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HRENUMERATA miesięczna 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. 
twr. 80259. W przedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 

  

z Odnoszeniem do domu lub z 
Konto czekowe PKO. j 

gr. | 

    

  

E Opiata pocztowa uiszczona ryczaltem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja me uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozimieszczenia ogłoszen. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: | 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. - FR 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. е^ 
PINSK — Ksiegarnis Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskieį Macierzy Szkolnėj. 
SLONIM — Księgarnia 1-wa „Ruch“. 
STOLPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. 

| WILEJKA POWIATOWA — ut. Mickiewicza 24, F. juczewek 

BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DUKSZTY — Bniet Koejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

MORZE 2. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i J-ej A 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych Oraz 2 prowmcji O 25 proc. drozej. 

WOŁKOWYSK — 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty wa: 

З 

  

Tarasiejski, — 

WARSZAWĄ — t-wo Księg. Kol, „Ruch”. 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 050% drożej. Ferminy druku mogą być przez Admimstrcję Za: 

eniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

SMUTA  Uwalenie budżetu na rok 1930-3 
Po śmierci patrjarchy ,„Wszechro- 

syjskiej Cerkwi“ Tichona, t.zw. „Mie- 

stoblustitilem Patrjarszawo Priestola“ 

został Metropolita Sergjusz w Mo- 
skwie. Nieomal od samego początku 

objęcia najwyższej godności duchow- 
nej, postępowanie metropolity Sergju- 

szą wydawało się nieco dziwne, następ 
nie podejrzane, wreszcie wyraźne się 

stało dla wszystkich, iż metropolita 
ten, piastując swą godność stał się je- 
dnocześnie narzędziem polityki so- 

wieckiej. — W obecnej chwili trudno 
jest stwierdzić, czy działa zupełnie 

świadomie z własnej woli i wyracho- 

wania, czy też zmuszony do tego ter- 

rorem bolszewickiego regime'u. Ale 

nawet w tym drugim wypadku, który 

jedynie dowodziłby Słabości charakteru 

prawosławnego hierarchy, fakt pozo- 

staje faktem: metropolita  Sergjusz 

Moskiewski jest narzędziem w rękach 

polityki bolszewickiej. — On to, a nie 

kto inny uznał „władzę bolszewicką 

zą pochodzącą od Boga”, on to też w 
roku zeszłym ogłosił ów słynny wy- 

wiad dowodząc, że w Rosji niema prze 

* šladowania religijnego. Ogłosił to w 
tym czasie, kiedy cały świat zatrząsł 
się z oburzenia nad niesłychanem prze- 

śladowaniem wszystkich religij, prze- 

śladowaniem, które porównać chyba 

można do czasów Nerona. 

Cynizm taktyki bolszewickiej po- 
lega na tem, że nie uznając żadnej re- 

ligii i prześladując ją niemiłosiernie w 
granicach SSSR, posługuje się jedno- 
cześnie autorytetem tej religji dla ce- 

lów swej polityki. ” 
Cynizm taktyki patrjarchatu mo- 

skiewskiego polega na tem, że będąc 

bezwolnem narzędziem w rękach tych- 
że bolszewików, oddaje na ich usługi 

autorytet swoich hierarchów i odpo- 
wiednio przystosowuje komentarze ka- 

nonów Cerkwi. 
Bolszewikom chodzi wyraźnie © 

wprowadzenie do łona Cerkwi prawo- 

sławnej zamętu, kłótni, rozprężenia, 

„miežduusobicy“,  įednem słowem 

„Smuty** t.zn. depresji i kryzysu za- 
równo moralnego jak organizacyjnego. 

Jedynie więc w tym celu, a nie innym 
podtrzymywana jest organizacyjna 

wegetacja hierarchji moskiewskiej i 

grupowanie wokół tej hierarchji tych 

z pośród wyższych duchownych pra- 
wosławnych, którzy polityce bolsze- 

<Wickiej okazać mogą korzyści. Takim 
właśnie okazał się między innemi arcy- 
biskup kowieński Eleuterjusz, wywyž- 

szony przez Sergjusza do godności me 
tropolity „Wileńskiego i Litewskiego”. 

Gdyśmy na jesieni roku 1928 z oka 
zji wystąpienia Eleuterjusza i metro- 

polity Sergjusza przeciwko autokefalji 

Cerkwi w Polsce, napiętnowali ich po- 
Stepowanie jako płynące bardziej z po- 
budek politycznych, a nie kanonicz- 

nych, jako podyktowane im zgóry 
przez odpowiedzialne czynniki zagra- 

nicznej polityki sowieckiej — senator 

Bohdanowicz nadesłał nam list otwar- 
„ ty, w którym bierze ostro w obronę о- 

soby obydwóch hierarchów. Dowo- 
dząc kanoniczności ich postępowania i 

czystości zamiarów, powoływał się 
wówczas na taki niezaprzeczalny auto 
rytet jak metropolitę Zachodnio-Europ. 
ulogjusza, który mianowany na 

Swe stanowisko przez Tichona w. r. 

1921 po jego śmierci uznał Sergjusza 
za „Miestoblustitiela* co mu wszakże 
nie przeszkadzało być wrogiem bolsze 
wików i nawet pojechać na pogrzeb 
Sksarzowej Marji Teodorówny do Ko- 

Benhagi... . 
Dziś stoimy przed faktem dokona- 

llym: metropolita Eulogjusz przestał 

uznawąć kanoniczną zwierzchność pa- 
trjarchatu w Moskwie i tem samem nie 
uznał kanonicznych praw metropolity 
kowieńskiego Eleuterjusza na stanowi 

© sko swego następcy na metropolji za- 
chodnio - europejskiej Cerkwi. Zarów 
no Eulogjusz, jak arcybiskupi Ale- 
ksander, Sergjusz, Włodzimierz i Ra- 

Ja Diecezjalna w Paryżu uznała po- 

stępowanie patrjarchy moskiewskiew- 

skiego jako, niekanoniczne. ponieważ 

podyktowane celami  politycznemi. 

Stoimy w obliczu wielkiego rozłamu 

Cerkwi prawosławnej i ostatecznego 
zerwania nici, łączących do tego cza- 

su Moskwę z niektóremi diecezjami za 

granicą. * 

Jak się to stało wiemy z relacyj 

prasowych ostatnich tygodni. Jeszcze 

w czerwcu r. ub. odnośne czynniki bol 

szewickie wpłynęły na patrjarchę Ser- 

gjusza ażeby usunął ze stanowiska me 

tropolity zachodnio - europejskiego 

Eulogjusza. Eulogjusz był zdecydowa- 

nym  antybolszewikiem. Metropolita 

Eulogjusz, otrzymawszy odpowiednie 

pismo od patrjarchy moskiewskiego, a 

nie chcąc dopuścić do rozłamu, prosił 

go pokornie, ażeby raczył odmienić 

swe postanowienie i pozostawić go na 

stanowisku. "W odpowiedzi na to, 

przed kilku dniami Sergjusz nie tylko 

nie cofnął swego ukazu”, ale wyzna- 

czył następcą Eleuterjusza litewskiego, 

który ma objąć diecezje europejskie, 

administrowane przez Eulogjusza. 

Eulogjusz, jak już wyżej zaznaczyliś- 
my „ukazu tego nie uznał, poparty 

moralnie przez duchowieństwo i para- 

sian, stanowczo odmówił Eleuterjuszo- 

wowi przekazania mu administracji i 

bezzwłocznie wyjechał do Konstanty- 
nopola, ażeby prosić tamtejszego Pa- 

triarchę Ekumenicznego o przyjęcie go 

pod swój protektorat. ' 
W ten sposób stoimy wobec fak- 

tu, że cała Cerkiew prawosławna po- 

zostająca poza wpływami i bezpośred- 

nim terrorem bolszewickim, uznała i 

niejako napiętnowała patrjarchę mo- 

skiewskiego Sergjusza jako narzędzie 

polityczne w rękach największych wro 

gów Kościoła i religji, jakich nie znał 

świat od czasów cezarów rzymskich. 

Nie będziemy się rozwodzili nad. ka- 

nonicznem zagadnieniem tego: rozła- 

mu, chodzi nam bardziej © moralne je-. 

go oblicze, które, niestety, rzuca przy 

kry cień ua osobę metropolity. litew- 

skiego Eienterjuszą. — Ten to hierar- 

cha pozostał mianowicie jedynie wier- 

nym współpracownikiem patrjarchatu 

moskiewskiego. 

Przykro jest nam stwierdzić ten 

fakt nie tylko ze wzgiędu na samą 0S0- 

bę metropolity Eleuterjusza, ale rów- 

nież ze względu na politykę rządu ko- 

wieńskiego, który ponoć nie małą ode- 

grał rolę w popieraniu tego hierarchy 

prawosławnego. Pod tym względem 

polityka litewska zerwała ze świetnemi 

tradycjami prawosławnej Cerkwi litew 

skiej, która od czasu Witolda raczej 

opierała się i przeciwstawiała wpły- 

wom moskiewskim, lecz nie, jak w da- 

nym wypadku, wbrew najwidoczniej- 

szym interesom religji, Cerkwi i para- 

fian popiera na stanowisku tytularne- 

go .„Metropolity I itewskiego i Wileń- 

skiego" hierarchę, będącego narzę- 
dziem wskazań polityki moskiewskiej. 

m. 

  

WYBORY PATRJARCHY 
ANTJOCHIJSKIEGO 

W niedzielę dnia 8 lutego r. b. w 
mieście syryjskiem  Laodycei odbyły 
się wybory patrjarchy antjochijskiego 
na stanowisko, wakujące po śmierci 
ś. p. patrjarchy Grzegorza IV, zmarłe- 
go w grudniu 1929 roku. Wybór padł 

ла dotychczasowego namiestnika tro- 

nu patrjarszego, metropolite Laodycei 
Arsenjusza. W tym samym dniu w mie 
ście Damaszku obrano na katędre 

patrjarchatu. anijochijskiego metropoli 
te Aleksandra. Obaj elekci w drodze 
radiotelegraficznej zawiadomili o do- 
konznym wyborze władykę metropoli 
tę Dionizego, prosząc 0 braterskie 

modlitwy. (PIP) 

"POSIEDZENIE SENACKIE! KOMISK 
SKARBOWO BUDŻETOWEJ 

WARSZAWA. (PAT). — Senacka - ko- 
misja skarbowo - budżetowa obradowała w 
piatek nad budżetem Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej. Sprawozdawca sen. Ba- 
rański (BB) wniósł o przyjecie budżetu bez 
zmian. 

STANOWISKO KLUBÓW 

WARSZAWA. (PAT). — 15 posiedze- 
nie Sejmu z dnia 13 lutego. Na przedpołu- 
dniowem plenarnem posiedzeniu Sejmu przy 
stąpiono do trzeciego czytania preliminarza 
budżetowego. 

Poseł Kielecki w imieniu Klubu Narodo- 
de oświadczył, że uchwalony preliminarz 
budżetowy nie jest realnym. planem gospo- 
darki, żę budżet jest za wielki. Mówca 
stwierdza, że wszystkie wnioski Klubu Na- 
rodowego, mające na celu zniżenie wydat- 
ków państwowych i ulgi podatkowej stały 
się bardzo luźne, i rząd mający 3 miljardy 
fanauszu dyspozycyjnego może dowolnie im 
rozporządzać. 

Deklaracja kończy się oświadczenieni, ze 
Kłub Narodowy głosować będzie przeciwko 
budżetowi, 
Pos. Wyrzykowski w imieniu posłów Klubu 
Chłopskiego zaznacza, że budżet oparty jest 
na nadmiernem obciążeniu podatkowem, że 
jest nieoszczędny i nierealny. I z tych wzglę 
dów Klub Mówcy głosować będzie prze- 
ciw budżetowi. : 

Pos. Niedziałkowski oświadcza, že PPS 
prowadzi walkę z obecnym systemein rzą- 
dzenia, że będzie ją nadal prowadziła w 
imię dążeń i potrzeb klasy robotniczej i w 
imię odzyskania demokracji. Wobec brzmie 
nia ustawy skarbowej cały budżet państwa 
stał się — twierdzi poseł Niedziałkowski — 
stał się fikcją. ‚ 

Klub PPS głosować będzie przeciw bud- 
żetowi. 

REPLIKA POS. MIEDZIŃ- 
SKIEGO. 

Sprawozdawca generalny pos.  Mie- 
dziński podkreśla, że oświadczenia stron- 
nictw opozycyjnych o ich stosunku do bud- 
żetu państwa odznaczają się pewną swobodą 
w sformułowaniu. Zwłaszcza odznacza się 
tem oświadczeniem Klubu Narodowego, któ 
ry pozwała sobie na nazwanie uchwalone- 
go przez Izbę budżetu trzymiljardowym fun 
duszem dyspozycyjnym. Jako referent uwa- 
żałby sobie poseł Miedzńiksi za. uchybienie 
i za uchybienie powagi tej Izby gdyby dy- 
Skutował poważnie z takiem  deiagogicz- 
nem określeniem. Oświadczenia te zawiera- 
ły wysunięty już w toku debaty fałsz. Fał- | 
szem jest, jakoby wnioski Kłubu Narodowe- 
go były rzeczywiście oszczędnościowe i 
mogłyby być przyjęte przez odpowiedzialną 
większość łzby.. Natomiast prawdą jest, że 

  

gdybyśmy uchwalili te wnioski, to Izba 1 
chwalłby Świadomie budżet ojczyzny. 

Klubom ludowym mówca przypomina, 
że właśnie ich wnioski, mające cechy ciąg- 
łości i mogące być pożyteczne, zostały przy- 
jęte. Niesłychaną dowolnością jest twierdze 
nie posła Niedziałkowskiego, dotyczące rze- 
komo niedopuszczalnej swobody, danej rzą- 
dowi przez ustawę skarbową. Właśnie w 
tvch dmach — mówi poseł Miedziński — 
prawo Virement zostało zastosowane w ob- 
rębie całego państwowego budżetu. Określe 
nie budżetu — kończy sprawozdawca który 
większość Izby uchwaliła jako trzymiljardo- 
wy fundusz dyspozycyjny dła rządu, jest 
nieodpowiedzialnym dema RWE fraze- 
sem. Oklaski na ławach B! 

. GŁOSOWANIE 

Po przemówieniu posła _ Miedzińskiego 
Izba przystąpiła do głosowania. Odrzucono 
wszystkie poprawki klubów opozycyjnych 
między innemi wnioski posła Czaplinskiego 
o zmniejszenie funduszu dyspozycyjnego mi- 
nistra spraw zagranicznych o 2 miljony o 
skreślenie funduszu dyspozycyjnego ministra 
spraw wojskowych i funduszu dyspozycyj- 
nego ministra spraw wewnętrznych, o zwięk 
szenie wydatków ua budowę szkół o 19 mil- 
jonów i o zwiększenie funduszu bezrobocia 
o 25 miljonów. 

Następnie odrzucono poprawkę posła 
Czapińskiego do ust. skarbowej 6 obniżenie 
diet poselskich ministrów i podsekretarzy 
stann, będących posłami do 20 proc. Przy- 
jęto natomiast poprawkę posła Hołyńskiego 
do ustawy skarbowej, aby skreślić art. 11. 
Artykuł ten dotyczy 10 proc. dodatku do po- 
datków, co do którego uchwalono osobną 
ustawę. Przyjęto wszystkie rezolucje więk- 
-szości, między innemi wezwanie rządu do 
przedstawienia projektu ustawy o prawie 
budżetowem i.o zmianie ustawy o Najwyż- 
szej lzbie Kontroli. Projekt ten ma być w 
myśl rezolucji przedstawiony po uchwaleniu 
zmiany konstytucji. 

Wniosek posła Rymara (Kl. N.) aby opuš 
cić słowa. „po uchwaleniu zmiany konsty-- 
tucji“ został odrzucony. Dalej uchwalono 
wezwać rząd aby przy wykonywaniu budże- 
tu sprawiedliwie uwzględniał również proś- 
by organizacyj społecznych ukraińskich i bia 
łoruskich w różnych dziedzinach budżetu. 

Przyjęto dałej jednogłośnie rezolucję po- 
sła Polakiewicza o podaniu rewizji i obni- 
żeniu kosztów administracji i uposażeń w 
zarządach i dyrekcjach przedsiębiorstw pań- 
stwowych, w bankach państwowych, przed 

  
  

Zebranie u premiera Sławka 
WARSZAWA (PAT) — W piątekw godzinach popołudniowych odby- 

ło się w salonach p. premiera Walerego Sławka zebranie towarzyskie z udzia 

iem posłów i senatorów klubu BBWR. Na zebraniu byli obecni wszyscy 

członkowie rządu i podsekretarze stanu, liczni przedstawicieli klubów Ssejino- 

wych i senackich BBWR oraz wyżsi urzędnicy Prezydjum Rady Ministrów 

PROCES TERRORYSTÓW UKRAIŃSKICH 
LWÓW. (PAT). — W dniu 13 bm. rozpoczął się przeł Sądem Przysięgłych we 

Lwowie proces przeciwko 20-letniemu Hryńkowi Bajdzie, uczniowi modelarskiemu i 

Maksymowowi, uczniowi gimnazjum oskarżonym 0 przynależność do UOQW oraz o 
podpalenie stert. zbożowych w celach sabotażu we wrześniu ubiegłego roku. Bajda, 

używając do podpalenia materjału wybuchowego, spowodował przedwczesny wybiich 
i zaczął uciekać, jednakże zdołano go przytrzymać. Ё 

W czasie badania zeznał, że do zbrodni nakłonił go Maksymow. W związku z 

tem policja przeprowadziła rewizję w czasie której znaleziono całą walizkę bomb i ma- 
terjałów wybuchowych. Na rozprawie w dniu 13 bm. Bajda do winy przyznał się ze 
skruchą, coinąi jednak zeznanie, jakoby do czynu nakłonił go Maksymow. Drugi oskar 
żony wyparł się. Oskarża prokurator Lipsz, broni dr. Starosolski i dr. Szukiewicz. 

