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Pomysły inflacji pieniężnej 
Coraz częściej w ostatnich cza- 

sąch dają się sł 

ce, że najskułeczniejszym środkiem 

przedziwdziałania dotkliwym  skut- 

kom kryzysu gospodarczego jast intla- 

cja pieniężna. 

eć głosy, wskazują- 

    

Zwolennicy tego poglądu znaleźli 

sprzymierzeńców w takich powagach 

naukowych, jak angielski prof. Key- 

nes, szwedzki uczony Cassel, oraz pre 

zes niemieckiego urzędu statystyczne 

który przed 
miesiącem ogłosił swój projekt refor- 

my walutowej, będący w zasadni- 

czych swych założeniach projektem 

proinflacyjnym. Inflacja staje się ró- 

wnież zagadnieniem coraz bardziej a- 

ktualnem, wobec wejścia na tę drogę 

Stanów Zjednoczonych, w związku z 

utworzeniem specjalnej instytucji kre 

dytowej pod nazwą ..Reconstruction 

Finance Corporation“, oraz przyję- 

ciem z dn. 19 lutego przez Senat ame- 

rykański ustawy rozszerzającej dzia- 

go prof. Wagemann, 

łalność emisyjną i kredytową Federal 

nych Banków Rezerwowych. 

Co to jest inflacja? 

Termin ten oznacza proces zwięk- 

szania się obiegu pieniężnego, przede- 

wszystkiem zaś zwiększania się iloś- 

ci pieniędzy, wypuszczanych przez in 

stytucję emisyjną w charakterze środ- 

ków pośredniczących w wymianie to- 

warów i usług. Ilość tych środków w 

normalnych warunkach  gospodar- 

czych nie może być zwiększana 

dowolnie, zależy bowiem z jednej stro 

ny od zapasów złota, względnie re- 

zerw dewizowych i walutowych, któ- 

re umożliwiają utrzymanie stałego 

kursu pieniądza w stosunku do walut 

zagranicznych, z drugiej zaś strony — 

od obrotu towarowego i wielkości pro 

dukcji społecznej. 

Inflacja towarzyszy zwykle okre- 

sowi pomyślnej konjunktury, wtedy 

bowiem zwięksźające się obroty go- 

spodarcze wymagają zwiększenia cyr- 

kulacji pięniądza i naciskają na insty- 

tucję emisyjną w kierunku emitowa- 

nia banknotów w większej ilości. 

Natomiast w okresie kryzysu ma- 

my do czynienia z defłacją, t. j. kur- 

czeniem się ilości pieniędzy. Kryzys 

powoduje zmniejszanie się obrotu to- 

warowego i obrotu. usług, to znaczy, 

zmniejszanie się wyprodukowanych 

towarów, biorących udział w obrocie 

handlowym (przy jednoczesnym spad- 

ku cen tych towarów), kurczenie się 

stanu zatrudnienia, przewozów kole- 

jowych itd. Jasnem jest, że przy 
mniejszej ilości towarów i niższych 
cenach potrzeba mniej pieniędzy, po- 

średniczących w. tranzakcjach wy- 

miennych, aniżeli przy obrotach więk 

szych, a więc wtedy, gdy wzrasta pro 

dukcja i rośnie poziom cen. Defłacja 

pieniężna towarzyszy więc zawsze 

dleflacji gospodarczej, t. j. kurczeniu 

się ogólnego poziomu gospodarczości, 
jest więc ona objawem wybitnie kry- 

zysowym. 

Otóż w niektórych krajach zaczy- 

na się obecnie mówić 
z tej narzuconej przez kryzys drogi 

deflacji o zastosowaniu polityki t. 

zw. „redeflacji”, która jest niczem in- 
nem, jak tylko celową inflacją. Eko- 
nomišci, którzy wysuwają tego rodza 

ju wskazania, sądzą, że będzie to naj- 
WIZA: Środek na przezwycięże- 

nie pruesilenia, a Przynajmniej na 
złagodzenie jego skutków, wobee nie- 
możności przywrócenia w skali świa- 
towej ruchu kapitałów. Wyrażają oni 

pogląd, że zwiększenie obiegu pienię- 

žnego pozwoli na zwiększenie kredy. 

tu, zwiększenie zaś kredytu  prowa- 

dzić będzie do rozszerzenia konsum- 

<ji i zwiększenia tempa pracy maszy- 
ny produkcyjnej, podniesienia wyt- 
Wórczości i zatrudnienia bezrobot- 

o zawróceniu* 

nych. Rozumując w ten sposób, Stany 

jednoczone juź od dłuższego czasu 

prowadzą politykę inflacyjną, . stale 

bowiemi zwiększają obieg pieniędzy, 

ostatnio zaś, jak już zaznaczyliśmy, 

kraj ten powołał specjalną instytucję 

kredytową z kapitałem 2 miljardów 

dolarów i postanowił wykorzystać 
swe ogromne rezerwy złota dla dal- 

szej emisji pieniądza. 

  

Tega rodzaju polityka, której nie 

można odmówić pewnej logiki, za- 

wiera jednak w sobie poważnę niebez 

pieczeństwa. Prowadząc ją, chodzi o 

odwrócenie niewątpliwej zależności, 

obiegiem  pie- 
niężnym a ilością towarów i ich ce- 
nami w obrocie. Zamiast dostosowy- 
wania obiegu pieniężnego 

rów będących w obrocie i 

zwolennicy inflacji pragną zwiększyć 

ilość towarów (produkcję i stan zatru 

dnienia) oraz podnieść ceny przez 

zwiększenie środków pieniężnych. 

Gdyby Stanom Zjednoczonym.  pro- 

wadzącym tę politykę, udało się osią- 

gnąć te skutki, kraj ten przysłużyłby 

się zapewne do znacznego odprężenia 

dzisiejszej sytuacji kryzysowej. Zwyż- 

ka cen w Ameryce mogłaby oddziały- 
wać korzystnie na ceny w Europie. 

istniejącej pomiędzy 

do towa- 

ich cen, 

Czy jednak skutki te dadzą się 0- 

siągnąć? Czy zamiast poprawy sytu- 

acji inflacja nie prowadzi do jej 

pogorszenia, przedewszystkiem zaś do 

załamania się waluty amerykańskiej, 

czego konsekwencje mogą być dla po- 

zostałych krajów niesłychanie przy- 

kre? 

Niebezpieczeństwo to nie jest poz- 

bawione pewnych podstaw. Nowe 

środki pieniężne, dostarczone przez in. 

flację, będą wprowadzone do obiegu 

w drodze kredytu, udzielonego. ban- 

kom i rozprowadzonego następnie po- 

między poszczególne przedsiębiorst- 

wa. Każdy kredyt ma to do siebie, że 
łatwo go wziąć i zużyć, trudniej zaś. 

spłacić. Łatwo więc może wytworzyć 

się taka sytuacja, że rozprowadzone 

na cele ożywienia życia gospodarcze- 

go kredyty zostaną zużyte, zostaną 

np. wyprodukowane za nie towary, 

ale te leżeć będą na składach. Ceny 

wtedy nietylko nie wzrosną, ale mo- 

gą spaść jeszcze bardziej, stawiając 

dłużników w sytuacji bardzo trudnej, 

i powodując niemożność spłacenia za- 

ciągniętych pożyczek. Zachodzi więc 

niebezpieczeństwo sztucznego rozdę- 

cia produkcji, nieusprawiedliwionej 

warunkami gospodarczemi. 

Również załamanie się (pod wpły- 

wem  jakiejkołwiekbądź przyczyny) 

zaufania wewnętrznego stanowi 

dla państwa, praktykującego inflację, 

niebezpieczeństwo niesłychanie powa- 

żne. Przypuśćmy bowiem, że wsku- 

tek zachwiania się zaufania do dola- 

ra, państwa zagraniczne zaczną jesz- 
cze gwałtowniej, niż dzisiaj, wycofy- 
wać swe złoto ze Stanów Zjednoczo- 

nych, a jednocześnie obywatełe ame- 
rykańscy — wycofywać wkłady z ban 

ków. System bankowy zostałby wte- 

dy rozsadzony. Amerykańskie insty- 

tucje emisyjne musiałyby dla raiowa- 

nia banków jeszcze bardziej zwięk- 

szyć obieg pieniędzy, a wtedy dolaro- 

wi groziłaby niewątpliwie dewaluacja. 

Nie uratowałyby go nawet te kołosal- 
ne rezerwy złota, jakie spoczywają 

dziś w skarbcach Banków Federal- 

nych. 

Inflacja nie jest więc takim pro- 

stym i skutecznym środkiem na za- 

radzenie przesileniu gospodarczemu. 

Stany Zjednoczone, rozporządzające 

3 miljardami dolarów rezerwy złotej 

i blisko 2 miljardami rezerwy emisyj- 

nej, mogą sobie jeszcze pozwolić na 
ten eksperyment. Czy jednak może 
sobie nań pozwolić Polska? Byłaby to 

droga dla nas bardzo ryzykowna. Le- 

piej więc nie propagować pomysłów 

  

inflacyjnych na gruncie polskim i u- 

trzymać dotychczasową politykę pie- 

niężną Banku Polskiego, która zapew- 

nia złotemu całkowitą stałość, a sta- 

łość wałuty jest podstawowym czyn- 

nikiem gospodarstwa narodowego. 

Chyba, że znajdzie się ktoś, kto wy- 

myśli nowy ustrój pieniężny, hieopar- 

ty na złocie, zapewniający stałość kur 
su naszej waluty i atmosferę całkowi- 
tej pewności w stosunkach gospodar- 

czych, oraz dający możność stworze- 

nia w kraju szerszej bazy kapitało- 
wej, aniżeli ta, jaką daje nam złoto i 
wałuły zagraniczne. Dotychczas jed- 

nak skonkretyzowanych i realnych 

projektów w tej dziedzinie nie widać. 

J. R—ski. 

SZANGHAJ. 27.1. (Pat.) — Sztab 
'główny japoński donosi, że Japończy- 
kom udało się zawładnąć miastem 
Kiang-Wan. Jednakowoż w części 
wschodniej miasta wciąż jeszcze znaj 
dują się kulomioty chińskie, które u- 
pareie bronią swoich stanowisk. 
Kiang-Wan przed zburzeniem przez 

Przyjęcie przez Sejm projektu ustawy szkolnej. 
Ustawa © zmianie przepisów emerytalnych 

WARSZAWA, 27. II. (Pat). Na sobotniem 
posiedzeniu płenarnem Sejmu Izba przysta- 
piła do dałszej dyskusji nad projektem usta- 
wy o szkołach prywatnych. 

Pierwszy zabrał głos pos KORNECKI 
(Kl. Nar.), który stoi na stanowisku, by 
mhiejszościom zostawić swobodę zakładania 
szkół prywatnych, a rola państwa w stosun- 
ku do 1 powinna się ograniczać do kon- 
troli nauczania i lojalności względem pań- 
stwa. Klub Narodowy zwalcza ten projekt, 
bowiem jego zdaniem nie gwarantuje on 0- 
bywatelom wyzyskania tych spraw w zakre- 
sie szkolnictwa prywatnego, które zapewnia 
im konstytucja. 

Pos. CZAPIŃSKI (PPS) zwalcza omawiany 
projekt ustawy, nazywając go policyjnym i 
partyjnym, przeciwstawia się koncepcji wy- 
chowania państwowego, twerdzi wreszcie, że 
ustawa godzi w interes szkołnictwa prywat- 
nego, w szczególności zaś w interesy szkół 
mniejszościowych. 

Posłanka RUDNICKA (Kłub Ukraiński) 
dopatruje się w postanowieniach projektu 
chęci hamowania rozwoju szkolnictwa ukra- 
ińskiego. Przychyła się do stanowiska pos. 
Strońskiego, że projekt ten sprzeczny jest 
jakoby z konstytucją i narusza zobowiąza- 
nia w dziedzinie mniejszości narodowych. 

Pos. BITNER (Ch. D.) krytykuje ostro 
przedłożony projekt, specjalnie zaś co się 

    

  

  

tyczy postanowień o lojalności kierowników 
szkół wobec państwa. Mówca zarzuca, że us- 
tawa przygotowana była rzekomo bez zasię- 
gnięcia opinji władz uniwersyteckich, epi- 
skopatu oraz społeczeństwa. 

Wicemarszałek CAR polemizuje z posłem 
Strońskim, którego tezą było że projekt us- 
tawy jest niezgodny z konstytucją, Art. 44 
Konstytucji — twierdzi wicemarszałek Car 
— mówi o tem, w jakich warunkach i kie- 
dy może minister wydawać odpowiednie roz- 
porządzenia. Warunkiem jest, że muszą być 
wydawane celem wykonywania ustaw i mu- 
szą powoływać się na uprawnienia ustawo- 
we. Według art. 2 omawianego projektu, 
wszelkie rozporządzenia będą miały te wa- 
runki. Rozporządzenia wydane według art. 
44 konstytucji nie będą miały charakteru 
administracyjnego, łecz charakter ustawowy. 

Dalszy zarzut posła Strońskiego dotyczył 
zności z konkordatem i art. 113 kon- 

zapewniającym kościołowi i zwią- 
zkom religijnym możliwość zakładania szkół 
Wicemarszałek zapytuje, w czem pos. Stroń. 
Ski znlazł sprzeczność. Trzeba przecież wy- 
kazać, że ta ustawa znosi tamte postanowie- 
nia. Tymczasem ustawa w niczem ich nie uj- 
muje kościołowi katolickiemu. 

Dalszy zarzuł dotyczył traktatu o mniej- 
szościąch. Art. 110 konstytucji oparty jest 
na art, 8 traktatu o mniejszościach i ten os- 

  

   

   

  

Przełamanie oporu chińskiego. 
Japończycy w Kiang-Wan. 

samołoty japońskie było miastem, po- 
siadającem 450 tysięcy ludności. 

SZANGHAJ. 27.11. (Pat.) — Wed-/ 
łag ostatnich wiadomości ze źródeł ja 
pońskich, Japończycy zajęli Kiang- 
Wan. Po gwałtownem hombardowa- 
niu piechota japońska miała zająć 6- 
kopy, wypierając Chińczyków. 

Wejska chińskie cofają się. 
Komunikat poselstwa japońskiego w Warszawie, 

WARSZAWA. 27.11. (Pat.) —- Ja- 
pońskie posełstwo w Warszawie ва- 
desłało następującą depeszę  japeń- 
skiego sztabu generałnege o sytuacji 
na froncie pod Szanghajem: Do wie- 
czora 25 b. m. 9-ta dywieja japońska, 
po niszczącej strzełaninie zajęła drugą 

finję pozycyj chińskich, poczem wj- 
sunęła się na łinję, łączącą Miao- 
Hong-Czen z zachodnią krawędzią 
Kians-Wan, Wieczorem wojska chiń- 
skie, znajdujące się w wiosce Kiang- 
Wan, rozpoczęty odwrót. 

Bombardowanie Sza-Pei, 
SZANGHAJ, 27.11. (Pat.) — W se- 

botę e 5 rano japóska artylerja skie- 
rwala gwałłowny egień ma Sza-Pei, 
gdzie skoncentrowane były większe 

oddziały «chińskie. Bombardowunie 
wznieciło szereg pożarów. Chińska ar 
tyłerja odpowiadała również gwałtow 
mą kanenada. 

Chińczycy grożą zbombardowaniem dzielnicy 
międzynarodowej. - 

LONDYN. 27.I1. (Pat.) — Wedłag 
ostatnie nadesztych ta infermacyj z 
Szanghaju, dowództwe wojsk chiń- 
skich oświadczyło, że będzie znursze- 
ne zbemhardować koncesję międzyna- 

Sytuacja na froncie 
ЕНа donosi z Szangkaju: Ostaf- 

nie doniesienią z frentu głoszą, że wsj 
ska japońskie wspierane przez samo- 
loty posunęły się nieco na północo - 
zachód od Kiang-Wan, w którym trzy 
mają się jeszcze, ostatnie zresztą, od- 
działy kulomiotaezy. 

W rejonie Sza-pei i portów Woo- 
sung narazie panuje zupełny spokój. 

Japończycy nadał koneentrują no- 

rodową bez żadnego uprzedzenia, Mo- 
tywem ma być jakoby fakt, że wojska 
japońskie używają koncesji międzyna 
redeowej jako panktu oparcia dła swo- 

ich operaeyj wajennych. 

chińsko-japeńskim. 
we oddziały wojskowe i tylko samo- 
loty ich od czasu de czasu bombar- 
dują strategiczne punkty wojsk chiń- 
skieh. Silna eskadra japońska zbom- 
bardowała ostatnio Heng-Czou, które 
zestało eałkowieie zniszczone. Chiń- 
czycy utrzymują dotychczas swe po- 
zycje na północ od Woosung, w tej li- 
czbie i wszystkie porty. Nowe oddzia- 
ły japońskie wciąż napływają. 

