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absolwentka szkoły akuszeryjnej, 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła 
w Bogu dnia 3l-go stycznia 1932 roku, w wieku lat 22 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Wingry 
lutego o godz. 4 po poł. na cmentarz Rossa. 

W dniu imienin P. Prezydenta Rzplitej. 
W Warszawie. odbędzie się dnia 2-go 

Nabożeństwo żałobne odbę- Po tamtej stronie. 
Na pochyłości. 

Dotykam kwestji drażliwej i bolesnej 

Połaka, 

który, niezależ- 

najbołeśniejszej dla autoch- 
   

tona ziemi ltews 

nie od tego kto i jak nią rządzi, zacho- 

    

wał dla niej uczucie. jakie się 

względem kraju rodzinnego. Nie jest 

lić w krótkim ar- 

15-tų. 

Zwięzły rzut oka na to co już przemi- 

  

moim zamiarem kr 

tykule historji ostatnich lat 

nęło wystarczy dla objektywnej oceny 

rzeczywistości dzisiejszej. 

Liczebność ludności polskiej w Re 

publice Litewskiej oceniana jest roz- 

to bowiem od tego, ko- 

  

maicie, zależ) 

go obłiczający do tej ludności zalicza. 

Dla uniknięcia próżnych sporów za- 

znaczam zgóry, że za Polaka w Litwie 

uważać muszę każdego, kto się sam za 

takiego ma, a używaniem języka pol- 

skiego w życiu domowem daje temu 

żewnętrzny wyraz. Nie ulega wątpli- 

wości że na terytorjum dzisiejszego 

państwa litewskiego liczba ludności 

polskiej w przededniu wojny świato- 

wej sięgała ponad 200.000. 

Polacy litewscy psychicznie nie by 

b przygotowani do procesu: odradza- 

nia się narodu i kultury litewskiej, w 

ciągu kilku wieków znajdujących się 

w stanie zupełnego niemal uśpienia 

kategorjami 

przedrozbiorowemi. 

Czuli się tak samo w „kraju zabra* 

nym“ dawnej Rzeczypospolitej, jak 

Połacy z Kongresówki lub. Podlasia, z 

Polacy litewscy myśleli 

historycznemi, 

którymi los swój myślowo zawsze wią 

zali. Ich aspiracje polityczne porusza 

ły się po równoległych z tamtymi dro- 
gach, a świadomość ódrębności Litwy 

od Korony nie wykraczała poza for- 

my, w których ta odrębność istniała 

w dawnej Rzeczypospolitej. 

Nie było u Poiaków litewskich zgó 

ry powziętej niechęci względem rene- 

sansu litewskiego w pierwotnym jego 

okresie. Liczne jednostki wśród mło- 

dzieży zwłaszcza szczerze sympatyzo- 

wały z tym ruchem, a nawet z nim z 

początku współdziałały. 

Niechęć powstała jako wynik po- 

litycznego nastawienia, które renesan 

sowi litewskiemu nadało ostrze anty- 

polskie. Starszej generacji polskiej, 

pamiętającej czasy wspólnej z Litwi- 

nami walki podczas powstania 1863 

roku. taki kierunek ruchu litewskie” 

go wydawał się czemś potwornem. Od 

społeczeństwa konserwatywnego, po- 

grążonego w historycznej kontempla- 

cji, trudno było wymagać tak wielkiej 

przenikliwości politycznej, któraby 

mu pozwoliła trafnie ocenić głębokie 

przemiany w psychice mas ludowych 

z pierwszego dziesiątka XX-go wieku. 

Dotąd istniała wspólna choć bier- 
na postawa obronna wobec Rosji i wo 

bec tego co ona ze sobą niosła. Odtąd 

zaś naród litewski zaczął się oddzielać 

od historycznej wspólnoty i szukać 
własnych dróg rozwojowych. Dotąd 

była jedna kultura—polska, jeżełi nie 

brać pod uwagę zewnętrznego poko- 

stu rosyjskiego. Odtąd zaczęła się na- 

radzać i na szerokich warstwach lu- 

dowych opierać młoda i agresywna 

kultura litewska. Ostrze jej rozwoju 
skierowało się przeciwko polskości, 

jako sile ekspansywnej pod względem 

zdolnej do  absorhcji 

elementu fFitewskiego. Walka kultu- 

ralna wytworzyła antagonizm polity- 

kulturalnym. 

czny i teorję wyłączności narodowej 

litewskiej w Litwie, jako zasadę póź- 

niejszych dążeń niepodległościowych. 

Społeczeństwo połskie pozbawione w 

tym okresie talentów politycznych, 

nie zdobyło się na próbę oddziałania 

na kierunek rozwoju ruchu litewskie- 

go w sensie dla siebie dodatnim. Mimo 
niesprzyjającej atmosfery próby ta- 

kie były w pewnych momentach mo- 

żłiwe. 

Ruch Htewski wysunął od począt- 

ku tezę następującą: Polaków w grun- 

cie rzeczy w Litwie niema z wyjąt 

kiem nielicznych rodzin osiadłych tu- 

taj z Połski właściwej, a Polacy litew- 

scy są to społonizowani Litwini, któ- 

rzy powinni wrócić na łono tego na- 

rodu, z którego ich przodkowie wyszli 

Gospodarzem Litwy jest naród litew- 

ski, który tej swojej roli z żadnym in- 

nym odłamem narodowym w Litwie 

dzielić nie ma zamiaru. 

Społeczeństwu polskiemu, które na 

tę osobliwą teorję zgodzić się nie 

chciało i nie mogło, odebraną została 

w ten sposób możliwość politycznego 

współdziałania z ruchem litewskim 

w dalszych jego fazach (okupacja nie- 

mieckaj. Jakakolwiek próba polityki 

aktywistycznej była w tych warun- 

kach skazana na niepowodzenie, zwła 

szcza, że rozwój wypadków na terenie 

ziem dawnej Rzplitej nie mógł po- 

zostać bez wpływu na stanowisko Po- 

laków orjentujących się 

żawsze podług nastrojów Wilna. 

litewskich, 

Nastąpiło przedzielenie Kowna od 

Wilna. Polacy, pozostali „po tamtej 

stronie" zostali pozostawieni sami so- 

bie, musieli stworzyć «własny system 

politycznego działania. Wielkiego wy- 

boru nie było. W warunkach, które 

zapanowały w Litwie, jakó wynik 

przegranej walki o Wilno i całego sze 

regu wypadków z tą walką będących 

w związku, nie pozostało Polakom li- 

tewskim nic innego jak 

obrona swego narodowego stanu po- 

siadania. Czy były możliwości poli- 

tyki t. zw. ugodowej? Chyba za cenę 

uporczywa 

zupełnej kapitulacji, t. zn. przyjęcia 

j podanej tezy litewskiej. Oczy” 

›, tej ceny zapłacić nie mogli.    

Od chwili zesztywnienia i uprawo- 

mocnienia się przedziału pomiędzy 

Kownem a Wilnem polityka odpołsz- 

czania „spolonizowanych Litwinów" 

doznała wielkiego ułatwienia. Poł- 

skość już w owej chwili była skurczo- 

na. Przepłoszyły ją wypadki wojen- 

ne, a exodus licznego grona młodzieży 

do Polski odebrał jej najżywsze źródło 

sił. Dła elementów żywych, czynnych 

i ambitnych, dla inteligencji miejskiej 

pole do pracy skurczyło się do mini- 

mum, a atmosfera stosunków wewnę- 

trznych polsko-litewskich ciążyła jak 

zmora. Pozostały: w Litwie elementy 

starsze, bardziej bierne materjalnie z 

krajem a przedewszystkiem z war- 

szłatem rolniczym związane. 

WARSZAWA. 1. II (Pat). W dniu 
1 lutego, jako w dniu imienin Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej na wszy- 
stkich domach i gmachach publicz 
nych wywieszono tlagi o barwach na- 
rodowych. O godzinie 10-ej rano od- 
było się w kaplicy zamkowej nabożeń 
stwo przy udziale członków domu woj 
skowego i cywilnego oraz wojewody 
Jaroszewicza. | kapelan Bojanek 
wygłosił od ołtarza przemówienie. Po 
niszy świętej zebrani odšpiewali „Bo- 
że coś Polskę". W ezasie nabożeństwa 
wykonał pienia religijne artysta ope- 
ry p. Czekotowski. 

    

   

  

   

W godzinach południowych przy 
bvłi do Zamku członkowie rządu, se- 
natorowie i posłowie, wyżsi wojskowi, 
przedstawiciele różnych  organizacyj, 
którzy wpisywali się do księgi audjen 
cjonalnej. Do Zamku nadeszły liczne 
depesze z całego kraju z życzeniami 
dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
tej. 

WARSZAWA. 1. II. (Pat). W dniu 
dzisiejszym Marszałek Piłsudski wy- 
słał następującą depeszę: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej I- 
gnacy Mościcki. Mościce. 

W imieniu wojska i własnem skła 
dam Panu Prezydentowi w dniu imie- 
nin najserdeczniejsze życzenia: 

(-] Józef Piłsudski, Marszałek Pol 
ski. 

WARSZAWA, 1. 2. (Pat). Z okazji 
imienin Pana Prezydenta Rzeczypo- 
społitej prof. Ignacego Mościckiego 
prezes Rady Ministrów Aleksander 
Prystor wystosował odręczne pismo z 
życzeniami w imieniu rządu i włas 
nem, które w dniu 1 b. m. zostałą do- 

ręczone Dostojnemu  Solenizantowi 
na zamku w Wiśle. 

WARSZAWA. 1. II. (Pat). Do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej nadeszła 
z okrętu ..Pułaski'* następującą depe 

sza: 

Podróżni. oficerowie, załoga okrę- 
tu ..Pułaski” lmji Gdynia - Ameryka 
w drodze z Ameryki, zbliżając się do 
brzegów Ojczyzny. przesyłają Ci, Pa- 
nie Prezydencie, serdeczne powinszo- 
wania w dnin Twoich imienin. naj- 
lepsze życzenia i wyrazy czci w imie- 
niu wszystkich. 

   

    

   

    

w wilnie. 
W poniedziałek dnia t lutego b. r, 

w dniu imienin Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej Ignacego Mościckiego. 
metropolita wileński ks. arcybiskup 

Jałbrzykowski w asystencji ducho- 
wieństwa celebrował w Bazyfice a 
godz. 9.30 przed południem solenne 
nabożeństwo na intencję Głowy Pań: 
stwa. Nabożeństwa wysłuchali pan 
wojewoda wileński Beczkowicz, do- 

wódca okręgu korpusu gen. Litwino- 
wicz, prezes Sądu Apelacyjnego Wy- 
szyński, rektor U. S. B. prof. Janusz. 

kiewicz, prezes Okręgowej Izby Kon: 
troli Pietraszewski, prezydent miasta 
Fołejewski, szefowie władz państwo- 
wych. prokuratorskich. sądowych. 
administracyjnych, wojskowych. sa- 
morządowych, reprezentanci społe- 
czeństwa iroddziały wojskowe. 

  

  

W przeddzień imienin odbyły się 

we wszystkich oddziałach wojsko- 
wych pogadanki dła żołnierzy o życiu 
i działalności Pana Prezydenta prof. 
Ignacego Mościekiego. . 

Miasto udekorowane było chorag- 
wiami o barwach narodowych, nic- 
które gmachy były iluninowane. 

W godzinach przedpołudniowych 
odprawione zostały nabożeństwa w 
świątyniach innych wyznań. 

* * ® 

Z okazji imienin p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej nadeszła w dniu t b. 
m. na ręce p. wojewody wileńskiego 
następująca depesza gratulacy jna: 

Rada Wojewódzka Związków Zie 
mian z. Wiłeńskiej ma zas 't złożyć 
na ręce p. Wojewody najlepsze życze- 
nia dla Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z okazji jego imienin. 

Prezes Rady (-—) Bortkiewiez. 

   

  

W Nowogródku, 

NOWOGRÓDEK. 1. Il. (Pat). W 
dnu 1 lutego, jako w dniu imienin Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, we 
wszystkich świątyniach w Nowogród- 
ku, odbyły się uroczyste nabożeństwa. 
W kościele ów. Michała zebrali się 

przedstawiciełe władz i urzędów z p. 
wicewojewodą Fr. Godlewskim na 
czele oraz delegacje i liczni przedstawi 
ciele wszystkich miejscowych organi- 
zacyj społecznych. 

Duchowieństwo łomżyńskie odmawia 
odprawienia nabożeństwa na intencję P. Prezydenta Rzplitej. 

(Tel..od własn. koresp. z Warszawy). 

Prezydjum Rady Powiatowej В. В: 
W. R. w Łomży komunikuje: Z okazji 
imienin P. Prezydenta Rzplitej, łom- 
żyńskie władze szkolne zarządziły, aby 
ucząca się młodzież wzięła udział w 
nabożeństwie na intencję'P. Prezyden- 
ta Rzplitej w dn. 30 b. m. 

Księża — nauczciele religji odmó- 
wili jednak odprawienia nabożeń 

= Lz 

      

  

Polityka „odpolszezania“ 

prowadzona systematycznie, konsek- 

Litwy 

wentnie i bezwzględnie osiągnęła po 

10-ciu latach bardzo wiełkie rezulta: 

ty. Tylko bardzo odporne i niezależne 

życiowo elementy polskie są dziś w 

stanie utrzymać się jawnie przy pol-- 

skości. Przed 20-tu laty połskość na 

Republiki _ Litewskiej, 

szczególnie we wschodniej jej części, 

była potęgą społeczną i kulturalną. 

Dziś jest w całem tego słowa znacze” 

niu „mniejszością narodową”, pozba- 

wioną prężności i siły ekspansywnej. 

Smutny ten obraz wart jest. aby 

terytorjum 

  

przyjrzeć się mu zbliska. 

Testis.     

    

  

powołując się na zakaz łomżyńskiej 
Kurji biskupiej. Wobec powyższego 
nabożeństwo odbyło się w kościele b. 
garnizonowym i odprawione zostało 
przez kapelana wojskowego. 

Należy zaznaczyć. że podobny wy- 
padek zdarza się w Łomży już po raz 
czwarty. 

POSYŁKI 
ŻYWNOŚCIOWE 

bezpośrednio z Polski do Rosji 
ma wyłącznie prawo wysyłać 

koncesjonowana A» 
66 arszawa, „PRESTO“, į Trio 

Jednocześnie firma posiada jedynie 
Fa przyjmowania WPŁAT na 
siłady towa- 56 
rowe w Rosji „TOR G SIR 
dla otrzymania odzieży, bielizny, obu- 
wia, artykułów gospod. domowegoit p. 

W WILNIE i Wileńszczyźnie zamó* 
wienia na przesyłki przyjmuje | 
i szczegółowych informącyj udziela 

Dom Ekspedycyn, BT. StrakUn 
Wilno, Niemiecka 22, tel. 293. 

dzie się dnia 3-go lutego o godz. 9 rano w kościele Wszystkich Świętych, 
© czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

pogrążona w głębokim żalu MATKA 

JADWIGA PIOTROWSKA | 

    

B. P. 

  

cbywatelka ziemska, wdowa po generale wojsk rosyjskich, 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu w dniu 3] stycznia 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. 3-go Maja 9 m. 10, dla 
pochowania w grobach rodzinnych na cmentarzu muzułmańskim w Dowbu- 
ciszkach, nastąpi dnia 2 lutego 1932 roku o godz. 10 rano, o czem powia- 
damiają znajowych i przyjaciół pogrążeni w głębokim smutku 

SYNOWIE, BRACIA i RODZINA 

    

o z Achmatowiczėw S Am 

| Marja Kryczyńska 

    

  

| Restauracja „„ŁAZAR' Miekievica « 
ZOSTAŁA PRZENIESIONA do pierwrzorzędnego lokalu Bzy ul. 

