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Kirtikiis, wojewoda pomorski 
Robi Wilno co może. Dobywa ludzi, 

formuje, potem oddaje, Rzeczypospoli- 

tej, aby ta Rzeczpospolita mocno na 

nogach stanęła. Raz wraz, ktoś błyśnie 

i już go niema. już odchodzi na daleki 
posterunek. Teraz znowu Kirtiklis po- 

szedł, aby być gospodarzem  najbar- 

dziej zagrożonego kawałka ziemi, tego 

właśnie, który każdej chwili spowodo- 

wać może zapałne procesy. 

Kirtiklis, wicewojewoda. wileński, 

na chwilę poszedł do Łodzi. Wiedzieliś 
śmy, że jest to tylko etap, nie wiedzie- 

liśmy jaki, Teraz jest w Toruniu, tem 
mieście, zdawałoby się, niemającem 

chyba nic wspólnego z Wilnem. Książ- 

ki o tem jeszcze niema, że były zawsze 

tęczowe pomosty między Toruniem a 

stolicą nad Wilją. Bibljografowie Mic- 
kiewicza cośby tu mogli także powie- 

dzieć. Nie będziemy o te rzeczy potrą- 

cali. Wystarczy, skoro przypomnimy, 

że była kiedyś Warmia, Frauenburg i 

Brunsberg i że Toruń wraz z Wilnem, 

podały sobie ręce, aby zabezpieczyć 

Połskę, tam, gdzie ją Niemcy najmoc- 

niej szarpały. Będzie wiekuistą dumą 

Wilna, że miast krakowskiego zawie- 

rzenia elektorowi. które Matejko był 

wymałował w swym Hołdzie Pruskim, 

czonych, Peruwji, Brazylji, Argenty- 

nie, Australji, Filipinach, Rodezji, Chi- 

nach, aby tylko zgruba wyliczyć pier- 

wsze centra, do których mają iść z 

Gdyni macki nasze przez morze. Już 

się mówi o bawełnie i kawie i widzi 

się polskiego chłopa, który za ocea- 

nem karczuje tropikalną gęstwę na te 

swoje kafoerje a w niedzielę śpiewa 

polskie suplikacje  sentymentalnie i 

dziarsko zarazem, jak nad Wartą, lub 

czyż to nie było wydać całego wy- 

brzeża drapieżnym siłom, które uczyni- 

ły z Jastami i Helu stajnię Augjasza, 

Bezmyślna bezplanność jest chorobą 

naszego wybrzeża, tworzącego arcy- 
dzieło natury: mierzeję hejską. Mógł- 
bym groteskowo opowiadać o rzeczach, 

z któremi co rok się stykam, jadąc nad 

morze, będąc świadkiem  karygodnej 

gospodarki. Kiedyś za Batorego i Wa- 

zów mieliśmy te wielkie nasze winy w 

stosunku do Pucka. Czyż mamy” jako 

W RAMACH PLANU YOUNGA 
Zebranie komitetu rzeczoznawców.—Różnica w poglądach pomiędzy 

: Francją a Niemcami 
BAZYLEA (PAT). Zebranie komi- cie płanu i pozatem wiążą zagadnie- 

doradczego rzeczoznawców bę- nie odszkodowań ze sprawą długów 
się odbywało w ramach planu prywatnych, Dłatego też przedstawi- BAZYLEA (PAT). Pierwsze posie 

Younga. Istnieje jednak różnica pomię ciel interesów francuskich w komite- dzenie komitetu doradczego opóźniło 
dzy punktem widzenia niemieckim i cie doradczym będzie musiał bronić te się zgórą o 2 godziny z powodu trud- 
francuskim w sprawie mandatu tego zy, według której transza nieuwarun- ności, które wyłoniły się w toku póło- 
k kowana jest sprawą nienaruszalną. ficjalnych wstępnych rozmów w spra- otmitetu. 

Francja dąży do ograniczenia dzia Francja też nie kwestjonuje długów wie wyznaczenia przewodniczącego 

Ameryki odmówił 

gulowanie sprawy z dłużnikami pry- 
tetu watrymi wierzyciełom. 

dzie 

łalności wzmiankowanego komitetu do prywatnych, jednakże ich zbadanie po komitetu. 
nieuwarunkowanej, wierza specjalnemu komitetowi ban- Przedstawiciel Wisłą. Czyż nie może Ojczyzna zbu- 

dować fabryk, aby cyrkulowały rzeczy nieodrodni synowie przeszłości, jeszcze 
jedne z ojczyzny, drugie z wychodźtwa raz rzeczy powtarzać, za które przy- 

i przez to stworzyły sprawny organizm, dzie gorzko płakać?.... Prawda, budu- 

dumę narodową, narodowych  wysił- je się Gdynia. Ale jak? Prawda, że i w 
ków? Chlubą idących pokoleń nie mo- Jastarni stajemy na wodzie, erygując 
że być tylko Zmartwychwstała Ojczy- łamacze fal i kesony portowe. Równo- 
zna. Nie na to zaczęliśmy sen Arciszew cześnie wydajemy jednak wybrzeże, 

skiego i Bieniowskiego, aby pójść które jest dla zdrowia narodu jedynem 
spać i nie wiedzieć o tem, że jest real- Zgrai spekulantów. Cudem jakimś nie 
ność głobowa, wielka Jedność przed Ścina jeszcze siekiera sosen nadmor- 

nami, już nie Mała Polska, ale Wielka, Skich, choć już przy samej nasadzie 
która może mieć swój równik, swóje półwyspu, wysunęła się egoistyczna 

zwrotniki i koła polarne. Nawet na Ma- gołcowa willa na wydmy. Wolimy je- 
dagaskarze możemy być w domu, sko- Szcze zacisnąć zęby, nie mówić o de- 

ro tam są nasze święte Siostry, dające Wastacjach i barbarji dalej. Wszystkie 

bezcenne przykłady, jak walczyć na za- te rzeczy wypływały nie z czego innego 

rozważania raty 
Niemcy natomiast myślą o całokształ kierów w Berlinie, pozostawiając ure- przyjęcia tego stanowiska, które kole 

  

JAPONIA I CHINY 
ZGŁOSZĄ ZASTRZEŻENIA DO REZOLUCJI 

TOKJO. (Pat). Agencja Reutera 
dowiaduje się z mlarodajnego 
źródła, że rząd japoński skłónny 
jest przyjąć propozycję Ligi Naro- 
dów. Japonja zgłosi odzie!nie za- 

strzeżenie, dotyczące jej prawa 
występowania przeciwko bandy- 
tom I innym niepożądanym jed- 
nostkom pod warunkiem, że nie- 

dopuszczalne będzie w tej Spra- 

R. L'GI NARODÓW 

Rząd postanowił również przyjąć 
zapronowaną przez lto formułę, 

dotyczącą pełnomocnictw komisji 

ankietowel. 

NANKIN. (Pat). Rząd narodowy 
przesłał delegatowi swemu w Pa- 

ryżu Sze Instrukcję, polegającą na 

tem, że poleca się mu poczynienie 
pewnych zastrzeżeń w Sprawie 

projektu rezolucji Rady Ligi Naro- 

dzy ofiarowywali mu niejednokrotnie. 
Odmowę tę interpretowano, jako sta- 
nowczą decyzję Ameryki nieangażowa 
nia się zbytnio w sprawę rokowań, do 
tyczących odszkodowań. Komitet wy- 
znaczył oficjalnie 4 dodatkowych swo 
ich członków, wśród nich przedstawi- 
cieła Jugosławii. 

Wyznaczenie tego delegata spotka 
ło się w ubiegłą niedzielę ze sprzeci- 
wem delegata Niemiec, jednak przed- 
stawiciel Francji Rist oraz ini członko 
wie komitetu wykazali z łatwością, że 
komitet rzeczoznawców postąpiłby nie 
słusznie, nie dopuszczając do uczestni 
czenia w komitecie przedstawicieła Ju- 
gostawji. 

bój z trądem, 

Jesteśmy w pełni kryzysu i dokucza 

jak z tego małego stosunkowo zainte- 
resowania, które było w Toruniu dla 

dała ono spiżową pastač Horyusza, nam życie. Rozlegają się żale i zupeł- morza. Czyż mogły wzejść większe za- 
aby zatrzymane mogło być, w każdym nie niepotrzebnie rodzi się zamiesza- gadnienia, skoro szargano małemi? 
razie opóźnione nieszczęście. Kto po- nie. Zapominamy raz wraz. że droga Z przyjazdem Kirtiklisa, sądzimy, 

wie inne zastrzeżenie, któreby 

anulowało zastrzeżenie Jep trji 

NOWE ODKRYCIE W BAZYLICE WILEŃSKIEJ 

dów, dotyczącego Mandżurji. * 

) Sukcesy hitlerowców 
BERLIN (PAT), Podczas wczoraj- 

szych wyborów w Wirtembergji ogło 
szone zostały tylko wyniki ze Stutgar- 

  

kłoni się w Warmii barokom, ten zrozu 

mie, co mówię. 

Kirtikiis został teraz wojewodą w 

Toruniu. Horyzonty nie są tu tak zabi- 

te, jak w Wilnie. Tu niema korytarza 

ślepego i potwornej agonji, będącej re- 

zułtatem traktatu ryskiego. Tu niepo- 

trzeba modlić się o zmianę horosko- 

pów. Same one odwracają złe rzeczy. 

Toruń prowadzi na świat. Wisła 

płynie spokojniutko pod murami stare- 

mi i gigantem świętojańskim. W każ- 
dym razie jest mniej zabarykadowana 
niż Wilja, jeśli zabarykadowaniem na- 
zwie eię to, co się dzieje w Gdańsku. 

Cała Polska skupia się w Toruniu, 

skoro wybiła to swoje okno w Gdyni, 

aby z tej Gdyni erygować dla okrętów 

polskich, szlaki nawodne, czyli trotua- 

ry do wszystkich części świata. 

° Jesteśmy zatem szczęśliwi, iż nasz 
człowiek może ręce zakasać i dla do- 

bra Rzeczypospolitej tam w Toruniu 

harować, mając wileńską stateczność, 

wytrwałość i niezłomność. 

Przed kilku laty, kiedy Raczkiewicz 
był wojewodą wileńskim, a nie jak dziś, 

głową senatu, Kirtiklis te swoje sym- 
Patje morskie zaczął już w Trokach 
objawiać. Rozumieliśmy wszyscy, że 
jeziora Trockie nie są na to, aby tylko 
błyszczeć w słońcu, lub księżyciu, ale 

że mogą całe pokolenia tu na lądzie, 

przysposabiać marynarsko do wody. 
Cóż może być romantyczniejszego, jak 
išč na Trockich Jeziorach z burzą w za- 
wody i wydobywać w sobie cnoty, któ- 
re przydać się mogą na morzu? Liga 
Morska i Rzeczna skonstruowała była 

tę swoją Mewę w Trokach a Kirtiklis 
znalazł czas, aby w trosce o to żeglo- 
wanie, postawić przecież schronisko, 
gdzie była pustynia. Któż mógł wie- 
dzieć, że wybije godzina, i że ten czło- 
wiek przez Los zostanie rzucony na 

__ Pomorze, aby tam z kolei wziąć się za 
bary z polskiem morzem, na ktėrem 
Silniej powinna powiewać nasza ban- 
dera. Zdajemy sobie sprawę, że kory- 
tarz pomorski, ma o tyle sens, ile pro- 
Wa za morze, za cceny do naszych 
braci, wielkiego wychodźtwa. 

В № mapie Polska wyciąga szyję w 
kierunku Gdańska, czyż nie jest prze- 
znaczeniem, mając taką szyję, dorobić 
kwiat tułactwa, wielobarwną koronę, 
któraby mogła być  wetkniętą. 

8 Polska musi być pomnożoną, w 

tej swojej Ojczyznie nad siedmioma 
rzekami, o wszystkich tych Polaków, 
którzy są w Kanadzie, Stanach Zjedno- 

  

nasza idzie na morze i žė nie może nam Tzeczy muszą się zmienić i na lepsze 

być dobrze, dopóki nie przytulimy sie- obrócić. Bystry umysł wojewody no- 
dem miljona najlepszych rodaków do wego, zobaczy zaraz płamy na słońcu: 

serca, 

Haracz, ćwierć miljona dusz, rocz- 

nie dała Polska dzięki temu ver sacrum, 

do którego nas zmuszał głód ziemi i 

nędzna wegetacja w ojczyznie. Ćwierć 

miljona rocznie iudzkiego materjału, da 

ło te nasze kolonje, to wychodźtwo nie 

chcące wsiąknąć w oboą glebę, bro- 

niące się całą siłą przed wynarodowie- 

niem ij chcące instynktownie trwać dla 

ojczyzny, modląc sie o dzień, kiedy 

przyjdzie związanie w jedno tego co jes 

Kirtiklisa znamy z tego. że jest bezpo- 

średnim, że ma otwarte oczy i że sko- 

ro rzecz jaką zobaczy, już napina mu- 
skuły, Wojewoda pomorski jest zdro- 
wą naturą, żądną działania, nawet pro- 
stolinijną, co jest dziś w czasach bez- 
charakterowości, czyli tysiąc charakte- 
rowości, rzeczą niemal dodatnią. 

W Wilnie, szedł Kirtiklis zgodnie 

z opinją elity, z którą umiał pracować. 

