. 
4) Pow. Kom. do spraw bezrob. w Grod- 

nie — 299 zł. 98 gr. 
5) Pow. Kom. do spraw bezrob. w Wol- 

kowysku — 89 zł. i 18 gr. 
Razem 3014 zł. i 92 gr. 

Podział powyższy został przeprowadzony 
w zależności od wpływów z urzędów i agen- 
cyj pocztowo-tełegraficznych, położonych na 
terenie poszczególnych województw i powia- 
tów 

  

W_I IL EŃ S K 1 

Niesłuszne oskarżenie. 
W. szpitalu „Miszmeres Chojlim“ zmarł 

przeszło przed rokiem naskutek zatrucia się 
nauezyciel jednego z gimnazjów wileńskich 
L. Przeprowadzone dochodzenie wykazało 
wówezas, że L. popełnił samobójstwo.W kil- 
ka miesięcy po jego tragicznej śmierel do 
wydziału śledczego zgłosiła się była służą 
ea L. która złożyła zeznanie, nasuwające po 

dejrzenie że L. nie popełnił samobójstwa 
lecz został podstępnie otruty przez osobę 
blisko mu pokrewną. W: sprawie tej wdro- 
żono dochodzenie, które w tych dniach zo- 
stało ukończone. Oskarżenie że L. został 
otruty nie potwierdziło się i sprawa, jako 
zupełnie bezpodstawna została umorzona. 

(e) 

  

RONIKA 
Dziś: Marceli Wd. 

Niedziela Jutro: Ignacego. 

  31 
Seen | Wschód słońca — g. 7 m. 16 

Zachód ‚ —. 1351 

Spostrzeženia Zakladu Meteoroiegii U. 5. B. 
w Wilnio 2 dnia 30 | — 1922 reku. 
Ciśnienie średnie w miiimetrach: 754 

Temperstura średnia - 2° С 

s majwyfsza: - 4° С 

ь najniższa — 1° С. 

Opad: 0,2 

Wiatr: pėln -z»chodni. 

Tendencja: barometr. spadek, potem wzrost. 

Uwagi: zachmurz. zmienne, przelotny śnieg. 

KOŚCIELNA. 
— Nabożeństwo w bazyliee na intencję p. 

Prezydenta Rzeczypospolitej. W! poniedzia- 
łek dnia 1 lutego o godz. 9.30 rano odbędzie 
się w Bazylice wileńskiej z inicjatywy władz 
wojskowych nabożeństwo na intencję Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Moś- 
cickiego, w dniu Jego imienin. 

OSOBISTA. 
— Powrót p. wojewody. W dniu dzisiej 

szym, w niedzielę, p. wojewoda Beczkow 

powraca z Warszawy i obejmuje urzędowanie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Prawników. Nadeszły i są do 

przejrzenia w czytelni Koła Prawników St. 

U. Ś. B. następujące nowości fachowe: 
1) Gazeta Sądowa Warszawska Nr. 4. 
2) Dziennik Urzędowy Ministerstwa Ko- 

munikacji Nr. 1. 
3) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Nr. 5 

i 6. 
— Ze Zw. Akad. Młodz. Zjedn. Dnia 24 

stycznia r. b. odbyło się Doroczne Walne 
Zebranie Związku Akademickiej Młodzieży 

Zjednoczonej środ. У. 

Po udzieleniu absolutorjum ustępujące- 

mu Zarządowi, został wybrany Zarząd na 

r. a.1931-32, który ukonstytuował się w na- 

stępujący sposób: 

Prezes; kol. mgr. Leon  Buterwasser, 

vicepreześ: kol. Juljusz Surażski, sekretarz 

kol. Stanisław Szeuwic, skarbnik kol. abs. 

med. Seweryn Wolfowicz. 
Kierownik samopomocy: kol. Leon Mi- 

celmacher. Dyżury członków Zarządu, w lo- 

kalu własnym, przy uł. Tatarskiej 5, codzien 

nie, prócz niedziel i świąt od godziny 19-ej 

do 20-ej. 
— Ze Związku Akademików wojewódz- 

twa nowogródzkiego i byłej ziemi mińskiej. 
Onegdaj w sali Nr. 1 gmachu głównego od- 
było się wałne zebranie członków Związku 
Akademików wojew. nowogródzkiego i b. 
ziemi mińskiej, celem wyboru nowego za- 
rządu. Po zagajeniu przez ustępującego pre- 
zesa kol. W. Dawidowicza * streszczeniu do- 
tychczasowej działalności zarządu, odczyta- 

no sprawozdanie komisji rewizyjnej, która 
stwierdziła wzorową działalność samopomo- 
cową i porządek strony techniczno-kancela- 

ryjnej, poczem nastąpiła ożywiona dysku- 
sja, dotycząca najżywotniejszych spraw Zwią 
zku, następnie przystąpiono do wyboru no- 
wego zarządu. 

Prezesem został wybrany kol. A. Mikuł- 
ko, wiceprezesami koł. kol W. Dawidowicz 

i St Bubień, skarb. kol. L. Łomacki, skarb. 
2 koł. J. Rewieńska, sekr. 1 kol. W. Re- 
wieńska, sekret. 2 kol. K. Bartoszewicz, re= 

fer. kult.-oświat. kol. A. Dziedziuszkówna, 

refer. imprez kol. W. Janiszewski. 

— Komenda Leg.Młodych zawiadamia, 
iż dn. 31 stycznia 1932 r. o godz. 17-tej w lo- 
kalu własnym przy uł. Królewskiej 5 m. 10 
odbędzie się zebranie zwyczajne. 

Na porządku dziennym ref. kol. Kongla 

    

p. t. „O przywrócenie wartości rzeczywi- 

stych“. 
Sympatycy i goście mile widziani. 

GOSPODARCZA. 
— Termin składania zeznań na podatek 

obrotowy. Z dniem 15 lutego upływa ostat- 
ni termin składania zeznań na podatek obro 
towy za rok 1931. Do składania zeznań obo- 
wiązane są przedsiębiorstwa handlowe od 
drugiej kategorji wzwyż oraz przedsiębior- 
stwa przemysłowe od piątej kategorji wzwyż 
Przedsiębiorstwa innych kategoryj do skła- 
dania zeznań tych nie są obowiązane jednak 
że składać je mogą. 

Niezłożenie zeznań przez te przedsiębior 
stwa, które są do składania ich obowiązane, 
powoduje niemożność złożenia późniejszego 
odwołania. 

Z KOLEI. 
— „(Cresovia* wśród kolejarzy. Polska 

Akademicka Korporacja „Cresovia* dzięki 
inicjatywie swego Filistra p. inż. Peczke 
Nacz. W-łu Mech. oraz przychyłnemu usto- 
sunkowaniu się p. dyrektora Kolei inż. Fal- 
kowskiego, Nacz. W-łu p. inż. Narkowicza 
i niestrudzonego w pracy kult.ośw. referen- 
ta p. Szemberga nawiązała łączność z Og- 
niskami Kolejowemi na terenie całej Dyrek- 
cji Wileńskiej. Członkowie „Cresovii* pro 
wadzą pracę oświatową b. intensywnie dro- 
gą wygłaszania odczytów z dziedziny histo- 
rji, literatury, krajoznawstwa i zagadnień 
społecznych. Żywe słowo dociera do naj- 
dalszych zakątków Kresów Wschodnich, 
gdzie oprócz kolejarzy korzysta z odczytów 
i ludność okoliczna. 