Niemieckiej 35, tel. 871 
KCNCERT MUZYCZNY od godz. 2-ej do 4-ej po poł. 

i od 9-ej wiecz. do 2-ej w nocy. 
  

  

ZGUBIO 
    

N O 
w okolicy ul. Mickiewicza czarny kieszonkowy portfel, w którym się 

k znajdowało: gotówka dol. 10 i zł. 140 oraz szereg dokumentów, między 
innemi 2 czeki z wystawienia |. Jaźwińskiego, Warszawa. Dokumenty 
i czeki nie są dla nikogo ważne. Znalazca porifolu jest proszony 
odesłać tylko dokumenty i czeki pod adresem: garbarnia Salman, 
Meczetowa 9, tel. 936 lub I. Salman, Sierakowskiego 24, m. 4, tel. 18-19. 

Natomiast gotówkę może znalazca zatrzymać dla siebie. 
  

tolti) 
  

10315 
ESRESTDRSENERIEME 

tmhardnją Hankin. 
Koncentracja wojsk chińskich. 

NANKIN, 31. 1. (Pat). Z prowineji 
Henan przybyło do Nankinu 30.000 
gwardzistów narodowych, należących 
do najlepszych wojsk chińskich. Kon- 
sul japoński poinformował mera Nan- 
kinu, że chociąż Japonja skoneentro' 
wała 7 okrętów wojennych w Nankinie 

nie zaatakują one miasta. Konsuł wy- 
raził nadzieję, że wojska chińskie nie 
przedsięwezmą żadnych wrogich kra- 
ków, by uniknąć godnych poźałowa- 
nia wypadków, jakie miały miejsce w 
Szanghaju. 

Okręty iapońskie pod Nankinem. 
NANKIN, 1. 2. (Pat). Z prowineji 

Ho-Man liczne oddziały chińskie da 
żą do Nankinu. Z Kantonu wysłano 
samołoty. Najłepsze oddziały armji 
Czang-Kaj-Szeka dążą również do 

Nankinu który ma być kwaterą głów 
ną naczelnego wodza. Wśród wojsk 
panuje wielki zapał. Wydaje się, że w 
opinji całych Chin zaszedł nagiz bar- 
dzo wyraźnie zaznaczony zwrot. 

"Ewakuacja Nankinu. 
Przeniesienie siedziby rządu chińskiego do Lcyang. 
NANKIN, 1-11. (Pat). Wydano oficjalny komunikat zawiadamia- 

jący, © prowizorycznem przeniesieniu siedziby rządu do Loyang 
w prowincji Honan. 

Bombardowanie Nankinu. 
SZANGHAJ 1-11. (Pat). Depesza otrzymana z Nankinu donosi, že 

japońskie okręty wojenne rozpoczęły o godz. 23 m. 15 bombardo- 

wanie Nankinu. Strzelcy marynarki japońskiej wylądowalł pod osło- 

ną ognia z dział okrętowych. W chwili obecnej toczą się zażarie 
walki. Japończycy posiadają w Nankinie 4 krążowniki i 3 kontrtor- 

pedowce, Chińczycy — 3 kanonierki, Anglja zaś i Stany Zjedno- 
czone — po jednej kanonierce. 

Ostrzeliwanie Szanghaju. 
NOWY YORK, 1. 2. (Pat). Donoszą 

že. kontrtorpedowiec japoński w 
Szanghaju ostrzeliwał z karabinów 
maszynowych wybrzeże Szanghaju. 

Znowu strzelanina i pożary. 
PARYŻ. I. II. (Pat). Władze koncesji tran 

cuskiej w: Szanghaju podają do wiadomości, 
iż żaden uzbrojony oddział nie jest upowaž- 
niony do przekraczania. mostu Chizi. Pa- 
cisk ehiński ugodził w jedną ze Świątyń ja- 

pońskich. й м 

Na koneesję międzynarodową padło dzić. 
5 pocisków. Jeden Chińczyk zpstał zabity, 
stwaj inni odnieśli ciężkie rany. Strzelanina 
rozpoczęła się na nowo © godzinie 16-iej.. 
Domoszą o licznych pożarach. $ 

(Dalszy ciąg depesz z Dalekiego Wschodu na stronie 2-ej). 
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-Mandżurija ośrodkiem zainteresowań. 
Wielkie manewry fioty amerykańskiej 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Z Nowego Yorku donoszą, że amerykańska flota wojenna 

w sile 65 jednostek opuściła dziś SanFrancisco udając się na archi- 

pełag hawajski. Flota ta ma odbyć na Oceanie Spokojnym wielkie 

manewry. 

Wojska amerykańskie podążają do Szanghaju. 
WASZYNGTON, 1. 2. (Pat). Komu- 

nikat Białego Domu stwierdza, że z 
Manilli wysłano do Szanghaju 31 pułk 
oraz około 1000 strzelców morskich, 
wobec czego liczebonść sił zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych w Szanghaju 
wzrosła do 2800 ludzi. 

NOWY YORK, 1. 2. (Pat). 4 pan- 
cerniki Stanów Zjednoczonych, które 
w dniu 29 stycznia opuściły Manillę, 
przybyły do Szanghaju. Z Manilli wy- 
słano do Szanghaju 3 nowe paneerni- 
ki. 

Okręty angielskie również są w pogotowiu. 
SZANGHAJ, 1. 2. (Pat). Krążownik 

brytyjski „Berwick, na którego po- 
kładzie znajduje się 800 żołnierzy, o- 

puścił Hongkong, udając się do Szang- 
haju. Inne okręty wojenne stoją w po- 
gotowiu. 

Krążownik angielski w Szanghaju. 
SZANGHAJ, 1. 2. (Pat). Krążownik 

angielski „Suffolk* przybył do Szang- 
haju i wysadził na ląd oddział strzel- 
ców morskich, który ma zastąpić od- 
dziaiy, zabezpieczające aprowizację 
miasta w chwili wybuchu kryzysu. 
Generalny konsul francuski oŚwiad- 

że przybył bataljon wojska z Tien- 
Tsinu. W ten sposób garnizon zagra- 
niczny koncesji francuskiej i między” 
narodowej wzrósł do liczby ogólnej 12 
tysięcy łudzi, bez policji i oddziałów 
morskich. 

Stanowisko Angiiji. 
Narady w Londynie. — Wzmacnianie brytyjskich sił 

zbrojnych w Szanghaju. 

LONDYN, 1. 2. (Pat). Premjer Mac 
Denald odbył dziś dłuższą naradę w 
sprawie sytuacji w Szanghaju. W na- 
radzie tej wzięli udział minister spraw 
zagranicznych Simon, kanclerz skar- 
bu Chemberlain, minister maryna- 

ki, stały podsekretarz stanu w Forein 
Office i szef sztabu sił sztabu sił zbroj 
nych. Na skutek wiadomości otrzyma- 
nej dziś od konsula brytyjskiego w 
Szanghaju eo do projektowanego ot- 
worzenia strefy neutralnej pomiędzy 
wojskami japońskiemi a chińskiemi i 
zajęcia tego neutralnego pasa przez 
wojska mocarstw, rząd brytyjski przy 
jął tę propozycję i zwrócił się równo- 
cześnie do rządu waszyngtońskiego 
proponując wypełnienie neutralnego 
pasa wojskami brytyjskimi i amery- 

Wsnółpraca Francji 
LONDYN, 1. 2. (Pat). W związku 

z radośnie powitanym w Londynie 
faktem przyłączenia się Francji do ak- 
tywnej kooperacji brytyjsko-amery- 
kańskiej i wysłaniem posiłków woj- 
skowych do Szanghaju, w kołach po- 
litycznych utrzymują, że do faktu te- 
go doszło w rezultacie pewnych nego- 

kańskimi. W związku z tem rząd bry- 
tyjski zarządził natychmiastowe 
wzmocnie brytyjskich sił zbrojnych 
w Szanghaju, kierując do Szanghaju 
bataljon piechoty, baterję artyłerji o- 
raz dwa krążowniki „Kent* i „Suffaik 

Po południu nadeszły do Londynu 
wiadomości o nowych walkach, jakie 
toczą się w północnej części dzielnicy 
międzynarodowej. Mimo to w Lon- 
dynie oceniają dziś sytuację z więk- 
szym Optymizinem i uważają wiado- 
mości te za zbyt przesadzone i za szko 
dliwe alarmy. W każdym razie rząd 
brytyjski zdecydowany jest interwen- 
jować jak najaktywniej, aby położyć 
kres toczącym się wałkom i nie dopuś 
cić do formalnej wojny. 

z Wielką Brytanią. 
cjacyj dypłomatycznych, prowadzo- 
nych w Paryżu i Londynie, które do- 
prowadziły do znacznego zbliżenia 
poglądów obu mocarstw, zarówno w 
sprawie taktyki na Dalekim Wscho- 
dzie, jak i w sprawie współdziałania 
w aktualnych kwestjach międzynaro- 
dowych, jak reparacje i rozbrojenie. 

Oficjalne wyjaśnienie. 
WASZYNGTON, 1. 2. (Pat). Italja 

zawiadomiła oficjalnie Stany Zjedno- 
czone, že przyłącza się do akcji naro- 
dów zachodnich celem przeszkodzenia 
zatargowi w Szanghaju. Departament 

Plan operacyjny 
PARYŻ, 1. 2. (Pat). Według wiado- 

mości otrzymanych z Tokjo, plan ope- 
racyjny Czang-Kai-Szeka polega: 1) 
na skoncentrowaniu w okolicy Szang- 
haju 50 tysięcy żołnierzy 19-ej armji 
oraz 3 tysięcy szeregowych 3 dywizji 
gwardji, 2) skierowaniu z Honan do 

stanu donosi urzędowo, że Stany Zje- 
dnoczone, posyłając okręty wojenne 
do Szanghaju, miały jedynie na cełu 
ochronę życia i mienia obywateli ame. 
rykańskich. 

Czang-Kai-Szeka. 
Nankinu 40 samolotów, 3) przeprowa- 
dzeniu pod pozorem biernego oporu 
szybkiej mobilizacji, po której doko- 
naniu można będzie niezwłocznie 
przystąpić do ofenzywy przeciwko 
Japonji. 

Można prowadzić wojnę bez jej 
wypowiedzenia 

NANKIN, 1. 2. (Pat). Okazuje się, 
że na zebraniu, na którem omawiano 
sprawę wojny z Japonją, były obecne 
najwyższe osobistości chińskie, wśród 
nich i Czang-Kai-Szek. Wszyscy zgo- 
dzili się na wojnę, lecz, jak komuni- 

kują ze źródeł oficjalnych, rząd miał 
na myśli wojnę bez jej wypowiedze- 
nia Japonji. Podkreślają tu, że Chiny 
jak i Japonja mają prowadzić wojnę 
bez jej oficjalnego wypowiedzenia. 

"Noty Stanów Zjednoczonych i Angiji. 
TOKJO, 1. 2. (Pat). Ambasador 

Stanów Zjednoczonych wystosował w 
myśl instrukcyj, otrzymanych od swe- 
go rządu, do rządu japońskego notę, 
w której protestuje przeciwko używa- 

nłu przez Japończyków koncesji mię- 
dzynarodowej jako podstawy opera- 
cyj wojskowych. 

Takaž samą notę wystosował do 
Japonji i rząd angielski. 

Dowcipne odpewiedzi rządu japońskiego. 
TOKJO. 1. II. (Pat). Omawiając przedsta- 

wienia, uczynione przez rząd Stanów Zje- 
dnoczonych, komunikat ministerstwa spraw 
zagranicznych oświadcza. że amerykański 
konsuł generalny w Szanghaju był — jak 
się zdaje — źle poinformowany o szeregu 
doniosłych spraw, ponieważ fakty zakomuni- 
kowane w Waszyngtonie różnią się od przed 
stawionych w Tokjo. : 

Uznając powagę sytuacji, Japonja — 
głosi dalej komunikat — z radością przyj- 
muje wiadomość o wysłaniu do Szanghaju 
posiłków brytyjskich i amerykańskich. Ja- 
pońskie ministerstwo wojny wysłałoby w 

tym samym eelu do Szanghaju prawdopo- 
dobnie conajmniej jedną dywizję, gdyby nie 
obawiałe się, że tego rodzaju akcja może 
być mylnie tłumaczona zagranicą. 

TOKJO. 1. II. (Pat). Minister spraw za- 
granieznych zawiadomił ambasadora angiel- 
skiego, który wręczył mu protest rządu an- 
gielskiego przeciwko zarządzeniom  japoń- 
skim w Szanghaju, że zarządzenia te nie 
przekroczyły koniecznego minimum. Mini- 
ster dał do zrozumienia, że protest angielski 
zdaje się być oparty na nieścisłej informacji, 
posiadającej charakter propagandowy. 

Rozmowa japońskiego konsula generalnego 
z chńskim min. spraw zagran. 

NANKIN, 1. 2. (Pat). Japoński kon 
sul generalny złożył w dniu 1 b. m. 
wizytę chińskiemu ministrowi spraw 
zagranicznych. Konsuł zaznaczył, że 
wojska chińskie pierwsze otworzyły 
ogień w dzielnicy Sza-Pei. Minister 
spraw zagranicznych odpowiedział, że 
Japończycy są przedewszystkiem od- 
powiedzialłni, gdyż wtargnęli na tery- 

torjum chińskie. Wówczas konsul ge- 
neralny zażądał, aby utrzymano w 
Szanghaju status quo, jednak minister 
spraw zagranicznych odpowiedział, że 
najpierw musiałyby być przywrócone 
nermalne stosunki w Szanghaju. W 
ten sposób rozmowa nie doprowadzi- 
ła do żadnej konkluzji. 

Japońsko-czechosłowacki układ 
przeciwko 

MOSKWA, 1. 2. (Pat). W tutej- 
szych kołach sowieckich rozpuszcza- 
ne są wersje, jakoby pomiędzy przed- 
stawicielami Czechosłowacji i Japonji 
osiągnięte miało być jakieś porozu- 
mienie, skierowane przeciwko Z. S. S. 
R. Jak przypuszczają, porozumienie 
to dotyczy emigracji rosyjskiej. 

Mołotow w swem przemówieniu, 

Z. S. R R? 
wygłoszonem na konferencji partji, 
poruszył również i tę sprawę, oświad- 
czając: Milukow i Kierenskij udali się 
teraz właśnie do Czechosłowacji i w 
Pradze — jak my to wiemy — mają 
Się oni układać co do nowych prowo- 
kacyj wojennych, skierowanych prze- 
ciwko Związkowi Sowieckiemu. 
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Rząd litewski oficjalnie zaprzecza. 
BERLIN. 1. II: (Pat). Poseł litew- 

ski w Berlinie wręczył wczoraj sekre- 
tarzowi stanu w urzędzie spraw  za- 
granicznych Rzeszy p. Buhlowowi no- 
tę swego rządu, zaprzeczając przy- 
tem wiadomościom 0 rzekomych za- 
miarach gubernatora Kłajpedy znie- 
sienia autonomji okręgu kłajpedzkie- 
go. Imieniem rządu kowieńskiego po- 

seł litewski złożył zapewnienie, że mię- 
dzynarodowe zobowiązania Liiwy w 
sprawie autonomji Kłajpedy zostaną 
wykonane. Prasa niemiecka sceptycz- 
nie komentuje notę rządu litewskiego, 
wskazując na to, iż nastąpiła ona na 
skutek rozmów między niemiecką i li- 
tewską delegacją w Genewie. 

