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Ekonomiczne podłoże koniliktu 
na Dalekim Wschodzie. 

W otrzymanym niedawno numerze 
noworocznym „Listów Harbińskich*, wy- 
dawanych w Harbinie przez Stowarzy- 
szenie „Gospoda polska” znajdujemy nie- 
zmiernie ciekawy artykuł rzucający świa. 
tło na istotne podłoże wypadków w. Man- 
dżurji i Szanghaju. Wynika z niego nie- 
zbicie, że. najważniejszym powodem 

" zbrojnego wystąpienia Japonji jest ka- 
tastrofalny skutek dla jej przemysłu i 
handłu bojkotu towarów japońskich w 
Chinach. Okupując Mandżurję i Szanghaj 
Japonja pragnie złamać ów bojkot przy- 
najmniej w tych portach i centrach han- 
dlowych, gdzie on przynosi jej najdotkli- 
wsze straty, .Czy oręż okaże się jednak 
skutecznym środkiem przeciwko bojko- 
towi — to dalsza rrzyszłość dopiero po- 
każe, Wiobec ogólnego zainteresowania, 
jakie wzbudza przebieg konfliktu chiń- 
sko-japońskiego, podajemy artykuł „Li- 
stów  Harbińskich* prawie w całości. 
(Przyp. redakcji). 

Podług oficjalnych japońskich da- 
nych, ogólny obrót handłowy Japonji 
i Chin za wrzesień 1931 r. wyraził się 
w sumie jen 37.303.060. (Jena — oko- 
ło 3,5 zł.). 

Bojkot japoński rozpoczął się w 
końcu września i początku paździer: 
nika. W październiku óbrót handlo- 
wy Japonji z Chinami upadł „do 
30.537.000 jen. -Z tej sumy eksport 

  

Japonji do Chin stanowi 15.089.000 * 
jen. Wogóle eksport z Japonji do 
Chin za 10 miesięcy r. ub. zmniejszył 
się e 103.279.000 jen w porównaniu 
z tymże okresem 1930 roku. 

Eksport Japonji do Chin w 1930 

roku do listopada niósł 339.697.000 

jen, w 1931 r. do listópada 236.418.000 
jen. Jednocześnie spada import Ja- 
ponji z Chin. A mianowicie: 

Za 10 miesięcy 1930 roku wyraził 
się on w sumie 246.745.000, za tenże 
okres 1930 r. wyniósł jen 200.225.000. 

Od chwili bojkotu towarów japoń- 
skich, dochód chińskich morskich n- 
rzędów cemych zmniejszył się o 30 
proc., co stanowi część cła z importo- 
wanych japońskich towarów. 

W związku z powiększeniem się 
antyjapońskiego bojkotu w południo- 
wych prowincjach Chin, w Szangha- 
ju zupełnie ustał obrót handlowy mię 
dzy chińskiemi i japońskiemi firma- 
mi. Już w końcu września w gwałto- 
wny sposób upadł import towarów z 
Japonji. WW pierwszym rzędzie nie 
miały zbytu takie towary, jak cukier, 
zapałki, szkło, skóry, obuwie kauczu- 
kowe i t. d. Również znacznie spadły 
obroty . transportowych: japońskich 
towarzystw przewozowych na rzece 
Jangtse. 

Handel Japonji z Centralnemi. i 
Poludniowemi Chinami przestal ist- 
nieć, z Półńocnemi zaś Chinami i 
Mandżurją znacznie się zmniejszył. 

Obecny bojkot towarów japońskich 
nietylko zakazuje tranzakcyj handlo- 
wych, lecz zabrania nawet opłacać ra- 

chunki za zakupione towary przez tir 
my chińskie w Japonji za uskutecz- 
nione tranzakcje przed konfliktem w 
Mandżurji. 

Położenie staje się nadzwyczaj na- 
prężone. Wszystkie tranzakcje han- 
dlowe i nawet handel potajemny, 
praktykowany w początkach bojko- 
tu, ustał zupełnie. Jednocześnie 7 
rozszerzeniem bojkotu wzrasta także 
ilość towarów na składach japońskich 
w Chinach. W jednych tylko składach 
towarzystwa „Nippon Jusen Kajsia* 
znajduje się około 36.600 ton towarów 
i niema żadnej nadziei, aby chociaż 
część tych towarów była sprzedana 

w najbliższym czasie. 

Naprzykład japoński okręt „Azo- 
Marco*, który przybył z Kobe do 
Szanghaju 8 listopada przywióżł wszy 
stkiego 150 ton towarów specjalnie 

tylko dla japońskich rezydentów w 
Szanghaju. Większość poważnych 
japońskich firm w Chinach bliska jest 
bankructwa. Z czterdziestu  ja- 
pońskich firm w Szanghaju i jego э 
kolicach, z kt órych każda ma więcej 

niż 30 pracowników, trzydzieści trzy 
firmy przestały istnieć. Pozostało 
tylko siedem fabryk, —. drukarnie i 
drobne warsztaty mechaniczne, wy- 
pełniające obsłałunki japońskich re- 
zydentów. Z powodu wspomnianego 
bojkotu, 170 związków handlowych 
znajduje się w położeniu bez wyjścia. 

Wiełkie japońskie przędzalnie w 
Szanghaju, chociaż jeszeze praeują, 
lecz jest ogólne mniemanie, że ich 

zamknięcie jest kwestją czasu. Zakła- 

dy te stopniowo zwalniają swych pra- 

cownikow. 
O upadku japońskiego handlu i li- 

„roku stanowił: 17.090 ton. 

kwidacji przedsiębiorstw, ofiejalny 
przedstawiciel japońskiego handlu 
Iokotaki w swoim komunikacie dła 
prasy japońskiej mówi, że bojkot 
wzmaga się do niebywałych rozmia- 
rów. Około 200 średnich i drobnych 
przedsiębiorstw w Szanghaju będzie 
zamknięte nie dziś to jutre. Tylko 20 
proc. produkcji we wrześniu, sprze- 
dano w Południowych Chinach i In- 
djach. W październiku i ten mały 
zbyt uległ dalszej redukcji. 

Poprzednio Chiny nieraz zapowia- 
dały, i faktycznie przeprowadzały zer 
wanie ekonomicznych stosunków z 
Japonją, jednak pewna część produk - 
cji japońskiej zawsze była sprzeda- 
wana,— teraz wszyscy złączyli się w 
jedno antyjapońskie stowarzyszenie. 

Chiński bojkot japońskich towa- 
rów wywiera silny wpływ wogóle na 
życie ekonomiczne Japonji. 

Obrót towarowy przewozowej mor 
skiej kompanji „Nippon Jusin Kaj- 
sia* między Osaka i Szanghajem w 
październiku roku zeszłego stanowił 
2300 ton, zaś w tymże miesiącu 1930 

Prasa ja- 
pońska potwierdza także nadzwycza j- 
ny upadek obrotów towarzystw nawi- 
gacyjnych. Jedna z napoważniej- 
szych kompanij nawigacyjnych „Ki- 
sin Kajsia*, obsługująca chińskie por 
ty na rzece Jangtse szesnastoma pa- 
rostaikami i subsydjowana» przez 
rząd japoński, zwróciła się do mini- 
sterstwa komunikacji o pozwolenie 
zmniejszenia liczby parosłatków do 
sześciu, z powodu braku towarów i 
pasażerów. Trzy zaś kempanje ja- 
pońskie przewożące rudę żelazną 2 
Dae (Chubej) do Japonji, postanowi- 
ły również znacznie zmaiejszyć liczbę 

parostatków. 

Antyjapoński bojkot, wywiera wiel 

ki wpływ nietylko na eksport towa- 

rów bawełnianych z Japonji do Chin, 

lecz również na sprzedaż tychże to- 

warów w Szanghaju, produkowanych 
na 34 fabrykach japońskich w tymże 
mieście. Z powodu bojkotu kolosalna 
ilość tych towarów leży na składach 
w różnych portach chińskich i dlatego 
też związek japońskich fabrykantów 
wyrobów bawełnianych zamierza 
zamknąć te fabryki w najbliższym cza 

"sie. 

Wspomniane fabryki  posiada ją 
, 1.169.104 wrzecion i 185.624 wrzecion 
przerabiających ostatki, warsztatów 

tkackich 9.941. 

Wzmocnienie bojkotu powoduje 
nietylko zamknięcie japońskich przed 
siębiorstw wChinach, lecz według zda 
nia prasy japońskiej, stanowi groźbę 
dla całego przemysłu japońskiego. 

Zmniejszenie handlu z Chinami 
tem samem powiększa w nadzwyczaj- 
ny sposób zapasy towarów niesprze- 
danych w Japonji. Zapasy towarów 
bawełnianych w końcu października 

r. z. wynosiły sto tysięcy bel, co sta- 

nowi zwiększenie 0 29.735 bel w po- 

równaniu z końcem października 

1930 roku. Na możliwość poprawy 

handlu prasa japońska' zapatruje się 
pesymistycznie. 

W związku z takim stanem handiu 
japońsko - chińskiego, japoński mini- 
ster finansów zwrócił się do banków 
z prośbą o pomoc wszystkim firmorn. 
znajdującym się obecnie wobec braku 
obstalunków ze strony rynku chiń- 
skiego w fatalnych finansowych wa- 
runkach. Handel z Chinami, znajdu- 
je się obecnie w stanie godnym opła- 

kania. 
Bardzo ciekawe są głosy prasy 

chińskiej o bojkocie towarów japoń- 

skich w Chinach, przeważnie w Szan- 

ghaju. i 

Wedlug „Gotsise-bao“ chiński 

bank w Szanghaju i wszystkie przed- 

siębiorstwa połączyły się i zerwały 

wszelkie stosunki z japońskiemi fir- 

mami. Chińskie przedsiębiorstwa о4- 

mówiły dyskonta weksli japońskich 
banków w Szanghaju, przyjmowania 
czeków, japońskich jen i kupna zło- 

ta. 
«Japońskie sfery ekonomiezne 

stwierdzają, że bojkot ten przyniósł 
znaczne straty japońskim firmom, 
zwłaszcza bławatnym. Podług zebra- 
nych dotychczas wiadomości, straty 
kupców bławatnych wskutek bojkotu 
wynoszą 2 miljony jen. Zapasy tka- 

nin i przędzy, wyprodukowanych 
przez japońskich przemysłowców w 
Szanghaju pod koniec września r. «. 
oceniają na 6 i pół miljona jen. Cała 
ta produkcja pozostała nietkniętą na 
składach i jest możliwe czasowe 
zamknięcie wszystkich  przedsię- 
biorstw japońskich w Chinach. 

Antyjapoński bojkot wprowadzo- 
no również i w Kantonie. Japońskie 
T-wo Żeglugi „Osaka Kiosen Kajsia“ 
w najbliższej przyszłości zmuszone 
będzie przerwać rejsy na linji Kanton - 
—Formoza wobec strajku  robotni- 
ków, ładujących towary na okręty 
Także przerwą rejsy na linjach chiń- 
skich towarzystwa niesubsydjowane 
przez rząd japoński. 

  

Tardieu na czele rządu francuskiego. 
Skład nowego gabinetu. 

PARYŻ. (Pat.) — W niedzielę vw 
ciągu wieczora Tardieu siormowal 
gabinet, którego listę o godz. 0,15 
przedstawił Prezydentowi Republiki. 
Prezydent Republiki mianował rząd 
w składzie następującym: 

Prezes Rady Ministrów i minister 
Spraw Zagranicznych — TARDIEU 
(deputowany, rebubłieain de gauehe), 

Minister Spraw Wewnętrznych -— 
MAMIEU (senator, Union democra- 
tique et radicale), 

Minister Finansów i Budżetu — 
FLANDIN (deputowany, republieain 
et gauche), 

- Minister Sprawiedliwości — REY- 
NAUD (deputowany Aetion demoera- 
tigue et sociale), 

Minister Obrony Narodowej -- 
PIETRI (deputowany, republicain de 

gauche), 
Minister Oświaty — ROUSTAN 

(senator, groupe de la gauche demo- 
eratique radieale et radieale - socia- 
liste), 

Minister Pracy — LAVAL (sena- 
tor, niezależny), 

Minister Komunikacji i Robót Pu- 
blieznych — GUERNIER (deputowa- 
ny, gauche radicale), 

Minister Handlu — ROLLIN (de- 
putowany, republicain dė gauche), 

Minister Rolnietwa— CHAUVEAU 
(senator, Union republicaine), 

Minister Koloniį — CHAPPEDE- 
LAINE (deputowany, gauche radi- 
cale), 

Równocześnie Prezydent Republi- 
ki mianował 7- 
a między in. w Prezydjum Rady Mini- 
strów _ dotychczasowego ministra 
Spraw Wewnętrznych Cathala (depu- 
towany, gauehe sociale et radieale). 

Zacięta obrona Szanghaju. 
Walki o Ki 

SZANGHAJ. (Pat) — Pomimo, iż 
bitwa trwała cały dzień, ludność eura 

, pejska Szanghaju złożyła dowód jak 
największego spokoju i zimnej krwi. 

Po zachodzie słońca nad Kiang-Wang 
ano byla wielka luna. Kiang- . 

południu był ponownie zdo- 
że Ika ie Ludność 
chińska Szanghaju wykazuje wielkie 
zdenerwowanie. . 

Ofenzywa japońska zpzwija się 

zgodnie z nakreślonym płanem. Kore- 
spondent Reutera widział, jak pociski | 
japeńskie wybuchały poza Kiang- 

Wang, wówezaś gdy samoloty japeń- 
skie rzucały bomby na miejscowości, 
położone prźed  Kiang-Wang. Kores- 
pondent Rentera, który. posuwał się ' 
naprźód z armją japońską, twierdzi; 
iż 5.000 żołnierzy japońskich, popae- 

ang-Wang. 
tych ogniem artyleryjskim, zyskaio 
dzisiaj rano na terenie przeszło 8 klin. 
Opór chiński był znaeznie słabszy oi 
japońskiego ataku. Japończykom ada 

łe się osiągnąć. eel, jaki sobie postawi 
li podezas operacji w dniu dzisiejszym | 
Celem tymi było przerzueenie: frontn 

poprzez kolej Szanghaj — Wusūng. 

Obecnie armja japeńska ma posuwać 

się stopniowe poza zaporę ognia ar- 
tyleryjskiego, poparta przez siły lot- 
niezę. 

SW. ciągu niedzieli wypadkiem. naj 
bardziej zasługującym na uwagę w 
ciągu przebiegu bitwy... była ścisła 

- współpraca armji kantońskiej z woj- 
skami Czang-Kaj-Szeka, które wałczy | 
ły ramię przy ramieniu, „pomimo po- 
głosek, iż Czany-Kaj-Szek nie' będźie 
wspierał kantończyków. 

Japończycy powoli posuwają się naprzód. 
TOKIO, 22. 2. (Pat). — Ofenzywa 

japońska trwa. Walki coraz bardziej 
zbliżają się do koncesji międzyńaro- 
dowej. Pod osłoną silnego ognia arty- 

* leryjskiego ezołgi i piechota japońska 
powoli przenikają do Kiang-Wan. 

SZANGHAJ, 22. 2. (Pat). — Jak 
się zdaje, Kiang-Wan wpadnie nieba- 
wem w ręee Japończyków. Oddziały 

Niepowodzenia 
SZANGHAJ, 22. 2. (Pat), — W cią 

gu popołudnia ofenzywa japońska na 
całej linji zatrzymała się. Wpobliżu 

* Sza-Pei przy dworcu kolejowym Chiń 
czycy nieznacznie posunęli się: nap- 
rzód. Pociski chińskie poczyniły wiel 
kie spustoszenia na tyłach armji ja- 
pońskiej. Japończycy ostrzeliwali bar 
dzo silnie Sza-Pei, jednak bez więk- 

3 Pożar Sza-Pel. 
SZANGHAJ, 22. 2. (Pat). — Arty- 

lerja japońska wznieciła olbrzymie 
pożary w Sza-Pei, według obliczeń, 
podanych przez Japończyków, straty * 
ich sięgają 200 zabitych, przypuszeza- 

Jasonia odrzuca 
TOKIO, 22. 2. (Pat). — Odpo- 

wiedź japońska na apel Rady Ligi Na 
rodów zapytuje, dlaczego apel Ligi 
został skierowany wyłącznie do Ja- 
ponji i podtrzymuje dalej twierdze- 
nie, że Chińczycy mimo pokojowych 
zapewnień dopuszczają się czynów, 
nie mogących hyć tolerowanemi i na- 

japońskie wtargnęły w wyłom pozy- 
cyj chińskich karabinów maszyno- 
wych i usiłują otoczyć Kian-Wan ze 
wszystkich stron, Linja walk przesa- 
nęła się nieeo dalej na pograniczne te 
rytorjum koneesji . międzynarodowcj 
t Japończycy "apa za poprzeż 

Sza-Pei. 

' 

1аройі:у!‹бш. 
szych skutków. Do Szanghaju dąża 
znaczne posiłki dla wojsk japońskich. 

SZANGHAJ, 22. 2. (Pat). — Samo- 
lot chiński zestrzelony został w cza- 
sie walki powietrznej. nad. Su-Czo'1. 
O godz. 21 min, 30, według czasu miej 
setowego, rozpoczęło się ostrzeliwanie 
z ciężkich dział głównej kwatery ja- 
pońskiej w Hong-Kiu. 

— Duże straty. 
ja jednak, że straty te są znacznie 
większe. Chińczycy stracili 500 ludzi, 
zaś rannych mają półtora tys. Oprócz 
tego są bardzo duże straty wśród lud- 
ności cywilnej. 

apel Rady Ligi. 
ruszających prawa i interesy japoń- 
skie. Dalej odpowiedź japońska kwe- 
stjonuje słuszność zastosowania art. 
10 do faktu wysyłki wojsk japońskieh 
do Mandżucji i Szanghaju oraz pod- 
kreśla, że pakt  Kelloga nie stanowi 
części składowej paktu Ligi Narodów 

* 

Zwycięstwo partii rządowej. 
TOKIO, 22. 2. (Pat). — W osłate: 

cznym wyniku powszechnych wybo- 
rów do parlamentu rządowa  parija 
Seiyukai zdobyła większość 136 man- 

datów, zdobywając ich ogółem 301. 
Partja opozycyjna Minseito otrzyma: 
ła 149 mandatów, proletarjusze — 5, 
inne partje — 11 mandatów. 

p 

Odrowiedź chińska - 
na ultimatum japońskie. | 
MOSKWA. 22.11, (Pat.) Donoszą do prasy 

sowieckiej: Odpowiedź chińska na ultima- 
tum japońskie zawiera 5 punktów: 

W punkcie 1-szym Chiny proponują, aby 
z Szanghaju wycofały swe wojska obie stro- 
ny. 
V punkcie 2-im zgadzają się na ograni- 

czenie propagandy antyjapońskiej zgodnie 
z istniejącem prawodawstwem ehińskiem, 
zaznaczając jednak, że ani wolność słowa, 
ani też wolność prasy nie może być ograni- 
ехопа. 

