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PO TAMTEJ STRONIE. 
з 

Smutna karta historji*). 
Jaką byla struktura spoleczna lud- 

ności polskiej w r. 1914-ym w dzi- 

siejszej Republice Litewskiej? 

Wbrew  twierdzeniom litewskim, 

nie ulega wątpliwości, że Polacy nie 

stanowili jednej tylko klasy ludności. 

"Tworzyli prawidłowy, pełny 

gmach społeczny ze wszystkiemi je- 

go kondygnacjami. Bezspornie, kla- 

sa ziemiańska była najbardziej, nie- 

proporcjonalnie do innych, liczna i 

rozrośnięta. Mimo bardzo mieszanego 

pochodzenia, posiadała od wielu po- 

kołeń silnie zakorzenione poczucie 

swej przynależności narodowej, o 

które wszełkie rusyfikacyjne próby 

rozbijały się jak fale o granitowy głaz 

Stuletnia przeszło niewola nie poczy- 

niła w nim żadnych szczerb. 

Miasta i miasteczka litewskie za- 

mieszkiwała przeważnie ludność ży- 

dowska i polska — Rosjanie stanowi- 

li element napływowy, a Litwini po- 

oni 

siadali cokolwiek znaczniejsze sku- 

pienia jedynie na Żmudzi i w Suwal- 
szczyźnie północnej. Ludność robot- 

niczą organizowali działacze socjali- 

styczni polscy. 

Klasa ziemiańska od swych gór- 

nych warstw zniżała się stopniowo i 

stykała się u dołu z bardzo liczną w 

niektórych częściach kraju, a zrzadka 

wszędzie rozsianą, drobną szlachtą, 

kulturalnie i gospodarczo zacofaną, 
tecz pielęgnującą gorliwie swą stano- 

wą odrębność i język polski. 

Wpływ kulturalny tych warstw 

polskich na ludność włościańską był 
— szczególnie w okresie poprzedzają- 

cym renesans narodowy litewski — 

bardzo znaczny. .Wychodząca z ludu 

inteligencja litewska, kształcąc się w 

języku rosyjskim, musiała z koniecz- 

ności przejść przez sferę działania 

kultury polskiej, jako kultury krajo- 

wej. Społeczeństwo polskie nie pro- 

wadziło świadomej akcji polonizacyj- 

nej, jednak z natury rzeczy wyższość 

kultury polskiej pociągała do niej lu- 

dność litewską, a poprawne stosunki 

pomiędzy dworem i wsią tej penetra- 

cji sprzyjały. 
Walka o język w kościele była 

pierwszym objawem reakcji ze stro- 

ny litewskiej. Miała ona skutek pod- 

wójny. Z jednej strony urabiała po- 

czucie litewskiej . odrębności kultu- 

ralno-narodowej, lecz zarazem krys- 

talizowała, wzmacniała wewnętrznie 

polski stan posiadania. Zacierająca 

się dotąd granica pomiędzy polskoś- 

cią a litewskością zaczęła się zaryso- 

wywać wyraźniej. Walka o język .w 

kościele prowadzona narazie wyłącz- 

nie niemal przez duchowieństwo, ob- 

jęła z czasem młodą inteligencję li- 

tewską, innego bowiem pola do sze- 

rzenia samowiedzy narodowej pod 

zaborem rosyjskim prawie nie było. 

Mimo tej walki, mimo postępują- 

cego po 1-ej rewolucji rosyjskiej w r. 

1905 procesu litewskiej emancypacji 

marodowej, w r. 1914 kultura polska 

była potęgą, niepozbawioną zdolności 

ekspansywnych. Polskość tkwiła mo- 
cno we wszystkich klasach społecz- 

nych. Obok całkowicie uświadomio- 

nej ludności polskiej, istniały liczne 

elementy, oscylujące pomiędzy pols- 
kością a renesansem litewskim. 

Zasadnicze zmiany w tym ukła- 

dzie stosunków przyniosły wypadki 
wojenne i polityka władz okupacyj- 

nych niemieckich, faworyzująca ruch 

litewski o nastawieniu antypolskiem. 

Racja narodowa litewska postawiła 

sobie za cel nietylko zahamowanie 

  

*) Artykuł niniejszy jest dalszym  cią- 
giem cyklu wrażeń, odniesionych przez auto- 

ra podczas krótkiego pobytu w Litwie, przer 

«wanych, wskutek wyjazdu z Wilna, na arty- 
ule p. t. „Na pochyłości” (Kurj. Wil. z 2. 
AI. b. r.). 

_ stytucyj 

umacniania się i rozrastania wpły- 

wów kulturalnych połskich. Rzuco- 

ne zostało hasło: odpolszczyć Litwę. 

Odebrać zpowrotem. wszystkie 'zdo- 

bycze, które polskość w: ciągu wie- 

ków tutaj, na etnograficznem podło- 

żu litewskiem osiągnęła. Osłabić zna- 

czenie kultury polskiej, aby dać miej 

sce młodej kulturze litewskiej. Osa- 

czyć i izolować polskość w Litwie, 
aby przestała być czynnikiem polity- 

cznym, mogącym oddziaływać na 

kształtowanie się państwowości lite- 

wskiej. 

Wypadki polityczne sprzyjały tym 

hasłom. Gromadny udział młodzieży 

polskiej z Litwy w formacjach woj- 

skowych polskich, tworzonych dla о- 

brony ziem b. W. Ks. Litewskiego 

przed powrotną falą rosyjskiego na- 

jazdu, akcja P. O. W. w Litwie itp. 

wytworzyły "przekonanie, że Polacy 

litewscy są: wrogami tworzącej się 

państwówości litewskiej i stanowią 

w Litwie ekspozyturę połskich kon- 

cepcyj politycznych, dążących do 

wznowienia unji  polsko-litewskiej 

czyli — zdaniem Litwinów — do po- 

chłonięcia Litwy przez Polskę. Czy 

gdyby nie te wypadki, akcja „odopol- 

szczania* Litwy miałaby formy mniej 

radykalne? Trudno o tem wyroko- 

wać, chóciaż wątpliwemi jest, aby wo- 

góle bez tej akcji się obyło. 
Dziś, po 12-tu latach, możemy re- 

zultaty „odpołszezania* Litwy obli- 

czyć i ocenić. Są one jedną z najbar- 

dziej ujemnych pozycyj w polskim 

bilansie narodowym. . ; 

Jakiemi metodami i środkami 

zdołała mała Litwa sprowadzić do mi 
nimum stan posiadania kulturalnie i 

gospodarczo silnego odłamu wielkie- 

go narodu polskiego? 

Zaznaczmy odrazu:  okolicznoś- 

cią, która znakomicie ułatwiła Litwie 

zadanie był brak wszelkich normal- 

nych stosunków pomiędzy państwem 

polskiem a litewskiem. Wiadome są 

ogólnie przyczyny, które ten stan rze- 

czy wywołały, niema więc potrzeby 

nad niemi się rozwodzić. Stwierdzam 

tylko niewątpliwy fakt. 

W poprzednim artykule nadmieni- 

łem już że exodus młodzieży bardzo 

osłabił żywioł. polski w Litwie. Zie- 

miaństwo zostało poderwane gospo- 

darczo przez radykalne wywłaszcze- 

nie. Jednostki, nie umiejące dostoso- 

wać się do nowych warunków, zlik- 

widowały resztki i wyemigrowały. Ci 

którzy pozostali rozpoczęli ciężką co- 

dzienną walkę o utrzymanie się na 

powierżchni życia. Ziemiaństwo nie 

jest wogóle elementem zdolnym do 

ostrej walki. Zazwyczaj okazuje 

skłonność do pogodzenia się z poli- 

tycznym losem za cenę pozostawienia 

mu warunków do normalnej pracy 

gospodarczej. Pozbawiwszy tę klasę 

roli społecznie i politycznie kierowni- 

czej, Litwini zaniechali presji narodo 

wej, ceniąc ją jako czynńik produk- 

cji i uświadamiiając sobie niemożli- 

wość zmiany jej oblicza narodowego. 

Lecz kontakt górnej warstwy pol- 

skiej z dołami — drobną szlachtą i 

włościaństwem — został, jeśli chodzi 

o oddziaływanie kulturalne, zerwa- 

ny. Zastąpił go monopol szkoły i in- 

społecznych litewskich, z 

których drobny  rolnik-Polak, nie 

mając wyboru, musi korzystać. Dzie- 

ci jego idą do szkół litewskich (12 

szkół polskich skupia tylko minimal- 

ną ilość dzieci polskich), gdzie mu- 

szą poddać się panującej w nich at- 

mosferze litwinizacji, której wpływ 

małokulturalnego domu rodzinnego 

zrównoważyć nie jest w stanie. Tylko 

bardzo odważne i odporne jednostki 

z tej warstwy decydują się wynosić 

swoją połskość poza obręb swego do- 

mostwa, lub wsi. Staje się ona tam 

skarbem ukrytym, którego wartości 

"młode pokolenie nie zawsze już jest 

dość świadome. Litwinizacja bowiem 

idzie nie skądeś z Moskwy, czy Ria- 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy. za tekstem i0-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

GENEWA, 20. I. (Pat). W dniu 26 
b. m. odbyło się posiedzenie Rady Li- 
gi Narodów w sprawie kłajpedzkiei. 
Polskę, w zastępstwie ministra Za- 
leskiego, który wyjechał do Zurychu, 
reprezentował p. Szumlakowski. 

Sprawozdawea delegat Norwegii 
p. Colban w raporcie stwierdził, że 

"sprawa jest bardzo. skomplikowana. 

zani, lecz z tejże ziemi, od autochtona 

— sąsiada, od urzędnika, księdza lub 

nauczyciela — syna sąsiedniej wsi: 

A centra kultury polskiej daleko... 

Wszelkie drogi od niej i do niej pro- 

wadzące przecięte. Miejscowych 0g- 

nisk niema. Dwory, inteligencja miej- 

ska trzyma się zdala, aby się nie na- 

razić. Straty polskie w tej sferze spo- 

Rada znajdaje się wobee dwóch sprze 
cznych wersyj. W Kłajpedzie istnieje - 
sytuaeja anormalna, której trzeba po-- 

- łożyć kres. Konieczne jest utworzenie 
dyrektorjatu, cieszącego się zauła- 

„Miem Fzby Reprezentantów. Dyrekto- 

* 

łecznej są ogromne, być może niepo-; 

wetowane. 

A w miastach? Skupia się tam lud 

ność, zatrudniona w handlu, rzemio- 

śle, wolnych zawodach. Z wielkim 

wysiłkiem jedynie może ona utrzy- 

mać swój. warsztat pracy. Dostęp do 

urzędów, instytucyj publicznych ma 

zamknięty — jeżeli pragnie jawnie 

pozostać polską. Woźny Banku Lite- 

wskiego, który oddał syna do gimna* 

zjum polskiego, natychmiast dostał 

wymówienie. To nie jest wyjątek, 

lecz prawidło ogólne. Napływ młodej 

inteligencji zawodowej litewskiej i 

konkurencja handlowa zacieśnia kli- 

jentelę coraz bardziej. Hasło „swój 

do swego* ma w miastach litewskich 

zastosowanie nie tyle do Żydów, ile 
do Polaków. Stąd dość rozpowszech- 
nionem' żjawiskiem jest typ lekarza 

lub kupca-Litwina, który w domu u 

siebie (ale tylko tam) używą języka 
polskiego. Gimnazjum -polskie i uni- 

wersytet kowieński skupiają. liczne 

grono młodzieży polskiej, ale przysz- 

łość jej w kraju zapowiada się nież- 

=miernie smutno. 

Rusyfikacja Litwy prowadzona by- 

ła niegdyś przez czynnik obcy nie po- 

siadający żadnego oparcia społeczne- 

go, środkami rządowemi, niezdarnie i 

brutalnie. Litwinizacja Polaków litew- 

skich nie jest tylko akcją urzędową. 

Prowadzi ją solidarnie i konsekwent- 

nie naród litewski, o ile jest reprezen- 

towany przez urzędy, organizacje spo- 

łeczne i inteligencję litewską. Dziś już 

się nie neguje w Litwie, że są tam 

obywatele litewscy narodowości pol- 

skiej. Ale być nimi mogą tylko wyż- 

rjat ten powinien niezwłocznie przed- 
stawić się Izbie, Co się tyczy odwo- 
łania Boettchera, to nie można się wy 
powiedzieć na ten temat, dopóki nie 
jest uStałone, czy i w jakich wypad-. 
kach gubernator Kłajpedy ma prawo 
„odwołać dyrektorjat. Sprawozdawea 

' dodaje, że zamierzał zasięgnąć opinji 

sze sfery społeczne: ziemiaństwo, inte- . 

ligencja miejska. Reszta — 
warstwy społeczne — powinny się 

zlać z masą litewską. 

Nastąpiła w sferach litewskich pe- 

wna stabilizacja poglądów w tej ma- 
terji. Polskość w Litwie pozostanie po 

dworach, zamożniejszych salonach 

miejskich — jako indywidualna właś- 

ciwość pewnej ilości jednostek, rodzin. 

Lecz polskość, jako współczynnik po 

lityezny i kulturalny w państwie li- 

tewskiem powinien przestać istnieć. 

Rzeczywistość wielkiemi krokami 
zbliża się do takiego epilogu tragedji 

polskiej w Litwie. : 
Testis. 

Szersze - 

Trybunału Haskiego, a jeżeli nie ma 
€o do tego jednomyślności w łonie 
Rady, ograniczy się do stwierdzenia, 
że sygnatarjusze konwencji kłajpedz- 
kiej mają możność załatwienia mię- 
dzy sobą tych spraw. Sprawozdawca 
nie stwierdza więe naruszenia statutu 
kłajpedzkiego przez Litwę. Z raportu 

jego wynika, że chciał zaproponować 
zwrócenie się do Trybunału Haskie- 
go o opinję doradczą, ale Litwa na to 
się nie zgodziła. Więc dotąd nie jest 
dostatecznie ustalone, czy prośba o 
opinję doradczą może być ustałona 
przez Radę większością głosów. Dele- 
gat Litwy Zaunius oświadczył, że ra- 
port przyjmuje i że musi zgłosić za- 
strzeżenia ee do zaleceń raportu w 
sprawie powołania nowego dyrektoe- 
jatu. 

Delegat Niemiec von Buełow w 
dłuższem przemówieniu przedstawił 

raz jeszcze całą sprawę z niemieckie- 
go punktu widzenia, starając się wy- 
kazać, że prawa ludności niemieckiej 
w Kłajpedzine nie są przestrzegane 

i próbując usprawiedliwić postępo- 
wanie Boettchera, Buelow skarżył się 
też na politykę rządu litewskiego, któ 
ry obecnie chee dokonać nowych wy- 
borów w Kłajpedzie pod presją woj- 
skową. Zdaniem Buelowa, wyniki in- 
terwencji Ligi Narodów są niedosta- 
teczne, kieruje więc apel do sygnałar 
juszy konwencji, którzy mają prawo 
przedłożyć sprawę Trybunałowi Has- 
kiemu, by skorzystali z tego prawa, 
skoro Litwa nie chee zgodzić się na 
zasięgnięcie przez Radę opinji dorad- 

Sprawa kłajpedzka na Radzie L. N. 
Litwa nie naruszyła statutu kłajpedzkiego. czej Trybunału Haskiego.  Referenf 

polemizował z wywodami Buelowa i 
stwierdził, że Rada uczyniła wszyst- 
ko, eo mogła, nie można zatem mó- 
wić o fiasku interwencji Rady. Rów- 
nież i Zaunius polemizował z Buelo- 
wem, protestując przeciwko sposeba- 
wi, w jaki ten przedstawił wydarzenia 
kłajpedzkie i nazywające wywody v. 
Buciowa demagogieznemi, Zaunius 
podkreślił także, że Buelow bezpraw- 
nie przemawiał, jakgdyby był reprc- 
zentantem ludności kłajpedzkiej. 