Należą się szczere słowa uznania wymie- 

nionym na wstępie inicjatorom i kierowni 
kom tej akcji gdyż za pomocą tych odczy- 
tów przyczyniają się do podniesienia na na- 
szych ziemiach poziomu kulturalnego lud- 
ności i współdziałają z akademikami w sze- 
rzeniu wiedzy. W! m. styczniu „Cresovia'* 
wygłosiła 46 odczytów, na m. luty zaś wy- 
znaczonych zostało 50 odczytów. 

Zapał Cresowców jest wielki, to też i owa 
ce pracy będą duże. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z T-wa Mazycznego „Lutnia* Pomi- 

mo licznych zgłoszeń kandydatów do chóru 
lista tych kandydatów nie została jeszcze 
zamknięta i w dalszym ciągu przyjmuje się 
śpiewaków nie związanych mocnemi nićmi 
z innemi organizacjami śpiewaczemi. Próby 
odbywają się normalnie w poniedziałki i 
czwartki punktualnie od godz. 7 i pół do 
9 wieczór pod kierownictwem nowego dyry- 
genta p. Wlacława Kasztelana. Osoby, które 
już należały do chóru „Lutnia* nie straciły 
oczywiście, z powodu przerw w próbach. 
prawa nałeżenia do tegoż chóru i proszone 
są o przybycie na najbliższą próbę. 

— Kobiety- często nieświadomie rujnu- 
jecie zdrowie swoje i swych dzieci z powodu 
braku niezbędnych wiadomości co do zwal- 
czania i zapobiegania chorobom. Spełnici 
przeto swój obowiązek względem rodziny i 
społeczeństwa jeśli się zapiszecie na kurs 
dla młodych matek w Ośrodku Zdrowia, 
gdzie się dowiecie potrzebnych Wam rzeczy 
z zakresu higjeny osobistej, higjeny miesz- 
kania, wychowania i odżywiania dziecka, 
oraz z zakresu zapobiegania chorobom spo- 
łecznym Wiykłady odbywać się będą 2 ra- 
zy tygodniowo w godzinach wieczornych w 
ciągu 3 mies. Zapisywać się na kurs mogą 
osoby mające skończonych lat 16, do dnia 
10 lutego r. b. w rejestracji Ośrodka Zrowia 
przy ul. Wielkiej 46 od godz. 12 do 1. Kurs 
bezpłatny 

— Wileńskie Towarzystwo Nowoczesne- 
go Wiychowania zawiadamia, że we czwartek 
dnia 4 lutego b. r. o godz. 7 wiecz. w sali 
Kuratorjum O. S. W. Wolana 10 znana już 
Wilnu literatka niemiecka p. Elga Kern wy- 
głosi odczyt p. tyt. „Die Angst und ihre Be- 
dentung als Zersteuer der Personlichkeit“ 
(Strach jako czynnik niszczący osobowość). 

Wstęp 50 groszy. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Z Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa. 

WI dniu dzisiejszym 31 b. m. w Kole Przy- 
jaciół Białorusoznawstwa przy U. S. B. w 
Wlilnie odbędzie się IV Zebranie Naukowe 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
Odczyt dra M. Czarnieckiego na temat: 
„Walki o Smoleńsk*, 2) Dyskusje nad od- 

czytem. Zebranie odbędzie się w VII sali 
wykładowej gmachu głównego U. 5. В. o 

godz. 17-ej punktualnie 
Goście mile widziani. 

" KOMUNIKATY. 
— Wileńska Izba Skarbowa podaje do 

wiadomości, że właściciele korcesjonowa- 

nych miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych, 
mający swe przedsiębiorstwa w Wilnie i na 
terenie powiatu wileńsko-trockiego, mogą z 
dniem 1 marca r. b. zaopatrzyć się w WY- 
roby tytoniowe w dowolnej hurtowni rejo- 
nowej z pośród znajdujących się w m. Wii- 
nie, lub też w Magazynie Państwowym (Skar- 
bowy Zakład Sprzedaży Wyrobów Tytonio- 
wych w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej Nr. 1). 

-— Odznaczenia Niepodległościowe Har- 

eerzy i b. Harcerzy. Komenda Wileńskiej 
Chorągwi Harcerzy podaje dowiadomości, żę 
termin składania wniosków na odznaczenia 
niepodlegtošciowego harcerzy i b. harcerzy, 
biorących udział w akcji niepodległościowej 
w okresie do listopada 1918, oraz w powst. 
śląsk., upływa nieodwołalnie dnia 1 marca 
1932 r. 

Odznaczenia będą nadawane w myśl Dz. 
Ust, R. P. 75/30 i 31/31. 

Wlinioski wypełnione na  przepisowych 
formularzach, które można nabyć w Głównej 
Księgarni Wiojskowej, Warszawa, Nowy 
Świat 68, należy nadsyłać do Harcerskiej 
Podkomisji Odznaczeń Krzyżem i Medałem 
Niepodległości (Adam Miłobędzki, Warszawa, 

ul. Raszyńska 58 m. 18). 
— Kto jest spadkobiercą? Wileńskie Sta- 

rostwo Grodzkie otrzymało z Konsulatu Pol- 
skiego w Ameryce powiadomienie, iż na fron 
cie francuskim w czasie wielkiej wojny po- 
legł żołnierz armji amerykańskiej Michał 
(Miko) Ruvitski, vel Rawicki lub Ruwiecki. 
Po zmarłym pozostało ubezpieczenie w su- 
mie 10.000 dołarów amer. płatne jego spad- 
kobiercom. W związku z tem Konsułat za- 
pytuje Starostwo, czy przypadkiem ktoś z 
rodziny wspomnianego nie mieszka w Wil- 
nie, gdyż zmarły Rawicki czy Ruwiecki uro- 
dzony 1897 roku w m. Wilnie. Starostwo 
Grodzkie za pośrednictwem naszego pisma 
powiadamia zainteresowanych, iż ktokolwiek 
bądź żyje jeszcze w Wilnie, lub na prowincji 
winien zgłosić się do Starostwa Grodzkiego, 
okienko Nr. 4 czynne od godz. 10 do 13, ce- 
lem porozumienia się w sprawie spadkowej. 

RÓŻNE. 
— (Choroby zakaźne. Tydzień ubiegły 

zaznaczył się stosunkowo dużą ilością za- 
słabnięć na choroby zakaźne. Ogółem cho- 
rowało 127 osób przyczem 5 zmarło. 

Podług danych władz sanitarnych w Wil- 
nie zanotowano następujące wypadki za- 
słabnięć: tyfus brzuszny 2, płonica 13, bło- 
nica 5, odra 45, grypa 2, gruźlica 18, (w 
tem 5 zgonów), jaglica 15, świnka 18, dręt- 

wica karku 1. 
— Walka z chorobami wenerycznemi, W 

celu zwalczania jednej z najbardziej groź- 
nych plag ludzkości uruchomiona została w 
swoim czasie przy Ośrodku Zdrowia porad- 
nia skórno-weneryczna. Poradnia ta dla u- 
bogiej ludności oddaje ogromne usługi. 

