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PRENUMERATA 

  

TOPI 
Tu, na terenie Ziemi Wileńskiej, 

rołnik przebrnął przez pierwszy okres 

kryzysu (mniej więcej do 1931 roku) 

© wiele łatwiej, niż inne dzielnice pań 

stwa, posiadające bardziej zracjonali- 

zowane, postępowe gospodarstwa rol- 
ne, — prowadziliśmy bowiem warsz- 

taty swoje z mniejszym nakładem pie- 

niędzy, a zresztą przyzwyczajeni byli- 

śmy w razie biedy do zaciskania pa- 

sa. Ale tam gospodarstwa posiadają 

więcej zdolności do przystosowania 

sie do nowych warunków, do nasta- 

wiania pracy w kierunku najbardziej 

opłacającym się, do celowego i szyb- 

kiego przegrupowania sił i wreszcie 

do tworzenia nowych form organizacyj 

nych. Tam w robocie nie pas, ale o- 

łówek, ścisłe obliczenia i przewidywa- 

nia, jak należy gospodarzyć, na co 

jwięcej zwrócić uwagę. Im dziś od- 

wrotnie łatwiej niż nam, bośmy w 

nasz system gospodarowania nie mo” 

gli wnieść żadnych zmian, bo nam 

nic nie pozostawało, jak wyczekiwać, 

kiedy nareszcie kryzys minie. A kry- 

zys.nie mijał, a nawet z coraz więk- 

szą siłą szalał po zagrodach. Więc 

rolnik w dalszym ciągu zaciskał pas, 

aż wreszcie w tym pasie zbrakło dziu 

rek, zbrakło nawet miejsca, by nowe 

otwory wywiercać. 

Powyższa dosadna  charakterysty- 

ka obecnej sytuacji naszego rolni- 

«twa wyjęta została przez nas z arty” 

kułu wstępnego miejscowego wydaw- 

nictwa rolniczego, organu Wiłeńskie- 

go T-wa O, i K. R. Autor tego artyku- 

łu, mówiąc dalej o ostatnich posunię 

ciach rządu w dziedzinie ochrony rolni 

ctwa i podkreślając ich doniosłe zna- 

czenie, nie neguje istnienia pewnego 

„ale”. Polega ono na tem, że jeżeli w 

stosunku do ziem północno-wschod- 

nich, a szczególnie do Wileńszczyzny, 

zastosówane zostaną zabiegi ratowni- 

cze w tej samej skali, w tych samych 

rozmiarach, co do innych dziełnic — 

elekt czy skutek ich będzie tu o wiele 

mniejszy i rolnik w dalszym ciągu nie 

będzie mógł dać sobie rady, Pomimo 

stosunkowo  niewysokiego zadłużenia 

na głowę ludności, względnie na hek- 

tar, nasze warsztaty rolne, wobec ni- 

skiej ich wydajności, nie będą w sta 

nie wyciągnąć dla siebie korzyści z 

zastosowanych zabiegów ratowni- 

czych. 

? Jest to stanowisko, którego rzeczni 

kiem jest nasze pismo od chwili jego 

powstania, Zawsze twierdziliśmy, że 

Wilno powinno być traktowane „wy- 

jatkowo, a nie rownorzędnie“. Ž oczy 

wistym zatem zadowoleniem notuje - 

my, jak świadomość tego przenika co 

raz głębiej, docierając nareszcie do 

bezpośrednio  zainteresowa- 

postawienie sprawy 

  

warstw 

nych. Wyraźne 

pod rozważanym kątem przez te wa*- 

stwy, a więc przez społeczeństwo rol" 

nicze, przyczynić się musi ostatecznie 

do zwrócenia większej uwagi czynni- 

ków. miarodajnych na istotne warunki 

pracy i rozwoju na miejscu. 

Nie z winy ludności Ziemi Wi- 

feńskiej powstały te warunki, które 

dotąd * uniemożliwiają tu wszelki po- 

stęp, a wymagają kilkakrotnie więk- 

szych, niż gdzieindziej, wysiłków dla 

siągnięcia takiego efektu. Gdyby tyl 

ko stopień zainteresowania „państwo 

wego Wilnem pozostawał w odwrot 

nie proporcjonalnym stosunku do od- 

ległości między Warszawą a Wilnem, 

—byłoby jeszcze pół biedy. Nieszczę” 
ście tkwi właśnie w tem, że Wilno 

wogóle przez dłuższy czas nie było 

przedmiotem zainteresowania, gdy w 

grę wchodziły potrzeby tej ziemi, — 

zaś z drugiej strony było objektem 

wyjątkowego umiłowania, kiedy szło 
o obdarzenie antyspołecznemi i anty- 

  

miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
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ELEC 
gospodarczemi rozporządzeniami i u- 

stawami, Wówczas ręka była szczo- 

dra, bardzo szczodra, — dziw tylko, 

że dotąd temi podarunkami nie zadła- 

wiliśmy się. Cóż z tego, że od połowy 

1926 roku rozpoczął się nowy dla nas 

okres, który można nazwać okresem 

równorzędnego z innemi dzielnicami 

traktowania? Wprzód trzeba wyplenić 

wszystkie te chwasty świadczeniowe i 

inne, które wyrosły na naszych grun- 

tach. Wprzód naprawić trzeba zło, wy 

rządzone tej ziemi w okresie radosnej 

twórczości _ ustawodawczej Sejmu 

przedmajowego i polityki rządów 

przedmajowych. 

i dlatego dla nas nie ulega wątpli- 

wości, że teren rolniczy ziem północ- 

no - wschodnich nie wyciągnie real- 

nych korzyści z zainicjowanej przez 

rząd akcji -— szerzej omówionej przez 

nas w poprzednim artykule — o ile 

w równej mierze z innemi dzielnicami 

będzie partycypować w dobrodziejst- 

wach tej akcji, Że tak jest, można 

było wnioskować już ze, słów ministro 

rolnictwa JantaPołczyńskiego na po- 

siedzeniu komisji budżetowej. Mówiąc 

o poczynaniach rządu, p. minister 

stwierdził mianowicie, że jest to ope 

racja, o wynikach której stanowi ży- 

wotność organizmu pacjenta, A wszak 

nasza żywotność jest już u kresu. 

Jeżeli zatem z uznaniem witaliśmy 

ostatnie pociągnięcia rządu w dziedzi- 

nie obrony rolnictwa. przed skutkami 

kryzysu, jeżeli — z drugiej strony 

stwierdzamy zespołenia tych zabie- 

gów z wysiłkiem maksymalnym całe- 

go spłeczeństwa rolniczego, — nie 

wynika stąd, byśmy wierzył! w sku - 

teczność ich w odniesieniu i do nasze- 

go terenu. W ramach ogólno-polskich 

— tak, w ramach naszego terenu — 

nie, o ile mają być zachowane rów- 

ne dozy lekarstwa, Bo przecież nie 

trzeba łudzić się, że dorywcza pomoc 

w naszych warunkach może przynieść 

jakiekolwiek widoczniejsze odprężenie. 

Mają być wprowadzone nowe przepi- 

sy egzekucyjne, — dla nas coś w ro- 

dzaju musztardy po obiedzie, bowiem 

egzekutor już zdążył zrobić „co do 

niego należało. Projektowane woje- 

wódzkie komisje rolne musiałyby 

wziąć pod swoją dyspozycję wszyst- 

kie, jak jest wszystkie gospodarstwa 

rolne, bo niema gospodarstw nie znaj 

dujących się faktycznie w stanie likwi 

dacji. I dlatego zabiegi ratownicze 

wobec rolnictwa ziem północno - 

wschodnich powinny być inne i nasta 

wione pod szerszym kątem, niż wobec 

rolnictwa w caiem Państwie. Decydu- 

je o tem właśnie ten brak żywotności 

naszego rolnictwa, który - zaznaczył 

się ostatnio tak wyraziście, a który 

powstał na tle wyjątkowo ciężkiej sy- 

tuacji w rolnictwie. By uniknąć zarzu 

tu, że zgęszczamy. zbytnio czarne 

kołory, przytaczamy charakterystykę 

stanu, zaczerpniętą znów z cytowane- 

go organu rolniczego, gdzie czytamy 

między innemi: 

„..Radchodziiy terminy płatności, nie- 
oględnie, lub z musu zacjągniętych zabowją 
zań dłużnych, Trzeba było placič podatkį, 
państwowe j samorządowe, skiadki ubezpie 
czeniowe, Do tego dochodziły kary za-zwła 
kę, a nieraz j kary mandatowe, . Przyszedł 
czas na spłatę należności za komasację, — 
Przypomniały się rolnikowi j raty z tytułu 
pożyczek meljoracyjnych, Nie miłczały i 
gminy, z podatkiem wyrównawczym j Szar 
warkjem. Sprzykrzyło się rć wek sel- 
kom pozostawać bez ruchu w : c 
dowych, kasach Stefczyka, lub kasach ko- 

   

      

munalnych, 

„Tak więc sekwestrator stał się codzien 

  

nym gościem w chacie rołnika, „ Deszcz, 
niepogoda, zawierucha — pies z budy no 
sa nie wysunie — a sekwestrator nie zna 
zmęczenia, choć pod  cjężarem nakazów 
płatniczych ugina się, Od chaty do chaty 
puka, o nikim nie zapomni, ostatnią zio- 
tóweczkę wydusj, a niema —— wpisze, by 
wkrótce znów wrócjć,.. z nowym transpor- 
tem nakazów, 

„I znałażł sję rolnik w kiopocje j bez 
wyjścia, Bo skąd tu wziąć pieniędzy? Zarob 

  

  

sów 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. BIENIAKQNIE — Buiet Kolejowy. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Butet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul, Suwałska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch““. 

   
  

K Malinowskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N ŚWIĘCIANY — Ksi į 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

T-wa „Ruch“, 

PINSK -— Ksiegarnia Polska — St, Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkoineX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

K. Smarzyński. 
Zwierzyński. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

(LA TTL 

LENY OGŁOSZEŃ: wiersz minimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 -gr. 
  

SYTUACJA NA DALEKIM WSCHODZIE NADAL NAPRĘŻONA 

WOJNA BEZ WYPOWIEDZENIA WOJNY 
Japończycy bombardują Ńankin 

NANKIN. (Pat). Okazuje się, że 
na zebraniu, na którem oma. 
wiano sprawę wejny z Japonią, 
były obecne najwyższe osobisto- 
ści chińskie, wśród nich I Czanq- 
Kai-Szek. Wszyscy zgodzili się 
na wojnę, lecz, jak komunikują 
ze Źródeł oficjalnych, rząd miał 
na myśli wojnę bez jej wypo- 
wiedzenia Japonji. Podkreśiają 
tu, że Chiny, jak I Japonja mogą 
prowadzić wojnę bez jej oficjal. 
nego wypowiedzenia. 

NANKIN. (Pat). Ze źródeł do: 
brze polnformowanych donoszą, 
że decyzja © wypowiedzeniu wej- 
ny została powzlęta przed prze- 
niesieniem siedziby rządu naro- 
dowego do Layang. Wykonanie 
jej będzie [ednak zawieszone w 
oczekiwaniu rozwoju wydarzeń 
w Szanghaju. ; 

Sądzą tu obecnie, że mające 
nastąpić przybycie do Szanghaju 
posiłkowych wojsk amerykeń: 

WALKI W 
SZANGHAJ. PAT, — DEPESZA 

OTRZYMANA Z NANKINU DONOSI, 
ŻE JAPOŃSKIE OKRĘTY WOJENNE 
ROZPOCZĘŁY 0 GODZ. 23 M. 15 
BOMBARDOWANIE  NANKINU. — 
STRZELCY MARYNARKI JAPOK- 
SKIEJ WYLĄDOWALI POD OSŁONĄ 
OGNIA Z DZIAŁ OKRĘTOWYCH. Ww 
CHWILI OBECNEJ TOCZĄ -SIĘ -ZA- 
ŻARTE WALKI. 

JAPOŃCZYCY 
NANKINIE 4 KRĄŻOWNIKI 

POSIADAJĄ W 
18 

skich i angielskich może wpły- 

nąć uspakejające na sytuację 1 

©tworzyć drogę do załatwienia 
konfliktu Možiiwą jest rzeczą, 

że postanowienie o wypowiedze- 
niu wojny nigdy nie będzie wpro 
wadzone w życie. 

PLAN OPERACYJNY CZANG- 
KAI-SZEKA 

PARYŻ. (Pat). W-g wiadomo- 
ści otrzymanych z Tokio, plan 
operacyjny Czang-Kai Szeka po- 
lega: 1) na skoncetrowaniu w 
okoiicy Szanghaju 50 tysięcy żoł 
nierzy 19 ej armji oraz 3 tysiecy 
szeregowych 3 dywizji gwardji, 
2) skierowaniu z xonan do Nan- 
kinu 40 samolotów, 3) przepro- 
wadzeniu pod pozorem biernego 
oporu Szybkiej mobilizacji, po 
której dokonaniu można będzie 
niezwłocznie przystąpić do ofen- 
zywy przeciwko Japonji. 

NANKINIE 
KONTRTORPEDOWCE, CHIŃCZYCY 
— 2 KANONIERKI, ANGLJA ZAŚ I 
STANY ZJEDNOCZONE — PO JED- 
NEJ KANONIERCE. 

KONTRTORPEDOWIEC JAPOŃ- 

SKI OSTRZELIWAŁ WYBRZEŻE 
W SZANGHAJU 

NOWY YORK, PAT, — Donoszą, 
że  kontrtorpedowiec japoński w 

Szanghaju ostrzeliwał z karabinów ma 

szynowych wybrzeże Szanghaju. 

  

KONCENTRACJA SIŁ WIELKICH MOCARSTW 
PANCERNIKI AMERYKAŃSKIE 

W SZANGHAJU 

NOWY YORK, PAT. —- 4 pancer- 
niki Stanów Zjednoczonych, które w 
dniu 29 stycznia opuściły Manilię, przy 
były do Szanghaju. Z Manilli wysłano 
3 nowe pancerniki. 

WASZYNGTON. PAT. — Komuni- 
kat Biaiego Domu stwierdza, że z Ma- 
nilli wysłano do Szanghaju 31 pułk 0- 
saz około 1000 strzelców morskich, wo 
bec czego liczebność Sił zbrojnych Sta 
nów Zjednoczonych w Szanghaju wzro 
sta do 2800 ludzi, ‹ 

„SUFFOLK“ i „BERWICK“ 
WYSADZIŁY POSIŁKI ANGIELSKIE 

SZANGHAJ. PAT, — Krążownik an 
gielski „Suitolk“ przybył do Szanghaju 
i wysadził na lad oddział strzelców 
morskich, który ma zastąpić oddziały. 
zabezpieczające aprowizację miasta w 
chwili wybuchu kryzysu. 

Generalny konsul francuski oświad-, 
czył, że przybył batalion wojska Z 
Tien-Tsinu. W ten sposób garnizon za 
graniczny koncesji francuskiej i mię- 
dzyrarodowej wzrósł do liczby ogólnej 
12 tysięcy ludzi, bez policji i oddzia- 
łów morskich. 

SZANGHAJ. PAT. — Kražownik 
brytyjski „Berwick”*, na którego pokła 

ków ubocznych — tyłe co niema, Nawet 
w lasach nie słychać już uderzania s'ekie- 
ry, W miastach — dość swojch bėzrobot- 
nych. Zmniejszyły sję roboty przy - Бидо- 
wie dróg, Sprzedać — ale komu j co? Ko 
nia zdolnego do pracy — za 10 złotych, 
krowę młeczną za 50, a często j taniej, na 
kupno której przed dwoma laty zaciągnię 
ty został dług w banku na 300 — 
2i.? Dia drobnego rolnika, posiadającego. ko 
nia, dwie krowy, kilka Śwąń, oznaczało to 
— sprzedać wszystko. A wreszcje i komu 
sprzedać? W dnie rynkowe na targowWi-- 
cach takį że palca między” stłoczone 
krowy nie wsuniesz, — a gdy zmierzch na 
stanie, wracała czereda do stajni, obór i 
chlewów, Trudno było sprzedać nawet za- 
bezcen“. 

