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Rola polityczna Mandżurii. 
Uaktywnienie polityki japońskiej 

na Dalekim Wschodzie, 

się w powszechnie znanych dz 

niach wojennych, wyłoniło między in. 

wyrażające 

   а- 

niezmiernie interesujące i ważkie za- 

gadnienie Mandżurji, 

skierowanego w 

jako państwa, 

pierwszym rzędzie 

przeciwko Sowietom i podcinającego 

promieniowanie propagandy komuni- 

stycznej z północy na południe Azji 

Wschodniej. , 

Przedewszystkiem nieco historji. 

Koncepcja 

Dalekim Wschodzie 

nowem. (Gdy rewolucja rosyjska za- 

groziła dotkliwie interesom państw 

aljanckich (1918 r.), które inwestowa- 

ły w Rosji przed wojną i w czasie woj- 

ny ogromne kapitały, 

ponował w 

państwa buforowego na 

nie jest czemś 

3alfour zapro- 
   

angielskiej Izbie Gmin 

przez oddziały ja- 

w celu stworzenia bazy ru- 

chu antybolszewickiego i powetowa- 

nia starli materjalnych państw koali- 

Wniosek polityka angiel- 

skiego powitany został bardzo życzli- 

wie przez Francję i Japonję. Możeby 

też już w 1918 r. doszło do stworzenia 

z udziałem i i pod protektoratem Ja- 

ponji „bialego“ 

obejmującego Rosję azjatycką. 

okupację Syberji 

pońskie, 

cyjnych. 

     

  

państwa ro: iego, 
  a przy- 

najmniej wschodnią Syvberję, gdyby 

    

nie przeciwdziałanie dyplomacji ame- 

rykańskiej. Ameryka, od czasów woj- 

1904 r. 

obawia się wprost panicznie wzmoże- 

nia wpływów japońskich. 

ny rosyjsko - japońskiej w 

Interesy 

Ameryki, jako mocarstwa bezpośred- 

nio: zainteresowanego 

nad Pacyfikiem, o 

mo, w wysokim stopniu z interesami 

państwa Wschodzącego słońca. Stąd 

sysłematyczne dążenie U. S. A. do 

osłabienia sukcesów japońskich na 

lądzie azjatyckim. Już bezpośrednio 

po zakończeniu wojny rosyjsko - ja- 

pońskiej, podczas rokowań pokojo- 

wych w Portsmouth, kiedy to Japonja 

w panowaniu 

jak wiado- 

szykowała się do zgarnięcia w całej 

pełni zasłużonych owoców zwycięst- 

wa nad Rosją, Ameryka wywarła od- 

powiedni nacisk i 

wyrzec się północnego Sachalinu, ob- 

Japonja musiała 

fitującego w naftę, oraz rosyjskiego 

złota, mającego według pierwotnego 

planu japońskiego wpłynąć do kas 

mikada, z tytułu przegranej przez Ro- 

sję wojny. Zrzec się wreszcie Japon- 

ja musiała swych dalekosiężnych, a 

realizowanych dopiero obecnie pla- 

nów względem Mandżurji. 

Ameryka konsekwentnie stanęła 

w obronie „zabezpieczenia istotnych 

interesów Rosji i ochrony całości te- 

go wielkiego państwa* również w 

1918 r. i — jak już nadmieniliśmy — 

nie dopuściła do interwencji japoń- 

skiej w Syberji. 

Nie obeszło się jednak ze strony 

japońskiej bez prób w tym kierunku. 

Pewnego dnia w kwietniu 1918 r. gru- 

pa bolszewików we Władywostoku 

zdemolowała urządzenia pewnej ja- 

j. Nazajutrz 

kie wysadziły na ląd w 

pońskiej firmy handlowe 
  

  

okręty japoń 

porcie władywostockim silny oddział 

marynarzy, podkreślając w ten spo- 

sób, że bynajmniej nie uważają Włady 

wostoku za terytorjum nienaruszalne. 

rosyjskie, a tylko za miasto równorzę- 

dne z pierwszem lepszem chińskiem 

miastem portowem, gdzie interesów 

obywateli państwa obcego bronią naj- 

bezceremonjalniej w świecie. obce 

krążowniki i obce wojska. Rząd bol- 

szewicki, oczywiście, ostro zaprotesto. 

wał przeciwko japońskiemu posunię- 

ciu. Nie przeszkodziło to Japończy- 

kom w utworzeniu w miesiąc później, 

t. zw. rządu Dalekiego Wschodu z ge- 

nerałem Chorwatem, jako premjerem 

iadm, Kołczakiem, jako jednym z mi. 

nistrów, na ezele. Jednocześnie dzia- 

  

łać zaczęły w Mandžurji na pograni- 

czu Wschodniej Syberji dywersyjne 

oddziały „białogwardzistów* rosyj- 

skich, pod wodzą słynnego atamana 

Siemionowa, również za poparciem 

japońskiego. Sowiety 

więc zupełnie realne podstawy do 0- 

baw o całość swych azjatyckich po- 

siadłości. 

Stan taki z pewnemi zmianami 

trwał aż do konferencji waszyngtoń- 

kiedy to zazdro- 

sna o ekspansję japońską Ameryka, 

położyła chwilowy kres postępom mi- 

litarno - politycznym państwa mika- 

rządu miały 

skiej, t. zn. do 1922 r., 

da, zmuszając Japonję do ustąpienia 

z Władywostoku i Sachalinu, a w pier 

wszym rzędzie zmuszając ją do uzna- 

nia „polityki otwartych drzwi* na 

Dalekim Wschodzie. Jak -przed 18 

laty w Portsmouth, tak w 1922 r. w 

Waszyngtonie, ekspansja japońska 

została zahamowana przez amerykań- 

skiego rywala o panowanie nad Pa- 

    

Zahamowana — do czasu, 

do 1932 r., gdy na dwóch krań- 

cach Chin, pod Charbinem i Szangha- 

jem zagrzmiały wymownie japońskie 

działa. 

Nie będziemy tu rozwodzić się nad 

gospodarczemi planami Japonji w sto 

sunku do przez nią i 

przekształconej na rzekomo niezawis- 

iem. 

ściśle: 

opanowanej 

łą republikę Mandżurji. 

jnż oddawna i powszechnie znane. 

Zaznaczymy tylko nawiasem, że eks- 

Plany te są 

pansja Japonji, której ludność wyno- 

si dziś 2 razy tyle co w 1904 r., któ- 

rej handel zagraniczny wzrósł od owe. 

su 5-krotnie, a produkcja ogól- 

па — 8-krotnie, musiała siłą rzeczy i 

g0 

  

w pierwszym rzędzie, skierować się 

na olbrzymi, 3-krotnie niemal więk- 

szy od Polski kraj (945.000 km. kw.) 
o stosunkowo rzadkiem zaludnieniu 
(22 milj.), a niewyczerpanych bogact- 

wach naturalnych (żyzne grunty, la- 
sy. węgiel, żelazo, złoto). Dodajmy, 

inwestycje japońskie w Mandżurji 

już w zeszłym roku wynosiły 5 mil- 

jardów yen (przeszło 

złotych). Wszystko to są ogólnie zna- 

ne fakty, które mówią za siebie. W 

icu pragnęlibyśmy je- 

20 miljardów 

    niniejszym sz 

dynie rozważyć charakter obecny 

Mandżurji, jako nowego organizmu 

politycznego w systemie tworów pań- 
stwowych na Dalekim Wschodzie. 

Czy nowoutworzona republika 
mandżurska jest państwem buforo- 

Na pytanie to odpowiedzieć 

wypadnie twierdząco, skoro się uw- 

wem? 

zględni przytoczoną na początku hi- 

storję posunięć japońskich w stosun- 

ku do Rosji Sowieckiej w latach 1918 

—1922, krańcowe przeciwieństwo us- 

trojów polityczno - społecznych obu 

mocarstw, wreszcie zaniepokojenie 

Moskwy wypadkami na Dalekim 

Wschodzie. 

Przed paru tygodniami, w artyku- 

le, poświęconym stosunkowi Z.$.R.R. 
do konfliktu chińsko - japońskiego, 

mieliśmy sposobność wspomnieć 0 

starannem unikaniu 

  

przez oficjalne 

czynniki sowieckie ostrych słów i po- 

sunięć względem Japonji, 

operacje wojskowe tej ostatniej bez- 

pośrednio godziły w interesy sowiec- 

kie na Dalekim Wschodzie. Mocne 

słowa miała jedynie Moskwa dla „bia- 

rosyjskich, których 

działalność — w związku z akcją ja- 

mimo, iż 

łogwardzistów* 

  

pońską — bardzo się ożywiła i to za- 

równo w Mandżurji i Syberji, jak też 

w Europie. Japonja bezceremonjalnie 

wyzyskiwała tę sowiecką wersalskość, 

spowodowaną poczuciem słabości mi- 

litarnej. 

nęła się ostatnio do tego stopnia, że 

dowództwo w Charbinie 

Bezceremonjalność ta posu- 

japońskie 

zwróciło się do zarządu kolei Wscho- 

dnio - Chińskiej z żądaniem przewie- 

zienia 17 transportów wojsk japoń- 

skich w kierunku stacji Pograniczna- 

ja, a więe na samą granicę sowiecką 

pod pretekstem ochrony życia i mie- 

nia, zamieszkałych tam obywateli ja- 

pońskich. Miarka uprzejmości sowiec- 

kiej się dopełniła. Zastępca narko- 

mindieła, Karachan, zwrócił się do 

posła japońskiego w Moskwie Hiroto 

z zapytaniem, co rząd sowiecki ma 

sądzić o tak dziwnych żądaniach. Po- 

nadto Karachan zwrócił uwagę posła 

Hiroto na akcję „bialogwardzistow“ 

w Mandżurji, popieraną przez władze 

japońskie. Karachan z naciskiem pod- 

kreślił, że taki stan rzeczy jest sprze- 

niemi zapewnieniami 

  

czny z popr 

posła Hiroto. 

Zaniepokojenie w Moskwie potę- 

gują również wiadomości z Genewy i 

Paryża o propozycji japońskiej grun- 

townego wykorzenienia w Mandżurji 

żywiołów komunistycznych, wiado- 

mości z Pekinu o rokowaniach ałama- 

na Siemionowa w sprawie utworzenia 

„białego* korpusu mandżursko - mon- 

golskiego, wiadomości z Pragi o nara. 

dach przywódców emigracji rosyj- 

skiej z czeskim generałem Gajdą, w 

sprawie objęcia przezeń dowództwa 

nad oddziałami rosyjskiemi w Mand- 
żucji, wiadomości z Mukdenu, o planie 
przerzucenia stacjonowanych na Bal- 

kanach oddzial6w „biažogwardzistow“ 

do Mongolji. 

Karachan zażądał więc wyjaś 
Jednocześnie na Dalekim Wschodzie 
w Chabarowsku, 

  

uderzył pięścią w 
stół wódz tamtejszej armji sowieckiej 
Bliicher. 22-go lutego, z okazji święta 
czerwonej armji odbył się w Chaba- 
rowsku wielki meeting, na którym 
Bliicher powiedział między in. co na- 
stępuje: 

„Nie pozwolimy, by  bialogwardyjska 

imperjalistyczna kanalja (burzliwe ckła- 

ski) deptała swemi brudnemi nogami 

naszą socjalistyczną ziemię.. O ile ktoś zech- 

ce wyciągnąć swą brudną łapę po nasz wę- 

gieł, łas i inne begactwa, może być przeko 

że o każdą tonnę węgla i każdy metr 

lasu będziemy się bili z większym uporem 

niż w 1929 roku (z Chińczykami)... 

  

  

W deklaracji ispołkomu Dalekie- 

go Wschodu figuruje zwrot następu- 

jący: 
„jesteśmy przekonani, že armja Dalekie- 

go Wschodu... jest zawsze gotewa do bez- 

względnego odparcia napaści każdego imper- 

jalistycznego drapieżcy na nasz zwycięski 

kraj“. 

  

Posunięcie Karachana i demonstra- 

cja Bliichera świadczą o tem, że So- 

wiety nabrały wobec Japonji jakgdy- 

by pewności siebie. Czem tłumaczyć 

tę nagłą zmianę taktyki? Oczywiście 

wiadomościami z pola bitwy pod 

Szanghajem. Wprawdzie wojska ja- 

pońskie wyparły wkońcu Chińczyków 

z zajmowanych pozycyj. lecz iłeż to 

żołnierzom mikada trudów i ofiar ko- 

sztowało! Idące w bój tanki japoń- 

skie, którym nie, zdąwało się, oprzeć- 

by się nie mogło, były druzgotane cel- 

nym cgniem chińskich 75-calówek lub 

unieruchomiane granatami, 

    

miotane- 

mi z godną podziwu pogardą śmierci 

przez źle uzbrojonych i źle zaopatrzo- 

nych chińskich żołnierzy. Gdy pod 

huraganowym, trwającym godziny 

całe ogniem japońskich dział okręto- 

wych i deszczem bomb z 

zamieniały się w perzynę 

dzielnice, a japońsk 

ła do ataku, 

samolotów, 

chińskie 

a piechota rusza- 

z pod zwalisk lekkich 

domków, okryci kurzem i ziemią, na- 
wpół ogłuszeni, podnosili się źle u- 
zbrojeni i źle zaopatrzeni Chińczycy- - 

i odpierali japońskie szturmy. Siła 

nerwów, sila ducha brała górę nad 

morderczemi maszynami i współczes- 

ną techniką. 3 

Bolszewicy okoliczność tę 

zdyskontowali i... nabrali odwagi. Ton 

ich w stosunku do Japonji uległ wi- 

   

wlot 

docznej zmianie, Czy na długo? Zale- 

żeć to będzie od.dalszego rozwoju wy- 

padków. każdym 

razie należy, że tym razem Japonja — 

nawet w obliczu trudności kampanji 

swej w Chinach i pod naciskiem mo- 

carstw — nie zrezygnuje z dokona- 

nych zdobyczy. Mandżurja, jako pań- 

stwo buforowe pod japońskim próte- 

ktoratem i z widokami jeszcze silniej- 

szego wzmożenia ruchu organizacyj- 

nego „białogwardzistów'* stanowić bę- 

dzie nadał źródło niepokoju Moskwy 

i zalążek przyszłego konfliktu japoń- 

sko - sowieckiego, 

Przypuszczać w 

  

T. J—ski. 

S TEST TENISAS NIO 

Złote Krmże Zasługi 
za akcię przeciwpowodziową 

w Wileńszczyźnie. 
WARSZAWA. 4.III. (Pat) — Dzi- 

siejszy „Monitor Polski'* zamieszcza 
zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o nadaniu złotego krzyża 
zasługi pp. inż.Edwardowi Biszewskie 
mu, wice-dyrektorowi elektrowni miej 
skiej w Wilnie, kierownikowi ruchu 

elektrowni w Wilnie inż. Juljuszowi 
Giatmanowi, dyrektorowi elektrowni 
w Wilnie ppłk. fgnacemu Landaueniu 
mjr. Rafałowi Sołtanowi oraz mjr 
Ottonowi Urhanowi za zasługi w akc 
pizecipowadziowej na terenic woje- 
wóńdztwa wileńskiego w roku 1931. 

  

  

  

   

Marszałek Piłsudski adpłynął 
de Kairu. 

Zmyślone pogioski o katastrofie parewca, wiozącego 
P Marszałka. 

WARSZAWA 4.II (Pat) — Wobec zamieszczenia w jednym z dzienników 
warszawskich sensacyjnej wiadomości, datowanej z Wiednia, o wypadku. 
jakiemu miał jakoby ulec parowiec „Romania“, na którym miał się już znaj- 
dować Marszałek Piłsudski, Polska Ageneja FTelegraficzna zwróciia sie do 
prasowej agencji rumuńskiej Rador oraz poselstwa polskiego w Bukareszcie 
i otrzymała następujące informacje: 

Bukareszt. — Pogłoski, jakie pajawiły się w Warszawie, są widocznie 
ohliczonem na sensację rozdęciem nie nie znaczącęgo incydeniu, o którym 
prasa rumuńska nietylko nie dawała żadnych dodatków nadzwyczajnych, 
ale wogóle nie zwróciła na niego uwagi. Prawdą jest tylko to, że statek „Ro- 
mania* w czasie manewrowania w porcie przed przybyciem do molo, przed 
godz. 15, zderzył się lekko z parowcem „„Dacia*, przyczem całe uszkodzenie. 
które odniosła „Romania*, wykazało się tylko w zgięciu balustrady na po- 
kładzie, co w ciągu pół godziny zostało naprawione. 