Jak wymka z ostatnio sporządzonego 
sprawozdania w ciągu roku ubiegłego udzie- 
lono ogółem 3027 porad lekarskich, stale z 
pomocy lekarskiej w wymienionym czasie 
korzystały 522 osoby. Zaznaczyć jednak na- 
leży, że w poradni tej liczba chorych stale 
wzrasta. 

Poza udzielaniem pomocy chorym pora- 
dnia prowadzi akcję uświadamiającą ludność 
o skutkach chorób wenerycznych i o sposo- 
bie walki z niemi. 

— Trzeci sklep Spółdzielni Spożyweów. 
Powszechna Spółdzielnia spożywców w Wil- 
nie otworzyła w dniu wczor ym 3-ci swój 

sklep przy ul. Kalwaryjskiej 02. 

; ZABAWY. 
— Zabawa Taneczna. Dnia 2 lutego 1932 

roku o godz. 21 odbędzie się Zabawa Ta- 
neczna urządzona staraniem Bratniej Po- 
mocy przy gimn. Koeduk. dla Dorosłych im. 
Ks. Piotra Skargi w Wilnie w lokalu gim- 
nazjum przy ul. Mickiewicza 22, 

Stroje dowolne. Bufet na miejscu. 
— Bal. Opieka Rodzicielska przy Państ- 

wowej Szkole Rzem. Przemysłowej w Wilnie 
urządza Bal dnia 1 lutego w Klubie Han- 
dlowo-Przemysłowym, ul. Mickiewicza 33. 
Spodziewana obecność Pana Wojewody z 
Panią Wojewodziną. Gospodarze honorowi: 
Starosta Grodzki p. Kowalski, Prezes Sto- 
warzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
inż. Wł. Hajdukiewicz, Naczelnik Wydziału 
Szkół Zawodowych p. Ludwik Kuczewski, 
Dowódca 1 p. p. Leg. pułkownik Zygmunt 
Wenda, Inspektor Policji Państwowej w 
Wilnie p. Leon Izydorczyk, p. Władysławo- 
stwo Chojniccy, inż. Auugstostwo Przygodz- 
cy, Prezydent Izby Rzemieślniczej p. Szy- 
mański, Dyrektorostwo Janostwo Skawińscy, 
rejentostwo Sewerynostwo Bohuszewiczowie 
p. Jeleńska, Dr. Sumorok. 

Początek o godz. 22-ej. Wstęp 3 zł dła 
pań i okademików 2 zł. Stroje balowe nie 
obowiązują. 

Dochód przeznaczony na niezamożnych 
uczniów Szkoły. 

— Czarna Kawa 2-go lutego. Zapowiada- 
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— U nerwowo chorych i cierpiących psy- 
chieznie, łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka „Franciszka - Józeta* przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny, wol 
ny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach. 

INRI 

na przez Wiojewódzki Komitet do Spraw 
Bezrobocia „Czarna-Kawa-bridge* która się 
odbędzie dnia 2-go lutego, w górnej sali ho- 
telu Georges'a wołała jak należało się spo- 
dziewać, wielkie zainteresowanie. 

Szereg atrakcyj artystycznych urozmańci 
występ doskonałego Chóru Pocztowców, któ 
rzy również zadeklarowali udział swej or- 
kiestry. 

Ponieważ ilość zaproszeń jest ograniczo- 
na, trzeba zawczasu zwracać się do Komi- 
tetu (Magdaleny Nr. 2 pok. 23) po karty 
wstępu pozostałe w niewielkiej ilości. 

Wstęp tylko 3 zł. akademicki 1 zł. 50 gr. 
Cały dochód na rzecz walki z bezrobo- 

ciem. 
— Doroczna Zabawa Karnawałowa z ko- 

tyljonem urzędników Administracji Wojsko- 
wej odbędzie się dnia 2 lutego r. b. o godz. 
21.30 w lokalu Stowarzyszenia Techników 
przy ulicy Wileńskiej 23. 

— Najelegantszą Zabawą bieżeego kar- 
nawału będzie bezprzecznie „Czarna Kawa” 
Wojewódzkiego Koła Ziemianek i Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet, która się odbędzie dnia 7 łu- 
tego, w grónych salonach Hotelu "Georges'a. 
Dwie doskonałe orkiestry przygrywające do 
tańca i dobrze zaopatrzony bufet na miejscu 
po wyjątkowo niskich cenach, wróżą zaba- 
wie duże powodzenie. Początek .,Czarnej 
Kawy” o godz. 20-ej. Osobne zaproszenia 
rozsyłane nie będą. Bilety nabywać można 
przy wejściu, lub u Pań Gospodyń w loka- 
lu Z. P. O. K. Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3 co- 
dziennie pomiędzy godziną 12-tą a 2-gą i w 
lokalu Koła Ziemianek, Mickiewicza Nr. 19 
m. 2 od godziny 12-ej do 1-ej w dniach 
3, 4, 5 i 6-go lutego. 

Dochód z „Czarnej Kawy* przeznaczony 
jest na najbiedniejsze dzieci Wilna. 

Roli Honorowych Gospodyń raczyły się 
podjąć Panie: Wojewodzina Marja Beczko- 
wiczowa, Przewodnicząca Koła Ziemianek 
Hr. Jadwiga Tyszkiewiczowa i Przewodni- 
cząca Związku Pracy Obywatelskiej Kbiet 
Dr. Janina Rostkowska. 

— Dancing Towarzyski urządza się dnia 
1 lutego w cukierni B. Sztralla ul. Mickiewi- 

cza róg Tatarskiej staraniem Koła Przyja- 
ciół 1-ej Błękitnej Harcerskiej Drużyny Że- 
glarskiej w Wilnie na obozy letnie. 

Bufet obficie zaopatrzony. 
Ceny biletów zł. 2.50. 

zł. 1.50. 
— Halla, Hallo. A więc już jutro 1-go 

lutego całe Wilno bawi się w Kasynie Gar- 
nizonowem na 13-tym Dorocznym Balu O- 

gólno: demickim. Niewątpliwie, Bal ten bę- 

dzie arzeniem dnia w sferach towarzys- 
kich Wiłna. Doborowe orkiestry, moc przy- 
jemności, dużo werwy i szaleństwa złoży się 
na wspaniałą całość. Jak zawsze wspomnie- 
nia z tego Balu będą koić całoroczne troski, 
aż do następnego. Jest to jedyna okazja za- 
pomnienia o troskach dnia codziennego i 
spędzić wesoło chwile wśród swoich znajo- 

mych gdyż nie braknie tam nikogo. Pozostałe 
zaproszenia są do nabycia u PP. Gospodyń 

oraz w lokalu Bratniej Pomocy, w dniu Balu 

godz. 13—]5 i 39—21, oraz przy wejściu. 

