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POLITYKI 
ZEWNĘTRZNEJ КОНА 

Zbliżające się zwycięstwo Hitlera 
wywołuje pewne zaniepokojenie w 
Połsce, a nawet w Europie. 

Bardzo często spotykamy opinię, 
że jak tyłko hitlerowcy przyjdą do 
władzy, zaraz nastąpi napad na t. zw. 

korytarz pomorski. W rzeczy samej, 
hitlerowcy są najbardziej bojową gru 
pa w Rzeszy Niemieckiej, lecz — zda 
niem możem -——  kiernek Hitlera jest 
dla nas mniej niebezpieczny, niż poli- 
tyka Stressemana. Stresseman skiero- 
wał energję państwa niemieckiego ku 
sprawie korytarza pomorskiego. W tej 
kwestii skoncentrowały się dążności 
Niemiec do odzyskania dawnego stano 
wiska międzynarodowego. Hitler nie 
rezygnuje z Alzacji i Lotaryngji; prag- 
nie on restytucji stanu posiadania Nie 
miec, Sprawa odszkodowań i sprawa 
uzbrojenia Niemiec są to dła niego 
podstawowe kwestje, są to sprawy. god 
ności narodowej Niemiec, ich niepod- 
ległości. 

Podstawą prawną odszkodowań 
jest konwencjonalne twierdzenie, że 
Niemcy są winowajcami wojny świa- 
towej. Wiemy, że w ciągu kilku lat o- 
statnich, poprzedzających wojnę świa- 
tową, Rosja postawiła sobie za naj- 
bliższe zadanie zabór Galicji wschod- 
niej i cieśnin. Wielka Brytanja była 
zaniepokojona rozwojem potęgi mor- 

skiej i ekspansji kołonjalnej Niemiec, 
i organizowała koalicję antyniemiecką; 
przez pośrednictwo Francji zbliżyła 
się Anglja do Rosji. Nadzieja rewanżu, 
nadzieja odzyskania Alzacji i Lotaryn 
gii, które zdawały się być pogrzeba,- 
ne, odżyły dzięki temu, że Francja ra- 
chowała na siły Rosji i Anglji. Niem- 
cy mogły się ochronić od wojny z koa 
licja tylko przez poświęcenie Austrji, 
oddania jej na rozgromienie przez Ro- 
sję. Za tę cenę Rosja odpadłaby od 
koalicj:, lecz stanowisko międzynarodo 
we Niemiec zostałoby osłabione, linja 
ekspansji Berlin — Bagdad musiała 
być zaniechana. Niemcy wstąpiły do 
wojny dla obrony swego międzynaro- 
dowego stanowiska. Rozumiała to opi- 
nia miemiecka, rozumiał to i odczuwa 
Hitler, 

„Moje stanowisko do konfliktu by- 
ło proste i jasne; rozumiałem, że nie 

chodzi tu o zadośćuczynienie Austrji 
przez Serbję, lecz o Niemcy, o ich 
trwałość, o bycie i niebycie, o wolność 

i przyszłość, Trzeba walczyć o dzieło 

Bismarcka: co ojcowie niegdyś w 
krwawych bohaterskich walkach od 
Białej Góry do Sedanu i Paryża osiag 
nęli, winny dziś znów młode Niemcy 
zasłużyć. Jeżeli w tej walce zwycięsko 
ostaniemy się, wówczas nasz naród 

pozostanie znów w kręgu wielkich na- 

rodów i znowu przejawi nazewnątrz 

potęgę, wówczas znowu państwo nie” 
mieckie stanie się mocną ochroną po- 
koju, nie zmniejszając chleba powszed 
niego dla swych dzieci, aby utrzymać 
spokój* (Adolf Hitler — Mein Kampf 

str. 188). 
Odszkodowania bezwarunkowo cią 

2а па gospodarce niemieckiej. Gdy о- 
becnie kanclerz Bruening oświadczył, 

że Niemcy nie są w możności płace- 
nia odszkodowań, pisała „Temps'”, że 

niespłacenie odszkodowań wzmoże si- 
ły Niemiec w międzynarodowej walce 
gospodarczej, że np. koleje niemieckie 
nie obciążone opłatami reparacyjne- 

mi, mogą obniżeniem taryi przewo- 
zowych, potęggować eksport niemiecki. 
Zaniechanie płacenia odszkodowań, to 
program zrozumiały i popularny, to 
poczucie, że ulga podatkowa musi 
wkrótce nastąpić, to poczucie też, że 

Niemcy nie pracują dla zwycięzców, 
to usunięcie gorzkiego poczucia poraż- 

ki. Po 4-ch latach zwycięstw  otrzy- 

  

mać wyrok — zwyciężonych, to rzecz 

bolesna dla psychologji wiełkiego na 
rodu. Hitler utrafił w rdzeń tej psy” 

chołogji i w tem leży podstawa jego 
wpływów politycznych. 

Traktat Wersalski domagał się roz 
brojenia Niemiec, zapowiadając, iż to 
jest początek ogólnego rozbrojenia. 
Od tego czasu przeszło lat dwanaście, 

wypełnionych konferencjami rozbroje- 
nia, oraz wzmocnieniem zbrojeń. Niem 

„cy chcą być równouprawnione: albo 

rozbrojenie powszechne, albo możność 
zbrojenia się Niemiec. Zakaz zbro- 

jenia się, dotyczący państw zwyciężo- 

nych, te pozbawienie ich  niepodleg- 

łości, właściwie ograniczanie tej nie- 

podległości. 

  

2 wprawdzie bardzo mocno 

Hitler jest namiętnym propagato- 
rem zbrojenia Niemiec. 

Hitler wspomina o zawieszeniu bro 
ni 1918 roku, uważając je za hanieb- 
ne. „O ile się podpisało haniebne za- 
wieszenie broni, nie miało się potem, 
ani siły woli, ani odwagi przeciwsta- 
wić się później powtatzanym objawom 
ucisku. Nieprzyjaciel był zbyt mądry, 
by wszystkiego naraz się domagać. 
On ograniczył swój ucisk do rozmia- 
rów, które — według jego mniemania 
— nie musiałyby wywołać wybuchu 
ludności przeciwko ugodowym przy- 
wódcom. Im. bardziej te pojedyńcze 
rozkazy były przyjęte — tembardziej 
występowały nowe wymagania uciska- 
jace.“ Hitler powołuje się na history- 
czny przykład Kartaginy, która, zgo- 
dziwszy się na rozbrojenie, została ш- 
jarzmioną, Hitler świadomie ignoruje, 
że współczesne Niemcy nie są bynaj- 
mniej bezbronne, że ich ciężki prze- 
mysł, ich przemysł chemiczny i mecha 
niczny dają możność znakomicie 
uzbroić niemieckie oddziały, istnieją- 
ce zgodnie z traktatami, oraz niemie- 
cki „Stahlhelm“ i t. p. organizacje. 

Przeszkody traktatowe niemieckie- 
go militaryzmu są bardziej bolesne dla 
miłości własnej narodu, niż dla jego 
sił obronnych i zaczepnych. Zniesienie 
powszechnej powinności wojskowej 
jest ujemnem dla narodu bardziej ze 
względów wychowawczych, niż mili- 
tarnych. Wychowawcze znaczenie po- 
winności wojskowej podkreśla Hitler. 

„Państwo narodowe musi uważać 
za swój obowiązek duchowy rozwój 
i fizyczne wyszkolenie swych obywa- 

teli, którzy ukończyłi lata szkolne... 

Wojsko winno młodego człowieka nau 

czyć, nietylko zasadniczych pojęć i 

zwrotów wojskowych, lecz młodego 

człowieka przeobrazić w żołnierza. 

Wojsko winno być wyższą szkołą na- 

rodowego wychowania. Młody czło- 
wiek w wojsku winien otrzymać nie-- 

tylko niezbędną naukę 0 broni, lecz 

musi otrzymać sformułowanie się dla 

całego dalszego życia. W tej szkole 

winien młody człowiek przeobrazić się 

w mężczyznę. W tej szkole winien nie 

tylko nauczyć się słuchać, lecz uzy- 

skać zdolność późniejszego rozkazy” 

wania* (Hitler — Mein Kampf — 459 

str). 
LE nie ukrywa, że Niemcy po- 

trzebują siły militarnej dla uzyskania 

znacznych zdobyczy terytorjalnych. 

„Domaganie się odtworzenia granic 

1914 roku jest politycznym bezsensem 

ze swego założenia i skutków, który 

możemy: uważać za występek. Zapo- 

minają o tem, że granice państwa w 

1914 r. są inne od granic logicznych. 

Były one ani dostateczne dla zupełne- 

go wchłonięcia całego niemieckiego 

narodu, ani rozumne z punktu widze- 

nia militarno-geograficznego. Były one 

wynikiem przeżytych politycznie czy- 

nów, lecz w żaden sposób nie oznacza- 

ły zakończonej politycznej walki. Były 

one grą przypadku. Możemy z tem sa 

mem prawem w wielu wypadkach 

przyjąć ukształtowanie się granic z 

innego roku za podstawę naszej dzia- 

łalności. 
Granice państwowe — pisze Hitler 

— są stworzone przez ludzi i przez 

ludzi zmieniane, 
„Prawo zdobycia ziemi staje się 

obowiązkiem, jeżeli bez nowych zdo- 

byczy wielki naród ma skłaniać się do 

upadku.*. Niemcy — zdaniem jego — 

liczące dziś 80 miljonów w Europie, 

muszą zdobyć terytorja, aby za 100 

lat mógł być dwustomiljonowym na- 

rodem. Hitler tu nie uwzględnia znacz 

nego zmniejszania się przyrostu natu- 

ralnego w Niemczech. Występuje 
przeciwko 

środkom i sposobom ograniczenia ilo- 
ści urodzeń, Iecz od lat kilkudziesięciu 

we Francji prowadzi się też propagan- 

dę przeciwko t. zw. samobójstwu ra- 

sy, jednak to samobójstwo nie zostaje 
przezwyciężone. 

Hitler twierdził, że polityka Nie- 

miec przedwojennych byla nieodpo- 

wiednią. Nie nałeżało rozwijać mary- 

narki, dążyć do zdobycia koloniį, 

wchodzić przez to w antagonizm z 

Anglją należało przy porozumieniu się 

z Anglją zdobyć na Rosji odpowiednie 
terytorja, nie określając przytem, jakie 

to mają być terytorja. Niemcy — zda- 

niem jego — o ile nie mogły iść tą 

najbardziej wskazana linją polityczną, 
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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
3RASLAW — Księgarnia T-wa и „Lot“ 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — sięgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO —- Księgarnia T-wa „ 

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

nadesłane mi'imetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nusnerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

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

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
(A PSI LET DATA IK OKT POZA SZCZEKA 

lillera Krwawa walka toczy się w Szanghaju 

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. į 

Zwierzyński. 
| 
| 

Šias | 

  

Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Mich: jego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. ё 
PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. i 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. i 
STOLPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, al, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch' 

   

      

    

Eskadry japońskie bombardują miasto. — Kontratak chiński 
SZANGHAJ. PAT. — Głównodowo Pei, Panika trwa. Pół miljona mieszkań 

dzący wojsk japońskich wydał o godzi- 

nie 4 m. 25 rano rozkaz bombardowa- 

mia z aeropłanów przedmieścia Sza- 

ców Chińczyków zabarykadowało się 
w swych mieszkaniach. Ogień karabi- 
nów maszynowych japońskich zasypu- 

je wszystkie ulice dzielnicy. 

Nota chińska do Ligi Narodów 
CHINY ŻĄDAJĄ ZASTOSOWANIA ART. 10. PAKTU LIGI 

GENEWA, 29 |. (tel. własny). 
Zgodnie z naszemi przewidywa- 
niami rząd chiński na skutek o- 
statnich wydarzeń w Szanghaju 
złożył dziś w południe w sekre- 
tarjacie generalnym Ligi Narodów 
notę w której stwierdza, że mię- 
dzy dwoma członkami Ligi Na- 
rodów Chinami IJaponją powstał 
spór z którego wynikło obecnie 
już naruszenie integralności te- 
rytorjalnej i niepodiegłości Chin, 
co stanowi naruszenie paktu a 
Lidze Narodów. 

Ponieważ spór pomiędzy Chi- 
nami a Japonją nie został odda- 
ny do rozstrzygnięcia anl arbitra- 
żowi ani międzynarodowej insty» 
tucji wymiaru sprawiediiwości a 
to wbrew postanowieniom paktu 
o Lidze Narodów obecny Stan 
sporu grozi! natychmias- 
towem zerwaniem Sto- 
sunków dyplomatycznych 

pomiędzy Chinami a Ja- 
ponją. 

Wobec powyższego rząd chiń- 
ski domaga „się zastosowania 
przepisów art. 10 i art. 15 paktu 
Ligi. Artykuł 10 paktu zawiera 
zobowiązanie członków Ligi Na- 
rodów do przeciwdziałania wszel- 
kim zamachom na integralność i 
niezależność polityczną wszyst- 
kich innych członków Ligi Naro- 
dów. W wypadku takiego zama- 
chu lub „groźby czy niebezpie- 
czeństwa agresji -Rada Ligi Na- 
rodów winna wskazać środki 
zmierzające do zapewnienia po- 
szanowania tego zobowiązania. 

Jak się dowiadujemy na skie- 
rowanie noty powyższej do Se- 
kretarjatu generalnego Ligi Na- 
rodów decydujący wpływ wywar- 
ły Stany Zjednoczone, które uwa- 
żają, że ich Interesa przez po- 
stępowanie Japon]ji zostały za- 
grożone. 

Kontrtorpedowce amerykań- 
skie w pogotowiu 

MANILLA, (Pat). 4 kontrtorpe- 
dowte amerykańskie otrzymały 
rozkaz trzymania się w pogo- 

towiu w przewidywaniu udania 

się do Szanghaju. 
  

S$tanewisko Stanów Zjednoczonych 
WASZYNGTON, (Pat). Według 

wiadomości, pochodzących z miaro- 

dajnych źródeł, Stany Zjednoczone 
nie będą występowały odosobnione 
w sprawach, dotyczących Szanghaju. 

Departament stanu miałby według 
tych wiadomości oczekiwać do. czasu 
zapoznania się ze stanowiskiem Wiel- 
kiej Brytanji. 

  

CZY ANGLJA POPRZE AMERYKĘ 
LONDYN, (Pat). Dzienniki angiel- 

skie zaałarmowane są sytuacją w 
Szanghaju, którą opisują w olbrzy- 
mich telegramach. W obszernym arty- 
kule wstępnym z wieloma  zastrzeże- 
niami, że propozycje amerykańskie są 
w Londynie jak najżycziiwiej rozwa- 
żane, „Temps* wysuwa różnice, istnie- 
jące w ocenie wypadków pomiędzy 
Londynem i Waszyngtonem i niedwu- 
znacznie daje Ameryce do zrozumie- 
nia, że posiada pełne zaufanie do in- 
terwencji rządu japońskiego. 

Czytając między wierszami, należy 
przyznać artykuł „Tempsa, za bardzo 
kategoryczną odmowę Wielkiej Bry- 

tanji w współdziałaniu w jakiejkolwiek 
drastycznej akcji Ameryki przeciw Ja- 
ponji. 

„Daily Herald“ podkrešla napręže- 
nie, jakie powstało między Japonją a 
Stanami ŻZjednoczonemi. W Tokio 
istnieje przekonanie—pisze dziennik— 
że Ameryka zaproponowała W. Bry- 
tanji wspólną akcję wobec Japónji na 
wypadek zaistnienia pewnych faktów. 
Japońskie MSZ zaznacza, jak pisze 

„Daily Herald** że o ile Ameryka po- 
dejmie tego rodzaju akcję, to Japonja 
natychmiast zerwie stosunki dyploma- 
tyczne. * 

ROZSZERZENIE AKCJI PROPAGANDOWEJ 
UKRAIŃSKIEJ W GENEWIE 

GENEWA, 29.1 (tei. własny). 
Ze źródeł ukraińskich dowladu- 
Jemy się, że akcja Ukraińców z 
Małopolski Wschodniej na tere- 
nie genewskim będzie rozszerzo- 
na w najbliższym czasie. 

W Genewie pojawił się Ukra- 
iniec, syn emigranta z Matopo!- 
ski Wschodniej, niejaki Mac-Ohan, 
żonzty z bogatą amerykanką I 
rozporządzający prócz osobistej 

fortuny bardzo znacznym fundu- 
szem powstałym ze składek zło- 
żonych przez Ukraińców kana- 
dyjskich i amerykańskich. 

Akcja Mac-Ohana ma być pro- 
wadzona równolegie do akcji dr. 
Panejki i płk. Konowalca. 

Na Que Mont Blanc zakłada 
się wielkie biuro, które ma na 
celu wydawać biuletyny i bro- 
szury propagandowe. 

  

ŻADNEJ NADZIEI... 
LONDYN, (Pat). Admiralicja po- 

daje, iż niema ckecnie żadnej 

nadziel na uratowanie załogi 

łodzi podwodnej. 

winny były sprzymierzyć się z Rosją 
przeciwko Anglji, Zapomina jednak, że 
była to idea popułarna w Niemczech 

i zdaje się podzielana przez Wilhelma 

Il, w okresie wojny burskiej. Lecz zbli 

żenie francusko-angielskie, jakie na” 
stąpiło po wojnie rosyjsko-japońskiej, 
doprowadziło do porozumienia angiel- 
sko - rosyjskiego. W obecnych warun 
kach politycznych Hitler pragnie przy- 
mierza angielsko-niemiecko-włoskiego, 

skierowanego przeciwko Francji, którą 

uważa za głównego wroga Niemiec. 
Co do Polski, to wspomina on ją raz 
w swej książce, pisząc o połowiczno- 

ści polityki niemieckiej w kresie woj- 

ny: „Polsce nie daliśmy tyle, żebyśmy 

ją mogli pozyskać na swoją stronę, na 

tomiast daliśmy tyle, żeby pogłębić 

nasz antagonizm względem Polski". 

Władysław Studnicki. 
  