Punkt 3-ci glosi, že nie može byč mowy 

© žadnem ograniezeniu pód względem obro- 
ny narodowej w granicach teryterjum ehiń- 
skiego. 

"W punkcie 4-tym oznaczone, iż po złik- 
widowaniu konfliktu rząd ehiński będzie 
miał prawo do zakwaterowania w rejonie 
ewentuałnie swych wojsk, w międzyczasie 
ma tam się znajdować polieja chińska. 

Wreszcie punkt 5-ty mówi, że Chińczy- 
ey nie zgadzają się na to, aby sposób ewa- 
kuacji kontrołowany był przez lotników ja- 
peńskieh. Kontrolę taką w myśl tezy chiń- 
skiej sprawować mają tyiko przedstawiciele 
strony neutralnej. 

Odpowiedź chińską poprzedził podobno 

szereg narad w łonie Kuomintangu i działa- 
ezy rządowych. 

Za przyjęciem ultimatum japońskiego о- 
powiedziała się znaczna część rządu central- 

"nego, a przedewszystkiem Czang-Kai-Szek, 
natomiast odrzucenia ultimatum domagali 

się dowództwo 19-ej armji kantońskiej, ko- 
mendant odeinka szanghajskiego eraz więk- 
szość Koumintangu. | 

Wobee odrzucenia ultimatum, punktual- 
nie o godz. 7.30 Japończycy 

tyleryjskiego ruszyła do ataku piechota, 
wspierana przez tanki i aeroplany bombar- 
"dające. Uderzenie japońskie skierowane było 
na 2 punkty oporu Chińczyków: Wu-Sung 
i miasto Kwang-Wan. 

Juž pod pierwszem uderzeniem nastąpilo - 
* załamanie się frontu chińskiego i rozpoczął 

się odwrót w kierunku półnoenym. Wojska 
* Japońskie: zajmują” jedną po drugiej pozycje - 

 migdzie na przeciwnika, nie weak 
większy  epór. 

Apel Rady Ligi 
do Japonii. 

Wzburzenie w Londynie. 

Dwunastu członków Rady Ligi Na 
rodów, t. zn. wszyscy, prócz stron 
znajdujących się w konflikcie, wysto- 
sowali w ub. piątek apel do Japonji 
w którym stanowisko swoje określili 
po raz pierwszy mocniej i wyraźniej. 
Apel ten zawiera m. in. następujące 

" ważne stwierdzenia: 
„Dwunastu członków Rady nie zapem- 

nialo oe zarzutach, podnoszonych w toku 0- 
keenej i poprzednich Sesyj Rady przez Ja- 
ponję, której ckazywało zaufanie, należne 

, członkowi Ligi, wypełniającemu deżąd swe 0- 
bowiązki członka wspólnoty międzynarodo- 
wej. Jednakże zutorzy apelu nie mogą nie 
wyrazić żału, że Japonja nie uznała za mo- 
ži'we poddać się hez zastrzeżeń metodom po- 
kojowego załatwienia sperów, zawariym w 
pzkeie Ligi Narodów, i przypominają jesz- 
eze raz solenne zobowiązania paktu Briand— 
Kellcg, podpisanego przez Japonię. Uważa- 
ją się też eni za uprawnionych do oświadcze- 
nia, że żadne pogwałcenie integralności te- 
ryterjalnej, oraz żadne naruszenie niepodleg 
łośei politycznej któregokolwiek z ezłonków 
Ligi, popełnione wbrew art. 10-mu paktu 
Ligi, nie będzie mogło być uznane za ważne 
i skuteczne (comme valide et effeetif) przez 
członków Ligi“. у 

Apel ten wywołał wielkie niezado 
wolenie w Japonji. W fakcie, iż zo- 
stał on skierowany wyłącznie do Ja- 
ponji europejskie koła polityczne wi- 
dzą uznanie przez Ligę Japonji za ag 

TESOTA. 
Korespondent londyński jednego 

z pism genewskich telefonował przed 
kilku dniami, iż w Anglji panuje wiel 
kie wzburzenie z powodu licznych 

ofiar wśród kolonji * angielskiej w 

Szanghaju wskutek walk chińsko-ja- 
pońskich. Zdaniem tego koresponden- 
ta wojna pomiędzy W. Brytanją a Ja 
.ponją wisi na włosku. ; 

„Times* w artykule poświęconym 
wypadkom szanghajskim pisze: 

„Odpowiedzialność za ofiary ludzkie, de- 
wastację portu w Szanghaju i olbrzymie stra 
ty kupców cudzoziemskich, musi być przy- 
pisana Japonii. Państwo.to ciężko nadużyło 
przywileju koneesyj posiadanego wespół z 
innemi państwami, czyniąc z nich bazę dla 
swoich operacyj wojennych. Bezstronny ra- 
port Komisarzy Ligi Narodów w Szanghaju 
nie wskazuje na żaden dający się usprawie- 
dliwić powód de wkroczenia wejsk japoń- 
skieh do Cha-Pei, ani, też de bezlitosnego 
-kombardowania tej dzielnicy przez aeroplany 
japońskie. 

..Opinja pubłiezna jest ostatnio zaalar- 

mowana terorystycznemį metodami marynar- 

ki japońskiej. Japonja utraciła sympatje, 
które posiadała*. 

W podobny sposób wypowiada się 

szereg innych poważnych dzienników 

angielskich. 

Siły chińskie pod Szanghajem. 
Delegacja japońska w Genewie 

komunikuje, że 19 armja chińska 

ia podsekretarzy stanu. 

rezpoczęli ofen- - 
<zywę. Ped osłoną huraganowego ognia ar- 

"Tasst z Kowna 

Odełosy wypadków 
kłajpeczkich. 

Zwrot Kowna w stosunku do Polski? 
Narada u Prezydenta Smetony. 

Binlostockie „Unzer Leben“ donosi z Kow 
na, iż w nocy z nia 14 na 15 b. m. odbyła 
się tam pod przewcdnietwem prezydenta Sme 
teny narada przedstawicieli rządu i stron- 
nietwa rządowego Tautininkai, na której о- 
mawiano zasadnicze wytyczne litewskiej pe- 
łityki zagranicznej. Przedewszystkiem dłu- 
go dyskutowano nad stosunkiem do Niemiec 
i nad możliwością zmiany orjentacji poli” 
tycznej przez odstąpienie od dotychezasowej 
linji współpracy z Niemeami na terenie mię- 
dzynarodewym. Równocześnie wysuwane 
kwestję rewizji stosunku do Polski i złago- 
dzenia kursu polityki antypolskiej. W wyni- 
ku tej narady sprawa Wilna zestała odsunię- 
ta na plan drugi już podczas narodowych 
uroczystości litewskich, związanych z obeho- 
dem niepodległości. (W. L PJ 

Przyp. redakcji. Wiadomość powyższą po 
dajemy na odpowiedzialność źródła. 

Wojownieze gesty niemieckie. 
Die Schwarze Fahne 17. II. (Krėlewicej 

domaga się od rządu niemieckiego zajęcia 
kraju kłajpedzkiego przez milicję niemiec- . 
ką. „Postępowanie takie pisze dziennik — 
da się usprawiedliwić nawet traktatem wer- 
sałskim. Jeżeli się nie da inaczej, to zatrzy- 
mamy kraj kłajpedzki jako mandataLigi Nar. 
podobnie jak Anglja i Francja są mandatar- 
juszami naszych kolonij. Ponieważ od cza- 
su Stresemanna jesteśmy w Genewie równo- 
uprawnieni, żądamy przyznania nam «man- 
datu, który wprawdzie jest mały, ale obej- 
mować będzie mieszkańców narodowości nie- 
mieckiej“. 

„Pommersche  Tagespost* wysuwa kon- 
cepcję stworzenia z Kłajpedy wolnego mia- 
sta na wzór Gdańska. Oczywiście musiano- 
by powołać do życia Radę Portu, do której 
by obok Niemiec weszła również Rosja. Za- 
interesowanie Rosji Kłajpedą położyłoby — 
zdaniem dziennika — kres wzrostowi pro- 
polskiej(!) orjentacji na Litwie. 

Łotwa w roli pośrednika pomiędzy 
Polską a Litwą. 

„Izwiestja* 11.11. zamieszcza p. n. „Łotwa 
w roli uczciwego pośrednika* komunikat ag. 

przemówieniu łotewskiego 
ministra oświaty, który w Rydze na zebra- 
niu Litwinów wyraził się, że Łotwa będąca 
z Polską i Litwą w dobrych stosunkach po- 
winna współdziałać w doprowadzeniu do 
zgody między obu państwami. Stosunki pol- . 
sko-litewskie powinny być takie, ażeby Lit. 
wini nie byli zmuszeni szukać sojuszników 
w obozie: wrogów: Polski. 

ее 

Kłajpedzianom odmówiono paszpor- 
tów. do Genewy. 

. Sprawozdawca z ramienia Rady 
ligi, p. Colban, który wygotowywał 
raport w sprawie wypadków w Kłaj- 
pedzie korzystał ze współpracy eksper 
tów prawniczych, p. p. Basdevant . 
(Francuz), Pilotti (Włoch) i Willia- 
mą Markin (Anglik). Wobee sprzecz- 
ności w przestawieniu faktów przez 
obie strony, komitet ten miał duże 

trudności. 
Niemiecka większość + Sejmiku 

Kłajpedzkiego zamierzała wysłać do 
Genewy swoich przedstawieieli celem 
oświetłenia wypadków od strony nie- 
mieckiej, ale rząd litewski odmówił 
im wydania paszportów. : 

  

Dslegarja „Lagionu Miodych“ 
u Marszałka Piłsudskiego. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Dziś zameldowała się w Belwede- 
rze delegacja „Legjonu Młodych* i 
wręczyła Marsz. Piłsudskiemu dyp- 
lom Członka Honorowego i znak orga 
nizacji „Legjonu Młodych". 

Komitet Ekonemiczny 
Ministrów. 

(Tel. od własn keresp. z Warszamn). 

Dziś w godzinach porannych od- . 
było się posiedzenie Kom. Ekonomiez 
nego Min., pod przewodnictwem p. 
premjera Prystora, na którem prze- 
prowadzono dyskusję, nad zagadnie- 
niem bilansu handlowego. 

SZINDREDEW PPE FSTPOWAREZREWIEZCOYE 

Losy Wielkiej 5 Klasy 
EET TIESTO 

są już do nsbycia. 

Ciągnienie trwa od I0-.go marca do 

14-go kwietnia włącznie. 
Połowa losów wygrywał 
66000 wygranych i 25 premij. 
Główna wygrana 1.000 000 zł. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTW 

„LICHTLOS" 
POWETEZZEEZY Z ZP TRPYCZRODEREEZEE 

WILNO, WIELKA 44 
Р; К. О. 81051 Telefon 4-25 

składa się z 3 dywizyj w ogólnej 'li- 
czebności 31.000 ludzi. Inne źródła 
mówią, że owa armja jest właściwie: 
jedną dywizją wojsk kantońskich. Po 

za nią około Szanghaju ma być skon- 

centrowane około 70.000 wojsk chiń- 

skich, podlegających marsz. Czang- 

Kai-Szekowi, źle wyekwipowanych ® 
pozbawionych ciężkiej artylerji i tan- 
ków.



Georges Washington 

  

Pierwszy Prezydent Stanów Zjednoczonych . Ameryki Półn. 
(ur. 22-11 1782 r. — umart 14-VIII 1799 r). 

Georges Washington, kt6rego 200- 
ną rocznicę urodzin obchodzą uro- 
czyście Stany Zjednoczone, a z niemi 
i cały świat cywilizowany, urodził się 
22 lutego 1732 r. w Bridges Creek, 
wpobliżu Fredricksburg, w stanie Wir 
ginja. Ojciec jego był właścicielem 
rozległych dóbr i kopalń żelaza. Mło- 
dy Washington przebywa najchętniej 
w Bridges Creek, gdzie błąka się po 
polach, pilnuje niewolników przy pra. 
cy. Ojciec odumiera go, gdy ma lat 
11. Zostaje pod opieką przyrodniego 
brata, Wawrzyńca, który wraz z dru- 
gim bratem z pierwszego małżestwa, 
dziedziczy prawie cały majątek po 
ojcu. Odtąd Jerzy przenosi się do 
Mount Vernon. 

Rok 1752 jest zwrotnym punktem 
w życiu Washingtona. Latem tego ro- 
ku umiera Wawrzyniec, Jerzy zosta- 
je wykonawcą jego testamentu i jedy 
nym spadkobiercą. Tak więc mając 
zaledwie 20 lat zarządza już olbrzy- 
miemi plantacjami. Jako swą stałą 
siedzibę obiera Mount Vernon. W 
1755 roku, w czasie zatargu Korony 
Angielskiej z Francuzami o tereny w 
dolinie Ohio, Washington rozpoczyna 
swą karjerę wojskową, mianowany 
przez gen. Braddocka adjutantem je- 
go, w stopniu pułkownika. 

W 4 lata potem poślubia Martę 
Dandridge, wdowę po pułkowniku D. 
P. Custis z dwojgiem dzieci. Żona wno 
si mu w posagu olbrzymie dobra, dru 
gie co do wielkości w Wirginji. Od 
ślubu aż do wybuchu rewolucji (1765; 
Washington nie bierze prawie wcale 
udziału w życiu politycznem, pełniąc 
jedynie godność członka rady stanu 
Wirginja. W 1765 r. gdy wybuchł 
spór pomiędzy kolonjami angielskie- 
mi a metropolją, wywołany narzuce- 
niem kołonjom podatku stemplowe- 
go, Washington opowiada się po stro 
nie kolonij. We wszystkich prawie 
Stanach tworzą się oddziały ochotni- 
cze, gotowe do walki z Anglikami. 
Washington zostaje dowódcą takiego 
oddziału w Wirginii. 

Pierwsze krwawe starcie nastąpiło 
w kwietniu 1775 r., 10-go zaś maja 
drugi generalny Kongres Kolonjalny 
w Filadelfji dekretuje utworzenie ar- 
mi, a 15 czerwca powierza naczelne 
dowództwo Jerzemu Washingtonowi. 
W ciągu krótkiego czasu udaje się 
Washingtonowi zorganizować armję 
w sile 20.000 łudzi, poczem przystę- 
puje on do oblężenia Bostonu,. który 
Anglicy w marcu 1776 opuszczają, zo- 
stawiając 200 dział i obfity materjał 
wojenny. 

Po pierwszej zwycięskiej fazie wal 
ki o niepodległość Stanów, następuje 
5 lat wojny, toczącej się raczej szczę- 
śliwie dłą metropolji. 

W międzyczasie — 4 lipca 1776 r. 
— większość Kongresu ogłasza „De- 
klaracię Niepodległości*. Ten akt į 
zwycięstwa Washingtona pod Tren- 
town i Princetown (1776) budzą na- 
dzieję w całym kraju. Kongres nada- 
je wodzowi władzę dyktatorską. W 
r. 17785Francja uznaje niepodległość 
Stanów, a w r. 1780 przesyła dessant, 
złożony z 6000 ludzi. Połączone woj- 

ska amerykańsko-francuskie zmusza- 
ja Anglików do kapitulacji pod York- 
town (1781). Rozpoczynają się układy 
pokojowe, zakończone pokojem w r. 
1783 w Wersalu i uznaniem niepodle 
głości Stanów Zjednoczonych. 

Washington wraca teraz do Mount 
Vernon. W r. 1789 wybiera go Kon- 
gres, w uznaniu zasług, na pierwsze- 
go prezydenta, którą to godność peł- 
ni Washington przez 8 lat, czyli przez 
2 kadencje. W r. 1797 Kongres chce 
powierzyć Washingtonowi tę godność 
po raz trzeci, Washington odmawia 
jednak i wraca do Mount Vernon, po- 
święcając się całkowicie sprawom i 
życiu rodzinnemu. Umiera 14 sierpnia 
1799 r. 

M. D. 

Uroczystości w Warszawie. 
WARSZAWA, 22. 2. (Pat). — W 

dniu 22 b. m. w sali Rady Miejskiej 
odbyła się uroczysta akademja celem 
uczczenia 200-letniej rocznicy  uro- 
dzin Jerzego Washingtona, pierwsze- 
go prezydenta St. Zjedn. Amer. Półn. 

Przy stole prezydjalnym zasiedli 
marszałek Senatu Raczkiewicz, char- 
gć d'affaire St. Zjedn. Flack, prezy- 
dent miasta Warszawy Słomiński, pro 
fesor Askenazy oraz prezes Izby Pol- 
sko-Amerykańskiej p. Kotnowski. Na 
akademję przybyli posłowie państw 
obcych, akredytowani w Warszawie, 
posłowie i senatorowie, przedstawi- 
ciele duchowieństwa, generalicja, 
przedstawiciele władz "państwowych 
i samorządowych i t. d. O godz. 17 
min. 15 wszedł na salę Pan Prezydent 
w, otoczeniu domu wojskowego i cy- 
wilnego, w towarzystwie premjera i 
członków rządu. Orkiestra odegrała 
hymn narodowy. 

Po zagajeniu akademji przez pre- 
zesa komitetu organizacyjnego p. Le- 
ona Kotnowskiego przemawiał mar- 
szałek Senatu Raczkiewicz, krešląc 
piękną i szlachetną sylwetkę wodza 
narodu amerykańskiego. Po tem prze 

« mówieniu orkiestra odegrała hymn a- 
merykański. Następnie w imieniu dv- 
plomacji złożył hołd pamięci Washing 
tona prezydent Słomiński. Odczyt o 
Washingtonie wygłosił prof. Askenazy 
Ostatnim mówcą był Flack. 

Na zakończnie akademji uchwalo- 
no wysłać do prezydenta Hoovera de- 
peszę. 

