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INCYDENT KŁAJPEDZKI. 
Genewa, 10. IL. 1932. 

„Litewski zamach stanu w Kłaj- 

pedzie“. — „Mocna ręka Litwy w 

Kłajpedzie'* — oto tytuły obszernych 

depesz, które się ukazały przed kilku 

dniami w gazetach niemieckich. wy- 

wołując duże poruszenie w kołach Li 

gii Konferencji. Nejednemu wydało 

się, że Litwa, idąc za przykładem Ja- 

ponji, korzysta z notorycznej niechę- 

ci Ligi do działania, aby ograniczyć 

zabezpieczoną autonomją hegomon ję 

niemiecką w Klajpedzie. O zamierze- 

niach tego rodzaju pisały już od pew- 

nego czasu gazety wschodnio - prus- 

kie, alarmując Berlin i Genewę. Na 

nieszczęsną Radę Ligi, obradującą w 

permanencji, ale bez wyniku, 

nowy kłopot. 

Rząd berliński zareagował na wy- 

padki kłajpedzkie bardzo szybko i 

energicznie. Kanclerz Briining, który 

dwa tyłko dni spędził w Genewie, wy 

stosował zaraz po przyjeździe żąda- 

nie, aby tą sprawą a się Rada i 

wyraził ehęć osobistego hczestnictwa 

w posiedzeniu. "Nic z tego wpraw- 

dzie nie wyszło, gdyż delegat litewski 

na konferencji, p. Klimas, oświadczył 

  

że nie posiada pełnomocnictwa od 

swego rządu do występowania w tej 

sprawie. 

Nota niemiecka powędrowała do 

Kowna, łecz już nazajutrz niemiecki 

wiceminister spraw 

von Biilow powtórnie zażądał zwoła- 

nia Rady natychmiast po zjawieniu 

się w Genewie pełnomocnika rządu 

litewskiego i zapowiedział, że wystą- 

pi z konkretną propozycją co do u- 

regulowania sprawy. Wczoraj otrzy- 

mano z Kowna wiadomość, że min. 

"Zaunius przyjedzie sam do Genewy, 

Skoro tyłko stan zdrowia mu na to po 

= Żądanie swoje rząd niemiecki o- 

piera na art. 17 ust. 2 Konwencji 

kła jpedzkiej, który uprawnia każde- 

go członka Rady do zwrócenia uwagi 

na naruszenie przepisów konwencji. 

Gubernator Merkis, zdaniem noty 

niemieckiej, nieprawnie usunął pre- 

žydenta Dyrektorjum Bóttchera z je- 
go urzędu i utworzył prowizoryczny 

zarząd sprawami Dyrektorjum wbrew 

woli Sejmiku. Dalsze szczegóły, jak 

internowanie Bóttchera w jakichś ko- 

szarach i zakaz opuszczenia miejsca 

zamieszkania przez innych członków 

wywołały w sąsiedniej prowincji nie- 

mieckiej takie poruszenie, iż samo- 

rządowe organy wschodnio - pruskie 

uznały za potrzebne zwrócić się do 

rządu z żądaniem ńiezwłocznej inter- 

wencji. 

zagranicznych 

Zachowanie się sfer urzędowych 

niemieckich i lokalnych wschodnio - 

pruskich rzuca ciekawe światło na 

ich zasadniczy stosunek do sytuacji 

w Kłajpedzie. Reakcja jest tak bezpo- 

Średnia i gwałtowna, że nie można 

jej objaśnić tyłko współczuciem dla 

pokrzywdzonych ziomków. P. Bót- 

tcher zresztą osobistej krzywdy nie 

doznał z wyjątkiem  parudniowego 

pozbawienia swobody ruchów. W po- 

łudniowym Tyrolu od 10-ciu lat od- 

bywa się bezwzględne tępienie nie- 

mieckości, a mimo to żadnych odru- 

chów protestu w Niemczech to nie 

wywołuje, bowiem polityka Rzeszy 

nakazuje unikać zatargu z Włochami. 

Kłajpedy natomiast żąden Niemiec się 

nie wyrzekł. Jest ona w jego oczach 

depozytem, złożonym Litwie na czas 

przejściowy, dopóki względy wyższej 

polityki tego wymagają. Kłajpedę u- 

stąpiły Niemcy mocarstwom sprzy- 

mierzonym, ale zgody swej na odda- 

nie jej Litwie nigdy nie wyraziły i 

sygnatarjuszem konwencji kłajpedz- 

kiej nie są. Takie jest przekonanie 

każdego Niemca, i protest królewiec- 

  

spadł 

kich organów samorządowych jest 

tego przekonania szczerym i bezpo- 

średnim objawem. Wobec nakazów 

niemieckiej polityki ogólnej, mogą 

tam ścierpieć suwerenność litewską, 

ale nie może ona usunąć hegomonji 

niemieckiej. 

Być może, że formalnie guberna- 

tor Merkis nie jest w zgodzie z prze- 

pisami konwencji, która stanowi, że 

prezydent Dyrektorjatu pozostaje na 

swoim urzędzie tak długo, dopóki po- 

siąda zaufanie Sejmiku. Ale nie moż- 

na wyobrazić, aby ten przepis był 

bezwzględny nawet w tym wypadku, 

jeżeli prezydent nie zachowuje ko- 

niecznej lojalności wobec rządu cen- 

tralnego. P. Bóttcher udał się urzędo- 

wo do Berlina wbrew woli Kowna, ka 

rzystując z dość dwuznacznej protek- 

cji konsula niemieckiego w Kłajpe- 

dzie, i prowadził z rządem niemiec- 

kim — na własną rękę — pertrakta- 

cje na temat eksportu świń z terytor- 

jum Kłajpedy. Do tego rodzaju samo- 

dzielnych kroków konwencja go nie- 

wątpliwie nie upoważnia. Kłajpeda 

bowiem stanowi jeden obszar celny 

z Litwą i odrębnych umów handlo- 

wych zawierać nie może. Wynika stąd 

że p. Bóttcher dopuścił się przekro- 

czenia swoich uprawnień w sposób ja 

skrawo niezgodny z obowiązkiem lo- 

jalności wobec swego państwa, czyli 

naruszył przepisy konwencji przed- 

ten, zanim uczynił to samo w drodze 

reakcji p. Merkis. 

Czy wybrał on odpowiedni spo- 

sób, aby przyprowadzić do porządku 

krnąbrnego prezydenta Dyrektorjatu 

-— niech to rozstrzyga Kowno czy Ge- 

newa. Kanclerz Briining jest widocz- 

nie tego zdania, że Quod lieet Jovi, 

non lieet bovi, przytem Jowiszem 

kłajpedzkim jest dlań p. Bóttcher, 

wątpić jednak można, czy to zdanie 

podzieli cała Rada Ligi.“ 
Najpierw wypadnie jej rozstrzyg- 

nąć kwestję formalną, bowiem Litwa 

będzie zapewne kwestjonować tytuł 

prawny Niemiec do interwencji, uza- 

sadniając swój sprzeciw tem, że Nie- 

mcy nie są sygnatarjuszami konwen- 

cji kłajpedzkiej i w chwili jej podpi- 

sywania nie były członkiem Ligi. Jed 

nakże szanse tego sprzeciwu są nie 

wielkie, gdyż przed paru laty analo- 

giczna interwencja Berlina została 

przyjęta, mimo, że p. Zaunius zastrze- 

gał, aby nie było to uważane w przy- 

szłości za precedens. Meritum spra- 
wy jest bardziej sporne. Wprawdzie 

przepis konwencji jest wyraźny: prze 

wodniczący * Dyrektorjatu pozostaje 

na urzędzie dopóty, dopóki posiada 

zaufanie Sejmiku. Ale powstaje py- 

tanie czy także wtedy, jeżeli przekra- 

cza swoje kompetencje i wpada w 

konflikt -już nietylko z rządem cen- 

tralnym, ale poprostu z kodeksem kar 

nym. Oczywiście nie z powodu świnek 

które chciał ulokować na rynku nie- 

mieckim, 

dzialania, pomimo wiedzy i woli rzą- 

  

ale wskutek samowolnego 

du kowieńskiego w sprawie, mającej 

pod względem gospodarczym znacze- 

nie ogólnopaństwowe. Konszachty z 

konsulem niemieckim, oraz odmowa 

ustąpienia z zajmowanego urzędu 

wskazują, że p. Bóttcher nie poczuwa 

się do wielkiego respektu wobec swej 

centralnej władzy i dość jednostron- 

nie pojmuje swe obowiązki przedsta- 

wicieła interesów niemieckiej ludnoś- 

ci obszaru autonomicznego. Jakże to 

wszystko pogodzić z przepisami kon- 

wencji, zwłaszcza jeżeli, jak słychać, 

p. Bóttcher zostanie postawiony w 

stan oskarżenia przez władze sądo- 

we? Czyżby i wtedy miał być nieusu- 

walnym z tego tylko powodu, że „po- 

siada zaufanie Sejmiku'*'? 

Sprawa jest dość skomplikowana, 

ale poza obcesowością p. Merkisa, 

którą trzeba zapisać na karb jego tem 

peramentu, nie widać w niej argumen 

tów, pragnących uzasadnić interwen- 

cję niemiecką. Żaden rząd nie Ścier- 

pi w państwie takich objawów samo- 

woli i nielojalności, jakich dopuścił 

się p.Bóttcher, choćby one dotyczyły 

drobnej kwestji wywozu świń, skoro 

te objawy noszą charakter symptoma 

tyczny. Ale o ile p. Merkis jest w Kłaj 

pedzie energiczny i nieugięty, o tyle 

p. Zaunius w Genewie łagodny i gięt- 

ki... : 
Testis, 

Na forum Ligi Narodów. 
Przemówienia min. ven Biilowa i Zauniusa. — Przekazanie 

sprawy komitetowi prawników. 
GENEWA, (Pat), W sebotę po południu 

cdbyło się posiedzenie Rady Ligi w sprawie 
Kiajpedy. Posiedzenie trwało trzy godziny. 
Niemey reprezentował podsekretarz stanu 
von Būlcw, Litwę — minister Zaunius, An- 

glję po raz pierwszy — lord Londonderry. 
Buelow wygłosił dłuższe przemówienie, w 
którem przedstawił niemiecki punkt widze- 
nia. Główną ezęść swej mowy poświęcił Bu- 
eiow pedróży prezydenta dyrektorjatu Kłaj- 
pedy Hoettekera do Lendynu, która to pod- 

róż pierwsza była motywem wydanych przez 
rząd litewski zarządzeń. Zdaniem mówey; po- 
dróż RBeetichera nosiła charakter zupełnie 
prywatny. Prezydent dyrektorjatu jest szefem 
przedsiębiorstw rolnych i w tym charakterze 
asystował w Berfinie na posiedzeniach syn- 

dykatu azotowego 4 potasowego. Pozatem 
skorzystał on z pobytu w Brlinie, by -zbadać 

możliwość wywozu płodów rolnych do Nie- 
miec, €0, zdaniem Boettehera, leżało także 

w interesie Litwy.Reprezentant Niemiee po-” 
leniizował następnie z argumentami rządu 
Ktewskiego, który, powołając się na tekst 
przepustki, wydanej jednemu z towarzyszy 

  

Boettchera, jak również na fakt, iż Boett- 
eher na koszt podróży pobrał pieniądze z 0- 
fiejalnej kasy Kłajpedy, zaprzecza, jakoby 
podróż Boettehera miała charakter prywatny. 
Zdaniem Buełowa, dowody te są nieistotne. 
Buelow oświadezył, że sytuacja w Kłajpedzie 
jest krytyczna. Od szeregu lat istnieje stan 
wcjenny. Wołność prasy jest ograniczona. 
Obeenie patrole wojskowe przebiegają ulice 
miasta w. konkluzji mówca wezwał Radę 
by usunęła gwałt zadany prawu i by na przy 
szłeść zabezpieczyła autonomię Kłajpedy. 

Przedstawiciel Litwy Zaanius w dłuższem 
przemówieniu zbija punkt po punkcie wy- 
wody Boettehera. Podkreśla on, że rząd nie- 
mieeki ma prawo tyłko na zwrócenie uwagi 
Rady na ewentuahre naruszenie statutu kłaj- 
pedzkiego, lecz nie posiada żadnych upraw- 
nień do oeeniania polityki rządu litewskiego. 
Minister Zaunius zaprzecza także, by sytu- 
acja w Kłajpedzie byla taka, jak ją opisał 
Buelow. Panuje tam zupełny spokój, Nastę- 
pnie mówca zajął się podróżą Boetichera, 
wskazując na to, że prezydent dyrektorjatu 
udzł się do Berlina, byp rowadzić z rządem 

niemieckim rokowania bez wiedzy rządu li- 
tewskiego. Minister Litwy wskazał także na 
to, że Boettcher odbył konferencje nietylko 
w niemieckiem ministerstwie rołnietwa, lecz 
także na Wilhelmstrasse. Dotyczyły one do- 
datkowych pensyj, któreby były wypłacane 
urzędnikom, sędziom į mauezycielom na te- 
ryterjum Klajpedy. Oddawna już — stwier- 
dza Zaunius — rząd niemiecki w różnej 
formie opłacał urzędników kłajpedzkich i 
subwencjonował dzienniki niemieckie, wy- 
chodzące w Kłajpedzie. W konkluzji Za- 
unius stwierdził, że prezydent dyrektorjatu 
pogwałcił statut kłajpedzki, przez prowa- 
dzenie rokowań poza granicami kraju. Wo- 

bee tego zarządzenia gubernatera Merkisa 
nie stanowią pogwałeenia statutu. 

Przemawiająe ponownie sekretarz stanu 
v. Buelow polemizował z Zauniusem, zaj- 
mująe się głównie zarzutem zdrady stanu, 
postawionym według twierdzenia Buełowa 
Boettcherowi przez Zauniusa. Minister Za- 
unius natychmiast odpowiedział, że ani razu 
nie mówił o zdradzie stanu. Gdyby to była 
zdrada stanu, to rząd litewski zareagowałby 
zupełnie inaczej. Mówea protestował prze- 
eiwko przeinaczaniu jego słów przez repre- 
zentanta Niemiec. н 

Sprawozdawca przedstawiciel Norwegji 
Solban prosił o pezostawienie mu nieco cza- 
su na opracowanie raportu oraz o zgodę na 
powołanie komitetu przwników, który wy- 
powiedziałby się na temat, czy odwołanie 
prezydenta dyrektorjata jest, czy nie jest 
sprzeczne ze statutem Kłajpedy. Nad pro- 
pozycją tą wywiązała się dyskusja. Buelow 
bezskutecznie próbował uzyskać od Rady, 
by wypowiedziała się ona za ukonstytuowa- 
niem prowizorycznego dyrcktoriatu. Zauni- 
us kwestjonował prawo Rady do decydowa- 
nia w tej sprawie, jak również krytykował 
proponowaną procedurę. W końcu obie stra 
ny wyraziły zgodę na tę procedurę. 

  

Generalna debata w Genewie. 
Dalsze przemówienia. 

GENEWA, (Pat). Konfereneja rozbroje- 
niowa kontynuowała w sobotę dyskusję ge- 
nerałną. Na wstępie przewodniczący kon- 
terencji Henderson wezwał delegucje, które 
wialy zamiar przedstawić konkretne propo 

„ zycje, do złożenia ieh w formie oddzielnych 
memorendów, © ile możności w formie tab 
Me. Pierwszy przemówił delegat kanadyjski 
Pcericey, który oświadczył, że rząd = 
popiera wszelkie propozyeje, TB 
zuiżenia i redukcji zbrojeń. 

Po piu zabrał głos łotewski delegat Za- 
rinsz, Ka, wyraził sympatje rządu łetew. 
skiego dla propczyeyj francuskich, w szeze+ 
gólności dla idei stworzenia armji między- 
narodowej, jak również zakszu pewnych ka: 
tegoryj zbrojeń. 