Marszałek Piłsudski przybył do Constanzy w czwartek o godzinie 11-ej 

  

   
przed południem i pozostawał w 
ła, do godziny 17. O godzinie 1 

ym wagonie, ustawionym wpobliżu meo- 
j. a więc w dwie godziny zgórą po owem 

zderzenia „Romanji* z „Dacią*, Marszałek Piłsudski udał się ze swego wa- 
gonu na pokład „Romanji*, 
publiczności. 

witany owacyjnie przez tłumy zgromadzonej 
Na pokładzie „Romanji* żegnali Marszałka przedstawiciele 

władz rumuńskich z prefektem Constantinescu na czele oraz poseł Rzeczy- 
pospolitej w Bukareszcie Szembek. 

„Romania* podniosła kotwieę i wypłynęła z portu o godzinie wyzneazo- 
nej, t. j. o 22 min. 30. Wszystkie szczegóły 0 rzekomem zaalarmowaniu 
straży portowej, o opuszczeniu wskutek tego incydentu pokładu „Romanji* 
przez Marszałka, który wówczas jeszcze weale na pokładzie nie znajdował 
się, o odroczeniu wreszcie podróży, są zwykłem zmyśleniem, spekulu jącem 
na sensację. Nieprawdziwe są również informacje, jakoby Marszałek miał 

rozpocząć swą podróż na okręcie handlowym polskim „„Niemen*, „Niemen'* 
bowiem do dzisiaj wogóle do Constanzy nie zawinął. 

BUKARESZT. 4.11. (Pat) — Agencja Rador podaje: Marszałek Piłsud- 
ski odpłynął we czwartek o godzinie 22 min. 30 na okręcie „Romania* do 
Kairu. 

STAMBUŁ. 4.III. (Pat) — W piątek o gedzinie 14 przybył tu na statku 
„Romania* Marszałek Piłsudski. Przy wjeździe statku do Bosforu, powitali 
p. Marszałka konsul generalny Łepa to oraz radca ambasady Gawroński. 
Pan Marszałek przyjął na statku wievgubernatora Stambału, konsula gene- 

ralnego Rumunji oraz prezesa Domu Polskiego Łepkowskiego. 

   

  

Walki pod Szanghajem trwają. 
Cofanie się wojsk chińskich — Zajecie fortów 

Woosung. | 
PARYŻ. 4.411. (Pat) — Wedle ostat- 

nich depesz prasy francuskiej z tere- 
nu wałk, eddziały japońskie dotarty 
prawie wszędzie do wyznaczonej gra- 
nicy. W kiłku punktach, ze wzgłędów 
natury strategicznej, przekro ja, 

gdzieindziej znowu nie dosięgły jej. 

Podczas pościgu doszło wczoraj do 
kilku większych starć, Około Wso- 
Sung, którego garnizon chiński w sile 
2 tysięcy żołnierzy nie opuścił forty- 
fikacyj, toczyła się w godzinach ran- 

nych zażarta bitwa. Okręty wojenne 
oraz samoloty japońskie gwałtownie 
bombardowaty fortyfikacje, peczem 
około 400 strzelców-marynarzy, w. ylą 
dowało pod osłoną kontrtorpedowców 
w północnej części fortyfikacyj, pod- 
czas gdy od strony południowej małe 
pancerniki wysadziły na brzeg 300 ma 
rynarzy. Wzięte w dwa ognie forty 
już o godzinie 9-ej rano dostały się da 
rąk Japończyków. Załodze chiński 
Weosung udało się jednak umkną 

        

dotrzeć do oddziałów armji kantoń- 
skiej. 

PARYŻ. 4.1IL. (Pat) — W dzisiej. 
szym swym kablegramie do „Le Jout- 
nala“ Albert Londres zaznacza mie- 

dzy innemi, że nie można powiedzieć 
o 19-ej armji, że cofa się w porządku, 
gdyż wogóle nie można mówić e peo- 
rządku w Chinach. Tyle jest pwnein, 
že nie porzuciła ona oręża, żołnierze 
nie dopuszczają się żadnych grabieży, 
nie rozpraszają się, a gen. Tsai na ła- 
mach prasy chińskiej publikuje ode- 
zwę, w której powiada: „Śłubujenry 
porwadzić walkę w dalszym ciągu aż 
do ostatniej kropli krwi i nie pozosta- 
wać pod jednem niebem z Japończy- 
kami“. 

SZANGHAJ. 4.111. (Pat) — Wed- 
ług wiadomości z wiarogodnych Źró- 
del! chińskich, gwałtowne walki toczą 
się na zachód od Nan-Hsiangu. Na- 
tomiast japońska kwatera główna 0- 
Tiejalnie zaprzecza tej wiadomości. 

Chiny odrzucalą żądania lapońskie. 
NANKIN. 4.III. (Pat) — Minister 

Spraw zagranicznych rządu nankińs- 

kiego oświadczył, że jego reprezentaut 
w Szanghaju otrzymał polecenie po- 

informowania admirała Kelly'ego, że 
Chiny nie mogą przyjąć nowych żą- 
dań japońskich, 

23 tys. zabitych i rannych 
PARYŻ, 4, HI. (Pat). 

znawcy. wojskowi obiie: 
chydwu przeciwników w 

Franeuscy rzeczo- 
4 wysokość strat 

gu 5 dni estat- 
   

  

nich walk w Mandżurji na 23 tysiące zabi- 
tych i rannych. Liczba ludności cywilnej, 

poległej w czasie bitwy pod Szanghajem, nie 

  

  

WYCIECZKA DO PALESTYNY 
ŚWIATOWA ORGANIZACJA PODRÓŻY 

WAGONS LITS COOK : 

Oddział Wilnie ul Mickiewicza 6, telef 10-42 
zawiadamia, że zapisy na 25-dniową popularną wycieczkę do Pa- 

lestyny przez Warnę — Konstantynopol zostały przedłużone do 

10 marca r. b. Wyjazd z Warszawy nastąp: 21 marca r. b. 

  

  

a 
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Jubueuszowej Szopki Wii ūskiej X śl sy 
w sali Kresowej (Zawalna 1) początek © godz. 20-ej. 

Przedstawienia Szopki począwszy od dnia premiery odbywać się 
będą codziennie o godz. 20 ej, tylko jeden tydzień do dnia 13-go 
marca r.b włącznie, ponadto w niedziele popołudniówki o g. l6-ej. 

zestanie prawdopodobnie nigdy ustalona. 
Szkody materjalie w Sza-Pei oraz Czang- 
Wang mogą być oszacowane w przykiiżeniu 
na 600 miljenów delarów. 

Zapewnienia ź ódeł 
japońskich. 

SZANGHAJ. 4.II1. (Pat) — Ze źró- 
deł japońskich potwierdzają urzędo- 
wo wiadomość, że od chwili wydania 
rszkazu zaprzestania ognia, to jest ad 
godziny 14 dnia wczorajszego, walki 
zupełnie 'ustały. 

„Wielkie miasto Czańczun*— 
stolicą Mandżurii 

CHARBIN. 4.111. — Zarząd połud- 
niowo-mandżurskiej kolei żełaznej za 
mierza w najbliższym czasie przystą- 
pić do realizacji planu budowy „Wiel- 
kiego Czańczuna*. Nowe to miasto 
przylegač będzie do dzisiejszego Czan 
czunu, a położone będzie pomiędzy 
starem miastem a Meczjatunem, na 
obszarze 8 miijardów metrów kwad- 
ratowych. Wybudowane będą liczne 
budynki w nowoczesnym stylu. Do no 
wej części miasta przeniesiona zosta- 
nie stacja kolejowa. > 

Po zrealizowaniu tego planu, Wiel 
ki Czańczun będzie co do swego oh- 
szaru i liczby mieszkańców większy, 
niż Tientsin, lub niektóre miasta por- 
towe w Chinach. 

Plan budowy wielkiego miasta 
wzbudzi wielkie zainteresowanie w 
kołach handlowych i przemysłowych, 
bowiem w przyszłem tem mieście ma 
być również skoncentrowany ruch 
handlowy i przemysł, Wiełki Czań- 
czun będzie również stolicą państwa. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Fzecz:ą! 

EEE TE ETSTSESSS 

Poświęcenie biura zarządu 
główrego L. 0. P. P. 

WARSZAWA, 4.III. (Pati) — Ww 
dniu 4 b. m. odbyło się uroczyste pa- 
święcenie biur zarządu głównego .. 
O. P. P. przy ul. Wierzbowej. Na uro- 
czystość tę przybył Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w towarzystwie sze- 
fa gabinetu wojskowego płk. Głogow- 

skiego. | 
Po uroczystości Pan Prezydent 

prowadzony przez prezesa Martyno 
wicza, zwiedził muzeum obrony prze- 
ciwgazówej. Pan Prezydent Rzeczypa 
spolitej, opuszczając nowopoświęco- 
ny lokal, wręczył na ręce p. Martyno- 
wicza 1000 złotych na rzecz LOPP.



  

Ratujmy naszą wieś. 
Dużo się mówiło i pisało o koniecz- 

ności zastępowania w życiu codzien- 
nem wyrobów bawełnianych własnym 
Inem. 

Nie wszyscy jednak nawet w Wił- 
nie są zwolennikami tej zamiany i wy- 
suwają szereg trudności a przedewszy 
stkiem ich wysoką cenę i trudności 
nabycia wyrobów „lnianych. 

Z okazji Kaziuka na plac Łukiski 
rolnik wileński przywiózł na sprze- 
daž swoją manufakturę. 

W Iatach ubiegłych wilnianki i wil 
nianie, tłumnie zwiedzający płac Łu- 
kiski zwracali uwagę i kupowali prze 
dewszystkiem wzorzyste tkaniny sa- 
modziałowe, a więc serwety. kilimy, 

chodniki i t. d. 

Szare i podbielane lniane tkaniny 
użytkowe, za wyjątkiem obrusów, 
ręczników i ścierek, znajdywały mniej 
szą ilość nabywców interesowały 
się niemi warstwy biedniejsze, trochę 
skupywali pośrednicy i wywozili po- 
za Wilno, część trafiała nawet zagra- 

nicę. 

Od roku na terenie Wileńszczyzny 
w związku z zanikiem eksportu włók- 
na Inianego drobny rolnik zaczął zwię 
kszać przerób jego tkaniny, by móc 
w ten sposób produkt swojej pracy na 

roli spieniężyć na rynku. 

Znawcy włókiennicy z zachwytem 
mówią o naszych „kuželnych“ czyli 
czesankowych tkaninach  Inianych. 
Tkanina samodziałowa może być : 
cienką i miękką, a jeżeli odznacza się 
szarą barwą, to tylko świadczy o tem, 
że nie była w chlorku, przez który 
przechodzą wszystkie tkaniny fabry- 

czne. 
Szare lub podbielane Iniane tkani- 

ny samodziałowe, mogą prawie całko- 
wieie zastąpić w użyciu domowem 
tak zwany towar biały bawełniany. 

  

  

Lniane samodziałowe obrusy, prze 
ścieradła, powłoczki i ręczniki, mają 
ustaloną markę u dobrych gospodyń, 
gdyż są nietylko przyjemne w użyciu 
praktyczne i ładne, lecz przedewszyst 
kiem są nadzwyczaj trwałe. Męska 
bielizna osobista ze Inu samodziało- 
wego, może zadowolnić każdego, 
gdyż nawet w Londynie samodziało- 
we szare koszule lniane do codzienne: ° 
go i sportowego ubrania, uzupełnione 
barwnym krawatem, uważane są jako 
ostatni krzyk mody. Tkaniny te są 
wyrabiane w Szkocji i Irlandji, podo- 
bnie, jak to się dzieje w naszym kra- 

- ju. 
Z samodziałów lnianych urozmai- 

canych takiemi lub innemi artystycz- 
nemi dodatkami możemy robić letnie 

ubrania dla młodzieży płci obojga. W 
łniane samodziały winni się zacząć 
ubierać nasi skauci, z samodziałów 
Inianych należy szyć mundurki szkol- 
ne. Wyroby samodziałowe winny zna- 
leźć szerokie zastosowanie w ochron- 
kach. szpitalach i t. d. 

Ubrania sportowe do tenisa z gru- 
bego Inianego samodzialu są ładne. 
praktyczne i wygodne. 

A jak sprawa stoi z ceną samodzia 
łowych wyrobów Inianych? 

Wszak to jest w chwili obecnej naj 
ważniejsze. 

Rolnik sprzedaje swoją manufa- 
kturę Inianą bardzo tanio. Za jedne- 
go złotego możemy kupić. bezpośred- 
nio od wieśniaka jeden metr dobrego 
cienkiego płótna, a nieco grubsze je- 
szcze taniej. Na koszulę męską potrze 
ba 3 i pół metra, czyli że, jeżeli kupi- 
my płótno na rynku, sami oddamy do 
szycia szwaczce za 5—6 złotych, mo- 
żemy mieć trwałą i ładną koszulę. 

Za pracę swą przy przerobie włó- 
kna lnianego, przy tkaniu i przędze- 
niu, kobieta wiejska zarabia najwyżej 

Przeciwko 

8-50 groszy za godzinę. Nie można 
zatem dopuścić, by tkaniny Iniane 
przywiezione na Kaziuka przez zbied 
niałą wieś wiłeńską, pojechały zpo- 
wrotem, a rolnik nie uzyskał tych ki!- 
ku groszy, których mu brak na kup- 
no cukru, nafty a nawet i soli. Przy 
nieurodzaju żyta w roku ubiegłym, 
szereg okolic odczuwa brak nawet 
chleba. : 

Wilnianie! Zamiast kupować tka- 
niny i wyroby z importowanej baweł- 
ny, idźcie na Łukiszki po nasze włas- 
ne samodziały lniane. 

     

Echa strajku pracowników 
komunalnych. 

(Teł. od wł. koresp. z Warszawy). 

W związku z przeprowadzeniem o 
statnio w stolicy demonstracyjnego 
strajku pracowników miejskich, oraz 
w związku z pracami, omawiającemi 
specjalny stosunek władz miejskich 
do tego strajku, dowiadujemy się, że 
w Miu. Spr. Wewn., jako władzy nad- 
zorczej rozważana jest sprawa wdro- 
żenia dochodzenia przeciwko wła- 
dzom komunalnym w stolicy, 

Rokowania handlowe 
polsko-niemieckie. 

BERLIN. 4.III. (Pat) — „Berliner 
Tageblait“ donosi, że w dniach naj. 
bliższych wyjedzie do Warszawy kil- 
ku referentów-fachowców z ramienia 
rządu berlińskiego, cełem kontynuo- 
wania wdrożonych rozmów w spra- 
wie aktualnych polsko - niemieckich 
kwestyj spornych w zakresie handlo. 
wo-politycznym. Koła berlińskie ocze 
kują, że rokowania potrwają około 10 
dni. O ileby w tym okresie nie doszło 
do porozumienia z Polską, to przypu- 
szczalnie 15 marca ogłoszone zostanie 
rozporządzenie rządu Rzeszy, na pod- 
stawie którego niemiecka taryfa ma- 
ksymalna zastosowana będzie do to- 
warów polskich, począwszy od 1 kwie 
tnia r. b. Za cel rozmów strona nie- 
miecka uważa przywrócenie status 
quo przed 1 stycznia 1932 r. 
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Budżet Min. Sprawiedliwości 
na plenum Senatu. 

WARSZAWA. 4.1. (Pat) Przed porząd- 
kiem dziennym piątkowego posiedzenia Se- 
natu zabrał głos sen. Pant z Klubu Niemiec- 
kiego, przypominając, że na wczorajszem 
posiedzeniu sen. Pawelec z BB pod adre- 
sem przedstawicieli mniejszości niemieckiej 
oświadczył m. in., że nie potępia ona gwał- 
tów, które się dzieją w Niemczech wobec 
Polaków, bo Berlin nie dałby im subwen- 
cyj. Sen. Pant przeciwko temu złożył kai 
goryczny protest i prosi marszałka o skie- 
rowanie sprawy do sądu honorowego. 

Zkolei przystąpiono do budżetu Minister- 
stwa Sprawiedliwości, który zreferował sen. 
ZACZEK (BB). Po przemówieniu referenta 
zabrał głos minister sprawiedliwości MICHA- 
ŁOWSKI, który omówił szczegółowo sprawę 
redukcji wydatków w tym budżecie. Dalej 
poruszył sprawę ustawy, zmieniającej nie- 
które przepisy postępowania karnego, pod- 
kreślając jej ważność dla przyśpieszenia 
toku spraw, ulženia sądom i obniżenia ko- 
sztów. Następnie p. minister przeszedł do 

kwestji unifikacji ustawodawstwa, która to 

sprawa — jego zdaniem — jest sprawą kon- 

solidacji państwa. Po omówieniu prac ko- 

misji kodyfikacyjnej, minister odpierał za- 

rzuty w sprawie nowego regulaminu wię- 

ziennego. 
Po dyskusji, jaka się wywiązała, głos 

zabrał minister HUBICKI, udzielając wyja: 

śnień na poruszone w dyskusji kwestje. 

