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ekstem 10-ciełanowy, 

Kryzys państwowości 

Trudno przeciętnemu czytelnikowi 
odtworzyć sobie dokładny obraz tego, 
co się obecnie w Finlandji działo, na 
podstawie li tylko lakonicznych ko 
imunikatów P, A. T.-icznej. Ze wzglę- 
du jednak na to, że polska racja sta- 

nu w wysokim stopniu zazębia się © 

państwa nadbałtyckie, wypadki w 

nich zachodzące nie mogą nas nie in- 

teresować. Posiaramy się tu przeto w 

krótkiem przynajmniej zarysie dać 

przebieg ostatnich wypadków w Fin- 

łandji i ująć je w pewną logiczną ca- 

łość. 

28. ub. m. w lokalu Domu Robotni 

czego w m. Maentsaelė (50 klm. na 

północ od Helsingforsu) członek: GA: 

skiego parlamentu dr. Mikko Erich 

(soc. dem.) zaczął wygłaszać zapowie* 

dziany poprzednio odczyt polityczny 

na temat ustroju Finlandji. Odczyt, 

który odbywał się przy tłumnie zebra- 

nej publiczności, miał trwać 3 kwad- 

ranse. Jednak dr. Erich mówił załcd- 

wie kwadrans, gdyż przerwał mu huk 

wystrzelonej na podwórzu rakiety ©: 

raz grad kul, jaki posypał się na lokal 

Domu Robotniczego. Strzelano głów - 

nie z ręcznych karabinów maszyno: 

wych. Powstała nieopisana panika. 

Na szczęście został ranny zaledwie je- 

den policjant. Dom był otoczony przez 

kilkuset ludzi. Przerwawszy na chwi- 

1е ogień, zażądali oni wydania im dr. 

Ericha. Gdy obecna na zebraniu poli- 

cja kategorycznie odmówiła temu żą- 

daniu, napastnicy wymusili na prele- 

gencie przyrzeczenie nieprzemawiania 

więcej ani w Maentsaele, ani też w 

stolicy. Doktorowi Erichowi zarzuca- 

no szerzenie haseł marksyzmu. Nastę 

pnie padła wojskowa komenda i na- 

pastnicy cofnęli się, niknąc w ciemno. 

ściach. Dr. Erich tejże nocy wrócił do 

Heisingforsu. 

Nazajutrz sytuacja nadspodziewa- 

nie się zaostrzyła. Do wspomnianej 

już miejscowości Maentsaele ściągnę- 

ło kilka tysięcy uzbrojonych „lappo- 

wców” (ultra nacjonalistycznie nastro 

jeni wieśniacy). Grupy „łappowców 

oraz członków „Schutzkorps'u* (0cho- 

tniczy korpus obrony krajowej, liczą- 

cy około 10.000 ludzi) koncentrowały 

się też. w innych miejscowościach. 

Alarmujące wieści o zamierzonyni 

marszu na Helsingfors obiegły cały 

kraj z szybkością błyskawicy, budząc 

wszędzie niezwykłe podniecenie. Nikt 

dokładnie nie wiedział, ani o siłach 

„powstańców*. ani też o ich zamia- 

rach, gdyż komunikacja między głów- 

nen: miejscem uplanowanej najwido- 

cznej zawczasu zbiórki fińskich „Га 

szystów* Maentsaele a stolicą była 

przerwana. Krążyły też coraz fanta- 

styczniejsze wer Gubiono się w do 

mysłach. Co godzina bito dodatki nad 

zwyczajne, rozchwytywane niezwło 

cznie przez publiczność. 

Dopiero po kilkunastu godzinach 

sytuacja zaczęła się zarysowywać w 

vyražniejszem Świetle. Okazało się, 

że „lappowcy” żądają ustąpienia znie 

nawidzonego przez nich ministra spr. 

wewn., p. von Borna oraz gubernato- 

ra Newlandu p. Jaalandera. Ponadto 

„domagają się utworzenia rządu bar- 

dziej skonsolidowanego i patrjotycz- 

nego, a fakże rozwiązania wszystkich 

organizacyj socjalistycznych. o 

Na czele ruchawki stanęli: twórca 

i ojeiee duchowy „łappowców” Wik- 

tor Kossoła, b. szef. sztabu głównego 

gen. Valenius, por. Varim, Kaivista. 

Sario i in. Ukazała się też odezwa — 

jak się później okazało sfałszowana 

- gen. Małmberga, dowódcy „Schii 

korpsu*, wzywająca naród do łąc t 

nia się z „powstańcami* i tępienia 

„prądów marksystycznych“. 

Nad krajem zawisła: groźba anar- 

chji, powiększona przez okoliczność 
że niewiadome było stanowisko armji. 

„Lappowcy* liczyli na to, że „Schiitz- 

korps* stanie całkowicie po ich stro- 
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nie, zaś armja (20.000 ludzi) zachowa 

w najgorszym razie bierność. 
Rząd nie stracił jednak głowy. Na 

posiedzeniu nadzwyczajnem uchwalo- 

no wydać szereg energicznych zarzą- 
dzeń. Wprowadzono niezwłocznie о- 
strą cenzurę prasy. Zakazano pry- 
watnych rozmów telefonicznych i ko- 
rzystania z telegrafu. Ściągnięto do 
stolicy oddane rządowi siły i obsa- 
dzono wszystkie drogi, wiodące de 
Helsingforsu. Podróżnych, przybywa - 
jacych do stolicy koleją, autobusami 

it, p. poddawano ścisłej rewizji, w po- 
szukiwaniu broni, Wydano odezwę do 
łudności, nawołując do zachowania 

lojalności wobec konstytucji i rządu. 
Prezydent republiki Svinhufvud ka- 
tegorycznie odmówił przyjęcia dele- 
gacji „lappowców*, która miała prze- 
dłożyć swe postulaty i wywrzeć na- 
cisk w kierunku ich przyjęcia. Wez 
wał prezydent natomiast zebranych 
głównie w Maentsaele „powstańców* 
do rozejścia się do domów, zapewnia- 
jąc im bezkarność. Karę ponieść mieli 
jedynie przywódcy ruchu. 

Zdecydowane słanowisko rządu. a 
przedewszystkiem opowiedzenie się 
po stronie rządu armji i głównych sił 
„Selriitzkorps'u* podziałało na „lap- 
powców* jak wiadro zimnej wody. 
Ruchawka się załamała. „„Powstańcy* 
zaczęli się rozchodzić i rozjeżdżać. 
Rząd wydał nakaz aresztowania pro- 
wodyrów. w pierwszym rzędzie Kos- 

soli i gen! Valeniusa. 

Jak donoszą ostatnie depesze, rząd 
jest już całkowicie panem sytuacji. 
Przywódcy ruchu zbiegli zagranicę, 
lub ukrywają się gdzieś na prowincji. 
Finlandja powraca do normalnego ży 
cia. 

Tak się przedstawia zewnętrzna 
strona zajść fińskich. Błędem byłoby 
jednak mniemać, że sprawa do tej ze- 
wnętrznej strony się ogranicza. Nie- 
podobna przecież zapomnieć, że plano 
wany obecnie marsz zbrojny na Hel- 
singfors doszedł był przed dwoma 13- 
ty (w lipeu 1930 r.) do skutku i zakoń 
czył się uwzględnieniem żądań Kosso- 
li. Włedy występowałi „powstańcy 
przeciwko komunizacji kraju i zdoła- 
li przeprowadzić nietyłko zmianę rzą 
du, lecz i zmianę konstytucji, w kie- 

runku ograniczenia istotnie rozpano- 
szonych w republice fińskiej żywio- 
łów komunistycznych. Pod presją ..lap 
powców'* prezydentem został w 1930 
r. Svinhufvud, wypróbowany fiński 
patrjota i mąż stanu. Dziś „lappowcy* 
występują przeciw Svinhufvudowi. 
Zwykła to kolej losów. Apetyty wzra- 
stają w miarę powodzenia. Zaspokoje 
nie żądań „łappowców* w 1930 r. bv- 
najmniej tego swoistego faszyzmu fiń 
skiego nie zlikwidowało. Kraj bynaj- 
mniej nie wszedł na drogę normalne- 
go parlamentaryzmu. Okres lipiec 

1930—marzec 1932 — to okres nieu- 
stannego fermentu .Akty terroru 
względem działaczy lewicowych prze- 
konań były aż do osłatniej chwili na 
porządku dziennym. Szczytem tego by 
ło głośne porwanie b. prezydenta Fin 
landji, prof. Stolberga. Od wałki z ka- 
munizmem „lappowcy* przeszli do 
walki z marksyzmem i socjalizmen:. 

    

Zakrawa to już na fanatyzm politycz- 
ny. Dość powiedzieć, że przeciwka 
ministrowi von Born i gubernatorowi 
Jaalanderowi wysunęli „lappowcy“ 
groteskowy wprost w swej potworno- 

ści zarzut... ćwiartowania zwłok lud2- 
kich, znalezionych. w bagnie niedale- 

  

ki 
ko Malmó. 

Wszystko lo świadczyło, że orgu- 

nizm państwowy republiki fińskiej, 

przechodzi ciężką chorobę. Było ta 

tem dziwniejsze w kulturalnym, ko- 

rzystającym już ed 1809 r. z autono- 

mji i wysoko pod względem społecz- 
no-politycznym wyrobionym  kraju. 
Zdawałoby się, że cały naród fiński 
stać winien na straży konstytucji swe- 

  

  

Arcydzieło, które triumfalnym pochodem kroczy na ekranach wszystkich stolic świata! 

Ajda TROJKA 7 
Olga Czechowa, I. Schletow i Michał Czechow. 

Rosyjkie śpiewy solowe i chóralne. 

W tych dniach w kinie yy H E L i 0 g" 

go kraju, którego wolność została 
krwawo wywałczona. Zdawałoby się, 
że taki Kossola nieokrzesany wieś- 
niak i domorosły Mussolini z Lappo, 
czy taki Valenius, generał i szef szta- 
bu, biorący udział w porwaniu stare- 
go, bezbronnego człowieka (prof. Stol- 
berg) nie powinni mieć posłuchu w 
takim kraju, jak Finlandja. 

Mimo tych smutnych przesłanek i 
precedensów, żywić należy nadzieje, 
że państwowość dzielnego fińskiego 
narodu upora się wreszcie nadobre z 
trapiącym ją kryzysem. Należy są- 
dzić, że podobne eksperymenty i 
wstrząsy, nie będą już miały w przy- 
szłości miejsca. Zdrowy instynkt sa- 
mozachowawczy i chlubna przeszłość 
Finnów wezmą zapewne raz nazawsze 
górę nad szkodliwemi fermentami, go 
dzącemi w ustrój i byt państwowy 
Finlandji. 

  

  

T. J—ski. 

HELSINGFORS. 5.III. (Pat) Kil- 
kaset osób zgromadziło się w Jivaes- 
kylae, nie chcąc usłuchać wezwania 
prezydenta do powrotu do domu. 
Podjęli oni raczej energiczniejszą dzia 
łalność, zajmując posterunki telegra- 
ficzne i telefoniczne oraz stację kole- 
jową i wzywając znajdujące się w są- 
siedztwie oddziały gwardji naroda- 
wej, aby przybyły do Jivaeskylae. 

HELSINGFORS. 5.III. (Pat.) W/g 
doniesień z Maentsaelae, zebrani tam 
lappowcy zostali okrążeni przez woj- 
ska rządowe. 

  

   

       

Z powodu zgonu PrezeSa naszego Zrzeszenia 

Fajwusza Jedwabnika 
składamy wyrazy gorącego współczucia rodzinie. 

Zrzeszenie Eksporterów Lniarskich 

  

w Wiinie. 

Zwrot w polityce zagranicznej Litwy? 
BERLIN. 4. III. Donoszą tu z 

Kowna, że w litewskich kołach poli- 
tycznych przypisuje się duże znacze- 
nie podróży ministra Zauniusa do Ge- 
newy. Przypuszcza się bowiem, że na- 
stąpi zwrot w orjentacji co do poli- 
tyki zagranicznej Litwy. W tym celu 
Zaunius odbędzie w Genewie rozmo- 
wy z przedstawiciełami Anglji i Frau- 
eji, by wysendować ich opinję. Zda- 
niem korespondentów pism tutejszych 
Litwa nie natrafi na brak posłuchu 
w Genewie tem bardziej, że Franeja 

\ 

i tak zdradziła w ostatnich czasach 
wielkie zainteresowanie dła Litwy; 
naprzykład na konferencji rozbroje- 
niowej Litwa uznała tezę franeuską. 

Angija ma natomiast współne intere- 
sy gospodarcze, jak naprzykład eks- 
port de Litwy węgła, który dotąd do- 
słarczały Niemcy. Pozatem Litwa za- 
mierza poczynić większe zamówienia 
maszyn i materjałów kolejowych czę- 
ściowo w Anglji, częściowo we Frau- 

- eji i Belgji. 

  

Krwawe starcie policji z komunistami 
na ulicach Warszawy. 

WARSZAWA. 5.IIL. (Pat.) W dniu 
5 marea o godzinie 16 m. 20 u zbiegu 
ulie MHej i Zamenhoła dość liczny 
tłum żydowskiej młodzieży komuni- 
styeznej zaatakował stojącego tam pG- 
sterunkowege, obrzucając go kamie- 
niami. Posterunkowy dał 2 strzały w 
powietrze, wskutek czego nadbiegio 
tau z pomocą 3 innych policjantów. 
Pomimo ostrzeżeń ze strony polieji 
komaniśei nie zaprzestali ataków, ob- 

rzucając policję kamieniami, a w pe- 
wnym momencie w stronę policji pa- 
dło z tlumu kilka strzałów. Wowczas 
policja po ostrzeżeniu i daniu paru 
strzałów w powietrze zmaszona była 
w obronie własnego życia do użycia 
broni, w wyniku czego jeden z uczest- 
ników zajścia Lejba Sanik został za- 
bity, 3 zaś innych odniosło rany. 
Wówezas tłum rozproszył się. 

Walki pod Szanghajem wciąż trwają. 
SZANGHAJ. 5.III. (Pat.) Pominio 

zaprzeczeń japońskiego sztabu głów- 
nege, chińskie raporty urzędowe ko- 
munikują, że Japończycy ażakują od- 
cinek Kia-Ting, zaś samoloty japoń- 
skie bombardują Tai-Sang, Rząd nan- 
kiński oświadczył, że zawieszenie bro- 
ni nie istnieje. 

Ludność chińska w Szanghaju wy- 
kazaje niesłychane podniecenie, na 
które powołują się czynniki rządowe, 
twierdząc, że naród gotów jest do naj- 
dalej idących poświęceń, byłe nie 
przyjąć niekorzystnych propozycyj, 
skutkiem czego nie przewidują zawar- 
cia pokoju. 

Przedstawiciel agencji Reutera, 
przekywający w Woosung  komuni- 

Marsz na 
PARYŻ. 5.1II. (Pat.) Wedle depesz, 

nadeszłych tej nocy, sytuacja .na Da- 
lekin: Wschodzie zaczęła się wczoraj 
komplikować na nowo. Okazuje się, 
że pertraktacje na pokladzie „Kent“ 
nie miały żadnego wpływu na bitwę, 
jaka toczyła się pod Szanghajem. 
Wycieńczone wojska Tsan-Ting-Kaja 
cofnęły się, ponieważ z jednej strony 
wyparte zostały z ich głównej linji 
obronnej, a powtóre grozi im ina- 
newr oskrzydlający ze strony 11 dy- 
wizji japońskiej. Wojska japońskie 
zatrzymały się w okolicy Nan-Sing, 
położonego zaledwie o 15 klm. od 
Szanghaju, a dwa pułki chińskie, wy- 
parte z Woosung, usadowiły się wpe- 
bliżu Liu-Ho — to znaczy na tyłach 
1t dywizji. ; 

W okolicach Szanghaju krążą nie- 
prawdopodobne pogłoski. Dwie nowe 
dywizje chińskie, idące od strony Nan- 

kuje, że słyszy strzelaninę, pochodzą 
cą z Liu-Ho, Tem niemniej urzędowe 
koła japońskie zapewniają, że w dniu 
dzisiejszym żadna wałka nie będzie 

miała miejsea. 
NANKIN. 5.III. (Pat.) Raport, jaki 

tu nadszedł z głównej kwatery 19-0]j 
armji chińskiej, oświadcza, że silne od 
działy japońskie atakują gwałtownie 
pozyeje chińskie  wpobliżu Nan- 
Hsiang, Chińska kwatera główna zo0- 

stała obecnie przeniesiona do Sze-Nyi, 
na zachód od Ku-Szan. Ceł akcji i 
pońskiej — mówi raport chiński — 
jest nicznany. Wreszcie raport zaprze- 
cza, jakohy wojska chińskie odebrały 
zpowrotem Liu-Ho i jakoby posuwały 
się w kierunku Sza-Pei. 