Otwarcie 17 konferencji partji komunistycznej. 
MOSKWA, 1. 2. (Pat). Otwarto tu 

31 b. m. 17-4 konferencję partji komu- 
nistycznej. Przemówienie inaguracyj 
ne wypowiedział Mołotow. Komisarz 

ludowy ciężkiego przemysłu Ordjoni- 
nikidze odczytał raport o rezultatach 
w ciężkim przemyśle za r. 1931 oraz 

projekty prac na r. 1932. (Tass). 

Konferencja ministerjalna 
w sprawie zatrudnienia bezro- 

botnych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Minister Pracy dr. Hubicki i min. 
Robót Publicznych Norwid - Neuge- 
bauer odbyli dłuższą  konferenc- 
ję w sprawie podjęcia na wiosnę robót 
pyblicznych, celem zatrudnienia bez- 
robotnych. W wyniku tej konferencji 
obaj ministrowie postanowili przedło- 
żyć komisji ekonomicznej  minister- 
jalnej szczegółowy plan robót publicz 
nych na terenie całego państwa. 

Ulgi kolejowe 
. dla uczącej się młodzieży. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Ministerstwo komunikacji zarzą- 
dziło, aby uwzględniane były zaświad- 
czenia akademickie na przejazdy ul- 
gowe bez względu na termin ważnoś- 
ci tych zaświadczeń. Zarządzenie to 
dotyczy ulg kolejowych dla akademi- 
ków, korzystających z nich podczas 

feryj  międzysemestralnych. Termin 
ważności ulg, ustalony uprzednio na 
czas do 3 lutego r. b. przedłużony zo- 
stał do dnia 15 b. m. 

Znaczne ożywienie w łódz- 
kim przemyśle bawełnianym 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W Łodzi, w przemyśle bawełnia- 
nym nastąpiło dość - znaczne ożywie- 
nie. W ostatnich dniach przybyli do 
Łodzi kupcy z województw wschod- 
nich i południowo - wschodnich, któ- 
rzy poczynili znaczne zakupy, płacąc 
przeważnie gotówką. W związku z 
tem jest nadzieja. ożywienia w fabry- 
kach łódzkich. 

Bezroboćia w Szwajcarji. 
BERNO. 1. II. (Pat). Według ofiejałnych 

danych ilość bezrobotnych w Szwajcarji 
przy końcu 1931 r. wynosiła około 25 tys. 
osób, całkowicie pozbawionych pracy oraz 
52 tys. osób częściowo zatrudnionych na o- 
gólną liczbę robotników szwajcarskich 
391.300. 

Czy wojna będzie wypo- 
wiedziana? 

NANKIN, 1. 2. (Pat). Ze źródeł dor 
brze poinformowanyeh donoszą, że 
decyzja o wypowiedzeniu wojny zo- 
stała powzięta przed przeniesieniem 
siedziby rządu narodowego do Layang 
Wykonanie jej będzie jednak zawie- 
szone w oczekiwaniu rozwoju wyda 
rzeń w Szanghaju. Sądzą tu obecnie, 
że mające nastąpić przybycie do Szan 
ghaju posiłkowych wojsk amerykań- 
skich i angielskich może wpłynąć u 
spakajająco na sytuację i otworzyć 
drogę do załatwienia konfliktu. Możli- 
wą jest rzeczą, że postanowienie o wy 
powiedzeniu wojny nigdy nie będzie 
wprowadzone w życie. 

Ambasador St Zjednoczonych 
u min. Yoshizawy. 

TOKIO, 1. 2. (Pat). Ambasador 
Stanów Zjednoczonych złożyć miał w 
dniu dzisiejszym ponownie wizytę mi- 
nistrowi spraw zagranicznych w celu 
wymiany poglądów i rozproszenia nie 
porozumień, jakie powstały na skutek 
sprzecznych informacyj. 

U dołu konferencja, u góry 
samoloty. 

SZANGHAJ. 1. IL (Pat). Dzisiaj rano w 
konsulacie angielskim a następnie amery- 
kańskim odbywały się rokowania pomiędzy 
generałem japońskim a generałem chińskim. 
W tym samym czasie nad Szanghajem uno- 
siło się 17 samołotów japońskich. Na krót- 
ko przed południem wpobłiżu konsulatu an- 
glełskiego rozpoczęła się strzełanina. 

Protest... tylko techniczny. 
TOKIO. 1. II. (Pat). Zastępca komisarza 

ludowego spraw zagranicznych Karachan za- 
wiadomił ambasadora japońskiego w Mos- 
kwie, że Sowiety będą zmuszone złożyć pro- 
test na wypadek wkroczenia wojsk japoń- 
skich do Charbinu. Protest ten, jak sądzą, 
będzie miał charakter Ściśle techniczny, wo- 
bec tego. że Sowiety zgodziły się już udzie- 
lić zezwolenia na transport wojsk japońs- 
kich na południowym odcinku kołei wschod 
nio:chińskiej. Z Charbinu donoszą, że władze 
wojskowe postanowiły polecić znacznej częś 
ei wojsk japońskich w Mandżurji udać się 
w kierunku Charbinu z uwagi na powagę sy- 
tuacji, wytworzonej na skutek akeji wojsk 
Ting-Czao, komendanta straży ma kolei 
wschodniej. 

Ostre ostrzeżenie. 
PARYŻ. 1. II. (Pat). Agencja Indo-Pocifi- 

que donosi z Szanghaju: Mjr. Powers, 
komendant amerykańskich sił zbrojnych w 
koncesji międzynarodowej, oświadczył, że 
będzie strzelał do każdego oddziału, bez 
względu na jego narodowość, któryby zech- 
ciał z bronią w ręku lub bez niej wtargnąć 
do koneesji międzynarodowej. 

Pożałowania godna uwertura 
LONDYN. 1. II. (Pat). „Times* w arty- 

ńule wstępnym zaznacza: Na szczęście wia- 
domość o wypowiedzeniu wojny okazała się 
bezpodstawną. Chwilowo zapanował w Szang 
haju względny spokój, który należy jak naj- 
skuteczniej wyzyskać. Wydarzenia ostatnich 
dni wykazały — pisze dziennik — że ko- 
nieczna jest szybka akcja międzynarodowa, 

jaką uruchomić może Liga Narodów, 
Dobrze się stało, że kooperaeja angiełsko- 

amerykańska otrzymała obeenie zapewnie- 
nie Paryża o życzliwem współdziałaniu dy- 

płomacji francuskiej nad przywróceniem 
spokoju i zebezpieczeniemi interesów mię- 
dzynarodowych. Działalność mocarstw ska- 
pić się musi dookoła sprawy, bezpośrednio 
wynikających z ochrony życia i mienia о- 
bywateli 'obeych państw oraz utrzymania 
bezpieczeństwa w dzielnicy międzynarodo- 
wej. Przedłużenie obecuego kryzysu na Da- 
lekim Wschodzie stanowi, zdaniem dzien- 
nika, pożałowania godną uwerturę do kon- 

terencji rozbrojeniowej i wystawia na niebea 
pieczeństwo interesy Europy. 

Zadowolenie w Wasżyngtonie 
WASZYNGTON,1. 2. (Pat). Tutej- 

SZE KO11 poHtyczne wyrażają wielkie 
zadowolenie z powodtż wiadomości, iż 
Francja przyłączy się do zarządzeń, 
podjętych przez Wiełką Brytanię i 
Stany Zjednoczone w sprawie sytuacji 
w Mandżurji. Zadowolenie to wzrosło 
wskutek wiadomości, że włoscy strzel 
cy morscy wylądowali w koncesji mię 
dzynarodowej w Szanghaju. 
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Z dnia na dzień. 
Wydział Sztuki. 

Na łamach „Gazety Polskiej“ p. 
Juljusz Kaden-Bandrowski porusza 
kwestję, żywo obchodzącą szeroki о- 
gół inteligencji polskiej: 

„Jak wiadomo Departament Kultury 
i Sztuki przemianowany został na Wydział 
przyczem minister W. R. i O, P. dał do 
zrozumien iż iana nazwy nie ma tu 
istotnego znacze agendy bowiem i pra- 
ce pozostaną w Wydziale takie same, jak 
w Departamencie. 

Szeroki ogół przeświadczony o koniecz- 
nych kompresjach, może sobie postawić 
pytani można zdziałać w tej dzie- 
dzinie, posiadając środki nader ograniczo 
ne? 

  

       

  

    

Odpowiedź na to pytanie będzie prosta 
i zrozumiała, gdy na chwilę odwrócimy 
całą kwestję, stawiając ją inaczej: Co 
mógłby dziś rob 
rozporządzał z. 

Niewiele zdziałałby. Bez przepracowa- 
nia koniecznych robót organizacyjnych, 
gdyby nawet miano w tej chwili znaczne 
Środki, — nie dokonanoby niczego. 

Tak więc Wydział Kultury musi prze- 
dewszystkiem uporządkować celowo plan 
swych czynności”, 

Dalej autor wysuwa sprawy, które 
według niego, musiałyby być wzięte 
przez Wydział Sztuki w pierwszy 07 
gień. Są to: Akademja Literatury, 
Ustawa Bibljoteczna, ustawa o opo- 
datkowaniu klasyków i inne. 

W sprawie zabytków autor zapy- 
tuje: 

   

  

    
znemi środkami? 

  

„Dłaczego tak mało słyszymy o miejsca- 
wych komitetach powołanych i organize- 
wanych przez konserwatorów wojewódz- 
kich? Czy właśnie na tej drodze budzenia 
i stymułowania inicjatywy miejscowej nie 
dałoby się osiągnąć znacznie większych i 
piękniejszych wyników, niż jak dotąd, gdy 
załatwiamy te sprawy „zgóry*? 

Sensacja artystyczna stolicy. 

Jak wiadomo, teatr „Ateneum* 
wystawił w Warszawie „Damy i Hu- 
zary' Fredry w nowej, modernistycz- 
nej szacie. Interpretacja ta spotkała 
się obok entuzjastycznego przyjęcia z 
wręcz odmiennem. 

Ostatnio na łamach „Kurjera War 
szawskiego* p. Wacław Gr biński 
ostro występuje przeciwko teriu pomy 
słowi, podnosząc go do objawu symp- 
tomatycznego dla całej współczesnej 
literatury: 

Nasza literatura ojczysta weszła w nowy 
okres. Jak nazwać ten okres? Nazwa na 
rzuca się sama: Okres poniewierki. 
bowiem do tego, że tej literaturze przypra- 
wia się nosy. 

„Damy i huzary* Fredry dzięki tej od- 
Świeżającej nosaciźnie Jaraczowskiej stały 
się utworem odmienionym wręcz nie do poz- 
naia, jak ów anegdotyczny pacjent po woro- 
nowskim zastrzyku. Zastrzyknięto mu suro- 
wicę z gruczołów pawjana i przeistoczył się 
w małpę. To samo zrobiono z Fredrą. 
„awangardowym teatrze Ateneum z Fred- 
ry zrobiono małpę. = 

O literaturo! co cię czeka jeszcze? 

аее 

Losowanie požyczki 
budowlanej. 

Teł. od.wł. kor. z Warszawy. 
Dziś odbyło się losowanie 3 proc. 

premjowej pożyczki budowlanej serji 
I-szej 

Wygrane padły: 
250 tys. zł. na Nr. 297,712 
50 tys. zł. na Nr. 273,164. 
Po 10 tys. zł. na Nr. Nr.: 29,705, 

186,064; 338162; 672,618; 628,054; 
960,071; 254,695; 323,356; 753,556; 
298,984. 

Każda Matka 
EMGZEZYNEGIE 0 £0 dać siwy dziecke 
BI CHARD 
RAWDZIWY BANAŃ 

Gena za 1 banan 20 groszy 

т 

Medice, cura te ipsum! 
-.Na Parnasie kobiecym zapano- 

wała konstarnacja od czasu, gdy wa- 
leczny W. Ch. bijąc po bokach swe- 
go niechętnego Pegaza, ukazał się na 
stokach wzgórza, gdzie orszakowi 
Muz przewodniczy słodki Apollo. 

Coprawda nie wpuszczono go do 
samego przybytku, a znalazł się w 
przedsionku kuchennym, skąd ukrad- 
kiem rzucił okiem na menu bogiń. 
Niestety, Pegaz wierzgał bardzo pod 
śmiałkiem, więc chytry śmiertelnik 

zdołał tylko wyczytać w spisie win 
i potraw „ambrozję* i zdecydował, że 
to jest coś w rodzaju likieru. 

— Aha! one pijają ambrozję—za- 
notował. Jakżeby się zmartwił Paran- 
dowski tą ignorancją, on, który na str. 
37 swojej „Mitologji* podaje do wia: 
<domości śmiertelnego ogółu, że am- 
brozja była nie napojem, ale zwyczaj- 
nym pokarmem bogów „dającym moc 
ciała, pogodę umysłu i nieśmierte!- 
mość duszy*. Bogowie w pięknym 
pałacu na Olimpie pijają w złotych 
puharach nektar, „wino olimpijskie o 
niewysłowionym zapachu”. 

— Tego wina nigdy nie zakosztują 
krytycy w rodzaju W. Ch. Widocznie 
pijają oni ocet i mają pełne usta kwa- 
Śnej kapusty. W każdym razie šmier- 
telnik ów po powrocie z Parnasu wy- 
dobył z pod siodła Pegaza łup, przy- 
wieziony z tajemniczej góry i mach- 

Avių MS 

nął taką recenzję o autorce „brzdą“ 
kającej na lirze“, że ta popadła w о- 
stateczną melanchołję. Łzawem okiem 
spojrzała na drukarnię „Lux* i „wy- 
trwałego wydawcę”, postanawiając 
zamilknąć na zawsze. Czy to się opła: 
ca tworzyć w Wilnie? Tu gdzie mie- 
szka rozgłośny Witold Instrumental- 
ny? Gdzie kwitnie na bagienku pro: 
wincjonalnem —ziółko  Walerjana. 
gdzie krytycy ciskają w Parnas kała- 
marzami, gdy tylko się ukaże nie ich 
własna i dostatecznie bezbronna ksią- 
żka? й 

Ale od czego towarzyszki—Muzy 
Poszeptały, pomyślały i sfrunęły na 
ziemię. Celem ich były wileńskie księ: 
garnie. 

— Jeszcze się nauczysz pisać, jesz- 
cze się poprawisz, siostro! pocieszały 
przygnębioną literatkę, która nie 
chciała patrzeć ani na ambrozją, ani 
na nektar, a truła się ciągle „słodzo- 
nem mlekiem, płynącem z łabędzia”, 
jak to z wrodzonym mu dowcipem 
wystylizował wódz krytyki wileń- 

skiej. ; 
— Poczekaj, przyniesiemy ci u- 

twory tego niezwykłego śmiertelnika 
—obiecala Klio — zobaczymy czy to 
takie arcydzieła. Jakoś nic o nich nie 
wiadomo na Parnasie. 

Sfrunęły, poszukały i oto na zło- 

tej tacy wniosła Euterpe małą ksią 
żeczkę. Napis jej pachniał zdaleka 
„Kwiaty na łące* Walerjana Charkie- 
wicza. Biedna literatka wzięła ją rę- 
koma, drżącemi ze wzruszenia. Spoj- 
rzeniem przyklękła przed marmur- 
kową okładką, kryjącą tajemnicę czy- 
stego piękna. Muzy usiadły kołem do 
uczty duchowej. 

—..radośnie kwitną barwne, poł. 
skie kwiatki 

rumianki, chabry, maki, dzwon- 
ki, bratki” 

— Kwiatki—bratki? Hm? westch- 
nęła ciężko Polihymnja pod swoją za- 
słoną. 