Przedstawiciel Wielkiej Brytanzt 
wyraził żal, że Litwa nie zgodziła się 
zasięgnąć opinji Trybunału Haskie- 
go i oświadczył, że przedstawi apel 
Niemiee swemu rządowi. Podobne 
deklaracje złożyli przedstawiciele po- 
zostałych sygnatarjuszy konweneji, t. 
j- Francji,. Włoch, Japonji, poezem 
raport został przyjęty. 

Niezadowo!enie w kołach 
niemieckich. 

GENEWA, 20. 2. (Pat). — Uehwalony dziś 

przez Radę raport w sprawie Kłajpedy zo- 

stał, jak obecnie można stwierdzić, przyjęty 

z niezadowoleniem przez tut. koła niemie 

ekie, które uważają, że inicjatywa rządu nie- 

mieckiego w tej sprawie zakończyła się fia- 

skiem. > 

  

Wielka ofenzywa japońska. 
SZANGHAJ, 20-11. (Pat). Dziś punktualnie o godz. 7.30 wojska 

lapońskie zaatakowały Chińczyków na szerokim froncie na zachód 

od Sza-Pel na odcinku Hong-Kiu. Ofenzywa skierowana jest prze- 
ciw Kiang-Wan, położonemu--w odległości 2 mil na północ od 

Horg-Kiu. Japończycy posuwają się wciąż naprzód. Samoloty ja- 
pońskie gotowe do bombardowania latają nad Sza-Pei. Wielka ilość 
samołotów trzymana jest pozatem w pogotowiu bojowem. 

SZANGHAJ, 20. II. (Pat). W ciągu. 
nocy słychać było w Szanghaju nieu- 
stający ogień karabinów maszynow. 

. Japończycy gromadzili przez eałę 
noe wojska wpobliżu linji fortu. 

SZANGHAJ, 20. II. (Pat). Dziś ra- 
no Japończycy podjęli przygotowaw- 
czy ruch do ofenzywy. O godz. 9 we- 
dług ezasu miejseowego rozpoczął się 
atak ognia artyłeryjskiego w Sza-Pei. 

SZANGHAJ, 20. Ii. (Pat). Jedno- 
-. ezeŚśnie z rozpoczęciem ofenzywy Sa- 

moloty japońskie bombardowały gwał 
townie pozyeje chińskie. Wojska 
Czang-Kai-Szeka, na które Japończy- 
cy skierowali atak, stawiają zaciekły 
opór. Artylerja pracuje z obu stron. 
Atak japoński na  Kiang-Wan jest 
wstępem do ataku na Sza-Pei, który 

jest głównym celem w planach kam- 
panji japońskiej. Tysiące Chińczy- 
ków z pośród ludności cywilnej w ©- 
kropnych warunkach pozostają jesz- 
cze w Sza-Pei. Inni porzucają zburzo- 
ne domostwa i nie mające. dokąd się 
schronić, zapełniają przystań między 
Sza-Pei i koncesją międzynarodową. 

NOWY YORK, 20. II. (Pat). Z 
Szanghaju donoszą, że armja japoń- 
ska, wspierana ogniem 9 krążewni- 
ków, rozpoczęła powolne posuwanie 
się wzdłuż całego frontu wałk na pół- 
noe od Sza-Pei, Wojska japońskie 
kierują się obeenie w stronę Woo- 
sung, który stoi w płomienach, lecz 
flaga chińska powiewa na foriacb, 
pomimo straszliwego bombardowania 
zarówno przez sameloty, jak i okręty. 

Ogłoszenie stanu wojennego w Nankinie. 
* MOSKWA, 20-il. (Pat). Według otrzymanych tu doniesień, w Nan- 

kinie ogłoszony został stan wojenny. 

Rewizja marynarzy amerykańskich 
w składach japońskich. 

SZANGHAJ, 20. II. (Pat). Około 
100 marynarzy amerykańskich wdar- 
ło się wezoraj wieczorem do zabudo- 
wań, należących do japońskiej fab- 
ryki wyrobów tkackich, gdzie znala- 
zły schronienie kobiety japońskie. 
Marynarze dokonali bardzo szczegó- 
łowej rewizji w całej fabryce, a po u- 
pływie 3 godzin, odchodząc, oświad- 
czyli, iż podejrzewali, że w fabryce 
zostały zgromadzone wielkie ilości a- 
munieji. Konsul japoński złożył ostry 
protest n władz amerykańskich. Mau- 
rynarze amerykańscy próbowali do- 
stać się do jeszcze jednej fabryki tka- 

   

    

Niesłuszne obawy. 
Pismo prezesa Sławka do ks. ks. kard. Kakowskiego 

: į Hlonda. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu dzisiejszym p. prezes Sła- 
wek wystosował do ks. kardynała Ka- 
kowskiego i ks. kardynała Hlonda 2 
sty jednobrzmiącej treści, w których 
pisze między innemi, że zastrzeżenia 
i obawy polskiego episkopatu, powo- 
dowane nowemi projektami ustawy o 
ustroju szkolnictwa i o szkołach nie- 
państwowych, rozważył dokładnie, co 
umocniło go w przekonaniu, że BB. 

z całym spokojem może poprzeć oby- 
dwa projekty rządowe. Są one bo- 
wiem tylko dalszem rozwinięciem za- 
sad, wyrażonych w art. 117 Konsty- 

tucji, jeśli chodzi o szkolnictwo pry- 

watne, i w art. 120, jeśli chodzi o kie- 
rownictwo i nadzór religji w szko- 
łach. 

P. prezes Sławek wyraża głębokie 
przekonanie, że obawy episkopatu 
polskiego o dobro młodzieży katolic- 
kiej nie znajdują potwierdzenia, ani 
w świetle analizy prawnej projekiu 
obu ustaw, ani też w świetle istotnych 

tendencyj rządu. : 
Dowiadujemy się, že w tej samej 

sprawie wystosowal pismo do episko- 
patu polskiego, min. Wyzn. Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego Ja- 
nusz Jędrzejewicz. 

Przesilenie rządowe we Francji 

ckiej, należącej do Japończyków, ale 
zamiary ich zostały udaremnione 
przez telefoniczny protest japońskie- 
go konsula generalnego. 

Qdpowiedź |anońska na apel 
Ligi Narodów. 

TOKIO, 20. II. (Pat). Odpowiedź 
japońska na apel Ligi Narodów bę- 
dzie, jak przypuszezają, wysłana w 
niedzielę. Odpowiedź ta będzie skła- 
dała się z 2 dokumentów. Pierwszy 
potwierdza otrzymanie pisma przewo 
        
    

dniczącego Rady, drugi omawia po- 
szezególne kwestje, poruszone w ape- 
lu. Według źródeł urzędowych, w IiŚ- 
cie do przewodniczącego Rady pod 
kreślona zostanie nieformalność noty 
12 członków Rady Ligi Narodów. 

Pogotowie floty Austral]i. 

WIEDEŃ, 20. I. (Pat). „Neues 
Wiener Abendblatt“ donosi z Sydney. 
że wstrzymano tam urlopy maryna- 
rzy. Rezerwiści otrzymali rozkaz po- 
zostawania w pogotowiu. ; 

Flota Australji składa się z 2-celx 
krążowników, dwóch torpedoweów. 
oraz jednego okrętu macierzystego» 
dla samolotów. Flota rezerwowa ''i- 
czy 2 krążowniki, 6 torpedowców i 6 
mniejszych okrętów. W razie zao- 
strzenia się sytuacji w Chinach flota 
odpłynąć ma do Szanghaju.    

     

Na jutrzejszem plenum Sejmu 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawr |. 

Porządek dzienny  poniedziałko- 
wego posiedzenia Sejmu, oprócz sze- 
regu drobnych projektów, opracowa- 
nych ostatnio przez poszczególne ko- 
misje, zawiera sprawozdanie komisji 
administracyjnej o wnioskach kłubów 
opozycyjnych, w sprawie rzekomych. 
nadużyć w czasie ostatnich wyborów 

do Sejmu i Senatu. 

Wnioski te niewątpliwie wywoła- 
ja dłuższą dyskusję polityczną. 

Wymewne cyfry. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Polska Komisja Współpracy Prawniezej 
Międzynarodowej udzieliła agencji „Iskrze“ - 
informacyj dotyczących prae nad przyszłym 
kodeksem karnym państwowym. Wśród tych 
Informacyj, znajdujemy m. in. takie ehara- 
kterystyczne i znamienne cyfry. Obliczenia 
historyków wykazały, że w czasie ostatnich 
3.421 lat istnienia ludzkości, 3.153 lata były 
latami wojny. a tylko w czasie 268 lat pano- 
wał pokój na ziemi, Co się zaś tyczy posza- 
nowania traktatów przy ogólnej liczbie oko- 
ło 8.000 zawieranych w tym czasie trakta- 
tów, które uroczyście ogłoszono, jako wieczy 
ste, każdy z nich trwał przeciętnie 2 lata. 

   

zaostrza się. 
Rezygnacja 

PARYŻ, 20. I. (Pat). Nowy gabi- 
net, utworzony przez Painlavego, po- 

zbawiony poparcia większości Izby, 

wobee odmowy uczestniczenia w rzą- 

dzie Tardicu, Lavala i Reynaud, mógł 

by liczyć w Izbie jedynie na grupy 

lewieowe oraz popracie socjalistów. 

Painlevėgo. 
W tych warankach Painleve musiak 
zrzec się powierzonej mu misji. Na- 
ogół przypuszczają, iż prezyd. Doa- 
mer zawezwie jednego z senatorów. 
którzy nie brali udziału w ostatnierx 
głosowaniu w senacie, a mianowicie 

Paul Boncoura lub Barthou, 

Tardieu tworzy gabinet. 
PARYŽ, 20. I. (Pat). O godz. 17-eį 

przybył do pałaen Elizejskiego Tar- 
dieu, któremu prezydent republiki 
powierzył misję tworzenia. gabinetu. 

Tardieu misję przyjął i oświadczył, że 
sprobóje wypełnić powierzoną mu mż 

się.



- Dom Akademicki. 
Zaopatrzony w niezbędne potrzeby 

higjeniczne, w miarę estetyczny, wy- 
godny i prosty, stanął na górze Bouf- 
fałowej Dom Akademicki, noworo- 
dek Wilna. Ważkie to zjawisko na te- 
renie życia akademickiego. Z tej ni- 
by racji, święci się dzisiaj uroczystość 
otwarcia i poświęcenia Domu, tra- 
dycyjny „chrzest noworodka, — 
pragnąłbym zwrócić uwagę na zasa- 
dnicze wartości, jakie nowy Dom A- 
kademicki do życia akademickiego 
wnosi. 

Wiadomem jest, że dotychczas mło- 
dzież akademicka albo zamieszkiwa- 
ła przeróżne mniej i więcej drogie 
mniej i więcej niehigjeniczne pokoje, 
w. cuchnących mniej i więcej „pro- 
wincjach' miejskich i przymiejskich 
— albo grupowała się w Bursie Aka- 
demickiej na Bakśzcie. Nieliczna 
grupa dojeżdża koleją z przyległych 
okolic. 

Pominę tutaj młodzież akademie 
ką zamożną, która może sobie pozwo- 
lić na „prywatkę* t. j. wygodny po- 
kój przy „uczciwej i inteligentnej" 
rodzinie, wraz z obiadami, obsługą, 
opraniem i t. d. — natomiast zwracam 
uwagę na ogromną większość mło- 
dzieży akademickiej, przeważnie po- 
chodzącej z zapadłej prowincji, któ- 
rą na podobne warunki nie stać. 
Zestawiam zaś 140 miejsc dla „zdol- 
nych a niezamożnych studentów w 

* Bursie Akademickiej z przypuszczal- 
nie około 3chtysięcznym tłumem 
studentówek, nie posiadających środ- 
ków "na wygodniejsze mieszkanie, 
zmuszonych mieszkać w przykrych 
warunkach, pośród podwórkowych 
wyziewów i stęchlizn. Zestawienia 
starczy za wniosek. 

Nie chciałbym w tem miejscu ro- 
bić sarkastycznych uwag, naprzykład 
na temat warunków chociażby w 0- 
wym dotychczas jedynym ośrodku, 
grupującym „zdolnych a niezamoż- 
nych“ akademików, nazywającym się 
Bursą Akademicką. Nie ośmielę się 
też zestawiać Bursy z Domem Aka- 
demickim, chyba tylko pod wzglę- 
dem opłat, (opłata mieszkania w Bur- 
sie Akad. wynosi 10 zł.) gdyż zesta- 
wienie wypadłoby grubo na nieko- 
rzyść Bursy. Wolę rozejrzeć się po 
Domu Akademickim wręcz. 

Budynek 3-chpiętrowy. Moc sze- 
rokich, wielkich okien. Błyszczące 
drzwi. Szary kolor gładkiej budowy. 
Linje proste, kąty proste. Otwierasz 
drzwi, kroczysz szerokiemi schodami, 
opierasz się o lśniące poręcze. Dłu- 
gie kurytarze. Pukasz... przedpokój, 
(lampa, szafa na ubranie, dyskretnie 
w ścianie skryta, umywalnia, i t. p. 
akcesorja) kroczysz dalej... jasny, 
czysty, ciepły pokój (dwa łóżka, dwa 
stoły, trzy lampy elektryczne, dwa 
fotele, etażerka). Siadasz w wygod- 
nym fotelu przy gładkim stole i spo- 
glądasz zwysoka ciekawemi oczyma 
na boży świat z naprzeciwka, wcale 
ponętnie wyglądający. Centralne o- 
grzewanie imponuje człekowi nawyk- 
łemu do różnych „pieców*. 

Niema co, wcale kulturalny żywot 
może człek pędzić w takim pokoju, 
a jeśli ciało dopomni się swoich praw, 
to i umyć się można na gorąco, parę 
razy ną tydzień nawet. Co tam mówić 
wszelkie wygody na miejscu. Nawet 
urodzony sportsmen może koziołki 
wywracać w imponującej sali gimna- 
stycznej, nieprzeciętnych rozmiarów 
( m. w 18X10 m.). 

Aż się nie chce wychodzić z bos- 

kiego locum. Rozmarzyła się osoba 
w fotelu. Kombinuje... 

— Zmieściły się w takim domu 
104-y osoby. Bursa udziela przytułku 
140-tu osobom (m. w.). Sytuacja po- 
lepsza się: 244 osoby mają względnie 
dobry dach nad głową. ° 

Pokoi zawiera Dom Akademicki 
60, w tem 44 dwuosobowe, 16 jedno- 

osobowych. Pozatem, na pierwszem 
i trzeciem piętrze są kuchenki, na 
giem i czwartem pokoje woźnych, o- 
raz na każdem piętrze jest pokój do 
czyszczenia obuwia i ubrania. 

„„Spacerują refleksje po głowie, 
że to wciąż i wszędzie tym nieszczęs- 
nym złotym mierzą człowieka. Tak 
np. ty masz 20 zł, zasługujesz na 
Dom Akademicki (a propos ceny: po- 
kój 2-u-osobowy w Domu A. kosztu- 
je 40 zł., jednoosobowy — 33 zł. --- 
ja mam 10 zł., więc zasługuję tylko na 
Bursę Akademicką — on nie ma nic, 
więc na nic nie zasługuje... i t. d. Ale 
to jeno liryczna wycieczka poza mia- 
sto. Przepraszam za liryzm... 

Wartość Domu Akademickiego 
jest bardzo wiełka, wszakże — 

— mglisto rysuje nam się jego syt- 
wetka, na tle niedościgłego wzoru, 
kiedy wszyscy akademicy, nie wymie- 
rzeni ciężkością kieszeni, ale jakąś 
kulturalniejszą miarą, zamieszkają w 
wygodnym „szklanym domu'* akade- 
mickim, a radosny wyścig intelektów, 
będzie promieniował młodem, kwit- 
nącem życiem... > 

— imponująco się rysuje się gnach 
— przyjaciel, siwy akademicki Dom 
na szarem tle kryzysu, który zewsząd 

krzyczy, imponująco rysuje się na 
tle ponurych, ciemnych, brudnych i 
zimnych kwater, zamieszkiwanych 
przez rzesze niezamożnych akademi.- 
ków. 