Trzecim móweą był delegat Węgier Apo 
ponyi. Nie może en przyjąć w całości pro- 
jektu konwencji, ale nie sprzeciwia się, by 
stanowił on ramy ogólne prae konferencji 
W konkluzji Apponyi sformułował postula- 
ty węgierskie, które zmierzają do zapew- 
nienia wszystkim równego prawa do mini- 
mum zbrojeń, dającego się pogodzić z bez- 
pieczeństwem narodu oraz do zakazu pew- 
nyeh ofenzywnych kategoryj zbrojeń. Ap- 
ponyl nie domaga się natychmiastowej rea- 

lizacji postulatów węgierskich, a jedynie u- 
czynienia pierwszego kroku w tym kierunku 

GENEWA, (Pat). Jako ostatni z mówców 
w sobotę zabrał głos delegat chiński Yen, 
który oświadczył, że pólityka Chin w dzie- 
dzinie zbrojeń załeżeć będzie od wyniku 
obecnego zatargu wojennego, W. zasadzie 
Chiny są za rozbrajeniem, gdyż uważają. że 
wiełkie zbrojenia stają się instrumentem im- 
perjalizmu polityćznego. Samo posiadanie 
wielkiej armji stwarza okazję posługiwania 
się nią 1 dążenia da władania nad innemt 
narodami. Wydarzenia wiluropie w reku 
1914. i obeene Syaternia w Azjł „SA tega 
dowodem. 

Delegat chiński wee propozycje, do- 
tycząee zmniejszenia zbrojeń, . popiera też 
propozycje Wielkiej Brytanjł, zmierzające 
do zakazu pewnego rodzaju zbrojeń, służą- 
cych do wojny ofepzywnej, gdyż ułatwiają 
one agresję. Jednakże zmniejszenie zbrojeń 
nie wystareza. Delegat chiński przyznaje 
pod tym względem słuszność ministrowi Tur- 
dieu i wyraża zgodę na propozycje francus- 
kie, w szezególneści te, które dotyczą usta- 
lenia definieji napastnika, zrealizowania ©- 
howiązkowego arbitraża i zapewnienia szyb- 
kośei deeyzji organów międzynarodowych. 

   

Propozycje poiskie 
dotyczące rozbrojenia mera!nego. 

GENEWA, 13, 2. (Pat). W dniu 13 
b. m. delegacja połska złożyła prze- 
wsedniczącen:a konfer. rozbrojenio- 
weį Hendersonowi propozyeje doty- 
ezące stopniowego realizowania roz- 
krojenia moralnego. Propozycje te 3ą 
następujące: 

1) REFORMA W PRAWODAW- 
STWIE NARODOWEM. Wohec tego, 
że obowiązujące prawodawstwa po- 
szczególnych krajów niedostatecznie 
biorą pod uwagę nowe konieczności, 
wynikające z ewolucji stosunków mię 
dzynarodowych i ograniczają się do 
ochrony interesów czysto narodowych 
rząd polski proponuje zająć się przy- 
stosowaniem ustaw narodowych do 
obeenego stadjaum rozwoju życia mię- 
dzynarodowege. Miałoby to na celu 
określenie eałej kategerji czynów, 
sprzecznych z dohremi stosunkami 
międzynarodowemi i niebezpiecznych 
dia pokoju świata, jak np. publiczne 
podburzanie do wojny, propaganda, 
zmierzająca de nakłaniania państw, 
by pogwałciły prawo międzynaredo- 
we, umyślie rozpowszeehnianie fał- 
szywych lub zniekształconych wiado- 
mości oraz fałszywych dókumentów, 
mogących zakłócić stosunki między 
państwami. 

2) PRASA. Wobec tego, że dzien- 
niki i perjodyki działają na prądy о- 
pinji publicznej i mają przez te znacz- 
ny wpływ na współżycie międzynaro- 
dowe, rząd polski proponuje zwołanie 
w jak najszybszym czasie konfereneji 
reprezetnantów związków zawodo- 
wych dziennikarzy i wydawców ce- 
łem przestudjowania zarządzeń, któ- 
re mogłyby być powzięte dła zapew- 

  

  

nienia realizaeji idei rozbrojenia mo- 
ralnego w dziedzinie prasowej. 

3) WYCHOWANIE. Wobec tego, 
że przyszłość pokoża zależy od ducha, 
w jakim wyehowuje się miode pokołe 
nia i biorąc ped uwagę, że wszelkie 
wysiłki w kierunku zorganizowania 
wspólnoty międzynarodowej będą 
daremne, jeśli mentalneść młodzieży 
nie będzie skierowana ku pokojowi 
jako najwyższemu dobru, — rząd po! 
ski proponuje stepniowe realizowanie 
przez zobowiązania międzynarodowe 
załeceń i sugestyj, dawniej ustalonych 
W związku z tem należy zwrócić uwa 
Bę na to, że pożądane jest poddanie 
ogólnej rewizji podręczników szkoi- 
nych, wprowadzenie w  uczełniach 
wszelkiego stopnia nauczania nauki e 
Lidze Nar. o współpracy międzynaro- 
dowej i o życiu innych narodów, jak 
również zachęta ze strony rządów do 
zbliżenia między studentami i ciałem 
nauczycielskiem poszczególnych kra- 
jów. 

4) RADJO, KINO, TEATR. Wobce 
tego, że na opinię publiczną mają 
wszelkiego rodzaju manifestacje kul- 
turalne, jak radjo, kino, teatr, duż 
wpływ, rząd połski proponuje powzię- 
cie zarządzeń celem zapobieżenia w 
tej dziedzinie nadużyciem, niebezpie- 

cznym dła dobrego porozumienia mię 
dzy narodami. O ile chodzi o radjo. 
to rząd polski uważa, że uczynionohy 
poważny krok naprzód przez zawarci 
konwencji ogólnej w tej dziedzinie. 
Należy zaznaczyć, że części progra- 
mów radjowyeh, dotyczące stosunków 
międzynarodowych, są naogół zare- 
zerwowane dla rządów i dla otiejal- 

  

nych ageneyj informacyjnych. Zebo- 
wiązania rządów do przestrzegania 
zasady rozbrojenia merzlnego: przy. 
wykonaniu tego przywileju przyczy- 
niłyby się wainie do: zrealizowania 
rozbrojenia moralnego w tej dziedzi- 
nie. Biorąc pod uwagę, że fiimy i sztu 
ki teatralne są naogół poddane cer- 
zurze urzędów publicznych, rząd pol- 
ski proponuje, by państwa zobowia- 
zały się zakazać wyświetlania filmów 
i przedstawień teatralnych, zdolnych 
rczjątrzyć stosunki międzynarodowe, 
z drugiej zaś strony popierać, np. 
przez uwolnienie od podatków, Simy 
i przedstawienia propagandy poko- 

jowej. . 
5) UWAGI OGÓLNE.. Rozumie 

się samo przez się, że zrealizowanie 
koncepcyj, dotyczących stanowiska 
rządu wobec działalności jednostek, 
pozbawione byłoby wszelkiej wartoś- 
ci, jeśliby państwa w swych wzajem- 
nych stosunkach nie respektowały za- 
sadniczej idei rozbrojenia moralnego. 
Omawiane tu dzieło nie będzie pełne, 
jeżeli polityka zagraniczna państw 
nie będzie w zgodzie z wysilkami, 
czynionemi przez nie na rzecz POZ- 

brojenia moralnego. 
Rząd polski proponuje przekaza- 

nie sprawy rozbrojenia moralnego ka 
misji głównej, która niewątpliwie ze- 
chee powierzyć podkomisji żądanie 
opracowania koniecznej lub koniecz- 
nych konweney 

  

Błogosławieństwo Ojca Św. 
WARSZAWA, (Pat). Z okazji 10- 

lecia pontyfikatu Ojca Świętego Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej i p. Mar- 
szałek Piłsudski wystosowali do Ojca 

Świętego depesze gratulacyjne, na któ 
re Papież odpowiedział w serdecznych 
słowach, przesyłając swe ojcowskie 
błogosławieństwo dla obu dostojni- 
ków i dla całej Polski. 

Obniżki płac urzędniczych 
nie będzie. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W niektórych dziennikach stałecz- 
nych opozycyjnych ukazała się po- 
głoska, że z dniem t kwietnia. płace 
urzędników panstwowych na prowin- 
cji będą obniżone o 10 proc. Sfery 
rządowe oficjalnie komunikują, że 
pogłoski te nie odpowiadają prawdzie 
Ani w rządzie, ani w kołach rządo- 
wych sprawa iakichkciwiek obniżek 
płac urzędniczych nie brana jest pod 
uwagę. 

Rocznica legjonowa. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 13 

b. m. jako w rocznicę przebicia się 2 
brygady legjonów przez front austrja- 
cki w roku 1918, została odprawiona 
w kościele garnizonowym o godz. 10 
rano uroczysta żałobna Msza Św. za 
spokój dusz poległych bohaterów. 

Projekt ustroju szkolnictwa 
w komisji oświatowej Sejmu. 

WARSZAWA, (Pati. Komisja oświatowa 

Sejmu w dalszym ciągu prowadziła debaty 
nad projektem ustawy o ustroju szkolnictwa. 
Rozpatrywano na sobotniem posiedzęniu ar- 
tykuły, dotyczące szkół wyższych. Referent 
pos. SMULIKOWSKI zaproponował ważną 
poprawkę w art. 51 w punktach 2 i 3, wpro- 
wadzającą porozumienie się z radami wy- 
działowemi uniwersytetów odnośnie do przyj 
mowania absołwentów szkół średnich do uni- 
wersytetów i szkół wyższych. 

Po przemówieniach kilku posłów szcze- 
gółowych wyjaśnień udzielał wiceminister 
РТЕВАСК!. W! odpowiedzi pos. Sommerste- 
inowi wiceminister podkreśla, że zamiar o- 
graniczenia przez ściślejszy dobór kandyda-      

     
   

    

tów do 6ł wyższych odnosi się do ogól- 
nej polityki i rząd stanowczo nie: myśh tu- 
taj o jakichkołwiek zagadnieniach narodo-    wościowych. Odnośnie do poruszonego za- 
gadnienia matury 'wiceminister zwraca uwa- 
ge, że egzaminy dojrzałości trwać będą tak 
długo, jak długo zreformowane szkolnictwo» 
średnie nie da pewnej gwarancji, że na za- 
sadzie selekcji jedynie najlepsze jednostki 
będą szły na wyższe studja. (Co 'się tyczy 
sprawy oddzielnego studjum. dła obrony le- 
chnicznej państwa i nauki obywatelstwa, wi- 
ceminister wyjašnia, že jest ona potrzebne 

ze względu na pewne konieczności państwo- 
we, którym nie mogą słu poszczególne 
katedry profesorskie, poświęcone ścisłym ba 
daniom naukowym. 

  

Popierzjele Przemysł Rrałowy 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
* Przvimuie 12—2 3 5—7 

Hwizytorki (29)! 
Niebywałe warunki sprzedaży. Towar świa- 

towej marki. Warłościowe premje. Najwięk- 

sza prowizja. W. Pobułanka 15/12, tel. 17-30. 

  

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Uchwalenie preliminarza I ustawy skarbowej, ustawy 

© poborze rekruta i Innych. 
WARSZAWA, (Pat). Marszałek Świtalski 

otworzył posiedzenie o godz. 16 m. 45: Na 
ławach rządowych obecny był cały rząd z 
premjerem Prystorem na > 
Przed porządkiem d marszałek 

  

udzielił głosu pos, BRODACKIEMU ze Str. 
Ludowego, który zabrał głos w sprawie za- 
rzutów, postawionych mu arnem j0- 
siedzeniu Sejmu przez pos. Sanojcę, że zaj- 
mował się parcelacją majątków na Wołyniu 
z krzywdą i wyzyskiem chłopów ukraińskich 
Mówca stwierdza, że nie trudnił się parce- 
lacją majątków, a jedynie na prośby swego 
szwagra podjął się zrealizowania umowy 
przy parcelacji maj. Jachimowce. Ponieważ 
zarzut pos. Sanojcy godzi w honor mówcy, 
przeto skierował on sprawę do sądu hono- 
rowego. 

W; zastępstwie nieobecnego pos. Sanojcy 
w odpowiedzi pos. Brodackiemu przemawiał 
pos. SERAFINOWICZ, który zarzucił oświad 
czeniu pos. Brodackiego niezgodność z rze- 
czywistością, dowodząc, że może służyć do- 
kumentami, stwierdzającemi, że pos. Bro- 
dacki sprzedawał ziemię na Wdłyniu i że 
na koszta handłowe miało być policzone 
pos. Brodackiemu po 5 dolarėw od dziesię- 
ciny, kiedy sprawę już całkowicie ukończy. 
Mówca podtrzymuje oskarżenie i gotów jest 
złożyć dokumenty w tej sprawie. 

Następnie Izba przystąpiła do 3-go czyta 
nia ustawy skarbowej. 

Posłowie Rymar (Kl. Narod.), 

    

Róg (Str. 

Arciszewski (PPS), *Rozmarin (Koło 

Żyd.), Zahajkiewicz (KL Ukr. i Griihbaum 
w imieniu swych klubów oświadczyli, że 
głosować będą przeciwko budżeto 

Zkolei pos. RYBARSKI złożył k е 
wiadczenie w związku z polemiką z pos. 
Miedzińskim, poczem zabrał głos referent 

generalny budżetu pos. MIEDZIŃSKI, który 
odpowiadał pos. Rybarskiemu w sprawie ©- 
sobistej, stwierdzając, że nigdy nie zmieniał 
przekonań, będąc zawsze S czy 
to jako członek Piasta, czy też Wyzwolenia, 
poczem konkluduje: „Oświadczenie opozy- 
cji, złeżono przy 3-ciem czytaniu, było pow- 
tórzeniem argumentacyj, znanych jaż ро- 
przednio. Oświadczam na podstawie obser- 
wacji pracy rządu Rzeczypospolitej: w cięż- 
kiej sytuacji gospodarczej Rzeczpospolita 
podjęła pracę na pódstawie pianu, który w 
działalności rząda widzimy. Uehwalamy ma 
ten budżet zarówno jako przemyślany płan 
finanscwo-gospodarczy, jako też uchwałe na 
szej nadajemy znaczenie bezwzględnego za- 
ufania dla rządu Rzeczypospołitej*. 

Następnie przyjęto w 2-iem i 3-iem czy- 
taniu preliminarz i ustawę skarbową. 

Następnie Izba przyjęła w 2-iem i 3-iem 
czytaniu, po referacie pos. Lechnickiego z 
BB, ustawę o ulgach kredytowych dla jn 
stytucyj rolniczych. 

Zkolei pos. SICIŃSKI (BB) zreferował u- 
stawę o poborze rekruta na rok 1632. 

Ustawę przyjęto w 2-im i 3-im czytaniu. 

Lud), 
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KU R J E R 

Ustawa o ustroju szkolnictwa. 
Korzystając z uprzejmych łamów 

„Kurjera Wileńskiego", ghciałbym 
przedstawić możliwie treściwie naj- 
ważniejsze postanowienia i rysy prze- 
wodnie ustawy o ustroju szkolnictwa, 
wniesionej do izb ustawodawczych 
przez Ministra W. R. i O. P. p. Janu- 
sza Jędrzejewicza. W dyskusji, jaka 
się nad tą sprawą toczy, bardzo często 

krytykuje się i atakuje poszczególne 
artykuły, bez związania ich z całością 
Nie można takiej metody nazwać ani 
słuszną, ani odpowiednio oświetla ją- 
eą omawiane problemy. To też chcąc 
uniknąć tego zarzutu, postaram się 

przedstawić nową ustawę w jej cało- 
SEKS. ; : 

Ustawa wyróżnia: 1) Szkoły państ- 
wowe (utrzymywane wyłącznie przez 

państwo), 2) publiczne (utrzymywane 

przez państwo wspólnie z samorzą-. 
den terytorjalnym lub gospodar- 

czym) i 3) szkoły niepaństwowe (po- 

zostałe). Ostatnie obejmują przedew- 

szystkiem szkolnictwo prywatne, u- 

stawa nie zajmuje się niemi, a to z po- 

wodu, że zostały one objęte inną u- 

stawą o szkolnictwie niepaństwowem, 

która wniesiona została równocześnie 

do parłamentu, ‚ 

Zasadnicze znaczenie posiada ar- 

tykuł drugi. Ustala on, że podstawą 

organizacyjną i programową ustroju 

szkołnictwa w Polsce jest siedmiolet- 

nia szkoła powszechna, najwyżej zor- 

ganizowana (III stopnia). Zatem całe 

szkolnictwo polskie w myśl nowej u- 

stawy bierze za punkt wyjścia szko- 

łę powszechną, dostępną dia wszyst- 

kich dzieci bez różnicy stanowiska 

społecznego. Dalej artykuł ten mówi: 

„Programy będą tak ułożone, aby u- 

możliwiały młodzieży odpowiednio u- 

zdołnionej przejście ze szkół jednych 

typów do drugich Oraz ze szkół niż- 

szych stopni do wyższych*, Ustęp ten 

nałeży powitać z wielką radością. 