Wilno ku czci Washingtona. 
W najbliższą niedzielę w związku 

z 200-leciem urodzin Waszyngtona, . 
odbędzie się w inałej sali miejskiej u- 
roczysta akademja ku czci pierwszego 
prezydenta St. Zjednoczonych. Na 
program akademji złożą się: zagaje-” 
nie przez prezydenta miasta mec. Fo- 
lejewskiego, odczyt okolicznościowy 
prof. Ryszarda Mienickiego oraz pro- 
dukcje wokalno-muzyczne. / 

„W dniu wczorajszym Komitet Ob 
chodu Uroczystości wysłał na. ręce 
ambasadora Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej depeszę z wyra- 
zami czci Wilna i Ziemi Wileńskiej 
dla Wielkiego Bojownika 6 wolność. 

Nowy skład delegacji francuskiej w Genewie 
"PARYŻ, 22. 2. (Pat). — Delegacja 

francuska na konferencję rozbrojenio 
wą będzie miała obecnie skład nastę - 
pujący: Tardieu. Paul-Boncour, Fa- 
bry, Pictri i Reynaud, Byli ministro- 
«wie marynarki i lotnictwa Dumont 
i Dumesnil będą teraz wchodzili w 
skład delegacji w charakterze dorad- 
<ców technicznych. 

Tardieu opuszcza Paryż we wto- 
rek wieczorem po przedstawieniu się 

nowego gabinetu w obu izbach parla- 
mentarnych. Tardieu zamierza uda- 
wać się do Genewy za każdym razera, 

"gdy okaże się tego potrzeba, -Wtor- 
kowa deklaracja gabinetu ma 'być 
zwięzła i będzie dotyczyć głównie 'po- 
lityki zagranicznej. W zakresie poli- 
tyki wewnętrznej nowy rząd będzie 
domagał się niezwłocznego uchwale- 
nia budżetu. | : 

Plenum konferencji rozbrojeniowej 
odbędzie się we czwartek. 

GENEWA, 22. 2. (Pat). — Plenar- 
ne posiedzenie konferencji rozbroje 
niowej zostało zwołane na czwartek 

dnia 25 b. m. na godzinę 10 min. 30. 
Posiedzenie prezydjum konferencji 
odbędzie się we wtorek po południu. - 

floene Wroński a doba współczesna 
Na ostatniej „Środzie literackiej'* 

wygłosił odczyt Jerzy Braun, poeta i 
powieściopisarz, dawniej redaktor 
„Gazety Literackiej" w Krakowie, o- 
becnie przebywający stale w Warsza 
wie. Tytuł odczytu brzmiał: „Hoene- 
Wroński a doba współczesna” (O no- 
wy ład moralny w świecie cywilizo- 
wanym). 

Prelegent omówił na wstępie po- 
wszechny kryzys, jaki ogarnął po woj 
nie światowej cywilizację białej rasy, 
kryzys, który wielu myślicieli współ: 
<czesnych uważa za znak rozkładu i 
zmierzchu. jednej ery historycznej, a 
może i brzask drugiej, doskonalszej 
ery. Ten przejściowy, przełomowy о- 
kres scharakteryzował prelegent, u- 
kazując chaos i rozstrój na czterech 
głównych płaszczyznach życia społe- 
<znego (gospodarczej, politycznej, re- 
ligijnej i umysłowej). Ponury obraz 
obecnej sytuacji świata cywilizowa- 
nego, podkreślony jeszcze powszech- 
nym brakiem wiary w kryterja rozn- 
mowe, w jakieš prawdy niewzruszo- 
ne i przez wszystkich uznane —- nie 
doprowadził jednakowoż prelegenta 
do wniosków posymistycznych. 

„na płaszczyznę ducha, 

Wprost przeciwnie, powołując się na 
wrodzone nam poczucie sensu i celo- 
wości życia, na zadziwiającą precy- 
zję i harmonję panującą we wszech- 
świecie, stwierdził on, że wszystkie 
dzisiejsze klęski, cały ten chaos (po- 
zornie bez wyjšcia), stanowi opatrz- 
nościową konieczność historyczną, bo 
ma pobudzić ludzkość do dźwignięcia 
jej życia zbiorowego z dotychczasowej 
płaszczyzny ciasnego materjalizmu — 

czyli rozumu 
absolutnego, w którego świetle wszy- 
stkie dręczące ludzkość problemy, zo- 
staną rozwiązane bez trudu. 

Epoka przejściowa ma doprowa- 
dzić do tego, że świat współczesny wi 
dząc niedostateczność i względność 
dotychczasowych swych celów, gospo 
darczego, politycznego, religijnego i 
umysłowego — postawi sobie dó 0- 
siągnięcia jeden jedyny, najwyższy 
cel — ceł absolutny. Tym celem jest 
prawda. Ludzie powinni zrozumieć, 
że wszystkie ich wysiłki nie zdadzą 
się na nic, póki nie poznają czem jest 
rzeczywistość, kim jest człowiek i #- 
kie są ostateczne przeznaczenia każ. 
dego poszczególnego indywiduum i ca - 

„na 1/2 dla ruchomości i 

K U R J E R w ILE RS K I 

Krwawe zajścia w zagłębiu 
Dąbrowskiem. 

2 zabitych — 2 rannych. 
Sosnowiec 22. II. W. nłedzielę o godz. 

12-ej w południe kołonja Ksawera pod Bę- 
dzinem była widownią krwawego zajścia. 
W ezasie masówki, zwołanej przez agltato- 
rów komunistycznych przy udziale kilkuset 
robotników — przechodzący tamtędy patroł 
policyjny został obrzueony kamieniami i 
strzałami rewołwerowemi. Strzały posypały 
się z oklen domów i z za płotów. Patrol 
został osaczony przez tłum. Wobec groźnej 
postawy napastującego tłumu połiejanci zmu 
szeni byli dać sałwę w powietrze. Tłum w 
dalszym ciągu napastował. Policja oddała 
wtedy kilka strzałów do napastników. Jeden 
z nieh, Daniel Kajda, padł trupem na miejscu 
drugi—Marjan Adamczyk— ciężko ranny, od- 
wieziony do szpitała — zmarł. Lekko ranny 
został Józef Całka, oraz posterunkowy po- 
licji Mazur. 

W czasie krwawego starcia tłum pierzchł. 
Władze śledcze | policyjne wszezęły energiez- 
ne dochodzenie. 

Szereg danych wskazuje, że zajścia spro- 
wokowane zostały przez agitację komnni- 
stów, którzy dążą do wywołania t. zw. ezar- 
nego strajku i wykorzystują każdą nadarza- 

Jeszcze 
SOSNOWIEC. 22. II. (Pat). Pod wpływem 

komunistów w dniu dzisiejszym doszło do 
poważniejszych zajść w Czeladzi w czasie 
wiecu, na którym przeinawiała jedna z dzia- 
łaczek komunistycznych. Połicja zaatakowa- 
na została przez uczestników wieeu gradem 
kamieni oraz kilkunastu strzałami rewolwe- 
rowemi. Gdy sałwa ostrzegawcza w powie- 

Krwawa awantura 

jącą się okazję, eelem sprowokowania krwa- 
„wych starć z polieją. 

W mocy z niedzieli na poniedziałek po- 
lieja przeprowadziła w całem zagłębiu sze- 
reg rewizyj i dokonała aresztowań kiłkunastu 
znanych oddawna policji działaczy komuni- 
stycznych. 

Po krwawych wypadkach. 
SOSNOWIEC. 22. II. (Pat). Sytuacja na 

kopalniach, zrzeszonych w Radzie Zjazdu, 
pozostaje bez zmiany. Robotnicy, przydzie- 
leni do t. zw. obserwacyj, zjechali normal- 
nie do pracy. Hasło, propagowane przez ko- 
munistów, co do przejścia od poniedziałku 
do czarnego strajku nie odniosło skutków. 

SOSNOWIEC. 22. II. (Pat), W dniu dzi- 
slejszym sytuacja na terenie zagłębia Dą- 
browskiego przedstawia się następująco: 
Strajkują załogi 23-ch kepałń. Na jednej tyl- 
ko kopalni, t. j. „Reden“, zarządzono świę- 
tówkę. Ogółem nie pracuje na pierwszej 
zmianie 10.340 górników, z czego strajkuje 
9.772, a nieczynnych wskutek świętówek jest 
578. Na obserwacje do wszystkich kopalń 
zjechało 1346 górników. 

2 ofiary. 
trze nie pomogła i strzały rewolwerów nie 
ustawały policja zmuszona była zrobić uży- 
tek z broni. Jeden z demonstrantów został 
zabity, jeden ciężko ranny. Nazwiska zabite 
go dotychczas nie stwierdzono. Rannym był 
znany działacz komunistyczny Antoni Bar- 
tosik. Przewieziono go do szpitala, gdzie w 
kilka godzin później zmarł. 

na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Noże i pałki na zebraniu Bratniej Pomocy. 
W niedzielę na zebraniu Bratniej Pomocy 

U. W, doszło do krwawej awantury sprowo- 
kowanej przez młodzież obwiepołską. 

Gdy w czasie obrad, przedstawiciele Akad, 
Ligi Samopomocowej ustosunkowanej оро- 
zyeyjnie do endeekiego Zarządu zabrali głos, 
młodzież obwiepoliska podniosła tumult sta- 
rająe się im przeszkodzić w wypowiadaniu 
ostrych zarzutów, skierowanych pod adre- 
sem b. członków Zarządu. Sekundował im 
skutecznie przewodniczący obwiepołski prze- 
Bzkadzająe, a nawet odbierając bezprawnie 
głos niewygodnym sobie mówcom. 

Podniecenie wzrastało z minuty na mihu- 
tę, a gdy przedstawiciel O.W.P. postawił 
na prezesa kandydaturę Węglińskiego — zna 
nego paszkwilanta Połski zagranicą — wy- 
buchło żywiołowe oburzenie na sali. 

Przy stołe prezydjalnym w głębi hałlu 
(między szatniami) powstała bójka. Wyle- 
elały wraz z ramami dwa wielkie okna. 
Prezydjum uciekło. Ponieważ prezydjum 
strzeżone było wyłącznie przez straż obwie- 
połską i korporantów, prawdopodobnie więe 
oni sami wywalili okna i wybili szyby. Wi 
tej ehwili roziegły się okrzyki: „Bomba! Ga- 
zy trujące na sali“į 

Wśród niesłychanego popłochu, tumultu 
i zamieszania bijatyka w gmachu Uniwersy- 
tetu egarnęła eałą salę. W jednej ehwili po- 
łamano wszystkie krzesła. W tym momencie. 
na salę weszła ukryta przedtem bojówka о5- 
wiepolska, złożona z szumowin, zbrojna w 
pałki i noże. Banda ta rzuciła się na znaj- 
dujących się z lewej strony hallu ezłonków 
Legjonu Młodych. dżgając ich nożami. No- 
żami pokrajanych zostało kilku studentów, 
m. in.: Ludwik Rester i Kazimierz Bandrow“ 
ski. P. Wędziagolskiego, który ranny teżał 
już na ziemi bito pałkami po głowie. 2 

Walka przeniosła się na podwórze i na 
ulicę, gdzie została ztikwidowana przez po- 
licję, zmuszoną narazie do hezczynnego przy: 
gladania się awanturom na autonomicznym - 

„terenie uniwersyteckim... 

Na miejsce przybyły karetki Pogotowia w 
eelu opatrzenia rannych i pobitych. 

Zerwane zebranie opuścili WSZYSCY, Z Wy. 
jątkiem garstki zaprzysiężonych obwiepola- 
ków, ktėrzy juž we wlasneį redzinie i bez 
sprzeciwów przeprowadzili je do końca... 

* *o* 
Komendant główny Legjonu Młodych, na- 

tychmiast po ekscesach na terenie Uniwersy- 
tetu wydał następujący rozkaz: 

„Do członków Legjonu Młodych Akade- 
mickiego Związku Pracy dla Państwa, Stu- 
dentów U. W. 

W związku z wypadkami, jakie miały 
miejsce w niedziełę dnia 21 lutego b. r. na 
zebraniu walnem Bratniej Pomocy U. W., a 
mianowicie: 

1) Wystawienie przez Obóz Wiełkiej Pol- 
ski na prezesa Towarzystwa p. Z. Węgliń- 
skiego, kandydatury. prowokacyjnej dla ca- 
łego Obozu Państwowego: 

2) Pokrajanie nożami Kolegów, przez szu- 
mowiny obwiepolskie, podczas Wałnego Ze- 
brania; 

3) Prowokacyjne rzucenie bomb łzawią- 
cych przez komunistów; 

Stwierdzam, że należenie do Bratniej Po- 
mocy w takim stanie rzeczy stało się nie- 
możliwem dla każdego akademika, wobec 
czego zabraniam należenia Członkom LEG- 
JONU MŁODYCH do Bratniej Pomocy S. 
U. w.*, 

Przyp. redakcji. Wczoraj, po nadejściu 
o powyższem zajściu wiadomości do Wilna, 

+ „Dziennik Wileūski“ wydal sensacyjny о- 
" datek nadzwyczajny, całą winę za zajście 
zwalając stałym i starym swym zwyczajem 
oczywiście na młodzież  „sanacyjną“. Czy 
temu ktoś uwierzy wątpić należy, bo szcze- 
gólnie my, wilnianie, którzy dobrze jeszcze 
pamiętamy wypadki listopadowe wiemy, co 
potrafi młoda latorośł endecka... 

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Uchwalenie szeregu ustaw gospodarczych. incydent. 

WARSZAWA, 22. 2, (Pat). — Otwierając 
poniedziałkowe posiedzeńie Sejmu marszałek 
ŚWITALSKI zakomunikował, że od- posłanki 
Rudnickiej z Kl. Ukr. otrzymał list z dnia 19 
b m., w którym oświadcza ona, że wycofuje 
sprawę, wniesioną do sądu-honorowego prze- 
wiadcza że część Histu, w której posianka: 
przyjmuje to do wiadomości, natomiast oś- 
wiadcza, že za część listu, w której posłanka” 
Rudnicka krytykuje postępowanie prezydjum 
Sejmu, dotyczącego sformowania sądu hono- 
rowego — przywołuje ją do porządku z za- 
pisaniem do protokółu. | й 

Zkolei Izba przystąpiła do porządku dzien 
nego. o 

Pos. SWIEŽAWSKI złożył sprawozdanie, 
komisji prawniczej o rządowym projekcie us- 
tawy w sprawie wprowadzenia przepisów o 
najbliższych cenach licytacyjnych w ustawie 
postępowania sądowego cywilnego z roku 
1874 i w ustawie o przetargu „przemusowyin 
i zarządzie przymusowym Referent podkreś- 
lil, że wspomniany projekt przynosi ulgi 
przedewszystkiem dla rolników Komisja pod- 
wyžszyla minimum ceny licytacyjnej z 1/3 

z 1/2 na 2/3 dla nie. 
ruchomości. Komisja wprowadziła między in 
nemi przepis, że sprzedaż narzędzi pracy z 
warsztatów rolnych w wojewódzwach wschod 
nich nie będzie możliwa. 

łej ludzkości. Na to pytanie może dać 
odpowiedź tyłko doskonały rozum; 
który zna prawdę. A zatem w epoce, 
gdy różne doktryny, zjazdy i kongre-. 
sy.szukają jakiegoś powszechnego а-- 
utorytetu, któryby umoźliwił wyjścia 
ze stanu ogólnego rozprzężenia, za au 
torytet taki winno się uznać prawdę, 
a za ideał wszystkich państw i ludów 
—pPrawnie ustanowiony rząd rozumu: * 

“ 
Słusznie jednak zaznaczył zaraz 

prelegent, że byłoby to możliwe tylko 
wówczas, gdyby ten rząd rozumu o- 
pierał się na fundamencie niezaprze- 
czonej prawdy, na jakiejś doktrynie 
absolutnej, - która dawałaby potężne 
środki do rozwiązania wszystkich tru 
dności i sprzeczności świata dzisiej- 
szego, któraby znała istotę rzeczywi- 
stości, czyli przyczyny istnienia Świa 
ta i ostateczne jego cele. 

  

Za taką doktrynę uważa prelegent 
filozofję absolutną Hoene-Wrońskie- 
80, niedocenionego w wieku KXIX-tym . 
mędrca polskiego, który dziś dopiero 
zaczyna być rozumiany i którego i- 
„deje budzą dziś potężny ruch umysło 
wy, przedewszystkiem we Francji i 
Polsce, a potem i.w innych krajach. 
Doktryna ta stanowi potężną siłę * 
praktyczną i może się stać w nieda- 

Po krótkiej dyskusji projekt ustawy przy 
jęto w 2 i 3 czytaniu. 

Następnie pos. Świeżański referował pro- 
jekt ustawy o ulgach w egzekucji sądowej 
przeciwko gospodarstwom rolnym. Najwaź- 
niejszy punkt dotyczy odroczenia licytacji go 
spodarstw rolnych na okres, nie przekracza- 
jący roku gospodarczego, Licytacja może być 
odroczona, gdy chodzi o rozszczenie z tytułu 
podatków, opłat skarbowych i komunalnych. 
dalej w wypadkach, gdy została otwarta upad 
'łość dłużnika, albo jeżełi sąd nabierze przeko 
nania, że z.powodu zbyt wielkiego zadłużenia 
utrzymanie gospodarstwa w ręku dłużnika 
jest niemożliwe, dalej jeśli sąd nabierze prze- 
konania, że wierzyciel byłby narażony na nie- 
współmierną szkodę. 

Projekt ustawy przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 
Po załatwieniu paru. jeszcze _ propektów 

ustaw pos. DUCH zreferował imieniem komi 
sji administracyjnej wniosek KI. Nar. w spra- 
wie wstrzymania wykonywania uchwały Ra- 
dy Min., dotyczącej zniesienia 20 powiatów. 

Po dyskusji wniosek odrzucono. 
Zkolei pos, PACHOLCZYK (BB) przedsta- 

wił w imieniu komisji admin sprawozdanie 
o dwóch wnioskach PPS. w sprawie konfi- 
skat. 
W. dyskusji pos. TRĄMPCZYŃSKI z Klubu 
Narodowego w dłuższem przemówieniu ostro 

lekiej przyszłości bazą operacyjną dla 
wielkich i zbawiennych reform podsta 
wą nowego ładu moralnego na ziemi. 