— Zabawa w Z. A. S. K. w Wilnie w 
poniedziałek 1 lutegd w sali Klubu Myśliw- 
skiego (Mickiewicza 11 — 1) urządza wie- 
czorek taneczny z nowemi artystycznemi 
atrakcjami. | 

Początek o godz. 10 wiecz. Stroje wieczo- 
rowe. Do tańca przygrywa kwartet. Bufet 

na miejscu. 
Wstęp 3 zł., akademicki 2 zł. 
— Bal maskowy w „Połonji*, jaki odbę- 

dzie się jutro, w poniedziałek w specjalnie 

przystosowanym i artystycznie udekorowa- 

nym lokalu „Polonji* zapowiada się wy- 

śmienicie. 
Elita towarzystwa naszego miasta krząta 

się energicznie wokoło przyszykowania kost 

jumów maskowych, strój wieczorowy będzie 

tolerowany. z 
Na wielce urozmaicony program jedynej 

w tegorocznym sezonie karnawałowym zaba. 
się 

ja artystyczna, efekty świetlne, sył- 
wetki popularnych osobistości w karykatu- 
rze, konkurs na kostjumy z cennemi nagro- 
dami i t. di t. d. 

Pozostałe, w nieznacznej ilości zaprosze- 

nia wydaje zarząd „Polonji“, ul. Mickiewi- 

czą 11. tel. 5.93. 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26% na Pohulanėe. Najnow- 

sza sztuka lstyana Mihaly, która odniosła 
olbrzymi sukces na wczorajszej premjerze 
ukaże się dziś, w niedzielę dnia 31-g0 bm. 
o godz. 8-ej wiecz. po raz drugi. Aktualne 
zagadnienia, ważne dla każego współczes- 
nego człowieka, oryginalne ujęcie tematu, 
wreszcie inscenizacja niezwykle pomysłowa 
składają się na całość o wysokiej artystycz- 
nej wartość. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Panna Mal- 
czewska* (ceny od 20 gr.). 

— „Ta której szukamy* — w Teatrze Lut 
nia. Dziś, w niedzielę dnia 31i-go b. m. © 
godz. 8-ej wiecz. ujrzymy po raz trzeci 
wdzięczną komedję Hirschfelda „Ta której 
szukamy* w świetnej reżyserji Stanisławy 
Wysockiej, oraz koncertowem wykonaniu 
aktorskiem pp.: Dunin - Rychłowskiej, Ja- 
sińskiej - Detkowskiej, Mareckiej, Szpakie- 
wiczowej, Mileckiego, oraz Zastrzeżyńskiego. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Hulla di Bulla“ 
po raz pierwszy po cenach o 50 proc. niż- 
szych. 

— Dzisiejszy poranek w Teatrze Lutnia. 
Dziś w niedzielę dnia 31-go bm. o godz. 12-ej 
w poł. odbędzie się poranek po cenach bar- 
dzo niskich. Wypełni go fantastyczna baśń 
Grimma „Królewna Śnieżka” w wykonaniu 
całego niemal zespołu oraz licznych staty- 
stów. 

DZISIEJSZE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr na Pohulance. Dziś, w niedzie- 
lę dnia 31-go bm. o godz. 4-ej pp. ukaże się 
po raz przedostatni w sezonie doskonała 
farsa „Burza w szklance wody". 

— Teatr w Lutni. Dziś, w niedzielę dn. 
31-go bm. o godz. 4-ej pp. ujrzymy szam- 
pańską farsę Arnolda i Bacha „Hulla di 
Bulla*, która wkrótce schodzi z afisza ze 
względów repertuarowych. 

— Doroczna Reduta Artystów Teatrów 
Miejskich. Artyści teatrów wileńskich orga- 
nizują w poniedziałek dnia 8-go lutego br. 
w salach kasyna Garnizonowego doroczną 
Redutę, urozmaiconą szeregiem wytwornych 
niespodzianek. Doborowe towarzystwo oraz 
troska organizatorów o wysoki poziom za- 
bawy gwarantują spędzenie nocy karnawało- 
wej w atmosferze beztroskiej wesołości. 

Ceny biletów wejścia zniżone. 
— Koncert na rzecz biednych. Staraniem 

Akcji Katolickiej przy par. po-Bernardyń- 
skiej w Wilnie w dniu 2 lutego r. b. o godz. 
8-ej wieczorem w Małej Sali Miejskiej przy 
ulicy Końskiej 1, odbędzie się koncert na 
rzecz biednych. W koncercie łaskawie ra- 
czyli przyjąć udział: znakomita artystka dra 
matyczna p. Stanisława Wysocka, artystka 
śpiewaczka p. Aldona Potopowiczėwna 
(śpiew solowy), Chór „Hasło'* pod dyrekcją 
p. prof. Jana Żebrowskiego, p. Michał Tel- 
maszewski — (wiolonczeła). Przy fortepja- 
nie p. p. J. Jasieńska-Niemczewska i K. Ko- 
źlecki. Bilety w cenie od 50 gr. są w sprze. 
daży od 1 lutego w księgarni Józefa Zawadz 
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kiego, uł. Zamkowa w dzień zaś koncertu 
w kasie od godz. 7-ej wieczorem. 
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KINA I FILMY 

„ROMANS“ = 

(Helios) 

Greta Garbo jest Śliczna, nawet w tak 
mało kinowym romansie jak „Romans* o- 
becnie w ie Helios wyświetlany. Widzie- 
liśmy to już kilka lat temu w Wilnie, na 
scenie. jako sztukę E. Sheldona z p. Solską 
ip. Tatarkiewiczem. Było pełne poezji i róż- 
norakiego wdzięku. Rzecz typowo teatralna, 
oparta na djalogu, na dobrem, subtelnem 
odtworzeniu go przez artystów, żywych i 
naturalnych. Dźwiękowiec wydaje mi się 
jeszcze do tego niezdolny. Tu na ekranie 
jest to w porównaniu z tem co kiedyś 
dzieliśmy w „Lutni”, jakby zgaszone, 
ne, martwe, mimo scen jednak wcale ekspre- 
syjnych. W] porównaniu z teatrem wszakże, 
wszystko traci fatalnie. Jedsa Greta Garbo... 

Jej czar jest tak ujmujący, że zapomina 
się o akcji filmu. o różnych jego amerykań- 
skich chropowatościach, braku wyczucia na. 
stroju, stylu epoki, o całej machinie dźwię- 
kowej i patrzy tylko na nią. Szkoda, że ta- 
kiego niezdarnego miała partnera. Aż się 
wierzyć nie chce żeby ta czarodziejka ko- 
chać miała takiego manekina. Niewątpliwie 
jego amerykańska uczoność nieco taką ma- 
nekinową sztywność, pozatem trochę drwa 
lowatą szorstkość, znacznie usprawiedliwia, 
ale jeszcze to mało, jak na bohatera, bądź 
co bądź, dosyć romantycznej historji, w sty- 
łu spóźnionego bardzo, Biedermajera. ż 
o wiele lepszy był Lewis Stone, jako 
starszy szanowny gentelman, wielbiciel pięk- 
nej artystki, 

RADJO 
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NI9DZI9LA, dnia 31 stycznia 1932 r 

z Ka- 
płyt. 