Rozszerza to możliwości kształcenia 

młodzieży w rozmaitych kierunkach, 

umożliwia wybitnym jednostkom, któ 

re z rozmaitych przyczyn nie poszły 

utartym szlakiem szkoły ogólnokształ 

cącej, dostanie się do uczelni wyż- 
szych. 

Art. 4 mówi o przedszkolach, do 

których przyjmowane będą dzieci od 

łat 3 i będą do nich uczęszczały aż do 

czasu rozpoczęcia przymusu szkolne- 

80. : 
Prrechodžimy do szkolnictwa po- 

wszechnego. Ustawa ustala obowigzek 

Kształcenia w zakresie szkoły paw- 

szechnej, czas tego kształcenia okre- 

šla na łat siedem. Jednakże Ministro- 

wi W. R.i O. P. przysługuje prawo 

przedłużenia obowiązku szkolnego do 

łat ośmiu, względnie obniżenia do lat 

sześciu, © ile to będzie konieczne ze 

wzgiędu na warunki organizacji szkoł 

nictwa powszechnego na pewnych te 

renach. Wymieniona tutaj kompe- 

tencja Ministra do przesuwania cza- 

su trwania obowiązku szkołnego w 

jedną i drugą stronę wywołała obawy 

zbyt wielkich uprawnień Ministra, to 

też artykuł ten wymaga pewnych wy- 

jaśnień. Ustalając obowiązek szkolny 

a 7 lat, ustawa musi się liczyć z fak- 

tem, że na Śląsku istnieje ośmioletni 
obowiązek szkolny, wprowadzony 

przez państwa zaborcze, i niema żad- 
nej dobrej racji obniżania go obecnie. 

Pozatem możliwą jest również rzeczą, 
iż w innych ośrodkach  przemysło- 

wych także może być dla dobra lud- 

ności podniesiony czas obowiązku 

szkolnego na osiem lat. Z drugiej 

strony ustawa liczyć się: musi także z 

innym faktem, a mianowicie, że na 
znacznych obszarach państwa stan 

szkolnictwa powszechnego jest bardzo 
daleki od typu szkoły powszechnej, 

wziętej za podstawę w ustawie. Ma- 

si się liczyć z tem także, że państwo 

nie jest w stanie zapewnić tyle etatów 
nauczyciełskich, ile wymagałoby uje- 

dnostajnienie szkołnictwa powszech- 
nego. A wreszcie pod uwagę wziąć 

należy także trudności terenowe, mia 

nowicie tereny o trudnych warunkach 

komunikacyjnych, gdzie niepodobna 

dla rzadko rozrzuconych wsi konstru 

ować szkół wyżej zorganizowanych. 

Podkreślić też trzeba, że ustawa mówi 

zupełnie wyraźnie iż to ograniczenie 

czasu stosowane być może przez Mi- 

nistra na poszczególnych terenach, a 

więc upada obawa, jakoby jednem po 

ciągnięciem. pióra Minister mógł 

znieść dła całego kraju siedmioletni 

obowiązek nauczania w szkole pow- 

szechnej. Pojmowanie tego ustępu u- 

stawy należy odwrócić, Ustawa unie- 

możliwia Ministrowi zejście w naj- 

gorszym razie poniżej sześciu lat szko 

ły powszechnej, a przecież wiele się 

mówiło o czteroletnim przymusie 

szkolnym. 

Artykuł dziewiąty okreśła-w jaki 

sposób wypełnia się obowiązek szkol- 

ny, więc 1) w publicznej szkołe pow- 

szechnej, 2) w innej szkole i 3) w do- 

mu, przyczem Ministrowi oświaty 

przysługuje prawo kontroli nad wy- 

pełnieniem tego obowiązku, o ile nie 

odbywa się on w szkole publicznej. 

Do szkoły powszechnej przyjmo- 

wane będą dzieci po ukończeniu sied 

miu lat, nauka w tej szkole trwa 
zasadniczo siedem łat. Odnośnie wie 

ku, ustawa daje Ministrowi prawo w 

razie potrzeby obniżenia-go do lat sze 

ściu lub podniesienia do ośmiu. 

W programie szkoły powszechnej 

ustawa rozróżnia trzy szczeble: szcze- 

bel pierwszy, obejmuje elementarny 

zakres wykształcenia ogólnego, szcze 

bel drugi, który jest rozwinięciem i 

pogłębieniem szczebla pierwszego, 

wreszcie trzeci ma za zadanie przyspo 

sobienie młodzieży pod względem go- 

spodarczym i społeczno - obywatels- 

kim. A 
Zagadnienia kulturalno - gospo- 

darcze Środowiska, w którem szko- 
ła się znajduje, winny być uwzględ- 

niane w materjale naukowym wszyst 

kich trzech szczebli. 
Pod względem organizacyjnym u- 

stawa wyróżnia trzy stopnie szkoły 

powszechnej. Najbardziej pełnym jest 

szkoła III stopnia, od niej też zacz- 

niemy ich przegląd. Szkoła powszech 

na zatem trzeciego stopnia realizuje 

wszystkie trzy szczeble programowe, 

a to w ten sposób, że pierwszy szcze- 

beł jest realizowany w ciągu czterech 

  

Pomnik Mickiewicza dla Wilna. 
(Z powodu dzisiejszej wystawy). 

Oczekiwana z wielkiem zacieka- 
wieniem, rozpoczyna się dzisiaj w pa- 
łacu reprezentacyjnym przy ul. Uni- 
wersyteckiej wystawa ostatecznych 
projektów pomnika A. Mickiewicza. 
Wiinianie pośpieszą na nią z pewnoś- 
cią tłumnie temwięcej, że jest nad- 
zwyczaj interesującą nie tylko jako 
ważny krok naprzód w oddaniu hoł- 
du Wieszczowi lecz także sama w so- 
bie jako przegląd różnych rozwiązań 
wielkiego problemu artystycznego. 
Nie potrzebujemy się obawiać 
„zgubienia w lesie" nadmiernej iloś- 
ci eksponatów, gdzieby rzeczy dobre 
i znakomite należało wyławiać z po- 
śród zawadzających prób  niecieka. 
wych. Ogłądamy jedynie dzieła Ksaw. 
Dunikowskiego, H. Kuny, A. Madej- 
skiego, Cz. Przybylskiego i T. Toł- 
wińskiego a więc artystów tak wybit- 
nych, że już nazwiska ich wystarcza- 
„ją same jako magnes przyciągający. 
Stało się: tak dla tego, że gdy przed 
przeszło sześciu laty jury konkurso- 
we z pośród 67 dzieł nadesłanych 
odznaczyło I nagrodą niezwykły pro- 
jekt St. Szukalskiego, Walne Zgroma- 
dzenie członków Komitetu pomnika 
odmówiło aprobaty na postawienie te 
go właśnie, motywując to egzotycznoś 
cią pomysłu i: trudnościami sharmo- 
mizowane jego dzieła z otoczeniem. 
Postanowiono stworzyć nowy kon- 
kurs ałe już bardzo ograniczony do 
kilku artystów wyżej wymienionych. 

  

Zarówno to jak i praca tych twórców 
musiały spowodować mową dłuższą 
zwłokę, wreszcie w lipcu 1931 roku 
mogły się odbyć definitywne posie. 
dzenia Komisji rzeczoznawców do 
której weszli między innymi prof. 
Skoczyłas z ramienia rządu, — p. ge- 
nerał Żeligowski z ramienia komitetu, 
prof. L. Słendziński i prof. J. Kłos 
od uniwersytetu, — p. konserwator 
dr. S. Lorentz, art. rzeźbiarze T. Bre- 
yer, Szczepkowski i inni. 

Rzeczoznawcy ci uchwalili wyróż- 
nić, jako najwięcej nadający się do 
realizacji projekt p. Henryka Kuny. 
Zaproponowano jednak artyście pew 
ne zmiany i dlatego wystawa opóźni. 
ła się do chwili obecnej, kiedy p. Ku- 
na nadesłał drugie opracowanie, —- 
zresztą zasadniczo pokrewne bardzo 
z pierwszem. 

W rzeczach sztuki najgorszą rze- 
czą byłoby zbytnie sejmikowanie. 

Komitet pomnika dał najlepszy przy- 
kład zrozumienia tego niebezpieczeń- 
stwa, przez które tyle różnych po- 
dobnych zamierzeń już nieraz poszło 
na marne i postąpił nadzwyczaj traf- 
nie stwarzając zarówno konkurs no- 
wy ograniczony, jak i Ścisłe grono wy- 
bitnych rzeczoznawców, których naz- 
wiska same skłaniają do tego, aby jak 
najpoważniej liczyć się z ich ostatecz 
ną opinją. 

Zacznijmy więc od projektu wy- 
różnionego, Pomysł zasadniczy p. H. 

" programowy 
pierwszych lat nauki, drugi szczeból 

w piątym i szó- 

stym. latach i trzeci szczebel w siód- 
mym roku, względnie w szkołach oś- 
mioletnich w siódmym i ósmym а- 
tach nauki. Szkoła powszechna II 
stopnia realizuje pierwszy i - drugi 
szczebel programowy tudzież najważ 
niejsze składniki szczebla trzeciego. 
Wreszcie szkoła stopnia pierwszego 
realizuje pierwszy szczebeł progra- 
mowy oraz najistotniejsze składniki 
programowe szczebli drugiego i trze- 
ciego. 

Niezwykle ważnem w nowej usta- 
wie jest podkreślenie wychowania 
społeczno - obywatelskiego oraz pod- 
kreślenie znaczenia zaznajamiania 
dzieci ze środowiskiem, z którego po- 
chodzą, ilustrow: ranie na tem środowi- 
sku zjawisk życią i nauczania. 

Należy sądzić, że wypełnienie do- 
kładne tego nakazu przyczyni się w 
silnym stopniu do zakończenia ucie- 
czki kończących szkołę średnią ze wsi 

„do miasta, co dziś występuje bardzo 

jaskrawo. 

Dla dzieci anormalnych ustawa 
przewiduje odrębne normy naucza- 
nia, które bliżej określi Minister W. 
R.iO.P. 

Dła dzieci, które ukończyły szkołę 
powszechną ustawa przewiduje przy 

musowe dokształcanie, jakie obowią- 

zuje do 18 roku życia. Zadanie dok- 

ształcania ujęte jest w ustawie w spo 

sób następujący: „jest niem pogłębie- 

nie indywidualnego, społecznego -0 - 
bywatelskiego wychowania i wyk- 
sztalcenia młodzieży w dostosowaniu 
do potrzeb życia gospodarczego i ża- 
wodowego zawodów, w których mło- 

dzież pracuje, 

Dokształcanie ma się odbywać al- 

bo w szkołach i na kursach dokształ- 

cających ogólnych, albo w szkołach 

dokształcających zawodowych. Od o- 

bowiązku dokształcania mogą być 

zwalniani podlegający mu wtedy, gdy 
w danem środowisku brak odpowied- 

niej instytucji, lub jeśli po ukończe- 

niu szkoły powszechnej ukończą oni 

inną szkołę, przynajmniej dwuletnią, 

uznaną przez Ministra Oświaty za 

wystarczającą. 

Dla osób starszych ponad 18 lat 

ustawa przewiduje również. organiza- 

cję dokształcania, jednak nie jest ono 

dla nich obowiązującem. 

Bronisław BER 

LARA LE 

Zastępstwa | 
do miast ponad 10.000 mieszk. odda 

, poważne przedsiębiorstwo najlepsze 
w tej branży w kraju, firmom tekstyl- 
nym, galanteryjnym etc. dysponują: 
cym lokałem sklepawym z wystawą 

х przy ruchliwej ulicy, 
Zgłoszenia pod „Zastępstwó” do firmy 

„Par” Kraków, Rynek 46. 

WASZE OCZY 
410S0:C1 ZAROWKI 
PHILIPS ARGENTA   

  

Kuny nazwać musimy istotnie orygi- 
nalnym i bardzo pięknym. Mickiewicz 
w szacie luźnej, odpowiadającej jak- 
by wszelkim czasom, a więc jakby 
tak „wieczystej jak on że sam i duch 
jego, — z ręką nieco przysłaniającą 
zdala czoło i oczy, jakby  ołśnione 
wspaniałością światów górnych w 
które patrzy, stoi żywy w ruchu kro- 
czenia naprzód, na ogromnej wyso- 
kiej podstawie. Jest ona w koncepcji 
pokrewną ze znanym przedhistorycz- 
nym slupem-pomnikiem „Šwiatowi-, 
da“, bożka prasłowiańskiego z ziem 
polsko-ruskich, patrzącego w cztery 
strony świata, a tu służącego za rodzaj 
śmiałej, zgoła nowej w. formie i typie 

karjatydy. W dziele rzeźby wszyst- 
ko musi być ścisłe plastycznie wyr 
żone i przejrzyście a niezawile i lite- 
racko. Tylko przez plastykę praw- 
dziwie dobrą, ideę pokrewną literac- 
kiej można wypowiedzieć. To związa- 
nie dobrej plastyki, szczerej prawdzi- 
wej, monumentalnej z szerszą ideą, 
p. Kuna szczęśliwie przeprowadził. 

Aż rzecz to rzadka bo trudna, tem- 
więcej ciesząca. Myśl ta niewymaga 
komentarzy długich, bije jasno z pro- 
stotą tak pożądaną. Mówi nam otem 
jak bardzo Mickiewicz ma w sobie 
i swej twórczości coś prawiecznie sło- 
wiańskiego i polskiego, — jak bardzo 
sięga on w: swej twórczości do głębin 
tego co stanowi od wielu stuleci du- 
cha narodu.  „Świato-wid” zarazem 
przypomina, że poeta sam miał i dał 
nam najspaniałsze widzenie świata i 
wszechświata ludzkości. Głowa wznie 
siona ku niebu, ręka przysłaniająca 
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Przed decydującą bitwą o Szanghaj. 
Przygotowania do generalnego 

ataku na Woosung. 
MOSKWA, 13. 2. (Pat). Wojska 

* Japońskie przygotowują się do gene- 
ralnego ataku na twierdzę Woosuns. 
W kierunku twierdzy wysyłane są jaż 
większe oddziały piechoty, wojska sa- 
perskie, ciężka artylerja Oraz 9 sa- 
mołotów do bombardowania. Wej- 
ska chińskie umacniają pośpiesznie 
swe pozycje, przygotowując się do od- 
parcia ataku. Według rełacyj kore- 
spondentów sowieckich wśród Chiń- 

czyków panuje zupełnie dobry nastrój 
i wiara w zwycięstwo. 

SZANGHAJ, 13. 2. (Pat). Przybyły 
tu w sobotę pod eskortą 4 krążowni- 
ki, 7 kontrtorpedowców i 6 torpe- 
dowców, wiozących żołnierzy 9-ej dy- 
wizji japońskiej, Oczekują tu wiel- 
kiej ofenzywy japońskiej, której ee- 
lem będzie odrzucenie Chińczyków z 
Sza-Pei i z fortu Woosung. 

Tajne porozumienie sowiecko- 
japońskie? 