Prelegent podał w skrócie ogólne 
zasady, na których opiera się refor- 
ma filozoficzna Wrońskiego i wyja- 
śnił, również w skrócie, na czem połe- 
ga. jego metoda filozoficzna (Prawo 
Stworzenia). Podstawą tej doktryny 

- jest odkrycie samej istoty absolutu, 
czyli zasady tworzącej ze siebie wszel 
ką rzeczywistość, Następnie wykazał. 
że zapomocą tej zasady Wroński zro- 
zumiał sens dziejów i odkrył prawo 
postępu, które rządzi rozwojem hi- 
storycznym ludzkości. To prawo po- 
zwoliło mu przewidzieć całkowicie 
dzisiejszy chaos i kryzys powszechny 
i podać zgóry środki do jego przezwy 
ciężenia. Tu prelegent streścił okre- 
ślone przez Wrońskiego przyczyny о- 
becnego kryzysu, zaś jako cel do któ- 
rego ma on nas prowadzić ukazał 
Unję powszechną, Federację wszyst- 
kich państw pod rządem absolutnego 
rozumu — którą Wroński uważał za 
Prawo Najwyższe historji. 

Unję taką zapowiadał Kościoł pod 
postacią Królestwa Bożego na ziemi, 
a próbował urzeczywistnić — bez po- 
wodzenia Napoleon Bonaparte 
(Wroński pisze o tem w dziełku „Ta: 

atakował władze za bezprawne jego zdaniem 
przeprowadzanie konfiskat. Między innemi 
mówca wyraził się, że jeżeli tak dalej pójdzie 
to jedyną odpowiedzią będzie powstanie pra- 
sy podziemnej 

Po tych słowach pos. Trąmpczyńskiego 
powstała w Izbie wielka wrzawa i podniece- 
nie na ławach B. B. Padały różne okrzyki pod 
aresem pos. Trąmpczyńskiego. Marszałek cią- 
gle dzwonił i wzywał do spokoju. 

W pewnej chwili pos. Babski zaczął kry- 
tykować zarządzenie marszałka, za co został 
przywołany do porządku, z zapisaniem do 
protokółu Wśród ogólnej wrzawy marszałek 
przywołał wielu posłów do porządku. 

Wśród różnych okrzyków posłowie z pra- 
wicy i łewicy opuścili salę obrad. Posłowie 
lewicy poczęli śpiewać: „Cdy naród do boju* 
it d. Po odejściu opozycji posłowie BB. za- 
jgli opuszczone ławy. 

Wnioski komisji o odrzucenie 
PPS przyjęto. 

Zkolei Izba przystąpiła do sprawozdania 
komisji admin. o: wnioskach opozycyjnych 
domagających się zwołania nadzwyczajnej 
komisji dla zbadania rzekomych nadużyć 
popełnionych przy tych wyborach i pociąg- 
nięcia winnych do odpowiedzialności. Izba 
odrzuciła wnioski stronnictw opozycyjnych. 

Po zamknięciu obrad rozległy się okrzyki: 
Niech żyje Marszałek Piłsudski 

Spłata zaległeści 
podatkowych 

tematem dyskusji na komisji 
skarbowej. 

WARSZAWA, 22. 2. (Pat) — Na ponie- 
działkowem posiedzeniu sejmowem komisji 
skarbowej, w debacie nad projektem ustawy 
o spłacie zaległości podatkowych, zabrał głos 
przed referentem projektu wiceminister skar. 
bu ZAWADZKI. Chcę stanowczo podkreślić 
— mówił wicemin. — że ustawa nie jest po- 
myślana jako ustawa amnestyjna, lecz jako u 
tawa, porządkująca pewien stan rzeczy, wył 
worzony wskutek wielu przyczyn. Celem jej 
nie jest amnestja, nie poświęcenie interesów 
skarbu, lecz ulgi dla tych, którzy znaleźli 
się w ciężkiej sytuacji. Jednym z głównyca 
celów ustawy jest umożliwienie prawidłowe- 
go dopływu i prawidłowego ściągania podat- 
ków bieżących. Uważam za rzecz zupełnie nie 
możliwą sztywne ustalenie, jakie ulgi mają 
być udzielane. Potraktować wszystko w spo- 
sób identyczny jest niepodobieństwem. Dla- 
tego w stosowaniu tych ulg musi być daleko 
idąca elastyczność. Sprecyzowanie ich odrazu w ustawie uniemożliwiłoby jej racjonalne sto sowanie. Wreszcie ustawa musi być uchwalo- 
na natychmiast, albo nie być wcale uchwalo- 
na Nie może ona być przedmiotem długiej dy 
skusji. Dalej minister odpiera zarzut, jakoby 
ustawa dawała możność faworyzowania jed- 
nych płatników z krzywdą innych. 

Ustawę przyjęto w 2 i 3 czytaniu. Przyjęto 
również w 2 i 3 czytaniu projekt ustawy o 
egzekucji administracyjnej przez władze skar 
bowe oraz o postępowaniu _ egzekucyjnem 
władz skarbowych, wniosek BB. do ustawy 
o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych za 
sad bilansowania wreszcie projekt ustawy o 
podatku od drożdży. Zwyżka jest tak mini- 
malna na jednostkę, że nie może się odbić 
na cenie chleba, tak że konsumenci nie ро- 
wiini ponosić żadnego dodatkowego obciąże- 
nia. 

wniosku 

Uroczystość ku czci ś.p pre- 
zydenta Narutowicza. 

BERN, 22. 2. (Pat). — W Zurichu 
w szkole federalnej politechnicznej 
odbyło się w niedzielę uroczyste od- 
słonięcie tablicy pamiątkowej Prez. 
Gabrjela Narutowicza, który od roku 
1908 do 1919 był prof. hydrografji na 
tamtejszej politechnice. 

W uroczystości wzięli udział przed 
stawiciele rady federalnej, rządu ро!- 
skiego, wladz miejskich w Zurichu, 
szwajcarskiej komisji szkolnej, dele- 
gacje licznych towarzystw polskich i 
szwajcarskich. Podczas odsłonięcia 0- 
becni byli syn prez, Narutowicza, mi- 
nister Zaleski, rektor politechniki 
Blancherel i wielu innych, wygłoszo- 
no szereg. przemówień, podkreślają- 
cych tradycyjne więzy od wieków łą- 
czące obydwa kraje. ; : 

Poseł Afganistanu złożył 
listy uwierzytelniające. 
WARSZAWA, 22. 2. (Pat). — Dnia 

22 lutego o godz. 16 p. marszałek 
Shah-Wali, poseł nadzwyczajny i mi- 
nister pełnomocny króla Afganistanu, 
złożył Panu. Prezydentowi Rzeczypos-- 
politej swe listy uwierzytelniające na 
uroczystej audjencji na Zamku Kr6- 
lewskim. Przy audjencji był obecny 
podsekretarz stanu w Min. Spraw Za- 
granicznych p. Józef Beck. 

Strajk w fabryce chemicznej. 
SOSNOWIEC. 22. 1. (Pat), Dziś rano 

wybuehł strajk w fabryce chemieznej Strem. 
W Stremieszycach strajkuje 280 robotników, 
którzy nie godzą się na obniżenie” płac o 
8 procent. 

Nr. 43 (2285) 

CHROŃCIE 
WASZE OCZY 

e 

CZYTANIE i WSZELKA 

    

    
Zgon wybstneg- pubi cysty. 
Ś p. Kazimierz Ehrenberg zmarł 

nagle w Genewie. 

Ubiegłej nocy zmarł w Genewie 
Kazimierz Ehrenberg, znany i wybit- 
ny publicysta, ostatnio korespondent 
polityczny w Paryżu i w Genewie 
„Gezety Polskiej“, 

Zgon nastąpił wskutek anewryzmia 
serca. 

$. p. K. Ehrenberg urodził się w r. 1870 
We wczesnych latach zmuszony był razem z 
ojcem, którego władze rosyjskie skazały za działalność niepodległościową na wygnanie, 
wyjechać na Sybir. Ojciec jego rzeźbiarz i 
poeta, był autorem pieśni „O cześć wam, pa- 
nowie magnaci*. Po ogłoszeniu amnestji $. 
p. K. Ehrenberg wraz z rodzicami powrócił 
do Krakowa, gdzie skończył szkołę średnią i. 
wydz filozoficzny Uniw, Jagiellońskiego. 

Działalność dziennikarską i pubiicystycz- 
ną rozpoczął zmarły w „Czasie* i „Głosie Na 
rodu", jako krytyk teatralny i publicysta po- 
lityczny. 

W r. 1905 ś, p. K. Ehrenberg przeniósł się 
do Warszawy i objął redakcję polit. „Kurje- ra Porannego". W r. 1914 po wybuchu woj- ny światowej, wyjechał do Petersburga gdzie 
w dalszym ciągu pracując na polu dziennikar 
skiem przetrwał cały okres wojny. 

W r. 1918, po powrocie do Niepodległej 
Ojczyzny ś. p. K. Ehrenberg ponownie ER 
na czele „„Kurjera Porannego", pozostając na 
tem stanowisku do wiosny r. ub. 

W okresie przed wypadkami majowemi, 
w czasie rządów Chjeno-Piasta wybił się na 
czoło publicystyki polskiej, dzięki świetnym 
artykułom, w sposób ostry i zdecydowany 
zwalczające sejmowładztwo, 

Š p. K. Ehrenberg zajmował się również polityką zagraniczną, zyskując sobie uznanie - 
w szerokich kołach dyplomacji. Był on po- niekąd wychowawcą młodego pokolenia dy- plomatów polskich 

„Na jesieni ub. r. wstąpił do „Gazety Pol- skiej“ i został korespondentem olitycznym pisma w Paryžu i w Genewie. £ p. Ehren- berg odznaczony byt komandorją Orderu „Orodzenia Polski“ į Krzyżem Ofic. Francu- skiej Legji Honorowej,oraz kilku innemi or-; derami zagranicznemi 
Nagły jego zgon w Genewie, na posterun- ku, wywołał przygnębiające wrażenie w sze. rokich kołach politycznych i dziennikarskich. 

©. ARCHITEKT 
Teodor Smorgoński 

POWRÓCIŁ 
ul. Mickiewicza 42. m. 9, telefon 16-98 

Przyjmuje 5-7 
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Podziękowanie. 
J.W.P Dr. Feliksowi Majne- 

merowi w Wilnie składamy ser. 
deczne podziękowanie za wy- 
eczenie naszej córki i troskli- 
wą nad nią opie ę 

Kwiatkowscy. 
200000000000000000000000000000000000000009. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
„Tygodnik Iilustrowany*. W N-rze 8 znaj dujemy interesujące. rozważania па .„margine- sie ostatniej konferencji rozbrojeniowej p, t. „Anarchija czy współpraca międzynarodowa'* Karol Stromenger zestawia dwie daty zwią- zane z imieniem Chopina: datę jego pierw- 

szego koncertu w Paryżu (1838) i w bezmała 
sto lat później, organizowany obecnie mię- 
dzynarodowy konkurs chopinowski: „Dwie daty, pierwsza znaczy chwilę, w której Cho- pin szuka styczności ze Światem, druga, w której świat szuka Chopina, składa uznańie jego ojczyźnie, przyjmuje orzecznictwo War-- - szawy o stylu chopinowskim*. Piękny prze- kład K. Iłłakowiczówny fragmentu szylie- 
rowskiego „Don Karlosa“ jest prawdziwą 
ozdobą numeru, J. E. Skiwski interesująco 
ujął sylwetkę Słonimskiego jako autora kro- 
nik. Artykuł o rezultatach Olimpjady zimo- 
wej, kronika malarska (W. Husarski), aktu- 
alja, powieść J. Parandowskiego — oto sze- 
reg zajmujących pozycyj tego numeru Ty- 
godnika Illustrowanego. | 

Popierajcie I icę Morską 

е 

  

— 

jemnica polityczna Napoleona). 
Dziś pojawiły się wysiłki stworzenia 
zawiązku takiej federacji pod posta- 
cią Ligi Narodów, ale ta próba w po- 
równaniu z koncepcją Wrońskiego 0- 
kazuje się nieudolną i prymitywną. 
Wroński przewiduje konieczność u- 
tworzenia jawnego związku wszyst- 
kich ludzi dobrej woli, uznających 
autorytet prawdy i rząd rozumu — 
pod nazwą Unji Absolutnej; ma to by 
trzecie zrzeszenie moralne, ludzkości, 
które ma udzielić potężnej pomocy 
dwu dotychczasowym zrzeszeniom. 
Państwom i Kościołom. : 

Prelegent określił w skrócie cele 
działalności tego związku, za najważ. 
niejszy uważając przeprowadzenie wa 
wszystkich państwach reformy ustro- 
ju, przez założenie — obok ciała usta 
wodawczego, wykonawczego i sądo- 
wego — jeszcze czwartego t. zw. cia- 
ła Kierowniczego, które ma przywró- 
cić harmonję i ład moralny w pań- 
stwach rozprzężonych 
spodarczym, politycznym i. socjal- 
nym. 

Prelegent wykazał wreszcie jaki 
wpływ miałoby powstanie i działal. 
ność Unji Absolutnej na usunięcie 
chaosu na owych czterech płaszczy:- 
nach życia: społecznego. 

   

chaosem g0-- 

Na zakończenie zwrócił uwagę na 
fakt, że plan tej olbrzymiej reformy 
powstał w Polsce, w kraju leżącym 
w środku geograficznym Europy i jak 
by powołanym do wysunięcia konce- 
pcji takiego nowego ładu w świecie 
cywilizowanym. Stwierdził, że ideje 
Wrońskiego płyną wprost z ducha na 
rodu polskiego, oraz polskiej poezji 
wieszczej i myśli filozoficznej (czy 
„wizja ks. Piotra z „Dziadów* nie jest 
właśnie przeczuciem tej nowej, odro- 
dzonej przez Polskę ludzkości?). Jest 
już najwyższy czas na podjęcie przez 
Polskę wielkiej, europejskiej inicjaty 
'wy („Naród to ideja“ — mówił Mic- 
kiewicz). Ideje powstałe w łonie da- 
nego narodu, muszą być przezeń 
wprowadzone w czyn. 

Po odczycie nastąpiła dyskusja, 
w której zabierali gołs PP. prok. Kry- 
czyński, p. Charkiewicz, dyr. Studnie 
ki i inż. Adolph (ten ostatni gorąco 
poparł prelegenta), poczem prelegent 
w obszernem, godzinnem przemówie- 
niu odparł wszystkie wytoczone za- 
rzuty, rozszerzając jeszcze platformę 
swego odczytu i udzielając głębszych 
informacyj o życiu, działalności i do- 
ktrynie genjalnego myśliciela polskie» 
go, Hoene-Wrońskiego. 

—0-—
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IEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. Otwarcie Domu 
Zamiecie śnieżne. 

Na terenie Dyrekcji Kolejowej. 
Na terenie Wileńskiej Dyrekeji Kolejo- 

wej w nocy z niedzieli na poniedziałek sza- 
iała silna zamieć śnieżna. Linje kolejowe 

zostały pozasypywane zwałami śniegu, wo- 

hee czego Dyrek na najbardziej zagrożo- 

ne odeinki pow *;łała brygady robotnieze 

wraz z pługami odśnieżnemi. Dzięki tym za- 

rządzeniom zdołano dość szybko zwały śnie- 

gu z torów usunąć i linje kołejowe uprząt- 

nąć, mimo to zdarzyło się, iż kilka poeią- 

gów przybyło ze znacznem opóźnieniem. Po- 

ciąg warszawski do Wilna przybył z 1 1 pół 

godz. opóźnieniem. 

W paw. dziśnieńskim, wilejskim, mołodeczańskim 
i wołożyńskim. 

Z powiatów dziśnieńskiego, mołodeczeń- 

skiego i wołożyńskiego denoszą, iż w ostat- 

nieh dwóch dniach na terenie tych powia- 

tów przeszła silna zamieć Śnieżna, Huragan 

wywrócił kilkanaście drzew i słupów tele- 

fonicznych, oraz zerwał kilkadziesiąt 

dachów z domów i budynków gospodarskich, 

Burza Śnieżna spowodowała przerwanie ko- 

munikacji autobusowej. 

Napad rabunkowy 
na drodze Swięciany—Ceikinie 

był symulowany. 
W wyniku dcchodzenia zdołano ustalić, 

iż rzekomy napad na drodze Święciany— 
Cejkinie na kupca Cejkińskiego jest symula 
eją. Cejkiński był dłużnikiem za skórki ba- 
ranie trzem wieśniakom, długu nie ehciał 
uregulować, wobec czego jeden z nieh Me- 
diejszys spotkał Cejkińskiego na drodze i za- 

żądał uregulowania długu w sumie zł. 50 
Cejkiński odmówił, wówezas Medejszys po- 
bił go, ten zaś z zemsty oskarżył go o rabu- 
nek. Cejkiński za wprowadzenie władz po- 
Heyjnych w błąd zostanie pociągnięty do od- 
powiedzialności sądowej. (e) 

Tragiczna Śmierć nieznanej kobiety. 
Samobójstwe czy nieszczęśliwy wypadek? 

W niedziełę z rana de szpitala kolejowego 
na Wilezej Łapie przywieziono nieznaną ko- 
bietę okropnie zmasakrowaną przez pociąg 
który odeiął jej rękę i nogi. Ciężko ranna 
kobieta w niespełna godzinę po przywiezie- 
niu do szpitała zmarła nie odzyskując przy- 
toraności. Wobec nieodnalezienia przy zmar- 
łej żadnych dokumentów nazwiska dotych- 
«zas nie ustalono. Nieszczęśliwą kobietę zna. 

lazł na szynach strażnik kołejowy podezas 
lustraeji toru wpobłiżu Nowej Wilejki po 

przejściu pociągu pasażerskiego Nr. 725 zdą- 
żającego w kierunku Wilna. 

Dotychezas nie udało się ustalić czy ma 
się tu do czynienia z samobójstwem, ezy też 
kobieta padła ofiarą nieszczęśliwego wypad. 
ku. Przypuszczalnie tragicznie zmarła po- 
ehodzi z Mickun lub z pobliskiej okolicy. 
Dalsze dochodzenie prowadzi posterunek po- 
Ней w Mickunach. Celem ułatwienia śledz- 
twa w dniu wczorajszym sporządzone zosta- 
ły fotografje tragicznie zmarłej (e) 

Podpalenie z zemsty 
za przegraną sprawę w sądzie. 