  

Organizowanie „białej armii 
w Mandżurii. 

‚ Komunikat Tassa. 
Elła donosi z Moskwy, „Tass ko- 

munikuje z Pekinu: Między dowódz- 
twem armji japońskiej w Mandżurji 
i przebywającymi tam wodzami bia- 
łogwardzistów zawarto porozumienie 
na mocy którego w Mandżurji zosta- 
nie zorganizowana „białać armja, któ 

ra podejmie wałkę z bolszewikami. 
Japonja przyrzeka armję tę całkowi- 
cie uzbroić. „Biala“ armja ma byč 
skierowana na Władywostek, przy- 
czem Japończycy mają jej udzielić 
swojej pomocy. 

Karachan żąda wyjaśnień. 
MOSKWA, 27. II. Karachan zaprosił do 

siebie posła japońskiego w Moskwie Hirotę 
i oświadczył mu, że dowództwo japońskie w 
Charbinie zwróciło się do kierownictwa 
wschodnio-ehińskiej kolei z prośbą wysłania 
17 eszelenów wojsk japońskich w kierunku 
stacji Pogranieznoje, motywując swoją proś. 
bę koniecznością obrony życia obywateli ja- 
pońskich w tym okręgu. 

Wokec tego, że żądanie to wydaje mu się 
zbyt dziwne, gdyż mówi o przesłaniu wojsk 
japońskich nad samą granicę sowiecką, Ka- 

rachan zapytuje posła Hirotę, czy to żąda- 
nie dowództwa charbińskiego jest znane rzą- 
dowi japońskiemu i prosi © odnośne infor- 
macje. 

W toku dalszej rozmowy Karachan wska- 
zał posłowi japońskiemu na fakt organizo- 
wania w Mandżurji oddziałów „białogwardzi 
stów*, podkreślając, że cieszą się one popar- 
ciem władz japońskich. 

We wszystkich tych sprawach pos. Hiro- 
ta obiecał dać wyczerpujących wyjaśnień po 
skomunikowaniu się z Tokio. 

GENERIC ISI 

Siine lotnictwo to potęga Państwai 

Zawieszenie breni? 
GENEWA. 27.II. (Pat.) — W sobe- 

tę po południu w kołach zbliżonych 
do Łigi Narodów rozeszła się pogłos- 
ka o zawieszeniu broni w Szanghaju. 

Protest rządu chińskiego. 
SANGHAJ. 27.11. (Pat) — Rząd 

chiński wysłał de Tokio protest w 
sprawie zbombardowania wczoraj 
przez Japończyków miejscowości 

Hang-Czou bez uprzedzenia i bez po- 
wodu. Według ofiejalnych kół japoń- 
skich, bombardowanie Hang-Czou na- 
stąpiło naskutek wiadomości, że samo 
łety chińskie gotują się do napadu na 
transporty japońskie. 

Ponowna propozycja. 
TOKŁO. 27.11. (Pat.) — Minister- 

stwo spraw zagranicznych poleciło po 
dobno przedstawicielom Japonji w 
Szanghaju i Genewie zakomunikować 
władzom zainteresowanym, że Japon- 
ja skłonna jest zaniechać wrogich kro 
ków w Szanghaju, skoro tylko Chiń- 

czycy udowodnią w sposób przekony- 
wujący, że gotowi są wycofać swe od- 
działy na 20 kłm. od proponowanej 
strefy neutrałnej. Japonja ze swej 
strony zobowiąze się wycofać swe woj 
ska również na pewną odległość, gdy 
<hińczycy uskutecznią odmarsz. 

Jeszcze jedna próba. 
SZANGHAJ, 27. H. (Pat). Urzędowo ko- 

munikują, że poseł francuski w Szanghaju 
oraz pos. angielski wyjechali dzisiaj z Szang- 
haju do Nankinu, by spotkać się z gen. 
Czarg-Kat-Szekiem. Gdy przed kilkoma dnia- 
mi generał chiński zdawał się skłaniać do 
zawarcia pokojowego arrangement z Japeń- 
ezykami, io obeenie, od chwili, gdy jego naj- 
łepsze dwie dywizje wchodzą w skład 19 kor- 
pusu armji kantońskiej, wałezącej przeciwko 
Japończykom, wykazuje mniej chęci do roz- 
mów pokojowych. į 

Sensacyjna pogloska. 
Ludendorif dowódcą wojsk chińskich 

BERLIN. 27.11 (Pat.) — Prasa tu- 
tejsza podaje pogłoskę z Londynu, 
wedłag której rząd chiński miał się 
zwrócić do Ludendorffa z propozycją 
objęcia naczelnej komendy wojsk 
chińskich w toczących się walkach 
chińsko-japońskich. 

Pod Szanghalem znalduje się 
połowa sił lotniczych Japonii. 

PARYŻ. 27.1. (Pat.) — Korespon- 
dent „Le Petit Parisien* w Szangha- 
ju donosi, że w okolicy wioski Kiang- 
Wan, gdzie przed czteroma dniami 
szalały gwałtowne walki, panuje obe- 
cnie cisza. Pozostaje wprawdzie je- 
szcze garść żołnierzy chińskich, ukry- 
wających się po rozmaitych kątach, 
w tej miejscowości, lecz nie dają oni 
żadnego znaku życia. W okolicach 
Szanghaju znajduje się obeenie poło- 
wa sił lotniczych marynarki japońs- 
kiej, składająca się ze 130 aparatów 
oraz 70 samolotów japońskiej armji 
lądowej. Gen. Ujeda rozwija codzien- 
nie ograniczoną ofenzywę, uważając 
ten system za bardziej doskonały. Od 
nosi się wrażenie, że Japończycy dzia 
łają na podstawie żbyt sztywnych pla 
nów, ponieważ w niejednym wypad- 
ku mogliby wyzyskać omyłki, popeł- 
nione przez przeciwników. 

tatni artykuł, jak i art. 7 tegoż traktatu mó- 
wi o równem prawie obywateli z mniejszoś- 
ci i o tem, że bez różnicy mają być wszyscy 
równi wobec prawa. Poseł Stroński zarzucał, 
że traktat ten został z projekt ustawy na- 

projekt ukrócił pra- 
ości, albo jest z niemi sprzeczny. 

Wicemarszałek Car nie widzi ani jednego 
przepisu, któryby zarzut ten usprawiedli- 
wiał. 

Nigdzie w projekcie nie jest powiedziane, 
by się mniejszości jakichkolwiek praw poz- 
bawiało. 

Co się tyczy zarzutu w sprawie nadzoru 
nad szkołami prywatnemi, to wicemarszałek 
Car podkreśla. że art. 110 mówi, że spra- 
wuje go założyciel szkoły, a art. 117, że nad- 
zór ogólny należy do ministra. W konwen- 
cji genewskiej również stwierdzono, że nad- 
zór nad szkołami prywatnemi mają obywa- 
tele i państwo. Sprawa więc jest rozstrzyg- 
nięta. Omawiany projekt powiada, że nad- 
zór wykonywa minister, dałej, że może swe 
uprawnienia przekazać władzom szkołnym, 
niema więc w tej materji najmniejszej sprze 
czności. Reasumując wicemarszałek stwier- 
dza, że wątpliwości pos. Strońskiego stano- 
wią tylko kompleks zagadnień dialektycz- 
nych. Niema tu zupełnie prawdziwej istoty 
sporu. Niema najmniejszej kolizji ani z kon- 
stytucją, ani z konkordatem, ani z traktatem 
o mniejszościach. 

Pos. SOMMERSTEIN występuje przeciw- 
ko projektowi, stwierdzając, że jest on niez- 

godny z konstytucją i daje pole daleko się- 
gającej interwencji władz. 

Na tem obrady przerwana. 
Po przerwie zabierali głos posłowie: Szy 

delski, Piotrowski (PPS), Jeremicz (Kl. Biał.) 
Balicka (Kl Nar.), Griinbaum (Koło Żyd.), 
Chrueki oraz Jaworska. 

W dyskusji zabrał głos wiceminister PIE- 
RACKI. Wiceminister podkreśla. że ustawa 
nie jest sprzeczna z konkordatem, Art. 1 
kenkordatu ma ogółny charakter deklaratyw- 
ny i nie może być rozumiany, jakoby uehy- 
Fał art. 117 konstytucji. Gdyby rozporządze- 
nie wykonawcze do powyższej ustawy była 
niezgodne z konkordatem, pozestawałaby za- 
wsze droga zaskarżenia do Najwyższego Try- 
bunału Administraeyjnego. Powoływano się 
również w dyskusji na art. £10, który zapew- 
nia obywatelom, należącym do mniejszości 
narodowych — prawo nadzoru nad szkołami 
prywatnemi. Nie wyklucza to nadzoru ze 
strony państwa, gdyż inaczej sprowadziłoby 
się to do absurdu. Obywatele, należący do 
mniejszości, zachowują nadzór wewnętrzny 
nad podłegłemi sobie szksłami, lecz równo- 
cześnie podlegają nadzorowi ze strony pań- 
stwa. Cała dyskusja — stwierdza wiee- 
minister — miała charakter wyraźnie poli- 
tyczny. Najbardzicj atakowany był punkt u- 
stawy, który mówi o lojalności w stosunku 
do państwa. 

Nie wystarcza, aby kierownikiem szkoły 
i nauczycielem był przecietny  obywate!, 
który nie siedział w kryniinałe, Musimy żą- 
dać, by posiadał on poza wyrobieniem mo- 
ralnem odpowiednie kwahfikacje fachowe. 
pewne uzdolnienia pedagogiczne i uzdolnie- 
nia de wychowania młodzieży w duchu pań- 
stwowym. 

W myśl tej zasady zostały odpowiednie 
sformułowane artykuły ustawy, która musi 
zagwarantować rządowi możność usuwania 
ze szkoluietwa prywatnego jednostek nieod- 
powiednich. Niesłuszny jest zarzut, jakoby 
ustawa paraliżewała inicjatywę. Ustawa po- 
rządkuje stosunki w szkołnietwie prywatuem 
czego dcmaga się oddawna nauczycielstwo. 
i domaga się tego również sytuacja szkół 
prywatnych, gdyż w tej dziedzinie obowiązu. 
ją dotąd przepisy państw zaborczych z przed 
100 łat. 

W: dalszym ciągu po przemówieniu spra- 
wozdawcy. odrzucono wniosek pos. Stroń- 
skiego aby ustawę odesłać do komisji oświa- 
towej z poleceniem zasięgnięcia opinji ko- 
misji konstytucyjnej. E 

W głosowaniu, po odrzuceniu wszystkich 
poprawek, ustawę przyjęte według tekstu 
Komisji w 2-m i 3-m czytaniu. 

Zkolei przystąpiono do rządowego proje- 
ktu usławy o zmianie przepisów emerytal- 
nych. Imieniem komisji budżetowej sprawoz- 
danie złożył pos. POLAKIEWICZ, po którem 
wywiązała się dyskusja. 

Na. zakończenie wygłosił przemówienie 
wiceminister  STARZYŃSKI, odpierając za- 
rzuty opozycji. 

Głosowanie nad ustawą z powodu braku 
quorum odłożono do następnego posiędze- 
nia. 

REZERWY TEZ ZERO 
Dr. med. EM. CHOLEM 

Urolog. 
Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagieliońska 8, tei. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 

    

   

Na Zamku. 
WARSZAWA. 27.II. (Pat.) — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 27 b. m. w godzinach południo- 
wych prezydjum Naczelnego Komite- 
tu dła Spraw Bezrobocia w osobach 
prezesa b. ministra Klarnera i byłego 
ministra sen, Iwanowskiego. Pan Pre 
zydent żywo interesował się pracanii 
Komitetu. 

Przemówienie Ojca Św. 
przez radjo. 

RZYM, 27. II. (Pat). Dnia 28 lute- 
go o godzinie 18-ej Ojciec Święty wy- 
głosi przemówienie z okazji odczyty- 
wania dekretu o enotach i zasługach 
franciszkanki misjonarki Marji Pal- - 

lotta. Radjostacja "watykańska nada 
to przemówienie na fali o długości 
50,26 metrów.



Szekspir a Istvan Mihaly 
na Pohulance. 
(B-fieksje na marginesie dwu sztuk), 

Należy podkreślić z uznaniem kona 
sekwencję w planie repertuarowym 
dyr. Szpakiewiczą. Zdawałoby się, że 
po powodzeniu kasowem, które da- 
ła sztuka „Mam lat 26—dyrektor sku 
si się na powtórzenie podobnego te- 
matu arcyyspółczesnego. Tymczasem 
tego nie uczynił, co dowodzi wielkie- 
go rozumieniu podstawowej misji te- 
atru wileńskiego: kształcenia wszech- 
stronnego tak różnojęzycznej elity 
grodu. A w dziele kształcenia — naj- 
potrzebniejszym czynnikiem jest czyn 
nik kontrastu — zarówno treści ide- 
owćj, jak formalnej dzieł sztuki. Otóż 
lepszego kontrastu — jak zestawienie 
sceniczne „Dwunastej nocy* z „Mam 
lat 26 — trudno znaleźć. Przeto ka- 
żdy, kto był na tej ostatniej sztuce, — 
musi posłuchać Szekspira. I z przy- 
jemnością już skonstatowałem aplau- 
zy tych, którzy byli na obu przedsta- 

wieniach. 

Pierwsza pointa kontrastu uderza 
odrazu. Tam, — u Mihaly — noc w 
duszy człowieka, — tu, — u Szekspi- 
ra — pogoda;-dzień słoneczny. Boha- 
ter dni-ponurego bezrobocia Bela, 
— kocha, cierpi, ale się nie zdobywa 
na odbłysk chociażby słoneczności, 
aczkolwiek miłość sama w sobie jest 
emanacją wzlotu duszy ku słońcu, si- 
łą, budzącą nadzieję, a więc moc do 
walki, do przetrwania! Nad tą miło- 
ścią ciąży, — i to jest zrozumiałe —- 
koszmar nędzy, — atoli z tego uczu- 
cia Bela nie rozpiął skrzydeł do lotu... 

U Szekspira, Miłość, będąc udręką 
poetyczną serca księcia Orsyno, zmu- 
sza go do szukania, do zdobywania 
drugiego pięknego serduszka. Dra- 
mat cichy, pastelowy, w porównaniu 
z dramatem Beli. Pierwszy rozkwita 
jak kwiat łaknący rosy, drugi — skrę- 
ca się, zamiera, jak liść rażony mro- 
zem. Wieść o nowem życiu w łonie 
żony, nie szarpie duszy Beli radością 
-— pomimo radości kobiety, jego ko. 
biety. Nie przemyka przez usta jego 
żaden uśmiech, będący przywilejem 
młodości — nawet w godzinie życio- 
wej opresji. Szekspir w duszach bo 
haterów swoich roztacza usok melan- 
cholji, wyciągającej dłonie ku pięk- 
nu, które w sobie mają, — ku czyn- 
nikowi, którego Mihaly w swych peo- 
staciach nie widzi. I to właśnie nada- 
je pracy jego ten odcień ponurej gro- 
zy, wyrzutu społeczeństwa, które po- 
zwala ludziom układać tak ciężkie ist- 
nienie. A gdy dodamy wyraźny pos- 
mak aktualności, przejaskrawionej po 
dziennikarsku, rozumiemy, dlaczego 
najprzychylniejsi dla autora, odmó- 
wili sztuce wartości artystycznej. Nie- 
podniosła jej i serja „wstawek saty- 
rycznych — skądinąd ilustrujących 
dosadnie bestję łudzką. 

  

Jakiż kontrast — pantomina Szek- 
spira — żartującą gracją póz i zwiew- 
nością melodji! Łączy się ona irracjo- 
nalnie, powiem, z uśmiechem, z hu- 
norem genjalnego autora. 
Itunervus rerum: różnicą dwu 

tchnień duszy: genialnego Szekspira i 
zimnego, bez natchnienia konstrukto- 
ra — publicysty, bez poczucia stylu — 
któremu byłoby ryzykownem przyz- 
nać nawet skrę talentu. Gdyby nie na- 
si niepospolicie utalentowani Makoj- 
nik i Radulski, — byłaby sromotna 
klapa. 