Dziś rolnictwo wileńskie przypomi 

na topielca, a do tego topielca, znajdu 

jącego się jeszcze w wodzie. Należy 

go wyciągnąć na brzeg, a następnie 

zastosować zabiegi, przywracające od 

dech i życie. Nie uratuje go z oddali 

pokazywany flakonik z amonjakiem. 

Wilnianin. 

     

  

dzie znajduje się 800 żołnierzy, opu- 
ścił Hongkong, udając się do Szangha- 
ju. Inne okręty wojenne stoją w pogo- 
towiu. 

Francja przyłącza się 

w Genewie 
GENEWA. PAT, — Szwajcarska 

Agencja Telegraliczna podaje: W ko- 
łach zbliżonych do Ligi Narodów $- 
dzą ze wzrastającem zaniepokojeniem 
wydarzenia w Szanghaju. Koła te spo 
dziewają się, że dzięki wysiłkom euro- 
pejskich mocarstw oraz St. Zjedno- 
czonych uda się zapobiec wybuchowi 
wojny między Chinami i Japonją. Ra- 
da Ligi Narodów zbierze się w czwar- 
tek lub piątek celem rozważenia sy- 
tuacji. 
CHINY OGRANICZĄ SIĘ DO PRAWA 

OBRONY 
GENEWA. PAT, — Nadszedł tu 

telegram od nowego ministra spraw za- 
granicznych Chin Lo-Wen-Kana, wy 
słany z Nankinu dnia 1 bm. o godzi 
nie 16. Telegram kategorycznie demen 
tuje wiadomość 0 - wypowiedzeniu 
przez Chiny wejny laponji, Wiadomość 
tę kwalifikuje się jako pozbawioną 
wszelkich podstaw. Chiny — stwierdza 
telegram — cgraniczą się.do wykony- 

wania: swego prawa obrony, wynikają 
cego z suwerenności państwa  chiń- 
skiego. 

NIEUDANA PRÓBA POROZUMIENIA 
NANKIN. PAT, — [Japoński konsul 

generalny złożył w dniu 1 bm. wizytę 
chińskiemu ministrowi spraw zagrani- 
cznych. Konsuł zaznaczył, że wojska 
chińskie pierwsze otworzyły ogień w 
dzielnicy Sza-Pei. . 

Minister spraw zagranicznych odpo 
wiedział, że Japończycy są przedewszy 
stkiem odpowiedzialni, gdyż wtargnęli 
na terytorjum chińskie, 

Wówczas konsul generainy zażądał 
aby utrzymano w Szanghaju status 
quo, jednak minister spiaw zagranicz 
nych odpowiedział, że najpierw musia- 

łyby być przywrócone normalne stosum 
ki w Szanghaju. W ten sposób rozmo- 
wa nie doprowadziła do żadnej kon- 
kluzji, 

do kooperacji anglo- 

amerykańskiej w sprawie Dalekiego Wschodu 
LONDYN. PAT. — W związku z 

radośnie powitanym w Londynie fak- 
tem przyłączenia się Francji do aktyw 
nej kooperacji brytyjsko - amerykań- 
skiej i wysłaniem posiłków wojsko 
wych do Szanghaju, w kołach politycz 
nych utrzymują, że do taktu tego do- 
szło w rezultacie pewnych negocjacyj 
dyplomatycznych, prowadzonych w Pa 
ryżu i Londynie, które doprowadziły do 
znacznego zbliżenia poglądów obu fo 
carstw, zarówno w sprawie taktyki na 
Dalekim Wschodzie, jak i w sprawie 
współdziałania w aktualnych kwe= 

stjach międzynarodowych, jak repara- 
cie i rozbrojenie, 

„„WEOCHY ROWNIEŽ 

WASZYNGTON, PAT. — italja za 
wiadomiła oficjalnie Stany Zjednoczo- 
ne, że przyłącza sie do akcji narodów 
zachodnich celem .przeszkodzenia za- 
targowi w Szanghaju. Departament 
stanu donosi urzędowo, że Stany Zjed- 
noczone, posyłając okręty wojenne do 
Szanghaju, miały jedynie na celu o- 

chronę życia i mienia obywateli ame- 
rykańskich. Ё : 

JAPONJA ZADOWOLONA Z WYSLA- 
NIA POSIŁKÓW BRYTYJSKICH 

TOKJO. PAT. — Omawiając przed 
stawienia, uczynione przez rząd Sta- 

500 nów Zjednoczonych, komunikat mini- 

sterstwa spraw zagranicznych oświad- 

cza, że amerykański konsul generalny 

w Szanghaju był — jak się zdaje — 

źle poinformowany 0 szeregu donio 

słych spraw, ponieważ fakty zakomu- 

nikowane w Waszyngtonie różnią się 

od przedstawionych w Tokio. 

Uznając powagę sytuacji, |apo- 

nja — głosi dalej komunikat — z rado 

Ścią przyjmuje wiadomość o wysłaniu 

do Szanghaju posiłków brytyjskich i 

amerykańskich. Japońskie ministerstwo 

wojny wysłałoby w tym samym celu 

do Szanghaju prawdopodobnie conaj- 

mniej jedną dywizję, gdyby nie obawia 

ło się, że tego rodzaju akcja może być 

mylnie tłumaczona zagranicą. 

PROTESTY ST. ZJEDNOCZONYCH 
I ANGLJI 

WASZYNGTON, PAT, — Departament 
stanu donosj, iż amerykański konsuł gene- 
ralny w Szanghaju zwrócił się do konsula 
generaln, Japonjj z przedstawieniem w spra 
wie wtargnięcja oddziałów japońskich do 
szkoły uniwersyteck'ej w Su-Czon oraz zbom 
bardowanja budynku, należącego do koścjo 
ła metodystów anierykańskich, 

TOKJO, PAT, — Ambasador Stanów 
Zjedoczonych wystosował w myśl instruk- 
cyj, otrzymanych od swego rządu, do rządu 
japońskiego notę, w której protestuje prze- 
ciwko używaniu przez Japończyków konce- 
sji międzynarodowej jako podstawy operacyj 
wojskowych. 

ŁONDYN, PAT, — jak się dowiaduje 
agencja Reutera, rząd angielski zwrócił się 
wczoraj do ambasadora angielskiego w To 
kjo z poleceniem, aby zaprotestewai u rządu 
japońskiego przeciwko zarządzeajom podję- 
tym zbyt pośpiesznie w Szanghaju przez woj 
ska japońskie oraz przecjiwke używaniu przez 
dluższy okres czasu koncesji międzynarodo- 
wej jako podstawy operacyj wojskowych, 

W proteście swojm rząd angielski utrzymu 
ie, że Japończycy posunęlj się w swych za- 
rządzeniach, podjętych w Szanghaju, dalej, 
niż to było konieczne, narażając w ten spo- 
sób na niebezpieczeństwo życje obywateli 
angielskich, 

Q ODPOWIEDŻ JAPOŃSKA 

ы TOKJO. PAT, — Minister spraw zagra- 
nicznych zawiadomił ambasadora angielskie 
go, który wręczył mu protest rządu angiel- 
skiego przeciwko zarządzenniom japońskim 
'w Szanghaju, że zarządzenia te nie przekro- 
„czyły koniecznego minimum, Minister dał do 
zrozumienia, że protest angielski zdaje się 
być oparty na nieścistej jniorinacji, posiada 
jącej charakter propagandowy, 

STANOWCZE OŚWIADCZENIE 
KOMENDANTA WOJSK 

AMERYKAŃSKICH 

PARYŻ, PAT, — Agencja Indo-Pacjfi- 
que donosi z Szanghaju: Mir. Powers, ko- 
mendant amerykańskich sił zbrojnych w kon 

cesji międzynarodowej, oświadczył, że bę- 
dzje strzelał do każdego oddziału, bez 
względu na jego narodowość, któryby ze- 
chciał z bronią w. ręku lub bez niej wtar- 
gnąć do koncesji międzynarodowej, 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie 
przedstawia się nadal bardzo groźnie. 
Aczkołwiek, jak wyjaśniły ostatnie do- 
niesienia, wojna nie została formalnie 
wypowiedziana, niemniej jest ona fak- 
tem i kanonady: artyleryjskiej pod Szan 
ghajem i Nankinem nie zagłuszą żadne 
sprostowania,  Bombardowanie Szan- 
ghaju i Nankinu, wysadzenie desantu 
japońskiego, przekreśliło wszystkie pa- 
cyfistyczne umowy międzynarodowe, 
<torych sygnatarjuszami była Japonja 

i Chiny. Pakt antywojenny Kelłoga, Li- 
ga Narodów, wszystko to pozostało bez 
najmniejszego wpływu na bieg wyda- 
rzeń. M 

Taktyka Japonii przypomina bardzo 
jej metodę działania z wojny chińsko- 
japońskiej w latach 1894. Wówczas 
również Japonja dążyła w .dwóch kie- 
runkach na północ w Manżurji i na 
południowy-zachód w celu zajęcia ów- 
czesnej stolicy Pekinu nie dłatego, aby 
owładnąć całkowicie Chinami, ale dla- 
tego, aby wymusić dla siebie - jaknaj- 
korzystniejsze warunki. Podobnie te- 
raz wojska okupacyjne japońskie po- 
suwając się na północ zajęły Charbin, 
a na południowym-zachodzie wykorzy 
stane drobny incydent- pobicia mni- 
chów japońskich aby zająć chińską 
część Szanghaju i poprowadzić atak 
na Nankin -- siedzibe obecnego .rządu 
chińskiego. : 

Pod względem militarnym, o ile 
można się zorjentować z chaotycznych 
doniesień, sytuacja japończyków jest 
bardzo trudna. . Rozporządzają oni 
skroemnemi stosunkowo siłami, podczas | 
gdy Chiny mają możność zmobilizowa- | 
nia dużych mas wojska i już dokonały 
znacznej koncentracji. Ten stan rzeczy 
zdaje się tłómaczy, oświadczenie ge- 
neralnego konsula ]aponji w Szangha-ł 
ju, witającego z radością posiłki. ame- 
rykańsko - brytyjskie*, które przybywa 
ją dla ochrony kancesji międzynarodo- 
wej. Obecność oddziałów amerykańsko 
angielskich, rzecz jasna, przyczynić się, 
powinna do uspokojenia, przerwania | 
działań wojennych i rozpoczęcia per- 
traktacyj pomiędzy Chinami i Japonią, 
do czego systematycznie dyplomacja 
japońska zmierza, Dyplomacja japoń- 
ska — o co głównie chodzi -— w razie 
ewentualnych rokowań będzie posiada- 
ła wiele atutów w postaci posiadania w 
swym ręku tak ważnych punktów za- 
równo pod wzgledem strategicznym, 
politycznym, komunikacyjnym i han- 
dłowym, jak Szanghaj i Nankin. 

  

    

    

     

      

    

    

   

  

   

  

   

      

    
   
   
     

    

    

li obecnej jest czy wojna chińsko-ja- 
pońska nie wznieci większego pożaru, 
słowem czy będzie zlokalizowana. Na- | 
razie solidarność Ameryki, Anglji i 
Francji dotyczy tylko obrony swych о- 
bywateli w koncesji międzynarodowej 
w Szanghaju. Jak będzie dalej oto py- 
tanie?Prócz tego pozostaje stosunek So 
wietów, sądząc jednak z dotychczaso- 
wego zachowania się Moskwy, bolsze- 

wicy nie mając sił aby przeciwstawić | 
się energicznie polityce japońskiej za- 
chowają neutralność, . 

Kwestja lokalizacji koniliktu na Da- 
lekim Wschodzie znajduje się całkowi- 
cie w rękach Stanów Zjednoczonych. 
O ile Ameryka, której interesa są naj- 
silniej zagrożone, ograniczy się do pla- 
tonicznych protestów i: demonstracyj 
strzały w Szanghaju nie będą miały 
skutków strzałów w Serajewie. Sz. | 

SOWIETY PROTESTUJĄ 2 
PRZECIWKO ZAJĘCIU CHARBINU | 

' TOKIO, PAT. -—- Zastępca komisa 
rza ludowego spraw zagranicznych Ka- 
rachan zawiądomił ambasadora japoń- 
skiego w Moskwie, że . Sowiety będa 
zmuszone złożyć protest na wypadek 
wkroczenia wojsk japońskich do Char 
binu. Protest ten, jak sądzą, będzie 
miał charakter Ściśle techniczny, wo 
bec tego, że Sowiety zgodziły się juž 
udzielić zezwolenia na transport wojsk 
japońskich na południowym odcinku 
kolei wschodnio-chińskiej. A 

Z Charbinu donoszą, że władze 
wojskowe postanowiły połecić zmacz- 
nej części wojsk japońskich w Mandżu 

sji udać się w kierunku Charbinu z.u- 
wagi na powagę sytuacji. : 

 



  

Nasze dos! 
siabej częstotlj 

    

ścj wozów „Arbonu” 

Seras EE można o wiele pewniej, posług 

w adeuwiai na list 
do A W. B. = 

Pan Wiadysiaw Brochcckį zamješojt 

„Dzienniku Wileński i (Nr 14 rb.) 
OE dA 23 rb.) list do PRE 

   zrzeczenia się przez nich dydendy. rok 
1931 i przeznaczenia jej na fundusz ratow- 
niczy naszej własności zjemskiej, 

   

Niezaprzeczenje projekt to zacny i szla- 
chetny, tembardziej, że p. Brochocki sam 
posiada akcje, a może nawet i sporą  jch 
ilość; zapewne też szanowny projektodawca, 
nieogiądając się na decyzję jnnych akcjona- 
rjuszy, dywidendę mającą przypaść na je- 
go właśne akcje przeznaczy na cel powyższy, 
a za jego zacnym przykładem, może nie je- 
den taką ofiarę złoży, Lecz, ujestety, takich 
akcjonarjuszy, znajdujących sję w tak szczę- 
śliwych warunkach jak projektodawca, zbyt 
jst u nas mało; miało kto posiada tak rozle- 

"ego Możejków. zwie 
dnak do najzamożi і ę į 
szych posiadlošcį w naszym kraju, O jłe je- 

dnak byłoby całkiem zrozumiałem, gdyby 
ludzje w pozycji p. Brochockjego nieśli jak- 
największe ofjary na r. tównictwa na- 
szego zacirwianego zjen to pamię- 
tać trzeba, że kryzys, który: przeżywamy, do 
tknał nietylko zjemiaństwo, że nie mamy już 
dzisiaj wtašcicjelį wielkich pakjetów akcjj, 
że są pomiędzy akcjonarjuszami nietylko zje 
mjanie, że wjełu jest takich, którzy nie po- 
siadają nic prócz małej iłości akcji, a więc 

Żałosny powrót z 
STOŁPCE, — Onegdaj na stację Stol- 

pce zjawili sie dwaj obywatele czechosłowac 
cy, przybyli kurjerem sowieckim, którzy pa 
dl ofiarą okrutnej taktyki władz sowie- 
ckich względem „niepożądanych obeokrafów 

   

  

    

  

„Cow“, będących w Rosji z różnych wzglę- 
"dów, 

Wymienieni obywatele  czechosłowaccy 
znęcenj rozrekłamowanem życiem ludu pra- 
cującego przedostali s'ę nielegalnie do Ro- 
sti, przez to zostalį posądzeni 6 szpiegostwo 

i wtrąceni do więzienia, Po kilku latach wła 
dze sowieckie zakwaljikowały jch jako o0- 

ч bywatelį zbytecznych, zostaii więc wysiedłe 

„2 

ni z granic Rosjį į przewiezjenį do Stolpcow. 
Zebrana publczność oczekująca pociągu 

została do głębi poruszona widokiem, jaki 

Ekshumacja zwłok 

wjeiką popularność, 
którzy się śpieszą, nieraz rezygnują z długjego oczekiwania na pr 
mując dorożkę, Również dojazd na paytecje i Aaa EE pr 

   

        

    
M 
    

  

p. wł. === 

pom imo in chęci nie 
ponos 

  

   
   

    
   

  

ay w wie du w "y. 
padkach w ręku ich wdów i sierot. Od ro- 
ku 1915 do 1926 nie dawały one żadnego 
dochodu, a w latach 33 dawały naj 
SA 3 po 3 złotych, fi. 