Poranek z Fil- 
14.40: 
15.15: 

   
9.25: Tr. bicia dzwonów i wotyw: 

tedry Wiileńskiej. 10.00: Koncert z 
12.10: Kom meteor. 12.15: 
harm.onji. 14.40: Audycje rolni 
Pieśni w wyk Polińskiej-Lewi Ę 
Aud. żołn. 15 Aud. dla dzieci. 16.20: Muz 
z płyt 16.40: „Walka z termometrem —-od- 

  

     
  

  

w Europie'* — odczyt. 17.30: „Mickiewicz ja- 
ko historyk“ — odczyt. 17.45: Koncert. 19.00: 
Litewska audycja literacka. 19.20: „Co się 
dzieje w Wilnie?* — pogad. 19.40: Progr. 
na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 20 15: 
Wieczór sonat. 2115: Tr. koncertu. 21.45: 
Kwadr. liter. 22.00: Recital fortepjanowy C. 
Arrau. 22.40: Kom. i muzyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 1 LUTEGO 1932 R. 

13.40: Uniwersytet 

  

11.58: Sygnał czasu. 

   
roln. 14.35: Program dzienny. 14.45: Muzy- 
ka.z plyt. 15.15: Komunikaty. 15.25: „Układ 
sieci komunikacyjnej w Polsce odczyt. 
15.45: Audycja dla dzieci: „Gwizduś-Gwizduś' 
i „Słoniątko*. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzienny odcinek  powieściowy. 
1650: Muzy z płyt. 17.05: Przemówienie 

  

Naczeln. Dyr. P. M. Zygmunta Chamca, z 
Warsz., z okazji imienin Prezydenta Rzeczy 
pospolitej. 17.10: „Prezydent Rzeczypospo- 
litej jako uczony i badacz* odczyt. 17.35: 
Muzyka lekka. 18.15 fartepjanowy 
Attilio Brugneli. 18. ki komunikat 

  

       

      

    

    

  

sportowy. 19.000 „Koloniz polska na 
Litwie* — odczy 19.20: Muzyka. 19.25: 
Prze Program na 
poniedziałek. muzyczny. 
20.15: Opera „Napój miłosny* — Donisettie- 
go. 22.15: „W* gotowalni hiszpańskiej sen- 
jory“ — feljeton. 22.30: Kom. i muzyka ta- 
neczna. 

WTOREK, dnia 2 lutego 1932 roku. 

10.15: Tr bicia dzwonów i nabożeństwa z 
Katedry Wieńskiej. 11.58: Sygnał czasu i hej- 
nał z wieży katedralnej. 12.10: Kom. meteor. 
1215: Poranek symf, z Filharmonji. 
Aud. rolnicze i kolędy. 15.35: Audy 

ieci. 16.40: Muzyka z płyt. Znakomici skrzy- 
k zamieniamy ciepło na 

: Muzyka operowa. 
ym krainom wschodu* 

   

     
   

          

     

     

   

  

do morza — ode 19.40: Program na śr 
dę. 19.45: Słuchowisko. 20.15: „Król B. 
(Gondoljerzy) — opera komiczna. 21 
techniczna. 10: Recital tortepjanowy 
równy. 23.455: Komunikaty i muzyka tane 
czna. 

  

   

  

KU R J E R. 

NOWINKI RADJOWE. 

PRZEGLĄD PROGRAMU DZISIEJSZEGO. 

Program niedzielny, jak zwykle rozpocz- 
nie się transmisją nabożeństwa (wotywyj & 
katedry wileńskiej o godz 9.25, którego słu- 
chają przez radjo osoby nie mogące z ważnych 
powodów być o tej porze w świątyni. Naste- 
pnie po transmisji popularnego koncertu syn 
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej (dy- 
ryguje K. Wilkowirski). następnie aud. Iokal- 
ną pt. Kobieta ma głos (godz. 17). w której 
omawiane są sprawy interesujące ogół ko- 
biet wileńskich. Wieczorem o godz 20.15 mi- 
łośników muzyki poważnej czeka nieada a- 
trakcja: koncert, w którym wezmą udział: p. 
Helena Szyrmo Kulicka, utalentowana piani- 
stka wileńska oraz doskonały skrzypek p. Her 
man Sołomonow. Artyści wykonają sonatę 
Es-dur Beethovena (op 12 Nr. 3) oraz sona- 

tę Schumanna A-moll (opus 105). 

PONIEDZIAŁKOWE SŁUCHOWISKO 
DLA DZIECI 

W poniedziałkowym programie należy 
podkreślić ciekawą audycję dla dzieci, która 
nadana zostanie ze studja wileńskiego o godz. 

zło się dwa 

s go, jed- 

drugie p. t. 

   

  

   

  

  

    
   słuchowiska pióra Jerzego 

no p. t. „Gwizduś — gwiz 
słoniątko*. Nad wykonaniem słuchowisk 

będzie ciocia Hala, a więc jest pew- 
e najmłodsi radjosłuchacze będą zu- 

pełnie zadowoleni. 

Kłamstwa „Giosu Wilna". 
— 

Otrzymujemy następujące pismo z prośbą 
© zamieszcze! 

W związku z 
Arbony* w dzienniku 
z dnia 27 stycznia 1932 r. stwierdzamy w 
imię bezstronności i prawdy, że nieprawdą 
jest jakoby Spółdzielnia Autobusowa wpro- 
wadzała bezpłatne bilety dła inwalidów. 

Organ ja nasza i inne organizacje in- 
walidzkie czyniły co prawda starania o uzy- 
skanie biletów zniżkowych dla : inwalidów 
od „Spółdzielni* lecz te starania pozostały 
bez skutku. 

Obecnie z naszej strony czynione są w 

     

  

  artykułem p t. „Arbony... 
„Głos Wilna* Nr. 27 

      

   

     

  

   

ОЕ КТ 

Odroczenie konferencji rozbrojeniowej? 
GENEWA. 30. I. (Pat). W kuluarach Ligi 

lansowana byta dziš pogloska 0 odroezeniu 
konfereneji rozbrojeniowej do chwili za- 
kończenia rozpatrywania przez Radę kon- 

fliktu japońsko - chińskiego tak, by nie dy- 
skutowano jednocześnie o rozbrojeniu i woj 
nie. Koła dobrze poinformwane zaprzeczają 
tej pogłosce. 

Krwawe zamieszki w Bombaju. 
BOMBAY. 30. I. (Pat). Przy ropędzaniu 

manifestantów przez policję zapomocą la- 
sek gumowych 200 osób odniosło rany, a jed 
na została zabita. 

  

"Na Dalekim Wschodzie. 

Nadzieja zażegnania 
niebezpieczeństwa 

SZANGHAJ 30. I. Pat. — Konsu- 
lowie generalni Stanów  Zjednoczo- 
nych i Wielkiej Brytanji usiłują wy- 
stąpić w charakterze pośredników w 
zatargu japońsko-chińskim. W nie- 
dzielę rano ma się odbyć spotkanie 
admirała japońskiego Szio - Sawa i 

iejscowego dowódcy wojsk cehińs- 
kich w obecności obu konsuiów. Ist- 
nieje nadzieja zażegnania niebezpie- 
czeństwa. 

Protest St. Zjedn. i Angiji. 
WASZYNGTON 30. I. Pat. — A- 

geneja Reutera donosi, że Stany Zjed- 
noczone i Wielka Brytanja zaprotes- 
towały przeciwko okupacji Szanghaju 
przez Japończyków. 