Dlatego, powtarzam, — próba ze 
stawienia dwu typów sztuk z innych 
regjonów ducha poczętych: z humoru 
a ponurego defetyzmu, — jest nader 
pomyślnem posunięciem dyrekcji. 

  

LEOM WOŁŁEJKO. 

Humor — jest wiecznym, za Szekspira 
i za dni naszych. 

Najpiękniejszy czar miłości — żyje 
w oteczy šmiesznostek. — I to właśnie 
dali widzowi, tak spragnionemu szcze 
rego humoru — tacy nasi odtwórcy, 
jak Wyrwicz, Wołłejko,  Ciecierski. 
Stronę poetyczną utworu uwypuklili 
mistrzostwem słowa i pozy panie 
Marecka i Kamińska, oraz p. Szpakie- 
wicz — posiadacz pięknego organu mo 
wy i mistrz deklamacji. P. Milecki 
wniósł pełnię młodej werwy i śpiewał 
b. ładnie. P. Wyrwicz? Ach ten Wyr- 
wicz, wyglądający z poza kraty wię- 
ziennej i zapewniający Wołłejkę i Cie- 
cierskiego, że... nie jest warjatem! Kto 
nie widział takiego Malvolio- — niech 
śpieszy na Pohulankę!. : 

Wysokie utrzymanie stylu komed- 
ji, ujętej sporo w tryby dzisiejszej in- 
secenizacji — jest jeszcze jednym kon 
trastęm, dzielłącym dwie konsystencje 
psychiczne autorów. | 

A więc warto oglądać i to i tamto... 
by wzbudzić w sobie gamę myślowych 
refleksów. Zarówno stare jak nowe 

  

   

Wilno wymagało... kontrastów. A więc 
je ma. A. Miller. 

    

Konferencja gospodarcza 
wojewody Iwewskiego 

z Ukraińcami. 
Jak donoszą pisma lwowskie, w 

ub. poniedziałek odbyła się we Lwo- 
wie w Urzędzie Wojew. pod przewod- 
nictwem wojewody Rożnieckiego kon 
ferencja gospodarcza, w której wzię- 
li udział najwybitniejsi działacze u- 
kraińscy ze sfer spółdzielczych i gos- 
podarczych z sen. J. Pawlikowskim, 
dr. Kost'Lewickim, inż. Palijem i po- 
słem Żuckim na czele. 

Obrady otworzył dłuższem przemó 
wieniem wojewoda dr. Rożniecki, któ 
ry oświadczył, że wobec panującego 
kryzysu gospodarczego, chce zapoz- 
nać się ze stanem i postulatami ukra- 
ińskiego życia gospodarczego, przy- 
czem zawiadomił, że stenogram kon- 
ferencji otrzymają władze centralne i 
wojewodowie stanisławowski i tarno- 
polski. 

Referat wygłosił sen. Pawlikows- 
ki — poczem, po licznych przemówie- 
niach, wojewoda zamknął konferen- 
cję, reasumując jej wyniki. 

Jak zaznacza w końcu sprawozda 
nia „Dilo“, cała narada odbyła się 
bardzo godnie i poważnie. 

Miljonowe zamówienie. 
KATOWICE, 27. II. (Pat). Jak donosi 

prasa, zjednoczone huty Królewska i Laura 
otrzymały od kołei belgijskich zamówienia 
na materjały nawierzchniowe na sumę około 
3 miljonów franków szwajcarskich. 
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dziś nieodwołalnie ostatni dzień, 
gdyż przemjera dawno oczek, przeboju 

Pomimo niebywałege powo- 
dzenia arcydzieła fihnowego 

ROMANSE CYGAŃSKIE 
i Józefem Szildkrautem oraz cygańską kapelą 

Rek 1914 
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Odglosy sprawy klajpedzkiej. 
Min. Zaunius — o zatargu. 

Min. Zaunius, po powrocie z Ge- 
newy w rozmowie z przedstawiciela- 
mi prasy, powiedział m. in. co nastę- 
puje: 

Z punktu widzenia Litwy, zatarg 
został zakończony i skarga niemiec- 
ka nie pociągnie za sobą żadnych in- 
nych następstw. 

Niemcy zabiegają, by państwa — 
sygnatarjusze zwróciły się do Trybu- 
nału Haskiego, litewskie ministerstwo 
spr. zagr. jednak nie drzemie i ze swej 
strony również poczyniło odpowied- 
nie kroki. Co się tyczy mej opinji o 
wyniku tej sprawy — muszę powie- 
dzieć, że do naszego powodzenia zna- 
cznie się przyczynił delegat niemiecki 
von Biilow swym gwałtownym i nie- 
uzasadnionym atakiem,  przyczem 
duch jego przemówienia nie był du- 
chem Ligi Narodów, lecz tchnął przed 
wojennemi nastrojami Niemiec. 

Na zapytanie, jak się zachował 
przedstawiciel Polski, dr. Zaunius od- 
powiedział: Na posiedzeniu Rady Li- 
gi Narodów tylko referent wykazuje 
aktywność, reszta siedzi i słucha. Dy- 
plomaci polscy są zbyt mądrzy, by 
można było czytać w ich twarzach. 

Na zapytanie, czy państwa — sy- 
gnatarjusze nie zechcą połączyć spra- 
wy kłajpedzkiej z zatargiem polsko- 
litewskim — dr. Zaunius odparł, że 
nie sądzi, aby chwilę obecną można 
było w tym celu wyzyskać. 

KOWNO, 27. Il. (Pat), Minister 
Zaunius wygłosił przemówienie, poś- 
więcone sprawie zatargu kłajpedzkie- 
go. Według. Zauniusa, Niemcy dążą 
do utworzenia z kraju kłajpedzkiego 
wolnego państwa, ażeby z czasem u- 
łatwić przyłączenie go do Niemiec. Te 
go planu Niemcom nie uda się prze- 
prowadzić — oświadczył Zaunius. 

Będziemy z całą stanowczością 
bronić autonomji kłajpedzkiej. Nie po 
trzebujemy zapewniać, że Kłajpeda 
stanowi integralną część państwa li- 
tewskiego. Niemcy rozpowszechniają 
pogłoski, jakobyśmy mieli zamiar og- 
raniczyć autonomję Kłajpedy. Pogłos- 
ki te są bezpodstawne. Sprawa się 
przedstawia wręcz odwrotnie. Cały sze 
reg postanowień statutu kłajpedzkiego 
został naruszony przez Niemcy. Doty- 
chczas wszystkie te wypadki traktowa - 
liśmy pobłażliwie. Jednakże wypadki 
ostatnie wyczerpały miarę cierpliwoś- 
ci i zmusiły nas do zastosowania ost- 
rych środków w celu spowodowania 
poszanowania naszych praw. Mamy 
nadzieję, że burza minie jeszcze w ro- 
ku bieżącym i że sprawa zostanie de- 
finitywnie załatwiona. Min. Zaunius 
omówił niektóre ustępy mowy kancle- 
rza Brueninga i oświadczył, że repre- 
sje stosowane być mogą jedynie do te- 
go państwa, które nie wykonywa mię- 

dzynarodowych zobowiązań. Jest rze- 
czą oczywistą dla każdego, które z 0- 

Kro HELIOS 

Brygidą Helm 
„„Royal-Tzigann-Jazz“ — 

odbędzie się w ponie- 
działek dnia 29 lutego 

   

    

     

z nie- 
zarównaną 
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SZ. KREMER 
Ostatnie nowości sezonu wiesennego 

Wilno „al 

E Ara CATS 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Lokator“. 
(Facecja tutejsza), 

Chibo niema na całych Sołtanisz- 
kach ani jednej duszy, żeb nie wie- 
działa jak wygląda i gdzie kwateruji 
pan Michał Kwacz, wdowiec, gospo- 
darz i mularz okuratny. Nawet ma- 
łusińki dzieciuk z tamtejszej parafji 
— palcem pokaży stareńka chatuszka 
z jednym kominem, dziurawym da- 
chem i niewielczenko salko na luf- 
cie, a już, późniejszo poro, chto chce 
niechaj sam zgaduji jak ta ulica nazy- 
wa sie gdzie pan Kwacz mieszka i pod 
którym numerem sama chatuszka do 
ulicy przytuliwszy sie stoi. 

Bo, prawda powiedziawszy, nicht 
by i zgadnąć nie potrafił: znakiem te- 
go i ta ulica nijak nie nazywa sie i na 
chatuszce nijakiego numeru niema! 
Ot, „dom Kwacza* i dość!! Starczyło 
panu Michałowi i takiego adresu, bo 
ani on do ludziow nie miał interesu. 
ani ludzi do jego. Bywało, na jesieni, 
skonczywszy robota, zaszyi sie do swo 
jej kwatery i siedzi cała zima, jak bor 
suk w jamie, z chaty nie wychodząc, 
i świata Bożego nie widząc. Czasami 
tyko, w niedziela, zacisnewszy oku- 
ratna kantyczka pod pacha, szed do 
kościoła, a po nabożenstwie, zacho- 
dził do kramy i, nakupiwszy prowi- 

, zji na cały tydzień, sunoł sie znów do 
swojej kwatery, żeb znow cały ty- 
dzień nosa z jej nie wysunąć... 

Mówili ludzi co pan Michał ćwie: 
ka w głowie ma, baby szeptali sie, co 
po śmierci żony pan Kwacz od - 

dziow uciekać poczoł, — ale wszyst- 
kie oni wielka mieli obmyłka, bo pan 
Kwacz ani ćwieka w głowie nie miał, 
ani od ludziow uciekać nie chciał. 

Lubił tyko jedna rzecz: spokoj- 
NOŚĆ... 

Stary już był i z nikiem chewry 
nie prowadząc, potrafił cały tydzień 
nic nie gadać, Nawet modlitwy z kan- 
tyczki czytał cicho — żeb tyko hała- 
su nijakiego nie robić i cichości a spo 
kojności nie łamać. Nawet latno poro 
na mularce, cegły ob cegła nie stuk- 
noł a nabrawszy wapny na kielnia, 
tak dołikatnie jo cegły pokrywał, jak- 
by naprzykład, chleb masłem abo 
piernik kremem szmarował. A już za- 
wszystkim niedobrze było jeśli wie- 
czorem, powracając z roboty, spotkał 
na ulicy awtobus, abo wiejska drabi- 
na na żelaznych kołach! W ta pora 
chował sie gdzie do bramy, abo ręco- 
mi zatykał uszy, mrużył oczy i taka 
stroił mina, jakby chto gorąca woda 
za kownierz jemu lał, Jednym sło- 
wem lubił pan Michał spokojność i ra- 
dował sie haniebnie, co i wieki tak 
żyć będzi, bo w swojej chatuszce 
mieszkał sam, a malusinka saleczka 
na lufcie stała pusta — znakiem tego, 
co pan Kwacz ze strachu, żeb jakiego 
hałaśliwego kwateranca*) nie wpuś- 
cić, za-nijakie piniędzy w arenda jej 
nie wydawał'i tak cały interes nastro- 

*) lokatora 

  

ił, co i pytać sie tej salki nicht do jego 
nie przychodził... 

Ale przytrafiła się taka zdarzenia, 
co nietyko cała chitrość pana Michała 
rozwaliła sie na drobne kawałki ale 
i on sam mało życiem swojej spokoj- 
ności nie przypłacił... 

  

    

  

Jakości latno poro, w świąteczny 
dzień, po nieszporach, — dwóch ludzi 
siedziało na progu Michałowej chaty. 

Jeden z ich trzymał kantyczka na ko- 
lanach i mileżał, ale drugi, z ogrom- 
niasto łysino i jeszcze większymi wą- 
sami, wymachiwał ręcoma, stukał no- 
go ob ziemia, kaszlał i pluwał i aż du- 
sił sie od gadania. Musi ciężka była je- 
go gawęda, kiedy nareście, skoczyw- 
szy na równe nogi, czyrwono chustko 

obtar pot z łysiny i tak prawił: 

„Nu, kiedy taki upor masz — to 

nie bierz. Ja tobie, Michałka, jeszcze 
raz mówia, co takiego kwateranca je- 
szcze w życiu ty nie widział! Miod — 
nie chłopczak! Cichi, spokojny, opłat - 
ny. I chaty popilnuji i hałasować nie 
będzi. Przyjaciela ty będzisz mieć — 
nie kwateranca. On tobie i w chorobie 
szklanka wody poda i felczera przy- 
prowadzi. Bierz jego na salka — póki 
radza, — bo lepszego i na Świecie nie 
najdzisz!.. 

Pan Kwacz (to on z kantyczko sie- 
dział) miał oczy do ziemi wbiwszy i 
nie dawał wielkiej wiary tej mowie, 
bo miarkował, co ten łysy, z wielkie- 
mi wąsami — orator — był łgarz i 
kręciciel nieabyjaki. Znał jego szmat 
czasu i wiedział, co on konfety na Lu- 
kiszkach na loterja puszcza i z tego 
chleb je. Znakiem tego nie miał do je- 
go nijakiego spohadania**), ale po- 

  

**) zaufania, 

bu państw Litwa, czy Niemcy — 
nie spełnia zobowiązań międzynarodo - 
wych. Żadne pogróżki nie powstrzyma 
ją nas — zakończył minister Zaunius 
— od obrony przysługujących nam 
praw. 

  

Niemcy kłajpedzcy rejterują. 
Pod wpływem niepowodzenia w 

Genewie i tendencyj Berlina do polu- 
bownego zlikwidowania konfliktu (o 
przyczynach tych tendencyj pisališ- 
my we wczorajszym artykułe) Niem- 
cy kłajpedzcy zaczynają ustępować. 
Po rezygnacji Bóttchera, -otwierają- 
cej możliwości utworzenia nowego 
Dyrektorjum, obecnie niemieckie par 
tje większości Sejmiku kła jpedzkiego 
zrobiły dalszy krok w tym kierunku. 
Jak donosi „Memeler Dampfboot* 

  

_ wystosowały one do gubernatora Mer- 

kisa pismo o następującej treści: 
„Dnia 9 b. m. zażądał Pan od nas wska- 

zania kandydatów na stanowisko Przewodni- 
czącego Dyrektorjum. Pozwoliliśmy sobie za- 
komunikować Panu w dniu 10 b. m. dlacze- 
go zadośćuczynienie Pańskiemu żądaniu by- 
ło wówczas dla nas niemożliwem. Jakkol 
wiek podtrzymujemy całkowicie nasz protest 
z dn. 6 b. m. (przeciwko przymusowemu usu- 
nięciu p. Bóttchera. Uwaga red.), to jednak 
obecnie, po złożeniu przez p. Bóttchera re- 
zygnacji z urzędu Prezesa Dyrektorjum, od- 
padły powody, które nam przeszkadzały za- 
dość uczynić Pańskiemu żądaniu*. Podpisani 
J. Kraus i Gubla. 

Oczywiście, p. Bóttcher złożył swo 
ją rezygnację, stosując się do rady 
Berlina. Stamtąd też pochodzi inicja- 
tywa wyżej przytoczonego pisma. 
Rząd niemiecki, wierny swej linji po- 
litycznej, pragnie coprędzej „załatać 
przykry incydent, z powodu którego, 
dzięki gorącemu temperamentowi u- 

  

   

  

  

  

rzędników Min. Spr. Zagr. Rzeszy na- 
raził się niebacznie w Genewie na dot 
kliwą klapę. 

Powstaje pytanie, czy wobec tych 
zabiegów, będzie się on w dalszym cią 
gu starał o skierowanie sprawy do 
rozważenia przez Trybunał Haski. 

rz. 

Nacjonaliści niemieccy potępiają 
umiarkowanie Berlina. 