LONDYN, 13. 2. (Pat).„Dailly Ex- 
press* przynosi dziś sensacyjną wia- 
domość o zawarciu tajnego porozu- 
mienia pomiędzy Rosją Sowiecką i 
Japonją, na mocy którego Rosja so- 
wiecka wyraża zgodę, aby Japonia 

rozszerzyła . swe panowanie w Mand- 
żurji i częściowo w Mongolji. Dzien- 
nik stwierdza, że dyplomatyczne zwy- 
cięstwo Japonji nastąpiło po 6-miesię- 

cznem powodzeniu militarmnem w 
Mandżarji. 

Według tego tajnego porozumienia 
Rosja sowiecka sprzeda Japonji wszy- 
stkie swe udziały na kolei wsehodnio- 

chińskiej. Moskwa zobowiązała się 
również do nieinterwenjowania po 
stronie Chińczyków i do niewtrącania 
się do żadnych zatargów, jakie mogą 
powstać wzdłuż wybrzeża: Pacyfiku. 

Odpowiedź: Paul-Bonceura Chinom. 
GENEWA, (Pat). Przewodniczący 

Rady Paul Boncour odbędzie dziś kon 
ferencję z delegatem chińskim Ye- 
nem, któremu zakomunikuje wyniki 
wczorajszych obrad komitetu 12-tu. 

Jak słychać, przewodniczący Ra- 
do zwróci uwagę delegata chińskiego 
na konsekwencje, jakie miałoby prze- 

kazanie zatargu japońsko-chińskiego 
nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Ligi, 

mianowicie oznaczałoby to przerwanie 
akcji Rady na mocy art. 15. Pozatem, 
według .litery paktu, wszelka decyzja 
Zgromadzenia musiałaby uzyskać gło 
sy wszystkich członków Rady, jak 'ró- 
wnież większość głosów Zgromadzenia 

Odroczenie Konferencji reparacyjnej 
do czerwca. 

" LONDYN, 18. 2. (Pat). Komunikat 
wydany przez Foreign Office, stwier- 

„dza, że w związku z odłożeniem kon- 
ferencji w Lozannie rządy francuski 
i angiełski na własną rękę wymieniły 
poglądy i doszły do porozumienia. Do 
ministra Simona zwracają się z proś- 
bą o porozumienie się z zaintereso- 
wanemi rządami i obeenie można już 
oświadczyć, że rządy -Belgji, Francji, 
Niemiec, Włoch, Japonji i W. Bry- 
tanji, zaznajomiwszy się ze sprawoz- 
daniem komitetu rzeczoznawców: w 

Bazylei, zgodnie zalecają innym rzą- 
dom zainteresowanym odłożenie kon- 
ferencji w Lozannie do czerwca. Za- 
daniem konferencji będzie opracowa- 
nie zagadnień, wysuniętych we wspo- 
mnianym raporcie, oraz zarządzeń, 
mających na cełu zażegnanie trud- 
ności gospodarczych i- finansowych, 
będących skutkiem obeenego kryzysu 
Światowego. 
wzięły swą decyzję w nadziei, że 
przyczyni się ona do ogólnej popra- 
wy sytuacji międzynarodowej. 

  

Nie ryzykuję zdrowia 
i choć wiosna już bliska, nabędę dzisiaj e sweter, 
ciepły szal i rękawiczki 

w Polskiej składnicy Gałanteryjnej ` 
1 FRANCISZKA. FRLICZKI, Zamkowa 9, tel. 6-46.   

Wymienione rządy po-- 

Innemi słowy korzyść Chin zez woła- 
nia nadzwyczajnego Zgromadzenia 
nie byłaby wiełka. 

Jak się zdaje, Chińczykom bynaj- 
mniej nie chodzi o natychmiastowe 
zwołanie Zgromadzenia, a notę swą 
chciełi jedynie zapewnić, by 14-dnio- 
wy termin, który wczoraj upłynął, nie 
został zaniedbany. Dłatego nota zosta- 
ła sformułowana w sposób dość nie- 
Jasny, jednakże Rada zapewne zech- 
ce postawić sytuację jasno. 

1000 trupów japońskich. 
TOKIO, 13. 2. (Pat). W czasie 

walk o Charbin zabitych zostało oka- 
ło 1000 Japończyków. 

Poważne ulgi dla rolnictwa 
w spłacie zaległości Kasom 

Chorych. 
Minister pracy i opieki społecznej 

wydał Kasom Chorych, na terenie 
województw poznańskiego i pomor- 
skiego zarządzenie, ustalające zasady 
spłat zaległości z tytułu składek do 
Kas Chorych przez pracodawców rol- 
nych. 

Za zaległości zostały. uznane sumy 
zaległych składek wraz z odsetkami 
za zwłokę za czas do 1 stycznia 1932 
roku. 

Spłata zaległości rozpocznie się do 
piero w dniu 1 stycznia 1033 r. Rozło 
Żona ona została w.ten sposób, że w 

roku 1938 pracodawcy spłacą 10 proc. 
zaległości, w roku 1934 — 15 ргое. 
następnie zaś w latach 1935, 1936, o- 
raz 1937 — po 25 proc. zaległości. 

Ponadto wysokość kar za zwłokę 
została obniżona w ten sposób, że w 
żadnym wypadku nie możę ona prze- 
kraczać 12 proc. zaległych składek. 

  

Budżet Min. Rolnictwa w Senacie. 

WARSZAWA, (Patj. Wczoraj wieczorem 
komisja skarbowo-budżetowa Senatu przy- 
stąpila do obrad przygotowawczych nad 
budżetem Ministerstwa Rolnictwa. Po dys- 
kusji, w odpowiedzi na wywody pp. sena- 
torów, zabrał os p. minister rolnictwa 
JANTA-POŁCZYŃSKI, podkreślając między 
innemi, że w łonie rządu niema antyrolnicze 
go nastawienia. Rola rolnictwa w biłansie 
handlowym jest, niestety, dotychczas niedo- 
ceniana. Nadwyżka wywozu produktów rol- 
nych równoważyła w znacznym stopniu de- 
ficytowość bilansu - handlowego, a.w roku 
1931 dała aktywny biłans. Za rok 1031 suma 
salda aktywnego wynosiła 417 miljonów zł. 
Rołnictwo dało saldo aktywne w sumie 721 
miłjonów. Górnictwo wykazało również sal- 
do aktywne w sumie 332 miljony. Natomiast 
przemysł wykazał deficyt. Nadwyżka wywo- 
zu wytworów rołnictwa oraz górnictwa po- 
Kryła niedobór pozostałych działów i w os- 
tatecznym wyniku dała saldo dodatnie. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

DZIŚ— 
JU 

  

jakby blask zaświatów, tak potężny, 
że aż olśniewający, suggeruje bardzo 
pięknie uniesienia poety religijne i 
mistyczne ku Bogu. 

Do zwiedzających wystawę należy 
jednak. zwrócić. się zprośbą, aby zech- 
cieli wziąć pod uwagę, że od projektu 
o którym artysta tworząc go jeszcze 
nie wiedział czy. będzie 
nie można nigdy wymagać aby był 
wykończonym. I ten nasz wymaga 
jeszcze udoskonaleń, przy całym słu- 
sznym kulcie linij i brył pełnych wiei 
kiej prostoty, wymaga pewnych wzbo 
gaceń, mianowicie w kształtach jesz- 
cze zbyt ogólnych szaty, - pewnych 
przepracowań płaskorzeźb zdobiących 
podstawę, a wziętych z „Dziadów 
części II i IV i z życia poety. Pragnął- 
bym bardzo aby nieco były zmienione 
proporcje wysokości postaci do pod- 
stawy. Pierwsza ma mieć sześć, dru- 
ga trzynaście metrów. Pomimo uw- 
zgłędnienia skrótów, jakie da tak zna- 
czna wysokość — postać jest w mem 
głębokiem przekonaniu nieco za wiel- 
ką. Jest też za nizko cieniem w pas 
przedzieloną. Wolałbym aby została 
podwyższoną pierwsza zwłaszcza kon 
dygnacja słupa — Światowida. Są to 
ważne szczegóły, ale szczegóły. 

Natomiast razem.z prezesem ko- 
misji artystycznej Komitetu, prof. F. 
Ruszczycem i .., można tylko gorąco 
przyklasnąć idei, aby pomnik stanął 
w pośrodku.rozszerzonej dla tego ce- 
łu ulicy Mickiewicza, koło płacu O- 
rzeszkowej, bo zdaje się, że można by 
uzyskać teren potrzebny na analogi- 
czne poszerzenie przestrzeni ze strony 

    

  

przyjętym. , 

„JESZCZE 

BIAŁY TYDZIEŃ TRWA!!! 

TRO— 
POJUTRZE— 

DOPŁYW NOWYCH I BRAKUJĄCYCH OKAZYJ „BIAŁEGO TYGODNIA" 

dA JĄBŁKOWSCY sp. akc. 
WILNO — MICKIEWICZA 18 

BZAMNAZZACANAREKONZZAWSENZEERARESKZSKENERZNA| 

drugiej gdzie dziś parkan. Efekt po- 
mnika w tem miejscu będzie świetny 
Rysunek tak pomyślanej całości po- 
damy czytelnikom za parę dni. Lwi 
pazur prof. Ksaw. Dunikowskiego za- 
znaczył się w jego strzelistym projek- 

cie, gdzie podstawę trzykrotnie zwę- 
żającą się ukośnie, wieńczy jako jej 
przedłużenie wyniosła postać poety. 
Najwięcej działa na widza lawina 
symbolicznych ciał w świetnych rzu- 
tach mieszcząca się w trzech bokach 
tej podstawy. A 

Kłopot tylko byłby wielki jak 
związać tę formę z otoczeniem archi- 
tektury wileńskich ulic czy placów, 
bo zbyt się od niej wyrywa. Szkoda, 
że szczupłość miejsca nie pozwała mi 
o tym i dalszych projektach rozpisać 
się szerzej bo na to bardzo zasługują. 
Choć schylamy czoło przed sędziwym 
i tak wybitnym a zasłużonym arty. 
stą jak p. A. Madejski, twórca sar- 
kofagu Jadwigi i Warneńczyka na 
Wawelu, niemniej musze zaznaczyć, 

że projekt jego tym razem idei mniej 
odpowiada. Młody Mickiewicz przed- 
sławiony jest siedzącym na masyw- 
nej ławie kamiennej z długiem opar- 
ciem i to zbyt przypominającej kana- 
pę. Kanapa, ława i tym pod. meble w 
pomnikach przeznaczonych dla miejsc 
otwartych zwłaszcza placów publicz- 
nych, są rzeczą bardzo niewskazana' 
Wprowadzają one oprócz formy, za- 
wsze zbyt kłopotliwej dla rzeźby, na- 
strój jakiegoś wnętrza domu podczas 
gdy nasz pomnik ma stać pod gołem 

niebem i działać poaęgą formy. A właś 
nie tej, z mebla takiego nie wydo- 

  

będzie się. Mickiewicz jest dla Poł- 
ski zbyt wielkim wodzem-potentan- 
tem, aby go uwieczniać w pozie, ak- 
cesoriach i-nastrojach ogrodowo-za- 
cisznych i salonowych. 

Nadzwyczaj oryginalny Mickie- 
wicz p. Cz. Przybylskiego, wyrywają- 
cy się mocnym gestem z kołosalnega 
leżącego bloku prostokątnego, zasłu- 
guje na baczną uwagę, ze szerszych 
względów zasadniczych co do twór 
czego rozwiązania takiego problemu 
lecz nie widzę w Wilnie placu które- 
go by on sobą nie rozsadzał. Nadaje 
się więcej do wyjątkowo rozrośnięte- 
go miasta, do bardzo nowoczesnego 
otoczenia całkiem innego, olbrzymich 
gmachów pokrewnego typu na które 
Wilno zbyt długo musiałoby czekać. 

Projekt p. T. Tołwińskiego stano- 
wi raczej bardzo piękną ideę uregu- 

lowania i przebudowy placu Katedrał 
nego, przy pomocy nowej długiej ko- 
lumnady i dwóch wielkich gmachów 
zrodzajem filaru na cześć Mickiewicza 
postawionego ku końcowi, na tle 
bloku nowego Muzeum. Kosztowało- 
by to wiełe miljonów.i dlatego jest 
nieaktualnem. 

Wystawę zdobią jeszcze rysunki 
odnoszące się do tych projektów i 
warjanty do projektu głownego p. 
Kuny, którym nie dałbym pierwszeń- 
stwa przed jego pierwotnym pomy- 
słem, wyżej opisanym. 

Całość pokazu niezmiernie intere- 
sującą zdobi nadewszystko to to naj- 
ważniejsze, bardzo wysoki poziom ar- 
tystyczny. 

Dr. Marjan Morelowski 

  
 



  

  

Ra. 36 (2273) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU ono as= 
Groźba epidemji tyfusu plamistego 

w powiatach dziśnieńskim i postawskim. 
W ostatnich dniach na terenie po 

wiatu dziśnieńskiego a częściowo tak 
że i w powiecie postawskim zwiększy 
ła się znacznie ilość wypadków za 

słabnięć na tyfus plamisty. W związ- 

ku z tem na teren żagrożonych powiu 
tów wyjechała z Wilna specjalna Ko- 
misja Sanitarna łącznie z kolumną 
epidemiczną. Zadaniem Komisji jest 

natychmiastowe energiczne podjęcie 

walki z grożącą epidemją i wykrycie 
ogniska zarazy. 

Echa samobójstwa 
W dniu wezorajszym nastąpił pogrzeb 

Tragieznie zmarłego Ś. p. Marjana (nie Fran: 

«iszka, jak myłnie w pierwszej notatee po- 
daliśmy) Zasłony sterżanta 85 p. p. w Nowej 
Wilejce. 

Jak się obeenie dewiadujemy, aczkołwiek 
fuktyczny powód rozpacziiwego kroku Ś. p. 
Zastony nie został jeszcze usiałony, suma, o 
której przywłaszczenie — jak pisze w swoim 
liście — niesłusznie był posądzony nie była 
znaczna, bowiem wynosiła tyiko 50 zł. Sam 
fakt jednak takiego podejrzenia, tak: silnie 

    

  

  

* * * 

W zwiążku z zasłabnięciami nu 

tyfus plamisty na terenie powiatów 

dziśnieńskiego i postawskiego, dowia 

dujemy się, że graniczne władze ło 

tewskie w obawie zawleczenia choro- 

by do Łotwy, odmawiają udzielania 

okolicznej ludności przepustek gra: 

nicznych. 

sierżanta 85 p. p. 
na niego podziałał że zdecydował się nawet 
odebrać sobie życie. O popełnianiu nadużyć 
od dłuższego czasu, przy tych okolicznos- 
ciaeh oczywiście mowy być nie może. 

Zmarły cieszył się wśród kolegów opinją 
dobrego żołnierza i był powszechnie w puł- 

ku lubiany. 
Dalsze dochodzenie w tej sprawie prowa- 

dzi żandarmerja wojskowa i należy spo- 
dziewać się, że najbliższe dni wyjaśnią, kto 
był iaktyeznie sprawcą nadużyć, które Ś. p. 
Zasłona przypłacił swem życiem. 

  

1i-stoletni chłopiec podpala z zemsty 
zabudowania ojca. 

We wsi Chiny gin. dzłśnieńskiej 11-letni 
Zenon Lolekow podpalił vabudowania ojca 
Macieja w czasie gdy nikogo w domu nie 
było, Ogień z niesłychaną szybkością począł 
<ogarniać badynki i gdyby nie szybka akcja 
2 sąsiadów pożar rozszerzytby się na całą 
wieś. Sprawea podpalenia po dokonaniu swe 

go czynu zbiegł do iasu, gdzie błądził przez 
całą noe i dopiero nad ranem jeden z gajo- 
wych znalazł go nawpół zmarźniętego w od- 
ległości 10 klm, ed wsi. 

Zemstę swą wywarł chłopiec na ojeu za 
skareenie. (e). 

  

Święciany. 
Zjazd wójtów i burmistrzów. 