SZANGHAJ. PAT. — Eskadra aero 
planów japońskich o 4 gdz. rano rozpo 
częła boimbardować Chapei.  Вотбаг- 
dowanie trwało do wschodu słońca. W 
regularnych odstepach słychać byłe 
straszne eksplozje. japończycy zajęli 
główną kwaterę wojskową w Chapei, 
ale Chińczykom udało się odebrać z po 
wrotem dworzec, który utracili. Atak 
chiński był wzmocniony przez pociągi 
pancerne, w chwili, gdy siły japońskie 
zostały osłabione przez skierowanie 
części wojsk, okupujących dworzec, w 
kilku za, ch kierunkach. 

SZANGHAJ. PAT. — Pożar, który wy- 
buchnął na przedmieścju Chapej, rozszerza 

się bardzo prędko, przybierając zastrasza- 
jące rozmiary, Według oficjalnych danych, 
straty japońskie wynoszą 8 zabitych į 29 
rannych, Straty chińskie nie są  dokładaje 
znane. Zginęła wielka jlość bezbronnych mie 
szkańców, Komunikacja między siłami, znaj 
dującemi się w Chapei, a koncesją miedzy- 
narodową zostala przerwana, 

SZANGHAJ. PAT. — Samoloty ja- 
pońskie w dalszym ciągu bombardują 
Cza-Pei, gdzie szerzy się gwałtowny 

pożar. W chwili obecnej walka nieco 
osłabła, gdyż obie strony usiłują wzmoc 
mić swe pozycje. Japończycy oczekują 
przybycia 12 pancerników, Część 19-ej 
armji kantońskiej z rejonu Nankinu о- 
raz trzecia dywizja gwardji narodowej 
skierowane zostały do Szanghaju. Bom 

ba, rzucona z samolotu japońskiego, 

spadła na jednej z ulic w dzielnicy mię 

dzyrarodowej, wyrządzając znaczne 

szkody. 

Pełne wyniki spisu 
ludności 

całkowita liczba ludności 
Rzplitej 32.120.000 — Srednia 
gęstość zaludnienia 82 2 mie- 

szkańców na 1 km.-2. 

Poprzednio podana przez „Słowo” liczba 
ludności Polski na podstawie drugiego pow- 
szechnego spisu ludności wynosząca 
31,927,793: osób nie obejmowała, jak to za- 
znaczyłiśmy, wojska skoszarowanego, 

W ostatnich dniach dokonano obłicze- 
nia wyników. spisu wojskowego j ustalono, 
że całkowita liczba iudnoścj Rzplitej wyno- 
si 32,120,020, Pewna część wojska skosza- 
rowanego została przy te!egraficznych donie 
sienach omyłkowo złączona z ludnoścją cy- 
wilną, wobec tego różnicy między liczbą 
iudnoścj dla całej Polski z wojskiem a bez 

wojska skoszarowanego uje daje caikowitej 

liczby wojska skoszarowanego, 

Obliczenie gęstości zaludnienia na pod- 

stawie wyników spisu wykazało, jż w całej 

Polsce na 1 km-2 powierzchni przypada о- 
becnie 82,2 mieszkańca, gdy w roku 1921 
liczba ta wynosiła załedwie 69,2, Tak wjel- 
ki wzrost gęstości zaludnienia pozostaje w 
bezpośrednim związku z ogromnym, jak 
wiadomo, przyrostem ludności w ubiegłem 
dzjesjęcjolecju. Największą gęstość zaludnie 
nia wykazują województwa południowe, w 
których na 1 km.-2 przypada 107,5 osób,, 
drugje i trzecie miejsce zajmują wojewódz- 
twa centralne — 97,3 j zachodnie — 95,4, 
daleko wi tyle pozostają województwa wscho 
dnie, gdzie na jednym kilometrze kw. za- 

mieszkuje zaledwje 444 osoby (w r, 1921— 

33,33). 
Śląsk wybitnie góruje nad innemį woje- 

wództwami wyjątkowo wysoką gęstością za 

ludnienja, które sięga liczby 307,1 osób na 

1 km -2 
Terenem o najniższej w Polsce gęstości 

zaludnienia jest województwo poleskie, gdzie 

1 km,-2 zamieszkuje zaledwie 30.8 osób (wi 

roku 1921—20,3), tį. 10-cio krotnie mniej- 
sza, niż w województwie šląskiem. Cieka- 
wem jednak jest, że i ta naj za u nas cy 
fra jest wyższą od gęstości zaludnienia Ło- 
twy i Estonjj, a nad Stanami Zjednoczone- 
mj góruje blisko dwukrotnie, 

  

   

   
   

Wystawa zabytków 
ormiańskich 

Z jnicjatywy „Towarzystwa miłośników 
przeszłości Lwowa'* przy współudziałe mu- 
zeów miejskich i „Archidjecezjalnego zwią- 
zku Ormjan* powstał projekt urządzenia 

we. .Lwowje w lutym 1932 roku Wystawy 

Zabytków Ormiańskich, 
Celem tej wystawy będzje zebranie i po 

kazanie społeczeństwu ocalałych z burz 

przeszłości pamiątek kultury duchowej i ma 

terjalnej Ormian polskich, którzy w najściś- 

ślejszem zespołeniu z nową ojczyzną od wie 

ków. zasilałj cennemi pierwiastkami swego 
charakteru nasz organizm KTe30WwV. 

Projektowana wystawa, która obejmie 
nieznane dotąd zabytki kultu relig.jnege, ob 

razy, portrety, rysunki, ryciny, fotogarfje, 
dyplomy, rękopisy, archiwalja, broń, wyro- 

by przemysłu artystycznego, druki ormiań- 

skie etc., nie może być obojętna najszerszym 

warstwom społeczeństwa — jeśli godrje ma 

spełnić swe zadanie, 
W tem przekonaniu, podpisani imieniem 

Komitetu, utworzonego pad protektoratem 

Obrady Sejmu 
Na tematy brzeskie 

Spłaty w roinictwie— 
WARSZAWA, PAT. —- Piątkowe pienar 

ne pcsjedzenie Sejmu otworzył marszałek 
Sejmu Świtalski o godzinie ł6-ej, 

Z kolej pos. Lechnicki zreferował ustawę 
o ułatwieniu spłat w rolnictwie Według tej 
ustawy cełem uzyskania Środków na spłatę 
zaległości z tytułu podatków oraz ucjążlj- 
wych długów właścicjele njieruchomoścj zjem 
skich będą upoważnieni do przeprowadzania 
parcelacji na oddłużenie, na podstawie za- 
świadczeń, stwierdzających potrzebę parce- 
lacji, W związku z tem wskazane jest zawie 
szenie dzjałalnoścj pewnych artykułów u- 
stawiy o' reformie roinej. Zawieszenie to 
dzjałoby na czas trwania kryzysu 
czego, Po referacie pos, Lechnickiego wywią 
zała sję dyskusja 

W dyskusji pos. Mikołajczyk ze Str, Lud, , 
dowodzi, że w ustawie tej chodzi tylko o to, 
aby zjemianie mieli ułatwiona dobrowolną 
parcełację, 

Pos, Fiałkowski (Kl. Nar.) wnosj popraw 
ki, które zmierzają do tego, by ustawa w 
drodze wyjątkowej zawiesiła i jnne kagań- 
cowe artykuły ustawy o reformie rolnej, do 
tyczące wolnego obrotu -zjemią, Mówca do- 
maga się zmiany nastawienia ogólnej polity 
ki rządu w stosunku do rołnictwa, 

Pos, Nowicki (PPS) krytykuje tendencje 
projektodawców, którzy według niego dążą - 
da tego, aby zrobić z parcełacij interes han- 
dlowy, gdyż lewica uważa, że parcelacja jest 
potrzebną wyłącznie do naprawy ustroiu rol 
nego, Według mówcy w tak sformułowanej 
ustawie nabywcami zjemi nie będą robotni 
cy rolni, ani małorolni, a nawet średńj go- 
spodarze, lecz jstnieje możliwość, że wierzy 
ciel będzie od ziemianina zabierał złemię 
za długi, 

Z kołej zabrał głos referent pos, Lechnicki, 
który w dłuższem przemówieniu odpierał 
wszelkie zarzuty opozycji. 

W głosowaniu wszystkie porawki mniej 
szości odrzucono, a ustawę przyjęto w 2-m 
i 3 -m czytaniu w brzmieniu komisyjnem, 

Z kolej nastąpiło sprawozdanie komisji 
prawniczej o wniosku posłów Str, Lud, w 

przedmiocie nadużywania raportów połicyj- 

nych į oddziaływania na tok spraw sądo- 

wych w celu niedopuszczenia do wyświetie- 

nia sprawy Brześcja, Sprawozdawca pos, Bo 

gdani (BB) oświadcza, że wniosek Str, Lud, 

dąży do pocjągnięcja do odpowiedzialności 
tych organów administracyjnych, które rze- 
komo fałszywemi raportami wprowadziły w 

błąd Sąd Najwyższy i wpłynęły na tok wy- | 
miaru sprawiedliwości, Chodzi © proces re-- 

daktora „Gazety Bydgoskiej”, który toczył 

się w sądzie grodzkim w Bydgoszczy, a na 
skutek tych raportów został przekazany są- 

dowi w Toruniu, a 

Z kołej przystąpiono do wniosku PPS, po 

słów chłopskich, NPR i Ch. D, o nadzwyczaj 
nej komisji dla zbadania sprawy  znęcanja 
się nad więźniami w Brześciu, Sprawozdaw 

ca pos, Mószyński (BB) oznajmia, że komi- 
$а prawnicza uchwaliła odrzucić ten wnio- 
sek ze względu па to, že jest on sprzeczny z 
konstytucją i całokształtem polskiego ustawo 
dawstwa, Wniosek zmierzał do utworzenia 

instytucji równorzędnej sądom j jest — zda 
niem referenta — jednym jeszcze aktem sy- 

stematycznie prowadzonej przez opozycję ak 

cji, mającej na cełu poderwanie zaufania do 

organów wymiaru sprawiedłiwości, 

W dyskusji pos, Pużak (PPS) nie prze- 
czy, że jeśli chodzi o skład tej komisji, to 

wprowadza się pewną nowość, mianowicie 
delegację wydziałów prawnych, Dałej w prze 

mówieniu swem podnosi, że argument, # 

powyższy wniosek sprzeciwia się procedu- 
ralnym przepisom postępowania karnego, nie 

wytrzymuje krytyki, Pos, Tempka (Ch, D,) 
powtarza fakty, znane z interpelacji brzeskiej 
i oskarża organy nadzoru więziennego w 

Brześciu, Mówca twierdzi, że wybór nadzwy 
czajnej komisji sejmowej nie stoj w żad- 

nej sprzeczności z konstytucją, 
Po tem przemówieniu marszałek zawia- 

domił Izbę, że wpłynął formalny wniosek 

pos, Gwiżdża o przerwanie dyskusji, Wnio- 
sek ten został przyjęty. Po przemówieniu 
pos. Winiarskiego (KI, Nar,), który się wy- 
powiedział przeciwko wnioskowi pos, Gwiż 

dża, wniosek opozycji odrzucono, a przyję 

to wniosek komisji, 

Posiedzenie Sejmu przecjągnęło się poza 

północ, 
BARISWTWOTCWNESYK TKO: UZODETZDRZE ROP RONC TA 

JE. ks, arcybiskupa Jėzefa Teodorowicza i 
marszałka Walerjana Krzeczunowjcza, zwra 
cają się z gorącą prośbą du wszystkich po 
sjadaczy jakichkolwiek zabytków i pamią 
tek, łączących się z przeszłością į kulturą 
ormjańską, aby zgłosili ie awie do Ko-   

  

mjtetu į raczylį wypoży „e, jako eks- 
ponaty na okres trwania Wystawy, Komi- 

tet ręczy za całość i zwrot wypoż; zonych 

  

przedmiotów. 
Zgłoszenja i eksponaty uależy skierowy 

wać pod adresem „Komitetu Wystawy Za 

bytków Ormianskich““ Muzeum Narodowe 

jm. króla Jana III, Lwów, Rynck 6, 

Za Komitet: Jan Antoniewicz — prezes, 
ks, kan. Dyonizy Kaletanowicz, dr, Aleksan 
der Czołowski,



SŁOWO 

CZWARTKOWE DEBATY W RADZIEMIEJSKIEJ NOWY GABINET AUSTRJACKI 
Jak już pisaliśmy wczoraj złożone 

przez pana prezydenta Folejewskiego 
oświadczenie w sprawie nadużycia je- 
go nazwiska przez „Arbon* wywołało 

zrozumiałe oburzenie wśród radnych. 
Oburzenie to znalazło też swój wyraz 
w toku obrad dalszych przy omawia- 
niu wniosku nagłego wzywającego Ma- 
gistrat-do energiczniejszych kroków 
wobec nielojalności „Arbonu* w wywią 

zywaniu się z poczynionych w umowie 
z miastem zobowiązań. 

Rada dobitnie podkreśliła jednoli- 
tość swej opinji jeśli chodzi o ocenę 
rozwoju komunikacji miejskiej. 

INTERPELACJE 
Na wstępie odczytane zostały 3 in- 

terpelacje i 4 wnioski ngałe. 
W interpelacjach zapytano m. in. 

Magistrai, czemu rozsyłając nakazy 
płainicze na podatek inwestycyjny u- 
pominał się także i o część tego podat- 
ku przypadającą za pierwszy kwartał 
1932 r. skoro podatek za ten czas po- 
bierany jest obecnie przy wykupie 
świadectw przemysłowych. 

Nagłość wszystkich wniosków zo- 
stała uchwalona. 

PORZĄDEK DZIENNY 
Załatwiwszy się w ten sposób ze 

wszystkiemi posiedzeniowemi extraor- 
dynaryjnościami przystąpiono do roz- 
patrywania spraw figurujących na po- 
rządku dziennym. 

Rada przyjęła do wiadomości - р 
mo Urzędu Wojew. w sprawie zatwier 
dzenia preliminarza budżetowego na r. 
1931—32, jak również pismo tegoż 
Urz. Wojew. w sprawie przepisów 0 
typie autobusów na terenie m. Wilna. 

SZKOŁA W GÓRACH 
Z kolei wysłuchano wyjaśnień arch. 

, miejsk. p. Narębskiego w sprawie bu- 

  

dowych szkoły powsz. we wsi Góry, 
położonej w obrębie wielkiego Wilna. 

Jak wiadomo kom. Rewiz. stwierdzi 
ła w swoim czasie fakt niedozoru przy 
budowie gmachu szkolnego. 

Ponieważ przewodniczący Kom. 
Rew. radny Chakiel stwierdził rozbież- 
ności między złożonemi przez inż. Na- 
rębskiego wyjaśnieniami, a  takiemiż 
wyjaśnieniami złożonymi przezeń uprze 
dnio, Rada poprzestała na sprawozda- 
niu dawnem uchylając referat odczyta- 
ny w tej sprawie we czwartek. 

Wypowiedziano jedynie uwagi, a- 
by na przyszłość przy budowie gma- 
chów wszystkich lepiej postawiona by 
ła sprawa dozoru. . 

I tak niewątpliwie ciekawy punkt 
porządku dziennego minął bez długiej 
dyskusji. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
I SPRAWA BUDŻETU 

W dalszym ciągu obrad ustalono 
normy dodatku komunalnego do państw 

' pod. od nieruchomości w skalach na 

stępujących: 
a) dla nieruch. o dochodzie rocz- 

nym do 2000 zł. — 50 proc. pod. pań- 
wowego; 

b) dla nieruch. o dochodzie rocz- 
nym ponad 2000 zł. — 60 proc. pod. 
państw. 

ic) dla nieruch. o dochodzie rocz- 
nym ponad 3000 zł. — 82 i pół proc. 
pod. państw. 

Następnie dokonano szeregu prze- 
niesień kredytów w budżecie r. 1931— 
1932. Przy tej okazji radny prof. Sta- 
niewicz przypominał Radzie o niewy- 
konaniu przez Magistrat jej uchwały w 
sprawie przygotowania budżetu na rok 
192—33 już w grudniu. 

P. Prezydent wyjaśnił, że prelimi- 
narz jest już w druku i w najbliższym 
czasie rozesłany zostanie radnym. 

HERB M. WILNA 
Znany wszystkim herb m. Wilna 

(Ś-ty Krzysztof) nie był dotąd oficjal- 
nie zatwierdzony w myśl zarządzeń cen 
tralnych wadz państwowych. 

Odnośne przepisy w sprawie godeł 
przewidują istnienie herbów tylko tych 
miast, która mogą się wykazać nimi w 
historji. = 

Magistrat pragnąc sprawę tę uforma 
lizować zwrócił się do Magistratu m. 
Lwowa z prośbą o nadesłanie jednego 
z listów Rajców Wileńskich do Raj- 
ców Lwowskich zaopatrzonego w pie- 
częć historyczna m. Wilna. 

Magistrat m. Lwowa nadesłał foto 
graiję listu w języku łacińskim, dato- 
wanego 10 Marca 1444 r. i zaopatrzo- 
nego w ówczesną pieczęć m. Wilna. 

Rada zapoznała się z wyglądem sfo 

tografowanego dokumentu i, rzecz pro 
sta, bez zastrzeżeń zatwierdziła herb 
miasta z XV wieku, niczem nieróżnią- 

cy się zresztą od obecnie używanego. 
DALSZE SPRAWY 

Z kolei przyjęto projekt dodatko- 

wego budżetu na r. 1931—32 w kwo- 

cie zł. 50000 w związku z subwen- 

cją, przekazaną przez Min, Rob. Publ. 

z państw. fund. drogowego na utrzyma 

nie ulic i naprawę mostu Zwierzynie- 

ckiego. Z pieniędzy tych ma być re- 

perowana szosa Wilno — Porubanek i 

ul. W. Pohulanka. 
Zatwierdzono też ostateczny pro” 

jekt przepisów wodociągowo-kanaliza 
cyjnych, w myśl którego posesje poło- 

żone przy ulicach nieskanalizowanych 

wolne będą od wszelkich . opłat kana” 

liz.-wodoc. 
Następnie uchwalono m. in. zapro- 

jektowany przez Magistrat rozrachu- 

nek z Państw. Szk. Techn., od której 

miasto żądało płacenia należności za 

kanlizację i wodę mimo że sieć uliczna 

kanal.-wodoc. zbudowaną została nie 

z funduszów miejskich, a z dotacji Min. 