Jak podaje „Lietuvos Aidas“ (Nr. 44), 
prawicowa prasa niemi 8 о 
świadczenia organi. 

jące się od r: 
sowania energicznych 
wy. Studenci uniw. 
jęli rezoucję 

    

    

        

    

   
iędem Lit- 
iego przy- 

ającą w ostrych słowach 
rząd niemiecki, który „nie wyzyskał wszyst- 
kich możliwości w kwestji kłajpedz . 
Rząd zdaniem nacjonalistów niemieckich, nie 

ie robi, by „ograniczyć bandytyzm litew- 

          

   

   
he Ztg.”, ro: stosunki П- 

tewsko-niemieckie w zwi z zatargiem 
kłajpedzkim, dochodzi do wniosku, że zmniej 
szanie się obrotów handlowych między obu 
państwami wywiera wpływ również na sto- 
sunki polityczne. O ile niektóre sfery niemiec 
kie domagają się zastosowania reprosyj eko- 
nomicznych wzgłędem Litwy, to zapór A 
że w pierwszym rzędzie ucierpiałaby na tem 

łajpeda. Następnie „Vs. Zig.* cytuje pismo 
pierwszego premjera litewskiego do prezesa 
konferencji pokojowej w V alu. Pismo to 
głosi, że stanowisko 'Litwy względem Enten- 
ty jest absolutnie identy: stanowiskiem 
Polski, W ostatniem dz niejedno- 
krotnie się wydawało, oświadczenie to 
wciągnięcie Litwy do pr iemieckiej bar 
jery wschodniej utraciło. rację bytu. żby 
to była iluzja, zapytuje „Vos. Ztg.* 

„Berliner Ztg. am Mittag“ zamieszcza spra 
wozdanie swojego korespondenta  warszaw- 
skiego, w którem figuruje twierdzenie, i 
ki wypadkom kłajpedzkim Polsk 
nowy impułs w kierunku pojednania się 
Litwą. 

     
  

   
  
 

  

  

  

   

          

    

    

   
     

     

    

B. król Alfons nie stracił ochoty do tronu. 
Manifest do „wiernych* Hiszpanów. 

MADRYT. 27.1. (Pat.) Były 
Król Alfons oraz książę Bourbon d'Fst 
wydali manifest do Hiszpanów, w któ 
rym były król oświadcza, że z powodu 
anarchji panującej w jego kraju zmu 
Szony jest przerwać milczenie. Były 
król powtarza, iż abdykował, nie wy- 
rzekł się jednak nigdy swych praw i 

13-90 marca wybory 
BERLIN. 27.HI. (Pat.) — Ustawa, 

wyznaczająca termin wyborów pre- 
'zydenta Rzeszy na 13 marca, względ- 

wzywa wszystkich Hiszpanów, żeby 
skupili się pod jego sztandarem, wre- 
szcie były król oświadcza, że uznaje 
swego wuja Karoła Bourbon d'Est za 
głowę rodziny i wzywa Hiszpanów 
wiernych monarchji do utworzenia 
prowizorycznego rządu i zwołania 
konstytuującego zebrania Kortezów. 

Prezydenta Rzeszy. 
nie 10 kwietnia, została przez Reich- 
stag przyjęta jednomyślnie, 

Senat francuski odrzucił reformę wyborczą. 
PARYŻ. 27.II. (Pat.) — Senat przy- 

jął 216 głosami przeciw jednemu ca- 
łość ustawy wyborczej, utrzymując 

powtórne głosowanie i odrzucając pra 
wa wyborcze kobiet. 

W drodze pokojowej — albo przemocą. 
FILADELFJA, 27. JL (Pat). W 

wywiadzie z przedstawicielem jednego 
z tutejszych dzienników sen. Borah 
oświadczył, że traktat wersalski powi- 
nien ulec zmianom albo w drodze po- 

kojowej, albo przemocą. Jedyna na- 
dzieja na zmianę stanowiska Francji 
w sprawie traktatu wesalskiego — do. 
dał Borah — płynie z warunków go- 
spodarczych. 

Nowa ofiara boksu. 
BERLIN, 27. U. (Pat). Podczas wczoraj- 

szych walk bokserskich w Berlinie wydarzył 
się tragiczny wypadek. Jeden z młodocia- 
nych bokserów berliūskich Voelkner, powa- 

MADNST ACER NROCTERZĄ 
AGB UG ER TDTP TR CD OD A ROH GE CA 
UWAGAI JUTRO! 

ROK 1914 

  

Niemiecka 27 laj 
[a | z Jadwigą Smosarską 

e] - ki.., HOLLYWOOD 
już otrzymane e] *° 1 HELIOS 

EGANEDZORER ZANE CGAWESECO 
kei 

słyszawszy co: „w chorobie szklanka 
wody poda* — poczoł już przemyśli- 
wać: ci nie wpuścić tego chłopczaka 
na kwatera do salki... 

A tymczasem łysy, obaczywszy ca 
pan Kwacz już łamać sie poczoł — da 

waj dalej namawiać: 

„Ty patrzaj, Michaśka — mówił 
— ja tobie dobrze radza. Bierz chłop- 
czaka! On ciebie i od złodzieja odbro- 
ni. Bo jeśli dowiedzo sie, co ty i ko- 
piejka w zapasie masz, — mogo abo 
nožem zakroič, abo chata podpaliwszy 
upiekč ciebie jak pietucha!!“ Tu po- 
czął łysy niby to kaszlač i pluwač, ale 
w sekrecie przypatrywal sie, co pan 
Michal na te strachi powie. A pan Mi- 
chal, naczysto zbity z pantałyku, po- 
słyszał raptownie jak zimne mrówki 
poczęli chodzić jemu po plecach, a, 
późniejszo poro, wstał z progu, podał 
ręka łysemu i cichenkim głosem wy- 
szeptał: „Osim złotych na miesiąc... i 

niechaj jutro wnosi sie....*. 

Łysy tyko na fo i czekał. Chwyciw 
szy ręka pana Kwacza, poczoł tak dzię 
kować i obcałowywać pana Michała. ' 
co ten aż łokciami bronić sie musiał. 
P6žniejszo poro, nasunewszy na lysi- 
na wymietoszony kapelusz, — puścił 
sie jak piorun do miasta i, po pary cza 
su, zginoł naczysto z oczy... 

Nich nie zgadni jaka pomyszlenia 
miał łysy po drodze. Wiadomo tyko, 
co uśmiechał sie i bormotał cości pod 
nosem, — aż, nareszcie, odwróciwszy 
sie w tamta strona, gdzie stała chatu- 
szka Michałowa, pogroził palcem i po- 
wiedział: 

„Nu, Michaśka, będziesz ty miał 
caca! Dzięki Bogu, co ja tego żulika 
z mojej chaty wyżył!* 

A pan Michał tymczasem, nic nie 
wiedząc, cichenko odmówił antyfony 

  

    

lony przez przeciwnika, upadł tak nieszczęś 
liwie, że stracił przytomność i zmarł po prze- 
wiezieniu do szpitala. 

SRTTOEWWERZ O OZTZE REDY CZEGNIEZZYDEO. 

Największy dźwiękowiec świata 

Śpiewający błazen 
W rol. gł: Al. Jolson i Sonny boy. 

Jeż = wek dnie Światowid 
KUOWEEY INTER 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

z kantyczki, zakłuczył drzwi, położył 
sie spać — i zasnoł... 

Na drugi dzień na raneczku, tyko 
słonce wschodzić poczęło, poczuł Mi- 
chał, co chtości jakby w szyba braz- 
ga sie***). Zerwawszy sie z łóżki, pod 
szed do okny i zejrzał chłopczaka, lat 
osimnastu, jak stał, kownierz od ma- 
rynarki nastawiwszy, na dziedzinczy- 
ku i na dach patrzał. 

  

„To kwateraniec!* — pomyślał 
pan Michał i długo nie czekając, wzioł 
kłucz od sałki, odemknoł okno i wy- 
sunoł głowa na dziedzinczyk. A chł»- 
pczak, obaczywszy gospodarza, cza- 
peczka z głowy zdjoł, odwitał sie pie- 
knie i taka mowa rozpoczoł: 

„Tu moj dziadźka wczoraj kwa- 
tera dla mnie wzioł. To prosza mnie 

klucz dać i samemu na robota iść! 
Wszystko będzi w całości. Nie lękaj 
sie, pan gospodarz! Ja w krzesłowej 
fabryce pracuja. A arenda — to pod 
wieczor przyniosa. Na imia mnie: 
Joziuk a familja: Gill“. 

Nie spodobał kapeczka pan Kwacz 
tej mowy. Już nadto nieokuratnie ja- 
kości ona wychodziła. Klucz teraz, a 
arenda późniejszo poro?! Niezgrabnie 
jakości!! Ale że chłopczak był zgrab- 
ny i bojki a pora była do roboty iść, 
— dał pan Michał klucz chłopczakowi 
% to umowo, co, powróciwszy z robo- 
ty, sam obaczy ci okuratnie wnios sie. 
ci ścian ćwiekami nie podziurawił i 
ci inszej szkody nie narobił. A chłop- 
czak zrazu na wszystko przystał, 

chwycił klucz i poleciał... 2 

Zostawszy sie sam pan Michał zgo- 

tował sobie śniadanie, przypasał far- 
  

**w) stuka. 

Nr. 48 (2290; 

RADJO. 
NIEDZIELA, dnia 28 lutego 1832 roku. 

10.15: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa 
z Bazyliki Wieńskiej, 11.58: Sygnał czasu. 
12.00: Hejnał z wieży katedralnej. 12.10: Ko- 
munikat meteor. 12.16: Przemówienie. 13.15: 
II część poranku symf. 14.00: „Prace wio- 
senne w hodowli drobiu* — odczyt. 14,20: 
Aud. rolnicze, 15.15; Aud. żołnierska. 15.55: 
Aud. dla dzieci. 16.20: Muzyka połska (pły- 
ty) 16.40: Przemówienie Wacława Sieroszew- 
skiego. 16.55: -. z Muzeum Narodowego. 
17.30: „Muzyka mowy polskiej” — odczyt. 
17.45: Pogad. z cyklu „Kobieta ma głos*! — 
„Praca kobiety — lekarki", 18.00: „Sejm wi- 
leński 1922 r.* — odczyt. 18.15: Koncert po- 
południowy. 19.00: Piosenki litewskie. 19.20: 
„Co się dzieje w Wilnie*? — pogad. 19.40: 
Program na poniedziałek. 19.45: Słuchowiska 

15: Koncert kameralny. W przerwie recy- 
. 22.00: Koncert solisty. 22.40: Kom. i 

aneczna. 

  

   

    
„ dnia 29 lutego 1931 r 

ygnał u. 18.35: Program dzien- 
: „Uprawa i użytkowanie Inu" — od 

ersytet rolniczy. 14.35: Mu- 
Kom. 15.25: „Język polski 

odczyt. 1 
: Lekcja francus 

Qodzienny odcinek powieściowy. 
r 5. Bacha. 17,10: „Jak uczymy się mó- 

— odczyt. 17. oncert popołudniowy. 
18.50: Wileński komunikat sportowy. 19.00: 
„Wilno od najdawniejsz: czasów Jagiello- 
nów'* — odczyt. 19.20: Przechadzki po mieś- 
cie, 19.30: Pro, m na wtorek. 19.35: Pras. 
dzien. rad Opera „Dama Pikowa* 

Czajkowskiego. „40: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
BRZÓZKA MAŁA, BRZÓZKA BIAŁA... 
W niedzielnym programie dla dzieci jak 

zwykle znajduje się radjotygodnik p. t. „Co 
się dzieje na świecie* w opracowaniu J. Mi- 
lewskiego. W' dalszym ciągu programu usły- 
szą dzieci djalog „wujcia radjowego* Henry- 
ka Ładosza o tem, jak to „brzóska mała, brzó 
ska biała w polu sobie stala“ (godz. 15,553. 

KONCERT KAMERALNY. 
Wieczorem o godz, 20,15 (niedziela) wystę 

pi w studjo wileńskiem kwartet smyczkowy 
prof. A. Kontorowicza. Wykonane zostaną 

utwory Mozarta, Beethovena i Borodina. 

W TROSCE O ROZWÓJ LNIARSTWA. 
W cyklu wykładów, składających się na 

kurs Radjowego Uniwersytetu Rolniczego na- 
dany zostanie w poniedziałek o godz. 13,40 
odczyt dr. Janusza Jagmina p. t. „Uprawa ż 
użytkowanie Inu", W związku z hasłem samo 

arczalności kraju i dążności do ograni- 
czenią wwozu zagranicznych surowców przę 
dzalnych wzrosło zainteresowanie się upraw: 
lnu, który staje się surowcem coraz bardziej 
poszukiwanym na rynku wewnętrznym. Od- 
czyt dr. Jagmina pouczy rolników 0 korzys- 
ciach, jakie daje gospodarce narodowej roz- 
wój Iniarstwa w Polsce. 

OPERA WARSZAWSKA. 
O godz. 20-ej w poniedziałek rozpocznie 

się transmisja z Teatru. Wielkiego w Warsza» 
wie opery Czajkowskiego „Pikowa Dama". 
Obsada tego przedstawienia jest interesująca 
ze względu na znaczną ilość nowych sił. Hra- 
binę śpiewa p. Ada Lanczewska-Sławińska, 
Lizę — p. Maryla Krzywiec, jej towarzyszkę 
Paulinę — W. Roessłer Stokowska. Partię 
Hermana wykona Ignacy Dygas. Dyryguje T. 
Mazurkiewi 

DLE STS 

Pogłoski. 
„Głos Narodu* podaje w jednym z 

ostatnich swych numerów wiadomość 
że „krążą w Wilnie uporczywe pogło- 
ski, że urzędnik województwa p. Pa- 
wlikowski ma być przeniesiony do Te 
runia i otrzymać nominację na stane- 
wisko wice-wojewody pomorskiego'. 
Nominacja ta ma rzekomo uchodzić 
w Wilnie za rzecz niemal pewną. 

Według tegoż pisma „mówi się ta- 
kże wiele i o tem, że były starosta 
grodzki w Wilnie p. Iszora będzie 
przeniesiony również na Pomorze da 
służby administracyjnej na jedno ze 
starostw grodzkich lub powiatowych 

Powyższe wiadomości pisma kra- 
kowskiego postaraliśmy się sprawdzić 
na miejscu. Potwierdzenia nie otrzy- 
maliśmy, natomiast zaznaczyć musi- 
my, że faktycznie w pewnych kołach 
krążą pogłoski, ale o tem, że p. Iszora 
ma być mianowany wice-wojewodą 
pomorskim. ewentualnie starostą 
grodzkim w Grudziądzu. O p. Pawli- 
kowskim zaś nic się nie mówi. 

      

  

    

    
   

  
zyka z płyt, 15. 
na Wileńszczy    

    

  

    

      

   

    

    

  
       

   

    

   

  

   

tuch, zebrał do wiadry mularska na- 
czynia i poszed do miasta na robota... 

Pod wieczor tego samego dnia, pow- 
róciwszy do chaty, obaczył pan Kwacz 
co ten kwateraniec — i prawda — a- 
kuratny chłopczak. Gdzie byli dziury 
w dachu — wszystkie słomo pozaty- 
kał, na salce okno odemknoł, dziedzin 
czyk zamiot. Dziwił sie pan Michał 
niepomału i przypomiał słowa łyse- 
go, co ob kwaterancu mówił: „że ta 
miod będzi — nie chłopczak*. Tak 
medytując, i na salka zbierać sie 'po- 
czoł. Żeb i kwateranca, znaczy sie, 
pochwalić i arenda od jego wziąść. 
Znakiem tego, umywszy sie i odziaw- 
szy sie czyściej, poszed po schodkach 
na salka, zastukał do drzwi, — ale że 
nicht ze strzodka nie odzywał sie, 
wzioł sie za klamka, odemknoł... i zdu 
miał! 

Do dziur, powybijanych w tynku, 
do ścian byli wpuszczone żerdzi. A ny 
tych żerdziach pod samym stalowa- 
niem wisieli jedna przy drugiej klat- 
ki, pelniusienkie gilów, sikorek i czy- 
żykow. Na podłodze wałał sie gruz i 
słoma a w samym kącie na ogromnia- 
stym piernacie, biez kołdry i podu- 
szki, spał Józiuk.., 

„Panie Święty!* -—— krzyknoł pan 
Kwacz i czymprędzej puścił sie po 
schodach na doł, Ale ci to ciekawość, 
ci niedobra przeczucia zatrzymała je- 
go wpół drogi, — dość co skierował 
on i na luft****) — obaczyć co tam 
dzieji sie? Znakiem tego powrócił pan 
Kwacz do strzodka... Na lufcie była 
ciemno i pan Kwacz szed, trzymając 
sie za grabiasty, coby, naprzykład, 
nie wykulić sie... Tak idąc, namacał 
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WIEŚCI I OBRAZKIZKRAJU. 
Komuniści organizatorami 

krwawych wypadków w zagłębiach węglowych. 