W tem miejscu należy dołączyć 
wyrazy uznania Zarządowi obecnej 
Bratniej Pomocy P. M. A., który. 
dzięki ofiarnej i uczciwej pracy, dzie- 
ło budowy Domu doprowadził do sku- 
tku. й 

Akademicy, którzy dostali się do 
Domu Akademickiego, w niezbędne 
potrzeby lokalowe są zaopatrzeni naj 
zupełniej, a pokoje, w których prze- 
cież bodaj 75 proc. czasu, w grani- 
cach czterech ścian przetrwać muszą, 
nie są racjonalną hodowlą różnych 
bakteryj. 

Jest nadzieja, że ani gruźlica, ani 
żadna inna plaga młodzieży akade-- 
mickiej, nie przegryzie wrażliwych 
płuc, a społeczeństwo powita silną i 
zdrową młodzież, opuszczającą goś- 
cinne progi Uniwersytetu. 

Nie można na zakończenie pomi- 
nąć, że obok Domu Akademickiego, 
leży niewielki plac doń przynależący 
(o rozmiarach m. w. 30x30 m.). Dziś 
pusty, z czasem może stać się lokato- 
rom miłem miejscem w wiosennej po- 
rze. Również przepiękny widok mia- 
sta roztacza się z dachu Domu Akade- 
mickiego. : 

Rzeczą niezmiernie poważną i 
stanowiącą 0 prawdziwej wartości 
Domu Akademickiego będzie to, czy 
młodzież niezamożna, a pochodząca 
w pierwszej mierze ze wsi, będzie 
przyjmowana do Domu, czy też inne 
jakie względy wejdą w grę, a' rozwiel- 
możniona wszędzie protekcja i tutaj 
prym weźmie... Śmiem. narazie mieć 
nadzieję, że jeśli Bratnia Pomoc nie 
stanie się areną rozgrywek politycz - 
nych, a uczciwość i dobra woła będą, 

HABEMUS PAPAM. 
Czyli stało się! Jest pomnik Mic- 

kiewicza. Jest... no, jeszcze projekt, 
300 tys. gotowe do użycia, z tem mo- 
żna zaczynać, resztę, 200 tys. jakoś 
się zbierze, mimo ciężkie czasy, i wre- 
szcie zostanie zdjęty z Wilna, mickic- 
wiczowskiego miasta, ten wstyd, że 
dotąd straszyło przybyszów i miejsco 
wych ponurą kukłą na Antokolskim 
brzegu. Ponieważ rzeczową i fachową 
ocenę projektów uskutecznił prof. Mo 
relowski, zuchwałością byłoby zabie- 
rać jeszcze głos o tem, ale jako wil- 
nianka, jako zbliżona bardzo do ro- 
dziny Wieszcza, jako ostatecznie 
„kawalek“ inteligencji miesjcowej, i 
swoje słów kilka dorzucam. 

Sięgnąć muszę do wspomnień dzie 
«iństwa (choćby to znów atak szału 
wywołało u pewnych osobników), dla 
tego, że bodaj w obecnej chwili nie 
ma w Wilnie ani jednej osoby, która 
by tak blisko była złączona z rodzi-. 
ną wielkiego Adama. 

„Jeszcze nie umiałam liter rozpoz- 
nać kiedy mi czytywano Pana Tadc- 
msza z pięknie ilustrowanej przez An- 
<driollego książki. Znałam też artystę, 
który rysował Zosię i Telimenę, i słu 
«chałam jego opowiadań jak się w Wil. 
nie ukrywał za piecem w prywatnem 
„mieszkaniu w czasie konspiracji w 63 
roku i jak go wspomagała i odwiedza- 
ła ciotka moja, piękna Irena Su. 
distrowska, później Karłowiczowa, 

matka muzyka Mieczysława, Edmun- 
da dr. med. a żona lingwisty i etno- 
grafa Jana. W przechadzkach po Wil- 
nie odbywanych z Ojcem, oglądałam 
Bazyljanów i pokazywano mi zdala 
mury, w których więzili Moskale me- 
go Dziadunia Edwarda Romera i te- 

go Mickiewicza, co napisał Trzech 
Budrysów, te śmieszne bajki, które 
umiałam na pamięć i kołoroweg, 
pięknego, jak najpiękniejsza historja, 
Pana Tadeusza, w którym to poema- 
cie Gerwazy był moim faworytem. 
Od dziecka też znałam panią Go- 

  

Projekt art rzeźbiarza Henryka Kuny, 
przyjęty przez Komitet. 

Fot. J. Bułhak. 

recką i jej synów, żywych, wesołych, 
Adasia i Lula; byli tacy inni od wszy- 
stkich, trzepali prędko po francusku, 
ale gorąco kochali wszystko tutejsze 
i znali doskonale wszystkie nasze o- 
byczaje, A droga Pani Gorecka... jej 
szlachetna twraz, przypominająca Oj- 
ca, jej nieskończone opowiadania o 

K UR JE R WILEŃSKI 

Na konferencji rozbrojeniowej. 
Włoskie propozycje rozbrojeniowe. 
GENEWA, 20. II. (Pat). Dziś rano 

ogłoszone zostały propozycje delega- 
cji włoskiej, dotyczące zakazu Środ- 
ków wojennych, mających charakter 
szezególnie ofenzywny. — 

Propozycje te obejmują: jednocze 
sne zniesienie : okrętów linjowych i 
łodzi podwodnych, zniesienie okrę- 
tów-awjonetek, zniesienie ciężkiej ar- 

tylerji wszelkiego rodzaju, zniesienie 
ezolgow, samochodów pancernych, 
zniesienie samolotów do rzucania 
bomb, zniesienie środków wojny che- 
mieznej i bakterjologicznej wszelkie- 
go rodzaju, poddanie rewizji prawa 
wojennego w sensie skuteczniejszego 
zabezpieczenia ludności cywilnej. 

tPostułaty Republiki Litewskiej. 
GENEWA, 20. II. (Pat). W ogól- 

nej dyskusji na konferencji rozbroje- 
niowej po przedstawicielach Połud- 
niowej Afryki i Chile imieniem Lit- 
wy przemawiał minister Zaunius, któ 
ry oświadczył, że Litwa domaga się 
zabezpieczenia poszanowania trakta- 
tów, zwiększenia szybkości działania 
organów Ligi Narodów. oraz by pro- 
cedura załatwiania konfliktów mię- 
dzynarodowych dotyczyła także daw- 
nych sporów Litwy, która, zdaniem 

Zauniusa, jest ofiarą polityki faktów 
dokonanych i powita też z uznaniem 
każdy wysiłek, zmierzający do unie- 
możliwienia powtórzenia się wypad- 
ków, znanych wszystkim. Idea roz- 
brojenia i organizacji pokoju — о$- 
wiadczył w zakończeniu Zaunius — 
może być zrealizowana tylko w at- 
mosferze wzajemnego zaufania. Szko 
ła i prasa mogą potężnie przyczynić 
się do rozbrojenia moralnego. 

EVE TSS RSS 

Prace Sejmu. 
Nowela do ustawy emerytalnej w komisji budżetowej, 
WARSZAWIA, 20. 2. (Pat). — Na sobot- 

niem posidzeniu komisji budżetowej Sejmu 
przystąpiono do rozpatrywania ustawy o 
zmianie niektórych przepisów, dotyczących 
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów 
państwowych i zawodowych wojskowych. 

Referat wygłosił wice-marszałek POLA- 
KIEWICZ, podkreślając, że wniesienie usta- 
wy, zmieniającej wydatki personalne, było 
koniecznością państwową, wypływającą z na« 
kązu utrzymania równowagi budżetowej, a 
w konsekwencji stałości waluty. — Jeżeli 
porówna się stałe uposażenie urzędników pań 

‚ stwowych z rentownością gospodarstw rol- 
nych, sytuację w handlu i przemyśle, to 
stwierdzić trzeba, że pogląd, jakoby rząd 
kryzys gospodarczy przerzucał na barki fun- 
kcjonarjuszów państwowych, jest z gruntu 
fałszywy, krzywdzi bowiem samych urzędni- 
ków. Przedłożona nowela w stosunku do no- 
wowstępujących urzędników przewiduje ut- 
worzenie nowego funduszu emerytalnego, 0- 
paretgo na kalkulacji asekuracyjnej. Stąd 
wynika. podwyżka. składek. emerytalnych do 
8 proc. 

Wiice-marszałek Polakiewicz apeluje do. 
członków komisji, aby w dyskusji nie uży- 
wali argumentów, podburzających pracow- 
ników państwowych tak ofiarnie pracujących 
dla państwa. 

Następnie zabrał głos p. minister skarbu 
JAN PIŁSUDSKI. Uzasadniając wniesienie 
projektu ustawy, minister uważa, że równo- 
waga budżetu istotnie była jednym z waż- 
nych momentów przedłożenia tej ustawy. Na 
stępnie minister zamuje się kwestją t. zw. 
praw nabytych. . 

Zkolei wice-minister skarbu STARZYŃSKI 
wyjaśnia że projektowana noweła nie naru- 
sza zasadniczo praw nabytych, przedłużając 

ZP ORÓBGDUD MAP GP DOH WR CO EOB 

OPERETKA FILMOWA 

PRECZ Z MIŁOŚCIĄ 
z LILJANĄ HARVEY w roli głównej 

w kinie „CASINO“ 

  

  

Lekarze-specjaliści-. 
zalecają 

kąpiel dziecka tylko 

Mydłem BEBE 
Szofmana.   

  

    

jak dzisiaj, charakteryzować Zarząd 
B. P. — Dom Akademicki stanie się 
ramieniem pomocy najbardziej potrze 
bującym i spełni właściwą sobie rolę. 

Utinam sit! : 
Józef Bujnowski. 

rodzinie, o žyciu ubogiem, emigranr- 
kiem, pelnem nadziei, ukochania da- 
lekiej Ojczyzny, Litwy przedewszyst- 
kiem, pilne przestrzeganie żeby dzie- 
ci, Marylka i Władzio, jako najstarsi, 
znali każdy krajowy obyczaj, każde 
wyrażenie, wierszyk, powiedzonko. 
Potem zrozumiałam, jak strasznie tę- 
sknił na paryskim bruku ten płomien- 
ny genjusz, obejmujący ludzkośćj ca- 
łej ogromy, ale serce niepodzielnie 
oddający Litwie, Ojczyźnie dalekiej i 
jawiącej się w niezapomnianej kra- 
sie, tak, jak się oczom młodości uka- 
zała i utrwaliła na wieki. 

Serdeczna przyjaźń łączyła nas z 
rodziną Mickiewiczów i Goreckich. 
Ojciec mój prowadził uroczą pannę 

Marylę Mickiewiczównę do ślubu ze 
swym kolegą i przyjaciełem  Gorce- 
kim, a znów w czasie obłężenia Pary - 
ża, naprzemiany z panią z Maleckich 
Władysławową Mickiewiczową, wy- 
stawał w ogonkach, po mleko dla jej 
chorej córeczki, o czem do późnej stu 
rości wspominała na rue Gućnćgau:l 
z rozrzewnieniem gościnna pani Mi- 
ckiewiczowa. Było tych osobistych 
wspomnień, opowiadań, tych histo: 
ryj, zaczynających się „a wtedy jak”. . 
pomiędzy moim Ojcem, a dziećmi Mi- 
ckiewicza, sporo. Gdy.się zeszli, prze- 
wijały się opowiadania o Księciu 
(nawet nie dodawali „Crartoryski“, 
bo wiadomo było, że był jeden taki:, 
o jenerałe, też nie potrzebowali do- 
dawać, że Zamojski), o Niemcewiczu, 
którego p. Gorecka kochała jak dru- 
giego ojca, o cudownej, nadludzkiej 
cnoty i świętej miłości bliźniego Klau- 
dynie Potockiej, o malutkiej Marji ks. 
Wirtemberskiej, wesołej, mimo klęsk 
życiowych, o Lełewelu, jaki był zni- 
szczony dobrowolną nędzą, o emigran 
ckich zebraniach i obiadkach, na któ. 
rych każdy chciał mieć :potrawę swej 
prowincji, wieczorach, kędy Śpiewa- 

na przyszłość okres 10 lat, uprawniający do 
nabycia praw emerytalnych do lat 15. No- 
wela nie odbiera tych uprawnień tym, któr- 
rzy emerytury za okres od 10 do 15 lat już 
otrzymują — redukuje tylko wysokość upo- 
sażeń. Podobnie nie mając zafiksowanych 
„zobowiązań międzynarodowych wobec eme- 
rytów byłych państw zaborczych, nowela jed 
nak liczy się z tem że emeryci ci pobierają 
tylko 75 proc. zaopatrzenia. Ze względów 
słuszności ogranicza się do utrzymania na 
stałe 8 proc. opłaty zamiast dokonywania 
przewartościowania uposażeń. Obecnie czę- 
Sto się zdarza, że urzędnik, mający uprawnie 
nia do :40 proc merytury, już po 10 latach 
pracy stara się nieraz o postawienie go w 
san nieczynny, aby uzyskać w wieku mło- 
dym stałą rentę od państwa i wziąć się do 
innej pracy zarobkowej. 

Szkolnictwo niepaństwowe 

tematem dyskusji na kom. oświat. 
WARSZAWIA, 20. 2: (Pat) — Na sobot- 

niem posiedzeniu komisji oświatowej odby- 
wała się w dalszym ciągu dyskusja nad pro- 
jęktem ustawy o szkolnictwie niepaństwo- 
wem. — W odniesieniu do szkół niepaństwo- -- 
wych przyjęto poprawkę referenta posła 
SZYSZKO, według której wykreślono wyraz . 
„kontrola*, a przyjęto, że „opiekę i nadzór 
nad prywatnemi szkołami sprawuje minister 
M RENO ё 

W art. 2 punkt 1 usunięto nasuwające 
się sprzeczności z konstytucją. Punkt ten 
przeszedł w następującem brzmieniu: ;,Oby- 
watel polski może założyć szkołę pod warun- 
kiem 1) przedłożenia stałutu szkoły, ustala- 
jącego ustrój wewnętrzny szkoły, język 'na- 
uczania i program, nazwę oraz stosunek za- 
łożyciela do dyrektora i nauczycieli", 

Zkolei komisja przyjęła poprawki przed- 
stawicieli mniejszowości narodowych, klubu 
B. B. oraz poprawki pos. Sommenrsteina, — 
W! dyskusji zabierali głos posłowie KOR- 
NECKI, St. STROŃSKI |(K. Narj, BOGU- 
SLAWSKI i PIMONOW (BB), SOMMER- 
STEIN (Koło Żyd.), BITNER (Ch. D). W od- 
powiedzi na podnoszone zastrzeżenia zabie- 
rał głos kilkakrotnie wice-minister PIERAC- 
KI, udzielając szczegółowych wyjaśnień. Na- 
stępnie zabrał głos referent pos. SZYSZKO, 
który w ostatniem przemówieniu zastrzegł 
się przeciwko tworzeniu przez opozycję wra- 
żenia, jakoby rząd, jak również i BBWR. 
chciał w czemkolwiek przez artykuły ustawy 
pomniejszyć prawa obywateli. Przeciwnie, 
w interesie rządu, jak i Bloku leży zharmo- 
nizowanie rozbudowy szkolnictwa prywatne- 
go, co jest najwyższym interesem państwa. 

„ chińsko-japońskiego, 

Wobec nieobecności delegacji 
francuskiej. 