— To pewnie tak trzeba! zgromiła 
ją zrozpaczona literatka. To nazywa 
się szczerość i prostota. Czytajmy 
dalej. 

—..Nie wiem.. nie.. nie kocham 
bo tułacz ja, nie śmieję się, nie 

_szłocham... 
— O jej! nie wytrzymała Talja, ale 

została zgromiona: spojrzeniem. 
—..chce w mig przelecieć połowę 

świata 
i wytknąć nowy, nieznqny szlak 
mój koń stalowy, ryba i ptak. 

— Ryba? Jakto „ryba*? Więc ten 
filar literatury mówi, że rower to ry- 
ba, a zabronił mi nazwać księżyc ła 
będziem — nabrała otuchy schlastana 
autorka. — Czytajmy dalej: poeta 
chce gdzieś. uciekać, 

„żeby nie sterczały fabryk ko- 
miny, 

strojące głupio-bezczełne miny. 

Ach, dalej, dalej, dalej od miasta 
gdzie ludzie, niby potworki 

z ciasta, 
strojone ręką swawolnej Zosi, 
niech smakołyków tych nikt nie 

prosi, 
bo oto jeden całkiem spalony, 
inny się chwieje na wszystkie 

strony, 

bo jest surowy, niedopieczony... 

— Qzy on nie miał przypadkiem 
piekarni? zainteresowała się swawol- 
na Talja. 

— Ależ nie! broniła poważna Mel- 
pomena. On dalej mówi stanowczo: 
„Jam dzikich stepów sierotny syn*! 

— Oho! zwątpiła Kaljope. Nie wi- 
dać tego po nim. 

— Poczekajcie! 
Uwaga! 

„Chcę być zwiastunem dobrej 
nowiny, 

chce porzuciwszy miejskie ko- 

miny... 
(Nie przeszkadzaj, Taljo! Nie on 

nie był nigdy kominiarzem. Słuchaj 
dalej!) 

Gdy kwitnie w maju wonny bez. 
a słowik śpiewa w lesie, 
rzuć precz katechizm zacnych 

tez, 
gdy kwitnie w maju wonny bez.. 
— Klio *) zasnęła! zakomuni- 

kowała ponuro Terpsichore. 
— Niech śpi. Ona — zdaje się — 

tak nie można. 

nic tu nie będzie miała do roboty —- 

*) głosząca sławę Muza. 

powiedziała już o wiele weselej autoc- 
ka sponiewieranej „Jesiennej miło- 
ša“ 

— Dalej, dalej! Było: „łez—bez”. 
jagody—młody, pół—krół, sobie— 
tobie, mydlana—żródlana i t. p. wy- 
myślne „trudne rymy. Co tam wię- 
cej? — niecierpliwiła się Uranja, pa- 
trząc niespokojnie na globus niebie- 
ski. On mówił, że „po krwawej burzy 

wojny i rewolucji trzeba innej poezji”, 
Szukaj więc. 

— Leć wzwyż, leć, 
i walcz i twórz! 
Naucz się chcieć, 
i pragnij burz. 

— E, to nie to — powiedziała 
Uranja. Kończcie już, bo nie mam 
czasu. To mało pouczające. 

— Poczekajcie! posłuchajcie: 

Niech za nas los rozstawi sieci, 
nam dużo trza! 
Pragniemy szczęścia tak jak 

dzieci, 
niech nam ktoś da. 

— I Polihymnja już śpi. Niech jej 
będzie na zdrowie—oświadczyłaErato. 

— Ale ty nie zaśnij. Tu są i dla cie- 
bie kawałki. Patrz: „kobieto, masz mił 
jony wad, lecz duszę niezbadaną*. 

— Zato dużo amatorów do bada- 
nia, kochana Taljo — burknęła Erato. 

Dziewczę lube, kochaj mnie 

ach! : 
Ja o tobie ciągle Śnię, 
dziewczę lube, kochaj mnie. 
Ja odczuwam na twe „nie* 
strach! 

Dziewczę lube, kochasz mnie? 
Ach! 

Erato zerwała się na równe nogi. 
= Na Pytona, potrząsa jącego gla- 

zami Parnasu — tego za wiele! Więcej 
nie riogę! 

To mówiąc, wyrwała z rąk poetki 
niefortunną książeczkę i z wysokości 
Parnasu cisnęła nią w zadumaną gło- 
wę chluby naszej literatury, filara kry 
tyki, zmierzającego właśnie ulicą 
Mickiewicza w kierunku redakcji 
„Słowa”. Arcydzieło poetyckie spadła 
na chodnik i napełniło autora prze- 
rażonem zdumieniem. Podniósł je i 
czemprędzej schował do kieszeni. 
Niechże tam leży spokojnie. 

Eugenja Kobyliūska, 

P. S. W chwili gdy „poezje“ kry- 
tyka spadły na ziemię przechodziła 
tamtędy X Muza, łubiąca jak wiado- 
mo sensacje. Zajrzała niedyskretnie i 
przeczytała: 

Twe szaty zerwać, rzucić precz. 
Całować cudne ciało! 
Śmieszny świętoszków rdzawy 

miecz, 
Twe szaty odrzuć 

precz! 

„A fe, katolicki płsarz! Cóż na ta 
powie Kongres? szepnęła... ale pikant- 
ny film to z tego możeby i był. 

Zrobili Chama w Łowieckiem, może- 
by?... Konkurs na tytuł ogłosić „trza”i 

X Muza. 

Dziewczę! 

Wydział Sztuki gdyby | 

Doszło | 
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WIEŠCI!OBRAZKIZKRAJU. 
Krwawe zajście w tajnej gorzelni. 
inspektor akcyzy w obronie własnego życia zastrzelił 

konkurenta monopolu. 
ХУ dniu wczorajszym inspektor monopo- 

1u p. Kłopotowski wykrył w jednej ze wsi 
wpobłiżu Iwieńca połajemną gorzelnię mie- 
szczącą slę w drewnianej szopie położonej 
ma krańcu wsi. W chwili wkraezania do go- 
rzelni, która akurat bzła wówczas w ruchu 
inspektor został napadnię: przez dwóch 
właścicieli gorzelni, z których jeden nderzył 
Kiopoto: iego polanem w głowę. Chąe od- 

      

straszyć napastników K. wydobył wówczas 
rewolwer i strzelił do góry. Manewr ten nie 
ywarł na napastników żadnego wrażenia, 

/w dałszym ciągu nacierali na inspek- 
ie mająe przed sobą innego wyjścia 

5 potowski strzelił do napastników, kła- 
dąe jednego z nich trupem na miejesu, Na 
miejsce wypadku wyjechałea z Wołożyna 
specjalna komisja śledcza. 

   

  

   

  

  

Wiszący trup żołnierza. 
W dniu wczorajszym w sajówee Dębów- 

ka wpobliżu Miekun drwale zauważyli na 

  

  

     
jednem z drzew wiszące zwłoki młodego 
mężczyzny w ubraniu żełnierskiem. O od- 
kryciu tem у powiadomiono po- 
sterunek poli lickunach, który wszczął 

  

alochodzenie. 
Pierwiastkewe dochodzenie wykazało, że 

są te zwłcki szeregowca 55 p. p. z Nowo - 
Wilejki Piotra Buczala. Ogłędziny lekarskie 
stwierdziły, że Buezul popełnił samobójstwo. 
Powody, które skłoniły go do tak rozpaczli- 
wego kroku, nie są narazie znane. 

Daisze dochodzenie prowadzi żandarmer- 
ja wojskowa. (e) 

Tajemnica piwnicy maj. Starzynki. 
W. dniu wczorajszym w majątku Starzyn 

%i, gminy liskiej jedna ze służących grze- 
biac się w piwnicy znałazła zakopane w 
ziemi zwłoki dziecka. Powiadomiona o wy- 

padku policja wszczęła dochodzenie, w wy- 
niku którego ustalono, i to zwłoki dzi 
Ka niejakiej Ireny Wereszczakówny zamie 
Małej w tymże majątku. 

Wobee zaszłego podejrzenia, że ma 

  

  

    

  

    

tu do czynienia z dzieciobójstwem, Weresz- 
czakównę zatrsż mano. Podczas badania przyz 
nała się ona. że są to zwłoki jej dziecka 
urodzonego w wyniku remansu z pewnym 
ziemianinem. Według oświadczenia Weresz- 
czakówny dziecko urodziło się martwe wo: 
bec czego zwłoki jego zostały przez nią za- 
kopane w piwniey demu. (e) 

Kuprianiszki. 
CZRTELNICTWO WŚRÓD DOROSŁCCH. 

Znajdująca się odniedawna bibłjoteka 
«dla dorosłych przy sz e powszechnej nr. 
32 m. Wiłaa w Kuprjaniszkach wykazała 
że ma tutaj w zupełności rację bytu. W koń 
ku roku 1931 było w bibljotece 207 tomów 
treści beletrystycznej. gół średnia 
«arytmetyczna przeczytan k, bo wy- 
nosząca na członka 4 usprawied- 
3 tem, že ze 103 czytelnikow korzysta- 
jących z bibljoteki 79 zapisało się w ostat- 
snich miesiącach zimowych, Największą po- 

  

  
   

  

    

     

  

czytnością cieszą się dzieła Sienkiewicza, a 

następnie Rodziewiczówny. 

Olkieniki. 
ZUCHWAŁE WŁAMANIE W OLKIENTKACH 

Ubiegłej nocy do sklepu spożywezego 
Szczęcnolewicza w Ołkienikach włamali się 
nieujawnieni sprawcy, którzy zrabowali więk 
szą ilość towaru dość znacznej wartości. Po. 

wiadomiona policja wszczęła niezwłocznie 
dochodzenie, w wyniku którego jednego ze 
spraweów włamania niejakiego Bolesława Wo 

  

„łejszę aresztowano, (e) 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogrėdzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

1009/, film 
DZIŚ dowiekówy 

W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 

  

| 
| 

    

   

Lida. 
Žniwo czerwonego kura. 

Niestety, mimo specjalnych pouczeń © 
"ochronie przeciwpożarowej jak również mi- 
mo wydanych ostrych w tym przedmiocie 
zarządzeń przez władze powiatowe, wieśnia- 
®у nadał bagatelizują sobie stan bezpieczeń- 
stwa przeciwpożarowego swoich zagród. 
Przykre konsekwencje ponoszą sami, ale je- 
*dnak dość często ofiarą padają i inni. Se- 
«ino tego niedbalstwa tkwi najwięcej w złej 
budowie przewodów kominowych, której 
szazwyczaj dokonują domorośli zduni. - 
>wišcie diatego, že biorą dužo taniej niž wy- 
kwalifikowani, Ta  „oszczędność* jednak 

<irogo później koszłuje. Nie pomylę się, je- 
SH powiem, iż 65 proc. pożarów na wsi wła- 
sśnie to skutki wadłiwej konstrukcji przewo- 
słów kominowych, tego „arcydzieła* rozmai- 
tych Franuków, Antuków i innych wiej- 
-skłćh „majstrów*. Oto mamy znów do za- 
notowania dwa wypadki pożarów, które pow 
stały z przyczyn wyżej wspomnianych. 

W! nocy z dnia 28 b. m.” około godz. 10 
"we wsi Ciwnowicze powstał pożar w zabudo- 
waniach Alfonsa Gojdzia, który w błyskawi- 
<znem tempie objął również zabudowania są 
*siednie należące do Złisa Nikodema. W. re- 
'zaltacie pastwą płomieni padły dwa domy 
'mieszkalne. Strat nie ustalono. 

Tejże nocy powstał pożar we wsi Wysoc- 
ikie L ny sobotnickiej w zabudowaniach 

Mackiewicza Juljana i mimo natychmiasto- 
wej akcji ratunkowej spłonął dom mieszkal. 

ny na szkodę w. w. Wysokość strat nieusta- 

  

ona. 

Wiec bezrobotnych. 

W dniu 29 b. m. o godz. 6 wieczorem W 
ssaHi Gimnazjum Miejskiego w Lidzie odbył 

się wiec bezrobotnych zainicjowany przez 
lidzki ©ddział Zw. Związków. Na wiec przy- 

było ponad dwieście osób. Wfiec zagaił prof. 
Smoter, który w swem przemówieniu pro- 

*sił zebranych o bezwzględny spokój oraz o 

spokojne zachowanie się wobec osoby p. bur 

amistrza który za chwilę ma przybyć i przed- | 

stawić zebranym plan akcji Kom, do walki 
= bezrobociem. Jednocześnie prof. Smoter 
xwrócił się do zebranych by licznie uczę- 
szczali na organizowane przez Instytut Ro- 

botniczy im. Stefana Żeromskiego — kursa 
rzemieślnicze podkreślając że uczęszczający 
będą otrzymywali zwiększoną porcję zasił- 
ków żywnościowych. 

Wkrótce przybył p. burmistrz Zadurski. Na 
«wstępie zwrócił się do zebranych o zacho- 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwan: 

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

) 
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wanie ciszy £ powagi. Wj Lidzie są ludzie 
głodni i syci — zaczyna p. burmistrz, nieste- 
ty głodnych jest więcej i przez to wytwarza 
się ten zły stosunek, który przechodzi nastę- 
pnie w nienawiść mas do władz. Nienawiść 
ta jest niesłuszna, gdyż obecnie największą 
troską władz tak państwowych jak i samorzą 
dowych jest przyjście z pomocą tym głod- 
nym masom. Ja osobiście jestem zdania — 
mówi pan burmistrz, że należy dać pracę 
tym, co pracować mogą a niezdolnych do 
pracy otoczyć opieką, lecz dziś trudno to 
przeprowadzić, ponieważ nietylko w Polsce 
ale na całym świecie jest mosowy źastój w 
fabrykach. Rząd nasz, pragnąc przyjść z po- 
mocą bezrobotnym, polecił zorganizować Ko 
mitety, które mają na celu przeprowadzenie 
akcji tej pomocy. 

Następnie p. burmistrz zobrazował akcję 
miejskiego Kom. w Lidzie, poczem polecił 
wybrać dwóch delegatów którzy będą utrzy 
mywali stałą łączność z Magistratem w spra- 
wach zasiłków, ponieważ masowe przycho- 
dzenie bezrobotnych do Magistratu przeszka- 
dza w normalnym toku prac i nie odnosi 
właściwych skutków. Zebrani wybrali na de- 
legatów Malewskiego i Protasewicza, oraz u- 
chwalili zwrócić się do p. wojewody o po- 
moc z Woj. Kom. do walki z bezrobociem, 
ponieważ miejski Kom. w Lidzie ma za ma- 
ło zasobów aby dać pomoc wszystkim bez- 
robotnym. M-ar. 

    

  

„Wojna z żonami* na scenie Ogniska 

Kolejowego. 
Wi dniu 2 luiego b. r. o godzinie. S-ej 

wieczorem odbędzie się przedstawienie ama. 
torskie nowo-zorganizowanego zespołu z 
pierwszorzędnych sił aktorskich. Dana bę- 

dzie „Włojna z żonami* — 3-aktowa komed- 
ja francuska Lebiche'go, pod reżyserją Ka- 

rola Jurago. Po przedstawieniu odbędzie się 

Zabawa Taneczna przy dźwiękach orkiestry 

strunnej 5 p. Lotniczego, która również przy 

grywać będzie w antraktach podczas przed- 
stawienia. -— Szczegóły w afiszach. 