Jak już wczoraj donosiliśmy w 
pociągu pośpiesznym na linji Stołpee 
—Warszawa areszłowany został а- 
gent i pełnomocnik komunistyczny 
związku robotników górniczych. któ- 
ry udawał się na Górny Śląsk. Ze zna- 
łezionych przy nim dokumentów zde- 
łano ustalić, iż jest on specjalnym wy- 
słannikiem Kominternu, udającym się 
ze speejalną misją na Górny Śląsk w 
celu zaognienia na tamtejszym tere- 
nie strajku. Agent sowiecki miał za 
zadanie zorganizowanie punkiów opo 
ru w osiedlach rebotniezo-górniczych 
i wzmoenienie istniejących już tam 

Zaga 
Czyżby mord 

W dniu 4 b, m. mieszkaniec m. Dzisny 
Josel Zylkerg wyjechał w kierunku folwarku 
Zahorje gminy przebrodz z koniem i te- 
warem i w tajemni sposób zagi Po- 
szukiwania trwają, lecz narazie bez żadnego 
wezultatu. Zachodzi pedejrzenie, iż Zylberg 

   

  

    

      

jaczejek komunistyczn. Ze znalezio- 
nych przy nim szyfrów zdołano usta- 

Jić, że rozruchy na terenie Górnego 
Śląska zorganizowała Komunistycz- 
na Partja Górnicza, która stoi na u- 
sługach Kominternu. 

Z ujawnienia jeszcze bardziej sen- 
sacyjnych dokumentów, które ze 
względu na dobro śledztwa nie mogą 
być narazie ujawnione, nałeży przy- 
puszczać, iż zamieszki robotnicze w 

Zagłębiach węgłowych zostaną zlikwi- 
dowane i wszelkie knowania komuni- 

dkowe zaginięcie Kupca. 

styczne wkrótce stłumiene. (©) 

rabunkowy? 
zestał po drodze zamordowany i obrabo- 

  

wany zaś trupa złoczyńcy dla zatarcia Śla- 
dów ukryli. 

  

   

  

Wypadek ten jest żywo komentowany 
wśród mieszkańców miasteczka i gminy prze- 
brodzkiej. (e). 

Tragiczny wypadek na ieziorze Bolki. 
W, ubiegły czwartek na jeziorze  Bolki 

kilku parobków wyrąbało przerębię i gra- 
natami głuszyłe ryby. W e taki 
łowu ryb nagle nastąpił ni 
padek. Jeden z granatów tak fatalnie 
dował, iż odłamkami jego zostali ciężko po- 
ranieni 3 parobcy: 25-letni Piotr Rozewicz 
ze wsi Wištonki gininy lozińskiej, 20-letni 
Kazimierz Cukiel ze wsi Urwisty Przełącz, 

gminy wiśniewskiej i Adam Łabaniec ze wsi 
Guzdy gminy ewskiej. 

  

         

   

Piotr Rozewiez przed przybyciem pomocy 
lekarskiej zmarł. Dwaj pozostali parobcy od- 
wiezieni zostali do szpitala. Stan ich groźny. 

Przeprowadzone dochodzenie cełem usta- 
lenia skąd parobey otrzymali granaty zdoła- 
ło ustalić, iż tragicznie zmarły Rozewiez ed 
dwóch lat przechowywał w stodole 4 grana- 
ty pochodzenia francuskiego, które miał ja- 
koby znaleźć w starych okopach wojennych. 

(e). 

Znowu furmanka pod kołami pociągu. 
W dniu wezorajszym o godz. 15.40 na lin 

ji kołejowej Wilno—Lida pociąg osobowy 
Nr. 333 na 17 klm, najechał na przejedżające 
przez tor sanie poweżone przez Franciszka 
Stankiewieza ze wsi Meresztany gminy ru- 

domińskiej. Skutkiem zderzenia sanie zosta- 
ły rozstrzaskane. koń zabity zaś Stankiewicz 

siłą zderzenia został wyrzucony na zwały 
śniegu skutkiem czego uniknął niechybnej 
śmierci. 

Soleczniki. 
Zamordowaną kobietę wrzucono 

studni. 

Posterunek P. P. w Solecznikach w dniu 
"wczorajszym zaalarmowany został wiadomo- 
“cia o ohydnym mordzie dokonanym w jed- 

  

nej z pobliskich osad gminy soleczniekiej. 
W słudni znałeziono zwioki zamordowanej 
kebiety ze śladami ciętych ran na głowie za 
danych siekierą. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na miejsce 
wypadku wyjechały natychmiast władze śle- 
deze, celem przeprowadzenia dochodzenia. 
Dalszych szczegółów brak. (e). 

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

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tei. 94. 

  

Ą Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku 

Miejski > WIECZNI GŁUPCY 
Film mówiony w języku żydowskim 

Wkrótce Pieśń 'Cabalera. W roli głównej Ken Maynard. 

  

  
  
  

  LID A, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

į 8730 oraz futra i okrycia damskie i męskie.   
  
  

Lida. 
Na marginesie obchodu imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego w Lidzie i powie- 

cie, Ё 

Od szeregu lat obchodzi państwe całe 
© sposób uroczysty dzień imienin Budowni- 
czego Polski i Wodza Narodu Marszałka Pił 
sudskiego. Oddając bowiem hołd Temu Wiel- 
kiemu Mężowi, czcimy zarazem niezniszczal 
ną siłę narodu naszego, jego wiekową chwa 
dę. Lidzki powiatowy Komitet rozpoczął już 
przygotowania de obchodu  imieninowego, 

dokładając starań, by w roku bieżącym świę 
to Imienin Marszałka Piłsudskiego obchodzo 
ne było we wszystkich miasteczkach i wsiach 
powiatu jak najuroczyściej. Rozesłano do 

duchowieństwa, nauczycielstwa, urzędów gm. 
i wszystkich organizacyj społecznych odpo- 
wiednie pisma i odezwy. Program tego świę- 
ta w ogólnych zarysach przedstawiać się bę- 

dzie następująco: 1) Nabożeństwa we wszyst. 
kich świątyniach. 2) Uroczyste poranki dla 
dziatwy szkolnej we wszystkich szkołach po 
wiatu, na których wygłoszone będą odpowie 

dnie przemówienia, śpiewy, deklamacje oraz 
wydawane będą upominki dla najuboższych.    

jakby jaka skrzynka, a wpuściwszy 
«do jej ręka, chwycił za jakaści ciepła, 
sucha żywioła, co skoczyła ze skrzyn- 
ki i łapocząc skrzydłami, poleciała 
sgdzieści dalej... W ta pora zastękał i 
zaswistał cały luft. Wszystkie gołębi, 

zerwawszy sie ze swoich miejsc. le- 
<ieli w strona nieprzytomnego pana 
Kwacza, siądałi jemu na plecy, na rę- 
<y, na głowa... Myślek, biedulki. co im 
gospodarz garsteczka grochu  przy- 
nios. A on, pan Michał Kwacz, wdo- 
wiec, gospodarz i mułarz okuratny, —- 
trząs sie z przelęknienia, jak liść na 

osinie i nawet do drzwiczek trafić nie 
mog... 

   

Od tej pory poczeła sie wojna pa- 
na Kwacza z jego kwaterancem. Ja- 
kich sposobów nie chwytali sie obied- 
wie strony, tego i w bajkach nawet nie 
najdzisz. Kiedy, naprzykład, jednej 
nocy pan Kwacz za nieboszczyka prze 
brawszy sie po drabinie do Józiuka 
przez okno laz — Józiuk tak dzieg- 
<lem gęba jemu wyszmarował, co aż 
Spad z drabiny pan Michał i uderzył 
sie haniebnie. Na druga noc do sztur- 
*. poszed Józiuk i do kwatery pana 

Wwacza, w cząsie snu jego, — setka 
gołębi puścił W ta pora poczoł pan 

Kwacz kotow z całej okolicy zbierać 
i na gołębi Józiukowe napuszczać — 

ule Józiuk, dziura nawylot w podło- 
dze na salce zrobiwszy, wszystkie ko. 

ty łapał i nocyma na głowa panu Kwa 
«zu zrzucał... 

Śmiała sie z tej wojny cała para- 

ija ale pan Michal nie żartował. Nocy- 
ma nie spał, na robota nie chodził, — 

<iągle tyko przemyśliwał: jakby kwa- 
teranca z salki wyżyć! A kwateraniec 

-- latał jak szałony po dziedzincu. 

swistał, puszczał kamieniami na dach 
i pędzał swoje gołębi... 

Nareście, jakości na jesieni, kiedy 
wojna przycichła kapeczka, przy- 
szed do pana Kwacza — Józiuk na 
zgoda. Długo nie marudząc, opowie- 
dział jemu, — co służba dostał na ko. 
lei i, znakiem tego, musi zmienić kwa 
tera, bo na wagzał*****) daleko iść i 
nadto rano wstawać jemu nie chce sie 
a kwatera on ma przy wagzale i naj- 
dalej jutro tam wyniesi sie. Później- 
szo poro wybrał z kieszeni 40 złoty i 
na stoł położył. Tyle co trzeba — za 
pięć miesięcy. 

Jakaż słodka była gębulka pana 
Kwacza jak posłyszał, co kwateraniec 
wynosi sie! A już naczysto był zdur- 
niawszy, jak piniędzy obaczył. Podał 
tyko ręka Józiuku i wyszeptał: 

„Niechaj już i tak będzi... a podło 
ga zreperuja sam*. Późniejszo pora 
schował piniędzy do kieszeni i głowo 
kiwnoł. Tak — pogodzili sie: gospo- 

darz z kwałerancem... 

    

Na drugi dzień — Józiuk, przyszed- 
szy po ostatni kosz gołębi, wskoczył 

" do kwatery pana Kwacza i, rzuciwszy 
na podłoga ogromniasty piernat*), po 

wiedział: 
„Nie gniewaj sie, dziadźka! Weźmi 

ten piernat na pamiątka. Ty stary —- 
niechaj już twoim kościom  miętko 
bedzi“... 

Późniejszo poro wyleciał na dzie- 
dzinczyk i — zginoł... 

AAS 

AR dworzec. 
*) pierzyna. 

3) Akademje uroczyste. Jednocześnie Pow. 
Komitet rozesłał odezwę następującej treści: 

OBYWATELE ! 

W dniu 19 marca cała Polska złoży hołd 
wielkiemu Męstwu i niezrównanej Zasłudze. 

Jest to dzień Imienin Marszałka Józeta 
Piłsudskiego który na przełomie niewoli i 
wolności Narodu poprowadził swe bitne, kar 
ne i mężne hufcy rycerskie na bój o Nie- 
pedległość Pelski. Jak szeroka i długa zie- 
mia nasza od silnych fal Bałtyku po niebo- 
tyczne szezyty Tatr — po wszystkich wsiach 
miasteczkach i miastach uezei całe społeczeń- 
stwo w tym dniu Józefa Piłsudskiego, jako 
Strażnika narodowej petęgi i chwały oraz 
Ucsobienie poświęcenia i pracy dła Państwa. 
Wielbiąc i czeząc wielkość myśli i czynów 
Mersz. Józefa Piłsudskiego gromadźmy się 
w dniu Imienin Wodza pod sztandarem Je- 
go idei, czerpmy z Mocy Ducha Dosłojnego 
Solenizanta siłę i energję do przetrwania dzi- 
siejszych ciężkich czasów. 

Za Nim idąc musimy się doczekać lepsze 
go Jutra! 

    

OBYWATELE ! 

Wzywamy Was wszystkich w kim tylko 
bije gorące serce polskie, komu tylko debro 
Państwa głęboko leży na sercu kto umie ko- 
chač i wdzięcznym, byście w dniu Imie- 
nin Wielkiego Budowniczego Polski Przewod 
nika Narodu wznieśli ze swych miłością i 
wdzięcznością przepełnionych serc Potężny 
Wspólny Okrzyk: 

Niech Żyje Marszałek Józef Piłsudski dla 
dobra i chwały Rzeczypospolitej oraz dla 
szczęścia wszystkich Jej Obywateli 

  

Akademja ku czei Papieża w Bienia- 

koniach. 
Wi dniu 21 lutego b. r. w Ognisku paraf- 

nalnem w Bieniakoniach pod przewodnict- 
wem p. Markielisa Józefa odbyła się uroczy- 
sta akademja ku czci Papieża Piusa XI. Obe- 
е h na akademji było około 20 osób. 

   
        

  

Popierejele Przemysł Krajowy 

  

Epidemja odry. 
Ostatnio zanotowano kilkanaście 

wypadków epidemji odry w pow. świę 
ciańskim i eszmiańskim. Chorych 
dzieci izolowano. Również na terenie 
m. Wilna zanotowano wśród dzieci ©- 
koło 100 wypadków zasłabnięć na od- 
rę. Władze sanitarne zarządziły środ- 
ki zaradcze przeciwko rozszerzeniu 
się tej niebezpiecznej dla dzieci cho- 

roby. 

Akademja ku czci 
Washingtona. 

Wileński Obywatelski Komitet Wea 
jewódzki dla uczczenia 200-nej ro- 
cznicy urodzin Washingtona podaje 
do wiadomości publicznej następują- 
ce: 

Dnia 28 lutego (niedziela) o godz. 
13 odbędzie się w Małej Sali Miejskiej 
(Końska 1) akademja, poświęcona pa. 
mięci Jerzego Washingtona, wielkiego 
bojownika o wolność Stanów Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej. 

W programie odczyt dr. Mienickie- 
go p. L: „Jerzy Washington“, dekla- 
macje w wykonaniu artystów teatrów 
miejskich, chóry młodzieży szkolnej: 
orkiestra symfoniczna. 

Konferencje samorządowe 
Okr. Wil. Zw. N. P. 

W ostatnich miesiącach odbyło się 
szereg powiatowych konferencyj na- 
uczycieli - samorządowców. I tak: w 
Szczuczynie i Nowogródku dnia 13-g0 
grudnia, w Baranowiczach dnia 10-go 
stycznia, w Wołożynie 17-go stycznia, 
w Stołpcach 24-go stycznia, w Moło- 
decznie dnia 31-go stycznia, oraz w 
Nieświeżu i Wilejce dnia 7-go lutego 
roku bież. 

Na konferencjach tych omówiono 
program pracy na rok bieżący, spra- 
wę budowy szkół powszechnych i 
działek szkolnych, sprawę budżetów 
samorządów, propagandy pracy samo 
rządowej i organizację pracy samo- 
rządowej przy Oddziałach Powiato- 
wych zw. Naucz. Pol. 

Z ramienia Okręgu Zw. Naucz. P. 
w Wilnie (Komisja Samorządowa) na 
konferencje wyjeżdżali pp.: Jarzyna, 
Cała, Stanek i Stubiedo. 

W najbliższym czasie odbędą się 
podobne konferencje w szeregu in- 
nych powiatów. 

Projekt przejęcia kontroli 
paszportów przez straż 

graniczną. 

W związku z projektem przekaza- 
nia kontroli paszportów na wszyst- 
kich, lub niektórych przejściach gra- 
nicznych organom straży granicznej 
w miejsce dotychczasowych funkcjo- 
narjuszów policji państwowej, mini 
sterstwo spraw wewnętrznych rozes- 
łało do wojewodów pismo, w którem 
prosi o nadesłanie ważniejszych da- 
nych orjentacyjnych, dotyczących i- 
lości przejść granicznych, oraz orga- 
nów kontrolujących dotychczas pasz: 
porty na tych przejściach. 

Równocześnie ministerstwo pole- 
ciło wojewodom nadesłanie opinij, da 
tyczących celowości i potrzeby przeka 
zania kontroli paszportów straży gra- 
nicznej. 

Nalepki na rzecz bezrobotnych 
Ponieważ kupcy i przemysłowcy m. Wil- 

na dotychczas nie mogli zorganizować jedno- 
litej akcji na rzecz pomocy bezrobotnym, 
Komitet Wojewódzki do Spraw Bezrobocia 
wydał specjalne nalepki dla lokali handlo- 
wych i przemysłowych. Nalepki te od dnia 
dziesiejszego będą kolportowane przez Ko- 
miitet , co da możność p. p. kupcom i prze- 
mysłowcom indywidualnie poprzeć akcję po- 
mocy bezrobotnym przez nabywanie wspom- 
nianych nałepek w cenie 50 gr., 1 zł. i 5 zł. 
za sztukę. 

WI D[ E NS K I 

Aresztowania wśród Litwinów 
w Wilnie. . 

Naskutek zarządzenia Prokuratora Sądu 
Okręgowego w Wilnie dnia 25 b. m. w wy- 
niku przeprowadzonego dochodzenia aresz- 
towano 5 b. uczniów kłas wyższych litew- 
skiego gimnazjum w Wilnie, 2 studentów U. 
S. B. i jednego słuchacza Kursów Plastyki 
Wszyscy są narodowości litewskiej. 