GENEWA, 20. 2. (Pat). — Wbrew przy- 
puszezeniom, dyskusja ogólna na konferencji 
rozrojeniowej nie została zakończona w dniu 
20 b, m. Przeciągnięcie jej na przyszły ty- 
dzień jest umyślne, a przyczyną jego jest 
przesllenie gabinetowe we Francji. Pozatem 
ani w poniedziałek, ani we wiorek przyszłe- 
go tygodnia posiedzeń konferencji nie bę- 
dzie i dyskusja rozpocznie się na nowo do- 
piero we środę. Według powszechnych prze- 
widywań, przybycia delegacji franeuskiej mo 
żna się spodziewać w najlepszym razie do- 
piero w piątek. 

Bankiet. 

GENEWA, 20. II. (Pat). Wczoraj 
wieczorem odbył się w Genewie wiel- 
ki baniket, zorganizowany przez ko- 
mitet dla rozbrojenia moralnego. 

Bankiet zgromadził licznych przed 
stawicieli delegacyj na konferencję 
rozbrojeniową, przedstawicieli orga- 
nizacyj międzynarodowych, szereg 
wybitnych osobistości międzynarodo- 
wego świata politycznego i naukowe- 
go. 

Wobec tego, że min. Zaleski, któ- 
ry miał przewodniczyć temu bankie- 
towi, zatrzymany został na posiedze- 
niu Rady Ligi w sprawie zatargu 

przewodniczył 
czechosłowacki minister spraw zagr. 
dr. Benesz, który w imieniu min. Za- 
leskiego wygłosił krótkie przemówie- 
nie powitalne. Przybywającego w cza 
sie bankietu min. Zaleskiego obecni 
powitali żywemi oklaskami. 

Z pośród wygłoszonych przemó- 
wień należy wyróżnić wystąpienie 
szwajcarskiego prof. Bouvier, który 
w gorących słowach wyraził się o sze- 
roko zakrojonym programie pokojo- 
wym Polski, zapewniając mu całko- 
wite poparcie szwajcarskich kół uni- 
wersyteckich. 

Zakończenie „dni rozbrojenia 
moralnego". - 

GENEWA, 20. 2. (Pat). — W! dniu 20 b. 
m. t. zw. dni rozrojenia moralnego zakoń- 
czyły się maniłestacją zorganizowaną przez 
wszystkie organizacje akademiekie w Gene- 
wie. Manifestacja, nad którą protektorat ob- 
jął przewodniczący. konferencji rozbrojenio- 
wej Henderson, miała charakter wybitnie 
międzynarodowy. Przemówienia wygłosili 
studenei różnych narodowości oraz kilku 
osobistości ze šwlata politycznego i nauko- 
wego, na czele z belgijskim senatorem de 
Brouckere oraz prof. Haleekim z Warszawy. 
Manifestacje šwiadėzą o niezwykle silnym 
oddźwięku, jaki znalazła iniejatywa rządu 
polskiego w sprawie rozbrojenia moralnego. 

EEST SE 

Kronika telegraficzna, 
' — Na Śląsku niemieckim w Saarau wy- 

buchła bójka. Zabity został jeden hitlerowiec 
i pewien przechodzień. Sześciu ciężko ran- 
nych uczestników walk odwieziono do szpi- 
tala. 3 

— Znany literat czeski Vraz zmarł w dn. 
20 łutego r. b. przeżywszy łat 72. Był on zna 
komitym podróżnikiem i wydał między in- 
nemi „Opowieści egzotyczne” oraz „Podróże 
po świecie”. KN 5 

— Z powodu zawiei śnieżnych w Bułgar- 
ji i Turcji nie mógł wczoraj wyruszyć z Śof- 
ji Orient — Express do Konstantynopola. 

— Na Bałtyku i w Gdyni panuje silna 
burza. Wiatr i Nord i Nord-West o sile do 9 
stopni w porywach zerwał połączenie telefo- 
niczne, m. in. i z Helem. 

    
  

Koszule zefirowe od 6 zł, 
koszule sportowe (z krawatem) od 5 zł., skarpetki „żelazne” własnego «siata 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
są już w sprzedaży 

10576—2 FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, tel. 6-46 
  

no piosnki, koniecznie takie, jak w tej 
utęsknionej okolicy śpiewano... 

Pan Władysław sypał anegdotami 
i epizodami jak z rękawa, pani Gorec- 
ka pamiętała wszystko o co ją było 
spytać... Postacie historyczne wycho- 
dziły z książek i portretów, porusza- 
ły się jak żywe, w kontakcie bezpo- 
średnim, dzięki tym ludziom, którzy 
z tak bliska z niemi obcowali i bezpo- 

średnio ducha ich w siebie zaczerpnęji. 

  

e z ucze = 

  

Nareszcie Wilno ujrzy największy 
film świata 

„Bracia Koramazovy“ 
podług nieśmiertelnej powieści 

T. Dostojewskiego 
DZIŚ 
w kinie „HOLLYWO0O0D“ 

EZIO ET ЦЕНО 

Rewizja w mieszkaniu 
słynnego „jasnowidza“. 
Kurjer Poranny donosi: 
Wezoraj obiegły po mieście pogłoski © 

kilkugodzinnej rewizji, przeprowadzonej w 
mieszkaniu słynnego „jasnowidza* inż. Ste- 
fana Ossowskiego (Połna 32). 

Rewizję przeprowadzali: wice-prokurator 
sądu okręgowego w Warszawie p. Baceiarel- 
li t podprokurator sądu wojskowego p. ma- 
jor Chirowski. 

Przypuszezać należy, iż wezorajsza nara- 
da w godzinach rannych u prokuratora S4- 
du wojskowego w Warszawie p. J. Kurkow- 
skiego z udziałem prokuratora sądu wojsko- 
wego Nr. I płk. dr. Konrada Zielińskiego 
miała za główny temat powyższą sprawę. 

Tło śledztwa i wyniki rewizji trzymane są 
w ścisłej tajemniey. 

Prawpodobnie sprawa ta-stoi w związku 
z niedawnym pobytem prokuratora płk. Zie- 
lińskiego w Poznaniu, naskutek różnyeh taj 

nyeh doniesień, w związku z interwenejami, 
jakie inż. O. wyświadczał swym znajonym, 
ubiegającym się o dostawy wojskowe. 

Władze rewizyjne, po zbadaniu mater- 
jałów opuścili lokał po czterech godzinach. 
Inż. O. pozostał w domu. 

Popłerzjele Przemysł Rraiowy 
WDZEZREWOECOZORCZOZOACEA 

ARCHITEKT 

Teodor Smorgoński 
POWRÓCIŁ 

ul. Mickiewicza 42, m. 9, telefon 16-78 
Przyjmuje 5—7 = 

KŁOPOTY 3 
PANI NIUŚKIE 

Humorystyczna opowieść 
w ośmiu rozdziałach 

Eugenji Kobylińskiej 

    

ukaże się przed Wiełkanocą w księ- 5 

garniach ku rozrywce sklopotanych“ 

domowemi troskami Wilnianek. — - 
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trochę inaczej niż ogół. I teraz patrzę 
z rzetelnem zadowoleniem, Znalazł 
się artysta, który przemyślał, zrozu- 
miał, odczuł Mickiewicza właściwie. 
W pomyśle pełnym prostoty i skupie- 
nia artystycznego, utworzył postać, 
nabrzmiałą spokojną potęgą, głęboko 
czującą myślą i w stanie wizji na przy 
szłość. To nie jest szarpany burzą ro- 
mantyczny wieszcz zmagań się miłos- 
nych, społecznych czy religijnych, ta 

Projekt architekta Czesława Przybylskiego. 

Dlatego prócz wszystkich wzglę- 
dów literackich, historycznych itp: 
Mickiewicz dla mnie jest człowiekiem 
żywym, którego jakbym znała oso- 
biście, przebywałam bowiem dużo 
wśród ludzi i rzeczy, które po Nim 
zostały, były jakby dalszym: ciągiem 
i z pietyzmem odnosiły się do wspom- 
nień o Nim. 

Dłatego na projekty pomnika, a 
zwłaszcza w Wilnie, muszę patrzeć 

Fot. J. Bułhak. 

Ten co doszedł, ujrzał niešmiertel- 
ność, ujrzał, olśniony, przyszłość swe- 
go narodu i stanął spokojny już, z 
gestem półbłogosławieństwa, pół ol- 
śnienia wielkością Boga - Słońca 
wszechświata, On na szczycie Świato- 
Wida stojący, On, który do tego szczy 
tu myśli i uczucia doszedł po etapach 
zaznaczonych na słupie i miał prawo 

po takiej Gołgocie zanurzać wzrok 
tam, gdzie myśl nie sięga. 

Tak, ten pomnik jest pełeń myśli. 
symbolizuje też duszę poety. Jest 
przytem, o jakże to ważna zaleta! 
obok wysoce mądrej, artystycznej 
wysoce koncepcji, jest utworem Zro- 

zumiałym dla tłumów. Jest, jakby po- 
wiedzieć „pedagogiczny“, tłumaczy 
się bez przewodników i wykładów. 
A jakże harmonijną jest kinja całości. 
Ten silny, podstawowy słup, łączący 
w sobie pogańskość przeszłości i 
chrześcijańskie cierpienie mickiewi- 
czowskiej współczesności, a na górze 
postać o szczęśliwie rozwiązanym pro 
blemie płaszcza, dobrze układającego 
się z każdej strony. 

Tak Wilno będzie miało najpięk- 
niejszy w Państwie pomnik wieszcza. 
Osobiście marzyłam o tem, żeby Au 
słanął młody, Filareta-Promienisty z 
Ody do młodości, czy wsparty na Ju- 

dahu skale ji dlatego mimo błędów 
konstrukcji, tak mi się podobał pro- 

- jekt p. Jachimowicza. Ale być może, 
iż pomnik musi być syntezą całego ży 
cia,, nie jego zarania. I w takim do- 

piero widać całego Mickiewicza, ca- 
łe jego życie i całe dzieło, o ile pomnik 

to wyrazić zdoła, a projekt Henryka 
Kuny spełnia to zadanie w daleko i- 
dącej mierze. 

Śliczny technicznie i przemiły pro 
jekt Antoniego Madejskiego, np. 1 
czem nie mówi, że to Mickiewicz» 
siedzi sobie uroczy dandys, może być 
Musset, Heine, Puszkin, Lermontow» 

Lamartine, ktokolwiek z romantyc?* 
nej plejady, ale żadnej potęgi, ani nat- 
chnienia nie znać, żadnej płomienno- 
ści szaleństwa uczuć, jakie Nim wte” 
dy miotały, Siedzi i marzy... to nie jest 
synteza, nawet ówczesnej epoki. 

Projekt Xawerego Dunikowskiego 
ma dużą strzelistość, poryw w górć» 

ale jest jakiś pośpieszny, nieprzemy- 
ślany, niewiadomo co tam za s 

ж
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WIEŚCI I OBRAZKIZKRAJU. 
Tajemnica przykutych do Ściany 

rozkładających się zwłok. 
We wsi Kuny, gminy podbrzeskiej, zaginął przed kilku łaty w zagad- 

kowy sposób syn zamożnego mieszkańca tej wsi Antoniego Parnusa. Mimo 

rozmaitych wersyj, krążących po wsi, w związku z tem tajemnieczem zagi- 

nięciem, nikt przez dłuższy czas nie mógł się dowiedzieć co się stało z za- 

ginionym. Dopiero przed kilku dniami tajemniea wyszła najaw. 

Stało się to w sposób następujący: przed miesiącem zmarł nagle An- 

toni Parnus i od spadkobierców zmarłego nabył jego dom niejaki Mikołaj 

Szezegielewicz. Nowy właściciel przeprowadzał w nabytym domu grunto- 

wny remont, podczas którego zaszła potrzeba przerobienia piwnicy. I tu 

podczas prace, dokonano przejmującego zgrozą odkrycia. W ciemnym i od- 

grodzonym drewnianą przegródką kącie piwnicy leżały rozkładające się 

zwłoki człowieka przykutego łańeuchem do Ściany. 

Powiadomiona o tem policja wdrożyła energiczne dochodzenie, które 

doprowadziło do wyjaśnienia tajemnicy. Ustalono, że jest to ciało zaginio- 

nego przed laty umysłowo-chorego syna Antoniego Parnusa — 24-letniego 

Adama, którego ojciec w celu izołowania od otoczenia, ponieważ był jakoby 

niebezpieczny, zamknął w piwnicy i przykuł do ściany. A zrobił to w takiej 

tajemnicy, że nikt, prócz niego o tem nie wiedział. 

Ponieważ stary Parnus zmarł śmiercią nagłą, zabrał ze sobą do gro- 

bu i straszną swą tajemnicę. 

Pozostawiony na pastwę losu, przykuty do Ściany, młodzieniec, jak 

przypuszczać należy daremnie usiłował uwolnić się z trzymających go łań- 

euchów i zmarł wśród ogromnych męczarni — Śmiercią głodową. (e) 

Ogromna pożoga we wsi Jankowicze 
Wie wsi Jankowicze gm. kudelskiej wy- 

buchł nagły pożar. Ogień powsłał w zabudo- 
waniach Jana Piotrowicza, Wobee późnej 
pory oraz zamarzniętych studzien nie można 
było szybko dostarczyć wody, wobee ezego 
ogień rozszerzył się z błyskawiczną szybko- 
ścią obejmując połowę wsi. Po 4 godzinnej 
uciążliwej akcji ratunkowej i pomoey stra- 

ży ogniowych przybyłych z sąsiednich wsi 
pożar zdołano dopiero nad ranem złokalizo- 
wać. 

Pastwą płomieni padło 19 domów miesz- 
kalnyeh i 9 stodół ze zbożem. 

Straty wynoszą przeszło 100 tys. złotych. 
Polieja prowadzi dochodzenie eelem usta. 

lenia powodu pożarn.- 

Z pogranicza. 
Po 11 latach niewoli hołszewiekiej 

powrócił po Polski. 

Na odcinku granieznym Dołhinów na te- 

ren polski przedostał się niejaki Wiktor Bo- 
rysewiez, który podał się za b. żołnierza 
wojsk polskich 1 oświadczył, iż w 1920 roku 
w bitwie pod Białą Cerkwią na Ukrainie do- 

stał się do niewoli bołszewiekiej. Borysewicz 

do roku 1929 pracował w poreie w Odesie, 
następnie w zakładach tulskich, a ostatnio 
przeniesiony został do fabryki maszyn w Bo 
rysowie, skąd zbiegł. 

Zatrzymanego skierowano do odnośnych 
władz. 

Ucieczka strażnika litewskiego. 
Na odeinku granieznym Ołkieniki z gra- 

nie Litwy zbiegł strażnik litewski 11 obwo- 
du Jas Mikołanie. 

Powód neieeczki nieznany. 

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

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

  

Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku 

pac ozs NIEWINNY GRZECH 
Salonowy dramat dźwiękowy. к 

W rolach glėwnych: Collean Moore i Antonio Moreno. 

Następny program: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone.   
  
  

LID A, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra | okrycia damskie I męskie. 
  

8730 

Nowogródek. 
Akeja odezytowa Bezpartyjnego 

Bloku. 

W niedzielę dnia 21 b. m. odbędzie się 
w lokalu kina „Pogoń* odczyt, organizowany 
przez referat kulł..ośw. sekr. Woj. BBWR. 
w Nowogródku, dla. sfer robotniczych i rze- 

-mieślniczych. 

Tematem odczytu będzie: „Znaczenie dla 

(Polski morza i wybrzeża”. 

Odczyt wygłosi referent kult.-ośw. sekr. 
Woj. BBWR. R. 

posz WINER i S-ka 

IE: 

Lida. 
Okradziono plutonowego. 

Że lidzcy spryciarze uimieją kraść to na- 
wet plutonowy Chojnacki z 5 p. lotniczego 
nie może zaprzeczyć. A było to tak. We śro 
dę wieczorem, około godziny 18.30 płutono- 
wy przybył sankami na rynek lidzki i tu się 
zatrzymał przed sklepem win i wódek 

Mierzwy:' Traf zrządził, iż pan plutonowy 
„zaszedł* (nie wiem w jakiej sprawie) do 
sklepu p. Mierzwy. 