- Zamach na komendanta posterunku 
LWÓW. (PAT). — Wydział śledczy policji we Lwowie komunikuje, że dnia 12 

bm. o godz. 20 grupa, złożona z około 
jadąc 
policį 

osób oddała kilka sałw rewolwerowych do 
ch wozem do wsi Czyżyków Władysława Dobrczyka, komerdanta posterunku 
w. Czyżykowie, nauczycielki Władysławy Kombeszówny, Bohdana Frenki i wož- 

nicy Tymkowowa. Napadnięci odnieśli rany. Sprawcy zamachu z! li. Rarmych prze- 
wieziono autem do szpitala we Lwowie. Dochodzenie w toku. = Ska 

Skazanie komunisty w Lublinie 
LUBLIN. (PAT). — W ostatnich dniach sąd okręgowy w Lublinie na sesji wy- 

jazdowej w Chełmie skazał z art. 102 cz. II niejakiego Szołoba Romana na 6 lat cięż- 
kiego więzienia za działalność komunistyczną. Szołob był członkiem ukraińskiego stron 
nictwa Selrob - Jedność w powiecie hrubieszowskim. 

Zbrojny napad na sanatorjum dziecięce | 
WARSZAWA. (PAT). — Wczoraj na tle zemsty za wydalenie ub. r. wszystkich 

pracowników z sanatorjum dla dzieci im. Medena w Miedzeszynie woj. warszawskiego 
dokonano napadu na: sanatorjum. Napastnicy w liczbie kilkudziesięciu powybijali szy- 
by powyrywali ramy okienne, a następnie ostzeliwali budynki gdzie znajdowały się 
dzieci. W czasie napadu został ranny od strzałów lcek Goldberg oraz pobito dokto- 
żsową Cybulską Ewę i miiejscowego dozorcę. W celu utrudnienia wezwania pomocy 
napastuicy poprzecinałi druty tełefoniczne i ustawili posterunki. Między napastnikarni 
poznano komunistów braci Żółtków, Miliz, Ajzenbranda i Grosza. Dokonano aresztowa- 
nia komunisty Ajzenbranda oraz jego żony, Moszki (uchmana, Roszki Gutrajna. Inni 
napastnicy zbiegli przed przybyciem pomocy posterunku P.P. który odłeg ły jest od 
miejsca napadu o 2 kim. Dochodzene w toku. › 

GEERAED SZCZE TZPCSOOYZO GEO CZCROSZWŻ WRS OOREZTER ZOE BRZESOA 

SKAZANIE MAJORA KUBALI 
WARSZAWA. (tei. wł. „Stowa“). 

Dziś o godzinie 2 w nocy zapadł tu 

wyrok w sprawie majora Kubali. Sąd 

po przyznaniu się majora Kubali do 

winy, skazał go na jeden rok więzienia 

z zaliczeniem aresztu prewencyjniego i 

pozbawienie stopnia ofice"skiego. 

Mir. Kubala został aresztowany. 

  

siębiorstwach samorządowych, ubezpieczal- 
niach, monopolach i instytucjach nadzorowa 
nych przez państwo. Rezolucja domaga się 
również aby tantjemy, renumeracje i gratyfi 
kacje mogły być wypłacane tylko wrazie 
stwierdzenia czystego zysku, przyczem Su- 
ma wypłacanych w ciągu roku z tego tytułuł 
kwot nie może przekraczać w zasadzie je- 
dnomiesięcznego uposażenia danego pracow- 
nika. Rezolucje mniejszości odrzucono. 

W ten sposób projekt ustawy skarbowej 
wraz ŚPI budżetu został uchwalony ski 
w tr. czytaniu. 

9 UCHYLENIE SEZONU MARTWEGO 

Z kolei Izba przystąpiła do sprawozda 
nia komisji ochrony pracy o wniosku PPS 
w sprawie uchylenia sezonu martwego. Re- 
ierent poseł Tomaszkiewicz (BB) podkreśla, 
*e. wnioskodawcy powołują się na szcze- 
gólny brak pracy, ale stwierdzenie takie- 
go braku nie wystarcza do uchylenia sezonu 
martwego, gdyż ustawa mówi, że na to mu- 
si być wniosek zarządu głównego Fundu- 
szu KBezrobocia, a zarząd takiego wniosk 
nie przedstawił. : 

"Pomijanie tej drogi byłoby — zdaniem 
referenta — uchybieniem zasadzie samo- 
rządowej Funduszu Bezrobocia. Pos. To- 
maszkiewicz prosi o odrzucenie wniosku PPS 
a przyjęcie rezolucji. W głosowaniu Izba 
odrzuciła wniesek mniejszości, przyjmując 
rczolucję większości. 

Następnie pos. Poniatowski (BB), jako 
referent komisji rolnej, przedłożył w jej in:ie- 
niu następujące kandydatury na czterech 
członków * czterech zastępców Głównej Ko 
misji Ziemski na członków pos. Wańko- 
wicza, Hylę, ka, Niskiego, na zastępców 
— Kielaka, Ciszaka, Kowałczuka i Szuys- 
SĘ 

/ imieniu Kłubu Chłopskiego pos. Biało- 
skórski oświadczył, że wniosek komisji rol- 
nej jest wyrazem tylko większości rządo- 
wej, która zignorowała żądanie Klubu Chłop 
skiego co do wyboru przynajmniej jednego 
z przedstawicieli małej własności. — \Мобгс 
tego klub udziału w wyborze nie weźmie. Po 
dobną deklarację w imieniu PPS złożył pos. 
Nowicki. 

W głosowaniu przyjęto kandydatury we 
dług wniosku komisji. 

POS DOBROCH. 
Poza porządkiem dziennym . Róg 

(KI. Chł). oznajmił, że dziś do członka: Klub 
Wyzwolenia pos. Dobrocha zgłosił się fun- 
kcjonarjusz policyjny, chcąc go aresztować, 
gdyż Sąd Apelacyjny w Łublinie zmienił śro 
dek zapobiegawczv z sankcji pieniężnej na 
areszt. Ponieważ pos. Dobroch odwołuje się 
do Sądu Najwy go, przeto prosi, aby p. 
marszałek zainteresował się tą sprawą i u- 
możliwił postowi Dobrochowi pełnienie obo 
wiązków poselskich do czasu rozstrzygnię- 
cia sprawy przez Sąd Najwyższy. Marsza- 
łęk Świtalski oświadczył, że wniosek Klubu 
Chłopskiego w tej sprawie udesłał do ko- 
misji regulaminowej i nietykalności posel- 
skiej 

Ne temi nosieazenie zostaio zamknięte. 
Ternin następnego posiedzenia będzie po- 
dany piśmiennie do wiadomości pp. posłów. 

Sowiety przystępują 
do Paneuropy 

W wykonaniu uchwały komisji 
paneuropejskiej, sekretarjat Ligi Naro 
dów, wystosował do Z.5.S.R, note, w 
której zapytuje, czy rząd sowiecki 
przyjmuje zaproszenie komisji studjów 
do współpracy w studjach nad ekono- 
micznym kryzysem europejskim. 

W odpowiedzi na to, komisarz 
spraw zagranicznych Litwinow odpo- 
wiedział obszerną, w aroganckim to- 
nie utrzymaną notą, w której podkre- 
Śśla, że rząd sowiecki posiada wł1sną 
koncepcję o przyczynach, istniejących 
sprzeczności ekonomicznych pomiędzy 
poszczególnemi państwami, ale jest 
zdania, że przypominanie tej koncepcji 
jest w danej chwili zbyteczne. 

Dalej p. Litwinow wyraża zdziwie- 
nie z powodu zaproszenia, ponieważ 
położenie geograficzne Sowietów au- 
tomatycznie już powinno wpływać na 
udział Z. S. S. R. w organizacji paneu- 
ropejskiej. Niejasne również dła se- 
wieckiego ministra jest kwestja 7a- 
gadnień, które mają być stucjowane 
na komisji enropejskiej. Z zaproszenia 
— głosi nota — nie wynika jasno, 
czy Sowiety są zaproszone tvlko do 
studjów nad kryzysem ekonomicznym 
o tyle, o ile dotyczy to Z.S.S.R., a od 
udziału w obradach nad innemi kwe- 
stjami mają być wyłączone, czy nie. 
Ponieważ miarodajne wyjaśnieni: tych 
kwestyj możliwe jest tylko podczas 
sesji komisji studjów, rząd sowiecki 
postanowił wziąć udział. w najbliż- 
szych pracach komisji europejskiej, 
zastrzegając jednak sobie prawo. dal- 
szego wypowiedzenia się po otrzyma- 
niu niezbędnych wyjaśnień, zaznajo- 
mieniu się z komisją i charakterem 
zamierzeń zapraszającej komisji 

Warunkowy ten udział Sowietūw 
w komisji paneuropejskiej zgóry prze- 
sądza charakter współpracy sowiec- 
kiej. Pod pozorem wyjaśniania roz- 
maitych zagadnień, Sowietv będą wy- 
korzystywały obrady komisji paiseuro- 
pejskiej dla swej propagandy, będa 
prowadziły .,demaskowanie imne"jali- 

      

  

   

  

MJR. KUBALA 
PRZED SĄD:M 

OSKARŻONY Q KOZSYŁANIE 
ANONIMOW 

Przed Sądem Wojskowym w Warszawie 
rozpoczął się sensacyjny ze względu na vso 
bę oskarżonego , znanegc  lotmka, próces 
mir, Kubali. : 3 

Na pudwyższeniu, przy stole S,Aziow- 
skim. w srodku ppik. Łygmunt Ruminski w 
otoczeniu czterech asesorów w rangach ma 
jorow i podpulkownikėw 

„ Oskaržemė pupiera  wprok. mjr. Chirow 

"Na lawce poniżej zasiadł wysoki, przy- 
stojny blondyn — osk:użony mjr. Kubaia. 

4a nim jego obrońca, adw. Sobotkow- 
Ski. 

0 CO JEST OSKARŻONY 
hjs. KUBALA? 

Mjr. Kubala pozostaje pod zarzutem w; 
sokiej nicsuhordynacji w stosunku do swą0 
przełożonego, — szefa Deprtamentu Lothi- 
ctwa M. 5. Wojsk. , płk pil. L. Rayskie- 

Zarzut streszcza się w tem, że mjr. Kuua 
la rozesłać miał szereguwi wysoko yosta- 
wionych osób ze świata politycznego i wo; 
skowego pisane na maszynie anouiniy, 0- 
1niawiające miewłaściwą gospodarkę wiadz 
lotniczycn z pułk. KRayskim na czele. 

bodczas śledztwa w drodze ekspertyzy 
ustelono, że anominowe meinorjały napisa- 
ne zostały na niaszynie, przeznaczonej do 
dyspozych mjr. Kubali w Instytucie 1ech- 
nicziiyia badań lotniczych. 

PeRSONALIA OSAARŻONEGO 

Oskarżony mjr. Kubala na pytanie prze 
wodniczącego, odpowiada, że urodził się w 
okolicach bochni, saa lat 37, zanim wstąpił 
w r. 1914 do armji austrjackiej (gdzie prze 
był 4 lata) miał tytuł magistra farmacji. 
Jest kawalerem Virtuti Mihtan i Krzyża Wwa 
lecznych (z trzema okuciami). 

Karany sądownie ani dyscyplinarnie 
nie był. 

Akt oskarżenia odczytany został przy 
drzwiach zamkniętych. Stało się to na wnio 
sek prokuratora. z 

Obrońca zgłosił 
desinteressement. 

WYJAŚNIENIA _MjR. KUBALI 
zeznaje 

w tej sprawie swoje 

Po odczytaniu aktu oskarżenia 
oskarżony: 

— Do winy nie przyznaję się, nie mniam. 
pojęcia, kto p:sał * rozsyłał anonimy, nawet 
sai je otrzymywałem. 

Podczas rewizji dn. 6 grudnia znalezio- 
no u mnie w imieszkaniu dwa anonimy, 
pisane na niaszynic na bibułkach. były ta 
odpisy, ktore kazałem zrobić dla przedsta- 
wiema władzom. 

(sąd dokonywa porównania anonimėw, 
rozsvłanych do szeregu osób, z anonintaimi, 
znalezionemi u oskarżonego). 

Przew.: Kto miał w Instytucie dostęp 
do maszyny? 

Oskarż.: Każdy! Klucze od pokoju z ma ° 
szyną znajdowały się w' otwartej szafce. - 

CG Mówi PŁE. RAYSKA? 

Jako pierwszy Świadek staje przed S54- 
dem pierwsza żona min. Matuszewskiego, a 
obecnie żona szefa Depart. Lotnictwa p. 
Stanisława Rayska (znana tłumaczka dzieł 
1 mdona pod pseud. Kusztlewska). 

— W listopadzie pomiędzy 15 a 20 

  

„ mówiła — podczas majej nieobecności nad- 
szedi anonimowy list. 

— Jakie wrażenie uczyniła na pawi treść —° 
owego listu? 

— Humorystyczne, 
, — Czy w drugim liście też powtórzyły 

się te ONE określenia? 
— Tak. 

PODEJRZENIA 
— Czy pani zastanowiła się, kto mógi 

być autorem? 
— Po otrzymaniu pierwszego listu po- 

rozumiewałan: się z kilkoma kolegami męża, 
ale nie mogli oni dać konkretnej odpowie- 
dzi. Po drugim liście podejrzewałam mjr. 
Kubalę. 

— Diaczego? 
— Po pierwszym liście zauważyłam pew 

ną zmianę w stesunku de mojej osoby, a 
przytem zaczeto powtarzać sobie z ust do 
ust przeciwko meniu mężowi zarzuty, kto- 
re miał wysuwać mjr. Kubala. 

— Czy i słyszała, aby oskarżony po 
ek te zarzuty? ė    

do pracujących rebotników. 

INCYDENT NA RAUCIE 

— Czy poza mijr. Kubalą magłaby pani 
podeirzewać kogokolwiek-? 

- Nie mam innych podejrzeń. Frzypo- : 
minarn sobie, iż po otrzymaniu pierwszego 
anon'mu, gdy  znałazłam się na raucie w 
sałorach p. Prezydenta na Zamku — instyn= 
ktownie rie -cdklonilam się mjr. Kubali, ba 
już wówczas nurtowało we mnie przeciw 
niemu podejrzenie, 

Na tem zakończył się pierwszy dzień roz 
prawy. Ė 
D idus a 

podobnie jak | 
to było na przygotowawczych konfe- 7 * 
rencjach rozbrojeniowych. Odpowiedź 

stycznych zamysłów*, 

Litwimowa niedwuznacznie daje  dQ 
zrozumienia, że pierwszą kwestją, któ- 
rą zajmie się delegacja sowiecka 
komisji paneuropejskiej, będzie 
współpraca przy studjowaniu 
su ekonomicznego, a wyjaśnienie spra 
wy stosunku części zapraszającej ko- 
misji do Sowietów. 

7 drugiej jednak strony, udział So- 
wietów w komisji paneuropejskiej, 
zwłaszcza dla nas, najbliższych sąsia- 
dów, jest swego rodzaju gwarancią, 
ieżeli wogóle można użyć tego okre- 
ślenia wiążącą Sowiety z ogólną akcję 
pacyfistyczną. Sz. 

    

  

Tak, wypowiadał się, w tej. materji. 

nie 
kcyzy= © 
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Zamach stanu ks. Monaco przypo- 
'nniał mi dzień. pełen zachwytu: (Mo- 
naco) i rozczarowania (Monte-Cat.o), 
poświęcony zwiedzaniu tego najmniej- 
szego i najbardziej znanego „pań- 
stwa* na świecie. ` 

Miałem wówczas okoio 1.000 fran 
ków — na maksimum Włoch i po- 
wrót do Polski. A ktokolwiek, chociaż 
saz w życiu był w przededniu wyjaz- 
du do Włoch, ten wie, ile czaru mie- 
<ci się w tem słowie i ile obaw o stan 
srotówki. + 

‚ Jakże jednak ominąć Monte, lego- 
wisko „demona  gry!?* Zostawiłem 
tedy 981 fr. w domu, a 19 fr. zabrałem 

      

ze sobą, plus bilet alter i retour Cagnes 
str Mer —- Monaco. Dziewiętnaście 

 dranków, to znaczy o jednego franka 
mniej, niż ówczesna jedna stawka gry. 

Po zaasekurowaniu w ten sposób 
samego siebie od niebezpiecznych skut 

_ ków namiętności wyruszyłem z 19-sto 
"ma frankami do „jaskini*. Sądzę, że 

pobiłem rekord ostrożności, ale nie 
"mam na to dowodów. 