Sza-Pei w głomieniach. 
SZANGH 30. 1. (Pat). Dziś dnia 30 

bm. o godz. 5.30 nad ranem według czasu 

tym kierunku pertraktacje z tow. „Arbon* 
i sprawa jak sądzimy jest na dobrej dro- 
dze. 

  

   

      

   

  

Zarząd Sekeji Inw. W. P. 

lokalnego większa część Sza-Pei, chińskiej 
dziełnicy Szanghaju, toi w płomieniach, do- 
chodzących do wysokości od 20 — 30 met- 
rów. Pożar stopniowo zbliża się do koncesji 
międzynarodowej. 

Odgłosy strzałów karabinów maszynowych 
ani na chwilę nie ustaj. 

  

  

Wyjazd posła sowieckiego. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Poseł sowiecki w Warszawie p. Ow 
siejenko wyjechał do Moskwy. Zastę: 
puje go radca poselstwa p. Rowkowicz. 

Šytuto a strajkowa w Łodzi, 
Karte! Z. Z. P. cbejmuje kierow- 

nictwo akcji strajkowej. 

ŁÓDŹ 30. I. Pat, — W związku ze straj- 
kiem tramwajarzy ekcja kolei elekt z. 
łódzkiej oświadc że w dniu _ dzisi 
uruchomione zostaną dalsze tramwa 

    

        
  

Wczoraj o godz. 6 po południu w kartelu 
ZZP odbyło się posiedzenie komisji strajkowej 
łącznie z za em k 

radach kom zgłos swój akces do kar- 
telu. W| związku z tem dziś rano kartel po- 
wiadomił d jų elektryczną łódzką, inspe- 
ktorat pi s ostwo grodzkie, iż 

bejmuje ownietwo akcji strajkowej. T- 
tel zwołuje na niedzielę rano delegatów fa 
brycznych wszystkich związków celem omó- 
wienia sprawy poparcia strajkują 

    
   
    

        

   

     

  

Ne. 25 (2267) 

Nieprawdziwe wiadomości. 
WARSZAWQA. 30. I. (Pat). W: ostatnich 

dniach ukazały się w prasie alarmujące wia. 
domości, pochodzące z agencji „Terol* o 
wstrzymaniu przez Państwowy Bank Rolny 
udzielania jakichkołwiek prolongat dłużni- 
kom Banku i rzekomo bezwzględnego ści 
gania przez ten Bank swoich należn. . 
PAT upowaźniona jest do stwierdzenia, że 
wiadomości te są całkowicie fałszywe i po- 
dyktowane chyba chęcią siania zamętu 
wśród społeczeństwa rolniczego w trudnejį 

  

    

sowy Bank Rolny śledzi z całą u- 
   

  

wagą © sytuację rolnictwa i czyni Śpiesz: 

ne starania celem przyjść mu z pomocą. 

Gietda warszawska z dnia 30.I b. r. 
WARSZAWA 30. I. Pat. — Giełda. Wa- 

luty i dewiz, 2 
Dołary 8,88 — 8,01 — 8,87. 

Bełgja — 12486 — 12494. 
Holandja 359,45 — 360,35 — 358,55. 
Londyn 31,05 — 31,20 30,90. 

  

    

   

     

   
    

   

    

   
   

    

Nowy York bel 8.923 — 8,943 — 8,9068. 

Pa 511 — 35,20 — 2. 
Pra, „41 — 26,47 — 2 

Szwajcarja 17417 — 174,6 173,74. 
Wiochy 44,85 — 44,07 — 44,6: 
Berlin 211,25 w obrotach nie: jalnyciz 
Tendencja przeważnie słabsza. 
Papiery procentowe: 4 proc. pożyczka in-- 

westycyjna 83,75. Konwersyjna 40,25. 4 proc. 
dolarowa 43,75. 6 proc. dolarowa 55,50. 7 proc: 

stabili jna 53,75 — 56,25 — 54,25. 10 proc. 

kolejowa 99,50. 8 proc. LZBGKi BR. 
obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25 
4 i pół proc. Ł. Z, ziemskie 41. 8 proc. war* 
awskie 64. 8 proc. Piotrkowa — 5 

55,90. 10 proc. Siedlec 61,50, Tendencja dla 
pożyczek niejednolita, dła listów — mocniei- 

    

   

   

  

        

  

   
   

cje: Bank Polski 101. 
zki polskie w Nowym Yorku: Dilło- 

nowska |,. Stabilizacyjna 52,75. Warszaw-- 
ska 37,25. Śląska 37,25. 

Dolar w obrotach prywatnych: 8,89 w ża- 
daniu, 8,88% w. płaceniu. 

Rubel: 5,00 w płaceniu 

    

JEEP 

KinoMiejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

  

Dziś Dramat w 12 aktach według słynnej 
& powieści M. Dumasa. Koncertowa 

- = 

premjera! H r a b l a C a 0 į į 0 st r 0 orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter60 gr. Kasa czynna od 3 30 do I0 wiecz. 

|pziśr Greta Garbo "ii; ROMANS wra nei Lewis Stone 
" NAD PROGRAM: MEKSYK w PIEŚNI. Wielka rewja kolorowa z tańcami i pieśniami. 

Na |-szy seans ceny zniżone Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. od g.2. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

w swej ostatniej 

Jutro wieika premjerai Pierwszy artystyczny polski film dźwiękowy realizacji Michała Waszyńskiego 

BEZIMIENNI BOHATEROWIE 
Udział biorą najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekr. nu: Marja Bogda, Adam Brodzisz, Eugenjusz Bodo, 
Stefan Jaracz, Zuła Pogorzelska, W. Biegański i inni, oraz chór Warsa. 

DZIŚ DZIŚ 
Potężny 1009/, polski film śpiewno-dźwiękowy! | 

według słynnej powieści W rolach głównych: 

Elizy Orzeszkowej ”*' C M A M Krystyna Ankwicz « Mieczysław Oybuiski 
Nad program: Urozmaicone atrakcje dźwiękowe. Ceny miejsc w obu kinach jednakowe. Pocz. o g. 4,6, Bi 10.30, w dni świąt. o g. 2-ej. 

Film czarownych melodyj. i Janem Stiwe Ciebie tylko kochał Wiełki 100% dźwięk. p.t. ie e V o 0C e em w rolach głównych. 
NAD PROGRAM: Tygodnik P.A.T 'a i najnowsza komedja dźwiękowa Paramountu w 2 aktach. 

Uwaga! Sterowiec L. A. 3. 
Dziśł Czarująco-rewelacyjne 1(0% dźwiękowe arcydziełc! Takiego czaru i piękna jeszcze Wilno nie oglądało 
p. t. Z rozkazu ksiežniczki Arcypotęžna przepiękna operetka w 14 akt. Muzyka Lebara. 

| V tol ei: Bosko pietas Medka LIEJANA HARYRY amant 
HENRY GARAT. Śpiew!  Tafcel Nad program: 10005 džwiek. rysunk. komedja Flejszera p. t. MIłość Wožnego. 

ford, Kay Johnson, Julja Faye 
D Y N A M į i Conrad Nagel. 

Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej Ceny miejsc od 40 pr 

Dziś triumfalne zwycięstwo filmu polskiego! 
Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe WIATR OD MORZA wieści Stef. Żeromskiego 

W rol gł: MARJA MALICKA, EUGENJUSZ BODO, K. JUNOSZA-STĘFOWSKI i inni. Pieśni marynarzy 
w wykonaniu chóru Dana. — Ceny miejsc nie podwyższone. Dla młodzieży dozwolone. 

Najwspan. film światowej (Za murami klasztoru) 8 akt głęb. wzrusz. dramat z życia 
produkcji węgierskiej p. t. Łzy ukoje nią kobiety, która się poświęciła. Trag. dzieje wych klasztornej ) i fat. pomyłki małżeńskiej, W roli gł. olśniew. piękna Gros Akian i wybitny artysta Werner Pitschau. 
Początek o godz. 5, w niedziele i św. o g. 4-ej pp. NAS1TĘPNY PROGRAM: NA SYBIR z Jadwigą Smosarską 

KELIOS 
Dźwięk. Kino-Teatr | 

Wileńska 38, tel. 9-26 | 

DŹWIĘKOWE KINO 

HOLLYWOOD 
(Mickiewicza 22). 

DŹWIĘKOWE KINO 

CASINO 
(Wielka 47). | 

  

  

  

  

  

Polska mowa! — Polski śpiew! — Polska muzykal 
Największy przebój produkcji polskiej 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziš premjera! z Mady Christians 

PAN 
ulica Wielka 42. 

Wkrótce film, o którym prasa wszechówiatowa wyrzekła 
jednogłośnie. że takiego filmu jeszcze nie było, p. t. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 
  

. Dźwiękowe Kino W rolach głównych: Charles Bick- 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Porywa- 
jący dramat życiowy reżyserji zna- 

komitego CECIL B. de MILLE'A 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
  

podług nieśmiertelnej po- Kino-Teatr | 

Światowid. 
ul. Mickiewicza 9. 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.)   
  

  

Nigdy nie zapóźno 
pomyśleć o swem zdrowiu, 
feroBafdziej k ab ciEPdiszina chód: 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 
mieni żółciowych, złej przemiany 

materji, na bóle artretyczne czy podagryczne, 
na wzdęcie żołądka, odbijaniu się lub skłonności 
do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy nie jest za- 
późno. gdy używać będziesz 

zioła moczopędne 
„DIUROL“ Gąseckiego, 
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju 
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro- 
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz 
ziół „DIUROL* Gąseckiego Osłodzony odwar 
z ziół „DIUROL' jest smaczny, zupełnie nie 
szkodłiwy i powinien być pity stale zamiast her- 
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych 
ziół „DIUROL* Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 
nia zalecać je będziesz swym znajomym. Sposób 
użycia na opakowaniu Oryginalne zioła „DIU- 
ROL* Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają 
apteki i składy apteczne. Reg. M.S.W. 1486 

EM 

   

   
    

    

    

   

OSTRZEŻENIE! 
3 Pewne firmy w Wilnie rozłewają swoje mało- 
© wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

„ i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
am Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678  'na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ ; KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62, 

    
     

  

    
   

       
    

ŚPIESZCIE WYKORZYSTAĆ OKAZJĘ!! 
Pragnąc zaznajomić szersze koła publiczności z bogatym wyborem i jakością. 

swego towaru, ogłaszamy 

TANI TYDZIEŃ REKLAMOWY 
PATEFONY, ROWERY, MASZYNY do SZYCIA 
RuŻNE INSTRUMENTY MUZYCZNE oraz PŁYTY 

3 GRAMOFONOWE. 

  

         ПСЕа ННЕ 

  

   FABRYKA CHEMICZNO-TARMACEUTYCZNA ч 
„AP.KOWALSKI wasszawa 

  

    
    

   

  

  

  

JEDWAB NATURALNY 
® Sukno, wełna, materjaly meb'owe, serwety 
i Najtańsze źródło zakupu = 

Z. KAZASKI wena: Wielka 36.       
  

  

  

® Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsygnacyjny 
H dom towarowy fabryk włókienniczych. 

ži Ceny šcišie fabryczne. 

Że CP 

174 BS 

    

Fima „UNIWERSAL "s: who 
  

Ogłoszenie. 
— Dyrekcja Państw. Szkoły Tech- 

nicznej podaje do wiadomości, że zebra 
nie rodziców uczniów Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie (niedziela wywiadow- 
cza) odbędzie się dnia 31.1.1932 r. o godz. 12 
w gmachu Szkoły przy ul. Holenderni 12. 
Obecność wszystkich rodziców względnie 
opiekunów jest obowiązująca. 

|) 

Czy jesteś już czzonkiem LOPP-n? 
  

    

  

pecjalista od suszenia 
jarzyn i owoców po- 

szukuje posady kierow- 
nika suszarni, lub wspól- 
nika, z niewiełkim kapi- 
tałem, do otwarcia su- 
szarni w mieście łub ma- 
jątku ziemskim. Zgłosze- 

nia: Tatarską 15, m. 6 

  

Zakład Elektrotechn. 

„ELEKTROPRĄD“ 
Szopena 3, — wykonuje 
wszelkie roboty i łado- 

wanie akumulatorów. 

* Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Jafska 1, telefon 3-40. 
E 

  

CES INEKTSKI PST S TTRNIIESYSS PIKŪERAS SPEKIN" 

' LECZENIE ZIOŁAMI I 
spotykane u wszystkich bez wyjątku ludów 
oparte jest na trwałych i głębokich pod- 

stawach. 
Cały szereg badań i doświadczeń podjętych 

w ostatnich czasach przez wielu znanych le- 
karzy, w zupełności usprawiedliwia to zsufanie, 

> jakiem tradycja ludowa od' niepamiętnych cza- 
sów obdarza zioła. 2 

  

usuwają przyczynę choroby, a nie jedynie 
| iej objawy i wobec tego nadają się w pierwszym 

rzęczie do leczenia chorób przewlekłych (chro- 
nicznych). 

Mieszanki ziołowe Mag. Wolskiego laczą 
cierpienia wątroby, woreczka żółciowego, płuc, 
nerek, pęcherza, usuwają bóle artretyczne, re- 
umatyczne, ischias, gardła, bezsenność nerwową, 
nadmierną otyłość, obstrukcję chroniczną, re- 
gulują trawienie, układ nerwowy, funkcje serca, 
powodują prawidłową przemianę materji w 
organizmie. 

8 rodzajów ziół 
w cenie od zł. 1.80 do z4. 5.— za pudełko 
Żądać we wszystkich aptekach i składach 

aptecznych (drogerjach) lub w wytwórni: Mag. 
Wolski, Warsznwa, Złota 14, tel. 263-05. 