Werenów (p. lidzki). 
Zebranie członków Kooperatywy 

„Jutrzenka. 
Dnia 31 stycznia odbyło się tu dorocz- 

ne walne zebranie członków  kooperatywy 
spożywców „Jutrzenka, na które przybyły 
34 osóby. Przewodniczył prezes Rady Nad- 
zorczej Kooperatywy p. Witukiewicz Adolf, 
wójt gminy, sekretarzował p. Cała Michał. 

instruktor oświaty pozaszkolnej. Ze spra- 
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weselna libacja z tragicznym finałem. 
Dnia 14 października ub. r. na posterunek 

wolicji w Landwarowie zgłosił się mieszkaniec 

«wsi Ferma, gm. twereckiej Izydor Kućko, 
który oświadczył, iż w dniu poprzednim, w 

trakcie zabawy weselnej u Pawła Bobrowicza. 

gdy w pewnym momencie wyszedł na podwó- 
rze, napadł go również uczestnik zabawy Win 
«centy Suchodolski i zadał mu bolesny cios 
w. twarz. 

Działając w obronie własnej Kućko wy- 
rwał z pobliskiego płotu drąg i tym uderzył 
mapastnika po głowie, wskutek czego po kil- 
ku godzinach Suchodolski zmarł, 

Wdrożone w tej sprawie Śledztwo ustali- 

ło, iż w czasie libacji Suchodolski dwukrot- 
mie zabrał ze stołu, przy którym siedział 
Kućko butelkę z wódką, wypijając tę w swo- 
jem towarzystwie. Na tem tle powstała sprze- 
<zka, którą jednakże zażegnano. 

Po pewnym czasie gdy Kućko wyszedł na 
podwórze, w jego śady udał się Suchodołski 
#, jak wynika z zeznań innych świadków, 

wywołał ponownie sprzeczkę i bójkę, która 

zakończyła się tragicznie. 

Kućkę urząd prokuratorski postawił w 
stan oskarżenia o zabójstwo, a wobec tego 

zasiadł on ostatnio na ławie oskarżonych 

przed Illim wydziałem karnym sądu okrę- 
gowego w składzie: wiceprezesa p. Wacława 
Brzozowskiego oraz pp. sędziów St. Miłasze- 
wicza i J. Bułhaka. 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego 

i odbytej naradzie sąd uznał, iż osk. Kućko 

winien jest, iż pod wpływem silengo wzru- 

szenia duchowego, wywołanego przez gwałt 

na jego osobie przez zabitego, dopuścił się 
czynu inkryminowanego, a wobec tego na 
zasadzie art. 458 cz. 2 K. K. skazał go na 

osadzenie w więzieniu, zamieniającem dom 

poprawy przez 3 !ata z zaliczeniem na poczet 

kary trzechmiesięcznego aresztu odbytego pre- 

wency jnie. ` 
Na rzecz wdowy i dwojga nieletnich dzieci 

pozostałych po zabitym sąd przysądził od 
skazanego 6000 zł., tytułem kosztów utrzy- 
mania. 

wozdania rocznego widać że do kooperaty- 
wy należy 147 członków. Kooperatywa pro- 
wadzi 1 sklep. Obrót (targ) sklepowy w ro- 
ku ub. wyniósł zł. 50.160 (w r. 1930 zł. 
40,006); czysta nadwyżka bilansowa (zysk) 
za rok ub. wynosi — 1.483. 938 gr, Pod 
względem gospodarczym w roku ub. koope- 
ratywa rozwinęła się pomyślnie; rozwój ten 
byłby lepszy, lecz szezupiy lokal sklepu był 
temu na przeszkodzie. To też w programie 

pracy na rok bi ty przewidziana jest zmia 
na lokalu sklepowego na większy Z uzna- 
niem podkreślono na zebraniu umiejętne i 
rzetełne kierownictwo sklepu przez p. Bil- 

  

      

      

     
   

     

    
   

      

dzia Józefa. 

Zebranie wyznaczyło 2 i pół procent 
na dywidendę od zakupów członkó więk- 

szą nadwyżki za rok ub. przeka 

   

   

do funduszu zasobowego. Fundusz 
spółdzielni wynoszą zł. 2.330; Jeszce 

dostateczne dla operacyj gospodarczych. 
r atwiane są 

ku Spółdzieł- 

    
    

   

    

je się po a placówka gospodarczą i cie- 
szy się uznaniem ludności, to też są widoki. 
że w roku bieżącym rozwój kooperatywy 
spotężnieje. E. B. 

Miasto przedłuża kontrakt 
z ZASP'em. 

Wobec zainteresowania 
łosem teatrów wileńskich niniejszem 
podajemy do wiadomości, iż Magist- 
rat zgodził się przedłużyć umowę na 
wydzierżawienie Z. A. S. P-owi Teat- 
rów Miejskich na jeden rok (od dn. 
1.IX 1932 do 31.VIII 1933 r.). 

Decyzję Magistratu przyjął do 
wiadomości delegat Dyrektor Zarzą- 
dzający Z. P-u Jan Pawłowski. 
który bawił w Wilnie 2 dni. badając 
stan prac artystycznych i gospodarkę 
Teatrów, która oparta jest na zasa- 
dach samowystarczalności. 

Dvr. Pawłowski odbył szereg kon- 
ferencyj i udzielił szereg zaleceń, któ- 
re napewno okażą się celowe i poży- 
teczne dla naszych Teatrów. Dyr. Pa- 
włowski jest autorem i realizatorem 
wielu doniosłych dla Teatru polskie- 
go czynów; w ostatnich dniach wiele 
energii poświęca powołaniu do życia 

wielkiego Teatru Popularnego w War- 
szawie, obliczonego na 1700 widzów. 

  

  

      

BM 
najnowszą zdobyczą | CUKIERKI 

KANDYS w cukiernictwiel 

TEATR | MUZYKA 
— „Mam lat 26% — na Pohulance. 

Dziś, we wtorek dnia 2 b. m. o godz. 
8 wiecz. po raz trzeci ukaże się doskona- 
ła sztuka Istvana Mihaly „Mam lat 26*, któ- 
ra zyskała w Wilnie :kolosalne powodzenie 
dzięki wybitnym wartościom artystycznym 
i społecznym. mocjonująca treść, wnikliwa 
reżyserja Wacława Radulskiego, niezwykle 
efektowne dekoracje pomysłu W. Makojni- 
ka. liczne produkcje taneczne zespołu girłs, 
przepiękne kostjumy z własynch pracowni, 
wreszcie koncertowa gra całegó zespołu spra 
wiają, że sztuka pozostawia po sobie niezatar 
te wrażenie. 

Jutro i dni następnych o godz. 8 wiecz. 

„Mam lat 26“. 

— „Ia której szukamy* — w Teatrze 
Lutnia*, 

Dziś we włorek dnia 2 b. m. o godzinie 
8 wieczorem ujrzymy wdzięczną, pełną hu- 
moru komedję Hirschfelda „Ta której szu- 
kamy'. Widowisko to śmiało zaliczyć moż- 
na do najbardziej udanych w obecnym se- 
zonie. Jest to zasługą zarówno reżyserji St. 
Wiysockiej. efektownych dekoracyj W. Ma- 

  

  

   

    

     
     

kojnika, jak i koncertowej gry obsady w 0- 
sobach p. Dunin-Rychłowskiej, Jasińskiej 
Detkowskiej, Mareckiej, Szpakiewiczowej, 
Mileckiego, Puchniewskiego i Zastrzeżyńskie 
go. Publiczność gorąco okłaskuje dowcipny 
djałog oraz zabawne sytuacje sztuki. 

Jutro i dni następnych o godzinie 8-ej 
wieczorem „Ta której szukamy”. 

DZISIEJSZE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr na Pohulance — „Burza w 
szklance wody* — po raz ostatni. 

Dziś we wtorek dnia 2 b. m. o godz. 4 
p. p. ukaże się po cenach zniżonych świetna 
tryskająca humorem farsa „Burza w szklan- 
ce wody”, która już schodzi z afisza. 

— Teatr Lutnia — „Halla di Bulla*. 
Dziś we wtorek dnia 2 b. m. o godzinie 

4 p. p. ujrzymy arcywesołą farsę Arnolda i 
Bacha .„Hulla di Bulla“. 

— Recital pieśni Z. Protassewieza. Po 
uzupełniających studjach we Włoszech — 

„wystąpi w niedzielę dnia 7 b. m. w sali Kon. 
serwatorjum wybitny śpiewak wilnianin Z. 
Protassewicz. Obdarzony niezwykle pięk- 
nym głosem barytonowym, młody i rokują- 
cy wielkie nadzieje artysta, wykona szereg 
pieśni i aryj operowych. 

Bilety w biurze podróży „Orbis* 8—7 w. 

— Przedstawienie dla młodzieży i dzieci. 
Przypominamy, że dziś o godzinie 12 w po- 
łudnie w teatrze Miejskim „Lutnia“ odbę- 
dzie się ostatnie przedstawienie ślicznych 

baśni: „Fujarki zaczarowanej” i „Zimy”. 

Przedstawienie urozmaicone będzie tańcami 
małej Ijoli Dziewulskiej. 

W roli Zimy wystąpi p. Rena Dziewulska 

— Józef Turczyński w Wilnie. W czwar 

tek dnia 4 b. m. w sali Konserwatorjum Mu- 

zycznego recital znakomitego pianisty Józefa 

Turczyńskiego, prof. Akademji Muzycznej w 

Turynie. Koncert zapowiada się nadzwyczaj- 

nie. 

— „Dawne Czasy, Dawne pieśni* pod ta- 

kim żytułem zobaczymy za tydzień prześlicz- 

ną artystyczną imprezę. Dawne stroje, daw- 

ne pieśni i dawne tańce w kostiumach z mi- 

nionych przed wiekiem lat, pod artystycz- 
nem kierownictwem prof. Adama Ludwiga, 
przewiną się przed oczami widza, a na za- 
kończenie odegraną zostanie prześliczna ko- 
medja w 1 akcie Al. hr. Fredry „Pan Be- 
net“, z tej samej mniej więcej epoki. Przed 
stawienie urządza V konferencja Wil. Męsk. 
Tow. Św. Wincentego a Paulo, przy współ 
udziale artystów miejskich, dnia 6-go lutego 

b r. w sali Teatru Wielkiego na Pohułance, 
o godz. 4 i pół po południu. 

Bilety po cenach zwykłych należy zaw- 

czasu nabyć w kasie teatralnej zamawiań, 

gdyż może ich prędko zbraknąć. 
Dochód idzie na chleb dla najbiedulej- 

szej ludności miasta Wilna. 

"DDNNA VAURAS 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

E AS 

WwILENSKI 

10-cioletni plan inwestycyjny miasta. 
Sekcja techniczna. Magistratu о- 

pracowuje obecnie szezegółowy plan 
wprowadzenia w Wilnie nowoczes- 
nych jezdni. Realizację całego planu 
Magistrat oblicza na przeciąg lat 10. 
W pierwszym rzędzie, a więc jeszcze 
w roku bieżącym nowoczesną jezdnie 
mają otrzymać ulice: Mickiewicza, 
Zamkowa, część Wielkiej. Wileńska 

i Zawalna. Zaznaczyć jednak należy. 
iż całokształt planu jest dopiero w 
opracowywaniu, i w sprawie tej stale 

    

odbywają się konferencje i narady na 
czelników wydziałów technicznych 
pod bezpośredniem przewodnictwem 
szefa sekcji technicznej wiceprezyden 
ta Czyża. 

Jak wiadomo rodzaj nowoczesn *j 
ježdni nie został jeszeze przez Magi- 
strat ustalony, nastąpi to w najbliż* 
szych dniach. Ogólnie jednak czynni- 
ki fachowe przypuszczają, że więk- 
szość ulic otrzyma jeźdnię z asfaltu. 

ki    

Ekshumacja zwłok Ś.p. Stanisława 
Wacławskiego. 

Dochodzenie przeciwko Wulfinowi i Załkindowi 
na ukończeniu. 

Jak się dowiadujemy zć źródeł miarodajnych śłedztwo w sprawie 
tragicznej Śmierci studenta U. S. B. ś. p. Stanisława Wacławskiego, który 
zginął podczas pamiętnych zajść listopadowych ma się ku końcowi. 

Sprawa ta, jeśli chodzi © wyniki 
względu na potrzebę zbadania kiłku 
niektórzy z rczmaitych powodów nie 
nie. Obecnie świadkowie ci badani 
Janowicza i sędziego Śledczego dla 
ka. Wyniki dochodzenia uzałeżnione 
znań lekarzy. Jak ważną jest opinja 

Śledztwa uległa pewnej zwłoce ze 
dodatkowych świadków, z których 
byli obecni przez pewien czas w Wil. 
są w Szybkiem tempie przez pprok. 
spraw nadzwyczajnej wagi p. Bułha 
są również w dużym stopniu od ze- 
lekarzy dowodzi powzięta ostatnio 

przez władze śledcze decyzja poddania ponownemu badaniu zwłok Ś. p. 
St. Waclawskiego. 

W dniu wczorajszym 0 godz. 9 rano na ementarz Antokolski, gdzie po- 
grzebano Ś. p. Wacławskiego przybyła 
w towarzystwie pprokuratora Sądu 
Kowalskiego, komendanta policji podinspektora Izydorczyka i 

specjalna komisja sądowo-lekarska 
Okręgowego, starosty grodziego p. 

innych. 
Zwłoki Stanisława Wacławskiego ekshumowano i przewieziono do instytu- 
tu medycyny sądowej, gdzie dokonano ponownych badań lekarsko-sądo- 
wych. 

Ostatecznego zakończenia Śledztwa i przekazania sprawy sądowi, na- 
leży oczekiwać już w dniach najbliższych. (e). 

Zemsta wyeksmitowanego lokatora. 
W ubiegłą niedziełę na ulicy Majowej za- 

szedł następujący wypadek. 
W domu Nr. 22 zamieszkiwał od dłuż- 

szego czasu niejaki Aleksander Borys — 
ostatnio pozbawiony pracy i zarobków. Z 
tej racji Borys zaległ właścicielowi domu p. 
Józetowi Wiażewiczowi z opłacaniem  ko- 
mornego, wobec czego Wiiażewicz wytoczy 
przeciwko niemu proces sadewy © eksmi 
który to proces wygrał. 

Na mocy wyroku sądowego eksmisja A- 
lekszndra Borysa miała się odbyć w dniu 
wczorajszym. 

Tymezasem w ubiegłą sobotę późno wie- 
czorem mieszkańcy wspomnianego domu za- 
uważyłi, że w opuszezonem na kilka godzin 

       

przed tem w mieszkaniu Borysa wybuchł po- 
żar. Na alarm zbiegli się sasiedzi oraz przy- 
było pegotowie straży ogniowej, dzięki cze- 
mu pożar ugaszono w zarodku. 

Przybyła na miejsce wypadku polieja usta 
liła że pożar powstał naskutek podpalenia. 
Dalsze dochodzenie wykazało, że Sprz ą 

podpalenia był ksmitowany A. Borys, któ 
ry cheąc zemścić się na wł ielu domu 

wyłamał sulit włazł do mieszkania, rozłożył 
na podłodze słomę od sienników i podpalił. 

Aleksandra Borysa aresztowano i osadzać 
no w więzieniu śledczem do dyspozycji władz 

sądowych. 
Dochodzenie przeciwko niemu prowadzo- 

t w trybie doraźnym. (e) 
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KRONIKA 
==" Dziś: Oczyszczenie N.M.P. 

Wtorek * jutro: Błażeja. 

  

Wschód słońca — g. 7 m.1l 

ба Zachód » —=g. 15m.55 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorciogi U. 8. B. 
w WHinle z dnia 1/1] —- 1932 reka. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 747 

Temperatura średnia — | C. 

я majwydezai - 2° С 

» najniższa: — 6° С. 

Opad: 4 

Wiatr: półn.-zachodni. 

Tendencja barometr: silny spadek. 

Uwagi: zamieć. 

   

OSOBISTA. 