We wsi Niemierzy gm. rudomińskiej z 
mieustalonej narazie przyczyny spłonęły za- 
*%udowania gospodarskie Piotra Segata. Se- 
gat c podpalenie podejrzewa Bronisława Pu- 
rzyńskiego ze wsi Morlinki tejże gminy, któ- 
my od dłuższego czasu prowadzi z nim za- 

Zabili 
MWe wsi Ordocze gm. oszmiańskiej w do- 

mu Antoniego Piskora wynikła bójka mię- 
<dzy kilku włościanami. W trakcie bójki zo- 
stał śmiertelnie pobity kijami niejaki Moj- 

targ o ziemię. Zatarg ten znalazł się ostat- 
nio nawet przed sądem gdzie przeciwnik 
przegrał sprawę. 

Policja w sprawie tej zarządziła doeho- 
dzenie. (e) 

a. е 

kijami. 
siewiez, który w drodze do szpitala zmarł. 
Sprawców pobicia w osobie braci Daniłowi- 
ez6w Fr. i St. oraz Sadychy Areas 

ej 
  

Małedeczno. 
Nieszezęśliwy wypadek na dworcu; 

kolejowym w Mołodeeznie. ` 
Na dworen kołejowym w Molodeeznie 

=z wagonu spadł kołejarz Stankiewicz Antoni, 
który doznał złamania nogi i ogólnego po- 
tłuczenia. Odwieziono go do szpitala. (e) 

Z pograniczą, 
-Zastrzelenie wysłannika kominternu. 

Z Dzisny donoszą, iż przed trzema laty 
zbiegł do Rosji z terytorjum pow. dziśnień- 
skiego znany wywrotowiee Haraśko Paweł. 
Haraśko przedostał się do Połocka, gdzie po- 
zostawał na sowieckiej służbie wywiadow- 
czej, Po dwuletnim pobycie w Połoeku Ha- 
raśko wysłany został do Mińska, gdzie ukoń 

"czył specjalne roczne kursa polityezno-agi- 
tatorskie i przydziełony został do ekspozy- 
tury szpiegowskiej w Dryssie. Tu dostał po- 
decenie powrotu do Polski w celu dokonania 
ważnej misji. Wywrotowca opatrzono w fał- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

szywe dokumenty i wyprawiono w towa- 
rzystwie przewodnika komunisty do pasa 
granieznego celem ułatwienia mu bezpiecz- 
nego przekroczenia graniey. 

Haraśko po przedostaniu się na teren 
Polski udał się niezwłocznie do starych 
swych znajomych, zamieszkałych w pow. 
dziśnieńskim z zamiarem weiągnięeia . ich 
do pracy wywretowej. Wykwalifikowany wy- 
wrotowiee zdołał hojnemi obietnieami weią- 
gnąć dwóch mieszkańców pow. dziśnieńskiego 
i jednego wilejskiego do konspiraeyjnej ro- 
boty. Wszyscy trzej otrzymali instrukcje 
jak mają postępować. 

Onegdaj Haraśko przybył do Mołodeezna, 
gdzie usiłował zorganizować jaczejkę. O 
przybyciu wywrołowea do I'ołski dowiedzia- 
ły się władze śledeze, które zarządziły do- 
chodzenie. 

Haraśko po otrzymaniu Informacyj, iž 
jest śledzony onegdaj w nocy na odeinku 
granicznym _ Suehodowszezyzna - usiłował 
zbiee na teren Rosji sowieckiej, lecz w ега> 
sle przekraczania granicy został zastrzelony 
przez straż graniezną. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  ._a 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku 

  

  
ozś NIEWINNY GRZECH 

Salonowy dramat dźwiękowy. 
W rolach głównych: €ollean Moore i Antonio Moreno. 

Następny prozram: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone. 
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LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
8730 oraz futra I okrycia damskie I męskie. 
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Nowogródek. 
Ku ezci Pana Prezydenta. 

W! dniu 18 b. m. odbyło się w sali gim- 
mazjum państwowego im. Adama Mickiewi- 
«cza uroczyste posiedzenie ku czci Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. I. 
Mościckiego, zorganizowane staraniem Koła 
Historycznego. 

W sali przystrojonej sztandarami i por- 
tretem P. Prezydenta zgromadziła się mło- 
Siek wraz z profesorami i panem dyrek- 
orem J, Bańskim na czele. Akademja roz- 

Ki Się zagajeniem p. A. Majchrzyckiego, 
Siąci a S że w mies. lutym, jako mie. 

9 tórym przypadły imieniny Pana Prezydenta Cala P, imi ji s » Gi olska ma imię tego Wiel- kiego Człowieka į S Si X dziė dia NE na ustach i łączy się w hoł- 
€50. Posiedzenie gi ja być wyrazem З PO gimnazjalne ma 

gint arai ass VI ki : erefat, ilus j - 
ksztalt pracy prof, J. iais. sh 
naukowem i politycznem. Referat "pył ilust- rowany ciekawemi przeźroczami, które po- 
kazały młodzieży Mościce i įch doskonałe 
urządzenia techniczne, W: dalszej części pro- 
gramu wystąpił znany pianista p, Karol Ło. 
ziński, odgrywając kilka utworów muzycz- 
nych z mazurków Chopina. Wreszcje uczeń 
VII kl. Ryszard Kiersnowski deklamował 
swój wiersz głoryfikujący pracę, P. t. „Czar- 
ne djamenty“. Na tem posiedzenie zakoń. 
схопо. Is. 

Z działalności Nowogródzkiego Towa- 
rzystwa Miłośników Radja. 

Nowogródzkie Towarzystwo Miłośników 
Radja, pragnąc realizować swoje zadania 
w zakresie propagandy radjofonji weszło 

©w kontakt z Referatem Oświatowym Sekr. 

A. Izraelila wy- 

Wojew. BBWR. w Nowogródku i rozpoczęło 
akcję odczytową na terenie. 

W dniu 19 b. m. odbył się pierwszy tego 
rodzaju odczyt w Lidzie. Tematem odczytu 
było zagadnienie rozwoju radjofonji jako 
jednej z form życia kulturalnego. Prelekcję 
wygłosił prezes Nowogródzkiegó Towarzyst- 
wa Miłośników Radja prof. Konstanty Ma- 

łynicz, jeden z znakomitych znawców radjo- 
fonji. Odczyt odbył się w sali gimnazjum 
miejskiego, a wysłuchało go zgórą 200-fu 
robotników. R 

Grodno. 
Zmiany personelu. 

Dotychczasowy kierownik I komisarjatu 
w Grodnie podkomisarz Jan Krajewski zo- 
stał przeniesiony na stanowisko komendan- 
ta powiat w Wysoko-Mazowieckim. Na jego 
miejsce przyszedł aspirant Józef Jakóbow- 
ski, kierownikiem II komisarjatu został as- 
pirant Neuman 

Nadużycia w gminie wołpiańskiej. 
Przed paru dniami sąd okręgowy pod 

przewodnictwem wiceprezesa Hryniewicza, 
przy udziale sędziów Oniechimowskiego i 
Tołłoczki rozpoznawał sprawę dwóch oskar- 
żonych Jana Humera, b. sekretarza gminy 
Włołpa i b. wójta tejże gminy Zublewicza, 
obydwu oskarżonych o cały szereg nadużyć, 
sięgających w sumie 10 tysięcy zł. 

Podczas procesu ustalono charakterysty- 
czny system prowadzenia gospodarki gmin- 
nej i brak dozoru, dzięki czemu oskarżeni, 
Przez dłuższy czas, bezkarnie i- niewykryci 
mogli powyższe defraudacje popełniać. 

, Humera bronił adwokat Lobman, Zuble- wicza adw. Tiirstenberg. 
Sąd po dłuższej naradzie wyniósł wyrok 

KUR JE R 

skazujący Humera na 2 lata więzienia i Zub- 
łewicza na pół roku z zamianą na dom po- 
prawy: 

Rabunkowy napad. 
Na powracających z ostatniego targu 

włościan pomiędzy maj. СхеМапа i wsią 
Kniażewiezami napadło 4 bandytów, którzy 
z rewolwerami w ręku obrabowali 7 gospo- 
darzy. 

Natychmiastowe i energiczne dochodzenie 
policyjne wykryło sprawców napadu, Są 
to mieszkańcy sąsiedniej wsi Siehinicze. 

Zamordowanie piekarza. 

W! nocy z czwartku na piątek 19 b. m. 
o godzinie 3 został zamordowany Łaźnik 
Jakėb, wlašcieiel piekarni w Jezierach, za- 
mieszkały przy ul. Rynkowej. Morderca za- 
rąbał siekierą nieszczęśliwą ofiarę i zrabo- 
wał pieniądze. Podejrzanego о dokonanie 
morderstwa mieszkańca tego samego mia- 
steczka Jezior Żeleźniaka Aleksandra poli- 
eja zatrzymała i przy szczegółowej rewizji 
odnalazła wyraźne ślady krwi na jego ubra- 
niu. Przy konfrontacji zbójcy z rodziną Łaź- 
nika, żona zamordowanego poznała bandytę. 

Ujęcie zawodowych złodziei. 
Władzom bezpieczeństwa udało się w 

dniach ostatnich ująć trzech zawodowych 

i dawno poszukiwanych złodziei, Jana Ko- 
rzeniewskiego z jego towarzyszką Kuczyńską 
Heleną oraz Należyńskiego Juijana. Wszyscy 
oni są stałymi mieszkańcami przedmieścia 
m. Grodna. 

Przy rewizji znaleziono u nich większą 
ilość pochowanych rzeczy kradzionych. 

Ostatnio popełnili oni przeszło trzydzieści 
kradzieży w Grodnie i ekolicach. 

Lida. 
Odczyty w Związku Oficerów 

Rezerwy. 
Nie ustające nigdy w pracy nad pogłębia- 

niem wiedzy wojskowej swoich członków 
Lidzkie Koło Związku Oficerów Rezerwy 

przy poparciu komendanta Garnizonu p. 
płk. Śliwińskiego organizuje nowy cykl od- 
czytów dla oficerów rezerwy i t w ponie- 
działek t. j. 22 lutego p. por. Lewkowicz 
z 5 p. lot. wygłosi odczyt o „Lotnictwie*, 
7 marca p. kpt. Tumanowski z 77 p. p.: 
„Organizacja armji sowieckiej”, 21 marca 
p. kpt. Stopka z III-19 pap.: „Artylerja w 
marszu ubezpieczonym i spotkania”. Odczyty 
odbywają się w sali starostwa lidzkiego w 
godzinach od 18 do 19-ej. 

Z pracy Robotniczego Instytutu 
Stefana Żeromskiego. 

Doskonale rozwijający się w Lidzie In: 
stytut Robotniczy im. Stelana Żeromskiego 
wprowadził do szeregu prze dział higjeny, 
który objął lekarz kolejowy p. dr. Krupo- 
wicz. On też wygłosił już kilka pogadanek 
z higieny a obecnie rozpoczął udzielanie 
bezpłatnych porad lekarskich dla robotni- 
ków czł. Instytutu. Wskazuje to, że i w Li- 
dzie jest szereg osób poświęcających się bez- 
interesownie pracy społecznej i do ich licz- 
by wszedł ceniony na tutejszym gruncie p. 
dr. Kiupowicz. 

Niewesoła kradzież portfelu. 

W Werenowie na rynku: skradziono z 
wierzchniej kieszeni burki Jurczycowi Ja- 
nowi z Dowkin gm. libniskiei portfel skó- 
rzany zawierający 260 zł, i książeczkę woj- 
skową. 

Akcja dożywiania dziatwyw szkole 
Nr. 3 (Żydowskiej). 

Jak się dowiadujemy akcja dożywiania 
biednej dziatwy w szkole Nr. 3 (żydowskiej) 
prowadzona jest bardzo intensywnie. Oto 
wedle otrzymanego - sprawozdania. .za czas 
od 6.XII do chwili obecnej wydano 3:542 
posiłki dla 70 dzieci zakwalifikowanych do 
najbiedniejszych (z czego dzieci bezrobot- 
nych jest 32). Wydatki, jakie na ten cel 
płyną, przedstawiają się następująco: sub- 
wencje samorządowe 250 zł. co stanowi 59 
procent i z akcji społecznej 175 zł. co znów 
daje 41 procent. Tak piękny rozwój tej ak- 
cji zawdzięczać należy gronu nauczyciel- 
skiemu i kierownikowi tejże szkoły p. Mi- 
chałowi  Haberowi. 
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Repertuar kin. 
Kino „Nirwana* wyświetla „Bezbóżić 

dziewczę a „Edison“ „Bezimiennych Boha- 
terėw“. Oba filmy zasługują na obejrzenie. 

Otwarcie dźwiękowego kina Nirwana 
odroczono. 

Wyznaczone na dzień 20-g0 b. m. ot- 
warcie dźwiękowego kina „Nirwana“ odro- 
czone zostało na kilka dni ze względów 
technicznych. Przybywającą do kina pub- 
liczność spotkał zawód. Ludziska nie mogą 
się doczekać tej nowości. 

RST TIE TESSS 

P.piereje:e Przemys! Krajowy 
SPSS EEB TC EEBCOCZ 

Wvstawa pam'ątek. 
Pokilkakroć *p. L. Uziębło, nasz 

niestrudzony zbieracz pamiątek wileń 
skich, poruszał sprawę urządzenia w 
Wilnie wystawy retrospektywnej, o- 
bejmującej dzieła sztuki z XIX wie- 
ku. Tyle się ich jeszcze kryje po pry- 
watnych domach i takby wskazane 
było pokazać młodemu pokoleniu. 
portrety mężów zasłużonych, widoki 
dawnego Wilna, czy książki, afisze, 
prace artystów wileńskich. 

Koszt urządzenia takiej wystawy z 
pewnościąby się opłacił „gdyż należy 
przypuszczać, że lokalby się otrzyma- 
ło darmo od władz, a artyści nasi 
chętnieby pomogli do zrealizowania 
takiego pokazu. Już samo mieszkanie 
i zbiory p. Uziębły, to istne muzeum, 
a przecież niewiele osób to widzi. Nie 
słychać wcale o zwiedzaniu zbiorów 
w Pałacu b. Tyszkiewiczowskim, 
gdzie się znalazły pamiątki ze zbio- 
rów Ś. p. Wróblewskiego, słowem 
wiele skarbów dawnej kultury wileń- 
skiej leży odłogiem, nie przynosząc 
bezpośrednich korzyści społeczeń- 
stwu, a właściciele z obawą patrzą w 
przyszłość, nie mając dla swych zbio- 
rów zapewnienia. Może widok nagro 
madzonych pamiątek, ujawnienie 
przez właścicieli projektów, przyśpie- 
szyłoby zrealizowanie jakiegoś Mu- 
zeum miejskiego, o którem była mo- 
wa kiedyś. Wtedy, jakże chętniebv 
się niejeden cenny przedmiot znalazł 
w takiem miejscu, ale przedtem trze- 
ba się zorjentować w tem, co jest w 
Wilnie i o ile możliwe, zinwentary- 
zować prywatne zbiory. H. 
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W niedzielę w poludnie odbylo 
się na Bouffałowej Górze uroczyste 0- 
twarcie wykończonej części pięknego 
gmachu, który z czasem ma się prze- 
obrazić w wielką oazę uniwersytecką. 
Powiedzmy na początku, że gmach, 
który kosztował już pokaźną ilość se- 
tek tysięcy, został wykończony bez 
pozostawionych na swem konto zale- 
głości, co świadczy o racjonalnej go- 
spodarce administracji budynku. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
świętą, odprawioną przez dziekana 
Świrskiego w kościele Św. Jana, po- 
czem; w. jasnej i lśniącej politurowa- 
nem drzewem sali gimnastycznej, 
zgromadzili się fFiczni goście zaprosze- 
ni i przybyli z Warszawy: Min. Wyz. 
i Ośw. Jędrzejewicz, Marszałek sena- 
tu Raczkiewiez, protektor całej mło- 
dzieży akademickiej, wojewoda Becz- 
kowicz, oraz naczelnicy wyznań: pra- 
wosławnego, karaimskiego, mahome- 
tańskiego w galowach ubiorach swe- 
go kultu. Niemile raziła nieobecność 
biskupów wileńskich; podobno powo- 
dem tego była nieodpowiednia forma 
zaproszeń, wysłanych pocztą, a nie 
dokonanych osobiście przez studen- 
tów, jakby należało. Młodzież nieoby- 
ta z formami towarzyskiemi mogła 
popełnić błąd, ale czyż nie można by 
ło, przyłożywszy do tego trochę dob 

rej woli, załatwić jakoś sprawę i nie 
pozostawiać społeczeństwa polskiego 
pod tak niemiłem wrażeniem? Że 
przytem dziwnym zbiegiem  okolicz- 
ności zachorował prorektor ks. Fal- 
kowski, wszystko to wywarło wraże- 
nie ujemne. Biskup Bandurski jak wia 
domo, jest oddawna cierpiący, ale 
napisał serdeczny list. 

Przemawiali kolejno: ks. dziekan 
Świrski, (dużo o miłości Boga i bliź- 
niego, ale ani słowa o miłości Ojczyz- 
ny), rektor Januszkiewicz mówił o lo- 
sach uczelni Batorowej i Domu Aka- 
demickiego, od Komitetu budowy 
przemawiali objaśniając stronę tech- 
niczną dr. Jakowicki i inż. Wojcie- 
chowski, min. Jędrzejewicz wygłosił 

bardzo serdeczną, w pogodnym nast- 
roju mowę, wspominając swe pierw- 
sze. poznanie Wilna, jako jego obroń 
ca'w 1919 roku, kiedy w mundurze - 
legjonowego porucznika, pod dowó- 
dztwem Rydza-Śmigłego obronił je 
od ostatecznej zagłady z ręki bolsze- 
wickiej. Po nim mówił marsz. Racz- 
kiewicz, ze zrozumieniem zadań рай- 
stwowych jakie obowiązują rosnące 
pokolenie, o czem z naciskiem przy- 
pomniał obecnej młodzieży. Namięt- 
nie, z młodzieńczą furją wyrzucił z 
siebie p. Dembiński wyznanie wiary 
od młodzieży, której celem ma być 
prąca twórcza i państwowo lojalna. 

"Następnie goście zwiedzili wysta- 
wę wykresów i malowideł, obejmują 
cych różne, mało znane dziedziny do- 
robku akademickiego. Wreszcie: żeg- 
nani hucznemi oklaskami jak i przy 
powitaniu, opuścili zebrani Dom Aka 
demicki, by się udać do Bursy na Ba- 

Akademickieg ademickiego. 
kszcie i tam spożyć skromny, studen- 
eki obiad. 