Opisywač Monaco i Monte, to to- 
samo, co pisać o jakiejś starej pocz- 
iówce, którą 20 lat podsuwa się w al- 

_ btmie gościoni. Można i należy opisy- 
wać Zamość, Cagnes sur Mer, Kazi- 
mierz, Routiach, Kamieniec Podolski, 

— 1а Rochelle, ale opisać Wenecję, Kra- 
_ ków, Paryż, aiba Monaćo, jest rzeczą 

_ sóćwnie niemożiiwą, jak odnaleźć w 
tych miejscowościach jakiś nieofoto- 
Srafowany na wszystkie strony zaby- 
iek. Powiem więc zwięzie. Wyobraź- 
cie sobie kawałek skały, który urwał 
się z łańcucha górskiego i stoczył się 

_" w morze. Do tego kaprysu przyrody 
_ dodajcie jeszcze kaprys historji, a bę- 
__ dziecie mieli Monaco. Ponieważ jednak 

2 golej skalv, mając zwłaszcza kapry- 
sy książęce, żyć nie można, więc wy- 
budowano tam jeszcze Kasyno. 
"> Wysiadłem w Monaco. Gdyby uie 
operetkowy  gwardzista, szyldwach, 

_ kule i armaty, byłoby tam tylko ład- 
nie. Tak, jak jest i cudnie i śmiesznie. 
Karykatura państwa włazi pomiędzy 
człowieka i cud przyrody, niszcząc 
mezpośredniość wrażeń. Po zwiedzeniu 
Muzeum, podobno jednego z najbogat 
szych na świecie, gdzie się zupełnie 
żapomina o Bożym świecie, zapatrzy 
łem się, siedząc na jakimś murku, i:a 
góry, na nieznaną mi jeszcze wampi- 

_ rzycę —- Monte Carlo i morze, któr: 
iutaf nie oddałbym za wszystkie skar- 
by domu gry. 

— (Co panu jest, zęby pana boią, 
 dolatuje mię serdecznie współczujący 
głos... jakiś stary Monakijczyk  po- 
Chyła się troskliwie nad „ztotodajnym“ 
(?) etranżerem. | 

— „Żeby cię wszyscy djabii', -— 
odpowiadając grzecznie — przeklinam 
niegrzecznie... „żeby cię". I mieszka 

_ sobie takie bydłę w takim cudnym za- 
kątku Świata, nie rozumiejąc nawet, 
do jakiego stopnia ekstazy może tu 
dojśc obcy człowiek! 

Q ile Monaco oczarowuje, o tyle 
Monte rozczarowuje. 

Wszystko banalne z wyjątkiem 
wnętrza: sal. i.. morza! Niebanalne by- 
y tylko pytania, jakie usłyszałem 

przy wsiępie do Kasyna. 
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Co to właściwie było? 

Jeżeli wierzyć afiszom, była to ko- 
lejna Szopka Akademicka, jedna z 
tych, któremi od dziesięciu prawie lat 
popisują się akademicy wileńscy. Ścią- 
gając publiczność najpierw do prze- 

_ pięknego lokalu Wydziału Sztuk Pięk- 
"nych, później zaś do sympatycznej 
sali Ogniska. 

Ale tamte szopki były inne, sta- 
nowczo inne. 

_ Były to imprezy ściśle akademic- 
kie, przeznaczone dla akademików i 
uwzględniające przedewszystkiem ży- 
cie Rzeczypospolitej Akademickiej. 

3 Tak zwane „starszė  spoleczeūstwo“ 
bylo traktowane w pierwszych szop- 
kach z dobrotliwym humorem i z pew- 
ną pobłażliwością: „czy warto o tych 
dziadach wiele mówić?*... 

Rodowód swój pierwsi szopkarze 
wywodzili nie od szopki krakowskiej, 

- lub paryskiej, lecz od, betlejek żakow- 
skich 
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łeden z najbardziej zasłużonych 

szopkarzy „Kolega Widas“ (dziś — 
2 pan inżynier Ignacy Widawski) wręcz 

to zaakcentował w pewnym artykule 

0 Szopce: ; 
| „Genezy Szopki Wileńskiej nie w 

" Krakowie szukać należy, lecz tu, na 
_ własnych śmieciach, w tych czasacl! 
- jeszcze, kiedy żaki z akademji jezuic- 

kiej „Betlejki* swoje po domach wi- 

    

    
     

   

  

  

- WSPOMNIENIA Z MONACO 
— Czy pan nie jest uczniem szko 

ły średniej?! : 
— Nie! 
-— Czy pań nie įest dyrektorem 

Banku? 
— Niestety! ‚ 
— Kasjerein? 
— Nie wyglądam! 
— A kim pan jest! 
-- Navczycielo-dziennikarzem! 
— W takin: razie może pan wejść! 
Tylko w jednej sprawie uchyliłem 

sie od odpowiedzi: co do ilości posia- 
danej gotówki? Nie chciałem się kom- 
promitować. Odrazu więc zaznaczy- 
łem wspaniałomyślnie: 

  

„Zrzekam się wszelkich pretensyj 
do biletu Monaco —- Warszawa!” 

Sama atmosiera gry robi wrażenie 
iakiegoś spisku politycznego: nikt nie 
mówi głośno, wszyscy szepczą i nara- 
dzają się pocichu z wyjątkiem kru- 
pierów. Ani kszty demonizmu, złota, 
czy banknotów, tylko żetony kupowa- 
ne w kasach obok leżą rozsypane na 
stole. Na kasach przezorny napis -- 
„tylko za gotówkę”. Jaka szkoda, że 
nie na weksel z dobrem żyrem. Poło- 
wa Wilna (z autorem na czele) runę- 
łaby na ruletkę. 

Stanąłem przy jednym ze stołów. 
W przeciągu pół godziny krupier rzi- 
cił tylko 2 jegoimościom po 1.000 fran 
ków. Reszta około 30 osób szepcze 
dałej. Pomyślałem czule o moim ty- 
siączku, drzemiącym bezpiecznie w 
walizce. 

lak to dóbrze, że go tu niema. Jed- 
nak demonek gry uwija się po sali, 
chociaż to nie sezon i gra mała. 

Wynudziwszv sic śmiertelnie, wa- 
łosałem się od stolika do stolika po 
wspaniałych zresztą Salach, wysze- 
ułem na puściutkie, ałe przereklanio- 
wane „tarasy samobójców*. Oczywi- 
ście, ani jednego samobójcy, bo wszy- 
stko, co żyje, „pracuje przy ruletce", 
z braku wrażen poszedłem tedy do jx 
kiejs kawiarni i zamieniłem na dobrą 
rioccę z niezłą muzyką moje 19 Iran- 
ków. : 

A o godz. 10 wieczór, w cudną aoc 
nicejską, żegnany półkolem świateł z 
Avenue des Anglais, wchodziłeni do 
swego małego włoskiego hoteliku w 
Cagnes sur Mer, w którym czekał mię 
zimny makaron z pomidorami, plu- 

  

    

skwy w łóżku i 981 fr. w walizce, czyli 
K. Lecz. -.„moje Włochy!!!” 

    DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena 5 zł. 

ŻZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i а 

składach aptecznych zuanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

    

  

Szopka akademicka w Lutni 
łeńskich obnosili, niedwuznacznie do 
pominając się o nagrodę”... 

1 Szopka starannie. akcentowała 
swą łączność z dawnemi tradycjami, 
wprowadzając, rozbudowując i szcze- 
gólny nacisk kładąc na część religijną. 

Pierwsza Szopka wyciskała łzy... 
Wzruszała głęboko starannem opra 

cowaniem kolend, przeważnie naszych, 
„tutejszych*, w znacznym stopniu już 
zapomnianych, porywała mocną, a 
szczerą nutą religijną i artystycznym 
prymitywem form. Część aktualna by- 
ła wówczas tylko dodatkiem, wesołą 
rozrywka, na którą słuchacze zasługi- 
wali po chwilach skupienia, wzrusze- 
aia i powagi (tylko nie — smutku, lub 
grozy, bo nawet dramat  Herodowy 
był pogodny!) — i odźwierciedłała 
ia część prawie wyłącznie życie aka- 
demickie, a nawet jeszcze ściślej — 
życie Wydziału Sztuk Pięknych. Lal- 
ki, sytuacje, dowcipy, _ wymagały 
nieraz długich komentarzy, choć były 
to postacie tak zrozumiałe i wymow- 

re, jak np. w pierwszej Szopce stu- 
dent, trzymający w jednej ręce kara- 
bin, a w drugiej książkę... 

Osobliwością pierwszych Szopek 
bvły łałki królów. Były to lalki --- 
portrety. lednym z królów zawsze był 
Lektor Magnificus, drugim — dostoj- 
nik Kościołe, :rzecim — Kłoś z naj- 

  

SŁU W © 

Orędzie Ojca Świętego 
CITTA DEL VATICANO. (PAT) — Wygłoszone przez radjo orędzie 

papieskie rozpoczęło się od hołdu, złożonego Najwyższemu. Chwała Bogu 
na Wysokościach, pokój ludziom dobrej woli na ziemi -— cytuje papież — 
zwracając się najpierw do tych, których jednoczy Kościół: katolicki następ- 

nie do wszystkich w hierarchji kościelnej oraz wiernych. Ze szczególnem 

wzruszeniem przemawia dalej Ojciec Święty do misjonarzy, których pracę 

porównał do akcji apostołów i których pozdrowił, nazywając „mocnymi żoł- 

nierzami Chrystusa". Nie zapomina również o niewiernych i dysydentach, za 

których oświecenie modli się codziennie. Rządzącym zaleca spr awiedliwość 

przypominając że zdać będą musieli rachunek przed Bogiem ze wswych czy- 

nów. Bogatym przypomina obowiązki 

zwraca się wreszcie Ojciec Święty do biednych. Robotnikom i 

wzgłęd. biednych. Ze słowami miłości 

pracodaw- 

com zaleca wzajemne porozumienie i kończy, niosąc słowa pociechy stro-- 

skanym i cierpiącym i udzielając apostolskiego błogosławieństwa urbi ct 

orbi. 

Aresztowanie redaktora „Rytas“ 
KOWNO. (PAT). — W duiu 13 bm. zostat aresztowany naczelny re- 

daktor „Rytas * Rodzewiczinsa oraz jego zastępcę Łobanauskajte. Powo- 
dem aresztowania było wzięcie udztała w demonstracji podczas deportacji 
Karwelisa. 

Echa zamachu na szefa policji w Kownie 
KOWNO. (PAT). — Zakończone zostało śledztwo w sprawie zamachu na życie 

szeta policji politycznej Rustejkisza. Sporządzono akt oskarżenia przeciwko 24 osobom. 
Oskarzonemu zarzuca Się udział w spisku mającym na ceła obalenie obecnego rządu 
W liczbie oskarżonych znajdują się dwaj osobnicy, którzy dokonali zamachu na życie 
Mis. Rusteikisa. 

Manifestacje Studentek w Kownie 
KOWNO. (PAT). — W czwartek w godzinach przedyołudniowych studentki uni- 

wersytetu kowieńskiego w liczbie 150 urzadziły derionstrację przed więzieniem na Zouk 
protestu przeciwko. osadzeniu w więzieniu studentów - ateitininków, 
przed kiłkoma dniami. 

aresztowanych 

  

(IE: 
Złota serja produkcji szweckiej 

Dyrekcja Kino-teatru „HOLLYWOOD" EE 
ma zaszczyt zaprosić Szanowną Publiczność na jeden z najlep- 

szych filmó w dźwiękowo-śpiewnych obecnego sezonu p. t. 

KIULIIU 
  

W WIRZE STOLICY 

PROCESY, PROCESY, ... 

Ledwo się jeden kończ:, już drugi na- 

czyna. Ranne pisma podają wyrok w spra 

wie zajść w Alejach Ujazdowskch, popołu:- 
dniowe — akt oskarżenia majora Kubali. 

W ciągu ostatnich 2 tygodni mieliśmy czte 
ty sensacyjne procesy: сту sędzia Demant 

był bolszewikiem; przygotowanie zamachu 

na Marszatka Piłsudskiego; manifestcje, po 

łączone ze strzełaniną w Lolinie Szwajcar- 

skiej” raporty i anonimy Kubali. ” 

Przy okazji wynikła kwestia, czy —Pó- 

rzycki został istotnie napadnięty i postrzelo 
ry, czy też dla zyskania czasu pałnął sam 
sobie w łokieć? Jegomość tvn nie budzi sym 

patji ani zaufania, i nie ma*na- go posądzać 

« najwymyślniejsze wybiegi. 

Czytać o procesach must każdy, choćŁ1 
2 tai racji, że poza niemi prawie o niczem 

gazery nie piszą. 5udżet —- crobiazg! . Dy- 
ertacje uczone nie kawią nikogo. Najlepsze 
i naimąd rzejsze roztrząsania nie poprawię 

sytuacji; zarówno zarzutv opozycji, jak 
replik. ministra. przechodzą niepostrzeżone. 

Jest źle, będzie jeszcze gorzej, — chlopski. 

zdrowy ruzsądek większości obywateli jest 

na tym punkcie ustalony 

I nikt się nie dziwi temu ziemianinowi 

z pod Sochaczewa, który, spizedawszy, co 

mógł, z bydHa, inwentarza 1 zapasów zbo- 

Ža — zamknął dem na dwa spusty, klucze 

złożył w starostwie, a na tramie swej sa- 

dyby przybił kartkę z dwuwierszeni: 

   

Gospodaruj, Panie Foże, 

Bo Lipiński już nie n:aże! 

No, ale będzie nowy porządek, t. j. nie 

— tylko dodatek da podarki: „Mniejsza o to. 

Nawet ludzie się nie martwią — potem mo 

ż> być jeszcze podatek ed dodatku i t. U 
ra zmianę — do zupełnego ogłupienia. Kto 

by się tem przejmował — przecież płacić 

bardziej zasłużonych dygnitarzy woj- 
skowych, lub cywilnych. 

„Nominacja* królów wywoływała 
wśród szopkarzy ożywione spory i de- 
baty: „czy zasługuje na to?" 

I gdy wreszcie ustalono, kto ma 
być tym królem, i wysyłano do tego 
wybrańca losu rzeźbiarza w celu spor 
tretowania, mógł ten mistrz od lalek 
być pewnym najserdeczniejszego przy 
ięcia. bo nawet najwięksi dygnitarze 
uważali za swój awans na króla w 
Szopce za wielki zaszczyt. Później — 
zabrakło kandydatów, więc trony kró 
Iewskie w Szopce nie są od pewnego 
czasu obsadzane: zjawiają się trady- 
cyine postacie krółów w ujęciu dość 
banalnem. + а 

Szopka wprowadzała portrety na- 
wet do scen, tak zdawałoby się, nie- 
aadających się do aktualizacji, jak 
scena z Hetodcin. 

Był takim „"erodem*, pewien pro- 
tesor. urządzający na egzaminach 
rzeź niewiniątek, był nawet djabłem 
jeden z miłych i wcale nie szatańskich 
kolegów... 

Serdeczny, lagodny humor pozwa- 
1:4 na śmiałe posunięcia, bawił wszyst 
kich, a szczególnie -— „ofiary”, któ- 
1iym żadna krzywda się nie działa. 

Wkrótce Szopka zaczeła ulegać 
pewnym zmianom. 

Część tradycyjna, siłą rzeczy, nie 
mogła być wciąż rozbudowywana : 
odświeżana: łatwo było wprowadzić 
pewne zmiany w układzie scen, lecz 

niema 

naleje. 
Po Warszawie kursuje obecnie taka za- 

gadka: jaka jest różnica między kupcem, 

który nie wykupuje swych weksli, dopu- 

szcza do protestów i licy*acyj, a kupcem 

sumiennyn:, który wypełnia swe zobowiąza- 

z czego, a z pusieyu i podatnik nie 

nia, spłaca dlugi, procenta, wykupuje wek- ga 

sle? 
— Pan nie wie? To jednak bardzo pro- 

- różnica kilku tygodni 
Ale nie wpadajmv w defetyzm, bo — -- 

zdaniem niektórych znawców — właśnie 

Sie 

"en przygnębiony stan powoduje ciężkie po 
łożenie gospodarcze Gdyby wszyscy  po- 
wtarzali sobie i innym bezustanku: „dobrze 

jest, świetnie jest — jeszcze nigdy nie było 
tak dobrze" — odrazu sytuacja polepszyła 

by się o sto procent. Zatem nie utrudniajmy 
frządzącym: zadania i nie ubolewajmy nad... 
Kajlepiej wogóle nie mówić o położeniu fi- 

nansowem kraju, — to pewny i bodaj jedy- 

ny sposób. by nie być defetystą. 
Więc w  daiszym ciągu o procesach 

Mają tupet ci opczycjoniści skarżyć się, że 

praworządność  ustała-w Polsce. A to u 
"kłamstwo wierutne. Jakiż jest widomy objaw 
prawa, praworządności? 