W końcu posiedzenia sen. KARŁÓWSKI 

zreferował budżet przedsiębiorstw państwo- 

wych, zaś sen. ZACZEK — budżet monopoli. 

   

   

  

  

R U RJ E R waL E N S.K I 

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Kto ma rację? 

GENEWA. 4.II1. (Pat.) Komisja 
główna nadzwyczajnego Zgromadze- 
nia Ligi obradowała w piątek po po- 
łudniu. Na wniosek Paul Boncoura 
komisja postanowiła, że przewodni- 
czący Zgromadzenia Hymans będzie 
także i jej przewodniczącym. 

Następnie wywiązała się dłuższa 
dyskusja nad tem, czy kroki wojenne 
w okolicach Szanghaju przerwano e- 
fektywnie, Obie strony wprawdzie wv- 
dały odpowiednie polecenia, ale dele- 
gat chiński twierdził, że wojska ja- 

*"pońskie prowadzą ofenzywę. Delegat 
japoński stwierdza, że nie jest to zgo- 
dne z prawdą. Być może, że zdarzają 
się tylko drobne starcia. Delegat chiń- 
ski proponuje, ażeby neutralni gene: 
rałowie Anglji, Stanów Zjednoczonych, 
Francji i Włoch otrzymali polecenie 
kontrolowania, czy kroki wojenne i- 
stotnie przerwano. Sekretarz general- 
ny zawiadamia, że prosił telefonicznie 
komisję szanghajską o przesłanie in- 
formacyj, czy nastąpiło przerwanie 
kroków wojennych. 

   

Przyjęcie 
GENEWA. 4.111. (Pat) — Komisja 

nadzwyczajnego Zgromadzenia Ligi 
po przerwie zapoznała się tekstem re- 
zolucji, opracowanej przez prezydjum 
Tekst ten głosi: 

1) Zgromadzenie wzywa rządy 
chiński i japoński do natychmiastowe 

Delegat chiński, powtórnie prze- 
mawiając, odczytał szereg telegramów, 
donoszących o nowych transportach 
wojsk japońskich i o zajęciu przez 
Japończyków miejscowości, leżących 
o 4 klm. od Szanghaju, co stanowi dy- 
stans dwa razy większy od wymaga: 
nego przez Japończyków jako waru- 
nek wycofania wojsk chińskich. De- 
legat Japonji odpowiada, że transpor 
ty, o których mowa, są to posiłki, 
które były wezwane poprzednio i któ- 
re nadeszły dopiero teraz. Ponieważ 
są już niepotrzebne, będą odesłane na- 
tychmiast. Delegat Japonji proponuje, 
by konferencja w Szanghaju zebrała 
się jak najszybciej. 

Przewodniczący Hymanus  streścił 
dyskusję, oświadczając, że wszyscy są 
jednomyślni co do konieczności na- 
tychmiastowego przerwania walk i po- 
łożenia kresu przelewu krwi. Posiedze- 
nie przerwano celem opracowania 
przez prezudjum odpowiedniego tek- 
stu. 

    

rezolucji. 
go powzięcia zarządzeń, celem efek. 
tywnego wykonania rozkazów, wyda 
nych przez dowództwa obu armij dia 
przerwania kroków wojennych. 

2) Zgromadzenie prosi inne mocar 

stwa, mające specjalne interesy w kon 
cesji szanghajskiej, by poiniormowa- 

Reforma ustawodawstwa socjalnego 
prawdopodobnie przeprowadzona zostanie w drodze 

dekretu P. Prezydenta. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wobec krótkiego terminu, jaki po- 
zostaje do końca sesji budżetowej 
Sejmu, i wskutek nawału spraw, ja- 
kie znajdują się na warsztacie parla- 
mentu i muszą być załatwione przed 
zamknięciem sesji, w kołach politycz 
nych utrzymują, że rząd zwróci się z 
wnioskiem do Sejmu o udzielenie mu 
pełnomocnictwa, celem wydania, dro- 
gą dekretu Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej Polskiej, ustaw reformujących do- 
tychczasowe nasze ustawodawstwo so 
cjalne. : 

Dziś po południu odbyło się posie- 
dzenie Rady Ministrów, na którem o- 
statecznie ustałono niektóre przepisy 
tych ustaw, i na którem, jak słychać, 
omawiano również sprawę sposobu 
wprowadzenia reformy ustawodawst- 
wa socjalnego w życie. 

Centrala Związków Zawodowych contra reformie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Cen 
tralnej Komisji Związków Zawodo- 
wych, pozostającej pod wpływami P. 
P. S. Komisja postanowiła zwrócić się 
do wszystkich podlegających jej związ 
ków, aby przygotowały akcję profesta 

cyjną przeciwko zamierzonej refor- 
mie ustawodawstwa socjalnego. W 
tym, celu Centralna Komisja ustaliła 
proklamować na dzień 16 b. m. jedno- 
dniowy demonstracyjny strajk gene: 
rałny w całej Polsce. 

W Finlandii. 
HELSINGFORS. 4.111. (Pat.) Główne og- 

nisko ruchu antyrządowego w miejscowości 
położonej o 70 kim. na północ od Helsing- 
forsu zostało stłumione, Przywódcy zbiegli. 
Komunikacja tełetoniczna prasowa z zagra- 

nieą została przywrócona. 
HELSINGFORS. 4111. (Pat.) Dziś przy- 

byli z Maentsaelae do Helsisgiorsu parla- 
mentarjusze, aby przeprowadzić rokowania 
z rządem, 

Niepewny los synka Lindbergha. 
Ogólne oburzenie. Groźba Śmierci. 

NOWY YORK. 4. III. (Pat) Porwanie 
dziecka Lindbergha wywołuje coraz pow- 
szechniejsze oburzenie w opinii Stanów Zje- 
dnoczonych. Biskup Nowego Jorku zarzą- 
dził publiczne modły na intencję szczęśli- 
wego zwrotu dziecka. Do obecnej chwili wła- 
dze policyjne dokonały przesłuchania około 

  

Arcydzieło, które triumfalnym pochodem kroczy na ekranach wszystkich stolic šwiatal 

Ajda TROJKA 
Olga Czechowa, H. Schletow i Michał Czechow. 

Rosyjskie śpiewy solowe i chóralne. 

W tych dniach w kinie 

W rolach 
głównych 

Grypie 
SNERERUDNEWZZORT WO ROZ OOOO OOOECRZ ORA 

Korpus ochrony pogranicza. 
(W 7.mą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1930 — 1981), 

... Śnieżna zawieja przenika ciało 
do kości i krew zamraża w żyłach. 
Nagie, czarne gałęzie zarośli szarpią 
się szeleszcząc głucho. a ponure wy- 

cie, rozlegające się w sinej od mrozu 

przestrzeni, niewiadomo .. od wilków, 

czy od wiatru pochodzi?... Straszno i 

martwo w przestrzeni... zda się że za- 

marło wszelkie życie, że nad nikim i 

niczem litości niema... Na przepadłe w 

taką noc wychodzą ludzie ze swych 

siedlisk, ale są takie osiedla i takie do- 

le, że nawet ta wyjąca mrozem noc 

milsza i lepsza... Przez gąszcze prze- 
krada się ruchami zaszczytnych zwie- 
rząt gromadka ludzi. Mężczyźni, ko- 
biety z dziećmi na rękach, małe sanki, 
« chudego konika zaprzęgnięte, ciąg- 
mą resztki dobytku. 

Oglądają się trwożnie za siebie, nie 
śmieją słowa przemówić... śmierć czy- 
ha na nich z za każdego krzaka... Tuż, 
tuż, strzały mogą położyć wszystkich 
trupem i nie dopuścić do zbawienia, 

które ich czeka tam, ot, tuż, za tym 

słupem przeklętym, rozceinającym ich 

kraj rodzinny, ale dającym obietnicę 

ratunku, litości, życia ludzkiego... 
Oto już blisko, nikt nie dostrzegł! 

Nagle głos gromki: „Kto idzie?* ro- 
zerwał lodowatą przestrzeń. Trwogą 

  

zabiły serca uciekinierów z Bolszewji,. 

ale wnet fala radości zalała znękane 

piersi: „Swoi, swoi 1 O szczęście! To 

nasi, to Polacy, to... Kopiści! To już 

pewność że zabiorą, poprowadzą do 

ciepłej, cichej izby, nakarmią dowoli 

chlebem bożym, strawą smaczną, nie 

pamiętaną oddawna, tam w raju pro- 

letarjackim, że słowem poczciwem po- 

cieszą, uspokoją.. Wszak to bracia 
iłosierni, to polski Kop! 

Cóż to za nagły, daleki krzyk się 
roznosi po szarzejących w zorzy wie- 
czornej polach? Jakież odgłosy z wio- 
ski opodal leżącej? Czy to dzwony koś 
ciołka biją? Co to? Łuna! Pali się w 
wiosce, a to zbiory dopiero co zwiezio- 
ne! Dalej chłopcy, co prędzej na po- 
moc! Ludzi ratować, to obowiązek Ko. 

pisty. Od strzeżonych granic na chwi- 

lę się oderwać można i tam biec, gdzie 

niedola ludzka ratunku wzywa. 

Przylecieli jak burza w kilku, i 

wnet w ratowaniu od pożaru inny za- 
prowadzili porządek, żołnierski szyb- 

ki, celowy. Już ich wszyscy słuchają 

zamiast biegać jak błędne owce, już 

łańcuch i wiadra w robocie, a chłop- 

cy się zwijają. Komenderują, ten dziec 

ko, ten babę starą z chaty ciągnie, wor 

ki i meble, szafy i kuferki lecą, prze- 

rzucane sprawną ręką, a ogień już 

przygasa. „A niech wam Bóg błogo- 

Pieśń miłości 

i tęsknoty, 

„HELIOS“ 

przeziębieniu, influencji i bółom reumatycznym należy niezwłocznie zastosować 

tabletki Togal, które usuwają te chorobliwe objawy. Nieszkodliwe dła serca, 

żołądka i innych organów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we 

własnym interesie tylko oryginalnych tabletek Togal. We wszystkich aptekach. 

sławi panoczki milińkie, szczyryńkie, 
co ludzi ratujecie*, modłą się wiosko- 

wi, a Kopiści wracają osmołeni, śpie- 
wając „Ksiądz mi zakazował*, ałbo 
coś innego równie wesołego. Temu co 
starą babę wyciągnął z ognia i pienią- 
dze, które miała za piecem wynalazł 
dogadują kamraci „Szkoda ofermo, że 
nie młoda, miałbyś narzeczoną” i po- 
sag odrazu”. I tak... wesele w wiosce: 
tańczą Kopiści najogniściej, powódź, 
płyną łódkami, špieszą do wystraszo- 
nej ludności, zaraza: kolumny sanitar- 
ne w pogotowiu. Opatrzeć w przy- 
chodniach Bataljonów w nagłych wy- 
padkach, dokarmić dzieci zimą, choin- 
kę im urządzić, za swoim żołnierskim 
stołem posadzić zziębnięte, sponiewie- 
rane głodem i chłodem biedactwa, ob- 

darzyć je ciepłem serca j ciepłem do- 
brej strawy... któż to wszystko czyni? 
Kop, kochany, drogi sercu wszelkich 
kresowców Kop. „Żywy Mur, na któ- 
rym, jak na kotwicy spoczywa serce 
całego narodu”, jak to im pięknie na- 
pisał J. E. Biskup Bandurski w rocz- 
niku. KOP dla dobrych-dobry, dla 
złych, srogi bez pardonu... czujny jak 
żóraw na granicy Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej jak wierny pies 7my rok 
leży, i warczy, i kły pokazuje każde- 
mu złodziejowi co się nocą, chyłkiem 
podkrada do dobra ogólnego... Twoje- 
go i mojego czytelniku! Do dobra Pań 
stwa: gdy niesie truciznę bibuły, okła- 
mującej nieuświadomionych opowieś- 
cią, że tam... na wschodzie, raj ziem- 

  

600 osób. Jedna osoba została przez policje 
zatrzymana. W okolicy Nowego Jorku zna- 
leziono kartkę pocztową, zapowiadającą 
śmierć dziecka. 

NOWIY YORK. 441. (Pat.) Jak donoszA 
z Hopewell w stanie New-Jerscy, w miesz- 

kaniu płk. Lindbergha ktoś anonimowo 
zgłosił się telefonicznie o 1 w nocy, zapy- 
tując, czy sprawcy perwania jego dziecka 
mogliby otrzymać zapewnienie nietykolno 
Ści w razie zgłoszenia się. Posterunek poli- 
cyjny, stale przehywający w domu Lind- 
bergha od chwili wypadku, poczynił na- 
tychmiast starania by wykryć osobę, która 
telefonowała. 

NOWY YORK, 4.111. (Pat.) Mimo iż upły- 
nęło już 48 godzin od chwili porwania 

dziecka Lindbergha, dotychczas nie natra- 

fiono na żaden konkretny Śład poza jednym 

jedynym. który, co najdziwniejsze, prowadzi 
do Wiełkiej Brytanii. 

Togal 
ski, dobrobyt i swoboda... do majątku 

narodowego, gdy przemyca towary: 
szkodliwą sacharynę, truciznę kokai- 
ny i inne, niedozwolone rzeczy. Stra- 
żuje nasz Kopista dzień i noc, żebyś- 
my spać mogli spokojnie... bo zawsze 
jest w pogotowiu, nietylko w swoim 
zakresie, ale w różnych poczynaniach 
społecznych. 

Pięknie wydany zeszyt, obejmują - 
cy ubiegły rok, siódmy zkolei służby 
pogranicznej naszych Kopistów po- 
święcony jest specjalnie Wileńszczyź- 
nie. Rozpoczyna się od słowa redak.- 

cyjnego, wezwania Dowódzcy Korpu- 
su gen. bryg. Kruszewskiego, poczem 
biskup Bandurski, zawsze serdecznie 

życzliwy żołnierzowi polskiemu napi- 

sał dla strażników naszej 2000 kiłome- 
trowej granicy Credo ich obowiązków, 
nazywając ich „żyjącym i trwałym 
murem naszym. Widnieją dalej wy- 
razy uznania p. marszałka Raczkiewi- 
cza, wojewody Beczkowicza mamy A. 
Stebeskiego szkice historyczny „Z Prze- 
szłości Ziemi Wilenskiej“, o połącze- 
niu Litwy z Polską, Cz. Szymkiewicza 
„Wileńska Brygada, o wileńskim Kor 

pusie Ochrony Pogranicza, Dane sta- 

tystyczne i płany służby społecznej i 

sanitarnej Korpusu. O sporcie konnym 

pisze p. płk, T. Badowski. 
Sen. J. Olszyna-Wiszniewski, daje 

ciekawe historyczne wspomnienie o 

dwóch „,patronach*, Kopistów: Płk. 

A. J. Lisowskim, wodzu wolontarju- 

szy i zabijaków w XVII wieku, dziw- 

  

  

ły Zgromadzenie o warunkach, w ja- 
kich powyższe wezwanie zostało wy- 
konane. 

3) Zgromadzenie zaleca podjęcie 
rokowań między reprezentacjami 
Chin i Japonji, z pomocą władz wojs- 
kowych, morskich i cywilnych wymie 
nionych mocarstw, dla zawarcia ukła 
dów, mających uczynić definitywnem 
przerwanie kroków wojennych oraz 
dla uregulowania sposobów wycofa- 
nia wojsk japońskich. Zgromadzenie 
wyraża życzenie, by było poinformo- 
wane przez te mocarstwa 0 rozwoju 
rokowań. 

Q tekst powyższy rozpoczęła się 
długa i ostra walka, Delegat japoński 
żądał zasadniczych poprawek. Jed- 
nak delegat japoński zrezygnował ze 
swych poprawek, oświadczając, że 
przedstawione wyjaśnienia przewodni 
czącego dają mu satysfakcję. 

GENEWA. 4.I[. (Pat) — W kwa- 
drans po zakończeniu obrad komisji 
zebrało się Zgromadzenie dła przyję- 
cia ustałonej przez komisję rezolu 
Po krótkiej deklaracji delegata chiń- 
skiego, rezolucja ustałona przez komi. 
sję została w głosowaniu przyjęta je- 
dnogłośnie. 

Projekt ustawy o pelnomoc- 
nictwach dla Pana Prezy- 

denta 
wniesiony został do Sejmu. 