Miał ucha otwarte na wszystkie głosy: 

i instynkt, który wybierał to, co najlep- 

W poniedziałek dn. 7 b. m. 
dokonano w Bazylice Wileńskiej 
żnowege odkrycia. Badając funda- 
ment między 4 i 5 filarem od 
strony prawej nawy bocznej (na- 
przeciw bocznego wejścia od 
placu Ka edralnego), natrafiono 
na sklepiony grobowiec, przezna- 
czony na jedną trumnę. Z gruzu- 
którym krypta była częściowo 
zasypana, wydobyto kilka znacz- 
nych fragmentów renesansowej 
płyty nagrobkowej z czerwonego 
marmuru, pochodzących, Jak 
świadczą szaty i akcesorja, z na- 
grobka biskupa. Pozatem w gru- 
zle odnaleziono fragment płyty 
z czarnego marmuru ze szcząt- 

kami napisu, pochodzący praw- 
dopodobnie z końca XVII lub po- 
czątku XVIII wieku oraz klika 
fragmentów gzymsów i profilów 
marmurowych. Pod gruzem zna- 
leziono kościec człowieka w star- 
szym wieku, resztki szat jedwab- 
nych I okuć żelaznych trumny 
oraz 2 złote pierścienie, z któ 
rych jeden jest pierścieniem bl- 
skupim. Badania szczątków i od- 
nalezionych przedmiotów będą 
przeprowadzone w najbliższym 
czasie; O lle dziś można sądzić, 
odkryty grobowiec i fragmenty 
nagrobka należą do biskupa Wa- 
lerjana Protasewicza,zmarłego w 
r. 1580. 

tu. Hitlerowcy uzyskali 44,599 głosów 
(w ostatnich "wyborach do Reichstagu 
otrzymali oni 22,987). Grupa połączo- 
nych stronnictw mieszczańskich, któ- 

re w roku 1930 w wyborach do Reichs 
tagu otrzymały 51.897 głosów, obec- 
nie zdołali skupić zaledwie 23,104. In 
me partje, jak centrum i socjal - demo 
kraci, poniesty również straty. ‹ 

Hitlerowski „Local Anzeiger“, 0- 
mawiając wyniki wyborów, podkreśla, 
że są one manifestacją nastrojów, pa- 
nujących w społeczeństwie w stosun- 
ku do rządów Briininga.. Wybory w 
Sztutgarcie wykazały, że klęskę pomio 

sły wszystkie partje, popierające obec 
ny rząd Rzeszy. 

plemiennie i szczepowo związane. Dzie sze. 

je Polski od upadku są szeregiem he- To samo będzie w Toruniu, zapew- 

roicznych wzlotów i szybowań. Doty- ne i życzymy takiemu intelektualnemu 

czy to, nawet mas, skoro te masy szły zespołowi, jak Instytut Bałtycki, aby 

za ocean, aby tam trwać i zdobywać był jak latarnia światła przy wojewo- 
nieludzką energją kąt dla siebie. Pol- dzie, skoro będzie mowa o morzu. Naj- 
ska, która wróciła nam, jako dom, jest ściślejszy kontakt może być zadzież- 
odskocznią do czegoś większego i szer- gnięty zawsze z człowiekiem, który jest 
szego na świecie, nietylko powrotem pełen dobrej woli i mocno chodzi po 
do tego, co było. Zrealizować mamy na ziemi, nieuchylając się od tego, aby 
globie formę form pomnożenia naszej skoro trzeba, podnieść wzrok na gwiaz 
ojczyzny o każdą kroplę krwi swojej dy. Skoro mamy morze. czyż nie jest 
za Oceanem. Dawna Polska była jed- wskazaną rzeczą, budować mądrze i 
nością z wielości różnorakich ziem, planowo, zarazem opierać się na aljan- 
bardzo kolorowych i odmiennych. Któż tach? W Toruniu wysunięto hasło, bliż 
mógł marzyć, że przyjdzie dzień, kiedy ższego kontaktu morskiego z Jugosła- 
ta jedność będzie dalej jako punkt kry- wją. Ze swej strony pragnęlibyśmy tak- 
stalizacyjny wysuwana, aby dalszą for że widzieć kontakt z Rumunją. Pan wo 
mę budować z egzotycznych ziem, wła jewoda Kirtiklis pamięta, jakżeśmy w 
ściwie nietyle tych ziem, ile krwi na- Trokach, kończąc swoje prace, związa- 
szej, skupionej na tych ziemiach egzo- ne z szukaniem miejsca na schronisku, 
tycznych? Jesteśmy szczęśliwi w Wil- skupili się byli na chwiłę, aby zadania 
nie, że w dniach ciężkiego kryzysu, nie dalsze przed sobą postawić, nawpół- 
pochylamy głowy, a radujemy się, że żartem, nawpółserjo.... 

  

Przywódcy Centrolewu przed 
WARSZAWA, tel, wł. 7 XII. 31, Dzisiej- sprawądzić sam, Adwokat Sterling bierze w włyroków Sądów Okręgowych, nawet nie- 
dzień rozprawy przeciwko Centrolewo rękę gruby plik dowodów i omawia dowo- uprawomocnionych, to jest niedopuszczałne 

wi przeszedł dość jałowo, Przeznaczono go dy, ujmując je poszczególnemi grupami, a powoływanie się na wyroki, które mogą być 
na omawianie kwestji dowodów rzeczowych więc w) pierwszym- rzędzie sprzeciwia się zmienione, 
— w której to materji żadne nowości nie są dołączeniu do sprawy protokułów śledztwa Po przerwie przemawiali w dalszym cią- 
przewidziane, Rozprawę rozpoczęto o godz. wstępnego w innych procesach (w sprawie gu obrońcy, występując energicznie przeciw 
10 m 40. Przewodniczący, jakeśmy to prze o zajścia w dniu 14 wfześnia i przygotowy ko dołączaniu do akt odpisów różnych doku 
widywali, zreferował 2 listy: adwokata Hof nia zamachu na Marszałka Piłusudskiego, © mentów, 
mokl - Ostrowskiego oraz niedoszłego świad nadużyciach w częstochowskiej Kasie Cho- 
ka Stawickiego. Przewodniczący nie podał rych), Nawet odpisy podpisane przez kogoś raz pojawił się na ławie obrony po dłuższej 
treści tych pism, zaznaczając, że oba te pi- za zgodność, a są takie, nię mogą być u- chorobie, podkreśla, że chodzi tu nietylko 
Sma nie mają dla sprawy znaczenia, znane za prawdziwe. Dalej obrona protestu prav4dziwość odpisów, ale o cały 

Prokurator Grabowski: — My ocze je przeciwko załączeniu do akt sprawy t. koliczności, któreby mogły wskazywać, 
kujemy włniosków ze strony obrony, Trak- zw, skrypto-świiadectw, czyli ukrytych ze- dany dokument jest falsyfikatem. 
tujemy bowiem wszystkie Załączone doku- znań świadków, W tomach akt znajdują się czy. odpis nie jest w stanie odda 
menty, jako dowody w sprawie. odpisy z kart informacyjnych jakiegoś Wac odpis może być tylko wtedy dołączony 

„ Adw. Sterling: — Protestuję prze- ka, nie jest to nic innego, jak zeznania, aktów, jeśli zarówno prokurator, jak i 
ciwko dołączeniu szeregu dowodów i mówi, wywiadowców, ukrytych pod temi pseudoni i obrońcy mają pełne zaufanie do teg: 
że proces sądowy oparty jest na bezpośred mami. Dalej znajdują się tu dokumenty nie- go żyruje. Jeżeli ktokotwiekbądź zau! 
niości dowodów i zgodnie z orzeczeniem Są wiadomego pochodzenia, jak: listy, niepo- zakwestjonuje — powino wystarczyć, 
du Najwyższego tylko le materjały mogą twierdzone przez tych, którzy je pisali. Akt odpis nie był przyjęty. ю 
być dowodami rzeczowemi, które Sąd może oskarżenia żąda dołączenia do akt sprawy Prok, Grabowski domaga się 

zwania świadków: Kaw. jka, 
S NA IE M ZRYCZWOWASYRKNSWRYWAIEA BD ZESEWANZYTNOWASE Kurka i Wolaniecki o oo as 

kszają półwysep i Małe Morze robi się go nie będziemy 

BE
 

ЧЕ 
i 

в
 

możemy przyczynić się do posuwania 
się wielkiej sprawy naprzód. Najpier- 
wsza kolonja w Kanadzie, nazywała 

się Wilno, czyż to nie jest dla signum, 
skoro chcemy patrzeć dalej przed sie- 
bie, nawet zyskać wzrok jak ptaki ma- 

ją na morzu. W Toruniu, przy rufie 

wielkich zagadnień, staje teraz  czło- 

, także gospodarczo 3utentyczności dokumentów, 

Goście zagra- z kolei płytsze. żywotne są problemy sijni. = „ Aldw, Sterling sprzeciwia się 
AC " 2 к * gim wywodzie, dowodząc, że ani 

niczni byli świadkami tego naszego ja- morskie, choć mamy mało brzegu. Na- Rozwažamy to wszystko į 
Rczymy. Šiose «5 sajwyżej moby powkidaeć. 40 kiegoś wileńskiego braterstwa, które- wet ta odrobina, którą mamy może no- ze sobą, widząc wielką Sprawę MoT- ma zaufanie do Wicka czy innego 

mu preżydował Raczkiewicz. Czyż nie we bramy rozewrzeć, skoro tylko po- ską i Toruń, siedzibę wojewódzką. Jak informatora. Adwokat Sterling zapytuje da- 
oryginałów — zjawił się wtedy pomysł, aby bliżej, del czniemy obserwować okiem własnem, kiedyś Potocki w swej wojnie Chocim- 

ty Dunaju, mogło być erygowane pol- bez szkiełek, które czasem zaciemniają skiej ustalamy, że mamy ten swój Bał- 
skie schronisko, skoro mamy tyle przy- sprawę. Polska nauka wiele zrobiła na tyk, skoro „Bóg, który tego świata pod- ty takie się znalazły. Jaki może być dowód, 
jaciół w Rumunii, zatem i morze ciepłe lądzie, najwyższy czas wyjść jej na komorzym, jednem się nam rozkazał że odpis taki jest autentyczny? 
południowe, które bardziej nas może oceany. kontentować morzem". Akcentujemy „, ógw., Landau podkreśla, adi są odpisami odezw, rzekomo wiek wileński i sądzimy, że nie przyj- na nogi postawić, jeśli chodzi o zdro- 

dzie nam przeklinać tej chwili. Dotąd 
sprawy morskie były blado mastawiane. 
Nie chcemy nikogo oskarżać, ale nie 
możemy także zamykać oczu na to, że 
dotychczasowy wojewoda pomorski, 
nie zawsze stał na wysokości morskich 
zagadnień. Wojewoda ten miał morze morza, 
za niało w oku. Cóż znaczyło naprzy- 
kład to, że starostwo morskie, związa- 

wie i humor, niż Bałtyk chładnawy. 
Faktem jest, że żarty nawet mają panami na morzu, skoro naukowe ba- Mamy: słowo czynne, _niepasywne, 

swoje chochliki, które tylko czychają. dania przepisywać będziemy z niemiec- zgodnie z tem, co w tej chwili robimy i masis obrony 
" o 

Oglądać eie musimy, zarazem moc- 

mo w tem utwierdzić, że nie będziemy 
słowo, rozkazał, jak nasi ojcowie do- 

bywając z niego sarmackiega ducha. Więc musiały być . 
nem jest, że władza ich nie posiada i że po 

W sługuje się jedynie odpisami. Po zakończeniu 

aby nie zgubiła się najmniejsza kru- kich traktatów. Nad Adrjatykiem ery- jeszcze więcej chcemy robić. nowił załączyć do a ali e 
szyna. gowali nasi bracia Słowianie morskie Zasyłając nowemu Wojewodzie po- stjonowane dokumenty za wyłączeniem t, 

(meidunki infor- W naszem badaniu i sondowanie 

Helu, wygnana jest w tej chwili sro- 
ne z morzem i Puckiem, jakiś kaprys motnie. Cóż my znaczymy bez badań, 
iście kobiecy, skierował w głąb lądu skoro 
do Wajcherowa? Uciec od rybaków, 

wody, portu, latarń, całego pobrzeża, 

koro są te wiry podmorskie, i wszyst- 
kie prądy, od których zależą połowy 

badania, podobnie nad Pontusem Rumu 
jesteśmy daleko jeszcze w tyle. no.we, z którymi nas więcej rzeczy łą- pominamy, że mamy tu, w katedrze, 

Nawet ta nasza stacja, kopciuszkiem na czy, niż często mniemamy. Oto aljanse, 
które pozwolą na to. aby Instytut Bał- 

tycki, wciąż jeszcze po macoszemu 

traktowany, mógł wreszcie w pełni dzia 

łać już na morzu, przygotowując pro- 
rybackie? Wydmy wciąż nowe powię- gram pod podbój naukowy, bez które- 

zw, kart. informacyjnych zdrowienie i serdeczne zaklęcia, przy- macyjne, podpisane: : Wicek,. Gruby i t. p.) 

oraz tych dokumentów, które spotkały się 
° . ze sprzeciwem obu stron. tanowił serce Władysława IV i mórskie sny, aj ya Sąd Pow 

związane z tem sercem. Na każde za- na Marszałka Piłsudskiego, o tętna 
i i i w dniu 14 września w Alejach. dows- wołanie wojewody staniemy na apel, skich To ай prokurator, „jak 1“ 

skoro mamy serce Wielkiego Króla, obrona zapowiedziefi jeszcze szereg wnio- 
į który tak morze ukochał. sków przed rona : ki “ 

Mieczystaw  Limanowski, da. dnia w. o godz. 10-ej rano. 

cych, które miały wywołać rewolucję, a | 
rozpowszechniane, Dziw- 

^ 

temu w dłu —
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25-letni jubileusz p. Ma'ji M. Jeleūskiej 
Czyn wojenny głośnem echem: roz- 

brzmiewając, czyni znanem i popular 
nem imię bohatera. Są jednak bohate- 
rowie, których czyny muszą być tajne, 
bo grożą narażeniem swobody i utratą 
mienia przy spełnianiu najszczytniej- 
szego zadania, jakiem jest służenie do- 
bru Ojczyzny i Społeczeństwu. 

Motorem takiej czynności jest go- 
rące przywiązanie do wiary i miłowa- 

  

nie bliźnich, nagrodą zaś poczucie speł 
nionego, głęboko pojętego obowiązku, 
jako iż wiara bez uczynków martwa 

jest. : 
Taką cichą bohaterką i pracownicz- 

ką w Winnicy Pańskiej, na niwie spo- 
łecznej jest dzisiejsza  jubilatka Pani 
Marja Mieczysławowa Jeleńska, którą 
Wilno całe otacza uznaniem ji czcią głę 
boką. | 

Jest Pani Jeleńska uosobieniem cnót 
chrześcijańskich, wzorem dobroci 
wyrozumiałości dla innych, sama nie 
„zna folgi dla siebie. Tysiączne prace i 
obowiązki przyjęte na siebie spełnia 
niestrudzenie, a mieszkanie jej jest ogni 
skiem, gdzie wre praca pod kierunkiem 

dzielnej inicjatorki. 