R. Publ.. Postanowiono zapisać sumę 

wydatkowaną na roboty uliczne przy in 

stalowaniu linji kanal. i wodoc. w kwo- 

cie około 22 tys. zł. na dobro r-ku 

Szkoły. 
MIEJSKA STACJA CECHOWNICZA 

Co roku w Wilnie podlega pierwot- 
nemu ocechowaniu około 3000 liczni 

ków elektrycznych, a cechowaniu po- 

nownemu około 900. Opłaty za oce- 

chowanie pobiera odpowiedni urząd 

państw. 

Elektrownia miejska obliczyła, że 

tesame prace wykonane we własnej 

stacji cechowniczej przynieść mogą 

przy obecnych opłatach 50 proc. zy- 

sku, co rocznie wyrazi się sumą oko- 

ło 9 tys. złotych. 

W związku z podwyższeniami po- 

* wstał projekt założenia przy elektrow- 

ni własnej stacji cechowniczej. Rada 

uchwaliła na ten cel 22 tys. zł., które 

w ciągu niespełna 3-ch lat mają się 

zamortyzować dochodami z przedsię 

wzięcia. 
WYBORY 

W dalszym ciągu obrad po zatwier 

dzeniu regulaminu Kom. Kasy Oszcz. 

Rada dokonała wyborów do szeregu 
komisyj oraz do władz K.K.O. 

Do Rady K.K.O. wybrano pp.: St. 
Wańkowicza, M. Engla, Bartnickiego 

i Kaganowicza. 

Do Kom. Rew. K.K.O. p.: Krassow- 
skiego, Jacobiniego, prof. Staniewicza, 
Trockiego oraz Chakiela. 

Do Sadu Konkursowego nagrody li- 
terackie im. A. Mickiewicza pp.: Iwa- 
szkiewiczową i Młodkowskiego: 

Do Kom. Finans. na miejsce min. J. 
Połsudskiego — prez. Wańkowicza, 

do Kom. prawn. prof. Staniewicza, do 
kom. techn. na miejsce inż. Jensza 

WIEDEŃ. (Pat). Nowy gabinet 
ukonstytuował się w dn. 29 b. m. i © 
godz. 19 m. 30 złożył ślubowanie w 
ręce prezydenta związkowego, Miklasa. 
Skład nowego gabinetu jest następu- 
jący: kanclerstwo i sprawy zagranicz- 
ne—Burssch, wicekanclerstwo i spra- 
wv wewnętrzre—Winckier, skarb— 

Weidenhofer, oświata—Czermak, а- 
down ctwo—Schuschnigg, rolnictwo— 
Dolfus, handel—Fieinl, sprawy wojsko- 
we—Vąugoin, opieka  społeczna— 
Resch. Przyznane fzwiązkowi chłop- 
skiemu stanowisko ministra bez teki 
będzie obsadzone w terminie później- 
szym. 

Awantury studenckie w Wiedniu 
WIESEN. (Pat) Na wszechnicy kane 

diowej wydarzyły się w piątek krwawe 
awantury między studentami narsdo- 

wo-ssocje istycznymi a "studentami ży” 

dswskimłi. Trzech studentów żydów i 
Jeden narodowy socjalista zostali do- 
tkliwie pobici 

PRZESILENIE W ESTONII 
TALLIN. (Pat). Gabinet Paetsa po- 

dał się do dymisji. Powodem tego 
kroku było połączenie się dwóch par- 
tyj rządowych z dwiema partjami op0- 
zycyjnemi, mianowicie agrariuszy Z 
młodymi fermerami i ludowców z par-- 

WYPADKI W 
BERLIN, (Pat). Biuro Conti dorssi z 

Kowna: Rząd litewski mieł powziąć u- 
chwałę: zwrócenia się do dyrektorjatu 
Kłajpedy z wezwaniem do ustąpienia. 

BERLIN, (Pat). Biuro Wolfa donosi, 
że policja litewska zarządzita konfiska- 
tę dzienników berlińskich „Vossische 
Ztg' i „Locał Anzeiger" z 27 b m.z po. 
wodu cgłoszenia wiadomości © wyda- 
rzeniach w Kłajpedzia 

RYGA, (Pat). „Rigasche Rundschau* 
denosi, iż w związku z zaostrzeniem 
się sytuacji w Kłajpedzie w kraju tym 
zaczęły uporczywie krążyć pogłoski © 
rzekomem przygotowaniu zamachu sta- 

  

tją pracy. Połączone stronni twa do- 
magają się rekonstrukcji gabinetu ra 
nowej podstawie. Ustępujący gabinet, 
w którym zasizdali przedstawiciele 
agrarjuszy i socjalistów, utworzony 
był w lutym 1931 roku, 

KŁAJPEDZIE 
nu celem obalisnia obecnego dyraktor 
Jatu. W Kownie sprawa ta jest rozwa- 
Żana spokojniej. Panuje tu jednak prze- 
konanie, Że cbecny Sejmik zostanie roz- 
wiązany I zostaną rozpisane nowa wy- 
b ry, przyczem spodziewany jast duży 
przyrost mandatów litewskich. Partje 
niemiec>ie, która na ostatnien pesie- 
dzeniu Sejmiku, odpzrowały wszystkie 
zarzuty, stawiane dyrektorjatowi, pod- 
kreśliły równocześnie stoją lojalność 
wobec państwa litewskiego. Walka u 
zachowanie autonomji kraju kłajped- 
zkiego nie moża być w żadnym razie 
komentowana |ako nielojalność. 

K$. POS. SZYDELSKI WYSTĄPIŁ Z CHADECJI 
WARSZAWA, 79.1 (tel. własny). 

Dowiadujemy się, że poseł ks. 
Szydelski zawiadomił marszałka 
Sejmu, iż występuje z kiubu 
Ch.-D. Ks. Szydelski nie zgłosił 

dotychczas przynależności do żad- 
nego z klubów politycznych. Wy- 
stąpienie pos. ks. Szydelskiego 
łączy się z jego sympatjami da 
BBWR. 

Sytuacja strajkowa w Łodzi 
ŁÓDŹ, (Pat). Sytuacja strajkowa tramwa- 

jów nie uległa w ciągu dnia wczorajszego 
żadnej zmianie. Wczoraj pauował zupełny 
spokój. W związku tramwaj:rzy odbywały się 
zebrania informacyjne cazłontów. W ciągu 
dnia wczorajszego nie podejmowano żaduych 
pertraktacyj ani z inspektoratem prac, ani 
z dyrekcją. Dyrekcja koli elektrycznej w 
Łodzi wystosowała do wszystkich pracowzi- 
ków pismo z wezwaniem do zgłoszenia się 
do pracy do dnia 5 lutego, względnie odda- 
nie kozuchów, torb oraz ekwipunku. 

W ciągu dnia wczorajszego dyrekcja po> 
czyniła przygotowania do uruchomienia tram- 
wajów i dziś ukazały się pierwsze wagony. 
W dniu wczorajszym w godzinach popoład. 
niowych Rada Okręgowa Źwiątku Pracowni- 
ków Instytucyj Użyteczności / Publicznej 
„Praca* zwróciła się do zarządów pozostałych 
związków, t.j. do związku klasowego i chrześ- 
cijańskiego, prosząc je o przybycie na kon- 
terencję w sprawie popercia przez te związki 
strajkujących tramwajarzy i ogłoszenia prote- 

stacyjnego strajku w instytucjach użytecz- 
ności publicznej, jsk gazownia, elektrow- 
nia i t. d. 

Związek odpowiedział na propozycję od- 
mownie. Kierownik związku oświadczył, że 
Zarząd przyszedłby tylko w tym wypadku 
z pomocą, gdvny strajk był prowadzony or- 
ganizacyjue. Na posiedzenie przybyli tylko 
przedstawiciel: chrzrŚzijanskiego związku, 
Po dłuższej dyskusji przedstawiciel chrześci- 
jańskiego związku oświadczył, że tylko w 
wypadku, gdy wszystkie związki wystąpią 
solidarnie, związek ten proklamuje strajk 
wśród swoich członków, w przeciwnym razie 
do strajku nie przystąpi. Wobec powyższego 
rada związku „Praca" postanowiła przepro- 
wadzić strajk protestacyjny samodzielnie, wy- 
znaczając termin na dzień 30 b m. W ciągu 
dnia dzisiejszego ma ą być poczynione odpo- 
wiednie przygotowania. Obsługę wagonów, 
które wyruszyły na miasto stanowią konduk- 
torzy cra” mowozaangażowani pracownicy. 

radn. Jakóbczyka i do kom. 
społ. radnego Czyża. 

WNIOSKI NAGŁE 
Były 2 wnioski, które ten sam mia 

ły charakter i które mniejwięcej pokry 
wały się nawzajem. Jeden zgłosił Bund, 
drugi PPS. Dotyczyły obydwa zapro” 
testowania przez Radę przeciw opraco 
wywanej przez Sejm nowej ustawie sa- 
morządowej. 

Była to mdła, pełna frazesów dekla 
macja w rzekomej obronie samorządu 
przeciw jego rzekomemu podporządko 
waniu admin. państw. 

Chodziło w gruncie rzeczy o demon 
strację polityczną, 

Endecy to wyczuli, bo niebaczni na 
fakt, że wniosek (został jeden, bo pe- 

pesowcy swój wycofali) pochodził od 
Bundu (a więc żydów — tak, tak mi- 
li czytelnicy „Dziennika*), zadeklaro- 
wali przez usta radnego Fiedorowicza, 
całkowitą swą dla niego sympatję. 

Roznegliżował ukryte cele tkwiące 
we wniosku, prof. Staniewicz, zdawali 

sobie z tego sprawę także i państwo- 
wo myśłący żydzi, iak Dr Wygodzki, 

opieki fnż. Spiro. Cóż kiedy ich przegłosowa- 
no, Wybrano Komisję w składzie pp.: 
Engla, Dobrzańskiego i Rafesa, która 
przedstawiła Radzie ostaecznie uzgod- 
niony tekst rezolucji. 

Były w niej użyte kilka razy słowa: 
„protestujemy“, „zamach“, kto wie, 
może i „praworządność” i bylo to we- 
zwanie do Zw. Miast zwołanie zjazdu 
naturalnie „protestacyjnego', chociaż 
niektórzy wyrażali obawy, że może on 
być równie dobrze „akceptacyjnym'— 
bo... kto ich. wie... 

! wniosek przeszedł, choć był nie- 
kompetencyjny, choć był mdły i nie- 
istotny. Ha, cóż robić? Może następ- 
na Rada Wileńska będzie bardziej rze” 
czową od tej teraźniejszej 4-letniej sta- 
ruszki.Wn. nagły w sprawie wypłacenia 
dodatkowego wynagrodzenia pracown. 
elektrowni za pracę nadliczbową ode- 
słano do Kom. finans. 

O utworzeniu specjalnej komisji dla 
rozejrzenia się w Arbonowych  porzą- 
deczkach pisałem wczoraj. 

O godz. 12 m. 15. p. prez. Folejew- 
ski posiedzenie zamknął. Kim. 

zagadka miijonowej 
kradzieży w Krakowie 

DOTĄD NIEWYJAšNIONA 
Sprawa tajemniczej kradzieży w Grand 

Hotelu nie posunęia sę naprzód, Śledztwo 
stoi dalej na martwym punkcie, Niema je- 
szcze punktu zaczepnego, który mógłby słu 
żyć jako podstawa do skierowania sprawy w 
tę, lub ową stronę, 

Ważnym przyczynkiem dla śledztwa mia 
ly być badanja przeprowadzone przez wy- 
słannika krakowskiego urzędu śledczego w 
Krakowie. Spodziewano się po nich bardzo 
wiele, Stwierdzono 'wprawazje, że p. Ciun- 
kiewiczowa dała do przechowania w saiesie 
hotelowym kilka paczek, że widziano tam 
podobno kolię perłową, Ale nie stwierdzono 
tam istnienja biżuterji wartości setek tysię- 
cy złotych, nie widziano wielkich sum pie- 
niężnych, Czy wreszcje przywieziono te pie- 
niądze i skarby do Krakowa? Czy ewent, 
kradzieży nie popełsiono jeszcze w Warsza 
wie, względnie podczas podróży? P. Ciun- 
kiewiczowa mogła tego nie zauważyć, 
CO WYKAZAŁY BADANIA DAKTYLOSKU 

PIJNE? 
W badaniach daktyloskopijnych spodzie 

wano sįę rowniež znaieźć wiele materjału, 
Na waliz i, na których dokonano „opera 
cji złodziejskiej” spodzjewano się bowiem 
znaieźć wieie śladów, Operowanje około 
ujch wycinanie zawiasów į td, uje mogło 

się przecież obejść bez ich dotknięcia. A to 
miusj przecjeż zostawić jakieś ślady, Poro- 
biono odpowiednie zdjęcja, badano je do- 
kładuje, Nie daży jednak wyników, Czy dla- 
tego, że sprawca pracował w rękawiczkach, 
czy też diatego, że nie było ważnych  śla- 
dów, dość na tem, nie znalezjono materjału, 
„ktory posłużyłby jako substrat do. skierowa- 
nia sprawy w pewnym określonym kierunku, 

Dookoła kradzieży krąży wiele wersyj 1 
pogłosek, M. in, są i takie, że majątek p. 
Cjunkjewiczowej wzrósi bardzo w czasie 
wojny w Rosji i że potem, w ciągu lat, z0- 
stał powiększony przez jej spekulacje na gieł 
dach Paryża i Londynu, Faktem ina być ta- 
kże jej znajomość z Krassinem, zmarłym 
ambasadorem sowieckim w: Londynie j to, 
że Krassin poimógł jej do przeujesienia ko- 
sztowności przez granicę Rosji, 

Szerzone są wiadomości, jakoby p, Ciun- 
kiewiczowa nie miała tych klejnotów w 
chwili wjazdu do Polski, Podobno jednak są 
na to świadkowie, że posjadała je jeszcze 
w. Warszawie. 

Z zeznań poszkodowanej wynika, że w 
dniu kradzjeży słyszała ona podejrzane sznie 
ry w swoim pokoju, oraz, że wywołano ją 
przez drzwi na korytarz, gdy. zaś wyszła 
nje ujrzała nikogo, 

Ampułka magnetyczna 
Dunikowskiego 

DECYDUJĄCE OŚWIADCZENIE NA SALI 
SĄDOWEJ 

Z Paryża donoszą: Podczas przesłuchiwa- 
nia inż, Dunikowskiego, które trwało 35 mi 
nut, sędzja Ordonnau zapytał oskarżonego, 
co sję stało z ampuiką magnetyczną, która 
w tajemniczy sposób została usunięta z apara 
tu. Dunikowski odpowiedział, że po zade- 
monstrowanju wynalazku w dniu 16 stycznia 
rb, w obecności swych adwokatów on sam 
zb'ł ampułkę, zawierającą substancję radjo- 
aktywną, a to w celu pokazania obecnym, 
że po wykonaniu doświadczeaia materje ra- 
djoczynne ulotniły się, a dwa pręciką piaty- 
nowe, służące za elektrody, uległy rozkłado- 
wi, 

Pozostałą część niezużytej materjij radjo- 
czynnej zabrał jeden z obrońców i może ona 
służyć do wykonaia dalszych prób, Po skoń- 
czonem przesłuchaniu sędzia śledczy pozwo- 
lit Dunikowskiemu na widzenie sę z żoną 
i dziećmi, Dunjkowski zostanie ponownie prze 
"prowadzony do sędziego śledczego, celem 
ustalenia warunków wykonania demonstra- 
cji wynalazku, Cała prasa wyraża nadzieję, 
że po tej ostatniej rozmowie oczekiwane z 
takjem natężeniem doświadczenie dojdzie 
wreszcje do skutku. 

Na ostatniej konierencjij sędziego Ordon- 
nau z rzeczoznawcami, proiesoraraj Guiliet, 
Saunie i Bedot, zadecydowano, że doświad- 
czenie Dunikowskiego zostanie dokonane 
dopiero za kilka dni, W tym czasie sproszku 
je się złotonośną ziemię kalitornijską, któ- 
rej inż, Dunikowski używa do swych do- 
świadczeń. Część tej ziemi zostanie poddana 
analįzie, celem stwierdzenia procentu zawar 
tego w niej złota, Druga część uinjeszczona 
zostanie pod zamknięciem i wydana Dunikow 
skiemu na chwilę przed próbą, celem pod- 
dania jej działaniom promieni. Z, Jeżeli Du- 
nikowski powiększy jlość zawartego złota w 
ziemi, ma być według informacyj prasy bez- 
zwłocznie wypuszczony na wołność, w prze 
ciwnym razje sędzia Ordonnau ma zamiar za 
sądzić go za oszustwo, 

    

   
    

W WIRZE STOLICY 
GŁUPICH DO WIĘZIENIA! 

Oczywiście wszystkich nie można — nie 
byłoby komu pilnować, ale tych ważnych, 
tych, co stoją na czele — do więzienia, do 

więzienia bez dalszego tłumaczenia, 

Narazie myślę o magistracje warszaw- 
skim, Właśnie ukończono budowę 8-mio 

klasowego gimnazjum żeńskiego, miejskie- 
go, Gmach ogromny j wspaniały. Niejedno 

ministerjum ma budę w porównaniu, uniwer 

sytęt mógłby być oborą przy tem. 

zjum,, 
Będzje "wszystkiego 16 klas, a budynek 

wielki niczem sejm, Ale bo jest sała fjzycz- 

na, chemiczna, do robót, psychotechniczna, 

gabinet mineralogiczny, botaniczny, histo- 

ryczy, gabinet lekarski, @а dentystki, poloż- 

_____ į kilkanašcje jnnych, 
Sala gimnastyczna wielka jak bojsko, a 

za nią sala aktora — ze sceną, z gardero- 

bami, sala wspanjala — tu będą wieczorki 

szkolne, tysiąc osób może sję zmieścić jak 

nic, 

gimna- 

Korytarze szerokie, przestronne — mo- 

żnaby po nich jež motocykiem, czy ma- 
łym Fordem, jleż szkół w Warszawie chcja- 

by mieć taką salę jak kawałek tego koryta- 

rza, 
O mokojach nauczycjelskich, gabine- 

tach dyrektora, wożnego, o ustępikach nie- 

ma co mówić — prezydent na Zamku niema 

nic podobnego, Mieszkanie dla dyrektora, 

śliczne mieszkanja dla nauczycieli — wszę 

dzie ostatni krzyk techniki j mody. 