— Przybył do Wilna na kilkudniowy po- 

byt p. Andre Bonamy z Paryża, gubernator 

kolonij, pełniący obecnie obowiązki dyrek- 

tora wydziału spraw wschodnich we fran- 

cuskiem Ministerstwie Kolonij. 

Gubernator Bonamy złożył po przyjeź- 

dzie wizytę p. wojewodzie Beczkowiczowi. 

Celem przyjazdu francuskiego gościa jest 

zbadanie stosunków wśród mieszkających na 

Wileńszczyźnie muzułmanów. Pan Bonamy 

ma za sobą długoletnią służbę w kolonjach 

francuskich w Afryce, którą poznał znako- 

micie i jest jednym z niewielu Europejczy- 

ków, posiadających gruntowną znajomość ję 

zyka arabskiego. 
* Ułatwienie badań spraw muzułmańskich 

przez p. Bonamy poruczył p. Wojewoda na- 

czelnikowi Wydziału Administracyjnego p. 

Michałowi Pawlikowskiemu. W czasie poby- 

tu odbędzie gość francuski konferencję z 

mufti muzułmańskim dr. Jakóbem Szynkiewi 

czem. Podczas zwiedzania Wiilna objaśnień 

udzieli p. Bonamy prof. Ferdynad Ruszczyc. 

Panu Bonamy towarzyszy w podróży do Pol- 

ski jego małżonka. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Wileńskie Starostwo Grodzkie podaje 

do ogólnej wiadomości, iż z dniem 2 lute- 

go b. r. obowiązują następujące ceny na 

chleb: 
Chleb pytlowy żytni 65 proc. za 1 klg. 

42 gr. 
Chleb razowy żytni 97 i pół proc. za 

1 kłg. 32 gr. 
Wiinni żądania lub pobierania wyższych 

cen od wyżej wyznaczonych będą karani 

zgodnie z przepisami do 3000 zł. grzywny 

lub 6 tygodni aresztu. 

MIEJSKA. 
— Magistrat zatrudnił 80 bezrobotnych. 

Magistrat m. Wilna mimo niezwykle cięż- 

kiej sytuacji finansowej miasta. czyni naj- 

dalej idące starania w kierunku przynajm- 
niej częściowego odciążenia bezrobocia, któ- 
re szczególnie w miesiącach zimowych przyj 
muje znaczne rozmiary. 

W związku z tem Magistrat w ostatnich 
dniach zatrudnił 80 bezrobotnych, 40 przy 
parcelacji majątku miejskiego Tupaciszki, 
40 innych przy budowie parku sportowego 
dla młodzieży na górze Bufałowej. 

— Bołączką Magietratu—słabe wpływy 
podatkowe. Ciężki kryzys gospodarczy, któ- 

ry pociągnął za sobą ogólne zubożenie lud- 
ności odbił się fałałnie na stanie kas miej- 
skich, Wpływy podatkowe z miesiąca na 
miesiąc ulegają zmniejszeniu. W ciągu mie- 
siąca stycznia podług prowizorycznych ob- 
liczeń wpłacono zaledwie 55 proc. podatków 
preliminowanych do płacenia w omawianym 
okresie. 

LITERACKA. 
— 150-ta Środa Literacka. Jutro w Zw. 

Literatów ks. kapełan Piotr Śledziewski, b. 
konserwnatot białostocki, mówić będzie o 
wnętrzu kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Wil- 

nic. Historję bogatych stiuków tego wnętrza 
badał prelegent przez szereg lat, dochodząc 
do nadzwyczajnych wniosków. . Epopeję 
rzeźb odczytał jak księgę i o tych. odkry- 
ciach opowie jutro, ilustrując swe wywody 
licznemi przezroczami. Wi drugiej części śro- 
dy wystąpi utalentowany młody piani 
Napoleon Fanti, który odegra utwory 

    

о- 
hiszpańskie i kilka kompozycyj Chopina. Po 
czątek o godz. 8 m. 30 wiecz. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja Gimnazjum im. J. I. Kra- 

szewskiego zawiadamia, że egzaminy wstęp- 

ne do kl. IV. V i VI rozpoczną się dnia 3 

łutego o godz. 9 w lokalu Gimnazjum (ul. 

Ostrobramska 27). 

    

Z KOLEI. 

— Ulgi na kolei dla młodzieży szkolnej. 
Władze kolejowe postanowiły udzielić mło 

dzieży szkolnej taryfowych ulg na przejazd 

koleją w przerwie między jednem a drugiem 

półroczem. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Zrzeszenie Aplikantów Zawodów Pra- 

wniczych w Wilnie. Z inicjatywy przybyłego 

z Warszawy do Wilna prezesa Naczełnej Ra 

dy Zw. Aplikantów w Polsce p. adwokata 

M. Lewandowskiego w dniu 31 stycznia 1932 

roku zostało wznowione nieczynne od dłuż- 

szego czasu Zrzeszenie Aplikantów Zawodów 

Prawniczych w Wilnie, obejmujące terytor- 

jalnie całą apelację wileńską. 
Do Zarządu Tymczasowego zostali wyb- 

rani p. p. aplikanci: M. Andrełowicz, W. 
Strzeliński, St. Glecih, M. Szkielonek i E. 

Muchanowa, którzy objęli wszystkie agendy 

Zrzeszenia i udzielają wszelkich informacyj 

dotyczących Zrzeszenia. 

— Nowe władze Związku Pracowników 

miejskich. W ubiegły piątek w małej sali 
miejskiej przy ul. Końskiej odbyło się do- 
roczne walne zebranie Związku Pracowni- 
ków Miejskich w Wilnie. Zebranie miało 
przebieg burzliwy i przeciągnęło się do póź- 

nej nocy. Po dłuższej dyskusji, jaka wywią- 
zała się nad sprawozdaniem, udzielono abso- 

lutorjum ustępującemu Zarządowi, Następ- 
nie dłuższe debaty wywołała sprawa nowego 
budżetu Związku, który w stosunku do ze- 

szłorocznego postanowiono zredukować o 
50 procent. 

W wyniku wyborów do nowego Zarządu 
weszli: Władysław Bujwid, inż. Stanisław Do 
boszyński, inż. Glatman, Antoni Grygiel, d-r 

Feliks Kasprowicz, Salomon Kahan, Sewe- 

ryna Jodkówna, Władysław Szematowicz i 

Mieczysław Syłwanowicz. 
w skład Komisji Rewizyjnej wybrano: 

p. p.: Teodora Nagórskiego, inż. Henryka 
Jensza, Edmunda Mrogowiusa, inż. Walic- 
kiego i Piotra Jastrzębskiego. 

Ukonstytuowanie się Zarządu nastąpi w 
najbliższych dniach. 

— Z życia Stowarzyszenia Kupców i Prze 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie. W ubieg- 
łą niedzielę odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, na 
którem przewodniczył wiceprezes p. Kazi- 
mierz Rutkowski. Porządek dzienny obej- 

mował: 1) Sprawę dalszego utrzymywania 
Szkół Handlowych; 2) sprawę ożywienia 
handlu. 

Sprawę Szkół Handlowych referował dyr. 
Rakowski. Według referatu utrzymywanie 
przez Stowarzyszenie dwie Szkoły Handlowe, 
średnia 4-oklasowa dzienna i niższa do- 
kształcająca wieczorowa. są deficytowemi, 
których niedobory corocznie pokrywało do- 
tąd Kuratorjum. Ponieważ Stowarzyszenie po 
nosi za zobowiązania Szkół całkowitą od- 
powiedzialność i, w razie odmowy ze strony 
Kuratrjum wypłacenia subsydjum, byłoby 
zmuszone niedobór pokryć z własnych fun- 
duszów, Zarząd Stowarzyszenia, nie czując 
się kompetentnym do wzięcia na siebie tej 
odpowiedzialności, oraz znając ciężką obec- 
ną sytuację kupiectwa, poprosił zebranych o 
wypowiedzenie się, czy Szkoły należy prowa- 
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Ukonstytuowanie się Sądu 
Konkursowego nagrody lite- 

rackiej m. Wilna. 
W dniu wczorajszym ustalony zo” 

stał ostatecznie skład osobowy Sądu 
konkursowego nagrody literackiej m. 
Wilna za rok 1932. W skład Sądu we- 
szli: prezydent miasta mec. Fołejew- 
ski, przedstawiciele U. S. B. profeso- 
rowie: Kolbuszewski i Glixelli, dele- 

gaci Rady miejskiej pp. Iwaszkiewi- 
czowa i Młodkowski oraz przedsta- 
wicile Wileńskiego Związku Litera- 
tów w osobach: pp. Reuttówny, Józe- 
fa Wierzyńskiego i Walerjana Char- 

kiewicza. p 
Przyznanie nagrody 

pierwszych dniach marca. 
wynosi 5000 złotych. 

też ewentualnie zrzec się 

konce: Po krótkiej dyskusji Walne Zebra- 
nie przyjęło wniosek Zarządu o zrzeczeniu 
się koncesji, co winno za sobą pociągnąć u- 

państwowienie obu Szkół. 
Sprawę ożywienia handlu referował czło- 

nek Zarządu p. Rochowicz. Referent dał o0- 
cenę ciężkiej sytuacji handłu i kazał sze- 
reg środków zaradczych. W' związku z tem 
zaproponował wydanie specjalnego godła ku 
pieckiego dla umieszczenia wewnątrz lub 
nazewnątrz przedsiębiorstwa, któreby stwi 
dzało przynałeżność firmy do Stowarzysze- 
nia Kupców i Przemysłowców Chrz 
w Wilnie, a tem samem wzbudzało u klijen- 

nastąpi w 
Nagroda 

dzić nadal. czy 

                      

   

    

      

teli więk zaufanie do solidnej obsługi. 
Po dłuższej i ożywionej dyskusji zebrani 
wniosek Zarządu przyjęli. 

W] wolnych wnioskach dyr. Rakowski w 
imieniu Zarządu zwrócił się do zebranych z 
apelem ok: nia, w myśl odezwy Stowarzy- 
szenia, pomocy bezrobotnym przez zadeklaro 
wanie Ś ń na rzecz Komitetu Woje-    
wódzkiego do Spraw Bezrobocia w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt generała broni Luejana Żeli- 

gowskiego. Wi niedzielę dnia 7 lutego b. r. 
o godzinie 18-tej w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu generał broni i doktór honorowy 
Uniwersytetu Stefana Batorego Lucjan Żeli- 
gowski wygłosi odczyt na temat „Rola й 
mi Wilenskiej w odrodzeniu дозробагехем 
Polski“. 

Wistęp wolny dła ws tkich. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

IV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 3 luiego 1932 r. o godz. 20 w sa- 
li własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z 
nast. porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 

2) Prof. Dr. St. Hiller: Głód, jako zja- 
wisko biologiczne. 

— Odczyt dr. Zienkiewicza. We środę 
ia 3 lutego r. b. o godz. 6 wieczorem, od- 
dzie się w Ośrodku Zdrowia przy ulicy 

Wielkiej 46, dalszy ciąg odczytu dr. J. Zien 
kiewicza p. t. Zapobieganie gruźlicy u dzie- 
ci. Wstęp bezpłatny 

— Walne zebranie rezerwistów Żydów. 
Komitet organizacyjny byłych uczestników 
Żydów w walkach o podległość Polski i 
rezerwistów, zaprasza ystkich kolegów na 
ogólne zebranie, które odbędzie się dziś we 
wtorek 2-go lutego r. b. o godz. 7 wieczór 
w lokalu Gminy Żydowskiej przy ul. Orzesz- 
kowej Nr. 7. Zgłaszający się obowiązani są 
przynieść dokumenty lub książeczki woj- 
skowe. 

   

      

     

    

  

   

  

  

   
  

      

   

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan bezrobocia. Podług ostatnich @а- 

npch na terenie m. Wilna w ciągu tygodnia 
ub, zwiększyło się bezrobocie o 72 osoby. Obec 
nie Wilno liczy 5317 bezrobotnych, w tej 
liczbie zgórą 1500 pracowników umysłowych. 
Sytuacja na wileńskim rynku pracy wykazu- 
je nadal tendencję zwyżkową. Pewne odcią- 
żenie nastąpi z początkiem wiosny z chwilą 

rozpoczęcia robót sezonowych, 

ZABAWY, 
— Czy.chczesz wesoło spędzić  dzisiej- 

` wieczór karnawałowy? Przyjdź na za- 
bawę taneczną urządzaną przez Bratnią Po- 
moc przy gimn. dla Dorosłych im. ks. P. 
Skargi w Wilnie w lokalu własnym przy ul. 
Mickiewicza 22. ® 

Początek o godz. 21. — Bufet obfity. 
Wiejście za zaproszeniami. które można 

przy Ściu na salę po powoła- 
niu się na jednego z członków. 

— Zrzeszenie Asystentów Uniwersytetu 
St. Batorego w Wilnie urządza dnia 5 lute- 
go 1932 r. o godz. 20 Herbatkę Towarzyską, 
w lokalu Klubu Myśliwskiego (Mickiewicza 
11). Zgłoszenia udziału w „Herbatce* przyj- 
muje członek Zarządu kol. M, Taranowski, 
tel. 67, Obserwatorjum Astronomiczne. Człon 
kom Zrzeszenia osobne zaproszenia rozsy- 
łane nie będą. 

— Każdy może i musi ubawić się -naj- 
rozkoszniej w końcu karnawału. We czwar- 
tek dnia 4 lutego b. r. zbierajcie się wszy- 
scy do Ogniska na kolosalną potańculkę, u- 
rządzoną przez Związek Akademików Nowo- 

gródzian. 
Początek o godzinie 10 wieczór. 

Strój dowolny. 
Dla akedemików za okazaniem legityma- 

cyj 1 zł. 
Dla publiczności za 

wstępu 2 zł. 

— „Czarna Kawa u Georges'a. A więc 
dzisiaj o godz. 6 wieczorem sfery towarzy- 
skie Wiilna zbiorą się na „Czarnej Kawie i 

Bridgu* organizowanym przez Wojewódzki 
Komitet do Spraw Bezrobocia. Będzie to z 
całą pewnością najlepsza zabawa w tym kar- 

nawale, gdyż łaskawy udział w rozweseleniu 
obecnych przyrzekli artyści Teatrów Miej- 

skich, chór i orkiestra Pocztowców, oraz „re 

wellersy“ pod kierukiem p. J. Świętochow- 
skiego. Tani, i smączny bufet, niska cena 
biletów wejściowych, to ystko razem 
wzięte zapewnia tej imprezie, mającej przy- 
sporzyć funduszów na pomoc bezrobotnym, 
zasłażone powodzenie. 

— Wileūskie Towarzystwo Wioślarskie. 

Zwyczajem lat poprzednich urządza bal w 

dniu 6 lutego br. w salach hotelu Georges'a. 

Pełni humoru i werwy nasze wioślarki i wio- 

Ślarze wprowadzają u siebie na balach miły, 

beztroski nastrój, — Śpieszcie więc tam 

wszyscy, kto chce się naprawdę zabawić. 

Do tańńca przygrywać będzie pierwsze- 
rzędna orkiestra. 

Całkowity dochód przeznacza się na od- 
budowę zniszczonego taboru i umocowania 

nabrzeża. 
— Przedstawienie w „Sokole*. Dnia 2 lu- 

tego r. b. o godz. 4-tej po poł. w Sali „Soko- 
ła” (Wiileńska Nr. 10) odbędzie się przedsta- 
wienie zorganizowane staraniem Stacji O- 
pieki nad Matką i Dzieckiem Nr. 11 Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Zostaną odegrane komedyjki: 

„Noc Świętojańska” II odsłony i „Opie- 
kunki* I odsłona. następnie tańce. 