A oto biegły przegląd prac, doko- 
nanych i dokonywanych w ciągu 25 
lat przez tę wybitną Polkę i Katoliczkę. 

Rozumiejąc dobrze konieczność sze- 
rzenia oświaty wśród warstw pracują- 
cych, ofiarowuje p. Marja Jeleńska w 
1906 r. S.S. Nazaretankom mieszkanie 
w swym domu, urządza w niem dla 
nich kaplicę i oddaje im w tymże do- 
mu lokal na założenie szkoły nauczy- 
cielek ludowych, w której przez lat 10 
wykłada sama język polski. Działalność 
ta wobec ówczesnych praw rosyjskich 

- musiała naturalnie być tajna, narażała 
bowiem nietylko na niebezpieczeństwo 
wysokiej kary pieniężnej, ale i więzie- 
nie a nawet zesłanie na Sybir. Dla uni- 
knięcia tego niebezpieczeństwa, upro- 
szonmo znaną działaczkę społeczną p. 
Annę Mohlównę o zorganizowanie szko 
ły tkactwa w mieszkaniu, gdzie się znaj 
dowało seminarjum, przy ulicy Mickie- 
wicza 19. Duża sala zapełniła się war- 
sztatami, na których widniały płótna, 
obrusy, dywany, kilimy. Panie z mia- 
sta przychodziły się uczyć tkactwa, a 
wychowanki zakładu były także obo- 
wiązane do pobierania nauki, która w 
przyszłości mogła im ułatwić dostęp 
do chaty, pod osłoną tkactwa, szerzyć 
naukę religji, historji i języka polskie- 
go, nieść oświatę wśród ludu. Przez 
czas swego istnienia wysłała szkoła 
przeszło 200 nauczycielek wykształco- 
nych w duchu religijnym i patrjotycz- 
mych do dworów i wsi kresowych, 
gdzie je czekała praca tajna z naraże- 
niem wielkiem i w nieraz bardzo cięż- 
kich warunkach. 

W 1906 r. po porozumieniu z hr. 
Zyberg Plater w Warszawie, zakłada p. 
Marja Jeleńska w Wilnie Towarzystwo 
Przyjaciół Młodzieży, którego zostaje 

skarbniczką, nie szczędząc dużych ofiar 

na ten cel szlachetny. 

Całe zastępy młodzieży duchownej 
i świeckiej kształciła p. Marja Jeleńska 
własnym kosztem w seminarjach j róż- 
nych szkołach niższych i wyższych, 
wielu z nich wyprowadziła na dziel- 
nych pracowników dla Kościoła i Pań- 
stwa. 

W czasie wielkiej wojny pośpieszy- 
ła pani Marja jeleńska nieść swą po- 
moc czynną w pracy szpitalnej dla 
ofiar wojny. W czasie II najazdu bol- 
szewików urządza w swem mieszkaniu 

salę dla naszych ochotników Polaków. * 
W chwili opuszczania'Wilna przez 

prezeskę Związku Katol. Polek, księżnę 
Ogińską w roku 1919, powołana zosta- 
je na to stanawisko p. M. Jeleńska i 
zajmuje je do tej chwili, poświęcając 
tej instytucji olbrzymią część swej pra- 
cy. — Zakłada własnym kosztem dużą 
bibljotekę dzieł o treści religijnej, hi- 
storycznej i społecznej i oddaje ją do 
użytku członkiń Związku. W obeszer- 
nych jej apartamentach rok rocznie od- 
bywają się w czasie w. Postu Rekole- 
kcje gromadzące liczne zastępy słucha- 
czek. 

Zimą urządza pani Jeleńska w swem 
mieszkaniu odczyty o treści filozoficz- 
no-historyczno religijnej dla członkiń 
Związku i szerszych kół inteligencji. 

Krótki ten przegląd prac Jubilatki 
świadczy wymownie o rozmiarach jej 
działalności i olbrzymiej korzyści, jakią 
ta praca przyniesie. 

W uznaniu tych zasług nadał Ojciec 
św. pani Marji Jeleńskiej order „Pro 
Ecclesie et Pontifice ', którą to zaszczyt 
ną odznakę doręczył Jubilatce J. E. ks. 
Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski w 
dniu wczorajszym. 

Redakcja „Słowa” jako organ kato- 
licki i zachowawczy w imieniu swojem 
i licznych wielbicieli działalności Pani 
Marji Jeleńskiej, składa Jej wyrazy hoł 
du, oraz życzenia dalszej owocnej pra- 
cy i świecenia nam swym przykładem 
ad muitos annos! 
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To nie jest wszystko jedno 
iai Žiliai R L iikkse d ZE 

jakiej kosmetyczce Pani powierzy 

pielęgnację swej urody. 

TYLKO 

„naprawdę dobra kosmetyczka 

potrafi 

skutecznie a nieszkodliwie 

usunąć wady cery i 
zapobiec jej więdnięciu 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY 
jest prowadzona przez 

dobrą kosmetyczkę 
E ma A nd ii 

Mickiewicza 9 m. 7. 

wejście: Śniadeckich 1. 
w godz. 10 — 14 i 16 — 19. 

  

  

Akumulatory, baterje anodowe 
i radjosprzęt za gotówkę 
najtaniej w firmie 

MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20, el. 16 28 

Ładowanie, zmiana na nowe, wypożycza- 
nie i naprawa akumulatorów — reperacja 

słuchawek. 
  

  

Miasteczko Szarkowszczyzna pow, dziś- 
nieński 

Poszukuje doktora 
przynajmniej z dziesięcioletnią praktyką 
daje przy wolnej praktyce 200 zł, mie- 

*%ięcznie, 
Informacji udziela E!jasz Mindel 
  

  

Pianina firm „ERARD 

„Liettingi,.c.A Fibiger" 
uznane za najlepsze w 

kraju. Sprzedaje na raty 
i odnajmuję. 

Kijowska 4, H. Abelow.      
BANK 

GOKPODAKSTA KRAJOW 
podaje do wiadomości, że 

od poniedziałku dnia 7grudnia 1931 r. 

wszystkie biura i kasy Banku, 

znajdujące się dotąd przy ul. Królewskiej 5, Krakowskie rzed- 

mieście 32 i Siennej 17, | A 
! są przenlesione do nowego własnego gmachu 

Aleja Jerozolimska Nr. 1. 
Adres telegraficzny: Krajobank — Warszawa. 

Połączenia telefoniczne przez Centralę Nr. 8-02-66. 

PIERWSZA WILEŃSKA SPÓŁKA WIN OWOCOWYCH 
Wina owocowe staniały! 

Do 1-go stycznia 1932 r. cena na wszystkie gatuaki win obniżona o 25 proc. 

z okazji!! Wytwórnia win Piłsudskiego 2. 
Sprzedaż detaliczna Wileńska 36. 
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Przed sesją Sejmu 
Narada premjera Prystora 

z Marszałkiem Switalskim. 

WARSZAWA, tel. własny. 7.XI1.31. 
Dziś po południu odbyła się cłuższa 
narada marszałka dr. Swiłalskiego z 
wice marszałkami Sejmu i Premjerem 
Prystorem, na którem omawiano stan 
Spraw po wznowieniu sesji sejmowej, 

Posiedzenie Sejmu 
w czwartek, 

. WARSZAWA, tel. wł. 7.XII.31. Po- 
siedzenie Sejmu odbędzie się dnia 10 
grudnia r. b. o godz. l6-ej. Porządek 
dzienny przewiduje między innemi 
sprawozdanie konnisji skarbowej o róż- 
nych rządowych projektach ustaw, na- 
stępnie pierwsze czytanie rządowych 
projektów ustaw o zgromadzeniach-i o 
wodnych obszarach celnych. 

Podróż min. Zaleskiego 
do Londynu 

WARSZAWA, dnia 7 XII31 r. Do- 
wiadujemy się, że p. minister Zaleski 
wyjeżdża z Warszawy do Londynu 
do Rządu Wielkiej Brytańjj we wto- 
rek dnia 8 b. m. o godzinie 11 min. 
55 Nord-ekspresem z dworca głów- 
nego w towarzystwie Dyrektora , Ga- 
binetu Ministerstwa Spraw Zagranicz 
nych p. Szumlakowskiego, Naczelnik 
Wydziału Zachodniego w Minister- 
stwie Spraw Zagranicznych p. Lipski, 
który również towarzyszyć będzie mi- 
nistrowi Zaleskiemu w Londynie, już 
z Warszawy wyjechał. 

Minister Zaleski udaje się do Lon- 
dynu drogą bezpośrednią przez Calais 
i przybędzie na Victoria-station w 
środę dnia 9 b. m. o godzinie 7 ej 
wieczorem. W Londynie oprócz wizyt 
i konferencji pr ewidziany jest obiad 
u ministra Spraw Zagranicznych Si- 
mona, obiad w Ambasadzie Polskiej, 
śniadanie u b. ministra Spraw Zagra 
nicznych Radcy Readinga i w piątek 
dnia 11 b. m. w godzinach południo- 
wvch odbędzie się posłuchanie mini- 
stra Zaleskiego u Króla Jerzego V. Z 
Londynu wyjeżdża minister Zaleski w 
Sobotę dnia 11 b. m. o godz. 11 rano 
i przybedzie do Warszawy w niedzielę 
dnia 13 b. m. o godz. 6.35 wieczorem. 

Pod hasłem spisu lud- 
ności. 

Q CZEM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 

, Jedno z pism podało niedawno wskazów 
ki, jak należy zachowywać się w czasie spi 
su. Na pierwszy rzut oka, niektóre z tych 
wskazówek brzmieć mogą nieco  humory- 
stycznie, po bliższem jednakże. wejrzeniu 
widać. wiele-giębokiej racji, я 

„Co trzeba zrobić, aby poprzeć spis iu- 
łatwić komisarzom spisowym pracę?" 

1) Oszczędzić im czasu i pracy, Więc 
głowa rodziny winna być 'w miarę możno- 
ści 9-go grudnia w domu, a w razie ko- 
niecznej nieobecności, pouczyć innego do- 
'mownika do udzielenia komisarzowi potrzeb 
nych wiadomości. 4 

2) Przypomnieć sobie daty urodżin 'wszy 
stkich członków rodziny i wszystkich do- 
mowników, a najlepiej zapisać je na kartce. 

3) .Uprzedzić lokatorów, mieszkających 
w domu, aby tak samo przygotowali się do 
spisu; Я 

4) Uwiązać psy, aby. nie przeszkadzały, 
5) Przygotować czysty kawałek stołu i 

krzesło dla komisarza spisowego, 

6) Mieć na pogotowiu lampę i świecę 
o ile w mieszkaniu będzie ciemno”. 

Niektóre z tych iwskazówek odnoszą się 
prawie wyłącznie do wsi, inne bez żadnych 
zmian dadzą się polecić wszędzie. 

Niewiele do głosu tego pisma należało- 
by dodać, chyba to, żeby odpowiedzi for- 
mułować prawdziwie i treściwie po uprzed- 
niem przemyśleniu ich. Należałoby również 
na kartce zapisać, poza datą, również miej 
sce urodzenia, nazwę szkół, które cztonko- 
wie rodziny ukończyli, albo do których u- 
częszczają jeszcze, oraz dokładną nazwę za 
wodu i miejsce pracy poszczegó!nych: człon 
ków rodziny, Pozatem trzebaby *przygoto- 
wać atrament i pióro, gdyż formularze spi- 
sowe muszą być wypełniane atramentem. 
Dokumenty należy mieć przygotowane na 
aras gdyby komisarz spisowy ich za- 
żądał. 

No i wreszcie na zakończenie — komi- 
sarzy nałeży przyjmować życzliwie i ułat- 

  

Pocztowa Kasa Oszczędności 
  

„PK 
Centrala — Warszawa, Jasna 9. 

Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

PRZYJMUJE 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 
wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 
grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 

odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 

tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 

šciowych. 

GWARANTUJE 
kwotą zł. około 500 miljonów w go- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 
29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy skład- 

kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 
wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razle śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czenia. 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 

3. prowadzą do wzrostu ogólnego 
dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 

datków można je składać i podejmo- 

wać w każdym urzędzie poczto- 
wym na terenie Rzeczypospolitej bez 
wzgiędu na miejsce wydania ksią- 

żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. К. О. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego jest bez- 
płatna, 750 tysięcy'czynnych książeczek oszczęd- 

nościowych P. K. O. to najlepszy dowód zauiania 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

ściowej w Polsce, 

  

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 9 GRUDNIA 

10,15 Transmisja nabożeństwa z Krako- 
wa. 

13,30 Transmisja meczu bokserskiego— 
Berlim — Warszawa. 

15,55 Audycje dla dzieci z -Warszawy, 
16.40 „Początek j koniec wszechświata” 

— odczyt z Warszawy wygłosi F. Burde- 
cki. 

17,15 „Wrażenie z lotu na Wschód” — 
odczyt ze Lwowa wygłosi dr. K. Czartkow 
ski-Golejewski. 

17,30 Audycja p. t. „Jutro* — wywiad 
1. Piotrowskiego z dyr. E. Szturm de Sztre- 
mem. Trasmisja z Warszawy. 

19,25 „Po sezonie letnim" — fesjeton my 
śliwski Michata K. Pawlikowskiego., 

19,45 Słuchowisko z Warszawy. („Pan 
komisarz idzie”). 

22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 

ŚRODA, DNIA 9 GRUDNIA 
14,15 Muzyka z płyt. 
15,25 „Dni przeciwigruźlicze” 

wygł, dr. Antoni Borowski, 
16,20 „Stanisław Szczepanowski — czło 

wiek i — odczyt ze Lwowa wygł., 
N. Kopilewicz, 

18,55 Tr, apelu 1 pulku szwioleżerów 2 
Warsz. 