A na dole jest basen pływacki — długo 

ści 30 metrów! Trzeba sobje uświadomić, 
że na całym świecje, w takim Paryżu, Lon- 
dynie, New-Yorku krytę baseny mają maksi 

mum 25 metrów, Za kosztowne  przedsię- 

wzjęcie — większe robjć, I są dla pływa- 

ków specjalistów, mają wielkie trybuny, któ 
re podczas zawodów: są pełniutkie, ciągną 

ogromne zyski j — jeszcze są deficytowe, 

W Połsce jest parę krytych basenów — naj 

większy ma 14 metrów, Miesięcznie utrzy= 

manje takjego basenu (wodę trzeba często 

zmieniać j wcjąż ogrzewać ) kosztuje 5—6 

tysięcy złotych, Iłe będzje kosztować utrzy 

manje 30-metrowego basenu? I to basen dla 

dzjerlatek, co latem z pewnością nigdy się 

  

  

nie kąpią. 
Kiłkanaście tysięcy dziecj w Warszawie 

*wcale do szkół nie chodzi — niema miej- 
sca, Mnóstwo szkół gnieźdzj się w ciem- 

nych, wilgotnych norach, Nauczycieli redu- 

kują, klasy powiększają do 70 dzjeci — nau- 

ka staje się parodją, Na bibljoteki pubżjcz- 

ne niema pieniędzy, na kolonie łetnie nie- 

ma, Ale luksusowe gimnazjum dla 400 dzje- 

wcząt, magjstrat wybudował, Sam gmach, 

bez mebij, bez przyborów naukowych, bez 

całego zbytkownego aparatu, który musi 

przecje jakoś zapełnić te nieskończone sale, 

sam goły gmach kosztował 
3.000,000,000 złotych! 

lie potem będzie kosztować jego zapeł- 

nienie, jle utrzymanje! A ile możnaby za te 

sumy zrobjć dobrego dła szkolnictwa, dia 

nauki, dla oświaty!! 

Gimnazjum miejskie na  Rozbracje jest 

ponoć najpiękniejsze w Europie, Bardzo wie 

rzę, Czyż cj, co jego budowę postanowili 

nie są najgłupszymi ludźmi, Karol. 

DEBIUT BRATA KIEPURY 
W KRAKOWIE 

Kraków: miał nielada sensację, Oto oneg- 
daj w tamtejszej operze debiutował jako 
Faust w operze Gounoda brat Jana Kiepury 
— Władysław Ladis-Kijepura, 

Oddawna już chodziły słuchy, że mtod- 
Szy brat Jana Kjepury, obdarzony jest przez 
naturę również pięknym głosem tenorowym 
i odbywa studja wokalne, Debiut młodego 
tenora w Krakowie, według zgodnego głosu 
krytyki, mjał się zakończyć całkowitym trį- 
umfem drugjej latorośli rodziny Kiepurów. 

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca 
sali, Władysław Kiepura śpiewał partję Fau- 
sta w obsadzie pierwszorzędnej, bo mając 
za partnerkę Adę Sari, Głos Władysława 
Kiepury ma brzmień olśniewająco, 

Z Krakowa udaje się Kiepura II do Lwo- 
wa, gdzie wystąpi wi tamtejszej operze, po- 
czem udaje się na koncerty zagranicę, Aby 
nie było nieporozumień, Władysław Kjepura 
występować będzie pod pseudonimem Ladis, 

Księżna Tarakanowa 
. Historja umie strzec zazdrośnie 

swych tajemnic, Niechętnie i z trudno- 
ścią pozwala rozwiązać zagadki z 
przed wielu, wielu lat, ale często o- 
krywa je  uieprzeniknioną siecią le- 
gend, opowieści i bajek, które do praw 
dy dostępu nie dają nikomu. I te na- 
wpół z bajki, a nawpół z historji zna- 
ne postacie czy też takty, nie prze- 
stają nigdy zaciekawiać, wzruszać i 
służyć będą długo za kanwę, na któ- 
rej wyobraźnia ludzka snuje „baśń jak 
z bajki, lecz prawdziwą”. 

Kiedy zapowiadano w kinach wi- 
leńskich obraz p. t. „Księżna Taraka- 
nowa”, wielu, znającym dawną Rosję, 
stanął przed oczyma obraz, który na- 
wet na reprodukcjach widziany, przed 

/ stawiał wrażenie grozy i litości. 

y W celi więziennej, zalanej wodą, 

na łóżku, na które drapią się spłoszo- 

ne szczury, stoi młoda kobieta, opar- 

ta bezsilnie o mur, nawpół omdlała, z 
przerażenia. Jest to obraz Flawicky'e- 
go, ilustrujący jedną z wersyj o Śmier- 
ci samozwanki, która podawała się za 

| córkę Elżbiety, za wnuczkę Piotra 
Wielkiego. Z tego tytułu chciała pod- 
jąć walkę z wszechwładną cesarzową 
Rosji, Katarzyną II. 

W 1772 r. ukazała się w Paryżu 
młoda kobieta, która zwracała na sie- 
bie powszechną uwagę. Tryb jej życia 
wystawny i bogaty, wdzięk uwodzi- 

_ cielski i piękność, o której polski mi 
( nister przy Watykanie d'Antici mówił: 

„łatwo może zakręcić w głowie, gdy się 
ktoś nie ma na baczności”, pociąga- 
ły ku niej ciekawe spojrzenia i nietyl- 
ko spojrzenia, lecz serca.... 

Jak często bywa, najsilniejszym 
magnesem była tajemniczość, którą się 
otaczała, a której nigdy, nikt przenik- 
nąć nie zdołał. 

Kim była owa kobieta o twarzy 
pięknej Włoszki, o wieku, którego nie 
umiałby nikt określić, władająca wie- 
loma językami, nawet polskim (jak 
twierdziła sama), kobieta, której reli- 
gijne wierzenia były równie zmienne i 
giętkie, jak baśnie, które dookoła sie- 
bie rozsnuwała,. Zmieniła wiele na- 
zwisk: panna Franck, Schėll, Tremo- 

wille, Aly Emetee z Persji, księżnicz- 
ka Wołdomir z Kaukazu, pani Arowa, 
władczyni Obersteinu, hr, Pinneberg, 
wreszcie Elżbieta, wnuczka Piotra 
Wielkiego, pretendentka do tronu... 

Miała dziwny urok i czar, któremu 
się oprzeć nie umieli nawet wrogowie. 
Wszyscy w listach, gdyż była ona po 
wodem ożywionej _ korespondencji, 
zgodnym chórem zachwycają się nie- 
tylko pięknością tajemniczej damy, 
ale" jej rozumem, sprytem, zdolnościa 

mi, wykształceniem nawet (umiała 
grać, rysować, małować), a przede- 
wszystkiem umiejętnością zjednywa- 
nia ludzi, Niektórzy nawet określali ją, 

jjako „Księżnę Wielkiej doskonałości i 
cnót wybornych'*), 
  

*) Sekretarz ks, Limburg - Stjrum, 

Opowiadała o sobie rzeczy, w któ- 
re nawet jej wielbiciełom trudno było często w szczegółach różniły się rażąco. którą potem w zmienionej 

Księżna Tarakanowa według obrazu 

  

uwierzyć, tembardziej, że baśnie te 

Flawicky'ego, 
w galerjj Tretjakowskiej w Moskwie 

znajdującego się 

Oto głośny motyw jej opowieści, 
nieco for- 

mie powtarzała uparcie na śledztwie 
w więzieniu: 

Na chrzcie, według obrządku prawo 
sławnego zdobytym, nadano jej imię 
Elżbiety. Nie znała rodziców, miejsca 
urodzenia, narodowości swej. Pamięta 

siebie, jako sześcioletnie dziecko w 
Lionie, gdzie opiekowała się nią nieja 
ka pani Peret, czy Peron, Na pytania 
o rodzicach odpowiadano dziecku, że 
wkrótce przybędą. Z tego okresu 
wspominała zwykle parę nazwisk nau- 
czycieli i kupca gdańskiego Schiuma- 
na, który opłacał koszta utrzymania 
dziewczynki Gdy ukończyła dziewięć 
lat, wywieźli ją jacyś obcy mężczyźni 

i niańka Katarzyna do Petersburga. 

Było to w 1761 roku, -— w roku 
śmierci imperatorowej Elżbiety. Potem 
pamięta długą, nużącą podróż, aż do 
granic Persji. Pozostawiono ją w ma 
jym domku na odludziu, pod opieką 

staruszki i trzech siwych starców, Bo- 
leśnie wspominała ten okres swego ży- 
cia. Chora była ciężko, skutkiem za- 
danej przez kogoś trucizny, nie mogła 
przyzwyczaić się do samotności i bie” 

dy. Wtedy to po raz pierwszy szepnię- 
to jej do ucha, że sprawcą jej mę- 
czarni był Piotr III. 

Następnym etapem tych dziejów 
była ucieczka z niańką i jakimś chło- 
pem do Persji. Po długiej wędrówce 
wśród lasów i pustkowi, dotarli do 0- 
siedla ludzkiego, stamtąd dzięki pomo- 
cy litościwego wójta, dojechali da 
Bagdadu. Odtąd losy sierotki zmieniły 

się, jak w bajce: bogaty Pers — Har 
met udzielił dziecku schronienia, a ba- 
wiący u niego książę perski Hali, wzru 
szony niedolą dziecka zabrał je razem 
ze starą niańką do stolicy szacha Ips- 
hahanu, gdzie opływała odtąd w do- 

statki. : 

Niemożliwością jest określić, w ja- 
kim czasie wplątała się do tej baśni 
— historji dodatek o tem, jak powró- 
ciwszy z podróży do Rosji, książę 
Hali zaczął składać hołdy dziewczynce 
jak zwierzył jej ważną tajemnicę, że 
nie była bezdomną sierotą, bez imie- 
nia, lecz córką cesarzowej Elżbiety i 

Aleksego Razumowskiego. Odtąd wszy 
scy traktowali ją z wielką czcią i po- 
wagą. | » 

Gdy w czasie rozruchów w Per- 

sji w roku 1769 wyjechał ks. Hali, 
chciała mu towarzyszyć. Z wielkiemi 
ostrożnościami, w przebraniu, przebyli 

terytorja rosyjskie. Odtąd rozpoczyna” 

ły się dla Aly Emettte dni tułaczki po 

Europie: Ryga, Królewiec, Londyn, 
Paryż, Frankfurt, zamek Neuses (we 
Frankonji), Raguza, Rzym i t.d. 

Opuszczona przez -perskiego opieku 
na, który miał pozostawić jej niezli- 
czone skarby, wypływa na szersze wo- 
dy w. Paryżu. 

Pod nazwiskiem księżny Wołdomi- 
ru otwiera szeroko podwoje swego pa 

łacu, poznaje wybitnych ludzi. 

Wielki hetman litewski, Michał 

Ogiński staje na czele orszaku wiel- 
bicieli pięknej, a tajemniczej pani. 

Po długich wahaniach niedoszły
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SOBOTA 

Dzit 30 Wscnód słońca g. 7.47 

Marty ` 
= Zachód słońca g. 16.42 

Piotra 
EEST TOS 

Sposttzeženia Zakladu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 29 stycznia 1932 roku 

Ciśnienie średnie: 764, 

Temperatura średnia: -|-l, 

Tensperatura najwyższa: --4, 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad w mm,: — 

Wiatr; zachodni, 

Tendencja: spadek, 

Uwagi: pogodnie. 

  

  

  

— 0d Administracji. — Do dzisiej- 
szego numeru dołączamy numerowane 
broszurki t-my Bata. Posiadacze szczę- 
śliwych numerów premjowych, wybra- 
nych jawnie w oknie wystawowem tej- 
że firmy dnia 2 lutego o godz. 12 w po 
wione będą w oknie tejże firmy. 

Premje szczęśliwych broszurek są 
następujące: 

1) 1 para obuwia wartości 34.90 
2) 1 para obuwia wartości 29.90 
3) 1 para obuwia wartości 26.90 
4) 1 para obuwia wartości 14.90 
5) 1 para obuwia wartości 6.90 
Bliższe wyjaśnienia w oknie wysta- 

wowem f-my Bata. Numera premjowar 
nych broszurek ogłosimy oraz wysta- 

mono będą w oknie tejeż firmy. 
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MIEJSKA 
— Przed przyznaniem miejskiej nagrody 

literackiej, Do sądu. konkursowego nagrody 

literackiej m, Wilna z ramienja samorządu 

weszlj: radna lwaszkiewiczowa j Młodkow- 

ski, 

— Petycje przedmieść, Do magjstratu 
napływają liczne prośby mieszkańców przed 
miešč o nowe jezdnie j chodniki w jch dzjeż 
nicach, Niektóre dzjelnice zwracają sję do 
magjstratu w tych sprawach nie po raz 
pierwszy, 

Np. mieszkańcy ulicy Naszej (Zakret) pro 
szą o uporządkowanie ulicy już czwarty raz, 

— Przemianowanje ulicy, — Zgodnie Zz 
uchwałą R. M, ulica Składowa będzie prze- 
mianowana na ulicę im. Likerta, wykonaw 
©y zamachu na jednego z gubernatorów wi- 

leńskjch, * 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Koedukacyjnego  Gimna- 

im. FT, Czackiego w Wilnie zawiada- 
egzaminy wstępne zostały odłożone 

i rozpoczną sję dnia 3 lutego 0 godz, 4 po 

poł, 8 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odezyt antropozoficzny, P. Aleksan- 

der Pozoz, współpracownik  Cioetheanum 
(Dornach, Szwajcarja), 
dn, 30 bm. o godz, 7 m, 30 wjecz, w Salį 
Domu Rosyjskiego (Mickiewicza 22) wy- 
kład na temat „Podstawowe zagadnienia du 
szy człowieka współczesnego”, Po wykła- 
dzje, wygłoszonym w języku rosyjskim, pre- 
legent odpowie na ewentualne zapytania, 
Wstęp od 20 gr, do 1 zł. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wil 
nie, — W sobotę dn, 30 stycznia odbędzie 
się w sjedzibje T-wa przy ul, Lelewela 8, 
o godz. 7 wiecz,, 9l-e zwyczajne posje- 
dzenie miesięczne członków T-wa, na któ- 
rem P, Wacław Studnicki-Gizbert, dyrek- 
tor archiwum państwowego, wygłosj odczyt 
n, t.: Kartka z dzjejów nauczania tajnego 
w okręgu wileńskim, Wstęp wolny, Goście 
nader mile widziani, 

— Wijleńskie T-wo Wjoślarskie powia- 
ia nimjejszem członków, że Doroczne 

Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 31 
stycznia rb, o godz. 16 wi lokalu Wil, T-wa 
Kredytowego, 

. Udział wszystkich członków jest ko- 
nieczny Zarząd, 

RZEECE R GZTREZY WOREWEREROSCZCCO 
pretendent do tronu polskiego zdecy- 
dował się na czyn stanowczy: w 1771 
roku Michał Ogiński przystąpił do 
Konfederacji Barskiej. Lecz po kilku 
zwycięskich bitwach poniósł decydu- 
jącą klęskę w walce z Suworowym i 
musiał schronić się zagranicę. W Pa- 
ryżu, oczekując na zmianę sytuacji w 
kraju, pędził życie niezbyt słodkie. Zna 
jomość z księżną Wołdomiru była mu 
osłodą, konieczna dla jego sentymen- 
talnej i artystycznej natury. 

Ale dla ks. Wołdomiru znajomość 
z Ogińskim i późniejsza, choć krótka 
zażyłość z ks. Karolem „Panie Kochan- 
ku“ miala znaczenie większej wagi, 
łącząc imie fej kobisty z wykitnemi 
osobistościami emigrantów polskich. 
Odtąd sprawa polska służyć jej miała 

za jeden ze sztandarów, któremi umia 
ła zręcznie osłaniać swe osobiste ce- 

i dążenia. 

Mityczne skarby perskie wyczerpa 
ły się Szybko i zadłużona księżna mu- 
siała zniknąć z horyzontu patyskiego. 
go „SIę do Frankfurtu nad Me- 

nem. Tutaj, w chwili piętrzących si 
niepowodzeń, szczęście E oaieśliwło 
się do niej i gdyby umiała opanować 
swą żądną przygód, niespokojną i sza 
loną naturę, historja nie miałaby jednej 
ze swych zagadek. . 

Los chciał inaczej! 

Obi. 
(D. C. N.) 

DIE 

wygłosi w sobotę s 

  

— (Cihrześciłański Uniwersytet Robotni- 
czy powiadamia, że w niedzielę dnia 31 
stycznia r,b. o godz, 1 ks, proi, d-r Wale- 
rjan Meysztowicz wygłosj w salj Chrz, Do- 
mu Łudowego przy ul, Metropolitalnej Nr, I 
odczyt p.t.: „Rodzina j wychowanie”, Wstęp 
wolny, 

RÓZNE 
— Sekretarz _ międzynarodowego 

związku miast p. Frankel z Brukselli ba 
wił wczoraj w Wilnie i m. in. odbył 
konierencję z p. prez. Folejewskim w 
sprawie wydawanego przez biuro Zwią 
zku dzieła o miastach. 

W monografji tej jedna strona zo 
tsała zarezerwoana dla Wilna. 

Wieczorem p. Frankel opuścił Wii- 
no, udając się do Warszawy. 