WARSZAWA. 4.II1, (Pat) — W dniu 
dzisiejszym rząd wniósł do Sejmu pr” 

jekt ustawy o pełnomocnictwach dła 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Co opowiadają obywatele 
sowieccy, 

którzy zbiegli do Rumunji. 
BUKARESZT, 4. 3. — Po straszliwej ma- 

snkrze obywateli sowieckich, którzy przecho- 
dzili granicę, by przedostać się do Rumunii, 
uciekinierzy którym udało się uniknąć 
śmierci z powodu ich wzruszenia nie mogli 
być zaraz przesłuchani przez władze rumuń- 
skie. Prosili tylko o jedno: aby nie odesłano 
ich zpowrotem do Rosji. Dopiero gdy uspo- 
koili się eo$koiwiek, poczęli opowiadać, — 
jak pisze bessarabski korespondent „Pareres 
Nostra“ — że na ucieczkę zdecydowało się 
dwadzieścia rodzin, skłądających się z 80 
członków, a Rosję postanowili opuścić dla- 
tego, że nie mogli wytrzymać reżimu kolek- 
tywistycznego. Byli to obywatele trzech wio- 
sek: Jaski, Gorskoje i Niezabylskoje. 

Zgremadzili się w Jaskach, położonych 
nad Dniestrem a w nocy udali się w drogę. 
Kilka km. przed Dniestrem spotkali bolsze- 
wieką straż wywiadowczą. Na pytanie dokąd 
podążają odpowiedzili, że idą do sąsiedniej 
wioski w celu załatwienia pewnej sprawy. 
Żołnierze nie zatrzymali rodzin, ale sygnała- 
mi świetlnemi później zawiadomiii straż gra- 
niczną. Zbližywszy się do granicy, nagłe z0- 
stali ostrzelani. Tylko 22 osób zdołało wśród 
gradu kul dotrzec do granicy rumuńskiej. 
Zanim jeszcze dotarli do granicy wołali na 
rumuńską straż graniczną: „Bołszewiey nas 
mordują, zlitujcie się nad nami*, Niektórzy 
uciekinierzy w masakrze stracili swe dzieci, 
a niektóre dzieci przybyły do granicy ru- 
muńskiej bez rodziców, którzy polegli od kul 
sowieckich. Pomiędzy ocalonymi jest jeden, 
który raniony został tak ciężko, że musiał 
pozostać w budynku rumuńskiej straży gra- 
nicznej, gdzie opiekują się nim żołnierze ru- 
muńscy. 

      

NowoOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Nowe Państwo*, pismo poświęcone 

zagadnieniom życia państwowego i między- 
narodowego pod red. prof, W. Makowskiego, 
zeszyt 3 z r. 1931 — zawiera na wstępie dwa 
pośmiertne wspomnienia o dwóch wybitnych 
ludziach, którzy tragicznie w r. ub. życie 
swe zakończyli: Tadauszu Hołówce i Alek- 
sandrze Skrzyńskim. Resztę 140-stronicowego 
zeszytu wypełnia 7 odpowiedzi wybitnych 
pracowników i polityków na ankietę kon 
stytucyjną Sejmu. Znajdujemy więc odpowie 
dzi: prof. Wł. Abrahama, prof. Z. Cybichow 
skiego, prof. St. Estreichera, dr, Konst. Grzy 

bowskiego, prok. S. N. J. Gumiūskiego, prof. 

Z. Kulczyckiego i p. Wł. Studnickiego, W. 

poprzednim II zeszycie „Nowego Państwa” 

zami a siedem innych odpowie 

dzi na powy ankietę. Całość stanowi 

więc niezmiernie cenny komplet opinji naj 

bardziej kompetentnych osobistości na tak 

aktualny od kilku lat problem reformy kon- 
stytucji w Polsce. 

— „Wycinki o wycinakch*. Pod takim 
tytułem wyszła obecnie z druku broszura 
w sposób nader oryginalny zredagowana i 

    

  

      

  

   

  

| nym trafem „wileńczuku', gdyż z Lit- 

wy był rodem i zdaje się urodzony w 

Wileńszczyźnie. Od 1611 roku dowo- 

dził korpusem lekkiej jazdy, zwanym 

„Lisowczykami”, i ci nieustraszeni jež- 

dzcy wsławili się „szarpaniem* Mo- 

skwy w wojnie prowadzonej w tym 

czasie przez Chodkiewicza i Żółkiew- 

skiego. Drugim pierwozworem straż- 

nika pogranicza i nieustępliwego bo- 

jownika z Rosją, jest Aleksander Go- 

siewski, pułkownik i wojewoda smo- 

leński, wiecznie broniący polsko-litew- 

skich rubieży od wschodu. Wesołe no- 

welki: Falkiewicza, Maciejewskiego. 

Ankersteina, i rozmowa w. djalekcie 

wileńskim o Kopistach, wszystko 02- 

dobione rysunkami nmieodżałowanego 

Kamila Mackiewicza, tak świetnie uj- 

mującego kochane gęby żołnierskie 

swym. wesołem ołówkiem, dopełniają 

zeszytu. Dodajmy do tego że prześli- 

czne fotogratje Pikiela, Siemaszki, Jo- 
temskiego, Taurogińskiego, a przeważ- 

nie ks. kapel. Śledziewskiego, przed- 
stawiając widoki Wileńszczyzny, po- 
granicza, strażnicy, lasy i jeziora, bu- 

dynki i zawody sportowe, stacje opieki 

i opatrunki, zdobią to wytworne i zaj- 

mujące wydawnictwo, przynoszące 

układem i treścią zaszczyt tym, którzy 

je redagowali. 

A wszystko to, co zawiera ten prze- 

gląd sił i prac naszego Kopu, te wyka- 

zy obozów harcerskich, zestawienie wy 

padków na terenie Korpusu, np. po- 

moc w wypadkach kłęsk żywiołowych 
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„Kaziuk“. 
Nie często przyježdža w srebrzystej swci 

zbroi obrońcy Połocka i wodza hufeów rv 

cerskich, częściej przez łzy i uśmiechy wio- 

senne przygląda sę litościwie, jak wierni je- 

go poddani, sumiennie obchodzą pamiątkę je- 

go imienia, wydeptując rozmiękłą ziemię na 

placu Łukiskim. 

   

Kaziuk po łodzie i w śniegu, to niezwykła 

rzecz, ale jakże Ślicznie wygłąda cały rynek! 

Do twarzy Królewiczowi w puchach grono: 
w bieli lilijnej 

Tłok ludzki pomiędzy kramami, prześlizgu je 

się od koników do powózeczek, od eukrzanej 

waty (2), do środka „na pluski o tarokony*. 

„pichając šie“, kolebiąc, piszcząc, tam zaglą 

dają do Zielonego Kota, ówdzie inue mł: 

dzieńcze organizacje wabią do swych krame 

czek. Ale przedewszystkiem tłoczą się przv 

obwarzankach i piernikach. 

  

jów, w lśnieniach mrozu, 

  

Serca Kaziukowe coraz piękniejsze wyczy- 

niają pomysłowi handlarze, są na różne imie 

na, z różnemi sentencjami „oczy czarne pa- 

lące*, „moje serduszko”, „Kocham Cie“ i tp 

a jakie na nich figłasy i kwiatuszki! Aż wio- 

sną pachnie w powietrzu. 

Ob 

suszki z czarńuszką, najwię 

dzenie, zabawki dziecinne h: 

    

    

nki, smotgońskie, waniłjowe i 

   

  

ze mają powo- 

zo dobre, ład- 

ne, proste i tanie, koniki, pajace, wózki, ma- 

łe gospodarstwa, mebelki, wszystko wogółe 

co z drzewa, znie i praktycznie odrobione 

i tanie, np. dwa lichtarze z czeczotki toczone, 

złotówka, duże balje — 3—4i pół zł. 

    

A kwiaty, to również staje się specjałnoć- 

cią Wilna, z roku na rok obserwować można 

pomysłowość i gust w tej dziedzinie; jakieś 

z piór, z wiórów, maki, georgińje, goździki 

i dzwonki z papieru, zachwycające doborem 

delikatnych barw, róże, i fantazyjne ze szneł- 

ki, wszystko to zakwita wysoko nad ramiona- 

mi ludzi na tle śniegu, tworząc barwny i we- 

soły obraz, godny pędzla któregoś z naszych 

malarzy. Jakżeby dobrze było, żeby któryś 

namalował naszego Kaziuka z temi kwiatami 

i kramami, pełnemi kolorowych serduszek, luk 

te wyborne baby i dziadów w uszatych fu- 

trzanych czapach, wedle mody Gedymina, z3- 

cych „arbata“, zagryzając opiekanym w 

  

„cieście śledzikiem na ołeju, przysiadłszy się 

boczkiem przy schłudnym straganie koło Si- 

mowarczyka, buchającego zachęcającą parą w 

błękitnem, mroźnem powietrzu. 

P Bułhak fotografuje, wgramołiwszy się 

na schodki, ma doprawdy doskonały zbiór 
typów koło siebie, znajomi się spotykają, za- 

mieniają serduszka, życzą sobie wzajem serde- 

czności... Dobry Święty... tyle serc wywołuje 
na płac i rozrzuca wśród ludzi, niechby t» 

wołanie serdeczne zrozumieli... Ciasno susą 

gromadki studentek z kolegami, serduszka pa 

zatykane za czapki, śmiechu dużo, łączą się 

i rozłączają, serduszka idą z kramek do rąk, 

od jednych do drugich P. Wojewoda z mał- 

żonką przyszedł poznać serce Wiina i chodzi 

po kiermaszu, spoglądając na wileńskie ser- 

ca... takie rozmaite tu leżą, duże, małe, ko- 

lorowe, skromne i pyszne... Trzeba dobrze się 

znać na sercach, żeby umieć wybrać... Wiłeń- 

skie serca są dość hermetyczne, ałe mocne, 

niełatwo się kruszą, można się na nich op- 

rzeć w potrzebie... 

  

Wiele rzeczy uczą, niechcący, wesołe krami 

ki Kaziukowe. Pewnie dlatego, że stawiają 

się w imię Świętego Patrona tej ziemi, więc i 
handel tu dziwny się odbywa... na serca. Hre. 

wydana, a mająca na celu — według 
brzmienia słowa wstępnego — „samookreśle- 
nie wycinka prasowego* w skomplikowanej 
organizacji prasy, jako jednego z najprak- 
tyczniejszych sposobów utrawałenia infor- 
macyj prasowych. 

Zgodnie z nazwą treść broszury wypełnia 
ja wycinki z różnych wydawnictw, a raczej 
przedruki z takich wycinków, zestawione rze 
czowo dla zobrazowania genezy wycinka 
w przeszłości oraz roli jego wytworni w da- 
bie obecnej, tudzież ustosunkowania się ich 

do prasy, jako jej przedłużena niezbędnego 
wobec wzrastającej ciągle liczby jej organów. 

Broszura czyta się lekko i nie nuży, po- 
nieważ zawarła w sobie w przejrzystym uk- 
ładzie zestawione zarówno poważniej. lecz 
lapidarniej ujęte informacje i opinje o dzia- 
łalności buir wycinkowych zagranicą oraz a 
jędynem w Polsce takiem biurze „Informa- 
cji Prasowej Polskiej jak i lżejsze, bo na- 
wet feljotonowe przedstawienie znaczenia 
i roli wycinków i ich wytwórni. 

WRZE NEREK NTT NAT RT 

Popierajeie Przemysł Krajowy 
d 

   

jako to požary, powodzie, to obraz 
wydajnej pracy i ofiarności, często ży- 
cia Kopisty. Ciekawem jest zestawić 
ilość osób, które od nas uciekały da 
Sowietów i od Sowietów do nas, jakoś 

tych ostatnich znacznie więcej... 

Zwiedzałem raz mały posterunek 
Kopu od strony Sowietów, zupełnie 
niespodzianie, w niedzielę; czysto tam 

było aż jasno, pachniało mydłem i 

barszeczem, który smakowicie perka- 
tał w kotle. Chłopczyska, tłuste jak 
pędraki na jesieni, czytały sobie książ 

ki, w salce ozdobionej obrazkami i por 

tretem Marszałka Piłsudskiego. Przed 
domem, pięknie wyczyniony z pobiela- 
nych kamyków, trzepotał się na darni 
biały orzeł. Tam, za granicą, wśród 
drzew, niedaleko, widniała cerkiewka. 
Mówili żołnierze: „Jeszcze parę lat te- 
mu, widać odprawiało się nabożeńst- 
wo, bo dzwonili, potem już nie, tylko 
jakeśmy Śpiewali na święta, to tamci 
podchodzili zdaleka do granicy, klęka- 

li, i też śpiewali... a teraz to im widać 
zakazali, bo nawet pastuszki z bydłenz 
daleko od granicy chodzą... Ale my 
zawsze śpiewamy na święta.. może oni 

styszą...“, 

Żywy łańcuch silnych dłoni opa- 
suje 2000 klm. polskiej granicy... 

Hel, Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Druja. 

Braterstwo harcerskie. 
Żałoba w szkole i w rodzinie. 

w dniu 21 lutege drużyny harcerskie 

grzy tutejszem gimnazjum urządziły akadem 

ję, jako manifestację braterst z powodu 
urodzin 8 kautingu gen. 

2 łutego) obcho- 

y był w Anglji uroczyśc a harcerstwo 
i polskie, manifestowa- 

braterstwo. 
ył się w pierwszym rzę 

H. Kukowiczówny o 
zaś drugi odczyt 
>nowicz uczeń 8 kl. 

Na dalszą c: 
"wy piosenek 

           

  

   

  

     

  

   

    

  

   

  

całego świata a tal 
ło w tym dniu sw 

Na akadem ję 
piękny odczyt, 

harcerstv 

   

   
  

dzie 
„Ideologji 
«miał drużynowy M. Wc 

yciu Baden-Powe 
nu złożyły się Šį 

skich, poka i 

  

   

    

    

  

   

  

   
   

   
   

  

   

      

      

   

  

innych 

ak. zwykle, 

iw Drui na pyta- 
eć nożna, iż zda- 

kże i smutne, które okry 
ją nietyłka rodziny, ale i szerszy 

; į o śmierć wyzwała 
1o0wu jedną młodą 

ickiewiczowa — 
w sieroctwie 

  

+ pośród n 
siłę. Zmark 

  

   
    

  

    
    

W) smutnym obr 

pomimo mrozu i z 
pliska rodzir       
        

z Małopolski zdo- 

# szkolna i niej 

w Nabożeństwo żałobne odprawił 

prefekt ks. J. Ślemp, który po ukończeniu 

modłów nad mogiłą, przemówił do zebranych 

Szkoda każdego młodego życia. Ś. p. ja 

Mickiewiczowa odeszła młodo w $ y, 

<chociaż mogła wiele jeszcze dobrego zrobić. 

Oby jej kresowa ziemia nad naszą gra- 

1czną Dźwiną lekką byłu B. F. Z. 

Podbrodzie. 
Pomoc bezrobotnym. 

Ogółno wszechświałowy kryzys gospoda! 

szy odbił się także poważnie na życiu gospo 

darczem naszego miasta, a tem samem. wy- 

wołał poważną iłość bez robotnych, potrzebu- 

h pomocy, Miejscowe społeczeństwo w 

nizowanym Komitecie do Walki z Be 

robociem o własnych siłach rozpoczęło akcję 

zwalczania skutków bezrobocia od listopada 

+. uh. 
W pierwszych miesiącach swej akcji, Ko 

mitet zatrudniał bezrobotnych, pozatem w 

styczniu Komitet uruchomił kuchr 
daje do 150 obiadów dziennie dl 
chrześcijańskiej, zaś dla ludności żydow 

skiej żywność w naturze. Obiad składa si; 

+ litra dobrze ugotowanej zupy, 400 gramów 

chleba i porcji ziemiaków okraszonych. Ot 
rzymujący obiad a zdolni do pracy 

jeden dzień w tygodniu odpracować w: 
obiadów. Kobiety i chorzy od tej pracy 54 

zwolnieni. 
Niezależnie od powyższego Komitet udzie- 

1a pomocy lekarskiej bezrobotnym i biednym. 

Ta drogą akcja ludzi dobrej woli zrzeszonych 
w Komitecie i ich wielka ofiarność zdołały 

marazie zaspokoić potrzeby bezrobotnych i 

biednych. Należy podreślić w powyższej akcji 

wiełką ofiarność korpusu oficerskiego i pa 

ddoficerskiego 23 pułku ułanów Grodzieńskich, 

<lalej ofiarność urzędników państwowych 1 
ołeczeństwa mi. 

y także ofiarność 

  

   

  

  

    

     

  

      

     

  

    

    

    

     

a Nowego Dworu. : 
Komitet zawdzięcza. dotychczasowe wyni- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

ki, niezmordowanym staraniom swego prezs- 
sa p. majora Święcickiego, dalej członkom 
Komitetu, jako też v rezesowi p. K, Rož- 

nowskiemu i przewodniczącemu sekcji sama- 
rytańskiej bezrobocia ks. prefektowi Bielaw: 
skiemu, oraz doktorowi Rejzewskiemu, któ- 

ry udziela pomocy leka iej bezpłatnie i wre- 
szcie p. Włady jkowskiemu, prze- 
wodniczącemu sekcji finansowej. Niesposób 
jest wyliczyć wszys 
pracach komitetu i ich ofiarności na cełe Ko- 

mitetu. 