19,30 „Pan profesor  Herbaczewski* — 
odcz. wygł, Antoni Gasztowt. 

23,00 Muzyka taneczna z Warsz. 

— pogad. 

  

   

  

DO ZWALCZANIA 

TYFUSU PLAMISTEGO 
poleca się proszek japoński KA TOL, 
który radykalnie tępi WSZY, pchły, plu- 
skwy, prusaki, karaluchy. Tyius przeważ- 
nie tam sięrozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo, a szcze- 

gólnie przez WSZY ODZIEŻOWE. 
Katol sprzedaje się w składach apiecznych 

i aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz 
‹ Wiino, Kalwaryjska 21.     

wić im zadanie, bo praca ich niełatwa, a 
pamiętać trzeba, że podjęli się oni jej ho- 
norowo, powodowani jedynie wysokiem po- 
czuciem obowiązku obywatelskiego. 

  

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

W Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę re 
stauracjį I-II kl.: st. Wilno, Baranowicze, 
Łuniniec, Grodno, Bielsk Podlaski, Wołko- 
wysk miasto, Nowojelnie, bufetów: Sokółka, 
Wilejka, Drohiczyn, Malkowicze, -« Postawy, 
Osowiec, Głębokie, Czarna Wieś, Gawja 
Oszmiana, Grajewo, Hoduciszki, Podświlje, 
Bałowieża, Knyszyn, Różanystok, Skrzybow 
ce, Olechnowicze, Juraciszki, bufetów w po 
czekalniach III kl,: st. Wilno, Baranowicze, 
Łuniniec, Grodno, fryzjerni:  Czeremeha, — 
Grodno, Leśna, z terminem objęcia 1 stycz- 
nia 1932 roku. 

Termin składania ofert i wpłacenia wa- 
djum upływa 18 grudnia 1931 roku. Szcze- 
gółowe warunki podane .są w ogłoszeniach, 
wywieszonych na wymienionych stacjach i 
'w gmachu Dyrekcji, 

Dyrekcja Okręgowa Kołei 
Państwowych wi Wilnie, 

"WĘGIEL i DRZEWO | 
„Użntronpał 

ZAMKOWA 18, tel. 17-90 
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Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Un]! Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi-—szkice historyczne zł, 6.— 

Placyd Jankowski (John ot Dycatp)— 
życie i twórczość | „ zł. 18— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
plesklego w Wilnia 0.60 

„Żyrowice—łask krynice 0.58 
Plerwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy —„ —. 0.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
  

„IT IS ITA IS III S i TI T III STS TO WTO SESTO SKO SIS OST DTS NA ANSI TAI NISSAN 

. Ostatni numer Iskier, symipatycz- 
nego i doskonale redagowanego tygod 
nika dla młodzieży, zostął poświęcony 
'Wilnu. i 

Na okładce widzimy kaplicę 
Kazimierza, na pierwszej stronic) 
Bazylikę wileńską; pierwszy artykuł p. 

Św. 

„t. „Wymowa zabytków”, pióra p. ]е- 
rzego Remera, mówi o doniosłych od 
kryciach wileńskich. ” 

Artykuł p. Generalnego Konserwa- 
tora odznacza się zwartą treścią, pięk- 
nym stylem i doskonałemi ilustracjami 
— fotografjami p. ajna Bułhaka. 

Właśnie te fotografje, których nikt 
w Wilnie nie oglądał, których nawet 
mam wrażenie, nie pokazywał na „śro 
dzie“ prof. Kłos, podczas swego "nie- 
zmiernie ciekawego referatu o pracach 
w Bazylice, — te fotografje nasuwają 
pewne refleksje i zmuszają do wypo- 
wiedzenia kilku gorzkich i smutnych 
uwag. 

Przed pół rokiem powstał Komitet 
Ratowania Bazyliki. Właśnie: ratowa- 
nia. Pierwotnie projektowana nazwa: 
„Komitet odnowienia Bazyliki* została 
odrzucona ze względu na swój zbyt 

Ratujmy bazylikę, ale nieco „poczekawszy”'! 
Powołano do życia szereg sekcyj, 

które miały rozpocząć pracę jednocześ 
nie w różnych kierunkach, wzywając 
społeczeństwo do ofiar i robiąc ze 
sprawy ratowania Bazyliki akcję spo- 
łeczną i narodową. * 

Niezwłocznie do pracy przystąpiła 
Sekcja Techniczna pod światłem i ener 
gicznem kierownictwem prof. J. Kłosa 
oraz Sekcja  Historyczno-Artystyczna 
pod przewodem prof. F. Ruszczyca. 

Wspaniałe odkrycie grobów królew 
skich zmusiło te sekcje do szczególnie 
wytężońej pracy i cały wysiłek skupi- 
ło w ich ręku. 

Pamiętamy dobrze ten gorączko- 
wy okres niemal codziennych sensacyj; 
zbliska przyglądaliśmy się niezmordo- 
wanej, wytężonej pracy prof. Kłosa, 
prof. Ruszczyca, dr. Lorentza i in- 
nych osób, bezpośrednio dźwigają- 

cych ciężar pracy; podziwialiśmy ener 
gję i zapał tych kierowników, którzy, 
mając przed sobą niezmiernie odpowie 
dzialne zadania, znajdowali czas na 
pokazywanie robót zwiedzającym kate 
drę, na informowanie ogółu, na propa 

spokojny charakter. Zgodnie uchwalo- gandę... 
no nową nazwę, która samem brzmie- 
niem swojem alarmowała, wskazywa- 

Przez cał yten czas ani jednego 
kroku nie zrobiła, ani jednego słówka 

gólną ruchliwość, — sekcja propagan- 
dowo-prasowa!... 
„loto wytworzyła się obecnie dość 

nieznośna sytuacja, polegająca na zbyt 
nierównem _— oświetleniu zdarzeń, a 
wskutek tego na zniekształcenie ogó|l- 
nego pojęcia o stanie Bazyliki. 

Dwie różne sprawy łączą się. two- 
'rząc dziwną jedność: groźny stan Ba- 
zyliki, mogącej ulec 
radosne odkrycia. 

Q© pierwszej sprawie nikt nam wła- 
ściwie nic nie mówi, lub mówi tylko 
mimochodem. 

Zresztą mówienie nie na wiele się 
zda: trzeba zapomocą  fotografij, ry- 
sunków, planów, wykresów utrwalić w 
pamięci szerszego ogółu stan katedry, 
wytłumaczyć przyczyny możliwej ka- 
tastrofy, wskazać na konieczność ta- 
kiej, a nie innej akcji. 

Sprawa druga — odkrycie grobów 
królewskich — dzięki naprawdę ofiar- 
nym wysiłkom kilku jednostek, nie ża 
łujących swej pracy, została oświetlo- 
na, ale dorywczo, niesystematycznie. 

W okresie najbardziej gorączko- 
wym Sekcja Archeologiczno-Historycz- 
na raczej starała się ograniczyć prze- 
dostawanie się do prasy wiadomości o 
pracach w Bazylice, niż dostarczała 
tych wiadomości. 

Sekcji Naukowej, rzecz całkiem na 
turalna, chodziło o 

katastrofie, oraz 

ciażby i niewielkiej pod względem nau łol... Ale wymowa i potęga grobów go „plany Bazyliki, powiększone foto- 
kowym jakości. 

Beżczynność Sekcji propagandowo- 
wo-prasowej, która powinna była wy- 
zyskać «moment, aby zorganizować ak 
oję propagandy na całą Polskę, dała 
się jak najfatalniej we znaki: do prasy 
trafiały albo wiadomości nieścisłe, al- 
bo spóźnione, albo wreszcie odarte z 
wszelkiego uroku w suchych komuni- 
katach urzędowych. 

Dziś panuje cisza. Co się robi w 
Bazylice — nikt właściwie nie wie, 
nikogo tak bardzo nie interesuje: mo- 
ment podniecenia — zmarnowany, nie 
wyzyskany — przeminął. 

A przecież tak łatwo było skorzy- 
stać z nadzwyczajnego ruchu * szer- 
szych mas, który był wówczas. 

Patrzę na wspaniałe ilustracje, zdo 
biące artykuł p. Remera. Gdyby w 
swoim czasie puściło się w obieg pocz 
tówki z fotograijami wnętrza krypty, 
możnaby było nawet nieźle zarobić. 
Przypomnijmy powódź i ruchliwość wi 
leńskich fotografów, z których pewne 
jednostki sprzedawały pocztówki po 
cenach paskarskich — do 1 zł. za sztu 
kę! 

Coś podobnego mogłoby być i w 
czasie rewelacyj, związanych z praca- 
mi w Bazylice!.. М 

Odkrycia w Bazylice, mające prze- 

królewskich była tak wielka, że społe- 
czeństwo polskie głęboka odczuło ra- 
dość z powodu wielkich historycznych 
odkryć. 

Ale dziś nikt już się nie wzrusza 
na dźwięk słów: Komitet ratowania 
Bazyliki. 

Coraz częściej się mówi: . : 
— Chwała Bogu, że była powódź 

i Bazylika znalazła się w niebezpie- 
czeństwie: inaczej nie znalezionoby 
grobów królewskich!.. 

Jest wiele racji w takiem powiedze 
niu, ale jest jednocześnie wielki non- 
sens. Można się cieszyć z tego, że 
groźny stan Bazyliki ułatwił dokona- 
nie odkryć, ale nie można być obajęt- 
nym na losy Bazyliki!.. 

Choć wiele czasu zostało zmarno- 
wano, jednak / należałoby choć dziś 
pomyśleć * o stałej, nie doraźnej akcji 
E Pgų a obejmującej całą Pol- 
skę. 

Co możnaby było zrobić w tym 
celu? 

1). Nawiązać ścisłą łączność z 
czasopismami wileńskiemi i pozawileń 
skiemi i zasilać je systematycznie lite- 
racko opracowanem informacjami o 
stanie robót w Bazylicę. 

2). Zorganizować w Wilnie wysta 
wę pod hasłem: „Ratujmy Bazylikę". 

r 0 jakość informacyj, ol i ie, ni jed- Na tej tawie musiałyby si 76 
Ja na niebezpieczeństwo, nawoływała nie przemówiła sekcja, która, zdawało a nie o ilość; chia a aa A DE. Śr 
do ofiar i wysiłków!.. by się, powinna była wykazać szcze- 

” 

ая ‹ zaś wymagała 
jak największej ilości informacyj, cho- 

nak należycie wyzyskane. 
Propagandy zorganizowanej nie by 

obrazy prof. Ruszczyca, prof. Śleńdziń 
skiego, p. p. Hoppena i Kwiatkowskie- 

` 

grafje, ilustrujące przebieg robót, pro- 
jekt mauzoleum królewskiego, jeżeli 
zaś można — insygnje królewskie i 
przedmioty, znalezione w krypcie. 

Przy tej wystawie możnaby była 
zorganizować szereg odczytów. 

3). Wystawę tę po pewnym. czasie 
puścić w podróż po Polsce — do więk 
szych miast, gdzie stanowczo musiały 
by się odbywać odczyty, oświetlające - 
przeszłość katedry oraz przebieg ro- 
bót. 

4). Urządzić na prowincji. na tere- 
mie woj.. wileńskiego i nowogródzkie- 

go małe lotne wystawy, będące kopją 
wystawy głównej  (fotografje, plany, 
obrazy artystów w reprodukcjach i t. 
p.). Puścić na prowincję pewnych, do- 
brze. przeszkolonych i inteligentnych 
prelegentów, którzyby wygłaszali od- 
czyty i udzielali rzeczowych  informa- 
cyl- 

5). Wydać serję pocztówek 
6). Zbierając materjał do nauko- 

wej monografji, narazie wydać parę 
populatnych ilustrowanych broszurek. 
na temat przeszłości katedry oraz z 
sylwetkami osób królewskich, spoczy 
wających w Wilnie, w katedrze. 
Możnaby było skorzystać z już goto- 
nych rzeczy, a przedewszystkiem z ar- 
tykułów p. Remera, prof Limanowskie 
go i in. 

7). W przewidywaniu uroczystości 
związanych ze złożeniem zwłok kró-
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SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 7 grudnia 1930 r. 

Ciśnienie średnie 754 
Temperatura średnia 3 

Temperatura najwyższa 3 

Temperatura najniższa 0 

Opad w mm, 1,3 

"wiatr — południowo wschodni 

wiatr: załudniowo-zachodni 

tendencja: słaby spade 

uwagi: pochmurno. 

KOŚCIELNA 
— Poświęcenie nowego kościoła. 

We wtorek, dnia 8 b.m. o godzinie 10 
rano ks. biskup Zygmunt Łoziński do- 
kona poświęcenia nowowybudowanego 
murowanego kościoła rzymsko-katolic-" 
kiego w Łunińcu. ||| 

Na uroczystość tę wyjechał w dniu 
7 b.r. dyrektor PKP inż. K. Falkowski, 
oraz naczelnicy wydziałów wileńskiej 
dyrekcji kolejowej. 

Kościół został wybudowany na te- 
renie kolejowym ze składek pracowni- 
ków kolejowych. 

MIEJSKA 
— Rada Miejska. Posiedzenie 

Rady Miejskiej zostało wyznaczone 
na 17 b. m. Porządek dzienny jest w 
opracowaniu. 

— Sprawa plonów. Komisja re- 
wizyjna zapoznała się na onegdaj- 
szem posiedzeniu z materjałami do- 
chodzeń w sprawie pionów ustawia- 
nych przez Wiguszyna. Uznano że 
ułożone piony krajowe w niczem 
wprawdzie nie ustępują zagranicznym 
nieriniej jednak różnica cen kabli spo- 
wodowała straty dla miasta. Sprawa 
ostatecznie będzie rozstrzygnięta po 

„ powrocie in*. Gła'mana. 

angielski nożyk 
o długiem 

wycięciu do 

twardego zarostu. 

Ach     

Do nabycia wszędzie, 
Don LL 

и уе 561 2 T gr 
ы 71 gr. 

