
ROK XI. XK 31 (2838; 

  

- 
OWO 

WILNO, Wtorek 9 lutego 1932 r. 
Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 

REY UMA 

PRENUMERATA miesięczna z Odniesieniem do domu tub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. 
Kr, 80259. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

KONFLIKT LITEWSKO-NIEMIECKI "e" 

  

> Otwarta od g. 8 do 4. Telefony: 

OPOCZNA M 

Konto czekowe P.K.O. 

Redakcji — 17-82, 

Redakcja rękopisów 
cja nie uwzgiędnia 

Administracji —. 228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca, Administra- 
zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

0 zamach na Konwencję kłajpedzką 

SKARGA NIEMIEC DO LIGi NARODÓW 
Mamy nowy zatarg niemiecko- 

fitewski o Kłajpedę. Nie pierwszy 

i zapewne nie ostatni. Zasadniczo 

młoda państwowość Republiki Litew- 

skiej posiada dwa podstawowe  pro- 

"blemy; kwestję wileńską i kłajpedz- 

ką. O ile w sprawie wileńskiej, od 
chwili zajęcia Wilna przez generała 

Żeligowskiego i decyzji Rady Amba- 
sadorów, Litwę spotykały same po- 

rażki, przed ostatnim wyrokiem  Try- 

bunału Haskiego, o tyle w sprawie 

Kłajpedy, Litwa raczej odznaczała się 
szczęśliwą ręką. 

Po wojnie światowej, projekt stwo- 

rzenia z Kłajpedy wolnego miasta na 

wzór Gdańska nie odpowiadał intere- 

som państwowym litewskim, któreby 
chciały ją raczej widzieć inkorporowa- 

ną do Litwy. W chwili gdy toczyły 

się żmudne debaty nad ustrojem tego 

nowego tworu państwowego. — dnia 

10 stycznia 1923 roku Litwini zbroj- 
ną ręką zajmują Kłajpedę, po drob- 

nej utarczce z załogą francuską, któ- 

ra miała być gwarantką suwerenno- 
ści Mocarstw Ententy w  przyszłem 
Wolnem Mieście. Fakt dokonany nie- 

zadługo potem został uznany przez 

Radę Ambasadorów. Już 16 lutego 

t. r. Konferencja Ambasadorów w no- 

cie do rządu litewskiego uznaje zasa- 
dniczo suwerenność Litwy pod wa- 

runkiem wszakże przyjęcia całego sze- 

regu zastrzeżeń. Pomiędzy rządem li: 

tewskimi, a konferencją Ambasadorów 

nastąpiły dłuższe negocjacje, rezulta- 

tein których pozostała do dnia dzi- 

siejszego Konwencja Kłajpedzka pod- 

pisana w Paryżu dnia 8 maja 1924 r. 

Jest ona podstawą prawno-polityczną 

sytuacji tego kraju, orez reguluje sto- 

sunek do władz certralnych w Kow- 

nie. Zasadnicze postulaty zawarte w 

trzech statutach (statut: Kłajpedy, 

Portu, Tranzytu) składających się 
wspólnie na Konwencję Kłajpedzką, 

były zwycięstwem tez litewskich. 

Statut Kłajpedy przewiduje auto- 

nomję, na następujących podstawach: 

naczelnikiem kraju jest gubernator, 

mianowany przez prezydenta Litwy. 

Następnie sejm, czyli t. zw. sejmik 

kłajpedzki składający się z 29 człon- 

ków i Radę Ekonomiczną —- organy 
prawodawcze. Dyrektorjat — organ 

wykonawczy, innemi słowy pewnego 

rodzaju rząd autonomicznego kraju, 
odpowiedzialny przed sejmikiem i z 

natury rzeczy pozostający pod wpły- 

wem większości parlamentarnej. 

Tak się w ogólnych  zarysach 

przedstawia Konwencja Klaipedzka, 
dotychczas interesująca mas najbar- 

dziej z tytulu statutu o tranzycie. 

Konwencja ta zawiera między innemi 

artykuł 17, który jest najsłabszą stroną 
interesów litewskich i może jedynem 

i głównem nstępstwem jakie Litwa 

zmuszona była poczynić wobec Kon- 

ierencji Ambasadorów. Artykuł ten 

mianowicie przewiduje. iż każdy czło - 

nek Rady Ligi Narodów uprawniony 
jest do wytoczenia skargi przeciwko 
rządowi  litewskiemu 0 _ naruszenie 
konwencji. Ten to właśnie artykuł 17 

był kością niezgody, a raczej tere- 

nem, na którym rozgrywały się do- 

tychczasowe niesnaski, w pogodnem 

naogół współżyciu | liiewsko - nie- 

mieckim. 

Rząd litewski, jako z natury re- 
prezentujący nacjonalistycznie uspo- 
sobioną większość ludności państwa, 
dążył również na terenie Kłajpedy 
do unifikacji i - wynarodowienia 
Niemców. Zadanie to niezmiernie tru- 
dne do wykonania, w obliczu przy- 
tłaczającej większości niemieckiej w 
kraju kłajpedzkim, wyższości jej kul- 
tury i ogólnego niezadowolenia mie- 
szkańców,  zubożonych  materjalnie 

przez unieruchomienie Niemna — na. 

GENEWA, PAT. — W poniedzia- 
łek wieczorem ogłoszone zostało pis- 
mo kancierza Brueninga do sekretarza 
generalnego Ligi w sprawie wydarzeń 
w Kłajpedzie. Pismo oświadcza, że za 
rządzenie rządu litewskiego w stosun- 
ku do preydenta dyrektorjatu kłajpedz 
kiego stanowi jaskrawe pogwałcenie 
statutu kłaipedzkiego, według  któ- 
rego prezydent sprawować  bę- 
dzie swe funkcje, dopóki będzie się 

Nota rządu 
KOWNO, PAT, — Poseł Hitewski w Ber 

łmie złożył nową notę, w której odrzuca 
przytoczone w nocie niemieckiej motywy, 
usprawiedliwiajace działalność konsula nie- 

cieszyć zaufaniem izby reprezentantów. 
Rząd niemiecki, powołując się na art. 
17-ty konwencji, zwraca uwagę Rady 

na te fakty i prosi sekretarza general- 
nego o wpisanie tej sprawy jako pilnej 
na porządek dzienny Rady oraz o na- 
tychmiastowe zwołanie posiedzenia 
Rady. 
GENEWA, PAT. — Kanclerz Brue- 

ning odbył dziś kolejno rozmowy z mi 
mistrem Simonem, Tardieu i Briandem. 

PRZEDSI 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DABROWICĄ (Polesie) — Księgarnia K_ Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow, 
URULNU — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ 

KLECK, — Sklep „Jedność”. 
LIDA -— ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 
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NIEŚWIEŻ — u! -Ratuszowa — Księgarnia Jaźwiński 0. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. śe 
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OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13. 
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dztwa Wileńskie i Nowogródzie 
powinny być połączone 
„PRZEMÓWIENIE POS, STANIEWICZA 

WARSZAWA, 8,lł (tel, własny), W to- 
ku omawianja budżetu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych zabrał głos pos, Witotd Sta- 
niewicz (BB) przemawiając jako poseł Zie- 
imi Wiłeńskiej i Nowogródzkiej, 

Przemówienie swe rczpoczął pos, Stanie 
wicz od bolesnego wspomnienia poświęco- 

nego śp, Tadeuszewi Holówce: „Był on 
niezmordowany:m rzecznikiem tych ziem, 
Wszyscyśmy znali jego zapał i ofjarność dla 
pracy państwowej, rmy zaś posłowie Ziem 
Wschodnich znałiśśmy jego wielką miłość do 
tych stron, z których pochodził ; do tych 
wszystkich narodów, z któremi połączyła nas 
historja, Dążenie do zgody i pojednania by- 
ło główrym celem ostatniego Okresu jego 
bujnego żywota, 

Na czele rządu stoj wilnianin, wierny 
' druh Marszałka Piisudskiego į szereg mę- 

aitewskiego 
mieckiego w: Kłajpedzie, który, jak wiado 
mo, wydał specjalne listy członkom dyrek- 
torjatu, udającym sie ną konterencję do Ber 
lina, 

Rada rozpatrzy skargę we Środę 
GENEWA. PAT. — Wobec tego, 

że Sidzikauskas nie jest upoważniony 
przez rżąd litewski do reprezentowa- 
nia. Litwy w Radzie Ligi, Rada zbierze 
Się dla rozpatrzenia sprawy kłajpedz- 

kiej dopiero we środę. Litwę reprezen 
tować będzie minister spraw zagrani- 

cznych Zaunius, Niemcy zaš — зекге 
tarz stanu von AEPY, 

Gubernator Merkis grozi 
ROZWIĄZANIEM SEJMIKU 

KOWNO, PAT, — Gubernator Kłajpedy 
Mekris zwrócił się do prezesa sejmiku Dres 
slera z propozycja wyznaczenja odpowied- 
niej osoby na stanowisko prezesa dyrekto- 
rjatu wcbec dymisji Boettchera, W razie 
przedstawienia odpowiedniego kandydata 
gubernator zamianuje go prezesem dyrekto 
rjatu, Kwestja zauiania będzie umjeszczo- 
na na porządku dzjennym jednego z najbliż 
szych posiedzeń See: Nakiy jedak a 

BOETTCHER NADAL POD 
NADZOREM 

KOWNO. PAT. „Eilta* donosi, że w 
dniu 8 bm. Boettcher został zwolniony 
z aresztu, będzie się jednak nadal znaj 
dował pod nadzorem koniendanta woj 
skowego. Został on oskarżony o pro- 
wadzenie tajnych rokowań z jednem z 
państw ościennych. Drugi członek dy- 
rektorjatu pastor Puodzius  otrzynrał 
rozkaz niewydałania się poza granice 
swej gminy. Większość sejmiku ktaj- 
pedzkiego uchwaliła odroczyć posie- 

dzenie sejmiku, które było wyznaczo 
me na dzień 8 bm. 

tycznie zapatrywać się na możliwość znałe 
zjenia w obecnej chwili odpowiedniego czło 
wieka ma to stanowisko. W wypadku nega- 
tywnym gubernator Merkis wysunie swe- 
ge kandydata, któremu połecj utworzenie dy 
raektorjatu, Gdyby ten  dyrektorjat, po 
przedstawieniu się sejmikowi, otrzymał vo- 
tum nieufności, pozostanie jedyne wyjście, 
a mianowicje rozwiązanie sejmiku i prze- 
prowadzenie nowych wyborów, 

żów ziem naszych, którym nasze potrzeby 
są doskonale znane. Dlatego w tem przemó 
wienju zwracam: sję nie tyłko do Rządu, ale 
raczej do społeczeństwa, które niedostatecz- 
nie ocenja zagadnienie naszych Zjem Wscho 

Kryzys na tych ziemiach jest tem cięż- 
szy, że nastąpił nie po latach pomyślnych, 
ale po latach głodu ; zniszczenia, 

Wilno przed wojną było ośrodkiem ad- 
ministracyjnym dużego. kraju i ośrodkiem 
dość dużego handłu, Po wojnie zostało tyl 
ko ośrodkiem województwa jednego z naj- 
biedniejszych. Martwe granjce przeciety 
drogi handlowe, przemysł nie może się od- 
budować, gdyż stracjł rynki zbytu i Wiłno 
wciąż ubożeje, 

Pojednanie potsko-Htewskie powinno być 
troską nie tylko Rzadu i ministra spraw za 

Taiemnicza podróż 
MOSKWĄ, PAT. — Wczoraj przybył 

dg Moskwy turecki minister spraw zagranį- 

cznych Tewfik-Ruchdi-Bey, Gościa tureckie 
go witali na dworca wyżsi urzędnicy Nar- 

komindiełu z Karachanem Oraz  ambasado 
  

A 

OGŁOSZENIE MOBILIZACJI w JAPONII 
Stanowcze wystąpienie Ameryki w Tokio 

Ostra wymiana zdań pomiędzy m!nistrami 

  

MOSKWA. PAT. Sowieckaagen- 

cja prasowa otrzymała informa" 

cje o ogłoszeniu w Japonji mo- 

bilizacji oraz wysłaniu do Szang- 
haju dwóch zdywizyj wojska w 

liczdie około 20 tys. żołnierzy. 

tratsło na poważne przes.kody. Po- 

siadając potężnego poplecznika swo- 

ich interesów w osobie Rzeszy Nie- 

mieckiej, kłajpedzianie bronili się wo- 
bec zalewającego ich nacjonalizmu 

litewskiego. Nie będziemy notowali 

tu wszystkich skarg do Ligi Narodów, 

koniliktów, konferencyj litewsko - nie- 

mieckich wynikłych na tym tle. Musi- 

my jednak podkreślić, cośmy już po- 

wyżej zaznaczyli, że Litwa z tych za- 

targów wychodziła raczej zwycięsko, 

Częstokroć rząd niemiecki raczej 

markował obronę interesów mieszkań- 

ców Kłajpedy. ażeby za cenę us- 
tępstw w tym kierunku uzyskać in- 

nego rodzaju koncesje polityczne. 
W wielu jednak wypadkach docho- 
dziło do poważnych konfliktów, z 
których może najostrzejszym był 
ostatni załatwiony pomiędzy Strese- 
mannem i Voldemarasem. Zdarzało 

się też, iż Niamcy wytaczały skargę 

na podstawie art. 17 Konwencji. by 
ją w następstwie wycofać w ostat- 

niej chwili, dla ustępstw innego ro- 

dzaju, tymczasem stanowisko Litwy 

w Kłajpedzie stawało się z roku na 

rok bardziej mocniejsze. 

Ośmielóny tem rząd litewski posu- 
wał swe uprawnienia coraz dalej, co 
interpretowano w Kłajpedzie jako po- 
gwałcenia Konwencji. 

W ostatnichidniach doszły nas wia- 
domości, początkowo mgliste, o rze- 
komym przygotowaniu przez Litwę 

nowego zamachu stanu, a tem samem 

nowego zamachu na konwencję kłaj- 

pedzką. Prasa niemiecka w Królewcu 

i Berlinie uderzyła na alarm. Przy- 
pomniano znów artykuł 17-ty. Kuku 
członków sejmiku udało się do Nie- 
miec. Na ten temat krążyły sprzecz- 

ne pogłoski. Następnie rząd litewski 

odmówił prawa wyjazdu niektórym 

członkom Dyrektorjatu do Niemiec. 

Powszechnie przyjęto zostało posta- 

nowienie gubernatora jako pogwałce- 

nie praw obywatelskich i grube na- 

ruszenie konwencji. 

Okazało się jednak, iż Przees Dy- 

rektorjatu, Bóttcher, temniemniej jež- 

dził do Berlina, gdzie na temat wy- 

tworzonej sytuacji rokował na Wil- 

helmstrasse. Litwa stanęła wobec ocze- 

kiwanej interwencji rządu niemieckie- 

go w Lidze Narodów. Interwencja ta- 
ka oznaczałaby akcję szkodliwą dla 

państwowości litewskiej. Rozumując 

więc w ten sposób, rząd litewski 

uznał krok prezesa Dyrektorjatu za 

antypaństwowy. Gubernator Kłajpedy 
Merkis zwrócił się przeto z pismem 

do Bółttchera, żądając odeń  ustąpie- 

nia. Prezes Bóttcher, powołując się 

na statut Kłajpedy, odmówił podania 
się do dymisji, ponieważ za kroki swe 

odpowiedzialny jest nie przed guber- 

natorem, a przed sejmikiem. Guber- 

nator zaš posiada jedynie prąwo vzta 

w stosunku do uchwał sejmiku. 