Sąd. 
Chyba nigdy sądy tak nie były w mo- 

dzie, jak teraz. Nie mówimy o prerpjerze, 
ale o nowym procesie; o Kiepurze mniej 
pisali, niż o zwykłym świadku — o takim 
skromnym Pórzyckim. Dzisiaj, by zainterė- 
sować publiczność trzeba być oskarżonym, 

_ sędzią, prokuratorem.... 
Jakiś zbzikowany metoman  wrėciwszy 

ź koncertu w Fiłharmonji. opowiadał w to 

warzystwie: „ten Miguel Fleta jest nadzwy- 
czajny — co za głos, jaka dykcja, jaki ba- 
jeczny wyraz twarzy, słuchali go wszyscy 

I co? Wygrał sprawę? Uniewinnili oska: 

żonego? -— zapytała niewinnie jedna z pań. 
Kar. 

trudno było o nowe motywy, raczej 
niedopuszczalne były nowe motywy, 
gdyż chodziło o zachowanie form ar- 
chaicznych. Z drugiej zaś strony, część 
aktualna cieszyła się wielkiem powo- 
dzeniem, więc wymagała rozszerzenia 
i staranniejszego opracowania literac- 
kiego. 3 

Wskutek tego część tradycyjna 
Szopki zaczęła się kurczyć, część zaś 
aktualna rozrastać się i coraz obficiej 
czerpać motywy z życia poza akade- 
"uckiego, a nawet poza wileńskiego. 

Powstała konieczność większego 
uzasadnienia ukazywania się lalek, a 
więc wprowadzano niby - akcję. na- 
dającą części aktualnej bardziej zwar- 
ty charakter, 

Byliśmy więc świadkami szopko- 
wej wystawy sztuki i rzemiosł szopko- 
wych „Dziadów* i „Odprawy posłów 
sreckich''... 

Ulegała ewolucji i strona technicz- 
na: wprowadzono efekty świetlne, 
zwiększono ilość planów  jednocześ- 
nie poruszanych lalek, stranniej wy- 
konywano te lalki, wreszcie przebudo- 
wywano sama szopę, nadając jej bar- 
dziei wyrazistą konstrukcje architek- 
toniczną. ' 

Urok Szopki Akademickiej poicgał 
jednak nie na coraz doskonalszej tech 
nice i nie na coraz bogatszej treści 
literackiej, lecz na wyrażnym  senty- 
mencie religijnym, wiełkiei, choć tro- 
nę łobuzerskiej miłości, i na beztro- 

skim, młodzieńczym, nieco swawol- 

  
     

   

ECHA KRAJOWE. 

  

ŻYWIĄ i BRONIĄ 

Przy rozpatrywaniu następstw tego kry- 
zysi, widzimy, że przeciwstawność intere- 
sów wsi i miasta staje się czemś pozornem, 
przemijającem, co na dałszą metę istnieć 
nie może. 

Obarczenie wsi nadprodukcją daje, oczy 
wiście, zniżkę cen produktów pierwszej po- 
trzehy dla miastą jako spożywcy w zasa- 
dzie pożądaną. Ale do przeciętnego spożyw 
cy zniżka ta dochodzi powoli w drugiem 
półroczu kryzysu, pośrednictwo utrzymuje 
na swoją korzyść, póki może rozpiętość no- 
życ pomiędzy nawą niską ceną hurtową 
a starą wysoką detaliczną. Kiedy popyt na 
przetwory miejskiego przemysłu, towary ko- 
lonjalne i usługi skupionych 'w mieście fa- 
chowców ze strony najliczniejszych spożyw 
ców zamieszkujących wieś spada odrazu i 
na długo w szczęśliwszem narazie detalicz- 
nem pośrednictwie spożywczem, też konku- 
rencji nie brak. O ile ona działa zbyt po- 
woli, administracja słusznie naciska o zam- 
knięcie nożyc. Urzedy podatkowe docierają 
do dochodów tam, gdzie one jeszcze są. 
Blednica gotówkowa, bezruch twórczy gnę- 
bi ogół Ogół tonie w bierności, albo wyjś* 
ścia z jej błędnego koła szuka. 

Ceny stopniowo spadają na wszystko. 
O ilc na wszystko spadną dość równomier- 
nie. to będzie to może jedno z tych wyjść? 
Gdzieś, nie wiem gdzie, utajona gotówka 
może wyjdzie z "krycia i pójdzie ku bied- 
nvm posiadaczom tych  niebywałych od 
czasów przedwojennych taniości? 

Narazie w mieście na ulicy rzuca _się 
w Oczy znaczny przyrost futer, a częściej 
tylko tanich, futrzanych kołnierzy, udających 
droższe. Z feljetonów i listów dowiadujemy 
się, że biedni wieśniacy, trzymani w swoich 
gniazdach przez brak gotówki objadają się 
nadmiernie drobiem, którego niema komu 
sprzedać. Ale zapewne i wieś i miasto wy- 
darły się porządni” z bielizny, a u br. Jabl- 
kowskich pomimo zniżki „białego tygodnia" 
zawsze jest ludniej za oknami od ulicy niż 
wewnątrz. 

W tylko co powierzchownie  poruszo- 
nych objawach wyjścia z kryzysu jeszcze 
wie widać. Widać tylko coraz rownomie:- 
niejsze jeyo rozlanie się, pewne przystoso- 
wane się dc przetrwania. Ale widać też je- 
go cechę najistotniejszą i najgorszą — upa- 
dek wymiany usług wzajemnych pomiędzy 
relnictwem a handłem; przemysłem, techni- 
ką, sztuką, nauką stosowaną i oderwana, 
pomiędzy wsią a miastem przy stale wzra- 
stającej trudności zdobywania rvnków zew- 
nętrznych dla tego nadmiarn, jakiby od nor- 
malnej wymiany vrewnętrznej pozostał. 

Z całości poruszonych wyżej zjawisk 
najogólniejszy wniosek łogiczny wydaje się 
dość prosty: i jasny 

Wobec stałości nadmiaru pewnych pro- 
duktów pierwszej potrzeby na rynku, jak 
świażowym, tak krajowym, na wzrost cen 
na te produkty nie liczyć, a tę nadproduk- 
cię od następnej wiosny ograniczyć. 

Ca io pozostałych produktów pierwszej 
potrzeby, których nadmiar jest czasowy( i 
wzgiędnyr tównież nie liczyć na wzrost 
cen, lecz na podniesienie jakości i ujedno- 
stajnienie, czego handel zewnętrzny wynia- 

bezwzględnie, na racjonalizację i obniże- 
nie kosztów produkcji. 

Pozaterm poszuka na rynkach  krajo- 
wych, od najbliższych zaczynając, potem na 
zagranicziych luk do wypełnienia przetwo- 
rami produktów pierwszej potrzeby, jaknaj- 
wyższej jakości, wreszcie produktami po- 
tizehy drugłej, trzeciej, a chociażby dziesią 
tei, bylebv potrzeba ta była o tyle, o ile 
stała, niezupełnie zaspokojona. 

Dla niektórych produktów można i nale- 
ży rynek wewnętrzny pogłębić. 

Sa to drogi nienowe, częściowo — stare, 
tak zapomniane ! zarośnięte, że trzeba je 
nanowo wytykać trzebić, torować.  Przė- 
cież to naszą dzielnicę stary Poł tak chara- 
kteryzował* 

„Ryby, grzyby i wędłiny, Iny dorodne, 
huk zwierzyny i kes chleba w czoła pacie. 
a na pański stół łakocie: lipce stare, łosie 
chrany i niedźwiedzie łapy”. 

Ochraniajac w imię kultu przyrody reszt- 
ki łosi i niedźwiedzi, tych z nich „przysma- 
ków” możemy się wyrzec bez żalu, a przy 
dobrych chęciach wprowadzić szereg no- 
wych, lub tylko zaniedbanych. 

Świadomy ruch w tym kierunku już się 
zaczyna: T.O. i K.R. organizuje kurs wę- 
dlinierstwa obok wielu irnych. 

Jak już zaznaczyłem wyżej, na tej dro- 
dze, nie przetwarzania. lecz zbierania pro- 
duktow dalszvch potrzeb i dostarczania ich 
przez pośredników nawet zagranicę, już 
chłop większego właściciela _ wyprzedza, 
choć tereny zhioru leżą przeważnie w obrę 
bie lasów państwowych i własności więk- 

  

mówię, żeby go tych narazie drob- 
nych zarobków pozbawiać, żeby z nim kon- 
kurować. Przeciwnie, — chodzi tu o racjo- 
nalizacię, sztandaryzację, ograniczenie zb, 
la*cuszkowego pośrednictwa, i wypełnian 
znaczniejszych iuk w zbiorze dzikim p: 
uprawę. Luki takie niewatpiwie istnieją i 
istnieć będą. Wobec nowości tego zadania 
dia nas i związku jego z nauką, wobec te- 
go, zę nieraz odnośny surowiec jest jedno- 

  

rym humorze, rozbrajającym « nawet 
najbardziej ponurych osobników. 

Szopka Akademicka była szopką, 
była „bałaganen* na każdym kroku. 
Żadne przedstawienie nie rozpoczyna- 
ło się w porę, w małej sali był: cia- 
sno i niewygodnie, chłopak bratniac- 
ki zawsze, albo zawcześnie, ałbo za- 
późno gasił światło, artyści szopkowi 
zachowywali się hałaśliwie, podczas 
wykonywania przedstawienia wciąż 
Się zdarzały jakieś katastrofy -— pu- 
biiczność więc sarkała, narzekała, wy- 
myślała, ale wkońcu śmiała się, CZU- 
jąc się dohrze w charakterze gości u 
niestornych, nieznośnych, ale sympa- 
tycznych akademików. (Pomijam na- 
tura!nie przykre zgrzyty, które się zda- 
:zały od czasu do czasu, ale nie znie- 
kształcały ogólnego charakteru naj- 
ciekawszej akademickiej imprezy). 

Dzisiejsza Szopka bardzo się róż- 
mi od swoich poprzedniczek. Rozgo- 
ściła się w „Lutni*, ogłosiła — o swem 
istnieniu aiszami, przypomina o sa- 
bie w komunikatach teatralnych. 

To obowiązuje. 

Jeżeli w salonie 
zachwycamy śpiewem młodej niewia- 
sty, nie zdając sobie sprawy z tego. 
ca nas właściwie wprowadza w za 
chwyt — śpiew, czy. miła śpiewacz- 
ka, — przy występie publicznym tej- 
że, niewyrobionej jeszcze artystki ma- 
my prawo, a bodaj -- obowiązek z 

opuszczenia sali, aby sie nie pozbyć 

     

wzruszamy się t vi 

cześnie chwastem dla łąk i pół, że rośnie 
w dużych ilościach na niedostępnych dla 
chłopa zalesieniach racjonalne jego rozwią- 
zanie jest dla większej własności dostępniej 
sze, niż cła małej. 

Na tej drodze inicjatorzy tutejsi znajdą 
duradców wysoce kompetentnych i uspołecz 
nionych w osobach p. p. prof. Muszyńskie- 
go i inspektora Strażewicza. Przy poniocy 
podręcznika tego ostatniego i zalecanych 
przez niego nasion, wykcnałem obok kilku 
prób mało udatnych próbę bardzo zachęca- 
jącą z uprawą belladonny, surowca o nie- 
zastapienie ważnym użytku  wszechświato- 
wym, sprowadzanego u nas dotychczas w 
dużych ilościach z zagranicy. Próba na nie- 
wiełką skalę wykazała około 1000 zł. nakła- 
du za ha i około 3000 zł. dochodu bruttorę 
© ile się ma pod ręką niezłą suszarnię. ъ 

Paroletnie większe próby z uprawą traw 
nasiennych przy cenach obecnych, które są 
o tyle wysokie, że mają z czego spadać, 
wykazują nakład znacznie mniejszy przy 
niewiele mniejszym dochodzie czystym z 
hektara. 

Rozwój tej gałęzi kultury rołnej przy od- 
powiedniej organizacji wvpełni lukę na ryn- 
ku krajowym, bodaj największą, przyśpie- 
szy tak szeroko zaprojektowaną  meljory- 
zację wzgłędnych i bezwzględnych nieużyt- 
ków. zmieniając je na dobre łaki i pastwi- 
ska. Uprzystępni najszersze wyjście z obec- 
nego kryzysu przez obniżenie kosztów ho- 
dowii. Wpłynie dodatnio na nasz bilans han 
diowy, gdyż dużo nasion traw jeszcze się z 
zagranicy sprowadza. 

Najpostępowsi z naszych większych rot- 
ników uczyli się od Niemców jeszcze przed 
wojną intensywnego, stajennego żywienia 
inwentarza, któremu pastwisko miało słu- 
żyć tylko do krótkiego spaceru. Niemcy pod 
ochroną wvsokich ceł zaszli w tym kierun- 
ku tak daleko, że dokupywali zagranicą 
duże ilości pasz treściwvch i drogich do 
wytłoczyn z orzechów kokosowych i ziem- 
nych włącznie.ale mimowolne doświadcze- 
ma wojenne i powojenny spadek cen nau- 
czyty ich, že na tej nadmiernej intensyw- 
ności nie robi sie „kokosow“, že się ona 
nie opłaca. Nie dziś, najwięksi ich prak- 
tycy słowem: i czynem szczepią hasło, po- 
„powrotu do naturv“, 

Do každego prawie gruntu, byle niezbyt 
jałowego i wilgotnego. można dopasować 
mieszankę traw pastewnych. Przy odpowied 
niem nawożeniu i pielegnowaniu, pastwisko 
takie może sti wiecznem, im starszem 
tem iepszen:. erdzono to już dziesiąt- 
kami lat doświadczeń. 

Przy kolejnen: spasaniu i nienadmicineį 
o'sadzie, można na takiem pastwisku ży: 
wić dostatnio i najtaniej od zejścia śniegu 
na wiosnę do spadniecia iego na zimę przez 
dzień i noc cały inwentarz od opasów i 
krów dojnych do owiec i drobiu i otrzymy: 
wać z niego wvdajnošė  nierekordo 
wprawdzie, ale dość wvsoka i opłacaj 
się przy tym systemie lepiej, niź przy każ- 
dvm innym. W dodatku stopniowe wpro- 
wadzanie tego systemu, stopniowe hartowa 
nie inwentarza, znakomicie zabezpiecza go 
ой wszełkiego zwyrodnienia i ogranicza do 
minirium wypadk* chorób zakaźnych. Cięż 
kr w rolnictwie rakład na budowie dla in- 
wentarza ogranicza się przv tem do mini- 
mum. Jeden z najuczeńszych i naidoświad- 
czeńszych w tym kierunku Niemców co do 
zbędności przy tvm systemie naturalnym - 
wwmyślnvch, ciepłych i drogich  budowii 
przychodzi teraz do tegoż wniosku, co pew- 
na stara Białorusinka przed wojną, która 
na widok nowego, wzorowego chlewu dla 
świń, wykrzykneia: „Ciż to chłewuszki —- 
dyk toż pałacy!” N. Czarnocki. 

я (d. c. n.) 

22 Państwowa Loteria Klas. 
4.ta klasa, 2-gi dzień ciągnienia. 
GŁÓWNIEJSZE WYGRANE 

2. 10000 wygrał nr. 66600. 
Zi. 5000 wygrały nry: 127731 151085. 
Zi 3000 wygrały n-ry: 137755 182790 
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Z: 100 wygrały n-ry: 3919 38037 
39260. 

ZŁ 700 wygrały  n-ry: 80369 98418 
202974. 

7 500 wygraly n-rv: 3808 29726 38752 
48722 50420 60620 86221 118707 153423 
15728 160904 184260. 

Zi. 400 wvgrały n-ry: 175 26206 31910 
16510 37715 43761 54425 75589 110645 
"19751 133379 146468 154936 165408 174012 ° 
180157 200064. 

Po zł. 300 wygrały n-rv: 3885 3912 4405 
7026 17112 17640 17668 22810 2574! 20516 
+6192 39973 40194 43744 51355 53280 55762 
6763 56555 57415 58483 58510 62776 54600 
66566 70928 72051 75023 78893 81938 82795 
12414 98675 105789 105759 109753 112657 
112732 113031 113411 116062 ;13004 119477 
120590 123880 121883 125843 127547 129627 
+30048 139046 141329 141639 144121 144170 
145861 146217 147092 153113 157815 159341 
169320 162114 165108 166001 166210 156631 
1726.:5 174916 178299 170533 180324 181025 
181335 182570 152843 18491 185704 186853 
:86974 187615 182670 190828 192142 196521 
197917 199678 101947 100721) 200358 202227, 
703726 203813 205706 205926. 

słodkiego złudzenia i serdecznej sym- 
natji. 

Szopka Akademicka w „Łutni* ro- 
bi przykre wrażenie... 

Widz, nie ogrzany beztroską „ba- 
łaganiarską'* atmosiera Ogniska, nie- 
majacy bezpośredniej łączności z szoj 
kami, — jest zimny, sztywny, czujny 
Jest w teatrze, zapłacił (nietanio) za 
swój bilet, zajął miejsce, na któremi 
najczęściej siedzi podczas przedsta- 
wień teatralnych, chce widowiska nie 
gorszego od komedyj, odgrywanyci 
na tych samych deskach. 