ВСОБОСМЕНО ОННЕ у ао н ВООЛЕК ОИ 

Jewskich w mauzoleum, ogłosić kon- 

kurs literacki, na: 
a) utwór poetycki, 
b) utwór dramatyczny, 
c) słuchowisko radjowe, 
d) widowisko ludowe — 

na temat historyczny, żwiązany z. prze 
szłością katedry lub osobami, których 
szczątki spoczywają w mauzoleum. 

8). Takiż konkurs ogłosić dla ar- 
tystów-plastyków. 

(Nagród pieniężnych nie dawać, 
Jecz znaleźć jakąś inną formę odzna- 
czenia). 

Os į 

Trzeba się jednak powstrzymać.... 

_ © projekty, szczególnie, gdy nikt o 
nie nikogo nie prosi, jest bardzo ła=- 

stwo. Nie chodzi jednak obecnie o popi- 
sywanie się pomysłowością, lecz tylko 
0 wskazanie na konieczność planowej i 
systematycznej, wytrwałej akcji propa- 
gandowej. 

Warunki materjalne ogółu są złe, 
Szlachetne podniecenie jest nietrwałe, 
ale musimy zdobyć się na wielką ofiar- 
ność, — na dobrze *: zorganizowany 
Wysiłek. 

Ktoś musi zorganizować należycie 
akcję propagandy i na czele tej akcji 
stanąć!,. 

Wzrok pytający skierowujemy na 
Sekcję Prasowo - Propagandową Ko- 
mitetu Ratowania Bazyliki. W. Ch. 

BATERJE 
ANODOWE 

PREĄJA $ 
do każdej baterji, począwszy od 100 Wolt, nabytej w grudniu do (24 b. m.) dodaje się bezpłatnie 

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH 

99 EV TAAN*ŚSTAIAŁY! 
Cena detaliczna od I grudnia r. b. — i6 groszy za I wolt 

Baterja 100 Wolt zł. 16.— | Netto 

504205 p 820 za 

„ 150 „ „ 24— I gotowkę   
Do nabycia wszędzie. 

wi ĄTECZNA 
patentowaną latarkę bez pochewki 

TYTAN BOBO 

IKA 
— 0 wodę dla elektrowni, Magistrat roz 

począł roboty zabezpieczające , elektrownię 

na wypadek powodzi. 

W mierwszym rzędzie nurt Wilji będzie 

skierowany pod elektgownię, co zabezpieczy 

stały dopływ wody do maszyn i uniemożliwi 

zamulenie kanałów, jak to miało miejsce na 

wiosnę r.b. ® 
— Dyrektor elektrawni wilenskiej w Kow 

nie, Uzyskał zezwolenie na krótki pobyt w 
Kowieńszczyźnie w sprawach osobistych dy 
rektor elektrowni miejskiej inż. Glatman. 

Onegdaj p Glatman przekroczył granicę. 

— Handel w tygodniu przedświą - 
tecznym. Władze administracyjne usta- 
iiły godziny handlu w tygodniu przed- 
świątecznym. Od dnia 18 do 23 grud- 
nia handel w sklepach może się odby- 
wać do godziny 21. W niedzielę dnia 
20 grudnia, sklepy mogą być otwarte 
od 13 do 18. 

Powyższe dotyczy wszystkich miejsc 
sprzedaży i branż. 

WOJSKOWA 
— Baczność oficerowie i podchorążowie 

rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego ZOR — 
wzywa swych członków do zapisywania się 
na kurs obrony przeciwgazowej, który zo- 
stanie uruchomiony w grudniul rb. — Wy- 
kłady będą odbywać się w godzinach wie- 

czorowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 145 Środa Literacka w dniu jutrzejszym 

poświęcona będzie zagadnieniu „Teatr wo- 

bec współczesności' Referaty włygłoszą dy- 

rektor teatrów miejskich p, Mieczysław Szpa 

kiewicz, oraz młody b. zdołny reżyser p. 

Wacław Radulski. 
Nazwiska prełegentów gwarantują wyso- 

ki poziom wieczoru dyskusyjnego, w którym 
ponadto wezmie udział szereg wybitnych 
znawców teatru 

Początek jutro, 9 bim. o godz. 8,30 wie- 
czór. Wstęp dla członków zwyczajnych 
członków sympatyków bezpłatny, dla wpro- 
wadzonych gości 1 zł. 
— Odczyt dr. |. Zienkiewicza, We środę 

dnia 9 grudnia o godz, 6 wieczór odbędzie 

się w Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 46, od- 
czyt dr. Zienkiewicza pt. „Jak wychować 
zdrowe niemowlę", wstęp bezpłatny. 

—.Wileńskie T-wo Filozoficzne. Na po- 

siedzeniu naukowem, które odbędzie się w, 

środę 9 grudnia o godzinie 8 wiecz. w Semi 

narjum Filozof:cznem Uuiwersytetu, prof. d-r 

Marjan Massonius wygłosi odczyt pod tyt. 

„O ścisłości w nauce io naukach ścisłych” 

Wstęp dla członków Towarzystwa i wprowa 
dzonych gości. 

— Wileńskie T-wo Lekarskie. 30-te po 
siedzenie naukowe odbędzie się we. środę, 
dnia 9 grudnia o godz. 20 w sal, własnej, 

przy ul. Zamkowej 24. 
Porządek dzienny: 1) odczytanie protoku 

łu ostatniego posiedzenia, 2) demonstracja 

chorych z kliniki chirurgicznej, 3) dr. C. Sza 

bad: Niezdolność do pracy z powodu choro- 

by u ubezpieczonych w Kasie Chorych m. 

Wiłna w roku 1929. 

— Z T-wa Eugenicznego (wałki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 10 grudnia w lokalu Po- 

radni Eugencznej (ulica Żeligowskiego 4) 

dr C. Ryll-Nardzewski wygłosi odczyt na 

temat „Kiła (syfilis) nabyta i wrodzona”. 

Początek o 5 i pół w. Wstęp wolny. 

i POCZTOWA 

— Z komitetu pomocy bezrobotnym. — 

Pocztowy komitet pomocy bezrobotnym о-- 

kręgu wileńskiej Dyrekcji „Poczt i Telegra- 

fów zebrał mw miesiącu "listopadzie rb, na 

rzecz bezrobotnych: " As 

1) z dobrowolnych składek pracowników 

poczt.-telegr. Okręgu Dyrekcji P.i T. — zł. 

2731, 
2) dochód z koncertu na Si 

° 1 się dnia 14 lisi Е 
nych, który odbył się Cz 

Kwota ta została w dniu 1 grudnia rb. 

przekazana. wojewódzkim  komitetom do 
spraw bezrobocia, jak następuje: 

1) Wojewódzki Komitet do spraw bezro 

bocia w Wilnie — 1972 zł. 67 gr. 

2) Wojewódzki Komitet do spraw bezro 

bocia w Brześciu nad Bugiem — 511 zł. 

70 gr. ; : 
3) Wojewódzki Komitet do spraw bezro 

bocia w Nowogródku — 524 zł. 33 gr. 
4) Powiatowiy Komitet do spraw bezro 

bocia m Grodnie — 201 zi. 
5) Powiatowy Komitet do spraw bezro- * 

bocia w Wołkowysku — 89 zł 91 gr. — 
Razem — 3298 zt. 71 gr. а 

RÓŻNE 
— Komitet uczczenia 25-łecia Sakry Bi- 

skupiej JE. ks, biskupa dr, Władysława Ban- 

durskiego w Wilnie przypomina, że Jubila- 

towi zostanie wręczony w dniu uroczysto- 

ści adres od społeczeństwa ziem: wileńskiej. 

Komitet uprasza wszystkie organizacje 

społeczne i wszełkie instytucje, chcące złożyć 

podpisy swych czołnków na adresie, o nad 

syłanie do sekretarjatu, Tatarska 3, pełnego 

brzmienia, nazwy dahej instytucji, w celu 
przygotowania odpowiednich arkuszów. 

Wszetkich informacyj udziela sekretariat 
codziennie w godz. od 17 do 19, tel. 17—52. 

Monografja Wilna w języku niemiec 
„ Bawi w Wilnie literatka niemiecka 

p. Elga Kern, opracowująca monogra- 

  

dję Wilna. Praca ta ma być wydana w 
Berlinie już w miesiącu lutym.  - 

„ P. Kern korzysta m. in. z materja- 
łów, udzielonych jej przez Bibljoteke 
Paa i Archiwum. 

— Wileńska Spółdzielnia 
od 10 do 14 grudnia r.b. oazy re 
daž wyrobów trackich, jak: piedy, materja 

Doniosły wynalazek 
z dziedziny lecznictwa! 

Panu Szymonowi Edelmanowi aptekarzo- 
wi i właścicielowi wytwórni chemicznej we 
Lwowie, udało się stworzyć znakomity Śro” 
dek przeciw reumatyzmowi, bólom neural- 
gicznym, gośćcewi, bólom mięśniowym i t.p. 
pod nazwą: 

„ICHTIOMENTOL“ 
Nacieranie to posisda w swym składzie 

prėcz ichtiolu i mentolu takže i salicylan 
mentolowy, który to preparat wtarty w ciało, 
zastępuje w zupełności wewnętrzne zażywa: 
nie salicylu, który tak jak aspiryna, działa 
znakomicie przeciw powyższym dolegliwo 
ściom. 

    

ły ubraniowe, obrusy, serwety i kilimy, 
zostałe po zlikwidowaniu działu tkackiego 
państw. szkł przemysłowo - handlowej im. 
E, Dmochowskiej w W:lnie, ul. Królewska 8, 
w ogrodzie Bernardyńskim. Ceny zniżone od 
25 proc. do 50 proc. к 

— Echa ostatnich zajść w Izbie 
Przem. Handlowych. W niedzielę odby 
ło się w Izbie Przemysłowo-Handłlowej 
zebranie radców Izby. 

Podczas posiedzenia radni żydzi 
ponownie wysunęli wniosek, by Izba 
zajęła stanowisko wobec ostatnich 

zajść. 
Redakcja tego wniosku była taka, 

że radni Polacy z prezesem Bohdąno- 
wiczem na czele opuścili salę. 

Wniosek został skierowany do ko- 
misji. 

. TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w-LŁutni. „Pan poseł i 

Julja*, Dziś, we wtorek dnia 8 b.m. o godzi 
nie 8 wieczi, ukaże się doskonała: komedja, 
współczesna K. Leczyckiego į J. Mackiewi- 
cza „Pan poseż i Julja“, bedąca dowcipną 
satyrą na stosunki współczesne. Reżyserja 
dyr, JM. Szpakiewicza. W rolach głównych 
pn, Detkowska, Dunin-Rychłowska, Breno- 
czy, Marecka, Ciecierski, Detkowski, Gliński 
Wasilewski, Wołłejko i n. 

— Dzisiejszy poranek w: Lutni. Dziś, we 
wtorek 8 b,m. o godz. 12 w moł, ukaże się 
po cenach najniższych „Kopciuszek* Grim- 
ma z udziałem całego zespołu, e 

— Teatr Lutn'a, Rewja Kołejowa, Dziś, 
„we wtorek 8 b.m. o godzinie 4 po pot. odbę- 
dzie się wielka parada kolejowa, arcywesoła 
rewja pióra Boba, Emjota, Lwicza i innych. 
1 Orkiestra jazz, Zespół girls 
iboys. Własne kostjumy, Prołog i reżyserja: 
Karol Wyrwicz-W'chrowski, 

— Teatr Miejski w Lutni, Rewja Kolejo- 

wa. Jutro, we środę, dnia 9 b.m, o godzinie 
8 wiecz, „Wielka parada kolejowa”, 

— Teatr Mielski na Pohulance, „Lalka'. 
We środę dnia 9 b.m. o godzinie 8 wiecz. 
„Laika“ Audrana w reżyserji W, Radulskie- 
go. Widowisko zostało zakupione przez To- 
warzystwo Uniwersytetu Robotniczego. 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Teatr 
wiecznej wojny. Dziś o godzinie 8 wiecz 

    

       żecznej wojn która zdobyła sobie w 
nym bojem publiczność wileńską. Przy 

tu należy w równej mierze niezwykle orygi- 
nalnej treści, scenicznemu ujęciu wytrawnej 
reżyserji Stanisławy Wysockiej, jak też i 

świetnej grze aktorskiej całej obsady 
Jutro o godz, 8 wiecz. „Lalka* Audra- 

   
   

     

na 
— Teatr na Pohulańce. „Lałka”, Dziś, we 

wtorek 8 b. m. 6 godzinie 4 po poł, ukaże 
się „Lalka“ Audrana, arcywesoła operetka 

w inspenizacji Wacława Radulskiego, - 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Goniec Napoleona. 

Heljos — Wygnańcy 

Hollywood — Wygnańcy 

Casino — Porucznik Armand 

Pan — Wiejskie grzechy. 
Światowid — Król Paryża . 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zagadkowy  aresztant. Na 

dworcu kolejowym policja aresztowała po- 
dejrzanego osobnika 0 nieustalonem nazwi- 
sku, który w chwif zatrzymania połknął ja 
kiś papier,. 

Zabiegi Pogotowia Ratunkowego nie od 

Mickiewicza 11 

tel. 593. Sr 
Dy LEO 

WIELKA 7. 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 

50—60", TALiEJ 
Otrzymano sukna i kamgammy na kostjumy i płaszcze 

damskie i męskie — na smokingi, fraki i spodnie. 

Na suknie Wełny i Jedwabie najnowsze kolory i gatunki. 

Crėpe de chine od 5 
Fulary deseniowe od 6.00 zł, czysty jedwab. 

Ceny specjalnie zniżone. 

о 

Pomnik A. Mickiewicza 
w Wilnie. 

Otrzymujemy następującą infor- 
mację: 

W czerwcu roku bież. nadesłali 
projekty pomnika A. Mickiewicza w 
Wilnie artyści, zaproszeni przez Głów- 
ny Komitet Budowy Pomnika: K. Du- 
nikowski, H. Kuna, A. Madeyski, Cz. 
Przybylski i T. Tołwiński. 