Mogłoby to być miłe i wesołe, ale 
znaleźli się tacy, którzy postarali się 
o nowe zgrzyty. Manifestacyjnie wy- 
wiesili wielkie płachty obrzydliwego 
świstka „Hasło Podwawelskie*, o sen 
sacyjnych tytułach i o poziomie dla 
kucharek. analfabetek. To wstyd, że- 
by młodzień akademicka brała do rę- 
ki podobną głupotę, a cóż dopiero re- 
klamowała! Chyba że chciała pokazać 
w czem gustuje, ałe w takim razie 
należy uczestników tej reklamy ode- 
słać na kursy dla analfabetów. 

Pozatem Obwiepol, ciasno zebra- 
rany w sali jadalnej od paru godzin. 
powitał wchodzących okrzykami 
„Niech żyją”, a wślad za tem: „nieca 
żyje numerus clausus*, „niech żyje 

autonomja'*, co doprawdy nie wzbu- 
dzało zachwytu, ani nad taktem, ani 
dowcipem zebranych studentów! 

Kochana młodzieży — jak się zwy 
kło mówić w czułych przemówieniach 
— czy zastanowiłaś się nad tem, 7е 
krzycząc o numerus clasus, prosisz 
o ubliżające ci przywileje? Tak, zu- 
pełnie tak, jakbyście mówili: ,„Jeste$- 
my tak niedołężni, tak niezdolni, tak 
leniwi, że nie możemy pracować na 
warunkach normalnej konkurencji. 
ale chcemy żeby nam w sposób sztu- 
czny, popełniając notoryczną niespra- 
wiedliwość, pomagano, a my za 10 
raczymy zamieszkać w ładnym, ciep- 
łym domku któryście nam postawi- 
li i tam, odgrodzeni od nędzy i wali 
materjalnych ulicy i miasta, oddamy 
się (obyż!) nauce i (spodziewajmy się) 
enocie'*. 

Zakończenie tego dnia akademic- 
kiego, odbyło się u państwa Beczko- 
wiczów, gdzie pan Wojewoda z żoną 
uprzejmie przyjmowali liczne grono 
gości z Warszawy i Wilna, którzy 
spędzili parę godzin na zajmującej 

pogawędce. 

2 H. R. 

„Czarna kawa" w pałacu. 
Z okazji pobytu p, ministra W. R. i O. p. 

Jędrzejewicza i p. marszałka Senatu, „preze- 
sa Rady Naczelnej do spraw pomocy akade- 

mikom, Raczkiewicza, państwo wojewodo- 

stwo Beczkowiczowie wydali w niedzielę © 

godzinie 18 w prywatnych apartamentach 

pałacu „czarną kawę". Na przyjęcie przybyli 

p minister, p. marszałek Senatu, metropolita 

wileński ks. arcybiskup Jałbrzykowski, arcy- 

biskup prawosławny Teodozjusz, hacham ka- 

raimski Chan Seraja Szapszał i przedstawi- 

ciele innych wyznań, b. ministrowie Meyszto- 

wicz i Staniewicz, prezes Okręgowej Izby Kon 

trołi Pietraszewski, gen. Skwarczyński, wice- 
prezes Sądu Apelacyjnogo .Parafjanowicz, pro 

, kurator Sądu Apelacyjnego Przyłuski, rchtor 

USB, Januszkiewicz, wice-wojewoda Jankow 
ski, posłowie, senatorowie, wybitni przedsta- 
wieiele ziemiaństwa, prasy, świata naukowe- 

go, artystycznego i literackiego, przemysła 

kupiectwa 'i sfer rzemieślniczych oraz organi- 

zacyj społecznych, reprezentanci szkolnictwa 

z p. kuratorem Szelągowskim na czele i inni. 

Pogłoski © zamiarze zlikwidowania 
| pogotowia ratunkowego. 

„W ostatnich dniach koiportowańa 
była w mieście wiadomość, iż Magi- 
strat m. Wilna zamierza zhkwidować 
Miejskie Pogotowie Ratunkowe. Po- 
głoska ta również uporczywie krąży 
ła wśród lekarzy miejskich. Jakoby 
Magistrat, powołując się na okėlnik“ 
Min. Spraw  Węwnetrznych, który 
mówi iż wszystkie przedsiębiorstwa 
deficytowane należy w jak najszyb- 
szym czasie zlikwidować — powziął 

Myśl zlikwidowania Miejskiego Pogó 
towia Ratunkowego, które w ub. ro- 
ku przyniosło 100 tys. deficytu i wy- 
dzierżawi je prywatnemu przedsiębior 
cy. Wiadomość ta poruszyła żywo le 
karzy miejskich i mieszkańców nasze- 
go miasta. Oficjalnego potwierdze- 
nia tej wiadomości nie otrzymaliśmy. 
Należy przypuszczać, że czynniki mia 
rodajne zechcą wyjaśnić, jak się istot 
nie ta sprawa przedstawia. 

Włamanie do lokalu starostwa 
pow. wil.-trockiego. 

W noey z 20 na 21 b. m. nieznani spraw- 
ey zakradli się do gmachu starostwa powia- 
towego wileńsko-trockiego i włamali się tam 
do kilku biurek. Z szuflady biura naezelni- 
ka kaneelarji starostwa skradziono 60 zł. go- 
tówką. Żadnych aktów, ani papierów nie 
ruszono. 
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Wschód słońca — g. 6 m. 26 

Zachėd + —g. 16m.39 

teersiogii U. 8. B. 
w Wlinie z dnia 22 II — 1982 reku 
Cłómienia średnie w milimetrach: 747 
Temperatura średnia — 4` С 

- najwyższa: +- 19 C 

» najniższa: — 8° С. 
Ораё: 1 

Wiatr: północno-zachodni. 
Tendencja: spadek, potem wzrost. 
Uwegi: zachmurzenie zmienne, rano śnieg. 

OSORISTA. 
— P. marszałek Raczkiewicz odjechał 

w niedzielę wieczorem zpowrotem do War- 
szawy. 

— Pan minister wyznań rel. i ośw. publi- 
cznego Janusz Jędrzejewiez odjechał wczoraj 
(poniedziałek) zpowrotem do Whrszawy, że- 
gnany na dworcu przez p. wicewojewodę 
Jakowskiego, p. kuratora O.-S, Szelągow- 
Skiego, dyrektora kolei inż. Fałkowskiego, 
profesorów U. S. B., przedstawicieli szkol- 
nictwa, władz. 

Podług wszelkieh poszłak włamanie mia- 
ło na celu kradzież pieniędzy. Widocznie 
sprawcy spodziewali się, jakoby w biurkach 
przechowywana była gotówka z niektórych 
wpływów. Władze śledcze wszezęły energicz- 

„ne dochodzenia, zmierzające do wykrycia 
sprawców. 

— Pań Wójewoda Bećzkowicz skutkieni 
silnego przeziębienia zaniemógł i w dniu 22 
b. m., w poniedziałek, nie urzędował i intere- 
santów nie przyjinówał: 

MIEJSKA. 
—Powrót z Warszawy prózydenta miasta, 

Onegdaj powrócił z Warszawy prezydent 
miasta p. Folejewski, naskutek jednak prze- 
ziębienia w dniu wczorajszym nie urzędo- 
wał. 

Podczas swego pobytu w stolicy p. pre- 
zydent Folejewski interwenjował u władz 
centralnych w sprawach miejskich, a m. in. 
odbył kilka konferencyj z przedstawicielami 
miarodajnych czynników w sprawie spłaty 
przedwojennej pożyczki angielskiej oraz 
czynił starania o zaciągnięcie przez miasto 
pożyczki długoterminowej na roboty inwe- 
stycyjne, ponadto ingerował w związku # 
mająeym wkrótce wejść w życie projektem 
przekazania przez miasto wszelkich egzeku- 
cyj do wyłącznej kompetencji władz skar- 
bowych, co w konsekwencji pociągnie za so. 
bą nadmierne obciążenie samorządu, oraz u- 
tratę pracy przez zgórą 100 pracowników. 

— Skutki przejęcia od Magistratu egze- 
kueji podatków. W związku z mającem na- 
stąpić przejęciem od Magistratu agend egze- 
kucyjnych przez władze skarbowe obliczono 
obecnie, że w wydziale podatkowym i egze- 
kucyjnym Magistratu m. Wiilna straci pracę 
112 urzędników, nie wliczając w to woźnych 
i gońców. Zredukowanym pracownikom Ma- 
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Uruchomienie Stałej Wystawy 
Sztuki w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy, Dyrekcja 
Stałej Wystawy Sztuki w Wilnie, któ 
ra: wykazała: swoją ruchliwą działal- 
ność w dziedzinie sztuki w ubiegłym 
sezonie, przedsięwzięła odpowiednie 
kroki do uruchomienia wystaw w se- 
zonie bieżącym. . SS ių 

Jako pierwszą Wystawę Dyrekcja 
zamierza urządzić Wystawę Obrazów 
Motywów Wileńskich, w lokalu świa 

towej organizacji podróży ,.Wagons 
Lits Cook** przy ulicy Mickiewicza 6. 

W tej wystawie dotychczas zgło- 
sili swoją zgodę do brania udziału wy 
bitni artyści wileńscy. 

Otwarcie wystawy ma nastąpić w 
pierwszych dniach marca r. b. 

Pierwsza Wystawa 
Akademicka w Wilnie. 

Każdy, kto interesuje się życiem młodzie- 
ży akademickiej ma sposobność zobaczyć, 
jak studenci U. $. В. pracują w Kołach 
Naukowych i Samepomocowych, oraz w ja- 
kim stopniu starsze społeczeństwo niesie po- 
moc. studjującej młodzieży w całej Polsce 
i w Wiilnie=na Wystawie Akademickiej w 
Nowym Domu Akademickim (ul. Góra Bo- 
uffałowa Nr. 4). Godziny: otwarcia: w dni 
powszednie — 11—15: oraz 1721. 

Wiejście dla uczącej się młodzieży bez- 
płatne, dla dorosłych 50 gr. Szczegóły w ka- 
talogach. Katalogi do nabycia w szatni Do- 
mu Akademickiego. 

gistrat będzie musiał wypłacić tytułem jed- 
norazowej odprawy 128438 złotych. Oprócz 
tego zredukowanym pracownikom etatowym 
kasa miejska będzie musiała płacić rocznie 
54968 zł. Jeżeli dodać do tego koszta egze- 
kucyjne pobierane za. wymiar i egzekucję 
to obciążenie łączne z tego tytułu samorzą- 
du wyniesie 230.000 złotych rocznie. 

Ogółem w związku z tem w nowym pre- 
liminarzu budżetowym miasta wydatki Ma- 
gistratu wzrosną o blisko 444000 złotych. 

— 67% płatników nie płaci podatków. 
Podług przeprowadzonej obecnie przez wy- 
dział podatkowy Magistratu m. Wilna sta- 
tystyki w roku 1931 skierowano do egzeku- 
cji 220000 zleceń, z czego wynika, że w ter- 
iste dziwnym osadzeni zostali w klasztorze 
danych Magistratu ogółna ilość płatników 
podatków pobieranych przez miasto wynosi 
w przybliżesiu 120000 osób, 

— Uregulowanie szybkości pojazdów sa- 
mochodowych. Jak _ się dowiadujemy, wy- 
dział komunikacyjny Magistratu m. Wilna 
na podstawie porozumienia się ze Staróst- | 
wem  Grodzkiem w najbliższych dniach 
przystąpi do uregulowania szybkości pojaz- 
dów samochodowych na ulicach, na których 
rozwijanie nawet przeciętnej szybkości za- 
graża bezpieczeństwu publicznemu. Na uli- 
cach tych ustawione zostaną tarcze z poda- 
niem maksymalnej szybkości. W myśl tych 
przepisów na ul. Zamkowej i Magdaleny 
szybkość šie może przekraczać 10 klm. na 
godz. Na ulicach: Niemieckiej, Wśleńskiej 
i niektórych innych — 15 klm. Maksymalna - 
szybkość jazdy ulicznej, jak wiadomo wy- 
nosi 30 klm. na godz. 

< SPRAWY PRASOWE - 
— Nowy -Zarzad Syndykaiu Dziennikarzy 

Wileńskich. W! niedzielę 21 b. m. w sali To-  warzystwa Kredytowego m. Wilna__przjy ul. 
Jagiellońskiej 14 odbyło się nadzwyczajne ” 
walne zebranie Syndykatu Dzienikarzy Wi- 

„ leńskich, na którem m. in. dokonano wybo- 
ru nowych władz Syndykatu. || 

Na zebraniu przewodniczył delegat .Związ 
ku Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej P- 

red. Bazylewski. 8 : 
Wi wyniku głosowania prezesem został 

obrany ponownie (przez aklamację) p. Mar- 

jan Szydłowski, członkami zarządu. zaś PP. 

Chomiński, Jurkiewicz, Kownacki i Charkię 

wicz. < ы 
Do komisji rewizyjnej powołani zostali 

pp. Święcicki, Luboński i Szaniawski. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie tematom egzotycznym. Mianowicie 
p. Jerzy Ostrowski podzieli się swemi wra- 
żeniami z pobytu w Brazylji, ilustrując swój 
odczyt szeregiem przeźroczy: 

Początek o godz. 8.30. Wstęp dla człon- 
ków rzeczywistych i sympatyków bezpłatny, 
wprowadzeni goście płacą 1 złoty. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileūskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem w dniu 24 lutego 
b. r. (środa) o godz. 8-ej wiecz. w Semi- 
narjum Filozoficznem Uniwersytetu odbę- 
dzie się>dałszy ciąg dyskusji z poprzedniego 
posiedzenia na temat: „Projekty Organizacji 
VIII Międzynarodowego Kongresu  Filozo- 
ficznego w Pradze”. Wstęp wolny dla człon- 
ków i wprowadzonych gości. 

— Ciekawy odczyt mec. A. MiHera. Dnia 
25 b. m. o godzinie 7. wiecz. odbędzie się 
w sali „Tow. Przyj. Nauk* posiedzenie mie- 
sięczne, na którem wygłosi mecenas Antoni 
Miller odczyt p. t. „Pierwsza porozbłorowa 
konspiracja literacka* (od 1796—1798 г.). 
Jako strzeszczenie obszernej na nieznanych 
źródłach opartej pracy pod tymże tytułem, 
która ukaże się drukiem, Ukażą się nam tam 
nieznane szerszemu ogółowi postacie, adsł6 
ni się pierwsze karty martyrologji tutejszego 
kraju i tutejszych ludzi, którzy zbieriem za- 

istedziwnym osadzeni zosłali w klasztorjć bazyljańskim, jak ich następcy, nim ich nie 
wysłano ha daleką Syberję. Ta konspiracja 

jest tem ciekawsza, że w szeregach swoich 
miała przedstawicieli wszystkich ełanów — 
duchowieństwa, magnaterji, szlachty zamoż= 
nej i drobnej, akademików, adwokatów, mie- 

szczan i rzemieślników. Należy się spodzie- 
wać, że myślące i kochające swą przeszłość 
Wilno nieomieszka pośpieszyć tłumnie aby 
usłyszeć o pierwszych po rozbiorach mę- 
czennikach narodowej sprawy. Elod 

RÓŻNE. 
AS 0d redakcji. Wobec nieumieszczenia, 

przez niedopatrzenie, pód fotografją uroczy- stego wręczenia P. Marszałkowi "Pilsudskie- 
mu dyplomów obywatelstwa * honorowego 
$min. wojew. wileńskiego (Kurjer Wileński 
z dn. 10 b. m.) niniejszem“ komunikujemy, že 

„Zdjęcie to dokonane zostało przez p. L. Sie- 
maszkę. 

— 100 osób zapadło na ehoroby zakaźne. 
Podług danych władz sanitarnych w ciągu 
ubiegłego tygodnia na choroby zakaźne za- 
padło w Wilnie aż 100 osób, przyczem 6 
zmarło. Zanotowano następujące wypadki 
chorób: tyfus brzuszny 3, tyfus. plamisty 1, płonica 6 (w tej liczbie 1 zgon), błonica 8, 
odra 54, róża 1, grypa 2, gruźlica 9 (w tem 
5 zgonów), jaglica 6, świnka 6, drętwica 
karku 1. 

W. stosunku do tygodnia poprzedniego 
daje się zauważyć wzrost zachorowań o bl- 
sko 15 procent. 
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Kursy Wychowania 
Obywatelskiego. 

W dniach od 10 do 14 b. m. włącz- 
nie ódbyły się Kursy Wychowania 
Obywatelskiego zorganizowane przez 
Zarząd Wileńskiego Zrzeszenia Wo- 

jewódzkiego Związku Pracy Obywa- 
tełskiej Kobiet. 

Pięciodniowe kursy cieszyły się 
bardzo liczną frekwencją, przybyło 
na nie ponad trzydzieści delegatek 
Kół prowincjonalnych ZPOK prócz 
tego uczęszczały członkinie Wileń: 
skiego Zrzeszenia Wojewódzkiego. 
Otwarcia kursu dokonała przewodni- 
cząca dr. Janina Rostkowska, która 

w serdecznych słowach powitała 
przybyłe i wyraziła nadzieję, że po 
przesłuchaniu kursu powrócą one do 
swoich Kół pełne zapału ze Świeżo 

zdobytą wiedzą. 
Na kursie wykładane były przed- 

mioty wchodzące w zakres prac i za- 
interesowań ZPOK. A więc p. Gosz- 
czeńska-Moszczeńska przybyła z War- 
szawy zaznajomiła słuchaczki z meto- 
dą intensywnej i ekstensywnej pracy 
wychowawczej i oświatowej oraz 
miała referat o Wychowaniu Obywa- 
telskiem, pp. Dracz i Stubiedo mówili 
o organizacji czytelnictwa, o pracy 
świetlicowej i zorganizowali wieczór 
šwietlicowy, p. Dzenajewicz 0 samo- 
rządzie, p. Wielhorski o mniejszoś- 
ciach narodowych w Polsce, p. Kap 
o połązceniu politycznem i geogra- 
ficznem Polski, o jej naturalnych za- 
sobach i stanie gospodarczym, p. po 
seł dr. Brokowski o technice przemó- 
wień, główna organizatorka kursu ». 
Hillerowa o organizacji prac referatų 
Wychowania Obywatelskiego, wresz- 
cie przybyła z Warszawy p. Halina 
Siemieńska miała cały szereg wykła- 
dów z dziedziny międzynarodowych 
spraw kobiecych i ruchu kobiecego 
w Polsce. P. Gawrońska prowadziła 
kurs śpiewu chóralnego a dr. Janina 
Rostkowska zreferowala całokształt 
prac Związku Pracy Obywatelskiej 

Kobiet. 
Słuchaczki kursu prowadziły oży- 

wioną dyskusję o wysłuchanych refe- 
ratach i zwiedżiły Bazylikę Wiłeńską 
pod kierunkiem. p.'dr. Lorentza. 