Aresztowania nastąpiły za należenie do 

organizacji komunistycznej i utworzenie 
wśród uezniów gimnazjum litewskiego jaczej- 
ki komunistycznej. 

Po przesłuchaniu aresztowanych na mocy 
decyzji władz prokuratorskich osadzono w 

więzieniu na Łukiszkach. Zwołniony został 
tylko słuchacz Kursów, wobec którego zasto. 
sowano jako środek zapobiegawczy zobowią- 
zanie niewydalania się z Wilna. 

Ze względu na trwające dochodzenie bliż- 
szych szczegółów ujawnić narazie nie może- 

my. 3 (e) 

Zaginięcie zastawionych rzeczy 
w Lombardzie przy Biskupiej. 

Już ed dłuższego czasu krążą po mieście 
pogłoski o pewnych „nieporządkach* w lom- 
bardzie przy ulicy Biskupiej. Rozpoczęło się 
od tego, że kiedy szereg klijentów zgłosiło 
się do lomhardu po wykup  zastawionych 
rzeczy. okazało się, że rzeczy te w sposób 
zagadkowy zginęły. 

Wobec pretensyj ze strony klijentów, wła. 
ściciele łombardu złeżyli do policji meldu- 
nek, z którego wynika, że z lombardu zginę- 
ło szereg fantów i że o kradzież właściciele 
lombsrdu podejrzewają dwóch b, h pra- 
cownikow magazynierów, którzy widocznie 

  

czując greżące niebezpieczeństwe zbiegli ja- 
koby z Wilna (najprawdopodebniej do Fran 
cji). Wobec szeregu zażaleń ze strony poszko 
dowanych prokuratura nałożyła areszt na 
wszystkie wpływy lombardu, zanim cała spra 
wa nie zostanie całkowicie wyświetiena. 

Ja się ebecnie dowiadujemy dalsze do- 
chodzenie w tej sprawie prowadzone jest w 
dwóch kierunkach, a mianowicie: w eelu us- 
talenia czy rzeczywiście za zaginione fasty 
poneszą o©dpowiedzialność rzekomo zbiegli 
magazynierzy, czy też wchodzą tu w grę 
inne czynniki, 

  

Sprawca kradzieży w starostwie powiatowem 
aresztowany. 

Echa sensacyjnego włamania. 
W wyniku dochodzeń przeprowadzonych 

przez wydział śledezy w sprawie sensacyjn: 
go włamania do kancelarji starostwa Wileń- 
ske-Trockiego przy ul. Suhocz aresztowany 
został w dniu wczorajszym jako podejrzany 
o dokonanie tego włamania Ignacy Liber — 
bezrobotny, trzykrotnie karany za kradzi 

Śledztwo wykazałe, że wspomniany Liber 
wydelegowany został przez PUPP na doryw- 
czą pracę do starostwa, gdzie pracował 5 dni 
i ukończył pracę na dzień przed włamaniem. 

Przeprowadzene dochodzenie ustaliło, że 

noe po włamaniu Liber spędził na hulan- 
kach w rozmaitych podejrzanych knajpach. 

   

        

zaś po aresztowaniu go usiłował wykazać 
swoje „alibi* twierdząc że był w domu 
Zbadana w tej spra żona Łibera zaprze- 
czyla temu, składając zeznania rozbieżne z 
zeznaniami męża. 

Charakterystyczne jest. że w poniedziałek 
kiedy śledztwo w sprawie włamania było w 
pełnym teku, Libera osadzono w więzieniu 

Steianskiem za jakieś przewinienie admi 
straey jne. Dopiero po wypuszczeniu go z wię- 
zienia Stefańskiego został Liber zatrzymany 
powtórnie, tym razem pod zarzutem doko- 
nania powyższego włamania, (e) 

    

   

   

Echa porwania dziecka. 
Wiadomość o zagadkowem zaginięciu sy- 

na właściciela lombardu „Kresowja* Lejbo- 
wieza, © czem denosiliśmy już we wezoraj- 
szym numerze naszego pisma, wywarła w m. 
niezwykle silne wrażenie. Porwanie dziecka 
komentowane jest rozmaicie. Twierdzą, że 

dziecko porwane zestało przez szajkę szan- 
tażystów w celu wymuszenia okupu od p. 
Lejbowicza inni natomiast dowodzą, że ma 
się tu do czynienia z porwaniem dziecka w 

celach rabunkowych. Rodzice są hardzo za- 
niepokojeni losem swego dziecka. 

Władze śledcze dokładają wszelkich sta- 
rań, by w jak najkrótszym czasie wykryć 

Кв 
Dziś: Makarego. 

  

Jutro: Romana 

  

    

Wschód słońca — g. 6 m. 14 

| Zachód » — к. 16 т.50 

Spostrzežanin Zaklaču Meteereicgti U. $. B. 

w Wiizie z dnia 27.1! — 1932 reka. 

Cłónienia średnie w milimetrach: 776 

Temperaiura środzia — 13° С. 

z nejwyfsza: — 8° С. 

8 najniższa — 23 C. 

  

Opad 

Wiatr: półn.-wsch. 

'Tendencja: wzrost, lekki spad., wzrost, 

Uwegi: rano pogodnie. lekka mgła, chmurno. 

MIEJSKA. 

— Magistrat nie może ściągnąć zaległości 

za koszta leczenia w szpitalach miejskich. 
Podług prowizorycznych obliczeń poszczegół 
ne gminy i instytucje winne są Magistratowi 
blisko 2 miljony złotych za koszty leczenia 
chorych w szpitalach miejskich. Mimo za- 
biegów i starań Magistratu o ściągnięcie cho. 
ciażby części tej olbrzymiej sumy, niema na- 
razie nadziei na jej wyegzekwowanie. Wi 
sprawie tej Magistrat zamierza podobno in- 
terwenjować u władz centralnych. 

— Rejestracja rowerów. Wydział komu- 
nikacyjny Magistratu czyni obecnie ostatnie 
przygotowania do rejestracji rowerów na rok 
1932. Rejestracja rozpocznie się w drugiej 
połowie marca. Opłaty zostaną w roku bie- 
żącym zmienione, chociaż w końcowym efek 
cie wysokość ich pozostanie ta sama. 

— Unormowanie brzegów Wilji. W poło- 
wie przyszłego miesiąca Magistrat zakończy 
roboty nad wzmocnieniem brzegów  Wilji 
przy ulicy Zygmuntowskiej, co pozwoli za- 
pezpieczyć centrum miasta od skutków ewen 
tualnej powodzi. Plan regulacji brzegów Wil 
ji w całokształcie został już w najdrobniej- 
szych szczegółach opracowany, lecz rozpo- 
częcie robót uzależnione jest obecnie jedynie 
od... gotówki. O ile starania Magistratu o po- 
życzkę dadzą rezultat pomyślny roboty roz- 
poczęte zostaną jeszcze z: wiosną roku bie- 
žącego. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa projektów pomnika A. Mie- 

kiewicza w Wilnie. Wystawę projektów pom 
nika A. Mickiewicza w Wilnie zwiedziło do- 
tą niewiełe osób, W ostatnich dniach zainte- 
resowanie wystawą wzmogło się. Zarząd Ko- 

mitetu postanowił wobec tego przedłuż: у 
stawę. Wystawa otwarta jest codziennie od 

  

sprawców nrienoiowanego jeszcze w Wilnie 
porwania, Kołedzy zaginionego chłopca оро- 
wiadają, że tajemniczy sprawey poczęstowali 
ich cukierkami. Trzeba dodać, że jeśli rze- 
czywiście ma się tu do czynienia z zorgani- 
zowanem i uplanewanem zgóry porwaniem, 

to było ono zaaraużowane w niezwykle sprył 
ay i zuchwały sposób, jeżełi weźmie się pod 
uwagę, że porwanie to nastąpiło wśród bia- 
łego dnia i na tak ludnej ulicy jaką jest ul 
Zawalna. Bliższe szczegóły wobec toczącego 
się śledztwa narazie nie są znane. 

Jak się dowiadujemy, w związku z tą 
sprawą zatrzymano parę osób. (e) 

  

  

  

NIKA 
godz. 10 rano do 6 po południu. Każdy wil- 
nianin powinien zwiedzić wystawę. Dla wy- 
cieczek zbiorowych zniżki, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników Stud. U. S. B. Za- 

rząd Koła Prawników U. S. B. niniejszem 
podaje do wiadomości, że Walne Zebranie 
odbędzie się dnia 29 b. m. w sali Śniadeckich 
U. S. B. o godz. 18-ej w pierwszym terminie 
i 18.30 w drugim. $ 

Zarząd przypomina, by członkowie przy- 
nosili ze sobą legitymacje akademickie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dzięki Zarządowi Ogniska Kol. w dniu 

  

   1 marca na rzecz niezamożnych uczniów Pań 
stw. Sem. Naucz. Męsk. zostanie wietlony 

film p. t.: „Białe piekło Piz Palu*  (począ- 
tek seansów o godz. 4, 6, 8, 10 w.). Piękno 
filmu, jak również eel niewątpliwie zapełni 
salę idącymi z pomocą młodzierzy szkolnej. 

GOSPODARCZA. 
— Podatek dochodowy. Kupcy, drobni 

handlarze i rzemieślicy otrzymali nakazy pła 
tnicze na opłacenie uodatku dochodowego za 
rok 1931. W! związku z tem wczoraj odbyło 
się posiedzenie komisji odwoławczej Wileń- 
skiej Izby Skarbowej, na którem rozpatry- 
wano szereg memorjałów, prośb i odwołań 
petentów. 

— Izba Skarbowa w Wilnie podaje de 
publicznej wiadomości, że na mocy rozpo- 
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 
1932 r. termin do składania przez osoby fi- 
zyczne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań 
o dochodzie, wyznaczony w art. 50 ustawy 
o państwowym podatku dochodowym, prze- 
suwa się na rok podatkowy 1982 z dnia 1-go 
marca do dnia 1-go maja 1932 roku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugeniecznego (walki ze zwyro- 

dnieniem rasy). Dnia 3 marca w lokalu Po. 
radni Eugenicznej (ulica Żeligowskiego 4) 
dr. W. Wysocki wygłosi odczyt na temat „O 
zapobieganiu ciąży i poronieniu. 

Początek o godz. 4 min. 30 w. 
wolny. 

— QOdezyt dr. Borowskiej. We środę 
dnia 2 marca r. b. o godz. 6 wiecz. w Oś- 
rodku Zdrowia, uł. Wielka 46, odbędzie się 
odczyt dr. H. Bikus-Borowskiej p. t. „Dlacze- 
ko dužo dzieci umiera“. Wstęp bezpłatny. 

— Odezyt w Kole M. Szk. Dziš w Kole 
Pol. Mac. Szk. przy ulicy Turgielskiej 2 od- 
będzie się odczyt p. Krakowskiego na temat: 
„Jacy królowie najmądrzej rządzili Polską* 
Odczyt będzie ilustrowany obrazami świetl- 

Wstęp 

DLA REUMATYKÓW i CIERPIĄCYCH 
NA BÓLE NERWOWE 

Reumatyzm, podagrę i podobne cierpie- 
nia, wywołują jak wiadomo zaburzenia w 
przemianie materji. Chory organizm wytwa- 
rza w zbyt wielkich ilościach kwas moczo- 
wy, krew zaś w niedostatecznym stopniu wy- 
dziela ten straszliwy jad. Dostosowanie 
środków uśmierzających przynosi choremu 
coprawdą chwiłową ułgę, lecz nie uwalnia 
go w zupełności od tych okropnych cierpień. 
Radykalne uzdrowienie z reumatyzmu i czę- 
sto powiązanych z nim bułów nerwowy., na- 
stąpić tylko wtedy może, gdy leczenie sta- 
wia sobie za zadanie zupełne usunięcie, a co 
najmniej zapobieganie nagromadzeniu się 
kwasu moczowego. Ten straszŃwy. jad: bo- 
wiem, sadowiąc się w postaci ostrych, jak 
igełki, drobnych kryształów -w mięśniach, 
stawach i innych częściach ciała, wywołuje 
te dokuczliwe i męczące bółe. To zadanie 
spełniają tabletki Togal, które właśnie zwal- 
czają te niedomagania. Lek ten w naturalny 
sposób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. 
Dlatego też nawet w chronicznych wypad- 
kach, gdy inne środki zawiodły, osiągnięto 

  

przy pomocy Togalu nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty. „Z wielką przyjemnością 
donoszę W. P. iż po użyciu 5 opakowań To- 

galu wyłeczyłem się zupełnie z uporczywego 
reumatyzmu, prześladującego mię od paru 
łat", pisze nam pełna zapału p. Zofja Zwo- 
lińska, Lwów, Jabłonowskich 36. „Na uży- 

cie. Togalu zdecydowałam się dopiero po 
wyczerpaniu wszystkich innych środków ap- 
tecznych. Dlatego też, czuję się w obowiąz- 
ku przesłać Wi. Panom niniejsze podzięko- 
wanie i zaznaczam, że będę usilnie nieoce- 
niony preparat Togal polecać mym wszyst- 
im zanojmym, jako Środek na wyleczenie 

reumatyzmu". Lecz również przy podagrze, 
bólach w krzyżu, rwaniu w stawach, łama- 
niu w kościach, bólach nerwowych i głowy, 
grypie, przeziębieniach i pokrewnych cierpie 
niach, działają tabletki Togal szybko. i pew- 
nie. I nieszkodliwe dla serca, żołądka i in- 

nych organów. Jeśli lekarze Togąl ordynują, 
to przecież każdy z zaufaniem zakupić go 
może. We wszystkich aptekach. 

nemi. Początek o godz. 6 min. 30. Wstęp bez 
płatny. 

— Zebranie Nauczycieli Matematyki. Dn. 
2 marca o gdoz. 19 w lokalu Ośrodka meto- 
dyczno-matematycznego (Mickiewicza 38) od 
będzie się zebranie nauczycieli matematyki. 
Zagajenia dyskusji na temat: ..Zadania ma- 
turalne z matematyki* dokona p. Domora- 
dzki. 

— Walne zebranie członków Towarzyst- 
wa Pszczełniczego odbędzie się w dniu 4-go0 
marca b. r. © godz. 17 w łokału Tow. Rolni- 
czego przy ulicy Sierakowskiego 4. Na po- 
rządku dziennym między inuemi: Podział bez 

„akcyzowego cukru dła podkarmiania pszczół 
" oraz referat o sowych zdobyczach:w pszczeł- 

nictwie. Goście miłe widziani. 
— Odczyt proś. Jana Szmurło. Profesor 

Jan Szmurło wygłosi dziś 28 lutego o godz. 
17 w sali Śniadeckich USB odczyt p. t. „Rok 

, przełyku i krtani". 
ity dochód przeznaczony został na 

zasilenie funduszów miejskiego zakładu dla 
chorych dotkniętych nowotworami (Połocka 
6). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie na przełomie. B: 

na terenie m. Wiłna wkracza obec 
maksymalnego napięcia, w niedługim czasie, 
bo z początkiem wiosny syiuacja na wileń- 
skim rynku pracy ulegnie odprężeniu. Z chwi 
lą rozpoczęcia się sezonu budowlanego i ro- 
bót rolnych liczba bezroboinych zacznie 

ać, W chwili obeenej podług ostatnich 
ch m. Wilno liczy 6121 bezrobotnych, w 

tej liczbie najpowažnieįszą cyfrę stanowią ro 
botniey niewykwalifikowani i bezrobotni pra 
cownicy umysłowi. 