Jednakże należy podkreślić pracę pań, a 

w szczególności p. porucznikowej Boguckiej, 

rotmistrzowej Maleckiej, por. Lewakowej, por. 

Smolskiej, dzięki staraniom których zorga 
nizowany bał w dniu 1 lutego r. b. na cele 
Komitetu, dał czystego dochodu 460 zł. 

Kreśląc pow jednak nadmienić nale- 
+ potrzeby Komitetu z każdym dniem 

ają się i jeżeli Komitet pomocy z-- 

        

   
           

    

      

  

    

  

     

    

   nie otrzyma, to o własnych siłach 

ć pomocy w roz- 

zy. 
sługi by- 

Kłera 

nie będzie mógł kontynuo 
ch zakreślonych 

Z uznaniem należy eślić 
łego p. 0. kierownika szkoły p. Wiktora 

ma, dzięki słaraniom którego został 
i zkole sekcja doż, ania dzie 

; otrzymują codzień 
bem. Sek 

   

  

   

      

      
ych, któr: 

bezpłatnie porcję mleka z ch 
omawiana jest obec wodnietwem 

p. rotmistrowej Maleckiej. Dochody ‹ ji 
składają się z ofiarności miejscowego nauczy 

  

   

     

  

    

         

  

     

Podając pówy kiem 

uznaniem podkrešlam sz cowe 
go społeczeństwa, które ni inokrotnie re 

dukując znacznie swoje potrzeby, $ 
cą bliźnim a tem samem i pa 

ężkiego kryzysu gospo- 
Miejscowy. 

Landwarów. 
Nagłe pęknięcie osi w lokomotywie 

pociągu podmiejskiego Wilno—Łand- 
warów. : 

W dniu wczorajszym w lokomotywie po- 

ciągu oscbowego na linji V no-Landwarów 

skutkiem nieustałonej narazie przyczyny pę- 

kła oś oraz rozprysło się najwięskze koło. 

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności 

obeszło się bez ofiar. Po zauważeniu grożą- 
cego niebezpieczeństwa lokomotywę z usz- 
kodzonem kołem odstawiono do bocznicy, 
zaś do pociągu podano zapasową lokomo- 

tywę. 

   
  

  

   i V 
   

  
darczego. 

  

    

Śmierć podczas rewizji. 

Z Ignalina donoszą, iż w dniu wczoraj- 

szym w domu kupca Beczuńskiego Benjami- 

na z polecenia władz przeprowadzono rewi- 

zję. Podczas przeprowadzania rewizji przez 

policję gospodarz domu począł zdradzać sił- 

ne zdenerwowanie, u po chwili dostał ataku 

1 po upływie kilku minut zmarł. Zwłoki tra- 

gicznie zmarłego kupea zabezpieczono do 

przybycia władz sądowych. (e) 

Z pocranicza. 
Ujecie deiraudanta bankowego na 

granicy sowieckiej. 

Naskutek listów gończych na pograniczu 

polsko-sowieckiem w rejonie Kolosowa 70- 

słał zatrzymany defraudant jednej z więk- 

szych firm bankowych w Warszawie Koro- 

licki Wacław, którego przekazano władzom 

śledczym. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

З эа - 

iMieiski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

„w Nowogródku   
%* ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Młeksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 

  

  
  

JAKÓB WI 

8730 

  

a 
Lida. 

OBRAZEK NIEMILY! 

Zadymiona atmosfera naulicy Majora 

Mackiewicza. 

Spotkałem wczoraj na ułicy pewnego zna- 

įomego, urzędnika jednej z instyiucyj sa- 

«orządowych. Oczom własnym nie chciałem 

wierzyć, gdyż zwykle widywałem go pedan- 

stycznie czystym a tym rażem był on podobny 

aczej do afrykańskiego murzyna. Początko- 

wo sądziłem, że pierwsze marcowe powietrze 

tak zmieniło kolor jego cery i już chciałem 

rzec: ależ Pan się wspaniale opalił, lecz gdy 

przy przywitaniu przyjrzałem mu się bliżej 

stwierdziłem, o zgrozo! że jest on sakra- 

snencko umorusany. Niezmiernie ździwiony 

žym objawem u tak zwykłe pedantycznie czy 

stego człowieka — pytam: 

   

— Panie Janie, Pan daruje... co Pana 

skłoniłe do zmiany zawodu? 

zma ŚSE 
Ne tak. Bo sądząc z pańskiego wyglądu 

*śmiem przypuszczać że... 

— Że co? 
— ..że Pan jest obecnie kominiarzem! 

— Pas ma chyba źle w... (wskazał palcem 

ma czoło). 

— Ne to niech się Pan przejży, służę lu- 
sterkiem, 

Pan Jan spojrzał w źwierciadło, zatrze- 

potał rękami i... i gdybym go nie podtrzymał 

byłby runął na chodnik. Po chwili przyszedł 
<do siebie, powiódł błędnym wzrokiem do- 
*oła. a stwierdziwszy widocznie mą obecność 
zapytał — czy zbiegowiska nie było? Upew- 

miłem, że nie. 

— Wie pan czemu to wszystk oprzypisać? 
spytał pan Jan. 

— Nie mam pojęcia. 
— No ta chodź pan zobaczysz sam. 

Obtarłszy twarz chusteczką, poprowadził 
sunie pan Jan w kierunku ulicy majora Ma. 
<tkiewicza, Nagle na skręcie z ulicy Suwałs- 

kiej na ulicę majora Mackiewicza, stanąłem 
ak wryty | mimowołi krzyknąłem: pożar 

в 
i NER i S-ka 

LID A, Suwalska 58, tel. 80 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra I okrycia damskie I męskie. 
i 1 

panie Janie! bowiem nad ulicą wiły się kłę- 

by czarnego dymu. Pan Jan roześmiał się i 

powiada; 

— To nie pożar mój panie... 

— Więc skądżesz ten dym u licha i te 

iskry padają na ulicę? 

— Widzi pan, tu naprzeciw Komisarjatu 

Policjj Państwowej mieści się po drugiej 

stronie... parowy młyn należący do Hirsza 

Bojarskiego i właśnie z komina jego bucha 

ten dym i iskry, ponieważ komin jest po 

pierwsze (według mego zdania) za niski a po 

drugie absolutnie nie zabezpieczony. 

— Ależ to do licha może wywołać pożar. 

Przecież wokół znajdują się zabudowania 

drewniane 

— Właśnie. I to wszystko dzieje się pod 

bokiem Komisarjatu P. P. i Magistratu, z 

którego, jako również znajdującego się na , 

przeciwko tego młyna, pan burmistrz ma 

możność fakt ten obserwować własnem 0- 

kiem przez okno. Skandal, żeby młyny spali- 

nowe znajdowały się przy pryncypalnych 

ulicach! 

—. Rzeczywiście skandal! 

— Niech pan więc sprobuje poruszyć tę 

zadymioną sprawę w prasie, może coś po- 

może. Bo oprócz niebezpieczeństwa pożaru, 

zadymiona ta atmosfera przekształca nas 

białych i notabene czystych Europejczyków 

na.. afrykańskich murzynów, tak jak mnie 

przed chwilą. 
— Dobrze sprobuję... 

Woltožyn. 
Pobicie baptysty za uprawianie lich- 

wy. 

Z Wiłożyna donoszą, iż onegdaj rano 
przez mieszkańców wsi Dworniki został dot- 
kliwie pobity członek sekty baptystów Jė 
zet Korolkow, który prócz agitacji uprawiał 

lichwę. Korołkowa odwieziono do szpitala. 

M-ur. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

RU R JE R WIEERSKER 

Rozprawa o plagjat 
artystyczny. 

Jak już na tem miejscu redakcja 
donosiła, dn. 2 marca odbyła się TO7- 
prawa w tak żywo interesującej Wił- 
no sprawie skargi p. dziekana L. Ślen- 

dzińskiego przeciwko p. R. Jachimo- 
wiczowi o plagjat "W lipcu ub. r. 
p. Ślendziński wystawił swój projekt 
pomnika W. Ks. Witolda na wysta- 
wie T-wa Art. Plastyków. Był on, jak 
wiadomo, wykonany na zamówienie 
Komitetu obchodu 500-lecia Śmierci 
Witolda. 

W parę miesięcy później, we wrze 
śniu ub. r. na wystawie  „Niezależ- 
uych* p. R. Jachimowicz wystawił, 
jako swój. także projekt pomnika 
Witolda. P. Ślendziński wespół z kil- 
ku wybitnymi artystami wileńskimi 
skonsiatował w tym projekcie zbyt 
wielkie podobieństwo do swojego. do- 
patrzył się w nim cech plagjatu i wy- 
toczył p. Jachimowiczowi sprawę o ta 
na terenie T-wa Artystów Plastyków 
jako tego stowarzyszenia, którego p. 
Ślendziński jest prezesem a do któ- 
rego p. R. Jachimowicz podówczas 

    

  

      

jeszcze należał. 
Jednakże stanowisko zajęte przez 

p. Jachimowicza. zdaniem p. Slendziń. 
skiego uniemożliwiło dalsze prowadze. 
nie sprawy na tym terenie, a wobec 

  

tego, że zaczęto szerzyć po Wilnie zapa 
trywanie, iż z plagjatem ma się rzecz 
odwrotnie, p. Slendziński tembardziej 
dotknięty. skierował skargę o plagjat 
do sądu. Rozprawie przewodniczył 
wieeprezes p. W. Borowski przy udzia 
le pp. sędziów Cz. Sienkiewicza i K. 
Bobrowskiego. Pełnomocnikiem pana 
Slendzińskiego był p. adw. Węsławski 
rzecznikiem oskarżonego pp. adw. L. 
Kulikowski i B. Krzyżanowski. Prze- 
strzeń dla publiczności zapełniono 
tilumnie. zauważyliśmy niemało osób 
z wileńskiej elity. 

Oskarżony do winy się nie przy- 
znał. Nad pomnikiem W. Ks. Witol- 
da w różnych postaciach, jak n. p. 
biust umieszczony w r. 1930 w liłew- 
skim kościele św. Mikołaja w Wilnie 
pracował od kilku lat, projektów w 
konał kilka, rysunków i szkiców wie- 
le, szereg z nich przedstawił w folo- 
grafjach. Zdaniem jego prace te do- 
wodzą, iż na nich a nie na projekcie 
p. Ślendzińskiego oparł swego Witol- 
da w r. 1931. Rycina z dzieła Gwa- 
guina z r. 1611 przedstawiająca Wi- 
thenesa, wedle oświadczenia p. J., była 
źródłem. z którego czerpał wyobraże- 
nie uzbrojenia w swojem zakwestjono- 
wanem dziele. 

Proj. Ślendziński natomiast pod- 
trzymuje stanowczo swe oskarżenie, 
wykazuje, że projekt p. J. bez jego 
projektu powstać nie mógł, —wskazuje 
na rozległe źródła naukowe, jakie ze- 
brał przy pomocy d-ra M. Morelow- 
skiego, z którym archeologiczną stro- 
nę zagadnienia zbroi przedyskutował, 
wykazuje powtórzenie tego wyniku 
swoich badań przez p. J. oraz na czem 
polegają silne zapożyczenia p. J. z je- 
go dzieła w zakresie Ściśle artystycz- 
nym. 

Prof. Bałzukiewicz zeznaje, że w 
lecie ub. r. odwiedziwszy p. J. zastał 
gó przy robocie około tego właśnie 

  

    

   

    

  

projektu, zaś widok reprodukcji 
Witolda p. Ślendzińskiego z lip- 
ca ub. r. w „Kurjerze Wileńskim” 
dawał p. J. tem większą łatwość wzo- 

  

rowania się na nim. Zauważywszy po- 
dobieństwo spotkał się nawet z po- 
twierdzeniem tego przez p. J. i wyjaś- 
nieniem, że p. J. swego Witolda wy- 
kona lepiej. 

Pokrewnie zeznaje 
Kwiatkowski. 

Dr. M. Morelowski stwierdza, że 
w pierwszej chwili, wszedłszy na wy- 
sławę iezależnych*. myślał iż ma 
przed sobą projekt p. Slendziūskiego. 
Podkreśla, że chodzi tu o dwa rodza- 
je własności autorskiej p. „Śl., artv- 
styczną i naukową, zaś ta druga do- 
tyczy umiejętności zdobycia rzeczywi- 
stej, Ścisłej wiedzi przy rozwiązaniu 
problemu w tym wypadku wyjątkowo 
trudnego, jak istotnie powinno była 
wyglądać uzbrojenie W. Ks. Witolda. 
Pomnik tego rodzaju ma być nietylko 
dziełem sztuki, ale ma też uczyć pu- 
bliczność, jaką musiała być pra- 
wda zewnętrznego wyglądu stroju 
wielkiej historycznej postaci. Przed- 
stawione przez p. J. fotografje jego 
innych „Witoldów' uderzają tem, że 
właśnie wtym okresie czasu p. J wy- 
kazał wielki brak wiedzy. ubierając 
n. p. biust Witolda w pancerz o wiele 
późniejszy z końca XV wieku, a inny 
projekt en pied w zbroję XVI wieku 
i to jeszcze z pomyłkami. Jeśli więc 
jego zakwestjonowany „Witold* ude- 
rza nagle tak wybitnie i szczegółowo 
podobną zbroją od stóp do głów jak 
u prof. Śl. to wytłumaczyć sobie może 
to bezwarunkowo tylko zapożycze- 
niem tej własności autorskiej od p. ŚL. 
przez p. J. 

Świadek pomagał prof. Śl. w zbie- 
raniu obszernej literatury naukowej, 
na jego życzenie wiódł z nim dysku- 
sje na ten temat, widział ile trudu i 
kosztów prof. Śl. włożył w przestu- 
djowanie samodzielne wielu dzieł m. 
in. sprowadzanych ad hoc z zagrani- 
cy, jak sześć tomów Lakinga, wraz z 
prof. Śl. szkicował różne odmany 
przeróbek podstawy na tle projektu 
p. arch. Dąbrowskiego, toteż należy 
do tych, co znając zbliska genezę dzie- 
ła prof. Śl. muszą nietylko dopatry- 
wać się cech plagjatu ze strony p. J., 
ale i szczególniej zaprotestować, aby 
ktokolwiek jeszcze odważył się odzy- 

art. mal. p. 

   

wać o możliwości zapożyczeń przez 
prot. Śl od p. J. Każdy szczegół zbroi 
swego Witolda p. Śl: może naukowo 
uzasadnić — pomimo, że problemy to 
skomplikowane, zaś p. J., opierając 

się na rycinie z Gwagnina z r. 1611, 
daje dowód przeciwko sobie, bo Wi- 
told pana J. pełen jest sprzeczności z 
tą fantastyczną w dodatku ryciną, a 

w łem, w czem się z nią różni, uderza- 
jąco powtarza to, co jest w projekcie 

prof. ŚL 
Ten świadek jak i następni, pro- 

dziekan Ruszczyc, konserwator dr. S. 
Lorentz, architekt St. Narębski oma- 
wiają szczegółowo na czem, zdaniem 
ich, polega słuszność zapatrywania, 
iż projekt p. J. jest plagjatem, zarów- 

    

    

no, eo do koncepcji ogólnej, jak i 
spłaszczenia bryły. wywołanego u 
prof. Śl. specjalnemi względami na 

zenie Komitetu Witołda jemu wy- 
ne, aby pomnik stał przed piono- 

wą ścianą muru zamkowego, a także 
w zakresie szezgółów wykonania, spre 
wadzania i studjowania przez prot. 
Śl. dzieł zagranicznych, naskutek c 
go zmienił zupełnie pierwotny swój 
projekt uzbrojenia Witolda; podno 
też głębszą dojrzałość dzieła prof. $ 
którego niesłusznie uważać chcą nie- 
którzy tylko za malarza, podczas gdy 
od szeregu lat zaznaczył się też jak 
wybitny rzeźbiarz, znany w tej mierze 
zaszczytnie i z wystaw ceniony przy- 
tem wogóle daleko poza granice Po!- 
ski, jako artysta. 