W. dniu 12 lutego odbył się w Święc 
mach zjazd wójtów i burmistrzów z terenu 
powiatu święciańskiego Obradom zjazdu 

przewodniczył p. starosta powiatowy Ste 
£an Mydlarz. Na zjeździe poruszono reg 

spraw aktualnych — gospodarczych i ad- 
aministracyjnych. Między in. sprawami sze- 
rzej omówiono sprawę zorganizowania ak- 

<cji sekwestracyjnej,-w. sensie nal ej ob- 
sady personelu i rzeczowego traktowania 
spraw przez sekwestratorów. Dalej omówio- 
no sprawy, związane z bezrobociem, wresz- 

«zie opracowano plan przeprowadzenia robót 
*szarwarkowych w sezonie roku 1932-go. 

W zjeździe wzięło udział 14 wójtów i 8 
burmistrzów. 

  

   

      

Preliminarze budżetowe. 

Na posiedzeniu Wydziału Powiatowego 
Sejmiku święciańskiego w dniu 12 lutego 
<zatwierdozne zostały prełiminarze budżetowe 
na rok 1932-33 14-tu gmin wiejskich po- 

Wiatu święciańskiego na łączną sumę 665 
tys. zł. i 3-ch gmin miejskich nas umę 276 
*łys. zł Budżety powyższe są w bardzo zna- 
<znie skompresowane w unku do ubie- 
głego budżetu (gminy wiejskie 903.000 zł., 
zniejskie — 387.000). Obniżenie ogólnej sumy 
budżetów wynosi około 25 proc. 

    

  

Wilki. 

Wiki nadal grasują w okolicach m. 

*Święeian. W! dniu 11 lutego przez leśniezego 
Jasów państwowych w  Modzłunaeh pod 
Šwiecianami zostały wytropione dwa wiiki. 

Zarządzona natychmiast obława nie dała je- 
dnak pozytywnych rezułłatów. W dniu 13 
lutego 20 Baon KOP organizuje obławę na 
terenach przygranieznych, zaś w dniu 14 
lutego edbędzie się większa obława w Łyn- 

Głębokie. 
Skazanie za zniewagę. 

12 lutego r. b. Wydział III Karny Sądu 

Okręgowego w Wilnie, podczas wyjazdowej 
sesji w Głębokiem, rozpoznawał sprawę mie 
szkańca pow. dziśnieńskiego Piotra Józefo- 
wicza, który był oskarżony z art. 533 k. k. 

Przewód sądowy ustalił, że Piotr Józefo- 
wicz dopuścił się postawienia słupa w odleg- 
łości kilku kroków od wjazdowej bramy po- 
siadłości p. Z. Rutkiewicza i do tego słupa 
przybił 4 tablice z tekstem, znieważającym 
tegoż. 

Nie bacząc na wykrętne tłumaczenia Sąd 
Okręgowy skazał oskarżonego Piotra Józe- 
fowicza na karę sześciu miesięcy więzienia 
i zapłacenie wszystkich „kosztów sądowych. 

Wilejka. 
Na wieść o kradzieży dostał ataku 

sercowego. 

Z Wilejki donoszą, iż nocy ubiegłej do 
największego składu bławatnego w tem mle- 
ście przy ul. Piłsudskiego włamali się niewy- 
kryei narazie sprawcy, którzy  zrabowali 
wszystkie towary bławatne wartości kilku 
tys. zł. Powiadomione władze Śledcze zarzą- 
dziły dochodzenie. Właścieieł sklepu Mowsza 
Notman tak się tem przejął, iż uległ atakowi 
sercowemu. 

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

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

įMieįski| "7 
4 tno - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku dźwięk.   
« Rango Już wkrówe ROMANS 

W rołach głównych: Greta 

Garbo i Levis Stone.     

  

  
  

"| JAKOB WINER i S-ka | 
i LIDA, Suwaiska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
8730 oraz futra i okrycia damskie |! męskie. 
  

  
  

Lida. 
Strajk „Ardału* trwa. 

Wezorajsza koniereneja w inspektoracie 
pracy, ze wzgłędu na nieustępłiwe stanowi- 
“ko dyr. Fiszera, pozostała bez rezultatu. De 

  

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

py „JACK LONDON" 
452 

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

wt: „MULATKA JOANNA" 

EŃ 

legaei robotników oświadczyli, iż na zniżkę, 
jaką chee zastosować dyrekcja Ardatu, nie 
mogą się zgodzić, gdyż obcina ona zarobki 
dotychczasowe za B-godzinny dzień 
akordowej kobiet do 1 zł. 25 gr. Wobec te- 
ge Z. Z. Z, proklamował ogółny strajk, Fab- 
ryka w dniu dzisiejszym jest nieczynna. 

Sowiecki dumping węglowy. 
Sowiecka misja handlowa w Stołpcach 

masowo sprowadza ostotnio do Polski wę- 
giel doniecki. Węglem tym formalnie zawa- 
lone są wszystkie składy w Stołpcach. Jest 
on następnie wywożony wgłąb Polski i sprze 
dawany po cenach konkurencyjnych. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

PROT 2 i Sai S ŽŽ DOW ZIE 

DLA REUMATYKÓW i CIERPIĄCYCH 
NA BÓLE NERWOWE 

, Reumatyzm, podagrę i podobne cierpie- 
Mia, wywołują jak wiadomo zaburzenia w 
Przemianie materji. Chory organizm wytwa- 
Tzą w zbyt wielkich ilościach kwas mo 
"Wy, krew zaś w niedostatecznym stopniu w: 
"dzielą ten straszliwy jad. Dostosowani 
Środków uśmierzających przynosi choremu 
<oprawda chwilową ulgę, lecz nie uwalnia 
Bo w zupełności od tych okropnych cierpień, 
adykalne uzdrowienie z reumatyzmu i czę- 

Sło powiązanych z nim bulów nerwowy., na- 
stąpić tylko wtedy może, gdy leczenie sta- 
wia sobie za zadanie zupełne usunięcie, a co 
%ajmniej zapobieganie nagromadzeniu się 
'Wasu moczowego. Ten straszliwy jad bo- 

Wiem, sadowiąc się w postaci ostrych, jak 
gełki, drobnych kryształów w mięśniach, 
stawach i innych częściach ciała, wywołuje 
« dokuczliwe i męczące bóle. To zadanie 

Spełniają tabletki Togal, które właśnie zwal- 
Ь ūlų te niedomagania. Lek ten w naturalny 
zd usuwa pierwiastki chorobotwórcze. 

® tego też nawet w chronicznych wypad- 
Ach, gdy inne środki zawiodły, osiągnięto 

   

    

przy pomocy Togalu nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty. „Z wiełką przyjemnością 

donoszę W. P., iż po użyciu 5 opakowań To- 
galu wyleczyłem się zupełnie z uporczywego 
reumatyzmu, prześladującego mię od paru 
lat", pisze nam pełna zapału p. Zofja Zwo- 
lińska, Lwów, Jabłonowskich 36, „Na uży- 
cie Togalu zdecydowałam się dopiero po 
wyczerpaniu wszystkich innych środków ap- 
tecznych. Dlatego też, czuję się w obowiąz- 
ku przesłać WI. Panom niniejsze podzięko- 
wanie i zaznaczam, że będę usilnie nieoce- 
niony preparat Togal połecać mym wszyst- 
kim zanojmym, jako środek na wyleczenie 
reumatyzmu". Lecz również przy podagrze, 
bólach w krzyżu, rwaniu w stawach, łama- 
niu w kościach, bólach nerwowych i głowy, 
grypie, przeziębieniach i pokrewnych cierpie 
niach, działają tabletki Togał szybko i pew- 
nie. I nieszkodliwe dła serca, żołądka i in- 
nych organów. Jeśli lekarze Togal ordynują, 
to przecież każdy z zaufaniem zakupić go 
może. We wszystkich aptekach. 

KUR JER 
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Pogrzeb ś. p. J6zefa Lubia- 
kowskiego. 

Wczoraj o godz. 9-tej rano nastą- 
piła eksportacja zwłok ze szpitala za- 
kaźnego do kościoła św. Jakóba, zna- 
nego i powszechnie cenionego arty- 
sty teatrów miejskich w Wilnie Ś. p. 
Józefa Łubiakowskiego. 

O godzinie 10-ej w szczelnie wypeł 
nionym kościele w obecności przedsta 
wicieli świata naukowego i literackie 
go oraz przedstawicieli władz i prezy 
djum Magistratu, odprawione zosta- 
ło nabożeństwo żałobne, poczem ko- 
ledzy zmarłego wynieśli na swych 
barkach trumnę z kościoła, ustawia- 
jąc ją na przykrytym zielenią i wień- 
cami katafałku. Przy dźwiękach or- 
kiestry kondukt żałobny ruszył ulicą 
Mickiewicza, na cmentarz antokolski 

Nad otwartą mogiłą żegnał zmar- 
łego w imieniu kolegów dyrektor Szpu 
kiewicz. Następnie zwłoki młodego 
artysty, któremu niestety, nie sądzo- 
ne było rozwinąć swego przeboga- 
tego talentu oddane zostały ziemi na 
wieczny spoczynek. 

Sztukaterje byłego pałacu Ra- 
dziwiłłowskiego, dziś oficyny do- 
mu Nr. 7 przy ul. Ludwisarskiej 
opadają — Konserwacja ich jest 
obowiązkiem właściciela. Da to 
pracę bezrobotnym. 

Teatr Lutnia. 
(Występy gości warszawskich). 

  

Uniknąwszy szczęśliwie skutków 
zaczadzenia w Lidzie, okazali się war 
szawscy artyści tak żwawi, jakby ich 
żaden nie spotkał przypadek. 

Huczne oklaski witały każde po- 
jawienie się p. Waltera na scenie, re- 
pertuar jego odtwarzający typy uli- 
czne Warszawy, jest niezrównany rów 
nie pod wzgłędem płastyki charakte- 
ryzacji twarzy, jak i wymowy, humo- 
ru i ruchów. Taniec i gawędy zwłasz- 
cza sprzedawcy gazet i stróża ogrodu 
zoologicznego, wywoływały szczery 
śmiech na widowni. P. Ada Owidzka, 
aczkolwiek w nastrojowych rzeczach 
zbyt przypomina Ordonkę, wykazu- 
je rzetelny talent w tańcu, deklama- 
cji i wymownych gestach. Najbardziej 
podobały się srofki o małym gigoło, 
oddane z głębokiem uczuciem. W ro- 
lach charakterystycznych również wy 
kazała p. Owidzka wiele wrodzonego 
humoru w dobrym tonie i sekundowa- 
ła doskonale p. Walterowi, jako słu. 
żąca, Lipcia i kuchta. 

Taniec p. Hulanickiej jest cokol- 
wiek ciężki, i skoki jej są wynikiem 
widocznego wysiłku muskułów, dos- 
konale zresztą wyrobionych, gdybyż 
artystka mogła się odzwyczaić od cią- 
głego „szerokiego uśmiechu, który 
jej rozciąga usta w jakimś niemiłym 
grymasie.. Najmniej udany był p. 
Ghrzanowski, ani jego speakerowa- 
nie, ani tem mniej taniec i śpiew nie 
zdołały się podobać. Publiczności by- 
ło sporo. Jakże Wilno potrzebuje cze- 
goś w rodzaju śpiewnego teatrzyku, 
wesołych wieczorów taneczno - pio- 
senkarskich... 

Hro. 

WILEŃSKI 

Zgon ofiary zemsty synowskiej. _ 
Ojcobójca symuluje obłęd. 

Mimo usilnych zabiegów lekarskich 1 na- 
tychmiast przeprowadzonej operacji w dniu 
wczorajszym w szpitalu żydowskim zmarł 
Mickaniec, ofiara zemsty synowskiej. 

O wypadku jakiemu uległ Mickaniec do- 
nosiłiśmy przed dwoma dniami. Sprawca za- 
hójstwa — syn zmarłego znajduje się w are- 
szeie | docohodzenie przeciwko niemu toczy 
słę w trybie przyśpieszonym. Ojcobójca jak 
przypuszczają władze polieyjne symuluje ob- 
łęd, chcąe w ten sposób uniknąć kary. Jest 
on dobrze znany wydziałowi śledczemu jako 
notoryczny przestępca nieraz już przyłapany 
na kradzieżach i włamaniach. 

Przyczyn zbrodni šeišle nie zdołano jesz- 
eze ustalić. Niemniej jednak zachodzi przy- 
puszczenie, że. Michaniee działał z chęei zem 

sty i jak zeznają świadkowie jaż oddawna 

planował zamordowanie ojea I matki. W kry- 
tycznym dniu Miekańcowa jak gdyby prze- 

ezuwająe zbronicze zamysły syna ledwie świt 
udała się do miasta skąd powróciła dopiero 
późnym wieczorem. Zastała już w mieszka- 

niu półmartwego męża, który ostatkiem sił 
zdołał opowiedzieć, kto dokonał na nim zbro 
dni i wskazał gdzie przestępca się ukrył. 

Symulacja czy napad rabunkowy? 
Wczoraj nad ranem na trakcie koło ma- 

jątku Puszkarnia pod Wilnem przejeżdżają- 
ey włościanie znaleźli w przydrożnym rowie 
nieprzytomnego mężczyznę, ręce i nogi któ- 
rego były silnie skrępowane  powrozami. 

Nieznajomy miał zakneblowane usta i 
tylko cudem uniknął śmierci przez tdusze- 
nie się. 

Przed przybyłą policją nieznajomy żeznał 
iż jest mieszkańcem Puszkarni J, Mikulskim. 
Krytycznej nocy wracał on z miasta do do- 
mu. Tuż przed majątkiem spotkał kliku 0so- 
hników, którzy pod groźbą śmierci zażąda- 

Ji od niego wydania pieniędzy, gdy Mikulski 
odmówił napastnicy ohezwładnili go i siłą 
wyrwali portielł, w którym znajdowało się 
kilkaset złotych. W: obawie przed ałarmem 
i ewentualnym pościgiem, rabusie związali 
swą ofiarę porzucając ją nap astwę losu. 

Policja po zapoznaniu się ze szczegóła- 
mi wypadku seeptycznie się zapatruje na ca- 
łą tę. sprawę pedejrzewając, że Mikulski z 
przyczyn jeszcze bliżej nieznanych całą opo- 
wieść o napadzie wymyślił. Dalsze dochodze 
nie w toku. S (e). 

  

KRONIKA 
Dziś: Walentego, Zenona. 

Jutro: Faustyna. Niedziela | 

14 Wschód słońca — g. 6 m. 47 

2 y Zachód a —g. tóm.l6 

Spsstrzeżanio Zakiażu Retecratozi! U. 8, B. 

w Wilsie z dnia 13 H - 132 reku. 
Ciśnienie średnia w milimetrach: 759 

       

  

Temporsture średnia — — 13° С. 
4 najwyfuzu: — B? C. 

5. najniższa — 16° С, 

Opad: ślad. 
Wiata: półn. 
Tendeneja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano drobny śnieg, potem pogodnie. 

URZĘDOWA. 
— lnspekeja władz bezpieczeństwa. Do 

Wilna przybyłn aczelnik departamentu bez- 
pieczeństwa Min. Spraw Wewnętrznych p. 
Kucharski, który dokonał inspekcji urzędu 
bezpieczeństwa oraz wydziałów tego urzędu. 
Pozatem p. naczelnik interesowul się żywo 
tokiem prac w dziedzinie bezpieczeństwa na 
terenie Wilna i województwa. Sprawy te by- 
ły poruszane podczas rozmów z kierownika- 
mi poszczegóniych działów wydziału i Urzę: 
du bezpieczeństwa. r 

Pogłoski o przybyciu do Wilna naczelm- 
ka Kaweckiego nie odpowiadają wprawdzie 
Jak wiadomo p. Kawecki obecnie nie ma nic 
wspólnego ze służbą bezpieczeństwa. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników. We wtorek dnia 

16 lutego r. b. o godz. 20 w lokalu Koła Pra- 
wników Stud. USB. odbędzie się zebranie 
Sekcji Naukowo-Badawczej z referatem kol. 
Ancewicza p. t. „Kapitalizm na bezdrożach”. 
Wstęp wolny. 