Szanghaj. 
kinu, miały zaatakować 11 dywizję, 
trwającą na prawem Sskrzydłe armji 
japońskiej. 5-ta armja chińska, roz- 
lokowana w  prowineji Cze-Kiang. 
rozpocząć miała pochód na Szanghaj 
Pierwsza dywizja tej armji znajdować 
się ma podobne w odległości 12 klm. 
od Szanghaju, Wszystkie depesze 
stwierdzają, że posiłki japońskie nad- 
chodzą bezustannie. Niektóre pulki 

wylądowały w Szanghaju, w/g wszeł- 
kiego prawdopodobieństwa ażchy u- 
daremnić próby, jakich pragnęłaby 
dokonać armja chińska w południó- 
wysnm rejenie miasta. Inne posiłki kie- 
rują się wzdłuż rzeki Yang-Tse. 

Od wezoraj sekeja kantoūska cea- 
tralnego komitetu wykonawezego рго- 
wadzi wrogą kampanję przeciwko 
Czang-Kai-Szekewi, zarzucając my, że 
nie przysłał dostatecznych posiłków 
dia armji, walezącej pod Szanghajent. 

   

Nankin nawiązuje stosunki z Z. S. R.R. 
MOSKWA. 5.II. (Pat.) Prasa mo- 

skiewska ogłasza wiadomość z Szan- 
ghaju, w/g której ministerstwo spraw 
zagranicznych w Nankinie oświadczy- 
ło ofiejalnie, iż komisja spraw zagra- 
nicznych rządu nankińskiego postano- 

wiła nawiązać stosunki z ZSRR. Jak 
podaje prasa w dalszym ciągu, ple- 
num Kuomintangu powzięło również 
decyzję w sprawie podjęcia stosun- 
ków dyplomatycznych Chin z ZSRR. 

Wiadomość nie potwierdza się. 
MOSKWA. 5.III. (Pat.) Agencja 

TASS dowiaduje się z Szanghaju, że 
wiadomość agencji Reutera, jakoby 

na płenarnem posiedzeniu Kuomin- 
tangu powzięto decyzję o uznaniu de 
iure ZSRR, nie potwierdza się. 

Ostateczna decyzja. 
MUKDEN. 5JII. (Pat.) Były cesarz 

chiński Pu-Yi zgodził się ostatecznie 

objąć stanowisko naczelnika nowego 
państwa mandżurskiego. 

SEREK TĘ DTR ZEDO A PCA NO OURO a S A 

Siine lotnictwo to potęga Państwal 

„Tylko” starcia. 
SZANGHAJ. 5.IIL. (Pat.) Obserwa- 

torzy zagraniezni stwierdzają, że w 

ciągu dnia dzisiejszego na terenie 

walk nie zaszło nie, coby mogło być 

nazwane atakiem. Niemniej jednak 

od czasu do czasu zdarzają się starcia. 

Czynniki chińskie twierdzą w dalszym 

ciągu, że Japończycy prowadzą atak 

na zachód od Nan-Hsiang. 

Tylko dobra wola. 
TOKIO. 5.III. (Pat.) W tutejszem 

ministerstwie spraw  zagranieznych 
oświadczają, że na pokładzie krążow- 
nika „Kent* nie zawarto żadnego de- 
finitywnego układu, zaś przyjęcie pro 
pozycji Paul-Boncoura nie oznacza 
nie więcej, jak tylko dobrą welę_ 
wszezęcia rokowań w celu zaprzesta- 
nia kroków nieprzy jacielskieh. 

jeszcze jedne żądanie 
japońskie. 

PARYŽ. 5.1, (Pat) W/g informa- 
cyj ofiejalnych, otrzymanych z To- 
kio, rząd japoński na konferencji Ok- 
rągłego Stołu zażąda poza propozycja. 
mi już wiadomemi odszkodowania z 

tytułu strat doznanych podczas walk 
w Szanghaju. 

niem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zegraniczne 100%, zamiejscowe 25%. EHa poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 20 gge 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

*° › & ” 
t IADOMOŚCI z KOWNĄ 
MEC. LEDNICKI JEDZIE DO KOWNA. 
W najbliższych dniach bież. miesiąca, 

ma przybyć do Kowną mec. Lednicki. Wła- 
dze litewskie udzieliły mu zezwolenie ne 
wjazd. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagielioūska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 + 5—7 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmu:e od 12--21 4-6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
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Szopka X Klasy 
w Sali Kresowej (Zawalna i) 

  

Е popołudn godz. 16, wiecz. godz. 20. 

E JUTRO o godz. 20-ej. 

E bi i i k 

Premier Prystor na Zamku. | 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

„W dniu dzisiejszym Pan Prezydent 
Rzplitej przyją! p. premjera Prystora, 
który złożył p. Prezydentowi sprawa- . 
zdanie z bieżących prae rządu. 

Z podróży Marszałka 
Piłsudskiego. 

STAMBUŁ. 5.III. (Pat.) W dniu 
5 b. m. © godzinie 1i-ej Marszałek: 
Piłsudski odpłynął do Pireusu. W eza- 
sie postoju okrętu w porcie Stambuła 
zm Piłsudski nie wychodził na 
gd. k 

Delegaci P. K. 0. E. 
u P. Prezydenta. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
W dniu 4 b. m. P. Prezydent 

Rzplitej przyjął delegację Pracowni- 
czego Komitetu Obrony Emerytów $ 
Obrony Społecznej. Delegacja wręczy- 
ła Panu Prezydentowi petycję w spra- 
wie noweli do ustawy emerytalnej 
ustalonej przez Sejm, oraz na dłuższcj 
audjencji przedstawiła sytuację pra“ 
cowników państwowych. 

W czasie rozmowy z delegacją, P- 
Prezydent zaznaczył, że sprawy te nie 
są mu obce, wskazał, że zarządzenia 
oszczędnościowe rządu, z których nie- 
które dotykają bezpośrednio pracow- 
ników państwowych, wywołane zo- 
stały koniecznością utrzymania rów» 
nowagi budżetowej. Pan Prezydent 
dał wyraz przekonaniu, że położerńie 
materjałne funkcjonarjuszy polepszy 
się, gdy tylko poprawi się sytuacja 
skarbu państwa. 

Znakomity wyczyn lotniczy 
kpt. Orlińskiego. : 

Znany Ietnik, kpt. Beleslaw Orliūski до- 
konał estatnio wspaniałego wyczynu łetnicze 
go. Piłot wzniósł się na wysekość 5.000 mtr. 
w ciągu 6 m. i 30 sek. W tak krótkim cza- 
sie wysokości 5.000 mtr. nie osiągnąt jeszcze 
żaden lotnik. 

Wyczynu swego kpt. Orliński dokonał ne 
aparacie pościgowym jednomiejscowym, ty- 
pu P. 11,z pełnem obeiążeniem. 

Detychezas Fėdėration Ačronautigue la- 
ternationale nie notowała rekordu szybkośek+ 
wzniesienia się na 5.606 mtr. Aeroklub Rze- 
czypospelitej Polskiej wystąpić ma do F, X. 
I. © zaliczenie tego redzaju wyczynów do 
szeregu wyczynów rckerdowych, oraz © uż 
nanie wyniku, osiągniętego przez kpt. OrH5 
skiego za rekord światowy. | 

Zamach na radcę ambasady 
niemieckiej w Moskwie. 

MOSKWA. Ś.III. (Pat.) W dniu 5 b. m. około godziny 14-ej dokonano 
zamachu na przejeżdżającego ulicą Hercena Radeę ambasady niemieckiej 
w Moskwie von Twardowsky'ego. Sprawea oddał w kierunku samochoda 
4 strzały rewolwerowe, raniąc von Twardowsky'ego w szyję i rękę. 
Po udzieleniu pierwszej pomecy w najbliższej aptece von Twardowsky*ego 
przewieziono de kliniki kremlówskiej eelem dokonania operacji. Operacji 
dokonał prof. Rozanów. 

Bezpośrednio po wypadku przybyli do kliniki zastępea komisarza 
spraw zagranicznych Krestinski oraz kierownik oddziału Europy. Centralnej 
Sztern, którzy obecnemu w klinice niemieckiemu ambasadorowi von Dir- 
„cksenowi braz rannemu Twardowsky'emu złożyli wyrazy współczucia. 

Wieść o dokonanym zamachu rozeszła się po mieście z błyskawiezną: 
szybkością, wywołując wśród korpusu dyplomatycznego i przedstawicielš 
prasy zagranicznej olbrzymie wrażenie. Zamachowiec Juda syn Mirona . 
Sztern, lat 28, rzekomo hyły student uniwersytetu moskiewskiego, został 
zatrzymany, Zamach dokonany został na rogu ulic Hereena i Leontjew- 
skiej, gdzie znajduje się ambasada niemiecka, o kilkadziesiąt kroków 
od ambasady. Jest to punkt bardzo ruchliwy, położony w centrum miasta. - 
Istnieje przypuszczenie, że zamach był skierowany przeciwko ambhsa- . 
dorowi niemieckiemu, a Twardowsky stał się przypadkowo ofiarą. 

Q osobie zamachowca brak bliższych wiadomości. Nie ustalono jesz. 
"eze, czy dokonał on zamachu z własnych pobudek, czy też związany jest 
z jakąś organizacją.



—
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Koncert muzyki staropolskiej 
na Wawelu. 

Sala Poselska na Wawelu ożyła 
nagle Ze złoconych kasetonów stropu 
wyglądają misternie rzezane w drze- 
wie giowy ludzi z XVI wieku, patrząc 
ze zdziwieniem, jak w nieznanem im 
świetle elektrycznem płynącem z kry- 
szłałowych pająków mienią się i bar- 
wią ściany. Oto zawisły na nich te sa- 
mie, ozdobnie tkane ciemną zielenią 
szpalery, które je stroiły niegdyś przed 
wiekami, oto wpośrodku nich, mię- 

dzy wielkiemi, patrzącemi na Wisłę 
oknami, makata z wytkanym na niej 
we floresy monogramem SAR: Sigis- 
mindus Augustus Rex, a tam na lewo 
cała boczna ściana zajęta olbrzymim 
arrasem przedstawiającym dziergane 
purpurową i złotą nicią sceny z raju 
i stworzenia, Powyżej, odtworzony z 
przedziwną dokładnością, wije się 
wstęgą fryz duererowski, stapiając 
swe subtelne barwy z poważną i deli- 
katną harmonją kolorów na ścianach. 
Przez drzwi otwarte widać wnętrza 
sal przyległych, również zalane świat- 
Jdem, błyszczące wzorzystemi posadz- 
kami. mieniące się przyćmionemi bar- 
wami zawieszonych pośrodku ścian 
obrazów, tu i ówdzie zastawione sta- 
remi renesansowemi sprzętami, które 
tak wyglądają, jak gdyby świeżo wy- 
szły z pracowni mistrza stolarza. Da- 
lej otwiera się perspektywa na szero- 
kie schody marmurowe, schody zaiste 
królewskie, które po bokach zdobią 
wizerunki królów, a nad niemi z wy: 
sokiego sufitu zwieszają się zdobyte 

mieg sztandary. 

Na schody zwolna wstępują goście. 
Grono niezbyt liczne, zaledwo paręset 
„osób, wszystko wystrojone odświętnie, 

i tko przejęte i w nastroju rów - 

nież odświętnym: stąpają cicho, mó- 
wią przytłumionemi głosami, rozglą- 
dają się dokoła z zaciekawieniem, ale 
dyskretnie. Atmosfera wnętrza działa 

ha wszystkich, nawet najmniej wrażli- 
wych. Często słychać dźwięk mowy 

+ Obcej, francuskiej, niemieckiej, włos- 
kiėj; co tylko jest cudzoziemców w 

, Krakowie, zebrało się tu dzisiaj zwa- 

bione urokiem miejsca i momentu. 
Gdy już wszyscy zajęli miejsca, roz- 
„poczyna się muzyka. 

. Na estradę poniżej makaty zyg- 
muntowskiej wstępuje chór. 

Rozbrzmiewa psalm Gomółki, snu- 
ją się dostojnym rytmem zawiłe spło- 
ty kontrapunktu, rozlega się uroczy- 

. sty frazes łaciński. Potem zkołei zes- 
pół smyczków: dwoje skrzypiec, vio- 
ła d'amor, basso continuo. Dźwięczą 
wiotkie motywy wytwornego kwartetu 

" Mielczarskiego, zdumiewająco barw- 
ne i urozmaicone jak na ową tak od- 
ległą, tak mało w kunszcie twórczości 

muzycznej wykształconą epokę; słu- 
cha się tego jak opowieści arjostowej. 
jak baśni rycerskiej o czarach i dzi- 
*wach. Lecz oto znowu zmiana. Tym 

: razem żywe słowo: młodzieńczy psalm 
„Kochanowskiego „Czego chcesz od 
nas, Panie, za Twe hojne dary?“ Jak- 

„by kto garść promieni rzucił z estrady 
„w powietrze. Jakże mienią się i drgają 

„ barwą dźwięki! Żywcem staje przed 
oczyma lato, co „w kłosianym wień- 
cu chodzi i jesień, co „wino i jabłka 
rozmaite dawa'*... Boże, jakaż piękna 
jest mowa połska! Gdy po chwili za- 
brzmiało: „Wielkieś mi uczyniła pu- 
stki w domu moim,moja droga Orszu- 
lo, tem zniknieniem twoim*, było to 
naprawdę juk muzyka. jakby rozsnu- 

"cie akordów jakichś wspaniałych nad 
zasłachaną w milczeniu salą; milczcli 

„ ludzie, ale przemawiały echem posta- 
cie ze ścian i rzeźbione oblicza ze 
stropu... 

   

   

    

  

  

...W myśli snują się wspomnienia. 
Czy to sen, czy rzeczywistość? Stają w 
oczach te same sale, zwiedzane nieg- 
dyś za czasów dzieciństwa. Brudne, 
odrapane, zamienione na koszary. Po 
tychże samych schodach marmuro- 
wych, przykrytych na szczęście des- 
kami, wchodziło się do tej samej sali; 
ogromna, zasmolona, pod ścianami 

stoją łóżka żołnierskie, jakiś „gemajn* 
zrzuciwszy mundur austrjacki, z za- 
kasanemi rękawami koszuli, myje się. 
o, pod tem właśnie oknem, w misce 
glinianej. 

— Uważasz, dziecko, tutaj, w tej 
sali, zasiadali dawniej królowie. — 
I Zygmunt Stary, mamo? — Tak, i 
Zygmunt Stary ! — Jakiś tępy bół u- 
pokorzenia, jakaś głęboka, daleko po- 
za granice własnego istnienia idąca tę- 
sknota ogarnia seree dziecinne... A po 
tem wspomnienie tak niedawne, z 
przed paru łat zaledwie, gdy się znów 
chodziło po tej samej sali, bez podłóg, 
bez sufitu, stąpało się po belkach nad 
wymięszanemi z piaskiem gruzami i 
patrzyło się, zadzierająe .głowę, na 
wiązania belkowe stropu, uciekającego 
gdzieś kominami w otwartą przestrzeń 
pod dachem. — To, proszę państwa. 
była sala poselska, — objaśniał prze- 
wodnik... Czy to sen, czy rzeczywi- 

stość ?... 
P się w głowie wrażenia czy- 

    

tanej przez całe popołudnie książki o 
bolszewizmie. o tej młodzieży, która 
wielbi entuzjastycznie system panują- 
cy w państwie, ponieważ nie wie, co 
to jest kultura. Wzrok błądzi dookoła, 
wszystkie zmysły wchłaniają, wciąga 
się niejako wszystkiemi porami duszy 
to, na co się patrzy i czego się słucha 
— i Oczy zatrzymują się na twarzy 
siedzącego opodal młodego chłopca, 
który przygląda się i przysłuchuje ró- 
wnież... Tak, ten będzie wiedział, że 
jest kultura. 

A. S. 

Sytuacja w górnictwie. 
KRAKÓW, 5. III. (Pat). Na terenie straj- 

kowym w zagłębiu krakowskiem Sytuacja 
bez zmian. W Myślachowicach odbyło się 
zgromadzenie, zwołane przez C. Z, G., przy 
udziale około 400 osób. Uchwalono trwać 
dalej w strajku. 