Całkowity dochód przeznacza się dla naj- 
uboższych dzieci Stacji. 

Wstęp dla dorosłych 1 zł, 50 gr. dla 
młodzieży 20 gr. 

— Na zakup nowego Aeroklub 

Wiileński urządza dancing - bridge w czwar- 
tek 4-go lutego w cukierni „Ziełonego Sztral- 
la". Początek o godz. 22. 

Wistęp 2 zł, dla akademików 1 zł. Do- 
chód przeznacza się na zakupienie nowego 

szybowca szkolnego. 

  

   

    

     

okazaniem karty 

 



RADJO 
W/TOREK, dnia 2 lutego 1932 roku. 

10.15: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa z 
Katedry Wileńskiej. 11.58: Sygnał czasu i hej 
nał z wieży katedralnej. 12.10: Kom, meteor. 
12.15: Poranek symf. z Filharmonji. 14.00: 
Aud. rolnicze i kolędy. 15.35: Audycja dla 
dzieci. 16.40: Muzyka z płyt. Znakomici skrzy 

ie. 16.40: „Jak zamieniamy ciepło na 
* — odczyt. 16.55: Muzyka operowa. 

1 Ku zaczarowanym krainom wschodu“ 
— odczyt. 17.20: Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne. 1745: Koncert. 19.00: 1) Audycja 
litewską: „O higjenie*. 19.20: Wileński dostęp 

do morza — odczyt. 19.40: Program na šro- 
dę. 19.45: Słuchowisko. 20.15: „Król Baratarji 
fGondoljerzy) — opera komiczna. 21.30: Skrz. 
techniczna. 22.10: Recital fortepjanowy 1 
równy. 23.45: Komunikaty i muzyka tane- 
czna. 

    

  

    

  

ŚRODA, dnia 3 lutego 1932 r. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: ska dzienny. 

      

  

  

    
  

  

   

      

14.15: Muzyka z płyt. 
„Praca wzbogaca, a nie > 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: "Ed 
ward Jurgens“ — odezyt, 16.40 Codzienny 
odcinek powieściowy. Lekcja angiel- 
skiego. 17.10: Odczyt. Koncert. 18.50: 
Kom.Zw. Młodzi 5 . 19.00: „„Przeg- 
ląd prasy litewskiej*. 19.15: Muzyka z płyt. 
19.20: Kwadrans literacki. 1 Progr. na 
czwartek i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: „Anegdoty muzyczne* — felj. 20.15: 
Koncert ork. wiejskiej. 21.10: Kwadr. lit          

  

Kom. 22.45: 
Niemodna mu- 

21.25: Koncert kamera 
Utwory Debussy'ego. 23.00: 
zyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

W POSZUKIWANIU SKARBÓW 

INDYJSKICH. 

  

Prof. 
cym i barwnym odezycie p. t. „Ku zaczaro- 

Bronislaw Rydzewski w interėsują- - 

— mówiąć nawiasem — jadąc do Indyj od- 
krył po drodze... Amerykę. 

(Wtorek, godz. 17.15 — na wszystkie sta- 
cje polskiel. 

WILEŃSKI DOSTĘP DO MORZA. 

Dzisiaj o godz. 19 Teodor Nagurski opo- 
wie przed mikrofonem radja wileńskiego o 
swoich wrażeniach z zesz.łorocznej wypra- 
wy z Wilna do Gdyni szlakiem wodnym. a 
przy tej sposobności poruszy gospodarcze 
unaczenie dostępu do morza, z którem Wil- 
no ongiś kontaktowało przez bliskie mu por- 
ty Kłajpedy i Lipawy, dzisiaj odcięte od na- 
szego miasta. 

WIECZÓR UTWORÓW SCHUBERTA. 

W] środę dnia 3 lutego o godz. 21,20 pol- 
skie radjo nadaje koncert utworów Schu- 
berta. Szereg pieśni genjalnego kompozytora 
odśpiewa doskonały tenor p. Maurycy Ja- 
nowski, a następnie 
Kwintet Smyczkowy — 
dzieł Schuber! 
łym polotem  natchni у 
kwintetu będzie zespół kameralny w osob: ach 
p. p. Ireny Dubiskiej, M. Friederbauma, M. 
Szaleskiego, Z. Adamskiej i K. Strmengera. 

SPORT 
ZEBRANIE WIL. Z. O. P. N-u. 

Znając może za dobrze, stosunki piłkar- 
skie w Włlnie, pisząc w jednym z numerów 
„Kurjera Wil* o zebraniu i wiedząc zara- 
zem 0 zawieszeniu niektórych klubów, prze- 
powiedzieliśmy, że zebranie w tym roku bę- 
dzie miało przebieg spokojny. 

Po zagajeniu zebrania przez mjr. Koz- 
łowskiego wybrano na przewodniczącego p. 
ppłk. Wendę, który odczytał listę klubów 
uprawnionych do głosowania i 
nych. W! tym czasie wpływa nagły wniosek 
przedstawiciela Jutrzni o danie wszystkim 
klubom prawa głosu. Wniosek ten w głoso- 
waniu upadł. Następnie po odczytaniu spr: 
wozdań: sekretarza, skarbnika i komisji r 

  

wykonany NĄ 

   

    

  

  

  

    

   

KURIE R 

Kozłowski, II wice-prezes p. Frank. Kpt. 
Związkowy kpt. Herhold, skarbnik — p. Ki- 
sieł, sekretarz por. Malec, zastępca — p. 
Wierzbicki, członkowie: p. Bajbakow, p. 
Zych, p. Nestorowicz. Komisja rewizyjna: 
kpt. Pakuła, p. Babicz, p. Lepiarski i p. 
Merło. 

Wydz. G. i D.: p. Frank, p. Dziużyński, 
p. Podskoczym, por. Rzewuski, p. Piasecki 
por. Smoleński i sierż. Gąsiorek. 

W. wolnych wnioskach wpływają prawie 
same dezyderaty. P. Frank podnosi kwestję 
utrzymania 78 p. p. w klasie A i podziele- 
nia rozrywek kl A. na dwie grupy: Wiłno 
i Baranowicze, opierając to na deficytach 
klubowych, jakie przyno rok rocznie 
wyjazdy do Baranowi el uzupełnia 
ten projekt dodając, że w razie ewentualnego 
rozwiązania się któregoś z klubów automa- 
tycznie wchodzi do kl. — Drukarz.. Ze 
swej strony możemy dod: że nawet w ra- 
zie nierozwiązania się któregoś z klubów 

w Wilnie, lecz tylko podzielenia okręgu na 
dwie grupy, Ks. S. Drukarz powinien wejść 
do kl. A., dyż na to w zupełności zasługuje. 

W dalszym ciągu p. Lachowicz prosi no- 
wo-obrany Zarząd o jak najszybsze rozloso- 
wanie tabeli mistrzostw kl. A., ponieważ 
brak terminów utrudnia poszczególnym klu- 
bom pertraktacje z kubami ligowemi. 

Na zakończenie p. ppłk. Wenda dziękuje 
wszystkim za przybycie na zebranie i v 
ża żal z powodu ciągłej opozycji klubów 
żydowskich i braku współpracy z zarządem 
Wil Z Okr. P. N. w celu polepszenia stanu 
piłkarstwa wileńskiego. 

    

  

        

  

    

    

   

    

    

  

  

L-wiez. 

KOMUNIKATY WIL. ZW. 
NOŻNEJ. 

Znaczki Komitetu Olimpijskiego. 
Pomimo upływu półtorami cznego od 

us lonego przez Zarząd terminu zwrolu 
należności za sprzedane znaczki dotąd nie 
nadesłał rozliczeń tych żaden z klubów. 

Wobec tego W. Z. P. P. prosi kategory- 
cznie Zarządy następujących Klubów o 
łatwienie kwestji tych rozliczeń w terminie 

OKRĘG. PIŁKI 

  

  

   
    

     

W-LLE 

  

4) P. Z. S. Lauda. 

  

7 KS 6 p 
8) K. S. Daakaże. 
9) ŻTGS. Makabi — Słonim. 
Niedotrzymanie terminu Świadczyć  bę- ws 

p. Leg. 

dzie bardzo ujemnie o wyrobieniu sporto- 
wem poszczególnych Zarządów Klubów, i 
W. Z. P. N. zmuszony będzie użyć bardziej 
ostrych środków niż dotychczasowe. 

  

Należności finansowe. 

Kluby, które dotąd nie uregułowały swo- 
ich należności finansowych w stosunku do 
Związku, o ile takowych nie uregulują w 
terminie do dnia i kwietnia 1932 roku. zo- 
staną pozbawione możności rozgrywek 0 a 
strzowstwo i towarz Ъ, zaś przypadz 
ce według losow: ozgrywki aż 
uiszczenia załegłośc Ik. zostaną pr 

    

    

  

   
   

   

  

Klubom. z któremi spotkania dane Klubów W dniu wczorajszym na sali Okregowe- 

zawieszonych miały nastąp go Ośr. W. F. odbyły się zawody elimina- ileńcie 

Co się tyczy wkładek cyjne walk francuskich poprzedzonych b. Wileński 
    

  

   takowe winny być wpłacone na ri 

  

      

    

ZAWODY ELIMINACYJNE 

CUSKICH DO MECZU BIAŁYSTOKWILNO 

udatnym wy: 

W szpadzie: 
1) ppor. Marzkowski (1 P. P. L.), 2) mjr. 

Weldon (40 p uł), 3) ppor. Skulicz (2 p. uł.) 
W grupie podoficerskiej, w szpadzie: 
1! plt. Tomaszewski (6 p. p. leg.), 

Gz Klanas (5 p. p. leg.) 
szbli: 

1) pit. M. Ber (1 p. p. leg.), 2! plt. J. Toma- 
szewski (6 p. p. leg.), 3) wachmistrz W. Ko- 
złowski (4 p. 

Sędziowali kpt. 
kpt. Ostrowski i kpt. Siekierzyński. 

Ze smutkiem trze »ba zaznaczy 
sport szermierczy 

pułarn y wWifilni 
zawodom przy 
ka publiczności. 

UŁĄ, 

Herhołd, kpt. 

   jeszcze 

itego te:    
   

        

   
  

      

2) sierż 

Karolczyk, 

, że piękny cu, 
iąż mało po- 

wym tym 

gląda ała się tylko nieliczna garsi- 

WALK FRAN- 

stępem p. Szyłańskiego w pod- 

Wiaga średnia: 
Zajewski — Slisz 
1-sza runda upływa w ustawicznem ba- 

daniu się przeciwników; po uporczywej ży- 
walce 

zręcznie nieuwagę przeciwnika chwyta go 
wiołowej 

Nr. 26 (2268) 

Zajewski wykorzystując 

przednim pasem i po rozpaczliwej obronie 
zwycięża. 

Waga Średnia: 
Jasituis — Klimaszyn 

Już w końcu 1-szej rundy w 7-mej mi- 
nucie Klimaszyn dątknął łopatkami matera- 

lecz 

    

   

    

Okręgowy Zwis 
urządza w dniu 7 lutego w 
wego przy ulicy lardwisarskiej 4 mecz bok- 

drużyną Klubu Sportowego 
S. Warszawa a Reprezentacją Wilna. 

Warszawa przyjedzie w 

uratowała go nieuwaga sędziego. 

W: alka dość ciekawa ze względu na mienia- 
j się groźne dła obu przeciwników sytu- 
acje. Ostatecznie po całej serji chwytów zwy 

a na punkty Jasiulis. 
Sędzia. arbiter p. 

bliczności dość dużo. 
Kozłowski słaby. Pu- 

M. N-eki. 

MECZ BOKSERSKI. 

ek Bokserski 
i teatru ludo- 

    

  

skła- 

Niieczorek, waga kogu- 

cia — Śmiech. waga piórkowa — Orlicz, wa- 

nika Wil. Z. P. N. — p. / noszeniu ciężarów, który podniósł oburącz : : 
w następujących terminach: 117 klg. zbli do rekordu Polski wy S6TSki między 

Kluby A-klasowe: I rata — 1 noszącego 125 klg. a i tricki cyrkowe p. © W- 5. W 
1932 roku 15 zł. I rata — 1 maja 1932 Żebrowskiego podobały się publiczności, któ ‚ ©. №. 5. 
— 15 zł II rala — 1 czerwca 1932 r. — ra go oklaskiwala. teym: 

ZLEJ cała LIE 9922 4ku Waga piórkowa Łatwis — Badowski muszi 
15 zł. A a A S 

Kluby B-klasowe: Te same daty po 6 UA BAC lekka — Bartosiak,     
zł. każdorazowo. 

Skarbnikowi poleca się o zaistnieniu każ- 
dego takiego w: dku zakomunikować W 
działowi Gier i Dysc. w celu zajęcia przez 
niego odpowiedniego stanowiska. 

WALKI SZERMIERCZE. 

Dnia 30 i 31 stycznia w sali Ośrodka W. F 
rozegrane zostały zawody o mistrzostwo O. K. 
HI w szermierce. Po szeregu walk eliminacyj- 
nych i finałowych 1 pierwszych miejsce 
przedstawia” 

W grupie ofice WA w : 

KL A. 1) ppor. Hi, Mitkowski (4 p. uł.), 2) 
ppor. A. Siebielec (3 p. szwol.). 3] ppor. 7. 

rundz 
  

    

  

   

        

Waga półśrednia 
Pilecki — Jew 
Technicznie leps 

ładniejsza walka zawodów. W 
» Łatwis kiłkakrotnie sprowadza B 

dowskiego do „parteru. W dalszym c 
ka zupełnie równorzędna, 
pokazują cały 

  

most I 
kładąc na łopatki. 

  

nieciekawa. Zwyciężył 

  

  

   

  

w 

  

gdzie przeciwnicy 
szereg ładnych chwytów, w 

końcu 2-giej rundy mocniejszy fizycznie Bo- 
dowski łamie t zw. i 
go pewnie, 

Waga lekka: 
Bagiński — Trusielewiez 

Walka 
przednim pół-nelsonem. 

isa i zwyc 

Jagiński 

Jewsiejew ciągle rzu- 

  

1ažėj Zy gmunt, 

  

` й R Krzeczkowski, 

  

tonji 

waga średnia Karpiń 
Reprezentacja Wilna wystąpi w składzie: 

Głowacz, Łukmin, 
Pilnik i Wojtkiewicz. 

  

półśrednia — 
ki. 

waga 

  

Matiukow, 

PROPOZYCJA ESTOŃSKA. 

Mistrzowska drużyna gier sportowych Es- 
zaproponowała rozegranie meczn w 

siatkówce i koszykówce z tutejszemi Kluba- 
mi Sportewemi. 

Rezgrywki nastąpiłyłry między 6—10 bm. 

  

t. j po powrocie drużyny z tournee po Eu- 
ropie. 

    

wanym krainom Wschodu““ 

słuchaczom 

Kine Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino-Teatr 

НЕ!О 
Wileńska 38. tel. 9-26 

Dźwięk. Kino - Teatr | 

Hollywood 
Mickiew. 22, teł. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CASTNO| 
Wielka 47, teł. 15-41. 

o najdawniejszych wyprawach 
morskich z Europy do Indyj pod wodzą Va- 
$со de Gamy, Marco Polo i Kolumba, który je: 

  

wizyjnej udzielono absolutorjum ustępują- 
cemu zarządowi i przystąpiono do wyboru ze 1) K. K. $. Ognisko. 
nowych władz, które brano jak nastėpu-" 2) Ž. T. G. S. Makabi — Wilno. 

prezės ppik. Wenda, I wice-prezės mjr. NZS: Makabi Baranowicze. 

przypomni radjo do dnia 10 lutego 1932 roku. 