W początku lipca zebrała się ko- 
misja rzeczoznawców, która wyróżniła 
projekt FH. Kuny. Komisja rzeczo- 
znawców postanowiła równocześnie 
zwrócić się do autora wyróżnionego 
projektu i zaproponować mu wyko- 
nanie alternatywy projektu z uwzględ- 
nieniem dezyderatów, sformułowanych 
przez Komisję. W ubiegłym tygodniu 
przybył do Wilna Henryk Kuna, któ- 
1y przywiózł ukończony już przez 
siebie nowy projekt pomnika. 

Komitet Główny Budowy Pomni- 
ka uchwalił w związku z tem w 
pierwszych dniach stycznia r. prz. 
otworzyć wystawę projektów, a w 
połowie stycznia zwołać Walne Ze- 
branie Komitetu w celu powzięcia 
ostatecznych decyzyj. 

Z SĄDÓW 
INŻYNIER MIECZNIKOWSKI SKAZA 
NY NA 6 LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIE- 

NIA 
W trzeciw dniu procesu karnego przeciw! 

ko .nżynierowi Stanisławowi Miecznikow- 

skiemu, zakończono badanie świadków, po- 

czem przewodniczący udzielił głosu przed- 

stawiciełowi urzędu prokuratorskiego. 

Prokurator w swojem przemówieniu cha 

rakteryzuje oskarżonego, 

W zakończeniu swego bardzo długiego 
przemówienia prokurator żąda surowej ka- 

ry dla oskarżonego, motywując to wysokim 

poziomem inteligencji, co powinno w da- 

пут wypadku zwiększyć , 

karę: 

Przedstawiciele  prokuratorji 

panowie Zdanowicz i Zwierko uznali, że 

straty poniesione przez skarb państwa, 0- 

krelić nie można i prosili o zasądzenie po- 

wództwa w wysokości 1,134,000 zł, Na tę 

a nie zmniejszyć 

generalnej: 

a 
Z PIETRZAKÓW 

Stanisława Dąbrowiecka 
żona porucznika, sekretarka prokuratury wojskowej w Wilnie, 

urodzona 17.IV 1901 roku, zmarła 6.b.m. Pogrzeo z kościoła szpitala O. War. 
na cmentarz wojskowy odbędzie się dnia 8 b. m. o godz. 2 p. p. 

Na te smutne obrzędy zaprasza 
Mąż, córka i matka 

Pierwsze procesy w sprawie ostatnich zajść 
WILNO. Dochodzenie w sprawie ostatnich 

zajść ulicznych, zostało częściowo zakończo 

ne i pierwsze dwie sprawy sądowe, odbę- 

dą się już 11 b.m, w tutejszym Sądzie Grodz 

kim. 

Przed sądem staną: |. Chreptowicz, oskar 

żony o bicie szyb i H, Gałpern — jako win- 
ny wywoływania awantur ulicznych. 

Dalsze rozprawy odbędą się 13, 14 i 15 
bm, również mw Sądzie Grodzkim. 

Z większych spraw, które wejdą na wo- 

Pożar szkoły 
WILNO. Nocy przedwczorajszej powstał 

pożar w lokalu szkoły powszechnej 'w Sło- 
bódce pod BrasławiemN. 

Aresztowanie b. 
BARANOWICZE. Wczoraj po 

wiecu B.B.W.R. w Baranowiczach, 
na którym przemawiał wice-mar- 
szałek Senatu dr. Bogucki, miał 
miejsce Incydent z byłym posłem 
P.P.$. radnym Machay'em. 

W czasie dyskusji, Jaka wy- 
wiązała się po referacie sen. Bo- 

NAPAD BANDYTÓW 
Przed kilkoma dniami o godz. 7 m. 

80 do domu zamożnego kupca Karczew- 
skiego wpadło trzech bandytów, uzbro- 
jonych w rewolwery. Bandyci w nieza” 
mkniętym jeszcze mieszkaniu zaskoczyli 

przy 
której kazali wejść pod łóżko. Gdy na 

racy gospodynią domu ! służącą, 

skawa sztuka M, Jewreinowa „Teatr 

ę Wilna z centrum Państwa,, 

„Dancing-Czarna kawa“ 
Następny „dancing* we czwartek 

  

  

  

sumę składają się rzekome nadpłaty, otrzy- 
mane przez inżyniera Miecznikowskiego, ty 
tułem zapłaty za wieloletnią pracę. 

Zkołe: nastąpiła przemowa obrońcy, adw. 

K, Petrusewicza, dowodzącego w swojem 
przemowieniu, że Miecznikowski nie był u- 
rzędnikiem, lecz kontrahentem, więc nie na 

nim ciążył obowiązek sprawdzania tych ra 
chunków, które sam pisał. 

Obowiązek ten ciążył na osobach do te 
go upoważnionych, jak. pułkownik F. Wolff 

i imi, W konkluzji swego. «przemówienia 

obrońca żąda catkowitego uniewinnienia о- 

skarżonego, 

W sprawie powództwa cywilnego zabie 

ra głos adw. H. Zasztowt - Sukiennicka, 
Pani Sukiennicka żąda pozostawienia powó 

dztwa bez rozpoznania z następujących po 
wodów: 

Primo: prokuratorja generalna wytoczy- 

Z Hancewicz donoszą, że 3-go grud- 
nia r. b. obok toru kolejowego pomię- 
dzy Łunińcem a Hancewiczami przecho- 
dziło 11 mężczyzn, ntórzy udali się ku 

ia już sprawę cywilną firmie, budowźanej, a 

więc nie może dochodzić jednej i tej samej 
sumy od dwóch osób; 

Secundo: 'wobec nieudowodnienia winy 
oskarżonemu, obrona wnosj o jego całkowi- 

te' uniewinnienie, 

Następują repliki stron, przyczem proku- 
rator nie replikuje na wywłody obrony, lecz 
na przemówienia przedstawicieli prokuratorji 

generalnej, poczem sąd udaje się na naradę. 

O godz. 3 m, 40 zostaje ogłoszony 'wy- 

rok, na mocy którego inż, Miecznikowskie 
go skazano na osadzenie w ciężkiem wię- 

zieniu na przeciąg lat 6. 
Sąd zastosował areszt bezwzględny, 

Obrona: zapowiedziała apelację. 

PARNIKIkasmru 
udoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 
towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
"Wilno, ul. Zawalna 11-a. + 

Dogodne warunki kupna. 

Żądajcie prospektów. 

DOTWRESENOWITZKZ WOZIE EARN GTI TENS 

niosły skutków i papieru nie zdołałno wy- 
dobyć, 

Policja, prowadząc dochodzenia, jednak 
ustalić zdołała, że zatrzymanym jest b. stu 
dent prawa, karany 6-letniem więzieniem za 
działalność komunistyczną. Przybył on do 

  

   
   

     

-— Ponoszący koń na ul. Mickiewi- 
cza. Trąbka samochodowa wystraszy- 
ła na ul. Mickiewicza konia chłopskie- 
go, który począł ponosić. Oszalałe 
zwierzę, pędząc naoślep po jeźdni, ko 
ło gmachu sądów, wpadło na chodnik 
tratując dwu przechodniów. 

Z trudem udało się go zatrzymać. 
Poszwankowanym udzielono pomo- 

cy lekarskiej w szpitalu św. Jakóba. 

— Uczeń - szantażysta. Policja 
aresztowała 17-letniego ucznia jednego z 
gimnazjum żydowskich Załmana Kapłana,, 
który dopuścił się .szantażu wobec właścicie 
la domu przy ulicy Werkowskiej — Oszera > 

Soniacha. ы POZNAN (WARTA) — WILNO 
Kapłan drogą anonimu usiłował zmusić Nie przebrzmiaty jeszcze echa mėeczu bok 

Seniacha do złożenia okupu w wysokości serskiego Łotwa — Wilno, a już będziemy 
500 złotych, | a dziš obserwjowač drugi, na ten raz między- 

_ Pieniądze miały być złożone pod pro- okregowy: Poznań — Wilno, 
giem drzwi frontowtych, Poznańska „Warta”, drużynowy. mistrz 

w oznaczonym czasie szantażysta zgło- wadzi o Wilno. Będzie to spotkanie — Баг.- 
sił się po pieniądze, lecz w chwili, gdy się dzo ciekawe, Ciekawe i pożyteczne dla na- 
gał po pakiet, został aresztowany. szej braci bokserskiej, pozbawionej możno- 

ści walczenia z silnymi Nau 
czą się czegoś, a o to przecież chodzi, 

Przyda się ta impreza i władzom związ- 

SPORT 
DZIŚ WIELKI MECZ BOKSERSKI 

RODK owZarobią trochę, tak niezbędnej dła : : i ь niez kaž- że dziś z powodu Święta as d Ei io, 1 Pod "s 
popołudniowy o 5.30 Ostatni mecz z Łotyszami, a raczej echa 

jego w ie, dały wynik pozytywny w prasie, 
tym kierunku. Związek, biorący na siebie 
trudy organizacyjne, ® zapowiada cały szereg 

Występy artystyczne.  Loteryjka dla Pań! inowncyj, mających zapobiec — niedocią: 
ECA RA: ciom organizacyjnym, Mecz odbędzie r 

dużej sali Krengla (Ludwisarska 4 — tam, 
gdzie był cyrk), dającej możność urządze- 

  

PIEL I ST) 
TEL. 11-55. 

prócz stojących. 
„Nie będzie więc bałaganu na sali, nie bę 

dzie wiorstowych kolejek przy kasie, 
można spokojnie obserwować walki, nie na 
rażałąc własnych boków, 

Pomysł b. dobry i jeżeli sędziowie będą 
umieli zaopatrzeć się w odpowiednią dozę 
objektywizmu (co nie jest łatwe zresztą!)— 

5 to boks ma w Wilnie zapewnioną publicz- 
ność. a więc kasę, a więc, dalej idąc... — 
możliwości rozwoju. 

Omawiany mecz od kilku dni już budzi 
żywe zainteresowanie, Jakoby mają być 
przeprowadzone pewne zmiany w składzie 
reprezentacji, a wyróżnieni trenowali ostat- 
nio usilnie, i odgrażają się, że.,.. naśladować 
będa na ringu swego naimłodszego kolegę 
— Bagińskiego. | 

A więc: dziś, o 6 po południu, w sali 
Kregih — Ludwisarska 4, (t). 

Ofiary 
Ku uczczeniu š. p. Ignacego Polańskiego 

składa na bezrobotnych do Komitetu Woje- 
/ wódzkiego grono nauczycielskie gimn. im. 

El. Orzeszkowej w Wilnie zł, 20, 

  

50 zł. czysty jedwab. ` 

granicy sowieckiej. Wszczęto natych- К.О 

   

  

nia 1100 numerowanych siedzących miejsc, 

kandę Sądu Okręgowego będzie w  pier- 

wszym rzędzie proces niejakiego Dworkina, 

oskarżonego o napad na kobietę i żołnierza. 

* * = 

Krążą pogłoski, że obronę areszto- 
wanych w» związku z zabójstwem Ś. 
p. Wacławskiego, studenta Wulfina i 
Załkinda, przyjmą adwokaci Berenson 
i Landau, znany obrońca Steigera w 
procesie lwowskim, o zamach na Pre- 
zydenta Wojciechowskiego. 

powszechnej 
Ogień. zniszczył część budynku, 
Zachodzi podejrzenie, że ogień został pod 

łożony przez nieznanych sprawców 

posła Machay'a 
guckiego (sytuacja polityczna i 
ekonomiczna) Machay usiłował 
sprowokować zajście, począł 
wznosić różne obelżywe okrzyki. 

Z polecenia obecnego na ze- 
„braniu p. starosty Przepałkow- 
skiego, policja aresztowała Ma- 
chay'a. 

W HANCEWICZACH 
żądanie bandytów Karczewska pochyli- 
ła się nad kuferkiem, by wydać go- 
tówkę, jeden z nich dał strzał w piecy, 
a drug! w głowę nieszczęśliwej "kobie- 
ty. Karczews«a przytomności nie odzy: 
skała. Bandyci zabrali przeszło 20.000 w 
dolarach i złocie. Siedztwo w toku. 

Tajemnicza banda przedarła się do Sowietów 
miast pościg. 

Bandyci zdołali jednak zmylić šia- 
dy i w pobliżu Mikaszewicz przekro- 
sze granicę pod gradem kul patroli 

  

Na Gwiazdkę GRAND 
Najwspanialszy PRIX 

podarunek 

Złote medale! Pianina 

W. Jahne 
Uznane za najlepsze w kraju 

Wyłączna sprzedaż w salonie wystawowym 

N. KREMER 
*"WIL*0, Trocka 9. 

Długoletnia gwarancja! Ceny reklamowe!     Dogodne warunki spłaty! 
  

   

    

     

    

nowoczesne 
pierwszorzęd 

nej jakości 

Ceny zniżone 

Sg poleca tirma 

BRONISŁAW ŁOKUCIEWSKI 
Wilno ul. Wileńska 23       

Nrł spr. Z — 3363/31 r, 
OGŁOSZENIE 

Przewodniczący Wydziału VI Sądu O- 
kręgowego w Wilnie nimiejszem ogłasza, iż 
w dniu 23 grudnia 1931 roku o godzinie 12 
w tymże Sądzie będz.e rozpoznawana spra- 
wa OEM Heleny 0 odroczenie 

at. 

Wszyscy „wierzyciele wspomnianej Hele- 
ny Tyszkiewiczowej mogą przybyć na roz- 
prawę celem udzielenia Sądowi wyjaśnień. 