4 kompanie rosyjskie 
w Szanghaju. 

MOSKWA, 5. III. (Pat). Jak podaje dzi- 
siejsza prasa, emigranci rosyjscy siormowa- 
li w Szanghaju własny pułk, składający się 
narazie z 4 kempanij. Podobno do pułku gło- 
siło się zgórą 600 ochotników. 

Skandal na bału akade- 
„mickim. 

PARYŻ, 5. III. (Pt). Żandarmerja w Nan- 

cy zjawiła się tej nocy na balu akademic- 

kim, ażeby zaaresztować „królową studen- 

tów* 22-letnią Zuzannę Parmentier. Młoda 

dziewczyna obwiniona jest o zaduszenie we 

wrześniu ub. roku swego dziecka i ukrycie 

trupa w nawozie. 

Kronika telegraficzna. 
— Na linji kolejowej Warszawa—Lublin 

ubiegłej nocy wydarzyły się 2 katastrofy ko- 
lejowe. Na stacji Otwock parowóz i 2 wago- 

ny pociągu osobowego wjechały na tor 4. zw. 

ślepy. Parowóz wjechał na nasyp. a wagony 
się wywróciły. Jeden z pracowników kołe- 
jowych doznał ciężkich obrażeń ciała. 

Druga katastrofa miała przebieg następu- 

jący: Na stacji Celestynów 4 ostatnie wago- 

ny pociągu osobowego wskutek przestawie- 

nia zwrotnicy przez dyżurnego ruchu w cza- 

sie, gdy pociąg przejeżdżał, oderwały się od 

składu pociągu i wjechały na boczną linię. 
Wypadku z ludźmi nie było. 

Popierajele Przemysł Rralowy 
  

: 3 Najbardziej krzepi 
świadomość, że nabyliśmy tanio rzecz potrzebną i dobrą. 

Bielizna i galanterja nabvta 

w sklepie FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, 
0 daje gwarancję i pewność dobrego kupna. 

  

  

Doktór Tadeusz Żeleński... nie... 
Boy w 

3 Nawet tytulu o nim nie možna ja- 

koś ustalić! Bo też i nikt nie zdoła 50- 

bie uświadomić pod jakim kątem pat- 

rzeć na ten fenomen, jaką kwadraturą 

koła go objąć? Kędy go określić, od ja 
kiej strony? Czy pytać stale własnemi 

jego rymami; „Czy jesteś tańczącym 

faunem na gaju świętego zrębie? Czy 

tylko cyrkowym klownem co sam się 

pierze po gębie”? (Słówka Spowiedź 

poety). Czy patrzeć na niego jako”na 

tłumacza pięciu wieków literatury 

francuskiej, i to takiego tłumacza, że 

rozkosz czytania nie zmniejsza się, ale 

podwaja, przy czytaniu Montaigne'a 
lub Rabelezjusza, czy Balzaka w in- 
nym języku niż oryginał, ale najzupeł- 

niej w tym samym duchu kolorycie, 
charakterze, w tej samej atmosferze li 

terackiej co oryginał. 
„ Czy powędrować z Boyem w mean- 

dry jego krytyk literackich o teatrze, 

owych flirtów z Melpomeną, których 

* wyszedł niedawno tom 10, a każdy za- 
wiera do 60 wieczorów obcowania z 

'najkapryśniejszą z Muz? Czy zaczyty- 
"wać się w różnych szkicach literackich 

raczej w studjach, gdyż słowa szkico- 

-wość, nigdy nie da się zastosować do 

wyczerpujących, rzeczowych, zadoku- 
mentowanych utworów Boya. 

"Jeśli tamte dziedziny mniej kogoś 
„interesują, to proszę... oto wszelkie 

Wilnie. 
sprawy życia codziennego, public; 

ka społeczno-artystyczno-filantropi jna, 

humanitarne pomyślenie o skrzyw- 

dzonych bliźnich których sprawy beze 

cnie niegodziwe stara się Boy napra- 

wić z drwiącym nad głupotą ludzką 

uśmiechem, jakby stałe mówił „Jeżeli 

jesteście tacy bezgraniczni idjoci, takie 

stuprocentowe matoły, że chcecie się 

zadręczać i torturować, to sobie uży- 

wajcie, ałe ja sobie też użyję: pokazy- 
waniem wam czarno na białem jak 
to się odbywa”. 

  

Że przytem sposób ujmowania 

tych najboleśniejszych nawet spraw 
życiowych jest u Boya zaprawiony s0- 
czystym dowcipem i sensacją, bez któ 
rej współczesny, a może żaden nigdy 

czytelnik nie był pociągnięty za uszy 

do przdmiotu, więc każda jego książ- 

ka w rodzaju „Piekła Kobiet*, „Dzie- 

wic Konsystorskich* i in. jest czyty- 

wana przez jak najszerszy ogół, a na- 

ganka i wrzaski obłudnych potępień 

jeszcze go lepiej reklamują, niż jego 

własne dowcipne pomysły, w rodzaju 

słynnej opaski na tłumaczaniu Monta- 

igne'a: „tylko dla dorosłych* co było 

świętą prawdą, zważywszy poważną 

treść książki, ale popchnęło niejednego 

do pochwycenia tomu w nadziei nakar 

mienia się niezwykłą pornografją. Tak 

więc Boy — krytyk, Boy —'tłumscz, 

RZU>B JE R Wo ОВа КО 5 K Ol 

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Przemówienia delegatów. 

GENEWA. 5.III. (Pat.) Początek 
sobotniego posiedzenia komisji Zgro- 
madzenia Ligi wypełniła znowu dy- 
skusja na temat, czy kroki wojenne 
zostały istotnie przerwane. Delegat 
Chin twierdzi, że wojska japońskie w 
dalszym ciągu atakują, czemu zaprze 
cza delegat Japonji. Wywiązuje się 
polemika na temat, fałszywych wi: 
domości. Sato zarzuca delegacji chiń- 
skiej rozpowszechnianie fałszywych i 
nieścisłych informacyj, na co delegat 

chiński odpowiada, że to Japonja roz 

wija propagandę w prasie europej- 
skiej i wydała na to kilka miljonów. 
Delegat japoński domaga się, by Yen 
przytoczył dowody. Po. odczytanin 

przez delegatów francuskiego i japoń- 

skiego ostatnich wiadomości, stwier- 
dzających, że naogół kroki wojenne 

zostały przerwane, przewodniczący 
Hymans przerywa dyskusję jako bez- 

celową. 
Przystąpiono do dyskusji ogólnej. 

  

  

  

    

Zabiera głos przedstawiciel Norwegji 
Braadłand. Mówca podkreśla, że pró- 
by pośredniczenia ze strony Rady Li- 
gi nie dały rezultatów. Zgromadzenie 
musi powziąć decyzję, mogącą poło- 
żyć kres konfliktowi. Przedewszyst- 
kiem konieczne jest wydanie zaleceń, 
przewidzianych przez art. 15, jednak- 
że nie można ograniczyć się tylko da 
zaleceń. Opinja publiczna domaga się 
by jeśli jedna ze stron nie stosuje się 

do tych zaleceń, Liga Narodów po- 

wzięła zarządzenia, przewidziane 
przez pakt. Byłaby'to bardzo wyraźna 

aluzja do sankcyj ekonomicznych i 

wojskowych, przewidzianych przez 

art. 16 paktu. 
Delegat Szwecji Lofgren oświad- 

cza, że zdaniem rządu szwiedzkiego 
wylądowanie wojsk i użycie ich do 
operacyj wojskowych na terytorjum 
obcego państwa jest sprzeczne z pak- 
tem Ligi. Pierwszem zadaniem Zgro 
madzenia jest doprowadzenie do za- 

      

Uchwalenie budżetu przez Senat. 
WARSZAWIA, 5. III. (Pat). Na sobotniem 

posiedzeniu Senat przystąpił do budżetu Mi- 

nisterstwa Poczt i Telegrafów. Sprawozdaw- 

ca sen. LEMPKE podniósł ścisłe gospodarczy 

charakter tego resortu, wobec czego w dysku- 

sji nie powinno być momentów politycznych 

Po przemówieniu referenta zabrał głos mini - 

ster BOERNER. 

W zakończeniu minister prosi o przyję- 

cie budżetu bez zmian, stwierdzając, że jeśli 

sytuacja się sie zmieni, cyfry tego budżetu 

powinny okazać się realnemi. 

   

  

W! dalszym ciągu przystąpiono do bud” 

żetu Ministerstwa Komunikacji. Sprawozda- 

wca sen. SOBOLEWSKI podkreśla związany 

z kryzysem spadek dochodowości kolei. Jest 

wielką zasługą wszystkich funkcjonarjuszy 

kolei — oświadcza sen. Sobolewski, że bez 

szemrania, bez szuka! rzekomych wino- 

wajców potrafią prowadzić kolej tak, że spo- 

łeczeństwo z tego działu gospodarki jest na- 

prawdę dumne. Referent zaleca Ministerstwu 

zniżkę taryf pewnych artykułów rolniczych. 

Kończąc przedkłada rezolucję, by w intere- 

sie ujednostajnienia komunikacji państwo- 

wej, rząd przedłożył projekt zjednoczenia 

jej w jednym resorcie. 

Następnie Senat przystąpił do pudżetu 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Sprawoz- 

dawcą tego budżetu był sen. EWERT. W dy. 

skusji nad tym budżetem zabrał m. in. głos 

  

sen. KORFANTY z ChD. Gdy mówca wszedł. 

na trybunę, senatorowie BB i członkowie 

rządu opuścili sałę z wyjątkiem sprawoz- 

dawcy sen, Ewerta. W długim wywodzie 

sen. Korfanty obrazował ciężką sytuację g0- 

spodarczą kraju i krytykował politykę gos- 

podarczą rządu. 

Po przerwie przystąpiono do budżetu Mi- 
nisterstwa Skarbu, który referował sen. 

SZARSKI (BBWR), stwierdzaj e budżet 

tego resortu w wydatkach jest nadzwyczaj 

skromny, a gospodarka jego jest oględna. 

    

Senat przystąpił do głosowania nad bud- 

żetem. Wszystkie działy budżetu, poza Mini- 

sterstwem Skarbu i Ministerstwem Oświaty. 
zostały przyjęte w brzmieniu sejmowem, p 

czem uchwałono całość budżetu. W ustawie 
skarbowej zmieniono cyfry, stosowane do 

poprawek, przyjętych przez Ministerstwo 
Skarbu. Mianowicie podwyższono o 5 miłjo- 

nów kwotę wydatków zwyczajnych do sumy 

2.392.617.514 zł. i podwyższono również o 5 

miljonów ogólna kwotę wydatków państwa 

do sumy 2.451.917.311 zł. oraz dochody ad- 

ministracyjne do kwoty 1.528.235.300 zł. 

  

   

Wktawiono nowy art. 8, upoważniający 

ministra skarbu do zwiększenia kredytów 

w dziale I par. 13 do wysokości rzeczywi- 

stej dochodów, osiągniętych z tytułu należ- 

ności egzekucyjnych. Z temi poprawkami u- 

stawa skarbowa została uchwalona. 

Następnie przyjęto rezolucję sen Sobo- 

lewskiego (BB), wzywającą rzad, aby w in- 

teresie ujednostajnienia polityki komunika- 

cyjnej państwa przedłożono projekt połącze- 

nia jej w jednym resorcie. Również przy ję- 

to rezolucję sen. Rydzewskiego i Błędow- 

żenia w naj zym czasie projektu ustawy 

skiego (BB), wającą rząd do do przedło- 

o ochronie przyrody w Polsce. 

W ten sposób prace nad budżetem zo- 

stały zakończone. Następne posiedzenie Se- 

natu odbędzie się we czwartek dnia 10 mar- 

ca o godz. 15-€j. 

  

    

   

Niepewny los dziecka Lindbergha. 
Lindbergqh rezygnuje z walki ze złoczyńcami. 

LONDYN, 5. HI. (Pat). Poszukiwania 

dziecka Lindbergha nie dały dotychczas żad- 

nych rezultatów. Trzechgodzinne przesłu- 

chanie bony dziecka nie wykazało żadnego 

związku jej z porwaniem, Również areszio- 

wany wczoraj w Brooklynie Orlando dowiódł 

swego alibi. Wreszcie trzeci esobnik poszu- 

kiwany przez policję znaleziony został w je- 

dnem z więzień, gdzie odsładuje karę za 

szmugiel alkoholu od 6 miesięcy. Rozpacz 

pani Lindbergh osiągnęła tymczasem punkt 

kulminacyjny, wobec czego płk. Lindbergh 

w obawie o swą żonę zrezygnował ż walki ze 

złoczyńcami i złożył w banku w mieście Ne- 

wark 50 tysięcy dolarów w banknotach 20- 

dolarowych, ogłaszając ten fakt przez radjo 

i prosząc uprowadzicieli swego dziecka, aby 

wskazali, w jaki sposób pieniądze te mają 

być im przekazane. Sensację stanowi fakt, 

że kartka znaleziona na oknie pokoju dzie- 

cinnego po odkryciu uprowadzenia zawierała 

kilka słów pisanych po niemiecku. 

Na fałszywym tropie. 

LONDYN, 5. III. (Pat). Dawny szofer pik. 

Lindbergha Johnson aresztowany został u- 

biegłej nocy w Hartford. Na osobę Johnso- 

na zwróciła uwagę policji bona dzieeka, któ- 

ra wskazała na fakt, że w ostatnim czasie 

Johnson usiłował odnowić z nią dawną przy 

jaźń z okresu, gdy był szoferem u Lind- 

bergha. 
Śledząc Johnsona, policja ustaliła, że jest 

o nobecnie marynarzem na żaglowcn znane- 

go miljardera Lamonta, dyrektora banku 

Morgana i że jeździł samochodem, podobnym 

do tego, w którym miało być uprowadzone 

dzieckc Lindbersha. Podobno w samocho- 

dzie znaleziono butelke z mlekiem. Wresz- 

cie po dokonaniu rewizji u Johnsona znałe- 

ziono kartkę, zaadresowaną do Lindbergha, 

zawiadamiającą, że dziecko jest w drodze i 

bezpieczne. Charakter pisma — jak stwier- 

dzono — jest identyczny z pismem na kart- 

ce, otrzymanej przez Lindbergha poprzed- 

niego dnia, W sobotę nad ranem Lindbergh 

wystartował na Swym aeroplanie do Hart- 

fird, by być obecnym przy badaniu John- 

sona, 

S SKA S TE URNTO KTE DEI TSO 

esseysta, filozof, społecznik i doktor 

medycyny „dazu“, obsługuje kilka od 

cinków szturmowych frontu literatury. 

mówiąc styłem wschodnich sąsiadów 

Wyliczmy napoczekaniu jego ksią 

nie mogąc oczywiście, w krótk:m fel- 

jetonie, nawet w przybliżeniu coś z te- 

go omówić. 

Pierwociny w druku to słynne przysło 

wiowe dizś-w Połsce Słówka, wyd. 7, 

Mózg i Płeć, trzy serje studjów z lite- 

ratury francuskiej, Flirt z Melpome- 

ną, 10 tomów, Molier życie i dziełć, 

Antologja Literatury Francuskiej, Bre 

werje, Pani Hańska, W Sorbonie i 

gdzie indziej, Plotki, Płotki! Ludzie 

żywi, Dziewice Konsystorskie, Piekło 

Kobiet, Pijane Dziecko we mgłe, Bron 

zownicy, Marzenie i Pysk, Stowa cien 

   
   

  

kie i grube, Zmysły... Zmysły... Jai 

skończyć z piekłem kobiet?  Znasz-li 

ten kraj? (Barwny, żywy, malowniczy 

i jakże trafny obraz Krakowa z lat 

1820—1900). 

Pisano o Boyu bardzo dużo i bat: 

dzo rozmaicie. Plebiscyty przeprowa- 

dzane ostatnio w pismach, wykazały 

że opinja publiczności chce mu przyz- 

nać Nagrodę Państwową, znaczną 

większością głosów przed innymi. Je- 

śli się pytają czytelników o poczytność 

polskch autorów, również idzie dr. 

Żeleński w pierwszych szeregach. Stud 
ja piszą o nim tygodniki i miesięcz- 

niki, gadzinowe Świstki pienią się na 

swych brudnych szpaltach, wypisując 

o nim niestworzone brednie, i nurza- 

jąc go po uszy w smole piekielnej! 