Świadkowie strony przeciwnej pp 

art. mał Cz. Wierusz Kowalski, W. 
Kajruksztis, M. Kulesza, L. Szczepa- 
nowiczowa, inż. Orżyński, ks. P. Kra- 
ujalis i ks. Wojczunas bronią p. J. 
Pan Cz. Wierusz-Kowalski wyraźme 

słara się poniżyć samodzielność ar- 
tystyczną prof. Śl. powołując się na 
stare numery czasopisma rosyjskiego 
„Żarpłica* i prace szkoły Jakowlewa. 
nawiązując do czasów, gdy później- 
szy prof. Śl. był uczniem petersbur- 
skiej Akademji Szt. Pięknych, co zre- 
sztą zbija strona przeciwna. P. M. Ku- 
lesza oświadcza, że przed wystawie- 
niem projektu p. J. pomnika Witolda. 
na naradzie w T-wie uznano tę prace 
za samodzielną. Pokrewnie także 

inni z cytowanych świadków wykazu- 
ją różnice między oboma projektami. 
Ks. Kraujalis powraca do ryciny z 
Gwagnina, którego dostarczył dawno 
panu J. i twierdzi, że zbroja u p. J. 
opartą jest na tem dziele. Przedstawia 
szkice pana J. stanowiące zdaniem 
jego dowyód, co do samodzielności w 
opracowaniu zbroi łuskowej Witolda. 
Szczególniej złośliwie wyrażają się o 
projekcie prof. ŚL pp. Kajruksztis i 
inż. specjalista od fortyfikacji Orżyń- 
ski, jak na to już zwrócono uwagę w 
prasie, zdumiewając brakiem umiaru 
w krytyce albo fachowości w stosun- 

ku do prof. Ś., jako artysty, który jest 
chłubą Wilna, w stosunku do artysty, 
który jest głośnym w całej Polsce po 
wystawach Europy i Ameryki. Podob- 
nie uderzała zbyt wielka różnica tonu 
i stylu obrony u p. adw. Węsławskie- 
go a pp. obrońców strony przeciw- 
nej zwłaszcza co, do należnego posza- 
nowania dla świadków i biegłych po 
stronie prof. Śl. oraz szacunku dla po- 
ważnych studjów w sztuce. 

Sąd po krótkiej naradzie ogłosił 
wyrok uniewinniający pana Jachimo- 
wicza, w motywach podnosząc róż- 
nice między obu projektami. 

Powstrzymując się od omawiania 
wyroku, należy, zdaniem mojem, pod- 
nieść, że brzmienie ustawy o własnoś- 
ci autorskiej zdradza wyraźnie zde- 
cydowane braki: wpływ ujęcia rzeczy 
zbyt ogólnikowo i to od strony plagja- 
tu literackiego a nie artyst.-plastycz- 

nego. ciasno, bez rozejrzenia się au- 
torów ustawy w tak bardzo fachowej 
sprawie istoty sztuki plastycznej i 
autorstwa w tej dziedzinie, co niewąt- 
pliwie sprawia artystom walczącym o 
swe prawa autorskie i prawnikom 
trudności..- Nie ulega najmniejszej 
kwestji, że wśród wniosków, jakie 
przebieg sprawy nasuwa, na pierwszy 
plan wybija się potrzeba rewizji usta- 
wy przez miarodajne czynniki. 

          

    
   

        

Dr. Marjan Morelowski. 

LS 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę 0 umieszczenie w po- 
czytnem Pańskiem piśmie niżej podanego 
oświadczenia: 

W związku z artykulikiem, który ukazał 

się 3 marca 1932 r. w „Dzienniku Wileńskim" 
w dziale p. t. „Życie Młodzieży Akademic- 

kiej* a podpisanym inicjałami Y . A. H., oŚ- 
wiadczam co następuje: Wyrok Sądu DOK, II 
dla Oficerów Sztabowych zabrania mi poszu- 
kiwania satysfakcji honorowej w drodze zwy 
kłego postępowania honorowego z pp. redi- 

ktorami i współpracownikami „Dziennika Wi- 
leńskiego*. 

Wobec pwyższego sprawę skierowuję na 
drogę zwykłego postępowania sądowego. 

Wilno, 4. III. 1932 r. 
Kazimierz Antoniewicz 

ppor. rez. 1 p. a. l. 

   

  

Ukazała się z druku i jest do nabycia 
w księgarniach kolejowych „RUCH, 
opowieść morska Romualda Kawalca 

p.t: „JACK LONDON" 
ra QE 

Wkrótce ukaże się na półkach ksi 
garskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autora, pod frapującym 

wt: „MULATKA JOANNA"     

Każdy wygrywa! 

KONKURS spożywców cukru 
pod hasłem: 

szozyjła soli-azczykia culeru 

NAGRODY: 
(przez łosowanie) 

Należ> « pomiędzy miżej przedłożogych basal. 

daje smak jarzynom 
udelikatnia mięso 

najlepsza zaprawa zupy 

to podstawa wykwintnego sosu 
takie, które w Polsce najłepiej w praktyce się przyjmie, 

aby zapeczątkować zasadę, stosowaną w kuchniach zachodniej Europy. 

1. Cukier 
2. Cukier 

3. Cukier 
4. Cukier 

wybrać dla propagandy 

I-sza 100 zt., II-ga 50 zt. 
i 14 nagród po 25 zł. 
Każdemu uczestnikowi konkursu zostanie bezpłatnie 

przesłana gra towarzyska, lub wielobarwnie iłustro- 

wana książeczka. 

   

    
   
   

  

Nakleić znaczek 10 gr. i wysłać w otwartej kopercie 

  

Wszędzie, 

używamy soli, 

gdzie 

należy również 
hnię 1 -hażwjeka L ai 

używać cukru! 

Do Biura Propagandy Konsumcji Cukru 

Adres 

     

    

em „druk“.   

Warszawa, Karowa 20 

Głosuję za Nr........ 

  

Kiedy Wilno otrzyma nowoczesne 
jezdnie? 

Jak się dowiadujemy, Magistrat m. 
Wilna postanowił w początkach kwiet 
nia oddać z przetargu roboty na budo- 
wę w Wilnie nowoczesnych jeźdni. Do 
tego czasu mają władze miejskie osta- 
tecznie zdecydować się na rodzaj i typ 
jeźdni. W chwili obecnej oczekiwane 
są od Magistratów wszystkich więk: 
szych stolic europejskich wyjaśnienia 
co do kalkulacji i trwałości wszystkich 
możliwych rodzajów jeźdni. Po otrzy- 
maniu tych danych natychmiast odbę- 
dzie się posiedzenie Magistr., a projek- 
towane jest również powtórne zebra- 
nie rzeczoznawców dla powzięcia tym 
razem już ostateczn. decyzji. Przy tym 

stanie rzeczy roboty rozpoczęte zosta- 
ną nie wcześniej niż w początkach ma 
ja r. b. 

Na wczorajszem posiedzeniu Magi: 
stratu po dłuższej dyskusji zapadła 
decyzja ułożenia niewielkiego odcin- 
ka jezdni z kostki kamiennej, przy- 
czem dła próby zastosowany zostanie 
specjalny kamień krajowy, który po- 
dobno nie jest gorszy od sprowadza- 
nych dla tego celu granitów. Odcinek 
ten dla próby ma być wykonany co 
najwyżej. w początkach kwietnia, Nie 
jest wykluczone, że inne rodzaje jeź- 
dni znajdą swe zastosowanie prakty- 
czne w wylaniu próbnych odcinków. 

Tragiczny wypadek w garbarni 
Margolisa. 

Robotnik w kotle z wrzącą wodą. 
2 W. dniu wczorajszym w garbarni Mar- 

golisa przy ui. Staro-Szlachturnej zdarzył się 
wstrząsający wypadek, podczas którego 2 
robotników odniosło ciężkie poparzenia. 
Mianowicie pedczas robót przy pompie au- 
tematycznej robotnik Jan Łuczkowski (Nie- 
dźwiedzia 4) wpadł przez nieostrożność do 
kotła napełnionego gorącą wodą. Nieszczę- 
śliwemu pedążył z natychmiastową pomoca 

  

jego brat Adam, który z narażeniem się na 
niebezpieczeństwo z trudem zdołał wyciąg- 
nąć już nieprzytomnego i Śmiertełnie popa- 
rzonego Jana. Adam Łuezkowski podczas 
ratowania brata również odniósł poparzenia 
na ciele Wczwane pogotowie ratunkowe obu 
Łuczkowskieh odwiozło do szpitala św. Ja- 
was Stan Jana Łuczkowskiego jest b. eięż- 

A * (e). 

  

KRONIKA 
  

Dziś: Euzebjusza. 

Jutro: Wiktoryna. 
| obota 

3 Wrchėd słońca — g. 6 m. 00 

Marzec Zachód ‚ — && 17 а. 01 

Spostrzežazia Zakis du Motesroiogji L, $, E. 
w Wilnie z dnia 4 III — 1932 roka. 
Ciśniezie średnie w milimetrach: 768 

Temperatura średnia — 80 C. 

& majwyfsza — 2° С. 

ź majmižezai — 12° С. 

Opad: — 

Wiatr: połudn, 

Tendencja: spadek, nast. stan stały, 

Uwagi: pogodnie. 

  

OSOBISTA 
— Zmiany personalne w Wileńskim Urzę- 

dzie Wojewódzkim. Jak się dowiadujemy, 
dotychczasowy dyrektor Robót Publicznych 
w Urzędzie Wojewódzkim inż. Siła-Nowicki 
zostaje przeniesiony na równorzędne stano- 
wisko do Urzędu Wojewódzkego w Krako- 
wie. Na jego miejsce przybywa dyrektor Ro- 
bót Publicznych w Krakowie inż. Dudek. 
Ustępujący dyr. Nowicki przez kiłka lat 
swojej owocnej pracy w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim zdołał pozyskać całkowite za- * 
ufanie władz przełożonych i był nadzwyczaj 
lubiany wśród podwładnych mu urzędników. 
Dyr. Nowicki położył wiełkie zasługi przy 
budowie nowych dróg w Wileńszczyźnie. 
Inicjatywą inż. Nowiekiego było zbudowa- 

nie schroniska akademickiego w Naroczu i 

Legaciszkach. 
Maksymiljan Rok egzaminowany pracow- 

nik Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego mia 
nowany został referendarzem w VIII st. służ- 
bowym tegoż urzędu. 

MIEJSKA. 
— Wypłata zawieszonych subweneyj. W 

początkach przyszłego tygodnia odbędzie się 
posiedzenie miejskiej Komisji Finansowej. 
Posiedzenie to będzie miało na celu przepra 
wadzenie selekcji między szkołami i towa- 
rzystwami o charakterze społecznym, któ- 
rym w ramach obecnego budżetu przyznane 
zostały subwencje. Naskutek jednak kryty- 
cznej sytuacji finansowej, w jakiej ostatnio 
znalazł się Magistrat, wypłacanie wszelkich 
subsydjów nieobowiązujących zostało wstrzy 
mane. Ponieważ, większości tych instytucyj 

naskutek takiego stanu rzeczy grozi ban- 
kructwo, Magistrat wywiąże się częściowo 
ze swych zobowiązań w stosusku do tych 

placówek, których łikwidacja pociągnęłaby 
fatalne następstwa. Sporządzona w ten spo- 

sób przez Komisję Finansową lista zostanie 

przedłożona na najbliższem posiedezniu Ra- 

dy Miejskiej dla jej zalegalizowania. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Związku Akademików wojew. 

nowogródzkiego i b. ziemi mińskiej podaje 

do wiadomości swych członków, że w celu 

porozumienia się, przyjmowania podań i 
składek będą się odbywały dyżury Zarządu 
we wtorki i piątki od 19—20 godz. w lokalu 

Opiekuńczej Rady Kresowej ul. Zygmuntow- 
ska 22 (parter). 

Związek Ak. Mł. Ludowej. Dnia 6 b. m. 
(w niedzielę o godz. 11.30 w lokalu przy ul. 
Ofiarnej 2 m. 4 odbędzie się wewnętrzne Ze- 
branie Związku z porządkiem: 

1) Sprawa wyborów do Bratniaka. 
2) Kwestje organizacyjne. 
3) Wolne wniosk ь 
Wzywa się wszystkich członków na Zebra 

nie. 

— Walne Zebranie Bratniej Pomoey. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc P. M. 
A. U. $. B.. zgodnie z $ 17 pkt. d i b Statutu 
Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne zebranie 
wane członków Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwer 
sytetu Stefana Batorego na dzień 12 marca 
1932 r. w sali Śniedeckich z następującym po 
rządkiem dziennym: 

,1. Zagajenie. i 
2. Wybór przewodniczącego, 
3. Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji 

do zbadania gospodarki Mensy za czas od 15. 
XI. 1929 r. do 1. VII. 1931 r. i wnioski. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z ba- 
dania działalności Zarządu w kadencji od 15 
11. 1930 r, do 21. II. 1981 r. i wnioski. 

5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnio- 
skami. 

6. Sprawozdanie z działałności Zarządu od 
21. II. 1931 r. do 12. III, 1932 r. 

7. Sprawozdanie Zarządu Akademickiej Ka 
sy Chorych. ы 

8. Sprawozdanie - Komisji Rewizyjnej z 
L Zarządu z roku 1931-32 i wnios- 

1. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnio- 
skami. 

10. Wybór Władz Stowarzyszenia: 
a) Prezesa, 
b) Vice-prezesa ogólnego, 
c) Vice-prezesa. gospodarczego, 
d) Członków Zarządu Stowarzyszenia, 
e) Komisji Rewizyjnej. 

11. Wnioski ustępującego Zarządu. 
12. Przyjęcie Statutu Sądu Koleżeńskiego. 
13. Wolne wnioski. 
Początek Zebrania w pierwszym terminie 

o godz. 19-ej, w drugim terminie o godzinie 
20-tej, 

Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomoś- 
ci, iż w myśl $ 14 prawo udziału w zebrania 
mają członkowie czynni Stowarzyszenia ( któ- 
rzy opłacili składki członkowskie przynaj- 
mniej za 1-szy trymestr. Absolwenci nie po- 
siadają prawa udziału w zebraniach. Senju- 
rzy Stowarzyszenia oraz przedstawiciele pra- 
sy, mogą otrzymać karty wstępu w Sekretar- 
jacie Stow. (Wiełka 24) w godz. urzędowych, 
upoważniające do obecności na zebraniu bez 
prawa głosu. 

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie P. B. K. Zarząd Okręgowy 

Polskiego Białego Krzyża w Wilnie zaprasza 
na Walne Zgromadzenie członków, które od- 
będzie się w sobotę 12 marca b. r. o godzi- 
nie 18-ej, w małej sali konferencyjnej Urzę- 
du Wojewódzkiego z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

Sprawozdanie ogólne z działalności P. B. 

K., prełiminarz budżetowy, wybory Zarządu- 
i Komisji Rewizyjnej oraz wołne wnioski.



RÓŻNE. 
— (Ciężka sytuacjo finansowa teatrów wi. 

leńskich. Teatry wileńskie przeżywają ostat- 

  

nio ostry kryzys, który zaznacza się fosną-“ 

  

cym stale deficytem, wywołanym w pierw- 
szym rzędzie spadkiem frekwencji. W związ- 
ku z tem administracja teatrów walczy z du- 
žemi trudnościami finansowemi. W. tych 
warunkach udzielana stale przez Magistrat 
subwencja w wysokości 4000 złotych mie- 
sięcznie staje się niewystarczającą. Z ostat- 
nio wy: anych przez dyrekcję teatrów 
sztuk, największe powodzenie zdobyła sobie 
sztuka węgierskiego pisarza Istvana Mihaly 
„Mam lat 26*, poruszająca najbardziej aktu- 
alne problemy dnia dzisiejszego. 

— Uśmiercanie bezdomnych psów za po- 
mocą „krzesła elektrycznega*. Po ostatnio 
dokonanej próbie specjalnego aparatu elek- 
trycznego, przeznaczonego do zabijania bez- 
domnych psów, Magistrat m. Wilna wobec 
pozytywnych wyników demonstracji nowego 
przyrządu zakupił ten aparat dla rakarni 

skiej, która wprowadziła go już do użyt- 

      

     

  

  

  

  

Pohulance. Dziś, w sobotę dnia 5-go marca 
© godz. 8-ej wiecz. odbędzie się premjera 
głośnej i niezwykłej sztuki K. Czyžowskiego 
p. t. „Virtuti Militari“, która oryginalnością 
tematu wzbudziła wielkie poruszenie i za 
teresowanie szerokich sfer. Autor w sztuce 
swej zobrazował szereg zdarzeń oraz nastrój 
z okresu bojów legjonowych, podał w 
tach, to co dała wojna oraz zastanaw 
nad przyszłością. Cały utwór stanowi nieja- 
ko rapsod żołnierza, który pierwszy kładł 
podwaliny gmachu wolności i państwowości. 
Premjer zczyci Ss obecności autor szlu- 
ki p. Kazimierz Czyżowski. 