Wi związku ze zbliżającym się terminem 
Walnego Zebrania Zarząd Koła Prawników 
Stud, USB. przypomina wszystkim członkom, 
Koła by uregulowali zaległe składki, gdyż w 
przeciwnym razie w myśl par. 13 Statutu zo- 
staną skreśleni z listy członków. 

— Uroczystości papieskie. Zarząd  Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej U. S. B. wzywa ogół 
katolickiej młodzieży akademickiej do wzi 
cia dziś udziału w uroczystościach rocznicy 
koronacji Ojca Św. Piusa XI. 

" © godz. 10 rano uroczysta Msza Św. w 
Bazylice, na którą organizacje proszone są 
o przybycie ze sztandarami. Punktualnie o 
godz. 13-ej uroczysta akademja w Sali Miej- 

skiej. SZA NO: | 
— Z Koła Połonistów. Dziś t. į. 14 bm. 

w Sali Seminarjum Językoznawczego odbę- 
dzie się zebranie Sekcji Językoznawczej z re- 
feratem kol. Ireny Stasiewiczówny p. t. „Po- 
prawna wymowa polska”, Początek o godz. 
11-ej rano. 

— Z Odrodzenia. Dziś t. j. 14 bm. o g. 
*16-ej w lokału Koła Prawników (ul. Zam- 
kowa 11) odbędzie się Walne Zebranie „Od- 
rodzenia”, na którem nastąpi wybór nowych 
władz. 

— Z Koła Filozoficznego Studentów USB 
W poniedziałek dnia 15 b. m. o godz. 8 w. 
w lokalu Seminarjum Filozoficznego odbę- 
dzie się zebranie Koła z referatem koł. St. 
Wiawrzyńczyka p. t. „Antymechanizm bio- 
logiczny i finalizm". 

Goście mile widziani. 

  

HARCERSKA. 
— Koło Przyjaciół Zastępu Harcerskiego 

im. Bołesława Chrobrego urządza w dniu 14 
lutego 1932 roku w sali gimnazjum Lelewe- 

la przy ulicy Adama Mickiewicza koncert 
muzyczny, z którego czysty dochód przezna- 
cza się na obozy letnie i wycieczk: krajozna 
wcze dla Harcerzy. 

Początek koncertu o godz. 1.00. 
Bilety w cenie 1 zł. do 1 zł. 50 дг. — do 

nabycia przy wejściu na koncert. 

Z KOLEI. 
— Znlžka cen za przejazdy w wagonach 

sypialnych. Dowiadujemy się, iż z dniem 1 
kwietnia r. b. nastąpi obniżka opłat za miej- 
sca w wagonach sypialnych obsługiwanych 
przez Towarzystwo Wagonów Sypialnych i 
jak wiadomo kursujących na linjach daleko- 
bieżnych i przy pociągach  międzynarodo- 
wych. Spowodowane ło zostało  znacznem 
zmniejszeniem się frekwencji. 

  

Z POLICJI. 
— Inspekcja połieji. Bawi w Wilnie na- 

czelnik centrali służby śledczej nadinspektor 
Nadler z Warszawy, który w dniu wczoraj- 
szym przeprowadził inspekcję w Komendzie 
P. P. i wydziału śledczego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ze Stowarzyszenia Kupeów i Przemy- 

słoweów Chrześcijan w Wilnie. W związku 

z dzisiejszemi uroczystościami z okazji przy- 
padaj. 10 rocznicy rządów Kościołem Ka- 
tolickim Jego Świątobliw. Ojca Św. Piusa XI, 
Zarząd Stow. wzywa swoich członków do 
wzięcia udziału w nabożeństwie w Bazylice 
(godz. 10 min. 15) oraz w Akademji Papie- 
skiej w Sali Miejskiej (uł. Ostrobramska == 
godz. 13). = 

— Zarząd Chrześcijańskiego Uniwersyte- 
tu Robotniczego w Wiłnie wzywa swych 
członków i sympatyków do wzięcia jak naj- 
liczniejszego udziału w uroczystościach ku 
uczczeniu 10-lecia rządów J. Św. О. Św. 
Piusa XI, które odbędą się w niedzielę dn. 
14 lutego r. b. według następującego progra- 
mu: godz. 10 m. 15 Msza Św. w Bazylice, 

    

   

godz. ! po poł. Akademja w Sali Miejsikej 
fOstrobramska 5), 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
„Zasady odżywiania dzieci*. We Środę 

dnia 17 lutego r b. o godz. 6 wieczorem w 
Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 46, odbędzie 
się odczyt dr. B. Żabko-Popowieza p. t. „Za- 
sądy odżywiania dzieci*. Wstęp bezpłatny. 

Jednocześnie powiadamia się, iż kurs hig 
jeny dla matek rozpocznie się w Qśrodku 
we wtorek gnia 16 lutego o godz. 6 wiecz. 

— Zebranie T-wa Niezależnych Artystów 
Zarząd Wileńskiego T-wa Niezależnych Ar- 
tystów-Malarzy podaje do wiadomości swych 
członków że dziś o godz. 5 p. p. w lokalu 
Szkoły Handlowej — Biskupia 4 m. 4 — 
odbędzie się zwyczajne walne zebranie człon    

Porządek dzienny przewiduje zmianę sta- 
tutu, wybory kandydatów do zarządu i ko- 
mitetu koła przyjaciół T-wa, przeto zarząd 
prosi o jak najliczniejsze przyb: . W razie 
braku „quorum*, zebranie będzie wyznaczo- 
ne o godzinę później i uważać będzie za 
prawomocne bez -względu na iłość obecnych 
członków. 

Sympatycy i goście są mile widziani. 
—- Zebranie Koła Przyjaciół „Czarnej 

Trzynastki“. Wi niedzielę dnia 14 b. m. o 
godz. 1'm. 30 w sali gimnazjum im. Ad. Mi- 
ckiewicza (ul. Dominikańska 3) odbędzie się 
doroczne Zebranie Koła Przyjaciół Harcer- 
stwa przy „Czarnej Trzynastce* Wil, Druż. 
Harcerzy. 

Żarząd Koła prosi uprzejmie o przyby- 
cie na zebranie członków Koła, rodziców 
harcerzy d-ny i sympatyków drużyny. 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddz. 
Grodzk. Ż. N. P. W! dniu 15 lutego r. b. o g. 
17, w lokalu szkoły pow. Nr. 1, przy ul. Że- 
ligowskiego I, odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Oddziału Grodzkiego Z. N. 
P. w Wilnie, z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Referat pos. Dobosza; 
2) Dyskusja; 
4) Wybór przewodniczą й 
Jednocześnie naznacza drugi termin 

Zebrania tegoż dnia o godz. 18, o ile w pier- 
wszym terminie nie dojdzie ono do skutku 
z powodu braku quorum. 

— Walne Zgromadzenie Udziałewców 
Spółdzielczej Hurtowni Drobnych Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna odbę- 
dzie się w dniu 21 b. m. o godz. 16-ej w lo- 
kalu własnym przy uł. Ostrobriunskiej 25. 

Ze względu na ważne sprawy uprasza 
się pp. Udziałowców o obowiązkowe przy- 
bycie. 
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SPRAWY ŽYDOWSKIE. 
— Żydzi domagają się audycyj radjowych 

w języku żydowskim. Od pewnego -czasu 
stowarzyszenia i organizacje żydowskie m. 
Wiilna domagają się od Polskiego Radja sta- 
łych audycyj w języku żydowskim poświę- 
conych życiu społecznemu i kulturalnemu 
Żydów wileńskich. Żydzi wskazywali, że 
znaczny odłam społeczeństwa żydowskiego 
popierałby dążenia radja pod warunkiem je- 
dnak, żeby radjo uwzględniało również i po 
trzeby ludności żydowskiej. 

Audycje żydowskie wzorem istniejących 
już kwadransów litewskich byłyby urządza- 
ne w porozumieniu z poszczególnemi organi 
zacjami i odbywałyby się 1—2 razy w tygod- 
niu. Dotychczas Dyrekcja Polskiego Radja 
nie uwzględniała tych żądań, pomimo kil- 
kakrotnego zwracania się o to Żydów. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Zarząd Schroniska 

sierot im. Marszałka Piłsudskiego składa 
serdeczne „Bóg Zapłać” Szpitalowi Wojsko- 
wemu O W. Wilno za złożone zamiast ży. 
czeń świątecznych zł. 15 15 gr., oraz p. 
tykowi właśc. cukierni „Irena” na Antokołu 
za ofiarowanie dzieciom 120 pączków. 

— Komitet Odbudowy Kościoła Garnizo- 
nowego Św. Ignacego celem ostatecznego 
zlikwidowania spraw, związanych z odbu- 
dową i spłacenia reszty długów uprzejmie 
prosi łaskawych ofiarodawców o wpłacenie 
ofiar z tytułu przesłanych w swoim czasie 
cegiełek, nalepek, list i książek na PKO. 
„Gł. Komitet Odbudowy Kościoła Garnizo- 
nowego Św. Ignacego w Wilnie" Konto cze- 
kowe Nr. 80.680, najpóźniej do dnia 10-g0 
marca r. b. oraz o zwrot pozostałych cegie- 
łek, list i nalepek. 

TEATR I MUZYKA 
-— „Mam lat 265 — na Pohulance. Dziś. 

w niedzielę dnia 14 lutego b. r. o godz. 3 
wiecz. „Mam lat 26“. Jest to sztuka na jbar- 
dziej aktualna, jest to krzyk dzisiejszego 
inteligenta, który przez usta dwudziestosześ- 
ciołetniego Beli rzuca całemu światu S. O. 
S. Niestety krzyk ten ginie bez echa wśród 
rozszalałego gwaru dancingów, a rozbawiona 
część. społeczeństwa przechodzi obojętnie ©- 
bok zrozpaczonego Beli, którego jedynym ra- 
tunkiem, wobec braku środków do życia — 
saje się samobójstwo. A życie płynie dalej 
-— urocze girlsy roztaczają swój czar, szam- 
pan tryska hukiem korków; nad modrym 
Dunajem znów dźwięczą upojące  mełodje 
walczyków Straussa. Kogóź to obchodzi że 
umarł dwudziestosześcioletni Bela, 

Jutro w poniedziałek dnia 15 b. m. o g. 
8_wiecz. nieodwołalnie po raz ostatni „Pan- 
na Maliczewska* G. Zapolskiej. 

— „Ta, której szukamy* — w. Lutni. 
Dziś, w niedzielę dnia 14 b. m. o godz. 8 
wiecz. „Ta, której szukamy”, komedja Hir- 
szfelda, promieniująca na widownię nieby.- 
wałym czarem i subtelnością. Dla każdego 
inteligentnego widza — sztuka ta jest praw- 

  

  

  

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach głowy 
i ogólnem niedomaganiu, zażywa się rano 
naczćzo szklankę naturałnej wody gorzkiej 
„Franciszka - Józefa*., żądać w aptekach. 

     

dziwą sjestą artystyczną, odpoczynkiem po 
pracy i zapomineniem o codziennych tros- 

kach, a młodzieńcze przygody kochających 
serc zawsze znajdą u widza sympatję i przy- 
pomną mu dzieje własnego życia. 

— Jutro w poniedziałek dnia 15 b. m. o 
godz. 8 Wiecz. ciesząca się rekordoweru po- 
wodzeniem farsa „Hulła di Bulla“, nieodwo- 
łalnie po raz ostatni. (Ceny od 20 gr. dc 2 
złotych). 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— Na Pohulance — „Panna Maliczew- 

ska“ — sztuka społeczna. k 
Dziś, w niedzielę dnia 14 b. m. o godz. 

4 p. p. po raz pierwszy jako popołudniówka 
po cenach zniżonych o 50 proc., świetna 
sztuka G. Zapolskiej „Panna Maliczewska”*, 
w sposób jaskrawy iustrująca życie i układ 
stosunków socjalnych z przed 25-ciu lat. 

— „Hulła di Bulla* — w Lutni. 
Dziś wniedzielę dnia 14 b. m. o godz. 

4 p. p. po cenach od 20 gr do 2 zł. szampań- 
ska farsa „Hulla di Bulla. Farsa ta jest zbior 
nikiem niewyczerpanego humoru i werwy, 
a tem sameim daje gwarancję niebywałej i 
beztroskiej zabawy. 

- RADJO 
NIEDZIELA, dnia 14 LUTEGO 1832 ROKU. 

10.15: Tr. biacia dzwonów i nabożeństwa 
z Katedry Wileńskiej 11.58: Sygnał czasu. 
12.00: Hejnał z wieży katedr. w Wólnie. 12.10 
Kom. meteor. 12.1ć: Poranek symfoniczny z 
Filharm. 14.00: „Produkcja i zastosowanie 
nawozów azotowych w Połsce* — odczyt. 
14.20: Aud. rolnicze. 15.55: Aud. dla dzieci. 
16.20: Muzyka polska z płyt. 16.40: „Jacy lu- 
dzie zamieszkiwali Europę w czasach przed- 
potopowych* — odczyt. 17.00: „Kobieta w 
adwokaturze* — pogad. . 17.16: „Złoty sen 
alchemika* — odczyt. 17.50: „Wiadomości 
przyjemne i pożyteczne”. 17.45: Muzyka i ko- 

ty. 18.00: Akad. papieska. 10.00: Li- 
audycja literacka. 19.20: „Co się dzie 

je w Wiłnie*? — pogad. 19.40: Program 
na poniedziałek. 19.45 Słuchowisko. 24.15: 
Koncert papul. 21.40: Kwadr. łiter. 21.55: 
Koncert solisty. 22.40: Kom. i muzyką tąne< 
CZNA; 

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 lutego 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 
Odczyt „Jak uczymy dziś młodzież”. 15.45: 
Aud. dła dzi „Bumcyk i Trajkotka*. 
16.20: Lekcja francuskiego, 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Utwory Cezara 
Francka (płyty). 17 „Z za kułis pokoju 
brzeskiego” — odczyt. 17.36: Muzyka lekka. 
18.50: Wil kom. sportowy. 19.00: „Rola pier- 
wiastka' polskiego na Lilwie“ — odczyt. 
19.20: Muzyka z płyt. Czajkowski — Romans 
19.25: Przechadzka po mieście. 19.35: Prog- 
ram na Wtorek i rozm. 19.40: P' 
nik radj. 20.00: Felj. muz. 20.15: Operetka 
„Sen o Rivierze* — Roberta Stolza. 22.20: 
Mikrofon w cyrku warszawskim. 23.00: Ret- 
ransmisja stacji zagranicznej, 

WTOREK, dnia t6 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. 
14.15: Muzyka kameralna ; popularna (pły- 
ty). 15.15: Komunikaty. 15.25: „Praktyki i 
praktykantki w gospodarstwach domowych” 
odczyt. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: „Od 
rzęki Św. Wawrzyńca do Pacyfiku" odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50 
Recitał Henryka Caruso (płytyj. 17.10: „Wę- 
zły gordyjskie i labirynty" odczyt 17.35: 
Koncert. 18.50: Komunikaty Wileńskiego A- 
eroklubu. 19.00: Przegląd litewski. 19.20: 
„Renesans Fredry" odczyt.19.40: Program na 
środę i rozmaitości 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20. „Wilamowitz i Nietsche“ — 
feljeton. 20.15: Koncert symfoniczny z Fil- 
harmonji Warszawskiej 22.40: Komunikaty 
i muzyka taneczna. 

NGWINKI RADJOWE. 
Z DZIEJÓW DAWNEJ I NOWEJ ALCHEMJI 

Dzisiaj w niedziełę o godz. 17,16, znany 
popularyzator nauk ścisłych dr. Feliks Bur- 
decki w odczycie pt. „Sen alchemika" opowie 
© historji poszukiwań sztucznego złota. Od- 
czyt ten będzie Ściśle związany z aktualną 
sprawą Dunikowskiego w Paryżu, która 
jest wciąż tematem dyskusyj na łamach pra- 
sy. 

      

   

          

   

  

   

        

   

      

DŁA NASZYCH PEDAGOGÓW. 