Wszystko te dowodzi, że jest to naj 

Polieji z tradem udało się powstrzymać 
tłum od zlinczowania Johnsona podczas pro- 
wadzenia go na Śledztwo. 

YN, 5. III. (Pat). Z Newego Yorku 
Wobce tego, że były szofer Lind- 

bergha Johnson dowiódł swego alibi, został 

wypuszezony na wolność. Policja koncentru. 

je swe wysiłki celem odszukania samocho- 

du, jaki w sobotę w południe zatrzymał się 

w mieście Weutherfieid w stanie Massachu- 

ssetts i zmienił tabliczkę z numerem. W Sa- 

mochodzie tym znajdowało się 3 miężczyzn 

i dziecko, Ponieważ jednak od chwili porwa 

nia dziecka Lindbergha do dnia dzisiejszego 

zaszło kilkanaście wypadków porwania dzie- 

ci, co jest obecnie praktykowane przez ban- 

dytów amerykańskich, przeto ustalenie toż- 

samości dziecka Lindbergha nie jest łatwe. 

W dziennikach angielskich są liczne opisy 

nastrojów amerykańskich, z których wynika, 

że od dołu do góry, od człowieka z ulicy aż 

do prezydenta Hoovera, cała Ameryka znaj- 

duje się w stanie niezwykłego podniecenia i 

zdenerwowania. 

  

  

  

żywszy, najbardziej z dniem bieżącym 

zespolony autor i publicysta, którego 

jasna, żelazna logika, konsekwencja w 

rozumowaniu, oparta zawsze na umie- 
jętnie dobranej do umysłu czytających 

statystyce, na rzeczowych argumen- 

tach, na doświadczeniu dostępnem każ 
demu człowiekowi, leżącemu tuż pod 

ręką, sprawiają że rozporządza druzgo 

cącą siłą w przekonywaniu. Jest to re- 

alista pozbawiony fantazji, (o ile hu- 

mor nie jest fantazją) i pionier zdro- 

wego rozsądku, rzadszego w Polsce to- 

warp, niż platyna i brylanty. Tego mru 

przeciwnicy nie mogą darować. Bo 

chociaż jesteśmy narodem, który do 

dziś dnia specjalnie kocha się we fra- 

zesie i potulnie kiwa głową na efek- 

towne bzdury, jednak wojować z jas- 

nością myśli Boya mglistemi argumen 

tami z tyglów średniowiecznych aiche- 

minków już na długo „nie chyci“! 

Ludzie coraz w szerszem zakresie wi- 

dzą i rozumują dokładniej, rozumniej, 

ale bardzo ciemny chłopski rozum, roz 
jaśnia się już metodami szukania przy 

czyn opłakanych skutków różnych ja- 

skiniowych sposobów życia rodzinne 
go, stosunków mężczyzny do kobiety, 
prawa dziecka i t. p. 

  

   

Boy jest ministrem oświacenia in 

partibus; wszystkie sprawy, których 

dotknie, stają się jasne. Jaskrawo wy- 

stępuje zło i głupota ludzka. Z za ku- 

lis życia, z nor sumień i z zatęchłych 

alkow, wydziera, dzwoniąc kadeceu- 

szem polskim przenajrozmaitsze zmo- 

ry życia codziennego, wystrasza je zja- 

dliwym żartem, tnie przez pyski pej- 

wieszenia broni, przyczem musi być 
zapewnione, że przy rokowaniach sy- 
tuacja stron nie będzie poddana pre- 
sji wojskowej i terytorjum chińskie 
będzie ewakuowane. W konkluzji 
swego przemówienia delegat szwedz- 
ki podkreśla odpowiedzialność, jaka 
ciąży na Zgromadzeniu. Jeśli jego re- 
zultaty nie potrafią zapewnić pokoju 
i sprawiedliwości, to cały gmach orga- 

nizacji pokoju zawali się. 

  

  

  

W poniedziałek przemawia 
min. Zaleski 

GENEWA, 5. III. (Pat). W ponie- 
działek w dalszym ciągu dyskusji w 
komisji głównej Zgromadzenią Ligi 
Narodów zabierze jako pierwszy głos 

minister Zaleski. 

Zaproszenie St. Zjednoczo- 
nych. 

GENEWA. 5. III. (Pat.)  Hymans 

zwrócił się do Stanów Zjednoczonych 
z zaproszeniem ażeby przyłączyły się 

do rezolucji, uchwalonej przez nad- 

zwyczajne Zgromadzenie Ligi Naro- 

dów w sprawie konfliktu chińsko- 

japońskiego. 

Audiencja ambasadora 
Rzplite] u Prezyd. Rep. 

Francuskiej. 
PARYŻ, 5. III. (Path. Wczoraj am- 

basador Rzeczyposp. Polskiej Chłapo- 

wski przyjęty był przez prezydenta 

Doumera na specjalnej audjencji. 

Porządek dzienny najbliż- 
szego plenum Se|mu. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
Na dzień 7 b. m. o godz. 10 rano 

wyznaczone zostało plenarne posie- 
dzenie Sejmu. Porządek dzienny za: 

wiera przedewszystkiem projekty u- 

stawy karno-skarbowej, oraz zmiany 

kosztów sądowych na obszarze Są- 

dów Apelacyjnych, dalej poprawka 

Senatu do przyjętych przez Sejm + 

ustaw, przedłożenie rządu o dodat: 

kowym kredycie na pomoc dla bezro- 

botnych, 4 ustawy o ratyfikacji kon- 

wencji międzynarodowej, zmiany u- 

stawy o czasie pracy w przemyśle i 

handlu, w sprawie zmiany ustawy o 

urlopie pracowników zatrudnionych 

w przemyśle i handlu, w sprawie 

zmiany ustawy o zabezpieczeniu na 

wypadek bezrobocia, oraz o zatwier- 

dzeniu zmiany art. 58 statutu Banku 

Polskiego, 4 ustawy dotyczące usła- 

wodawstwa socjalnego. 
Ustawy zostały wstawione na po- 

rządek dzienny jeszcze przed uchwa- 

leniem przez rząd projektu ustawy © 

udzieleniu pełnomocnictwa P. Prezy- 

dentowi Rzplitej. Jak wiadomo pełno- 

mocnictwa te mają objąć ustawodaw- 

stwo społeczne, dłatego należy przy- 

puszczać, że te 4 ustawy spadną z po- 

rządku dziennego poniedziałkowego 

posiedzenia. 

Wszechpolski zlazd palestry. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że Zarząd Głów- 

nego Koła Adwokatów Rzeczypospo- 

litej, zwołuje na 12 i 18 b. m. zjazd 

członków Koła z całej Rzeczypospoli- 

tej celem wypowiedzenia się w spra- 

wie zapowiedzianej reformy adwoka- 

tury. 

  

    

PUDER, 
MYDŁO, KREM, 
BEBE Szofmana 
od lat przeszło 30 
w służbie dziecka. 

  

     

czem i goni. wyświecając z miast i wsi 

wszystkie wiedźmy i wiedźmarów, zat 

ruwających nam życie kłamstwami, 

które tem są wstrętniejsze i Śmiesz- 

niejsze, że w nie już nikt nie wierzy. 

ale ludzie odnoszą się do nich, jak do 

tej szaty królewskiej z bajki Anderse- 

na: niech kto odważy się krzyknąć, że 

król jest nagi, wszyscy przestaną sobie 

wmawiać że ubrany w purpurę. Niepo 

skromiony zmysł komizmu, nabrany 

z powietrza paryskiego styl mówienia 

najważniejszych rzeczy żartem, z pos- 

maczkiem rabelezowsko-rejowsko-boc. 

caciowym, sprawia, że poważne tema- 

ty poruszone przez Boya, jego tak szła 

chetnie humanitarna akcja ratowania 
kobiet z piekła bezprawia w jakiem ży 

ją, ma wygląd lekkomyślnego przejeż- 
dżania się po ośłich uszach, pysznej 

dla samego autora zabawy i smakowi- 

tej sensacji. To mu odbiera czasami 

powagi i mocy, gdyż Słowianie, prócz 

sielanek, lubią i ciężkie dramaty, ale 

najmniej humoreskę, jakiej życie, cho 

ciażby w tych nielogicznościach: upra- 

wianych przez nas, nie szczędzi niko 

mu. 

Ale ten charakter publikacyj, jeśli 

ociekające krwią i łzami nagie praw: 

dy, objawia ubrane w dzwonki paja- 

ca, mają znów tę korzyść, że poczyt- 

ność takich rzeczy, jedynych w Pol- 

sce, jest ogromna. Jeden czyta dla te- 

matu, inny, dla szukania co też Boy 

sprośnego napisał? Inny żeby się zgor- 

szyć, inny żeby się uśmiać z najtragicz 

niejszych spraw, ale dowiadują się o 

nich czy chcą czy nie chcą, od pensjo- 
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Osobliwości Kaziukowe. 
Niewiele jest typowo regjonalnych „tutej- 

szych* wyczynów zabawkarskich czy innych, 

ot kwiaty swoiście ujęte, tkanin niewiele 'to 

Św. Piotr—Paweł są od tkanin), drewniany 

sprzęt rozmaity — i tyle. Ale jeden skromny 

kramik zwraca uwage: to głimiano - majcii- 

kowe drobiazgi, garnki, popielaiczki, skar 

bonki, wyborne bazyliszki, wyrobu p. Azare 

wicza, z ojca na syna wiłeńskiego garnearza 

artystę. NaWiłkomierskiej 163 ma swój war 

sztat i trzeba mu przyznać wiele wrodzone; 

fantazji, pomysłowości i charakteru miejsco- 

wego tutejszości jednem słowem. 

Popierać taki samorzuiny objaw miejsco 

wego talentu, jest naszym obowiązkiem. Na 

prezenty, imieniny itp. kupujmy wyroby ce 

ramiczne p. Azarewic Hro. 

RADIJO 
NIEDZIELA, 1932 roku. 

r. bicia dzwonów i nabożeństwa 
ki Wileńskiej. 11 Tr, międzyna- 

rodowego konkursu im. Fryderyka Chopina. 
5 Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. 

c. iransm. z Filh 1420: Audycje 

rolnicze. 15.55: vud. dla dzieen 16.20: Mu- 

zyka z płyl. 16.40: „W obronie należnego 
jnku” odczyt. 17.00: „Kobieta zaa 

głos”. 17.15: „Sródpoście w wierzeniach i ob. 

rzędach kulowych* Wiadomo- 
jemne 1 poź Koneert. 

   

  

dnia 6 marca 

         

     

  

   

   

      

    

   

  

19.00: literacka. 19.20: 
a Nr. 9“. 19.40: Pro- 

4ram 19.45: Słuchowisko 

20.15: Koncert. £ : Kwadr. literacki (Ma- 

kuszyński). 22.10: Koncert solisty. 22.40: 

Kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 7 MARCA 1932 ROKU 

11.58: Sygnał czasu. 13.55: Program dzien 

ny. 13.40: „Organizacja i praca zespołów 

przysposobienia rolniczego” — odczyt. 13.55 

Muzyka. 14.00: „Przodownik w zespole przy- 

sposobienia rołniczego* — odczyt. 14.15: 

Transmi 14.35: Muzyka z płyt. 15.15: 

Kom. 15.25: Odcz. dla maturzystów. 16.10: 

Muzyka z płyt. 16.20: Lekcja francuskiego. 

16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50 

Koncert dla młodzieży (płyty). 17.20: Pogad. 

"Tow. Opieki nad zwierzętami. 17.35: Koncert 

18.52: "Will. kom. sportowy. 19.00: „Wilno 

Jagiellońskie" odczyt litewski. 19.20: „Wra- 

żenia ze Szwecji” — felj. 19.35: Program na 

włorek i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00 

„CARMEN“ .— opera w 4 aktach Bizeta. 

22.20: Kom. i muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 8 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 

rolniczy. 14.35: Program dzienny. 14,40: Mu- 

zyka. Utwory F. Chopina i muzyka popular- 

na. 15.15: Komunikaty. 15.25: Odezyt dla ma 

turzystów. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: 

Odczyt dla maturzystów. 16.40: Codzienny 

odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 

Utwory Bachna i Hindla. 17.40: „Rainer Ma- 

ria Rilke". 17.55: Koncert. 18.50: Radjowa 

gazetka rzemieślnicza. 19.00: Odczyt rołni- 

czy w języku litewskim. 19.20: „Ze świata 

radjowego* pogadanka. 19.40: Program na 

Środę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 

20.00: „Teatr współczesny” -w Rumunji — 

odczyt 20.15: Koncert. 21.56: Skrzynka tech- 

niczna. 22.10: Trio kameralne. 22.40: Komu- 

nikaty i muzyka taneczna. 23.00: Koncert 

symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 

KOBIETA MA GŁOS! 

Niedziela 16 marca godz. 17, Ciekawe po- 

równanie dawnych czasów z obecnemi prze- 

prowadzi w swoim odczycie p. Dąbrowska, 

która będzie mówić na temat: „Gospodarstwo 

domowe dawniej a dziś”, Tak wiele się zmie 

niło w życiu domowem rodziny po wojnie, 

że warto przypomnieć, jakie ta obowiązki 

miała pani domu za dawnych czasów, a ja- 

kie ciążą na niej obecnie, gdy oprócz pracy 

w domu, poświęca się pracy społecznej lub 

zarobkowej. 8 

RATUJMY ZWIERZĘTA. 

Poniedziałek 7 marca, godz. 17,20. Isinie- 

jące w Wilnie od lat kilku Towarzystwo O- 

pieki nad zwierzętami, poinformuje radjosłu- 

chaczów o dotychczasowej swej akcji na tem 

polu, zwracając się jednocześnie z apelem 0 

poparcie zadań Towarzystwa wśród najszer- 

szych warstw ludności. 

DLA MIŁOŚNIKÓW OPERY. 

Poniedziałek, 7 marca, godz, 19.20. Dwu- 

godzinną przeszło audycję z płyt gramofono- 

wych wypełni opera Bizeta „Carmen“ w wy- 

konaniu najlepszych sił artystycznych zagra” 

nicy. W ten sposób częściowo przynajmniej 

zaspokojone zostaną życzenia miłośników mu 

zyki poważnej, utyskujących na nadmiar mu 

zyki tanecznej w godzinach wieczorowych. 

      

   

  

narek do 80-letnich staruszków. Armja 
Zbawienia też jest bardzo Śmieszna ze 
swemi trąbami, ale zbiera tłumy i czy 
ni im wiele dobrego. Boy — społecz 
nik wyratuje więcej ludzi swemj książ 
kami niż traktaty i komisje Lig całych 
narodów i niż to on sam może uczy 

nić jako doktór osobiście... bo ja- 
koś do tego swego fachu nie ma nat- 
chnienia i odzywa się o tej stronie swe 

go życia raczej z obrzydzeniem. 

Jeśli społeczne wypady Boya wy- 

wołują sprzeciwy i wrzaski, to eała je- 

go praca tłumacza znajduje bezsporne 

uznanie w kraju ji we Francji. Nikt 

jeszcze na to się nie zdobył nigdy, że- 

ba sam jeden przetłumaczyć 100 to- 

mów. Jakim językiem! Zastosowanym 

do arcydzieł literatury francuskiej od 

XV do XIX wieku. Boy znalazł odpo- 
wiednik stylu i języka w mowie ро!- 
skiej, nie będąc łingwistą, ani bada- 
czem tekstów z zawodu, dał jakby ret. 
rospektywnie wspaniałe dzieła po poł - 
sku, z tej epoki, kiedy się Polakom nie 
śniło tyle pisać i na tak śmiałe tematy 
w mowie własnej. To też inwokacja 
jego do mowy ojczystej w Spowiedzi 
Poety (A jeślim gwary ojczystej choć 
jeden przysporzył klawisz, Ty mnie 
od hańby wieczystej, o mowo polska 
wybawisz!) zasłuży niewątpliwie na 
przychylną odpowiedź potomności, 

} 2 _Hel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niebezpieczna gra. 