   

     
     

    

  

    

   

  

    

  

rubli rocznie i to. nieraz > A 
narjusze W,B.Z, pozbawienj ;wszeł 
chodu, otrzymywał więc w najleps 
tach po wojnie tylko 1/10 część t 
trzymywali przed wojną, a kurs akc 
rubli przed wojną spadł obecnie poni 
złotych. I tegoroczna dywidenda n 
jeszce ustalona; może być daleko ni 

w roku zeszłym, TEŻ 
przeznaczoną na rezerwę, 
więc nieraz w daleko gor 
mianie, a jeżełij spotykają 
nich z pp, egzekutor ami j kor ornikami, ro 
zwykię dłatego, że nie posiadają materjału 
do egzekucji, 

  

Wobec powyższych uwag, wielce byłoby 
njesłusznem żądać, by aksjonarjusze ponosj- 
li tak znaczne ofiary; należy każdemu zosta 
wić swobodę dzjałanja, niecii więc każdy 
postępuje”tak, jak jemu serce j rozum dora- 
dza, ь 

Akcjonarjusz Franciszek Oskierko, 

raju sowieckiego 
przedstawiali cj dwaj obcokrajowcy, Jeden 
z nich w podartej marynarce j jakichś pozo 
stałościach po spodniach, w mocno zniszczo 
nych kaloszach, skułony ; trzęsący sę od 
zimna, ledwo sję porusza, gdyż na obnażo- 
nem ciele widoczne były rany, Władze kole- 
jowe nie mogły przyjąć go w takim stanie 
do wagonu, został on więc skierowany 
pizez Kom, PP, na stacji Stołpce do Pow. 

Szpit, 
Otrzymali onj wizy na przejazd przez 

Polskę, wydane zaocznie w konsułacje poł- 
Skjm w. Moskwie, jednakże nie mają gro- 
Sza na podróż i na życie, |ak mówią przy- 
byli, podobnych osób w Rosii jest wiele, a 
or nimi są i aaa: 

5. В. Wacławskiego 

  

W CELU PONOWNEGO ZBADANIA PRZEZ LEKARZY 
WILNO. Wczoraj rano na cmen- 

tarzu przy kościele Św. Pistra I 
Pawła na Antokolu, dokonane 
ekshumacji zwłok $. р. Wacław- 
skiego, tragicznie zmarłego, pod- 
czas znanych zajść listopado- 
wych. 

Ekshumacji dokonała komisja 
lekarska z zakładu medycyny są- 
dowej, w asystencji podproku- 
ratora, starosty grodzkiego i 
przedstawicieli policji. 

Cmentarz podczas wydobywa- 
nia zwłok był zamknięty i strze- 
żony przez posterunki policyjne. 

Ekspertyza lekarska dokony- 
wana była w zakładzie medycy- 
ny sądowej I wyniki jej będą na: 
tychmiast przedstawione wia- 
dzom prokuratorskim. 

Penowne badanie ran od któ- 
rych zmarł Ś. p. Wacławski po- 
trzebne jest dla wyświetlenia 
pewnych okoliczności powstałych 
w toku śledztwa przeciwko Wui- 
flnowi i Załkindawi. 

Od opinl]i jaką wydadzą leka- 
rze uzależniony jest dalszy tok 
sprawy. 

Jednocześnie dowiadujemy się, 
że śledztwo © zabójstwo Šš. p. 
Wacławskiego, które uiegio pew- 
nej zwłoce z powodu nieobecna- 
ści kiiku ważny świadków, 
obscnie toczy się w Szykkiem 
tempie naprzód i w najbiiższej 
przyszłości ma być ukończone. 
Przesłuchiwani są ostatni już 
świadkowie. 

  

SŁOWO 

  

= 
WTOREK 

Dziś 2 

M B Gromn. 
jutre 

Bisżeja 
Tampa NOZ . 

>postrzeženia Zakladu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
b dnia 1 lutego 1932 roku, 

Wscnód słońca g. 7.41 

Zachód słoń:a g. 1648 

  

   En średrja 

Temperatura naj 

Temperatura najniższa: 

Opad w mm.: 4, 

Wiatr: Północno-zachodni. 

Tendencja: silny spadek, 

Uwagi: zamieć, 

  

к 

MIEJSKA 
— Nowe ceny sa chieb, — Wileński Sta 

r. rosta Grodzki podaje do ogólnej wiadomo- 
  

iż z dniem 2 lutego > obowiązują na- 

  

Chieb pytlowy 
42 gr.; chleb razowy yti 971 i i pół Proc. — 
za 1 kig. 32 Ri 

Wjnnj żądania lub pobierania wyższych 
cen od wyżej wyznaczonych będą karani 
zgodnie z przepisami do 3000 zł, grzywny 
lub 6 tygodni aresztu, 

— Umowa teatralna z ZASP-em 
przedłużona, — Bawił w Wilnie dele- 
gat Związku Artystów scen polskich p. 
Paw łowski, który porozumiał się z ma 

atem w sprawie dalszej, dzierża- 
teatrów w Wilnie. 

    

5 
wy 

W wyniku tych konferencyj zarząd Str 

miasta, po porozumieniu się z odnoś- 
nymi komisjami radzieckiemi przedłu- 
żył umowę z ZASP-em na czas dó 31 
sierpnia 1933 roku. 

Dyr. Pawłowski odbył w związku 
z tem konierencję z dyrekcją teatrów. 

— Projekt nowych jezdni. — Magi 
strat przystąpił do opracowailia planu 
budowy nowych jezdn: w Wilnie. 

Zmiana nawierzchni jezdni będzie 
przeprowadzana stopniowa i potrwa 

lat 10. 
W roku bieżącym będą zmienione 

jeźdnie na ulicy Mickiewicza, Zamko- 

wej, Wielkiej i częściowo na Zawal- 
nej. 

Wprawdzie wyboru jezdni jeszcze 
nia dokonano, lecz naiprawdopodobnicj 

utice będą asialtowane, 

    

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum įm, J. I. Kra- 

szewskįego w Wilnie zawiadamia, że egza- 

miny wstępne do kl, 4, 5 i G-eį rozpoczną 
sję dnia 3 lutego o godzinie 9, w tokalu 
Gimnazjum (ul, Ostrobramska 27). 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— 150 Środa Literacka, | 
Literatów ks, kapelan Piotr 
konserwator _białosto ki 
o wnętrzu kościoła św, 
w Wilnie. Historję bogat 

  

utro, w !      

  

będzie mówić 
. Piotra i Pawła 

stiuków tego 
wnętrza badał prelegent przez szereg lat, do- 
chodząc do nadzwyczajnych wniosków, Epo 

     
  

peę rzeźb cdczytał jak ksjęgę ji o tych od- 
krycjach opowie jutro, jłustrując swe 
dy łicznemi przezroczami, W drugiej cz 
Środy wystąpi utalentowany młody pianista 
Napoleon Fantj, który cdegra-utwory staro- 
hiszpańskie j kilka kompozycyj Chopina, 

Początek o 8,30 wiecz, 3 

— Odczyt Generała Želigowskiego. 
W niedziele, dnia 7 lutego br., o godzi 

nie 18, w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu Generai broni i doktor honorowy 
Uniwersytetu Stefana Batorego Lucjan 
Żeligowski wygłosi odczyt na temat: 
„Roła Ziemi Wileńskiej w odrodzeniu 

gospodarczem Polski“. Wstęp wolny 
dla wszystkict 

  

  

   

  

wo Lekarskie, — 
odbędzje się w 

środę, dnia 3 lutego 1932 r., o godzinie 20, 
w sałj własnej, przy ulicy Zamkowej Nr 24, 
z nast, porządkiem dz 

1) Odczytanie protokółu ostatnjego 
siedzenia. 2) Prof, Dr St. Hi Głód, 

co bjołogjczne, 
— Odczyt d-ra Zjenkiewicza. We środę 

  

   
po- 
jako 

    

RONIKA 
dnia 3 lutego r,b, o godz, 6 wjecz, odbędzie 

się w Gi Zdrowia przy ul. Wielkiej 46, 
dalszy cjąg odczytu d-ra |], Zjenkjewicza p. 

t. Zapobjeganie gruźlicy u dzjecj, Wstęp bez 
płatny. 
— Nowy zarząd zw, 

Odbyło się onegdaj ne zebranie związ- 
ku pracown'kow Nr ch w Wiinie, na któ 

rem wybrano nowy zarząd. 
W skiad jego ji pp. Bujwid, Dobu- 

Glatman, Grigiel, Kasperowijcz, Jod 
kó Sytimancwicz, Niezmiernie  burzlj- 
wą i długą była dyskusja nad sprawozda- 
niem z działałności ązku za rok ubiegły. 
Ostatecznie ustępującemu zarządowy udzie. 
tona absoluotrjum, 

Podzjał funkcjį w nowym zarządzje na- 

stąpį niebawem 

RÓŻNE 
— Sąd konkursowy nagrody _ literackiej 

Wilna, Ukonstytuowai się Sąd konkurso- 

wy nagrody literackiej m, Wilna j do niego 

rez, Folejewski, z ramienia R. M — 

zkjewiczowa i Młodkowski, z Uni- 

tu — prof, Kolbuszewskį į Glixellį, 

oraz od zwjązku literatow — dr. Charkie- 

wicz, Reatówna i Wierzyński, 
Lecyzia xomu przyznać nagrodę zapad- 

w p'erwszej po'owje m 

— Gość irancuski w Wil 
Wilna na kilkudniowy pobyt p. 
my z Paryża, gubernator kolo 
obecnie obowią: yrektora wydz 

wschodnich we francuskjem | Minį 

- Kolonii. 
Gubernator Bonamy złożył po 

    

     

prac, miejskich. — 

  

    

  

    

  

    

  

     

   

      

ще я 

Przybył do 
ndrć Bona 

pełniący 

  

         

   
   

   

    

wizytę p. wejewodz c OWI. 

lem przyjazdu frarcu a jest zba- 
danie stosunków w: jących na 

Wileńszczyźnie muzułman, Pan  Bona:ny 

      
    
   

ma za sobą diugoietnią siużbę w kolonjach 
francuskich v AE /ce, którą poznał zna 
cje i nym Z nie welu europe 

ych gruntowną znajo 
b jatwie :njc badań 

zułmańskich przez p, Bo 
Wojewoda naczelnikov 

i . Michał 

     
        

  

    
eni 

konferen 

cję:z multim muzuł m dr Jakóbem Szyn 
kiewiczem. Podczas zwiedzania Wjlna ob- 

jaśnień udzieli p, Boneimy prof, Ferdynand 

Ruszczyc, Panu Bonamy towarzyszy w ро- 

dróży do Polski jego małżonka, 
— żydzi u Rektora, Studencj-żydzj po- 

nownie interwenjowałj u ]. M. Rektora Ja 
nuszkjewicza w sprawie podziału miejsc w 

pracowniach dla żydów i chrześcijan, co 
zdaniem interwenjujących ujemnie odbija się 
na pracy, 

Rektor przyrzeki sprawę rozpatrzeć, 
— Echa rozruchów, — Podczas zajść li- 

stopadowych wybito w mieście dużo szyb 

i poszkodowani złożyli w swoim czasie licz 

ne skargi do policji. 

Obecnie, wjększość właścicieli 

otrzymało urzędowe powiadomienia, 

śledztwo w tych sprawach zostało umorzo- 

wobec nieujawnienia winaych, 

BALE I ZABAWY 
arna Kawa u Georges'a, A więc 

o godz. 6 wieczór sfery t skie 
zbiorą sję na „Czarnej Ka i Brjd- 
ganiząwanym przez Wojewódzki Ko- 

mitet do Spraw Bezrobocja, Będzie to z ca- 
į awa w tym kar- 

ai w _rozwiesela- 
Teatrów 

  

   

  

sklepów 

że 

at ne, 

    

   

    

    

  

    
    

  

nawale, gdyż iaskawy ud 
niu obecaych przyrzekij 
Miejskich, chór į orki 
raz „rewellersy“ pod k 
tochowskiego, Tanį j smacz 
cena biletów wejściowych, 
zem wzięte zapewnia tej impr 

przysporzyć funduszów na pomoc beźrob 
nym, zasłużone powodzenie. 
— Na zakup nowego szybowca, — Aero- 

klub Wjleński urządza dancjng-bri 
czwartek 4 lutego, w cukjerni 

Sztralła”, Początek o godzinie 
zł,, dla akademików 1 zł, Dochó: 
się na zakupienie nowego szybowca szkolne- 
90, 

TEATR i MUZYKA 
— „Mam lat 26“ — na Pohułance, Dziś, 

we wtorek dnia 2 bm,, o godzinie 8 w. po 
raz trzeci ukaże się doskonała sztukt Istva- 
na Mihaly „Mam lat 26", która zyskała w 
Wilnie kołosalne powodzenie dzięki wybit- 
nym wart 

jutór ; @ 
„Mam lat 26“, 

-— „Ta, ktėreį szukamy“ — w Teatrze Lu- 
113, we wtorex, dn, 2 bm,, o godzjnie 

8 w. izjęczną, pełną humoru ko- 

    

ot- 

      

   

   

  

   
    

   
     

    

    

  

   

medję Hi a „Ta, której szukamy”, Wi 
dowisko to šmjalo zaliczyć można do na 
bardziej udanych w obecnym sezonie, 

ju dni następnych o godz, 8 w. „Ta, 

  

której 
DZISI 

ŁUDNIOW 
„Burza w szkiance wOdy* po raz ostatni. 

my“ 
: PRZEDSTAWIENIA POPO- 

  

      

    

zeŚć jej Świetlanej painięci 

KATARZYNA KLUKOWSKA 
B. DŁUGOŁETNIA PRACOWRICZKA BANKU TOWARZYSTW SFPÓŁ- 

£ZIELCZYCH S. A. ODDZIAŁ W WILNIE 

zżkich cierpienia.h zasaęia 

DYREKCJA I PRACOWNICY 
Banku Towarzystw Spółdzielczych S. A. Oddział w Wiirie 

Ś. 

z ACHMATOWICZÓW 

Marja Kryczyńska | 
OBYWAIJELKA ZIEŃSKA, WDOWA PO GENERALE W. R. 

po krótkich lecz ciężkizh cierpieniach zasnęła w Bogu 
1932 r. w wieku lat 70. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. 3 Maja d. 9 m. 10 dla po- 
chowania w grobach rodznny:h na cmentarzu muzułnańskim 
szkach, nastąpi dn. 2 lutego 1932 r. o godz 10 rano, 
znsjomych i przyjaciół pogrążeni w giępekim smutku, 

   
   

  

w Bega daia 3ł stycznia 1932 f. 

  

    
      

       

  

    

     

  

e. 

w dn. 31 stycznia 

w Dowbuci 
o czem powizdamiają 

SYNOWIE, BRZCIA | RODZINA 

Wszystkim Tym, którzy oddali ostatnią posługę 

WALERJI LAZAROWNIE 
b. dyrektorce gimn. im. Ks. Ad. Ceartoryskiego, a w szczegėlncšci 

Arcybiskupowi Jałbrzykowskiemu, nencji ks. 

J:go Em'- 

ks. prałatowi Chaleckiemu, 

ks. kanonikowi Kretowiczowi, ks. Kancnikowi Nawrockiemu, Scdalicji Panien, 
Dyrekcji, Nauczycielstwu, Absolwentkom i uczenicom gim. jm. ks. Adama 

Czartoryskiego, Stowarzyszeniu b. wychowanek i wy.howanków gim. św. 

Katarzyny w Petersburgu, Krewnym, Przyjaciel" m i Zaajcmym oraz p. Zotji 

Flejewskiej - Monkiewiczowej, p. Wandzic Hendrichównie i prof. Adamowi 

Ludwigowi za pcdniosłe pienia religijne podczas nabożeństwa z całeg> serca 

„Bóg zapłać” składają, pogrążone w głębokim smutku 

MATKA i SIOSTRA 

  

Konkurs filmowy „Casina” 
Z kolei po „Madame  Sza- 

tan“ idzie film produkcji polskiej — 
„Cham*, według noweli Ekizy Orzesz 

kowej w .przeróbce tilmowej proi. M. 
Szyjkowskiego. 