W. cykłu odczytów dła nauczycieli szkół 
średnich i powszechnych wizytator p. Jerzy 
Ostrowski wygłosi w poniedziałek dnia 15 
b. m. o godz. 15,25 pogadankę na temat 'no- | 
wych metod nauczania, stosowanych dzisiaj 
w naszem szkołnictwie. 

DZIECI, DZIECI, POSŁUCHAJCIE.. 

W poniedziałkowej audycji dla dzieci, u- 
słyszą mali radjosłuchacze zradjofonizowaną 
przez ciocię Halę powiastkę Lucyny Krzemie 
nieckiej o świerszczu Bumcyku i koniku poł 
nym. Trajkotce. ‚ 

OPERETKA STOLZA. 
Dnia 15 b. m. (poniedziałek) o godz. 20,15 

usłyszymy ze studja Polskiego Radja operet- 
kę Roberta Stolza „Sen o Riwierze". Obsadę 
tego obfitującego w zgrabne motywy utworu” 
stanowią pp .Maryła Karwowska, Dorota Gu- 
towska Al. Wasiel i Maurycy Janowski. Na- 
stępnie o godz. 22,15 p. Stefanja Padhorska 
Okołów wygłosi dowcipny i plastyczny fel- 
jeton na temat smakoszostwa Francużów P- 
t. „Oczy, uszy i podniebienie Paryża”. 

SPORT 
INAUGURACJA SEZONU NARCIARSKIEGO. 

Dziś w niedzielę na Równem Połu nastą- 
pi inauguracja sezonu narciarskiego, zaini- 
cjonowanego przez 1 p. p. Leg. Program za- 
wodów przewiduje: bieg sztafetowy senjo- 
rów 3/10, międzyszkolny bieg na 6 klm. . - 
raz start pań. 

FINAŁOWY MECZ PING-PONGOWY. 
Dziś w sali Żaksu odbędzie się finał tur- 

neju ping-pongowego o mistrzowstwo Wilna 
Po zawodach nastąpi rozdanie nagród. Po- 
czątek o godz. 5 p.p. 

L—wicz. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE SPRYTNEGO 

AFERZYSTY. 

Władze śledcze aresztowały wezoraj po- 
szukiwanego oddawna oszasta i fałszerza Ro 
gozińskiego vel Rogowicza spraweę całego 
szeregu malwersacyj i nadużyć na szkodę 
kilka instytucyj i firm na terenie Wilna I 
innych miast Polski. Przy aresztowanym zna 
leziono różne sfałszowane pieczątki, któremi 
się posługiwał przy dokonywania oszustw. 

(e). 
DU DARPA SNS SE 

Humor. 
NIEZWYKLY ZNAK. . 

— Jakież to tłumy kupców wybrały się 
dzisiaj ną ślizgawkę! 

— Po cżem że poznajesz ichl 
— Po wielkiej ilości upadków. 

(Thatler). | 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Nowa zapowiedź chińska. 
GENEWA, 13. 2. (Pat). Delegacja 

chińska otrzymała z Nankinu tekst 
deklaracji adresowanej do głównych 
mocarstw zainteresowanych. Dekla- 
racja asiłuje ustalić odpowiedzialność 
za kroki wojenne na Dalekim Wscho- 
dzie i zaznacza, że odtąd Chiny użyją 

Ściąganie 
MOSKWA, 13. 2. (Pat). Jak poda- 

ją korespondenci sowiecey, Chińczy- 
cy ściągają z prowineji Hunansi du- 
że posiłki wojska pod Szanghaj w ce- 
łu poparcia akeji 19 armji wojsk kun- 
tońskieh. Dowództwo frontu chińskie 

wszelkich rozporządzalnych Środków 
materjalnyeh by przeciwstawić się in- 
wazji. 

Deklaracja ta nie znajduje się w 
żadnym związku z żądaniem zwołania 
nadzwyczajnego Zgromadzenia Ligi 
Narodów. 

posiłków. 
go ma wrkótce objąc gen. Li-Tsun- 
Zan. 

SZANGHAJ, 13. 2. (Pat). Wyłądo- 
wało tu 6 wojennych samolotów z po- 
siłkami dla Japonji. Jutro ma przy- 
być jeszeze 7 samolotów. 

Czterogodzinny rozejm. 
MOSKWA, (Pat). Prasa sowiecka podaje, 

że dzięki pośrednietwu konsnłów obeyeh u- 

dało się w Szanghaju doprowadzić do 4go- 

dzinnego zawieszenia broni. Czas ten ma 

hyć wykorzystany na ewakuację z terenów 

walk łudności cywilnej oraz na zabranie 

rannych Chińczyków i usunięcia Heznych 
trupów. W akcji niesiesia pomoey biorą ró- 
wnież ulział wołontarjusze cudzoziemscy. 

SZANGHAJ, (Pat). W ezasie 4-godzinne- 
go zawieszenia broni z terenów objętych 
wałką przeniesiono do koneesji międzyna- 
radowej i innych bezpiecznych dzielnie mia- 
sta przeszło 5000 ludności cywilnej. Czynio- 
ne są usiłowania mające na celu zawarcie 
stałego rozejmu, przyczem — jak donosi a- 
geneja Reutera — Japończycy mieli slę na 
to zgodzić w razie, jeżeli wojska chińskie 
eotną się o 20 mil od miasta. Władze chiń- 
skie odpowiedziały odmownie. 

Niezwykłe zjawisko wpobliżu Kielc. 
KIELCE, (Pat). Ubiegłej nocy mieszkańcy 

Kiełe zostali zaalarmowani niczwykłeml de- 
tonaejami, które słyszane były między 12-tą 
a 1-szą godz. w nocy. Tskie same huki dały 
się słyszeć w Jędrzejowie, wpobliżu którego, 
we wsi Ludwinów, po hukach zauważono 

KinoMiejskie | ©5 pozicdsisikų 15 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 | Początek o godz. 4. 

Dziś! Wszyscy śpieszcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec polskil 10 

UŁANI, UŁANI, 
Pierwsza polska muz 

Dźwięk. KIno-Testr 

HELIOS 
Wiłeńska 38. tel. 9-26 

W rolach głównych 
najulubieńsi artyści: 

sza, W. Walter, M. Frenkiel : .. 
Pomimo ogromnych koeztów sprowadzenia tego filmu — ceny miejsc normalne. Na premjerę, sobotę i niedz. honor. bilety bezwzgłędnie nieważne, i 

pęknięcie skorupy ziemi na długości kilku 
metrów szerokości kilkunastu em. Jest pra- 
wdopodobne, że zarówno detonacje jak # 
pęknięcie ziemi zostało spowodowane  sil- 
nemi mrozami, jakie w okolicy od kiłku dni 
panują. 

lutego r. b 
rosyski p. t. 

6, Bi 10 wiecz. 

DAMA W SZKARŁACIE 
W roli głównej Lya de Putti. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

eny mieiec: balk-: 30 gr., parter 60 zr. 

К ЕЕ ЗЕВ 

Bombardowanie pozycyį 
chińskich. . 

SZANGHAJ, 13. 2. (Pat). 6 samoło- 
tów japońskich rzucało bomby na 
Sza-Pei. 

SZANGHAJ, 13. 2. (Pat). Samoloty 
japońskie, nie przestają bombardo- 
wać pozycyj chińskich, zniszczyły П- 
nję kołejową, która jest dla Chińczy- 
ków jedyną linją komunikacyjną z 
Nankinem. Pociski dział przeciwiot- 
niczyeh chińskich, kierowane do ja- 
pońskieh samolotów, eksplodowaly 
na terenie koncesji francuskiej, raniące 
18 osób z pośród ludności cywilnej. 

Kto chce uderzyć, pałkę 
zawsze znajdzie... 

BERLIN, (Pat). Partja niemiecko-naro- 
dowa ogłasza komunikat, w kiórym zazna- 
cza, że za nakaz poczucia narodowege uw. 
ża możliwie szybkie usunięcie trudności, 
stojących na drodze flo nadania obywateł- 
stwa niemieckiego Hitlerowi. Wiadomość ta 
komentewana jest w: kołach prawicowych w 
tym sensie że już wnajbliższych dniach na- 
stąpić ma nominacja Hitlera na protesora 
politechniki Brunświku, której dotychczas 
przeciwstawić się miał niemiecko-narodowy 
członek rządu brunświckiego Kuechental. 

  

   

  

Edgar Wallace 
był po B. Shawie najbogatszym Ftera- 

tem angielskim. W jednym tylko r. 1928 ot- 
rzymywał Wallace 3 do 4.600 funtów tygod- 
niowo z przedstawień swoich sztuk w trzech 
teatrach londyńskich Jego powieści detek- 
tywne, które produkował en' masce 1 niesły- 
chanie szybko, np. w r. 1927 napisał ich „tyl 
ko' 26, dawały mu olbrzymie dochody 1 rez 
chodziły się w miljonach egzemplarzy, prze- 
łożone 'na wszystkie. języki świata. Roczny 
przeciętny. dochód zmarłego przedwcześnie 
pisarza obliczano na około 300.000 funtów. 

lucji rosyjekiej 

Kasa czyana od 3 30 do 10 wiecz, 

3% mówiony i śpiewany! 

GGŁOPCY MALOWANI... 
yczna komedja acenar. generala Wleniawy Długoszowskiego. Muzyka W. Dana. 

Zuła Pogerzelska, K. Krukowski (Lipek), A. Dym- 
Dodatki dźwiękowe. 
Dła młodzieży dozwolone. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
Początek o g. 4, w sobotę i niedz. o g. 2-ej 

Tragedja rewo- | 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew 22, tel. 15-28 

Dźwięk, Kino-Teatr 

PA 
ulica Wielka 42 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

„Następny program: 

Czołowy film polski 

Jutro pramierai 
arcydzieśo produkcji polsko-francuskiej p.t. 

Dziś ostatni dzień! Potężny dramat z życia 
RósjpBówicckieji Okrutny syst tzadu: Czeki 

W rolach głównych: Kay Johnson, 

Niezwykle sensacyjne 

OSTATNIE DNII 

W SZPONACH CZREZWYCZAJKI 
Keil Hamilton. — 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i i0'15, Na I 

STEROWIEC Ł. A. 3. zacz 
STRASZNA NOC 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
-szy seans ceny iniżone. 

rolach głównych: BOGUSŁAW w į E L K A 6 R A SAMSORSKI, Gina Manes, Juljan Krzawiński oraz bohater filmu „Fod dachami Paryża” Albert Prejean. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o „godz. 4,.6, 8 i 1030 — Na |-szy seans ceny zniżone. 

OSTATNIE DNI! 
W rolach. głównych: Jack Holt, 

Fay Wray 
z udz. Adama Brodzisza 

Zoriki Szymańskiej 
i chóru Dana 

  

DZIŚ Niezrównana 
ostatni dzień szarapsńeka 

100% kom. prod _ czeskiej p. t. (ni jego siostra 
Film ten jest tczecim z cyklu konkurrowego w naszem kinie. Nad program: Przebojowe dodatki d:więkowe Seancy o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąteczne o godz. ! ч 

Jutro promie: AFERA PUŁKOWNIKA REDLA 

W rol. gł. perła czeek. humoru, znak. bokater 
filmu „C. K. Feldmarszalek*. Vlasta Burian 
i wszechówiat. sławy, gw ekr. Anny Ondra. 

ł-ej Na l-sy seans'ceny zniżone 

Osnuty na tle głośnej afery szpic» 
gowskiej najlepszego oficera armii 

Początek seansów o 

  

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

DZIŚ! 

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

austrjackiej — pułkownika Redle: *Nad program: 

Wzruszaj. dramat 
w 00 ektach, osnuiy na tle 
szpiegostwa wojernego p.t 

Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. 

Dziś! Wielki podwójny program! 
Dwa 100% dźwięk. arcydzieła p t. 
W rolach głównych: Les Carillo i Dorota Burges. 
dramat ćrotyczny. W rolach głównych: Lew Ayres 

Dziś podwójny programi 
- 100% przebój dźwiękowy w B akt. 

godz 4, 6, 8 i. 1015, w dnie świąteczne 

Wielki 

—.Nad program: ZBRODNIA Ks, Dr. 
bohater filmu „Na zachodzie bez zmian” i Peterson M. 

między innemi dodatek dźwiękowy. . 
6 'godz. 2:ej. — —- 

Czerwona tancerka 
Ceny mieisc od 30 gr. 

MEKSYKANKA 

Na |-szy seans ceny zniżone 

W rolach główn. Magda Sonja 
i Fritz Koerner. Rzecz dzieje 
się w Przemyślu i Petersburgu. 

— Następny program: Córka Zorry 

Przepiękny romans, urok południowego 
nieba. Miłość, wino, kobiety, śpiew itańce 

KULI. Współczesny 

W roli głównej 

WILD EŃ SKI 

Obrazki z ulicy. 
Literatura w koszu. — Kary, pieski, garde- 

roba, galanterja. — Wywabiaez plam | za- 

lepiacz dziur. 

Niema żeby jakaś firma, 

znana i szanowana, nie ogłosiła upadłości. 

Te, które jeszcze nie zrobiły, rozpaliczliwym 

wysiłkiem trzymają się na powierzchni. Cza- 

zdarzy się jakiś biały, czy różowy ty- 

dzień, naogół jednak można powiedzieć 

więcej jest w naszym handlu tygodni czar- 

nych, jak noc afrykańska. W* sklepach sta 

nowczo więcej ekspedjentek, niż kupujących 

Czy to znaczy, że nikt nic nie kupuje? 

Nie. Broń Boże! Poprostu handel zmienił 

miejsce pobytu. Ze sklepu 

ulicę. 2 

Na ulicy kupić można nieraz absolutnie 

wszystko. Poczynając od „strawy duchowej” 

w postaci książek w koszach i na wózkach, 

a kończąc na czekoladzie w tabliczkach. Na 

głównych ulicach ruch jest bardziej nieśmia 

ły. Handluje się towarem, który łatwo ukryć 

w razie interwencji policji. W bramach, do 

których łatwo dać nurka, stoją przekupnie. 

— Aromatyczne zapachy wschodnie! Od- 

świeżają, oczyszczają, w pokoju dobre po- 

wietrze rająl Za jedne dwadzieścia groszy! 

Dym mdłego kadzidła snuje się cienką 

mitką. Drżą zziębnięte ręce. 

— Notesy, bruljony, dwa za złoty, dwa 

za złoty! Okładki do paszportów, praktyce- 

ne, po pięćdziesiąt groszy! 

Nieco dalej sprzedawca „najnowszych wy 

nalazków* demonstruje je  niestrudzen'e 

przed garstką gawiedzi. 

— ..Najnowszy praktyczny wynalazek, 

niezbędny w każdym domu. Zapomocą tego 

oto mydełka zmywany każdą płamę na każ- 

dym materjałe. Uwaga; otą wykonujemy pla 

mę. Teraz pocieramy, i jeszcze raz, i fakty- 

dnia, nieraz 

sem 

      

— wyszedł na 

cznie, można powiedzieć; plamy niema. Pro- 

szę popatrzeć... 

Parę osób, znudziwszy się, przestało. słu- 

chać i odeszło. Ale sprzedawca monotonnym 

głosem ciągnie swój wykład — w próźnię. 

— Zapomocą tego oto mydełka... 

Schrypnięty głos posłuszeństwa odmawia. 

Ale mówić trzeba. Za to płacą. 

Kolega po fachu, specjalista w innej bran 

ży. tłumaczy, jak zalepiać dziury w starej 

blaszanej miednicy. Miednica jest tak podziu 

rawiona i zalepiona z wszystkich stron ja- 

kimś błyszczącym metalem, że strach po- 

myśleć, coby z niej zostało, gdyby się te ła- 

ty odkleiło. 

mietal 

  

stępnie rozgrzewamy 

ogniu i przybliżamy takowy do wspomnia- 

nej dziury. Za pomocą tarcia osiągamy pożą- 

dany rezultat... 

Za trzydzieście groszy nabywamy przed- 

miot dla gospodyń niezbędny! Dwa kawałki 

— za pięćdziesiąt groszy! 

na 

Galanterja trzyma się oddzielnie, dzielni- 

cowo. Wi koszykach sprzedają skarpetki po 

80 groszy para, krawaty po złotówce i po 

dwa, dla wykwintniejszej klijenteli. Szełki, 

kołnierzyki, chustki, do nosa pa cenach, 

wzbudzających podejrzenie swą  taniością. 