Krwawe zajście podczas 
Z Mełodeczna donoszą, iż wczoraj osada 

Młyn—Mozgieniszki gm. grodeekiej była wi- 
downią krwawego z a podczas zabiera- 
nia nieruchomości zez sekwestratora, 

de osady przyły, ekwestrator gmi 

у ewies Wł w a e posterunkowych 
i przystąpił do sekwestrztowania rzeczy ro 

dzi Fuksów. Fukse sławiłi czynny © 
eni w kije i no: 

groziłi każdemu Śmiercią, ktoby się o: 
zabrać im rzeczy. Gdy mimo grėžb sekwestra 
or przy pomocy peliejantów przystąpił do 
ładowania na sani , Fuks Stefan rzu- 
vil się na kor ferunku P. P. w 

Dwa zamachy 
iż unegdaj wystrzałem 

stronę gardła 
iexkaniec 

  

  

   

     

    

             
    

    

   

  

Z Wilejki dono:    

  

   

    

wsi Dziewiętnie g 
saczko Fat 25. Powód ciężkie warunki życi” 

e 
   

sekwestrowania rzeczy. 
Jarszewiczach z zamiarem rozbrojenia go, 
zaś Fuksowa Anna poczęła okładać kijem po 
głowie policjanta. Komendant posterunku 
Frejno wydobył bagnet i począł się bronić. 
Wywiazała się walka. Sekwestrator pobity 

, zaś komendanta Frejnę obałono na 
i poczęto bić, W trakcie szamotania 
ie zranił bagneiem w bok Fuksa Ste- 

mowana policja w sile trzech po 
przybyła na miejsce zajścia i awau 

turę zlikwidowała. 
Winnych zajścia pociągnięto do odpowie- 

dziaineści sądowej. Rannego Fuksa od 
zicne do szpitała. (e). 

samobójcze. 
We wsi Łupieńce, gm. Połoczany 20-lef- 

nia Marja Karta usiłowała popełnić 
samobójstwo przez wypicie większej dozy 
nafty zmieszanej z białym pros: i 
ustalonych składnikach chemie: 
czyna nieustalona. 

      

   

  

     

        

   

Postawy. 
Dwie miłe imprezy. 

       miu śpiewaczki 
p. Heleny Dal. P: nasza, gorąco 
przyjmowała artystów, darząc rzęsistemi ok- 

faskami 
:czny dochód w 50 proc, zasili 
ku Rezerwistów na ccle or- 

Również odhyło się tutaj prz 

     

  

   

   

    

  

  

<amatorskie urządzone staraniem Zarządu 
Związku Strzeleckieg gminy postawskiej. 
Grupa aktorów z amaforstwa odegrała wo- 

  

dewil ze śpiewami p. t. „Śluby Rybackie* w 
4-ch aktach utworu p. Strumiłowskiego, a 
zńacznie zebrana publiczneść darzyła oklas- 
Kami aktorów. Dochód zasilił kasę Strzel 
ką na potrzeby kulturałno-oświatowe i Świe- 
zlicowe Związku, prz em dołożył tu nie 
nało pracy p. Bielec czelmik Kasy Skar- 
%howej w Postawach za ą sztukę przy u- 

14 aktorów wyreżyserował. J. S. 

Lebiedziewo. 
Ze Związku Strzeleckiego. 

W dniu 17 lutego r. b. w sali Świetlicy 
Strzeleckiej odbyło się walne zebranie człon- 
«ów Oddziału Związku Strzeleckiego w Le- 
%wiedziewie. Na zebraniu tem powzięte zostały 
«chwały następujące: 1) Patronem Oddziału 

Związku Strzeleckiego w Łebiedziewie obra- 
my został gen. Lucjan Żeligowski. 2) Zapro- 
szopo wszystkich funkcjonarjuszy miejscowe 
go posterunku P. P. do współracy w Od- 
dziale Strzełeckim. 3) W zarysach omówiono 

*treś ćuroczystości, związanych z obchodem 
imienin Marszałka Piłsudskiego, przyczem po 
słanowiono program „uroczystości wypełnić 
Kkoncertracją Oddziału, capstrzykiem. pobud- 
ką, zawodami strzeleckiemi, oraz akademją, 
a stronę szczegółową tego programu powie- 
rzyć Kom. Obyw., który w tym celu z inic- 

atywy Związku Strzeleckiego powstanie. 4) 

«Członkowie Związku, mając na celu rozwój 

WIEŚCI Z WOJEW. 
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i poparcie tak korzystnej placówki 
miejscowa S$ 
Zarząd Str 
ków Związk 
nych członków 5 

wzajem 
współp 

   
    

  

Strzeleckiego w poczet czyn- 
by w ten sposób na- 

żować członków Straży do 
Oddziałem Strzeleckim. 

należy, że pra w Związku 
Strzeleckim w Lebiedziewie raźnym kroki 
posuwają się naprzód, dowodem czego 
stałe zwiększanie się Oddziału i zadawalnia- 
jąca frekwencja, oraz systematyczne przepro 
wadzanie treningów do przyszłych zawodów 
marszowych i strzeleckich. 

Z pogranicza, 
Aresztowanie emisarjusza 

sowieckiego. 
W. dniu wczorajszym na odcinku grani- 

czeznym Michniewicze aresztowano niejakie. 
go Michała Kcbryniaka, mieszkańca pow. 
dziśnieńskiego rzekomego handlarza, który, 
jak się okazało, był faktycznie emisarjuszem 
bolszewickim i skłaniał włościan miejscowo- 
ści pogranicznych do wyjazdu na roboty rel- 
ne do Rosji Sowieckiej. Kobryniak zdołał 
już zwerbować kilku włościan, którym obie 
cał sowite konerarjum. Kobryniaka przeka- 
zano władzom śledczym. 

Tajemnieze morderstwo b. działacza 
litewskiego. 

W granicznej miejscowości Miejżany, w 
rejonie Łoździej został onegdaj zamordowa- 
ny w tajemniczych okolicznościach Witold 
Kownas, b. emisarjusz i działacz litewski. 
Kownasa w jego pokoju znałazła żona Marja, 
nieżywego. W sercu tkwiły trzy sztylety. O 
wypadku powiadomiono władze policyjne, 

które zarządziły natychmiastowe dochodze- 
nie. 

  

      

   
       

  

  

Trojaczki. 
Wi dniu 3 b. m. w leśniczówce Kożźlaki, 

gm. janickiej w domu Andrzeja Kozłowskie- 

go jego żona Antonina powiła trojaczki. 2-ch 

synów i córkę. Wszyscy zdrowi. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

|Miejski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

  

s ZAGŁADA ROSJI 
W roł. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY.   
  

  
  

a _ 
Nowogrėdek. 

„Niezwykła uroczystość w cicheį Ha- 

rodziłówce. 

Obóz zimowy 3-ej drużyny harcerzy im. 

Alarszałka Piłsudskiego, który rozłożył się 

atku pp. Bekerów w MHorodziłówce 

«akończony został ostalnio uroczyście w 0- 

%iecności p. wicewojewody Godlewskiego. 

Pryzybyli także: p. wicewojewodzina Go- 

Alewska, pp. Beckerowie i szereg innych 

sób. 

  

    ajpierw odbył się egzamin ze sprawno- 

ści narciarskiej Komisji egzaminacyjnej, 

przewodniczył p. wicewojewoda Godlewski, 

grzew. Woj. Kom. W. F. i P. W. sam czyn- 

nie uprawiający szereg sportów (do obozu 

przyjechał na nartach, wraz z małżonką). 

Do egzaminu stanęło 14 harcerzy z obo- 

zu 3-ej drużyny im. Marszałka Piłsudskiego 

s 5 harcerek z obozu 2-ej drużyny im. Elizy 

Orzeszkowej. 

Wszyscy wykazali bardzo duże postępy 

; zakwałfikowani zostałi do odznaki na 

sprawność narciarską. 

BO skromtym podwieczorku, w którym 

wzięłi udział wszyscy goście, nastąpiła uro- 

„zystość opuszczenia sztandaru. 

: Przy wysokim maszcie, wokół płonącego 

ogniska, stanęły drużyny W karnym ordyn- 

ku, tuż obok zaś dość duża grupa gości 

a wśród nich p. wicewojewoda Godlewski, 

wraz z małżonką, znaną i powszechnie E 

Эапа działaczką społeczną, interesującą S1€ 

żakże żywo ruchem harcerskim. 

Po oddaniu czci sztandarowi, który ku 

wielkiemu żalowi młodzieży został opuszczo- 

my, na znak zakończenia obozu, odśpiewa- 

no harcerską „Rotę“. 

Następnie przemówił drużynowy 3-ej dru- 

skyny. Wskazując na wielkie znaczenie obo- 

zu zimowego dla rozwoju drużyny, zwłasz- 

-cza w dziedzinie wychowania fizycznego. 

podziękował p. wicewojewodzie Godłewskie- 
nu za serdeczną i czułą opiekę, jaką ota- 

«za harcerskie drużyny pozaszkolne, oraz 

pp. Beckerom za gościnne przyjęcie obozów 
w swym majątku. 

Zkolei zabrał głos p. wicewojewoda Go- 
dlewski, który w swem pięknem przemówie- 
niu, rzucił dużo aktualnych i doniosłych 

myśli, oraz życzył drużynom dalszego, jak 

i dotąd pomyślnego rozwoju. Sam czynny 

sportsman, w chwili przemówienia mający 

ma nogach narty, mówił przekonywująco o 

potrzebie usilnej pracy w zakresie wycho- 
wania fizycznego, 0 wielkiej doniosłości ru- 

-chu haręerskiego dła wzrosiu mocy i po- 

tęgi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Gdy skończył mówić, młodzież zgotowała 

“mu spontaniczne owacje, porwała na ręce 
< podrzucała w górę z wielkiego zapału. 

Wzniestono jeszcze okrzyki na cześć p 

  

JAKÓB WINERi 
LiD A, Suwalska 58, tei. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra i okrycia damskie I męskie.   
  

wicew. Godłewskiej, poety obozowego, lubia- 
nego bardzo p. Jacka Rolickiego, na cześć 
komendantki obozu żeńskiego, poczem w 
braterskiem kole odśpiewano przepiękną 
miodlitwę-pieśń wieczorną: „Idzie пос“, 

Nastąpił odjazd na narłach do Nowo- 
gródka. В 

* * 

  

Jak się na drugi dzień okazało, każdemu 
z uczestników obozu, przybyło za czas po- 
bytu w obozie, przeciętnie po 3 klg., mimo, 
że byli w nieustannym ruchu, jeżdżąc na 
nartach, gimnastykując się i t. p. Jac. 

Lida. 
Uruchomienie žabryki „Industria“. 

Po dmumiesięcznej nieczynności została 
częściowo uruchomiona z dniem 1 marca 

fabryka drutu i gwoździ „Drut—Industria*, 

zatrudniająca około 60 robotników. Obecnie 

jest zatrudnionych około 20 robotników. Li- 

czba ich będzie zwiększana w miarę uru- 

chamiania poszczególnych działów pracy. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Męczeńska śmierć za wiarę kiłku 

włościan i księdza. 

W dniu wczorajszym z pogranicza nade- 

szła wstrząsająca wiadomość 0 tragicznej 
śmierci duchownego katolickiego i kilku wło 
ścian narodowości polskiej. — Mianowcie w 
polskiej wsi Polny—Gaj w okręgu zasław- 
skim (teren Z.S.R.R.) w jednej z szop odby 

wało się nabożeństwo. W pewnej chwili szo- 

pa stanęła w płomieniach. Wśród lieznie ze- 

branych na nabożeństwie włeścian powstała 

straszna panika. Tłum modlących się rzucił 

do jedynych drzwi, gdzie rozegrały się stra- 

szne sceny. Kilka osób zostało stratowanych, 

kilkanaście włościan odniosło ciężkie popa- 

rzenia, i przewiezieni do szpitala w Strasz- 

nych męczarniach zakończyli życie. Zginął 

też ksiądz Piotrowski, który wśród miejseo- 

wej ludności cieszył się ogólna sympatją * 

uznaniem za jego pełną poświęceń pracę ka. 

ską. 
Pódpalenia dokonali miejseowi bezbożni- 

cy, którzy ostatnio przeprowadzają gwałtow- 
ną kampanję antyreligijną. 

Samobójstwo w więzieniu mińskiem. 

Z pogranicza donoszą, iż w ubiegły wto- 
rek w więzieniu mińskiem odebrał sobie ży- 
cie b. pułkownik armji earskiej Wasiljew 
Gumockoj, który odsiadywał 8-letnie ciężkie 

więzienie za antykomunistyczną agitację na 
terenie Mińszczyzny. 

Gumockoj powiesił się na kracie okna. 
Miał on 50 lat. 

K UKE E 

Pogrzeb ofiary mordu 
łuninieckiego. 

W piątek w godzinach południo- 
wych odbył się w Wilnie pogrzeb Ś. p. 
Edwarda Komorowskiego, pracowni - 

ka cywilnego Korpusu Ochrony Po- 
granicza, ofiary mordu dokonanego 
w Łunińcu w dniu 29 lutego b. r. 
przez moskiewskiego agenta G. P. U. 
Pogrzeb był paniałą manifestacją 
uczuć, jakie ią nasze władze, a 
przedewszystkiem władze K. O. P., 
oraz społeczeństwo w stosunku do 
tych, którzy padli na posterunku w 
obronie granie Rzeczypospolitej. 

Kondukt pogrzebowy z dworca 
kolejowego na cmentarz św. Piotra 
i Pawła na Antokolu prowadził ks. 
kapelan Śledziewski. Na czele kroczył 
pluton honorowy K. O. P. z orkiest 
dalej niesiono liczne wspaniałe wień- 
ce, laurowy od Dowódcy Korpusu 
Ochrony Pogranieza, następnie ofice- 
rów i pracowników K. O. P., rodziny 
i pracowników Ekspozytury II oddzia 
łu. W pogrzebie tragicznie zmarłego 
obok najbliższej rodziny wzięli udział 
p. kapiian Stwkowski w imieniu do- 
wódcy Korpusu Ochrony Pogranicza. 
p. kpt. Gęsior z Brygady K. O. P. w 
Wilnie, p. kpt. Urbanowicz w imieniu 

szefa Ekspozytury II oddziału, p. wice 
starosta płk. ycki w imieniu wład; 
administracji ogółnej, p. kom. Szmie- 
loff w imieniu Policji Państwowej, 
liczni pracownicy Ekspozytury oraz 
publiczność. 

Nad trumną ofiary zbirów bolsze 
wickich serdecznie i w słowach peł- 
nych gorącego patrjotyzmu przemówił 
ks. kapełan Śledziewski, który pod- 
kreślił, iż „Ty. bracie Edwardzie, je- 
steś tym jednym z tego żywego płotu, 
który otacza naszą granicę i jest za- 
wsze narażony na kule wroga, prag 

    

   

  

  

      

nącego wszelkiemi środkami  znisz- 

czyć naszą Ojczyznę. Krew Twoja 
wsiąknięta w polską ziemię i pamięć 
o Tobie będzie zawsze tym wielkiin 
bodźcem do wałki o moc i potęgę 
Polski“. 

Duszą całej organizacji pogrzebu 
był kpt. Siwkowski, który nie szczę- 
dził trudu i wysiłków aby nadać mu 
charakter godny tej wielkiej sprawy, 
za którą zginął śmiercią żołnierza 
$. р. Edward Komorowski. 

Podziękowanie. 
Panu Wojewodzie Wiłeńskiemu, Panu Do- 

wódcy, Oficerom i Pracownikom К. О. Р., 
ks. kapelanowi Šledziewskiemu, Panu wice- 
starošcie plk.. Gižyckiemu, Panu Kom, P. P. 
Szmieloffowi oraz tym wszystkim, którzy 
wzięli udział w pogrzebie zamordowanego 
przez. agenta G. P. U. w Łunińcu w dn. 29 

lutego b. r. Ś. p. Edwarda Komorowskiego 
i okazali nam wyrazy współczucia a przede- 
wszystkiem Panu kapitanowi Siwkowskiemu 
z Wilna i Panu kapitanowi Hołubskiemu 
z Łunińca za okazaną pomoc przy organizacji 
pogrzebu składa gorące podziękowanie 

Rodzina. 

Jak podtrzymać siły duchowe i fizyczne? 
Na to najważniejsze pyłanie oirzymacie od- 
powiedź i wyjaśnienie wraz z próbną dozą 
FREGALINU dr. med. Schulze, zupełnie i bez 
zobowiązania. Zwracamy uwagę na ogłosze- 
nie umieszczone w niniejszym numerze, któ- 
re prosimy przeczytać i we własnym intere- 
sie napisać do dr. med. H. Schulze G. m. b. 
H. Berlin — Charlotenburg 2. 

Zwiedzajcie wystawę pro- 
jektów pomnika Mickiewiczal 

Ostatni dzień! 
Dzisiaj, w niedzielę 6 marca wie. 

czorem nieodwołalnie zamknięta bę- 
dzie wystawa projektów pomnika 
Mickiewicza w Wilnie, mieszcząca się 
w Pałacu Reprezentacyjnym. Wszys- 
cy, którzy dotąd nie mieli sposobno- 
ści zwiedzenia wystawy, niechaj sko- 
rzystają z dzisiejszej niedzieli, gdyż 
termin wystawy przedłużony nie bę- 

"SPORT 
ZGLOSZENIE ZAWODNIKOW DO PZTS. 