Na prowincję wysyłka pocztą. Broszurka, zawierająca szczegóły kuracji — bezpłatnie. 
Wyłączne Przedstawiciel. na Polskę i Zagranicę 
T-wo Handlowe „PERAX”. Sp. zo.o 
Warszawa, Warecka 11. 10258 

   

       
   

      

   

   
   

    

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 
poleca 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najleprzej 

własnego wyrobu 

po cenach niebywa!e niskich 

znana firma 

B" CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 

Firma egz. od r. 1890 

Duże kołdry od 12 zł. Również wyrabia się 
+ koldry na puchu, 

Co tydzień otrzymujemy ostatnie nowości ma- 
terjałów na kołdry. 

waty 
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Wygodnieį i tanieį! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i łetnim 

już teraz przyjmujemy 
wszelkie ubranią do czyszczenia i far- 

bowania. 
Prasownia, farbiarnia i R chemiczna 

[U ILNO, 
„EXPRESS Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŻONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów 

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 
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CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
W związku z urządzeniem własnych składów 
połączonych torem kolejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
= z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

Przedsiębiorstwo 
HiedRcayt = Me DEULL, Wilno, 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

    

MEBLE 
nowoczesne pierwszorzędnej jakości z gwarancją 

ceny zniżone 

poleca firma : B. Łokuciewski 

Wilno, ul. Wileńska 23 
  

BUOTEKĄ" 

WIELKA NAGRODA! 
Celem rozpowszechnienia naszego przedsiębior- 

stwa między czytelnikami niniejszego pisma, firma 
nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej nagrody 
rozmaite towary. Każdv czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 

kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską, pościelową. kołdry watowe, zegarki, 
instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, filmowe 
i inne przedmioty wartościowe, jeżeli nadeśle 
POŚWEÓ c WDZWiazaki GE sł gorzki danie. 
B=Z*"P"=A-Y "NEFETPPĄ "K—Ł—CZ— 

Kreski należy zastąpić literami, aby otrzymać 
powszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 
dła otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. 

Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, lub 
na zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adresu, 
na co WP. otrzyma szczegóły i niespodziankę. Posia- 
damy dużo listów dziękczynnych. 

Polska Samopomoc Włókiennicza 
ŁÓDŹ V 

skrzynka pocztowa 7, Oddział 119 
10254 

Obwieszczenia. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Julian Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu |-go lutego 1932 r. od godziny 10 rano 
w Wilnie, przy ul. Szpitalnej 20 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Sławy Grosbejn ma- 
jątku ruchomego składającego się z galanterji, osza- 
cowanego na sumę złotych 718 na zaspokojenie pre- 
tensji Reznik Basi w sumie złotych 735 %% i kosz- 
tami. 

1997/1V 

Pań jako orga- 
9  nizatorek, 

z dobrą reprezenta- 
cją od 25 lat wzwyż 
na stałą, dobrze płat- 
ną posadę, poszuku- 
je Towarzystwo sp. 
z o. o. od zaraz. 
Fachowość zbędna. 
Kaucja nie wymaga- 
na. Zgłaszać się z 
dokumentami w po- 

Komornik Sądowy J. Mościcki, 

  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

  

niedziałek, wtorek Wykwintne, Mocne, 
10—12 i 2—5 ulica, |NIEDROGOQ, 
Mickiewicza 41—19. НЫ dogodnych Warmnkach 
Front. I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Szołer 
(z zielonem prawem 
jazdy) poszukuje po- 
sady Dowiedzieć się 
M. Pohulanka 7—i3 
u dozorcy. 10227 

Krawcowa 
praktycznie i dosko- 
nale szyjąca poszu 
kuje zajęcia. Adres 
w Redakcji dla A.B. 

Do wynajęcia 
2 pokoje z kuchnią w naj- 
lepszym punkcie miasta. 
Ogłądać od 9 r. do 3 pp. 
ulica Zamkowa 3, m. 3. 

Mieszkanie 
do wynajęcia z 4-ch i 5-ciu 
pokoi i wszelkiemi nowo- 

czesnemi wygodami. 

Zwierzyn., Fabryczna 20 

  

  

Do wynajęcia 
lokal: 2 pokoje, kuchnia 
i przedpokój, nadaje się 
na biuro — Wileńska 15. 

Do wynajęcia 
mieszkanie słoneczne, 

suche i ciepłe, 3 pokoje, 
przedpokój i kuchnia 

z elektrycznością—Zwie- 

rzyniec, ul Stara 3]. 

Student 

  

Poszukuję posady do 
majątku ekonoma lub w 
mieście zarządzającego 
domu. Samotny. Zgłosz. 

Tatarska 15—6. 10262 

  

  

OSTRZENIE nożykówGil- 
lette, Eclipse, etc. fabr. 
sposobem po 15 gr. tylko 
w Sk. Apt. J. PRUŽANA, 
Mickiewicza 15 vis-a-vis 
hotelu Georges. 10255 

  

U. S. B. poszu- 
    i kuje lekcyj za 
Uwaga Fryzjerzy! skromnem wynagrodze- 

ю ° | niem. Specjalność nie- 
Z powodu wyjazdu sprze- | mjecki. Wiadomość: Do- 
daje się dobrze urządzo- 
ny salon fryzjerski męski 
i damski. Cena dostępna. 
Adres w admin. „K.W.” 

  

| Zakład Fryzjerski 
BERGER JÓZEF 
ul. Rudnicka 18. 

Salon męski i damski. 8705 

Za 1000 dolarów 
sprzedaje się dom drew- 
niany i 1384 mtr. kwadr. 
własnej ziemi przy ulicy 
ul. Antokolskiej, dowie- 

  

dzieć się: Zamkowa 20—2   minikańska Nr. 17, m. 5, 
między godz. Il—1 pp. 

  

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego” 

powieść 
Tadensza Skors Lego 

P. t. 

„ia į 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk.     
  

  

BEST BIEETT RA TINS T EET TT RESNISETE TT ETIIS 

Br. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczoplciowe, 

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

W. Z.P. 29. 

Н Кепізз%шг& 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłelswe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

od gedz. 9—12 1 4—8. 

Dr J. šernsztein 
choroby skórne, wenerycz 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—% 
Z.W.P 8406 

  

    

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłcioww 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-6%.. 
Przyjmuje od 9-2 i5!/;-7w. 

Dr. SZYRWINOT 
choroby wenerycznne. 
skórne i moczopłciowe: 

Wielka 19, 
od godz. 95—11i 3—7 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wena 
ryczne | moezopłotowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8. 

tei. 567. 6677 

  

  

  

LEKARZ-DENTYSTA 
L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno>- 
dentystyczne. 

Koronki porcelanowe. 
8447 

Akuszerka 

Maria Lalqerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecze 
ulica Kasztanowa 7, m. 5.. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

    

Akuszerka 

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 r. de 7 we. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. % 
W. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
rzeprowadziła się 

miał alaska 1 m [6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i wĄżrye 
W. Z. P. 48. 832% 

  

Baczność! 
Kwatermistrzostwa i Spół- 
dzielnie Wojskowe. Wy-- 
rabiam specjalne nici cha-- 
ki dla wojska, czarne i bia- 
łe gwarantow. 1000 jard.. 
M. Mełamed, Wilno, uł.. 
Nowogródzka 7, tel. 7-34.- 

8454 
  

  

(A) OKAZ 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wieikiej 29 
Poleca: codz. świeże» 
mleko, masło, sery, jaja: 
mleko zsiadłe, wędliny»- 
i inne chłodne zakąski... 
napoje chłodzące orar- 

obiady domowe: 
smaczne i zdrewe 

od 70 gr. 

r 

   