— Nabożeństwo w meczecje w dniu 

imienin Pana Prezydenta, | lutego, w dniu 

imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Pożskiej, o godzinie 10 r, odbędzie się w 

meczecje nabożeństwo, o czem Muftjat po- 

daje do wiadomości muzułman, 

— Propaganda walkį z bezrobociem, — 
Sekcja Propagandowa Wojewódzki: Ko- 
'mitetu do Spraw Bezrobocja ogłosiia wśród 
kompozytorów wile ich konkurs na motyw 

muzyczny, nadający sję do wykonywania w 
tokalach publicznych, jako hasło przypo: 
nające społeczeństwu potrzebę pomocy bez 
robotnym. W wyniku konkursu jury w 0S0- 
bach p, dyr, A, Weleżyńskiego, R. Rubin- 
sztejna, W, Hulewicza, A, Markowa į K. 
Wyrwicz - Wichrowskiego, wyróżniło utwór 
znanego kompozytora p. Eugenjusza Dzjewul 
skiego, W najbližszym czasje usłyszymy tę 
pobudkę w wileńskich teatrach, kjnach, ka- 
wiarniach j przez radjo, 

Uchwałono dla jaknajsj'niejszego skon- 
centrowania uwagi społeczeństwa na palącej 
kwestjj walkį z bezrobocjeni, zorganizować 
w pierwszcyh dnjach marca „Dzjeń dla bez 
robotnych*, w którym między įnnemi projek 
towane jest urządzenie Wielkiej Loterjj Fan 
towej, Wjeczoru Artystyczno-Literackiego w 
formie żywej gazetki oraz wydanie populer- 
nej, jlustrowanej Jednodnjówki Satyrycznej, 

Współudział przyrzekły najwybitniejsze si 
ty literackie i artystyczne Wilna. 

— „Co mžją do powiedzenia zwierzęta”. 
Komunikujemy, że fóm „Co mają zwierzęta 
do powijedzenia* będzie wyświetlany j w 

niedzielę w dniu 31 stycznia 1932 r. od g. 
12 do g. 15 w Kinie Miejskiem na zakończe 
nie tygodnia propagandowego Tow, Opieki 
nad Zwierzętami w Wilnie, 

— Roczny bilans wypadków, — Policja 
opracowuje jeszcze sprawozdanie o stanie 
bezpieczeństwa na terenie województwa wi 
leńskiego w roku ubjegłym. 

Wprawdzie niema jeszcze wszystkich da 
nych, lecz już z dotychczasowych zestawień 
wiynjka, że przestępczość w r. ub, w stosun 
ku do r, 30, wzrosła conajmniej o 4—6 prc. 
Dotyczy to przeważnie kradzieży j włamań, 

Natomiast zestawienia KOP wyraźnie 
wskazują, że przestępczość na pograniczu 
zmalała (prócz przemytnictwa) Np. napa- 
dy dywersyjne całkiem nie były notowane, 

POCZTOWA 

— O należyte irankowūnie Hstów. — W 
ostatnich czasach urzędy pocztowe na sku- 
tek wzmożonej kontroli zaobserwowały wiel 
ką ilošė listów niedostatecznie opłaconych 
znaczkami pocztowemi, 

W związku z tem, Dyrekcji Poczt i Te- 
iegrafów w Wiinje dowiadujemy sję, że w 
myśl obowiązującej ordynacji pocztowej li- 

r į wogóle wszelkiego rodzaju przesyłki 
towe, niedostatecznie albo wcale nie- 

opłacone, obcjążane są dopłatą w podwój- 
nej wysokości brakującej taryfowiej opłaty; 
którą w razie. nieujszczenia przez adresata 
ściągają urzędy pocztowe od nadawcy w 
trybje postępowania przymusowego w admi 
nistracjį, 

Pniėwaž koszta przymusowego ściągania 
nawet drobnej sumy są dość znaczne (od 5 
złotych za egzekucję), przestrzegamy nadaw 
ców przesyłek listowych przed !ekkomyśl- 
nem nieujszczanjiem opłat pocztowych, gdyż 
masowe uchyłanje sję od opłat pocztowych 
zmusza Dyrekcję do bezwzględnego egzekwo 
wanja nawet drobnych należności, 

BALE I ZABAWY 
—- Dancing Towarzyski, Odbędzie się 

w dnju 30 stycznia r,b. o godz, 23 w cukier 
ni B, Sztralla (Mickjewicza 12) staraniem 
Centrali Opiek Rodzicielskich Średnich Za- 
kładów Naukowych w Wj!nie, dochód z któ 
rego przenącza się na Kolonje Letnie dla 
chorych į niezamożnych ucznj, 

Bufet na miejscu, obfjcje zaopatrzony, 
Wstęp 2 zł., akademicki I zł, 
— Clou karnawałowe Wilna, Z ust do 

ust podawana jest wiadomość, że już poju- 
trze t. į, 1 lutego r,b, w Salonach Ofjcer- 
skiego Kasyna Garnizonowego odbędzie się 

cieszący się zawsze ogroimnem prwudztenjem 
XIll-ty Doroczny Bal Ogólnoakademicki, 
Bał teń odbędzie się pod hasłem: „Niech ży- 
je trzynastka”, Urok tego balu jest nieprze- 
zwyciężony j dłatego Śpieszy tam elita: to- 
warszyska, finansowa, akdemicka, wojskowa, 
intelektualna, urzędnicza į <ryzysowa, Akar 
demik sam jest bjedny, pomimo to część 
dochodu przeznacza na rzecz jeszcze bjed- 
niejszych bezrobotnych, Zaproszenia są do 
nabycia u p.p. Gospodyń i w Pratniej Po- 
mocyp (ui, Wielka 24). 

— Opieka Rodzicelska przy Państwowej 
Szkole Rzemieślniczo - Przemysłowej w Wil 
nie urządza bał dn, 1 lutego w Klubje Han- 
dlowo-Przemysiowym, ul, Mickiewicza 33, 
Spodzjewana obecność Pana Wojewody z 
Panją Wojewodziną. Gospodarze honorowi: 
Starsta Grodzki p ., Kowalski, p, Prezes Sto 
warzyszenja Techników Polskich w Wilnie 

inż, Wł, Hajdukjewicz, Naczelnik Wydziału 
Szkół Zawodowych p. Ludwik  Kuczewski, 
Dowódca I pp. leg, pułkownik Zygmunt 
Wenda, Inspektor Policji Państw, w Wilnie 

p. Leon Izydorczyk, p. Władysławostwo 
Chojniccy, inż. Augustostwo Przygóccy, pre 
zydent Izby Rzemjeś!njczej p. Szymański, 
Dyrektorostwo Janostwo Skawińscy, rejento 

stwo Sewerynostwo Buhuszewjczowie, p. Je 
leńska, Dr Sumorok. Początek o godz, 22ej, 
wstęp 3 zł., dła pań j akademików — 2 zł. 
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SŁOWO 

Pód skrzydłami gęsi ulotki komunistyczne Kłopoty podatkowe 

1 TAK SIĘ ZDARZA,,. 
Swego czasu, lat temu ze cztery, p, A, T. 

miał fołwarczek w powjecje wileńskim, Ale 
że dochodów było wiało, wydatków zaś nie- 
pomiernie więcej, a najwięcej gniotły go po 
Gatki, postanowił sprzedać swoją pos'adłość, 
W smutku pocieszała go myśl, że uwolni się 
na zawsze od trapiącej zmory podatków. Nie 
dane jednak było zaznać p, A, T, spokoju, 
Jakby za kare za wyzbycie się ojcowizny, 
dręczyły go mściwe boginie Erynje, nasyła- 
jąc raz po raz nakazy płatnicze za dawno 
sprzedany majątek, Zarekiamował p, A, T. 
raz, zareklamował drugį, sie to nie pomogło, 
Znów przysłali nakaz, Poszedł zgnębiony 
płatnik do Urzędu, okazał dokumenty sprze- 
dažy į uzyskał zapewnienie, jż przykra po- 
myłka zostane usunięta i odtąd będzie mógł 
spać spokojnie! 

Gdybyż toi Pewnego pięknego połudaja 
zjawia się sekwestrator, j jak to zwykle se- 
kwestrator nie Ić nie chce, żąda pie- 
niedzy, a jeżież nie... meble pójdą na furkę, 

za którą szanowny płatnik zapłaci! Sytuacja 
przykra, Dać zabrać mebie — zą się, 
«to wie kjedy i jak wrócą,., Nic niemogąc 
poradzić p. A. T, płaci sekwestratorowi pie 
ujądze, a san: w te pędy goni do Urzędu, 
Z iurją wpada, robi okropny gwałt i lament, 
ckazuje znów dokurienńty,,, 

Odzyskał z powrotem swoje pieniądze, a- 
le nie może odtąd spać spokojnie, Kto wie, 
czy łada dzień znów nie zajedzje przed dom 
wóz po rzeczy za urojony podatek? 

* Podskarbį, 

7 SĄDÓW 
FABRYKANT DOWODÓW OSOBISTYCH 

PRZED KRATKAMI SĄDOWEMI 
W połowie 1924 r. Urząd Prokuratorski 

przy Sądzje Okręgowym w Wilnje otrzymał 
list anonimowy, 

Nieznany autor listu powiadomił proku- 
ratora o założeniu iabrykj dowodów osobi- 

stych, przez tr. poniystowych Wilaian, 
Naskutek doniesienia aresztowano wów- 

czas A, Bieleńko — szefa fabryki, H, Bje- 
'enkową i J. Załkinda — pomocnikówi Bje- 
leńki, 

Dochodzenje wstępne ustalito, że zatrzy 
mani rzeczywiście ułatwja; przybyszom z 
Rosji sowieckiej przeprowadzenie wszelkich. 
formalności związanych z uzyskaniem oby- 
watelstwa, 

W tym celu posługiwano sję fałszywęmi 
wyciągami z ksąg meldunkowych, sporzą- 
dzano nieprawdziwe akta notarjalne jtp, Ze- 
brany materia: dowodowy wystarczył, ażeby 
Urząd Prokurtorski sporządził akt osharże- 
nia przecjwko Bieleńec, 

Wczoraj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Okręgowego. Po przeprowadze 
niu przewodu sądowego j wysłuchaniu stron, 
został ogłoszony wyrok, mocą którego Bieleń 
ko został skazany na 8 mi więzienia, 

Kara ta na mocy amnestji została zmniej 
szona © połowę, 

EDS SESI KES ZZA Й 

Stroie balowe nie obowiązują, Dochód prze 
znaczony jest na niezamożnych uczniów 
Szkoły, 

— Czarna Kawa 2-go lutego, — Zapo- 
wiadana przez Wojewódzki Komitet do 
Spraw Bezrobocja „Czarna  Kawa-bridge', 
która się odbędzje dnia 2 lutego, w górnej 
sali hotelu Georges'a, wywołała, jak należa 
ło sję spodzjewać, wielkie zajnteresowanie. 

Szereg atrakcyj artystycznych urozmaici 
występ doskonałego Chóru Pocztowców, któ 
rzy również zadekłarowali udzjał swej orkje- 
stry 

Ponjeważ jlość zaproszeń jest ograniczo- 
na, trzeba zawczasu zwracać się do Komite 
tu (Magdaleny Nr 2, pok, 23) po karty wstę 
pu pozostałe w niewielkiej jlości, Wstęp tył 
ko 3 zł., akademicki — i zł 50 gr. 

Cały dochód na rzecz walki z bezrobo- 
ciem, 

— Wiileńskie Towarzystwo Wjoślarskje 
zwyczajem lat poprzednich urządza bal w 
dniu 6 !utego br, w salach hotelu Georges'a, 

Pełni humoru i werwy nasze wioślarki j 
wioślarze wprowadzają u siebie na balach 
miły, beztroski nastrój, — śpieszcie więc 
tam wszyscy, kto chce się naprawde zaba- 

wić. 
Do tańca przygrywać będzie pierwszo- 

rzędna orkiestra, 
Całkowity dochód przeznacza się na od- 

budowę zniszczonego taboru i umocowania 
nabrzeża, 

TEATR | MUZYKA 
— Dzisiejsza premjćra „Mam lat 26* — 

na Pohulance, Dziś, w sobotę dnia 30 b.m, 
o godz. 8 wiecz, odbędzie się premjera gio- 
śnej sztuki lstvana Mihały, cieszącej się 
ogromnem powodzeniem na scenach europej 
skich — „Mam łat 26", Niezwykłe oryginal- 
ną tę, poświęconą najaktualniejszym zagad- 
nieniom współczesności sztukę wyreżysero- 
wał Wacław Radulski, Obsadę stanowią p.p. 
Ładosjówna, Malinowska, Molska,  Lubow- 
ska, Kamińska, Sławińska,  Szurszewska, 
Zjelińska, Bielecki, Borski, Budzyński, Do- 
mański, Gliński, Jaśkiewicz, Loedl, Wasi- 
lewski, Wyrzykowski, Wołłejko, Zastrzeżyń- 
skį į inni, Szereg numerów tanecznych w 
wykonaniu zespołu girls, ożywia akcję. Po- 
mysłowe dekoracje W, Makojnika, kostju- 
my z własnych pracowni, oraz układ tań- 
ców Z, Karpińskiego, stwarzają w sztuce 
tej atmosferę ułtra-nowoczesną z wyraźnemi 
akcentami społecznemi, 

Jutro o godz, 8 wiecz, „Mam lat 26". 
— „Ta, której szukamy* w Teatrze Lut- 

nia, Dziś, w sobotę dnia 30 b,m, o godz. 8 
wiecz, ukaże się po raz drugi pelna wdzięku 
i humoru komedja Hijrschietda „Ta, której 
szukamy”, która odniosia prawdziwy suk- 
ces na wczorajszej premierze, Składają się 
na to: zarówno dowcjpna treść, pomysłowa 
reżyserja Stanisławy Wysockiej, jak również 
koncertowa gra obsady w osobach р.р. Du- 
nin-Rychłowskiej,  Jasińskiej-Detkowskiej, 
Mareckjej, Szpakiewjczowej, Mileckiego, Pu 
chniewskjego, oraz Zastrzeżyńskiego, Wy- 
tworne dekoracje kompozycji W, Makojni- 

ka przyczyniają się niemało do powodze- 
nia tej arcywesołej sztuki, 

Jutro o godz, 8 wjecz. „Ta, której szu- 
kamy“, 

— Težtr na Pohulance, W nadchodzącą 
niedzielę dnia 31 b.m. 0 godz. 4 po poł, uka 
że się kapitalna komedja „Burza w szklan- 
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Eugenjusz BODO i Stefan JARACZ 

w tych dniach w kinie „HELIOS“ 
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WILNO, — Wczoraj rano do domu Żuka 
przy uilcy Zawalnej przybyło z nad granicy 
sowieckiej półciężarowe auto z transportem 
gęsi dla tutejszych handlarzy, 

W czasje wyładowywania transportu na 
podwórko wkroczyła niespodzjewanie policja 
i ku wielkiej konsternacji obecnych przystą- 

Piła do rewizji zawartości samochodu. 
Rewizja dała nadspodziewane wyniki, bo 

wiem z pod skrzyń wydobyto całą pakę wy 
dawnictw komunistycznych, przeznaczonych 
cia miejscowego komitetu KPZB, 

\ 2 m z tem aresztewano przedsię 
biorcę i szotera, 

  

Przemytnik utenął w Niemnie 
WILNO, — Wczoraj w nocy niedaleko 

bruskjenik, przedostał sję na nasz teren zna 
ny przemytnik, b. policjant litewski Żukow 
ski, przenosząc z sobą kilkanaście kilogra- 
mów tytoniu, 

Żukowski ucjekając przed zasadzką KOP 

WYPADEK 
TRZY WAGONY WYKOLEIŁY SIĘ NA ZAKKĘCIE, URZĘ 

WiŁNO, — Przedwczoraj wieczorem na 
iaku kolejowymi Iwacewicze — Świętawo- 

gł wykolejeniu lokalny pociąg miesza- 

    

   ostrym zakręcie tuż pod Iwacewicza- 
mi trzy wagony zeskoczyły z szyn i spadły 

da rowu, 

  

ce wody* w reżyserji dyr, M. Szpakjewicza, 
Będzie to przedostatnie przedstawienie tej 

arcywesołej komedjj, która wkrótce schodzi 
z afisza. Ceny zniżone, 

— Teatr w Lutni, W nadchodzącą nie- 
dzielę dnia 31 b.m, ujrzymy © godz, 4 po 

poł. po raz przedostatni w: sezonie szampań 
ską tarsę p.t. „Hulła dj Bulla" w kapital- 

nem wykonapju czoiowych sił zespołu, Ce- 

ny zniżone. 
-— Poranek w Teatrze Lutnia, W nje- 

dzielę dnia 31 b.m, o godz. 12 w poł, ukaże 
się fantastyczna bajka Grinmma „Królewna 

Śnieżka" w reżyserjj W, Radulskiego, po 

cenach bardzo niskich. Dzieci, które jeszcze 

tej bajki nie widziały, powinny tłumnie ze- 

brać Się na widowni Teatru Lutnia, aby 

podziwiać królewnę śnieżkę, pięknegoo kró- 

lewjcza, siedmiu karzeikow j wiele innych 

cudów. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos: „Romans”, 
Hollywood: „Upiór Paryża”, 
Casino: „Madame Szatan“, 
Pan: „Cajn* (Miłość Dzikuski).. 
Stylowy: „Maradu”, 
šwjatowid: „Upadly Alnioł". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Runął komin w Depo kol, — W 

Depo kolejowem przy stacji Wilno w 

czasie rozbierania rusztowania, runął 

niespodziewanie komin wentylacyjny, 

wysoki na kilka metrów. Gruzami zo” 

stał zasypany robotnik Radziuk Ed- 

ward, zamieszkały przy ulicy Wileń- 

skiej 12. 
Radziuka koledzy wydobyli z pod 

rumowisk z licznemi obrażeniami gło- 

wy i zgniecioną klatką piersiową. 

Rannego w stanie bardzo ciężkim 

odwiezićno do szpitala Żydowskiego. 
-— Nagłe zgony, — W nocy z dnia 28 na 

29 bm, w swem mieszkaniu przy ul, Św, 

cego Nr 8, wskutek wady serca zmarł 

Sztejnberg Lejba, lat 63. Zwłoki zabez 
ono do decyzji władz prokuratorskich, 

Y tymże dniu wskutek wady serca zmarł 

nagle Kolendo Adam (šmiglego 46), dozor 

ca więzjenny na Łukiszkach, Zwłoki zabez- 

pieczono, ke e 

— Areszty komunistów. -— Policja 

dziśnieńska aresztowała kilku członków 

b. „Hromady*', którzy przy pomocy e- 

imisarjuszów z za kordonu założyli w 

kilku gminach jaczejki komunistyczne. 