Podaje się do wiadomości, iż formularze 
kart zgłoszeń do PZTS. są do nabycia w ce- 
nie 20 gr. sztuka u sekretarza Wil. OZTS. 
p. Kadukisa Piotra ul. Metropolitalna 1. 
Wobec czego wszyscy zawodnicy winni mieć 
podpisane karty zgłoszeń. Zawodnicy którzy 
podpisałi tymczasowe zgłoszenia do klubów 
winni uskutecznić obecnie zgłoszenia na for- 
malnych kartach, gdyż zgodnie z uchwałą 
zebrania Zarządu Wil. OZTS. z dnia 29.II 
b. r. wszelkie tymczasowe zgłoszenia zostaną 
z dniem 15 marca b. m. unieważnione. 

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY NARCIARSKIE 
W: N.-WILEJCE. 

Wczoraj w N.-Wilejce odbyły się między- 

szkolne zawody narciarskie. W biegu zespo- 
łowym na 8 kilometrów zwycięstwo odnio- 
sło gimnazjum Ad. Mickiewicza w czasie 
48 min. 40 sek. 2) Szkoła Techniczna 50,30 
3) Drugi zespół Mickiewicza w czasie 52 . 
4) gimnazjum Św. Kazimierza z N.-Wilejki. 

W. każdym zespole startowało 4 zawod- 
ników. W konkurencji indywidualnej bieg 
na 10 klm. rozstrzygnął na swoją korzyść 
w czasie 47,43 Pimpicki (g. Mick.), 2) Rim: 
sza (N.-Wilejka)--49,30, 3) Pietrow (g. Le- 
lewela)—52.05. 

Ostatnia konkurencja zawodów bieg na 
4 klm. przyniósł walne zwycięstwo gim- 
nazjum Św. Kazimierza z N.-Wilejki, ucz- 
niowie którego obsadzili trzy pierwsze miej- 
sca. 

Zarówno organzacja jak i poziom zawo- 
dów utrzymany był na względnie wysokim 
poziomie. 

Po skończonej imprezie zwycięzcom wrę- 
czono nagrody ufundowane przez dyrekcję 
gimnazjum w N.-Wilejce, bratnią pomoc te- 
goż gimnazjum i sodalicję. (es) 

KONKURS SKOKÓW NARCIARSKICH. 

W nadchodzącą niedzielę, na skoczni 
antokołskiej (baisko 6 p. p. Leg.) odbędzie 
się konkurs skoków otwarty, który organi- 
zuje z upoważnienia Wil. OZN. Okr. Ośro- 
dek WF. 

Zbiórka zawodników w szatni 6 p. p. 
Leg. o godz. 11,30. 

Początek konkursu o godz. 12-€j. 

    

WI DER 8 £K ! 

“ Opieczetowanie lombardu 
przy ulicy 

W „Kurjerze Wileńskim* obszer- 
nie donosiliśmy © prowadzonem przez 
władze prokuratorskie dochodzeniu w 
sprawie lombardu przy ul. Biskupiej. 
Dochodzenie to wszczęte zostało na- 
skutek skarg na zaginięcie szeregu fan 
tów zastawioenych w swoim czasie w 
lombardzie. 

Wyniki dotychczasowego dochodze 
prawie trzymane są narazie 

w tajemniey. 
Pogłoski o zaginionych fantach i 

wzmianki, które w związku z tem u- 
kazały się w prasie wywołały wśród 
licznej klijenteli lombardu zrozumia- 
łe zainteresowanie. Codziennie zgła- 

szała się de łombardu wielka ilość 
osób pragnących dowiedzieć się czy 
aby i zastawione przez nich fanty nie 
podzieliły losu „„zaginionych* rzeczy. 

Dzień wezorajszy przyniósł licz- 
nym klijeniom lombardu nową nie- 
spodziankę: w godzinach poobied- 

      

= Dzi Wiktoryna. 
|. Niedziela | quo Tomasa 2 Akwinić 

al ZE 
|= || Wschód słońca — - 5 m. 58 
BS | Zachód p AO     

  

бро trzeżociu Zak: Gu Bwteorosej U. 8.5 

w Wiłnis z źnia 5 lil — 1932 rexs 

Ciśnienie śrzdnie w milimeżrachi 705 

Tamypsretura średsia — 9° С 

- sujwyfoza — 5° С 

. majmiższa: — 10 С, 

Opad: 0,2 

Wietz: połudn.-wsch. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwegi: pochm., lekka mgła, wiecz. pogodnie: 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. 

sze kolejne posiedzenie Rady Miej 
naczone zostało na dzień 10 b. m. Na porząd 
ku dziennym znajdą się między in.: sprawa 
udźwiękowienia kina miejskiego oraz referat 

i Re jnej ostatnio 
rewizji gospodarki elektrowni miejskiej. 

— Zmiany w Kominikacji Autobusowej. 

Od poniedziałku dnia 7 marca 1932 r. zosta- 

ją wprowadzone pewne zmiany na linjach 8 

i 6, a mianowicie: 

Autobusy na linji 3 kursować będą od 

Cerkwi do ul. Tramwajowej i zpowrotem za- 

miast jak obecnie do Dworca, natomiast lin. 

aj 6 zostaje przedłużoną od Cerkwi do Dwor 

ca. Autobusy kursować zatem będą na linii 

6 od ulicy Dobrej Rady i zpowrotem. 

Na pozostałych linjach zmian nie wpro- 

wadzono. 
— Przed uchwałeniem nowego budżetu 

   

             

miasta. W początkach przyszłego tygodnia 
rozpoczyna się cykł posiedzeń miejskiej Ko- 
misji Finansowej dla zaopinjowania nowego 
preliminarza budżetowego miasta. 

Po ustosunkowaniu się do budżetu Komi- 
sji Finansowej wpłynie on pod obrady Rady 
Miejskiej. W* kołach samorządowych liczą 
się z tem, że w roku bieżącym nowy budżet 
zostanie uchwalony gdzieś w połowie kwiet- 
nia. 
Przy okazji nadmienić należy, że ogół mie- 
szkańców Wilna wykazał więcej niż mini- 
malne zainteresowanie nowym preliminarzem 
budżetowym miasta. Podczas tygodniowego 
wyłożenia nowego preliminarza budżetowego 
załedwie kilka osób przeglądnęło budżet, ko- 
rzystając z przysługującego w tym okresie 
prawa zaznajomienia się z nowym budżetem 
i poczynieniem ewentualnych poprawek. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— 85000 zł. na rzecz instytucyj dobroczyn 

nych. Na najbliższem posiedzeniu Magistratu 
będzie rozpatrywana sprawa udzielenia sub- 
wencyj na rzecz instytucyj dobroczynnych, 
prowadzących zakłady o charakterze spoie- 
cznym, jak naprz. przytułki, schroniska : t 
p. Wydział opieki społecznej zreferował już 
odpowiedni wniosek, na imocy którego Ma- 
gistrał ma wyasygnować na cel powyższy w 
formie bezzwrotnej zapomogi 85.000 złotych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademiekie Koło Polskiej Macierzy 

Szkolnej. Dnia 1 marca odbyłó się zebranie 
Organizacyjne AKPMS. Do Zarządu zostali 
wybrani: przewodniczący kol. A. Richter, wi- 
ce-przewodniezący kol. M. Bańkowski, sek- 
retarz kol. A. Olejniczak, skarbnik kol. P. 
Kaszówna i członek zarządu kol. S. Bogucki. 
W skład komisji rewizyjne weszli kol. kol. 
Z. Falwarska, H. Lewandowski, D. Kuźniak. 

Na pierwszem zebraniu Zarządu uchwało- 
no zorganizować Sekcję Oświatową, Odczy- 
towa, Bibljotekarską. Sekcja Oświatowa zo- 
stała już zorganizowana przy A. K. Ł., а ©- 
becnie będzie nadał prowadzona przez A. K. 
P. M. Sz. Sekcja prowadzi kursy czytania i 
pisania dla analfabetów przy ulicy Turgiel- 
skiej 2 (Nowy Świat osób 38) i obecnie może 
się już poszczycić dobremi wynikami w po- 
staci opanowanej już umiejętności czytania 
i pisania niemal poprawnego. Poza tem pro- 
wadzone są kursy dokształcające w zakresie 
7 kłas szkoły powszechnej na Zarzeczu, za- 
początkowane również przeze A. K. Ł., gdzie 
są wykładane historja, fizyka, geografja, ra- 
chunki, anatomja (z fizjologją i higjeną). 

Nadto AKPMSz. prowadzić będzie nadał 
założony przez A. K. Ł. „Klub Uliczników*, 
w którym odbyły się ogółem 22 zebrania pro 
wadzone stale 3 razy tygodniowo w ponie- 

działki, czwartki i soboty w Wydz. Op Społ., 
urozmaicane grami, zabawami, pogadankami 
i przeroczami. Frekwencja przeciętna wynosi 
18 dzieci. 

Sekcja odczytowa postawiła sobie za za- 
danie urządzenia prelekcyj z przeroczami na 
przedmi ach miasta Prelekcje te odbywa- 
ły się w stadjum organizowania się AKPMSz. 
i wygłoszono ogółem w styczniu i lutym 5 
odczytów, które gromadziły przeciętnie 60 
osób 

Sekcja Bibljotekarska stawia sobie za cel 
zorganizowanie zbiórki książek, które nastę- 
pnie wyśle się w postaci bibljotek rucho- 
mych bądź na wieś, bądź dla rodaków na ob 
czyźnie. Sekcja posiada już około 60 książek. 

— Zarząd Keła Prawników St. U. $. B. 
podaje do wiadomości, iż Zarząd wybrany 
na Walnem Zebraniu członków Koła w dniu 
29 lutego b. r. ukonstytuował się w sposób 

następujący: 
Prezes — Tadeusz Wolski. Vice-prezes 

Gospodarczy -— Marja Dziewicka. Vice-pre- 
zes Naukowy — Gustaw Nowodworski. Sek 
retarz Generalny — Piotr Piotrowicz. Prze- 
wodniczący Kom. Wyd. — Zygmunt Kun- 
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Biskupiej. 
nich osoby zgłaszające się do łombar- 
du zauważyły ku wielkiemu swemu 
przerażeniu, że na drzwiach lombar- 
du widnieją pieczęcie policyjne. 

Jak się dowiadujemy w sprawie 
łlomhardu zaszły nowe okoliczności. 
naskutek których władze prokurator- 
skie zarządziły opieczętowanie lom- 
bardu. 

W. związku z tem do lokalu lom- 
bardu przybyli przedstawieciełe władz 
śledczych z wieeprokuratorem Jano- 
wiezem na czele, którzy opieczętowali 
wszystkie składnice, magazyny i ka- 
sy lombardu. Pieczęcie nałożone z6- 
stały również na drzwi i okna lokalu. 

O dalszym lesie lombardu i zasta- 
wionych w nim rzeczy decyzja zapa: 
dnie w najbliższych dniach. 

Opieczętowanie lombardu wywo- 
łało w mieście zrozumiałą sensację. 

(©)    
   

dzicz. Kierownik Sekcji Doch. — Niest. Kie- 
rownik Sekcji Samopomocowej — Irena Ost 
rowska. Referent składek członkowskich - 
zwycz. Irena Ostrowska. Bibljotekarz — Prze 
mysław Wodzinowski. Kierownik Sekcji Wy- 
dawniczej — Aleksander Szostak. 

Jednocześnie Zarząd Koła podaje do wia 
domości, że Walne Zebranie uchwaliło: n. 
dać Członkowstwo Honorowe Koła koł. M 
Henrykowi Dembińskiemu, oraz przystąpie 
nie Koła do listy Kół Naukowych w wybo- 
rach Władz do Bratniej Pomocy PMA. USB. 

GOSPODARCZA. 
-- Eksport i import przez graniczne sta- 

eje kolejowe. Według danych w ubiegłym 
miesiącu przez stacje graniczne Stołpce, Tur- 
monty, Olechnowicze i Raczki na terenie Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej przeszło ogółem 
276 wagonów towarów i 275 węgla, drzewa i 
maszyn rolniczych. Do Rosji przez stacje 
graniczne Stołpce przeszło 145 wagonów to 
warów i 15 wagonów maszyn do Łotwy przez 
Turmonty przeszło 79 wagonów towarów i 
5 maszyn oraz 40 węgla górnośląskiego, zaś 
do Prus Wschodnich, a nieoficjalnie do Lit- 
wy 52 wagony towarów i-% wagonów wę- 
gla, drzewa i maszyn rolniczych. 

Wobec zbliżającego się sezonu wiosenne- 
go zauważono nieznaczne wprawdzie, lecz 
ożywione zwiększenie się wywozu zagrani- 
cę towarów i maszyn, 

— Ważne dla płatników podatku docho- 
dowego. Izba Skarbowa w Wilnie komuni- 
kuje, że przesuwa się termin. składania ob- 
liczeń różnicy w podatku dochodowym, wy- 
nikającej z kumulacji uposażeń otrzyma- 

  

       

   

  

     

  

  

nych w ciągu 1931 r. od różnych służbodaw- - 
ców oraz termin wpłacenia jednej czwartej 
części różnicy — z dnia 5 marca na dzień 
15-marca 1932 r. 

— Wpłaeanie podatków na nowe konta 
P. K. O.! Uruchomienie nowych kas skarbo- 
wych przy Urzędach Skarbowych w Wiłne. 
Jak komunikuje wileńska Izba Skarbowa — 
z dniem 7 marca b. r. zostają uruchomione 
przy Urzędach Skarbowych w Wilnie i przy 
Urzędzie Opłat stemplowych w Wilnie — 
Kasy Skarbowe t. zw. typu „B*. W. zakres o- 
bowiązków tych Kas wchodzić będzie przyj- 
mowanie wpłat podatków, wymierzanych 
przez urzędy skarbowe, przy których wspo- 
mniane kasy zostały uruchomione. 

Kasy typu „B* mają specjalne konta cze- 
kowe PKO., na które płatnicy podatków pań 
stwowych mogą wpłacać wszelkie nałeżnoś 
ci z tytułu wymierzonych podatków za po- 
mocą skarbowych blankietow nadawczych 
PKO. 

By uniknąć niepożądanych nieporozumień 
i ewentualnych przerachowań wpłat w inte- 
resie płatników leży przestrzeganie właści- 
wego nadania pieniędzy t. j. wpłacenia na 
konto tego Urzędu Skarbowego, który wy- 
stawił odnośną deklarację płatniczą względ- 
nie nakaz płatniczy. 

Konta czekowe PKO., Kas Skarbowych, 
są następujące: 

I Urzędu Skarbowego w Wiłnie (b. Ka- 
sa Główna) Nr. 38.314. 

I i IV Urzędów Skarbowych w Wilnie 
Nr. 38.270. 

II! Urzędu Skarbowego w Wilnie Nr. 
38.274, 

Urzędu 
Nr. 38.315. 

Urzędu Skarbowego na pow. wileńsko- 
trocki Nr. 38.811, 

Wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego 
Akcyz i Monopoli Państwowych w Wilnie 
wraz z Inspekt. Kontr. Skarb. uskuteczniane 
będą w Kasie Skarbowej I Urzędu Skarbo- 
wego w. Wiiłnie, 

Informacyj szczegółowych. w sprawie czyn 
ności kasowych (wpłat i wypłat) udzielać bę- 
dą Kasy Urzędów Skarbowych i Urzędu Op. 
łat Stemplowych w Wilnie oraz dawniejsza 
Kasa Skarbowa (Główna) przy ul. Wielka 
Pohulanka Nr. 10. Wszelkie wypłaty insty- 
tucjom państwowym z sum niebudżetowych 
wykonuje nadał Kasa Skarbowa I Urzędu 
Skarbowego. 

— Drobna sprzedaż znaczków stemplo- 
wych i blankietów wekslowych, począwszy 
od 7 marca r. b., odbywać się będzie nadal 
w Kasie Skarbowej przy I Urzędzie Skarbo- 
wym. Natomiast dystrybutorzy, mający sie- 
dzibę na terenie m. Wilna, mają nabywać 
potrzebne zapasy znaczków wartościowych 
w Urzędzie Opłat Stemplowych w Wilnie 
(ul. W. Pohulanka Nr. 10, drugie piętro). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zakończenie Loterji T-wa „P. Ž. P“, 

Dziš od godz. 11 do 4 po pol. ostatnia sprze 
daż biletów poczem odbędzie się losowanie 
publiczne, przy udziałe zaproszonych przed- 
stawicieli Opieki Społecznej, Izby Skarbowej 
oraz Komisji Loterji. Ogłoszenie tabeli i wy- 
dawanie fantów od wtorku 8 marca. 