Na to czekali tylko owi spryciarze robią- 
cy kawały Bogu ducha winnym ludziskom. 
Momentalnie ściągnęli pozostawiony na san- 

"IETSIL TT EASA O ORADERA RE 

się wiją na płaszczyznach bloku, a ten | 
%wiątek-słupnik na górze, to jest prze- 
"ciętna figura kogoś pomnikowego, ale 

czy Mickiewicza?... Nie czuć tego... 

Nagie bloki architektoniczne p. Czesła 

«wa Przybylskiego sprawiają. że się 

człek pyta: „Wo ist die Katze“? jak 

na rysunkach do odgadywania. Zupeł- 

mie szczerze. sądziłam, że to są dopie- 

ro podstawy do pomnika, a wyrasta- 

jącą postać wzięłam za Muzę z zani- 
kiem biustu, ze wstydem dowiedzia- 

łam się, że ta przyziemna istota w 

gazach, to miał być genjusz narodo- 

"wy. 

Tadeusza Tołwińskiego pracowite 

«opracowanie przebudowy Placu Ka- 

tedralnego, także obyło się bez Mie- 

kiewicza, którego wcale niema, zastę- 

„puje Go naga stela. 

A Kuny projekt jest piękny, to nic. 

že czuć w nim wpływ Bourdella, są 

to raczej reminiscencje techniczne, 

stylowe, niż duchowe, projekt Kuny 

jest z ducha polskiego poczety, jest 

wreszcie pomnikiem dla wieszeza i 

narodu, a nie dla osobistej fanaazji 

twórcy wyrosły. 

| _ To też cieszmy się i życzmy, by 

jak najprędzej stanął. Ale nie na 

placu, któryby piękną perspektywę na 
Katedrę zasłonił. Raczej na placu Ka- 

tedralnym ze spojrzeniem na pagórki 
leśne i łąki zielone nad Wilją roz- 

„ciągnione. 
Hel. Romer. 

Votum separatum NAez, redaktora. Nie 

«chcąc krępować opinji naszej Szanownej 

współpracowniczki, p. H- Romer w rzeczach 

dotyczących sztuki, muszę jednak zaznaczyć, 

że ocena poninika Mickiewicza w projekcie 

Pronaszki wydaje mi Się niesprawiedliwą. 

Być może, projekt ten nie jest dla Wilna od- 

powiedni, a cała postać potraktowana jest 

:szkicowo, ale oryginalność i duża ekspresja 

pomysłu, oraz niezaprzeczone piękno głowy 

tworzą wartości artystyczne, których obalić 

epitetem „ponura kukła* nie można. Wpraw- 

dzie należałoby życzyć, aby klecony z desek, 

zmurszały i zczerniały pomnik został usunię- 

ty z zupełnie niewłaściwego miejsca, na któ- 

rem go prowizorycznie prywatna inicjatywa 

ulokowała, ale artystyczne Wilno nie spełni 

swego obowiązku, jeżeli pomysłu Pronaszki 

nie zakonserwuje choćby w gipsie i nie umie- 

ści w jednem z muzeów wileńskich (in spe!). 

Projekt Kuny został przyjęty i zakwalifi- 

kowany do wykonania. A la bonne heure! 

Wszyscy odetchnęli, gdyż nazbyt długo i cię- 

žko ten pomnik się rodził. Opromienia go 

glorja wybitnego najbardziej reklamowaneg. 

rzeźbiarza polskiego. Projekt jest poprawny, 

dostatecznie banalny, pomysł ulokowania go 

na rozszerzonej ulicy Mickiewicza całkiem — 

z urbanistycznego punktu widzenia — zgra- 

bny. 

; Projekt Szukalskiego był podobno „meksy 

kański*, ten jest „paryski“. 

Działalność Komitetu cechowało w ostat- 

nich czasach pewne zmęczenie, chęć dobicia 

sprawy pomnika do końca. Chęć zupełnie 

zrozumiała, zważywszy na 25-letni jubiłeusz 

zamierzeń pomnikowych. Wilno boi się po- 

widualnych, wykracza-   

mysłów śmiałych, indy 

jących poza kanony rzeźby pomnikowej. Od- 

żegnywało się od Pronaszki a Szukalski po- 

prostu je przeraził. Zwróciło się więc do ar- 

tystów dających zdawałoby się gwarancje u- 

miaru i poprawnej przeciętności, Ale i z po- 

śród tych jeden się „wyrwał*. Przybylski 

przysłał projekt prosty, świeży, zwarty, bez 

przyczepek i obrazków. Krytyka go zdyskwa- 

lifikowała. Uchylam głowy przed kompeter- 

cją. Ale pozostaję przy swojem: projekt Przy: 

bylskiego jest wart, aby go zużytkowano. 

Może Nowogródek — kolebka poety? 

BRET RER 

„damy 

  

kach worek, w którym znajdowały się dwie 
pary spodni drelichowych, dwie bluzy. dreli- 
chowe z odznakami 5 p., 1 para bielizny i 
płaszcz wojskowy i zbiegli w niewiadomym 
kierunku. Pan plutonowy spostrzegłszy brak 
worka odrazu się domyślił kawału i zaklął— 
psia krew a tom dał się nabrać, nigdybym 
nie przypuszczał że i w Lidzie są tak spryt- 
ni złodziejaszkowie, nawet mnie, plutonowe- 
mu zrobdli takie świnstwo. 

Policja pomimo energicznych poszukiwań 
skradzionych rzeczy nie odnalazła. 

Uruchomienie olejarni Godiberga. 
Z dniem 16 lutego została uruchomiona 

olejarnia Gołdberga, zatrudniająca kilkuna- 
stu robotników. 

Bieniakonie. 
Zbrodnieze podpalenie. 

W nocy z 17 na 18-go lutego b. r. w m-ku 
Bieniakonie pow. lidzkiego wybuchł nagle 
pożar w zabudowaniach Sokołowskiego Ja- 
na. Wiezwana miejscowa straż pożarna ogień 
w zarodku stłumiła. Przeprowadzone docho- 
dzenie policyjne ustaliło że przyczyną poża- 
ru było zbrodnicze podpalenie przez nieu- 
jawnionych dotąd sprawców względnie 
sprawcę. Ogień podłożony został pod próżny 
chlew przylegający do domu mieszkalnego. 
Na miesjcu znałeziono opaloną torebkę pa- 
pierową. Policja miejscowa wdrożyła ener- 
giczne poszukiwania w celu wykrycia spraw- 
cy zbrodniczego podpalenia. 

Środa Literacka. 
Odczyt p. Brauna, młodego kra- 

kowianina, b. redaktora „Gazety Li- 

terackiej', mimo, że temat (Hoenc- 
Wroński a doba współczesna) był 
dość specjalny, zgromadził sporą licz- 
pę słuchaczy. 

Obszerne streszczenie tego bardzo 
ciekawego odczytu, który wskazywał 
na filozofję Hoene-Wronskiego, jako 
na podstawę ładu moralnego i jego 
konieczności we współczesnej, zała- 
mującej się w chaosie cywilizacji, po- 

w przyszłym tygodniu, gdyż 

tak treść i odczyt, jak i wytworna, 
forma na wysokim poziomie intelek 
tualnym stojąca, dała  słuchaczora 
wielostronne rzetelne zadowolenie. 

ži. 

Wystawa projektów 
pomnika Mickiewicza. 

Na wystawie, urządzonej staraniem 
Komitetu Głównego Budowy Pomni- 
ka, znajdują się projekty pomnika, 
wykonane przez artystów, zaproszo- 
nych do wzięcia udziału w konkursie 
a mianowicie — Ksawerego Duni- 
kowskiego, Henryka Kuny, Antoni»- 

go Madeyskiego, Czesława Przyby!- 
skiego i Tadeusza Tołwińskiego. W 
myśl warunków konkursu, wymie- 

nieni artyści nadesłali gipsowe modele 
projektów pomnika, a pozatem ry- 
sunki i szkice sytuacyjne, które za- 
wieszonę w sali wystawowej obok 

modeli pozwalają widzowi zorjento-- 
wać się bliżej w projektowańem 
przez artystów usytuowaniu pomni- 
ka. 

Wpływ ze wstępu (1 zł. dla uczą- 
cej się młodzieży 50 gr.) przeznacza 
się na rzecz budowy pomnika. 

Wystawa projektów pomnika Mi- 
ckiewicza jest wielkim wypadkiem w 
życiu Wilna — każdy, kto interesu- 
je się, w jaki sposób uczczony zosta- 
„nie Mickiewicz w Wilnie, powinien 
jak najrychlej zwiedzić wystawą, 
która mieści się w pałacu Reprezen- 
tacyjnym i trwać będzie już tylko 
tydzień, t. j. do dnia 28 lutego włącz- 
nie. Otwarta wystawa codziennie od 
godz. 10 rano do 6 wiecz. 

Z lzby Przem. - Handl. 
w Wilnie. 

Konfereneja przedstawicieli branż: 
białoskórniezej, farbiarskiej i ręka- 

wiezniezej. 
W dniu 16 lutego. odbyła się w Izbie Prze- 

mysłowo - Handlowej wspólna konferencja 
przedstawicieli branż:  białoskórniczej, far- 
biarskiej oraz rękawiczniczej. Miała ona ua 
celu ustalenie, jakie kroki należałoby poczy- 
nić dła zaradzenia ciężkiej sytuacji, która się 
wytworzyła w tych ściśle ze sobą związanych 
branżach — naskutek zahamowania ekspor- 
tu rękawiczek wieńskich zagranicę, zwłasz- 

cza do Anglji. 

Zdaniem ogółu zainteresowanych, sprawą 
najpilniejszą jest zbadanie. możliwości eks- 
portowych do innych krajów, którym zbyt 
mało dotychczas udzielano uwagi, a w zwią” 
zku z tem — utworzenie pewnego kapitału 
dla sfinansowania wyjazdu przedstawiciela 
rękawiczników wileńskich zagranicę w celu 
zbadania sytuacji na rynkach rękawiczni- 

ków na Zachodzie. 

Sprawy Iniarskie. 
W dniu 18 lutego odbyło się w Izbie ko- 

lejne posiedzenie Komisji, wyłonionej przez 
sfery Iniarskie dla zredagowania statutu Sto- 
warzyszenia „Związek dla Handlu i Ekspor- 
tu Lniarskiego Ziem” Północno - Wschodnich 
w Wilnie". 

W. wyniku dyskusji powzięto szereg uch- 
wał, usuwających dotychczasowe sporne pun- 
kty i wątpliwości, poczem zatwierdzono sta- 
tut w formie ostatecznej. 

Po uzgodnieniu w łonie poszczególnych 
związków eksporterów i kupców Iniarskich 
stanowisk co do sprawy racjonalizacji i uje- 
dnolicenia metod handu lnem, zwołane zo- 
stanie pradwopodobnie w najbliższym cza: 
sie zebranie organizacyjne Związku, tak, źe 
po-przeprowadzeniu prac przygotowawczych 
w międzysezonowym okresie letnim, Zwią- 
zek mógłby przystąpić do normalnej pracy 
z początkiem nowego sezonu w handlu 
Iniarskim. 

Gd trzech lat słyszymy o pro- 
jekcie założenia przy ul. Bouffa- 
łowa Góra parku sportowego — 
rozkopano tam strzelnicę mało- 

kalibrową, lecz dalej roboty się 
nie posunęły. Przy tej pracy 
znajdą zajęcie setki rąk bezro- 
botnych. i 

* sze objawy reumatyzmu. 

WIDZE RSKI 

Przyjazd min. W. R. i 0. P. 
p. Jędrzejewicza do Wilna. 

W dniu 20 b. m. pociągiem ran- 
nym przybył do Wilna minister W. 
R. i O. P. Jędrzejewicz. Ministra na 
dworcu powitali p. wojewoda Becz- 

kowicz, J. M. rektor Januszkiewicz, 
kurator Szelągowski i inni. 

Minister Jędrzejewicz zamieszkał 
u prof. Ehrenkreutza. 

  

RONIKA 
  ===, Daiś: Feliksa. 

| Niedziela Jutro: Katedry św. Piotra. 
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Spostrzeżenia Zakładu Moteorsiogii U. 8. B. 
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Cišni średzie w milimetrach: 76 

  

   

  

Tem tura średnia — 5° С 

> aajwyfeza: — 1° С. 

majniżeza: — 8° С. . 
Opad: ślad. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: spadek, potem wzrost 

Uwagi: półpochm., przelotny drobny śnieg. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 

25 b. m. odbędzie się kolejne posiedzenie Ra 
dy Miejskiej. Porządek dzienny zawiera 10 
spraw, m. in. wniosek Magistratu wprowadze 
nia.taryfy „gospodarczej* za energję elekt- 
ryczną oraz projekt parcelacji majątku miej- 
skiego Tupaciszki. 

— Likwidacja wydziału  egzekueyjnego 
przy magistracie. Jak nas informują Wydział 
Egzekucyjny Magistratu m. Wilna ma być w 
najbliższym czasie zlikwidowany. Agendy 
jego mają być przyłączone do podobnegoż 
wydziału Wileńskiej Izby Skarbowej. 

-— Wałka o 8-miogodzinny dzień praey 
w śzpitalnietwie miejskiem. Od dłuższego już 
czasu na terenie samorządu wileńskiego to- 
czy się walka o 8-mio godzinny dzień pracy 
w szpitalach miejskich i pogotowiu ratunko- 
wem. Sprawa ta była niejednokrotnie przed 
miotem licznych dyskusyj na posiedzeniach 
Rady Miejskiej, prezydjum magistratu oraz 
komisyj radzieckich. Obecnie jednak, jak się 
dowiadujemy, jest już ona na dobrej drodze 
do uregulowania i w niedługim czasie po 
zaopinjowaniu przez fachowe czynniki :pow- 
róci na plenum Rady Miejskiej, gdzie znaj- 
dzie swe ostateczne rozwiązanie. 

-— Zarząd drogami państwowemi na tere- 

nie miasta. Magistrat m. Wilna powziął o- 
statnio uchwałę nawiązania pertraktacyj z 
Dyrekcją Robót Publicznych w sprawie ża- 
warcia umowy, na podstawie której Dy- 
rekcja przyjęłaby pod swój zarząd utrzymy 
wanie i administrowanie dróg państwowych 
na terenie m. Wilna. ; 

— Przed sezenem budowlanym. Starania 
o. kredyty. Wi związku ze zbliżającym się se- 
zonem robót budowlanych Komitet Rozbu- 
dowy m. Wilna w porozumieniu z Magistra- 

tem czyni obecnie naldaje idące wysiłki w 
sprawie uzyskania dla Wilna kontyngensu 

kredytów budowlanych. W sprawie tej opra- 
cowywany jest obecnie obszerny memorjał, 
który przedłożony zostanie władzom central- 
nym. Wi sprawie tej zwołane zostało również 
posiedzenie Komitetu na dzień 24 b. m. Po- 

zatem na posiedzeniu tem złożone zostanie 
sprawozdanie z działalności Komitetu za rok 
ubiegły. 

   

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Związek Ak. Młodzieży Ludowej. Dnia 

21bm. (w niedzielę) o godzinie 11-ej puktu- 
alnie odbędzie się Zebranie Związku w sali 
Muzeum Etnołogicznego, przy ubcy Zamko- 
wej 11, z referatem kol. Jana Szkopa na te- 
mat: „Zagadnienie współczesnej wsi i 
kultury*, Po referacie correferat kolegi A- 
lechny Mieczysława 1 dyskusja. 

Goście mile widziani. 
| — Wybery władz w „Cresovił*. W Pol- 
skiej Akademickiej Korporacji „Cresovia* w 
dniu 19 b. m. odbyły się wybory nowych 
władz. W) wyniku wyborów Prezydjum zo- 
stało ukonstytuowane następująco: Prezes— 

com. W. Komorowski, Wice-prezes — com. 