Dzwonek. Kurtyna się podnosi. 
Oto Szopka. Odrazu się budzą zastrze- 
żenia. Budynek szopki ulegał stopnio- 
wej ewolucji w kierunku nadania mu 
coraz bardziej zdecydowanych form 
architektonicznvch. Szopka pierwotna 
była pewną kombinacją stajenki z ko- 
ściołkien, wiejskim, Szopka  dzisiej- 
sza iest kościołem, wyraźnie: kościo- 
iem bernardyńskim, Słusznie  pozba- 
wiorym moskiewskiej czerwieni ce. 

gieł. : 
Szary, wysmukły, sztywny budy- 

Rozwiązanie architektoniczne 
„lecz — czy to się nadaje do 

szopki?.. Śmiem twierdzić, że — nie! 
Budynek Szopki nie powinien być 

kościołem, bo sceny komiczne , na- 
wet frywolne, rozgrywające sie vomię 
dzy gotyckiemi  wieżycaini kościoła г 
bernardynów, -- nieco rażą. Ale prze 
dewszystkiem -- budynek, tak w u- 
jęciu archłtektonicznem, jak w  bar- 
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2G0N WYBITNEJ PIANISTKI POLSKIEJ 
Wileński świat muzyczny  postra- 

słał w tych dniach niepospolicie utalen 
towaną artystkę, śp. Katarzynę z Ra- 
naszewiczów Piiszkową. 

Należała ona do najstarszego po- 
kolenia polskich pianistów - wirtuozów 
i pozostawiła po sobie pamięć bardzo 
zasłużonej nauczycielki  fortepianistki 
oraz najlepszej chrześcijanki, uświę- 
cającej schyłek swojego długiego ży- 
wota pasmem nieograniczonych czy- 
nów miłosierdzia. 

Sędziwa artystka zgasła w dn. 3- 
go bm. dźwigając na barkach swych 
8-mv krzyżyk wieku swego. Urodzo- 
na w Petersburgu, w tamecznem kon- 
„<£rwatorjum otrzymała wykształcenie 
«nuzyczne. W temże mieście ukończyła 
studia na wyższych żeńskich ku:- 
sach pedagogicznych, gdzie też nagro- 
dzoną została medalem złotym. 

Przez czas jakiś była nauczycielką 
> inuzyki i innych przedmiotów w gim- 

nazjum przv kościele św. Katarzyny 
w Petersburgu. W konserwatorjum naj 
gorliwiej się kształciła zwłaszcza pod 
kierunkiem słynnego Ad. fa Henselta, 
u którego najbardziej może korzystała 
z nauki teorji muzyki. 

Z gry jednak śp. Pliszko - Ranusze- 
wicz , nacechowanej pewnym subjekty 
wizmem i dużą mocą ekspresji, nie 
znać było większego wpływu prof. 
Henselta jako wirtuoza, którego gra 
odznaczała się interpretacją harmonij- 
ną, przy czarującej śpiewności tonu. 

Późniejsze wpływy znakomitych 
nauczycieli śp. K. R., szczególnie zaś 
Liszta, wpłynęły ogromnie zarówno na 
artystyczną jak i duchową organiza- 
cię naszej pianistki, która posiadłszy z 
latami niezwykłą biegłość techniczną, 
sdumiewała słuchaczy na licznych 
swych koncertach błyskotliwością 
Swei gry i pięknością tonu, gry м- 
względniającej przedewszystkiem me- 
iodyczne sposoby ujęcia jej, wzorowa- 
ne-zarówno na Liszcie, jako też cze- 
ściowo prof. Biilowie i Rimskim-Kor- 
sakowie, pod których to mianowicie 
wpływem pozostawała. 

Zdolności swe muzyczne wykazy- 
wała zmarła artystka od lat uajwcze- 

_ śnie'szego dzieciństwa. Gdy raz mat- 
ka jej przedstawiła swą 6-cio letnią có 
ieczkę wielkiemu Antoniemu Rubin- 
pztejnowi, ten, usłyszawszy grę nie- 
osnolitego dziecka, był głęboko wzru 

Szony i powiedział p. Ranuszewiczo- 
wej: „Wśród was Polaków jakże wie- 
le daje się spotykać wcześnie objawia- 
jących się talentów muzycznych, obyż 
tylko miłej dzieweczce pani nie zabrak 
ło wytrwałości cio rozwoiu należytego 
16j fenomenalnych zdolnošci“. 

leszcze za.czasów  Rubinsztejna 
+ istotnie jęły powstawać i rozwijać się 

młodociane talenta takich niepospoli- 
tych wirtuozów fortepianu, jakimi byli 
Józio Hofman, Raulek Koczalski (fen 
Xoncertował już mając zaledwie 4 lata 
wieku), Wojtek Gawroński i in. 

Aczkolwiek śp. Pliszko - Ranuszc- 
wicz najsłuszniej ceniona była jako 
świetna wirtuozka, koncertująca swe- 
29 czasu po różnych miastach Europy 
(Wiedeń, Paryż, Londyn, Warszawa, 
"etersburg i t.d.), to jednak niepodob- 
da ię] zaliczyć do liczby muzyków po- 
stępowszych, zwłaszcza, że nie podzie 
iała ona poglądów metodycznych no- 
wej szkoły fortepianistów, zwłaszcza 
tych o modernistycznym, nie dość dla 
niej zrozumiałym, pokroju. 

Pozostając pod wpływera nastro- 
iowej gry Franciszka Liszta, u które- 
go przez ciąg trzech lat  pogłębiała 
swe studja muzyczne (0 czem zape- 
walaty mie niexdys i sama artystka i 
siostra jej p. Marja - Szczerbicz - Po- 
pławska) śp. Pliszko - Ranuszewicz 
w ostatnich zwłaszcza latach swego 
życia. oddając się kontempłacjom reli- 
Siinym, usiłowała wlewać nastroje 
;we duchowe w odtwarzane przez się 
podniosłe arcydzieła Bacha, Hendla i 
innych kompozytorów. 

„Sp. P. - R. posiadała i duże zdol- 
nosci twórcze. W tekach swych pozo- 
stawiła mnóstwo różnorodnych swych 
kompozycyj o charakterze zarówno 

  

   

wach i grze świateł, musi być zdecy- 
dowanie ciepły. _ Budynek obecnej 
Szopki jest efektowny, lecz zimny.. 

Ten budynek na tle ogromnych ko 
'ax teatralnych wygląda dziwnie: jest 
га imały i wymaga jakiegoś dekoracyj 
Acgo uzupełnienia. Ścena Szopki robi 
wiażenie „oczka w kurtynie teatral- 
nej, jest denerwująco mała w stosunku 

- % zamkniętej  kotarami przestrzeni 
j” właściwej sceny. 

Lalki są dobrze widoczne, w pier- 
szych trzech, może pięciu rzędach 
qodkowych krzeseł, obserwowane z 
dalszych krzeseł lub z góry, giną. 
ma bliczność musi na wiarę przyj 
nie ać, że lalki są dobre, ciekawe, ko 
rycz", (niestety, takie stanowią zde- 
2: Waną mniejszość, reprezentowa- 
dzić ZZ małe arcydzieła karykatur Go 

e ISzewskiego) i musi uważnie przy- 
Ntuchiwąć się śpiewom i słowom wy- 
Onawcow. ) 

ц !-есг, ježeli Szopka, jako widowi- 
I jest dostępna tylko dla szczęśli- 
w rct posiadaczy miejsc w pierwszyth 
Be b jako słuchowisko, 
tystówi: i” cny > tylko samych ar: 

Mam dobry słuch i siedziałem w 
czyja l. rzędzie, lecz _ przynajmniej 
e artej części całego t.kstu nie sły- 

„*alem, nie zrozumiateri. 
к вСіеіюе kotary, za któremi znajdu- 
Sad h gy konawcy, przeszkadzają gło- 
dykcja, jest jeszcze inna przyczyna: 
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klasycznym jak i niekiedy  romanty- 
cznym. Te ostatnię ilustrowały utwo- 
ry rozmaitych pieśniarzy. 

W ostatnich latach poświęcała się 
niemało muzyce kościelnej i prowadzi- 
1а starannie kształcony chór pod tytu- 
łem „Harfa'. * 

Jako działaczka społeczna, z po- 
żytkiem krzątałs się w znanem wileń- 
skiem stowarzyszeniu religijnem „Od- 
rodzenie". . 

Osiadłszy w Wilnie przed kilkuna- 
stu laty, trudniła się śp. K. P-R. nau- 
czaniem muzyki zarówno prywatnie 
jak i w charakterze profesora wileń- 
skiego Konserwatorjum muzycznego. 
przez ciąg 8 lat z znakomitym — ро- 
Żytkiem wykładała w onej wyższej u- 
czelni muzycznej, pozostającej pod 
kierunkiem Adama  Wvležynskiego, 
zarówno wyższej gry fortepianowej 
jak i teorji muzyki oraz solfegio. 

W sercach licznych swych uczen- 
nic i uczniów pozostawiła śp. P.R pa- 
mięć niewygasłą. 

Po śrnierci oddana jej ostatnia po- 
sługa zgromadziła nader liczne rzesze 
młodzieży, korzystającej z jej pomocy 
naukowej i czesto materjalnej, oraz 
wielit muzyków i melomanów z profe- 
sirą konserwatorjum naszego na czele. 

Zwłoki przezacnej artystki - oby- 
watelki spoczęły na cichym podwileń- 
skim cmentarzu — w Kalwarji. Taka 
była ostatnia wola bogobojnej nie- 
wiasty. 

Śp. Katarzyna z - Ranuszewiczów 
Pliszkowa rodem była z Małopolski, 
babka zaś jej z pochodzenia była Fran 
cuzką. 

W mieszkaniu śp. P.R. dominowa- 
ły po ścianach obok porozwieszanych 
wizerunków rozmaitych mistrzów  to- 
nów, duże portrety Fryd. Chopina, 
Franc. Liszta i Mikołaja Rimskij-Kor- 
sakowa. 

Pozostało po niej zresztą mnóstwo 
pamiątek po słynnych muzykach euro 
pejskich, z których niewiadomo  ja- 
kie i gdzie ocalały po ostatnim kata- 
kliźmie wojennym. 

Sulimczyk. 

FILM i KINO 
Hollywood: Student ze Sztokholmu. 

Jest to film szwedzki, który w żad- 
nym razie nie może być nazwany re- 
welacyjnym, i właśnie dlatego, że nie 
goni za sensacją i niezwykłościami, że 
nie pragnie dać nowych wstrząsów — 
posiada pewne zalety. Tradycyjna i 
romansowa fabuła, oparta na komedji 
pomyłek i szczęśliwej przypadkowo- 
ści — została umiejętnie przez reży- 
sera (Adolphsona) wyzyskana nowo- 
cześnie, osadzona na - tle gorączko- 
wego, nerwowego życia współczesne- 
go, miasta. jest tu pogoń za sławą, in 
tryga, zazdrość i zdrada, hulaszczość 
młodych studentów i Luna Park, 
wielki wydawca i skromny początku- 
jacy kompozytor, bogata panna i kon- 
duktor tramwajowy — słowem, mnó- 
stwo różnych motywów, w gruncie 
rzeczy starych i nieraz banalnych, ale 
odświeżonych i przeobrażonych, jakby 
w myśl tej prawdy, że treść jest zaw- 
sze niezmienna, zmieniają się tylko 
kształty. I wszystko kończy się dobrze: 
prawdziwa miłość triumfuje, cnota z0- 
staje nagrodzona. —- Skutkiem nagro- 
madzenia wielu motywów, umiejętnie 
powiązanych, powstaje treść, która 
ma chwiie siłnego napięcia i zaintere- 
sowania, takiego właśnie, z jakiem się 
mekiedy czyta starą dobrą książkę. A 
zalety filmu potęguje gra i świeża mło 
dzieńcza uroda Elżbiety Frisk (w roli 
Lili) i Olafa Swen Garbo (brata wiel 
kiej Grety) w roli konduktora i kom- 
pozytora. Ich miłość przesycona jest 
północnym romantyzmem: jest w tem 

coś z Hamsuna j coś z Griega, a O- 

laf Garbo wyglada jak dawny wiking, 
przeniesiony na grunt współczesno- 
ści. 

Po krzyczących rewjach amerykań 
skich — ten skromny „pięćdziesięcio- 

  

  

Dykcja wykonawców raziła i w 
poprzednich Szopkach, ale to, co za- 
Uemonstrowała Szopka ostatnia, było 
iekerdem!. Ludzie, nie umiejący otwo- 
izvć ust, popisywałi się wymową, po- 
łykajac nietylko końcówki, lecz całe 
wyrezy, dławiac się | sztywnemi, 
skrzeczącemi dźwiękami. Wszystkie 
wady „tutejszej* wymowy, wszystkie 
obrzydliwości wpływów _moskiew- 
skich i różnych powojennych żargo- 
nów były zaprezentowane publiczno- 

ści, która nawet z desek lekkomyślnej 
„Lutni“, nawet z ust podrzędnych ak- 
torów' nie słyszała i nie posłyszy tego, 
co jej dał „kwiat młodzieży”, „ozdo- 
5a narodu“ —- akademicy! 

Wstyd, wielki wstyd! 
Na wstępie ktoś się popisał „sta- 

rą polszczyzną”, od której po raz dru- 
gi skonałby każdy wskrzeszony nasz 
prapradziad!... 

I znowu — wstyd: 
Nie można omawiać treści  całei 

Szopki, ponieważ się nie słyszało mo- 
że bardzo ciekawych piosenek i mono- 
logów. 

Jednak pewne uwagi poczynić moż 
na. 

Przedewszystkiem, co do wykona- 
ia. Szwankowało — i bardzo. 

Kurtyra nie słuchała rozkazów, lal 
ki się posuwały niemrawo, naduży- 

wając drżączki, jako jedynego eiektu 
komicznego, Śmierć rozmawiała 7 
Herodem, odwrócona do niego tyłem, 
Marszałek Heroda skrecił sobie nogę, 
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Hokej wileński, czyli jak panowie dozorcy wykonywują iezporządzenia Starostwa 

© posypywaniu chodników. 

    

PPS-lewica uznana za nielegalną 
LIKWIDACJA ODDZIAŁÓW W POWIATACH 

Wskutek zarządzenia władz centralnych nastąpiło zamknięcie działa- 

jących na terenie Wilna i wojewodztwa oddziałów t.zw. PPS lewicy, będącej 
iegalną przybudówką partji komunistycznej i subsydjowanej przez Koimin- 
tern. 

W związku z tem wczoraj opieczetowano lokal PPS Lewicy przy uł. 
wielkiej zaś nocy dzisiejszej miały miejsce liczne rewizje i areszty wśród 
agitatorów tej partji, uznanej obecnie za nielegalną. 

Ponadto w celu powiadomienia ludności o fakcie rozwiązania tej de- 
strukcyjnej organizacji władze wojewódzkie zarządziły rozplakatowanie ob- 
wieszczeń, które dziś rano ukażą sie na murach ntiiasta i na prowincji. 

Treść tego obwieszczenia podajemy poniżej. 
* s * 

Antypaństwowa działalność PPS-lewicy ujawniona w procesach sądo- 
wych w Sosnowcu i Lublinie, polegająca sa prowadzeniu akcji wywrotowej 
w Poisce, skłoniła p. ministra spraw wewnętrznych do wydania zarządzenia, 
mocą którego organizacja ta została uznana za nielegalną. 

W związku z powyższem zarządzeniem p. 
odezwę do ludności województwa wileńskiego treści następującej: 

Do ogółu ludności województwa wileńskiego. 

„łstniejąca od lipca 1926 Polska Partja Socjalistyczna Lewica, kiero- 
wana i utrzymywana przez organizację komunistyczną, przez cały czas swej 
działalności szerzyła hasła komunistyczne, dążąc do obalenia obecnego u- 
stroju społecznego drogą zbrojną i do oderwania części ziem od całości Rze- 
czypospolitej. 

Zbrodnicza działalność tej partji została ujawniona w procesach, pro- 
wadzonych przez sądy okręgowe w Sosnowcu i Lublinie oraz przez Sąd Ape- 
tacyjny w Warszawie przeciwko głównym przywódcom, którzy zostali ska- 
zani na karę więzienia. 

„Wyrokiem sądu okręgowego w Sosnowcu z dnia 26 lutego 1930 ;., 
zatwierdzonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, dnia 20 grudnia 1930r., 
Polska Partja Socjalistyczna Lewica została uznana — identycznie jak ko- 
munistyczna partja Polski — za organizację antypaństwową. 

„Wobec powyższego p. minister spraw wewnętrznych jako powołany 
Go czuwania nad bezpieczeństwem i spokojem Państwa i za nie w całej peł- 
ii przed społeczeństwem odpowiedzialny. nie mogąc tolerować tej organiza- 
cji spiskowej jako niebezpiecznej i wrogiei dla państwa, uznał Polską Partję 
Socjalistyczną Lewicę za organizację nielegalną. 

„Ostrzegam przeto ludność przed nałeżeniem do tej partji i przed bra- 
niem jakiegokolwiek udziału w jej działalności, jako organizacji wywrotowej, 
mającej na celu wywołanie przewrotu społecznego. 

„Oświadczam, że każdy, kto mimo tego ostrzeżenia będzie nadał na- 
teżał do Polskiej Partji Socjalistycznej Lewicy i z nią współdziałał, zostanie 
z całą surowością prawa pociągnięty do odpowiedzialności karno - sądowej". 

"Wilno, 14 lutego 1931 r. 
P. O. wojewody (—) Kirtiklis 

  

Afera szpiegowska w Wilnie 
Władze bezpieczeństwa wpadły na trop afery szpiegowskiej, członkowie której u- 

prawiali wywiad na rzecz ościeanego państwa. 
W związku z tem aresztowano w Wilnie kilka osob. 

Toczące się pod kierownictwem wiadz prokuratorskich śledztwo w tej sprawie 
będzie szybko zakończone i wówczas dopiero będą znane bliższe szczegóły. 