Jutro, w niedziełę dnia 6-go b. m. o godz 
8-ej wiecz. po raz drugi „Virtuti Milite 

— Elna Gistedt i K. Hanusz w „Lutni 
Dziś, w sobotę dnia 5-go b. m. o godz. 8.30 
wiecz. wesoła i pełna humoru rewja war- 
szawska wystąpi tylko jeden raz w teatrze 
„Lutnia”, z uroczą ulubienicą całej. Polski 
Elną Gistedt, której świetnie sekunduje zna- 
ny piosenkarz Karol Hanusz oraz pp.: Bo- 
ruński, Opolski, Fiszman i inni. Pierwszo- 
rzędny program najnowszych przebojów u- 
czyni wieczór ten pełnym humoru i weso- 
łoś 

          

  

   

     

      

  

   

   

  

Jutro, w niedzielę dn 
8-ej wiecz. pierwszy w 
medji „Drugie imię mił 
ce tej wielkiego artyst. m jest Adwento- 
wicz oraz urocza gwi: sceny polskiej St. 
Mazarekówna — poruszy niezawodnie całe 
Wilno. 

POPOŁUDNIÓWKA SOBOTNIA. 

Dziś, w sobotę dnia 5-go marca o godz. 
4-ej po poł. po raz pierwszy ukaże się jako 
popołudniówka dla szkół komedja Szekspi- 
ra p. t. „Dwunasta noc“. 

ia 6-go b. m. o godz. 
Reduty w ko- 
Występ w szłu 

        

  

      

  

  

wodu szerzącej się wśród dzieci grypy --- 
zostało przeniesione na następną niedzieie 
t. j. 18-go marca o godz. 12 m. 30 w peł. 

- Bilety- zakupione z-datą 6-go b. m.-pozosta- 
  ją ważne na niedzielę dnia 13-go marca. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

-—— Jutro, w niedzielę dnia 6-go marca o 
godz. 4-ej po poł. odbędzie się na Pohulance 
ostatnie przedstawienie popołudniowe ory 
ginalnej sztuki węgierskiej „Mam lat 26“, 
ilustrowanej niezwykłą muzy i fascynu- 

eni ws kami tanecznemi. Ceny miejse 
zniżone. 

— „Boy-Żeleński w „Lutni*. Dziś, w nie- 
dzielę dnia 6-go marca o godz. d-ej po poł. 
niezmiernie inieresujący odczyt Boya-Żeleń- 
skiego o poecie francuskim Franciszku Vil- 
lonie stał się atrakcją dnia dla kulturalnego 
Wiilna. Frekwencja kupujących bilety bar- 
dzo wielka. 

DWA GOŚCINNE WYSTĘPY ZESOŁU 
REDUTY. 

-- W niedzielę dn..6-go b. m. o godz. 

     

    
       
  

   
    

8-ej w. i w poniedziałek — odbędą się dwa 
przedstawienia omedji Miłaszewskiego 
„Drugie imię miłości*, wystawianej przez 
czołówkę Zespołu Reduty. 

Ceny miejsc zniżone. 
— W Teatrze Lutnia we wtorek dnia 

8-go marca odbędzie się przemjera wesołej 
koedji Grzyma dleckiego p. t. „Ich 
synowa“,  klora zarazem jest najnowszem 
dziełem tego ogólnie lubianego autora. 

— Wieczór Kameralny w wykonaniu 
kwartetu „Pro musica“. Słynny zespół kame- 
ralny „Pro musica* po wielkich triumfach 

stycznych zagranicą wystąpi w Wilnie 
jeden tylko w czwartek 10 b. m. w sali 
erwatorjwn. Znakomity ten zespół cza- 
ć będzie słuchaczy wykonaniem kwar- 

tetów Haydna, Debussy i Beethovena. 
Bilety w biurze podróży „Orbis*. 

RADJO 
SOBOTA, dnia MARCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 
rolniczy. 14.35: Program dzienny. 14.40: Mu- 
zyka operowa (płyty). 15.15: Wiadomości woj 
skowe dla wszystkich. 15.25 Koncert życzeń 
(płyty). 15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.10: Radjokronika, 16.30: Koncert życzeń 

(płyty). 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.50: Koncert życzeń (płyty). 17.00: Na- 
bożeństwo z kaplicy w Ostrej Bramie. 18.05: 
Słuchowisko i koncert dła młodzieży. 18.50: 
Kom. Wiil. Tow. Org. i Kół Roln. 19.00: „O 
św. Kazimierzu* — odczyt litewski. 19.15: 
Kwadrans akademicki. 19.20: Kom. sporto- 

Program na niedzielę i rozm. 
dzien. radj. 20.00: „Na widno- 

kręgu”. Koncert. 21. „Walka o ję- 
narodowościowy w dziejach kultury pol- 

cj” — felj. 22.10: Koncert chopinowski. 
22.40: Kom. i muz. tan. 23.00: „Maska czer- 
wonego moru* — nowela. — 23.30: Niemo- 

dna muzyka taneczna (plyty). 

  

      

     

   

  

     

5-g0 

  

  

     

  

    
   

  

     

    

rodowego konkursu im. Fryderyka Chopina. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor 
12. D transm. z Filh 140: ej 
rolnicze. Aud. dla dzieci-16.20 

„W obronie nal 
17.00: „Kobieta 

    
    

    
   

  

    

  

ma 
jdpoście w wierzeniach i ob. 

  

głos”. 
rzędach budowyc 
ści przyjemne 1 pożyteczne. 
19.00: Litewska audycja lite 
„Poradnia wychowa 
gram na poniedz f 
20.15: Koncert. 21 wadr. literacki (Ma- 
kuszyński). 22.1 Koncert solisty. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

DWA SŁUCHOWISKA. 

Jako słuchowisko dła dzieci nad Z0- 
stanie dzisiaj o godz. 18.05 piękn: šū o 
złotej rybce i cheiwym rybaku* w radjofo- 
nizacji W. Tatarkiev a i Benedykta Hertza. 

* odezyt. 17.30. Wiadomo- 
Koncert. 

19.20: 
- 19,40: Pro 
Słuchowisko. 

      

   
   

    

    

  

  

     
  

    

   

  

       

Dla dorosłych Г wi- 
leńska o godz. 23 emocjonującą audycję p. 
R czerwonego moru”, którą według 
noweli Poego opracował Sl. Węsławski 
Czerwony mór -— ło dżuma, która pewnej 

  

nocy wdarła się na dwór księcia Prospera 
podczas balu maskowego. Przebieg tej nie 

  

samowitej zabawy odtworzy słuchowisko ilu- 
strowane odpowiednio dostosowaną muzyką. 

UTWORY CHOPINA. 

      

    

  

dą sobotę 
s transmito- 

koncert chopinows 
y prof. Jozef Smidowi 

wykona m. in. Barcarollę, Tarantellę i polo- 

neza Cis-moll. 

Środa czwartkowa 
o Mickiewiczu. 

Jak łatwo zgadnąć, zgromadzili 
się bardzo licznie wilnianie, by wysłu- 
chać zdań o projektach pomników. 

Obszerniejsze sprawozdanie damy 
później. z braku miejsca nie możemy 
tego dziś uczynić, zaznaczamy tylko, 
że zabierali głos dr. Lorentz, profe- 
sorowie Morelowski i Ruszezyc, inž. 

Narębski,  Wierusz-Kowal Slen- 
dziūski, mtody przedstawiciel szkoly 
Szukalskiego, H. Romer i W. Hule- 

wicz. 
W czasie przemówień i przerwy 

kursowała lista, na której obecni za- 
znaczali podpisem swój wybór pomni- 
ka. Było, około stu osób; ogromna wię- 
kszość wybrała projekt Kuny. niezna- 
czna ilość Madejskiego, Przybylski i 

  

    

  

W_1DE NS K I 

się elita wileńskiej inteligencji, że 
znaleźli się onegdaj w murach Bazy- 
ljańskich przedstawiciele literatury. 
sztuki, nauki, prawnicy, doktorzy, 
młodzież i urzędnicy, opinja która się 
ujawniła w tym ,.plłebiscycie* jest mia 
rodajna. H. 

Zryczałtowanie podatku 
obrotowego. 

W Nr. 14 Dz. U. R.=P. ż dnia 2 
ukazało się Rozporządzenie Mini 
z dnia 4 II. 1932 r. w sprawie zryczałtowa 
nia podatku przemysłowego od obrotu dla 
drobnych przedsiębiorstw. Rozporządzeńie ca 
ustanawia ryczałt podatku obrotowego za 

1932 i 19338 między innemi dła przed- 
siębiorstw rzemieślniczych i rękodzielniczych 
posiadających karty rzemieślnicze o ile wy- 
kupują świadectwa przemysłowe VI, VII i 
VIII kategorji dla przemysłu, a przeci 
ich obrót w latach 1928 „1929 i 1930 nie 
przekroczył w Wilnie i wszystkich miaste- 
czkach i miejscowościach województwa wi 

ego kwoty 35.000 zł. 
je ulega czałtowaniu podatek ob- 
przedsiębiorstw rzemieślniczyc i 

3 t jeśli 
niczej, jeżeli tylko wyk 

one świadectwa przemysłowe Vlll-ej kat. i 
nie zatrudniają więcej niż jednego pracow- 
nika najemnego. 

Wymiar zryczałtowanego podatku ustalą 
Urzędy Skarbowe na podstawie przeciętnego 
obrotu za lala 1928, 1929 i 1930, względnie 
tylko 1929 i 1930. jeśli dane przedsiębiorst- 
wo nie istniało w 1928 r. Na tej podstawie 
przedsiębiorstwa zostaną zaliczone do jednej 
z 438 grup płatniczych, zawartych w tabelce, 
dołączonej do rozporządzenia. 

Do najniższej grupy zaliczone są przed- 
siębiorstwa, których średni obrót roczny nie 
przekracza 3.000 złotych. Przedsiębiorstwa 
te płacą podatek wraz z 10 proc. dodatkiem 
nadzwyczajnym w sumie 33 zł. plus dodatek 

komunalny. 
Przedsiębiorstwa, których średni obrót 

roczny nie przekroczył 35.000 złotych zali- 
czone są do grupy 33-ej i płacą podatek ra- 
zem z dodatkiem nadzwyczajnym w wyso- 
kości 379,5 zł. rocznie, 

Pozatem przedsiębiorstwa rzemieślnicze i 
rękodzielnieze posiadające karty rzemieślni- 
cze i wykupujące Świadectwa przemysłowe 
Vill-ej kateg. a zatrudniające nie więcej 
niż jednego pracownika najemnego płacą ro- 
cznie 17.60 zł. podatku wraz z 10 proc. do- 
datkiem nadzwyczajnym, oprócz dodatku ko- 
munalnego. 

Podatek zryczałtowany jest płatny w 4-ch 
równych ratach w następujących terminach 
15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 15 

grudnia 1932 i 1933 r. 
Nakazy płatnicze na ten podatek za oba 

lata muszą być rozesłane do dnia 31 marca 

  

   

      

  

  

  

    

      
totowy 
rękodzielnic 

karty rzemie: 

    
    

  

nie p 

  

    

              

  

    

czałtowanemu podatkowi przemysłowemu od 
obrotu ustaje od r. 1932 obowiązek wpłaca- 
nia zaliczek, przewidzianych w ust. 2 art. 56 
ustawy z dnia 15. VII. 1925 r. o. państwo- 
wym podatku przemysłowym. 

Od opłaty zryczałtowanego podatku ob- 
rotowego są wyłączone między innemi na- 
stępujące kategorje przedsiębiorstw: 1) przed 
siębiorstwa powstałe po dniu 31 grudnia 
1929 r., 2) przedsiębiorstwa, które do dnia 
15 marca 1932 r. względnie od dnia 15 lute- 
go 1983 r. zawiadomią na piśmie właściwy 
Urząd Skarbowy, że od początku danego ro- 
ku prowadzą prawidłowo księgi handlowe 

Słuszna uwaga 
z naszych czytelników 

e uwagi na te- 
miejskiego. 

owić kino 

   

  

  

Od jednego 
otrzymujemy następuj. 

mat udźwiękowienia kir 

Magistrat postanowił u 
miejskie, Pomijając racjonalność czy też nie- 
racjonalność tego zamiaru, zwrócić chciał- 
bym uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na 

stronę finansową tego projektu. 
Nie wiadomo czem si Magistrat 

postanowił jakoby zakupić już dziś wychodzą 
cy z użytku system aparatury „Western Elec- 
tric“, w dodatku aparat używany i zapłacić 
za to 72.000 złotych, wówczas, kiedy za 50 tys. 
złotych można kupić o wiele lepszą, wszech- 
światowej sławy aparaturę krajową. Różni- 
cą w cenie 22.000 złotych, pochodz: „no: 
ta bene, z kieszeni mieszkańców Wilna. Tego 
lekcew można. Nie można też wyrzu- 
cać pieniędzy zagranicę wówczas, kiedy dol- 
kliwy brak jest gotówki w kraju i m 
kąż rzecz, pod względem swej wartoś 

wet lepszą, nabyć w kraju. 

RRINTY TA RESTA SIS 

Kronika telegraficzna. 
— Grypa we Wrocławiu przyjęła od kil- 

ku dni formę groźnej epidemji. szko 
choruje 45 proc. dzieci, wobec czego szercg 
szkół zamknięto. 

— Na Węgrzech panują silne mrozy, 'do- 
chodzące do 20% C. Szała śnieżna ma gru- 
bość pół metra. 

— W. dwóch berlińskich szkołach po- 
wszechnych wybuchł strajk uczniów z po- 
wodu przeniesienia tych szkół do innych 
lokali w związku z dokonaną redukcją gma- 
chów szkolnych. Strajkuje około 200 dzieci. 

о- 

Humor. 
WYJAŚNIENIE. 

Na jednym z odczytów antyalkoholowych 
w małem miasteczku belgijskiem mówca 
wyjaśnia zebranym, iż potrzeba alkoholu 
jest w człowieku sztucznie rozwinięta. 

— Postawcie, mówi, osła między wiad- 
rem wody, a wiadrem ałkoholu. Co wybie- 

rze? 

    
    

    

    

  

     

    

      

          

   

      

     

  

    

Ne 53 (2295) 

NA WILEŃSKIM BPUKU 
ARESZTOWANIE PODEJRZANEJ 

SUBLOKATORKI. 

Viedawno w mieszkaniu niejakiego Soło-- 
wiejczyka przy ul. -Piłsudskiego wynajęła 
pokój jakaś młoda panna, która podała się 
za studentkę U. S. B. Kiedy właściciel miesz- 
kasia zażądał od nowej swojej sublokatorki 
dokumentów, celem zameldowania jej, no- 
wa sublokatorka odmówiła twierd: że 
mi przy rodzinie, gdzie nocuje i jest za- 
meldcwaną. Pokój zaś tem wynajęła je 
nie dlatego, że dzieci przeszkadzają jej w 
nauce. 

Wiaściciel mieszkania bardzo był zado- 
wcłeny z tak pożytecznej sublekatorki nie 
przeczuwając, że kryje pod swoim dachem 
poszukiwaną przez policję przestępczynię. 

Jednakże policja wytropiła dzienną kry- 
jówkę poszukiwanej i onegdaj wkroczyła 
do mieszkania Sołewiejczyka. 

Sublokatorka na widok wkraczajacych 
policjantów wskoczyła na parapet okna FH 
wybiwszy szybę usiłowała wyskoczyć przez 
okno, lecz funkejonarjusze policji uprzedzili 
jej zamiar i przytrzymawszy odprowadzili 
do aresztu centralnego do dyspozycji władz 
sądowo-śledczych. (6) 

FALSZYWY WYWIADOWCA P. P. 

Gryciun Berys (Wiwulskiego 3) doniėst 
policji, że w dniu 3 b. m. o godzinie 15 do 
mieszkania jego zgłesił się nieznany 0sob- 
nik i podując się za wywiadowęę P. P., 
chciał zrewidować mieszkanie. Gdy Gryciun 
zażądał od nieznajomego wylegitymowania 
się i przedstawienia nakazu rewizji, osobnik 
ten odmówił. Wówczas Gryciun zmusił rze- 
komego wywiadowcę de udania się wraz z 
nim do komisarjatu. Tam nieznajomy naz- 
wał się Buszyńskim Maksymiijanem (Ponar- 
ska 43). Zatrzymane go dla wyjaśnienia 

sprawy. 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

Misiewicz Wiktorja (Zamkowa 15) wypi- 
ła w celach samobójczych esencji octowej. 
Lekarz pogotowia udzielił desperatce pierw- 
szej pomocy, poczem odwiózł ją do szpita- 
la Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 

                

Przyczyna zamachu samobójczego — niepo 

rozumienie rodzinne. 
Również Mironowska Marja (Sołtaniska 

18) wypiła esencji octowej w zamiarze poz- 
bawienia si a. Desperatkę po udziele- 
niu pierwszej pomocy odwieziono do szpi- 
tala Sawi Stan jej nie budzi obaw. Przy- 
czyna — zawód miłosny. 