W wyniku przeprowadzonych rewizyj 

osadzono w więzieniu 9 wywrotow- 

ców. : 

— Zatrzymanie przemytajka, — Na stacji 

osobowej Wilno zatrzymana została Beren- 

sztejn, Estera, bez stałego "njejsca zamie- 

szkania, z 32 klg. pieprzu, pochodzącego Z 

przemytu z Łotwy. 

a 

    
   

GŁĘBOKIE 

— Napad na drodze. — Na drodze 

Porpliszcze — Głębokie, na jadącego 

saniami Szymona lwańskiego z Por- 

piiszcz, napadło dwóch osobników, któ 

rzy przydusiwszy g0 zrabowali kilka 

dziesiąt złotych gotówką i zbiegli. 
KURZENIEC 

— Nieszczęśliwy wypadek. — Na 

ulicy Miadziolskiej w Kurzeńcu upadł 

na chodnik Kazimierz Piotrowski, któ 

ry doznał pęknięcia czaszki i w parę 

chwil potem zmarł. Rodzina tragicznie 

zmarłego ma wystąpić przeciwko 

gminie miasteczka 0 odszkodowarie z 

racji śmierci żywiciela rodziny. 

DUKSZTY 

— Ognisko kolejowe w Duksztach jest 

prawdziwem centrum oświaty w naszem 

miasteczku nadgranicznem. W jego lokalu 

odbywają się częste odczyty, wygłaszane 

przez przyjezdnych prelegentów, przedsta” 

wienia amatorskie, wystawiane przez sekcję 

dramatyczną „Ogniska”* oraz liczne zabawy. 

Z lokalu Ogniska urządzonego według 

potrzeb pracy ošwijatowo-kulturalnej, ko- 

rzystają prawie wszystkie miejscowe orga- 

nizacje, Ё Z 

Dzięki uslnym zabiegom sprawnie Gzia 

łająacego zarządu Ogniska zostało zaprowa- 

dzone w Ognisku naszem w ostatnim _ Cza” 

sje oświetienje elektryczne, To też Ognisko 

będzie mogio zaspakajać prawie wszystkie 

potrzeby kulturalne naszego miasteczka, 

"W niedziełę 24 bm. przybył z Wilna do 

Dukszt p. Ludwik Kohutek magister prawa, 

wysłany przez Akademicką Harcerską Dru- 

żynę, i wygłosił w naszem Ognisku odczyt 

na temat „Powstanie styczniowe”, 

Ludność miejscowa, w liczbie przeszło 

100 osób, wysłuchała z zainteresowaniem 

ciekawego odczytu p. Kohutka, Zebrani, Fo 

rwani słowamj mówcy, wynagrodzili jego 
przemówienie oklaskami, 

Ognisko duksztańskie jest z Akademicką 

Drużyną z trwałym  kontakcje, wynikiem 

czegó są już'3 odczyty i jedno przedstawie 

nie, odegrane przez zespół Drużyny w roku 

ubiegłym, „Duksztanin* 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr, 82104. 

począł wycoiywać się z powrotem ku gra 
nicy i w pewnym momencie rzucji się do 
Niemna, chcąc wpiaw przedostać się na te- 
ren iitewski, Ranny kilku strzałami kopistów 
Żukowski utonał na środku rzeki, 

KOLEJOWY 
DNIK POCZTOWY 

  

   RANNY 

  

Wywraca, się wagon pocztowy przy- 
gniótł znajdującego się wewnątrz urzędnika 

50, Каппесо 200- 
pod opiekę 

Modz 
wydoby 

pocztowe. 
iano wc 

lekarza, 
Na miejsce ki 

Dzisny j komi: 

SPORT 
BRAWO BOKSERZY! 

Nieruchijwi dotychczas bokserzy nasj 
uszałj się ostatnio, Wielkie imprezy 

ybko po sobje następują, a pozatem do- 
wjadujemy się <coraz częściej a nowych, co 
raz to nowych adeptach sztuki bokserskiej, 

W dniu 2 lutego Okręgowy Ośrodek urzą 
dza w swojm lokalu przy. uż, Ludwisarskiej 
4 eliminacyjne zawody bokserskie, tak zw. 
—pierwszy krok bokserski, Do tej konkuren 
cji mogą stawać wszyscy początkujący bok 
serzy stowarzyszeni i niestowarzyszeni, — 
Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek WF, w go 
dzjnach urzędowych oraz podczas trenjn- 

gów. с 
Półijnały o godzinie 10 rano — finały o 

godzinie 19 wieczór. 
A więc narybek szkołny mozolnie przez 

długie miesjące, pokaże czego się na- 
uczył, Ciekawe to będzje widowisko, bo 
— kto wie, może się jakiś „Ran* wy- 
łoni albo przynajmniej Pilnik, 

Mało tego — juź wi kilka dni potem — 
7 lutego — będziemy mieli imiędzymiasto 

  

   х 

  

      
tastrvoiy wyjechała policja z 
ja kolejowa, 

    

  

   

      

     

  

wy mecz, Międzymiastowy o że prze 
ciwnikiem reprezentacji wileńs będzie 
drużyna Klubu Sportowego C.W,S. (Cen- 
tralne Warsztaty Samochodowe —- Warsza 
wa), 

Jest to drużyna, która zdobyła w tym ro 
ku wicemistrzostwo okr. warszawskiego 

po Polonjį, którąśmy widzieli niedzwno), 
W skladzie jej znajduje się kilku dcskona- 
łych zawodników, jak: Wieczorek, Karpiń- 
ski j.. Goss, ten sam Goss, torego n.jeli- 
śmy ogłądać na nieczu 7 ją, a który 
nie przyjechał, Teraz jasnem jes i 

О j koro w 

  

    
          

  

      Z SU, 

Szczęśliwi cj bokserzy! Śniegu anj mro 
zu jm nie trzeba do zawodów, a że tro- 
chę szczęki pobołą,,, To j co? Można się 
przyzwyczajć. (t), 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ROMANS“ — „HELJOS“ 
  

kowców Grety Garbo: 
„Natchnjenie“, į „Romans“. jeż 
chodzį o nowości, pozostaje tyłko czekać na 
„Mata Hari“, gdzie gra ona z Ramonem No- 
varro, 

„Romans* jdzje w „Heżjosje* w wersji 
niemej, jeżelj nie liczyć kilku odezwań się. 
Obraz zyskał na tem. Greta Garbo była 
osnuta urokiem tajemnicy, a skoro tajemni 
ca przemówi, przestaje być sobą, — Ani 
trochę nie zyskuje Greta Garbo, gdy jej ka- 
żą mówić, Ma natomiast niezmiernie cje- 
kawe możliwości w skupionej  mimicznej 
grze. 

„Romans“, to opowieść wieku ubiegłego, 
Postać bohaterki, w styłowej oprawie ucze- 
sania j toalet pełna jest romantycznego na- 
stroju, Cały film stoj tym fiastrojem. Nie 
pierwszy to już raz odtwarza Greta Garbo 
tragedję damy kameljowej i trzeba przyznać, 
że w „Romansje“ jest bardzjej doskonała, 
Wytworny partner Lewis Stone we wszyst- 
kich filmach sekunduje Grecje Garbo. В w 
„Romansje” widzimy go również, Wadą fjl- 
mu jest mała niejogiczność, Patefon gra ni- 
by w czasje całego opowiadania dziadka. 
A któż przestawiał igłę? 

Nad program barwna j mełodyjna rewja 
amerykańska, oraz reportaż wojskowy z dy- 
skretnemj szczegółamj porannej garderoby 
dzielnych rezerwistów, Tad. ©. 

„CAIN* W „PANIE, 
Niema ten Cajn nic wspólnego z Kainem 

biblijnym, Chyba tylko to, że pozostała mu 
rogata dusza, pchająca go z miejsca na miej 
sce po całym świecje, aż zawędrował na bez 
udną wyspę, leżącą zdała od wszelkich dróg 
wodnych, I tu zaczyna się ciekawe studjum 

natury ludzkiej, Prymityw i prostota panuje 

na małej wysepce. Rządzą tu prawa natury, 
Mężczyzna zwycięża kobietę, iamie ją siłą, 
a jednocześnie pod jej władzę podpada, zwy 
cjężony urokiem. Mężczyzna biały, kobieta 
— czarna, ale natura ludzką nie ma koloru, 
— Ma natomiast piętno tułaczki, Mężczyzna 
zaczyna tęsknić do dawnego życja, Szybko 
ednak wraca do spokoju na bezludnej wy- 

spie, gdzie czeka go kobjeta, dzjeci j wol- 
ność, podczas gdy odgłosy ze świata przy- 
niosły jedynie zgrzyty. 

Ucieka więc człowiek nazawsze od zgieł 
ku i wraca do natury, — Fjlm ma ciekawe 
założenie jdeowe, Trochę w nim robjnzona- 

dy, sporo poezji, a najwięcej myśli Rous- 

seau'a, — Zdjęcia dobre, 
Plajnaery urozmajcone. Sceny z krajow- 

camį zwięzłe i obmyśłone, Okazy fauny 
ograniczają się do dwóch ślicznych lemu- 

rów i węża, Ale po obfitych w zwierzynę 
obrazach afrykańskich, nie razi to wcale, — 
Nastrój samotnej wysepki zyskuje na tem. 

— Nadprogram irancuska groteska „Para- 

mountu“, Tad. ©. 

wilcze 220% .& $> tę BA 

STOW, KATOL. MŁ, AK, „ODRODZENIE 

zawiadamia, że w niedzielę 31 b,m, po mszy 

świ, odrodzenjowej odbędzje się w lokalu 

własnym krótkie nadzwyczajne  zebranje 

ogólne, Wszyscy członkowie „Odrodzenia 

mają bezwzględny obowiązek przybyć, Do 

nieobecnych zostaną ' zastosowane rygory 

organizacyjne, 
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Pl. Orzeszkowej 
—jerczolimka 

UWADZE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 

DLA ZBADANIA USTEREK ARBONU 
Przed kilku dniami stu kilkudziesięciu 

mieszkańców: Wilna, a ściślej, jednego Z 
przedmieść, leżącego na terenie Wjelkiego 
Wjilna, Jerozolimki, położyło swój podpis na 
viście domagającym sję wznowienia iinjj au 
pe am: piac Orzeszkowej — Jerozokm 
ca,. 

: Linja ta, ożywiona bardzo w, porze let 
aiej i nie owa w porze zjmowej zij- 
kwidowana z po objęcju przez „Ar- 
bon“ komun:kacjj miejskiej, 

Nic dziwnego, że Arbon zlikwidowai ją, 
na przecjeż i bez niej b, poważne trudna- 

maniem bodaj jakiej — ej 
ości ruchu na linjach śŚródmiej- 

  

   

            

Nowe autobusy nie mogą sję dwoić, 
troć, — to zrozumiałe — musiał więc ulec 
redukcji zasięg Arbonu, Dokonano tego ku 
sztem przedmieść, kosztem obywateli mia- 
sta płacących te same, co i śródmieścjanie 
podatki, Likwidacja omawianej linji jest 
źródtem rozgoryczenia wiełu stałych pasa- 
żerów, Cóż mogą jch obchodzić .kiopoty 
Arbonu i czyż świadomość, że centrum 
miasta ma europejską komunikację powetu. 
ie im krzywdę wyrządzoną? Chyba nie, 

  

    

    

     

х Jakież jest wyjście z tej kłopotliwej dła 
wiełu mieszkańców Wjlna sytuacji?, 

W myśl umowy Magistratu z Arbon 
  

ten ostatni obowiązany jest: „w mjesią- 
cach letnjch uruchomić w godzinach “przed 
i poobjednich wozy, dochodzące do Kolo- 
njį Magistrackiej į Jerozolimki“. „W mie- 
siącach letnich'*, a więc w miesiącach, kie 
dy ruch na tych linjach wzmaga sję wieło 
krotnie j przedsiębiorca czerpie znaczne 

zyski, В 
Pomijając już mglistość określenia obo- 

wiązków Arbonu: „w miesjącąch letnich" 
(od i do?) oraz „przed į pobiednich““ (u 
mnie objad jest np, o 5,30 wieczór) nale 
ży dziwić sję, że Magjstrat zjgnorował zu- 
pełnie swojch obywateli, pozbawiając ich 
WADE autobusowej na tych odcin- 
ach, 

Gdyby nie punkt pierwszy umowy, gło- 
szący,. gmina m, Wilna nie upowaźni w 
zakresie swojej władzy zarówno fizycznej, 
jak i prawnej do uruchomienia w tych gra- 
nicach miejskiej komunikacji autobusowej,,, 
jak również na wiasny rachnek tego rodza 
ju komunikacji mjasto prowadzić nie bę- 
dzje..., możnaby zmusić Arbon do urucho- 
mienja tej Enjį lub oddać jnnemu przedsię 
biorcy do eksploatacji, . 

W obecnych warunkach sprawa jest bez 
nadziejna, 

Wiemy, že Arbon dotychczas nie wyko- 
uał warunków umowy, określających często 
tiiwość ruchu w mieście, co spowodowajie 

jest małą liczbą maszyn, trudno więc liczyć 
na dobrą wolę i w wypadku omawjany:n, 
Zapewne latem, kiedy linje: plac Orzeszko 
wej — jJerozolimka, lub Kołonja będą zio- 
tem jabikjem — znajdą się wozy, Arbon 
będzie zbierał plon, a mjeszkańcy, przez 
nieostrożność autorów. tekstu umowy będą 
trzy kwartały chodzić pieszo, I będa kląć 

Magistrat, 
e nawet słusznie, 

-j redakcji tekstu umowy Arbon 

muszony przez cały rok obsługiwać 
względnie Magistrat miałby prawo 

wydzierżawić ją komu jnnemu, Dziś nikt 
sę na to nie połasj, wiedząc, że w letnie 

— świąteczne dnį, kjedy iłumy špieszą do 
Katwarji, Arbon puścjłby na tę linję kilka 
wozówi i dochód odebrał, W myśł uniowy 
miałby prawo to zrobić. 

Sytuacja jest przykr: 
winien znałeźć z niej w je, Puwjmen u- 
żyć całych swojch wpływów, eby zmusić 
dyrekcję Arbonu do honorowania shi szi ych 
i uzasadnionych żądań imieszkańców miasta, 
Zresztą może to zrobić, jąc się na 
par, 3 umowy, iraktując pl. ( rzeszka 
wej — Jerozolimka jaxo linję prokrą. Frek- 
wencja będzie najlepszym wskażmysiem, czy 
jest ona potrzebna, 

Licząc na ogromny ruch w okresje let- 
nim, obecnje mogłaby ona być lekko-defi- 
cytową, choć o to niema obawy, Cztery kur 
sy azjennje wystarczyłoby zupełaje, 

Arbon, jako placówka, mająca na celu. 
jedynie dochód, j dążący do tego --—- jak 
wiemy — różnemi sposobami, będzie się 
starał wykręcjć od tego, jadnak Magjstrat 
ma możność wywarcja presjį (par, 3 prze- 
widuje karę 5000 zi, za nieuruchomienie 
iinjj próbnej). 

Komisja, wyłoniona przez Radę Miejską 
do zbadania usterek komunikacji autobuso- 
wej, niewątpliwje zechce się zainteresować 
sabotażem, uprawianym przez „Arbon'** na 
linjj Plac Orzeszkowej — Jerozolįmka, 

450 H. P. 
zily Wodnej 
do wykorzystania 

vai. LANGŲ | | 
rekiamie kinowej 
słów parę 

Nasze kjna, (zresztą nietylko nasze) źle 
reklamują swoje obrazy, Pochodzi to ze złej 
wołu, lub z jgnorancji kierowników, Zła wo- 
la objawia się w wiadomem naciąganiu pu- 
blicznoścj a nazwiska aktorów sławnych, 
którzy wcale w danyim obrazie nie wystę- 
pują, a są jedynie podani jako przykład, 
Publiczność poznawszy kawał tracj zaufanie 
i omija takje kino. — Powszechne są w 
anonsach kin superlatywy i różne „przebo- 
jowe* zachwyty o najmarniejszych obrazach, 

Ale rzadko zdarza się taka śmieszna bez- 
sensowność, jak obecnie w jednem z kin wi 
żeńskich, gdzie przy doskonałym — filmie 
„Dynamit* wymieniona podrzędnych  akto- 
rów, pomijając czciowych, to zn. Charles 
Bickiorda į Kay Jahnson! 

Same nazwiska mówią więcej, niż sążni- 
ste zachwyty, Nię warto psuć sobje jntere- 
su i lepiej się trochę poduczyć Ais ki- 

      

      

    

ale Magistrat po 
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SŁOWO 
  

ODCZYT PROF. BOHDANA ŁEPKIEGO 
o współczesnej literaturze ukraińskiej 

w I. N. B.E. W. 

Na zaproszenie I. N. B, E, W, przyjechał 
onegdaj do Wiłna znany poeta ukraiński, 
profesor uniwersytetu Jagiellońskiego, Boh- 
dan Łepkj dla wygłoszenia odczytów © Ц- 
teraturze ukrajńskiej j Tarasie Szewczence, 

Prof, Łepki zajmuje w literaturze swego 
narodu wybitne miejsce jako Žiryk-ustrojo- 
wiec, piewca jesieni (zbiory „Jesjeń”, „Li- 
ście spadają”, „Nad rzeką“) jako nowelista 
(zbiory „Z życia”, „Kara*) a przedewszyst 
„kiem jako ukrajński Sjenkiewicz, swojm cy- 
klem powieści historycznych о  Mazepje 
(„Motrja”, „Nie zabijaj”, „Batury“ i „;Pol- 
tawa“), 

Żyjąc diugie lata w Krakowie poznał 
prof, Łepki kulturę j język polski, którym 
włada.jak ojczystym. jest on jednym z nie- 
licznych propagatorów porozumienia kul- 
turałnego polsko-ukrajńskiego. Prof, Łepki 
przetłumaczył na język polski „Słowo o puł- 
ku Igora", powieść Kociubyńskiego „W pę- 
tach szatana” j; razem ze zmarłym Orkanem 
wydał antoiogję „Młoda Ukrajna*, Ostatnio 
wyszła z pod jego pióra Świetna  hjstorja 
łiteratury ukrajńskiej w języku polskim, 

W pierwszym odczycje, wygłoszonym z 
nadzwyczajną swadą i pięknym językiem, 
prelegent scharakteryzował, jakby z lotu 
ptaka, współczesną literaturę ukrajńską, po 
obu stronach Zbrucza, podkreślając silniej 
zjawiska ważniejsze j znamienne. 