Niżej zamieszczone kupony upraw- 
niające do uzyskania w kasie „Casina' 
30 — 45 proc. zniżki na «wszystkie 
miejsca dn. 2 (wtorek) i 3-go (Środa) 
b. m. 

Tanie bilety umożliwi ią wszy stkim 
obejrzenie tego filmu, jak również i 
następnego p. t. „On i jego siostra” z 
komikiem  czeskim Wiasta  Burianem 
w roli głównej. 

Po wyświetleniu trzech przykłado 
wych filmów podany będzie kwestjo- 
narjusz z następującemi pytaniami: 

1) Jaki rodzaj filmów najbardziej 

mi się podoba? (salonowe, sensacyj- 
ne, operetkowe, podróżnicze i t. p.) 

2) Jaką produkcję uważam za naj- 

lepszą? (polską, merykańską,  trancu- 
ską i t. p.). 

3) Mój(a) 
torka) ? 

najulubienszy(a) ak-. 

Odpowiedzi pozwolą  zorjentow ać 
się w upodobaniach publiczności i 
Wi skažą kinom wileńskim drogę dalszej. 
pracy. 

Dla największej grupy jednako- 
wych odpowiedzi przewidziane są na 

grody: 
I — roczny 

osoby do „Casina* oraz wytworna 

książka. П — roczna prenumerata 
„Słowa”. III — serja iotosów gwiazd 
filmowych. Tad. C. 

  

| Kupon zniżkowy 
|| na im „CHAM“ 

w ROWE „CASINO“ 

Ważny na dzień 2 II. 1932 r. 

Kupon zniżkowy 

na film „CHAM“ 
w ZAC „CASINO“ 

Ważny na dzień 3 П. 1932 r.. | 
  

Dziś, we wtorek dnja 2 bm,, 
ukaże się po cenach zi 
skająća humorem farsa 
wody”. 

Tettr w Lutni, — 
we wtorek, dnia 2 b: 
rzymy arcyweSoł: 
„Hula dj Bulia 
Karola Wyrwicza, 

— Przedstawienie dla miodzjeży j dzieci, 
Przypominamy, że dziś, o godzinie 12 w 

i teatrze Mi im „Lutnja“, od 
tnie przedstawienie ślicznych 

"ki zaczarowanej” + „Zimy. 
urozmajcone będzie tańca- 

mj małej Ijo) Dziewulskiej 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nagły zgon w łaźni. — 
W dniu 30 ub, m. w łaźni Agresta przy 
ul. Mostowej Nr 13 zmarł nagle wsku- 

o godz, 4 pp, 

nych świetna, try- 
„Burza w szklance 

  

  

„Hula di Bulia“, Dziš 
„0 godzinje 4 pp, uj- 

Amnoldaj Bacha 
erji į z udzjałem 

    

   

  

   

  

    

  

    

    

tek wady serca Sobolewski Jerzy, lat 
55 (Trwała 15). Zwłoki przewieziono 
do kostnicy szpitala św. Jakėba. 

— Qkradzjone mieszkania. — 

bilet wstępu na dwie 

W dniu 36 ub, m, z niezamkniętego: przed-” 
sjenka domu Nr 13 przy ul, Wiełkiej, na 
szkodę Demagały Józefa nieznani sprawcy 
spradii bieliznę wartości 400 zł, 

-— \ diru 31 ub. m, Gierszunowį jankie 
lowi (Subocz 6) skradziono palto, warto-. 
ści 50 zł, Złodziej Szpaka Eljasza (Zawal- 
na 53) į Jambro Leįzera (Zawalna 39) ze 
skradzionem paltem zatrzymano, 

— Zatrzymanie Złodziej, Na gorącym u- 
ku usjiowanjia Kradzieży belizny ze 

ychu domu Nr 8 przy 
szkodę Cwik-Szejny, zos 
kowskj Jan (Ciesielska 
Jan (Krawiecka 6). 
(Dokończenie kroniki wileńskiej na str, 4-eį) 

   

  

al zatrzymanį jan 
24) į Kratkowski 

i syn jego mówi po rusku. W Trokach 
też mówią po ruskit. Nieinaczej w sto- 
licy”. — w Wilnie, gdzie się rodzą gra- 
Mmoty ruskie i gdzie język słowiański 
panuje w mieście. Litewsko-ruskie zie 
mie są terytorjum Litwy państwowej 
wiełko-książęcej, podstwą jej wzrostu. 

Litwa ta odnajduje nieprzyjaciela 
jednego na wschodzie, drugiego na za- 
chodzie, Tu Moskwa szczerzy zęby, 
tam Niemcy — Krzyżacy. 

Skoro jest Moskwa po jednej stro 
nie, a po drugiej Niemcy, to zacho- 
dzi konieczność bratania się z Polską, 
która podobnie jest zagrożona i przez 
te same potęgi. Polska staje się dla 
a aljantem, więcej, — bratem. W 

| 

inji Horodelskiej na świat wraca ob- 
raz Kastora i Polluksa, hiperborejskie- 
go Lelum i Potelum, dwóch braci, któ- 
rzy zrastając grzbietami na dwie. stro 
ny skierowują oblicze wojenne. 

Mamy tę Litwę szerszą i dalszą od. 
cząstkowości partykułarnej, niż za 
kunigasów i Meńdoga. Uświadomiła 

sobie własną rolę. Nie jest już tylko te- 
rytorjum i ludnością litewsko-ruską 
na tem terytorjum. Litwa staje się za- 
sadą braterstwa, Od Polski bierze naj- 
wyższe, bo chrześcijaństwo.- Kraków 
ofiarowuje się cały, aby pogaństwo, 
lak robactwo strząsnąć. Nie z Niemiec 

Przychodzi ewangelja via Malborg lub 
Ygę i mie z Niemiec ewangelja ' ta 

Pig 

| 

zamienia się w różdżkę kwitnącą. A- 
petyty Krzyżaków są mocno fizyczne i 
nawracanie ma miejsce nie po przez 
serce, ale miecz. Lista wymordowa- 
nych w pień chrześcijan przez zakony 

z czarnym krzyżem budzi odrazę Euro- 
py na soborach. Polskę można podzi 
wiać i jej cierpliwość, Królowa Jad- 
wiga oddała siebie, aby Ukrżyżowany 
zgasi: boga piorunów. Z serca wyra- 
sta to nowe, co strąca kamienny młot 
i ofiary w Romowe. Oto jest droga 
Polski, otwierająca nowa kartę w hi- 

storji. Przynosi kuiturę nietyłko fizycz 
ną. Z zapartym tchem uczy się Litwa 
brać eliksir połski, wolność, całe mo- 
rze wolności. Jeszcze na dworze Kazi- 
mierza Jagiellończyka dominują grube 
instynkty i uczty sute przyprawić mo- 
gą niejednego o mdłości. Jako kon- 
trast przeciw wszystkiemu wschodzi 
święty Kazimierz. Wielki książę litew 
ski mówi po polsku, przestaje mówić 
po rusku. 

Z Krakowa idzie ogłada, djapa- 
zon, wysoki, polski, savoir vivre. Wileń 
ski dwór poczyna Swoim renesansem 
usmiechać się w trzebionej, już mniej 

nuiocznej puszczy. Dawne złości i upo 
iy zaczynają brać światło, i przekształ 
cać całą Litwę ua rzecz w Europie 
godrią podziwu. Wczoraj pogaństwo 
—-dziś z herezją protestancką żarliwa 
batałja. Polsce daje Litwa Hozjusza, 

jy anarchję zatrzymał, Daje Chodkie 
wicza, aby pod Chocimem Polskę po- 
waśnioną godził i daje Lwa Sapiehę, 
aby oczy otworzył na chytrości Mo- 
skwy. 

To jest ta Litwa, która dzięki roz- 

biorom dostaje dostaje się męczeńsko 
biorom dostaje się męczeńsko w naj- 
głębszą gehennę cierpień. W no- 
cy zapadającej zda się światło przepa 
da na wieki. 

Ale już idzie Kościuszko, idzie 
Mickiewicz. Jeden ze szlachty bojar- 
skiej, z Wołynia przybyłej, drugi z bia 
łoruskiej, u źródłisk Szczary i Serwe- 
czy. Jeden i drugi połonus, podpisują* 
cy się Litwin. 

Teraz na tle tej Litwy w kontraś- 
cie z nią budowane jest państwo li- 
tewskie ze stolicą w Kownie, Letuwa 
litewska. Zaprawdę Łętuwa jest co in- 

nego, a co innego Litwa. 
Letuwa, nowczesny wyraz państw 

narodowościowych ma odmienną za- 
sadę, niż państwo Gedymina. W. dzi- 
siejszej Letuwie nie ma normandyzmu. 
Bismarck jest w edycji pruskiej i cały 
partykularyzm, który już kiedyś z Nor 
mandów czynił największych wrogów 
Niemców. Stara Skandynawja tchnęła 
w pogańską Litwę światopogląd nor- 
mandzki. Obojętnie że, jest w edycji 
nietyle Drontheimu, ile Nowogrodu i 
Kijowa. Prusy nowoczesne dałv Lit- 

J 

wie, okrojonej i nacjonalnie zwężonej, 
mocny zasób trucizny, przedewszyst- 
kiem antysłowiańskiej. 

Nie będziemy poruszali w tej ciwili 
jakie są dodatnie światła, albo ujemne 
pojawienia się Letuwy na świecie. 
Niemcy w Wilnie po odejściu Rosjan 
w gubernatorskim pałacu zrobili to 
samo, co przed wiekami zrobili w 
Malborgu. Ekskluzywność Prus jest 
matką Letuwy, nie uniwersalność Nor- 
mandów. Łitwa była rozrostem Kijowa, 
w formie doskonalszej nad Wilją. Nie 
możemy powiedzieć aby Letuwa 
była wogóle na drodze Litwy starej, 
na gościńcu do Chrystusa i gwiazd 
białych. 

Letuwa i Litwa. Należy te dwa po 
jęcia rozdzielić i dobrze, że Litwini 

litewscy dzisiejsi chcą, abyśmy Pola- 
cy-Litwini nazywali ich państwo: Le- 
tuwą. Pozwala to wiele rzeczy uproś 

przedewszystkiem to, że w poję- 
ciach nie będą nadal mieszały się rze- 
czy tak skrajnie przepastne, jak Litwa 
Kiejstuta lub Olgierda i Letuwa Sme- 
tony lub Waldemarasa. 

Litwa współczesna, która na pniu 
etnicznym swoje życie funduje, w eks- 
terminacji wszystkiego, co się nie mie- 
ści w prymitywności szczepowej, Bał- 
tów, chce mieć jedną rasę choćby 
sztucznie plemienną. Ma być wszyst- 

ko litewskie, raczej letuwskie i wszy- 

  

stko przez szkiełko tej mniejszości le- 
tuwskiej, która dzięki Polakom i kultu 
rze polskiej ocalona została przed wy- 
tępieniem, choćby takiem, jakie mia- 
ło miejsce z Jadźwą, tą arystokracją 

kiedyś Bałtów, tragicznie wycięta. 

Litwa historyczna (żadna Letuwa) 

nie jest jednak ostatecznym terminem, 
skora Litwą może być jeszcze coś wyż 
szego nazwane, niż wielkie: księstwo 
i tesytorjuni tego księstwa. 

Litwa u Mickiewicza est pednie- 
siona jeszcze o niebo całe gwiaździ- 
ste. Nie w „Panu Tadeuszu szukać, 
czem jest Litwa najwyższa. W „Dzia- 
dach" paryskich, konflikcie wielkim 
Konrada, aniołów i poęg ciemnych 
prezyduje Litwa już nie terytorjum, i 
historji, ale zasadzie nowej na świe- 
cie. 

Francja skoro chce odkryć najwyż- 
sze swe tajnie, ma ten swój termin 
Gesta Dei per Francos.. Te gesta Dei 
prowadziły Krzyżowców do Ziemi O- 

biecznej i te same gesta są u Joanny 
d'Arc, kiedy Francję rozdartą skupia 
nazad z powrotem.. 

Litwa u Mickiewicza to są dro- 

żdże, dzięki którym Polska z grobu 
zmartwychwstanie, Na początku „Dzia 

dów,, daje poeta ten tytuł już transce- 
dentalny, unoszący się immanentnie 

nad wszystkiem. 

Litwa jest tu religją, objawieniem, 
światłem, słońcem. Przeciwko niej 

zie ciemność, ćma, katorga, gwałce- 
nie duszy, eksterminacja wszelka wy- 
narodawiająca, uzurpująca sobie pra- 
wa nad duszą człowieka. 

Litwa na czele „Dziadów*, wypi- 
<sana w formie 5 liter jest śpiewem 

aniołów i daw kóościi. 
prezyduje reałnie. W najwyższe sfery” 
dostało się to, co kiedyś zaczęło się 
w plemieniu litewskiem, a przez wszy-, 
stkie transformacje na pniu tym zdro-_ 
wym i czystym  sublimowałó coraz 
wyżej, aby być siłą światłótwórczą. 

Takie są rozważania już nad ostat, 
nią Litwą, Oddzielamy wyraźnie, Le=* 
tuwę, jako materjalny nawrót, obró- 
сете się twarzą do tego początku z 

  

   

  

  

ut. Zawalnej na | 

która 

powrotem, do którego nie nałeży wra* 
cać. Letuwę stworzyli etniczni Łitwi- 
ni nie bez pruskości nowóczesnej, któ- 
ra zaprzecza wszystkiemu, co serce 
znalazło w ciągu kiłku wieków. Sądzi- 
my, że dobrze jest przeciwstawić Lit- 
wę Letuwie:. Rózmyślać bowiem nad 
Łitwą, jest to sprowadzić myślenie 
nazad do normy i przypomnąć zasadę 
człowieczą, serdeczną, która mieści w 
sobie tchnienie Chrystusowe, kosmicz- 
ny wprost oddech, który już 
raz ongiś dostał się od strony Polski. 

Mieczysław Limanowski.



  

  

„Šroda“ pani Wysockiej 
[iz razy którakolwiek ze Śród poruszy 

prebłem teatralny, tyle razy tłumnie zebra— 
na publjżzność świadczy swoją obecnością 
o żywotności tej sprawy, Coś, co się prze- 
żyło, skończyło, i umjera na uwiąd star 
czy, tracj przedewszystkiem siłę atrakcyj- 
ną. 