FATALNY UPADEK NA ULICY. 

Zylbermanówna Romasza (Zawalna 66), 

chodząc ulicą Kolejową, poślizgnęła się, u- 
padła i złamała prawą nogę. Pogotowie ra- 
tunkowe odwiozło Zylbermanównę do szpi- 
tala św. Jakóba w stanie nie budzącym obaw 

KRADZIEŻE. 

Nieznni sprawcy dostali się zapomocą do- 
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— Poranek dla dzieci przeniesiony na Dunikowski sat: rolenni 1932 r. — Prawo wnos. i dwołań od - — Wbde! -- odzywa się jeden ze słu- bra go kl d i ia Szerszeniew- 
a с { NIE o i z ASTRO unikowski mieli po paru zwolenni- 2 1 noszenia odwołań od na a w е branego klucza do mi ania zeniew 

13-go marca. Zapowiedziane na jutrzejszą Ls „dnia 6 НН 1932 _Ш‘"“' kó PoE kazów płatniczych przysługuje płatnikom je-  chaczy. skiego Mojżesza (Raduńska 5) i skradli garde 
niedzielę przedstawienie baśni „Czarodziej- 10.10: LES „bicia „dzwonów i nabożeństwa ów. 3 2 * 2 T dnorazowo. do dnia 1 maja 1932 r. włącznie. — A dlaczego? robę mę oraz gotówką 4 dolary. Łącznie 

skie wrzeciono” i „Wieszczka lalek*, z po- z Bazyliki Wileńskiej. 11.45: Tr. międzyna- Zważywszy, że na Środzie zbiera Dła przedsiębiorstw podlegających zry- — No, bo jest osłem. Szerszeniewski poniósł straty na 300 zł. 

  SAS 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

włica Ostrobramska 5 

Dźwiękowy 
Kino - Teatr HELIOS 

LL liau SLS si S L S 

Оа | Da оана 004 MIEOŠĖ ŽORŽETY 2»: (Miłość o północy) "oe, 
STYLOWY | W roligł: Daniela Porda i Pierre Baczew. Śpiewy, tańce CAN-CAN wyk ros zesp. balet. z Folles-Rergere 

ul. Wielka 36. UWAGA! Następny program: Najnowszy 100% dźwiękowiec polski p t Burza nad Zakopanem 

Dziś! Wspaniały dramat sen- 
sacyjny w IO-u aktach p. t. L 0 T N l 
Lila Lee, Ralf Gravers i inni. 

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

Dziś! Najpiękniejsze śpiewno-dźwiękowe Aoki i ŚMIEWSJĄCY DIAZ O iz 
Ai Jolson oraz fenomenalny aktor, wzruszające słoneczko Sonny Boy. Film ten to największa atrakcja dźwię— 

kowego ekranu. — ANONSI Już wkrótce wielkie przeboje ,„Marokko“ i „„Poganin“ 

Od czwartku 
3 marca r b. 

Wielki dramet miłości i poświęcenia arcypotężny dramat 
T R A 6 E D J A T A N c E R K z udziałem słynnej LII Dagover. 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny mieisc: balk=r 30gr.. parter60 - mae czvana od 3.30 do 10 wieez. 

  

  

Film osnuty na tle życia lotników amervk, podczas powsta- 
nia w Nikaragua W rol. głównych: Jack Holt, prześliczna. 

Sportowiec staje się bohaterem! Szlachetne uczucia prawdz. miłośc: i poświęcenim. 
Następny program: 50-letni Don Juan 

KINO KOLEJOWE | 

OGNISKO 
(obok dworca kołejow.) 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

światowi | 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziś! Złota Seria Polskel Dzis! | Dźwiękowy HOLLYWOOD 
Najpiękniejsza para kochanków polskiego ekranu |_KIno - Teatr. 

J. SMOSARSKA, naiulub. amant Wi- : 

told Conti : znak. sn. testru Stanislawok narjosza Wacława Sieroszewskiego. 
RE Chóry: W. DANA i Kubańskich kozaków. : 2 

W rol. głównych niezrównany 

taljon 20 p. p. oraz mistrz. dżigit. autent. Czerkiesi-jeźdźcy z „Dzikiej Dywizji". Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromnych 
kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyższone. — Dla młodzieży dozwolone. — Na |-szy seans ceny zniżone. 

R 0 K 191 Ą “Wielki dramat miłości i bobaterstwa w-g sce- 

Bazyli Sikiewicz w monum. dźwięk. W scen. batal. biorą udz. 8 i I1 p. ułanów, ba- 

Początek o godz. 4, 6,8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

  

  

й Ai Dźwiękowe Kino Dziś! Wspaniały przebój W rol. gł. cudowna para kochanków, jedyny godny 
Dziś ь 4 Najpotężniejszy L U X | dźwiękowy! Śpiew! Tańce! CZAR TANGA zastępca Rudolfa Valentino — poryw Hiszpan Dom: 
rzebój Р # 0% aż З Jose Mojika, czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. Cudowne pieśni argentyńskie! Upajający rvtm tanga? 
P 4 190% dzwięko- | Mickiew. 11, tel. 15-61 | Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 zr. 

Dźwiękowe Kino 
sezonui в wiec polski. 

  

Reżyserja Leonarda Buczkowskiego. Scenarjusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. 

Yas JERZY MARR, :; Baška Orwid 177777 Adam Dobosz. 
Muzyka i chór H. WARSA. —  lmponujące zdjęcia płonącego szybu naftowego. 

Prześliczne obrazy plenerowe. — Mistrzowska gra i przepiękna muzyka. 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolene. 

Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne og. 2-ej. Na | szy seans ceny zniżone. 

Dziś ostatni dzień! Śpieszcie w zoli оё „нн аич Świecie JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ - Annabellą s; 
NASTEPNY PROGRAM LUDZIE MORZA ww: «ó—- George Bancroft 

Przeczytaj i zachowaj! 
Zwróć uwagę na niebywałą zniżkę ceni 

Święto się zbliżał Każdy z czytelników powinien 
zapamiętać, że najtańszem źródłem zakupu towarów 
manufakturowych i innych, jest tylko firma „POLSKA 
EKONOMJA* w Łodzi. Dla przekonania wysyłamy 
niżej podane komplety, 

Tylko za 14 zł. 90 gr. 
a mianowicie: 

31 mir. Tweedu wełn. na elegancką suknię 
damską we wszystkich kolorach w dobrym 
gat, 2 koszułe damskie kolorowe haftowane 
w dobrym gat, 1 para reform damskich trv- 
kotowych leinich w dobrym gat, 2 pary 
pończoch jedwabistych w dobrym gat, 5 
chusteczek do nosa, 6 ręczników waflowych 
pełnej długości w dobrym gat. ; 

CASINO 
Wielka47, tel. 1541 

Od 5-g0 marca r. b. 

YPRZEDA 
IW PRZEDAŻ 

RESZTEK i TOWARÓW WYSORTDWANYCH 

OSTATNIE NOWOŚCI SEZONOWE! 
Materjały sukienne, wełniane i jedwabne, ' 

CENY OBNIŽONE 
do stopnia nie notowanego dotychczas, 

SKLEP SUKNA I JEDWABIU 

CALEL NOZ "ZS. 
telefon 8-90 

Przyjdź, a przekonasz się. 

Poaty przegieli używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojaw enia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT“ 

i „POLONIA-LUKSUSOWE“ 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul.Wielka 42, tel. 5-28 

Kan Gospodarna toje 
W myśl $ 16 statutu, przeprowadzono w dniu 23 lutego 1932 r. perjodyczne 

losowanie niżej wymienionych cm 

XI. LOSOWANIE 

8'/-wych obligacyj komunałnych Banku Cospodarstwa Krajowego, opie- 
wających na złote w złocie według dawnego parytetu. 

УП. LOSOWANIE 

19/o-owych obligacyj komunalnych emisji II B.G.K., opiewających na złole 
w złocie według nowego parytetu, 

III. LOSOWANIE 
mlwych obligacyj komunalnych emisji III B.G.K., opiewających na złote 
w złocie według nowego parytetu. 

> IV, LOSOWANIE Do danego kompletu doliczamy porto 2,50 gr. 

Tylko za 23 zł. 90 gr. 
A mianowicie: 

17 mtr. płótna białego w dobrym gat. 6 mtr. 
flaneli nadająca się na bieliznę w paseczki 
w dobrym gat, 6 mtr. płótna kremowego, 
nadającego się na bieliznę wszelkiego rodza- 
ju, 6 ręczników waflewych pełnej długości 

w dobrym gat. r 

Tylko za 36 zł. 90 gr. 

Żądać wszędzie. 

10297 
Żądać wszędzie 

„POLONOZ' Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 110. 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowvch. 
    

  

  

ODMROŻENIE 
Oryginalna m aś 

(+ kogutkiem) 

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

‚ SPROBUJCIE, PORÓWNAJCIE, 
a przekonacie s.ę, że 

WINA KRAJOWE 
WYTWÓRNI 

WŁ. OSMOŁOWSKI 
WILNO 

są stare, leżałe, mocne i zdrowe 

: ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

CES EA ZOOZOAOREED EA 

Chirurg-Kosmetyk 

Dr. St. Michałek-Grodzki 
OPERACJE: estetyczne twarzy, plastycyne biustu 

i innvch zniekształceń ciała. 
Warszawa, Wspólna 49—3, godz. 1|—13 i 16—18 

Poka 
w naj epszym punkcie 

Zamkowa 3—3 

PROSZEK 

„KOGUTEK“ 
4 SĘ: BA 
Aj V NAJUPORCZYWSZY. 

  

Sprzedają apteki 
tskłady apteczne | 

POZIE STNTTTGIIS, 

MAS/YN:STKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biurm 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania b 
wszelkich praw, Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.” 
pod „Maszynistka” 

   

  

BOL GtOWY 
OsTRZEŽENIE.Jazy KUPNIS NALEŽY 
ANCENTOWAC i WYRAŽNIE ZĄDAĆ TYLNO 

5 ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 

  

ŚĄSECHIPGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
1 WYSTRZEGAĆ SIĘ NASLADOWNICTW. UPOR: 
czrwra POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASŁEGO OPAKOWANIU. 

  

ół-owych obligacyj emisji IIS, B.G.K., emitowanych w złotych w złocie 
wędług nowego parytetu, a opiewających na franki francuskie, 

VII. LOSOWANIE 

11s0/-wych obligacyj bankowych emisji I B.G.K., opiewających na złote 
w złocie według nowego parytetu. 

I. LOSOWANIE 
7:/s0/o-wych obligacyj bankowych emisji II B.G.K., opiewających na złote 

w złocie według nowego parytetu. 

XI. LOSOWANIE 

4:|s0jo-wych i 4"/o-wych obligacyj komunalnych b. Banku Krajowego Kró- 

lestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, później Polskiego Ban- 
ku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 10 go marca r. b. 

o godz. 10 rano w sali licytacyjnej przy ul. 

Trockiej Nr. 14 (mury po Franciszkańskie) 

odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji 
różnego rodzaju sprzętów domowych, oraz 
fortepianu, fisharmonji i pianina, zasekwes- 
trowanych u poszczególnych płatników w 
celu pokrycia zaległości podatkowych. 

  

  

ur. S, Lewande 
choroby nosa,uszu i gardła 

ul. Gdańska |—7 
od godz. 12—2-е) 1 ой 

4-ej do 7-ej p.p. 

Dr. L. Rywk'nd 
choroby uszu gardła i nosa 

a mianowicie: 
1 ubranie męskie bostonowe z odpowiednie- 

mi dodatkami w dobrym gat. w kolorze gra- 

natowym i czarnym (podać Nr. ubr.), | 
mtr. Tweedu na elegancką suknię damską we 

| 2 poor 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ugi. "dpow, 

  

   3 12 

  

  

Krajowego. wszystkich kolorach w dobrym gat., 1 koszu- i (EX iecz. DRU 

i SS NIE ję męską sportową wraz z kołnierzykiem i MAGISTRAT M. WILNA. wieje nada 1 k d 1 6 i KARNIA 

4 ‚ IX. LOSOWA! krawatem we wszystkich kolorach w dobrym Ie d INTROLIGATORNIA 

  

gat, 1 koszulę damską dzienną, kolorową ha- 
ftowaną w dobrym gat., 1 para reform dam- 
skich tryk. łetnich, 2 pary skarpetek męskich 
w dobrym gat., 1 koszulę męską w dobrym 

40/5-wych obligacyj kolejowych b. Banku Krajowego Królestwa Galicji 
i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, później Polskiego Banku Krajowego, 
przejętych i skonwertowanych przez Bank Cospodarstwa Krajowego. 

Akuszerka 

Uaija LANETOWĆ 
2—3 pokoi ładnie ume- 
blowanych z łazienką i 
oddzielnem weišciem po- 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Państwowej Szkoły Technicz: 

„ZNICZ: 
Wilno, św. Jańska Ar. 1 

    
З: : и 8 

numeryczne wylosowanych odcinków zawiera ,„„Monitor Polski* z dnia 

  

    

  

   
      

  

        T
T
T
 
5
A
R
B
E
T
T
5
5
T
T
5
7
-
2
3
B
B
E
:
3
5
5
5
7
5
7
5
 

55
7 

Wyk > PIERO Li S A į Ša. : . ukuę od | kwietni 

2 marca, Nr. Tabele losowań mogą zainteresowani przejrzeć względnie podjąc ZE - Adas kos w dobrym nej w Wilnie (ul. Holendernia 12) podaje OW: Gł pod jo E PIE: z ann 

. w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego i w jego Oddziałach, ZĘ а: A z do wiadomości, że dnia 5 go marca r. L ae S ża Schweiżer 4 p. ułanów. RA? oe” 
3 Wypłata należności za wylosowane obligacje emisji Banku Gospodarstwa Kra- |  , Do powyższych kompletów doliczamy 3,50 gr. a aaa: Gel Sa 5 odbedziełsie ZEBRA ulica O: „m я . druki, książki dla 

į jowego w pełnej wartości nominalnej, jak również za kupony płatne dnia 1 kwietnia jako koszta opakowania i opłaty pocztowej. NIE, RODZICÓW Ę któ stadą wy- W. Z. P. Nr. 69. 85 urzędów, bilety wi- 
1932 r. tak od wylosowanych, jak i w obiegu będących obligacyj, odbywać się będzie UWAGA: Wysyłamy jedną kołdę watową z obustronnem R Ba S, 3 Młody „P'acowity, Deva: proapskiss 
w CENTRALI BANKU W WARSZAWIE i w jego Oddziałach, począwszy od dnia | pokyciai saranowera aro tos iala aros) SLO referaty: Akuszerka średnie wy- ZAPORA 
1 kwietnia 1932 r. na podstawie przedłożonych odcinków względnie kuponów. dobrym gat tylko za 15 zł. 5 Wychowanie państwowe, % kształcenie, poszukuje : “'Ё'ЬЪЕ\‚:ЕЁ.ЫЕ 

Wyplata zaš należności za wyłosowane obligacje b. Banku Krajowego oraz 7a Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu listo- 2) Nowy ustrój szkolnictwa zawodowego. b pracy wożnego, inkasen- ju NA 

kupony płatne 1 kwietnia 1932 r. tak od wylosowz jak i w obiegu „będących Wnego zamogienia (płaci się przy odbiorze na pocz- D k P Szk. Techn. i ta, gońca € „entualnie NKTUALNIE 

obligacyj, nastąpi w ODDZIALE BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Wi cie). Za dobroć towaru gwarantujemy. yrekcja P. " * : Pracy fizycznej, dam lub A 
LWOWIE, który temi emisjami administruje, a także Centrali i innych Oddziałach Ad 2 aż. w Wilnie. przyjmuje od 9r. de 7w | złożę kaucję 300 ziotych. TANIO — 

Banku, od dnia I kwietnia 1982 r. począwszy za przedłożeniem, odnośnych odcinków | ТРОВ zy pe 1] przeprowadziła się Łaskawe zgłoszenia do SOLIDNIE   ul. Mickiewicza 22, m. $ | Redakcji „Kurjera Wil.“ 
w. Z. Nr. 3093 pod „300“ 

„Polska Ekonomja“ 
10296 skrz. poczt. 314           

względnie kuponów. 
Oprocentowanie wylosowanych obłigacyj-ustaje z dniem 1 kwietnia 1982 r. Składajcie ofiary na bezrobotnych! Amos 

     

    
ii 2 

„telefon 8-40 
= 

Drukarnia „Zmiex“, | 
PSDR (EEST TIT TTT SKIRTA 

1 | MWydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Redaktor odpowiedzialny Wiłold Kiszkis, 

   