  

procentowy” dźwiękowiec jest popro- 
stu adpoczynkiem, 

Nad program mamy bardzo kiep- 
ską reklamę Fosfatyny i nadzwyczajny 

Konserwator zgtrbił głowę: nieraz od- 
bywały się dialogi, choć łalek jeszcze 
nie było na scenie, czasami, przeciw- 
nie, lalki bezradnie się trącały wza- 
iemnie, choć roła ich się skończyła. 

Szopką, zrobioną „łapu - capu“, 
uie wyreżyserowaną należycie, nie 
można popisywać się na scenie teat- 

ralnej! 
Strona techniczna jest bardzo sła- 

ba i dowodzi znacznego cofnięcia się 
wtył w stosunku do swych poprzed- 
niczek. 

Strona literacka -— nie lepsza. 
Robota „na kolanie" jest aż zanad 

to widoczna. Na każdym kroku brak 
należytego przemyślenia. 

Co, naprzykład, znaczy wprowa- 
dzenie do części tradycyjnej sceny z 
Adamem i Ewą? 

Ukazuje sie Ewa 0 wybujałycii 
kształtach, z liściem figowym, zjawia 
się Adam we własnym kostjumie. Ja- 
kiś jegomość, dyndający na prosce- 
nium, oświadcza: 

— „A teraz wąż Xusi Ewę, Ewa 
zaś Adama". Kurtyna zapada... 

Jeszcze lepsza następna scena. 
Noe zbiera do swej arki zwierzę- 

fa, które się przesuwają długim szerc 
gien: (efekt dobrze wyzyskany w po- 
przednich szopkach), wreszcie zjawia 
się goryl. Noe zwraca się do niego, 
śpiewając jedno zdanie: 

„;„Gorylu, czy ci nie żal odcho- 
: dzič 

od stron ojczystych? 

  

oryginalny fleischer, o którym muzyk 
: rysownik mogliby napisać całe stud- 
jum. Er. 

Goryl się trzęsie, jak w tebrze. Kur 
tyna. ‘ 

Na czem polega tu dowcip?. ... 
Rektor Pigoń z zeszłorocznej Szop 

ki śpiewa w części tradycyjnej znaną 
piosnkę o winie w Kanie Galilejskiej 

Elaczego, рссо? 
Częšč aktua!na odznacza się pra- 

wie całkowitem odrzuceniem  moty - 
wów z życia akademickiego, a więc 
cdbiega daleko ud wzorów pierwszych 
szopek. 

- Pod względem kompozycji i gatun 
tu humoru również się różni od te- 
g0, co nam dawali pierwsi szopkarze. 

Kompozycji żadnej. lalki przesu- 
waja się na tle dekoracji Targów Pół- 
nocnych — przesuwają sie w sposób 
absclutnie nieuzasadniony. Bardzo 
dziwnym pomysłem jest wprowadze- 
nie podziału osób na bardziej dostoj- 
ne i mniej znaczące. 

Najpierw osoby  ustosunkowane, 
później kurtyna, po chwilowej zaś 
przerwie „šwiat“  literacko-artystycz- 
ny i inne osoby. 

Humor niewyszukany, a co najgor- 
sza — złośliwość — psują wrażenie. 

Tekst do lalek kuratora Pogorzel- 
skiego lub p. Leczyckiego musi ulec 
stanowczej rewizji. 

Lałkę gen. Żeligowskiego należy 
wycofać, chociażby ze wzgledu ma 
tradycje Sszopkowe:  zdegradowanie 
jednego z najbardziej dostojnych i 
wzruszających królów na ordynarne- 
g0 dziada —- jest niesmaczne. 

  

wojewoda wileński wydał 

Wszy tniu 
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Rodzice I Bracia 7marłego 

Krwawa cfara strażników sowieckich 
ZNALEZIONA POD POWŁOKA ŚNIEŻNĄ 

W rejonie Rakowa, na odcinku Jankowicz e znaleziono na drodze pod powłoką 
śniegu trupa kobiety i 2 lztniego chłopca. Kobieta miała przestrzeloną głowę, dziecko zaś 

zmarło wskutek zamarznięcia. 
jak okazało się tragicznie zmarłą jest Michalina Kowszycowa, mieszkanka okolic 

Zasławia za kordonem sowieckim. Uciekła ona z» dzieckiem do Polski, do męża, który 
przekroczył granicę przed dwoma miesiącami, lecz została postrzelona przez straż 30- 

wiecką. 

BPIAGS GORCE RACZ DNA ASA 

LEDO AP 

SOBOTA 

14 Dzis W. śłońca с в6 т 50 

\Аа‘]:-'п(езо Z. słońca « goda 4 16 

Favst 
КОЙ 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU МЕТЕОРО- 
LOGJI U. $. B. W WILNIE. 

z dwa 13 II. 31 r 

Ciśnienie średnie w mum. 759 

Temperatura średnia — 9 

Temperatura najw 
Temperatura najni?sza ! 
Opad w mm. — 06 

Wiat: południowy 

Tendencra spadek, następnie wzro» 
Uwag.. pociinurno. Śn eg 

    

URZEPOWA 

--. Władze wojewódzkie uchyliły zarzą- 
dzenie w sprawie handlu nierogacizną. Że 
względu na cbecny stan pomoru świń na 
terenie woj. wileńskiego, które to choroby 
notowane są tylko w wypadkach sporadyvz 
nych, p. wojewoda uchylił rozporządzenie 
zakazujące odbywanie targów, pokazów i t. 
p. na terenie powiatów: mołodeczańskiego, 
oszmiańskiego i wsl. trockiego. 

MIEJSKA 

— 89 tys. dla instytucyj dobroczynnych. 
Magistrat m. Wilna wyasygnował sumę 89 
tys zł. na subwencje dla instytucyj dobro- 
czynnych za styczeń. 

— Kinematograf wileński na kra- 
dzionym prądzie. Komisja kontrolna ©- 
lektrowni lustrująca stan sieci el 
trycz. ujawniła nadużycia polegające 
na odpędzaniu prądu. M. in. stwier- 

PORGESEYWTT REJ WEZYR ROTOR 
ZALETY DOBREGO GŁOŚNIKA 

Czyste i głośne odtworzenie wszelkich 
częstotliwości głosowych  załeży nietylko 
cd własności głosnika, lecz w znacznej mie- 
rze od odpowiedniego dostosowania głośnika 
do wzmacniacza Inb odbiornika. 

Znana powszechnie firma „NORA - 
RADIO" fabrykuje cały szereg głośników 
najróżniejszych typów, które pozwalają w 
każdym wypadku osiągnąć maksimum wy- 
dajności.. Na specjalną uwagę zasługują 
ułośniki elektroniagnetyczne typ NORA  L. 
24 (cena zł. 180 —) i typ NORA L. 25 (ce 
na zł. 273 —) zarówno ze względu na swą 
nuwoczesną konstrukcję, i pierwszorzędne 
załety mechaniczne, ełektryczne, i akustycz 
ne. Głośnik L. 24 jest głośnikiem tarczowym 
wbudowanym w czdobne pudło bronzowe- 

po koloru, z pierwszorzędnego materjału izo 
acyjnego. W głośniku L 25, obok własno- 
ści elektrycznych i akustycznych, położono 
specjałny nacisk na wygłąd zewnętrzny 
jest on umieszczcny w  styłowem pudle 
drewnianem z kaukaskiego orzecha i stano- 
wi prawdziwa ozdobę sałonu. Oba głośniki 
posiadają systeni czteromagnesowy, o Би- 
dowie, opartej na najnowszych doświadcze 
niach. Obsługa ich, nawet dla laika, jest 
zupełnie łatw», Są one specjalnie przystoso 
wane do przełącznenia, w zależności od lam 
py końcowej. Można np. przy użyciu znacz 
nie różniących słę lamp końcowych, jak RE 
134 lub RES 164, dobrać opór głośnika tak, 
aby uzyskać w chu wypadkach akustycz- 
nie czyste i głośne odtworzenie dźwięków. 

. Firma „NORA - RADIO" fabrykuje rów 
nież pierwszorzędne głośniki elektrodyna- 
miczne, w kilku wykonaniach, które odzna- 
czają sie równomiernem odtworzeniem 
Aa od najniższych do najwyższych 
t.nów. 

  

Niedelikatne jest ubranie żony He- 
roda we współczesny strój żałobny - 
to wprowadza moment tragiczny , nie 
iicujący z pogodnem traktowaniem ca 
lej sceny, — i może przykro dotknąć 

„ niejedną osobę. 

Również niedelikatne jest, dow- 
cipne coprawda, zastosowanie gruziń 
skiego hymnu narodowego „Ałła wer- 
dy* do scenki komicznej. 

Moskale pastwili się nad tym prze 
pięknym | wzniosłym hymnem, ukła- 
dając parodje, nam nie wypada ich 
naśładować. - > 

! Dość juž uwag. Wvciagnijmy wnio 

Szopka akademicka, przenosząc 
się do „i.utni*, wzięła na siebie odpo 
wiedzialność ponad swe siły i wskutek 
tego skompromitowała się. 

Treść literacka nie jest na pozio- 
mie, usprawiedliwiającym korzystanie 
ze sceny teatralnej, strona techniczna 
pozostawia zbyt wiełe do życzenia, 

wykonanie piosenek — słabe, dialo- 
gów i monologów —-skandaliczne. 

Wskutek tego Szopka tegoroczna 
może być wyróżniona z pośród swych 
poprzedniczek, jako — 

szypka najsłabsza. 

(Zastępca (c) 

elek- go 

" żadajcie = 

we wszystkich aptekach. Togal jest PR: = 

  

  

skich. 
AKADEMICKA 

— Zwyczajne wale zgromadzenie człon 
ków stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Ste- 
iana Batorego w wilme. Na pousiawie par. 
17 Statutu Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polsiiej Młodzieży Akademickiej Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie po porozu- 
mien'u się z Panem Kuratorem Stowarzy- 
szenia, Tyniczasowy Zarząd Stowarzv"zenia 
Bratnia Pon:oc Pol. Młodz. Akadem. USB w 
Wilnie podaje do ogólnej wiadomości człon 
ków Stowarzyszenia, iż na dzień 21 lutego 
1931 r. o godz. 18.30 zwołuje zwyczajne wal 
ne Zgroluadzenie członków Stowarzyszenia, 
które się odbędzie w Sali Śniadeckich USB 
w Wilnie. 

W razie niedojścia do skutku zebrania w 
powyższym terminie z powodu  braka 
ouorum, zebranie w drugim terminie prawo- 
mocue bez względu na ilość przybyłych 
człorków odbędzie się w tymże dniu O 29- 
dzinie 19.30 Porzadek Dzierny Zgromadze- 
nia* 1) Zagajenie, 2) Wybór nowych władz 
Stowarzyszenia: a) wybór prezesa, b) wice 
prezesów, c) członków Zarządu, d) Komisji 
Rewizyjnej, 3) Wolne wnioski. я 

Wejście na salę tylko za okazaniem iegi- 
tymacyj. 

RÓŻNE 
— Obchód imienin Pana Marszałka Pil- 

sudskłego. W dniu wczorajszym przedstawi 
ciele szeregu zrzeszeń społecznych, istnie- 
:ących w Wilnie, zgłosili się do p. wojewody 
prosząc go o p»dięcie inicjatywy w spra-, 
wie urządzenia tradycyjnym zwyczajem «b 
chodu imienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 

Pan wojewoda przyrzekł sprawą tą wę 
zając 1 porozumieć się w najbliższych 
dnia:h z regjonalnym komitetem BBWP., 
która to organizację uważa za najbardziej 
właściwą do zorganizowania obchodu inu*- 
nin. . 

Jak się dowiadujemy komitet  o5chodu 
imienin Marszałka Józefa Pilsudskie w 
Warszawie rozpoczął akcję zmierzającą w 
okresie od 1-gc do 10 marca wysyłania do 
Marszałka przez poszczególnych „obywateli 
pocztówek z życzeniami imieninowemi. 

W związku z ta inicjatywą szereg miej- 
scowych organizacyj społecznych postano- 
wit wykonać serję pocztówek z widokami 
Wijeższczyzny, które już wkrótce ukażą się 
w Sprzedaży. Piękna tą akcję należy powitać 
z uznaniem : nie wątpimy, że wezmą w niej 
„udziei najszersze warstwy społeczeństwa 
województwa wileńskiego tak Ściśłe zwią- 
7anego z osobą Marszałka. 

— Komitetu Woj. 
LOPP. podaje do wiadomości, że biuro 
iritetu LOPP. zostało przeniesione do nowe- 
go kskału przy ul. M. Magdaleny 4 — par- 
ter. 

— Konkurs śpiewaczy chórów Wił. Źw. 
Tow. Śpiew. i Muzycznych. Rzadką i nie- 
zwykłe interesującą atrakcją dła prawdzi - 
wych miłośników pieśni będą zawody Śpie 
wacze 6 chórów wileńskich, które wystą 
Pe w sali teatralnej „Łutnia” w poniedziałek 

16 b, m. 
Podobne zawody odbywały się już raz 

w 1628 r. przy zapełniorej widowni 1 cie- 
szyłv się wielkiem powodzeniem. 

Za najlepsze wykonanie utworów konkur 
sowych zostały wyznaczone 3 nagrody, z 
których I-sza nagroda Polskiego Radja w 
Wilnie (nuhar przechodni) ufundowana 70 
stala w 1028 r. 4 

Biłety nahywać można codziemnie od £ 
31 г. do 9-ej w. hez przerwy. 

— Dur znów się pojawił. W przeciagu 
ostatniego tygodnia na terenie woj. Wileń- 
skiego znów ujawniono dziesięć wypadków 
fz tego trzy — Śmiertelne) duru brzuszie- 
go i trzy plamistego. 

Przez szereg tygodni nie miełśśmy — @- 
ru zuwełnie, to też obecny komunikat przy- 
niósł wieść bardzo niepokcjącą. 

WOJSKOWA 

— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów 
przeniesionych z stan spoczynku (Emery- 
tów wojskowych) Oddziału Wileńskiego ni- 
niejszem podnie do wiadomości, iż w dniu 
27 lutego r. b. odbędzie się Doroczne Wat-- 
ne Zgromadzenie w Kasynie Oarnizonowem 
(ul. Mickiewicza 13) o godzinie ił w pierw 
szym terminie i o godzinie 11, m. 30 w dru 
gim terminie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Związku Absołwentów Gimn. 
U. O. fezełtów w Wilnie zawiadamia, że 
dn 151. — 31 r. 0 godz. 11 przy ul. Wiel 
kiej N 58 odbędzie się zebranie miesięczne | 
Związku. 

BALE ! ZABAWY 

— Dn. 14 lutego 1931 roku w salonach 
hotełu Georges'a odbędzie się Doroczny Bal 
Kresowy. Początek o godz 22. Dochód prze 
znacza się na dokarmianie uczącej się nie- 
zamożnej młodzieży. Cena biletów 7 zł., a- 
kademicki 4 zł. Strój balowy. Bilety można 
mabywać w biurze Związku przy uł. Za- 
walrej 1, 

Wejście za zaproszeniami. 
— W sobotę 14 lwtego w sałach Klubu 

Handlowe - Przemysłowego (Mickiewicza 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 
  

Reumatyzm, bóle nerwowe łeczy i usuwa 
Togal. Tabletki Togal są gorąco r 
przez wielu lekarzy jako niezwykłe skutecz 
ny środek przeciwko cierpieniom reumatycz- 
nym. bólom nerwowym i głowy.. Niezwykle 

BSO PZ nw > WSE е 
%ypadkach! Spróbujcie dziś jeszcze > 

х ш\чэр:е tviko Togal. Do nabycia 

mtem szwaicarskim,  zarejestrowasym 

a 

ne 
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Odciętą rękę dziecka znaleziono 
na ul. Zawalnej 

Wczoraj w pobliżu doświadczalni ogrodniczej przy ulicy -Zawalnej 5 znaleziono 

iękę dziecka. Zachodzi przypuszczenie dzieciobó stwa i że sprawca: zabójstwa nowo- 
rouka poćwiartował zwłoki i następnie porzucił je w różnych miejscach. 

_ Jax było faktycznie i czy ręka ta nie pochodzi przypadkiem .z prosektorjum, wy- 
gasni śledztwo. 

Cmentarz z przed 1500 iaty 
Na terenie Suwalszczyzny ujawniono cmentarzysko prawdopodobnie z przed 1500 L. 

Badaniem terenów guzie natiauono na cmestarz zajmu,e sę konusja archeologiczna, 

która rozpocznie prace z chwilą zejścia Śniegu. 

  

32-a) odbędzie się pod protektoratem J. M. 

Rektora U>5. prof d-ra Aieksandra Janusz 
kiewycza vi GoiOczny KOMctit - Udl awiąŁ= 

ku Stuuemiów Kosjan US5. _ Ё Е 

interesujący prograiu, dwie orkiestry, nie 

wykorzystane dotyciaczas atrakcje, KiOSKI, 

efekty swietlne, reilektory, kwiaty, dwa bu- 

lody, Kruszon. ZE 

z MR 4 — 10 zł. Dla akademików 

zł. 3. $ 

wstęp za zaproszeniami lub okazanie:n 

leg. akaux mickiej. Początek o godz. IU wie- 

zad Bal Kola Medyków. Dzis 14 lutego 

1931 r. LX-ty bodoczny bal medyków w Da 

torach kasyna Ulicerskiego pod protektora- 

tem jego magniiicencji Kektora UD prof. 

dr. Aleksandra januszkiey.cza, i/zieKana 

Wydziału !ekarskiego prof. dr. Kazimierza 

Opoczynskiego i Kuratora koła Medyków 

pros. ur. >tanisława władyczk; | e, 

Moc AS czeka miych Gości. 
Osiauu Bal karnawału. 