Przewodniczący W: 
Sekretarz. i "i 

  

OGŁOSZENIE 
Komorn:k o. Grodzkiego w Wiłnie Vil 

rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy 
Połockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z Śr 1030 
U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 16 grudnia 
193! roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Pióromont 5 odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego nale- 
żąceg do Mojżesza Baranowskiego i Hirszy 
Kitajewicza składającego się z gatra żelazne- 
go firmy ,Hofinan'* oszacowanego na sumę 
łotych 1.200 na zaspokojenie pretensji Za- 

kładu Ubezpitczeń Pracowników Umysło= 
wych. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 
— — — — 

  

о G ŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy  ul:- 
cy Połockiej Nr. 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 
U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 14 grudnia 
193| roku o god.inie' 10 rano w Wilnie 
przy ul. 1 Polowej Nr. 5-a odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego należącego do Józefa  Zawistow- 

skie go, składającego się z domu drewnianego 
na rozbiórkę, oszacowanego na sumę złotych 
2.000 na zaspokcjenie  pretensyj Piotra 
Misiornego. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na. raty.
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A. Januszewicz — Zamkowa 20-a, Tel. 8—72 
S. Jasieńska — Wielka 26, Tel. 11— 20 
R. Kłodnicki — Mickiewicza 29 
P. Ławiński — Zamkowa 18 
M. Pawłowska — Witoldowa 41 
Pierwsza Wileńska Spółka Win i Przetworów Owocowych — 

Wileńska 36 
Rupejko i Konstantynowicz — Mickiewicza 31 
K. Rymkiewicz — Mickiewicza 9 Tel. 15—80 
J. Stankowski i S-ka — Dobroczynny 3 
L. Szczuka — hurt spożywczy — Ostrobramska 25 
L. de Tillier — Mickiewicza 20 
L. Tomczyk — Legionowa 41 
Ą. Urbanowicz — Uniwersytecka 4 
KI. Węcewicz — Mick'ewicza 7 Tel. 10—62 
Warszawska Spółka Mieczarska — Zamkowa 3, Tel. 4—90 
F. Witkowski — Kalwaryjska 38 
]. Zakrzewski — Antokolska 19 
]. Zwiedfyński — Wileńska 28, Tel. 12—24 
S. Zatorski — przedstawicielstwo na sprzedaż win, 
herbaty — J. Jasinskiego 1 

SUSZARNIE JARZYN IOWOCÓW. 

K. Sienkiewicz — Saska-Kępa 1, Tel. 8—94 m 

WYROBY MASARSKIE 

L. Knapik — Wileńska 27 
J. Pietkiewicz — Wielka 2 
J. Uziałło — W.Pohulanka 16 > 
M. Žytkiewicz — Mickiewicza 22 

RESTAURACJE. 
Restauracja „Georges'* — Mickiewicza 20. Tel, 4—84 
Restauracja , Zacisze* — Mickiewicza 25 
A. Zadarnowski —'Butet Kolelowy I i II klasy 

CUKIERNIE 

„Bronisława* — Wielka 36, Tel. 10—51 
S. Rudnicki — Mickiewicza 1, Tel. 1270 

ы + Trocka 1, Tel. 12—22 
B. Sztrall — Mick'ewicza 12, Tel. 4—51 
K. Sztrall — Mickiewicza 22, Tel. 4—68 

— Wielka 2, Tel. 4— 67 

MLECZARNIE 

J. Hejber — Mickiewicza 9, Tel. 14—77 

WYTWÓRNIE WIN OWOCOWYCH I MIODÓW. 

„Narocz“ Sp. z 0. 0. — Wielka 30 
W. Osmołowski — Kazimierzowski z. 9 
Pierwsza Wil. S-ka Win i Przetworów Owocowych — 

Wileńska 36, Tel. 886 

SZTUCZNE WODY MINERALNE, 

W. Osmołowski — Każimierzowski z. 9 

CZEKOLADA I CUKRY 
Cukiernia „Bronisława* — Wielka 36, Tel. 10 — 51 
A. Głowiński — Tatarska 6, Tel. 12—63 
S. Rudnicki — Mickiewicza 1, Tel. 12—70 

—Trocka 1, Tel, 12—22, 
B. Sztrall — Mickiewicza.12, Tel. 4—51 
K. Sztrall — Mickiewicza 22, tel, 4 — 68 

„ — Wielka 2, Tel. 4—67 

PIWO 
W. Chojnicki — hurt — Kopanica 12, Teł. 8—82 

FABRYKI OCTU 
jB-cia Urbanowicz — Szeptyckiego 10, Tel. 18—82 

„Ruch““ — Tow. Ks, Kol. — Wileńska 14, Tel. 5—81 

SUKNO, BŁAWAT I TOWARY BIAŁE 
G, Arndt — Wielka 6 
j. Baniewicz — Wielka 27 
„Bławat Kresowy* — Wileńska 31 
B-cia Jabłkowscy — Mickiewicza 18, Tel. 7—33 
Dubicka i S-ka — Wileńska 33 
Grams i Świątkowski — hurt — Wielka 53, Tel. 15—82 i 12—98 
A. Głowiński — Wileńska 27, Tel. 12—-93 
L. Pikiel i Syn — Wielka 9, Tel. 11—55 
S. Jezierski — Wielka 28 
R. Ruciński — Wielka 30, Tel. 2—53 
Kazimierz Rutkowski i J. Domagała, — Wielka 47, Tel. 1402 

GALANTERJA 
G. Arndt — Wielka 6 
B-cia Jabłkowscy — Mickiewicza 18, Tel. 7—33 
E. Dutkiewicz — Mickiewicza 7 
$. Jezierski —. Wielka 28 
W. Kowialski — Mickiewicza 5 
J. Kłodecki — Zamkowa 17, Tet, 9—28 
Polska Składnica Galanteryjna F. Frliczka hurt i detał — 

Zamkowa 9, Tel. 6—46 
Z. Piotrowska — Św. Jańska 6 
K Rymkiewicz — Mickiewicza 9, Tel. 15—80 
]- Rochowicz — Wielka 9, Tel. 182 
M. Sosnowski — Antokolska 30 
K. Wojciechowska — Witoldowa 47 
M. Wojciechowska — W. Pohulanka 8 
F. Szantyr — Św. Jańska 6 
W.iE, Szumańscy — Mickiewicza 1, Tel. 12—78 
„Zachęta* — Zamkowa 5 

ROBOTY RĘCZNE 

„Praca* — Dominikańska 17 
„Union* — Mickiewicza 22 
„Zachęta* — Zamkowa 5 

UBRANIA GOTOWE 

B-cia Jabłkowscy — Mickiewicza 18, Tel. 7—33 
]. Nowicki i Syn — Wielka 24, Tel. 2—92 
W.iE. Szumańscy — Mickiewicza 1, Tel. 12—78 

CZAPKI I KAPELUSZE 
B-cia Jabłkowscy — Mickiewicza 18, Tel. 7-—33 
S. Mieszkowski — Mickiewicza 22 
J. Rochowicz — Wielka 9, Tel. 182 

PRACOWNIE KRAWIECKIE 

J. Nowicki i Syn — Wielka 24, Tel. 2—92 
M. Piech i Syna — Zamkowa 10, Tel. 10—04 
W. i E.Szum/ańscy — Mickiewicza 1, Tel. 12—78 

PRACOWNIE POŃCZOCH I SKARPETEK 

Z. Piotrowska — Świ-jańska 6 
Polska Składnica Galanteryjna, — Zamkowa 9, Tel. 6—46 
R. Zdanowicz — Ostrobramska 8 ` 

OBUWIE 
В-са Jabłkowscy — Mickiewicza 18, Tel. 7—33 
W. Czapliński — Zamkowa 4 i Domin'kańska 12 
S. Kaźmierski — Mickiewicza 4, Tel. 4—80 
W. Nowicki — Wielka 30 
J. Rochowicz — Wielka 9, Tel. 182 

SKÓRY 
T. Czapla — Szklana 2 . 
F. Szantyr — Św. Jańska 6 

wódek i 
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wszyscy przekonali się, iż najsolidniejszem źródłem jest znany 

mom ana POTUdOMiŃSKich j pracownia kuśnierska 
piętro (róg Wielkiej) 

Niemiecka 28. : telefon ten sam Ne 13-72 — Nadszedł świeży transport futer. — 

  

Od środy 9 grudnia r. b. God7. 4, 6, 8, 8 — 10 w. 
KINO 

MIEJSKIE | „GONIEC NAPOLEONA 
SALA MIEJSKA Koncert. orkiestra pod batutą p. M Salnickiego. Ceny, miejsc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 3.20do 10 w 

  steobrawsko 5 Już wkrótce ukaze się na ektanie „CHATA ZA WSIĄ" 

  „Dary W: 
Dźwiękowy Kino-teatr| 

„HEL I 0 S"| 
Džwiekowy kino-teati 

Dziś wielka rewelacja dźwiękowa! | UNITU „HOLLYWOOD“ 

vgnańcy 
ieści ZAPOLSKIEJ „TAJEMNI A CYTADELI WARSZAWSKIEJ". Dramst miłcści, intryg i podstępu. W rolach 

le Ro DAM BRODZISZ, MICHAŁ WARKONYI I LA JANA. Pieśni i tańce cygańskie! Polskie piosenki w wykonaniu ADAMA 

8 BRODZISZA. Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 1 015, w dnie świąt. o g. 2ej. 

    

  

Dziś! Wielki dźwiękowy dramat erotyczny mający za uo stosunki rodzinne w rosyjskiej wsl 

WIEJSKEE GRZECHY 
dukcja SOWKINO. Realizacja: OLGA PREOBRAŻENSKAJA. W zolach głównych wybitni artyści teatru Sta- 

Ei w Moskwie £. (ESARSKAJA, R, PUSTNAJA, G. BABININ. Nad program: Atrakcje dzwiękowe 
i tygodnik filmowy „Pat. Poszątek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o g. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

Dźwiękowe 

oŻŹwaKuwWE Km 

CGJ/INO 
Dziś! największy sukces bieżącego sezonu! N:jnowsze i najgłośniejsze arcydzieło atrakcyjna 

pieca ka ie, RAMON NOVARRO-PORUCZNIK ARMAND 
Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

  

  

  

  

WIERA 47, tal. e Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,80: w świąt. o godzinie-Z-ej. Na 1 szy seans ceny zniżone, 

` Dźwiękowy D.ś! Nijuowsza bezkoakureucyjua 100 proc. dżwiękowa supersensacja po raz pierwszy w Wilnie 

4 Kino-Teatr G "A a: R € majpi kniejszy dźwiękowy sensacyjny dramat 
STYLOWY" LE GR w LE Ł р 7 BA w 10 akt, Wrol. gł. Ken Maynard i Nora 
r Lane Nad program: Najnowsze dzieło po raz pierwszy w Wilnie w-g powieści Ruperta Huges'a  „Dziewczę z 

Wielka 36 Barki" p.t. „Anioł miłości" salonowo erotyczny dramat w 10 akt, W rol. gł. Sally O'Neil i Mc. Gregor. 

Już dziś otwarcie po zainstalowaniu najnowszego tyju aparatury dźwiękowej pierwszo 
Dźwiękowe rzędnej marki „HEJNAŁ'. Na otwarcie sprowadziliśmy dawno oczekiwany wielki przebój dźwiękowy p. L, 

Ž KINO Pizepiękny dramat, ktėry porwie caie pono 
Mistrzowsk a artystów. eśliczne pieśni „SWIATOWID" rzowska gra artys , prz ne p = Ž 66 

a r a piękna muzykai nadzwyczajnie ciekaw a treść 
53 stawiają ten film na czoło najlepszych dźwię 

kowców sezonu. Obsadę filmu stanowią najlepsi artyści ekranu a mianowicie: ulubieniec publiczności bezkonku- 

reucyjny IWAN PETROWICZ, prześliczua MARY GLORY, niezrównany GABRYEL GABRIO i pri madona opery 

warszawskiej RELENA LIPOWSKA Śpiewająca piękne polskie pieśni. 

Mickiewicza 9. 

  

  

  

Czapki wełniane wiązane 
berety wełniane, pończochy wełna z jedwabiem, 

najłedniejsze sweterki poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6 46. 

Gslaniegii Tykony „J ANUSZEK" 
ul. św.-Jańska 6 (gdzie dawniej Frliczka) 

poleca na sezon zimowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 
Peńczochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry Bieliznę i wyroby 

trykotowe. 

M Pain Pa B    

    

      
        

      

Inż. Malinowski i S-ka — Wileńska 23, Tel. 3—10 
Zygmunt Nagrodzki, — Zawalna 11, tel. 6—87 
Wileński Syndykat Rolniczy, — Zawalna 9, Tel, 3—23 

INSTALACJE: CENTRALNE OGRZEWANIE. WENTY- 
LACJE, WODOCIĄGI. KANALIZACJE I INNE 

URZĄDZENIA ZDROWOTNE 

Inż. W. Łaciński — Piwna 9, Te. 17—89 
D/P/H. W, Malinowski Inż. i S-ka — Wileńska 23, Tel. 3—10 

SAMOCHODY 
Auto-Garaże — Tatarska 5, Tel. 13—61 
Inž. W. Malinowski i S-ka — Wilenska 23, Tel, 3—10 

ROWERY 
Zygmunt Nagrodzki — Zawalna 11, Tel. 6—87 

NACZYNIA KUCHENNE, SZKŁO PORCELANA 
FAJANS 

P. Kalita i L, Zabłocki — Wielka 17, Teł. 17—57 
$. Krakowski — Wielka 49, Tel. 14—36 i Zamkowa 24 
$. Н. Kulesza — Zamkowa 3, Tel. 14—06 
P. Odyniec i S-ka — Wielka 19. ! 