A. Karpiński, Sekretarz com Wł. Ryńca. 
Oldermanem został com. Cz. Kozłowski. 

— Z Koła Polonistów Słneh. U. S. B. 
Dziś w niedzielę 21 lutego odbędzie się za- 

powiedziany wieczór recytatorski niezrówna- 
nej artystki słowa Kazimiery Rychterówny. 
organizowany przez Koło Polonistów Słuch. 

U.S. B.-w-sali Śniadeckich U. S. B. w sali 

Śniadeckich, U. S. B. 
Pozostałe bilety do nabycia przy wejściu. 

— Z Kola Prawników Stud. U. S. B. We 
wtorek 23 bm. odbędzie się w lokalu Koła 

Prawników Stud. U. S$. B. posiedzenie Sekcji 

naukowo-badawczej z referatem koł. Michała 
Korolewa p. t. „Etatyzm czyli liberalizm". 
Początek o godz. 20-ej. 

Wstęp wolny. 
+ T 

Wie środę dnia 24 lutego r. b. odbędzie 
się zebranie dyskusyjne z referatami kol. 

kol. Korolewa i Kosińskiego p. t. 1) Kierun- 

ki ustawodawstwa małżeńskiego, 2) Zasady 
projektu prawa małżeńskiego w Polsce. 

sk R 
‚ Walne Zebranie członków Koła odbędzie 
się 29 lutego r. b. w Sali Śniadeckich U. 5. B. 
w pierwszym terminie o godz. 18. i w 19.30 
w drugim. 

W: związku z przygotowywaniem spra- 

wozdań na Whlne Zebranie wszystkie agen- 

dy Koła za wyłączeniem Czytelni zostaną 
zamknięte w dniu 22 b. m. o godz. 15-ej. 
Składki Sekretarjat przyjmować będzie do 
„dnia 25 bm. w godz. od 14—15. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Wojewoda Beczkowiez lustruje szkoły 

żydowskie. W przyszłym tygodniu wojewoda 

Beczkowicz w towarzystwie władz szkolnych 

dokona pierwszej wizytacji szkół żydowskich 
znajdujących się na terenie m, Wilna. 

jej. 

HARCERSKA. 
— Błękitna Jedynka Żeglarska W3l. Druż. 

Harcerzy im. R. Traugutta w Wilnie prosi 
wszystkich przyjaciół i sympatyków harcer- 
stwa na tradycyjny obchód ku czci patrona 
drużyny Romualda Traugutta, który odbę- 
dzie się w niedzielę 21 lutego w 'sali akto- 
wej gimnazjum im. Kr. Zyg. Augusta (M. 
Pohulanka 7). 

Początek o godz. 18 (6). Wstęp wolny. 

Z POCZTY. 
Dyrekcja Poezt i Telegrafów komuni- 

kuje: Wprowadzony został telefoniczny ruch 
między Polską i Danją. Dopuszczone są roz- 
mowy państwowe, prywatne zwykłe i pilne, 
abonamentowane i błyskawiczne. W. okre- 
sie słabego ruchu t. j. od godz. 19 do 8 opła. 
ta za prywatną rozmowę zwykłą wynosi 3/5 
normalnej opłaty Opłata za trzyminutową 
rozmowę zwykłą wynosi z Wilna-do Kopen- 
hagi 10 fr. 

  

WOJSKOWA. 
| >= Podatek wojskowy. Jak się dowiadu- 
jemy, sporządzanie list płatników podatku 
wojskowego jest już na ukończeniu. W związ 
ku z tem w pierwszej połowie marca zostaną 
one przesłane do wydziału podatkowego Ma- 
gistratu, który roześle nakazy płatnicze. 

Ściąganie podatku nastąpi w pierwszych 
dniach maja r. b. 

* GOSPODARCZA. 
— Egzekaeja zaległości podatku lokało- 

wego. Wydział, egzekucyjny Magistratu przy- 
stąpi w najbliższych dniach do egzekucji 
czwartej raty za rok ubiegły podatku loka- 
lowego. Kroki egzekucyjne podjęte zostaną 
w stosunku do wszystkich tych płatników, 
którzy w terminie przepisanym podatku te- 
go nie uregulowali. 5 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Podziękowanie. Zarząd Polskiego To- 
warzystwa Ochrony Kobiet w Wilnie skła- 
da serdeczne podziękowanie Paniom Gospo- 
dyniom za ofiarowany bufet oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do urzeczy- 
wistnienia naszych dążeń przy urządzeniu 
Dancingu w dniu 6 lutego r. b. w Ognisku 
Kolejowem. 

Czysty zysk wyniósł 283 zł. 17 gr. 

— Zmiana lokału. Zarząd Zw. Pracow. 
Kom. i Inst. Użyt. Publicznej w Polsce od- 
dział w Wiilnie, komunikuje że lokal Związku 
obecnie mieści się przy ulicy: Wielkiej 25—5. 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Wileńs- 
kiego Towarzystwa Przyjaciół Związku Strze 
leckiego składa uprzejme podziękowanie Sz. 
Paniom, które były łaskawe osobiście brać 
współudział w organizacji i wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do zorganizowania w dniu 30 stycznia r. b. 
na rzecz Związku Strzeleckiego „Czarnej Ka- 
WEZ 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
-— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy) 25 lutego w lokału Porad- 
ni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Mag. 
prawa M. Wilewski wygłosi odczyt na temat 
„Nowy projekt prawa małżeńskiego". 

Początek o godz. 5 i pół wieczór. 
Wstęp wolny. 

— Odezyt prof. Opoczyńskiego. Prof. Ka 
zimierz Opoczyński wygłosi dziś w niedzielę 
o godz. 17-ej w sali Śniadeckich v. 5. B. 
odczyt p. t. „Co to jest rad“. 

Całkowity dochód przeznaczony jest na 
zasilenie funduszów miejskiego zakładu dla 
chorych dotkniętych nowotworami (Połoc- 
ka 6). 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 
powiadamia, że w niedzięlę dnia 21-go lute- 
go r. b. o godz. 1-ej p. dr. Jan Kruszyń: 
wygłosi odczyt p. t.: „Walka z alkoholiz: 
mem“ w sali Chrześc. Domu Ludowego przy 
ul. Metropolitalnej Nr. 1. 

Wstęp wolny. 

— Tydzień Misjołogiezny jaki w dniach 
21—26 lutego odbędzie się w Sali Śniadec- 
kich USB, — zaznajomi nas gruntownie z ideą 
misyjną Kościoła, w której i Polska czynny 
już bierze udział. Emigracja polska rozpro- 
szona po tylu zakątkach Świata, doznaje w 
znacznej mierze pomocy od katolickich mi- 
sjonarzy. Wykłady zasadnicze ogólnej natu- 
ry misyjnej, wygłoszą w tygodniu misyjnym 
PP. profesorowie Bossowski i Cywiński; p. 
prof. Limanowski ze zwykłą sobie swadą c- 
pisze nam pawilon misyjny z niedawnej wy- 
stawy kołonjalnej w Paryżu; ks. superjor 
Rzymełka przedstawi nam w dwóch odczy- 
tach z obrazami świetlnymi dzieje pierwszej 
polskiej placówki misyjnej w Chinach, na 
której pracują z wielkiem powodzeniem dwaj 
wileńscy misjonarze, znani tu w szerokich 
kołach księża doktór Wacław Szuniewicz i 
Franciszek Stawarski. W poniedziałek o go- 
dzinie 5 zobaczymy stacją misyjną w Shun- 
tehofou w prowincji Hopei, gdzie ks. dr. Szu- 
niewicz rozwinął swoją pracę medyczno - 
misyjną, Licznego współudziału w prelek- 
cjach misyjnych ze strony katolickich kół 
naszego miasta, spodziewa się  Akademic- 
kie Koło Misyjne U. S. B. ` 

— Odezyt. Dziš dnia 21 lutego w Poł. 
Mac. Szk. im. T. Košciuszki przy ulicy Tur- 
gielskiej 2 odbędzie się odczyt stud, USB: 

A. Rychtera na temat „Pomoc w nagłych 

wypadkach. Odczyt będzie ilustrowany ob- 

razami świetlnemi. » 

Początek o godz. 6 m. 30. 
Wstęp bezpłatny. 

  

SIENOS EET EEST STS a 

W jaki sposób pewien kolejarz uleczył się 
z reumatyzmu. 

Dla kolejarza rzeczywiście niepojętnem 

jest, gdy nagle przy wskakiwaniu na stopnie. 
wagonu druga noga odmawia posłuszeństwa 

i równocześnie odczuwa jakąś niesamowitą 
sztywność w stawach i krzyżu. To są pierw- 

„Nie mogłem po- 

prostu zrozumieć*, pisze nam pan A. Buk, 

Siemianowicze, Matejki 14, „skąd nagle wzie- 

ła się taka sztywność w krzyżu i kolanach. 

Gdy chciałem jak zwykle wskoczyć do rusza- 

jącego pociągu, załedwie z wielkim wysił- 
kiem udawało mi się utrzymać 

Początkowo przypuszczałem, że przyczyną 

tego jest zwykłe nadwyrężenie” mięśni, ale 

nacierania i rozmaite wypróbowane  przeze- 

mnie lekarstwa nie przyniosły mi żadnej ulgi. 

Przeciwnie! Szczególnie słotne + zimne 

dnie dawały mi się we znaki — bóle były 

wprost nie do zniesienia. Na służbę szedłem 

wówczas jak na tortury. Latami całemi mę- 

czyłem się tak okropnie, dopóki pewnego 

na stopniu. 

razu nie zwrócono mi uwagi na Togal. Za- 

wiedziony jednak tyloma próbami, naturalnie 

odniosłem się z niedowierzaniem i do tego 

zalecanego mleku. Lecz dzięki Bogu dziś 

nie żałuję doprawdy tej ostatniej próby, gdyż 

odrazu po zażyciu odczułem dobroczynne 

działanie tych tabletek. Wkrótce też powoli 

bółe ustąpiły, a teraz już zupełnie pozbyłem 

się tej strasziwej choroby. Tak więc dzięki 

Togalowi odzyskałem swe zdrowie”. Podob- 

ne doświadczenia poczyniło tysiące cierpią- 

cych, którzy przyjmowali Togal przy reuma- 

tyzmie, podagrze, rwaniu w stawach, bólach 

w krzyżu, bólach nerwowych głowy, gry- 

pie, przeziębieniach i pokrewnych cierpie: 

niach. Ponieważ Togal w zarodku zwalcza 

te niedomagania, przeto nawet w chronicz- 

nych wypadkach osiągnięto przy pomocy 

tego środka nadspodziewanie pomyślne rezul- 

taty. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych 

organów. (K. Rz. m. st. W, —16—X1—32) 

U osób przygnębionych, wyczerpanych, 
niezdolnych do praey, naturalna woda gorz- 
ka „Franelszka-Józefa* pobudza obieg, krwń, 
wzmacnia zdolność myślenia i chęć do pra- 
cy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— - Delegacja Tymczasowego Litewskiego 

Komitetu u p. Wojewody Beezkowicza. Do 
p. woj. Beczkowicza zgłosiła się delegacja 
Tymczasowego Komitetu Litewskiego z pre- 
zesem Staszysem na cezle, która złożyła p. 
wojewodzie obszerny memorjał w sprawie 
zamkniętych szkół i stowarzyszeń litewskich 
w Wileńszczyźnie. Delegacja litewska prosiła 
p. wojewodę o poparcie ich starań u władz 
centralnych « celem uruchomienia nowych 
szkół litewskich i oddziałów towarzystw kul- 
turalno-społecznych. ы 

SPRAWY ŽYDOWSKIE. 
— Grożba strajku w gminie żydowskiej. 

Wobec zatargu wynikłego- ostatnio pomiędzy 
zarządem gminy żydowskiej i związkiem za- 
wodowym pracowników handlowych i biu- 
rowych na tle zatrudniania przez zarząd 
gminy osoby, nie należącej do związku, co. 
wyraźnie koliduje z zawartą w swoim czasie 
>omiędzy związkiem i gminą umową, Zwią- 
zek żawodowy pracowników. handlowych i. 
biurowych wystosował w związku. z. tem. list. 
do zarządu gminy, żądając dostosowania się 
do umowy i grożąc W.razie nie otrzymania 
do poniedziałku odpowiedzi przychyłnej po- 
czynić pewne kroki, nie zatrzymując się na- 
wet przed ogłoszeniem strajku personelów 
służbowych w szeregu instytucyj gminy ży- 
dowskiej. 

    

RÓŻNE. 
— Podziękowanie: Zarząd Bibljoteki im. 

Tomasza Zana dziękuje serdecznie następu- 
Jącym osobom i instytucjom za ofiary prze- 
słane na rzecz tejże Bibljoteki. 

P. Wojewodzie za 400 zł, p. Ministrowi 
Janowi Piłsudskiemu za 100 zł. co miesiąc, 
T-wu Kredytowemu za 50 zł. Bankowi Zw. 
Spółek Zarobkowych za 50 zł., Bankowi T-w 
Spółdzielczych za 15 zł. Młodzieży „Odro- 
dzenia” akademickiego za zorganizowane w 
B-ce dyżury. 

— Stuszne zarządzenie władz więziennych. 
Wi więzieniu na Łukiszkach przeprowadza- 
ne są obecnie spisy więzmów recydywistów, 
którzy będą 1zolowani od aresztantów t. zw. 
przypadkowych. Inowacja ta ma na eelu od- 
separowanie zawodowych kryminalistów, 
którzy odsiadując wspólnie karę z in. wię- 
źniami wywierają szkodliwy a nieraz zgub- 
ny wpływ na tych ostatnich. Recydywiści 
będą odbywali karę w osobnym pawilonie 
w więzieniu na Łukiszkach. 

  

TEATR I MUZYKA 
-— Ostatnie przedstawienie „Mam lat 26% 

na Pohulance. Dziś, w niedzielę dnia 21-g0 
lutego o godz. 8-ej wiecz. po raz ostatni głoś 
na sztuka węgierskiego pisarza Istvana Mi- 
haly „Mam lat 26", która wśród pubłiczności 
wileńskiej wzbudziła wielkie zainteresowanie 
i poruszenie, na co złożyły się — temat do- 
tąd nieporuszany, a podany w formie wyso- 
ce artystycznej i oryginalnej, doskonała gra 
aktorów oraz pomysłowa inscenizacja W. Ra- 
dulskiego. „Mam lat 26* w pełni powodzenia 
schodzi z repertuaru, ustępując miejsca kla- 
sycznej komedji Szekspira „Dwunasta noc*, 
której premjera odbędzie się już we wtorek 
23 b, m. 

— „Co może kobietaż w Tedlrze Lutnia. 
Dziś, w niedzielę, dnia 21-go lutego o godzi- 
nie 8-ej wiecz. po raz drugi interesująca i 
wesoła komedja „Co może kobieta*, Anto- 

ine'a, który z piezrównanym talentem kreśli 
przeżycia garstki osób, zaplątanych w skomp- 
likowany łańcuch zdarzeń miłośnych.- - Na 
wczorajszej premjerze — komedja spotkała 
się z gorącem przyjęciem publiczności co 
wróży, jej duże powodzenie. Udział biorą: 
pp. Ładosiówna, Szurszewska, Gliński, Za- 
strzeżysski, Domański, Jaśkiewicz i in. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „Panna Maliczewska* ostatni raz na 
Pohulanee. Dziś, w niedziełę dnia 21-go bm. 
© godz. 4-ej pp., nieodwołalnie po raz ostat- 
ni w sezonie, żywa, tętnica pełnią nieprzecięt 
nego talentu sztuka Zapolskiej „Panna Mali- 
czewska” z p. Ładosiówną : Gliūskim w ro- 
lach głównych. 

Ceny propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

— Ostatnie przedstawienie „Ta, której 
szukamy* — w Lutni. Dziś, w niedzielę dn. 
21-go lutego o godz. 4-ej pp. po raz ostatni 
dana będzie jako popołudniówka wesoła ko. 
medja Hirszfelda „Ta, której szukamy”. 