Wystawa fantów i bielty do nabycia w 
lokalu przy ulicy Mickiewicza 9, róg Śnia- 
deckich — dochód na schronisko sierot im. 
Marszałka J. Piłsudskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol 

skiego T.-wa Historycznego odbędzie się w 
dniu 8 b. m. we wtorek o g. 7 wiecz. w lo- 
kalu Seminarjum Historycznego USB. (Zam- 
kowa 11). Na porządku dziennym odczyt p. 
mec. Antoniego Milłera p. £. Teatr polski 
muzyka na Litwie jako strażnice kultury na- 
rodowej (1745—1865). 

Goście mile widziani. 

— Zebranie T. N. S. Śr. I W. Zarząd Wi- 
leńskiego Koła Tow. Naucz. Szk. Śred. i Wyż 
szych (TNSW) podaje do wiadomości swoich 
członków jak również ogółu nauczyciełstwa 
a zwłaszcza rodziców uczącej się młodzieży 
oraz osób interesujących się sprawą wycho- 
wania, iż w dniu 7 marca r. b. (poniedzia- 
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Bółe w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, 
bółe głowy, obłożony język, bladą cerę, łat- 
wo usunąć, stosując naturalną wodę gorzką 
„Franeiszka-Józefa*, biorąc wieczorem przed 
udaniem się na spoczynek pełną szklankę 

łek) o godz. 19 min. 15 w sali gimn. im. A. 
Miekiewicza (uł. Dominikańska 3-5) odbędzie 
się miesięczne zebranie tegoż Tow. z odczy- 
tem p. dyr. T. Turkowskiego na t. „Czytel- 
nictwo wśród mlodziežy“. Wstep wolny. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy. W 
niedzielę dnia 6 marca b. r. o godz, 16 w ło 
kalu Związku (Żeligowskiego 4) odbędzie się 
Zebranie Informacyjne, poprzedzone odczy- 
tem na temat „Rozwój potęgi Polski za Ja- 
giellonów* wygłoszonym przez p. Aleksego 
Derugę Prezesa Koła Historyków słuchaczy 
USB. 

— Z T-wa Eugenicznego. (Wałki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 10 marca w lokalu Porad- 
ni Eugenicznej (ulica Żeligowskiego 4) dr. 
med. Karol Kosiński wygłosi odczyt na temat 

*ażniejsze podst zachowania zdro- 
vi długowiecznośc ątek o 5 m. 30, 
Wstęp wolny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Z Koła Przyjnciół Białorusoznawstwa. 

W dniu dzisiejszym 6 b. m. w Kołe Przyja- 
ciół Biołorusoznawstwa przy USB. w Wilnie 
odbędzie się VII Zebranie Naukowe z nasię- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Odczyt kol. T. Ujaszewicza na temat: 
„Biografja Jadwihina* Sz. (A. Lewickiego). 
2) Dyskusja nad odczytem. 

Zebranie odbędzie się w wykładowej sali 
VII USB. o godz. 18. Goście miłe widziani. 

RÓŻNE. 
Choroby zakaźne. Podług danych sek- 

cji zdrowia Magistratu w ciągu ubiegłego ty- 
godnia na choroby zakaźne zapadło w Wał- 
nie %) osób, w tem 11 zmarło. Wszystkie zgo 
ny zanotowano na gruźlicę. Zarejestrowana 
następujące wypadki chorób zakaźnych: ospa 
wietrzna 4, tyfus brzuszny 3, płonica 12, bia- 
nica 3, odra 44, grypa 1, gruźlica 19 (11 zma 
rło). jaglica 1, Świnka 1, drętwica karku 3. 

Jak wynika z tej krótkiej statystyki naj- 
większe spustoszenie czyni gruźlica, która pa 
ciąga za sobą coraz więcej ofiar. 

TEATR | MUZYKA 
— „Virtuti Militari* — na Pokhułanee. 

Dziś w niedzielę dnia 6 marca o godz. 8 w. 
po raz drugi bohaterska sztuka Czyżowskie- 
go p. t. „Virtuti Militari", która na wczoraj- 
szej premjerze doznała entuzjastycznego przy 
jęcia zebranej publiczności która gorąco ok 
laskiwała artystów oraz obecnego na prem- 
jerze autora sztuki p. Czyżowskiego. „Virtuti 
Militari" jest epopeą legjonową od pierw- 
szych chwil zaciętych walk, aż do triumfal- 
nego zdobycia niepodłegłości. Temat ujęty 
przez autora nawskroś nowocześnie, umie- 
jętnie zamknięty w formę dramatyczną i mo- 
ceną syntezę ideową, dzięki czemu akcja to- 
czy się żywo i tętni gorącem sercem i uczu- 

ciem. 
Jutro w poniedziałek dnia 7 b. m. o godz. 

8 w. „Dwunasta noc* po cenach zniżonych. 

— „Drugie imię miłości* w wykonaniu 
zespołu Reduty w Lutni. Dziś, w niedzietę 
6 marca 0 godz. 8 w. pierwszy występ goś- 
cinny drugiej czołówki Zespołu Reduty w ar 
cywesołej komedji Miłaszewskiego p. t. „Dru 
gie imię miłości”. Zaznaczyć należy, iż ko- 
medja ta cies ię obecnie niebywałem po 
wodzeniem w szawie, ściągając coraz no 
we rzesze widzów. W. rolach głównych wy- 
stąpią pp.: Karol Adwentowicz, niezrównany 
odtwórca postaci „Edwarda Hornickiego*, 
Mazarekówna, Pałcerzak i inni. 

Ceny miejsc zwyczajne. 

Jutro w poniedziałek dnia 7b. m. o godz. 
8 w. po raz ostatni „Drugie imię milošci' 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „Mam łat 26“ jako popołudniówka na 
Pohułanee. Dziś w niedzielę dnia 6 b. m. o 
godz. 4 p. p. po raz ostatni jako popołud- 
niówka ukaże się fascynująca sztuka „Mam 
lat 26* w oryginalnej inscenizacji W. Raduł 
skiego, ilustrowana barwną muzyką i nowo 
czesnemi tańcami. 

— Boy-Żeleński i syn w Teatrze Lutnia. 
Dziś w niedzielę dnia 6 b. m. o godz. 4 p. p. 
odbędzie się interesujący odczyt Boya o po- 
ecie obwiesiu, Franciszka Villonie, Syn Bova 
Stanisław Żełeński artysta Teatru Ateneum, 
ziłustruje najlepsze utwory. Odczyt ten zapo- 
wiada nastrój pełen wesołości i humoru. 

— W Teatrze Lutnia, we wtorek dnia 8 
b. m. o godz. 8 w. odbędzie się premjera bu- 
dzącej huragany śmiechu komedji A. Grzy- 
mały-Siedleckiego p. t. „Ich synowa”. 

— Wielki koncert symfoniczny pierwszy 
w bieżącym sezonie koncertowym o bardzo 
obfitym programie, urządza w nadchodząca 

sobotę dnia 12 b. m. w Sali Konserwatorjum 

Wileńskie Towarzystwo  Filharmoniczne. 
Przy pulpicie dyrygenckim ujrzymy znanego 
Wilnu dyrygenta b. Opery Warszawskiej W. 
Bierdiajewa; wybitna pianistka miejscowa p. 
R. Nadelmanówna wykona koncet f-moll Cho 
pina. 

Bilety w przedsprzedaży w Biurze Podró- 
ży „Orbis* — Mickiewicza 11-a. . 

— Kwartet „Pro musica“ w Wilnie, Nie- 
zwyklą atrakcją muzyczną dla Wilna będzie 

występ znakomitego zespołu kameralnego 

„Pro musica”, który się odbędzie w sak kon- 

serwatorjum w czwartek dnia 10 Ъ. m. 

Niezrównany ten zespół o sławie wszech - 

światowej grać będzie kwartety: Haydna. De- 

bussy i Beethovena (Harfenquartet). 
Bilety w biurze pdróży „Orbis“. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PODEJRZANA SUBLOKATORKA OKAZAŁA 

SIĘ DZIAŁACZKĄ KOMUNISTYCZNĄ. 
Jak już wezoraj donosiliśmy połieja are- 

sztowała w mieszkaniu Sołowiejczyka — 
pewną podejrzaną kobietę, która podająe się 
za studentkę U. S. B. była poszukiwana za 
działalność antypaństwową. Obeenie w wy- 
niku dochodzenia zdołano ustalić iż jest te 
oddawna poszukiwana agentka komunistycz- 
na Regina Szule, członek K. P. Z. B. 

Szułe jak zdołano ustalić przybyła do Wł 

na ze specjalną misją. Miała za zadanie za- 

łożenie Związku Młodzieży. Komunistywanej, 
oraz kilku jaczejek komunistyeznyeh, które 
podczas ostatnich likwidaeyj zostały poagro- 
mione i jej członkowie różne kary 

w więzieniach lub rozproszyli się pe terenie 
województwa. Szule przystąpiła do organi- 
zowania kół wywrotowych, lecz w trakeie te. 
go została aresztowana. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
Krawcowa Michalina Popławska łat 25, 

Brzeg Antokolski 11, wypiła truciznę w cełu 
pozbawienia się życia. Przyczyna nieznaną. 
Pogotowie ratunkowe odratowało .desperatkę 
i umieściło ją w szpitału Sawicz. 

PODRZUTKI. 
W klatce schodowej Sierakowskiego 25 

znaleziono 2 letniego chłopaka, a w dziedziń- 
cu Zakretowa 38 dwumiesięcznego z kartką 

„katolik, niechrzczony”. Obydwu umieszczo- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

— Z mieszkania Żmijewskiego Klemensa 
(Raduńska 20 )nieznani złodzieje dobrawszy 
kłucz, wynieśli garderobę męską i damską, 
drobną biżuterję i 70 rosyjskich rubli srebr- 

nych — łącznej wartości 700 zł. 
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NE SŁOWA NIKNA 
wobec faktów, które przytaczamy, dotyczących naszego od lat znanego środka, Odradzającego krew i wzmacniającego nerwy ,„FREGALIN'' są wymowniejsze, niż najpiękniejsze słowa. Tysiące osób, które już wypróbowały „Fregalin*, nie zaznały zawodu 
Nadzwyczaj skutecznym okazał się „Fregalin'* przy nerwowości, ogólnem osłabieniu, zmęczeniu, zawrotach głowy i cierpieniach reumetycznych. Porsdźcie się lekarza. By móc uporać się z trudnościami z jakiemi związsna jest walko o byt, trzeba mieć silne merwy 
i zdrową krew Prosimy dokładnie przeczytać, co piszą do nas o działaniu „Fregalinu* osoby, których fo:ografje podajemy, a sami osądzicie, czem jest „Fregalin*”, W naszem archiwum znajdują się tysiące podobnych listów dziękczynnych 
z kraju i zagranicy, nadesłanych do nas jeko wyrazy wdzięczności i zadowołenia. Każdy może je obejrzeć w naszem biurze. Wszystkie listy dziękczynne poświadczone są przez notarjusza. „Fregalin** można nabyć we wszystkich aptekach Wytwarzamy pod 

kontrołą powag naukowych. 

    

  

  

Na żądanie przesyłamy bezpłatnie 
i bez zobowiązania 

PRÓBNĄ PACZKĘ „FREGAŁINU” 
łącznie ze 

Złotą Księgą Życia 
Napiszcie zaraz dopóki próby nie są 

jeszcze rozchwytane pod adresem: 

Dr. med. H. Schulze 
G. m. b. H. 

BERLIN-CHARLOTTENBURG 2-5935 

   
Msnnheim G 7. Nr. 42. 

dnia 6 kwietnia 30. 
Niema żadnej przesa- 

3, wdstacht diekczyn: 

Cherzów, pow. Katowice 
Narutowicza 9 

dnia 16 czerwca 1931. 
Z radością dono<zę Sz. 

Poznań, ul. Kostrzyńska 6 
dnia iu listopada 1931. 

Liczę lat 79 i choruję 
już od kilku lat napowyżej 

Kraków, Lubicz 25 
dnia 4 czerwca 1931 

Zawada, p-ta Kłomnice 
dnia 24 maja 1931. 

Komunikuję, że miałem 
cd ł0-ciu lat boleści w 

Niederwūrzbach przy 
St Ingbeit (Zagł Saary) 

dnia 8 września 30. 

S:markow, okr. Glinice 
(G. Śląsk) 

dnia 14 maja 31 Ucieszons szczęśliwa 

Mam lat 52 i w czasie 
wojny nabawiłem się cho- 
robynerwów ze wszystkie- 
mi ieh skutkami. Po użyciu 
Fregaliny jest mi znacznie 
łżej i znów mogę wykony- 

Z przyjemnością mogę 
Panom zakomunikować iż 
pe użyciu 9 pudełeczek 
Fregaliny powróciłem cał- 
kowicie do równowagi. 

Nie mam żadnych bólów, 

nych W Panów, przeciw= 
niel Byłem bardzo chory. 
Cały system nerwowy był 
rozstrojny, drżenie na 
cełem ciele, brak apetytu 
i ogólne osłabienie Cza- 

nadmienione choroby.Fre- 
galna działała u mnie 
cuda. Wszyscyznajomimoi 
są zdumieni. Od 9 ciu lat 
szedłem na kulach teraz 
po przeprowadzeniu ku- 

P., że cierpiałem już od8 1. 
na reumatyzm, osłabienie 
nerwów ianemję Po uży- 
ciu 4-ch pudełek Fregaliny 
czuję się o wiele lepiej 
i boleści ustały. Jestem 

krzyżu. Żaden lekarz nie 
mógł mnie wyleczyć Po 
użyciu 3 pudełek Fregali- 
ny jestem zdrów i dzię- 
kuję p. Dr. Schulze za 

donoszę Sz. P. Dr-wi że 
przez użycie Fregaliny 
wyzdrowiałzm. Moje bóle 
głowy ustały, mogę znowu 
dobrze spać, mam dobry 
apetyt i czuję się jak rvb- 

załączając niniejszy kupon (wysłać jako druk). 
Proszę o wysyłkę bezpłatnie i bez zobowiąza- 
nia próbki „FREGAŁINU* — środka odsadza- 
jącego krew i nerwy oraz o Złotą Księgę Życia 

  

wać pracę swoją jak za mogę znów pracować Rami wialcm chwile oszóż rafii Eregeliny chodzę Sz. P bardzo wdzięcznym wyleczenie przez Frega- ka w oce Mam lat 37 Nazwisko. RR R S 
młodych. lat T mam dabry apetyt. łomien'a. Wszystko to po- dobrze iiadę pomimo me- i zasyłam w załączniku linę у S Wez A einą, В Jeszeze raz zasyłam W. Jakób Lampel. iEnazyłć ieśdaieki Fiegeć go starego wieku znowu moją fotografję. Władysław Wilk. A ietą. wa: R: Zawód 
Panom moje serdeczne kaja W. Panów. na rowerze. Fregalina jest Atois Mika. F. is kt ы <E : ie; ść a: Cierpiałem także na błogosławieństwem dla RER ERA RAJ ER Miejscowość ais: 

Filip Samol, włościanin. chorobliwy strach, lecz tudzkości —] estem Sz P. krołiówizał: Uli 
obecnie choroba ta ustala niezmiernie wdzięcznym. Maryla Wowcza HCO iii 

| PIĘKNE I SZUM 

|               zupelnie. T. Teichman. Heinrich Sommer. 

  

= *а S 

Od poniedziałk: tania Y W roli głównej e marca 0. NA STRAŻY PRAWA (Brordway w płomieniach) pejena"Costelio 
Nad program: Antena miłości. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego. 2 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balk:n 30gr., pazteród gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
н Т 

NE ROZ pod REZ PCZW EE     

Mimo ciężkiego krzyh gispodartaejų 
m firma nasza 

ustanowiła 

  

  

  

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

OSTRZEŻENIE! 
ZŚwiatowej sławy 

„GLLA“"-—Gummi 
EJ oryginalne tylko z powyższemi markami 

fabrycznemi na poszczególnych kopertach! 