W liście honorowych Gospodyń i Gospo- 

darzy 1X Dorocznego balu medyków ошу!- 

kowu nie wymieniono nazwiska рака ршк. 

dr. Dawbor - Markiewicza, co prostujemy 

ze baczność harcerki i harcerze! Wszy- 

scy spotykamy się w niedzielę dn. 15 lutego 

o godz. 17 (5 wiecz) na tradycjnej Ma- 

skaradzie itarcerskiej urządzanej przez „Czar 

rną Vrzynastkę“ Wu. Druž. Marc. w sali 

ghnnazjum im. J. Stowackiego (Lominikan- 

ska * — 5). 
- Kostjuii maskaradowy pożądany, harcer 

ski humor konieczny, jeden złoty niezbęd- 

ny. Przyjaciele i sympatycy Harcerstwa Dę- 
dą b nule widizani. 

— W ostatnią niedzielę karnawałowy, 

w dniu 15 lutego 1931 roku o godz. 21 w 

Ognisku Akadernckiem (wielka 24) Lublima 

cy urządzają Wielką Zabawę Karnawaiową. 

Orkiestra doborowa. Bufet tani i obiicie za- 

trzony. я 
5 Salem Zarządu Okregowego Tow. 

Przyjaciół Zw. Strzeleckiego odbędzie: się w 

dniu 15 lutego r. b. w salach Kasyna Gar- 

mzonowego Czarna Kawa — Dancing na 

cele kulturalno - cświatowe Związku Strze- 

leckiego. В 

Wstęp 5 zł., akadem. 3 zł. — za zapro- 

szeniami. я 
— Czarma kawa „Legjonu Miodych“. W 

daiu 16 lutego br. w Śkalonach ofic. Ka- 

syna Garniz. (Mickiewicza 13) pod laska- 

wym protektoratem JM Rektora USB prof. 

„dr. Aleksandra januszkiewicza odbędzie się 

„Czarna kawa" Legjonu Młodych Akademic 
© Zwaązku Pracy dla Państwa. 

Ństęp 3 zł., akademikom 2 zł. Zaprosze- 

'nożna otrzymać w sekretarjacie „Legjo- 

na Młodych" (ofic. Kasyn. Garniz.) Codzićn- 

mie od godz. 19 — 20, także u senjorów 

i członków. Początek © godz. 21 w. 

: PULZIOWA 
— Agenc : ztowa w Białej  Wace 

nie będzie žanras W związku z po- 
daną w formie pogłoski informacją w nr. 33 
z dr. 11. U. rb. „Śłowa””, jakoby miała być 

zamierzona likwidacja agencji pocztowej w 
Białej Wace, Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
w Wilnie stwierdza, że pogłoska ta nie ud- 

powiada prawdzie i že Dyrekcja nie ma za- 

miaru likwidowania wspomnianej agencji., 

PRACA I UPIŁAA SPOŁLCZNA 

— Wypłata doroźnych zasiłków zostanie 

wkrótce wznowiona. Przed kilku dniami de- 
‘срасуа. bezrobotnych zgłosiła się do p. wo- 
jewody prosząc o interwencię w sprawie 
zniesienia t.z. sezonu martwego, podczas któ 

  

- rego bezrobotni nie otrzymują doraznych za- 

siłków. Pan wojewoda przyrzekł delegacji 
swoje poparcie. W związku z tem dowia- 

dujemy się, że miejskie biuro wypłat zasił- 
ków przystąpi wkrótce do wypłaty zasisków. 

—-Skutki wzrastania bezrobocia, W zw13Z 
ku z wzrastającem bezrobociem i koni :cznoś 
cią zatrudnienia szeregu bcz: botnych wła- 

dze miejskie opracowując budżet na rox tie 
żący wyznaczyły w drodze wydatków. wy- 
działu Opiek: społecznej sumę 2811 804 zł. 
podczas ydy w roku ub. pozycja ta opie- 
wała tylko na sumę 1984551 zł. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance, Ostatnie 

wienia sztuki „Papa - kawaler.“. 
iš po roz 22-gi interesująca sztuka — Саг- 

pentera „Papa - kawaler", która odniosła 

wielki sukces artystyczny i zyskała ogólne 
uznanie. 

Zarówno wykonanie tego utworu jak 
też i bogata, imponująca wystawa, tworzą 
prawdziwie artystyczną całość 

— Teatr miejski w  „Lutni*, Ostatnie 
przedstawienia sztuki „Interes z Ameryką”. 
Dziś pełna finezji humoru komedja współ- 
czesna Francka i Hirszfelda „Interes z Ame 
ryką“, która posiada wiełe dowcipu, werwy 
i zabawnych sytuacyj. 

Występujący artyści: Eichierówna, Ka- 
mińska, Severinówna, Ciecierski, Jaśkiewicz 
i Woesilewski twerzą prawdziwy koncert 

gry. 
— „Czupurek* В. Hertza. jutro o godz. 

3 m 30 ukaże się w Teatrze na Pohulance 
stektowna bajka dla dzieci i dorosłych „Czu 
purek“ B. Hertza , która zdobyła nadwyraz 
wielkie powndzenie. 

Ceny miejsc zniżone. 

— Ostatnie nowości premierowe. We 
wtorek nadchodzący ujrzymy w Teatrze na 
Pohułance dwa najnowsze utwory F. Mol- 
nara: „Bankiet* i „Raz dwa, trzy”, niegra- 
ne dotychczas w Polsce. Obie sztuki ukażą 
Się w oryginalnej koncepcji reżyserskiej A. 
Zelwerowicza, który jednocześnie objął jed- 
ra z głównych rćl w jednoaktowym utwo- 
rze „Raz, dwa, tizy”. 

W teatrze „Lutnia* wejdzie na repertuar 
od czwartku najbliższego ostatnia nowość, 
wytworna komedja polska „Noc Sylwestro- 
wa”, ciesząca się obecnie w Warszawie nie 
bywałem powodzeniem. Reżyseruje dyr. Zeł 
werowicz. ы 

Nowe dekoracje według projektów J. 
Haweyłkiewicza. 

Biłety już można nabywać w kasie za- 
mawiaf. 

— Popotudniowki niedziełne. jutro, ow 
niedzielę o godz. 3 m. 30 p. p. w obu Teat- 
rach Miejskich odbędą się przedstawienia 00 
południowe po cevach zniżonych. 

Ww Teatrze na Pchulance ukaże się „Czu 
риек“ , bajka R. Hertza, w Teatrze „Lut- 
nia“ po raz ostaini „Szopka akademicka”, 

— Jarosy — w Wilnie. Zespół artystów 
teatru „Qui pro quo" z niezrównanym Jaro- 
sym na czele, wystąpi w Wiłnie dwukrot- 
nie: we wtorek, 17-go i środę 18-go. b. m. 
w Teatrze Miejskim „Lutnia“. 

Program tych wieczorów jest nadwy- 
raz bogaty i urozmaicony i zawiera szereg 
wesoiych utworów w interpretacji Jarosy"- 
<go, piosenki, w wykonaniu H. Rapackiej, 
produkcje baletewe wybitnych tancerek 
sióstr Watrasówien. Wielką atrakcją będą 
rewelersy, wykonane przy dwóch iortepia- 
nach przez słynne. trio Rapackich. 

Mieczory teatru „Qui pro quo" wywoła 
ły zrozumiałe zainteresowanie. 

Biłety już nabywać można w kasie za- 
mawiań codziennie od -11 — 9 w. 

— Z Wileńskiego Tow. Filharmoniczne- 
Dzisiejszy koncert Claudio Arrau w sali 

onserwatorjuni Muzycznego w Wilnie ul. 
Wielka: 47 (wejście od ul. Końskiej) wzbu- 
dził wielkie zainteresowanie. Słynny piani- 
sta wykona szere” utworów acha, Schu- 
raanna, Liszta, Debussyego i inn. Bilety w 
niewielkiej ilości sprzedaje biuro „Orbis“ 
ul. Mickiewicza 11-a. Początek o godzinie 
20-tej 3 

— W dniu 12 lutego 1937 roku w sało- 
nach hotelu „Georgesa* oficerowie tut. Kor- 
pusu Sądowcyo, żegnali odchodzącego do 
Prokuratury przy Najwyższym Sądzie Woj- 
skowym w Warszawie, Szefa Wojskowego 
Sądu Okręgowego Nr. III w Wilnie ppik. 
K. S. dr. Kamińskiego Tade!'sza. 

W serdecznyia nastroju +.esiada przeciąg 
nęła się do późnej nocy. 

— Jasełka. W с.и!.. „5 lutego, w niedzielę s 
o godz. 12 odegruna zostanie w Sali Miej- 
skiej przez uczniów i uczenice Gimn. im. T. 
Czackiego ostatnie już w roku bieżącyn: Ja 
sełka. których poprzednie przedstawienie w 

lzielę ubiegłą zyskało sukces zupełny. 
Fiękne kostiumy, tańce pod kierunkiem p. 
Gregor - Wistogradzkiej, chóry pod dyrekcją 
prof. Żebrowskiego, barwny układ i żywa 
gra młodych aktorów zapewniają śliczną i 
miłą rozrywke młodzieży i dorosłym amato- 
rom tego rodzaju widowisk. Wobec tego, 
że w ubiegłą niedzielę znaczna ilość spóź- 
nione publiczności odeszła od kasy bez bi- 
letów, Dyrekcja Gimnazjum uprzejmie prosi 
c punktualne przybycie. Początek dokładnie 
o godz. 12-tej m. 15. 

    

st U W U 

SPORT 
GARŚĆ WIADOMOŚCI 

Na odbytem ostatnio w Min. Rolnictwa 
zebraniu komitetu do spraw wyścigów kon 
nych ustalone zostały terminy wyścigów na 
poszczegolnych torach, a ponadto przyjęto 
wniosek o wyłączenie od udziału w wyści- 
gach z platami i przeszkodami koni pocha- 
dzenia zagranicznego począwszy od 1 kwiet 
na 1932 r. z wyjątkiem, rzecz jasna, 
sonitw międzynarodowych. 

— Pierwsze konkursy hipiczne zimowe 
cdbyty się w Białymstoku. 

Me kategorji oficerów I miejsce zajął 
por. Komorowski (i p. uł.) na koniu „Sur- 
ma“ przed por. Matachowskim i por. Pyro- 
„w'czem. W kategorji podoficerów zwycie- 
żył st. ogn. Krzysztoń (14 d.a.k.) przed 
wch Įedrzejewskim. 

W ramach tych zawodów odbyły się za- 
wody skikjóringowe, które przyniosły w ka 
tegorji pań zwycięstwo p. Pietóchównie, a 
w grupie p. W. (iłuszczkowi. Pozatem w gru 
pie podoficerów zwyciężył wach. Obłuda, a 
grupie cywilnych i oiicerów por. Komorow- 
ski. Czasy bardzo słabe. 

Organizacja zawodów doskonała. 
— Narciarskie mistrzostwa Wojsk Pot- 

skich odbędą się w dniach od 28 lutego 
do 2 marca w ŚSłonimie. Szczegółowy pro- 
gram zawodów nie jest jeszcze ustalony. W 
zaw xiach wezmą udział zespoły reprezenta- 
cvjne 1, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 27, 
29 i 30 P.F., szkół podchor., zawodowych, 
oraz brygad KOP. 

— Zlot narciarski. W czasie od dnia 17 
— 23 И. br odbędzie się w rejonie Mołodecz 
та złot narciarzy, organizowany przez 19 ay 
wizję piechoty, w którym poza oddziałanii 
varciarskiem* 16 dywizji piechoty bierze ró- 
wnież udział większa ilość oddziałów nar- 
ciarskich innych dywizyj i KOP. + 

Prócz ćwtczen narciarskich z zakresu za- 
6ćań bojowych odhędą się zawody narciar- 
skie, w których biorą udział również nar- 
ciarze cywilni z posród miejscowej ludności 

СО GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Siódme przykazanie. 
Pan — Po zachodzie słońca. 
Hollywood — Student ze Sztokholmu 
Heijos — Wesoły tydzień wilenski. 
Casino — Egzotyczna kobieta. 
Światowid — Pat i Patachon jako to- 

haterowie. 
Kino Ognisko — Ostatni romans. 
Wanda — Tarzan władca Dżungli 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-- Wypadki w ciągu doby. Od dnia 12 
do 13 br. zanotowano ogółen: wypadków 
40 w tem kradzieży Q orilstwa 2 przekroczeń 
administracyjnychi 14. * 

— Pokątny doradca - oszustem. 
W dniu *2 hm. Winces Andrzej, zam. 
we wsi Lipuny gm. olkienickiej pow. 
wileńsko - trockiego, Prokofjew Kiryk 
zam. kołonję ZOE gm. hruzdow- 
skiej, kowalewski Franciszek, zam. we 
«si Dekmiany, gm. rudziskiej i Strzało 
Michał, zam. we wsi Gierwiszki, gm. 
turgielskiei poznali Józefowicza Bole- 
sława (Podgórna nr. 1 m. 3) podają- 
cego się za radcę prawnego oraz urzęd 
nika sądowego, który za przeprowadze 
ne im spraw w Sądzie Apelacyjnym i: 
Sądzie Okręgowym w Wilnie, polegają 
cych na wnoszeniu skarg apelacyjnych 
obrony w sprawach, oraz wywołanie i 
uregulowanie hipoteki, wyłudził od 
nich sumę 1.000 zł. Józefowicza zatrzy 
mano i osadzono w więzieniu na Łu- 
kiszkach. 

— Kradzieże. Kowarskiemu Ajzikowi, 
(zaw. Literacki nr 8) w czasie przewożenia 
książek z zauł. Literackiege na ul. W. Ste- 
1ańską w drodze skradziono 105 książek war 
tości 300 zł. 

Krowinow Berko, Benedyktyūska nr. 2 
skradł z niezaniknietego garażu przy ul. 
Szeptvckiego nr. 16 na szkodę Kunigiskie- 
zo Jadela Zawalna nr. 20 opony wartości 
200 zł. 

—- „Pożyczył* saneczki. W. dniu 12 bm. 
na szkodę Szofera Rubina, Miłosierna nr. 6 
z wypożyczalni sanek na Górze Trzykrzy- 

skradziono sznki wartości 18, zł. Kr1- 
zieży tej dokonał Szulman Bencjam, Archa 

nielska nr. 39, ktėrego ze skradzionemi san 
kami zatrzymano. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Pietrulewicz Franciszek, łat 38, zam. przy 
m, Chocimskiej nr. 35 w celu pozbawienia 
się życia wypił csencji octowej. Pogotowie 
Ratunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy 
przewiozło desperata w stanie niezagrażaią- 
cym życiu do szpitała żydowskiego. 

— Podrzutek. W dniu 12 bm. Alpern 
Salomon Suboc7 nr. 34 w bramie domu tr. 
16 przy ul. Suhocz znałazł podrzutka płci 

żeńskiej w wieku około 2 tygodni. Podrzutka 
umicszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Poraniony na zabawie, We wsi Wiee 

  

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

  

  

KINO ; Od dnia 13 do dnia 16 lutego 1951 r. włącznie będzie wyświetlane arcydzieło sztuki fiłmowej: 
MIEJSKIE a. . =" GG 
SALA MIEJSKA : @: Ž 

Ostrobramska 3. | gg 4 . : 
Draat w 12 aktach, W rolach głównych: Niezapomniana para odtaórców ról głównych w „Siódmem Niebie” 
JANET GAYNOR I CHARL S TARREL. Wzruszająca historja szlachetnej miłości f bez ranic nego. poświęcemia. 

K.sa czynna o g. 3.30. tek szans «d g 4- . Następuv „' s -m: „Krzysztof Kolumb 

k ESY, 8 Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Na wzór wiel ioh stołic! Dwie godziny humoru 1 Śmiechu 

„HELIOS | WESOŁY TYDZIEŃ WiLEŃSK ze 
ul. A 38, ności, groteski. Rewel. film w wyk naniu czworonożnych gwiazd p t. „Psi trójkąt”, tewja „PIRŚCI*, tańce 

światowych Wszys.y Śpies cie u'rzećł 
akrobatyczne i t. d. Wesoły tydzień o tym samym prog amie miał niezwykłe powodzenie na wszystki h ekranach 

Początek seansow o g +d2, 4, 6, 8 i 10,5 

  

OQrwigzowe Kino 

40LLYWOO0S 

Mickiewicza 22.   
D iś! Wspan:ała muzyka i Śpieu! Pierwszy wspaniały, przepęk:y fum dźwiękowo - muzyczno - 

TUDSENT Z $ZTOKMOLIĄ 
rzają najwybitniejsi artyści teatrow szwedzkich. Nad program oraz pieraszy w wilmie polski dudatek dźwiękowo- 

Śpiewny. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i i0. 

śpewny p. t. 

Hyma pra vdziwej miłośc: miu- 
dzienczej Główne role odtwa- 

15. 
  