Ceny popołudniowe. 

TANIE WIDOWISKO PONIEDZIAŁKOWE. 

— „Mam lat-26* — na Pohulanee. Jutro, 
w poniedziałek dnia 22-go lutego o godzinie 
8-ej wiecz. po raz pierwszy po cenach niž- 
szych o 50 proc. — odbędzie się przedstawie- 
nie interesującej sztuki „Mam lat 26“. 

JUTRZEJSZY WYSTĘP IGO SYMA W: WIE- 
CZORZE HUMORU I PIEŚNI. 

Niezwykłą atrakcją dla Wilna będzie ju- 
trzejszy występ znakomitego artysty Teatru 
„Banda“ oraz niezrównanego bohatera fil- 

mowego, Igo Syma, w otoczeniu najwybit- 
niejszych artystów rewjowych Stolicy. Jak 
na wstędze kalejdoskopowej przewiną się 
przed oczami widza postacie artystów, nio- 
sąc nam w darze beztroską piosenkę, szcze- 

ry humor i efektowny taniec. W wykonaniu 
nadwyraz bogatego i efektownego programu 

biorą udział: St. Nowicka, J. Wojcieszko, zna 

komńci artyści Teatru „Morskie Oko". Per- 
ły humoru roztoczy znany komik teatru „Ban 
da* J. Orwid. Kierownictwo muzyczne p. 
Czyżowskiego. Zainteresowanie tym niepo- 
spolitym wieczorem wielkie, 

Początek og odz. 8-ej m. 30 wiecz. Bilety 

nabywać można dziś i jutro w ciągu dnia 

całego. 

— „Wieczór sonat“. Dziś w Konserwator 

jum Muzycznem (ul. Końska 1) odbędzie się 

jedyny występ znakomitej pary zespołu ka- 

meralnego pp. Wandy Halki-Ledóchowskiej 

i Cecylji Krewer z bogatym programem re- 

prezentującym takich autorów jak Locatelli, 

Respighi, Beethoven i Szymanowski. Słowo 
wstępne wygłosi prof. M. Józefowicz. 

Początek o godz. 20 min. 15. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZŁODZIEJ Z FIŃSKIM NOŻEM. 

Wiezoraj podezas obławy policyjnej w je- 
dnej z melin złodziejskieh przy ulicy Nowo- 

gródzkiej aresztowany został oddawna poszu 

kiwany niebezpieczny złodziej Jankiewicz, 

przy którym ujawniono flński nóż. Jankie- 

wiez posądzony jest o dokonanie kilku kra- 

dzieży. (e). 

WYWIESZENIE PŁACHTY 
KOMUNISTYCZNEJ 

W. dniu wczorajszym przez nieujawnio- 
nych narazie osobników wywieszony został 

na drutach telefonicznych wpobliżu domu Nr 

48 przy ulicy Nowogródzkiej sztandar komu- 

nistyczny, który usunięto przy pomocy dra- 

biny mechanicznej wileńskiej straży ognio- 

wej. (e).



„ RADJO 
NIEDZIELA, DNIA 21 LUTEGO 1932 R 

0.00:.Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.58: 
Sygnał czasu: 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
Tr. I cz. poranku z Filharmonji. 13.15: Mi- 
krofon w nowym Domu Akademickim w 
Wilnie. Reportaż z otwarcia. 13.50: Muzyka 
z płyt. 14.00: Aud. rolnicze. 15.55: Audycja 
dła dzieci. 16.20: Muzyka zpłyt. 16.40: „Jak 
się w dziejach rozszerza pojęcie świata" — 
odczyt. 17.00: „Literatki wileńskie" — poga- 
danka. 17.15: „Z podróży do Afryki Połud- 
niowej* — odczyt. 17.35: Wiadomości przy- 
jemne i pożyteczne. 17.45: Koncert. 1900: 
Litewska audycja literacka i koncert. /t9.20: 
Poradnia wychowawcza Nr. 8. 19.40: Pro- 
gram na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 
20.15: Koncert. 21.45: Kwadrans literacki. 
22.05: Tr. koncertu z Londynu. 23.30: Kom. 
i muzyka taneczna. в 

PONIEDZIALEK, dnia 22 lutego. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 
rolniczy. 14.35: Progr. dzienny. 14.40: Mu- 
zyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: Szkoła i 
sztuka“ — odczyt. 15.45: Aud. dla dzieci i 
mlodziežy. 16.20: Lekcja francuskiego 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.50: Muzy 
ka z płyt. 17.10: „Jerzy Waszyngton* — od- 
czyt. 17.35: Muzyka lekka 18.50: Wilenski 
Komunikat sportowy. 19.00: „Rasa i język 
Litwinów** — odczyt litewski. 19. Muzyka 
z płyt. 19.25: Przechadzki po mieście. 19.35: 
Program na wtorek i rozm. 19.45: Pras. dzien 
radj. 20.00: Audycja poświęcona 200-ej rocz 
nicy urodzin Waszyngtona. 22.30: „Kom. i 
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Dźwięk Kina - Teac Ostatni dzien! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

jutro premjera! 
Ulub. całego świata Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
"Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziśl 
Największy 
film świata 

W-g nieśmier- T 
telnej powieści & + 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Od poniedziałku 22 b. m. 

Najpotężn. film świata p.t. 

Dla młodzieży dozwolone 

PIEWY ROSYJSKIE! — 

"muz. taneczna. 23.00: Retransmisja stacji za- 
granicznej. 

WTOREK, dnia 23 LUTEGO ł932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 
rolniczy. 14.35: Program dzienny. 14.40: Mu- 
zyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Przegląd 
czasopism kobiecych". 15.50: Aud. dla dzie- 
ci. 16.02: „Ignasiowe skrzypki“. — opowia- 
danie dla dzieci. 16.20: „O mglawicach“ — 
odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Upadek lud 
nościowy Niemiec* — odczyt. 17.30: Koncert 
18.50: Radjow: zetka rzemieślnicza. 19.00: 
„Obrazki litew z przed siu lat“ — 19.20: 
„Pogadanka radjotechniczna*. 19.40: Prog- 
ram na środę. 19.45: Prs. dzien.radj. 20.00: 
„Osobłiwości Wilna* — felj. 20.15: Kon- 
cert. 24.55: Skrzynka techn. 22.10: Koncert 
solisty. 22.40: Kom i muz. tan. 23.00 Koncert 
symfoniczny (płyty) 

NOWINKI RADJOWE. 
OTWARCIE DOMU AKADEMICKIEGO. 

Dzisiaj o godz. 13,15 mikrofon wileński 
będzie asystował przy sympatycznej uroczy- 

stości otwarcia Domu Akademickiego na 
Górze Buffałowej w Wilnie Uroczystość tę za 
szczyci swą obecnością P Minister Wyznań 
Rel i Oświecenia publicznego, Reportaż ż 
przebiegu ceremonji otwarcia prowadzić bę- 
dzie p. H. Hohendlingerówna. 

‚ KOBIETA O KOBIETACH. 

O godz. 17-ej wszystkie literatki wileńskie 
* zgromadzą się przy głośnikach radjowych, 

a to dlatego, że będzie mowa o ich twórczo- 

  

    

   

    

  

  

Wszyscy śpieszcie ujrzeči 

UŁANI, UŁANI, Chłopcy Malowani... 
W rol. gł. najulub. ar.: Zula Pogorzeiska, K. Krukowski (Lopek), A. Dymsza, W. Walter, M. Frejnkiel. 

Dziś początek o godz. 2, 4, 6, 8.i 10:15. Na |-ezy seans ceny zniżone. 

  

Zagłada od wschodu 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balksn 30 gr., parter 60 gr. Kava czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

ści:-Feljeton krytyczny na ten temat wygłosi 
p. Zofja Żarnowicka. - 

ŚPIEW Z WARSZAWY I MUZYKA Z LON- 
* DYNU. 

Dzisiaj w niedzielę o godz. 20,15 transmi- 
tujemy z Warszawy recital śpiewaczy znako- 
mitej artystki operowej Heleny -Zboińskiej 
Ruszkowskiej Program zawiera -arje kla- 
syczne i pieśni poskie. Następnie o godz. 22 
m. 5 transmitować będziemy symfoniczny 
koncert z Londynu, zawierający: w progra- 
mie kompozycje angielskie, a mianowicie 
koncert fortepjanowy J. Irelanda, uwerturę 
G. Holsta i in. 

CO DZIECI WIEDZĄ*O NAFCIE. 

W programie poniedziałkowym, jak zwyk 
łe, znajdujemy audycję dla dzieci. Tym razem 
na program złożą się: opowiadanie p. Józe 
fa Gliksmana o nafcie, pouczające i ciekawe 
zarazem, następnie ciocia. Hala opowie, jak 
zachowywały się* podczas pierwszej kąpieli 
dwa pieski - buldogi. į 

O ŻYCIU WASCHINGTONA. 

Tegoż dnia o godz. 17,10 w związku z 
dwuchsetną rocznica urodzin , Jerzego Wa- 
shingtona, dzięki któremu Stany Zjednoczo- 
ne stworzone przez niego weszły do rodziny 
narodów cywilizowanych Świata, p. K. Poraj 
Koźmiński zapozna radjo - słuchaczów z ży- 
ciem tego wielkiego męża stanu. 

BALSO TITANO STS SS 

Popierajcie Ligę Morską 

Konce:tona orkiestra pod 

batutą M. Salnickiego. 

Najweselszy dźwiękowiec polski! 100% mówiony i śpiewany! 
Scenar. gener. Wieniawy Długo- 
szowskiego. Muzyka W. Dana. 

Brygida Helm ' >.> Józef Schildkraut uzo; 

Dodatki dźwiękowe. 

W rol. gł. znana 
aktorka rosyjska Dostojewskiego. 

Ма |-вгу seans ceny zniżone. 

WSPANIAŁA WYSTAWA! — 
Uwagał Dyrekcja zawiadamia Sz. Publiczność, że po długich staraniach film zezw. wyśw. na kresach w całości 
NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i Tygodnik dźwięk. Foxa. Pomimo ogromnych kosztów sprowadz. 

Cygańskie romanse 
Niepospolitą zaletą tego filmu jest MUZYKA w rewel. wykon. najlepszej na świecie kapeli cygańskiej ROYAŁ- 
TZIGANN-JAZZ. Cygański špiewl 

BRACIA KARAMAZOWY 
Anna Stein i Fritz Kortner. 

Początek o g -4-ej 

CHÓR CYGANÓW. 

WIDE ŃS K I 

Przedwiośnie w modzie. 
Przedwiośnie, mgliście zarysowujące się 

na horyzoncie mody, zwiastuje nam przede- 
wszystkiem istną epidemję bluzek, W suk- 
niach przedpołudniow. nie widzi się, niemal 
innej kombinacji, jak błuzki i spódniczki, 
przyczem rożmaitość fasonów jest ogromna. 
Są to więc dawne, przedwojenne bluzeczki 
wpuszczane (talja jest w miejscu: norma!- 
nem), albo wypuszczane z przodu na s 
niezkę w formie dwóch zakładów, krzyżuj. 
cych się kamizelkowo. Czasem na bluzkę 

wkładane jest krótkie bolerko, z tego mater- 
jału co spódniczka, tworzy to wtedy całość 
elegancką i jest odpowiednim strojem do 
skromniejszych wizyt. Rękawy bluzki od 
łokcia wyglądają wtedy z pod rękawów bo- 

lerką. Czasem znów zamiast bolerka nosi sie 
pelerynkę, albo zwykły żabocik z długiemi 

   

  

rękawami, otwarty z przodu i ukazujący 
błuzkę. Słowem - w takiej czy innej 
formie bez bluzki albo jej imitacji 
nie będzie można obyć się na  wios- 

nę. Dobrze, że moda, biorąc pod uwagę, że 
nie wszystkie panie mają wężowe linje Bry- 
gidy Helm, i wobec tego nie mogą nosić błu- 
zek wpuszczanych do spódniczki, znalazła 
dla nich ratunek w postaci bołerek i żakie- 
cików. . 

Powraca znów do łask niemodny grana!, 
tak ładny zawsze we wszystkich kostjumo- 
wych fasonach i dający się tak dobrze łą- 
€zyć z każdym kolorem. Bo chociaż bluzki 
przeważnie są białe, nosi się również i sełe- 
dynowe, i perłowe, i bladoróżowe, a nawet 

  

OGŁOSZENIA 
NEKROLOGI i różne reklamy 

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
a także do wszystkich pism 

jaskrawo zielone, kołoru suknai stolika do 
kart. Wszystkie te kolory, granat doskonale 
podkreśla i uwydatnia. 

Odgrzewaną nowość stanowią kołorowe 
szaliki, plecione w rodzaju warkocza i ops- 
dające luźno w dół aż do paska. Składają 
się przeważnie z trzech kolorów, w przeci- 

wieństwie do zeszłorocznych dwukolorowych. 
Należy jednak uważać, aby nie było zbytniej 
pstrokacizny, zwłaszcza, jeżeli bluzka jest 
kołorowa A jeszcze naszyjnik! Stanowczo. 
łatwo jest w tym wypadku wpaść w konflikt 
z harmonją. 

Wobec tego rękawiczki powinny być dy- 
skretne i nie podnosić krzykliwości barw. W 
dalszym ciągu najmodniejsze są czarne, 2 
dużemi mankietami, które stanowiły cały 
ich szyk. 

Według specjalnego, modnego kalenda 
rza, należałoby już pomyśleć o słomkowym 
kapeuszu Ale wobec tego, że nie mieszka 
my .w klimacie Riwjery, właściwiej też bę- 
dzie narazie na tem się ograniczyć, nie za- 

ziębiając głowy. Modne są kapelusze z bły- 
szczącej, ale miękkiej słomki, z kokardami. 

Ale' szczegółowiej o tem —- następnym 
razem. 

Anita. 

SPORT 
OGNISKO — Ż. A. K, S. 6:6. 

Wczoraj o godzinie 1-ej w południe przy 
wyjątkowo licznym udziale publiczności od- 
był się mecz hokejowy między zespołem 0: 
gniska a młodą i niewyrobioną jeszcze tech- 

Nr 42 (2284) ___ 

nicznie drużyną ŻAKRS. Wysocyfrowe zwy- 
cięstwo odniosło Ognisko, prowadząc w po- 
szczególnych terojach 1:0, 3:0 i 20. 

U zwycięzców wyróżnik się Buczoł i Wa- 
silewski, zdobywea łwiej części bramek. U 
pokonanych wysunął się na czoło Margolis, 
prezentując doskonale opanowanie lyžew i 
b. słabe — krążka. 

W: obu zespołach zauważyliśmy pokaźną 
ilość piłkarzy którzy w ten sposób przecho- 
dzą zaprawę zimową przez sezonem letnim.. 
O ile trzeci garnitur Ogniska reprezentuje je- 
szcze jaką taką kasę hokeju, to drużyna ŽAK- 

S-u jest jeszcze bardzo surową W każdym 
bądź razie nowopowstała sekcja hokejowa 
ŻAKS-u powiększa nieliczne szeregi czynnych 

u nas hokeistów i to jest objawem wysoce 
pociesza jącym. 

Ku ogólnemu zadowołenin :graczy i wido- 
wni sędziował p. Staniszewski. (es.). 

Memorjał górników 
do p. premjera Prystora. 
SOSNOWIEC, 20. 2, (Pat). — Z. Z. Z- 

wystosował w dniu dzisiejszym do p. prem- 

jera Prystora memerjał w związku z sytua- 

eją w zagłębia Dąbrowskiem. Memorjał teu 

domaga się m. in. mianowania nadzwyczaj- 

nego komisarza rządowego do kontroli nad. 
całą gospodarką węglową, następnie obniże- 

nia pensyj dyrektorskich, zniesienia różno-- 

rodnyeh nadbudówek organizacyjnych w: 

przemyśle, m. im. Rady Zjazdu. 