Pubijczność chce wyjaśnić sobje, dlacze 
go teatr podur „ więc publiczność przy- 
chodzi ij chciwie słucha tych ludzi, co się 
ia teatrze znają, Niechże onj powiedzą ja- 
kieś ważkie słowo, Może znajdą receptę? 
Nie. Na toby trzeba, jak słusznie powie- 
dział pan Ostrowski, jakiejś mocnej, wieł- 
kiej idej - koncepcji, może niekoniecznie no 
wej, niebywałej, ale twórczej, żywej, posia 
dającej w sobje zapas trwałego życia, 

Więc przyczyny upadku teatru. Pani Wy 
sucka we wczorajszym  referacje postawiła 
kategorycznie jedną przyczynę: zgnębienie 
aktora przez eksperymenty j wszelkiego ro 
dzaju „izmy”*; zgnębienie, które doprowa- 
dziło aktora do zwyrodnienia, 

Niema już dzisiaj wielkich, To stw'er- 
dzenie, rzucone z całą stanowczoścją, to 
upsteczowanie wielkich gwiazd z teatru je 
szcze przednaturalistycznego, drogą jakichś 
podświadomych skojarzeń, zadzwoniło mi w 
uszach refrenem z „Janka Cmentarnjka''* 
Syrokomij: „W naszej wiosce, za mych la- 
tek, inszy bywał ruch!“, 

Każde pokolenie powtarza to samo, uje- 
zmiennie i, njeomal, temj samemj słowamj, 
Przeszłość upiększa j uszlachetnia. Wszyst 
ko, co już minęło, w perspektyw SU 
nabiera znamion wietkoścj, clbrzymieje, 
Tak człowiek, stojący na widnokręgu, 
dzjany o „achodzię słonca, zdaleka, pod 
tem skośnie padających promieni, urasta 
czasem do nadłudzkich wymiarów, wyda- 
sie wieikdudem, trzymającym głowę na 
słońcu. Ta uwaga nie powinna uwłaczać 
pamięci wielkich talentów teatralnych, O- 
ceniła ję potomność, Talenty nam współ- 
czesne — również potomność ocenj. I bę- 
dzje mówiła ze czcją j nabożeństwem: — 
„Wysocka,, Siemaszkowa,., Junosza - Stę 
powski,,, Osterwa,, Adwentowicz., byli— 
'mnęli,, Niema już dzjsjaj wielkich akto- 
rów na šwjecje“, 

Nie wiem, "сгу jakikołwiek „izm* 
tyalmy może zabić, zniweczyć prawdziwy 
lent z Bożej łaski, Myślę, że raczej — nie, 
Wiełkj talent będzie się z takim „jzmem* 
zmagał, aż go zwycięży, i sobje podporząd 
kuje i jeszcze sobie z niego jakąś korzyść 
wycjągnie, Oczywista, stanie sję to kosz- 
tem dużego wysjłku, umęczenia, niechby 
nawet chwilowych opadnięć lub wołniejsze 
go rozwoju, 

Mnie osobjścje wydało się słusznem 
zdanię profesora Sławińskiego o zespołach, 
Jestem głęboko przekonana, że zbyt zwarty 
zespół, a jeszcze do tego trzymany w gar- 
ścj przez reżysera, idącego po bardzo о- 
kreślonej własnej linjj, zabija jndywiduał- 
ność twórczą aktora, przygniata j tłumi 
swobodny rozwój talentu, szczególniej mio 
dego, 

Dowodem, passez - moj I'heresie, Re- 
duta. Bgję sę własnych słów, ale Reduta, 
w wielu Sztukach, grata wręcz słabo, sza- 
ro, Zespół, na pewnym pozjomie starannie 
utrzymany, dawał wrażenie, że ścięto od 
góry zbyt wybujałe pędy, jak w szpalerze 
francuskiego parku, 

Nikt sję tam nie wybijał, nikt nie fascy- 
nował pubijczności, nie porywał, o ile nie 
zagrał Osterwa, 

    

   

      

  

   

  

   

    

      

Równonmiemność jest z reguły Szara.,, je- 7 
    želį wszystkie siedem barw tęczy zleją się 

harmonijnie w jedną całość, co otrzyma- 
my? Wrażenje bezbarwnoścj, 

Ta jednostajna szarość Reduty tłumaczy 
w dużym stopniu jej njepowodzenje, za 

| Restauracia 
  
  

- wych przypływów 

które tak wymyślano w sferach artystycz- 
nych biednemu Wilnu, 

Publiczność głodna jest dobrego sktora 
i niech tylko on wejdzie na scenę — wj- 
downia sję zapełnia, Ale wielki aktor nawe 
zdobyty dla sceny wileńskiej ra dłu szy 

ag czasu, ukazuje się na niej tylko 
iełkiego święta, 

Dlaczego Osterwa za czasów Reduty nie 
pospolitował sję częściej, jak raz na kwar- 

             
    
rzaćko? L 

To jest dygresja całkiem praktyczna, 
Wracając do ostatniej Środy, przypomi 

na sję imi, co pani Wysocka powiedz 
przed paru mjesiącamj w tymże, Bazyljai- 
skim !okalu, a czego tym razem nikt już nie 
poruszył, 

Chodziło o teatrałzację życia, która ш- 
dzj odcjąga od prawdzjwego teatru, 

W życiu współczesnem ciągle 

   

coś się 
dzieje, ciągle się co$ przeżywa na wielką 
skalę: „wojna, kształtowanie się Państwa, 

majowy, odbudowa, wyścig pracy, 
. Wcjąż pełne jest po 

e poiskie życje, 
1 wszystkem bjerze 51е udział, w 

7 stkįem gra sę jakąś rolę, Nawet 

   

  

   

  

    

  

i obywatele mają 
swoje odcjnki pracy: organizacyjnej, partyj 

5 į. Tak — tak. Ludzje dzi- 
ia, Ciągie tworzą ja- 

   

    

  

Tworzą ją 
łamań, wśród r: 

  

d potknięć, trudów j za 
arowań, zawodów! j no- 
nadziej. C: <roć są 

znużenj śmiertelnie j pozbawieni tchu po 
całodziennej pracy. Nie mają poprostu sił 
na przeżycja teatralne, 

Dawniej, przed wojną, życie było spokoj 
ne i ciche, Cz: ał leniwie j sennie... 
Zarabiało się na chleb powszedni, marzyło 

SIĘ... dumaio,,, tęskniło za czemś jnnem, 
niepokojącem, burzliwem,, za wielkjemi 
tragedjami i niecodzjennemj radościatmi, Oj 
cowje nasi mjelj dużo wolnego czasu. Ża- 
den chaos żywy nie kłębił się im pod ręka- 
"mi, nie wołał o zrealizowanie w formie, Tę 
sknotom j marzenjom pozostawała Sztuka, , 

Prócz niej nie było nic. Wieczorem 
szło się do teatru: iednoczyło sję tam z 
postaciami scenicznemi, Później. mówiło się 
o tem į myślało nieraz długje dni. 
: Dzisiejsza rzeczywistość, zia czy dobra, 
jest niezaprzeczenje barwna, Zaprząta wszy 
stkie myśli, absorbuje wszystkie władze du 
cha, Trudno rozważać, czy to źle, czy do— 

br. Tak jest, Na to nie pomogą żadne 
„izmy”, 

Na to, zresztą, nie pomoże nawet wiel- 
aktor. 
Tak jest u nas, cośmy od trzynastu lat 

zaledwie prawo do własnego Państwa odzy- 
skali, a musieliśmy je tworzyć z niczego: 
Aniśmy Się jeszcze z pjerwszego olśnienia 
otrząsnęli, anį zepchneli wierwszy nawał 

pracy, - 
Ale na Zachodzie? Wiec na Zachodzie 

także Życje przekształca sję j przewartościo 
wuje od podstaw, a teatralizacja życja ji 
tam jest szeroko rozwinięta; teatralizacja 
nieraz bardzo kolorowa i uroczysta? х 

Proszę się wmyśleć w te ciagle zjazdy, 
kongresy, obchody, odbywane wed ) 

nego ceremonjału 
rody całe, 
Pasz 

    

   

   

   
    

  

  

    

  

ki 

iłu! Organizacje, partje, na- 
wcjągnięte masowo, tłumnie, . 
komunizm, Hittler.,, parady, 

sztandary.. Świadomość  każdeż 
żę udzjał  bjerze w olbrzymim 

zespole, choćby tylka okrzykiem w porę 
wzniesjonym, pieśnią zaśpjewaną w. odpo- 
wiednim momencje, głosem, rzuconym do 
urny wyborczej, Gra rolę, 

Na tem tle, na pierwszy rzut oka, do- 
beznadziejnie przedstawia się rola 

„LAZAR“ | 
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MICKIEWICZA 4, 
została przeniesiona do pierwszórzędnego lokalu przy ul. 

Niemieckiej 
Rontert MARYCZNY 5 oa* 5 2-ej do 4ej pp. 

iod 9-ej wiecz. do Ż:ej w nocy 

35, tel. 871. 
Kontai MUZYCZNY 

  

  

$ LOTKICZY DANCING-BRIDGE $ 
4 LUTEGO urządza 

WILEŃSKI AEROKLUB 
w Iokalu Zieicnego Sztrala (Mickiewicza 22) 

pocz. o godz. 22.30 wstęp 2 zł. akadem. ! zł. 
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Letuwa i Litwa 
Wyrazy zmieniają swe znaczenie. 

Treść w nich niejednokrotnie rośnie 
albo kurczy się. 

Wyraz Litwa jest takim wyrazem, 
który ulegał i ulega fluktuacjom. Dziś 
po wojnie wyraz ten używany jest dla 
okreśłenia państwa. w Kownie. W ten 
sposób wyraz Litwa, wymawiany przez 
naszych ojców, staje się wyrazem nie- 
porozumień. Wskazanem jest o tem 
wiedzieć i nad tem rozmyślać. 

Po raz pierwszy wyraz Litwa poja 
wia się w kromice kijowskiej. Ktoś 
na Rusi notował wypadki, zapisywał 
zdarzenia, Krótko i węzłowato zapisał 
pad rokiem 1040: larosław idzie na 
Litwę. żadnęgo komentarza nie dodał, 
Wiedziano w Kijowie, gdzie Litwa, 
gdzie leży i czem jest zacz ona. 

Możemy kronikę kijowską studjo- 
wać. Przekonamy się łatwo,, że Litwa 
jest terminem z ruska i że oznacza 
szczep czy płemię. Ten sam Jarosław 
szedł przedtem na Jadźwę. 

W r. 1040 szedł na Litwę. 
_ Szedł po daninę. Zorganizował 

wyprawę z Turowa. Zebrał drużynę i 
z tą uzbrojoną drużyną ruszył na Lit- 
wę. Była zima. Rzeki były zamarżnie- 
te i ziemia pokryta śniegiem. W zimie 
łatwiej było podejść do grodów i o- 
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SŁU 

OBCHÓD 
PANA PREZYDENTA 

W WARSZAWIE 
WARSZAWA, (PAT). W dniu 

1.go lutego, jako w dniu  imie- 
nin Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
htej na wszystkich domach i gma- 
chach publi. znych wywieszono flagi 
o barwach narodowych. O godz. 10 ej 
rano odbyło się w kaplicy zamkowej 
nabożeńsłwo przy udziale członków 
domu wojskowego i cywilnego oraz 
wojewody Jaroszewicza. Ks. kapelan 
Bojanek wygłosił od ołtarza "przemó- 
wienie. 

Po mszy św. zebrani odśpiewali 
„Boże coś Polskę*, W czasie nabo- 
żeństwa wykonał pienia religijne ar- 
tysta opery p. Czekotowski. W go- 
dzinach południowych przybywali do 
Zamku członkowie rządu, senatorowie 
i posłowie, wyżsi wojskowi, przedsta- 
wiciele różnych organizacyj, ktorzy 

, wpisywali się do księgi audjencjona!- 
nej. Do Zamku nadeszły liczne depe- 
sze z całego kraju z życzeniami dla 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

ŻYCZENIA MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO 
W IMIENIU WO SKA 

WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 
siejszym Marszałek Piłsudski wysłał 
następującą depeszę: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki. Mościce. 

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

(-) JÓZEF PiŁSUJSKI, 
Marszałek Polski 

W WILNIE 
Nabożeństwo w Bszylice.— Odczy- 
ty w wojsku.— Dekoracja miasta. 

W poniedziałek dnia 1 lutego b. r., 
w dniu imięnia Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej lgnacego Mościckiego, 
metropolita wileński ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski w asystencji ducho- 
wieństwa celebrował w Bazylice o 
godz. 9.30 przed południem  solenne 
nabożeństwo na intencję Głowy Pań- 
stwa. Nabożeństwo wysłuchali p. wo= 
jewoda wileński Beczkowicz, dowód- 
ca okręgu korpusu gen. Litwinowicz, 
prezes Sądu Apelacyjnego Wyszyński, 
rektor U. S. B. prof. Januszkiewicz, 
prezes Okręgowej Izby Kontroli Pie- 
traszewski, prezydent miasta Fol*iew- 

wo 

IMIENIN 
RZECZYPOSPOLITEJ 
ski, szełowie władz państwowych, 
prokuratorskich, sądowych, admini- 
stracyjnych, wojskowych, samorządo- 
wych, reprezentanci społeczeństwa i 
oddziały wojskowe. : 

W przeddzień ::nienin odbyły się 
we wszystkich oddziałach wojskowych 
pogadanki dla żołnierzy o życui 
działalności Pana Prezydeata prof. 
Ignacego Mościckiego. M'asto udeko- 
rowane było chorągwiami o barwach 
narodowych, niektóre gmachy były 
iluminowane. 

W godzinach przedpołudniowych 
odprawione zostały nabożeństwa w 
świątyniach innych wyznań. 

Z okazji imienin p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej nadeszła w dniu 1 
b. m. na ręce p. Wojewody Wileń- 
skiego następująca depesza gratuła- 
cyjna: ® 

Rada Wojewódzka Związków Zie- 
mia z. Wileńskiej ma zaszczyt złożyć 
na ręce p. wojewody najlepsze ży- 
czenia dla Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej z okazji jego imienin. 

Prezes Rady (—) Bortkiewicz. 

W NOWOGRÓDKU 
NOWOGRÓDEK, 1.11.32. W dniu 

1 lutego, jako daiu imienin Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego, odhyło się w kościele 
Św. Michała w Nowogródku nabożeń- 
stwo na intencję Pana Prezydenta. 

W nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele władz z p. wice-woje- 
wodą F. Godlewskim na czele, liczni 
przedstawiciele organizacyj społecz- 
nych i samorządu, oraz miłodzież 
szkolna. 

W ŁOMŻY 
WARSZĄWA (tel. własny). Komi. 

tet powiatowy BB. w Łomży w po- 
rozumieniu z kuratorjum z okazji 
przypadających imienin Prezydenta 
Rzeczypospolitej Ignacego Mościckie- 
go, oraz przypadających t. zw. „ma- 
łych ferji! zamierzał zorganizować w 
dniu 30 ub. m. nabożeństwa dla mło- 
dzieży szkolnej. Zupełuie niespodzie- 
wanie księża nauczyciele odmówili 
odprawienia nabożeństw. Wobec tego 
nabożeństwo to odbyło się w dniu 
tym w kościele garnizonowym i zo- 
stało odprawione przez kapelana woj- 
skowego Ludwika Brydowskiego. Po- 
dobny wypadek zdarza się w Łomży 
już poraz czwarty. 

PARADOKSY METEOROLOGII 
CZEMU PRZYPISAĆ ŁAGODNĄ ZIMĘ 19:1—1932 P? 

Zima 1931 — 32 r, jest stosunkowo ła 

godną, Jak stwierdzają wykresy stacyj me- 
teorologicznych, krzywa temperatury jest 
wyższa od przeciętnego stanu za 150 ostat 
TOERECYPEZZEZEEWA "TL" ;| БКОКСЯ ПРОСКРОНИРБЫЛ: ЧС ОНОа ЧЕБ 

sztukį wogėle, a teatralneį w szczegėlno- 
ści. 

Bo co teatr ma robić? Pokazywać roz- 
gorączkowanym, roznamiętnionym ludziom, 
jeszcze raz: — to, co oni samį własnemi 
rękamj, przed chwilą stworzyli? Pokazywać 
im na scenie, jak wyglądają — tworząc, 

Ale kiedy onj nie mają w tej chwił 
czasu na to patrzeć!, 

Więc dodać jm w tej ciężkiej, twórczej 
pracy energji i otuchy? Toby 'może było 
wyjście... ale jak to zrobić? 

Tu pomóc i poradzjć może tylko Intui- 
cja, tajemnicza, odwieczna przewodniczka 
sztuki, Jeżeli jej głos zagubił sję chwilowo 
w chaosie zbuntowanego przecjw wszełkim 
starym formom — Życja — to się odnaj- 
dzje, Ona jest nieśmiertelna. 

A tymczasem jeszcze raz wrócę na Śro- 
dę, Pan Węsłąwski miał rację, broniąc „iz- 
mow““ przed odsądzenjem od czgi i wiary, 
Mime swoją nieraz karykaturalnošė, wszel- 
kie „izmy” — są szukaniem nowych dróg, 
Kto szuka — może niejednokrotnie zejść na 
bezdroża. Ale cóż powiada Pismo Święte? 
Szukajcie — a znajdziecie. 

Wanda Dobaczewska, 

  

nich lat, Pierwsza połowa grudnia przynio- 
sła dość ostre mrozy (do — 15 stopni) — 
ale druga połowa grudnia ji cały styczeń 
wykazują temperatury około 0 stopni, co 
jest rzadko spotykanym fenomenem, 

Przy tej okazji ogłaszają pisma meteo- 
rołogiczne ciekawe dane w związku z zimą 
1928 — 29, która w miesiącu lutym przy- 
niosła niebywale niskje temperatury, sięga- 
jace do —40 stopni C, W czasje tej zimy 
szereg krajów zachodn'o-europejskich, Skan 
dynawja i Isiandja wykazywały temperatu- 
ry ponadnornialne, podczas gdy kraje šrod- 
kowej i wschodniej Europy cierpiały pod 
obuchem srogiej zimy. 

Również j bieżąca zinia nie dla każde- 
go jest łaskawa, Niektóre kraje na południu 
Europy miały sjlne opady śnieżne, co jest 
m, ja, wynikiem nierównomiernego rozkła- 
du ciśnień, Dochodzi do takiego paradoksu, 
że dziś w północnej Europie jest cieplej, niż 
w Europie południowej, I tak na wyspach 
Farórskich zanotowano z początkiem stycz- 
nia plus 9 stopni C., w Szkocji plus 12 sto 
pni C., podczas gdy Madryt wykazywał 
—2 stopnie C., a oazy w północnej Afryce 
—1 do —2 stopni C, 

Opady w styczniu były  nienormałnie 
małe, jest to pewnego rodzaju rekompen- 
sata za obijte opady w drugjej połowie 
lata i w jesieni 1931 roku, 

ADAK KA AAAA AAAA AAA 
ŽK LAAI! 

    

  

składy już od jednego złotego 

można nabywać w P. K. O. 
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W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

Nabywając w 

P. M. 0. 
KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

ub DOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 
Na książeczkę oszczędneściową zwyczajną P. K. O. pizyjmuje 

jową, składając miesięcznie po 8 złotych, można wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek. 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłatą. 

Po latach 10 ciu wartość tych dowodów podwaja sięi wynosi 
40, 100 i 200 złotych, 

które płatne są na każde żądanie. 

każdej chwili zamienić na gotówkę w P. K. O,i jej Oddziałach, 

wpłacone pieniądze wraz z narosłemi odsetkami. 

(BURZE 

Jeżeli chcesz mieć ulokowaną gotówkę bezpietznia 
I dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamiętaj 
© udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

— a ——- 

CENTRA' A: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwów, Wilno 
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począwszy. Na książeczkę prem - 

i jej Oddziałach w odcinkach 

Dowody oszczędnościowe można 
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W WIRZE STOLICY 
PRZYJACIÓŁKI GAWĘDZĄ W CUKIERNI. 

Panie Kjka i Kuka spotkały sję w Adrji 

przy herbatce j pół pączku, 

— Dzjeń dobry kochana pani! 
— Dobry wieczór! Czy ładnie wyglądam 

w tej nowej sukience? 

Ach, wspanjala suknja! Nawet kołek ia- 
dnieby w niej wyglądał, 

— Pani żakiet jest wcale, wcale; trzeba 

przyznać, że pani krawiec. ma bardzo dużo 

gustu, 
— W tym kapeźusiku bardzo pani do twa 

rzy, odmładnia panią przynajmniej o 25 lat. 

— Podziwiam pani pantofelki, takie 

zręczne, że nawet pani nogj wydają sę ma 

łe narazie, 

— Musi pani mi dać adres swego g0:- 

secjarza, niedowiary, by można tak 

brzuszek ukryć, 

— Skąd pani bierze ten doskonały puder? 

- prawie nie widać zmiarszczek na twarzy, 

— Pani dentysta jest geniuszem, 

ząbki pani wyglądają niczem własne, 

— Dobrze pani zrobiła, że przeszła zno- 

wit na brunetkę, lepiej to pani pasuje 

ostatni jasno błond, м 

  

swój 

nowe 

niż 

Świetny pomysł miała pani robiąc sobie 

brwi 4 la Greta Garbo, to pysznie maskuje 

wyłupiaste oczy. 

— Jakież aromatyczne perfumy 

używa, zacjerają niemal zupełnie ten przy- 

kry panį zapach z ust, 

pani 

— Wspaniały ten pani naszyjnik, nie 

przyjrzawszy mu sję dobrze możnaby zarę- 

czać, że to prawdziwe perły, 

— Ale! jakże pani współczuję, podobno 

pani ostatni kochanek ją splawill Co za 

wstrętny typ! 

— Szczerze mj żał pani, podobno onec= 

daj na Marszałkowskiej, gdy panj trzepnęla 

swego męża parasolką po głowie — napa- 

toczył się jakiś młodziak, okazał legityma- 
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Pod łaskawym protektoratem J. Magnificencji Rektora U. S$. B. Prof. Dr. A. Januszkiewicza, Dziekana Wydziału Lekarskiego U. $. B. Prof. Dr. W. Jasińskiego 
i Kuratora Koła Medyków Prof. Dr. Śt. K. Władyczki odbędzie się 7 lutegu 1932 r. 

w SALONACH KASYNA 

siedłi mieszkańców wśród bagien i je 
zior. W lecie można było przestraszyć 
się topieli i wodnych zasadzek. W zi- 
mie można było przejść suclią nogą 
przez wszelkie przeszkody, Wyprawa 
Jarosława miała za cel futra i zapasy 
wosku i miodu. Litwa zaszyta w la- 
sach miała moc tych futer sobolowych 
i kunowych, za które można było na 
wschodzie dostać dywany lub perfu- 
my. Po daninę szedł Jarosław roku 
1040 na Litwę, od Turowa zamarznię 
tą Prypecią potem Jasioldą i Szczara 

w kierunku dwa lata przedtem spało- 
nej stolicy Jadźwingów, w miejscu, 
gdzie jest dziś wieś Jaćwież, na brze- 
gu płyty szczuczyńskiej, 

Litwa w kronice jest szczepem, jed 
mym ze szczepów, które składały dani- 
nę Rusi, Obok Meru, Czudu, Mordwy, 
Jamy, Czeremisu, Litwa jest wymienio- 
na w tym wstępie geograficznym do 
kroniki, który nas tak fascynuje, jak 
podobny, choć krótki wstęp do Heims 
kringli, księgi sag, zebranych przez 
Snorrisa. Spis plemion, które książęta 
podbili, aby z Kijowa ruszać po dani- 
nę, jest duży. Litwa wśród tych ple- 
mion nie jest specjalnie  wyróżnioną. 
Tonie'ona w lasachi puszczy, jak w 
tym spisie dotykającym wszystkich 
ziem między Bałtykiem a Wołgą. 

Wielki uczony litewski Buga do- 
wiódł w swoich badaniach nad litew- 

„ty Doroczny 
GARNIZONOWEGO 

skim językiem, że Litwa wieku VI po 
Chrystusie nie siedziała tam, gdzie dziś 
siedzi. Terytorja Mińska, Mohilewa i 

Smoleńska były osiedlone przez Litwę, 
która siedziała nad Dnieprem, zanim 
mie ruszyła w stronę morza. Z dorze- 
cza Dniepru wykurzyli Litwę Słowia- 
nie, kiedy poczęli tę swoją ekspansję 
migracyjną w VI wieku i prąc w górę 
Dniepru, odrzucili Litwę w lasy na 
bok, w regjony Wilji i Niemna. Litwa 
dostała się na terytorjum fińskie, od- 

wiecznie przez ludność fińską czy pra- 
fińską zamieszkałe. Zalała ona teryto- 
rjum zajęte przez człowieka innego, 
przez tego człowieka, który był wraz 
z lasem czy tajgą spuścił się z Uralu 
nad Bałtyckie równiny i * który roz- 
mawiał językiem fińsko-ugryjskim. Ta 
Litwa na pniu fińskim, to była Litwa, 
którą Ruś w Kijowie znała. Szczep dzi- 
ki, pogański, zaszyty w lasach, nie- 
żadne państwo na świecie. Jarosław w 
r. 1040 szedł na tę Litwę, szczep roz- 
bity na płemiona, trzymające się się ra 
zem na wyżynie Aukstote dokoła Trok. 

Pojęcie Litwy w kronice kijowskiei 
z XII wieku ma inną zatem treść, niż 
Litwa późniejsza, która pod Mendo- 
giem i Gedyminem zorganizowała się 
w państwo despotyczne. Na teryto- 
rium dawnem fińskiem, zamieszkałem te 
raz przez plemiona litewskie, powsta- 
ła jedność polityczna na skutek wojen 

  

i zapasów międzyplemiennych, zara- 
zem na skutek naciskania przez Ruś, 
od strony zaś morza przez Niemców, 
t. į. Krzyżaków. Kolosalny wysiłek 
był potrzebny, aby luźne plemiona i 
niezawisłe od siebie jednemu plemie- 
niowi podporządkować, któryby miał 
głos decydujący we wszystkiem. Litwa 
staje się państwem po epoce wewnętrz 
nego fermentowania, Na czele wszy- 
stkiego staje autokrata, wielki książę. 
jest on zastępcą bega Perkuna i w 
imieniu wszystkich tych chłopów, jak 
i bardziej wolnych osobników czyni te 
swoie krwawe ofiary. Litwa państwo- 
wa pierwsza szczepiona na pniu 

litewskim jest rezultatem zdarzeń 
głównie krwi etnicznej.  Jakbyśmy 
piasek zmusili do stworzenia góry, tak 

luźne plemiona i szczepy skonsolidowa 

ne razem, dostały wyraźną budowę i 

kształt. 
Z plemion zatem litewskich na zie 

mi fińskiej urodziła sie forma absołut- 

tum dominium Mendoga i jego następ 

ców. Zamiast małych królików, kuni- 

gasów czy jarlów w edycji litewskiej, 

powstał książę, wielki książę, naśladu 

jąc Ruś. Litwa, organizacja mająca 

wolę, zjawiła się na świecie, zbiorowy 

człowiek mogący podbijać i rezsze- 

żać się swobodnie. Energja, którą zu” 

żyto na scementowanie etniczne, nie 

została wyczerpana bez reszty. Od- 

  

  

Bal Medyków 
10 proc. dochodu przeznaczone dla najbiedniejszych m Wilna 
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iwrotnie, wielka ilość tej energji zo- 
stała dalej wolną. Była to Litwa, mogą 
ca iść dalej i budować na świecie je- 
szcze wyższą formę. 

Cóż to za czar fascynuje nas i dziś 
jeszcze wciąż, kiedy myślimy o pań- 

stwie Mendoga i Gedymina, Kiejstuta 
i Olgierda, Witolda i Jagiełły. Fascynu 
je nas nie co innego, jak zasada по;- 
mandzka, która prezyduje utworzeniu 
tego państwa. Zasada płodna, miljon 
razy szersza, niż zasada szczepowo- 
ści, nie kierująca się racjonalnym 
względem. Nikt w państwie  litew- 
skiem nie musiał się stawać etnicznie 
Litwinem, odwrotnie — Litwin mógł 
stawać się Rusinem. Nikt nigdy w tem 
państwie nie narzucał języka i nie wy- 
kluczał tak lub inaczej wierzących lub 
modlących się ze składu żywych. Za- 
sada poddania się wielkiemu księciu 
była jedyną zasadą. Służenie temu księ 
ciu było — jak w imperjum rzym- 
skiem służenie Cezarow! — alią i ome 
gą. Sam wielki książę zaś nie kurczył 

się do rozmiarów li tyłko plemiennie 

reagującego dynasty. Wielki książę 

litewski rozszerzał sterę duchową, za 
czynając mówić po rusku. Język ruski 
i kultura ruska były czemś nieskończe 
nie wyższem i szerszem, niż litewska 

prymitywna plemienność, sztucznie u- 

ratowana w puszczy dzięki wsobności 
i owym wszystkim ghettom, które na- 
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cję członka Towarzystwa Ochrony zwie- 

rząt i kazał spisać protokuł, Tyle kramu o 

taki drobiazg: 

— Mam nadzieję, że pani córeczka 

wydobrzała po swej ostatniej zakazanej ope- 

racji, To takje niebezpieczne! у 

  

- Muszę pani powinszować — już prze- 

stają mówić o skandału z panj synem; to ta 

kie było nieprzyjemne to wyrzucenie z kdu- 
GG 

Dowidzenia droga panj, prawdziwie 

przyjemnie mi było z panją porozmawiać, 

— I mnie również, 

dystyngowana, ,, 

— A vanį taka miła, wytworna,,, 

zę tych złośliwych, jadowitych 

nienawišcią,.. 

Taka pani subtelna, 

— Nie zn 

bab, co to z 

   

  

— ©О tak, niecjerpję tych meger, Mam 

nadzieję, że się wkrótce spotkamy, 

— Koniecznie! I znowu sobię serdecznie” 

porozmawianiy, Karai, 

655RKi 
ŻYWNOŚCIOWE 

bezpośrednie z POLSKI da ROSJ! 
MA WYŁĄCZNE PRAWO WYSYŁAĆ 

konces onowana firma 

„PRESTO" 
Warszawa, ulica Fredry 10 

Jednocześnie firma posiada [ecynie 
prawo przyjmowania wpłat na skła- 

dv towarowe w Rosji 

„TORGSIN" 
dla ctrzymsnia odzieży, bielizuy, obu- 
wia, a tykułów gosrod. domowego it p. 
W WILNIE I WILENSZCZYŹNIE 
zamówienia na przesyłni przymuje 
i szczegółowych inf rmacyj udziela 

pedycyjny Br. STRAKUN pedycyjny 
Wilno, Niemiecka 22 tel 293 
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PC 
tura stworzyła. Wielki książę nie wa- 
hał się człowieczeństwo w sobie ро- 
mnożyć, wrastając w ruskie formy i 
ruską wysoką duchowość. Normandz- 
ka ta zasada pozwoliła Europie budo- 
wać państwa wysoko chrześcijańskie, 
nie jakieś państwa, ociekażące krwią 
bałwochwalczo czczonych zabobonów. 
Na tej samej drodze Litwa zapatrzona: 
w normandzkość, czy ruską wareg- 

i miała wzejść niebawem, jako 
tz potęg, w której utajcne są wy 

sokie wartości. 
bitwa przeobraża: się w wiełkie 

księstwo litewskie, Litwę coraz szer- 

szą, coraz mniej szczepową, czy ple- 
mienną, coraz” więcej człowieczo kwit 
nącą. W tej Litwie nowej pierwiastek 
etniczny litewski ustępuje płastyczno- 

ści ruskiej. Kultura znać litewska jest 
zbyt kanciasta, aby mogła w ludzko- 
ści erygować wartości najwyższe. Ina 
czej kultura ruska. Ma Kijów świato- 
pogląd jak i Połock czy W. Nowogród, 
nietylko podniebny i heroiczny, ale 
chrześcijańsko-mistyczny. Rus i jej u- 
strój, Ruś i jej głęboka powaga prze- 
żywania heroicznego, Ruś i podniesie 
nie człowieka w regjony transceden- 
talne, wszystko to działa oszałamiają- 
co na tę pierwszą Litwę. Rodzi się ta 
Litwa. która inkubuje w sobie Ruś i 

tę Ruś w swoich fundamentach raz na 

zawsze ustala. Olgierd mówi po rusku 
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Zemsta wyeksmitowanego 
WZNIECIŁ POŻAR W OPUSZCZONEM MIESZKANIU 

WILNO. — W niedzielę rano przy 
ulicy Majowej 22 wybuchł pożar w 
mieszkaniu robotnika Aleksandra Bo- 
rysa usuniętego ostatnio z zajmowane- 
go lokalu na skutek wyroku sądowe- 
29. 

Borys przed ostatecznem wyniesie- 
siem się, zniszczył mieszkanie, wyła- 

KOMISARZ 

  

mał sulit i po wyrzuceniu słomy z sien 
ników podpalił ją mając zamiar pu 
ścić z dymem całą posesję. 

Właścicel domu  Józet Błażewicz, 

pierwszy zauważył pożar i wszczął a- 
larm. Z pomocą lokatorów udało się 
ogień w czas zlokalizować, Policja za- 
trzymała Borysa. Dochodzenie toczy 
się w trybie doraźnym. 

AKCYZY 
ZASTRZELIŁ WŁAŚCICIELA TAJNEJ GORZELNI 

WILNO, — W lasach koło wsį Siwicy, 

śm, iwienieckiej podczas obławy na ukryte 

m okolicy tajne gorzełnie, komisarz akcyzy 

tGopotcwski 2 iwieńca wraz z jednym poli 
cjantem natknął się w lesie na fabrykę samo 
gonki, w której pracowało dwóch chłopów, 

Kłopotowski oddaliwszy się cokolwiek 

6d policjanta wpadł do gorzelni zatrzymując 

jednego z wjnny.h, W tym samym mtonien 

cie dwaj innj chłopi, jak się okazało współ- 

wiašcicjele gorzelni rzucjj się na urzędnika, 

zadają mu kiłka uderzeń kijamį, 
Napadnięty po bezskutecznem wzywaniu 

pomecy, widząc, że jeden z chłopów podbije 

ga do niego z połanem, użył broni, st/t- 

lając w kierunku napastnika, Strzał był trat 

my i ranny przebjegłszy kjlkadzjesiat kro- 

ków, padł na drodze j w prędkim  czasje 

zmarł, Na miejsce wypadku wyjechały wła- 

dze śledcze, 

WILNO-TROKI 
— Samobójstwo żołnierz a, — 

W gajówce Dębówka gm, mickuńskej ujaw 
- fiono w lesje wiszące na drzewie zwłoki ja 

*iegoś żoinierza, Powiadomiona policja w 
«wyniku dochodzenia ustaliła, że jest to ca- 

' ło szeregowca 85 pp, Piotra Baczula. 
«  Ogiędziny lekarskie nasuwają przypusz- 
czenie, że Baczula popełnił samobójstwo, 
Przyczyny rczpacziwego kroku nie są wy 
$wietlone, 
? WILEJKA 
' —Zamordowaniedzieck.a 
— W dniu wczorajszym w zabudowa- 
"niach majątku Starzynki, gm. ilskiej, 
«dokonano wstrząsającego odkrycia. 
„jmianowicie jedna ze służących w piw- 
šiicy budynku mieszkalnego znalazła 
wystające nogi ludzkie. O odkryciu 
spowiadomiła swoją kołeżankę, zaś ta 
«policję. Po przybyciu władz śledczych 
zarządzono niezwłoczne dochodzenie 

oraz polecono odkopanie trupa. Po od- 
kopaniu ustalono, że są to zwłoki nie- 
ślubnego dziecka jednej z okolicznych 
mieszkanek. ? . 

Z SĄDÓW 
Kto spowodował niedobory w 
wil. Komitecie jAkadem!ckim 
SĄD. UNIEWINNIŁ B, PREZESA GRZYBA 

W. drvgiej połowie lutego 1931 roku a- 
scsztowano w Wilnie byłego prezesa Wileń- 
skiegą Komitetu Akademickiego Hieronima 
Grzyba, któremu władze prokuratorskie za- 
„rzucały nadużycia natury pieniężnej, Prze- 
prowadzona lustracja gospodarki Wil, Kom. 
„Akad, ustaliła brak przeszło 4 tysięcy zł0- 
łych, co de których jnterpelowany prezes 
1je mógi udz zadawalniających rewi- 
tientów wyjaśnień, 
*Gdy sprawa znalazła się u prokuratora, Grzy 
ba jako odpowiedzialnego za stan kasy w 
pawierżonej mit jnstytucjj aresztowano 1 ©5а 
śzomo na Łukiszkach. 
° — № parę «niesjęcy potem Sąd Grodzki ska 
<ał wypuszczonego w międzyczasje z wie- 
>ienja na wolną stopę Grzyba na 3 miesiące 
bezwzględnego aresztu, wychodząc z zało- 

„żenia, że braki kasowe nie mogły wyniknąć 
„jedynie z powodu chaotycznej gospodarki. In 

ne jednak stanowisko zajął wczoraj wy- 

dział odwoławczy Sądu Okręgowego, do- 
“kad ta zagmatwana i przykra sprawa z ko- 

„lej wpłynęła, 
Wyrokiem tego Sądu Grzyb został unje- 

winnjony ze stawianych mu zarzutów, zaś 
wyrok Sądu Grodzkiego uległ anulacji, 

Wczorajsza rozprawa ściągnęła do Sądu 
-dość sporo akademików, przeważnie z pod 

znaku mtodzieży wiszechpolskiej, wśród któ 
rei Grzyb odegrywał wybitniejszą rolę, 

+." £ 1 „PILKA NOŽNA, „+ Azad 
Przed kilku dniami odbyło się Walne 

Zebranie członków Wil, Okr, Zw. Piłki Noż 

sej 

  

  

Po załatwieniu calego szeregu spraw i 
formatności dokonano wyboru władz Zwją- 

- zku 3 
Prezesem został obrany ponownie pik. 

Wenda, wiceprezesem mjr, Koztowski, p0- 

zatem w skład zarządu weszli Pp.: Frank, 
Kisiel, por. Malec, Wierzbicki, Bajbakow, 

° Zych ij Nestorowicz. 
Kapitanem związkowym został kpt, Her 

hold, : 

Ż pośród szeregu uchwał należy wymie 

nić mówiącą o zmianę systemu rozgrywek 
w roku 1932, Powołany zostaje do życia 
podokręg baranowickj, a WKS. 78 p.p. po 
zostaje nadał w klasje A, 

Niemało czasu zajęty Walnemu Zebranju 
kwestje finansowe, Cały szereg klubów nie 
wywiązało sję ze swych zobowjązań, Zasto 
sawano wobec nich pewną presję w go- 
staci niedopuszczenia do rozgrywek, o ile do 
oznaczonych terminów nie uregułują należno 
ści względem Zwjązku. 

Pozatem uchwałony został następujący 
wniosek na Walne Zgromadzenie Polskiego 
Zw, P, N,: Wałne Zgromadzenie PZPN, po 
rucza nawemu zarządowi PZPN, wykonanie 
dezyderatu poprzedniego W, Z. w przed- 
miocie wysłania do okręgów piłkarskich pół 
necno-wschodnich fachowego trenera pił- 
karskįego na przecjąg 8 tygodni do każde 
go z 3-ch okręgów w czasie trwanja seżo- 
nu piłkarskiego, 1932 roku wi celu podnje - 
niesienia poziomu gry w _ piłkę nożna w 
tych okręgach, 

  

Radjo wileńskie 
Wtorek, dnia 2 lutego 1932 roku, 

10,15, Tr. bjcia dzwonów j nabożeństwa 
z Katedry Wileńskiej, 

12,15: Poranek symf. z F'lharmonji, 
Audycja dla dzjecj, 

  

15,35: 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

      
    

  

  
  

    

  

  

SŁOWO 

A 

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO Po „HRABIA CAGLIOSTRO““ 
HANDLOWO - ZASTA* OWE MIEJSKIE Dramat w 2 aktach — według słynnej powieści A. DUMASA 

SALA MIEJSKA Koncertowa orkiestra pod batutą M. S-<lnickiego. 
LOABA RB Ostrobiamskć 5 Początek seansu godz. 4, 6, 8, 10. — Ceny miejsc: parter €O gr. balkon 30 gr 

оа, Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, 
awiadamia, że w du. 15 16117 lutego EE 

A i ba Dziś powtórzenie premjery! Dźwiękowa sę Serja polska! Najwspanialszy wysoce art styczny przebój 

5-tej p p. licytacja zast«wów od Nr. z a z 
939 do Nr. 103377 opłaconych włącz- 220 

nie do paz ziernika 1931 r. Dźwiękowe 
WYYYTYYYYYYYYYYYPTYYYYTYYYYYPYPYPPYYPYYYYYY Kino ы 2 ь 

i i iii GA HELIOS W rolach głównych najsłynniejsze gwiszdy polskiego ekranu: 
UGŁUSZENIE Marja BOGDA, Zula POGORZELSKA, Adam BRODZISZ, Eugenjusz BODO, Stefan JARACZ, 

A Komornik Sądv Grodzkiego w Wilnie, w. BIEGAŃSKI i inni oraz Chór Warsa 
rew. ai i i A i 

ч 2 У ® 
IX rew., K Karmelitow, zam. w Wilnie ul W filmie najwytworn. dancing stolicy „ADRIA Dła młodzieży dozwołone. 
ao ad dala as o Na 1-szy seans ceny zniżone Seansy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

d godz. 10 wii ży ul. Wleń 
Klej: NE. 23 odbedzie Az o RARE Życie. miłość, szczęście można zgubić i zn=leźć w r=welacyjvym dramacie 
gu publicznego ruchomości, należących do Dźwiękowe Kino W rol gł. Cilve Broox oraz bohaterka filmu „Wesoły Porucz- 
Aliny i Antoniego Szabuniewiczów i składa. HOLLYWOOD 24 GODBDZiRKY.-< nik“ Miriam Hopkins, Film ten cdznacza się nieiylko frapują- 
jących się z 3 krakowskich nowych pełnych _ Mickiewicza 22 cym scenarjuszem, ale i nowem rewelacyjnem uję.iem strony 
Upr'ę'y oszacowanych na sumę zł. 1.200. tel. 15-28 dźwiękowo-łotcgraficznej. Szczyt emocji! Nad program; Atrakcje dźwiękowe. Na pierws'y seans ceny zmiżone. 

2000—VI.  (—) Komornik K. Kzrmelitow — Początek o godz, 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni Święteczne o godzinie 2-ej. — 

= JE оНЕ = DZW.ĘKOWE KINO Duś tylko w kinie „Casino',. Potężny 10 p'oc. polski tum spiesno Užwigkuwy gw/g słynue OBWIESZCZENIE & per ie owieści Edzy © zeszrowej ! 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie [1 Polska mowa! Polski Śpiew! Polska muzyka! 

3-go rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wil- į i N CHAR W relach głównych KRYSTYNA ANKWICZ. MIECZYSŁAW 
nie przy ul. 3-go Maja 13 na zasadzie art. 1030 s? CYBULSKIi inni, Nad pre gram: urozma cone dad: tki dzwiękowe 
U. P C. obwieszcza, iź w dniu 9 lut+go INS MA eV, tał, 98.27 Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w niedz. o g. 2-ej. Na 1-szy Seaus ceny Zuiżcne, 
2 o e dzinie 10 rano w Wilnie przy 

ul, Rossa 6 odbędzie się sprzedał z licytacji ze - 2 я R 
ae Ra: me ao Dźwiękowe Kino SE JE TYL melodyj! OCH ARE, P ks 

o Je zego Pimonowa, składającego się ze = 6 A 
zbiorników z olejem, beczek zelaznych i 86 96 K X B 
drewnianych i innych rzeczy, oszacowanych PA z MADY CHRYSTIANS i JANEM STUWE w rolach głównych. 
na sumę 11.130 74 tych na zaspokojenie SY Nad program: Tygodnik PAT-a i najnowsza komedja dźwiękowa Paramountu w 2-ch ektach. 
pretensji D/B. T. Buni i ie 10.000 TB R ! ! nsji a. unimowicz w Sujmiie | 5 ю > Wkrótce film, o którym prasa wszechswiatowa orzekła i “i zł. z oai с NS Uwag:: jednogłośnie, że takiego filmu jeszcze nie było p t „STEROWiEC L. A. 3 

zma — ее sr TREEZDOZECSZDCZDZCEZE 

OGŁOSZENIE Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego poleca Kupię 
Komornik Sądu Grodzwiego w Wilnie IX ia n»tychmizst — później 

rewiru K. Karmelitów żam. w, Wilnie ul. eny VEGLĘ zniżane! 1asowego  Szczeniaka: 
a: ce z a. art. SE u. pudla, Sanoka į 

. № cgłaSza, że w dniu utego 1922 roku W zwi jamai ca, małego dob:r- 
od godziny O rano w Wilnie przy ul. Wi- af s gg Noc pen b= у i t Mana, Zgłoszenia sub, 
aż A 4 a: pezdż Mówi w n ż k "em Ra z rozmaitych materjałów i najlepszej waty „W Ad do admini- | 

gu publicznego ruchomości należących do am możno WŁASNEGO WYROBU stracji „Słowa*. 
Wacława Mikulskiego i składających się z į е 5 ZE 
EA 3 ROWERY; oszacowanych na su obaiżgnia (89 Węgla į kokiu po cenach niebywaie niskich : - A 

mę O aż od z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- znana B-cia c H A N U T į A a a. 
. r tanin » oncertowe w 

Ti J M ай i a: „Erogress“ fuma nejlepszym stanie ok“ 
rzedsłęb. Handi. Przem. firma egzystuje zyjnie b tanio sprze- 

O f į a r V M DE : Wilno, Niemiecka 23, Ay r 1890 : dam. Wisuls iego3—3. | 
uże kołdry od 12 zł. Również w rabia się kołdry na puchu. = 

a ULL, WILNO Co tydzień ctrzymujery statnie nowości materjałów na kołdry aaa A 

Bezimennie: Chleb Dzieciom zt, 5, żłobek | Biuro — Jegiellońska 3, tel 8-11. а Е Różne 
Im, Marji zł, 5, Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. Dr Ginsber EZRRERRRENZZNNZWNNKI sprzedam fortepian TYWYYYYYYYYTYYYYVYYYYYYYTYVYVYVYYYYYYYYTYY е 5 L 
opera komiczna, 22,10: Recjtal fortepianowy ai ec zp e Gkanb skórne 'g Akuszerui Miihibacha = RAY EŃ 
M. Basówny, < Ё mak y э e w dobym stanie. Do- Matura 

Środa, dnia 3 lutego 1932 r, 

15,25: „Praca wzbogaca, ale nie każde- 
go“ — rozmowa z dyr, Marjanem Bjernac- 
kim, 

16, : Muzyka z płyt, Znakomicj skrzy- 19,20: Kwadrans literacki, Utwory włas- 
pkowje 52 ne — czyta Elžbjeta Marwegowa, 

19,20: Wjłeński dostęp do morza — od- (Kwartet Dubiskiei), 
czyt, : S 22,45: Utwory Debussy'ego (Sujta „Ibe- 

20,15: „Król Baratarji" (Gondoljerzy)— ria*) — płyty, 

SALAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAS AAA AAA AAA D AAA AA AAA AAA AA AA AS AAA AAA AA AAA AAA AA AAA AAA A 

1 bl ii M)! 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYYYYVY ы YYYYYWYYYYYYVYTYYYYVYYYYYYY 
| 

„Ko rs 
na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Wilnie, która działalnością swą 
obejmuje powiaty administracyjne: Wileńsko-Trocki, Święciański, Brasławski, 
Dziśnieński, Postawski, Mołodecki, Oszmiański i m. Wilno. 

Kandydaci na to stanowisko winni wykazać, że: 

1. Posiadają obywatelstwo polskie, 
2. czynią zad ŚĆ warunkom przepisanym w art. 25 ust. I i 2 Rozpo- 

rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

R. P. Nr 81 poz. 635) przy ewentualnem uwzględnieniu art. 76, 

drugie tegoż rozporządzenia. 

Wynagrodzenie za pracę na tem 

wieraniu umowy służbowej. 

z dn. 29 liptopada 1930 r. (Dz. U. 

zdanie 

Stanowisku będzie ustałone przy za- 

Nadanie stanowiska nastąpi prowizorycznie z tem, że w razie zada- 
walającej pracy na tem stanowisku, nastąpi stabilizacja, stosownie do po- 
stanowień przepisów służbowych. 

Podania udokumentowane uwierzytelnionemi odpisami świadectw  ns- 
leży składać w Kasie Chorych w Wilnie w zapieczętowanych kopertach z 
napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Wilnie* 
do godziny dwunastej w południe dnia 15 lutego 1932 r. 

Do podania naležy dcłączyć dokładny opis życia, 

ze szczególnem uwzględnieniem pracy 

cznych. 

Podania, 

uwzględnione. 
które pozostaną bez odpowiedzi, 

(curriculum vitae) 

w instytucjach ubezpieczeń społe- 

należy uważać za nie- 

Wilno, dnia 1 lutego 1932 r. 

E. Kątkowski 
Komisarz Zarządzający Kasy Chorych 

UASAAAAAAAAAAAAAAKAAASAAGSAAAAAAKAŠAAAAASAAAALAAAASAAARAA AAA, ` AAAASAAAAAAAAAŠAAAAA AAA 
i i A A A A k Ei K L 
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KZARAAAADAAAAAAŁAŁA: 

$uład Fortepianów, Piania, Psharmonji 

,K. Dąbrowska 
(F-ma istnicje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
PWYYYVYYYYYVYYYYYTVYYVYT 

  == 
WIELKA NAGRODA! 