W odpowiedzi na to, rząd litew- 
ski wygotował akt oskarżenia prze- 
ciwko prezesowi Dyrektorjatu, za jego 

rzekomo antypaństwową działalność 

i na mocy rozkazu Gubernatora Bót- 
tcher został aresztowany. W Berlinie 
uznano tego rodzaju * posunięcie za 

gwałt i zamach na konwencję. 
W ten sposób powstał 

konflikt litewsko-niemiecki. 
W jaki sposób rozegra się ten 

spór w dalszym stadjum trudno prze- 

widzieć dokładnie. istota dotychcza- 
sewych zwycięstw litewskich w spra- 
wach Kłajpedy, jej śmiałe posunięcia, 

obecny 

LONDYN. PAT. Wedle donie-- 
sień „Daliy Herald", stosunki 

między Stanami Zjednoczonemi 
1 'Japonją doznały poważnego 
zaostrzenia wskutek sytuacji w 

Szanghaju. Ambasador +mery- 

kański w Tokio -w rozmawie 
wczorajszej z japońskim  mini- 

granicznych, lecz caiego społeczeństwa, 
Wierzę głęboko, że bratni naród litew- 

ski zrczunie to, że godzina, w której mogi- 
by sięgnąć orężną ręką po Wilno będzie rów 
mież ostatnią godzizą jego niepodległości 
panstwow ej (oklaski), Gdyż tviko Polska 
Sjlną ; mocarstwowa jest gwarancją niepodle 
głości Litwy i państw bałtyckich, 

Gdy to zrczumienie nastąpi otworzą się 
mury graniczne j Wilno odzyska dawne swę 
położenie na szlakach handlowych. Zanim 
to urozumienie nastąpi prosimy Rząd o po- 
iączenie województwa Nowogrodzkiego + 
Wileńskiego, gdyż te jest jednomyślna opi- 
nia tamtejszych kół regjonalnych oparta na 
pragnieniu ludności wszystkich warstw, Te 
województwa połączone powinny: byč tak 
zerganizowane, aby Wilno stalo się  ryn- 
kiem zbytu dla: rolnictwa, ku czemu do- 
prowadzi należyta rozbudowa dróg į poli- 
tyka taryfowa, Na zjemiach naszych jdeja 
xatolicka przez lata niewoli była miemal sy- 
nonjmem połskiej racji stanu, Na ławach rzą 
dowych zasjada kapłan katolicki, który za 
cel postawił sobie utrzymanie syntezy spraw 
wyznanicwych w odredzonem państwie. To 

też z obawą przygłądamy się akcji pewnych 
sier katołickich w sprawie tak zw, Obrząd- 
ku Wschodniego, 

Ludność prawosławna z wdzięcznością 
przyjęła zapowiedź zwołania soboru i nie- 
cierpliwie oczekuje realizacji odnośnych za 
mierzeń rządowych, 

Dalej mówca wspomina o różnych boją 
czkach gospodarczych Ziem Wschodnich 
i prosi Rząd aby cełem usunięcja bezrobo- 
cia jaknajszybcjej przystapił do rozpoczęcia 
przewidzjanych įmwestycyj, 

tureckiego ministra 
dam; Włoch, Bełgjj j Turcją na czełe, Dnia 

8 bm. minister tureckj odjedzie przez War 

szawę do Genewy, Cel przyjazdu ministra 

tureckiego dg stelicy Zwiazku Sowieckiego 
trzymany jest nadal w tajemnicy, 

  

strem spraw zagranicznych Yo- 
shizawą oświadczył po ostrej 

wymianie zdań, że z powodu 

wysłania przez Japonję posiłków 

wojskowych do Szanghaju Stany 

Zjednoczone nie mogą |uż da- 

wać wiary deklaracjom rządu [a- 
pońskiego. 

Wzmocnienie fioty amerykańskiej 
LONDYN. PAT. Agencja Reu- 

tera Podaje wiadomość z Wa- 

Szyngtonu, według której admi- 

rał Pratt, szef admiralicji. zawia- 
domił, że cziery jednostki mor- 
skie otrzymały rozkaz wzmoc- 
nienia floty azjatyckiej Stanów 

Znów gwałtowne 
SZANGHAJ, PAT. Po spokoj- 

nym dniu wieczorem rozpoczęła 
się gwałtowna strzeianina, która 
trwała klika godzin, przyczem 
walki przesuwały się w kierun- 

Zjednoczonych. 6 torpedowców 
oraz 6 łodzi podwodnych, które 
mlały powrócić na wody amery- 

kańskie, pozostaną na Dalekim 
Wschodzie do czasu rozwiązania 

konfliktu w Szanghaju. 
  

walki w Szanghaju 
ku północno wschodnim od dwo'” 
ca Sza:Pel, co wydaje się wska* 
zywać na to, że Chińczycy wy- 
pierają Japończyków. 

  

Nabożeństwo o pokój międzynarodowy 
BERLIN. PAT. —- W niedzielę od- 

była się w kościele św. Bonifacego w 

Monarchjum msza pontylikalna o pokój 
międzynarodowy. Kardynał Faulhaber 
w kazaniu, wygłoszonem do zebra 

ROTANA IKT TEST RNR 
jej nie liczęnie sig ze stanowiskiem 

Niemiec, leży oczywiście o wiele po- 
za granicami kraju kłajpedzkiego. Li- 

twa posiada zawsze w zanadrzu groź- 

ny dla Berlina argument: pogodzenie 

z Polską. Historyczna sytuacja poi- 

sko-litewska wtłoczona pomiędzy Ro- 

sję i Niemcy, zasadniczo nie uległa 

zmianie. Das fiirchterlicne Gespenst 

zbliżenia polsko-litewskiego, któreby 

tak wielką miało wagę”dla ustroju sto- 

sunków politycznych na wschodzie 

Europy, o wiele bardziej obchodzi 

politykę zagraniczną Beilina niż losy 

65 tysięcy Niemców zamieszkujących 

na terytorjum Kłajpedy, m. 

dów. 

„giem starcju odniosło 

nych, podkreślił, iż celem Šen * 
genewskiei jest powstrzymanie  dal- 
szych zbrojeń poszczególnych — паго- 

Naród niemiecki — oświadczył 
kardynał — rozbrojony i bezbronny, 
ma prawo do życia i do równoupraw- 
nienia, Równouprawnienie można о- 
Siągnąć na drodze rozbrojenia innych 
narodów. 

Bójka z rojalistami 
w Paryżu 

PARYŻ, PAT, -— Paryż by! wczoraj wi 

downią kilku ostrych starć pomiędzy mło- 

dzieżą rojałjstyczną, zgrupowaną około dzien 

nika „Action Francaise" a organizacją mto- 

dych socjalistów j pacyfistów. Pierwsze zaj 
ście nastąpiło na bulwarze St. Miche i za- 

kończyto się poranieajem kilku osób, W dru 

rany 10 uczestników 

Wobec powtórzenia się walk pomiędzy gru- 

pami rozpałjtylkowanej młodzieży, policja а- 

resztowała 24 osoby. 

SILVA RERUM 
Zarząd Główny Polskiego Towa- 

rzystwa Opieki nad Kresami, opraco- 
wał obszerny memorjał w Sprawie ob- 
rządku wschodniego. 

Oto początek tego memorjału: i 
Da Najprzewielebniejszego Episkopatu 

Polskiego Rzymsko-Katolickiego na ręce 

J. E. Ks, Biskupa Stanisława. Łukomskiego. 
Jako przedstawicjeie Polskiego Towarzy 

stwa Opieki Nad Kresami, zadaniem 
którega jest ochrona i rozwój kultury 
€jczystej na terenie naszych województw 
wschodnich mamy zaszczyt zwrócić się do | 
Najprzewiełebniejszego Episkopatu w nastę 

pującej ważnej sprawie: 
częściej z terenu województw 

wschodnich dochodzą nas głosy w sprawie 
tak zwanego „obrządku wschodniego”, czy 
ti  „bizantyńskiego", Sa tę głosy poważ- 
nych cbywateli, dobrych Polaków j gorli- 
wych katolików, niejednokrotnie osób za- 
szczytnie znanych w całej Polsce z działal- 
ności sp<łacznej i z zasług położanych dła 
polskości naszych Kresów Wschodnich, Nie 
brak również głosów zwykłych starych oby 
watelį, reprezentujących  apinję szerokich 
rzesz miejscowej ludności, W ogółnych 
zarysach yłosy te dadzą się streścić w na- 
stępujący sposób: 

Od paru lat na terenie województw 
wschodnich, ukazał się nowy obrządek 

„wschodni”, czyli „bizantyński", Obrządek 
ten, aczkolwjek katolicki gdyż uznaje Pa- 
Pieża za najwyższą Głowę Kościoła, pod 
wszełkjemi innemj jednak wzgłędami nie 
różni się w niczem Gd rosyjskiego prawo- 
sławja, Obrządek ten naśladuje nader sta- 
rannie nietyłko zewnętrzne cechy  Ceriawi 
prawcsławnej, jako to: stroje, noszenie za- 
rostu, rzałżeństwa księży i t,d,, ałe co waż- 

niejsze posługuje się wyłącznie. językiem 
rGsyjskim zarówną w Košciele, jakotež w 
codziennem obcowaniu z ludnością, zresztą, 
nierosyjską, gdyż — jak wiadomo — wła- | 
šeįwych Resjan w naszych województwach | 
wschodnich prawie wcale niema, Mszę św., 
kazania, śpiewy religijne odbywają się w 
ięzyku rosyjskim, wizgłędnie cerkiewno-sto 
wiańskim, takim, jakiego w nabożeństwach 
używa rosyjską Cerkjew Saias księ 
ża zaś, pomimo, že są przeważnie Połaka- 
mi z pochodzenia, używają jedynie j wyłącz 
nie współczesnego języka rosyjskiego. ' 

Otóż ludność miejscowa pamięta jeszcze — 
dokładnie, jak pod koniec ubiegiego stule- | 
cią zaborczy rząd rosyjski usiłował wpro- 
wadzić do Kościoła j nabożeństw język ro- | 
Ssyfski i jak na tem tle doszło wówczas do | 
konilktu ze Stolicą Apostolską, „Nam, sta- | 
rym — brzmi jeden z otrzymanych przez 
Towarzystwo memorjałów — żywo "staja 
w pamięci czasy samozwańczega biskupa 

Żylińskiego, kiedyśmy zmuszeni byli, jako 
ucznjowje szkół, wysłuchiwać w kościołach | 
katolickich rosyjskich kazań j śpiewów”, 
Ten moment analogji Z poczymaniarmį by- 

kg rządu rosyjskiego, zdaje się szczegół. 
nie zaprzątnąć umysty ludzi prostych, któ- 
rzy nie mogąc zrozumieć subtelności teoło- 
gicznych, ze zgorszeniem obserwują w Ko- 
ściołach katolickich te same zjawiska, i ja- | 
kiemi w młodości swej, na wezwanie swych 4 
duszpasterzy, wytrwale j ofiarnie walczyli. | 
Tylka ci, co przetrwali na zjerniach wschod 
nich niewolę rosyjską j wałczyłi z naporem 
prawosławia, mogą zrozumieć, czem są dła 
uczuć miejscowej ludności katołickiej pu- 
błikacje 0,0, Jezujtów, drukowane „Graż- 
danką* i mówiące „ „Ałbertinskoj obitefi 
otcow Jezuitow greko-słowfanskowo obria- | 
da. 

  

    

        

    

    

    

   
     

    

    

   
   

   
   
    
     

    

  

     
   

  

     

    

Opierając się na bogatym materja- | 
Je, zebranym -przez T-wo Opieki nad 

Kr esami, autorzy  memorjału PAR 
wynik swych rozważań w formie 3h 
wniosków. 3 

W pierwszym m. in. stwierdzają, iž | 
Zewnętrzne upodobnienie katolicyzmu do | 
rosyjskiego prawosławia wpływa ujemnie | 
na stosunek tej ludności da obrządku i 
chowieństwa wschodniego, który mid 
ludność miejscowa nazywa wręcz „fałszy- 
wymi popami*, a polska na skutek wspom- 2 
nień z okres niewolį traktuje również z — 
niemniejszą podejrzłiwością, W ten sposób. 
wprowadzając dwaistošč veik S na | 

ntiejsce dotychczasowej jednolitej, osłabia | 
się się niewątriiwie realne. wpływy AE 
mit, 

W drugim zaznaczają, iż   
kierunek tak pozuje] kuitywujący ze- 

wnętrzną odrębność schyzmatyków, 

Tem mniej jest zrozumiała polityka 
rusyfikacyjna,  cechująca 
wschodni, gdyż 

miejscowa ludność prawosławna o  iłe 
nie jest nawet polską z pochodzenia, uży: 
wa języka białoruskiego, względnie ukrajń- 
skiego, wobec czego, narzucanie jej przez” 
Kościół języka i tradycji religijnej rosyj- 
skiej nie cdpowjada ani życzeniom 

' ludności, ani objektywnym warunkom miej- 
scowym i nasuwa jedynie sposobność do | 
komentarzy ze strony czynajków nieprzy- 
chylnych Košejolowi, 

Wreszcie w trzecim wniosku przy- 
chodzą autorzy memorjału do przeko- | 
nania, iż akcja unijna, mająca na celu 
zdobycze dla katolicyzmu przyszłej Ro 

si, powinna mieć bazy nie w sąsiadu 
jacej z Rosja Polsce, łecz ; 

raczej w Zachodnjo-europejskich 
kach katolickich, jak. Francja, Baza. czy 
Szwajcarja, oczywiście przy zj e 
mym udziale ksieży Połaków. 

Memorjał Tow. Opieki nad Kresa- * 
mi zasługuje na wielką uwagę. Lector.
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Ś.P. JULJAN AD 
(1848 — 

26 stycznia br. zmarł w Warszawie sę- 
dźiwy prezes Stąwarzyszenia Powstańców, 
гпапу „dzjaiacz į literat Ś, p. Juljan Adolf 
Swigcickį. 

Aby ocenić pracę Święcickiego, trzeba 
podkreślić, jż jako słupy gran'towe miała 
ona u podstaw Szkołę Główną j później 
zbrojny czyn w powstaniu 63 roku, 

Z dróg praktycznych obrał najlepsze: 
isć z miłością ziemj własnej, z wiarą w 
jj zmartwychwstanie, siejąc te umiłowania 
w łud przez niesjenie nieustanne oświaty 
kagańca. 

„Wcześnie rozpoczyna pracę pisarską, Po 
rywa go wmłodzieńczych latach, jak zwykle 
bywa, liryka. W wybrednych wówczas 
„Kiasach““ już w roku 1876-ym pomje- 
szcza swój większych rozmiarów poemat 
„Opętany'*, Tamże, a równjeż w „Tygod 
niku lustrowanym*, przed pół wiekiem zgó 
rą pisze szereg artykułów: krytycznych, 

Próbuje sił na polu  dramatopisarskiem. 
Napisał komedję wierszem w 3-ch aktach 
„O własnej sile" i dramat l-aktowy rów 
nież wierszem p. t. „U wrót szczęścia” 
(1384 — 1885), 

Interesują go Hteratury romańskie | wsciro 
dnie, Rozpoczyna w tym kjerunku studja, 

Tu trzeba zastrzec, jż ta żądza pozna— 
мава bogactw piśmiennictwa różnych na 
rodów nie pozwałała autorowi na studja 
„stricto sensu'* naukowe, samoistne, Szu 
kał jednak najlepszych źródei j uważał za 
swćj obowiązek dać obraz jak najwijemiej 
szy j w ten sposób spełniać wobec swego 
społeczeństwa wiernie zadanjie wychowaw- 

; czo-oświatowe. 
Już sam wykaz opracowań pismiennijctw 

w wielu językach świadczy, że trzebaby 
znać gruntownie wiele języków. romańskich 
i wschodnich, aby sję podjąć badań nau- 
kowych samodzienych. Jest więc Święci- 
cki auterem historji literatur: chińskiej j ja 
pońskiej, arabskiej, i perskiej, nadto w 6 
tomach w „Bibłjotece dzieł wyborowych** 
xolejno opracował od roku 1901-g0 mono- 
стайе  piśmiennictw: babilońsko-assyryj- 
skiego, egipskiego, indyjskiego, perskiego, 
arabskjego i żydowskiego, ч 

W owe czasy był to jedyny podręcznik 
polski tych literatur na długje lata, bowiem 
dopiero w 1931 roku ukazuje sie „Wielka 
hteratura powszechna” pod redakcją St, La- 

ma, , 
Światy tworczošcį egzotyczneį nie prze 

słaniają jednak niesłychanie pracowjtemu 
pisarzowi innych horyzontów. Pisze w prze 
rwach wiełe. jnnych rozpraw i szkiców! lite 
rackįch, oraz publicystycznych, Pisze więc 
o „Florentynie z Domaszewskich Wioszko- 
wej”, studjma: o Herrvku Ibsenje, o Pietrze 
Matastesjo, „O teatrze na Wschodzie”, „O 
kabiecie na Wschodzie w życju i literatu- 
rze”, O, B, Josć Ftchegeray'u", + 

Popularyzował w Polsce to, co budzjło 
ó ujm samiymi gfębsze zajnteresowania wier 
nie i sumiennie Z tego stanowiska popu- 
laryzatorskego bogaty q tak różnorodny 
płon pracy Święcjckiego zasługuje na 

anie i szczery podziw, Było 
w tem dużo umiłowania j ogrom pracy. 

A pozatem praca na bdrdzo rozległem 
poła socieczno-narodowem, Nic, co się 
wiązało z fastami pracy dla dobra narodu, 
nie było mu obcem, ani cbcjętnem. Dawał 
wszędzie najłepsze swe siły. 

Pazatem — bardzo rozległa służba pu- 

- iiadużywaniem 

  

  

  

  

  

          

      

  

О1Е ŚWIĘCICKI 
1931) 
bliczna honorowa, W wielu zagadnieniach 
współpracował z -Sienkjewiczem, Orzeszko- 
wą, Prusem i Osuchowskim, z którymi łą- 
czyły Święcickiego bardzo serdeczne stosun 

ki. Na przyjęcjach w salonach dr, Bennje- 
ga, Deotymy i in., gdzie nie ograniczano 
się wówczas na banalnych rozmowach, sta 
łym bywał uczestnikiem, żywy biorąc 
udzja! w wieju poczynaniach. 

Warsz, Tow, Naukowe mjanowało go 
swymi członkiem, Polska Macierz Szkołna 

wiełe mu zawdzięcza. Był w gronie inicja- 
torów tej instytucji, później zaś wicepre- 
zesem zarządu. Kasa literacka 'mjala go w 
gronie prezesów komitetu, a następnie w 
poczcie członków honorowych, Dbając © roz- 
wój usziachetniającej kultury muzycznej, 
zajmował sję instytucjami w tym zakresie, 
będąc prezesem Lutni oraz Tow, Muzyczne- 
go. Tow, im. Eljzy Orzeszkowej obraio go 
również na prezesa, Był prezesem komite- 
tu zjednoczenia Śląska z Macerzą, człon- 
kiem honorowym Dowborczyków į t, d. 

Gdy tylko warunki połjtyczne pozwolj- 
ly na zrzeszenie sję uczestników powstanja 
narodowego 1863 roku, powstał związek, 
którego jednym z głównych organizatorów i 
prezesem w ciągu szeregu lat ostatnich był 
Šš. p. Juljan Ado Święcjcki, cjesząc sję bez 
wzgłędnem zaufaniem kolegów powstań- 
ców j wielkim autorytetem moralnym w ca 
łem społeczeństwi 

Czynne uczestijctwo w powstaniu 1863 
roku i długje nieskazjtelne życje otaczało 
aureolą czej i sławy białą głowę prezesa 
Święcickiego, który był żywą wśród nas pa 
miątką i widomym symbolem powstania 
styczniowego, 

Głos jego w każdej sprawie byi głosem 
wzorowego Połaka i uczciwego człowieka, 

W kwestjach dobra j honoru Ojczyzny, 
prezes Święcicki nie znał żadnych kompro 
mjsów, będąc ogniwem w łańcuchu, iączą- 
cym przeszłość z przyszłością, * 

Protest ten budził sumienia polskie i 
zwracał się przecjwko jnicjatorom kontynuo 
wania na osobach sukcesorów powstańców 
kar, wymierzonych powstańcom przez wła- 
dze rosyjskie, 

Posiadając: gięboką wiedzę ekonomiczną 
i niezwykłe doświadczenie życjowe, ten bo 
jownik o Polskę, zasłużony pisarz i dzia 
łacz, chwycił w ostatnich latach znowu za 
pióro, aby wykazać  hietylko njecelowość, 
lecz wręcz szkodliwość pod wzgłędem naro 
dowyśm, ekonomicznym j nawet fskalnym 
zamierzeń powtórnej konfiskaty mienia po- 
wstańców, 

    

  

  

   

  

    
   
   

   
   

  

i cel ten' osjagnięty 
ickjego p. t. „Kor 

we w świetle cyfr” — 
3 je orojektv ponowneį konfį- 

mienja powstancow“ (1932) . 

klano “ 
„tzrezwyczajk 

to gigantyczny film, który daje wierny 
obraz kraju, gdzie nie obowiązują żadne 

prawa moralne. 

w tych dniach w kuie „Hollywocd” 
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cierpliwości rodziny 
jest nieużywanie 

cukru w potrawach. 

Odpowiednio przyprawione 
smaczne i higjeniczne jedze- 
nie — to Kardynalny waru- 

nek i podstawa zdrowia, 

Szczypta cukru, dodana podczas 
gotowania do wszystkich prawie 
potraw, jarzyn, zielonego groszku, 
tasolki, marchwi, szpinaku, kalafjo- 
rów, kartofli, brukselki, kapusty, 
i pomidorów, do potraw mięsnych, 
ryb, klusek, kaszek, zup z płatków 
owsianych, jak również innych zup, 
nadaje każdej z tych potraw wla- 
ściwy jej smak, podnosząc nadt 
jej wartość odżywczą. 

  

  

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO —     
  

JUBILEUSZ TEATRU 
POLSKIEGO NA ŁOTWiE 
s. własna). 

Przez zamarźniętą szybę wagonu, 
błysnęły jaskrawsze światła latamń. 
Krótki i wyrazisty okrzyk  konduktora 
zwiastował, że iesteśmy już w Rydze. 

Pomimo wczesnej godziny spostrze 

gam na dworcu p. W. Czengery, kie- 

rownika artystycznego Teatru Polskie- 
go na Łotwie, który w imieniu zespołu 
„wita i składa podziękowanie za przy- 
bycie na obchód jub'łeuszowy. 

" Zapowiedziany program obchodu. 
nie uległ najmniejszej zmianie. 0 godz. 
10 rano w kościele Matki Boskiej Bo- 
lesnej odbyło się nabożeństwo uroczy- 
ste, z przemówieniem ks. Skokowskie- 
go, który podniósł wielkie znaczenie 
społeczne i oświatowe Teatru Polskie- 

' go na Łotwie, nawołując do wytrwa- 
'_ mia na zagrożonej placówce, 

Wieczorem o godz. 8-mej obszerna 
sala Rosyjskiego Teatru Dramatyczne- 
go wypełniła się doszczętnie. Przybyło 
na przedstawienie jubileuszowe 1100 
osób. Ё 
"Wśród publiczności zauważyliśmy 
na sali radcę poselstwa R.P. P. J. šmi 

'_ gielskiego, konsula polskiego w Rydze 

"p. W. Kołankowskiego, sekretarza kon 
- sulatu p. Rybickiego, prof. Krzyża- 

nowskiego z Warszawy, prof. Roszcze 
 wskiego, prezesa związku Połaków na 
Łotwie p. Wilpiszewskiego, przedsta- 
wicieli połskiej frakcji sejmowej, rad- 
nych miasta Rygi * in. 

      

| 

  

Pozatem licznie reprezentowane by- 
ło nauczycielstwo szkół polskich, oraz 
młodzież klas wyższych, 

Natomiast z nieustalonych powo- 
dów nieobecni byli na sali prezes Tow. 
łotewsko-polskiego zbliżenia, przedsta 
wiciele Rządu, oraz administracji ło- 
tewskiej. . 

W oryginalnej, opartej na zupełnie 
nowych zasadach  inscenizacyjnych, 

  

„ _ Piotr Swyłan 

założyciel Teatru Po!skjiego na Łotwie. 

wystawiona pod reżyserją p. W. Czen- 
gery, nieśmiertelną komedję A. Fredry 
„Pan Jowialski“, przy zastosowaniu 
ilustracji muzycznej w wykonaniu or- 
kiestry pod kierownictwem W. Ostow 
skiego. 

Wprowadzenie ewolucii dziesięciu 

SŁOWO 

DEBATA GENERALNA 

na konferencji rozbrojeniowej 
Przemówienie ministrów Simona i Tardieu 
GENEWA, PAT, — Jako pierwszy mów 

ca debaty generalnej na konferencji rozbro- 

jeniowej zabrał głos minister spraw zagrani 

cznych Wieikieį Brytanji Simon, który w 
godzinnem przemówieniu sformułował pro- 

gram angielski Na wstępje Simon wyraził 
przekonanie, że wypadki na Dalekjm Wscho 

dzje nie moga być uważane za argument 

przecjw użyteczności konferencji rozbroje- 

niowiej, rączej czynia one pilniejszem zreałi 

-zawanie jej zadań, 

Simon nie nalega na zniesjeje obowiazu- 

jącej służby wojskowej, a jedynie wzywa de 

znalezjenia praktyczne metody ograniczenia 

cyfry eiektywow, Angija jest pozatem goto- 

'wa Współpracować w pracach, zmierzają- 

cych do zmniejszenia rozmiarów okrętów 
wojennych i de zakazu używania najcjęż- 

szej artylerfi, W korrkluzjij wskazał Sjmon na 

krwawe konsekwencje tjiaska dawnych kon 

ierencyj pokojowych j wyrazjł nadzieję, że 

konferencją zakończy się sukcesem, 

Po Simonie zabrał głos minister  Tar- 
djeu, którego przemówienie, wypowfadane 

z wiełką swadą, kilkakrotnie przerywane by 

ło oklaskami, Na wstępie Tardjeu odmalo- 

wał sytuącję ogólną, wskazując na to, że kon 

ferencja mie jest jedyną sprawą, która zaj- 
muje rządy. Sprawy finansowe i ekonomicz 

ne absorbuja także jch uwagę, Czyniąc wy 

raźną aluzję do wewnętrznej polityki niemie 

ckjej, minister Tardieu podkreślił, że walki 

  

„partyjne dochodzą do niepokojącego paro- 
ksyzmu, a polityka międzynarodowa staje 
się w nich stawką, Wynika stąd uczucje nie 

ufności i daje się znowu słyszeć brzęk bro- 

ni, Zadaniem konferencji jest przygotować 
ograniczenie j redukcje zbrojeń w zgodzie z 

4 zasądami, które wykluczają identyczność 
sytuacji poszczególnych państw, Zasady te 

— to bezpieczeństwo, wykonanie zobowią- 

zań, sytuacja geograficzna oraz. warumki spe 
cjalne. Aby dokonać tego dzieła, trzeba uni- 

kać błędów, popełnionych w cjagu 13 lat 

ubiegłych, » 

Daleį Tardieu oświadczył, że Francja go- 

towa jest bez żadnych zastrzeżeń  ograni- 

czyć swe zbrojenia na obecnym poziomie. 

W razje przyjęcia płanu francuskiego goto 

wa jest ona rozpatrzeć możliwości dalszej 

redukcji swojch zbrojeń,  Streściwszy pro- 

jest francuski, Tardien wezwał konierencję, 
aby ge przedyskutowała, Ze swej strony go 

tów jest dyskutować jnne  prejekty, ale 
Francja nie wyrzeknie się swoich poglądów 

na organizację pokoju, Jest on przekonany, 
że rozbrojenie bez organizacji byłoby niesłu 
szną premją dła tych, którzy przeważają fi- 

czbą į technika, Dzieło organizacji pokoju 

wymagać będzie wiele czasu, Obecna gene- 

racja zapewińe nie dokora tego, ale jej za- 

daniem — zakończył Tardjeu — jest rozpo 

"cząć to dzieło, 

  

Obniżenie szacunku w P.Ż.U.W. 
OŚWI3DCZENIE W.-MIN STRA STARZYŃSKIEGO . 

WARSZAWA, PAT. — Sejmowa komi- 
sja adminįstračyjna pod przewodnictwem 
wicemarszalka Polakiewįcza rozpatrywala na 
sobctnjem : posiedzeniu wniosek posłów 
Stron, Łudowego w sprawie obniżenia o 50 
proc, stawek ubezpieczeń budowłi od ognia 
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Wniosek Str. Ludowego refero 
wał pos, Długosz, 

W dyskusji zabierali głos pos, Araszkje 
wicz (Str. Lud,), poseł Rymar (KI, Nar.), 
wicemarszałek Polakiewicz į pos, Moczulski 
(BB), ; 

Wiceminister skarbu Starzyński ošwjad- 

czył, że Ministerstwo Skarbu wyda w naj- 
bliższym czasje zarządzenie, aby Powszech 
ny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych obni- 
żył szacumek, niezależnie od uskutecznionej 
na rok 1932 obniżki przeprowadzonej we- 
dług projektu, o dalsze conajmniej 10 proc, 
Da to składkę na rok 1932 około 50 miljo- 
nów, podczas gdy sama premja w 1930 r. 
wynosiła 76 miljenów, Ministerstwo Skarbu 
zażąda, aby przeprowadzona została obniż- 
ka szacunku budowli według żądań įndywi 
dualnych, Po cśwjadczeniu wiceministra Sta 
rzyńskiego wniosek Stron, Lud, stał nieak 

tualny, 
  

Tajemnica kiejnetów Ciunkiewiczowej 
NIEZWYKŁE DZIEJE KASJERKI 

Z KAWIARNI 

Sprawa Olbrzymiej kradzjeży kiejnotów i 
luter w krakowskim Grand Hotelu zatacza 
coraz szersze kręgi. Jak  donosiliśmy one- 
gdaj p. Ciunkjewiczowa została aresztowa 
na wobec poważnych poszlak, że kradzież 
klejnotów jest sprytnie zaaranżcwaną misty 
fikacja w celu otrzymania wysokiej premii 
zsekuiacyjnej, " 

Przeszłość p. Ciunkjewiczowej jest nie- 
zwykle bogatą i jej karjera życiowa może 
śmiało posłużyć za temat dła interesujące- 
go filmu kryminalnego, 

KASJERKA W KAWIARNI 

Marja Ciunkjewiczowa, dziś 45-letnja ko 
bieta, ze ślądami dawnej urody na szerokiej, 
otyłej twarzy, nazywa 51е х domu Jakucka 
i pochodzj z Warszawy, 

Mając lat 18 zostałą kasjerką w kawia- 
rence przy uł, Bielańskiej nr, 5, W tym o- 
kresje czasu poznaje Stanisława Gralińskie- 

„go vel Dramińskiego, za którego wychodzi 
zamąż, Pożycie małżeńskie trwa jednak 
krótko: już po dwóch latach Gramińsk;j - 
Dramiński umiera na suchoty, 

PRZYJACIÓŁKA BARONA PŁK, 

ENGELHARDA 

Dwudzjestołetnia wdowa wynajęła mie- 
szkanie przy ulicy Freta 15, W tym czasje 
poznała rosyjskiego pułkownika gwardji ba 
rona von Engelharda, z którym nawiązała 
bliższy stosunek, Baron kupił jej piękne 
mieszkanie przy ułicy Królewskiej 29, Dra- 
mińska, która nie wierzyła w trwałość u- 
czuć Engelhardą starała się zabezpieczyć 
swą przyszłość. Wstąpiła na kursa akusze- 
ryjne j ukończyła je, Po uzyskaniu dyplomu 
otworzyła scbże przy ul, Zielnej 12 zakład, 
reklamując sję, jako akuszerka j masażyst- 

hajduczków, podnosiło wielce żywość: 
akcji. Pomysłowo rozwiązano zakoń- 
czenie sztuki. Przy opowiadaniu baje- 
czek i dykteryjek przez p. Jowialskie- 
go, stopniowo wszyscy usuwają się ze 
sceny. Po chwili ulatują nawet ptaki z 
klatek. Pozostaje p. Jowialski sam, re- 
cytując w zapale swe opowiadania. 

, Stylzowane dekoracje. i kostjumy, 
wykonane według pomysłów p. |. Ry- 
kowskiego, dopełniały artystycznej ca- 
łości. W wykonaniu fredrowskiej ko- 
inedji, widoczny był pietyzm wielki, 
we wszystkich szczegółach <czuć było 
umiejętną i doświadczoną rękę kierow 
nika teatru i reżysera p. W. Czengery, 
który również odniósł wielki sukces 
artystyczny, jako wykonawca roli ty- 
tułowej. 

Wśród zespołu na płanie pierwszym 
wyróżnić należy p. Janinę Skrobecką 
(Helena), zawodową artystkę polską, 
która swym talentem i wielką indywi- 
dualnością artystyczną, zdobyła ogól- 
ną sympatię publiczności. 

Humor w komedji był godnie re- 
prezentowany przez p.p. O. Kondorze- 
wą (Pani Jowialska), H. Rydzewską 
(Szambelanowa) i S. Jarsk'ego (Szam 
belan). Podkreślić tu należy wiełki u- 
miar artystyczny tych artystów, unika 
jących wszelkich przejaskrawień sce- 
nicznych. 

Pozostałe role znalazły świetnych 
wykonawców w osobach: p.p. Siezie- 
niewskiego (Ludmir),  Michalewicza 
(Wiktor) i Murskiego (Janusz). 

Po ukończeniu widowiska zebrał 
się na scenie komitet organizacyjny 

swego chlebodawcę, 

  

Wkrótce nastąpiło zerwanie między Dra 
minska a Engelhardem: Zakład akuszeryjny 
prosperował kiepsko, wreszcje wdowa Zzki- 
kwidowała g0, Zaangażowała sję jako ka- 
sjerka do znaduego podówczas w stolicy ta- 
tersała Charłupskiego. 

DRUGIE MAŁŻEŃSTWO 

Po kilku miesiącach wyszła zamąż za 

Tym razem pożycie 
małżonków trwało półtora roku, Charłupski 
dał żonie przy rozejściu się z nia większą 
sumię pieniędzy, za które rozwódka otworzy 
ia sobie mleczarnię przy ułjcy Świętokrzy- 
skiej 3, Mieczarnia zbankrutowała po 6 mie 

siącach, 
Charłupska znalazła sobje w międzyczasie ę 

bogatego przyjaciela, jednego z poważnych 
finansistów warszawskich. 

CZERWONY PROTEKTOR 

Wybuchia wojna, Charłupska wyjecha- 
ła do Rosji, gdzie poznała i poślubiła wkrót 
ce Połaka, właścicjela majątku p. Ciunkie- 
wicza, Po pewnym czasje, tuż przed rewo- 
lucją zaprzyjaźniła się Cjunkjewiczowa z 
ówczesnym potentatem finans, rosyjskim, 
poźniejszym ambasadorem Sowietów: Kras 
snem. Porzuciła męża i wyjechała z Kras- 
sinem do Paryża, Dzięki przemożnej pro- 
tekcji swego nowego przyjacjela, zdołała 
przewieźć przez granicę _rosyjską  wielka 
ilość biżuterji, 

Qd tego czas mieszkała w Paryżu, gdzie 
Krassjn wspomagał ją finansowo j kupił jej 
kilka nieruchomoścj, 

Jak już pisaliśmy, Ciunkiewiczowa przy- 
jechała do Polski by osiąść tu na _— stałe, 
Oskarżena miała dwie siostry. Starsza 
Prakseda była artystką teatrałną 1 zmarła 
w Łodzi, młodsza Wanda mieszka w War- 
szawie, Jest żona poważnego kupca, 

obchodu jubileuszowego, delegaci roz- 
maitych instytucyj spotecznych, oraz 
cały zespół artystyczny teatru. Na 

strój na widowni panował podniosły. 
Każdemu przemówieniu  towarzyszy- 
ły gorące oklaski. 

  

Janina Skrobecka 

wybjtna artystka dramatyczna 

Teatru Poiskjego. 

Pierwszy zabrał głos prezes Žwiaz 
ku Polaków na Łotwie, oraz prezes ko- 
mitetu jubileuszowego p. Jarosław Wil 
piszewski, obrazując całokształt pracy 
ideowej teatru. Z przemówienia tego 
dowiadujemy się, iż w ciągu pięciołet- 
nego okresu odbyło się przedstwień 
polskich 92, — z tej liczby 33 na 
prowincji, Ogólna ilość widzów wyno- 
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wkłady już od jednego złotego 

"można nabywać w P. K.O. 

      
W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

Nabywając w 

— В, К 0. 
KSIĄŽECZKĘ OSZCZĘDNOŠCIOWĄ | 

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

jową, składając miesięcznie po 8 złotych, miożna wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek. 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłaią. 

Po latach 10-ciu wartość tych dowodów podwaja sięi wynosi 

40, 100 i 200 złotych, а 

które płatne są na każde żądanie. Dowody oszczędnościowe można 

w każdej chwili zamienić na gotówkę w P. K. O,i jej Oddziałach, 
otrzymując wpłacone pieniądze wraz z narosłemi odsetkami. 

WRMIRE 

jeżeli chcasz mieć ulokowaną gotówkę bezpiecznie 
i dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamiętaj 
o udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

: — — — — 

Ę CENTRA! A: Warszawa, Jasna 9. 

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

i jej Oddziałach w odcinkach 
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Józef Weyssenhoff wstępuje na ekraa 
( PRZY REALIZACJI „PUSZCZY) j 

Jeden z najznakomitszych pisarzy na- 

szej literatury Józef Wieyssenhoff, genjalny 

piewca Połesja, który 'zb.ogacji nasze piś- 

miennictwo kartami. niezapomnianej pięk- 

ności, rzuca uroki gwiej „Puszczy'* na ek- 

rań A że zbiega sję to akurat z 40-lecjem 

jego wspaniałej twórczości, którą ma ucz- 

cić specjalny komitet z Panem Prezyden - 

tem lgnacym Moścjckjm na czele, przeto- 

tembardzjej interesuje to uczczenie 

Weyssenhoffa śrebrnym laurem fjlmowym, 

Jesteśmy w atelier dcwiękowem, gdzie 

ser Ryszard įske į scenarjopįsarka p. 

Zofja Dromiewjczowa w przerwie pomię- 

dzy zdjęcjanii udzielają nam jaformacyj, 

-- Społeczeństwio, — mówię do nich — 

ególnie interesuje sję losami tego właś 

nie filmu ze wzgłędu na drogą całej Polsce 

osobę Weyssenhoffa. Film ten jest jakgdy 

by własnoścją całego kraju. 

i — Uświadamiamy to sobie doskonałe, 

-— odpowiada rež. Biskė, — i rozumiemy. 

nas 

reż 

  

sz! 

  

jakie obowiązki nakłada filmowanie dzieła 

Weysi 

  

-nhffowskiego. Uczyniliśmy wszyst- 

, aby „Puszcza* została przetranspo- 

nowana na ekran z całym pietyzmem nałeż 

  
ko t 

  

nym temu świetnemu utworowi j jego 

twórcy. 

Zawdzjęczając uprzejmoścj reżysera i 

   sce tkj obrazu. otrzymujemy dokładne 

inforniacje a ich dotychczasowej pracy nad 

„Puszczą“. 

edząc tuż przed cudownie stylowa de 

koracją w stylu hiszpańskim, wyobrażają- 

cą ową willę w Bjarrjtz, gdzje rozgrywa 

się prolog dramatu pomiędzy Teo, Edwar- 

dem į markįzem Toledo, skrzętnie notuję... 

„„A miec,, przeszło dwa mjesjące w 

dobrach poleskįch hr, Jarosława Potockiego 

w Zagórzu, w Krzywoszynie , Rzepicho- 

wje... Wędrówki po opisywanych przez au 

  

tora „Puszczy““ tajemnych jej gąszczach, - 

pod przewodnictwem starych myśliwych, U  ppakakAŁAAAkakAAAkAkAkAAAkAAkA AAA kkk AAAA A 

siła 40.000 osób. Następnie przema- 
wiał przedstawiciel frakcji sejmowei 
polskiej, poseł jan Wierzbicki. 

W imeniu ZASP-u oraz Teatrów 
wileńskich p. Zbigniew Śmiałowski wy 
głosił przemówienie następującej tre- 
SCi: 

„Każden żywy naród o głębokich 

podkładach kultury, najsilniej daje wy 
raz swym intelektualnym i kultural- 

nym przejawom w sztuce scenicznej. 
Teatr jest zawsze najpotężniejszym wy 
razicielem myśli, kultury, obyczaju, hi- 
storji i poziomu artystycznego narodu. 

To też tem większa, tem głębsza * 
donioślejsza jest rola teatru na obczy- 
źnie. 

Teatr polski na Łotwie powstał z 
inicjatywy prezesa Piotra Swyłany, a 
prowadzony wysiłkiem i energją arty- 
styczną dyr. W. Czengery, przy ma- 
terjalnej pomocy Rządu Łotewskiego, 
odgrywa w całokształcie kultury pol-. 
skiej, niepospolitą rolę, nawiązując ni- 

ci łączące rodaków na Łotwie z Ma- 

cierzą połską. 

Czyn ten nie może pozostać bez 

echa w dziejach teatru polskiego, jak 
teatr połski tutaj, mie może nie mieć 

najwydatniejszego poparcia nietylko 

społeczeństwa polskiego, lecz w pier- 
wszym rzędzie czynników reprezentu- 
iących Polskę. 

Chwila dzisiejsza, zamykająca w 
sobie pięciołetnią działalność Teatru 
Polskiego na Łotwie winna być chwilą 
utrwalenia losów tej arcyważnej pla- 
cówki i dania jei możności rozwoju i re 

> M 

   

których odbył praktykę odtwórca roli strzel 

ca Moroza — Tadeusz Ordeyg... Filmowa- 

nie akcji Weyssenhofiawskiej w dostojnych 

ramach obyczaju myśljwskiego i całej e- 

gzotykj puszcz paleskich,... 
Następnie miesiąc pracy w atelier dźwie 

kowem... Dokładne odtworzenie wszyst- 

kich wnętrz powieścj, Wiłla w Bjarrjtz 0- 

raz Turowicze, rw których sielanka Reni 

(lny Benity) i Edwarda (Karewjcza) z0- 

staje przerwana przez przyjazd pięknej, znry 

słowej Tea INina Grudzjńska), porzucają- 

cej 'markiza Toledo, 

ce; markiza Toledo (Jerzy Marr). 

— Koniec, Doskonale, A co jeszcze z0- 

stała? 

— Jak pan widzi, ostatnja scena w tej 

willi j synchronizacja muzyczna, którą o- 

piekuje się Wars, twórca partytury filmu 

„Na Sybir”, 

Pragnę zapytać jeszcze o parę szczegó 

łów, ale njema już na to czasu i niema re- 

sera, który nagle znikł, Zapala się mil- 

ijon żarówek, Cudowne wnętrze willi, wy- 

słanej makatamj skrzy sję jak drogocenna, 

cyzełowana szkatułka, I w szkatułce tej spo 

czywa klejnot, prawdziwy klejnot kobiecy 

w jakjejś zupełnie bajecznej toalecje z la- 

my, piękna p. Nina Grudzińska — zmysło- 

wa, głodna użycja Teo Weyssenhoffowska, 

Głos reżysera, Na jego rozkaz wchodzi Ka- 

rewicz., 

Zdjęcja do ostatniej sceny pierwszego 

sijlmowanego, a pięknie zapowiadającego 

ję na ekranie dzieła Józefa Weyssenhofia 1 

rozpoczęły się, Z.ski. 
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KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ŻY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

prezentowania sztuki polskiej. Te ży- 
czenia z głębi serc ślą wam: związek 

artystów scen polskich w Warszawie i 

Teatry/ wileńskie". 

Następnie przemawjali: kurator 

polskiego wydziału oświatowego p. A. 

Tałłatt-Kiełpsz, członek zarządu Pol- 

skiego Tow. Dobroczynności p. M. 

Wyrzykowski w - mieniu wszystkich 

  

Władysław Czergery 

kierownik artystyczny Teatru Pol- 

skiego na Łotwie, 

organizacyj polskich w Rydze, p. |. 

iBrye, w imieniu wszystkich organiza- 

cyj połskich w Dyneburgu, przedsta- 

wiciel Ros. Teatru Dramatycznego w 

Rydze, baron R. Unger, przedstawi- 

cieł Teatru Białoruskiego w Rydze, 

8



MARSZALEK PIŁSUDSKI 
HONOROWYM OBYWATELEM GMIN WOJEW. 

WILEŃSKIEGO 
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA 

DYPLOMOW т 
W niedzielę dnia 7 lutego odbyło 

sę uroczyste wręczenie Panu  Mar- 
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu  dy- 
plomów obywatelstwa . honorowego 
wszystkich gmin wiejskich i miejskich 
województwa. wileńskiego przez przy 
byłych w tym celu do Wilna delega- 
tów poszczególnych powiatów woje- 
wództwa. 

Już w okresie obchodu  10-lecia 
wskrzeszenia niepodległośc:. Rzeczypo 
spofitej poczęły rady miejskie i gminne 
naszego województwa, rodzinnej zie- 
mi Pana Marszałka, manifestować swą 
miłość i oddanie ukochanemu Marszał 
kowi, mianując go swoim Obywatelem 
honorowym. Za ich przykładem pośp'e 
szyły inne gminy i po szeregu uchwał 
realizacja tego zbiorowego hołdu zna 
lazła wyraz w formie przepięknie, z 
artyzmem wykonanych dyplomów, о-- 
patrzonych licznemi podpisami, przy- 
ozdobionych rysunkami miejscowych 
artystów, z uwzględnieniem widoków 
i motywów z okolic Wiłeńszczyzny. 
Dyplomy te zostały grupami* według 
powiatów oprawione w albumy z pie 
częciami woskowemi. 

Kiedy obecnie Pan Marszałek Pił- 
sudski zaszczycił ziemię wileńską swe 
m odwiedzinami, nadarzyła się sposob 
ność, aby w ukochanem przez niego 
mieście Wilnie, którego honorowym o- 
bywatelem jest już od roku 1919, — 
oddać mu hołd i cześć przez wręcze- 
ne wspomnianych dypłomów. 

Aundencja wyznaczona . została na 

godz. 13 w wielkiej sali wiłeńsk' ego 
pałacu Reprezentacyjnego, w którym 
Pan Marszałek zamieszkał na czas swe 
go tu pobytu. Na audjencię przybyli 
delegaci wszystkich 111-tu gmin wiej 

„skich i miejskich z członkami Rady 
Woj. ' Wydz. Woj. na czele, aby do- 
konać aktu złożenia Panu Marszałko- 
wi hołdu wdzięcznej ziemi wileńskiej, 
która mocą .jednomyślnych uchwał 
swoich reprezentacyj gmin wiejskich 
miejskich obwołała Pana Marszałka 

swym Obywatelem honorowym. 
Przed oznaczoną godziną delegaci, 

Rada Wojewódzka, Wydział Woje- 
wódzki ustawiły się w półkołu, ocze- 
kując przybycia Pana Marszałka. O 
godz. 13 Pan Marszałek przybył w to 
warzystwie p. wojewody Beczkowicza 
do Białej sali pałacu. kmieniem zebra 
nych przemówił radny gminy, członek 
wydziału powiatowego brasławskiego, 
zarazem członek Rady  Woiewódzkiej 
pos. Witold Kwinto w te słowa: 

PRZEMÓWIE=IE POS, WITOLDA 
KWINTO 

Umiłowany Nasz Wodzu! Przypadi mi 
w udzale wiełki zaszczyt przemawiania do 
Ciebie jmijenjem zebranych w tej saj przed 
stawącjeli gmin województwa wileńskiego, 
reprezentujących mijljon zgórą  mieszkan- 
ców tej zjemi. Zdajemy sobie sprawę, że 
imię Twe j czyny należą do ogólnej skarb- 
nicy historycznej narodu į wskrzeszonego 
Państwa Polskiego; wiiemy, że wielkie Twe 
serce ogarnia cały: naród, wszystkie zjemje 
odrodzonej Ojczyzny, jak długa j szeroka. 
Równie dobrze jednak wiemy, że w sercu 
Twem., jak sam o tem nieraz mówiłeś, go 
reje wyjątkowy sentyment j umiłowanie do 
tej zjemj wileńskiej, która Cję na świat wy 
dała i skąd orli Twój duch rozpoczął !ot 
podniebny. To też mieszkańcy ziemi wileń- 
skjej widzą w Twej csobije nietylko bohate- 
ra narodowego i siewcę zjaren przyszłego 

rozwoju i potęgi Rzeczypospoljtej, którego 
ielbić j podziwiać należy, lecz również i 

tej ziemi, uko'cjela jej krzywd dziejo- 
п j orędownika zgodnega  współżycja 

   

    

    

h 
* wszystkich jej narodowości, Stąd też za- 

pewne j to zjawisko znamienne, że ilekroć 
przychodzj ta składania Ci przez mieszkań 
ców tej ziemi cz hołdu, ceremonja zaw 
sze nabjera cech wyjątkowej prostoty oraż. 
głębokiej serdeczności i cjepła, Z tem cje- 

PRZIZOWEC ZAW POZY ZSY KE TT RORY TTSOSROCZ) 

delegat harcerstwa polskiego skaut- 
mistrz F. Sk'erszkan i inni, 

Następnie odczytane zostały tele- 
gramy gratulacyjne, których otrzyma- 
no przeszło 80. 3 

Depesze nadesłali: łotewski mini- 
ster oświaty Kenisz, minister spraw za 

granicznych R. P. A. Załeski, minister 
pełnomocny R. P. w Rydze M, Arci- 

szewski, cały szereg konsulów R. P.. 
Tow. im. Ad, Mickiewicza opieki kul- 
iuralnej nad rodakami na obczyźnie, 
dyr. instytutu badań  narodowościo- 
wych, A. Zelwerowicz, J. Janusz, ks. 
Skierkowski, autor sztuki „„Wesele na 
Kurpiach“, większość szkół średnich i 
podstawowych polskich 

   
   

_ Zaznaczyć należy, że organizacje 
Jtewskie i niemieckie, _powstrzymały 
sę od złożenia życzeń jubileuszowych. 
„Na ręce p. dyr. W. Czengery zło- 
żono wiele adresów, ozdobnie wykona 
nych, oraz barwne wiązanki kwiecia. 
W imieniu zespołu i kierownictwa Te- 
atru dziękował zebranym za wyrazy u- 
mania p. S. Jarski. Po uroczystościach: 
obchodowych,  komitet organizacyjny 
podeimowai ze staropolską. gošcinno- 
ścią przedstawicieli i delegatów roz- 
maitych organizacyj i prasy. 

W nadwyraz miłym i sympatycznym 
nastroju, spędziliśmy godzin kilka, in- 
formując sę dokładnie o żmudnej i wy 
ieżonej pracy na obczyźnie. — й. $. 

(D.;'G.-N.) 

ZN 

ь 
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piem z glębį serc naszych piynącem, z tą 
dumą szlachetną, pochadzącą ze świadomo 
Ści, że jesteś z krwj j koścj synem tej zje 
mi, przychodzjmy j w dniu dzjsejszym do 
Cjebie, aby w įmjenju wszystk ch gmin wo 
jewództwa naszego prosić Cję, Panje Mar- 
szałku, o przyjęcie dyplamów obywatestwa 
henorowego, Zdajemy sobje sprawę, że czy 
ny twe, że twe tytaniczne zapasy o Polskę, 
o którą stoczyłeś knqwawe walki orężne na 
polach bitew i niemniej zacjęte a ofjarne 
zmagania z rodzimą niezgodą, mówią same 
za siebie; nikt i nic bardzjej, niż te czyny 
mie potrafj Cię uczcjć j uhonorować, To też, 
składając Ci dypłomy obywatelstwa hono 
rowego naszych gmin, jako skromny wy- 
raz naszego hołdu, prosimy raczej, abyś 
przez jch przyjęcie zadokumentował n'ero- 
zerwalność tych więzów gorącego umiłowa 
ma, które łączą Wileńszczyznę z Twą oso- 
bą. Proszą Cie o to obecni tu przedstaw 
ciele gmin naszego województwa, z któ- 
rych niejeden miał szczęście walczyć pod 
Twojm przewodem o niepodległość „Tej, 
która nie zginęła”, 

Kończąc swe przemówienie p. Kwinto 
wzniósł okrzyk: „Niech żyje Marszałek Pił 
sudskį!“ Okrzyk powtórzono trzykrotnie z 
zapałem. 

Pan Marszałek obchodził szeregi 
delegatów, przyjmując z ich rąk dy- 
płoty, interesując się ohyginalnym wy 
konaniem tychże i zadając pytania po 
szczególnym delegatom. Pan Marsza- 
łek zezwolił na dokonanie zdięcia fo- 
tograficznego uczestników  uroczysto- 
Ści. 

W końcu, podziękowawszy delega- 
tom, Pan Marszałek opuścił, sałę, że- 

gnany gromkim okrzykiem: „Niech 
żyje!” 

   

  

. Pogorzelska, Dymsza, 
Krukowski. Walter. 

  

Walka z przesądami 
Pomimo, że” obecnie daje sę zauważyć 

wzrost popularności haseł racjonalnej djete- 
tyki, uparcje trwa przesąd o tem, jakoby 
cukjer hamował apetyt u dziecj i wpływał 
na „powstawanie kwasów*, Jest to przi 
niesłuszny j szkodłiwy, a wynika z odb. 
zumienja właścjwości cukru j prąw, które 
mu. podlega trawienie tego najstrawniejsze- 
go węglowodanu, 

Jedną z takich właściwości iest szybkje 
wywoływanie wrażenia sytości słodką potra 
wą i długotrwałość tego miłego  uczucja, 

które jest następstwem dostarczenia vrga- 
nizmowi rzeczywistej wartośc; kałorycznej z 
najwydatniejszego jej źródła, jakim jest cu- 
kier, 

_ Najntywsze i bezwzględnie racjonalne dą 
żenie higjeniczno - djetetyczne w kjerunku 
odżywiania się lekko strawnemi potrawa- 
mį rošlinnemį j unjkanja ciężko strawnych 
produktów mięsnych j tłuszczów są mo: 
da wprowadzenia w życie tylko wtedy. 
żeli potrafimy wykorzystać właściwość 
żywcze j smakowę oukru, Znając tę cechę 
natychenjastąwiego nasycanja nie powjnniś- 
my oczywiście podąwać dzjecnjom o słabym 

apetycje słodkich potraw na pierwsze da- 
nie, ani między jedzenjami, Każda matka 

wi edzjeć o tem powinna, że żadnych pokar 
mów spożywać nie wołno, dopóki zawar- 
tość żołądka nie zostanie strawjona, Proces 
ten trwa około 3 godzin, a nie stosowanie 
się do wskazań  higjen'cznych  prowadźj 
właśnie do zaburzeń, które popułarnjie na- 
zywłają kwasami, 
„Możemy więc zupełnie swobodnie spra- 

wiać ucjechę naszym małym stołown'kctn, 
a dorośli nie będą napewno protestowalį, į 

   

   

  

    

     
     

podawać jakr fęcej ułubjonych słodkich 
dań, Pamijętać przytem nale: każda ły 
żeczka cukru dodana dó po ienia podno y i 
Si jego wartość aż 4 20 kałorjj ciepinych, 
idatego też hasło „szczypta soli — szczypta 
cukru* posjada wielką rację j stosowanie 
jego w codziennem życju prowadzi do po 
prawy smaku w wjększoścj potraw j pod- 
niesienia jch wartości odżywczych, 

  

   
NIEŻ ъ 

publiczności plażą z 

  
  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Lardwarowie 
sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej 7pomiędz 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dia В т 

piaszczysiym 
brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILN”, MICKIEWICZA 4. 
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SŁOWO 

KRONIKA 
wileńrka 
    
      
       

WTOREK # 

Dziš 9 Wscnód słońca g. 7.34 

Ee Zachód słońca g. 16.48 
Popielec 
a T 

Spostrzeženia Zakiadu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

7 ата 8 lutego 1932 roku, 

Cišnienįe šrednjė: 758, 

Temperatura šrednja: —!1. 

Temperatura najwyższa: —4, 

Temperatura najniższa: —14, 

Opad w mm,: 01. 

Wiatr: północno-wschodn. 

Tendencja: słaby spadek, wzrost, 

Uwagi: pół pochmurno. ; 

URZĘDOWA 
— Gen. Żeligowski u Marszałka Pił 

sudskiego. — W poniedzałek 8 lute- 
go, w godzinach popołudniowych, p. s 
Marszałek Piłsudski przyjął w  pala- 
cu, w przerwie między swojemi zaję 
ciami, gen. broni Lucjana Żeligowskie 
go na dłuższej rozmowie. 

MIEJSKA 
— Czy kontroła podatkowa  transpor- 

tów Kol, będzie Znjesnjona? Władze skar- 
bowe przy ustalaniu podatku obrotowego 
korzystają z danych uzyskanych przez kon 
trolę przewozów kolejowych. 

Kontrola ta jest często wykonywana 
zbyt gorłjwie i pawoduje uciążliwe trudno- 
ści manjpułacyjne j kupiec ucjeka od prze 
wozu koleją, korzystajac z autobusów, jak 
wiadomo wolnych od wszelkich rewizyj, 

Siery gospodarcze Wj!eńszczyzny zarów! 
na jak władze kolejowe domagają sję znie- 
siena tej zbędnej kontroli, będącej pawtó- 
rzenįem tylko kontroli ksiąg zarówo dostaw 
cy tuwaru jak j jego odbiorcy. $ 

— Liczne podania © ponioc. — Do Opie 
kj Społecznej magjstratu wpływa stałe dość 
dużo próśb o pomoc, pracę jtd, 
Wczorajszy ' jednak dzjeń był naprawdę 

rekordowym, bowiem tego rodzaju podań 
złożyło aż 400 osób. к 

— Pomoc bėzrobotnym, Odbyio się po- 
siedzenie sekcji pomocy przy komitecje bez 
robocja. Postanowiono żądać dalszych kre 
dytówi w celu rozszerzenia akcje pomocy na 
bezrobotnych njeobjętych zasjikamj . Fundu- 
szu Bezrobocja. 

— Wybory do Rady Kasy Chorych. 
Jak się dowiadujemy w maju odbędą 
się wybory do Rady Kasy Chorych tak 

w Wilnie jak i na prowincii. Odnośne 
przygotowania są już czynione, 
— Kary za pracę nad ustaloną normę, Po, 

upomnjenjach właścicjełj pekarg O nieza- 
trudnjaniu robotników ponad 8 godzin, jn- 
spektor pracy przystąp: obecnie do wymie 
rzania kar, W związku z tem ciciele pie 
karń rozpoczęli naradę z cechamį  pjekar- 
skijemij celem zatrudn'enja bezrobotnych pie 
karzy w godzinach, pzekraczających dla 
pracowników stałych 2-godzjnny dzień pra 
cy. Narady jeszcze trwają, lecz należy się 
spodziewać, że już wkrótce część bezrobot 
nych piekarzy znajdzje pracę. 

— Nowa fabryka, — Przy ul, Połoc- 
kij 4 uruchomiono nowa fabrykę cukjerków 
i czekołady, 

WOJSKOWA 
— Zmiany personalne w DOK II. 

Dotychczasowy szei sztabu DOK III 
płk. Janiszewski został przeniesiony 
do Kowla na stanowisko zastępcy do- 
wódcy pułku. Szefosstwo sztabu obej 
muje pułk, Perkowicz, b. dowódca 
KOP-u w Nowogródku. 

Jednocześnie opuszcza DOK  kie- 
townik okręgowego urzędu PW i WF 
ppułk. Kotowicz, mianowany dowódcą 
pułku w Brodnicy. Nowy kierownik 
urzędu jeszcze nie wyznaczony. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Senator Preiesor Bronisław Rydzew- 

ski v projekcje reformy. ustrolu szkolnego.— 
Prezydjum Klubu Społecznego - powiadamia, 
iż na najbliższej „Czarnej Kawie", mają- 
cej się odbyć w dniu 10 bm,, w sali Kasy 
na Garnizonowego przy ulicy  Mjckjewicza 
nr 13, senator prof, Bronisław Rydzewski 
wygłosi odczyt pod tytułem „Projekt Usta- 
wy o reforme ustroju szkolnego", początek 
o godz, 18, Wejście za zaproszenjami 2 zł. 
dła akademików 1 zł. Po odczycie, jak zwy 
kle odbędzje sję dyskusja, 

— źe Stowarzyszenia Lekarzy Polaków 
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ogólnego użytku 
dogodnym dla kąpieli 

  

w Wilnje, — We czwartek dra Ii lutego 

rb, w łokalu łzby Lekarskiej (ul, Mostewa 
nr 8 m. 21) o godz 21 odbędzie sję zwy- 
czajne posjedzenje członków St-nja, na któ 
rem dr W, Odyniec wyglos: odczyt pt.: 
„Samobójstwo wśród młodzjeży”, 
— Doroczne walne zebranje Związku 

Literatów, — Zgodnie ze statutem Zarząd 
ZZLP w Wilnie zwołuje na środę 10 bm, 
godz, 18,00 doroczne Walne Zebranje swych 
złonków zwyczajnych. Na porządku obrad 

ozdane Zarządu za rok 1931—32, Ze 
    

  

   e odbędzie się w siedzibie Związku, 
Ostrobramska 9, W razje braku quorum 

zebranie odbędzie sę w drugim terminie 
tegoż dnja w ty:nże lokalu o gzdzjnje 18,30 
j będzje ważne bez wzylędu na ilość obec 
nych, 

Środa Literacka w tym dniu ne odbe- 
dze się. 

— Odezyt antropožaijezny. P. Aleksan- 
der Pozzo, współpracownik założonej przez 
Rudolfa Ste'nera Wolnej, Wyższej Szkoły 
Wiedzy Duchowej (Goethenaum w Dor- 
nach, Szwajcarja) wygłosi we wtorek 
dn, 9 lutego, o godzinie 7-ej wiecz, w sali 
Domu Rosyjskiego (Mickiewicza 22 — 
»rama obok Brystolu) wyklad na temat 
„Twórczość moralna człowieka”, Będzie to 

drugį z cyklu wykładów antropozoficznych, 
p. Pozzo, lecz stanqwiący całość samą w 

sobje, Po wykładzie, wygłoszonym w jęz, ro 

yjskim, prelegent odpowie na ewentualne 

zapytania, 

Wstęp 20 gr. — 1 zł. ; 

— Wilenskie T-w4 Artystow-Plastykow, 

podaje do wiadomosci, że walne Zgroma- 

dzenie T-wa odbyło się w-dniu 24,1 br., 

na którem został wyłoniony na rok 1932 Za 

rząd, w skład którego weszli: jako prezes 

— Ludomir Śleńdzjńsk:, wice-prezes— Jerzy 

Hoppen, skarbnik — Stefan  Narębski, bi- 

bljotekarz Kazjmierz Kwiatkowski i sekre- 

tarz Michał Rouba, t 
— Odczyt gen. Żeligowskiego, 

W niedzielę wieczorem w Auli Kolum 

nowej USB gen. Żeligowski wygłosił 

odczyt pt. „Rola ziemi Wileńskiej w od 

rodzeniu gospodarczem Polski*, Pre- 

legent w nader ciekawem ujęciu omó- 

wił obecny kryzys gospodarczy, jego 

skutki w rolnictwie i przemyśle oraz 

wskazał sposoby walki z nim. Gen. 

Żeligowski zalecał intensywną pracę 

w gospodarstwach, wzmożenie wy- 

twarzania towarów włókienniczych, za 

chowanie samowystarczalności gospo- 

darczej przez co podniesie się w kra- 

ju handel krajowy i zyska się rynki 

zbytu towarów. . 

Odczytu zen. Żeligowskiego z ce 

kawością: słuchali: wiceminister skarbu 

Zawadzki, wojewoda Beczkowicz, wi- 

  

  

    

  

      

cewojewoda Jankowski J]. M. rektor 

Januszkiewicz i inni  przedstaw- 

ciele władz. 
RÓŻNE 

— Kto się sparzył na gorącem, ten na zjm 

n*m dmucha, — Dość sjlne mrozy + obfite 

epady śnieżne nasuwają obawy powodzi na 

wiosnę, Władze miejskie już cbecnie zasta 

nawjają się jad akcją na wypadek podniese 

nia sję wody ,wi Wjłii, a w pierwszym rzę- 

dzje o zabezpieczeniu niżej położonych te- 

renów, 

— podziękowanie, Bratnja Pomoc į Ko- 

ło Krajoznawcze przy Liceum įm, Filoma- 

tów składa tą drogą serdeczne padzįekowa 

nie pani Sokołowskej za bezinteresowne 

wypożyczenie mówi z Bazaru Ludowego 

na udekorowanje sali na zabawy urządze- 

ne w dn, 31 stycznia j 6 lutego br. 

— Pogłoski o komisarzu rządowym 
w magistracie. — Z obowiązku dzien- 
nikarskiego notujemy  ponawiaiące się 
znowu wersje o szybkiem  rozwiąza- 

niu wileńskiej Rady Mieiskiej i miano- 

waniu przez władze nadzorcze kom sa- 

rza. 

Wedle tych samych pogłosek ko- 

misarzem ma zostać p. mjr. Ossowski, 

komendant PKU w Wilnie. 5 

Ostateczna decyzja ma zapaść ja- 

koby w najbliższym czasie. 
— Pedziękowanie dla Unii żywego Ró- 

żańca, — Archidjecezjalny Instytut Akcji 

Katolickiej 'w Wilnie niniejszem tą „drogą 

składa gorące podziękowanie dła Unii Ży- 

wego Różańca Parafjj Świetego Rafała w 

Wilnje na ręce PWielebnego Księdza Pre- 

fekta pawła Bekjsza za nadesłaną ofjarę na 

cele Akcjj Katolickiej w  kwocie 100 zł. 

(sto zł,), 

— Sprostowanie, — W niedzjelnym nu 

merze naszego pisma w ogłoszeniu firmy 

L. Pikjel į Šyn „Biały Tydzień” zostało o- 

puszczone słowo  „przedłużamy”, należy 

czytać: D/H, Leonard Pjkiel i Syn, Wjel- 

ka 7, wob“c dużej frekwencji przedłużamy 

Biały Tydzień", 
— Kormminjkat -—Wobec wielkiego natło 

ku publiczności w dniu wczorajszym na 

premjerze wielkjego arcydzieła filmowego 

sterowiec „L.A. 3" dyrekcia kina „Pan* u- 

przejmie prosj pubiiczność o łaskawe przy- 

byjwanie na poczatki seansów, $ 

Poczatkį seansėw o godz.: — 4, 6, В 1 

10,30, 
— Kurs OO i 

Związku watelskie. 1 

Wilnie, Ra Wychowania Obywatelskie 

go organizowany przez Zrzeszenie , Woje- 

wódzkie Związku Pracy Obywatełskiej Ko- 

biet w Wilnie rozpoczyna sję w środę dn. 

10 lutego rb. punktualnie o godzinie 10 та- 

no, w lokalu Zwijązku Urzedn'kow Kolejo- 
wych, przy ul. Słowackiego Nr 11 (dom w 

ogrodzie), 
Program Kursu można ОЁг ć wi loka- 

lu Sekretarjatu przy ul. Jagjeś jej Nr 

3-5 m. 3, lub przy ul. Słowackiego Nr 1!. 

у BALE I ZABAWY 
— Dziś odbędzje sję ostatni tradycyjny 

wtorek karnawału, urządzony staraniem Ko 

  

  

  

Obywatelskiego 
Kobiet ow 

      

" mitetu Domu św. Antoniego w sałi Hotelu 
Georges'a, Początek o godzjnie 8 wjecz,, o 
północy ukazanie sję śledzja popielcowego 
zakończy zabawę, Bilety da nabycja u pp. 
gospodyń, 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26* — w Teatrze na Pohulan 

ce, Dziś, we wtorek, dnia 9 bm., « godz, 
8 w. odegrana zostanie porywająca sztuka 
Istvana Mjhalę „Mam łat 26% w reżyserji 
Ww. Radułskjego, N'ezwykle śmałe postawie 
nie zagadnienia oraz jego aktualność spra 
wieją, że sztuki słucha sję w nieustannem 
napięciu. 

Jutro i dni następnych „Mam lat 26", 
— „Tak się zdobywa kobiety” -— W Tea 

Do wszystkich organizacyj społecznych 
m. Wilna 

Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka 
tołickiej w Wiłnie zwraca się z uprzej 
mą prośbą do wszystkch organizacyj 
społecznych m. Wilna stojących na 
gruncie zasad chrześcijańskich j ka- 
talickich o wzięcie udziału w uroczy- 
stym obchodzie 10-cio lecia rządów 
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Ojca Św. Piusa XI przez delegowanie 
pocztów sztandarowych w dniu 14 lu- 
tego rb. na uroczyste nabożeństwo do 
Bazyliki o godz. 10 m. 15 oraz na a- 
kademję papieską punktualnie o godz. 

13 (1 po południu) do wiełkiej Sal 
Miejskiej (Ostrobramska 5). 

Kurs regjonalny dla działaczy społecznych 
nych, — Z jnicjatywy T-wa Popierania 
Wiedzy Regjonalnej w Warszawie Sekcja 
Kulturalno-Oświatowa Rady Wojewódzkiej 
BBWR kiłka swych ostatnich posedzeń po 
święajła sprawie zorganizowania kursów re 
gjonalnych dla dzjałaczy społecznych z te- 
renu województw: wileńskiego, nowogródz 

kego i poleskiego, 
Kursy odbędą sjię w Wjlnje w dniach 12, 

13 ; 14 bm. W programie 15 wykładów, 
obejmujących swą tfeŚcją aktualne zagadnie 

Burza nad gmin 
WILNO. — Wczoraj w nocy nad gmina 

radcszkowįcka szalai niezwykle silny hura- 
gan powodując znaczne szkody, Wicher 
zerwał kįlkadziesiąt strzech j kominów, u- 
szkodzį! przewody koniunikacyjne, wyrwał 
cały szereg starych drzew, 

Podczas zadymki 3 strażników sowieckich 
zbłądzjło na nasze terytorjum, 

nia, związane z h'storją, ustrojem państwo- 
wym, zagadnienjam; kulturalno _ oświato- 
меп į pracy społecznej w terenje. 

Na ostatniem posedzeniu Sekcji, odby 
tem pod przewodnictwem p, Mieczysława 
Matuszkjewijicza w piątek dnja 5 bm, usta- 
iony został skład prelegentów, W  cjagu 
tych trzech dnj trwanja kursu słuchacze 
zwiedzą Wilno j bedą na przedstawieniu w 

teatrze, \ 

ą radoszkowicką 
* * 

Podczas ostatnich zamieci. śnieżnych na 
terenje pow, śwjecjańskiego, dzjśnieńskie- 
go, wiłejskiego i mołodeczańskiego uległo 
zniszczeniu 50 drzew, 25 słupów telegr.-te- 
lefonicznych i nieustalona bliżej ficzba da- 
chów w domach chłopskich, Opady śnieżne 
sięgają 2 mtr, 

  

WILNO, Ze Stołpców donoszą, iż 
dnia 5 bm. dokonano na,  terytorjum 
Białorusi sowieckiej na szlaku „kolejo- 
wym Mińsk — Mohylew  zuchwałego 
napadu na pociąg wiozący prowiant 
dła wojska. ; 

Nieznani sprawcy zatrzymali po- 
ciąg przez zatarasowanie toru belka- 

Nadużycia przy 
prawos 

WILNO. — Władze śledcze prowa 
dzą dochodzenie przeciwko administra 
cji cerkwi prawosławnej św. Mikołaja, 
której zarzuca sie różne nieformalności 
przy sporządzaniu aktów Ślubnych i 
umożliwianie ponowne zawieranie 

ciąg sowiecki 
mi : kamieniami, Znajdującą się w po- 
ciągu eskortę oraz służbę kołejowa na 
pastnicy rozbroli i porzucili w rowie. 
Zawartość 12 wagonów towarów spo- 
żywczych napastnicy naładowali na 
przygotowane sanie, z którymi ukryli 
się w lesie. ; 

udzielaniu ślubów - 
ławnym 
związków małżeńskich osobom 20- 
natym. Nadużycia wyszły na jaw na 
skutek skargi M. Gurjanowei, ze wsi 

Traszkuny gm. niemenczyńskiej, mąż 
któwej ożenił się poraz drugi z niejaką 
Pawłowkinową. 

  

Konkurs filmowy „Casina” . 
— Konkurs fihmowy  „Casina“, — Od 

dnia dzisjejszego zaczynamy drukować ku 
pony zniżkowe na film produkcji europej- 
skiej (Ściślej czeskiej): „On j jego siostra”, 
Bohaterem tego fjlmu jest świetny komik 
czeskį Vlasta Burjan, Film „On i jego sjo- 
stra“ jednocześnie reprezentuje komedję К- 

nową ij to w nowym zatunku, bo dźwięko- 
wą, Dla mającego nastąpić głosowania kon 
kursowiego film ten jest doskonałym przy- 
kładem swego rodzaju, Pozostałą wytwór- 
czość europejską omówimy rjebawem, 

й ` Tad, ©. , 
  

  

| Kupon „ONi J 

znizkowy „CASINO i 
1L 1932 r. ważny na dzień 9. 

trze Lutnia, — Pełna humoru i tempera- 
mentu, arcywesoła komedja | Verneuj 
Tak się zdobywa kobiety” ukaże się 

we wtorek dnja 9 bm, o godznie 8 w. w 
Teatrze Lutnia. Widowisko to cieszy sję w 
Wilnje zastużonem powodzeniem dzięki dow 

cipnej treścj, doskonałej režyseriį K, Wyr 
Wicza oraz koncertowej grze zespołu z pp.: 

Brenoczy, Detkawską. Bieleckim, Jaśk'ewi 
czem, Wyrwiczem j Wolłejką na czele. Ce- 
ny propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

jutro o godzinie 8 w, „Tak się zdobywa 
kobiety", 

— Gjścinne występy Władysława Waite_ 
ra — w Teatrze Lutnia, — Dna 12 bm. o 

8 w. pierwszy występ świetnego ko- 
Władysiawa Waltera, najpoputarniej- 

szego artysty w całej Polsce, który wystą- 
Di na cze snego doborowego' zespołu, 

Biłety wcześniej nabywać można w Tea- 
trze Lutnia. 
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spec POJUTRZE 
211% САСМЕМЕ 

4 klasy 24 Lot. Państw. 

Polska Loterja Państwa- 

wa daje największe szanse wygrania bo 

połowa losów wygrywa 

ООО az. 
dla nowonabywcy 40 zk, 

Kołektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
ASME SIR КОЕННЕ НЕЬ ЗТ 

WILNO, WIELKA 44. 
„AAbAAAAAAAAA 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Małżeństwo 

Heljos — Obcym wolno całować 
Hollywood — Noc przedślubrta 
Casino — On i jego siostra 
Pan — Sterowiec L, А. 3 

Stylowy — Pod modrem niebem Argen- 

tyny. : 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Troje dzieci zatruło się czadem. 
Od zbytnio napałonego pieca uległo 
zatruciu troje dzieci Wacława Strawow 
skiego (Kolejowa 13): 5-letnt Zenon, 
4-letni Witold i jednoroczny Edmund. 
Rodziców w tym czasie nie było w do 
mu i gdyby nie sąsiedzi, dzieciom gro 
ziła śmierć, Płacz i wołanie o pomoc 
zdecydowały, że drzwi do m'eszkania 
wyłamano i zatrutych już w stanie nie 
przytomnym wyniesiono na śnieg, Le- 
karz pogotowia stwierdził _ poważny 
stan chorych. 

— Aersztowanie oszusta, — Na 

NA FiLM 

EGO SIOSTRA" 
W DŽWIEK. KINO 

     Srodek tak wspaniale usmies 
rzający bėle,jest ezęsto przed= 
miotem podrabiania. Dia 
tego też przy bólu glowy I 

   
8 t, przežiębiėniu, reuma= 

А yzmie, naležy przyjmowaė 
BOSH tylko tablętki, które jak 6 

š opakowanie opatrzone »ą 
znakiem BAYER . 

ISTNIEJE TYLKO JEDNA ASPIIUNA! 
AAA 

    

Radjo _wileńskie 
Wtorek, dnia 9 łutego 1932 r. 

11,58 Syghał czasu, 14,10 program dzien 
ny, 14,15 muzyka baletowa j lekka, 15,15 
kom, z Warsz,, 16.15 „Djeta dła uzdrowień 
cow““ — odcz, z Warsz, wygłosj M, Morż. 
kowska, 15,50 Aud, dla dzjęcj z Warsz,, 
16,20 „Byran —- król poetów  romantycz- 
nych“ odczyt z Warsz, wygłosj l, Repłow- 
ska, 16,40 Codzienny odcjnek powieściowy, 
16,50 wielcy śpiewacy (płyty), 17,10 „Poł 
ska jako kraj przemysłowy w ródzinje na- 
radów* — odczyt z Katowic, 17,35 koncert 
z Warsz, 18,30 Radjowa gazetka rzemieśl 
nicza, 19,00 wiesola audycja litewska, 19,20 
„Ze świata radjowegó* — pogad, wygłosi 
Alfred Daun, 19,40 program na środę, 
19,45 Pras. dziennik radjowy z Warsz,, —- 
20,00 „O generale szeregowcu” — odczyt z 
Warsz, wygłosi A, Bortkiewicz, 20,15 kon 
cert sołjstów, 21,55 sk: Л а 7 
MWarsz., 22,10 koncert solisty z Warsz, 
22,40 kom. i muz. tan, z Warsz, 2300 — 
koncert symfoniczny, 4 

  

zynka techfńjczna Z : 

ESU TRERKTINS AS VAS K TEAM 

skutek skarg Hcznych | poszkodowa- | 
nych został aresztowany | Franciszek 
Pawłowicz (Majowa 18), który poda 
wał się za przedstawiciela krakowskie 
go banku kredytowego i jako  takii 
przyjmował zamówienia na obligacje 
dolarowe. i 

— Zlodziejeusekwestr a 
tora. — W zgoła zagadkowy sposób 
dostali się złodzieje do mieszkania se 
kwestratora Kasy Chorych Jana — а- 
kóbowskiego (Piłsudskiego 20) wykra 
dając mu z kieszeni spodni kilkaset zło - 
tych gotówki. Piemiądze te były wła-- 
snością K. Ch. Mieszkanie znajduje 
Się na 3 piętrze i złodzieje mieli się 
dostać przez lufcik (?) 

1 
(Dokończenie kroniki wileńskiej na str, 4-ej)  
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Wybuch gazu w kotłowni kolejowej 
WILNO, — W kanale tunełu dworca о- 

sabowego w Wilnie, służącym do zsypywa 

nia węgla do kotiowni dworca, uszkodzony 
został przewód gazowy. Wczoraj zrana, za- 

uim przystąpiono do naprawy riry, Opusz- 
‚схопо dla ostrożności do kanału płonącą 

świecę, ażeby sprawdzić czy robotnicy. mo- 
gą zejść do kanału, Mimo tego, że wentyle, 

_ Niebezpieczn 

doprowadzające gaz, były już od dwóch 
dni zamknięte i próba ze świecą wykaza- 

ła, że ujebezpieczeństwo nie grozi, znajdu- 
jące się w kanale resztki gazu w pewnym 

moriencje wybuchły j poparżyły ślusarza 
Stanisława Wojnisza, Inni robotnicy zdołał: 

wyjść z wypadku bez szwanku. 

  

a ślizgawka 
PIĘĆ OSÓB WPADŁO DO JEZIORA 

/WILNG, W niedzielę podczas šli 
zgawki xa ieziorze Rozalja gm. janow 
skiej wskutek załamania się lodu wpa 
dło do wody 3 chiopców i 2 dziewczy 
ny, Zarządzona akcja ratunkowa przy 
pomocy wiościan i ślizgających się 
chłopców zakończona została pomyśl- 
nym wyrńikiem. Niejaki 17-letni Wa- 

ciaw Giłewicz z naraženieni wiasne 
go życia wyciągnął tonące dziewczę- 

ta oraz jednego chłopca, Dwóch in- 
mych chłopców wyciągnęli włościanie. 
Wszystkich _odwieziono do szpitala. 
Bohaterskiemu chłopcu urządzono 

owację. 
m name 

C. W, $, (WARSZAWA) — WILNO 6:6 

Jakkolwiek niedzielny przeciwnik bokse- 
rów. wileńskicu — CWS, — Warszawa, był 

-zmacznye siabszym, niż Polonia, iub Łotwa, 
to jednak mecz budził ogólne zajnteresowa- 
nie i odbył się. w .atmesierze gorącej, 

Jak zawsze przesadna kurtuazja naszych 
sędztów pczbawjła nas zwyciestwa, a Wojt- 
kiewicza najzupelniej zasłużonego zwycię- 
stwa, Poqadto, najzupełniej uepotrzebnie 
oddaliśmy punkty Walkowerem, W wa- 
uze muszej prócz Krzeczkowskiego, któ- 
ry był wstawiony, do składu, lecz zacho- 
+owal, mamy Bagińskiego, a w najgorszym 

'razje mógl spróbować któryś ź junjorków. 

Wyniki poszczegółnych spotkań wypadły 
następująco: 

Waga kogucja: Śmiech (CWS), 
*— Głowacz, Ten ostatni przez długi czas 
mie walczy! próbując szczęścia w zapaśni- 
ttwje, Niewiadomo, czy będzie z niego Cy- 
ganżewicz, a w boks'e stracił dużo, Prze- 

Waga piórkowa: Orlicz — Łuk- 
min, Niezły technicznie i dostatecznie agre- 
sywny Oriicz (widzieliśmy go już w Wifnie 
na ringu) miał pecha, Trafił na doskonały 
tizien Łukrujna, który zmienił system walki 
i szedł do boju jak lew, ю 

Nie pomogła rutyna Orlicza, ani jego 0- 
strożność — przegrał zdecydowanje. Należy 
życzyć, aby Łukmin był zawsze takim, jak 
w spotkaniu z Orliczem, 

Waga iekka: Bartosiak — Matiu- 
kow, Po ostrej, zaciętej walce sędziowie 
«rzekli: rermis, Audytorjum podzjelło się na 
dwa obozy, przyczem liczniejszy był zdania, 
że Matjukow zasłużył na zwycięstwo. Był 
On przez cały czas agresywniejszy i wyraž- 
nie przeważał w drugiej rundzie, Technicz 
nie, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę nóg i 
asortyment cjosów, gorszy оё Bartosiaka, 
Zresztą startem i różnorednością ciosów 
wszyscy zawodnicy warszawscy przewyż- 
szają wilntjan. 

Waga półśrednia: „Zygmunt“ - - 
Pimik, Znów zwycięstwo Wilna, Pilnik, o 
«tórym organizatorzy meczu podali w aii- 
szach „chluba Wiina* postarał się nie za- 
wieść, Wygrał jak zawsze zdecy- 

OGŁOSZENIE 
Kdmoryk Sądu Grodzkego w Wilnie re- 

"wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy uł. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art, 1030 U.P,C. 
ogłasza, że w dniu 9 lutego 1932 r., od go- 
„dziny 10 rano w Wilnie, przy ul. Stefań- 
skiej Nr 6, odbędze sję sprzedaż z prze- 
targu pubłycznego ruchomości, należących 
dy Dawida Bernsztejna, składających się z 
„materjałów piśmiennych, oszacowanych na 
sumę zt, 1025, 

; Komornik (—) A, Macjejowski. 

R KT KT O o A! 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru l-go, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Zakretowej 2, na zasadzie art, 1030 U.P.C: 
ogłasza, że w dniu 12 lutego 1932 r., od go- 

dziny 10 rano w Wilnie, przy w, Św, Mko- 
laja Nr i, «ibędzie się sprzedaż z przetargu 
aubłjicznego ruchomości należących do firmy 
A, Szur Synowie w Wilnie, składających sę 
ze szczotek, !amp =lektrycznych, lakieru e- 
maljowego do baniek i zaprawy do podłóg 
it, p. oszacowanych na sumę zł. 653, 

Komornik (=) Wł, Matuchnjak, 

    

  

      

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Kurczowo Ścisnęła rękę mężczyzny. 
głębi parku zaszczekał pies. 
— Pierwszy raz w życiu słyszy pa 

ni szczekanie psa? — zadrwił odsu- 
wając ją oschle. —- Proszę się uspo- 
koić. Trzeba się zastanowić nad tem, 

"co pani powiedziała. Nie mogę wyie- 
chać, dopóki nie skończy: się śledztwo, 
ale jutro... Spodziewam się, że jutro 
będę swobodny. Możemy się spotkać 
wę wtorek, tam, gdzie zawsze. ° 

6smej: dobrze. A przedewszystkiem, 
: P miech się pani nie denerwuje. 

w 

    

   
    

   
   

   
ostatnich słowach zadźwięczała 

pieszczotliwa nuta. Kobieta chciała 
coś odpowiedzieć, ale przerwało jej 
ziów szczekamie psa, któremu zawtó 

— томаю ujadanie dzieś na dziedzińcu. 
No, dosyć! Niech pani ucieka. Pręd 

ko! O ósmej, we wtorek.. 
To mówiąc, zniknął za drzewami. 

Kobieta pobiegła w. przeciwną stronę. 
"Nie spojrzała nawet na leżącego na 
ziemi Woolvorta. 

Ryszard zbudził się o świcie. Pier- 

wszą osobą, którą zobaczył, był do- 

- któr Kristi, pochylony nad  wezgto- 

wiem. 
Ale Ryszard odczuwał nieznośny 

ból w głowie: najmniejszy ruch wy- 

woływał nieznośną mękę... 
" — Niech się pan nie rusza, chwa- 
ła Bogu, wszystko skończyło się do- 
brze, — uspakajał doktór, zaraz po- 

| czuje pan uige. :   

dowanie, W drugieį rundzie o mały włos 
"ie było K,O. Sytuację uratował gong, Gdy 
by Pilnik miał więcej rutyny „Zygmunt“ 
byłby gotów, 

Waga średnia: Karpiński — Wojt 
kiewicz, Jakkolwiek Wojtkiewicz walczył 
nieco gorzej niz ostatni raz, to jednak wy- 
grał ; choć sedziowie orzekli inaczej, dia 
widzów pozostał zwycięzcą, Karpiński znacz 
uje wyższy od Wojtka, polował początko- 
мо па К.О. W pierwszej już jednak run- 
dzie, po kiiku mocnych cjosach, zrozumiał 
że „„daj Boże wytrzymać, 

Wyn:k ogólny remis 6:6, nie biorąc pod 
uwagę wałkoweru ; wojtkowego zwycję- 
stwa. 

Przed j po meczu wałczyło КИКа par ju- 
ujorków — perwsy krok bokserski, 

W wadze lekkiej Znamierowski (WKB) 
pokonał swego, kolegę klubowego  Rotkie- 
wicza, Zwycięstwo mało  przekonywtujące, 

W wadze półśredniej Oszejda (Pogoń) 
pokonał makabistę Karczmara, Błyskawicz- 
ne tempo skończyło się już w pierwszej run 
dzie. 

Waga średnia: Dzjurkowski (TUR) 
— Bogumił (Pogoń), W pierwszej rundzie 
Bogumił gromi Dziurkowskiego, w drugiej 
doprowadza do stanu, graniczącegę z nie- 
poczytalnošcią. Mimo wszystko niezwykle 
twardy i ambitny „turzak* zdobywa się 

na wysiłek i wali jak cepami, W wyniku 
tej młócki Bogumił poddaje się, 

Po wałkach komendant ośrodka W. F, 
kpt. Herhołd rozdał nagrody zwycięzcom w 
walkach „pierwszy krok bokserski", 

Sędziował w ringu p, Kłoczkowski, na 
punktach kpt, Herhbold i przedstawiciel 
CWS-u. у 

Mascottą warszawiaków była ogromna 
agratka wpięta w sznury ringu, Jak wiemy 
nie przyniosła cna wiełe szczęścja druży- 
nie, (t) 

    

  

ARROW Tj A K 

SŁOWO 

wilcze zęby 
— Akademickie Koło Muzyczne podaje 

do wiadomości człońtków AKM, że we śro- 
dę dnja 10 bm,, odbędą się próby w Ogni- 
sšku (Wielka 24) Sekcja — mandoljn stów, 
godz, 10, -Sekoja Grkjestrowa godz, 11, 

Z SĄDÓW 
Epilog tragicznego wykładu w 
Instytucie Europy Wschodniej. 

W dniu 4-go czerwca 1930 .. przybył do 
Wilna dla odbycia wykładu w Instytucie Na- 
ukowo-Bada czym Europy Wschodniej prcef. 
Sta: iłew L*w ński. 

, Na dwo cu spotkał profesora dyrektor 
zatładu J. Jędrzejewicz i mrof. S. Glazer 
kiórsmi prot. Lewiński udał się do gmachu 
po Tyszkiewiczowskiego, gdzie pr ygctowa- 
no dla niego pokój g Ściany. Jedno ześnie 
prof. Lewiński umówił się z prof. Glazerem 
spotkać n» uniwersytecie. 

O umówionej godzinie proł. Lewiński 
udał się do mieszkania pro!. Glazera gdzie 
przebył do godziny czwartej, poczem cdpro- 
wadzony prze prof, Glszera wrócił do lnsty- 
tutu gdzie miał wygłosić odczyt. 

Ok ło godziny 6 m. 30 prof, Głazer zo- 
stał zaalarmowany wiadomością, Że wykład 
prof Lewińskiego nie odbył się ż powodu 
jego nieprzybycia i że niewisdomo gdzie 
się on znajduj». Przypuszczając, że prof. Le- 
wiński uległ jakiemuś wypadkowi, pr f. Gla- 
zer w tow»izystwie pro! Ehrenk-eutza i asy- 
stenta dr. Świaniewicza udali się niezwłocz= 
nie do gmachu Iustytutu gdzie wraz z dyr. 
Jędrzejewiczem wszczęli "poszukiwania. Vo- 
szukiwania dały nadspodziewane wyniki. Oto 
na dnie szybu przygotowanego dla zsinstalo- 
wania windy leżało ciało prof. Lewińskiego. 
Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowego 
stwierdził. zgon. 

„Sprawą tą zainteresował się Urząd Pro* 
kuratorski, który zarządził natychmiastowe 
śłedztwo. W wyniku badeń wstępnych do 
odpowiedzialności pociągnięto kierownika in- 
Żyniera-architekta St. Miecznikowskiego, pro- 
wadzącego roboty w gmachu po-Tyszkiewi- 

IE ź ramienia Dyrekcji Robót Publicz- 
nych, . 

Zarówyo na wczorajszym przewodzie są- 
dowym jak i podczas dochodzenia wstępnego 
Miecznikowski tłómaczył się tem, że odpo- 
wiedzialuošci za powyższy wypadek ponosić 
nie może, ponieważ w du. 15 V. 1930 zosta- 
ła umowa r. związana z Dyr. Robót Publicz- 
nych i skutkiem tego przestał być cdpowie- 
dzialnym kierownikiem robót i nie może po- 
nos'ć odpowiedzialneści za wypadki później- 
sze Jednocześnie oskarżony zaznsczył, 2е 
wszystkie miejsca niebezpieczne, między in- 
nemi i styb windowy podczas gdy kierował 
robotami byty należycie zabezpieczone. 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowe- 
go i wysłuchaniu przemówień pprokurstora 
Hejberta, powoda cywilnego adw. Rundo z 
Warszawy i obrońcy adw. Wilolda Swidy 
Sąd cgłosił wyrok na mocy którego inż. 
O został zwolniony od winy i 

ary. 

  

  

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

Ki LAU 

Konkurs 
na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Lidzie która działalnością swą 
obejmuje powiaty administracyjne: 
Szczuczyński. 

Lidzki, Nowogródzki, Wołożyński 1 

Kandydaci na to stanowisko winni wykazać. że: 
1) posiadają obywatelstwo polskie, 
2) czynią zadość warunkom przepisanym w art. 25 ust. 

porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. 
U. R.P. Nr 81, poz. 635) przy ewentualnem uwzględnieniu art, 76, 
nie drugie, tegoż rozporządzenia. 

Wynagrodzenie za pracę na tem 
wieraniu umowy służbowej. 

Nadanie stanowiska nastąpi prowizorycznie z tem, że w 

li 2 Roz- 
(Dz, 
zda- 

stanowisku będzie ustalone przy za- 

razie zada- 
walającei pracy na tem stanowisku, nastąpi stabilizacja, stosownie do po- 
stanowień przepisów służbowych. 

Podania udokum ntowane uwierzytelnionemi odpisami świadectw na- 
leży składać w „Kasie Chorych w 
periach z napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Kasy 

Lidzie w zapieczętowanych ko- 
Crorych 

w Lidzie — do godziny dwunastej w południe dnia 15 lutego 1€82 r. 
Do podania należy dołączyć dokładny opis życia (curriculum vitae) 

ze szczególnem uwzględnieniem pracy w instytucjach ubezpieczeń społecznych, 
Podania, które pozostaną bez odpowiedzi, 

względnione. 
Lida, dnia 5 lutego 1932 roku. 

należy uważać za nieu- 

Komisarż Zarządzający Kasy Chorych Ludwik Tem 
WAAAAA AAAA AAAA AAAA A AG AAAA AAA AAAA AAAA DAAD AAAA KAKA DA AAA AAAA AAAA AŚ AAAA AAAAAŚAAA NA 

— (o się ze mna: stało? Mam pu- 
stki w głowie. 

— Ktoś zranił pana w głowę, ale 
nie niebezpiecznie. Trzeba odpocząć, 
wszystko prędko minie. Niech się pan 
nie niepokoi, potem będziemy rozma- 
wiali. Teraz proszę to wypić. 

Ryszard przełknął szybko zawar- 
tość szklanki. Zimny napój orzeźwił go 
i dodał sił. 

Leżąc na łóżku. z zamkniętemi o- 
-czyma, starał się przypomnieć sobie, 
całe zajście. Zwolna wstawały, w jego 
pamięć wspomnienia nocne. ałe gdy 
chciał skojarzyć je z napadem rozpły- 
wały się we mgle, Ostatniem ogniwem 
był list Edyty, Wsunął szybko rękę 
pod poduszkę. 

List przepadł!. 
Ze zwykłą zimną krwią zapanował 

nad wrażeniem. Po kilku minutach 0- 
tworzył oczy i ze słabym uśmiechem, 
rzekł: 

— Czuję: się o wiele lepiej, panie 

doktorze, czy mogę wezwać Pellingto 

na? Pełlington to mój służący, 
— Nie sądzę, żeby to było wskaza 

ne. Pielęgniarka... i 
— Zapewn'am pana, że nie będę 

się przemęczał, — przerwał chory. — 
Miałem już raz coś podobnego, na 
froncie, kiedy byłem ranny w główę... 

Wiem, że trzeba czekać cierpliwie, 
aż pamięć powróci. Pellington był ze 
mną na froncie i wie, co trzeba robić. 
Nie będzie więc mnie męczył, a ja 
nie chcę widzieć nikogo, oprócz niego. 

— Dobrże! Ale pod warunkiem, że 
pan będzie miłczał, — zgodził się dok 

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

tór. — Zaraz przyślę tu Pellingtona, 
jeżeli wszystko dobrze pójdzie, po- 
zwolę panu wieczorem przyjąć dwie— 
trzy osoby. Za dwie: godziny powró- 
cę tu. 

— Dziękuję. doktorze! Proszę wy- 
tłumaczyć Pellingtogowi, co ma robić. 
Ten wierny służący wykona ściśle 
wszełkie wskazówki. 

Spokojny ton chorego uspokoił dok 
tora. Właśnie spotkał na korytarzu za 
miepokojoną Edytę i wesoło zakomuniko 
wał jej dobrą nowinę: 

— Chory czuje się doskonale. ju- 
tro wstanie. Ale teraz proszę go nie 
niepokoić, dopóki ja sam nie pozwolę. 
Bardzo ważnem jest, żeby chory miał 

spokój w ciągu pierwszych godzin po 
przebudzeniu. 

— Ach, doktorze! On 
wyzdrowieje? ‹ 

Doktór uspokoił Edytę 
szukać Pełlingtona. 

— Zamknijcie drzwi na klucz, Pel 
łingtonie. rozkazał Ryszard, kiedy słu- 
żący wszedł do pokoju. — I prędko о- 
powiedźcie mi, co się stało ze mną? 

Doktór Kristi... 
— Do licha z doktorami! Nie cho- 

dzi o doktora, tylko o mnie... 
— Słucham, sir. Znaleziono pana 

dziś nad ranem, koło czwartej godzi- 
ny, «w parku, pod drzewami, Leżał pan 
jak mieżywy. Ktoś ogłuszył pana sil- 
nem uderzeniem w głowę. Psy zaczęły 
szczekać i obudziły nas. Zaraz przenie 
śliśmy pana na łóżko. 

— Kto pierwszy mnie znałazł 
— Tommy Eblway. Przybiegłem 

naprawdę 

i poszedł 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Dstrab:amsk> 5 Początek seansu godz. 

Od poniedziałku 

BRYGIDA HELM +“ #% A R 
Kon.ertowa orkiestra pod batutą M. 

4, 6, 8, 10. — 
Kasa czynnia od godz. 3 m. 30 do 10, 

A 

ŽENS$TYO 
Salnichiego. 

Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 g:. 

  

Dźwiękowe 

Kino e cj 
ści, w nowej ro- 

HELiGS mantycznej kreacji 

Dziś premjera! Kusicielka fascy „ująca 

GBCYĄ WOÓLN 
W rol. męskiej Robert Monigomery. Nad. pregrem: Wielka sensacyjna atra»cja „Mówiące psy 

R-wja — Tań e it p. Na l-szy seans ceny zni?one. Seansv od.g, 4, 6.8 i 10.15: w miedz: od g. 2-ej. 

Norma Shearer 
niezapon ni+na „Rozwódke* w «l nowo- 
czestej panny zwolenniczki wolnej miło- 

© CAŁOWAĆ 
„Trubadur“ 

  

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28   
Dziś niesamowite przygody pięknej panny w tilmie p. t. 

„NOC PRZEDĖLUPNAĄ““ ---«. LOIS MORAN 
Nad program: dodatki dźwiękowe. Pzczątek o godz. 4, 6,8 i 10 15. 
ceny zniżone, Nastepny program: Potężny dźwięk, z żv i» R sji Sowieckiej p. t. 

W daie Świąt. o godz. 2-ej. Na pierwszy seans 
„W szonnach czrerwyczajki" 

  

DZWiĘKOWE KINO 

CG/INe© 
GWIELNA 47. tai. 15-41 

Dziš! Nie/rowu na s4amyen Ka 100 

GN I JEGO SIOSTRA 
„C. K. Feldmarszstek“ Viasta Burjan i wszechświatowej sławy, gwiazda ekranu Anny Ondra. 
Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie, SNad program; Przebojowe dodatki 

dźwiękowe. 
niedz. © g. 2:ei. "Na 1-szy seans ceny žnižone, Początek 6 godz, 1..6, 8 i 10.15, w 

pr». Kkomedja produxcji czeskiej p, t. 

W rol. gł. perła czeskiego 
moru, znakomity bohater 

hw - 
tilmu 

  

  

Dziś! Najwspsn.genjalne arcydzieło, o którem prasd Światowa orzekła jednc głośnie że „takieg: filmu jeszcze nie było" 

SterowiecL.A.3. 
Przedz wne dziełe wiecznej miłości, na której ile wykwitsją najpiękniejsze cnoty ludzkie: bohaterstwo, imponująca 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
«dwaga, koležeūstwo, obowiazki i p garda śmierci. W rolach głównych: JACK HuLT, RALPH GRAVES i urocza | 
posągowo peina FAY GRĄY. Nad pr gram ciekawe dedatki, Ze względu na wysoką wartość artystyszną film dla 1 

mtodzie2y dozxolony. — Początek o godz, 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni Świąteczne o godzinie 2-ej. — 

  

Dźwiękowy 

Kiuo-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAA AA AAA AA 

y M A A AS 

Snład Fortepienów, Piantn, Fisbalmonj: 

K. Dąbrowska 
(F-ma istni je od r. 1874) 

„. Wilno, Niem lecka 3, m. 11 

      

  

  
poza OESTE 

Ceny SELU zniżoneł 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

odniżoia cen węgla I kokia | 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wuso | 
Bivra — Jagiellońska 3, tel 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. @ 

| 

  

aks аааеаОНааейия — DOKTOR "A 

Lekarze Zeldowicz 
Muiwy: KOZWWNKZERAKKNEM chor. skórne, | wene- 
TEYYYYYYYYYYYYYYTYYYY ® 4 

ryczne, narządów mo- 
— czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. $ "7 DOKTOR MED. 

HAURYŁKIEWICZOWA | „ соктов 
eodil—i2 ZELDOWICZOWA 

  

  

przyjmuj 
Ch BAR lecz: lecisz WA S iais etyka RYCZNE NARZĄDÓW 
nie włosów, kosimetyka ši 
lekarska i operacje ko. MOCZOWYCH 

smetyczne. Wilno, od 12—21 od 4—5 
Wilefiska 33, m. 1. «i. Micklowicza 24. 

. - ; -— tei 27,7 

ERNSZTEIN J. BERN 
choroby skórne, we- Dr.Ginsberg 

neryczne i moczo- Choroby skórne, we- 

płciowe. neryczne i moczopłcio- 
UL. Mickiewicza 28,m. 5 we. Wileńska 56—3, od 
przyjmuje 9—1 i 4—8. S—1i 4—8. Tel. 567 

prawie jednocześnie z nim i razem za 

telefonowaliśmy po doktora. Kristi. Te 

raz już drugi raz odwiedzał pana dok- 
tór. 

— Czy wyście 
łóżka? 

— Tak, sr. Po obejrzeniu pana 
przez doktora, najpierw leżał pan w 
ubraniu, a potem, ja sam rozebrałem 
pana, 

— Słuchajcie, Pellingtonie. wycho- 
dząc w nocy z pokoju, zostawiłem pod 
poduszką list. Teraz niema tu tego |- 
stu. Czy nie wiecie, gdzie on się po- 
dział, Byt to list od miss Eblway? 

Pellingron ruchem głowy zaprze- 
czył. ; 

potožybi mnie do 

—- Poszukajcie porządnie. Może 
jest w kieszeni ubrania, które miałem 
na sobie. Ten list jest dla mnie bardzo 
ważny. Przeszukajcie wszelkie kąty i 
skrytki. 

Z niepokojem i wzruszeniem śledził 
ruchy Pełlingtona, rewidującego  kie- 
szenie i szuflady. Listu nie był nigdzie. 

— Pellingtonie! Czy mogę wam za 

ufać? : 
Głos Ryszarda 

nia. 

— Naturalnie, sir! 
— Wiem o tem. Przynieście mi za 

raz buty do konnej jazdy. O te. Dajcie 
tu i zapomnijcie to, co zobaczycie te- 
raz. Czasem używam tej skrytki, do 

przechowywania ważnych papierów. 
Służący wykonał skwapliwie roz- 

kaz pana. 
— To ostatnia nadzieja! 

drżał ze wzrusze- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo. 

ESY I OTEKĄ 
“ s x 

w. Wilnie. 
\ 

| 

8   

zmarszczki, wągry, "+ 

sawki | kurzejki Minos 

D is! w+juowsze 100 proc. dzwiękowe arcvd ieło poraz pierws.y w Wilnie 

POD Ą4ODREĄ NIEBEĄ ARGENTYNY 
(MEKSYKANKA) 

  

NAAAAAAAAAAAAAAADAAS TTT 
Udzielam lekcyj 

Akuszersi | uskiegc fran uskiego 
WEZ WERE tiedrog › 1 korepetycyj 

YYYYYYY Mickiewicza 42 m. 11 

  

    

  

PESO. tel. 7-94. 
AKUSZERKA - 

ŚMIAŁOWSKA — 
przeprowadziła się m Potrzebny 
Garbarska 1 m. 16 rėg 

Mickiewicza. Ga- 
binet kosmetyczny, u 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 
ORORAGOWNDOD 

a kk 

kosmetyka | 
DROETWRZEE TTODRADA 

vyr 

Alądta-ekonon 
tylko z powasžnemi 
referencjami, Zgło- 
szenia pod adresem: 
Wilno, Pertowa 23 
m. 21. R. Ślizień. 
Osobiściestawić się 
można w  daiach 

8, 9i 10 lutego.     
  

Potrzebny 

ogrodnik 
z praktyką w wię szych 
szkółkach owocowych 
Tylko z  poważnemi 
świadectwami Zgłosze- 

м mia z krótkim życiory 
laczniczeį sem i odpisami Świa- 
WILNO, dectw kierować pod 

Mickiewicza 81—4 adresem: Wilno, ul. 
kobiecą Wileńska 39 —1, Szkół- 

Urod KonierWn= ki „Danilowo“ 
je, dosko- ——— is 

nali,:odšwiežs, usuwa 3 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarsy. l Ń [i LAT l id 

  

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyki 

Mesaż ciala, elektrycz” BATERJE 

ny, wyszczuplający (Pa-|  ANODOWE i 
uie). Natryski „Hormo- RADJOSPRZĘT 
na" według prof, Spub- najtaniej w tirmie 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

Michał G ROA 
zamkowa 20 

tel 16 28.     

  

Matura 
Przygotowywanie ze 
wszystkich  przedmio- 
tów do egzaminów w 
zakresie szkół Średaich 
Języki obce: francus- 
ki, niemiecki (konwer- 

W. Z. P. 43 

Jłosa' "=. 

Gabinet w „ Sacja) oraz łacina i 
Kosmeryki Gediė grecki. Lekcyj udziela- 

Leczniczaj ją rutynowani korepe- 
: torzy b. nauczyciele 1 Hryniewiczowei Gia: mef boo) 

al, WIELKA AE I8 m$ 

Przyj.wg. 10-11 8-: 
w. Z. e. x » 

spec matematyki. Zgł. 
do Adm. „Słowa* pod 
„Matura“. 

zręcznym ruchem Woołvort okręcił ol 
cas i otworzył głęboką skrytkę w bucie. 

ROZDZIAŁ XIII 
BLOOMSBERG 99-684 

Naczelnik Scotland Yardu mówił 
głosem niezwykle ostrym i zimnym. 
Nie było w tem nic dziwnego, bo 
przed chwilą posłyszał od inspektora, 
że syn jego i córka są wciągnięci w 
sposób nader zagadkowy do sprawy o 
morderstwie bankiera. 

Nie udało mu się nic wydobyć z 
dzieci, wezwał więc Łannera na konie 
rencję, 

— Niema wątpliwości, sir, — mó- 
wił inspektor, —że syn pana jest 
przekonany, że dokumenty, kompromitu 
jące jego... czy kogoś z jego bliskich.., 
są w naszych rękach, 

— Nawet moje własne dzieci prze 
stały mi ufać. — mówił smutnie John 
Eblway, — Oczywiście ani jedno, ani 
drugie mie może być mordercą. Ale obo 
-je ukrywają coś, czy też chcą kogoś 
ratował. Trzeba to wyjaśnić, Proszę 
niech pan wykona ściśle swój obowią 
zek służbowy do końca, nie robiąc żad 

nych wyjątków. 
— Nie sądzę, aby potrzebnem by- 

ło ogłaszać to, co wiemy. — odpowie 
dział taktownie inspektor. — Jeśli uda 

nam się wyjaśnić, co ukrywają pańscy 

syn i córka, czy też kogo chcą ratować, 
wtedy nietrudno będzie wydobyć od 

nich wyznanie. 
— Niech pan mówi bez ogródek, 

Lannerze, Wolę znać całą prawdę. Co 

pan wie jeszcze, poza tem, co pan mi 
powiedział 

  

Przepiękny romans w 10 akt. Miłość, wino, kobiety, urok p łudniowego nieba i hiszpańskie pieśni i tańce, oto tło 
upsjającego filmu, który 3 miesiące wyś»ietla kino „Atlantic* w Warszawie. W rol. gł 

Burges Sebasijan i Mc Brown N+d program: Najp: pularniejsi komicy świata Cohn i Keliy w nsjoowszej 
dźwiękowej ła'sie p. t. Niech Żyje «narynarka, komedja w 6 akt. 

Leo Carilio, Dorota 

Poszukuję mn | 

posady  ochmistrzyni 4-piętrowa j 
praktyczna mam Świa kamienica 
dectwa, listownie @ z powodu wyjazdu ta- 

13, od 12 lutego moż- 5 do ścistlkóc w 
na osobiście, Kaiwaryj- dobrym punkcie, za 
ska 49 m. 9. gotówkę, aaa 
VAAAAAAAAAAAAAAAMAAAI CzęŠ0 na kredyt. Dwa 
-——— m mieszkania 4 pokojowe 

Loksle odremontowane Z Wy- 
godami wolne, Zgło- 

ver VYYVY szenia w redakcji „Sto- 
Pokój wa“. 

z wygod'mi tylko dla 
jednej osoby do wy- Piac 

n:jęcia, Krolewska 9, ckoło 2500 sążni przy 
m. 4, u), Kalwaryjskiej Nr. 
Oglądzć od 12-2 i 4-6.1 

  

32 cały lub częściami 
mm na dogodny h waruni- 

Pokój kach do sprzedania. 
o 2ch oknach umeblo- Dowiedzieć się ul. 

  

  

wany z telefonem do Wielka 33 m. 1. 

Tanio sprzedam 
LG $Kład apteczny 

Mieszkanie — х bezkonkurencyjnej 
do wynajęcia 7 pokoi, handlowej miejscowo- 
nowoczesne wygody,Ści zaraz. Adres w 
uł. Koš.iuszki 14, spy- Administracji, 
tać dozorcy. pł 

  

wyuajęcia. Piekiełko 5 
m. 7. 
  

  

! 

| 

1 nw z powodu wyjazda 
2 pokoje sprzedaje się 

bez mebli z wygodami 5-cio lampowe radjo 
tsnio do  wywajęcia. z ?-ini bimpkami ekra 
Mickiewicza 48 m. 5, nowemi z sporatem ano 

dowym i z głośnikiem AAAAAAAAAAAA LS Ь 
NRRZEWEZEWNN CWA Philipsa. Dzielna 30, 

Różne m. 1, od 2 — Seej. 

EA od w « 

= | 

ŚLEDZIE pz z0UDY 
POLSKIE! | 

Marki „Mopol” Zgubiony 
Poszukiwany zastępca dowód osobisty wyda- 
okręgowy branży Śle- ny przez star barano- 
dziowrj do sprzedazy wickie w 1923 r. na 
na wlasav rachurekimę Gedalego Stoto- 
rasrych F.rst Trade wicklego, zam w Ba- 
Mark „„Mopol“ śledsi.ranowiczach ul. Hra- 
Birdzo korzystue ce-biowska 21, unieważ- 
ry i warunki prowizji. nia się. 
Oscbisie  pertraktacje ———— 
uprasza; Morze Półno- Zgubioną 
cne, Pulskie Towarzy" książeczkę wcjskowa, | 
stso dla Połowu Śle- wydzną przez P K.U. 
dzi w Gdyni Święciany na imę Ma- 

й Я kara Blinowa, zam. we 
Poszukuję dostawców ws; Daukszyszki gm. 

żywej ryby — miclęgisńskiej  roczn. 
St. Bieliński Mickiewi- 1889. , unieważnia się. 
cza 24—26. 

        

Inspektor pochylił głowe z szacun-. 
kiem. 

Trzeba było posiadać sporą dozę 
odwagi i decyzji, by zakomunikować 
szefowi o kompromitujących notat- 
kach, znalezionych u zabitego, a doty 
czących Edyty i jej brata. Sposób, w 
jaki John Eblway przyjął tę wiado- 
mość, wzbudziła podziw w Lannerze. 

Inspektor był zresztą przekonany, 
że rodzeństwo nie odegrało decyduią- 
cej roli w morderstwie bankiera. Od- 
powiedział więc bez wahania:. 

— Jestem pewien, sir, że dzieci pa 
na coś ukrywają. Nie wiem — w jakim 
celu. Myślę, że syn pana by: coś wi- 
nien Bilsaiterowi. Možliwem jest, że 
ten weksel kompromitował kogoś je- 
szcze. Zapewne, gdyby chodziło tu tyl 
ko o niego, powiedziałby prawdę. Ale 
obawiając się zdradzić kogoś, milczy. 
Jak wszyscy młodzi ludzie. Tommy 
Eblway jest pełen uczuć rycerskich — 
Honor jest dła niego wszystkiem. Wie 
rzę mu, że Bilsaiter żądał od niego. b 
rzę mi, że Bilsaiter żądał od niego. by 
wpłynął na decyzję siostry. nie wątpię, 
że na to musiał odpowiedzieć ostro i 
to wyjaśnia zupełnie powód kłótni, któ 
rą słyszano na korytarzu. i 

— Tommy sam przyznaje, że się 
pokłócili ,czy pan nie przypuszcza, że 
syn mój mógł stracić głowę i podjać 
rękę na bankiera? ; 

— Nie sądzę. Mógłby go uderzyć, 
zbić, ale nie związywałby go, żeby po 
tem spokojnie zabić sztyłetem. Bo mo 
żemy uważać za przesądzony, fakt, że 
bankier był związany, a potem *zabity. 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński, 

  