  

UŻŹWIĘKOWE nino Dziśl Przebój dźwiękowy! Ogień i żar m iłości! Szałony romia;! Ś» ew i tańcel 

  

  

SCGZOTYCZRA KOBIETĄ cz CGIIING pas ч w rol. gł. pełna temperameniu Leonora Uriich. Nad program: Atrakcje dźwiękowe I T 
е KIESK GG. dnik dźwięnowy. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i IGE ж 

KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie > z: 

pAO, |kim. PO ZACHODZIE SŁOŃCA 
” Nietylko najw ększe arcydzieło sezonu, ale najwi. kszy cud techn ki filmowej. Na potężnem i wsp-niałrm tle 702- 
Wielka 42. wija się niezwykle subtelna akcje, którei treś.ią są losy dwojga ko. haju ych się Sire. W rol. gl. fascynuj <a mie- 

zwykłą urodą MARY DUNKSN oraz męski a naiw sy Charles Farrel. Cenv od 1) gr. 

  

Komunikatł 
Polskie Kino 

„WANDA 
Wielv s 3). Fel. 14-81 

wyświetla 
się i-sza serja | „sTylówe Ki 

WIR: х 

W celu udogodn enia 5. Publi.znosci możnosci oglądania w jednym dnłu całości filmu p. t. 

FTARZAŃ WŁADCA DŻUNGLI wg. wszechznan j powieści 
Edg ira Rice Burroogusa 

wietla się ll-ga i ostatnia serja p. 1 

eįnoty świątyni Opar 
  

RADJO WILENSKIE 
SOBOTA, DNIA 14 LUTEGO 

11.58 — Czas. 
12.05 — 12.50 Muzyka lekka (płyty) 
1410 —- Kori meteor. 
15.05 — 15.10 Progr. čzienny. 
15.10 — 15.30 „Mia skrzyneczka“ — №- 

sty dzieci omówi Ciocia Hala. 
1:,30 — 15.50 „Co nas boli?" — prze- 

chadzki Mika pu mieście. 
15.50 —- 16.10 Skrzynka techniczna z 

Warszawy 
16.15 — 16.45 Koncert życzeń (piyty) 
16.45 — 17.15 Koncert z Warszawy (Ką 

cik dła młodych talentów). 
17.15 —- 17. „Gdy grzmiały . armaty 

pod Stoczkiem” —- odczyt z Krakowa, wyyt. 
ayr. j. Friedberg. 

17.45 —- 18.45 Słuchowisko i koncert dla 
m'odzieży z Warszawy. 

13.45 — 19.00 Kom. Wił. Tow. i Org. 

  

Rołn. 
19.00 —. 10.20 Program ra tydzień nast. 
19.20 —- 19.35 „Wilno — Lwów — Wil 

no“ — felj. wygł. Witold Hulewicz. 
19.40 — 10.55 Pras. dzien. radj. z War. 
20.00 —- 20.15 „W poszumie prastarych 

borów" — felj. z Warsz. wygł. }. Stępowski 
20.15 — 20.30 Feljeton iumorystyczny 

w wyk. Wacława Malinowsk:cgo art. dram. 
20.30 — Muzyka lekka z Warszawy. 
22.00 — „Karrawał warszawski przed 

Siu laty" —— felj. z Warsz wygł. I. Szarmak. 
22.15 Koncert chopinowski z Warsz. (L. 

Robowska). 
22.50 — 24.64 Kom. i muzyka taneczna 

z Warszawy. 

Zamiast kwiatów na grób š. p. Heleny 
$icińskiej dla uczczenia jej zasług, na fun- 
dusz wdów i sierot po poległych 1 zmarłych 
policjantach, 50 zł. składa Koło m. Wilna 
Bodziny Policyjnej. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
1ebuszki, w czasie zabawy weselnej, ciężko 
porzniono Daniłowicza Franciszka. Spraw- 
ców napadu Mawieja Woronowicza i Mio- 
dowskiego aresztcwano. 

— Okradziona przez syna. Żuk Julja, 
mieszkanka wsi Prozoroki, zameldowala pe- 
cji na posterunku policji w lij, że syn jej 
Żuk Teodor skradł 320 dolarów, które byty 
zaszyte w płaszczu poszkodowanej, 

— Zabita w lesie. Koło Wilejki, przy pra 
cv w lesie została zabita przez. padające 
drzewo Apanasewiczówna Aniela, łat 29. 

—-Podrzutek. W dniu 11 bm. Wojtkiewicz 
Marja, Wiwulskiego nr. 2, w klatce schodo 
wej tegoż domu znalazła podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 2 tygodni. Podrzut 
ka umieszczono w przytułku Dzieciątka Je- 
ZIS. 

    

  

  

LEkanzej RO Ż = | 
RAT RES A E 

Dr. Wolfson Mitosierdziu 
naszych Sz. Sz. 

  = — zarobkowania. Ofiary amy do swzalsnia więksą WAŻ] 
i i z przedania i r. Ren gsberg OE domów murowanych i drewnianych 

zak oda nou Zy.ie ki. p niskich cenach i na pw dz 
я 1 ZA: nyc" wa unk* 

Mickiewicza 4 i i Aiencja „POLKRES“ 
CZA 4, Wydzierżawia Królewska _3, tel. 17 — © 

Od 9—12i4-8 Się majątek = 
  

    

Czy- 
choroby skórne, wene- tejiikow polecamy b. 
ryczne i moczopłciowe nauczycielkę, pozosta- 
Wileńska 7, od 9—ljącą w nędzy, chorą, 
4—8 w. tel. 10-67, pozbawioną możności 

Norwidpol Węcławowi- 

  

Zamienię na dom 
w Wilnie lub sprzedam  toł- 

wark o pr estrzemi 
52 ha w obięnie m Holszany, wraz z 
inwentarzem żywym i ma twym, oraz 
budynki. Komunikacja autobusowa z 
Vilnein 12 klm. od st:cji Bondanów. 
Dowiedzieć się, Mino, Pisudskiege 
8, m. |. 

  

  

      

    
    

V rprarnaanų  eG Rutynowana . e - $ 
'\ЁПЧ!‘!”" £o. Ziemi ornej 170 Lampy nauczycielka 
SuuuuEz wą 0 105. łuk dobrych 55 z długol tnią pra: tyką 

dzies. błotny h 350 i gmnazjalną _ udziela 
<MIAŁOWSKA dies. PIO w po- wci! języka ironeu- 

rządku. nwentarz 2y- sk ego i niemieckiego. 
22 Daan t Kaas 5 i martwy do_ na- Żyrandole Łe = 7m4 pabie- 
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SHERIDAN 

„ Tajemnica amuletu 
-— Cha, cha, cha! — zaśmiał się, 

- wzrvszając ramionami, Antonio, —- O- 
boje mówicie, jak pijani Ale stary stra 
CH, zdaje się, przytomność. Lepiejbyś 
się nim zajęła, zamiast krzyczeć na 
mnie!. 

Z okrzykiem zgrozy rzuciła się Lo- 
ła ku choremi: i schyliła się nad nie- 
„uchomera ciałem. 

-— Twój oiciec stracił przytom- 
mość,.Antonio, on umiera, a ty jesteś 
iego przyczyną! -— rzekła , prostując 
się. — Wyjdź! Twoi podli koledzy i 
nieuczciwe sprawy czekają na ciebie. 
Ale mówię ci, wobec tego umieraja- 
cego ojca, który kochał cię, a którego 
śmierć przyśpieszyłeś, że nadejdzie 
dzień, kiedy się. opamiętasz j będziesz 
biagał o litość, ale wtedy będzie za- 
późno, Antonio..... zapóźne, nic nie u- 
ratuje twojej duszy! 

W słowach iej brzmiała tak głębo- 
ka siła przekonania, że Antonio za- 
drżał i mimowoli  cofnał się ku 
wybiegł na sckody 

ROZDZIAŁ VII 

- Bogaty Francuz zwiedza więzienie. 

Tommy Veston, zapominając Zzu- 

pelnie o: stojącym obok Traversie Kin- 

gu, tłomaczyła.z zapałem Worningto- 

_ qlowi Malło, jak ma się zabrać do po- 

lcwania w dżunglach afrykańskich. 
Milioner pokornie przyjął nauczkę, da- 

ną mu na plaży i, uznając wyższość 
tej energicznej dziewczyny, słuchał 
uważnie jej rad i nauk, jak należy 
zorganizować ekspedycję i co należy 
wziąć ze sobą. 

— Wkrótce i ja również wyruszę 
w drogę, — mówiła. — Może się 
więc spotkamy. Jeśli pan chce mieć 
dobrych tragarzy i przewodników, to 
niech pan odszuka Hassana-Alego na 
Indyiskim Bazarze w Nibory i odda 
mu tę kartkę. On zna mnie i chętnie 
dopomoże panu. Proszę pamiętać: nie 
možna łosia dopuszczać bliżej, niż na 
trzysta kroków i niech pan unika spot- 
kania z bawołe:n. Leopard zawsze sl:a- 
cze do gardła, a nosorożec jest pra- 
wie ślepy a kieruje się prawie wyłącz 
nie powonieniem. [Jeśli pan znajdzie 
się wśród stada słoni, niech pan 
drapie się na najwyższe i najgrubsze 
drzewo, to przejda obok pana nie ro- 
biąc nic złego. I wa można się nie bać, 
dopóki się panuje nad swemi nerwa- 
mi, a przecież pan nigdy nie traci ziin 
nej krwi, nieprawdaż? 

Tommy uśmiechnęła się filuternie. 
Wornington poczerwieriał 

— To już wszystko. co miałam pa 
nu powiedzieć. Od czwartej po połud- 
niu i do dziewiątej rano można nie 
nosić kcrkowego hełmu. Trzeba dać 
głowie wvjłocząć. Ach, tyle jeszcze 
należałoby powiedzieć panu, ale po- 
ciąg zaraz odchodzi. Życzę szczęśliwej 
drogi i powodzenia. Dowidzenia! 

Tommy kiwnęła przyjaźnie głową 
stojącemu w oknie wagonu miljonero- 

® аса Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

wi i pociąg ruszył. Tommy z towarzy- 
<zącym jej Kingiem powróciła do hoó- 
telu. Gdy weszli uwagę ich zwróciło 
kółko, siedzące na. końcu werandy: 

— Kim jest ten ciemnolicy pan z 
brodą, Traversie? Ten, który tak za- 
bawia miss Dernfold-Theese? 

— Nie wiem. ale zaraz się dowiem. 
W ciągu ostatnich kilku dni Tont- 

my Veston i Travers King stali się 
wielkimi przyjaciółmi. Travers zinienił 
zdanie o kobietach i starał się wypeł- 
niać wszystkie rozkazy Tommy, jak- 
by była jego szefem. Odbywali razer 
dłuższe wycieczki, jeździli motorówką 
po morzu, słowem znajdywali praw- 
dziwą przyjemność w obcowaniu ze“ 
sobą. Zgodnie krytykowali mieszkań- 
ców hotelu, przyczem Tommy zwraca- 
ła szczególną uwagę na miss Dern- 
iold-Theese. 

Miss Veston spędziła prawie caie 
życie w lasach Afryki z ojcem i bar- 
dzo rzadko spotykała się z białemu ko- 
kietami. Wvobrażała sobie, że są one 
iównie dobre i serdeczne, jak ona, to 
też spotkarie z tą dumną i wyniosłą 
damą było dla niej odkryciem zara- 
zem interesującem i przykrem. 

Wyniosła dama ze swą nieśmiałą 
córka zatrzymały się w. Manor-hotelu. 
Tommy ujrzała ją po raz pierwszy na 
werandzie, oglądającą dumnie poprzez 
iornetkę wszystkich przechodzących 
Furopejczyków. Tommy podeszła do 
niej z uśmiechem: 

— Ależ dzionek dzisiaj 
prawda? 

Dama podniosła lornetkę i powoli 

gorący, 

obejrzała dziewczynę od stóp do głów. 
jakby przygladała się jakiemuś nie- 
znanemu a zabawnemu stworzonku. 

— Bardzo dobrze, że pani przy- 
wiozła ze sobą te szkiełka — ciągnę- 
ła dalej dobrodusznie Tommy, — słoń- 
ce nie hędzie pani tak raniło. Ale źle 
pani robi, że nie wkłada hełmu kor- 
kowego. Słońce jest tu bardzo niebez - 
bieczne, szczególnie dla nieprzyzwy-- 
czajonych. 

Usiadła obok i zapaliła papierosa. 
Mrs. Dernfolf-Theese zaczęła dyszeć 

ciężko, a twarz jej pokryła się czer- 
wonemi plamami. 
‚ — К pani jest? 
że nie znam pani? 

— Nazywam się Veston... ale wszy 
scy nazywają mnie krótko, Tommy. 

Ach, tak! 4 gdzież są pani rodzi- 
ce? Czemu pozwalają pani rozmawiać 
z nieznajomemi osobami w hotelu i 
dawać rady starszym osobom? 

Tommy wzruszyła ramionami z po- 
godnym uśmiechem. 
— Zrobiłam to dla pani dobra. Gdy 

bym przyjechała do Londynu i zrobi- 
ła jakieś głupstwo, czy pani nie do- 
pomogłaby mi radą? 

— Zapewne, gdybyśmy się znały. 
— Nie rozumiem tego. leżeli pani 

zobaczy człowieka, idącego ze šrutem 
ла bawoła, czy nie przestrzeże go pa 
ii i będzie czekała, aż go pani przed- 
stawią? 

— Nie mam wcale zamiaru pozna- 
Nać ludzi, którzy chodzą na: bawoła, 
ze śrutem. czy lsez śrutu, — odpowie- 
działa lodowatym tonem dama. — ale 

Zdaje mi się, 

muszę zaznaczyć, że pani zachowanie 
i mowa dziwią mnie bardzo. Nie го- 
zumiem, jak może dziewczyna w pani 
wieku tak się zachowywać? Co sobie 
myślą o tem pani rodzice? 

Tommy roześmiała się. 
-— O, niech się pani o to nie nie- 

pokoi. Ojciec uważa, że wszystko, co 
ja robię jest dobre, a matki nie mam. 
Umarła, kiedy byłam zupełnie mała. 

Mrs. Dernfold pokiwała głową. 
— Kim jest pani ojciec? Chciała- 

bym go zobaczyć i wypowiedzieć mu 
swe zdanie o pani. 

—- Bardzoby się ucieszył, — od- 
powiedziała uprzejmie Tommy. -- Ale 
ojciec poluje na słonie i w tej chwali 
jest gdzieś w Somaliland. Jest on sław 

nym myśliwym. > 
Czerwone plamy na twarzy dunuiej 

pani pociemniały. Podniosła szkła da 
oczu i raz jeszcze poddała dziew czy- 
nę bacznej inspekcji. ` 

— Czy to ma žnaczyč, že pani sa- 
ma mieszka w hotelu? Bez opiekunki, 
nauczycielki? 

— Naturalnie, — roześmiała się 
ubawiona dziewczyna. — Dlaczegož- 
bym nie miała tu mieszkać? Nauczy- 
cielki nie potrzebuję. jestem zupełzie 
samodzielna i potrafię sama odpowia- 
dać za siebie, a jeśli potrzebuje po- 
mocy, to mam tylu przyjaciół, że zaw- 
sze kogoś mogę o nią poprosić! 

Mrs. Derfold-Theese oburzyła Się, 
ale w głębi duszy była zadowołon:: 
nie było nikogo, ktoby się mógł ująć 
za tą dziewczyna, tem łatwiej więc 
było dać jej nauczkę! 

Drukarnia Wydawnictwa 

— Widzę, — rzekła Modowairu: 
tonem, — że pani nie wie o tem, iż 
iłode panienki nie mogą mieszkać sa- 
me w hotelach, palić ostentacyjnie 
papierosy i zaczepiać nieznajome osc- 
by. 

-— Doprawdy? - zdziwiła się 
szczerze Tommy, przysuwając się bli- 
żej. — Nigdy prawie nie miałam do 
czynienia z panienkdmi z Europy. Wie 
le rzeczy nie wiem. Ale bardzobym 
pragnęła mieć przyjaciółkę. й 

„ Każdą inną kobietę, na miejscu 
mrs. Dernfołd-Theese wzruszyłaby na- 
iwność, prostota i szczerość tej dziew- 
czyny, O twarzyczce  zaciekawionego 
dziecka. Ale wyniosła dama nie raz- 
tkliwiała się łatwo. Wiedziała tylko, 
że ta nieznajoma zachowuje się „nie- 
przyzwoicie”. 

— Nie rozumiem pani ojca. A zre- 
sztą czego można się spodziewac po 
myśliwym, który całe życie spędza 
wśród dzikich zwierząt! 

Tommy zerwała się gwałtownie. 
Oczy jej błyszczały, policzki zaczer- 
wieniły się i chociaż wewnętrzny głas 
szeqtał: „uspokój się, Tommy, zapa- 
nuį nad sobą, nie trać zimnej krwi"... 
jednak zawołała: 

„— Proszę panią nie odzywać się 
w ten sposób o moim ojcu! O mnie 
może pani mówić, co się pani żywnie 
podoba, ale nie pozwołę sądzić mego 
ojca! 

Silnie podrażniona targała koniec 
paska, patrząc w dół, na swe trze- 
wiki. 

„е` ża 

 