  

       dla :wej kli- 
jenteli serję Złota Serja Polskal 

  

      

  

  

Chóry: W. DANA i Kubańskich kozaków. wieczne najnowszego ty- 
Pu, wypróbowanej jakości 

lub elegancką posrebrzaną papierośnicę lub sic. 
Browning Nr 234! strzelający do celu 50 naboi (bez 
zezwolenia policji). Wyżej wymienione przedmioty 
otrzyma każdy, kto zamówi u nas zegarek ze złota 
tranc., niczem nie różniacy się od prawdziwego 

Dźwiękowy Dziś! zis! | Dźwiękow Y 
Kino - Teatr HELIOS | Roma rze я + o ! aiz H 0 LL wo 0 D | zupełnie |: Mniej wartościowe energicznie odrzucać! J. SMOSARSKA © Najpiękniejsza para kochanków polskiego ekranu @ bezpłat- Marka „Głobus jest znakiem świat. sławy. 

julub. t - Wielki dramat miłości i bobaterstwa w-g sce- | @@ i nych mji : + e = 

told Conti : aa Ry w R 0 K 1914 narjusza Wacława Sieroszewskiego. ak i pióro mms Žadaicie tylko „OLLA* z marką ,„GLOBUS“ mu 
о . atru anisiawsk. 

  Bazyli Sikiewicz w monum. dźwięk. W scen. bata]. biorą udz. В i 11 p. ułanów, ba- 
taljon Z0 p. p. oraz mistrz. džigit. autent. Czerkiesi-jeźdźcy z „Dzikiej Dywizji". Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromnych 

kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyższone. — Dla młodzieży dozwolone. — Na |l-szy seans ceny zniżone. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

  

  

Wyszły z druku 

KSIĄŻKI D-ra M. Girszowicza: 
„TAK ŻYĆ I ODŻYWIAĆ SIĘ POTRZEBA, 

| PIANINO 
koncertowe z powodu: 
wyjazdu sprzedaje się 

śpiesznie. 

Zauł. Św. Michalski 8—5; 
  

  

ABY w. Z. WIE* 50, Dziś Nejpotężniejszy | 18 kar. za zł. 6,95 (zam. 60) z gwar. wyreg. do minuty Re as DROWIE” (2.50) : S 
z wiecznem szkłem 2 szt. 13 zł. Iep. gat 795, 12, 15. „JAK NALEŻY ODŻYWIAĆ SIĘ I ZACHO- @рт Džwieko Ki przebój 100% dzwięko- > R wskaz. zł 8.95, S Kryty TYwAĆ « CHOROBACH SERCA" (3:>) (ZAR Gr KI. we no ' ankier z opertami (Remontoir) 1495, 18, na rękę 2 . sezonu!“ = wiecrpoliki | 24 15: Desiški ze о и krano st. 124 6, wydyłemy nakładem KSIĘGARKI K. RUTSKIEGO w WILNIB Przygotowywanie ze: 

Żądać we wszystkich większych księgarniach, wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkół śred 

za zaliczeniem. W razie niespodobaria zwracamy за ; i 
pieniądze. — Uwaga! Wysyłamy s:raszak Browning De PA SIRIO NE dona S # 
(Dz. U. P. 2 41) i 50 naboi za zł. 3.05. Kompł. do go- — : Ра Ž 
lenia z futerałem zł. 5,6, 12. Za koszty przesyłki | (El) (EJ 

Reżyserja Leonarda Buczkowskiego. Scenaijusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. 

tarcie os JERZY MARR, 5; Baśka Orwid 2.5: Adam Dobosz. 
CASINO 
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> : : : : S ORO RAR nich. zyki obce Wielka 47, tel. 1541 Muzyka i chór H. WARSA. — Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftowego. płaci kupujący. Prosimy o podanie wieku i zajęcia : 1 je Ma Lb Prześliczne obrazy plenerowe Mistrzowska gra i przepiękna muzyka w celu przydzielenia dodatkowej wartościowej premii i а aa > 
‚ SCE 48 ; Adresować: Fabryka Zegerków Kupezman, W awa RA: [ l Id systemem konwersa-- NAD PROGRAM: Urozmaicone-dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. PEONapoleone, -skizrnka Sdocztowa 977 a 0d roku 18:3 istnieje r ° В 0“…1 cyjnzmaPomat wna- 

5 „” * Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o g.2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. = Choroby skėrne, wener.. | ukach, Nauczanie za-- 
  narządów moczowych, 

ad g. 5—1 i 5—8 wiecz 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych, 
odg 12-21 4-6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalno, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze-- 
nia do Redakcji pod: 

Nigdy nie zapóźno 
pomyśleć o swem zdrowiu, 
tembardziej jak już cierpisz na cho- 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 

: mieni żółciowych, złej przemiany 
miaierji, na bóle artretyczne czy podagryczne, 

Dziś premiera i w wielkim 

100% dźwię- 

kowcu p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wieika 42. 

Znany bye letni LUZIE LOK 
UWAGAI Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwiękowe Klangfilm (A. E. G), które przewyższają inną 

  

  

  

  

WĄDE ZŁY NOWOŚCI.   aparaturę swym naturaln. i łagodnym dźwiękiem. Początek o g. 2, 4, 6, Bi 10'15. Na |-szy seans ceny zniżone e wiece OE kc wa Akionncėsi stoły, szafy, łóżka it.d. „Nauka“. 10406 
о obstrukcji. ze ni nie jest za- A 

i 3 r późno. gdy isć będziesz 2 ; Wykwlntne, Mocne, Dr. Wolfson Disiaki Kicš tia | Dziš uroczysta premjerai W rolach A OR zieła moczopędne NIEDROG 0, Choroby skėrne, 15-25 zł. 
ь : Największy przebój sczonu! p dni iš dogodnych Wėrdūžash | WORSTYCZRA: Dzi b 

z a ro Marlena Dietrich | | „DIUROL" Gąseckiego CEED | woje sia o? BLU : З : ‚ ! МА RATY. Č ie- al. Mickiewicza 9. | Niezwykłe arcydzieło reżys. oraz Gary Cooper i Adolf aS opobiedają = se Jw 90, | ul. Wileńska 7, mogą osiągnąć panie 

  

  

Sternberga. Menjou. kwasu moczowego i innych szkodzących zd Ea: przy: afelej «| bado ych szkodzących zdro- 324 ' L o В - 
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 837 9d godz. 9—1 i 4—8 poz JĘRYĘGI DIRTY: Dźwięk. Kino - Testr kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz Fachowość zbędna. dłaiękoce wd MIŁOŚĆ ŽORŽETY 2» (Hiłość o północy) "oporężcy,żrama: | Bie DURO wanej pedzies: Ala a STYLOWY 

uł. Wielka 36. 
W roli gł: Danieła Porda i Pierre Baczew. 

KINO. KOLEJOWE 

OGNISKO 
(sbok dworca kolejow.) 

Mickiew. 1, tel. 15-61 

WTB WEW TACY 

Qd 5-go marca r. b. 

Ww YPRZEDA 
WIOSENNA 

RESZTEK i TOWARÓW WYSORTOWANYCH 
Jednocześnie podajemy do wiadomości Sz. Pu- 

Dźwiękowe Kino 

LUX 

bliczności, iż już nadeszły 

OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU! 
Materjały sukienne, wełniane i jedwabne. 

CENY REKLAMOWO NISKIE. 

Dziś! Wspaniały dramat sen- 
sacyjny w IQ-u aktach p. t. 

Dziś Wspaniały przebój 
dźwiękowył Śpiew! Tańcel 

    

    

CZAR TANGA 
jose Mojika, czarująca Mona Mario i Antonio Morero. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

  

| —— 

SKLEP SUKNA I JEDWABIU 

CALEL NÓŻ NIEMIECKA 19 

Przyjdź, a przekonasz się. 

6678 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

m M BEULL, Wilno, 
BIURO — Jagleliońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

Ogłoszenie. 
Od 1 kwietnia b. r. jest do objęcia sta- 

poleca 

  

telefon 8-90 į 

    
  

  

nowisko lekarza w Werenowie pow. lidz- 
kiego (stacja na miejscu). Warunki do omó- 
wiemia na miejscu. Zgłoszenia reflektantów 
przyjmuje Urząd Gminy Werenów do dnia 

20.1II. 1932 r. 
  

T-wo Miejskich i Międzymiastowych 
Komunikacy] Autobusowych Sp. Akc. 

Oddziat w Wilnie, 
podaje do publicznej wiadomości, že od poniedziałku 
dnia 7 marca 1932 r., autobusy kursować będą: 

Na linji Nr. 3: Od Cerkwi do ul. Tramwajowej 
& z powrotem do Cerkwi. 

Na linji Nr. 6: Od Dworca do uł. Dobrej Rady 
z powrotem. i 

Inne finje pozostają bez zmian.   
     

         

  

      
        
     

  

     

     

Następny program: 50-letni Don Juan 

OSTRZEŻENIE! - 
ą Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

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

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

  

Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

Chorzy na płuca 

tychmiast zabrać się do leczenia. 

Skład główny: 
H. Rosenstadta, Warszawa Pl. Grzybowski 10. 

Mu TI 

Z 
OMENTOL 

Dia zdrowych i cierpiących! 
Od 26 lat znane nacieranie 
uśmierza szybko i pewnie wszel- 
kie dolegliwości 
tycznej, gośćcowej, 

Skład wysyłkowy 
Ichtiomentolu: 

Laboratorjum chem. aptek. 
Mra SZYMONA EDELMANA 
we Lwowie, Teatyńska 16. 

<433—3 

      E ai EE zz GG s; 

Ł Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka £ ogr. odp. 

Śpiewy, tańce CAN-CAN wyk. ros. zesp. balet. z Folies-Bergere 
„UWAGA! Następny program: Najnowszy 100% dźwiękowiec polski p. t Burza nad Zakopanem 

L 0 T N l K Film osnuty na tle życia lotników ameryk, podczas powsta- 
nia w Nikaragua. W rol. głównych: Jack Holt, prześliczna 

Lila Lee, Ralf Gravers i inni. Sportowiec staje się bohaterem! Szlachetne uczucia praw dz. miłości i poświęcenia 
Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

W rol. gł. cudowna para kochonków, jedyny godny 
zastępca Rudolfa Valentino — poryw. Hiszpan Don 
Cudowne pieśni argentyńskie! Upajający rytm tangal 

      
    
    

   

   

z ziół „DIUROŁ jest smaczny, zupełnie nie 
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her- 
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych 
ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 
nia załecać je będziesz swym znajomym. Sposób 
użycia na opakowaniu  Oryginslne zioła „DIU- 
ROL* Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają 
apteki i składy apteczne. Res. M.S.W. 1486 

  

      
  

   

  

z PROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA KĘ A 

„KOWALSKINA” 
REALS, 
JIS 4 žų 

im ilLŻ | а T T My UA I ns Sia asa 

    

  

            

  

  u) 

Niniejszem komunikujemy .P. T., że 
jaż nadeszły 

OSTATNIE NOWOŚCI 

ODMROŻENIE 
Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene scu. Zgłaszać się z dokumentami. Ponie- ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
oi godz. 8—1 1 4—8% 

tel. 587. 6677 

M Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

Di. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Oryginalna m aś 
(z kogutkiem) 

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

  

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

pa 
w najlepszym puokcie 

Zamkowa 3—3. 

4 pok. 
odremont., 2 balkony, w 
ogrodzie do wynajęcia, 

      

    

  

WIOSENNE 
i LETNIE 1932 r. 

tuż przystanek autobuso- 

wy. Ul Połocka 38, tam- 
że rozmaite meble do 

zale 

  

ul. Wielka T9, 
od dodz 9—1 i 3—7 

Dr. med. M. LEWIN 

  

  

Spytaicie się swego lekarza, a ten wam potwierdzi, že od suchot umiera 

więcej ludzi, niż od innych chorób. Każdy więc, kto cierpi na kaszel, 
bronchit, chrypkę, zaiłegmienie płuc oraz Kokiusz, powinien na- 

Dobrym środkiem na choroby płuc oka- 
zał się preparat FAGOSÓL.—Przy użyciu Fagosolu w krótkim czasie ginie 
kaszel, wzmaga się apetyt i chory nabiera ciała Fagosol dostać można 
we wszystkich aptekach i składach aptecznych. Apteka 

8815 

  

    

Geny 1 bryczne znaczne zredukowane 
Jedyny w Wilnie i na kresach Kon- 
sygnacyjny Dom Towarowy Fabryk 

Włókienniczych 

Z. KAZASKI 
Wiino, Wielka 36. 

DR   

  

UWAGA p.p. WOJSKOWIUI! 

ubrań wojskowy O. ZYSKIND 
ul. Wielka 14 

podaje do wiadomości Szan. Klijentów, że nic 

  

CHOROBY DZIECI 
Przyjmuje 10—11, 4'/,—6 
Zawalna 2830, tel. 5.85 

Akuszerka 

Miarjń LAkTETOWA 
przyjmuje od 9 do 7? wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr, 69. 8526 

Mieszkania 
2-—3 pokoi ładnie ume- 
blowanych z łazienką i 

oddziełnem wejściem po- 
szukuję od 1 kwietnia. 
Oferty pod adresem ppłk, 
Schweizer 4 p. ułanów. 

Mieszkanie 
5 pokoi, suche, ciepłe z 
wygodami do wynajęcia. 

Ul Pańska 4 m 3. 

Mieszkanie 

  

  

  

Akuszerka 

Marja BrZETA 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

uł. Mickiewicza 22, m. S 

  

działek, wtorek 10-12 
i 24. Wilno, ul. Ad. 
Mickiewicza 41 —!9. 

Front. 
  

poszukuję długoletniej 
dzierżawy samodzieł- 

nego gospodarstwa rolne-- 
go około I0—15 hekta- 
rów z łąką i zabudowa- 
niami, lub działki, w od— 
ległości od Wilna 6—12- 
kiłometrów. Pośrednicy 
pożądani Adres: Wilno. 
ul. Trocka Nr 13, m. 8. 

Mł n parowy o 3-chn 
Vv postawach =. 

Jokomobilą Ranasimes's. 
10 HP do sprzedania na. 
miejscu lub na zniesienie, 
Adres: maj. Wołkołata, 
p. postawski, Wasilewski. 

    

Poszukiwany fest 

młynarz samotny 
do młyna wodnego 

w Krumnicach, p-tą Ol- 
kieniki, tartak i młym 

wodny, 

Maszyny do dziania 
ręczne i motorowe (Strick- 
maschinen) Maszyny 
rękawicznicze raszlowe. 
żakardowe i wszelkie in- 
ne maszyny renomowa— 

nych firm zagranicznych 
Walter i Co. Mūhlhausen,. 
lrmscher st Witte Akt. 
Ges. Dresden dostarcza 
bardzo tanio. Przedsta- 
wiciel M. Steinhauer 
Łódź, ul. Cegielniana 37. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowitm 

poszukuje pracy 

  

  

natury reuma- 

nerwobole, 
bėl głowy, zębów i t. p. 

Wszędzie do nabycia! 

   
wspólnego nie ma z krawiecką firmą „Ekonomia* 
przy ul. Ludwisarskiej 4, która fałszywie rekla- 
muje się mojem nazwiskiem w ofertach skła- 
danych do formacyj wojskowych oraz za pomocą 

ulotek sozdawanych na ulicy. 
  

   
     
  

  Pr - SSL VS LKL L PLL PLA KLO Nea LSL 

FIRMA CHRZEŠCIJANSKA 

„JANUSZEK“ 
Ś-to Jańska 6 

Poleca na Święta Sz. Klijenteli: pończochy; skar. 
petki, rękawiczki, krawaty, chusteczki, bieliznę 

damską i męską oraz wszelką galanterję. 

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

  
  

do wynajęcia 4 pokoje 
z wszelkiemi wygodami 
przy ul. Fabrycznej 3/10 
m. 2. Dowiedz. u właści- 

cielki domu. 

Mieszkanie 
8 pokojowe do wynajęcia. 

Domimkańska 8 m. 2. 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynowany pe- 

  

  

  dagog—Bakszta 17, m. 4, 

Chętnie przyjmie pracę:   W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
rzeprowadziła sl 

AL Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

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

    

Pianina sie stroję i 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy   Ciasnej, p. Estko. 7702 

w fryzjerni, ponieważ: 
miesięcy już pracowała. 

Łaskawe oferty nadsyłać: 
do Adm. „Kurjera Wil. 

pod „Młoda panna* 

Uczeń 7 kl. 
gm. im. Słowackiego 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny. 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulicm 

Antokolska B.a, m. 2 
w godz 3—4 po pok. 

  

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia |


