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° ROK XI. A6 36 (2843: 

SŁOWO 
WILNO, Niedziela 14 lutego 1932 r. 

Praukcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2. Otwarta ad g. do 4 Telefonv: 

-— 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 

Nr, 80259. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru .20 gr. 

  

Redakcji — 17-82, Administracji —. 228. 

„ NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA „SŁÓWKO* I „WILCZE ZĘBY*. 

PRZEDSTA 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

. kiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyci 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO , — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— K. Smarzvūski. 
tytoniowy — $. Zwierzyński. 

HORODZIEJ 
IWIENIEC — 
KLECK — Sklep „ledność”. 

— Dworzec Kolejowy 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**, 

  

WICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — kowe A NUWUGKODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia >poldz Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarsd.. 
POSTAWY -- 

  

Jubileusz Ojca świętego 
W. dniu dzisiejszym Wilno wraz z 

całym katolickim światem obchodzi 

wielkie i radosne święto dziesięciole- 

cie rządów Jego Świątobliwości Ojca 

św. Piusa XI — „polskiego papieża”. 

Postać obecnego Papieża, iako 

świadka wyzwalania się narodu pol- 

skiego oraz decydujących zmagań z 

barbarją wschodnią w r. 1920, — jest 

bliska każdemu Polakowi. 

To zaś, że sakry biskupiej. Ojcu 

św. udzielił 28 X. 1919 r. Arcybiskup- 

metropolita, ks. Kardynał A. Kakow- 

ski, tem bardziej łączy Namiestnika 

Chrystusa z Polską, Polaków zaś ze 

swym najwyższym Arcypasterzem. 

Potrójny doktór, bo doktór św. teo 

logji, prawa kanonicznego i filozofii, 

Ojciec św., wówczas jako nuncjusz 

papieski stanął na ziemi polskiej 28 

czerwca 1918 r. 

Miał już wówczas poza sobą ol-- 

brzymi dorobek naukowy w postaci 60 
monografij z różnych dziedzin i wybit- 

ną działalność kapłańską. Wcześnie 

poczuł powołanie kapłańskie. 

„ Urodzony w Desio koło Medjolanu 
Achilles Ratti wychowywał się w atmo 

sferze rodzinnej, odznaczającej się 
prawdziwie chrześcijańską prostotą i 

bogobojnością. 

Nauki pobierał w Kolegjum arcybi- 

skupiem św. Karola w Mediolanie, póź 

niej zaś wstąpił do seminarjum du- 

chownego, a następnie studjował . w 

Rzymie, kończąc nauki uniwersyteckie. 

Gregaijanum oraz Akademię św. To- 
maszą, wszystko ze stopniem doktora. 

W roku 1880 obejmuję ks. dr. Ratti 

stanywisko dyrektora  Ambrosianum, 
słynnej bibljoteki, założonej przez kar 
dycała Fryderyka Boromeusza w roku 
1609, i na tem stanowisku trwał aż do 
r 1918, czyli do wyjazdu do Polski w 
charakterze nuncjusza papieskiego. 

Był świadkiem odradzania się na- 

szej Ojczyzny. Z głębokiem  serdecz- 

nem uczuciem spoglądał na naród pol 
ski, zrzucający nazawsze pęta niewoli 
igdy 19 lipca 1919 roku składał listy 
uwierzytelniające, w piśmie do Naczel 

niką Państwa, tak mówił: 
Poczytuję scbie za największy zaszczyt, 

Za jedną z najwyższych w życju mojem 
Pociech, jż moge złożyć panu w imieniu 
Stolicy _ Apostolsk'ej fołmalne — uznanie 
wskrzeszonego państwa polskiego i rządn, 
Qjcjec św, ze szczególną radością, dzięku- 
ie Bogu za cedowne dzieło Jego Wszechmo- 
<Y sprawiedliwoścj i dogrocj, uznaje i po 

  

zdrawia Polskę, która zmartwychwstała i 
wstępuje do zespołu mocarstw, aby zająć 
miejsce, gdzie w cjągu wieków tak chlub- 
ne położyła zasługi wobec cywilizacji i Ko 
ścioła, Z całego serca błaga Ojcjec św, Bo 
ga, aby raczył błogosławić j darzyć wszel 
ką pomyślnością synów j wnuków za boha- 
terską wiarę įch ojców, tę wiarę, która pod 
czas ponurych dni przesz'ości była jedyną 
pociechą ich dusz chrześcijańskich oraz о- 
statniem niezdobytem przedmurzem ich da 
żeń narodowych. 

A w przemówieniu swem do Na- 

czelnika, Państwa, wręczając listy u- 
wierzytelniające, Nuncjusz A. Ratt w 

taki sposób określił swój stosunek do 

narodu polskiego: 

W ten sposób poświęcę się również spra 
wom narodu, który wykazał jak żaden in 
ny,- że wie j czuje, że sprawy reljgijne, 
jeśli nie są jedyne, są zato najważn.ejsze, 
jako podstawa i siła najlepsza ze wszystkich 
Dążyć będę, aby być w.ernym wykonawcą 
i wyrazicielem mojego dostojnego Pana i 
Najwyższego Kaplana, Benedykta XV, któ- 
ry, jak wszyscy jego poprzednicy, kocha 

Polskę i podobnie jak oni, nie przestali, — 
tak i On nie przestanie jej nigdy wyróż- 
niać, Okażę z giębi se:ca płynącą sympa- 
tję i wdzięczność dla narodu Oraz wszyst- 
kich jego stanów, Które od wielu miesięcy 
nauczyłem się lepiej poznawać i bardziej 
kochać; dały mni one wgele dowodów wzru- 
szających į niezapomnianych dobrocj j życz 
liwości, Te dowody, oraz pańskie życzliwe 
przyjęcie, panje naczelniku państwa, upew- 
niają mnie j dają mi ufność, która poza po- 
mocą Boską jest pierwszym warunkiem każ 
dej owocnej pracy. 

Ojcićc św. przebył w Polsce okres 

dla naszego państwa najcięższy: okres 

krwawych walk i olbrzymiego wysiłku 

w tworzeniu nowych form życia pań- 

stwowego i społecznego. 

W r. 1921 opuścił Nuncjusz A. 

Ratti Polskę, aby w następnym 1922 

r. zasiąść na tronie Stolicy Piotrowej. 

Dziesięć lat rządów papieża wyka- 

zały, Jego wiełką siłę duchową oraz 

natchnione apostolskie dążenie do wy 

tworzenia nowych warunków życia 

społecznego, opartych 

iście chrześcijajskich, katolickich. 

Już dokonana praca Ojca św. zro- 

dziła olbrzymią literaturę we wszyst- 

kich językach świata i pozostawiła głę 

boki ślad w dziejach Kościoła Katoli- 

ckiego. Oby więc panowanie Ojca św. 

Piusa XI trwało jak najdłużej i zakoń- 
czyło się wielkiem zwycięstwem nauki 
Kościoła Katolickiego. 

\ 
Wilno, które miało szczęście goś- 

cić Ojca św. w swych murach, dziś w 

dniu dziesięciolecia Jego panowania, 

kornie się chyli dó Jego stóp — wzru- 
szone i wdzięczne. A. K. 

— 

Redakcja rękopisów 

na zasadach. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

TEIDE POJEBANY 
UENY OGŁOSZEŃ: wiersz minimetrowy jednoszpaitowy nastronie 2-ej i 3-ej gr, 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 g 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
EET DEEP TO TI TOPY NTT TTT TS . 

  

gr. W numerach świątecznych oraz z ; 
drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

hsiegarnia Polskie: Macierzy skolłneX. 
STOŁPCE — Księgamia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Micziewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja a. 
WILEJKA POWIATOWĄ — ut, Mickiewicza 24, F. jaczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 

J4 0 25 proc. drożej. 

  

dinę porozumienie sowiecka - japońskie 
Japonja przygotowuje generalny atak 

LONDYN. PAT. — „Daily Express* 
przynosi dziś sensacyjną wiadomość © 
zawarciu tajnego porozumienia pomię 
dzy Rosją sowiecką * Japonją. na mo- 
cy którego Rosja sowiecka wyraża zga 
cię, aby Japonja rozszerzyła swe pano- 
wanie w Mandżurji i częściowo w Mom 
golji. Dziennik stwierdza, że dyploma- 
tyczne zwycięstwo Japonji nastąpiło po 

6-mresięcznem powódzeniu militarnem 
w Mandżurji, Według tego tajnego po- 
rozumienia Rosja sowiecka sprzeda Ja 
ponji wszystkie swe udziały fta kolei 
wschodnio-ch'ńskiej. Moskwa zobowią 
zała się również do nieinterwenjowania 
po stronie Ch'ńczyków i do nie wtrąca 
nia się do żadnych zatargów, jakie mo 
gą powstać wzdłuż wybrzeża Pacifiku. 

PRZED DECYDUJĄCĄ BITWĄ 
MOSKWA. PA1, — Wojska japoń 

ske przygotowują się do generalnego 
ataku na twierdzę Woosung. W kie- 
runku twierdzy wysyłane są już więk- 
sze oddziały piechoty, wojska  saper- 
skie, ciężka artylerja oraz 9 samolotów 
do bombardowania. Wojska chińskie u- 
macniają pośpiesznie swe _ pozycje, 
przygotowując się do odparcia ataku. 
Według relacyj korespondentów sowie 
ckich, wśród Ch'ńczyków panuje zupeł 
nie dobry nastrój i wiara w zwycię- 
stwo, 

MOSKWA. PAT. — jak podają ko 
respondenci sowieccy, Chińczycy Ścią- 
gają z prowincji Hunansi duże posiłki 
wojska pod Szanghaj w celu poparcia 
akcji 19 armji wojsk kantońskich. Do 
wództwe frontu chińskiego ma wkrót 
ce objąć gen. Li-Tsun-Zen. 

SZANGHAJ. PAT, — Wylądowało 
tu 6 wielkich samolotów z posiłkami 

dla Japończyków. Jutro ma przybyć 7 

samolotów. 

ODROCZENIE OGŁOSZENIA MOTYWÓW 
W PROCESIE ZWIĄZKU POLAKÓW NA ŁOTWIE 

DYNEBUFG. (Psi). Zapowie- 
dziane na 23 stycznia przez let- 
galski sąd okręgowy ogłoszenie 
człkowitego tekstu wyrcku, za- 
mykającego Związek Polaków w 

  

Łotwie, dotychczas nie nastąpi” 
ło. Zapytany o powód opóźne: 
nia sąd oświadczył, że motywy 
wyroku eraz całkowity tekst je- 
go podane będą w Swolm czasie 
ra piśmie. 

— — — — ннн — 

Katastrofa. Kydroplanu | 
PARYŻ. PAT, — Podczas. wczorajszych: 

"manewrów flotyłi lotniczej pierwszej 
dry w Toułon-sur-Mer, na których obecni 
był członkowie senackiej komisji lotnictwa 
morskiego, hydropłan Nr 7 wskutek tszko- 
dzenia sjln'ka wpadł do miorza j zatonął, Do 

  

Sprawa Kłajpedy 

rwiodzącemu hydroplanem kpt, Hervy oraz 
eska- załodze, składającej się z 13 osgb, udało sję 

mimo kompletnego wyczerpania sił wskutek 
długotrwałego pływania, dostać sę na po- 
kład jednego z torpedowców, Stan zdrowia 

załogą przedstawia się zadawalająco, 

PRZED 

Czterogodzinny rozejm 
MOSKWA. PAT, — Prasa sowiec- 

ka podaje, że dzięki pośrednictwu kon 
sulów obcych udało się w Szanghaju 
doprowadzić do 4-godzinnego zawie- 
szenia broni. Czas ten ma być wyko- 
rzystany na ewakuację z terenów walk 
łudności cywilnej oraz na zebranie ran 
nych Ch'ńczyków i usunięcie licznych 
trupów. W akcji niesienia pomocy bio 
ra również udzał wolontarjasze cudzo 
ziemscy. 

i] 

Reforma szkolnictwa 
DALSZE OBRADY KOMISJI OŚWIATOWEJ 
WARSZAWA, PAT, — Komisja oświato- 

wa Sejmu w dalszym ciągu prowadziła deba 
ty nad prójćwtem ustawy o ustroju szkolnic 
twa, Rozpatrywano *na sobotniem posjedze- 
niu artykuły, dotyczące Szkół wyższych, Re 
ferent pos, Smul.kowski zaproponował waż- 
ną poprawkę w art, 51 -w punktach 2 i 3, 
wprowadzającą porczumjene się z radami 
wydziałowemi uriwersytetów odnośnie do 
przyjmowania absolwentów szkół średnich 
do umiwersytetów i szkół wyższych, 

Po przemówieniach kilku posłów szcze 
gółowych wyjaśnień udziełał / wiceminister 
Pieracki, wskazując, że wprowadzenie įnowa 
cyj do artykułów o szkołach wyższych jest 
ściśle związane z całokształtem nowej usta 
wy. Wiceminister pod*reśla dalej, że propo- 
nowane studjum w zakrese nauki obywatel 
stwa w niczem nie narusza zasady wolności 
nauki j wołności nauczanja, Odnośnie do po 
ruszonego zagadnienia matury wiceminister 
zwraca uwagę, że egzaminy dojrzałości 
trwać będą tak długo, iav długo zreformo- 
wane szkolnictwo średnie nie da pewhej 
gwarancji, że na zasadzje selekcji jedynie 
najlepsze jednostki bęlą szły na wyższe stu 
dja, Po wyjaśnieni: referenta artykuły o 
szko'ach wyżzych przyjęto, łączn'e z 
kami posłów Sommersteina i Smulikowskie 
go odnośnie do sprawy egzaminów uzupeł- 
niających oraz do sprawy zasjęgaria opinii 
u rad włydziałowych umiwersytetów, Art, 52 
o zorganizowaniu Sstudjum dla obrony pań- 
stwa uchwalono większością 17 głosów, 

LIGĄ NARODÓW 
  

Mowa von Biilowa i Zauniusa—Przyjęcje raportu sprawozdawcy 
GENEWA. PAT, — W sobotę po . 

połudn'u odbyło się posiedzenie Rady 
Ligi w sprawie Kłajpedy. Posiedzenie 
trwało trzy godziry. Niemcy reprezen 
tewał podsekretarz stanu von  Biilow, 
Litwę — m'nister Zaunius, Anglję po 
raz pierwszy — lord Londonderry. 

Buelow wygłosił dłuższe przemó- 
wiene, w którem przedstawił niemie- 
cki punkt widzenia. Główną część mo 
wy poświęcił Buelow podróży prezy- 
denta dyrektorjatu Kłajpedy Boettche- 
ra do Berlina, która to podróż pierw” 
sza była motywem wydanych przez 
rząd ltewski zarządzeń. Zdaniem mów 
cy, podróż Boettchera, nosła charak- 
ter zupełnie prywatny, Prezydent dy- 
rektorjatu jest szefem przedsiębiorstw 
rolnych i w tym charakterze asysto- 
wał w Berlinie na posiedzeniach syt- 
dykatu azotowego i potasowego. Poza 
tem skorzystał on z pobytu w Berlinie, 
by zbadać możliwość wywozu płodów 
rolnych do Niemiec, co, zdaniem Boet- 
tchera leżało także w interesie Litwy. 

Reprezentant Niemiec polemizował 
następnie z argumentami rządu litew- 
skiego, który powołując się na tekst 

„miała charakter prywatny. 

przepustki, wydanej jednemu z towa- 
szyszy Boettchera jak również na fakt, 

dż Boettcher na koszt podróży pobrał. 
peniądze z ofcfatnej kasy Kłajpedy, 
zaprzecza, jakcby podróż  Boettchera 

Zdaniem 
„Buełowa, dowody te są _— nieistotne. 
Buelow oświadczył, że sytuacja w Kłąj 

pedzie jest krytyczna. Od szerćgu lat 
istnieje stan wojenny. Wolność prasy 

jest. ogran'czona, Obecnie patrole woj- 
skowe przebiegają ulice masta. W kon 

kluzji mówca wezwał Radę, by usunęła 
gwałt zadarty prawu i by na przyszłość 
zabezpieczyła autonomję K'aipedy. 

Przedstawiciel Ltwy Zaunius w 
dłuższem przemówieniu zb ja punkt po 
punkcie wywody Boettchera. Piodkre- 
šla on, że rząd niemiecki ma prawo 
tylko na zwrócere uwagi Rady па ©- 
wentualne naruszenie statutu kłajpedz 
kiego, lecz n'e posiada żadrych upraw 
nień do oceniania polityki rządu litew 
skego. Min'ster Zaunius zaprzecza tak- 
że, by sytuacja w Kłajpedzie była ta- 
ka, jak ją opisał Buelow. Panuje tam 
zupełny spokój. Następnie mówca za- 

jał się podróżą Boettchera, wskazując 

ET R OIS UOSTAS 

PROGRAM 
'QBCHODU X-LECIA RZĄDÓW JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚW. 
PIUSA XI,—URZĄDZANEGO PRZEZ ARCHIDIECEZJALNY INSTYTUT 

AKCJI KATOLICKIEJ W WILNIE 
Godz, 10 m, 15 — Uroczyste nabożeń- 

stwo w Bazylice, celebrowane przez ]. E. 
Ks, Arcybiskupa Metropolitę Wileńskiego. 
Udział organizacyj w nabożeństwie ze 
sztandarami, 

Godz, 13 — Uroczysta Akqdemja w Sa- 
I Miejskiej (Ostrobramska 5). Udzjał or- 
ganizacyj ze sztandarami, 

PROGRAM AKADEMII: Šš 

1, Zagajenie — zagaj p, Stanisław Bia- 
ias, prezes  Archidjecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej, s 

2, Hymn papieski, 
3. Hymn Państwowy, 
4, Prelekcja n, t, „Pius XI — ogniwem 

w łańcuchu. następców Chrystusa* — wy- 
zj p. dr, Stanisław Cywiński, docent 

5. $piew — „Tu es Petrus" — wykona 
chór „Echo* pod batutą p. prof, Wł, Kali- 
newskiego, 

6, Prelekcja n, t, „Pius XI — miłośnik 
sztuki* — wygłosi p, dr, Mieczysław Lima- 
nowski, profesor USB, : 

7. Fortepjan — Bach, Pretudjum b; Hey- 
del, Sonata e; Chopin, Nocturne fis — wy- 
kona p. Jadwiga Wckułska-Pjotrowiczowa. 

8. Śpiew — Luzzj, „Ave Maria*; Czaj- 

kowski, „Arja Joanny d'Arc" — wykona p. 
Wanda Biszewska, Akompanjuje p. Irena 
Jasieńska- Niemczewska, 8 

9, Deklamacja — ks. dr. Alfred Wró- 
blewski, „Pius XI — Urbi et orbi" — wy- 
powie p. Karol Wyrwicz-Wichrowskį, 

10, Śpiew — „Cześć Papiestwu*, „My 
chcemy Boga' — wykona chór „Echo“ pod 
batutą p, prof, Wł, Kalinowskiego, 

na to, że prezydent dyzektorjatu udał 
się do Berlina, by prowadzić z rządem 
niem eckim rokowania bez wiedzy rzą 
du litewskiego, Minister Litwy wska- 
zał także na to że Boettcher odbył kon 
ferencję nietylko w niemeckiem m'ni- 
sterstw:e rolnictwa, lecz także na Wil- 
helmstrasse. Dotyczyły one dodatko- 
wych pensyj, któreby były wypłacane 
uzędnkom, sędziom i nauczycielom 
na terytorjum Kłajpedy. Oddawna już 
— stwierdza Zaunius — rząd niemie- 
cki w różnej formie opłacał urzędni- 
ków  kłajpedzkich i subwencjonował 
dzenn'ki niemieckie, wychodzące w 
Kłajpedzie. W konkluzji Zaunius stwier 
dził, że prezydent dyrektorjatu pogwał 
cł statut kłajpedzki przez prowadze- 
nie rokowań poza granicami kraju. Wo 
bec tego zarządzenia gubernatora Mer 
kisa nie stanowią pogwałcerza statutu. 

Przemawając ponownie sekretarz 
stanu v. Buelow polemizował z Zau- 
niusem, zajmując się głównie  zarzu- 
tem zdrady stanu, postawionym we- 
dług twerdzenia Buelowa Boettchero 
wi przez Zauniusa. 

Minister Zaunius natychmiast od- 
powiedział, że ani razu nie mówił o 
zazadzie stanu. Gdyby to była zdrada 
stanu, to rząd litewski zareagowałby 
zapełnie inaczej. Mówca protestował 
przeciwko  przeznaczaniu jego słów 
przez reprezentanta Niemiec. | 

Sprawozdawca przedstawiciel Nor- 
wegji Solban prosił o pozostaw'enie 
mu nieco czasu na opracowanie rapor 
tu oraz o zgodę na powołan'e komitetu 
prawników, który wypowiedziałby się 
na temat, czy odwołanie prezydenta dy 
rektorjatu jest, czy nie jest sprzeczne 
ze statutem Kłajpedy. Nad prpozycją 
tą wywiązała się dyskusja. Buelow bez 
skuteczne próbował uzyskać od Rady, 
by wypowiedziała się ona za ukonsty- 
tuowaniem prowizorycznego  dyrekto- 
rjatu. Zaunisus kwestjonował prawo Ra 

dy do decydowania w tej sprawie, jak 
równ'eż krytykował proponowaną pro 
cedurę. W końcu obie strony wyraziły 
zgodę na tę procedurę. 

OBRADY SEJMU 
CZY POS. BRODACKI SPRZEDAWAŁ 

ZIEMIĘ ZA DOLARY? | 
WARSZAWA, PAT, — Sprawozdanie z 

55_go plenarnego posjedzen'a Sejmu, Mar- 
Szałek Świtalski otworzył posiedz enie o go 

dzinie 16 min, 45, Na ławach rządowych о- 

becny był cały rząd z premjerem | Prysto- 
rem na czele. Przed porządkiem dzjennyr 

marszałek udzielił glosu pos. Brodackier::: 
ze Str, Ludowego, który zabrał głos w Spra 
wie zarzutów, postawionych mu na piena: 

nem posjedzeniu Sejmu przez pos. Sanojce. 
że zajmował sję parcelacją majątków na 

Wołyniu z krzywdą i wyzyskiem chłopów 
ukrajńskich. Mówca stwierdza, że nie trud- 

nił się parcelacją majątków, a jedynie na 

prośbę swego szwagra podjął się zrealizo- 
wania umowy przy parcelacji maj. Jachi- 

dzj w honor mówcy, przeto skierował on 

sprawę do. sądu honorowego, 
W zastępstwie nieobecnego pos, Sanojcy 

= odpowiedzi pos, Brodackiemu przemawia! 

pos. Serafjnowicz, który zarzucił oświadcze 
niu pos, Brodackiego niezgodność z rzeczy 
wistością, dowodząc, że może służyć do- 
kumentami, stwierdzającemi, że pos, Broda- 
cki sprzedawał ziemję-na Wołyniu i że na 

koszta handłowe mało być połjczone pos. 
Brodack'emu po 5 dolarów od dziesięciny, 
kiedy sprawę już całkojwiae ukończy, Mów- 

ca podtrzymuje oskarżenia ; gotów jest zło 

żyć dokumenty w tej sprawie, 

OPOZYCJA NIE GŁOSUJE ZA 
* BUDŻETEM 

Następnie Izba przystąpiła do 3 czyta- 
nia ustawy skarbowej, 

Pos. Rymar z Klubu Narodowego oświad 
czył, że przed ostatecznem uchwaleniem 

przez 'większość sejmową ustawy skarbo- 
wej i budżetu Klubu Narodowego stwierdza, 
że budżet ten nie jest budżetem partamentar 
no-skarbowym w. ścisłem słowa tego znacze - 
niu, Ratunkiem Polski będzie powstanie rzą 

Popraw gu, który oparty będzie na zPifaniu narodu 
i zdobędzie się na wolę odbudowania po- 

rządku w państwie, ! $ 

Pos, Róg że Str. Ludowego oświadcza, 
że stronnictwo jego będzie głosować prze- 
Giwko budżetowi, gdyż budżet ten jest fik- 

cyjny, nierealny i deficytowy. 
Pos, Arc'szewski (PPS) oświadczył, że 

klub jego głosować będzie przeciwko bud- 

żetowi nietylko dlatego, że jest nierealny, 

ale w pierwszym rzędzie wyn'ka to Stano- 

wisko z zasadniczego stosunku PPS do obe 
cnego systemu rządów. х 

Pos. Rozmarjn (Koło Żyd,) podkreśla 

ciężkie położenie żydów i omawia bołącz- 

ki społeczeństwa żydowskiego, którym 

zdaniem mówcy — rząd nje może zaradzić, 

Koło Żydowskie nie będzie głosować za bud 

żetem, + « 

Pos,  Zahajkiewicz iw: imieniu | Klubu 
Ukrajńskjego ośwadcza, że wszystkie pocią 

gnięcia rządu od szeregu lat wskazują, że 

przewodnia ljnja jego polityki wobec Ukrajt 

ców jest wciąż ta sama. Klub będzie głoso 

wać przecjwko budżetowi, „2 

Pos, Gruenbaum oświadcza również, że 

będzie głosować przeciw - budżetowi, 

Następnie przyjęto w 2-m 1 3-m czytaniu 

preliminarz i ustawę skarbową, й 

  

Woj. Lamot contra „Myśl 
Niepodległa'* 

Na wokandzie sądu okr, w Warszawie, 
któremu przewodniczył. wiceprezes Herma- 
nowskj, znalazła sę już dwukrotnie odracza 
na sprawa b. redaktora, b. „Myśśi Niepodłe 
głej”, p. Adama Niemojewskiego, oskarżo- 
nego przez wojewodę pomorskiego, p. Wik 

tora Lamota o zniesławienie w druku, * 

W związku z tem prok, Witold Grabow- 
ski, który po powrocie z urlopu objął urzę- 
dowanjeź oświadczył, įž oskarżony. Niemo 
jewski gra na zwłokę, wobec czego wnosi, 
by wskazanych przezeń świadków przesłu- 
chać w drodze rekwizycjj i w ten sposób 
przyśpieszyć ostatecznie rozprawę, 

Oskarżycjel prywatny, adw, Juljusz Dre- 
szer, oraz jego mocodawca, wojewoda La- | 
mot całkowicje popar4į wn'osek skaržyciela 
publicznego; przyczem woj, Lamot stwier- 
dził, iż półtora roku znajduje sę pod pręge 
rzem opinii j dłatego wyraża gorące prag- 

nienie, by sprawa ta jaknajszybciej została 
wyjaśniona, 

Zarówno obrońca, adw, Beylin, jak i osk,. 
Niemojewski oponowalj przeciwko wniosko- 
wi prok. Grabowskiego, dowodząc, że świad 
kowie dobrowolnie zgłaszali się do nich, 
chcąc dać wyraz prawdzie, przeto, zdaniem 
tych panów, zbyteczne jest badanie w dro- 
dze reRWizycji, bowiem iw! innym terminie, 
Świadkowie n'ewątpliwe stawią się do sądu, 

„Ga!opade* obrońcy j oskarżonego po- 
wstrzymał przewodnicący wiceprezes Her- 
manowskj, który stwierdził, jż do sądu na- 

pływają wciąż kisty ód świadków odwodo- 
wych, którzy. pragną dowiedzieć się w jakiej 
sprawie i na jakie okoliczności są wzytwani. 

Takiego obrotu rzeczy nie spodz'ewała 
się strona oskarżona, Sąd po cichej naradzie 
postanowił przychyfić sę do wnosku pro 
kuratora j sprawę odroczył,
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nach kolumny dwanaście 
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Nowe projekty pomnika Mickiewicza gygy 
Pielgrzym. 
Nie ten, którego w natchnieniu 

swem zobaczył nagle Bourdell, — nie 
tułacz bezdomny,, który chce uciec z 
hałaśliwego Paryża i krok szeroki, 
mocny stawia, idąc gdzieś wdal za 

gwiazdą przewodnią, wskazującą dale 
ką ciężką drogę ku Wyzwoleniu.... 

Nie samotnik tragiczny, oparty o 
tęczę i krwią serdeczną karmiący or- 
ła, nabierającego sił do lotu; nie ofia- 
ra genjuszu lub genjusz ofiary, iakie- 
go nam pokazał Szukalski... 

Pielgrzym - apostoł... 
Mocna, królewska postać, choć w 

szaty żebracze odzian... 

  
Postać Mick'ewicza wedlug projektu 

Henryka Kuny 
Fot. j, Bułhak, 

Nie ma kija tułaczego; iewą rękią 
do piersi, do serca swego przyciska 
skarb jedyny i broń najpewniejszą: 
księgę... Już nie idzie: skończył tułacz 
kę, do celu się zbliżył, przystanął.... 

Blaskiem tifumfu olśniony, oczy ręką, 
wysoko wzniesioną, przysłonił i uważ 
nie się czemuś: przygląda... Czegoś 
szuka, wzrok swój skierowując, jak 
chce artysta, do Bazyliki, przechowu 
jącej prochy królewskie, do góry Zam 
kowej, - kolebki potęgi książąt litew- 
skich... я, 

Takiego Mickiewicza. wyczarował 
"nam ,ze swych snów Henryk Kuna. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwo- 
ści, że z pośród niemal setki projektów 
pomnika Mickiewicza, jakieśmy oglą- 

ostatnich lat, projekt 
Kuny jest najprostszy, najbardziej 
szczery, i najgłębszy w swej treści. 

Niezawodnie, będą się rozlegały gło 
sy krytyki, dotyczące szczegółów pro 

>> tas 
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jektu i rzucające bezcelowe pytanie: 
dlaczego artysta zrobił to — tak, a 

- tamto inaczej?. 4 

Na Światowidzie stoi pielgrzym - 
apostoł. Cztery maski wyrażają różne 
uczucia po przez głębokie zamyślenie 
do bólu tragicznego. Na czterech stro- 

scen Z 
 „Dziadów* odtwarzają dzieje przeobra 
żenia Gustawa w Konrada. 

| I Konrad ten — wyzwolony, zwy- 
_ cięski, rozkazujący — wieńczy kolum 

nę, jako Pielgrzym - wieszcz. 
Tak: na tym pomniku wolno wy- 

ryć słowa:  Mickiewiczowi —- Na- 
ród. 

Jeżeli sam pomnik jest niezwykle 
ciekawy i wyrazisty, to sposób  usta- 
wienia go, projektowany przez p. Ku- 
nę doprawdy zasługuje na miano ge- 
njalnego, 

Nie na żadnym dotychczasowym 
placu, w banalnem  ustroniu, — lecz 
wprost na ulicy swego imienia miałby 
stanąć ten kolos, sięgający 19 metrów 
wysokości!.. Ulica musiałaby się roz- 
stąpić przed Genjuszem, potok ludzki 
płynąłby po obu stronach jego, on zaś 
jednocześnie zamykałby drogę i wska 
zywałby nową. 

Małego trzeba wysiłku t niewiel- 
kich stosunkowo środków mate 'jal- 
nych, aby z placu Orzeszkowej zrobić 
jeden z naiciekawszych w Polsce pla- 
ców. ; 

Niech więc ucichną jałowe spory 
i niepotrzebne kłótnie. 

Omawiajmy szczegóły i uzupełniaj 
my drobiazgi, ale w iednem bądźmy 
zgodni; w niezłomnem pragnieniu, aby 
projekt Henryka Kuny został zreałizo- 
wany możliwie prędzej 
przez artystę wskazany. 

Niech nad zgiełkiem ulicznym zapa 

nuje Pielgrzym | Apostoł. Niech w 

Wilnie, miejscu narodzin Konrada, — 

pomnik Mickiewicza mówi o wielkiem, 

znamiennem w dziejach narodu przeo- - 

brażeniu Gustawa w Konrada! 

Pięć lat upłynęło od czasu rozstrzyg 

nięcia ogólnopolskiego konkursu na 

projekt pomnika Adama Mickiewicza 

w Wilnie: w listopadzie 1026 roku. — 

Sąd Konkursowy po rozpatrzeniu 67 
nadesłanych projektów przyznał pier- 

wszą nagrodę art. rzeźb. Stanisławo- 

wi S$zukalskiemu. Warunki konkursu 
przewidywały jednak, że fakt nagro- 

dzenia pierwszego projektu nie prze- 

sądza jeszcze wykonania w naturze na 

grodzonego dzieła, Sprawa realizacji 

projektu Szukalskiego wywołała oży- 

wioną polemikę. w której przeciwnicy 

uskutecznienia projektu Szukalskiego 

zwracali głównie uwagę na egzotycz- 

ność formy i  niezharmonizowanie 

pomnika z otoczeniem. W rezultacie 

po obszernej dyskusji Komitet Głów- 

ny Budowy Pomnika wypowiedział się 

przeciwko wykonaniu pomnika według 

projektu Szukalskiego, ponieważ zaś 

i innych projektów nagrodzonych i 

wyróżnionych nie zakwalifikowano do 

wykonania, sprawa utknęła narazie na 

martwym punkcie. 

Komitet miał teraz do wyboru: al- 
bo powierzyć niezależnie od rezulta- 
tów konkursu jednemu z artystów poł 
skich wykonanie pomnika, albo też za 
prosić do wykonania projektów kilku 
najwybitniejszych artystów. Komitet 
wybrał tę drugą możliwość, by wy- 
czerpać wszystkie środki w celu uzy- 
skania projektu możliwie najdoskonal- 
szego. Powstało teraz pytanie: któ- 
rych artystów polskich zaprosić do 
opracowania projektu? I czy tylko rzeź 
biarzy, czy może również  architek- 
tów?. "Za powołaniem ' architektów 
przemawiał szereg poważnych mo- 
tywów. A więc: pomnik. przezna- 

      

  

Plan sytuacyjny do projektu Henryka Kuny. 

czony do ustawienia nie w zami- 
kniętej przestrzemi, lecz na placu, 
skwerze czy ulicy, jest sam elementem 
architektonicznym i powinien wiązać 
się z otaczającą 
właśnie w tym względzie liczne projek 
ty, nadesłane na konkurs ogólny, po-. 
Siadały znaczne braki. Drugim argu- 
mentem była sprawa placu, na którym 
stanąćby miał pomnik, bo właściwie 
żaden z placów wileńskich nie posiada 
do tego żadnych warunków. 

Oczywiście współpraca architek- 
tów i rzeźbiarzy byłaby nietylko do- 

* 

i w sposób, 

go architekturą, а - 
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puszczalna, ale nawet bardzo požą- 
dana. 

Wychodząc z tych założeń, Komi- 
tet Główny Budowy Pomnika po za- 
sięgnięciu opinji Komisji Artystycznej, 
i po porozumieniu się z artystami, za 
zaprosił do sporządzenia projektów 
następujących artystów: rzežbiarza 
Xawerego Dunikowskiego, rzeźbiarza 
Henryka Kunę, rzeźbiarza Antoniego 
Madeyskiego, architekta Czesława 
Przybylskiego i architekta Tadeusza 
Tołwińskiego. Jedyną  poważniejszą 
zmianą w wafunkach opracowania pro 
jektu w stosunku do warunków kon- 

  
Projekt Henryka Kuny, { 

Fot, J. Bułhak, 

kursu ogólnego było pozostawienie ar 
tystom swobody w wyoorze miejsca, 
na którem ma stanąć pomnik. W lipcu 
roku ubiegłego w celu zaopinjowania 
przedstawionych projektów i dokona- 
nia wyboru projektu wyróżnionego z6- 
brała się Komisja Rzeczoznawców, zło 
żona z przedstawicieli Rządu, Miasta. 
Głównego Komitetu Budowy Pomni- 
ka, oraz wybitnych artystów polskich. 
Po dwudniowych obradach, którym 
przewodniczył dyrektor Departamentu 
Sztuki prof. Władysław Skoczylas, Ko 
misja uchwaliła wyróżnić projekt arty- 
sty rzeźbiarza Henryka Kuny. Równo- 
cześnie Komisja uchwaliła zwrócić się 
do autora wyróżnionego projektu z 
propozycją wykonania drugiego mode 
lu, w którym zostałyby wprowadzone. 
pewne zmiany, a mianowicie: Mickie- 
wicz miał być przedstawiony w mło- 
dym wieku, a cokół skomponowany 
bez wieńczącej go głowy. Autor pro- 
pozycję Kmitetu przyjął i w końcu 
ubiegłego roku przedstawił zarządowi 
Komitetu nowy model, wykonany z u- 
względnieniem wyrażanych przez Ko- 
misję dezyderatów. Wykonanie odmia 
ny projektu bynajmniej nie przesądza 
„losów projektu pierwotnego. Wypowia 
dane były pewne dezyderaty — naj- 
pewniejszym sposobem ich sprawdze- 
mia było wykonanie alternatywy projek 
tu, co pozwala naocznie stwierdzić, 
czy dezyderaty były słuszne. 

Nie wdając się w analizę i ocenę 
projektów, pokrótce je tylko opiszę 
dła ułatwienia czytelnikom i zwiedza- 
jącym wystawe zorjentowania się w 
koncepcji i charakterze pomników. 

W. Ch. 
I WYRÓŻNIONY PROJEKT HENRYKA 

KUNY 
Na wysokim, 13-to metrowym cokóle, wy 
konanym z granitu, wznosi sję postać wje- 
szcza 6-cjo metrowej wysokości, odlana z 
bronzu, Mickiewicz przedstowiony jest ja- 
ko pielgrzym, patrzący w dal, prawą ręką 
podniesjoną do góry i zgjętą w łokcju osła- 
nja oczy, lewą ręką przyciska do  piersį 
księgę. Lużźno spadająca szata pielgrzymia, 
przewijązana w pase, roztiwjera się na pier- 
si pod wzniesjoną ręką, Podstawa, składa- 
jaca się z 3 bloków granitowych po 3 
metry wiysokości, z których każdy wyższy 
jest szerszy od niższego, pomyślana jest w 
formach Światowida i uwieńczona czwar- 
tym, węższym błokjem, ukształtowanym w 
charakterze głowy o czterech twarzach, Te- 
matem płaskorzeżb na 12 płaszczyznach 
bocznych podstawy (po 3 z każdej strony) 
są sceny z Il, IV i III części „Dziadów, 
Autor przedstawił dwa projekty umieszcze- 
nja pomnika: 1. pośrodku placu Orzeszko- 
wej, który ulega pewnej regulacji, 2, na osi 
ulicy Miclsiewicza przy placu Orzeszkowej, 
twarzą nawprost fasady katedralnej, W tym 
wypadku ruch kołowy obiega po obu stro- 
nach porinika, a w związku z tym kosztem 
części niezabudowanego terenu . po stronie 
południowej ulicy (około 2,000 m2) po- 
wstaje na osj ulicy płac, którego central 
ny punkt stanowi pomnik, Pomnik. znacz- 
nej wysokoścj jest dobrze widoczny z placu 
Katedralnego, a nowoutworzony płąc przy 
zbiegu ruchliwych uljc rozbija monotonię 
ułicy Mickiewicza j staje sję ośrodkiem 
śródmieścia dzjsjejszego Wilna, 

Il ALTERNATYWA ZE HENRYKA 
У. 

Mickiewicz przedstawjony jest jako czło 
wiek młody, w stroju ze swej epoki, lewą 

о 

SENSĄCY JNE OŚWIADCZENIE CHIN 

- GŁÓWNE ZADANIE— 

rzenie Gielhiej armii 
NA GENERALNEJ DEBACIE 

ROZBROJENIOWEJ 
GENEWA. PAT. — Jako ostatni z 

mówców w sobotę zabrał głos dele- 

gat cirński Yen, który oświadczył, że 
polityka Chin w dziedzinie zbrojeń za- 
leżeć będze od wyniku obecnego zatar 
gu zbrojnego. W zasadzie Chiny są za 
rozbrojeniem, gdyż uważają, że wiel- 
kie zbrojenia stają się instrumentem im 
perjaliznmt politycznego. Samo posiada 
nie wielkiej armji stwarza okazję po- 

sługiwania się nią i dążen'a do władania 
nad innemi narodami, Los zbrojeń i los 
samej konferencji zależy od wyniku 
konflktu mandżurskiego. Jeżeli pakt Li- 
gi i pakt Kelloga okażą się bez znacze- 
nia, rząd i naród chiński będą musiały 
uważać za swe główne zadanie stwo- 
rzenie armji zdolnej zabezpieczyć Chi 
ny przed napaścią. ' 

Przemówienie delegatów Łotwy i węgier 
GENEWA. PAT, — Konierencja rozbro- 

jeniowa kontynuowała w sobotę dyskusję 
gen generalną, 

Łotewski delegat Zarjnsz wyrazjł sympa- 
tię rządu łotewskiego dła propozycyj francu 
skich, w szczególności dla jdei stworzenia 
armji międzynarodowej, jak również zakazu 
pewnych kategoryj zbojeń, Delegat łotewski 
zapowiedział, że poprze wszelkie projekty, 

któreby zrealįzowaly zasady traktatów wza 
jemnej pomocy i protokółu genewskiego, 

Delegat Węgier Apponyi, podkreślił spe- 
cjelną sytuację swego kraju, rozbrojonego 
na podstawie traktatów i pozbawionego in- 
strumentów obrony narodowej, Apponyi spo 
dziewa się, że kompletna realjzacja zasad 
paktu usunie z czasem tę sytuację, | ktora 
jest nieznośna dla narodu węg erskjego, De 
legat węgierski nie może przyjąć w całości 
projektu konwencji, ale nie sprzeciwia się, 
di stanowił on ramy ogółne prac konieren 
c 

Polska propozycja rozbrojenia moralnego. 
GFNEWA, (Pat). W dniu 13 b. m. dele- 

gacja pilska złożyła przewodniczącemu kon- 
Aerencji rozbrojeniowej Hedersonowi propo- 
zy.je, dotyczące stopn'cwego realizowania 
rozb ojenia moralnego. Propozycje te Są na- 
stępujące: A: 

1) Reforma w prawodawstwie na- 
rodowam. Wobec tego, że obowią ujące 
prawodawstwo poszczegolnych krajów niedo 
ststecznie biorą pod uwagę nowe koniecz- 
ności, wynikające z ewulucji stosunków 
międzynarodowych i ogran'czają sę do och- 
rony int resów czysto narodowy h, rząd 
polssi proponuje zająć się przystos”waniem 
ustaw na'odowych do obecnego stadjum ro:- 
woju życia międzynarodowego, 

' 2) Prasa. Wobec tego, że dzienniki 
i perjodyki działają na prądy o inji publicz- 
nej, rząd polski proponuje zwołanie w jak 
najszybszym crasie konferencji reprezentaa- 
tów związków zawodowych dziennikarzy i 
wydawców celem przestudjowania zarządz=ń, 
które mogłyby być powzięte dla zapewnienia 

realizacji idei rozbrojenia moralneg» w dzie 
dzinie prąsowej. 

3) Wyrhowanie. Wobec teg", że przy- 
szłość p k ju zależy od ducha, w jakim wy- 
chowuje się młode pokclenia zwrócić uw:gę 
na to, że pożądsne jest poddanie ogólnej 
rewizji podręczników s.kolaych, wprowadze- 
nie w vczelnia h wszeikiego stopnia naucza 
nia o L'dze Narodów, o wsrółoracy między- 
narodowej i o Życiu inny: br narodów. 

4) Redjo, Kino, teatr Wobec tego, że 
na opinję pubiicrną mają wszelkiego rodzaju 
manifestacje kulturalne, jak radjo. nino, teatr, 
duży wpływ, rząd poissi prop nuje powzię- 
cie zarządzeń celem zaoobieżeaia w tej dzie- 
dzinie nadużyciom, niebezpiecznym dla do- 
brego porozumienia między narodami, 

Rząd polski propcnuje przekazanie Spra- 
wy ro.brojenia m ralnego komisi głównej, 
która n'ewątpliwie ze.hie powierzyć podko- 
misji zadanie opracowania koneczniej lub ko- 
niecznych konwencyj. 

Dymisja ministra H. Strassburgera 
Minister H. Strassburger / wniósł 

prośbę o. dymisję z zajmowanego przez 
siebie od tak dawna stanowiska Komi- 
sarza Polski w Wolnem M'eście Gdań 
sku, Już zeszłego roku p. Strassburger 
prosił o zwolnienie go z tak ciężkiego 
« odpowiedzialnego stanowiska w Gdań 
sku. Nie przychylono sie do jego proś- 
by w tej nadziei, że Gdańsk przecież 0- 
statecznie się opam'eta i uwzględni ra- 
czej interesy swoje ekonomiczne, życio 
we, a nie będze ciągle punktem wy- 
padu dla miernej roboty szowinisty- 
czno - polstycznej Berlina. Stosunki 
tak się ułożyły, że Gdańsk stał się naj- 
szowinistyczniejszem miastem niemiec 
kiem, gdzie hitlerowcy, Stahlhelm i tym 
podobne organizacje odwetowe zało- 
żyły swoje główne kwatery,  gwałcąc 
„pod skrzydłami cichej zgody Senatu 
gdańskiego wszelkie konwencje i umo- 
wy między Polską a Gdańskiem. Kiedy 
na dobitkę złego i Haga Ww „op'nji do- 
radczej'* zajęła nieprzyjazne i dalekie 
od sprawiedliwości życiowej stanowi- 
sko w stosunku do obywateli polskich 
w Gdańsku i języka polskiego, min. 
Strassburger zrozumiał, że jego wyso- 
ce ugodowa polityka, jedynie dobro 
Połski i Gdańska mająca na  wzglę- 

ręką przycjska do piersi księgę, prawą rę- 
ką podtrzymuje płaszcz, zarzucony na fa 

miona, Cokół składa się z 3  rozszerzają- 

cych się ku górze bloków, ale nie posiada 

poprzedniego zwieńczenia, kocepcja więc 

Światąwida, jako podstawy pomnika, zosta 

ła w tym projekcie zarzucona, Pioskorzežby 

na płaszczyznach bloków cokółu przedsta- 

wiają sceny z Ballad, Dziadów, Pana Ta- 

deusza oraz z Ksiąg Narodu j Pielgrzym 

stwa. Fragmentem tego projektu jest gło- 

wa Mickiewicza naturalnej wielkości, 

IM._PROJEKT XAWEREGO  DUNIKOW- 
SKIEGO 

ma kształt trójbocznego obelisku, ufor- 

mowanego z płomieni, wznoszących się Z 

trójkątnej płyty. Na płaszczyznach bocz- 

nych obelisku, przedstawione. są Sceny: 

1, buntu — postać, rzucająca piorun w nie- 

bo, 2, pieta — cierpienie i 3, Królestwa Bo- 

żego. Na szczycje obelisku wznosi się Do- 

stać wieszcza w wieńcu na głowie, a uklad 

draperyj luźnej szaty podkreśla trójkątną 

kompozycię komnika, Autor podaje dwa 

punkty, w których stanąć mógłby pomnik: 
albo na plaow przed gmachem dawnego Ta- 

dzie, nie odnosi pożądanych skutków 
przyjaznego współżycia, podał sę do 
dym sit i dymisja została przyjęta. 

Następca jego p. Pappee, konsul 
Polski w Królewcu, będzie musiał za- 
stanowić sę, czy będzie możliwą rzeczą 
kontynuować politykę min, Strassbur- 
gera, czy też chwycić się innych metod, 
łatwiej dla Niemców zrozumiałych. 
Przychodzi on z Królewca, gdzie iniał 
sposobność z bliska przyjrzeć się do- 

w WIRZE STOFF" 

JAK PEWIEN SZLACHCIC SPLANTOWAŁ 

STACKELBERGA, 

liekroć pójdę na Zamek, zawsze z przy- 

krością wspominam Stanjsłąwa Augusta i 
Stackelberga, Tlu, w tych salach panoszyi 

się chamuś rosyjski, tu potulny į nįeumieją- 

cy utrzymać siai godności Poniatowski 

umijzgał się do wiecznie chorego z prze- 

jedzenia ambasadora, 

Nie król jeden, Kto chcejał otrzymać u- 

rząd, awans, order, czy wygrać sprawę w 

trybunale — musjał piaszczyć się przed Sta- 

ckelbergiem, W niepodległej Polsce nie 

można było zostać porucznikiem, podkomo— 

rzym, ani prymasem bez zgody Imperatoro- 

wej, Cóż dziwnego, że to niemieckie bydlę, 
zruszczałe pozwialało sobje na wszystko, 

Stackelberg gra w whjsta, wchodzj Sta- 

nistaw August, wszyscy zrywają się z 

miejsc — ambasador sjedzi niewzruszony i 

tylko głową królowi skinął Zawsze otocze 

ny przez zgraję pochlebców, zawsze osą to 

iwłarzystwa, zawsze pierwszą osobą każde- 

go zgromadzenia, 
Przyjechał raz z głębokiej prowincji do 

Warsząwy po raz pjerwszy w życju, zamoż 

ny szlachcie. Wieczorem łezje na Zamek, 

W. sałonach pełno, okazała kreatura stoi po 

środku, wszyscy przed nją dygaią, emablu- 

ją, przesadzają się w unjżonościach, „Pew- 
nie król!* — pomyślał szlachcie i zbkżył 
się z należną atencją, 

Stackelberg spostrzegł dobrze, że przy- 

bysz bierze go za króla, ale nie wyprowa- 
dzik go z błędu, Był zadowołony, cieszyło 

to jego dumę i zaprosił szłachcjca do swe- 

go stolika whista — wielki zaszczyt, W 
międzyczasje uprzedzono prowincjała a po- 

myłce, ' 

Zaczęła się gra, Szłachcic postanowił sie 
zemścjć i w pewnej chwili przebija damę 

waletem, zgarnia lewę. 
— Ale jwaćpan się myłi, to przecie tył- 

“ko walet, — wolają wszyscy, 

— Istotnie, odpowiada szłachcjc, 

drugi raz dzjś biorę waleta za króla, 

Stackelberg był bardzo  rozzfoszczony 

tym dowcipem. Nazajutrz Stanjisiaw Au- 

gust robił wyrzuty szłachcjcowi, že njepo- 

trzebnie rozdrażnił wszechmożnego amba- 

sadora, Karol, 
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24 LOTERJA PANSTWOWA 
4 KLASA 

il-gi dzień 

W drugim dniu ciągnienia 4-ej klasy 24-ej 
polskiej loterji państwowej wylosowano na- 
stępujące wygrane: 

30/0) zł. na Nr. 1292€9. 
2.000 zł. na Nr. 135*9/. 
600 zł na Nr. 142872 
Po 450 zł. na Nery 12087 36554 101438 

1315 6 59671. 
Po 400 zł. na N-ry 8774 22866 23892 

kładnie duchowi Prusaków i ich zamie 33103 34578 5-672 68762 73890 111434 
rzeniom rewizjonistycznym, do których 
się przygotowali kordonem silnych for- 
tec przeciw Polsce i to na złość kami- 
sji kontroli z ramienia Rady ambasado 
rów aż nazbyt dla Niemiec  pobłażli- 
wej. 

143577 1450 9 155789. 
Po 350 zł. na N-ry 9395 15173 69C01 

152758 
Po 300 zł. ńa N-ry 6266 1009 14147 

21160 22397 36538 37034 44:96 48991 51422 
58397 98047 10873 106/00 108549 110021 
116809 119293 122694 135164 144994 153645 
15977. 

ЧАЧАЧАЧАМАЧАНАНЯ 
YYYTYYYTYYYYTYYYYYYWYYYCYYYYYYTYVYYTYYYYTYYYYVYYYYYYYYYYTYYTYVYYTYVYVYYYYYYYYTYYYVYVYY 

NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ZYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI fm 
ZŁÓŻ grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, : 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
o Szkołę Połską. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS KAdilAi 
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Jeszcze 

BIAŁY TYDZIEŃ TRWA 
Dziś — Jutro — Pojutrze 
Dopływ nowych i brakujących okazji 

„BIAŁEGO TYGODNIA 

B= JabiKOWSCY д 
S a S 

tusza, albo obok kościoła Bernardynów na 
placu między Wilenką j ulicą św, Anny. 

IV PROJEKT ANTONIEGO MADEYSKIEGU 
Młody Mickiewicz w ubraniu ze swej 

epoki sjedzj bokiem na masywnej ławie, le- 
wa ręka zwisa  widół, prawa wspiera się 
na poręczy ławy, Obok poety na ławie leży 

czapka, : ` 
Pomnik ustawiony jest na Zįemnym nasy 

pie w ogrodzie u stóp Góry Zamkowej, Na 
pochyłóści nasypu pod pomnikiem. umie- 
szczona jest tablica z. napisem. Od płacu 
Katedralnego prowadzi iw! kierunku pomnika 
aleja, rozszerzaiąca się przed nasypem -w 

owalny plac, 

V PROJEKT CZESŁAWA PRZYBYL- 
SKIEGO 

wiąże sję z regulacją placu Katedraine- 
go. Istniejący dziś skwer przed gmachem 

Urzędu Wojewódzkiego zostaje zniesiony, 
Sam pomnik wznosi sę przed gmachem U- 
rzędit, frontem zwrócony jest w stronę Ka- 
tedry, Pomnik — to wieki blok muru, z 
którego wyrywa się naprzód obnażona po- 
stać młodego, atletycznje zbudowanego męż 

czyzny, Od pomnika w kierunku wyłotu uli- 
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cy Biskupiej biegnie ałeja, zagjnająca się w 
stronę wylotu ulicy Mickiewicza. 

VI PROJEKT TADEUSZA TOŁWIŃSKIEGO 

przeprowadza regulację placu Katedral- 
nego jeszcze znacznje dalej, Wyłot ulicy 
Mickiewicza na plac Katedralny zostaje roz 
szerzony w kierunku południowym, Na pu 
stym. obecnie narożnym placu, 'wznosj się 
monumentałny budynek, nowy ratusz, lub 
inny gmach o charakterze publicznym, Na 
przeciwległym końcu osi, równoległej „do 
południowej ściany Katedry, już w obrębie 
t. zw. Cjelętnika, zamyka płac gładka ścia- 
na monumentalnego budynku . muzealnego. 
Równolegle do budynku Urzędu Wojewódz- 
kiego, wzdiuż ulicy Marjj Magdaleny, wzno 
si się wydłużony, niewysokį gmach z ko- 
lumnadą od strony Katedry, begnącą przez 
całą jego długość, Na utworzonym w ten 
sposób placu, o charakterze forum na tłe 
budynku muzealnego, ustawjony zostaje 
obelisk bez rzeźb „i płaskorzeźb fjguralnych. 

Pomn:kiem ma być w tym projekcje nietył- 
ko sam ©obeljsk, lecz j całe nowouwtorzone 
forum. 
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Wscnód słońca g. 7.19 

i i 

ЛОГО 

NIEDZIELA 

Dziś 14 

Waientcgo 
jutro 

austyna m 
NRB EA AO 

spostrzeżenia Zakładu _Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 13 lutego 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 759, 

Temperatura średnia: —13, 

Temperatura najwyższa: —&° 

Temperatura najniższa: —16, 

Opad w mm,: 00. 

Wiiatr: północny, 

"Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwagi: zrana drobny śnieg, potem pogo 

dnie, 

Zachód słońca g. 17.11 

*   
URZĘDOWA 

— Nacz, Kucharski w Wilnie, — Przy- 

byl do Wina nacześnik departamentu bez- 

pieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 

nych p. ucharskj w celu dokonania įnspek- 

cji urzędu bezpieczeństwa oraz wydziałów 

tego urzędu, Pozatem p, naczeinik jntereso- 

wał sę żywo tokiem prac. wi, dziedzinie bez 

pieczeństwa na terenie Wjina i wojewódz- 

twa i sprawy te były poruszane podczas roz 

mów z kierownikami poszczególnych orga- 

nójwi ieczeństwa, 

2 MIEJSKA 

— Plan robót kanalizacyjnych, — Sek- 

cja techniczna magjtratu opracowała plan 

* mobót kanalizacyjnych, jakie w razie uzy- 

| skanja potrzebnych kredytów mogłyby być 

z wiosną podjęte, 
W pierwszym rzędzie będzie skanalizo- 

wana dzielnica na przestrzeni ulic T. Ko- 

ścjuszki, Zygmuntowskiej i więzienia woj- 

skowego, a następnie od Krzywego Kota do 

Sofjanej, 
Dopiero potem 

jnne dzielnice. 

— walka z żebractwem, — Mimo szczu 

płych zasobów fnansowych miasto utrzymu 

je w różnych przytukach 140 żebraków, co 

kosztuje 4200 zł. miesjęcznie. 

Wobec rozszerzającej się nędzy o sku- 

tecznej wałce z żebractwem narazje nie mo 

że być mowy, niemniej jednak przy pomo- 

cy władz admin'stracyjnych akcja w tym 

ikerunku jest prowadzona i daje względnie 

dodatnie wyniki. 
SZKOLNA 

— Szkoła języków Obcych | Instytutu 

Nauk Handl.-Gospodarczych podaje do wia 

domošcį, że nauka języków angielskiego, 

francusk' ego i niemieckiego nowych grup 

rozpocznie się w dniw 16 b.m. Zgioszenia 

jeszcze się przyjmuje, Informacje i prospekt 

w Sekretariacje Instytutu, gmach B-ci Jabl- 

kowskich, ul, Mickiewicza w godz, 9 — 13 i 

6 — 7; telefon 14 — 14, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Niezależ_ 

nych Artystów_Małarzy podaje do wiado- 

mości swych członków, że dziś 0 godz, 5 

w lokalu Szkoły Handlowej — Biskupia 4 

m. 4 — odbędzie się zwyczajne walne ze- 

branie członków T-wa, : 

Porządek dzienny przewiduje  zmeanę 

statutu, wybory kandydatów do zarządu i 

Komitetu Koła Przyjaciół T-wa, przeto za- 

rząd prosi o jaknajliczniejsze przybycie, w 

razje braku „kwiorum”, zebranie będzie wy 

znmaczone o godzinę później i uważać się bę 

dzie za prawomocne bez wzg'ędu ną ilość 

obecnych członków, RZA 

Sympatycy i goście są mile widzjani. 

—- Zebranie Koła Przyraciół „Czarnej 

1rzynastki“, W niedzielę, dnia 14 bm,o a go 

dzinie 11,30, w sa'į gimnazjum im, A. Mi- 

ckiewjcza (ul. Dominikańska 3) |, odbędzie 

Się doroczne Zebranie Koła Przyjaciół Har 

cerstwa przy „Czarnej  Trzynastce" Wil. 

Druż, Harcerzy. 
Porządek dzienny zebrania, > 

1) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 

wizyjnej, 2) Sprawozdanie drużynowego 2 

prac drużyny i program pracy na rok 

1932, 3) Wybory Zarządu j Komisji rewizyj 

nej Koła, 3) Wolnet wnioski, Uwaga: Po 

sprapozdan'ach dyszusja. 

_ Zarząd Kola prosi uprzejmie o przyby- 

cie na zebranie członków Koła, rodziców har 

сеггу d-ny į sympatyków drużyny, ‚ 

Zarząd Sekcji Narciarskjej podaje od wia 

domości swych członków, że Nadzwyczaj- 

ne, walne zebranie sekcji odbędzie się dnia 

15 bm, w lokalu Związku ul, Świętojańska 

10, o godzinie 19,30 w I terminie ji o 20 

w drugim bez względu na ilość obecnych. 

SĄDOWA 

— Nowi sędzjowie, — Ostatn'o sędzią 

Sądu Okręgowego w Wilnie został miimo- 

wany p. Antoni Rogiński, zaś sędzią grodz- 

kim p. Daniel Wojtkiewicz. 

й KOLEJOWA 

— Zniżka opłat w wagonach sypialnych, 

Dowiadujemy się, iż z dniem 1 kwietnia rb. 

nastąpi obnżka opłat za miejsca w wago- 

nach sypialnych obsługiwanych przez Towa 

rzystwo Wagonów Sypialnych, kursujących 

na Yniach dalekobieżnych i przy pociągach 

międzynarodowych, Spowodowane to zosta- 
ło znacznym zmniejszeniem się frekwencji. 

RÓŻNE 

_— Wielka Loterja T-wa „P. . Po 0d 
dzisjaj wystawa Il serji pięknych i cennych 
fantów w; oknie cukierni B. Sztralla (róg 
Tatarsktej), 

Biżety w cenie 1 zł, do nabycja na miej 
scu — łosp ie 6 marca, 

| — Komitet Odbudowy Kościoła Gornizo- 
|| nowego Św, Wincentego celem ostateczne- 

go zlkwidowania Spraw, związanych z od- 
| budową i spłacenia reszty dłrgów uprzej- 

| mie prosi łaskawych ofiarodawców o wpła- 
| cen'e ofiar z tytułu orzesłanych w swoim 

  
byłyby skanalizowane 
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RONIKA 
nizonowego św. Ignacego 'w! Wilnie" Konto 
czekowe Nr 80,680, njapóźniej do 10 marca 
rb. oraz o zwrot pozostałych cegjełek, list 
i nalepek, 

— Newa placówka sprzedaży wyrobów 
krajowych, Dowiadujemy się, że powstało 
w Wilnje przedstawicielstwo poznańskiej 
iabryki opon-samochodowych į rowerowych 
„Stomil“ S. A, Fabryka ta jest jedyną kra- 
jowa wytwórnią opon samochodowych, to 
też szersze wyprowadzenie fabrykatów jej 
na rynek wileński, uważać na!eży za objaw 

b. pożądany. ч 
Fabryka „Stomil“ jest može wjelu auto- 

mobiljstom nieznana, co jest wynikjem sto- 
sunkowo niejntensywnej akcji reklamowej, 
którą fabryka w 'myśl zasady: zamiast ko- 
sztėw reklamy — ulepszenie materjału, ogra 
niczyła do minimum, 

Popułarne już na zachodzie Polskj „sto- 
milkį“ zdobyty sobje ogólne uznanje i coraz 
wyraźniej rwiypierają wyroby zagraniczne, 
sią rzeczy, jako sprawdzane j cłone droższe, 

Łatwość ewentualnych  reklamacyj jest 
też atutem, przemawiającym za fabrykata- 
mą „Stomil”, 

Przedstawicjelstwo wileńskie „„Stoml* 
uzyskalį p.p. K, Nowickį i N. Kamenmacher 
— Krėlewska 1, 

—- Zarząd Meskjego Towarzystwa Św. 

Wincentego a Paulo. Za otrzymane w dn. 

13 lutego rb. od PP, 'Pracowników Wjłeń- 

skiego Banku Ziemskiego ofiarę na rzecz 

najb'edniiejszych 'm, Wilna w sumie zł, 161, 

zamiast wjanka na grób śp, Antoniego Piet 

kiewicza — składa niniejszem najserdeczniej 

sze podziękowanie, 

— Przeszkołenie Organjstów, W czasie 
od 16 do 19 b.m. odbedzie sję kurs prze- 

szkolenia p.p. organistów w Wiłnje o nastę 
pującym programie: 

godz, 9 m, 30 Msza św. w Bazylice 
(śpiewa chór organistów), 

godz, 11 — 13 teorja chórału — prof. 
W, Kalinowski, ” 

godz. 15 — 17 ćwiczenia praktyczne — 
ks; prof, W, Urmanowjcz, 

godz, 17 m. 30 — 19, śpiewy w języku 
ludowym — p. prof, Leśnjewski. 

Kurs odbędzie sję w sali przy ul, Metro- 
połjtalnej Nr, 1. O mieszkanie i utrzymanie 
P.p. organiścj nia'ą postarać się sami, 

— Liczne zasłabnięcia na grypę— 
Zmiana temperatury pociągnęła za so- 
bą I'czne zachorowania na grypę. 

Według prowizorycznych obliczeń 
w mieście choruje obecnie na grypę 0- 
koło 300 osób. 
choroby do rzmiaró eta 

Zachodzi obawa rozszerzenia 
choroby do rozmiarów epidemii. 

-— Podziękowanie, Zarżąd Schroniska S'e 
rot jm. Marszałka J. Piłsudskiego składa 

się 

serdeczne „Bóg zapłać” Szpitałowi Wojsko- 
wemu O, W, Wilno za złożone zamiast ży 
czeń Świątecznych zł 15, 15 gr., oraz p. 
Astykowi, rwiaściciełowi aukjerni „Irena“ na 

a gs zą ofiarowane dziecom 120 pącz- 
ów. 
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wkinie „CASINO” 
ZR НЕ EDIT SI 

Ludzie cierpiacy na zaparcje stolca į 
złączone z tem przekrwienie organów pod- 
brzusza, uderzenia do głowy, bóle głowy i 
bicie serca, jak również z cjerpienjamj bło- 
ny śluzowej kiszek, na rozpadljny odbytu, 
hemoroidy i fistuły, piją po ćwierć szklanki 
naturalnej wydy gorzkiej Franciszka-Józ*ia 
zrana j na wieczór, Żądać w aptekach, 

Obchód X-lecia rządów Ojca Św. Piusa XI 
— Z e Stowarzyszenia Kupców j Przemy- 

słowców Chrześcijan w Wilnie, — W związ 
ku z dzjsiejszemi uroczystośc.ami z okazji 
przypadającej 10 rocznicy rządów Kościołem 
Katojjckin Jego Św.ątobliwości Ojca ŚW. 
Piusa XI, Zarząd Stowarzyszenia wzywa 
swoich członków do wzięcia udzału w na- 
bożeństwie w Bazylice (godz, 10,15) oraz 
wi Akademjj Papieskiej w Satj Miejskiej (uł. 
Ostrobramska — godz, 13), 

|. — Zarząd Uhrześcijańskiego  Uniwersy_ 
t*tu Robotniczega wzywa swych członków i 
sympatyków do wzięca jak najliczniejszego 

udzjału w uroczystoścająch ku uczczeniu 10- 

leca rządów J. św, O. św, Piusa XI, które 

odbędą się w niedzielę dnja 14 lutego r. b. 

wediug następującego programu: g. 10,15 

Msza św, w Bazylce, g. 1 popoł, Akademja 

w Sali Miejskiej (Ostrobramska 5), 

  

NIESŁYCHANA NIEL 
ZABIEGI O AUDYCJE 

Już od dłuższego czasu stowarzy- 

szenia i organizacje żydowsk'e w Wil- 

nie domagają się od Polskiego Radja 

stałych audycyj w języku żydowsk m 
poświęconych życiu społecznemu i kuł 

turalnemu żydów wileńskich.  Audy- 

cje żydowskie wzorem istniejących już 

kwadransów litewsk'ch byłyby  urzą- 

dzane w porozumieniu z poszczególne 

mi organizacjami i odbywały się I — 2 

razy w tygodniu. 
Jednocześnie żydzi zdołali porozu- 

mieć się z radością kowieńską w spra 

wie wygłoszenia tam całego szeregu od 

Tyfus wciąż gra 

OJAŁNOŚĆ ŻYDÓW 
RADJOWE W KOWNIE 

czytów o życiu żydów wileńskich. Od- 

czyty te wygłosi działacz żydowski R. 

Rubinsztejn z Wilna. Wygląda to na 

demonstrację i jakgdyby presję, by w. 

ten sposób zmusć dyrekcię Radja Pol 

skiego do uwzględnienia wysuniętych 

żądań, Radjostacja kowieńska natural- 

nie pochopnie przyjęła przedłożoną о- 

fertę i już obecnie czyni wielkie przy- 

gotowania reklamując odczyty żydow- 

skie z Wilna nie omieszkając przytem 

dodać, o ucisku mniejszości w Polsce 

itd. 

suje 
UTRUDNIENIA PASZPORTOWE NA POGRANICZU ŁOTEWSKIEM 

WILNO. — Na terenie pow, dziśnieńskie 

go ujawniono nowe ogn'ska tyfusu, 

W celit umżjejscowienia epidemii wyda- 
no cały szereg zarządzeń, M, in, chorych 

na tyfus izolowane w osobnych budynkach, 

a do miejsc zagrożonych wysłano. kołumny 

dezyniekcyjne, 
W związku z wypadkami tyfusu w tym 

powiecie, Łotysze wydali cały szereg Ogra- 

niczeń przepustkowych przy udziełaniu ze- 

zwoleń na przekraczanie granicy z Polski, 

(EET YIT TT S I ONE INN BATE IKO 

TEATR 1 MUZYKA 

— „Mam lat 26“ na Pohulance, — 

Dziš, w niedzielę, dnja 14 bm., o godzinie 

8 w. „Mam lat 26“. Jest to sztuka najbar- 

dziej aktualna, jest to krzyk dzisiejszego in- 

teligenta, który przez usta  dwudziestosze- 

ścjoletniego Belj rzuca całemu Światu SOS. 

Niestety krzyk ten ginie bez echa wśród 
rozszalałego gwaru dancjngów, a rozbaw o 

na część społeczeństwa przechodzi obojęt- 
nie obok zrozpaczonego Beli, którego jedy 

nym ratunkiem wobec braku środków do ży 

cia staje sę samobójstwo, A życie płynie da 

iej — urocze girisy roztaczają swój czar, 

szampan tryska hukiem korków; nad mo- 

drym Dunajem znów dźwięczą ubajające me 

lodje wałczyków Straussa, Kogóż to obcho- 

dzj że umarł dwudzjestosześcioletni Bela, 

Jutro, w poniedziałek, dnia 15 bm, o go 

dzine 8 w, nieodwołalnie po raz ostatni 

„Panna Maljczewska” G. Zapolskiej. 

— „Ta, której Szekamy* — w Lutni, — 

Dziś, w niedzielę, dnia 14 bm, o godzinie 

8 w. „Ta, której szukamy”,  komedja Hir- 

szielda, promjeniujaca na widownię n'eby- 
wałym czarem i subtelnością. Dla każdego 

inte gentnego widza — sztuka ta jest praw 

dzjwą sjestą artystyczną, odpoczynkiem po 

pracy i zapomnieniem o codziennych | tro- 

skach, a miodzieńcze przygody kochających 

serc zawsze znajdą u widza sympat,ę i przy 

pomną mu dzieje wfasnego życia, 

Jutro, w poniedziałek, dniaę 15 bm., o 

godzinie 8 w. coesząca Się rekordowem po- 

wodzenjem farsa „Hullą di Bulla“, n/eodwo 

łalnje po raz ostatni. (Ceny od 20 gr. do 2 
zł 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE: 

Na Pohulance — „Panna Maliczewska”, 

sztuka społeczna, — Dziś, w niedz'elę, dn, 

14 bm., o godzinie 4 pp. po raz pierwszy 

jako popołudn'ówka po cenach zniżonych o 

50 proc., świetna sztuka G. Zapolskiej „Pan 

na Maliczewska“, w sposób jaskrawy įlu- 
stru'ąca žyčie į uklad stosunkow socjalnych 
z przed 25-ciu Jat, 

— „Hulła dj Bulla* — w Lutni, — Dziś 
w niedzjelę, dnia 14 bm, o godzinie 4 pp. 

po cenach od 20 g” do 2 zł, szampańska 

farsa „Hulla di Bulla“, Farsa ta jest zb'or 

n'kjem niewyczerpanego humoru j wenwy, 

a tem samem daje gwarancję niebywałej i 
beztroskjej zabawy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Kobieta na Księżycu, 
Heljos — Ułani, ułani... 
Hollywood — W szponach Czerezwy- 

czajki, 
Casino — On i jego siostra 

Pan — Sterowiec L, A. 3 

Stylowy — Pod modrem niebem Argen- 

tyny, 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Napad czy symulacja, — W 

sobotę nad ranem na trakcje koło majątku 
Puszkarnia przejeżdżający chłopi znaleźli w 
przydrożnym rowie n'eprzytomnego miężczy 
znę silnie skrępowanego powrozami. — №е- 
znajomy miał zaknebłowane usta i tylko cu 
dem uniknął śmiercj przez uduszenie sie, 
Przed przybyłą policją nieznajomy zeznał, 
iż jest mieszkańcem Puszkarni ], M'kulskim 
iże krytycznej nocy wracał z miasta do do- 

mu, Tuż przed majątkiem spotkał kilku osob 
n'ków, którzy pod grożbą śmierci zażądał 
od niego wydania pieniędzy, a gdy Mkulski 
odmówił temu żądaniu, napastnicy obezwład 

nii go i zrabowalj portiel z kilkuset złote- 

mi, W obawie przed alarmem rabusje zwią 
załi swą ofiarę porzucając ją na pastwę lo- 

su 
Policija po zapoznanju sie ze szczegółami 

wypadku powzięła podejrzenie, że Mikulski 
z przyczyn jeszcze bliżej n'eznanych  opo- 
wieść wymyślił, Dalsze dochodzenie w toku. 

— Kradzjeż w autobusie, Z autobusu na 
placu Orzeszkowej na szkodę Frydrych Cha 
ckjela (Skiadowa 2), dokonano kradzieży 
masła wartości 24 zł, 60 gr. Ustalono, iż 
kradzieży tej dokonata Lub'aniec Romualda 
(Werkowska 4), ktėrą zatrzymano, Skradzio 
ne masło Lubianiec sprzedała na rynku Łu- 
kiskim nieznanemu osobn'kowii, 

— Ujęcie oszusta. — Wła- 
dze śledcze aresztowały wczoraj poszu 
kiwanego oddawna oszusta i fałszerza 
Rogozińskiego — vel Rogowicza spraw 
cę ficznych malwersacyj i nadużyć na 

szkodę całego szeregu instytucyj i frm 

SPORI 
SZKOLNE MISTRZOSTWA ŁYŻWIARSKIE 

W dniu 20 b.m, odbędą się w Wilnie 

zawody © mistrzostwo okręgu w jeździe fi- 

gurowej młodzieży szkolnej (obojga płci) z 

obszaru Wileńszczyzny, Grodzjeńszczyzny i 

Nowogródczyzny, ё : 

Impreza ta, mająca z racji ogromnej po- 

pularności łyżwiarstwa wśród młodzieży 

Szkolnej, widoki wislkiego powodzenia, zor 

ganizowana będzie przez Wil. Tiwo Lyž- 

wiarskje na ślizgawce przy ul, Mickiewicza, 

Dobrze się stało, że Polski Zw. Łyżwiar 

skj powierzył organizację tych zawodów 

Wie. T-wu tylko pewne zastrzeżenie moż- 

naby mieć co do wyboru miejsca, Park spor 

towy sim, gen. Żeligowskiego jest parkjem 

młodzieży szkolnej, Dla niej przez władze 

szkolne utrzymywanym, z roku na rok ulep- 

szany'm, : 

Należałoby przypuszczać, że doroczne im- 

prezy w rodzaju mistrzostw powinnyby od- 

bywać się... na własnych śmieciach, zwła- 

szcza, że kierownictwo parku tego projektu 

je budowę krytego basenu pływackiego, 

oczywista z sum uzyskanych ze ślizgawki 

i, kortów tenisowych, - 

šlizgawka na ul. Mickiewicza jest im- 

prezą dochodową, b. miłego zresztą, T-wa 

Łyżwiarskiego i dlatego młodzież powinna- 

by popierać przedewszystkiem swój własny 

ark. 
К Tak czy owak, a dobrze jest, że zawody 

te odbędą się, 
Przy okazji wzmiankowač naležy, že 28 

b.m. odbędą się podobne zawody dla nie- 

stowarzyszonych i członków Towarzystw 

sportowych, | 
Zapisy w sekretarjacie T-wa, 

gawce od godz, 6-tej, (t) 

RORZZOIEKUCE EOS POETKA 

na terenie Wilna i innych miast Polski. 

Przy aresztowanym znaleziono różne 

sfałszowane pieczątki, któremi on się 

postugiwał przy dokorywaniu oszustw. 

— Fałszywy bilon, — W dniu 12 bm. 

Putyra Marja (Nowošw'ecka 10)  dostar- 

czyła do komisarjatu PP, Wilna fałszywą 

moinetę 50 gr. Monetę zakwestjonowano, 

— Zaczadzenie, — Reks Franci- 

szek (Zarzecze 15), od silnie napalonego 

pieca węglem kamiennym i zbyt wczesnego 

zamknięcia szybru, zaczadział, Odwjeziono 

go do szpitala żydowskiego w stanie nie- 

zagrażającym życiu, 
innaem 

-— Podrzutek. — W k!atce schodowej do 

mu Nr 22 przy ulicv M'ckiewjcza znałeziono 

na Śliz- 

podrzutka płoj żeńskiej w wieku około 2 ty- * 

godni i umieszczono w przytułku Dzieciątka 

Jezus, > 
WILEJKA 

— Włamanie do sklepu. — 

Nocy ubiegłej do składu bławatnego 

znajdującego się przy uf'cy Piłsudskie- 

go, włamali się niewykryci narazie 

sprawcy, którzy zrabowali wszystkie to 

wary bławatne wa:tości k'lku tysięcy 

złotych. Powiadomione władze śledcze 

zarządzły dochodzenie. Właściciel skłe 

pu Mowsza Notman tak się tem prze- 
jał, że uległ atakowi sercowemu. 

    
Książka 
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Stanisława 
Cena zł. 5. 
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MYŚL W OBCĘGAC 
SPOŁECZEŃSTWA SOWIETÓW : 

PIÓRA R 

  

Ukazała się w nowem wydaniu i jest już do nabycia 

we wszystkich księgarniach i 

SKŁAD GŁÓWNY: 

WILNO — POZNAŃ — WARSZAWA — LUBLIN 
  

Pierwsze wydanie rozeszło się cał- 

kowicie w c.ągu trzech miesięcy.    
PSYCHOLOGJĄ 

  

Mackiewicza ||| 

Cena zł. 5. 

{ 

Adm. „Slowa“, ` 

w. Wojciecha 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MALŽENSTWO““ 

„Kino miejskie" 

Światowej sławy tragiczka į „wamp“ 
Brygida Helm pąkazała., jak nie należy 

grać. Sama zresztą w wywiadach, udzjela- 

nych prasje, narzeka na swożch reżyserów, 

którzy zmuszalį ją do przesady, „Małżeń- 

stwo” mimo to jest obrazem dobrym, Nie 

pierwszej to świeżości film, więc należy pa- 
trzeć nań, jak na swego rodzaju zabytek, 
Problem zdrady "małżeńskiej jest tu ujęty 
pod kątem rozhisteryzowanych nerwów ko 

biety, która... samą dobrze nie wie, czego 
chce, Malarz — bokser — mąż — rozwód j 

nagle świadomość, że najlepszy jest prze- 

ojeż mąż! Jedyny rozsądny napis — to zrów 

norważone powiedzenie męża: „jesteś cho- 

ra". Tylko tak, jako lepszy rodzaj gry Bry 

gidy Helm przypomnieć można „Przedziwi 
ne kłamstwo Niny  Petrowny', gdzie 

talent fenomenalnej Niemki został wyzyska 
ny naležycie, Tad, C. 

  

WYYYYY' WYYYYYYYYTYYYYTYYTYVYTYV: 

Regjonalny kurs dla 
działaczy społecznych 

Od dwóch dnj trwa w Wiłnie kurs re 
gionalny dla dzjałaczy” społecziych: zjem 
pėlnocno-wschodnich, > 2 

Bierze w n'm udział trzydziestu słuchaczy 
przedstawicielj poszczególnych - powiatów 
„województwa wiileńskiego i nowogródzkie 
£0, 2 i 

W piątek odbyło sję uroczyste otwarcje 
kursu poczem uczestnicy wysłuchali szere- 
gu referatów m. in, posła Siedieckiego ma 
temat: Ideologja i praca BBWR, oraz. p. 

Krawca „Udzjał ludności regłomu w wal. 
kach o niepodległość, Dziś p. wojewoda 
Beczkowicz mówić będzie 0: zadaniach 
władz państwowych i samorządu terytorjal- 

nego, poczem nastąpi oficjalne zamknięcie 
kursu, ` 

Po zakończeniu kursu podamy  obszer- 
niejsze sprawozdanie z przebiegu jego 

prac, (t) : 
  

Konkurs filmowy „Casina” 
Rózpoczęty 26 stycznia br, konkurs fil-- 

mowy „Casjna”* dob'ega końca, a raczej swe 

go punktu kulminacyjnego — głosowania, 
Pub. czność miała możność (po znacznie 
zniżenych cenach na podstawie naszych ku- 
ponów) obejrzeć trzy filmy różnych produk 
cyj i rodzajów: „Madame Szatan”, Cham“ 

oraz „On i jego siostra", 

W czasie wyświetlan'a tych filmów omó 
wiliśmy ogólnie produkcję _ amerykańską 
(„Stowo“ Nr 22), polską („Siowo“ Nr 28) 
i europejską zagraniczną („Słowo” Nr 33). 

, Celem konkursu jest „stalenie, które f4 

my t.zn jakiej produkcji i jakiego rodzaju | 

są najbardziej lubiane przez  pubłczność, 
Trzy firmy były wybrane jako przykłady. Od 
pow'edzį na pytanja kwestjonarjusza nie 

muszą ogran'czač sję do tych filmów, lecz 
winny oprzeć się na szerszej podstawie, Py 

tania kwest'onarjusza, który zam'eszczamy 
we wtorek 16 bm, będą nast.: 1) Jakj rodzaj 

filmów najbardziej mi się podoha? (sałono- 
wre, sensacyjne, operćtkowe, podróżnicze 

143. 
2) Jaką produkcję uważam za najlepszą? 

Kupon » 

  
Z SĄDÓW 

Tajemnice Berezyny. 
Onegłaj Sąd A>elacyjny w Wilnie, roz= 

poznał sprawę mieszkań ów wsi Nieroma, 

Maksvma i Olgi Hubiczów. 
Hubiczowie oskarżeni są o to, że w po: 

czątkach 'i-rpnia 1931 r zabili w celach zy- 

sku Agatę Hubicz, siostrę oskaržonego, po- 

czem wrzucili ją do rzeki. 
O'ydną zbrodn ę wykryto w sposób na« 

stępujący. Sąsiad Hubicców, Mateusz Bitel, 

  

й э 

11-letni p 
WILNO, — We wsį Chiny gm, dziśnień 

skiej 11-letni Zenon Lolikow podpalił zabu 
dowanja ojca Macjeja w czasje gdy nikogo 
w domu nie było. Ogień z nijesłychaną szyb 
kością począł ogarn'ać sąsiednie budynki i 
gdyby nie szybka akcja sąsiadów: pożar roz 
szerzyłby się na całą wieś. Sprawca podpa 

Oicobójca symuluje 
WILNO, — Mimo usilnych zabiegów le- 

karskich J natychmiast przeprowadzonej 0- 
peracji zmarł wczoraj w szpitalu _ żydow- 
skim Antoni Mickaniec, zraniony przez sy- 
na siekierą, o czem donositišmy przed dwo- 
ma dniami, Sprawca zabójstwa znajduje 
S'ę w areszcie i dochodzenie przeciwko nie- 
mu toczy się w trybie przyšpieszonym, Oj 
cobójca jak przypuszczają władze policyjne 
symuluje obłęd chcac w ten sposób uniknąć 

  

czasje cegiełek, nalepek, list ; ksjąż 
PKO, „Gł, Komitet Odbudowy ma 

RESTAURACJA 

  

: "РЩОЩА" | 
Mickiewicza Nr. 11 

tel 593 

Zwykła popołudniowa 

® Czarna Kawa 
Upominki dla Pań. Występy artystyczne. 

66 KOL 

od g. 8 wiecz. do 12 w nocy. 

POLE CAMSE 

ACJE REKLAMOWE 
z 8 dań i kawy 3 zł. 50 gr. 

odpalacz 
ienia po dokonaniu swego czynu zbiegł do 
lasu, gdzie błądził przez całą noc j dopiero 
nad ranem jeden z gajowych znalazł go 
zmarznjętego na 10 klm, od wsi, : 

> Chłopak skarcony przez ojca za niepó- 
słuszeństwo umyślił zemstę, którą właśnie 
wyjwarł przez podpalenie zabudowań. 

chorobe umysłową 
kary, jest on dobrze znany wydziałowi śled 
czemu jako niepoprawny przestępca nieraz 
już przyłapywany na kradzieżach i włama- 
nich, Przyczyn zbrodni ściśle nie zdołano je- 
szcze ustalić, nie mniej jednak zachodzi przy 

puszczenie, że M'cKaniec działa z chęcj zem 
sty i jak zeznają świadkowie już oddawna 
planował zamordowanie ojca j matki, W kry 
tycznyrm dniu Mickańcowa jak gdyby prze- 
czuwając zbrodnicze zamysły syna ledwie 
świt udała sję do miasta, skąd powróciła do 
piero późnym w'eczorem, Zastała już w me 
szkaniu półmartwego meża, Który ostatkiem 
st zdołał opowiedzieć, kto dokonat na nim 
zbrodni i wskazać gdzie szukać przestępcy, 
Zb:odniarza ukrytego w sasjednim pokoju, 
aopiero po dłuższym czasje zdołano obez 
władnić, 

polską, amerykańską, francuską, niemiecką 

itd.) 
3) Mój(a) najulubieńszy '(a) ator(ka)? 

Największa grupa jednakowych odpowje- 
dzi uznana będzie za grupę konkursową. Spe - 
cjalny sąd konkursowy 'w składzie pp. prof, 
M. Limanowskiego, K, Wyrwicz, Wąchrow= 
skiego, L, P'monowa, ]. Niecjeckiego i Т, 
Cieszewskjego, ustali tę grupę ij wylosuje. 
trzy odpowiedzi do nagrody, Przewidzane są 
nagrody nast,: I — roczny bilet wstępu na 
dwie osoby do „Casjna* oraz  wytworna 
ksjążka, Il — roczna prenumerata „„Siowa“. 
lil — serja fotosów gwiazd filmowych, —A 
więc we wtorek 16 bm, wszyscy  głosiifemy 
i ubiegamy się o nagrody konkursu filmowe 

g0. 
Ważne będą tylko te odpowiedzi, które 

przysłane będą na kwest'onarjuszu, mwycię 
tym z wtorkowego литеги „Słowa”, Nadsy- 
łać odpowiedzj należy do redakcji „Słowa* 
iub do kina „Casjno* z adnotacją „Konkurs 
filmowy". Można też osobjśce wrzucać kwe 
stjonarjusze do skrzynek, które będą umie- 
szczone w redakcjj oraz w k'nie, Drukuje- 
my dziś ostatni kupon zniżkowy, Tad, C. 

NA F.LM 

ON: JEGO SIOSTRA"“ 
W DŹWIĘK. KINO 

znizkowy ‚ CASIN © 
ważny na dzień 14. IL. 1932 r. 3 

udał się do rzeki, celem połowu ryb i 1а- 
uważył w wodzie zwłoki ludzkie pokryte ga- 
łę iami. Bidel o swoim strasznym odkiycin 
natychmiast zameldował policji. 

W zwłokach rozpoznano Agatę Hubicz. 
Podczas śledztwa wstępnego okszało się, 

że od mi-jsca znalezienia trupa, Ślady %rwi 
prowad iły na podwórze oskarżonego, gdzie 
przed ustępem były zasypane ziemią. , ` 

D.lej okazało się Że Hubicz chcąc .za- 
władaąć majątkiem siostry niejedaokrotnie 
wypędzał ją z domu i 

zabije. i 
Ponieważ Śledztwo wykszało że czynną 

pomozcniczką oskarżonego była jego. żona 
O przeto oboje zasiedli na ławie oskarżo- 
nych. 

W swoim czasie Sąd Okręgowy skazał 
Maksyma Hubicza na 15 lat zaś Olgę Hu- 
bicz na 8 lat ciężkiego więzienia. % 

Sąd Apela yjny po „zapoznaniu się z 
sprawą złagodził wyrok pierwszej instancji w 
stosunku do obojga oskarżonych i skazał M. 
Hubicza na sześć, a żonę jego na 4 latacięż- 
kiego więzienia, 3 

Proces o zniesławienie. 
Ё 

12 lutego r. b, Wydział II Karny Sądh | 
„Okręgowego w Wilnie, podczas wyjazdowej 
sesji w Głębskiem, rozpcznawał spravę zie 
szkańsa pow. Dziśnieńskiego Piotra Józefd- 
wicza, oskarżonego z art, 533 Kodeksu Kar 
nego. > 

Przewod sądowy ustal ł, że Piotr Józi 
towicz dopuścił się postawienia słupa w ki! 
ku krokach od wjazdowej bramy posiadł šė 
p. Z. R. i do tego słusa przybił 4 tablice | 
tekstem, znieważająy m go. 

Ne bacząc na  ykrętne tłumaczeni 
oskarżonego, Sąd Okręgowy skazał Oskarž 
nego Piotra Jó efowicza na karęsz*Ściu mit 
sięcy więzjenia i zapłacenie. wszystkich ku 
sztów sadowvch, 
i MA) RES 

ŻĄDAJCIE 
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we wszystkich aptekach i i 

składach aptecznych znanego 

Środka cd adcisków 

Prow. A. PAKA.. 

  

odgrażał się, że ją 

" 
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4 SŁOWO 

i a a Od poniedziałku 15 lu ego, w godz, 4, 6, 8 i lU. Największy przeboj rosyjski p t. 

Radjo wileńskie eż e ke 3 dan i Łój Konkurs Sci D W SZKARLACIE (seda rewolucji 
bycia we wszystkich księgarniach Biuro Pośrednictwa Pracy prz. MIEJSKIE |99 A A BĘ R A rosyjskiej) 

NIEDZIELA, DNIA 14 LUTEGO 1932 R. E. broszura; poświęcona sprawie obrząd- Y PZY | SALA MIEJSKA w roli głównej Lya de Putti 
10.15: Transm, bicja dzwonów j nabo- 

żeństwa z Katedry wileńskiej, Chór pod 
dyr, prof, Wt, Kalinowskiego 11.58: Sy- 
gnał czasu, 12,00: Hejnał z wieży katedral-- 
nej w Wiinie, 12.10: Komunikat meteorolo- 
giczny, 12,15: Poranek symfoniczny z Filhar 
moaji Warszawskiej, 14,00, „Produkcja i za 
stosowarje nawozów azotowych w Polsce" 
— odczył z Poznania, 14,20: Aud. rolnicze 
ze Lwowa i Katowic, 15,55: Aud, dla dzie- 
ci z Warszawy, 16,20: Muzyką polska z 

płyt. 46,40: .„Jacy ludzje zamieszkiwali Eu- 
" ropę w czasach przedpotopowych* — od- 

gzyt ze Lwowa, 17,00: „Kobieta w adwo- 
pogadanka z cyklu, „Kobjeta ma 

głós!!*, 17,15: „Złoty sen alchemika" — 
Ddczyt z Wasrząwy, 17,30: „Wiadomości 
przyjemne i pożyteczne" z Warszawy, 17,45 
Muzyka komunikaty z Warszawy, 18300: 
mkacemja papieską z Warszawy, 19,00: Li 
tewska audycja titeracka, 19,20: „Co się 
dzieje w Wilnie?" — pogad, wygłosi prof. 
M. Limanowskį. 19,40: Program na ponje- 
działek, 19,45: Słuchowisko z Warszawy 
(AI, Fredro).20,15: Koncert popularny z 
Warszawy, 21,40: Kiwadrans literacki z War 
szawy. 21,55: Koncert sołjisty z Warszawy. 
22,40: Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy, 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 15 LUTEGO 

11.58: Sygnał czasu, 14,10: Program 
dzienny, 14,15: Muzyka z płyt, Koncert po- 
pułarny, 15,15: Komunikaty z Warszawy. 

"1525: Odczyt z cyklu dla nauczyciel: 
„Jak uczymy dziś młodzież* 15,45: Aud. 
dla dzieci: „Bumcyk į Traikotka“ 16,20: 
Lekcja franonskiego z Warszawy, 16,40:-Co 
dzienny odcjnek powjeściowy, 16.50: Utwo- 
ty Cezara Francka (płyty). 17.10: „Z za 
kulis pokoju brzeskiego” — odczyt ze Lwó 
wa, 17,35: Muzyka lekka z Warszawy, 18,50 
Wi. komun, sportowy, 19,00: „Rola pier- 
wiastka polskiego na Litwie" — odczyt li- 
tadwski „19.20: Muzyka z płyt, Czajkowski— 
Romiańs, 19,25: „Co nas boli?" — przechadz 
ki Mika po mieście, 19,35: Program na wto- 
rek ł fożm 19,45: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy, 20,00: Feljeton muz, z 
Warszawy, 20,15: Operetka z Warszawy 
(„Sen o Riwierze" — Roberta  Stolza), 
22.20: Mikrofon w cyrku  iwarszawskim. 
23,00: Retransmisja stacji zagranicznej (mu 
zyka taneczna). 

   

Giełda warszawska 
Z dnia 13 lutego 1932 roku, 
WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87, 
Gdańsk 173,70 — 174,13 — 173,27. 

Holand'a. 360,60 — 361,50 — 359,70, 
„ Londyn 30,63 — 30,6g — 30,67 — 30,92 

— 30,52, 
Nowy York 3,91 — 8,91 — 8,93 — 8,89, 

Nowy York kabel 8,915 — 8,935—8,895, 
Paryż 35,15 — 35,24 — 35 — 06, 
Praga 26,41 — 26,47 — 26,35, 

Szwajcarja 174,15 — 174,58 — 173,72. 
Włochy 46,40 — 46,63 — 46,17. 

Bertin w obrotach nieofjejalnych 212. 

Tendencja n'ejednot ta, 
* PAPIERY PROCENTOWE: 

ku wschodniego p.t. 

- NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

Broszura ta zawiera głesy: księży — 
j,E. Arcybiskupa E, Roppa, J.E. Bp, 

cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. j. 
prof, J. Marcjnowskjego, prof, dr. W. 
Meysztowicza, red, J. Urbana, Т. ], 
1a, Żejeźnjakowicza; p.p. dr, W, Char- 
kiewicza, M. Gołubiewa, posła St. 
Mackiewijcza, Sz. Meysztowicza, 5е- 
natora R, Skirmunta į posta S, Stron- 

skjego 

Skład główny w Księgarni św. Woj- 
ciecha w Wilnie. Cena zł, 1,80. 

BBL isamaa AAA i 

WYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYTYYYYY" 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grcdznego w Wilnie 6 

rewiru W, Cichoń, zani,eszkały w Wilnie, 
ul, Góra Bouffałowa 19, na zasadzie art, 
1030 U.P.C, ogłasza, że w dnu 15 lutego 
1932 roku, ad godziny 10 rano, w Wilnie 
przy ul. Portowej 5 m, 11, odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
ści należących do funduszu po zmarłym Jó- 
zelie So.okinie 1 składających się z ume- 
biowania mieszkan owego, oszacowanych na 
siwnę złotych 1,750, 

j Komornik W, Cichoń, 
AAAAAAAAAAASAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

  

    | Ceny FEG! zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

| obniżenia cen węgla I koksu 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ 

Przedsięb. Handl. Przem. 

|M. DEULL wa 
Biuro — Jagiellońska 3, tel 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 

      
         

              

   

  

WYGODNIEJ ! TANIEJI 
Aby uniknać tłoku w sezonie wiosen- 
nym i letnim już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbo- 
wania i czyszczenia 

Prasownia, farbiarnia i pralnia 

Н м, Wilno, Wielka 31, 

Ceny 

tel. 17 00. 
zniż.o ne 

Natychmiastowe wykupienie nie zobo- 
wiązuje. Gotową ronoię przechowuje- 
my aż do sezonu letnego. Sz. Klijen- 
ci z tego t tułu nie ponoszą żadnych 
kosztów. Prasowanie i gremplowanie na 

  

  

G. Chomyszyna, kan, A. Abramawi- i 

Wileńsko - Nowogródzkej Izbie 
Lekarskiej ogłasza konkurs na 

posadę LEKARZA 
Roentgenologa-Fizjologa 

(w Poradni Wil. T wa Przeciw- 
ś uźliczego od 1. IV. 32r. Płata 
zł. 200 — miesięcznie za 4 godz. 
pracy dziennie. Termin składania 
podań w kancelarj Izby (Mosto- 
wa 8) upływa z dniem 25 lutego 

1932 r. 

Szamotowe Je(£ :::: 
POLECA FIRMA 

_ $.H. KULESZA 
Wilno, Zamkowa 

tel. 14-06 

      

  

Przenośne 
Kafiowe 

  

Restauracja EUROPA 
DOMINIKAŃSKA 1 

Dziś popołudniowy 

Dancing Towarzyski 
Czarna kawa z cisstkami 2 zł, od osoby 
Występy artysty zie L terja Będą rcze- 
grane dwa fanty. jeden dla Pan, drugi dla 

Panów, Pnczztek o g dz. 5,%0 pp 

  

  

  

OGŁOSZEKIE 

Kursy 
Radiotechniczne 

zostsną uruchom:oue przez Towarzystwo 
Kursów Technicznych w dniu 16 lutego 

b r. o godz. 17. 
vdziela kancelarja Kursów w 

godzinach 17 — 19. 
Wilno, Holendernia 12. 

MIESZKANIE 
(7 dužy:h pokoj6w ze wszystkiemi wygo- 
d.mi), położone w pobliżu ul, Mickiewi- 
Cza, do wsnajęcia od 1 kwietnia. Wiado 

m: Š Tatar'ka Nr. 5, u właściciela. 

Informacji 

      

  

SKLEP SU A i JEDWABIU 

CALEL NO Niemiecka 19, 
telef. 890. 

Ostatniootrzymano w wielkim wybo- 
rze rozmaite gatuaki 

wełny i jedwabiu 
Ceny niezwykle niskie. 
Prosimv przekonać się! 

nns heh AAAA 
VYYYYVYVYVYVY wy WYYYYVYYVYVYVYTYVVYYTYYYVYYYYVTYY 

Ogłoszenie o przetargu 
Sekcja Pomocy Wileń kiego Wcjewódze 

kiego Komit tu do Spraw Bezrobocia niniej- 3 proc. pożyczka budowłana 32, Inwe- poczekaniu. szem p.dsje do wiad mości put liczhej o ; EB 87, Ta sama seryjna 94,25 — 95. przetargu ofertowym i ustnym na dc stawę 
Konwersylna 40,25; 6 broc. dolarowa 59; 4 ANNA nas:ępujących materjałów krawieckich, oraz 
proc. dolarowa 45,50; stabiłjzacyjna 55,25— 

51,15 — 55,90; 8 proc. L, Z, BGK į BR obl!- 

gacje BGK 94; Te same 7 proc. 83,25; 4 į 

pół proc, L. (Z. ziemskie 41,50; 8 proc, L.Z. 

warszawskie 64,25 — 63,63,25; 10 proc, S%. 
dlec 60. : 
. Tendencja dla požyczek niejednolita, dla 
fstów słabsza, 

: АКС]Е: L 

Dolary w obrotach prywatnych: 8,89 i 

pół w żądaniu, 
Rubel: 4,93, 

A 
REPEAT CC 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

AHMET 

    

skład Fortepianów, Pianin, Fisharmonj) 

K. Dąbrowska 
(F-ma istaieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka >, m. 11 + 

ui A Ai) 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI | 

W. Wilenkin i 5-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 206, dom własny, 
Istnieje od 1843. Ё 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden-. 

sy, Stoły, szafy, biurka, krzesia, dębo- 

we it, p. Dogodne warunki i na raty. 

K KAA LK A i M iki 

ATS   

  

EJSZI GN 

x 

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI waRszAwA. 

KE NL L, 

  

publicznošci 

  
  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

  

— Se WER m —— 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

„stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

andwarów. 
"Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

dogodnym dla kąpieli 

  

na uszycie ohuwia, a mianowicie; 
M-terjaty krawiechie: 

Sukna roboczego koloru 
marergo szerokości 140 cm 140 mtr. 

2) Podsz welwetowej szer, 70 cm. 240 „ 
3). „. rękaw, klott (podwójna) 60 „ 
4) ВН па kieszenie szer. 92 cm. 50 
5) wateliny wełnianej . “i. 140 
6) Płótna sztywnego szer. 1 mtr. 50 
Materjały na uszycie obuwia: 

1) Skóry mięk butat 625 stóp 5812.5 dem. 
2) Skóry karkowej w/g vzoru 110 kg. 
3) Skóry opcłki podp deszw. Igat 75 , 
Wzory do obejrzenia znzjdują sę w Biu- 

rze Komisji Odzieżowej Ogiód po-Beinar- 
dyński cod iennie od godz. 10 do 12. 

Materjały powyższe z dostawą termi- 
nową na składy Sekcji Pcmocy do dnia 1-go 
marca 1932 r. 

Oscby zainteresowane w przetargu winny 
złożyć ofe ty w zalakowanych kopert:ch do 
Sekcji Pomocy (Zawalna 1) d> dnia ]9 lutego 
1932 r, godz. 12 w poł., «raz zgłosić się do 
przetargu us'nego w niedzielę dunia 21 lutego 
1932 r. o godz. 12 w poł, 

Ja noczešnie Sekcja Pomocy zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia 
ilości: zamówionych materjatow, 

Wadjum wymagane w gotówce w sumie 
zł. 500 lub weksle gwarantowane przez Bank 
przy ustnym przetargu musą być złożone 
przez ołerentów na materjily krawieckie, 
oraz w takiej samej wysok: Ści przez oferen= 
tów na materjały na uszycie obuwia, 

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI SAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 
Meszżóa BRAIT BEEBLSIPRNIAP OSA е ааСаа 2ЫЕ 

Lekarze Akuszerui 
DAF EEST “| 
Tvvvyvvvyvvvvevvyyyyų """""VYVYYYYYYYYYYY 

Dr. Med. AKUSZERKA 

Em.Cholem ŚM!AŁOWSKA 
przeprowadziła się ul 

Urolog Garbarska | m. 16 róg 
Choroby nerek, pę- Mickiewicza, Ga- 
cherza i dróg moczo- bjnet kosmetyczny, ® 
wych przyjm, 12 — 2 zywa zmarszczki, piegi, 
i 5—7. Jagiellońska 8 wągry, łupież, brodaw- 

tel.10-63. ki, £nrzajki, wypadanie 
WARNER ИНЕ włosów 

  

Dr.Ginsberg uzzumsezaa 
Chorcby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

Kosmetyka 
aa EE ET we. Wileńska 56—3, od "vvvvvyvvvvvvvvvvevyV 

8—1 i 4—8, Tel. 

Dr, Med. 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe. 
Wielka 19,0d 9-1 i 3-7. 

DOKTOR 

567 

    

GABINET 
EA. ‚ 

kosmet 
lecznicze 

WILNO. 
Mickiewicza 81—4 

Zeldowicz Urodę:==; konserwn- 
je, dosko- 

chor. skórne, wene- nali,: odświeża, usnwa 
ryczne, narządów mo- jej skazy i braki, Masaż 
czowych, od 9—do 1, kosmetyczny twarzy. 

  

  

5—8 wiecz. Masaż ciała, 1 
ny, wyszczuplający (pa- 

DOKTÓR Na: Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- ZELDOWICZOWA a A 

KOBIECE, WENE:- łupież.  Indywid ialue 
RYCZNE NARZĄDÓW L kosmet K 

lo każdej cery. Ostat- 
MOCZOWYCH nie zdobycie kosmety« 

od 12—2 i od 4—6 ki racjonalnej. 
ul, Mickiewicza 24. Codziennie od g. 10—8 

tel 27,7 W. Z. P. 43 

  

    

  

   
   

Ostrebramsk» 5 Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainicklego. 
Kasa czyrna od godz. 3 mm. 30 do 10, Cenv misi<c: parter FO gr. bałkon 30 7 
  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dziś! 
Wszyscy Śpieszcie ujrzeć. Najweselszy dźwiękowiec Polski 100 proc. mówiony i špiewny 

Ułani, Ułani, nzw: malowani... 
Pierwsza polska muzyczna komedja scenar. generała Wieriawy Długoszewskiego. 

Muzyka W. Dana. W rol. gł. najulubeńsi artyści Zula Pogorzelska, Kazimierz Krukowski 
(Lopek), Adolf Dymsza, Władysław Walter, Meszysław Frenkiel i inni. 

Dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone. 
Pomimo ogromnych kosztów sprowadżenia tego filmu — ceny miejsc normalne. 

Na premierę, sobotę i niedzielę honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15, w sobotę i niedzielę o godz. 2 ej. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziś ostatni dzień. Potężny dramat z życia Rosji Sowieckiej. Okrutny system rządzenia Czek 

„W SZPONACH CZREZWYCZAJKI* 
W rolach głównych Kay Johnson, Nell Hamiiton. 

Nad program; Dźwiękowe atrakcje. Początek o godz. 2-ej. Na pierwszy seans ceny zniżon”. 
  

  

Dź więkowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15 28   
Jutro premjera! niezwykle sensacyjae arcydzieło produ<cji poisko francuskiej p. t. 

WIELKA GRA" w rolach głównych BOGUSŁAW SAMBORSKI, JULJAN . 

53 ' KRZEWIŃSKI oraz bchster filmu „Pod Dachami Paryža“ 
Nad program: Dodatki dźwiękowe, ALBERT PREJEAN. 

Początek seansów godz. 4, 6. 8, 1030. Na pierws7v seans ceny ?niżone. 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CJI 
WIELRA S7. 

Dziś ostatai dzień! Niezrown-na szampanska I0U or»., soimedja produścji czeskiej p. t. 

OK E JEGO SIOSTRA W rol. gł. perła czeskiego hn- 
moru, znakomity bohater tilmu 

„C. K. Feldmarszałek" Vlasta Burjan i wszechświatowej sławy, gwiazda ekranu Anny Ondra. 
Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie. Nad program: Przebojowe dodatki 

dźwiękowe. 
Początek 6 godz. 4. 6. 8 i 1015, w niedz. o g. 2-ej. 

Ne 
tai. 15-41 

Na 1-szy s*ans ceny zniżone. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASI 

Jutro premjera! 

AFERA PUŁKOWNIKA REDLA 
Osuvty na tle głośnej atery szpi gowskiej najl-pszego olicera armji aust ja kiej pułcownika 
Redla. Nad program: międ y innemi dodatek rysvnkowy. Pocz. o gcdz. 4-ei, 6, 8 i 10.15. 

Na 1 szy seans ceny zniżone 

N 0“ 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 

OŚTAINIE DNil OŚSIAINIE DNI! 

STEROWIEC L. A. 34 
JECK HuLT, RALPH GRAVESI FAY.WRAY. 

Następny program: Czołowy tilm polski 

„Straszna Noc" 
z udziałem Adama Brodzisza, Zoriki Szymańskiej i chóru Dana. 

  

  

  

Dźwiękowy а D.iś! Wielki podwójny program. 10. proc. dźwięsowe arcydzieło p. t. 

Kino-Testr E 7 AR Przep'ękny romans, urok -p: łudniowego nieba. Miłość, wino, kobiety, 
STYLOWY" Śpiew i tańce. W rol. gł. Leo Carilio, Dorota Burges. 

э Współczesny dramat erotyczny. W rel. gł. Lew 
Wielka 36 Nad prcgram: ZBRODNIA KS. D-ra KU LI Ayres i Peterson M 

Dzis! wielki piosenkarz, ulubieniec Świata MAURICE CHEVALIER a Ay w > A Mż P. t. 
Kino-Teatr A ekordowe arcyd ieło dźwiękowe. tóre na 

$ ч PIEŚNIĄRZ PA RYŻA wszystkich zostawia niezatarte wspomnienie. 
„ŚWIATOWID Maurice CheValier Sy:via Beecher — bawią 

Mickiewicza 9. 

R, i nnn ggg 

OF małowartościowe piwo w używane bnteiki 

85 j tosteą й Urodę 2 —— —на — | тч В-СТа 
a a kons I odasiė: Do majątku , energiczny pan ze śre- ima 
w... potrzebny od 1 kwie- dniem wyks tałceniem firma egzystuje 
rze usuwa braki i skazy. ją energ czny ekonom poszukuje pracy. 

  

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsylikatami i 
rosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław' 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę | korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 Е 

| MMM" 

we elą i wzruszzją. Prześliczne śpiewy, mu yka i ta ce. 
Ze względu na wielką wart: ŚĆ artystyczną dla młodzieży dozwolone 

Anons: Już wkrótce nadzwyczzjna premi ra „RANGO'* 

Bądź dobrej myśli! 
Najmodniejszy sweterek, apaszkę, śliczną bieliznę i 

najmodniejsze pończoszki dostaniemy 

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

SA, RÓ p ee Z. w Polskie] Składnicy Gzianteryjnej 
"w wprowadzają tem w 4 z. a 

Taa Konsumentiėw Franciszka Friiczki 

Zamkowa 9, tel. 646. 
    

     
  TMF PTWUNSBI 

Z powodu obecnego kryzysu gospoda:czego poleca 

KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

WŁASNEGO WYROBU 
po cenach niebywaie niskich 

  

  

Wilno, Niemiecka 23, Za od r. 1890 

  

          

Gabinet + £ samotny. Zgłaszć się wyrobienie posady pań- | Duże kołdr: : ‚ в . 3 y od 12 zł. Również w.rabia się kołdry na puchu. 
Kosmetyki Cedić listownie poczta Sołystsowej lub p ywatuej JCo tydzień otrzymujeny statnie nowości materisłów Nakos 

Leczniczej skrzynka 2 pożyczy 100 dolsrów. 720707 20050 Zi 0 5 II I IAA 
J. Hryniewiczowej, m Adres; Tysenhauzow koi 
mi. WIELKA X:18 m3. Ochmistrzyni ska 9 —5. Mi ieti o ieszkanie 4-piętrowa 4 mies kaniowy i 260 
Przyj. ® Е. НЕРОЙ Ё.‘,Ш:::ге„':‚. ara pokojowe iz wszyst- kamienica kw. sążni ie ię 

W. Z.P. 82%, (7 3 tOtaty: sk Lokale kiemi . wygodami dOz powodu wsjazdu ta-dam niedrogo, Wilno, 
Sanońiteliać Ža ša is ieties Dobroczyn nio do sprzedania. W ul. Bukowa 21, (0 isko 

O—— ————— 2: stracja „Słowo* vvvevvvvvvvvevvvvvyv ny 2a — wiadomość g.brym punkcie, za rzeźni). Wiadomość 
UPIĘKSZANIE ® h Mieszkania u dozorcy. gotówkę, ewentualnie na miejscu. 
(m.qu ilage) 3 pokojowe z wygo- pzy 7%" część na kredyt. Dwa 
MASAŻ Matura dami do wynsjęci: od Pokój mieszkania 4 pokojowe 7 powodu wyjazdn 

wyszczuplający 

ZABIEGI 
kosm-t; czno-leczni- 
cze i pielęgnacyjne. 

  

do wynajęcia z wygo- odremontowane z wy- 
dami. Portowa 8—1. godami wolne. Zgło 5- 

szenia w redakcji „„Sło- 
wa“. 

sprzedaje się 
cio lampowe radjo 

z 2-mi lampkami ekra- 
now emi z aparatem ano 
dowym i z głośnikiem 
Philipsa. Dzielna 30, 

Przygotowywanie ze Zaraz. UI. Krakowska, 
wszystkich  przedmio- pokazuje dozorca i iu- 
tów do egzaminów w formacje— ul. Ofiarna Pok 
zakresie szkół średnich Nr. 4 — 8. ckoje 

= 2 lub 1 umeblowane Języki obce: francns= "————— : 
ki, niemiecki (konwe-< Mieszkania 7 Wygodami do wyna- 

  

  

  

  

  

  

      

N Ko s+cja) oraz łacina 17 i 4 pokojowe Z wy- jęcia. Pauska 12 z m 1 0d2— SEB OSMETYKA grecki. Lekcyj udzieła- godsmi do wynajęcia © „= й Ravak! 1 J w 
66 | ja rutynowani korepe- od zaraz — Oliarna 2, -Mieszkanie ośrodki, m ai ny, Kozetka 

torzy b. nauczyciele inłormacje na miejscu, 7 Pokojowe ze wszel. majątki zie mskie sprze- ор duży do“ pracy | 

gimn. mag. Hilozolji i —— —— kiemi wygodami, I-sze d e PEL m A: prałi | rotograficziy 
spec matematyki, Zgł. 2 pokoje piętro, do wy ajęcia, ska M, E esi i 9 x 12 wszystko w do- 

9 do Adm. „Stowa“ pod; używalacś: ą kuchni, Wileńska 25 m. 9. R . Mickiewicza 4,p vm stanie do sprze- 

M CKIEWICZA 9, „Matura“. słoneczne — suche 2 SKI PCR i dania — ul. św. Igna- 

tel. 152. irak umeblowaniem d» Wy- ep f kazyjnie cego 5 m. 6 od godz. 
wejście z ul. Śnia- Udz'elam lekcyj  najęcia — ul Oliarnao dużem oknie z dwo- y 15 do 17. 
PK fran: uskiego B ma ubikacjami do wy- Ubrauia, obuwie, piani- ———— 

Ž niedrogo i korepetycyj. =——————— ajęcia Wilefiska 25 Ta, Fortepian 
“ Mickiewicza 47 m. 11 wiadomość u dozorcy. do sprzedania — ulica 

VAAAAAAŠAAAAAAAAAAAAA 0 3 Do wynajęcia licytacji rzeczy sprze- Rziczń 12 we. 15 (Za- 

Posady * 
YYYYYYYYYYYYVYYVVYYYV1 

  

administrator z ukończ, 
Sred1. Szkołą Rolniczą, 
dwudziesto et ią prakt., 
zuany organizator, 
przedsiębi rczy, ener- 
giczcy, dobry hodowca 

okopowy, i plantator 

tel. 7 94. 

Uczeń 7 ej klasy 
Gima. Państw. udziela 

dwa pokoje z wygo- żżżaasakAkkkkkŁkkkCć 

te, ligelońske8-14. _ [KUPNO rze, J<g.ellońska 0 - 14. . p. = z, 

Я i SPRZEDAŽ Odo 7 w.) Uwaja: co. Kupię pianino 
ko epetycyj tanio Zz  Mleszkanie — иии «иныы 421е (od & dz. 9 do lub fortepjan 
este pcz nio 6 pokojowe, wszelkie 'YYYY"VYYYYYYYYVYVY 2 pp) Lombard wydaje Oferty Z ai 
w w odpowiednim d wygody — tralne ożyczki pod taw firmy instrumentu i 

swoich ks alifikacyj za- Boe. Gdańska 6 on Sprzedaje Čoi, Sb) diylaitów ceny składać w Admi- 
kresie. Antokolska 8a "spytać u dozorcy. tanio i jnnych przedmiotów. nistracji „Słowa' pod 23 
m. 2, od 3:ej do 4-ej. — POLSKI LLOYD - 

ul. Kijowska. . Р Poszukuję 

ones TTT 

d je tanio Lombard, ul. 
Biskupia 4, tel. 14-10 kręt). 

  

  

  

  

  Do sprzedania pokcju w śródmieściu 
w centrum miasta dom oraz konwersacja ję-z wygodami przy inte 

  

  

  

    

„| zyka niemieck'ego. Na-1gentnej chrześcijań- osobmak w ładnym 
p cbseć stobatka B uczycielka dyplomowa- skiej rodzitie, Proszę AL ogrodzie, Z wolaem 
wiešaiakami — poszų- 14- Mostowa 3a m 30, a skai So aaa RADJOSPRZĘT komik wem < © e : 

kuje ay a” Babie Futra farbuję m | mojianiej w timie |jqnymi pudynkam.— PIANINA 
w rolnictwie. obre 5 : . о 

reterencje, — Si romne lisy, skunksy i inne, Mieszkanie Michał UNOĄ ylos vid awa yta ocz 

wymagania. — Łaskawe Pracownia kvsnierska4 pokoje odremonto- Zamkowa 20 jej оТО. Ala najecia, Kia 4—10 
oterty Redakcja „Sło- L. Łopuszański, Wilno wane — ul. Kościuszki tel. 16 28. E aaa Gebas К jęc EO. 

wo“ dla „45 F.*. 14 — m. 10.   ul. Poznańska Nr. 2. 
  
  

PEFYYTTYTYYTYTYYTYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVY 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

  
Redaktor w, z. Witold Tatarzyńsky, 

  
a