—'Rob. Zw. Zaw. Przem. Bud. Ziem. 
Pólnoeno-Wschodnich. W związku z ogól- 
nem wzmożeniem pracy na terenie państwo- 
wego ruchu zawodowego, wzinacnianiem się 
już istniejących związkó dalszej jego roz 
bud żywiły się także prace i w tym 

5 ym w chwili obecnej pra 
znie z bezrobotnych w dwu od- 
1) robotników budowlanych i 2) 
w. Po przeprowadzeniu odnośnej 
cji i zaprowadzeniu dokładnej ewi 

złonków. których jest w obu oddzia 
łach zgórą 500 odbywają się ogólne zebrania 

Wj niedzielę dnia 21 b. m. odbyło się 

przy udziale 150 osób zebranie oddziału Bud. 
na którem p. poseł dr. Brokowski wygłosił 
odczyt o położeniu gospodarczem i politycz- 
nem w Polsce. W odczycie tym, trwającym 
blisko dwie godziny, omówił prelegent 
gółowo międzynarodowy kryzys gospodarczy 
jego objawy i przyczyny, polityczną sytuację 
międzynarodową a na tle położenia Polski, 
naszą odporność na kryzys, rolę Polski w 
polityce międzynarodowej. Poinformował o 
pracy Sejmu i Senatu, o pracach Rządu i je- 
go przychylnem stosunku dla klasy robotni- 
czej, o nierzeczowej działalności opozycji, 

rolę i znaczenie Marszałka Józefa 

go jako jednoczącego wszystkie 
siły narodu. Po odczycie wywiązała 

a dyskusja, którą cechowało, jak 
podkreślił p. poseł dr. Brokowski coraz bar- 
dziej przenikające do masy, robotniczej my. 
ślenie kategorjami państwowemi. W' wyniku 
tejże uchwalono rezolucję, dziękującą p. pos. 
Brokowskiemu za wygłoszenie odczytu i pro- 
szącą, ażeby w dalszym ciągu bronił w Sej- 
mie interesów mas robotniczych. 

Referat w sprawie bezrobocia wygłosił 
sekretarz Rady Zw. Zaw. p. Mrozowski. Po 
ożywionej dyskusji uchwalono szereg rezolu- 
cyj: zaprotestowano przeciwko niedociągnię- 
ciom w O. Kom. dla Spraw Bezrobocia, po- 
dniesiono niewspółmierność między wartoś- 
cią deputatów ilością dni pracy wyma- 
ganej jako ekwiwalent tychże. Postanowiono 
pozatem zwrócić się z wnioskiem do czyn- 
ników miarodajnych w przedmiocie przedłu- 
żenia okresu nieeksmitowania bezrobotnych 
z mieszkań. Uchwalono zwrócić się do Rady, 
by ta wyświetliła sprawę noweli do ustawy 
0 funduszu bezrobocia, mającej rzekomo po- 
gorszyć warunki korzystania z tychże. 

Po uchwałeniu absolutorjum dotychczaso- 
wemu zarządowi z p. prezesem inż. Kozlow- 

skim na czele został powołany nowy zarząd 
skład którego podamy po ukonstytuowaniu 
Się. 

x RÓŻNE. 
-— Piękna iniejatywa. Komendant kliniki 

wojskowej na Antokolu dr. ppułk. Dowbór- 
Markiewicz w trosce o dostarczenie rozrywki 
chorym, skazanym na długie przebywanie w 
murach szpitalnych z własnej inicjatywy za- 
instałował w szpitalu aparat radjowy z głoś- 
nikami we wszystkich salach. Inowacja ta 
powitana została przez chorych radością i 
wdzięcznością dla iniejatora. 

Przy tej sposobności podkreślić należy 
obywatelskie stanowisko znanej firmy apa- 
ratów radjowych „Philips“, która chcąc ułat 
wić zrealizowanie pięknego projektu ppułk. 
Markiewicza dostarczyła apartów po -cenie 
więcej niż minimalnej. 

SPORT 
WYJAZD HOKEISTÓW. WILEŃSKICH 

DO ŁODZI 

Onegdaj wyjechali z Wilna na dwa mecze 
do Łodzi gracze hokejowi A. Z. S.. występu- 
jąc obecnie w barwach „OQgniska*. Przeciw- 
nikiem naszych hokeistów będzie Ł. K. S. 
nie cieszący się specjalnie dobrą marką w 
klasyfikacji najłepszych drużyn hokeju po|- 
skiego. To też należy przypuszczać, że oba 
spotkania rozstrzygnięte będą na naszą ko- 

rzyść. Najważniejszą jednak rzeczą jest to, 
że po ruchliwym sezonie roku ubiegłego ho- 
kej nasz ruszył wreszcie z martwego punktu 
że zadokumentuje swe istnienie i swoją kla- 
sę, która przecież w Polsce sie jest najgor- 
szą. W' drużynie naszej występuje jeden z 
czołowych graczy hokejowych w Polsce. — 
znany i popularny piłkarz — Józef Godlew- 
ski, który łącznie z bratem swoim śmiała 

może stanowić podporę każdej drużyny. Ро- 
zatem barwy Wilna reprezentować będą w 
Łodzi: prof. Weysenhoff, Kostanowski, Oku- 
łowicz i kilku graczy rezerwowych. (es). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

— Czereszkiewicz Piotr, lat 26 Wojsko- 
wo-Cmentarna 12) w dniu 2 b. m. w celu sa- 
mobójczym wypił spirytusu skażonego. Po- 
gotowie odwiozło desperata do szpitala Ży- 

dowskiego w stanie nie zagrażającym życiu. 
Przyczyna usiłowania samobójstwa — ciężki 
stan materjalny. 

KRADZIEŻE. 

Z niezamkniętego sklepu przy uł. Lis 
pówka w dniu 26 b. m. na szkodę Rudominie 
ra Jankiela skradziono 119 zł. w gotówce. 
Sprawcę kradzieży Stankiewicza Piotra (Li 
pėwka, d. Urbanewicza) ze skradzionemi pię- 
niądzmi zatrzymano. 

— W dniu 26 b. m. na gorącym uczynku 
usiłowania kradzieży paczki z zawartością my 
dła oraz materjałów bławatnych, łącznej war 
tości 2.008 zł. ze stajni przy ul. Końskiej 26, 
na szkodę Lewina Samuela, zam. w Oszmia- 
nie przy ul. Olszańskiej 7, zatrzymany został 
Drozd Antoni (Syberyjska 28), i 
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Humor. 
W: SĄDZIE PRZYSIĘGŁYCH. 

— Jak brzmi opinja ławy przysięgłych? 

—pyta sędzia koronny. Z 
— Zgodziliśmy się na uniewinnienie, ale 

radzimy oskarżonemu, aby nie popełniał 

przestępstwa po raz drugi (Biibne) 
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PPOOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. Niespodzianką „Kaziuka”* będzie ogólna po- Dyrekcja Okręgowa Keołei Państwowych 1) Poe. Nr. 854 na odc. Zahaeie—Królew- Wil o g. 23.16 i przybywającym do Grajewa: 

     
      

  

   

  

    

  

         

— Ostatnie przedstawienie „Iwunastej raż 3 iletów. W miesiącu ty: RAE : Е ь Eis й : 1 я й 
nocy* — na Sa Dziś, = niedzielę Dziś, w niedzielę dnia 28-go b. m. o godz. lale RO Gaw a SAR w Ww lnie podaje do publicznej wiadomości SZEZYZNA. odchodzący. z Zahacia o g. 7.30 1 o g. 5.15, oraz zpowrotem odchodzącym z 

dnia 28-go lutego o godz. 8-ej wiecz. arcy. 4] po poł. niezwykła sztuka wę lepszych sztuk sezonu Na pierwszy og 1 iż w związku ze znacznym spadkiem frek- przybywi у do Krėlewszezyzny o g. 9.25. Grajewa o g. 1.15 i przybywającym do War- 
2 2 „Mam lat 26“ — która po raz pierws RJ E aaa . wencji podróżnych, poczynając od dnia 1-go 8) Poc. Nr. 855 na ode. Królewszezyzna—- szawy Wil. o g. 7.50. wesoła komedja Szekspira „Dwunasta noc”, idą: na Pohułance wtorek — „Dwunasta    

       

  

    
w opracowaniu reżyserskiem Wacława Ra. Że się jako popołudniówka, budząc wielkie noc", czwartek, piątek — „Mam 26%, s0.  TUATCA T. b. odwołuje się kursowanie niżej ZARCĘ adet5a z Królewszczyzny o: Ei Jednocześnie od dnia I marca r. b. zmie 

dulskiego. „Dwunasta soc* kipi nieprzebra- Zainteresowanie publiczności. Aby uniknąć bota, niedziela — „Virtuti Militari“. W. Lutni pna ana DOE: > : S Se rski 4 si nia się rozkład jazdy podanych. niżej pocią- 
actwe; be. V . tłoku przy kasie —— publiczność proszona jest л Е 1) Poc. Nr. 411 na odc. Wilno —Molodecz- onadło od unia I marca r. b. odwołuje gów jak następuje: nem bogactwem humoru, beztroską wesoło Przy P Pi 4 od wtorku do piątku, codziennie „Co możcć ) się kursowanie następujących wagonów bez- 8 J €puj 

wanie pozostałych biletów w kasie za- no, odchodzący z Wilna o g. 9.2 

  

Ścią i czarem harmonijnego piękna. kobiet PRZY 

     

  

1) Poc. Nr. 323 będzie kursował pod Nr.    
   
    
   

  

       
    

    

  

„Dwunasta noc“ jest а (Teatr Lutnia). 3 o — Kwartet węgierski „Pro musieać w Wił- bywający do Mołodeczna o g. 12.02. o wia au ai IG w N 358, z odj. z Wilna o g. 16.00 i przyjazdem 
przeciętnem, a ponieważ w hi y miejsc popołudniowe umożliwiają nie. Znakomity węgie: spół kameralny 2) Poc. Nr. 412 na odc. Mołodeszno—WiH 311/821 res Wiina Žo 200 > do Lidy o g. 19.05. 
schodzi z repertuaru, należy śpieszyć. ym wszystkim do Teatru, którzy „Pro musica* — wystąpi raz jeden w Wilnie no, odchodzący z Mołodeczna o g. 13:35 i M SAS do Stótpców OG: 06 i bės 2) Poc. Nr. 326 będzie kursował pod Nr. 

Jutro, w poniedziałek dnia 29-go b. m. ali jeszcze sztuki „Mam la 26 w sali Konserwałorjum w czwartek 10 marca  przybywajć do Wilna o g. 16.15. ja widna Nr. 822/312, dekai Anši ze 354, z odjazdem zLidy o g. 4.05 i przyjaz- 
— „Ta, której szukamy* — w Lutni. Dziś awie wszech 

w niedzielę dnia 28-go o godz. 4-ej po poł. 
„Mam lat 26“ po cesach zniżonych o 50 proc. Niezrównany ten zespół 6 s 

— „Ce może kobieta* — w Teatrze „Lu- towej wykona kwartety: 

  

dem do Wiłna o g. 7.25. 3) Poc. ) 3) Poc Mołodeezno odjazd 19.20, odchodzący z Grodna o g. 8.50 i przybywają- 
Nr. 735 na odc. Grodno— Wilno, Stołpeów o g: 1650 i przybywającym do Wil 

  

Haydna, De- 

     

    

   
   

  

     

          

  

                

     

    

tnia*, Dziś, w niedzielę dnia 28-go b. m. o g. wesoła komedja Hirschfelda „Ta, której szu- Beethovena. Będzie to niewątpliwie cy do Wilna 0 g. 11.45.  ZEKakiE it MÓK. w poc NE Olechnowicze przyjazd 20.30. : 
S-ej wiecz. wesoła i dowcipna komedja An- kamy“ pełna porywającej młodości, która jeden z najwspanialszych wieczorów kame- 4) Poc. Nr. 736 na odc. Wilno—Grodno ; iais 4 z Wi 4| Poc. Nr. 456 Ołechnowicze odj. 18.05, 
toine'a „Co może kobieta". Antoine jest świe promieniuje ze sceny i udziela widowni nie-  ralnych w Wilnie. ВНа 2 ina 3 g. 17.20 i bk P В SEA Ч …:‘ Nr. 856/85 Mołodeczno przyjazd 19.10. 
tnym obserwatorem „, niepozbawionym  bywałego humoru i wesołości. Bilety już są do nabycia w biurze pod- da Godna Gw. 20206) © PZD ARE do 22 е 6 50. 5) Poe. Nr. 711 Wiłne odjazd 18.35. Tur- 
jednak złośliwo ło też komedja jego о- eny miejsc zniżone. róży „Orbis”. R sa S ё z są ż SER. > mont prz 22.45. 

j prawdy i niezw — Miesiąc propagandy Teatru. Wielki su- 5) Poc. Nr. 829 na odc. Mołodeczno—Kró Lida—Grodno II, III kl. w poc. Nr. 6) Poc. Nr. 725 będzię kursował pod Nr. ‹ 

  

ności — posiada przymieszkę ke y sztuki Istvana Mi. mio odchodzący z Molodeczna о g. odchodzącym z Lidy o g. 21.30 i 

  

ki i kas     ar 

  

751 z odjazdem z Wiłna o g. 15.30 i przy»    
   

  

jowej, która dodaje pikanterji i hały p. t. „Mam lat oraz wielu innych T = RY 13.20 i przybywający do Królewszczyzny O g. ywającym do Grodna o g. 1.35 oraz jazdem do Dukszt o g. 19.25. 
bom działającym. Cało: sztuk wykazałże Wi da olb P iesa1Ci Lic M k 16.15. zpowrotem w poc. Nr. 1255/823, odchodzą- “7, Poc. Nr. 726 bedzi TA ( alającym. C: y > posiada olbrzymią opie: rajcie ISĘ IYIOTS ą REZ SGEGUNA O" TELÓST LV ūkiu ь 7) Poc. Nr. ędzie kursował pod Nr: 
jąca pobudza do wesołości i wybuchów śmie- ilość widzów łaknących Teatru. By nawią- 
chu, wróżąc tej komedji wielkie powodzenie  zaśś zadzerzgnięta nić kontaktu z nz 
na przyszłość. mi warstwami publiczności koch 

Jutro, dnia 29-go b. m. atr — Dyrekcja postanowiła poświęcić idei 

е 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

6) Poc. Nr. 830 na odc. Krółewszczyzna—- 
Mołodeczno, odchodzący z Krółewszczyzny © 

i cy do Mołodeczna o g 

752 z odjazdem z Dukszt o g. 
dem do Wilna o g. 7.20. 

*r. 9363 Białystek C 

3.25 i zy jaz 
Lidy o 19.45. > 

4) Warszawa—Wilno—Grajewo II, III kl 
w poc. Nr. 721/12, odchodzącym z Warszawy 

  

    

  

    

   

odj. 10.46: i Rzeczn ją! 
   

  

G gidz. 8-ej w.     
  

  
  

Tslko poniedzisłek JAK KOCHAJ Ą KSIĄŻĘTA RA ы 
z Anną Pawłową oraz Rauglasem w rolach głównych. — Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego. 
Początek o godz. 4. 6. В ; 10 wiecz. Ceny mie:rc: balk+ 30 gr., parter60 zr. Kasa cyenna od 3 30 da (0) wiecze 

HELIOS | HOLLYWOOD 

OSTRZEŻENIE! 
Światowej sławy 

„BLLA“—Gummi 
oryginalne tylko z powyższemi markami 
fabrycznemi na poszczególnych kopertach! 
Mniej wartościowe odrzucać! 

Dźwiękowy Dźwiękow 
Kino - Teatr = у Kino - Teatr 

JUTRO UROCZYSTA PREMIERAI 
Złota Seria Polska! 
  

  

  

— Najpiękniejsza para kochanków polskiego ekranu Marke'GGIeb Test AE wy 
żulub. й Lai 2 5 - „Gi . . 

J. SMOSARSKA, a witold Conti La Suuawae W. Wasiijew-Sikiewicz wam Żądajcie tylko „OLLA" z marką „GLOBUS" uma 
oraz najwybitniejsze Wielki dramat miłości i bohaterstwa 

siły polskiego ekranu w-g scenarjusza Wacława Sieroszew- 

skiego. Muzyka prof. F. Rybickiego. 

Teksty piosenek M. Hemara. 

4 sceny w monumen- 

  

Z 1914 
Chóry: Dana i Kubańskich kozaków. 
Film ten demonstruje się jedaocześnie z Warszawą. 
ności wyświetla się on w kinsch „HOLLYWOOD" i 
ceny miejsc nie będą podwyższone. 

OSTRZEŻENIE! | | 
p Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butełki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘ CEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

W scen batal. biorą udz. 8 i 11 p. ulan., bataljon 70 p. p. oraz 
mistrz. dżigit. autent. Czerkiesi-ježdžcy z „DQzikiej Dywizji” 

W celu dania możności obejrzenia tego pszeboju najszerszym warstwom publicz- 
„HELIOS“. Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromnych kosztów obrazu — 

Wszystkie honor. biłety bezwzgl. nieważne. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4-ej 

w najpiękniejszym filmie sezonu 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś 
ostatni dzień 

Piewy rosyjskiel 
Początek o g. 4. 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

BRACIA KARAMAZOW 
Chór cygańskii — NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i Tygodnik dżwięk. Foxa. 