Celem rozpowszechnienja naszego przed- 
siębjorstwa między czytelnikami niniejszego 
pisma, firma nasza postanowiła rozdać tytu- 
łem wielkiej nagrody rozmajte towary, Każ- 
dy czytelnik 'może otrzymać 

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE 
(podług naszych warunków) premje w posta 
cj kamgamu na ubranie, kostjumy damskie, 
bieliznę damską, męską, pościelową, kołdry 
watowe, zegarki, jnstrumenty muzyczne, a- 
oaraty fotograficzne, filmowe į jnne przed- 
mioty wartościowe, jeże! nadeśle prawidło- 
we rozwiązanie niniejszego zadania, 
B—z —y ne—a k—-cz— 

Kreskį należy zastąpić literami, aby otrzy- 
mać powszechnie znane przysłowie, Udział 
w konkursie dła otrzymania nagrody jest 
bezpłatny, Niema żadnego ryzyka, Niepo- 
wodzenie wykłuczone. Rozwiązanie prosimy 
naim przysłać w liście, lub na zwykłej po- 
cztówce z podan, dokt, adresu, na co WP, 
otrzyma szczegóły j niespodz,  Posjadamy 
dużo listów dzjękczyn, 
POLSKA SAMOPOMOC WŁÓKIENNICZA, 

ŁÓDŹ, V 
skrzynka pocztowa 7, Oddzjał 120 

  PZYPYWYDYYYYTYTYYTYYA 

Lekarze 
! vyvvvYT 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1 

—3 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, _ WENE: - 
RYCZNE NARZĄDÓW EE, WOJTSOR 

MOCZOWYCH weneryczne, moczofł, 
od 12—2 1 ed 4—6 skórne, nl. Wileńska 
tła ady ia 24. 7, tel. 10-67 9—1 4—8 

tei . 

Dr. SZYRWINDT 
choroby weneryczne, 
skórne i moczoplciowe, 
Wielka 19,0d9-1i3-7. 

7 DOKTOR MED. ° 

HAURYŁNIERICZOWA 
przyjmuje od 11—12 

104 5—6. 
* Choroby skórne, lecze- 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko- 

smetyczne. Wilno, 
Wileńska 23, m. 1. 

  

      

OE RZRSERSZEZTRNZZRANEOWNEZZEDZ 
asaaa neryczne i moczopłcio- "FYYWYYVYYYYYYYYYYYWY wiedzieć Się 

  

  

  

  

С w Jū Praigolowywame ze 
we. Wileūska 56—3, od 5Ка 9 m. 3. ‹ - 8—114—8, TeL 567  AKUSZERKA . = we -4 sm © 

Eos ŚMIAŁOWSKA £ kazyjnie zakresie szkół średaich 
przeprowadziła się el 
Garbarska 1 m. 16 róg 

Mickiewicza. Ga- 
Biumowlcz 
chereby weneryczne, b 
skórne | moczopiciewe Pine! kosmetyczny, m 

WIELKA I snwa zmarszczki, piegi, 

tel, 921, ed9—113—8 WAY, łupież, brodaw- 

w Z.P. żę Mi kurzajki, wypadanie 
= włosów 

    

nAAkóbAkAkAk ŁAŁ AbAk ki 
RERDABARACZHA Г -- —) &2@%вец 2 Рр.) Lombard wydaje > 

2 d zastaw” 
Kosmetvka Žr dę T E upra Futra farbuję 
Ema "=. < .Aonali, odsws- 

* "za usunma draki i skazy. 

GABINET (“+ 0edi6 

  

Racjonalneį 
kosmet 

tecznicze 
WILNO, 

Micklewicza 81—4 
kobiecą 

Urodęg:::- 
je, dosko- 

aali,: odšwieža, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elekirycz- 
uy, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według proł. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety« 

ki racjonalnej, 
Codzisrmie od g. 10—% 

W.Z.P. 43 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
PO 

FABRYKA 

    

     
i SKŁAD 

Leczniczej 

ki I. Hryniewiczewej, uj, Bosaczkowa 4 — 10 | 
ać. WIELKA JA J8 m9, 

Ргзу). @ @. B-1i 4-7 

w. Z. В. 22 8. 

AAAAAAAAMAAA AAA AAA 
BGMIKW KIENKMIZKSK 

Kupno 
SPRZEDAŻ 

RES ZSZSBESCT: 
TVVVVVYVVVYVYVYVYVYTĄ 

  

Z powodu wyjazdu 

sprzedaje się 
5-cio lampowe radjo 
z 2-mi lampkami ekra- 
nowemi z apsratem ano 
dowym i z głośnikiem 
Philipsa. 
m. 1, od 2 — 5-ej. 
  

Za 4.500 dolarėw 
sprzedam dom muro- 
wany w kolonji Mon- 
twiłłowskiej przy placu 
Łukiskim. Dochód czy- 
sty 9 proc. Zwrazać się 

dozorcy kolonii, do 
Pańska 

WA 

MEBLI! 

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

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje 

Jadalnie, sypiainie, 
od 1843. 
salony, gabinety, 

łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo= 
we i t. p. Dogodne warunki ; na raty 

1 i i i 

  

Dzielna 30, 

M 

Języki obce: Hrancus- ubrania, obuwie, piani- В > 4 
na, samochody i wiele aa Ph 
inaych pozostałych z5%<ia) oraz łacina i 
licytacji rzeczy sprze- grecki. Lekcyj udziela- 
d je taaio-Lombard, el, J4 rutynowani korepe- 

Biskupia 4, tej. 14.10torzy b. nauczyciele 
(od 9 до 2 р. р. 1 од Ё!Ша. mag. Llozolji i 
5 do 7 w.) Uwaga: co-*PC matematyki. Zgł. 
dzień (od & dz. 9 do dO Adm. „Słowa* pod 

Matura". 

  

i innych przedmiotów. Lisy. skunksy i iane. 
Rei dA Pracownia W 

Sprzedam L. Łopuszański. Wiłne;* 

dom w śródmieściu do»  "!- Poznańska 2. 
chód brutto 20 proc —— 

Ładowanie i ta- | 
prawa  akumulato- 
16w, słuchawek i 

| 
1 
В 

ва
 З
щ
 

ой 

VAAAAMAAA AS AAA AAA AAA 

Lokzie 
 ROFIZROZTZOWE DZ ZZOZZTWZ LARA 
"TYYYVYYYYYTYTYYYYYVY 

  

głuśaisów Fachono 
tanio Firma 

MICHAŁ 
GIRDA 
Zamkowa 20 

tel 16 28. 

Do wynajęcia 
sklep z urządzeniem 
i pokój. Ul. Wileńska 15 
      2 pokoje 
łączące się, ładnie ume- i 

blowane Z wygodami „SAMAMAAMAAA AAA AAA 

I piętro d'a be d:iet- 
nych do wynajęcia. Og- Zguby 
lądać od I — 3-ej. Рог- ИННЕЖОНЕЩЕНИИ ЗБНЩЕНИИ 
towa 23 m. 21 koło YWYYYVYYYYVVYYYYYVY*: 

Sądu Grodzkiego. 
A + Książeczkę 
Dwót wiejski wojskową wyd. przez 

przyjnie bilka osóbP. K U. Warszawa 
z całodziennem b. do- Miast» 2 na imię Je- 
brem u'rzy mariiem,rzego  Podhorskiego - 
osobne pokoje i obsłu- Okołowa  uaiewaźnia 
ga 100 zł. miesięcznie. się. 
Poczta, Kościół o 3kl. 

Radjo we dworze, 
Adres w Redakcii. 

  

  

  

  

Zgubiony 
dowód osovisty Nr.4289 

Ri wyd. przez Magistrat 
Biuro m. Wilna na imię He- 

nauczycielskie M. Ba-leny Kryłowej unie- 
gińskiej przeniesione ważnia się. 
zostało do nowego lo- 
kalu przy ul. Bonifra- 
terskiej 6—2. 

Marji- Bronisławy Per- 
Pokój kow:kiej wydany przez 

o 2ch oknach umeblo- Komnisarza Rządu na m. 
wany z telefonem do Wilno 24. Xt. 1922 r. 
wynajęcia. Piekiełko 5za Nr. 3517 — 35309, 

m. 7. uniewaźnia się. 
m 

  

  

Skradziony 
dowód osobisty na imię 

    

4 

  

(RITA ESI I S BTI EIDOS SI II I IT SI III KI I IN AI IE ITK TE IIS 

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Tommy Ebiway? Ale dosyć było 

spojrzeć na spokojną jego twarz, by 

odrzucić wszelkie podejrzenia. 

. Może więc profesor Furkassi? No, 

to byłoby coś nieprawdopodobnego, że 

by ten solidny, poważny uczony mógł 

mieć jakieś sprawy materjalne z Bil- 

saiterem. Profesor żył skromnie wśród 
ksiąg i starych pergaminów, a pensja 
jego wystarczała najzupełniej na skro- 

mne pi y. 
Cżyżby Dżesson? Dżesson był eks- 

pertem w galerji obrazów i lord Row- 
mand znał go już oddawna. Pewnego 
rodzaju przyjażń łączyła ich od wielu 

fat. 
„ Ryszard? Przeszłość jego była bez 

zarzutu. Poza tem był to człowiek bo- 

gaty, nigdy nie miewał kłopotów pie- 
aężnych, a więc nie mógł mieć do czy- 

nienia z lichwiarzem. Powiedział wczo 

raj: „nietylko pan oczekuje z niepoko” 

jeni jutrzejszego dnia"! A więc wie- 

dzia! coś o tem? Czemu nie powiedział 

AO TE TA T NEI AI I IT OIS SI IST EDR OZYOS DEO ITS TE TIE EAT III IIA ASS 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. 

nic o tem inspektorowi Lannerowi? a 
może co powiedział? Od skrytego i o- 
strożnego Lannera nie można nic wy- 
ciągnąć. Ale trzebaby zażądać od Ry- 
szarda jakichś wyjaśnień. 

Storidge? Twarz tego polityka 
miała zawsze wyraz zagadkowy. Cien 
kie usta i zimny wzrok, miały coś nie- 
przyjemnego. Ale i Storidge nie mógł 
być winnym. Przedewszystkiem zbyt 
dbał o swą karjerę, aby narażać ją na 
takie ryzyka, jakiem były stosunki z 
lichwiarzem. Czyż nie stał już dosta- 
tecznie wysoko? ; 

Ale lord Rowmand nie mógł się po- 
zbyć wrażenia, że w ostatnich dniach 
Storidge zmienił się bardzo. 

— Nie rozumiem, — mówił ostrym 
tonem wiceminister -- jak mogła po 
licja w ciągu dwóch lat nie wpaść na 
ślad „Promienia Miłosierdzia'. Jeśli 
„Promień ukradł tylko dokument, to 
jeszcze nie takie straszne, ale jeżełi za- 
bił Czy państwo wierzą w to, że on 
nigdy nie korzystał z pieniędzy, które 
kradł? 

— Nie widziałem nigdy Storidge'a 
tak zdenerwowanego, — szepnął Fur- 

kassi do żony. — Możnaby przypuścić, 
że obawia się, aby go „Promień* nie 
okradł. 

— No, Storigde'a nie łatwo jest 
okraść! 

Po obiedzie lord Rowmand prosił 
Ryszarda o chwilę rozmowy. Wyszli 
razem do parku. 

— Ryszardzie, komu Bilsaiter gro 
ził tym dokumentem, którego żądał 
„Promien“? Wezoraj wspominateš 0 

tem, že nie ja jeden korzystałem z u- 
sług lichwiarza. Kogo miałeś na myśli? 

— Pytanie pańskie zaskoczyło mnie, 
- zmieszał się Woolvort. — Wątpię, 

czy mógłbym wyjawić to nazwisko, po 
tem, co się mówiło przy stole. Przecież 

nietylko pan, ale wszyscy zaczną go 
podejrzewać. Ja sam pewien jestem, że 

on nie jest zdolny do takiej zbrodni. 

— Ryszardzie, czyż można ręczyć 
za człowieka, doprowadzonego do roz- 
paczy? Uważam, że dła ogólnego do- 
bra powinien pan powiedzieć to nazwi 
sko. Przecież my wszyscy jesteśmy po- 
dejrzewani.. 

— Tak, ale nie chcę zwracać po- 

dejrzeń w stronę niewinnego człowie- 

ka 
— Skoro nie jest winien, nie potrze 

buje się obawiać niczego! 
— Tak jest teoretycznie, ale prak- 

tycznie wygląda to całkiem inaczej. 
Gdyby policji nie udało się wykryć 
zbrodniarza, wówczas podejrzenia za- 
wisłyby na tym człowieku na zawsze! 
Wolę więc milczeć. Zawsze jeszcze zdą 
żę podzielić się z policją swemi infor- 
macjami, narazić byłoby to zbyteczne. 

Lord Rowmand musiał zgodzić się 
z tem rozumowaniem. Obaj powrócili 
do pałacu. 

— Czy pana nie zastanawia dziw- 
ne zachowanie Storidge'a? — zauwa- 
żył gospodarz. — Jest on zupełnie inny 

niż zwykle. Co mogło go tak zdener- 
wować? 

Ryszard potakiwał mu. Rzeczywi- 
ście zauważył zmianę w tonie i zacho- 
waniu Storidge'a i nawet miał ochotę 
zadać mu parę pytań. : 

Wchodząc na werandę, zauważyli 

dwóch mężczyzn, rozmawiających na 

stronie, lord szepnął: 
— John Eblway przyjechał wcze- 

  

Śniej, niż zamierzał! Lanner zdaje ra- 
port. 

Ryszard rzucił badawcze spojrzenie 
w stronę rozmawiających. Naczelnik 

Scotland Yardu słuchał poważnie rapor 
tu inspektora. 

Lanner opowiedział wszystko szcze- 
gółowo, zamilczał tylko o dwóch no- 

tatkach, znalezionych w notesie Bilsai 
tera, dotyczących E.E. i T.E. Gdyby 
podejrzenia jego miały się sprawdzić, 
będzie jeszcze dosyć czasu na powia* 
domienie szefa o tem. 

Rozmowę zakończył John Eblway 
następującemi słowami: 

— Doskonale! Niech pan pracuje 
dalej równie energicznie i daje mi znać 
o wszystkiem. 

Noc była ciepła i jasna. Goście spa-, 
cerowali po parku. Lanner zauważył z 

zaciekawieniem, że Reginald Rowmand 

rozmawiał cicho na stronie z Tommy 

Eblway. 
Podszedł do nich. 
—— Śliczną mamy noc, nieprawdaż? 
— Proszę pana, co myśli o tej spra 

wie p. Eblway? — zapytał Reginald. 
— Слу rozwiązał zagadkę? 

Inspektor pokiwał głową smutnie. 
— Narazie tylko zdawałem raport 

z tego, co udało mi się odkryć, P. Ebl- 
way rozmawia w tej chwili z pańskim 
ojcem, może go pan zapytać o zdanie. 

— O, nie chcę mu.dokuczać, zre- 
sztą muszę zastąpić ojca przy. kartach. 

Panowie wybaczą, ale idę zasiąść do 

bridge'a. р 
lnspektor; był zachwycony, że po- 

zostawiono go sam na sam z Tommy 
Eblway. Postanowił bowiem pomówić 
z nim otwarcie, 

Rozmawiałem długo z pańskim oj- 
cem. Zdałem mu sprawę ze wszystkich 
szczegółów sy:uaci, jaką tu zastałem, 
ale przemilczałem o jednym szczegćle.. 

— Dlaczego? | 
'Ton młodego mężczyzny był zupeł | 

| 
) 

nie swobodny i to nieco zaskoczyło in- 
spektora. Ale postanowił brnąć dalej, 
w nadziei znalezienia nici przewodniej. 

— Nie powiedziałem o tem, że pan 
widział się z Bilsaiterem o północy, 
czyli bezpośrednio przed jego śmiercią. 

-— Skąd pań wie? 

(D C. N.) 
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