Na zakończenie odbyła się miła 
. towarzyska herbatka w lokalu kasyna 

II pułku Saperów, która połączyła 
słuchaczki kursu Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet ze słuchaczami kur- 
su Pracowników Społecznych zorga- 
nizowanemi przez Sekretarjat BBWR 
Na tej herbatce przemawiali p. sena- 
tor Witołd Abramowicz. p. kurator 
Szelągowski i słuchacze oraz odšpie- 
wano chórem kilka pieśni. 

Zotja Kalicińska. 

TEATR ! MUZYKA 
— Premiera „Pwunsstej nocy* Szekspira 

ma Pohałarce. Dziś, we wtorek dn. 25 b. m. 
o godz. 8-ej w. odbędzie się premjera nie- 

śmiertelnego arcydzieła Wiliama Szekspira 
„Dwunasta noc” czyli „Co chcecie*, w insce- 
nizacji W. Radulskiego. Wesoła ta komedja 
ukaże się w zupełnie nowej i oryginalnej in- 
terpretacji reżyserskiej, doskonale zastosowa 

na muzyka i piosenki nadają jej melodyjno- 
ści, a stylizowane kostjumy pomysłu art.. 

mal. W, Makojnika — barwności i malowni- 

czości. „Dwunasta noc* przeniesie nas w 
šwiat niefrasobliwego humoru i romantyz- 
mu dawnych, rycerskich czasów, tak dale- 
kich od dzisiejszego zakłamania, oziębłości 

i sobkostwa. Wielkie pole do popisu mają: 
dyr. Szpakiewiez, Marecka, Wołłejko, Cie- 
cierski, Wyrwicz-Wichrowski, Stanisławska, 
Milecki, Kamińska, Wasilewski, Detkowski, 

Dejunowicz, Loedl, Puchniewski i inni. 
Jutro, dn. 24 lutego w środę o godz. 

8-ej w. po raz drugi „Dwunasta noc. ° 

— „Co móże kobieta* — w Teatrze Lut- 

mia. Dziś, we wtorek dn. 23 b. m. o godz. 

  

8-ej w. arcywesoła komedja Antoine'a p. t. 
„Co może kobieta*. Sztuka przedstawia dzie- 
je wyrafinowanej kobiety, / nieprzyjaeiółki 
rodu męskiego, któr z całą premedytacją 
szalonego temperamentu—doprowadza wszy- 
stkich swych przyjaciół d6 zguby. Komedja 
ta jest napisana z takim humorem, iż cała 
widownią rozbrzmiewa huraganem śmiechu. 

Jutro, w środę 24-go b. m. o godz. 8 w. 
„Co może kobieta", = 

RADJO 
ŠRODA, dnia 24 lutego 1932 r. 

11.58; Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 
14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Ma- 
la skrzyneczka“. 15.45: Koncert dla młodzie- 
ży (płyty). 16.20: Odczyt. 16.40: Codzienny od 
cinek powieściowy. 16.55: Lekcja angielskie- 
go. 17.10: „Mandżurja i mój pobyt w wojs- 
ku chinskiem“ — odczyt. 17.35: Recital for- 
tepianowy Fanny Krewer. 18.05: Utwory A. 
de Vigny, Musseta, Scułary'ego i innych od- 
czyta Tadeusz Byrski. 18.20: Koncert z płyt. 
18.50: Chwiłka strzelec 19.00: Przegląd li- 
tewski. 19.20: „Trzy lata filmu dźwiękowe- 

    

   

  

go* — feljeton. 19.40: Progr. na czwartek. 
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Muzyka za 
kulisami“ — feljeton. 20.15: Koncert muzy- 
ki lekkiej. 21.00: Kwadr. liter. 21:15: Kon- 
cert wieczorny. 22.30: Kom. 22.45: Muzyka z 

"SPORT 
ZAWODY BOKSERSKIE O MISTRZOSTWO 

WILNA. 

Półfinały. 

W niedziełę dnia 21 b. m. o godz. 6 wie- 
czorem w lokalu Ośrodka Wych. Fiz. odbyły 
się półfinałowe zawody bokserskie o indywi- 
dualne mistrzostwo Wiłna, Poziom zawodni- 

ków, którzy w dniu tym przewinęli się przez 
ring nie zrobił najlepszego wrażenia i za wy 
jątkiem kilku walk był więcej niż przeciętny. 

Ogółem walczyło 14 par w kategorji seń- 
jorów i junjorów. 

Wyniki techniczne poszczególnych 
dały następujący rezultat: 

Waga musza: — Pawłowicz (Pogoń) zwy- 
ciężył na punkty Lewkowicza (Žaks). Walter 
(WKB.) — Dawoja (Tur). 

Waga kogucia. — Niko (Żaks) bije przez 
techniczny K. O. Pola (WIKRB.). Krupińczyk 
(Pogoń) — Snarskiego (WKB.). Po stosunko- 
wo ładnej wałce Kaszewski (S. 
czną różnicą punktów zwycięża dobrze za- 
powiadającego się Łukmina Il (WKB). 

W wadze piórkowej — Jurgelewicz (W. 
K. B.) zwycięża Jungiera (Makabi), Łukmin 
zaś zdecydowanie bije na punkty Znamirow- 
skiego. 

W wadze lekkiej już w drugiej rundzie 
Rutkiewicz (WKB) nokautuje Assa (Makabi!. 

W wadze półśredniej Nadel (Żaks) odnosi 
również przez k. o, zwycięstwo nad Osżeldą 
(Pogo). Poliksza (WKB) bije na punkty rep- 
rezentania Pogoni — Bójkę 

_ W ostatniej walce dnia w wadze półcięż- 
kiej Matwiejczyk (Pogoń) zwycięża Chajeta 
(Žaks).-*> A 

Część zawodników zakwalifikowała się do 
walk finałowych walkowerem i wystąpią. w 
nabliższą niedzielę w decydujących i końco- 
wych walkach które odbędą się o godz 7 
wieezorem w lokalu Ośrodka Wych. Fiz. 

(es) 

ZAWODY NARCIARSKIE O ODZNAKĘ 
P. Z. N. 

"W. ubiegłą niedzielę z inicjatywy Wiileń- 
skiego Okręgowego Związku Narciarskiego 
Ośrodek Wychowańia Fizycznego zorganizo- 
wał zawody o odznakę P. Z. N. na terenie 

ieżyńskich. Start i metę ustaleno 
„m Dale“. Zawody Zgroma 

  

walk 

  

   

    

dziły na Stare! 
W) biegu na 12 klm: zwyciężył bezape- 

lacyjnie Hermanowicz (Oguisko) w _ czasie 
ft g. 4 sek. przed Morzkowskim (6 p. p. * 
Leg) i Żelińskim. 

Wi drugiej konkurencji zawodów biegu 
na 8 klm. junjorów pierwsze miejsce zajął | 
Perłowski (gimn. Ad. Mickiewicza) w czasie 
1 g. 2 m. 51 sek.; 2) Zuborewicz (T. U. R.) 
1 g. 8 m. 25 sek.; 3) Przenicki (gimn. Mic- 
kiewicza). S ea 

Wi biegu pań zwycięstwo odniosła Rogie- 
niewiczwóna (3 p. sap.) w czasie 1 g. 19 m. 
10 sek, 2) 
20 m. 

Wyniki zawodów poza czasem Hermano- 
wicza naogół słabe. Organizacja dobra. 

(es). 

WILNO TRACI NAJLEPSZEGO BOKSERA. 

Po ostatnich nieudanych pod względem 

organizacyjnym zawodach bokserskich z 

drużyną warszawską (. W. S. w sferach 

sportowych Wiłna rozeszła się wieść o wyco- 

  

.P.) niezna- 

przeszło 1060 zawodnizów. . 

Niencerówna (A. Z. $.)—1 g. 

KE R J BE R_ W_ I DE Ń S K I 

"Afera Ciunkiewiczowej.. 
Przeżywamy dziwny okr z jednej stro- 

ny okres skrajnego materjalizmu, z drugiej 
zaś — niebywałego rozwoju nauk okulty- 
stycznych. Okres wybitnych wynalazków i— 
chiromantów, jasnowidzów, mistrzów czar- 
nej magji. Okres, w którym się ludzie wię- 
cej interesują kozą Gandhiego, niż samym 
Gandhim. Okres, w którym niemal wiecej 
się pisze o Dunikowskim, niż o kryzysie 
gabinetu francuskiego. Okres Teresy z Con- 
nersreuth i Pitigrillego, wzniosłych haseł 
rozbrojenia i finansowania Hitlera przez 
kapitalistów francuskich, obrony zachodniej 
kultury przed miazmatami Wschodu i prze- 
chodzenia gen. Nobile na żołd bolszewicki. 
Doprawdy ciekawa i pouczająca—zwłaszcza 
dla przyszłych pokoyeń — epoka. 

Jednym z kwiatków na różnobarwnej łą- 
ce współczesności jest afera Ciunkiewiczo- 
wej. Codziennie prasa — glownie ta rewol- 
werowa — podaje nowe szczegóły i codzien- 
nie czytełnik napróżno łamie sobie głowę 
nad uchwyceniem logicznego wątku w całej 

tej zagadkowej historji. 
Początkowo pisano, że Ciunkiewiczowa 

jest bogatą obywatelką francuską, mającą 
swe domy w Paryżu i maiatki w Narman- 
dji. Łupem złodziei w krakowskim Grand- 
Hotelu miały zaś paść przelewszystkiem fun- 
ty sterlingów w sumie 6500, co nawet przy 
dzisiejszym zniżonym kursie wałuty -angiel- 
skiej wynosiłoby okrągłą sumkę 200.000 zł. 
Czyżby się znalazł człowiek przy zdrowych 
zmysłach, co woziłby taką sumę w zwykłej 
walizce, zamiast operować książeczką cze- 
kową, opiewającą na odnośną sumę? Dalej: 
łupem złodziei paść miało 5. (wyraźnie pięć) 

  

futer. Kto wozi ze sobą — nawet wyrusza- , 
jąc na biegun północny — aż 5 futer? A po 
drugie: jakiemiż to cudownemi. środkami 
rozporządzali złodzieje, skoro potrafili wy- 
nieść bagatelkę — 5 futer, nie zwracając 
na siebie uwagi służby hotelowej? 

Te i podobne pytania zadały sobie, jak 
wiemy, krakowskie władze śledcze. Brak za- 

bieńca publiczności. wileńskiej, generalnego 

dostawcy punktów, najlepszego boksera re- 

prezentacji Wilna — Jerzego Wiojtkiewicza. 

O ile wiadomość ta dotychczas kolporto- 

wana była jako pogłoska — dziś nabiera ona 

już specjalnego znaczenia wobec oficjałne- 

go jej potwierdzenia. W jutrzejszych zawo- 

dach bokserskich o mistrzotswo Wilna Wojt 

kiewicz udziału nie weźmie, nie będzie rów- 

„nież ubiegać się o palmę pierwszeństwa na 

wszechpolskich zawodach indywidualnych, 

które odbędą się prawdopodobnie w Pozna- 

niu w pierwszych dniach marca. Jest to nie- 

wątpliwię dla sportu wileńskiego strata bar- 

dzo bolesna, tem bardziej, że wypływa ona 

jedynie z niewłaściwego sędziowania, powo- 

dowanego zbytnią kurtuazją naszych sędziów 

w stosunku do wszystkich zawodników przy- 

jezdnych, czemu, zreszią, daliśmy już wyraz 

*w sprawozdaniu z ostatnich zawodów bok- 

serskich. > 

Fakt wycofania się: Wpjtkiewicza z rin- 

gu jest jednak czemś więcej, miż zwykłą de- 

monstracją zawodnika, doprowadzonego do 

tego kroku krzywdzącemi orzeczeniami sę- 

@216% — jest on jednocześnie os eriem 

dla naszych sędziów by nie zaprzepaśtili swą 

lekkomyślnością długich lat pracy pięścia- 

тху wiłeńskich i iej popularności, jaką ta 

dziedzina sportu ostatnio u nas zdobyła. 

(ės). 
3 " 

    

z 

Humor. | 
*_ NIEPOPULARNY. 

Qd czasu kryzysu Iłoover stał się w Ante- 
ryce „bardzo niepopularny. й 

Pewnego dnia spacerował prezydent ze 
Stimsonem po ulicach Waszyngtonu. Wtem 
przypomniał sobie coś i zawołał: 

*° —- Masz tobie, zapomniałem zatelefono- 
wać do jednego z moich przyjaciół! 

Przeszukując kieszenie, <dedał: $ 
— Nie mam przy sobie ani centa. Bądź 

tak dobry i pożycz mi 10 centów. S 
— Proszę cię bardzo, oto .20' centów. 

"możesz teraz zatelefonować do wszystkich 
twoich przyjaciół. 4 

WSPÓŁCZESNA ZALETA. 
— Jakie zdolności cemi się dzisiaj naj- 

wyżej? 
— Zdolności płatnicze. 

(Thatler) 

(Judge) 

. poje. 

dawalniającej odpowiedzi spowodował, rzecz 
prosta, osadzenie Ciunkiewiczowej za krat- 
kami. Śledztwo, prowadzone przez d-ra Wą- 
tora rzuciło sporo światła na obfitującą w 
awanturnicze przejścia przeszłość podejrza- 
nej damy. Braku temperamentu nikt chyba 
Ciupkiewiczowej nie zarzuci. Zmieniała mę- 
żów, jak rękawiczki. Byłi też i kochanko- 
wie. Wśród nich wyróżnia się grub od nie- 
dawna ryba na politycznym horyzoncie euro- 
pejskim: sam ambasador sowiecki przy kró- 
lewskim rządzie Wielkobrytanji Krasin, któ- 
remu proletarjackie przekonania nie prze- 
szkodziły ponoć zaoszczędzić 3 milj. Ё. sterl. 
zdeponowanych w „najpewniejszym banku 
świata* Bank of Engłand. Żona i dorosłe, 
studjujące również w Anglji córki nie prze- 
szkodziły też: sowieckiemu dyplomacie — 
jeżeli wierzyć informacjom prasowym—sza- 
stać po stolicach europejskich z ex-panienką 
z warszawskiej kawiarni, obsypywać ją pre- 
zentami i pieniędzmi, dopomagać do prze- 
szmuglowania z Rosji Sowieckiej precjozów 
po którymś tam z rzędu małżonku. Słowem, 
życie p. Ciunkiewiczowej de domo Jakuckiej 
primo voto Gralińskiej secundo voto Char- 
łupskiej i t. d. i t. d. słało się niby po ró- 
żach. I gdy nie. przykry incydencik w 
Grand-Hotelu w Krakowie, nicbyśmy: zapew- 
ne o czcigodnej matronie , co nam dziś, 
równolegle do Dunikowskiego i innych „ban- 
dits polonais“ taką renomę w świecie ura- 

bia, nie wiedzieli. 

Coraz więcej danych przemawia za tem, 

że Ciunkiewiczowa symulowała kradzież, by 
uzyskać asekurację w wysokości kilku mil- 
jonów zł. od pewnego angielskiego 
ubezpieczeń. Tego zdania jest przynajmniej, 
jak słychać, sędzia śledczy Wątor. Prasa za- 
graniczna, która skwapliwie rozgłasza szcze- 
góły zagadkowej afery, podje, że niezwłocz- 
nie po aresztowaniu Ciunkiewiczowej zbiegł 
zagranicę jakiś podejrzany młodzieniec, po- 
zostający z oskarżoną w intymnych stosun- 
kach. Zachodzi grube podejrzenie, iż właś- 
nie ten Adonis jest sprawcą „kradzieży” 
klejnotów, działającym w porozumieniu z 
ex-przyjaciółką Krasina. Nici afery prowa- 
dziłby w takim razie zagranicę. 

Trudno oczywiście uprzedzać wypadki i 
kategorycznie odpowiedzieć na pytanie: о- 
kradziona czy okradająca? To, co podaje 
o wynikach śledztwa prasa krajowa i za- 
graniczna jest tak niepełne, niewiążące się 
ze sobą i nielogiczne, że chyba tylko wybitny 
jakiś rozwiązywacz łamigłówek mógłby skon 
struować pewną całość. Może najbliższe dni 
przyniosą rozwiązanie. Zresztą nie chodzi 
o to rozwiązanie, zapewne równie błahost- 
kowe, jak i cała afera  Ciunkiewiczowej. 
Jeżeli jednak, mimo takiego na tę sprawę 
poglądu, pozwoliliśmy sobie głos w niej za- 
brać, to jedynie dla wykazania raz jeszcze 
jakiego to rodzaju „problemy' frapują chci- 
wą żeru i sensacji prasę i bezkrytycznych 
czytelników. Smutne znamię epoki, o której 
pewien współczesny filozof powiedział, że 
nie wie nad czem się skupić: nad Genewą, 
gdzie się rozbrajają, nad Szanghajem, gdzie 
się-biją, czy nad Paryżem, gdzie Dunikow- 
ski robi złoto. © J>ski 

O czem pamiętać należy 
przy jedzeniu ciastka. 

Keinerzy w kawiarniach wileńskieh po- 

  

siadają znaczki Komitetu do Spraw Bezrobo- 
tia po 5 1 10 gr. i sprzedają je klijentom 
przy regulewaniu rachunków za ciastka i na- 

Niestety świadomość znaczenia tej 
akcji jest u publiczności wileńskiej jeszcze 
bardzo słabo rozwinięta, Częste na propo- 
žyeję kelnerów goście odpowiadają odmow- 
nie, a nawet niegrzecznie. Zapominają o. tem, 
że każdy, kto ma na kawę z kremem i ciast- 
ko, obciążony jest społecznym obowiązkićm 
pamiętania o głodnych, zziębniętych i bez 
domnych. Nie jest wielką ofłarą złożenie 5 - 
lub 10 gr. gdy się płaci pół złotego, złoty 
lub więcej za smakołyki. | : 

Apelujemy do. hywałeów kawiarnianych, 
aby nie ignorewali - niezmiernie  dosiosłej 
akeji zwałezania klęski bezrobocia 1 sami 
żądali przy płaceniu rachunku w. eukierni 
znaczków Komitetowych, niszeząc je po 0- 
placeniu., : 

CZY WIECIE, ŻE... 