Na |-szy seans ceny zniżone 

W-g nieśmiert powieści T. Dostojewskiego. 
W rol. gł zn. akt. ros, Ana Sten i Fritz Kortner 

Dła młodzieży dozwolone 
  

Dziśl Korona polskiej 
czołowej twórczości 
filmów dźwiękowych 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. i Józet Węgrzyn. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

10-ciu z PAWIAKA 
W rolach głównych: ZOFJA BATYCKA, Karolina Lutieńska, Adam Brodzisz, Bogusław Szmhorski 

Film, o którys mówi cała Polskal 

Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości i bez- 
granicznego poświęcenia 

Ceny znacznie zniżone. 
Początek o godz 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

Dziśl Cud techniki blmoweji 
Dramat ludzi zagin. wśród gór 
sel, Ernest Petersen oraz znany lotnik Ernest Udet. 
Następny program: 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kołejow.) 

Leni 
Piz Palu » « Białe Piekło Nerrstni ооа Вн. 

— Miłość dwojga turystów. 

„LOTNIK z Jackiem Holt i Lilą Lee. 
Tajemnica demona gór. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 
  

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLGWY 
uł. Wielka 36. 

Potężny dram. dźwięk. w I2 akt. 

Dziśl Perła polskiej produkcji! Najpiękniejsze i najnowsze 
dźwiękowe arcydzieło w-g pow. (Ń. Srokowskiego p. t. 

To polska „Symfonia zmysłów". 

W rolach gł. czarodz. piękna A. Petersen-Możżuhinowa, E. Bodo, K. Ankwicz i Michał-Wiktor Varconi. 

KULT CIAŁA (Rapscdie D'Armeur) 
To historja „Wszechpotężnej miłości". 

  

Dziś! Najgenjaln. art. film. 
wszystk. czasów i krajów 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Emil Janniugs 
poświęc. i zdrady. W roli art. kabaret. 

w swej ano ze i naj- 
wspan. kreacj 

Wstrząsający dramat miłości i pokusy, Marlena Dietrich 

ое Niebieski motyl (Anioł) 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek 
© godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

Jej ekscelencja 
miłość 

realizacja JOE MAJ 

DZIŚ premjera w kinie 

„PAN“ 
ERKSA 
B= 

Wyszły z druku 

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

oraz 

„JAK NALEŻY ODŻYWIAĆ SIĘ I ZACHO- 
WYWAĆ w CHOROBACH SERCA” (3.—) 
nakładem KSIĘGARNI K. RUTSKIEGO w WILNIE 
Żądać we wszystkich większych księgarniach, 
lub zamawiać bezpośrednio u wydawcy. 

Konto P. K. O. Nr. 81951. 

  
      (E)

 

  

  

  

  

Dzišt Naiweselsi 
królowie humoru 
Niezwykłe przygody ulubieńców publiczności! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

PAT i PATACHON   jako filmowcy 
w przezab. filmie 

Nadzwyczajne komiczne sytuacjeł 
ANONS! Już wkrótce „Śpiewający Btazen“' i „„Marokko“ 

B OHAT ER O W IE | >————2———22————————— 
Dla młodzieży dozwolone 

  

OSTRZEŻENIE! 
Wobec pojawienia się ns rynku szeregu artykułów imitujących znaną od lat 

SÓL DO NÓG JANA Dr. Eiemera Fuchsa 
prosimy P. T. kupujących o łaskawe wyraźne żądanie 

Qryginalnej Soli do nóg Jana z martą ochrn. , Słoń" 
LABORATORJUM 

Dr. ELEMERA FUCHSA 

WARSZAWA 

EAN LDONO 
usuwa radykalnie dolegliwości A 

  

Obwieszczenie. 
Zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1931 roku 

Nr. 2186/U/1II, na mocy art. 75 Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 29 listopada 1930 roku o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń 

społecznych, został nadany Kasie Chorych w Wilnie Statut z ważnością od dnia 1-go 

stycznia 1932 roku, : ! 

Kasa Chorych m. Wilna została zreorganizowana, zaś Powiatowe Kasy (ho- 

rych: w Wilnie, Święcianach, Głębokiem, Brasławiu, Oszmianie, Postawach, Wilejce 

i Mołodecznie zostały zlikwidowane a od dna 1 stycznia 1932 r. została uruchomiona 

zreorganizowana Kasa Chorych w Wilnie, której okręg obejmuje pow. wileńsko- 

trocki, święciański, brasławski, dziśnieński, postawski, wilejski, mołodecki, osz- 

miański im.Wilno. 

W wymenionym okręgu działalności Kasy Chorych w Wilnie, prócz Central- 

nego Ambulatorjum, Ambulatorjum Dentystycznego, Zakładu Przyrodoleczniczego 

i Roentgena oraz Przychodni na Śnipiszkach i Antokolu w Wilnie, znajdują się na 

terenie powiatów następujące Oddziały, Pododdziały i Ośrodki Lecznicze w: 1) No- 

wo-Wilejce, 2) Landwarowie, 3) Święcianach, 4) Oszmianie, 5) Postawach, 6) Głębo- 

kiem, 7) Brasławin, 8) Wilejce, 9) Mołodecznie, 10) Nowo-Święcianach, 11) Woropa- 

jewie, 12) Jaszunach, 13) Olkienikach, 14) Niemenczynie, 15) W. Solecznikach, 16) Ru= 

dziszkach, 17) N. Trokach, 18) Duksztach, 19) Podbrodziu, 20) Dokszycach, 21) Dziś- 

nie, 22) Łużkach, 23) Smorgoniach, 24) Drui, 25) Widziach, 26) Miorach, 27) Rako- 

wie, 28) Radoszkowiczach, 29) Szumsku, 30) Mejszagole, 31) Królewszczyźnie, 

32) Dziewieniszkach, 33) Kurzeńcu, 34) Kraśnem, 35) Duniłowiczach, 36) Budsławiu, 

37) Oranach, 38) Hołszanach i 39) Szarkowszczyźnie. 

Stosownie do likwidacyjnych zarządzeń Pana Ministra Pracy i Opieki Społecz- 

nej tak pracodawcy, jak i ubezpieczeni na „całym powyższym obszarze mają od dnia 

i stycznia 1932 r. w stosunku do zreorganizowanej Kasy Chorych w Wilnie te same 

prawa i obowiązki, jakie mieli w stosunku do daw: nych Kas zlikwidowanych. 

Pracodawcy winni wnosić wszystkie załegłe i bieżące składki do zreorganizowa- 

nej Kasy Chorych w Wilnie, która to Kasa „przejęła w odniesieniu do ubezpieczonych 

wszystkie obowiązki Kas zlikwidowanych i dalej je w tym zakresie wykonuje. 

Na okres przejściowy w 1932 roku pracodawcy winni płacić składki w takiej 
samej wysokości i według takich samych grup zarobkowych, jakie obowiązywały 

w dawnym okręgu każdej z Kas zlikwidowanych; ubezpieczonym zaś przysługują 
świadczenia w takim rozmiarze i przez taki przeciąg czasu, jakie obowiązywały w da- 
wnym okręgu każdej ze zlikwidowanych Kas. 

Zmiana Statutu zreorganizowanej Kasy Chorych w Wilnie dotyczy jej ustroju 

wewnętrznego, przyczem Statut wprowadza na miejsce dawnej Rady, nową Radę Za- 
rządzającą, składającą się z 15 członków — jako organ uchwałodawczy, a funkcję 
dawnego Zarządu przelewa na Dyrekcję Kasy Chorych, jako organ wykonawczy. 
W szczególności do kompetencji Dyrektora należy orzeczenie we wszystkich spra- 

wach, wynikających ze stosunku ubezpieczonego, jak np. obowiązek ubezpieczenia, 

eo płacenia i wysokości składek, właściwość Kasy. przyznawanie Swiad- 

czeń i t. 
Siedzibą Kasy Chorych w Wilnie jest miasto Wiłno, ul. M, Magdaleny Nr. 4. 

Wilno, dnia 27 lutego 1932 r. 

KASA CHORYCH w WILNIE. 

E, Kątkowski 

KOMISARZ ZARZĄDZAJĄCY. 

  

Jan Gradowski 

DYREKTOR. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

  

  

  
    

     

Lecnita Lilepskiego Stow. Pemoty Szt 
Wilno, ulica Wileńska 28, tałefon 846. 

8604 —- Przyjęcia 10 — 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
© czynny 11 — 6 рр. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona.   

PROSZEK ТОИ ЧЫ В'.О*Т DLA AE 

  

  

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 

CALEL NO Niemiecka 19 
Telef. 890. 

Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

enki WEŁNY i JEDWABIU 
Co dwa tygodnie otrzymujemy nowy trenspo:t. 

Ceny niezwykie niskie. Prosimy przekonać się.     

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopelń 

GORNOŠLĄSKICH koncernu „PROGRESS“ 

Ru М. DEU LL, Vilno, 
BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

Przetarg 
Dowództwo 6 pułku piechoty legionów w Wilnie, 

plac jezuicki 5 (koszary lgnacowskie) zamierza oddać 
w drodze przetargu nieograniczonego wykonanie drob- 

nych robót blacharskich, stolarskich, malarskich, ślu- 
sarskich, zduńskich, murarskich, ciesielskich, betono- 
wych, elektrycznych, i szklarskich. Roboty te oddane 
będą tylko w całości przedsiębiorcom. Oferty w za- 
pieczętowanych kopertach zaopatrzonych w napis: 
„Oferta do przetargu na dzień 8 marca 1932 roku" 
należy składać w kwatermistrzostwie 6 p. p. Leg., 
koszary lgnacowskie od dnia 1.lil do 7.IIl b. r w go- 
dzinach od 10 do 12-ej. Wadjum w wysokości 10 % 
oferowanej sumy za roboty nałeży złożyć do Kasy 
Skarbowej a kwit załączyć do oferty. Dla niniejszych 
robót obowiązują warunki ogólne wojskowego budo- 
wnictwa. Warunki wykonania oraz wykaz poszczegól- 
nych robót mogą zainteresowani przejrzeć w kwater- 
mistrzostwie 6 p. p. Leg., koszary lynacowskie w dniach 
od I.III do 7.IIl b.r. w godz. od 10 do 12-ej. Otwar- 
cie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 8.III b.r. o godz. 
9-ej Duwództwo 6 p.p. Leg. zastrzega sobie prawo 
oceny i swobodnego wyboru ofert. Ceny należy po- 
dawać w złotych polskich obiegowych. Dowództwo 
6 p.p Leg. zastrzega aobie również prawo unieważ- 
nienia przetargu. Dowódca pułku 

Biestek 
pułkownik 

  

2C86/1V 

    BS     
  

EJ 

Eg | == Nigdy nie zapóźno | Nigdy nie ża 
j pomyśleć o swem zdrowiu,    tembardziej jak już cierpisz na cho- 

robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 
mieni żółciowych, złej przemiany 

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

3 późno. gdy używać będziesz 

zioła moczopędne 
„DIUROL“ Gąseckiego 
które zapobiegają nagromadzeniu sięw ustroju 
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro- 
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 

Ej kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz 
Ś ziół „DIUROL* Gąseckiego Osłodzony odwar 

z ziół „DIUROL jest smaczny, zupełnie nie 
4 szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her- 

baty, Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych 
ziół „DIUROL' Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 
nia zalecać je będziesz swym znajomym. Sposób 
użycia na opakowaniu Oryginalne zioła „DIU- 

j ROL" Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają 
s apteki i składy apteczne. Reg. M 5.W. 1486 

  

3. 

į FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA 

„JANUSZEK” StoJańska s 
Poleca na Święta Sz. Klijenteli: pończochy: = 
petki, rękawiczki, krawaty. chusteczki, bieliznę 

damską i męską oraz wszelką gałanterję. 

Pomimo b. niskich cen, udzielamy — 
10% świątecznego rabatu. 

+   

Wygodniej i taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyimujemy 

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

„EXPRESS“ WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŽONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

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

Prasowanie i aa na poczekaniu 

USS STAI EE ISK STS TAI T IEA VTEC ASK ITTSTS, | 

Wyprzedaż filcowych kapeluszy 
PO CENACH NAJTAŃSZYCH 

„MAR JA” — Gdańska 6 

mo 

      

wyw» gą 

Poszukuję posady 

rządcy domu 

Ei 

tylko za mieszkanie 
w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W." pod Nr. 6872 

    

  

Г US 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

siny uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

Od roku 1843 istnieje 

wiienkin, 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kreiensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
m3 dogodnych warmakach 

  

INA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

  

ODMROŻENIE 
m aś 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki j 

Oryginalna   
i składy apteczne 

DOMEK 
na rozbiórkę 
przy ul. Mała Pohu- 
lanka Nr. 17 sprzeda 

Bank Polski. 
Informacje na miejscu lub 
w Banku, ul Mickiewicza 3 

Mieszkanie 
8 pokojowe 

do wynajęcia 
Dominikańska 8, m. „2 

Poszukuję 

ogrodnika 
z dłuższą praktyką, wy- 
kwalifikowanego w ogrod- 
nictwie warzywnem i pro- 

wadzeniu 'nspektów, Do- 
wiedzieć się w Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ śred 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkar:ko-wa- 
rzywniczą, jak również 

  

  

  

  

obeznany z działem kwia- |* 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go marca. 

Zgłoszenia: Wilno; Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 
  

Lagraniczne stacje 
na aparat kryształkowy 
(detektorowy) każdy mo- 
że dobrze słyszeć, dosto- 
sowując swój aparat do 
nowego szematu. Szemat 
na detektor dla odbioru 
stacyj zagranicznych wy- 

syłamy . po otrzymaniu 

1 zł. w znaczkach poczt. 

Wilno — „Radjopomoc“, 
skrytka pocztowa 154 

GŁOŚNIK 
do detektorowego (krysz- 
tałkowego) aparatu nie 
wymagający baterji i aku- 
mułatore, bardzo tanio 
każdy może sam sobie 
zrobić. Szemat (głośnika 
wysyłamy po otrzymaniu 
| zł znaczkami pocztow. 

Wilno, Skrytka poczt. 154 
„Radjopomoc* 

  

    

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—B wiecz 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych, 
odg 12 2i 4-—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

" Choroby skórne, l 
weneryczne 

1 moczopiai we, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od g:dz. 9—12 I 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
01 godz. 8—1 1 4—8. 

tel. 587. 6677 

  

  

  

  

  

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene: 
ryczne i moczoplciowe 

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

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczoplciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—! i 4—8 

  

  

DOKTÓR MED. 

A. krzemiański 
Chor. wewnętrzne, spec.: 
żołądka i jelit, przyjm 
cod:ien. od 12—2 į 4—6, 
Kwiato+a 7, tel. 14 25 

Dr J Berns:tein 
choroby skėrne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje ed 9—1 i 4 8 
Z. W. P 8400 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

      

Lekarz- Dentysta 

Zarchi 
ul: Wielka 18 

Zęby sztuczne na złocie 
i kauczuku, godz przyjęć 
od 9—2 i od 4—7 wiecz. 

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

  

    

Akuszerka 

Маг Lakaerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8528 
  

Akuszerka 

Marja Drzedita 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garberską | m. IG 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet koametycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i węgry. 
W. Z. P. 48. 83, 

  

  

Pracownia dętych in- 
strumentów muzycznyche 
Stachowskiego, Wielka 16 
Uskutecznia obstalunki 
rep, posiada wielki wy 

bór skór do bębnów. 

ZAKŁAD 
Elektro-Techniczny 
„ELEKTAOPRĄD“ 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

akumulatorów 

LEKCJE 
prywatne w zakresie me 

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynowany pe 

dagog— Bakszta 17, m. 4%. 

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

Gtudsni U. S$. B. poszu= 
kuje lekcyj ze 

skromnem wynagrodze 
niem _Specjalneść nie 
miecki. Wiadomość: Do» 
minikańska Nr. 17, m. $ 
„międ y godz. Il—t pP.;- 
ił ok 

Do sprzedania 
stare skrzypce i obrazy” 

Tamże solidnie reperuje: 
się obuwie. 

W. Pohulanka 27, m. 26» 

I. BORROWSKI. 

  

    

  

  

  

(ZE D ZEE 

KURIER WILEŃSKI į 
spółka z ogi. udpow. 3 

DRUKARNIA 
LWTROLIGATORNIA © 
„ZNICZ“ | 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Teloton 3-40. 
Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 

urzędów, bilety wie | 

i 

zytewe, prospekty, 

zaproszenia, afisze 

i wszelkiego rodza- 

ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
Е 

— TANIO — й 

SOLIDNIE     
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