Wielka wojna, rewolucja į walkį 0 w0!- 
ność odbity się silnje na fjzjognomii litera- 

tury ukrajńskiej; lecz te zmiany nie są jed- 
nakowe po obu stronach granicy, 

Ruch literacki, zduszony przez inwazję 
rosyjską w byłej Galicji, | po wojnie z 
jeszcze większą siłą. Przed wojną dominował 
w literaturze „galicyjskiej" *iryzm z silną 

domieszką etnografizmu, Po wojnie zmieniło 

się to; Skofńiczyła się baśń romantyczna, 

statykę zastąpiła dynamika, reflekcję — emo 

cjonałność, We Lwowie zaczęły się ukazy- 

wać przedewszystkiem wspomnienia wojen- 

nej, nowele į powieści o tematyce wojen- 

nej. Z tej literatury „wojennej* na pierwszy 

płan wysuwają się Turjańskiego „Poza gra- 

nicami bólu” (przejmując grozą opisy prze- 

Żyć na froncie serbskim), Hrynewyczewej 

„Niezwyciężeni" (9 strasznych cierpieniach 

ewakuowanych Ukrajńców w obozach pod 

Wiedniem) j Jurczenki „Tryptyk Sołowie- 

cki", Wymienione utwory, odznaczające się 

wjelkjemi /wałorami  artystycznemi, mają 

wartość dokumentów życiowych. Ze star- 

szych pisarzy omawiają tematy * wojenne 

Stefanyk i Cz*remiszyna, Do poezji 'udowej 

nawiązuje popularny „Śpiewnik legjionowy* 

Kupczyńskiego, Młodsi grupują się w „No- 

wych Szlachach”, wydawanych przez Kru- 

szelnyćkiegóo i w „Wiknach* (Oknach) Bo- 

byńskiego. „Oknowcy” starają się o związek 

    

  

  

Po- walczące. 
wieść, Przełożył z angielskiego Stefan Bar- 
szczewski, Wydawnictwo M, Arcta w War 
szawie 1951. 

Zane Grey. Karawany 

W brosz. zł, 6,40, w opr, płóc, zł, 8,80. 

Treścią powieści jest twarde j ciężkie 
życie pierwszych osadników na Dalekim 
Zachodzie, a zwłaszcza przewoźników kara 
wan, nazywanych od ciągłych utarczek z 
Indjanamį — waiczącymi. już sam temat da 
je autorowi nieskończone możliwoścj za- 
cjekawienia czytelnika, Zane Grey, jeden z 
poczytniejszych pisarzów amerykańskich, wy 
zyskat go, aby stworzyć niezwykłe įnteresu 

jącą i emocjonującą powieść, 
Oto krótka jej osnowa: bohater Clint Bel 

met jest jednym z pionierów Zachodu, naj 
pierw jako miody chłopiec, później zaharto- 
wany kresowiec, niestrudzony j mężny do 
wódca karawan — przewożących transpor- 
ty towarów — staczający nieustanne walki 
z zewsząd grożącymi wrogami, Cint na 
stepach Zachodu tracj wszystkich bliskich, 
rodziców, przyjaciół, opiekunów, a w mło- 
doścj a nawet towarzyszkę pierwszej po- 
dróży, W ciągu jednak swego burzliwego 
życja spotyka. ją znowu, pokochuje j odtąd 

z Zachodem, a drugiem okiem zerkają na 
Wschód: Liwećka, P;dhjrjanka i MaZurjen- 

ko, Talent dramatyczny wykazuje Gawiuk. 

Krytyka literacka ma przedstawicieli w oso 

bach Rudnyćkiego, zdolnego teoretyka į 

Doncowa, potyka, narodowca-faszysty, 

W odntiennych, lepszych warunkach, r02- 
wiija się literatura na Ukrainie sowieckiej, 
30 miljonów skupionego narodu, bibljoteka 
narodowa, muzea, jak np, całe miasto-mu- 
zeum 'wi dawnej Ławrze Peczerskiej, teatry i 
t.j. — to wszystko sprzyja rozwojowi twór- 
czości literackiej, Ukazują się setki młodych 
sił, Zgodnie z tradycją Ukrainy Zadnjeprzań- 
skiej, rozwija się tam głównie poezja, dziś 
służąca często jako „agitka”, Poezja na U- 
krajnie Sowieckiej przeszła już wszystkie fa 
zy najrozmajtszych futuryzmów i innych „iz- 
mów!'; kierunki te, jako typowo urbanjstycz 
ne, były nienaturalne dła społeczeństwa wy- 
bitnie rolniczego. W walce z dawnemi tra- 
dycjamj marzono o poezji żebetu, o roman- 
tyzmie czerwonym, zerwano z rymamį, two- 
rzona nowe wyrazy, nowe porównania, Te 
wszystkie próby nie dały jednak nic trwałe- 
go. Z całej powodzi nowych sił, gdzie ta- 
lent graniczy z maniactwem, genjusz z wa- 
rjacją, wysunęlį sįę na czoło trzej poeci: Ty- 
czyna, Rylskį į Sosiura, Pjerwszy autor prze 
ślicznych „Klarnetėw słonecznych”, jest por 
etą ogromnej 'miary, mistrzem słowa, czer- 
wonym panteistą, kocha jednak naród i tra- 
dycję; dotąd nie mógł uzgodnić rytmu re- 
wolucjj z własnym, to też zatraca się, Ryl- 
ski, dziedzic historycznego imienia, stoi na 
czele neoklasyków ukrajńskich. Dła czytelni- 
ka polskiego cjekawy, jako niezrównany tłu 
macz „Pana Tadeusza*, Sosiura, robotnik, 
górnik, jest szczerym piewcą rewołucjj. 

Proza nie wykazuje tego umiaru, co po- 
ezja; rzeczy naogół słabsze, ale i w tej dzie- 
dzinie jest kilku pisarzy utalentowanych 
(Iweziko, _ Pidmohylnyj,  Mychajtyczenko, 
Kosynka (świetny małarz zrewo!ucjonizowa 
nej wsi ukrafńskiej) i Chwyłowyj 

Krytyka literacka jest w trudnem polo- 
żeniu, musi tworzyć nową poetykę i mark- 

sowską historję literatury, Wiele prawdzi 

wych talentów, nie mogąc sprostać nowemu 
zadaniu i zgodzić się z « runkami twórczo- 
ści pod cenzurą, załamuje się. 

Na emigracji działa znany Wynnyczenko i 

powieściopisarz Petro Pancz, autor „Bez 

atutu", gdzje przedstawił rozkład armji car- 
skiej i „Błękitnych  eszałonów", w których 
namalował w czarnych, nieco przejaskrawjo 

ny kolorach rozpadnięcia się wojsk Petlury. 

Dla jłustracji prof Łepkj odczytał przy 
końcu prelekcji kilka wyjątków z poezji 

„galicyjskiej" 1 „sowieckiej, 

Zakończył odczyt mocnym tonem osobi- 

stym, że wierzy święcie w zwycięstwo poe- 

zji po tej stronie Zbrucza. 

Licznie zebrane  audytorjum 

   

nagrodziło 

prelegenta długo niemiłknącemi SK 

PYREPKZRERET TAMERAETATRRKERONCE ЗОа Зя 

Radjo _wileńskie 

SOBOTA, DNIA 30 STYCZNIA 

11,58 Sygnał czasu, 12,10 Poranek szkol 

ny ze Lwowa, 13,10 Kom, meteor,, 13,40 

Uniwersytet rolniczy z Warszawy, 13,40— 

Program dzjenny, 14,40 Muzyka z płyt, — 

15,25 Przegląd wydawnictw perjod. z War 

szawy, 15,45 Muzyka z płyt, 15,45 Muzyka 

z płyt, 16,20 Radjokronika z Warszawy — 
16,40 Codzienny odcjnek powieściowy, — 
16,50 Muzyka z płyt, 17,10 „Rewolucja daw 
niej a dzisiaj” — odczyt wygłosi prof, Ma- 
rjan Zdzjechowski, Transm, na wszystkie 
polskie stacje. 17,35 Koncert j audycja dła 
dzjeci z Warszawy, 18,50 Wil. Tow, Org, 
i Kół, Roln, — komunikat, 19,00 Przegląd 

litewski, 19,20 Kwadrans akademicki, 19,55 
Program ta niedzjelę j rozmaitości, 19,45 
Prasowiy dziennik radjowy z Warszawy, — 
20,00 „Na widnokręgu" — ieljeton z War- 
szawy, 20,15 Koncert muzyki lekkiej z War 
szawy, 21,55 „Męki Tantała" -— feljeton z 
Warszawy wygłosi W. Grabiska, 22,10 Kon 
cert chopinowski z Warszawy, 22,40 Komu 
nikaty j muzyka taneczna z Warszawy, — 
23,00 „Akuku* — odcinek z docinkami, — 

 WAGDYRPTCAACHY ZES" LAEATĘ 
rozpoczyna się najciekawsza, 
dramatyczna część utworu. 

Artur $ijwński: — Na przełomie dwóch 
epok, wyd. Geb, į Wolff r, 1932, Cena — 
zł, 3, 

najbardziej 

Z powiatowej sekcji 
kółgospcd;ń wiejskich 

pow. wileńsko-trockiego. 

Prace Powiatowej Sekcjj Kół Gospodyń 
Wiejskich pow, W:ileńsko-Trockjego pod 
przewodnictwem p. Marji Przewłockiej w 
skład zarządu której wchodzą: hr, jadwiga 
Tyszkiewiczowa, Marja Ruszczycowa į Eu- 
genja Fjederowijczowa, pomimo dwukrotnej 
zmiany instruktorki, spowodowanej redukcja 
mi. były prowadzone bez przerwy, 

W półroczu letniem praca szła giównię 
w kierunku propagowanja warzywnictwa, 
W tym celu Koła sprowadzaiy ulepszone 
nasiona, oraz flance pomidorów į truska- 
wek, W Kole Gospodyń w Rzeszy posadzo- 
no 20000 sztuk truskawek, oraz 200 pomido- 
rów. Gospodynie w Michaliszkach same wy- 
hodowały flance pomidorów, z których mia 
ły b, zadawalające rezultaty, Przy przed- 
szkołu w Liczunach, Bezdanach i Niemen- 
czynie założono pokazowe ogródki warzyw- 
ne dla Kół Gospodyń, na wzór których u 
siebje zakładały, Zebrania odbywały się w 
ogrodach, gdzie omawiano sposoby nawoże- 
nia, pielęgnacji (cięcie pomidorów), óraz 
walki z chorobami j szkodnikami, Omawja- 
no też sprawy drobiarskie, korzyści wcze- 
snych lęgów, przyczem niektóre Koła spro-. 
wadzily jaja wyłęgowe, 

W cełu zwiększenia czystošcį į wprowa- 
dzenja higjeny w žyciu codziennem, zorga- 
nizowano j przeprowadzono 6 zespołów kon 
kursów „Zdrowia w chacie wiejskiej", Przy- 
stąpiło do tego konkursu 24 gospodarstw, go 
dząc sięna wniknięcie instruktorki j higie- 
nistki od wszystkich działów gospodarstwa 
domowego i podwórzowego, oraz stosując 
się do jch wskazówek w czynijeniu zmian, 
krotną lustrację, oraz ostateczną inspekcję 
W zespołach tych przeprowadzono cztero- 
w obecności dr. Fekjecza i agronoma po- 
wiatowego, Zakończenjem tych konkursów 
są uroczyste zebranja, propagujące czystość 
«w chacie wiejskiej, połączone z rozdanjem 
nagród, 

W listopadzie, korzystając z uzyskania 
z Komitetu Opieki nad Wsią Wileńską 100 
drzewek owocowych dla K. G, W, w Liczu- 
nach, zorganįzowano tam trzydnjowy po- 

kazowy kurs sadzenia drzewek, z którego 
korzystało 40 osób, 

Podstawową pracą w okresie zimowym 
są miesjęczne zebranja, połączone z poga- 
dankamj na tematy z dzjedzjny gospodat- 
stwa domowego, drobiarstwa j prac sezono- 
wych, Na zebrania członkinie przychodzą 
chętnie, Przeciętna jłość obecnych, 30 osób, 
W miejscowościach, pozbawionych Kółek 
Rolniczych j mężczyźni przybywają na ze- 
brania, Każde z Kół prenumeruje Kurs Sta- 
szjca, łub „Przodowujcę”, jak również za- 
opatrżyły się Koła w książkę, opracowaną 
przez WTO. i KR, dla Kółek Roln. które 
dają jasny obraz faktycznego stanu Koła, 

Zawdzjęczając czynnej współpracy leka- 
rza sejmikowego dr, Fekjecza, wszystkie Ko 
ła zostały objęte opieką higjenistek; one też 
w r,b. będą prowadzjły konkursy „Zdrowia 
w chacje wiejskiej”, Pańsw. Średnia Szkoła 
Ogrodnicza, ofiarowała dla Kół Gospodyń, 
oddalonych od wszelkich zakładów ogrodni- 
czych 500 krzewówi porzeczek, oraz 20000 
flanców truskawek, Sekcja K,G.W, zwrócr 
ła się nadto do Komitetu Opieki nad Wsią 
Wileńską o pomoc w zorganizowaniu pięciu 
zespołów konkursów ogródków warzywnych 
oraz o 300 drzewek owocowych, do posa- 
dzenia na terenach małorolnych gospodarstw 
członkiń K.G.W.W, obecnym ostatnim kwar 
tale zimowym praca pójdzie głównie w kje- 
runku kursów wyrobów wędlin, oraz przyj- 
mowanju gospodarstw do rocznych konkur 
sów drobiowych, których zorganizowano 6 
zespołów, Łącznie z tem w K,G,W, w Rze- 
szy ma stanąć inkubator, Kursy oświatowo- 
gospodarcze, gotowania, przetworów warzy- 
wno owocowych ij mięsnych, będą się odby- 
wały w 'mjarę możności we wszystkich ko- 
łach, podnosząc jakość odżywiania i samo- 
wystarczalność gospodarstwa. W porozu- 
mieniu z prof, Muszyńskim, Sekcja propa- 
guje zbieranie zjół lekarskich, co również 
przyczyni sję do zwiększenia dopływu go- 
tówkj do gospodarstw. Sekcja nadto przy 
czynnej pomocy hr, Tyszkiewicza, buduje 
łażnię w K,.G.W, w Ludwinowje, 

Nie mogąc reflektować na żadną ponioc 
z zewnątrz, zorganizowane Koła zwolna 
usamodzielniają się, a w zrozumieniu korzy- 
ści z pracy w organizacji powstają samo- 
rzutne nowe Koła, jak np. w! Bujwidzach i 
Antowilu, 
  

Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą mło» 

dzieży akademickiej U S$.B. i chcesz 
wesoło spędzić czas przyjdź 

na XII Bai Ogó!lnoakademicki 
w dniu 1-go łutego 1932 r. w Salonach 
Oficerskiego Kasvna Garnizonowego, 

    

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrebramsk> 5 

4 
„HRABIA CAGLIOSTRO" | 

Dramat w 12 aktach — według słynnej powieści A. DUMASA 
Koncertowa orkiestra pod batutą BĘ, 

Początek seansu godz. 4, 6, 8, 10. — 
Salnickiego. 

Ceny miejsc: parter 60 gr. bałkon 30 gr 
Kasa czynna od godz. 3 m, 30 do 10, 

  

„ Diwiekowy 

KINO-1EATR 

„HELIOS“   „BOĄRAKS W roli męskiej Lewis 

Na 1-szy seans ceny zniżone Seausy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

Dziśl Greta Garbo w swej ostataiej kreacji p. t. 

Stone. 
kolorow 

Nad program: Mexic w pieśni Wieika rewja 
a z tańcami i pieśniami, 

  

  

Dźwięcowe kino „C A $SINO'" — Dźwiękowe kino „HOLLYWGOD" 
DZIŚ 

Największy przebój produkcji 

Pelskiej w/g słynnej powieści 

ELIZY ORZESZKOWEJ МАМ 
— — Potežny 100 proc. Polski film śpiewno-dźwiękowy. 

Polska mowal 

Polski špiew! 

Polska muzyka! 

66 
W rolach głównych KRYSTYNA ANKWICZ i MIECZYSŁAW CYBULSKI 

Nad program: Urozmaiccne atrakcje dźwiękowe. 
Ceny miejsc w obu kinach fednakowe, — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni święteczne o godzinie 2-ej. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAŃ” 
Paryskiej, 

seŁAATR** (miłość dzikuski) 
go, szuka szczęścia na jednej z wysp, zsginionych wśród oceanu. lustrację muzyczuą wykonała 

Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

Wkrótce Mady Christlans w 100 proc, dźwiękowcu p. t. „CIEBIE TYLKO KOCHĄŁEM..."* 

Dziś! Gra zmysłów! Bunt duszy ludzkiej pr. 
Czołowy film 
o białym człowieku, który epanowany żądzą czegoś nowe- 

Początek o godz. 4, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

zeciw cywilizacji! 
dźwiękowy awangardy frzuczskiej, Opowieść m 

orkiestra ) Орегу 

  

Dziś! Czarująco-rewelacyjne 100 proc, dźwiękowe arcydzieło! Takiego <zaru i piekna jeszcze Wilno nie ogląd:! » 

  

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr e 5 A M$ Žž € Jr, | r. .;k ROZKAZU KSIĘŻNICZKI 
Wielka 36 Arcypotężna przepiękna operetka w 14 aktach, — Muzyka LEHARA. — W rolach gł. Bosko.piękna, słodka 6Наг а 

= HERVEY i amant Henry GARAT. — Śoiew! Muzyka! Tańce! — Nad program: 100 proc. dźwiękowa rysunke wa | 
koredia Flejszera p. t. MIŁOŚC WOŹNEGO: 

Kino-Teatr Dziś tryumfalce zwycięstwo filmu pcl k'ego! Nadzwyczajne arcydzieło dźuiękowe 
podług nieśmiertelnej powieści 

„ŚWIATOWID WIATR SB RORZA $tefana Żeromikieg -. 