ARTYKUŁY ELEKTROTECHNICZNE 
Inż. Kiersnowski, Krużołek i S-ka — Mickiewicza 23, Też, 5—60 
„Ogniwo* — Św.-Jańska 9, Tel. 16—06 
Zjednoczone Townrzystwo Elektryczne — Trocka 9, tel. 3—24 
Mieczysław, żejmo — Mickiewicza 24, Tel, 161 

APARATY ELEKTRO-MEDYCZNE 
Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, el. 161: 

RADIO 
Inż. Kiersnowski, Krużołek i S-ka, — Mickiewicza 23, tel. 5—60; 
Dom Przem.-Handl, W, Malinowski inż, i S-ka — 

Wileńska 23, tel, 3—10 
„Ogniwo* — Św.-Jańska 9, Tel. 16—06; 
Jan Sałastński — Wileńska 25 

MASZYNY DO PISANIA I LICZENIA 
Inż. Kiersnowski, Krużołek i S-ka — Mickiewicza 23, Tel, 5—60 
Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, Tel. 161 

NARZĘDZIA GEODEZYJNE i MIERNICZE 
Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, Tel. 161 

URZĄDZENIA SZPITALI, GABINETÓW LEKARSKICH 
Mieczysław Żelmo — Mickiewicza 24, Tel. 161 

ARTYKUŁY OPTYCZNE 
]. Iwaszkiewicz — Ostrobramska 15 

FARBY 
]. Mazurkiewicz — Dominikańska 11, Tel. 11—36 
F. Rymaszewski — Mickiewicza 35 

ARTYKUŁY I LABORATORJA FOTOGRAFICZNE 
„Polfot-Salve'" — Mickiewicza 23, Tel. 13—52 

SKŁADY WĘGLA DRZEWA I KOKSU 
„Węgłobór* -— Mickiewicza 27 
W, Łaciński — Piwna 9, Tel. 17—89 

KSIĘGARNIE 
A. Kiewlicz — Wielka 68 
„Ruch“ Tow. Ks. Kol. — W'leńska 14, Tel, 5—81 
A. Zawadzki — Zamkowa 22, Tel, 6—60 i 10—82 
Księgarnie Św. Wojciecha Oddz. w Wilnie — Dominikańska 4, 

Tel. 8—45 
MATERJAŁY PIŚMIENNE 

W, Borkowski — Mickiewicza 5, Tel. 3—72 
A. Kiewlicz — Wielka 68 
]. Mackiewicz — Mickiewicza 31 

  

Sensacja dnia! 

„KLWÓW w WILNIE? 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 
poleca znakomite i niedoścignionej jakości 

2.00 LUDWSNE 
EKSPORTOWE (jasne) 

BAWARSKIE (ciemne) 
PORTER IMPERJAL (czarne) 

Żądajcie a przekonacie sięł 
Rerrezentacja; ul. Jagirilońska 9, tel, 5-44, 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRAKICZWE 
TYŁKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ WVNAJĘCIE 

w 

   B 

   

K DĄBROWSKA sk ! lep 
"a 2 z 3 ubikacjami po księ- R ó Ż NE 

wiłno, ul. Niemiecka 3, m. 6. POSADY gerti Milego, ж 
ający się na Bani 

Cuxiernię, sklep bła: _ Nauczycielki 
WEREAREAS l лаОа mei WOLA! Е watny i t. d. Wileńska A? šimisjakalėj w 

Jr. WOlISON  PokToR MED. Poszukuje mP __ sriktę. Adres | waz 
LEKARZE я posady gospodyni. Sta- g. runklido Adm. „Słowa* (Soo iz wnieacie, KADRYLNIEWICZOWA Gaza, Anas Ba e a 

® „ AL. а » . 

7, 1el.10-679—14—8 przyjmujeodrt—12 *|-lóvna. KUPNO 
DOKTOR m ma 194 546 ISPRZEDAŻ Matura. 

Zeld i - Choroby skórne, lecze- Przygotowywanie ze 

owicz Dr Ginsberg nie włosów, kosmetyka LOKALE wszystkich przedmio- 
chor. skórne, wene- * lekarska i operacje ko- tów do egramnów w. 

Cheroby skórne, we= 

ECA ape saryczie i moczopł io- 

szowych, 0d 9-40 1, wę Wileńska (84, od 5—8 wiecz. > ” Bi 174546 Tel. 
DOKTOR SAS i 

ZELDOWICZOWA DOKTOR 

KOBIECE,  wEN% J. BERNSZTEIN 
RYCZNWE NĄRZĄ ÓW choroby skórne, we- 

MOCZOWYCH neryczne i mocžo- 

od 12—21 od 4—5 UL MSC 28,m. 5 
ul Wym 24. przyjmuje 9—1 i 4—8. 

O LE Obi 

Biumowicz Ar. CY MOE! 
choroby weneryczne, skórne i narządu mo- 
skórue | morropłciowe czowepo. Mickiewicza 

WIELKA 21 12, róg Tafarskiej przyj- 
tei, 921, od9—i13-—8 muie 9—2 i 5—8, 

W Z.P. %%  ZRAGTel 15-64. 

A A A RO 
WĘGIEL I KOKS górnośląski połeca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8-11. 

LL CZNA? 

  

przeprowadziła się 

  

włosów 

Gabinet 

Leczniczej 

smetyczne, Wilno, 
Wileńska 33, m 1. 

AKUSZERKI | 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

Zamkowa 3 m. 3. Ga-cji pod „Suche“. 
binet kosmetyczny, @^ 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- dla 1—2 osób do wy- { 
ki, kūrzajki, wypadenie naiccis, Potocka 4—9, Waga i gatunek gwa- 

  

Zlradę its 
muje, dikonali, odsevis- 6—1 pokazujė dozorca, „154 fadalny, otomaria,6275 niewažni 
rza nsuwa brakii skazy. © I 2 

Kosmetyki Be di6 

J. Hryniewiczowej, 

ui. WIELKA 7616 m3. 5.7 pp. 
Przyj. wg, 0-11 4-7 

: w. 2.2. JEM. . 

W. Borkowski — Mickiewicza 5, Tel. 3—72 
„Кепоте“ — Wileńska 36 

FORTEPIANY — PIANINA — FISHARMONJE 
K,. Dąbrowska — Niemiecka 3 Е 

GRAMOFONY I PLYTY GRAMOFONOWE 
Inż.Kiersnowski, Krużołek i S-ka — Mickiewicza ,23, Tel. 5—60 
„Start* — Mickiewicza 9, Tel. 4—00 

MEBLE 
Spółdzielnia „Zjednoczeni Stolarze* — Trocka 6 

TAPETY — CERATA — LINOLEUM 
K. Rymkiewicz — Mickiewicza 9, Tel, 8—94 
K. Andrzejewski — Niemiecka 31 

DYKTY i FORNIERY 
AP EE KE 

Alpieika pod jem — Ostrobramska 4 
W. Augustowski — Mickiewitza 10, Tel, 9—98 

SKŁADY APTECZNE I PERFUMERJE 
W. Charytonowicz ; S-ka — Mickiewicza 7, Tel. 9—71 
W. Charytonowicz i Ska- — Hurt — Wielka 58, Tel, 3—92 
H. Dąbrowska — Wileńska 18 
K, Gedymin — W fkomierska 1 
E. Kudrewicz — Mickiewicza 26, Tel. 7—10 
(detal ogólny i skład fabryczny Sp. Akc. 

w. Warszawie 
W. Narbutt Św.-Jańska 11, Tel, 4—72 
M. Sosnowski — Antokolska 30 

BIŻUTERJE I DEWOCJONALJE 
K. Gorzuchowski — Zamkowa 19 
L. Perkowski i K. Malinowski — Zamkowa 19 

PRACOWNIE ZEGARMISTZOWSKIE 
K, Gorzuchowski — Zamkowa 9 
L. Perkowski i K. Malinowski — Zamkowa 19 

PRZEMYSŁ LEŚNY 
W, Wojewódzki — Arsenalska 6 

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE 
Inż. P. Grodzki — Żeligowskiego 5, Tel,9—40 
Inż, E. Lange — M. Pohulanka 6, Tel, 11—03 
Inż, K. Zimmerman — Zwierzyniec 

DRUKARNIE 
„Lux* — Portowa 5/7, Tel.2—03 
Drukarnia A. Zwierzyńskiego — Mostowa 1, Tel, 12—44 

BIURA TRANSPORTOWE 
S. Bukowski — Zawalna 21, Tel. 3—60 t 

BIURA REKLAMOWE 
S, Grabowski, ogłoszenia do wiszystkich pism —- Garbarska | 

Te!efon 82 
„Ruch* — S-ka Akc. — reklama kolejowa i pocztowa — 

Wileńska 14, Tel. 5—81 

KOLEKTURY LOTERIJI 
K, Gorzuchowski — Zamkowa 9 
S. Profic — Niemiecka 3 

HOoTELE 
Hotel Europeįski — Domin'kanska 1, tel, 5—48 i 12—37. 
Hotel „Georges“ — Mickiewicza 20, Tel. 4—-84 

ю LOMBARDY 
Wileńskie Towarzystwb Hiandlowo-Zastawowe — 

й „Biskupia 4, Tel. 14—10 

ZAKŁADY POGRZEBOWE 
Zakład pogrzebowy „Feniks* — Królewska 5, Tel. 16—88 

Е. Karpiński 
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„2 mieszkania > 
z2, 8 i4 poko ze SPrzedami 

l wsze kiemi wygodami ba dzo ładne kwiaty 
nowoczesnemi, wanna Pokojowe, uj. Wiosen- 
na miejscu do wyna- 14 3 m. 1 Marja Mu- 

GABINET 

KOSMETYKA 

    
  jęcia | Wilno, nl. Sło- ralowa, 
wackiego 17. 

OKAZYJNIE. 
z Do wynajęcia Lombard Bi kupia 4 tel 

k L ! mieszkanie 14—10 sprzedaje 'od 

o0sm EtyK!s.ciu pokoi ze wszyst-9'<j do 2 p.p, od S-ej 
ieczniczej kiemi wygodami o 7 w.) palta zimowe 

WILNO, Dobroczynny 2a m g damskie i męskie, łut- 
NAA Dow. się Wileńska 25, w, z o i: 

obiecą m. 9. na, swet- 
Urodęjc:;:::: a ry, piańina, fortepjany, 

je, dosko- Do wynajęcia  potory elektryczne, bry 
nali, odświeża, usuwa b, lokale PKU. nadalą "pozostałych © AJ 
jej skazy i braki. Masaż ce się także na miesz-7 Ik ięytacji 
kosmetyczny twarry. kania przy ul. Jskóba au 
Masaż ciała, elektrycz- Jasiūskiego 18 (nieda- а 
ny, syszczuplający (Pa-leko' Sądu Okregowe- „p Pianino 
nie). Natryski „Hormo- go), dow, się: Trocka dobre, tanio sprzedam. 
na* według prof. Syuh- 4, m. 1 Oferty przyjmuje Biuro 
la. Wypadanie włosów, „, Ogł. Karlina Niemec- 
łupież.  Indywićualne ka 35. 
dobie: «nie kosmetyków do.windlęcaia pokoje A > 
do każdej cery. Ostat- 5 Pianino $ BA d. zy ul. nie zdobycie kosmety= RSAJKE) 48 Dawię zagraniczne do sprze- 

ki racjonalnej. 3 ; dania niedrogo. Domi- 
Codziennie EIO, Szie8 się u dozorcyj SA Mikańska 138 0 

. 42. A 

    

Mieszkanie 

Do wynajęcia 

    

    

En 

Pod Wiinem 
przy Cz»rnym Borze 

Е iemi za Ki, niemie: odstąpię 30 h. ziemi za 5; ora 8 

mo?liwe wygody. Ewen dzieć się: Piłsudskiego £T€ ki. Lekcyj udziela- 

Poszuku į ę 

2 pokoje z kuchnią 1.200 dolarów. Dowie- Sacja) 

Języki obce: francus- 
ki Bac 

'ąSrutynowani korepe- 

_ torzy b. nauczyciel 

gimn. mag. lilozolji 1 

spec. matematyki. Zgł. 

do Adm. „Slowa“ pod 
„Matura*, | 

tualuie umeblowane z 20 m. 4. 
używalnością kuchni, ——=— 
Pośrednictwo pożąda- Węgiel 
ne, Waiunki proszę 

ml, podać do  Administra- 
dostarcza firma „Węg- 

"7—** lobor" po cenach nie 
Pokoje konkurencyjnych lecz ZGUBY 

rantowane ul. Mickie- 

Do wynajęcia wicza 27, 
dwa mieszania z wy- 
godami cztero i pięcio- 
pokojowe. Antokolska 

Zgubione 
indeks i legitymację 
studencką wydaną 
przeż USB na imię Be- 

do sprzedania nedysta Polaka za Ne 
się. 

  

Z powodu wyjazdu 

  

Ska: pińrko, Łóżka, szabk DUB — 
Mieszkan e wery damski i męski, Zgubione 

4 posojowe z wygoda- rądjo 6 lampkowe, apa: pokwitowanie wydane 
mi do "wynajęcia odrat anodowy. głosnik przez Józefa Krysza na 
zaraz. Szczegóły: Za-pilipsa. Kostjumy. izł. 300. p. Zygmuntowi 
walna N 10 m. 12. palta męskie, kwiaty Tomczykowi w dniu 

duże. Zwierzyniec, ul. 2011I-31 r, w Wilnie 
M ——————>- Dzielna 30 m. 1. od 12-6 uniewažnia się,   

     

  

Wydawca Stanistaw Mackiewicz, Druk. 

  
Redaktor w, z. Witeid Tatarzyżaki, 
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zakresie szkół średnich. 
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ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I NAPOJE WYSKOKOWE. '. DOSTAWCY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE „Papier“ Sp. „Ake. — Zawalna 13, Tel. 501 2 

S. Banel i S-ka — Mickiewicza 23, Tel. 8—49 DO WOJSKA Z. Nagrodzki — Zawalna 11, Tel, 6—87 imis = ky Te. 13—52 

S. Bieliūski — Zarzecze 7 M. Mańkowski —— Piwna 2, Tel. 16-61 Wileński Syndykat Rolniczy — Zawalna 9, Tel. 3—23 аи к:дйе“‚ит' A 3 
Ę moż Ser Na isa ы WYROBY TYTUNIOWE WYROBY ŽELAZNE „Ruch“ Towį Ks. Kol. — Wileūska 14, Tel. 5—81 2 
D/H B-cia W. i j. Gołębiowscy — Trocka 3, Tet. 7—57 K. Gorzuchowski — Zamkowa 9 J. Ihnatowicz — Zawalna 7, Tel. 8—41 | K. Wojciechowska — Witoldowa 47 e... 
F. Giesajtis — Mickiewicza 37 S$. Profic — Niemiecka 3 S$. Krakowski — Wielka 49, Tel. 14—36 i Zamkowa 24 M. Wojciechowska — W. Pohulanka 8 : 
A. Grynis — Raduńska 18 „Renome* — Wileńska 36 5. H. Kulesza — Zamkowa 3, Tel. 14—06 ZABAWKI © 
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