  

  

oryginalne 

Mniej 
Marka „Globus 

  

2 OSTRZEŻENIEI 
FźŚwiatowej sławy GE 

„OLLA“—Gummi 
tylko z 

© fabrycznemi na poszczególnych kopertach! 
wartościowe 

powyższemi markami 

odrzucać! 

  

energicznie 
jest znakiem świat. sławy. na najbardziej dogodnych warunkach 

można załatwić za pośrednictwem 

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

Biuro czynne od :0—4 i 5—%6 pp. 

  

    

  

Wyszły z druku 

KSIĄŻKIi D-ra M. Girszowicza: 
„TAK ŻYĆ I ODŻYWIAĆ SIĘ POTRZEBA, 
ABY ZACHOWAĆ ZDROWIE" (2.50) 

oraz 

„JAK NALEŻY ODŻYWIAĆ SIĘ I ZACHO- 
WYWAĆ W CHOROBACH SERCA" (3.—) 
nakładem KSIĘGARNI K. RUTSKIEGO w WILNIE 
ądać we wszystkich większych księgarniach, 

  

tego filmu—ceny normalne. Bilety honorowe i kontromarki — bezwzględnie nieważne 
lub zamawiać bezpośrednio u wydawcy. Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" — „ROK 1914* z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conil. 

Dziś ostatni dzień czo- 
łowego filmu polskiego STRASZNA NO Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

Jutro wiełka premjera! 
Przemiła paryżanka, óświetlana 
w wielkim filmie na tle 
życia żołnierza Legji Cu- 
dzoziemskiej w. Afryce 

W-g powieści A. Marczyńskiego. W rol. gł. Zorika 
Szymańska, Adam Brodzisz, Wasiljew Siekiewicz 

Motyw przew. w wykon. Marji Modzełewskiej. Picóń marynarzy wykona chór DANA. 

Fifi Dorsay „0“. 

KWIAT ALGIERU ол 7:3: 

Początek o godz. 2-ej 

Harold Murray 
Realizacja Aleksandra Korda 

I-szy seans ceny znižonė 

  

  

D z IiŚ! Niezapomniany bobster filmu 
„Na zachodzie bez zmian* Louis Wolheim 

ы we wspaniałym dramacie dźwiękowym 

Dźwiękowe Kino | 

ASINO, 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dziśl Najwspanialsze arcydzieło naj- 
nowszej produkcji francuskiej p. t. 

KINO „KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworcakolejow.) 

Zdradzieckie światła 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Pocz.og 4.6,8i10'15, w dni świąteczne o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

Gdy się kobieta zapomni 
* szącej się w kajdanach małżeństwa, trzymający widza od początku do końca w nieustannem napięciu. 

W rol. gł znak. art. Marja Jacobini oraz Frank Lederer. Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. ; 

Emocjonujący: dramat 
kobiety dojrzałej, du* 

  

Dziśl Wielki dźwiękowy dramat erot: czny ma- Dźwiękowe Kino 
jący za tło stosunki rodzinne w rosyjskizj wsi „LUX 

Mickiew. ||, tel. 15-61 

Wiejskie grzechy 
W rolach główn. wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie E. Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Babinin 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dnie świąt. o godz. 1-ej. 

Produkcja „SOWKINO". 
Real.0.Preobrażenskaja 

Ceny od 40 gr. 
  

Dźwiek Kino "Teak 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

64 paragraf francusk. 
kodeksu karnego p. t. ZBIE 

Dźwięk. Kino- Teatr 

Światowid | 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziśl Rewelacyjny 
posbójsdźwiękowy RANGO «m Pieśń dźungi 

Dziś! Najnowsze dźwięk. arcydzieło w-g-rozgłośnej powieści znnkom. kryminologa pisarza EDGARA WALLAGE 
S=ne.-erot dramat w iQ akt. Opowieść o miłości wszystkich kochanków 
Świata silniejszej od śmierci i woli Allacha. 

Rudolf Klein-Rogge i Franceska Bertini. Nad program; Przep. poemat wsch. PERŁA HAREMU w I0 akt, 
W rol. gł: Suzy Vernon, 

Cudowne arcydzieło filmówe. Niebywała atrakcja - 
światowa. . 

Nad program: Wesoła komedja dźwięk. WŁÓCZYKIJE. Ze względu na wys. wart. art. dla młodzieży dozwolone 
ANONSI. Już wkrótce wielkie premjezy: „Król Jazzu“ i „„Marokko“ 

Oryginalna pieśń egzotycznej dżungli. 

  

E I STT TI EAST TNA STRIKE TOS UIS TEN STORA 

B Chorzy na pluca 
Spytajcie się swego lekarza, a teń wam potwierdzi, že od suchot umiera 
więcej ludzi, niż od innych chorób. Każdy więc, kto cierpi na kaszel, 
bronchit, chrypkę, zafłlegmienie płuc oraz kokiusz, powinien na- 
tychmiast zabrać się do leczenia. Dobrym środkiem na choroby płuc oka- 
zał się preparat FAGOSQL.—Przy użyciu Fagosolu w krótkim czasie ginie 
kaszel, wzmaga się apetyt i chory nabiera ciała FagoSsol dostać można | 
we wszystkich aptekach i składach aptecznych. Skład główny: Apteka 

wygodniej 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

i taniej! 
już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 | 

CENY ZNIŻONE 

Ць Konto P. K. O. Nr. 81951. 
  Е 
  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
W związku z urządzeniem własnych ekladėw 
połączonych torem kolejowym mam możn 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszorzędnych kopalń 

GORNOŠLĄSKICH koncernu „PROGRESS“ 

M. DEULL, Vilno, Przedsiębiorstwo 
Handl.-Przemysł. 

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

  

NADZWYCZAJNA OKAZJ 
Biorąc pod uwagę ogólny kryzys gospodarcz: 

zniżyliśmy znacznie ceny naszych towarów, tak 
przewyższają 50%. Dla przekonania wysyłamy niżej 
podane komplety, które są niezbędne dla każdego 
domu. 

Tylko za 23 zł. 90 gr. 
wysyłamy: 3'/. mtr. Tweedu wełn. przetkany 

na elegancką suknię damską we wszy: 
kolorach w dobrym gat., 2 koszule męskie 

w dobrym z dobrego białego płótna 
gat. 2 koszule damskie z dobrego b: 
płótna lub kolorową haftowaną, 2 
kalesonów męskich białych w . dobrym 
gat, | para reform damskich tryk. 
2 pary pończoch damskich „Prima makko*, 
2 pary skarpetek w dobrym gat. 

Do danego kompletu doliczamy 3 zł. 
tyt. porta. 

Tylko za 28 zł. 90 gr. 

wysyłamy: 

  

17 mtr. płótna białego w dobrym gat. 
10 mtr. barchanu nadającego się na bieliznę 
w paseczki lub czysto białą, 10 mtr. płótna 

ość 

2 

  

jedw. 
stkich 

iałego 

pary 

letn., 

H. Rosenstadta, Warszawa Pl. Grzybowski 10. 8815 Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu | 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

kremowego nadającego się na bieliznę wszel- 
kiego rodzaju, 5 mtr.ręcznikowego w dobrym 

  

  

żadnych kosztów 
Prasowanie i grempłowanie na poczekaniu 

  

(2 maszyny do prania, centiyfuga. magle i t. p. urządzenia) do tego dobrze 
prosperujące 4 oddziały w Wilnie do przyjmowania i wydawania bielizny. 

Mogę tę pralnię i oddziały sprzedać częściowo. 

|) OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA | 
GAŁKOWITE URZĄDZENIE PRALNI KEOHANICZNEJ | 

Wiadomość: $. Jutan, ut. Niemiecka Nr. 4. Taiefon Nr. 222. 

  

Powiadamiam Szanowną P T. Publiczność. i polecam Jej łaskawej uwadze 

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
CALEL NO 
Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmsite monia E WEŁNY i JEDWABIU 

Niemiecka 18 
Telef. 890. 

Co dwa tygodnie otrzymujemy nowy trensport. 

Ceny niezwykle niskie. Prosimy przekonać się. 
  nowootwarty przezemnie 

SKLEP TYTONIOWY! MATERJAŁÓW. PIŚMIENNYCH 

przy ul. Wiłeńskiej Nr. 42 (Dom Oficera Polskiego). 
z poważaniem 

ZAWIADOMIENIE 

ALEKSANDER ZAJĄCZKOWSKI 

„. OSTRZEŻENIE! 
= "eg. Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

Ńj wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
„simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 | na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

* 

i m R OZYY WRZE PO DOO PAZADE CARO DAOAŃOZZZIREE RZÓIORC AO PROSI 
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

    

  

Nigdy nie zapčžno 
pomyśleć © swem zdrowiu, 
tembardziej jak już cierpisz na cho- 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 
mieni żółciowych, złej przemiany: 

„ 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 
z ziół 
szkodliwy 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 
ROL" Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają 
"apteki i składy apteczne. Reg. M.S.W. 1486 

Osłodzony odwar 
jest smaczny, zupełnie nie „DIUROL 

Oryginalne ziola „DIU- 

Drukarnia „Znicz”, 

  
  

gat. > 

Tylko za 41 zł. 30 gr. 
wysyłamy: | ubranie męskie bostonowe świąteczne 

w dobrym gat. o najnowszych fas: 
w kolorze granatowym i czarnym, 3! 
Tweedu wełn przetkany 

białego w dobrym gat, 6 mtr. płótn 
mowego nadającego się na bieliznę 

kiego rodzaju, 6 mtr. barchanu nadającego 
się na bieliznę w paseczki lub czysto 
białą, 6 ręczników waflowych pełnej dłu- 
gości w dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doli: 
3,50 gr. tyt. opakowania i opłaty pocz. 

Uwaga: 

watą w dobrym zat. tylko za 15 zł. 
Wyżej wymienione komplety 

łamy po otrzymaniu listownego zamówie- 
nia, (płaci się przy odbiorze na po 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 
Adresować prosimy: 

Tanie Źródło 
wł. LEON KRAKO 

Łódź, 

jedw. na ele- 
gancką suknię damską w dobrym gat. 
we wszystkich kolorach, 6 mtr. płótna 

Wysyłamy | k»łdrę watową z obustron- 
nem pokryciem satynowem z czysto białą 

onach 
/, mtr. 

a kres, 
wszel- 

czamy 
towej. 

WYRY 

czcie). 

WSKI 

  

10574 skrzynka pocztowa 547 

е 

Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Nowej-Wilejki niniejszem ogłasza 

przetarg ofertowy na wydzierżawienie kiszkarni przy 
rzeźni miejskiej na 1932 r. jak następuje: 

1) Oferty olakowane przyjmują się w Ur 
Magistratu m N.-Wilejki 

runków dzierżawy (W.W. kiszkarni) 
2) Do oferty należy załączyć kwit Kasy Mi 

m. N.-Wilejki o wpłaceniu kaucji przetargowej 
sokości zł. 150 i 

3) Dołączyć kartę rzemieślniczą wydaną 
odnośne Starostwo stwierdzające zawodowe up. 
nie rzemiosła szlamarskiego. 

MAGISTRAT 
m. Nowej-Wilejki. 

   

codziennie w godzinach. 
urzędowych do dnia 4.1i1. 32 r. o godz. 12, jak rów- 
nież w tym czasie udziela się informacji co do wa- 

zędzie 

ejskiej 
м му 

przez 
rawia-   

smc Żądajcie tylko „OLLA' z marką „GLOBUS umumumum 

  

K Zd 

Та       

Od roku 18:3 istnieje ; 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 i 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka tt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
I NA RATY. | 

N/DE ZŁY NOWOŚCI. * 
8324 

Narty, Saneczki, 
Motocykle F. N. 

nowe i używane 

A. Ronczewski 
Wileńska 10 

  

      

  

ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z 'kogutkiem) i 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 

wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

EEE KITT S TESTAI 

Egzamin dojrzałości 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 

absolw. U.S,B. i specj. 
matematyk. Zgłosze 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

Uczeń 7 kl. 
gm. im. Słowackiego 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica 
Antokolska 8 a, m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

Specjalność: polski 

  

  

  

tury. 

i łacina, rutynowany pe- 

dagog— Baksztg 17, m. 4. 

  

ZAKŁAD 

ELERTRO-TECENICZRY 
„ELEKTROPRĄD“ 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

akumulatorów   

PROSZEK OD:BOŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

ÓWĄLSKINA 
AZLI ŻA (J) 

|RYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI waRszawa. 

         

   

      
     

M Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moozoploi we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od gdz. 9—12 i 4—8. 

l. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 
2 PO 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel 15-64, 
Przyjmuje od 9-2 i 5-7 w. ———— 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopiciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8S—i i 4—8, 

tel. 567. 6671 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—| i 4—8 
ZY. P 8400 

Akuszerka 

Marja Lakaorous 
przyjmuje od 9 do 7 wiec 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

      

Akuszerka 

Marja ояЯ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
w. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Šmiatowska 
przeprowadziła się - 

na ul. Garbarską I m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

P. T. KUPCY! 
Uczeń Szkoły Had- 
dlowej, lat 18, poszu- 

kuje bezpłatnej prak- 
tyki w przedsiębior- 
stwie handlowem. 

Łaskawe oferty dla 

  

F. W. składać do 
Administr. „Kurjera 

Wileńskiego" 

  

Futro damskie 
Žrebaki w dobrym stanie 

tanio do sprzedania 

ul. Tatarska 12 m. 82 

  

  

   
MAŁE 

mieszkanka 
poszukiwane. 

Oferty do „Kurj. Wil... 

dla W. K. 

Polrzetny pokój 
dła 2-ch uczniów. Zgło- 
szenia do Administracji. 

pod „T.i M.* 

Poszukuję | 
3—4 pokojowego miesz 

kania z wygodami w śród- 
mieściu Oferty: M. Sien-- 

kiewicz, Trocka 1-3, 

Mieszkanie 
8 pokojowe 

do wynajęcia 
Dominikańska 8, m. 2 

Mieszkanie 
luksusowe z 7 pokoi ze- 
wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
ul. Sadowa 4. Dowiedzieć-. 

się u rządcy domu: 

Mieszkanie 
z 3 pokoi z kuchnią 

i wszelkiemi wygodami: 
do wynajęcia” 

Plac Metropolitalny 3 

            

ir fabryka myd-- 
łarsko-kosmetyczno-- 

perfumeryjna  poszukuje- 
na okręg wileński dobrze 
wprowadzonego przedsta- 
wiciela. Ofe:ty: „5095 del- 
gredere i gwarancja” do- 

Biura Ogłoszeń P. A. P... 
Warszawa, Marszałkow- 

ska Nr. 95 . 
„ia EA 

Sprzedaje się 
° firmy 

fortepj ABB _schródeż 
mały, niedrogo. Oglądać- 

od godz. 12 do-3, ° 
Wiłeńska 52, m. 4 

= 

Okazyjnie 
sprzedaje się miska fry=- 
zjerska do mycia damsk- 
głów, w dobrym stanie. 
Dowiedzieć się: Wileń- 
ska 15 (sklep fruktowy)-- 

Zakład Fryzjerski. 
'Salon damski i męski 

1. Pinesa 
Ostrobramska 25 

Wykonanie solidne. 
Ceny zniżone—- 

Gzkiernia i Piekarnia 
Woronowicz S. 

Wielka 16, poleca codž-- 

świeże pieczywa, ciastka:. 
cukierki i herbatniki. 

    

Upiswsżnia się zzubione 
zaświadczenie Archi- 

wum Wojskowego wyd- 
na imię Denisowa Miko- 
laja ze Nr. 1304/31 z dn. 

SIS Z 

  

Do sprzedania 
stare skrzypce I obrazy” 
Tamże solidnie reperuje 

Się obuwie. 
W. Pohulanka 27, m. 26.. 

L. BORKOWSKI. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domie 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowycie 

lub prywatnych, oraz 

.w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa- 

  

| Łaskawe oferty pro- 

szę nadsyłać do adm... 

„Kurj. Wileńskiego” * 
pod Nr. 6872. 

Witold Kiszkis. 

   