Mickiewicza 9.   W rol. gł Marja Malicka, Euge-iusz Bodo, K. Junosza Stępowski i inni. 
Pieśni marynarzy w wykonaniu chóru Dana, Ceny miejsc nie podwyższone. Dla młodzieży dozwolone. 
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ELIZABETH ARDEN 
LONDON 

Niezrównenej dobroci preparaty 
„Venetian“ do pielęgnowania i 

vdelikatniania cery 
Poleca 

Wyłączna agentura w Wilnie 
PERFUMERJA 

J. Prużan 
ui. Mickiewicza 15. 
vis a vis Hotelu „Georges* 

Egz. od r. 1890. — Teicfon 4-82 
Sprzedaż detaliczna według cennika 

fabrycznego 
63 GB CB GOTH GW TB UD GD CB GETW Bio GO 

YTYYYYYYYYYVYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYVYYYVN 

| 
® 

ki 

ŚPIESZCIE WYKORZYSTAĆ OKAZJĘ! 
Pragnąc zaznajomić szersze kcło publiczności 
z bogatym wyborem i jakością swego towsru, 

ogłaszam 

[ati Tydzień h 
PATEFONY, ROWERY, MASZYNY do 
INSTRUMENTY MUZYCZNE oraz PŁYTY 

rm, UREWERSAŁ”* 
Wilno, Wielka 21, tel. 

      

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Poszukuję mieszkania 
z wygodami, łazienką, 3 pokojami 

mieście lub na Zwierzyńcu. 
Oferty do Adm. „Słowa pod T. T. 

w 

  

vi 

iš k IU M Eik 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 8go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Be.naidyńskiej 3 m. 3, „godnie z art, 1030 i 
1070U. P. C. podaje do wiadomości publi- 
cznej, że w dniu 5 lutego 1932 roku o godz. 
10 rano w maj. Pawłowo gminy turgielskiej 
odbędzie się sprzedaż z licytacji powtórnej, 
należącego do Witolda Waguera miajątku ru- 
chomego składającego się z 13 kcni i 4 krów 
oszacowanego na sumę złutych 3.400. 

Kemornik A. Rubom 

ŽAS G 
MAAAAAAAAAAAAAAAABAA V, & 

м и е ор 9ЫЙ 
Lekarze i 7 TJ moczogicłowe 

r o———"" i ckiewicza 4, 
DOKTOR iek oL090, 

J. BERNSZTEIN "75imod 13! —8 
choroby skėrne, we-, 

neryczna i moczo. ASAAAAKAALALAAA GLA A A 

teiowe. 
UL. Midkiewicza 28,m. 5 Kos mety ka 
przyjmuje 9-1 i 4—8, MEETA 53 
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Dr. Wolfson GABINET 

  

weneryczne, moczopł, Racjonalnej 

skórne, nl. Wileńska Ž 
1, tel. 10-075—1.4—8k 0 S metyki 
== ieczniczej 

WILNO, 
@ nicklewicza 21--4 

Urodę kobiecą 

kosmetyczny iwarzt. 
Masaż ciała, elektrycz 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* wedlug proł, Spuh- 
ła. Wypadanie włosów. 
łupież.  Indywidualii 
dobieranie kosmetyków 

NI 
SZYCIA, RÓŻNE 
GRAMOFONOWE 

3 
« 

ki racjonalnej, 

12 83. W. Z. P. 

m.
..
 

konserwn- i 
je, doska- tey 

nali,odświeża, usnv:a 
lej skazy i braki, Masa? 

e 

Philipsa. Dzieli: 30, *sscja) oraz łacina i ы 
grecki. Lekcyj udziela. M 1; 0d 2 —. S-ej. 

do każdej cery. Ostst- 
nie zdobycie kosmety- 

|__ą Spec matematyki, Codziennie od g.10—5 45 Adm, 
48 

    

Brwi ać MAAASAAAAAA AAA AAA 

Aaa) Lokale 
Iregaluje. Megaišlaga. "Vvvvvevysevs sese soss 

ооы Ćediś 2 mieszkania esmetyki 

Leczniczej z 3 14 pokoi I, Hrymiewicsowej. „. otkiemi wYgOdła U i 
ui, WIELKA 22 16 m3, nowoczesnemi, wanna 

.wg. 6-11 4-7 na miejscn do wyns- 

1
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W. Z. P. X426 Jęcia. Wilno, ul. Sło- 
—.... Wackiego 17. 

Ma ; 2 pokoje 
ączące się komtortowo 

Akuszer*i umeblowane z wygo- 
ERYTTRCTTYYTYWĄ dami do wynajęcia I-e 
ALE а: piętro, dla bezdziet- 

  

AKUSZERKA nych. Oglądać w sobo- 
tę i niedzielę od 10 d 

ŚMIAŁOWSKA 4. portowa 23 m, 2) 
przeprowadziła się ai (naprzeciw Sądu,Grodz- 

  

Garbarska I ip. 16. Ga kiego. 
inet kosimetyczny, mma 
suwa zmarszczki, piegi, Dwór wiejski 
wągry, iupież, brodaw- przyj nie kilka osób 
ki, kurzajki, wypadauie z całodziennem b. do- 

włosów brem utrzymaniem, 
e osobne pokoje i obsłu-- _ 

ga 100 zł, miesięcznie. 
Poczta, Kościół o 3kl. 

Radjo we dworze, 
Redakcji, 

  

  

Possdv 
UEZEZERZNEZNNZNESZZĄ "IS W 
"NYVYVYVYVYVYVYVYYYY 

  

Zarządzającego 
ACC posady e 

szukvję. Zarządzałem 
większemi  orjektami, SPRZEDAŻ 
pracowałem 3 lata w ręvYWYYVYYYYYTYTYYTYM 
Dobrach W, Soleczniki 
Pana Karola Wagnera, 
posiadam dobre 1ete- 

Ak kAAkakAAAdAAAA K AAA 

IKuPno 

  

  

Kupię 

rencje.  Adr. Poczta Majątek ziemski w oko 
Dainiai pow. Osz- licy Wilna lub kamie- 

miański z. Wileńskiej nicę w Wilnie „płacę 
m Omelany, A. Cze odrazu 15 000 dolarów. 

: Ołerty do Redakcji 
„Słowa* dla J—ki, 

Matuta | "ztego AAA 
Przygotowywanie ze OLE 
wszystkich  przedmio- AOR = 
tów do egzaminów w S нв 
zakresie szkół średaich PNE 
Języki obce: trancns- 10% mi z apsratem ano 
ki, niemiecki (konwer- dowym i z głośnikiem 

ją rutynowani korepe- 
torzy b. nauczyciele 
gimn. mag. fiłozotji i 

Zgł, 
„Slowa“ pod 

Gonty "e" 
POLSKI LLOYD 

ui. Kijowska, 

  

„Matura“, 

O iii i S S i ii i a iii iii iii iii i i i ad 

JOHN LAWRENS 
+ a „ @ a a 

„Promień Miłosierdzia 
Czy widzieliście tę panią? 
— A tak, kiedy wychodziła z о - 

fanżerji. Widać było, że porządnie się 
«rapłakała,, a głos aż drżał ze złości. 
Zapytała, jak dojść do stacji. Poka- 
zatem drogę i zaraz znikła, To wszy 
sitko, co ja wiem... Już painięć mam 

złą, oho, żebym był młodszy, tobym 
pewnie więcej zapamiętał! 

— Jak wygladata ta pani? 
Podrapał się w głowę zakłopotany. 

Widocznie niełatwe zadanie dał mu in 
spektor. 

— Jak to powiedzieć... Ot.,, nie- 

wysoka,,, młoda.,, czarno ubrana,... 

Nic więcej nie udało się wydobyć 
Lannerowi z tego człowieka. Starzec 
odzwyczaił się dawno od patrzenia na 
kobiety i nic więcej nie pamiętał o 
wyglądzie nieznajomej. 

    

— Kiedy będziemy mieli więce 
czasu, poprosze was o nauczenie 

mnie obchodzenia się z różami, — za 
kończył rozmowę inspektor, — Wszy 
scy ogrodnicy londyńscy nie są was 

warci! 
— Czy pan idzie do pałacu, sir? 
=- Tak, a co? 
— Może pan odda to temu, kto 

zgubił, Znalazłem to pod oknem służ- 
bowego pokoju w trawie. 

Ogrodnik wyjął z kieszeni złoty 
medałjon i z rozerwanym łańcuszkiem. 

— Dziękuję, ia oddam to, komu 
trzeba. 

Lanner odszedł nieco, a widząc, że 
staruszek znów zajął się swą robotą, 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

otworzył medaljon, Wewnątrz znajdo- 
wały się dwie fotografje: Biłsaitera i 
czarnowłosej kobiety 0 ciemnych o- 
czach. Można było jej dać trzydzieści 
pięć lat. 

Na wewnętrznej stronie medałjo- 
nu był napis: „M H. od Z. B.*, 

Inspektor wrócił natychmiast i po- 
kazał fotografję staruszkowi: 

— Czy to nie tę panią widzieliście 

  

wczoraj? 
— Tę samą, — odpowiedział bez 

wahania To ona! 
ROZDZIAŁ X. 

DWA RAZ DWA — CZTERY. 
Wiadomość o zaręczynach Edyty z 

Ryszardem ożywiła nieco gości, ałe 
już przy obiedzie wszyscy byli znów 
osowiali i smutni. Zdawało się, że 
duch zainordowanego był stale obec- 
ny, choć niewidoczny i działał niepo- 

kojiaco па towarzystwo. 
Przed obiadem lord  Rowmand 

    

wziął Edytę na stronę o powiedzia 

Przed chwilą rozmawiałem 
przez telefon z pani ojcem. Pani wie, 
że „Pi ń* już. oddawna nie daje 

mu spokoju. Lanner telegrafował do 
Scotland Yardu! Ojciec pani zawiada- 
mia więc, że przybędzie tu osobiście 

i weźmie śledztwo w swoje ręce. je- 
stem bardzo rad z tego, bo teraz na- 
leży oczekiwać szybkiego rozwiązania 
zagadki.. 

— Czy Lanner podejrzewa ,„Pro- 
mień Miłosierdzia" o morderstwo? 

— Nie wiem, on jest bardzo о- 
strożny i nie mówi o swych podejrze- 
niach. Ale kogożby innego można by- 
ło podejrzewać po tem, jak się znalaz 
ło jego kartkę na łóżku Bilsaitera? 

  

Edyta miłczała, Czuła, że każde jej 
słowo, wypowiedziane w obronie 
„Promienia* może wywołać podejrze- 
nia. 

A zresztą, co mogła odpowiedzieć? 
Cieszyła się z przyjazdu ojca. Od 

niego dowie się wszystkiego, chociaż 
on nie lubił mówić o swych służbo- 
wych sprawach. 

— O której ojciec przyjedzie? 
— Zaraz po obiedzie, koło dzie- 

siątej wieczór, — odpowiedział łord 
Rowmand. 

Edyta odziedziczyła charakter oj- 
ca. Oboje byłi ludźmi zdecydowanymi, 
upartymi i nie cofającymi się z raz o” 
branej drogi, Spotkanie ojca z córką 
mogło nabrać charakteru dramatu, 

Przy obiedzie Edyta usiadła po- 
między narzeczonym a Storidgem.     — Słyszałem, że ojciec pani ma tu 
przyjechać — powiedział Storidge. 
Jak to miło być naczełnika 
Scotland Yardu? 

—- Dlaczego? 
-- Bo pani dowie się najpierwsza 

o złapaniu mordercy. 
— Niestety, raczej ostatnia, — u- 

śmiechnęła się — Wszyscy myślą, że 
ojciec dzieli się ze mną swemi wia- 
domościami. A w rzeczywistości on 
nigdy nie mówi o kłopotach służbo- 
wych, A i ja samia nie interesuję się 
niemi zbytnio. Te wszystkie przygody 
kryminalne są mi najzupełniej obojęt- 
ne i nie zaciekawiają mnie wcale. 

— А więc i „Promień pani nie in 
teresuje?- W takim razie my wszyscy 
nie podzielamy pani zdania. Chociaż 
myślę, że pani ma rację, a nie my. 
Przykro mi, że wszyscy byliśmy do- 

tąd po stronie „Promienia'. 
— Jeśli on popełnił morderstwo, 

w takim razie nie zasługuje na współ- 
czucie, zauważył zimno Woolvort, 

—. Dlaczego pan mówi: „Jeśli*? 
— Bo dotąd, o ile wiem, „Pro- 

mień* nie zabijał nigdy, więc trudno 
przypuścić, że ten człowiek zmienił 
nagle swe metody postępowania... 
Przecież dotąd odbierał tylko bogia- 
tym ich skarby, aby oddać ubogim 

— To prawda, ale nie rozumie m, 

jak można bronić go po tem, co on 
zrobił. Nieprawdaż, miss Eblway? 

Edyta poczerwieniała: 
— ]а zawsze byłam przeciwyicz- 

ką „Promienia*, ale zgadzam się z 
Ryszardem, nie wyobrażam sobie, że 
by „Promień* mógł popełnić zbrednię. 

— Ale skoro sam pozostawił bilet 
przy trupie ofiary, jakież tu mogą być 
wątpliwości? — zawołał Storidge. 

- Ałe nie jest wykluczone, że 
„Promien“ odebrał dokument, o który 
mu chodziło, zostawił  „pokwitowa- 
nie“ i odszedł, a ktoś tnny zabił Bil- 
saitera. w 

— |Jest to przypuszczenie odważne, 
ałe mało prawdopodobne! — wtrącił 
profesor, z drugiego końca stołu. 
Wymikałoby stąd, że tej nocy aż dwóch 
ludzi odwiedziło potajemnie Bilsaite- 
ra? To niezbyt prawdopodobne. 

Tembardziej, że dokument przepadł 

rzeczywiście, — dodał Storidge. 
— Skąd pan wie? 

— Gdyby nie był zginął, inspektor 
Lanner odnalazłby go. 

— Nie wiem. Lanner przeglądał 
papiery, ale nic nie mówi e ich tre- 
Ści. A nie mówi dłatego, że w jego o- 

50 

  

  

czach wszyscy my jesteśmy podejrza- 
ni. 

Ogólne „O!* było odpowiedzią na 
ego słowa. 

Większość gości odczuwała już 
dawno atmosferę wzajemnej nieuino- 
ści, Przecież zatrzymano ich do ponie 
działku! Ale nikt nie chciał przyznać 
się do tego, że zdaje sobie sprawę z 
sytuacji, to też słowa Ryszarda padły, 
jak granat, rzucony na stół. 

— (o też pan mówi! — skrzywił 
się Storidge. — Jak mogą nas podej- 
rzewać? Zresztą wyłamana rama okien 
na jest dostatecznym dowodem. 

— Pan zapomina, że okno można 
wyłamać z wewnątrz równie łatwo, 

jak z zewnątrz, zaśmiał się Ry- 
szard. 

Rozmowa zogniskowała się na po- 
lemice dwóch sąsiadów Edyty. Dziew 
czyna póstanowiła przerwać spór, oba 
wiając się, by w zapale nie wyrwało 
się zbyteczne słowo. 

—— Nie mówmy lepiej o tej sprawie, 
które; szczegółów nie znamy! — po- 
wiedziała łagodnie. — 

— Dobrze, — zgodził się Storid- 
dge, ale muszę tylko zaznaczyć, 
że Ryszard chyba sam nie zrozumiał 
znaczenia swych słów. Przecież z tego 
co on mówi, wynikałoby, że morder 
cę należy szukać nietylko w pałacu, 

ale nawet przy tym stole! 
Edyta zmusiła się do uśmiechu i 

położyła dłoń na ręku Storidge'a. 

— Niech pan nas nie przestrasza! 

Panowie nas straszą poważnie swemi 

paradoksami! 
—. Słusznie, — dodał profesor. —- 

Trzeba rzeczywiście mieć wybujałą 

  

   

   

wyobraźnię, aby przypuszczać, że 
„Promień Miłosierdzia" siedzi przy 
tym stole. Ale myślę, że jeżeli ten do- 4 
kument przepadł (czego zresztą nie 
wiemy), czyby nie należało w nim szu 
kać rozwiązania zagadki... 

Spojrzenia obecnych zwróciły — йе 
ku mówiącemu, On zaś mówił poważ- 
nym, mentorskim tonem: 

— Jeżeli „Promień* ukradł doku- | 
ment, a , jak twierdzi Woołvort, nie 
zabił Bilsaitera, to „Promień* musi 
wiedzieć, kto jest mordercą. Tekst 
dokumentu musi rozjaśnić tajemnicę. 

— Gdyby „Promień'* oddał ten do 
kument policji, tem samem dowiśdłby 
swej niewinności, — dodała szybko 
Edyta. 

— Ale też skomplikowałby sprawę 
poważnie, — tłumaczył profesor.  — 
Wyobraźmy sobie, coby to był, gdy 
by ten dokument odnosił się kogoś z 
nas? 

Lord Romwand chciał coś powie 
dzieć, ale powstrzymał się. Wodzi ił 
tylko niespokojnym wzrokiem po obec 
nych. Przecież: Biłsaiter mówił wyraź 
nie, że dokument, zwrotu którego żą- 
dano od niego, obchodził jednego z 
obecnych gości. Ale napróżno usiło- 
wał gospodarz wyczytać coś z twarzy 
swych gości. 

Ciekawem było, czy Lanner od- 
krył już coś w tym kierunku? 

Mimowoli lord Rowmand pomyślał 
o własnym synie, siedzącym ро сти- 
giej stronie stołu, ale natychmiast od 
rzucił tę myśl. Stosunki między ojcem 
i synem były przyjacielskie i Reginald 

mówił mu zawsze o swych kłopotach 
pieniężnych.   DRE = 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