Zabawki są wszędzie. 

Paniusiu! paniusia kupi tego pieska. 

Szczeka jak żywy, a jeść nie prosi. Tanio 

oddam! 

— Co tam pieska, paniusia lepiej kurke, 

paniusia posłucha, jak gdacze! Tak jaltby 

właśnie zniosła jajko! Za pięćdziesiąt gro- 

szy oddam! No, za czterdzieści! Niech tam 

będzie moja krzywda! 

Kura rzeczywišcie gdacze genjalnie. Kon- 

strukcja jej jest niesłychanie prosta, połegu 

bowiem na suwaniu napiętego sznureczka po 

tekturze. Ale widać trzeba umieć się z nią 

  

Światowej 

„GOLLA 
oryginalnė tylko z 

Mniej wertošciawe 
Marka „Globus 

  

powyższemi 

fabrycznemi na poszczegółnych kopertachi 
energicznie odrzucaćl 

jest znakiem świat. sławy. 

sec  Żądajcie tylko „OLLA" z marką „,GLOBUS" mmm 

OSTRZEŻENIEI 
sławy 

markami 

  

  

Wygodniej i 

już teraz przyjmujemy 

taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

Nz. 36 (2278) 

obchodzić. Po przyniesieniu do domu zamil- 

kła i nie chciała gdakać ani razu. 

Właściciel wózka z książkami przy zbie- 

gu dwóch ulie zdradza wybitną znajomość 

rynku literackiego, WW wózku uszeregowa- 

ne Iežą „dziela“ Pitigrillego, Waullace'a, parę 

mniej poczytnych ksiąeżk Uptona Sinclair'a 

jest nawet Mussołini. Jest, naturalnie, Foreł 

i Weininger. Szalona okazja dla pensjonarek! 

Dalej autorzy połscy. O dziwo! dwa tomy 

Kochanowskiego w wydaniu jednej z najpo- 

rażniejszych księgarń. Leżą w przykładnej 

zgodzie z Zapolską. 

- Te książki po dw: 

      

złote. 

  

- Dłaczego? przecie wszystko po złotówce 

— To, papie, starych autorów przedwo- 

jennych. Dziś, panie, nie wiedzą, że przed- 

wojenny towar lepszy jest od nowego. Po 

złotówce może pan wybrać coś z tego to- 

mnie nie brakuje. Kochanowski, 

panie, to rzecz amatorska. Zna ćsię trzeba... 

— A Zapołska dobrze idzie? 

— Idzie, tyłko też na znającego muci trzu- 

fić, Też towar nie dzisiejszy. 

— Powieściowe, naukowe! Po złotemu, pa 

złotemu! Co w koszu, na wybór! 

Nagłe popłoch. Przybiega zadyszany wy- 

rostek i szepce coś na ucho sprzedawcy. 

— No, państwo! proszę prędko oddać 

książki! Ja tu wrócę niedługo|... 

Włózek rusza w galopie. Gdzieś wpobliżu 

musi być granatowe niebezpieczeństwo 

Wieczorem bandeł' uliczny zamiera. Tyi- 

ko gdzie niegdzie w bramach szarzeje posłac 

kobieca, owinięta w grube chusty. 

-—-  Obwarzanki, świeże, gorące! 

rzanklį 

Wi lecie sprzedaje rzodkiewki po pięć gro 

szy pęczek. W! zimie też trzeba żyć, choć 

to jeszcze trudniej. Więc: 

waru... U 

Obwa- 

— Świeże, gorąceł Kup, paniusiu, złocistał 

Obwarzanki, domowe obwarzanki! MH. Nat. 

  

Ogłoszenie. 
KURSY RADJOTECHNICZNE 

zestaną uruchomione przez Towarzystwo 
Kursów Technicznych w dniu 16 go lutego 
b. r. o godz. 17. Informacyi udziela kance- 
larja Kursów w godzinach 17 — 19 Wilno, 

Holendernia 12. 

  

15 lutego o godz. 8 wiecz. 

trot i Wale Angielski wyuczem za dwa tygodnie 
P. BOROWSKI ul. Trocka 2. Kurs rozpoczyna się 

Osi S-ka 30H 
Za mezura 5 21. Zapisy przyjmuję. Tow Chrześc. 

TAŃCE KARNAWAŁOWE: Tango. Rumba. | === 
Ua suku 183 istnieje 

| |Wilenkin! 
  wszelkie ubrania do farbowania i czyszczenia 

Prasownia, farbiarnie i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ _ wione 5, te. 
CENY ZNIŻONE 

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
sezonu 

letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
Gotową robotę przechowujemy aż-do 

żadnych kosztów 2 
Prasowanie i gremplowenie na poczek 

  

JPROSZEK OD BOLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

ОИа Оа 
'А. CHEMI: 

  

Wiełka 31, tel. 17.00 

  

FARMACEUTYCZNA 
„AP,.KOWALSKI warszawa. 

aniu 

1) Sukna 
szerok. 140) cm. . . 

5) Wateliny wełnianej . 

2) Skóry karkowej w/g wzoru 

godz. 10 do 12.— ё 
  

Lekcje języków francuskiego i niemieckiego 
specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z 

letnią praktyką pedagogiczną. Sukces zapewniony. 

Adres: Szopenowska 3, m |, od 8—10 i 7—10 wiecz. 

dlugo- 

Ogłoszenie e przetargu 
Sekcja Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego Ko- 

mitetu do Spraw Bezrobocia niniejszem podaje do | 
wiadomości publicznej o przetargu ofertowym i ust-- 
nym na dóstawę następujących materjałów krawiec- 
kich, oraz na uszycie obuwia, a mianowicie: 

Materjały krawieckie: 
roboczego koloru matengo 

2) Podszewki welwetowej 120 em. 
3) Podszewki rękawowej klott (podwójna) 60 
4) Bai na kieszenie szerok $2 cm. . . 50 

6) Płótna sztywnego szer. par . “50 

Materjały na uszycie obuwia: 
1) Skóry miękkiej bukatowej—625 stóp 5812,5 dem. 

3) Skóry opołki podpodeszwowę | gat. 

Wzory do obejrzenia znajdują się w Biurze Ko- 
misji Odzieżowej Ogród po-Bernardyński codz. od. 

Materjały powyższe z dostawą terminową na skła- 
dy Sekcji Pomocy do dnia | marca 1932 r. ° 

Osoby zainteresowane w przetargu winny złożyć 
oferty w zalakowanych kopertach do Sekcji Pomocy 
(Zawalna !). do dnia 19 lutego 1932 r. godz. 12 w pol.. 

  

(E) 

  

  

yszły z druku į 

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

oraz 

„JAK NALEŻY ODŻYWIAĆ SIĘ I ZACHO- 
WYWAĆ w CHOROBACH SERCA" (3.—) 

nakładem KSIĘGARNI K. RUTSKIEGO w WILNIB 
ądać we wszystkich większych księgarniach, 

lub zamawiać bezpośrednio u wydawcy. 

@ 

LUX 
kiew. 11, tel. 15-61 

2) Neigenjalniejszy 
tragi:komomik 

  

  Charlie Chaplin iek Bezrobotny 

  

Polacy: przelej używać 
| KT VIASAT TRIO AAS TRIO 

į zagranicznych ostrzy do golenia 

й z chwilą pojawienia się na rynku 
ZRT ostrzy do golenia 

„POŁONIA-LUDOWE* „POLONIA-FAVORIT“ 
Żądać wsrędzie. t „POLONIA-LUKSUSOWE" żądać wszędzie. 

„POLONOZ' Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119, 10297 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowych. 

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

p Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uwažač przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej slawy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

Dziewczę z Montparnasse'u 

  

  

  

    A R 

CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miłjony ludzi. Przy zwałczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 
czącego kaszlu i t. p. — stosują p. p Lekarze 

„Balsam Thiocolan — Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się ża poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. Wydz. Z.P.Nr. 15 

MEBLE 
B. Łokuciewski 
Wilno, uł. Wileńska 23 

  

nowoczes. pierwszorzęd- 
nej jakości z gwarancją. 

Ceny zniżone, 

poleca 
firma 

Gertruda Lawrene 
w arcywesołej komedji w 6 aktach. Początek o & 4, 
w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

  

  

  

mm Lilewskiego Stow. omoty Sznil. 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 845. 

8604 Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
CALEL NO 

czynny 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszołkie zabiegi tokarskie i rantgonowskie została obniżona. 3 

mk WEŁNY i   

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 

Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

Ceny niezwykła niskie. Prosimy przekonać się. 

Niemiecka 19 

Telef. 890. 

JEDWABIU 
  .   
4 Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka x 

  

u dozorcy. 

  

SZOFER 
(z ziełonem prawem 

jazdy) poszukuje po- 

sady bezpłatnie. 

Dowiedzieć się: Małe 

Pokulanka 7, m. 13, 

‚ 10227   
Konto P. K. O Nr. 81951. 
  

  . | 
POLACY i POL 

[E] 

Ki 
Każdy z czytelników powinien zapamiętać, że 

najtańszem Źródłem zakupu towarów manufakturowych 
i innych jest tylko firma „Polska Ekonomja* w 
Łodzi. Dla przekonania wysyłamy niżej podane 
komplety. 

Tyiko za 21 zł. 90 gr. 
a mianewicie: 3'/, mtr. Tweedu weln. przetkony jedw. 

na elegancką suknię damską we wszy- 
stkich kołorach i deseniach, 6 mtr płót- 
na białego w dobrym gat. 6 mtr. płótna 
kremowego nadającego się na bieliznę 
wszelkiego rodzeju, 6 mtr. barchanu na- 
dsjącego się na bieliznę w paseczki lub 
czysto białą, 6 
pełnej długości, 
kowych. 

ręczników waflowych 
6 chusteczek kieszon- 

Do danego kompletu doliczamy porto 2,50 gr. 

Tylko za 25 zł. 90 gr. 
a mianowicie: 17 mtr. płótna białego w dobrym gat. 

6 mtr. barchanu nadając. się na bileiznę 
w paseczki lub czysto białą, 6 mtr. płót- 
na kremowego nadając. się na bieliznę 
wszelkiego rodzaju, 6 ręczników waflo- 
wych w dobrym gat, 

Tylko za 32 zł. 90 gr. 
a mianowiole: 3 mtr. Bostonu na eleganckie ubranie 

męskie w dobrym gat. w kolorze grana- 
towym i czarnym, 3'/, mtr. Tweedu 
wełn przetkany jedw. na elegancką suk- 
nię damską we wszystkich kolorach i 
różnych deseniach, 6 mtr. płótna białego 
w dobrym gat. 6 mtr. płótna kremowego 
nadsjąc. się na bieliznę wszelkiego ro- 
dzaju, 6 mtr. barchanu nadając. się na 
bieliznę w paseczki lub czysto białą, 
6 mtr. oksfordu w różne paseczki w do- 
brym gat. 6 ręczników waflowych pełnej 
długości w dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doliczamy 3,50 gr. 
jako koszta opakowania i opłaty pocztowej. 

UWAGA: Wysyłamy jedną kołdę watową z obustronnem 
pokryciem satynowem z czysto białą watą w 
dobrym gat tylko za 15 zł. 

"Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu listo- 
wnego zamówienia. (płaci się przy odbiorze na pocz- 

cie). Za dobroć towaru gwarantujemy. 

Adresować prosimy: 

„Polska Ekonomia" ŁÓDŹ, 
skrz. poczt. 314 

  

  

eraz zzłosić się do przetargu ustnego w niedzielę dn, 
21 lutego 1932 roku o godz. 12 w poł. 

" Jednocześnie Sekcja Pomocy zastrzega sobie pra- 
wo zmniejszenia lub zwiększenia iloóci zamówionych 
materjałów. 

Wadjum wymagane w gotówce w sumie zł 500 
łub weksle gwarantowane przez Bank przy ustnym 
przetargu muszą być złożone przez oferentów na ma- 

oraz w takiej 
przez oferentów na materjały na uszycie obuwia. 
terjały krawieckie, 

ul. TATARSKA 28 

jadalne, sypialna i ga- E 
binetowe, kreienay, 

stoły, szafy, łóżka itd, E 

Wykwintne, Mocne, 

; NIEDROGO,Ę 
+ + 140 mtr. 

240 „ 

  

” I NA RATY. 
moż NADESZŁY HOWOŚGI, 

SR. к Ž 6324 

RR 
Di. GINSBERG 
ehorohy skórne, wene 
ryczne i moćzopłciowa 

Wileńska 3. 
01 godz. 83—] t 4—8, 

* tel. 587. 6677 

M Kenigsberg 
Choroby skórna, 

weneryczne 
# 1 -moezopłe! we, 
uilca Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od g'dz. 9—12 1 4—8. 

Dr. SZYKWINDT 

- 10 kę. 
75 kę: 

    

samej wysokości 

  

Licytacja 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej wia- 

że w dniu 7 marca 1932 roku o godzinie 
10 odbędzie się sprzedaż licytacyjna towarów skon- 
fiskowanych, niewykupiońych w terminie, oraz zde- 
porńowanych przez podróżnych, a mianowicie : cukier, 
rodzynki, owoce suszone, wani 
rowery, tutki do papierosów, zabawki dziecinne, obu- 
wie, odzież używana, kalendarze i t. p. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 7 marca 
1932 roku powtórna licytacja odbędzie się w. dniu 21 

domości, 

marca 1932 r. Szczegółowe 
zainteresowani otrzymać w Urzędzie'Celnym w Wilnie, 
Stacja towarowa. 

. Kierownik 
2008/V1 

choroby wenerycznne, Ip 
ekórne i moczopłciowa 

ul. Wielka 19, 

Ra dogodnych warunkach j 

inspektor celny (—) I. Minczewski 

  

„wyroby nożownicze,   

dane o towarach mogą 

Urzędu 

  

OKAZYJNIE 
Ulis unis DS 
samochody i wiele in. 
pozostałych z licytacji 
rzeczy sprzedaje tanio 
LOMBARD 

ul. Biskupla 4, tel 14-10 
(od 9 do ? pp. i od 5 do 

7 w.) Uwaga: Codzień 
(od 9 do 2 pp.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 
staw złota, srebra, bry- 
lantów i in. przedmiotów 
  

Salon Damsko - Męski 

Pol I Klemens 
ul. Wiłeńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak -farbowa- 
nie włosów, perikarstwo 
i elektryczną ondulację. 
Dla urzędniczek 40% zn. 

8777 

      

Zakład Fryzjerski 
S. Szustera 

ul. Nowogrėdzka Nr. 89 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny zniżone. 8410 

  

akład Fryzjerski 
J. Mełameda 

ul. Św. Ignacego 12 
po przeprowadzeniu grun- 
townego remontu poleca 
się Sy. Klijenteli. 7852   

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

Za 1000 dolarów 
do sprzedania plac z do- 
mem mieszkalnym przy 

vl. Antokolskiej. Dowie- 

dzieć się ul. Zamkowa 20-2 

Futro damskie 
Źrebaki w dobrym stanie 

tanio do sprzedania 

al. Tatarska 12 m. 8 

  

  
  

  

ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

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

Sprzedają apteki 
i składy apteczne   

ed dodz 9—1 i 3—7 

  

Akuszerka 

Mrja Lakoeioma 
pr:yjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8520: 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

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

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

uł. Mickiewicza 22, m. © 
W. Z. Nr. 3093 

Mieszkanie 
sześciopokojowe odre- 
montowane z wygodami: 

do wynajęcia 

uł. Mickiewicza 46. 

  

  

ZAKŁAD 
ELERTRO0-TECHNICZNY 
„ELEKTROPRĄD” 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

akumulatorów 

Student kuje lekcyj zm 
skromnem wynagrodze” 
miem Specjalność nie- 
miecki. Wiadomość: Do” 
miaikańska Nr. 17, m. 5 
między godz. 1|—1 pP-> 

  

U. S. B. poszu- 

  

  

 