— Ilość bezrobotnych we Włoszech wy- 
nosiła na 31 stycznia 1932 r. osób 1.051.000, - 

t. zn. © 60.000 osób więcej, niż w grudniu 

1931 r. 

— Inspektoraty pracy w Czechosłowacji 
otrzymały w ciągu 1931 r. zameldowań © 
75.000 nieszczęśliwych ' wypadkach przy 
pracy. 

twa” 

43 (2285). 

"Katastrofa kolejowa pod Łowiczem. | 
"Pociąg rozbił autobus. — Liczne ofiary. = 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś o godz. 10.55 w poładnie, pod Łowi- 
czem wydarzyła się katastrofa kolejowa. 
Poeiąg pośpieszny, zdążający z Warszawy do 
Gdańska, mijając przejazd kelejowy, wpadł . 
na autobus pasażerski, zdążający z Žytomie“ 
rza do Łowicza. 

Maszynista nie mógł zahamować pociągu. 

Lokomotywa na przestrzeni 800 m. pehała: 
przed sobą auto. Z rezbitego autobusu wy- 
dobyto 2 zabitych, 16 ciężej i lżej rannych, 
których przewieziono do szpitała w Łowi- 
czu. W. szpitalu zmarł jeszeze jeden z pasa- 
żerów. $ 

Trocki pozbawiony prawa pewrotu do Rosji. 
MOSKWA. 22. II. (Pat). Prezydjum cent- 

ralnego komitetu wykonawczego pozbawiło 
praw obywatelskich ża działalność kontrre- 
wołucyjną Szereg obywateli sowieckich, 
wzbraniając im wsłępu do ZSSR. za pasz- 

portami zagranieznemi, W: ten sposób poz- 
hawiono wstępu do Rosji sowieckiej 37 emi- 
grantom, posiadających dotychezas paszpor- 

ty sowieckie, m. in. zaś Abramowicza Troc-- 

kiego i innych. 

  

Skazanie komunistów. 
Wczoraj przed III-im wydziałem karnym 

Sądu Okręgowego stanęli Mowsza Pluskałow 
ski lat 21 i Serafin Tataryn, lat 28 oskarżeni 
o należenie do komunistycznej Partji Zachod 

niej Białorusi. 
Pluskałowski w dniu 6 lipca nb. roku za- 

trzymany został na dworcu kolejowym w 

Wilnie w chwili gdy wsiadał do pociągu od- 
chodzącego do Warszawy. 

Rewizja osobista ujawniła przy zatrzy- 
manym pakiet zawierający odezwy wywro- 
towe oraz rękopisy traktujące o stanie orga- 
nizacyjnym i pracy kompartji. 

Między innemi pakiet zawierał trzy bi- 
bułki zapisane ołówkiem a podpisane imie- 
niem „Sieroża”. 

Dalsze śledztwo doprowadziło do stwier- 
dzenia, że pseudonim „Sieroża** używa wy- 
bitny działacz K.P.Z.B. Serafin Tataryn, о- 

statnio delegowany do Wilna przez Centr. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYKRYCIE POTAJEMNEGO KLUBU GIER 

HAZARDOWYCH W WILNIE. 

W noey z soboty na niedzielę władze po- 

lieyjne dokonały niespodziewanej rewizji w 

mieszkaniu niejakiego Pawtela, zam. przy 

ul. Św. Ignacego. Polieja w mieszkaniu P. 
znalazła przeszło 20 grających w zakazane 
gry hazardowe. Wśród zatrzymanych było 
kilku urzędników, kupeów i niebieskich pta- 

ków poszukiwanych przez polieję. (e) 

ZATRUCIE SIĘ BIURALISTKI. 

Wezoraj wieczorem pogotowie ratunko- 
we zawezwane zostało na ul. Subocz Nr. 6 
gdzie zatruła się eseneją oetową biuralistka 
Anna Rymszańska. Jak twierdzi Rymszańs- 
ka zatrucie nastąpiło naskutek nieuwagi. Po- 

gotowie ratunkowe przewiozło ją do szpita- 
la żydowskiego. (e) 

ARESZTOWANIE POSZUKIWANEJ PRZEZ 
SĄD W CHEŁMIE, 

Naskutek listów gończych aresztowane 
w dniu wezorajszym w Wilnie niejaką He- 
lenę Skibińską poszukiwaną przez władze 
sądowe w Chełmie. Wspomniana Skibińska 
obracala się w Wilnie w podejrzanem towa- 
rzystwie złodziei i ptaków niebieskich znaj- 
dających się w kolizji z kodeksem karnym. 

(e) 

ZEMSTA DOMOROSŁYCH HANDLARZY 
". ŻYWYM TOWAREM. 

Wczoraj wieczorem przywieziono do po- 
gotowia ratunkowego dotkliwie pobitego właś 
ciciela domu schadzek przy uliey Końskiej 
Nr. 4 M, Lewina, który napadnięty został 
przez dwóch jego konkurentów z został do- 
tkliwie pobity. Jak zeznał poszkodowany 
podezas sporządzania protokółu polieyjnego, 
napastniey mieli do niego urazę za to, że 

- zabrał im z żeli „interesu* trzy „dziewezyn- 
kić które rzekomo nie wyliczyły się przed 
poprzednimi właścicielami z trzechset zł. 
Drobny ten fakt jest bardzo charaktery- 

styczny dla naszych. stosunków, gdyż Odsła- 

nia rąbek tajemnicy zakulisowych praktyk 

naszych dómorosłych handlarzy żywym to- 

warem. Dła ścisłości wypada jeszeze dodać, 

że bójka wynikła wpobliżu cmentarza, gdzie 
konkurenci spotkali się po pogrzebie zmar- 

łego w. tych dniach właściciela jednego -z 
licznych przybytków. płatnej miłości. (e) 

UJAWNIENIE ARSENAŁU ZŁODZIEJSKIE- 
GO W MIESZKANIU ZAWODOWEŚ 

PASERKI. 

Ubiegłej nocy pelieja śledeza przeprowa- 
dziła obławę w szeregu melin i spelunek 
złodziejskich. Między innemi dokonano re- 
wizji w mieszkaniu zawodowej paserki An- 
ny Szuflan — żony zawodowego złodzieja 
Szufjana osadzonego w więzieniu Łukiskiem 

Kom. KPZB. jako instruktor objazdowy. 

Dzięki zarządzonym obserwacjom Tata- 

ryna już 8 lipca również aresztowano ne 

dworcu w Wilnie, a następnie ekspertyza 

grafołogiczna stwierdziła, iż właśnie on jest 

autorem rękopisów, podpisanych ps. „Siero- 

Ža; 

Obaj oskarženi do winy nie przyznali się;. 

dając bałamutne wyjaśnienia. 

Sąd pod przewodnictwem p. sędziego St. 

Miłaszewicza i przy udziale pp. sędziów Za- 

niewskiego iBułhaka, po zbadaniu świadków, 

zaznajomieniu się z dowodami rzeczowemi, 

oraz wysłuchaniu oskarżenia p. prokuratora 

Dominika Piotrowskiego, uznał oskarżonych: 

za winnych należenia do K.P.Z.B. i skazał 

każdego z nich za 8 lat ciężkiego więzienia. 

Po wyroku skazani wznosili antypaństwo- 
we okrzyki, wobec ezego interwenjowała po- 

licja Ka-er- 
  

  

za wykenanie wyroku złodziejskiego na 050- 
bie też złodzieja Aleksego Korolkowa. 

Podczas rewizji w mieszkaniu Szufjano= 
wej ujawniono arsenał narzędzi ałodziejs- 
kich do włamań oraz nabity rewolwer. Szuf- 
janową zatrzymano. W wyniku obławy za- 
trzymano również szereg złodziei, m. in.. 
Zdanowieza oddawna poszukiwanego przez 
władze śledcze. 

Arsenał narzędzi złodziejskich i broń skom 
fiskowano. Przeprawadzone dochodzenie u- 
staliło, że odnaleziony rewolwer został skra- 
dziony w swoim ezasie na dworcu wileń- 
skim pewnemu urzędnikowi, (e 

POŽAR. 
— W dniu 22 bm. w skladzie przy ulicv“ 

Ponarskiej 55, należącym do Taboczyńskiegu- 
Borysa (Szopena 8) od siłnie napalonego pie- 
ca powstał pożar, skutkiem czego spalił się 
doszczętnie skład ze staremi szmatami. Za- 
wezwana straż pożarna ogień ugasiła. Straty 
narazie nie ustalone, wypadków z ludźmi nie: 
było. 

Giełda warszawska z dnia 22 II b. r.. 

wALUTY I DEWIZY: 

Bolaby 0% 347732. 8.838 — 3,10 — 8,867 
Gdańsk . . . е . „ « 173,85 174,28— 173,40 
Bolanėįs 361,10—862 0)—3€0,20 
Lontyu . 30,:2—30,7:] - >: ,58—3u,50 

. 8,91—5,93— 8,89* Nowy: York . . 
8,911— 8,034 — 8,8: 4:/;. Nowy York kabel 

  

  

  

sryž > .. „ 85,15— 55,24— 30,00 

Praga .. , 26,40 26,38 26,45—20,38“ 
Szwajcarja - „17415—17',58—113,72: 
Parlin w obr. nieoficjalna. . . „ . . . 211,65- 
Tendencja niejednolita 

AA PIBRY NTOWE 2 

30, požyczka budowl. 85,75— 5,(04 
Inwestycyjna —. - . . . „80,50: 
Konwersyjna - 4000» 

56,50— 57,00 - 55,25- 6% dolarowa -« —- e 
54,:5--56,75— 55,25- 7% stabilizacyjna - - 

8% |. 2, В. 6 К. ! В. В., еы.В. @.. — 94,00 
Те вате 7% —. ARJ, 85,25 

4',% DL. Z.:ztomskie + 81506 

8% Częstochowy „ оккк +. > ООО 
8% Kalisza. . » . . » „+ 61.56— 61,25- 
10% Siedlce Žas 50.25, 
6% obl m. Warsz. 1926 r. Vi em. . . 39.063 

60, obl. m. Warszawy 1926 r. 819 em. 35,15 

AKCJR: 4 + 

B. Polski: „4 soko. je PRE mody BC 

Lilpop . . PZRPORAZ 2 «+ «45,006 

Dołar w obrotach pryw,: 8 847/ 
Rubel: 4,94 z 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

Dillonowska SĘ «ły. AOC 00 0 
Siabilizacyjna ааааа ао « * 8 SAGAN A> 

Warszawska . -« —к .. ке ь о» © 44,62'/,, 
Śląska | kis ь 3410 

  

Od poniedziałku 22 b. m. 

Najpotężn. film świata p.t. 

OSTRZEŻENIE! 
Światowej sławy 

„DLLA—Gummi 
oryginalne tylko z powyższemi markami 
fabrycznemi na poszczególnych kopertachl 
Mniej wartościowe energicznie odrzucać! 
Marka „Globus jest znakiem świat. sławy. 

Ki Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

- Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Nowej-Wilejki niniejszem ogłasza 

przetarg ofertowy na wydzierżawienie kiszkarni przy 

rzeźni miejskiej na 1932 r. jak następuje: 
|) Oferty olakowane przyjmują się w Urzędzie 

Magistratu m  N.-Wilejki codziennie w godzinach. 

urzędowych do dnia 4.III. 32 r. o godz. 12, jak rów- 

Ż ł d d h Koncertowa orkiestra pod agłada Gd wschodu “7 sie. 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny misjsc: balxsn 30gr., parter60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Dz'śl ua s UNE BRYGIDA HELM i REM Jóref Schildkreut czarują wszystkich w 
śpiew! amant swej najnowszej kreacji 

Niepospolitą zaletą tego filmu jest MUZYKA w rewel. wykonaniu 

  

       
Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 

  

Wileńska 38, isl. 9-26 

Dziśl Najwięk- 
szy film świata Dźwięk. Kino. - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziż! Największy 
przebój świata! 

Dźwiękowe Kinc 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. | Nad program: 

   
    

Dźwięk. Kino - Teatr i, 

PAW 
ulica Wielka 42 - 

Dziś! Przemiła pa- 
ryżanka, świetlsna 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

nowszej produkcji   
    

„POLONIA-LUDOWE“ 
Żądać wszędzie. 

ё Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka х 

CYGANSKIE ROMANSE 
Nad progr.m: Dodatki dźwiękowe. 

Ramon Novarro 

Fifi Dorsay 
KWIAT ALGIER 
Dzik Najzeajkln: are: film. 
wszystk. czasów i krajów 
Wstrząsający dramat miłości i pokusy, 1 io 
poświęc. i zdrady. W roli art. kabaret. Marlena Dietrich 

Dziśl Najwspanialsze arcydzieło naj- 

zagranicznych ostrzy do goienia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

Polacy przestali МУ МО! 

i „POLONIA-LUKSUSGWE" 
„POLONOZ“ Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowych. 

i 100% 
mężcz 

francuskiej p. t. 

W rol. gł. znak. art. Marja Jacobini orsz Frank Lederer. 

- ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT" 
Żądać wszędzie. 

10297 

Na |-szy seans ceny zniżene 

Harold Murray 
Nad program: Zajmująca kom. ze słyn Słimem w roli gł., oraz akt, tyg. i ka- 
rykatury art film. Początek o godz. 4, 6, 8i !0.30. Na |-szy seans ceny zniżone 

Wygodniej i 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

najlepszej na świecie kapeli cygańskiej ROYAL-TZIGANN-JAZZ 
Na 1-вгу sesns ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 i 105 | 

BRACIA KARAMAZOW ės powiešci o Dostojewskiego. 
r Hi ata й ) rol. gł zn. nkt. ros. Anna Sten i Fritz Kortner 

Śpiewy rosyjskiel Chór cygańskii — NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i Tygodnik dźwięk. Foxa. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15. w dnie świąt. o g. rej. 
Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" — „ROK 1914** z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. 

filmie £, : = 
a Sewilla, miasto mito šci 

Partuerką Ramona Novarro jest słodka Dorothy Jordan, w rolach pozost. Renee Adoree i Ernest Torrence 
Atrakcje dźwiękowe. Pocz.o g 4,6,8i 10'15, w dniświąteczne o g. 2-ej. Na |-szy seans, ceny zniżone 

Dla młodzieży dozwolone 

 Scenarjusz według 
pow. „Zew ciała” 

w wielkim filmie na tle życia żołnie- 
rza Legji Cudzoziemskiej w Afryce. 

Emil Janniugs zes wrecz zwięk a. Niebieski motyl (Mio) 
Nad Program: Dodatki dźwiękowe. — Początek 

o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. 

Gdy się kobieta zapomni 

Ceny od 40 gr. 

Emocjonujący dramat 
kobiety dojrzałej, du- 

szącej się w kajdanach małżeństwa. trzymający widza od początku do końca w nieustannem napięciu, 
Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. 

taniej! 

już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania de farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pra!nia chemiczna 

| 4 „EXPRESS“ WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŻONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

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

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

sezonu | 

  
         

  

nież w tym czasie udziela się informacji co do wa- 

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

m. N-Wilejki o wpłaceniu kaucji przetargowej w wy- 

sokości zł 150 i + 
3) Dołączyć kartę rzemieślniczą wydaną przez 

odnośne Starostwo stwierdzające zawodowe uprawia- 

nie rzemiosła szlamarskiego. 

MAGISTRAT 

m. Nowej-Wilejki. 

PROSZEK. 

KIA, 

OSTRZEŻENIE.PRzy киРМЕ NALEŻY 
AKCENTOWAĆ ) WYRAŹNIE ŁĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKOW Z.KOGUTKIEM“ į 
CASECHIFGO,ZNANYCH OD LAT TREYDZIESTU 
! WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
czywia POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

ФФФ 

  

  

NOWOOTWORZONY 

pod firmą 

i dziecinną. 

I
]
 chrześcijański sklep bławatno-galanter. 

W. MICHALSKA 
w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 25 
poleca materjały bawełniane, wełniane, jedwabie, 

galanterję, a także konfekcję męską, damską 
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WIELKI WYBÓR. CENY KONKURENCYJNE. 
  

M. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

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

W. Z. P. 29. 

M Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopiej we, 

ulica Mickiewicza & 
telef.n 10-90, 

od godz. 9—12 ! 4—8. 

Br. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczno i moczoplciowe 

Wilenska 3 
01 godz. 8—! 1 4—5. 

tel. 567. 6677 

r ^ » SŁYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

  

  

  

  

DOKTOR MED. i 

A. krzemiański 
Chor. wewnętrzne, spec.: 

żołądka i jelit, przyjm 

codzien: od 12—2 i 4—6. 

Kwiatewa 7, tel. 14 25   
  

> A Redaktor odpowiedzialn, 

Żądajcie tylko „OLLA' z marką „GLOBU 5%° ————— 

Akuszerka 

Mara LANNeTOWA 
prsyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
©, Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

LL 
uł. Mickiewicza 22, m. 9 

w. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwą zmarszczki, bro 

dawki, kurzajki i wąsgry 
W. Z. P. 48. 8323 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

Specjalność: polski 

  

tury. 
i łacina, 

dagog— Bakszia 17, m. 4. 

Sprzedaje się 
okazyjnie pianino koncer- 
towe, sypialnia, maszyna 

do szycia, 

rutynowany pe- 

  

  Kalwaryjska 4—2 

  

  

MAN ZORY ITIOREET SIS ТНО ТН 

ODMROŻENIE 

OE Ai 
„MROZOL“ 

leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

a 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

REYRODETI SROCZZACOOOOOZZSZ CZP | 

Sprzedaje się 
fortenjan siai 
mały, niedrogo. Oglądać- 

od godz. 12 do 3. 
Wileńska 52, m. 4 

PIANINO 
koncertowe w dobrym 
stanie do sprzedania 

niedrogo. 

Zauł. Św. Michalski 8—5 

  

    

US się zgubione» 
zaświadczenie Arehi- 

wum Wojskowego wyd. 
na imię Denisowa Miko- 
łaja za Nr. 1304/31 z dn. 

9.14. 1931 r. 

gub.' weksel in blanco 

ma 200 zł, wystawiony” 

przez Ludmiłę Matwieje- 

wową, unieważnia się. 
ннн 

Mieszkanie 
4.pokojowe do wynajęcia. 
na b. dogodn. warunkachu. 

ul. Pilsudskiego 33—1 

    

     