  

    

    

Dziś Dramat w 12 aktach według siynnej 

powieści AM. Dumasa. Koncertowa 
premjerai H r e b i a C a G i l 0 S t ro orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna о4 3.30 do 10 wiece. 

Dziś powtórzenie premjery! — Dźwiękowa złota serja polska! — Najnowtzy wysoce artystyczny przebój 

BEZIMIENNI BOHATEROWIE 
W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekr nu: Marja Bogda, Zuła Pogorzelska, Adam Bro- 

dzisz, Eugenjusz Bodo, Stefan Jaracz, W. Biegański ; inni, oraz chór Warsa. 
W filmie najwytworniejszy dancing stolic „ADRIA" 5 

Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. i św. od g. 2-ej. 

® 
Dziś rewela- W rol. gł. Clive Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły porucznik” 
cyjny dramat 24 60 DZ t N x. »e Miriam Hopkins. Film ten odznacza się nietylko frap. scenar., 
ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwięk.-fotograficznej. — NAD PROGRAM: Dźwiękowe atrakcje. 

Na |-szy seans ceny zniżone.  Seansy o godz. 4,6,8i10,15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej 

Polska mowa! Polski śpiew! „CH AM” E skai 
NAD PROGRAM: Urozmaicone do- 

Dła młodzieży dozwolone. Na |-szy seans ceny zniżone 

Dziś tylko w kinie „Casino”! Potężny 100% polski film 
śpiewno-dźwięk. w-g słyn. powieści ЕНгу Orzeszkowej 
W rolach głównych: Krystyna Ankwicz, Mieczysław Cybulski i inni. 

datki dźwiękowe. Początek o g. 4,6, 8.i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | 

PAN | 
ulica Wielka 42. 

KINO KOLEJOWE | 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

  

Dziś! z Mady Christians 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

vis Clebie tylko kochałem |5=3" Wielki 100% dźwięk. p.t. > w rolach głównych. 
NAD PROGRAM: Tygodnik P.A.T 'a i najnowsza komedja dżwiękowa Paramount'u w 2 sktach. 

Uwaga! Wkrótce film, o którym prasa wszechświatowa wyrzekła Ste ro w i 6 c L: A 3 
" s. wa jednogłośnie. że takiego filmu jeszcze nie było, p. t. 

Najwspan. film światowej im (Za murami kiasztoru) 8-akt głęb. wzrusz. dramat z życia 
prodvkcji węgierskiej p. t. Łzy ukejenia kobiety, która się poświęciła. Trag. dzieje wych klssztornej 

i fat. pomylki małżeńskiej, W roli gł. olśniew. piękna Gros Aklan i wybitny artysta Werner Pltschau. 
Początek o gódz. 5, w niedziele i św. o g. 4-ej pp. NASTĘPNY PROGRAM: NA SYBIR z Jadwigą Smosarską 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Kino-Teatr | 

Światowid | 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzien! 100% dźwięk. arcydziełc! 

„. # rozkazu księżniczki 
HENRY GARAT. Śpiew! 

Takiego czsiu i piękna jeezcze Wilno nie oglądało 
Aicypotężna przepiękna operetka w 14 akt. Muzyka Lehara. 
W rol.gł.: Bosko-piękna, słocka LILJANA HARVEY i amant 

sTańcel Nad program: 100% dźwięk. rysunk. komedja Flejszera p. t. Miłość Woźnego. 

Dziś triumfalne zwycięstwo filmu polskiegol WIATR 0D MORZ podług nieśmiertelnej po- 
Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe wieści Stef. Żeromskiego 

W rol. gł: MARJA MALICKA, EUGENJUSZ BODO, K. JUNOSZA-STĘPOWSKI i inni. Pieśni marynarzy 
w wykonaniu chóru Dana. — — — Ceny miejsc nie podwyższone. — — — Dla młodzieży dozwołone. 

Anons! Już wkróce Maurice Chevalier ;„sgeu'”»+ Pieśniarz Paryża 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

  

-Z powodu obecne- 

"go kryzysu gospo- 

darczego poleca 

własnego 

znana 
firma 

Co tydzień 

  

KOŁDRY 
B-cia CHANUTIN 

Wilno, Niemiecka 2 
Duże kołdry od 12 21. 

Dziś! Przepojony namiętnością dramat To tragedja człowicka, walczącego 
ludzkich 6erc, miłości i poświęcenia MĄŻ- KO c H A N EK o miłość swojej żony. 
W rolach głównych: premjowana piękność amerykańska Catherine Daleowen i pełen temper. Warner Baxter 
Nad program: Tygodniki dźwiękowe Foxa. Początek o g. 4-ej, w dnie świąt. o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

  

PROSZEK 

GOŚ 
L „2iA DOROSŁYCH | "DLA DOROSŁYCH 

z rozmaitych mate- 

dałów i najlepszej 
waty 

wyrobu po cenach niebywale niskich 

OSTRZEŻENIE. ?e2y KUBNIE NALEŻY 
AKCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ZADAĆ TYŁNO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KO GUTKIEM” 
GĄSECNIEGOQ ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
/ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWIUCTW, UPOR: 
czywiE BOŁECANYCH. W PODOBNEĆG DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

Firma egz. 
9 odr. 1890. 

Również wyrabia się kołdry na puchu. E 

otrzymujemy ostatnie nowości materjałów na kołdry. 8 

    

IRAS DR . 

  

  

  

KR 

  

MAMY ZASZCZYT ZAWIADOMIĆ, ŻE 

Polska Składnica Sportowa „START” 
została PRZENIESIONA z dniem 3-go lutego na 

Bogato zaopatrzony dział sportów zimowych 
i dział gramofonowy. Ceny na płyty zniżone. 

Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 
już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubranią do czyszczenia i far- 
bowania. 

Prasownia, farbiarnia i RAR = 
56 LNO, 

„EXPRESS Wielka 31, tel. 17.00 
CENY ZNIŽONE 

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
Gotową robotę przechowujemy až do sezonu 

Wygodniej i na 

ÓLEWSKĄ 1 

żadnych kosztów 
  

  

„POLONIA-LUDOWE“ 
i „POLONIA-LUKSUSOWE“ 

„POLONOZ“ Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

„Przedstawiciel na Wilno C. KUL BIS, ul. Ostrobramska Nr. 17. 

Żądsć wszędzie. 

i letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 
  

WIELKA NAGRODA! 
Celem rozpowszechnienia naszego przedsiębior- 

stwa między czytelnikami niniejszego pisma, firma 
nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej nagrody 
rozmaite towary. Każdy czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 

kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską, pościelową. kołdry watowe, zegarki, 
instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, filmowe 
i inne przedmioty wartościowe, jcżeli nadeśle 
prawidłowe rozwiązanie niniejszego zadania, 

B-Z P—A—Y N=E—A K—Ł—CZ— 

Kreski należy zastąpić literami, aby otrzymać 
powszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 

jj Palaty: przestali używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT" 

Żądać wszędzie. 

10297 

  

  

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
CALEL NO 
Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

«nk WEŁNY I JEDWABIU 
Ceny niezwykle niskie. Prosimy przekonać się. 

dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. Szoier 

(z zielonem prawem 
jazdy) poszukuje po- 
sady Dowiedzieć się 
M. Pohułanka 7—13 
u dozorcy. 10227 

Niemiecka 19 

Telef. 830. 

na zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adresu, 
na-co WP. otrzyma szczegóły i niespodziankę. Posia- 
damy dużo listów dziękczynnych. 

Polska Samopomoc Włókiennicza 

ŁÓDŹ V 
skrzynka pocztowa 7, Oddział 119 

10254     
  

IRT : 

+ © Wydawnictwo 

  

„Rurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znićz”,    
   = GLIOTEK KA 

  

Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, lub“   
Wilno, uł. Ś-to Jańska t; telefon 3-40 

Ko" 

ca Pileckiego na materac, lecz więcej ważą 
cy Pilecki w 5 minucie bocznym rzutem za 
ramiona zwycięża przeciwnika. Walka pod 
względem technicznym b. słaba. 

Romanowski (23 p. ul). 
Klasa M-A. 1) ppor. Partun (3 D. A. K.) 2: 

ppor, Sawicki (19 p. a. 1.) i 3) ppor. Domański 
(4 p. uł). 

    

BIAŁEGO tygodnia nie URZĄDZAMY 
SZUMNYCH reklam nie UMIESZCZAMY 

Fecz 

sprzedajemy WSZYSTKIE towary po 

CENACH KONKURENCYJNYCH 

PROSIMY PRZEKONAĆ SIĘ 

K. RUTKOWSKI iJ. DOMAGAŁA 
Wilno, Wielka 47. Tel. 14-02. 10306 

NUGSZEZARSEBEBEB EBE MEEUERZUEWEN SZM 

Zawiadomienie. Ogłoszenie. 
Zarząd Spółdzielni Inwalidów Skrzynka. Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej wia 

rzy w Wilnie podaje do wiadomości, że w dniu | domości, że w dniu 5-go lutego r. b. odbędzie 
14 lutego 1932 r. w lokału Spółdzielni przy ul. | się licytacja o godz. 1i-ej rano przy ul. Szep- 
Żeligowskiego 1, o godz. 10-ej rano w pierw- | tyckiego dom Nr. 16a czterech autobusów w 
szym terminie, a o godz. później t. j. o godz. 11 | ruchu i jednej taksówki w dobrym stanie i dn. 
w drugim terminie odbędzie się Walne Zgro- | 10-go lutego r. b. o godz. 10-ej rano przy ulicy 
madzenie członków Spółdzielni z następują: | Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkańskiej 
cym porządkiem dziennym: sprzętów domowych oraz fortepjanu i fishar- 

1) Zagajenie, wybór prezydjum. „ mon ji, zasekwestrowanych - и poszczególnych 

  

2) Odczytanie sprawozdań Zarządu i Rady | płatników za zaległe podakti. 
Nadzorczej za rok 1931 r. Magistrat. 

3) Dyskusja nad sprawozdaniami, zatwier 
dzenie bilansów i podział nadwyżki. sem.   

4) Uzupełniające wybory do władz Spół: 
dzielni. 

5) Wolne wnioski. 
Zebranie odbyte w drugim terminie jest 

prawomocne bez względu na ilość obecnych 
członków. 

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

W związku z urządzeniem własnych składów 

połączonych torem kolejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
. z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS' 

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

Zarząd Spółdzielni Inwalidów 
Skrzynkarzy ' 

KONKURS 
na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w 

Wilnie, która działalnością swą obejmuje po- 
wiaty administracyjne: Wileńskó-Trocki, Świę 
ciański, Brasławski, Dziśnieński, Postawski, 

Wilejski, Molodecki, Oszmianski i m. Wilno. 
Kandydaci na to stanowisko winni wyka- 

zać że: 
1) posiadają obywatelstwo polskie, 
2) czynią zadość warunkom przepisanyru 

w art. 25 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 29-go listopada 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 81 poz. 635) przy ewentual- 
nem uwzględnieniu art. 76, zdanie drugie, te- 

goż rozporządzenia. 
Wynagrodzenie za pracę na tem stanowi- 

sku będzie utsalone przy zawieraniu umowy 

służbowej. 
Nadanie stanowiska nastąpi prowizorycz- 

nie ztem, że w razie zadawalającej pracy na 

  

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

  

DZAZEEEEM 
Od roku 18.3 istnieje | 

= = 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sy pislūs i ga- 
biuetowe, kradensy, 

stoły, szaty, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

Ea dogodnych warmikach 

Mieszkanie 
do wynajęcia z 4-ch i 5-ciu 
pokoi i wszelkiemi nowo- 

czesnemi wygodami. 
Zwierzyn., Fabryczna 20 

Dowynajęcia 
lokal: 2 pokoje, kuchnia 
i przedpokój, nadaje się 
na biuro — Wiłeńska 15. 

Do wynajęcia 
mieszkanie słoneczne, 

suche i ciepłe, 3 pokoje, 
przedpokój i kuchnia 

  

  

  

tem stanowisku, nastąpi stabilizacja, stosow- I NA RATY. й ;1;.::?1:1“;::;23‘?;& 
nie do postanowień przepisów służbowych. : NADESZŁY NOWOŚCI. 

Podania udokumentowane uwierzytelnio- 8324 * Dowynajęcia 
2 pokoje z kuchnią w naj- 
lepszym punkcie miasta 

Ogłądać od 9 r. do 3 pp. 
ulica Zamkowa 3, m. 3. 

nemi odpisami świadectw należy składać w Ka 
sie Chorych w Wilnie w zapieczętowanych ko. 
pertach z napisem: „Konkurs na stanowisko 
dyrektora Kasy Chorych w Wilnie'—do godzi- 

  

OSTRZENIE nożykówGil- 
lette, Eclipse, etc. fabr. 

SASA . ia 15 lutego 1932 sposobem po I5 gr. tylko 
ny dwunastej w. południe dnia 15 lutego LOG | w Skł Apt]. PRŪŽANA, | GOA 

„Do podania należy dołączyć dokładny | Miekiewicza 15 vic-a-vis | NOWOOTWORZONA 
opis życia, (eurrieulum vitae) ze szczególnem: | hotelu Georges. 10255 POLSKA 
uwzględnieniem pracy w instytucjach ubez- 
pieczeń społecznych. 

Podania, które pozostaną bez odpowiedzi, 
należy uważać za nieuwzględnione. 

Wilno, dnia 1 lutego 1932 r. 

3 (—) Katkowski 
Komisarz Zarządzający Kasy Chorych 

  

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 28 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 

mleko zsiadłe, wędliny 
iinne chłodne zakąski 

U. S. B. poszu- 
kuje lekcyj za 

wynagrodze- 
niem Specjalność nie- 

_miecki. Wiadomość: Do- 

minikańska Nr. 17, m. 5; 
międ y godz. |1—1 pP- 

Aa i 

Pianino zagećniczne 
do sprzedania- špiesznie 

Dominikańska 13—8 

Studant 
skromnem 

napoje chłodzące orn: 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

od 70 gr. 

(TOO 

      Czy jesteś jaż członkiem LGPP-u? 
  

  

  
" Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

ETEE EET ME OIORACEEETEOR. 

Pepierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

ERRA KPD I ODRODÓCORÓR. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
8434 

Jr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłolowe» 

Wileńska 3 
od goda. 8—1 1 4—8.. 

tel, 567. 6677 

М. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

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

W. Z. P. 29. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłet'we, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-50, 

0d gidz. 9—12 1 4—8. 

        

Dr. SZYRWIND 
choroby wenerycznne, 
skórne i moezopłciowe 

Wielka 19, od9—1 i 3—7 

Nr aim 
przyjmuje od 9 do 7 wa 
uliea Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Na. 69. 85286 

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 

przeprowadziła stę 
uł. Mickiewicza 22, m. 9 

W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
eprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

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

OKAZYJNIE 
ubrania, obawie, pianina, 
samochody i wiele in. 

pozostałych z licytacji 
sprzedaje tanio 

LOMBARD 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
(od 9 do Ž pp. i od 5 do 
7 w.) Uwaga: Codzień 
(od 9 do 2 pp.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 
staw złota, srebra, bry- 
Jantów i in. przedmiotów 

      

  

  

  

Od 1 do 15.1. przyjm. się: 
zapisy do grupy początk. 

dła naucz. jęz. angielsk. 

N. Gawrońska, Słowac- 
kiego 1—10, tel, 8-30. od 

godz. 3—5 

Student 
0. 5. В. znajdujący 
się w krytycznem po- 
łożeniu poszukuje 
lekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 
minikańska 17, m. 5. 

Krawcowa 
praktycznie i dosko- 

nale szyjąca poszu- 
kuje zajęcia. Adres 
w Redakcji dla A.B. 

    

   


