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PRZEDŚT 
DIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

sięgarnia K Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiodzimierow. 
URÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

— K. Smarzyński. 

DĄBROWICA (Połesie) — 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 
WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „łedność*. 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S, Mateskl. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa. „Ruch*, 
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Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. { 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskie; 
N SWIECIANY — Księgarnia T-wa neb, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
FIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 

Zwžerzynski, 
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POSTAWY — Księgarni ols i * Szkol WE ka Poiskiej Macierzy: SzkoineX. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. zuczewska. 
WARSZAWA — Tow, Ksiegarni Kol. „Ruch“ 

T-wa „Ruch“. 

r. Komunikaty oraz 

  

Wober nowej szkoły w Bobų Walka w Szanghaju wre 
Japończycy bombardują forty Woo-Sung i Paosham. — Stan cblężenia w Nankinie, Projekt nowego ustroju szkolnictwa, 

wniesiony do sejmu przez rząd, wywo 
łuje w prasie liczne głosy. Nic dziwne 
go. Zorganizowana z wielkim, ofiar- 
nym wysiłkiem i ponad siły i potrzeby 
szerokim rozmachem, szkoła polska w 
ostatnich czasach zaczęła przeżywać 
wyraźny kryzys, wykazując wady w 
budowie. 

Mamy za mało szkół powszechnych 
(pamiętajmy o przeszło pół miljonie 
dzieci, które w tym roku nie mogły 
trafić do szkół!), natomiast w sposób 
dziwaczny rozbudowaliśmy szkoły Śre 
<nie, stojące przeważnie na bardzo ni- 
skim poziomie. 

Wskutek tego mamy wielką ilość 
analfabetów, spotykamy się z tak stra 
sznem zjawiskiem, jak analfabetyzm 
wtórny, co zaś do młodzieży, mającej 

średnie wykształcenie, jest ona nieza- 
radna życiowo i naogół wcale nie przy 
gotwaną do studjów wyższych. 

Należało więc pomyśleć - о konse- 

kwentnej przebudowie całego systemu 

ania i o stwoszeniu możliwie naj 

doskonalszych ram organizacyjnych. 

W ciągu szeregu lat trwała praca 

nad projektem nowego ustroju nasze- 

go szkolnictwa, aż wreszcie stanęliśmy 
wobec bliskiej jego uchwały przez 

Sejm. 
jak pojmowali projektodawcy za- 

dania szkoły polskiej, o tem dowiaduje 

my się ze wstępu do ustawy: 
Ustawa niniejsza wprowadza takie zasa 

dy ustroju szkolnictwa, które mają państwu 
ułatwić organizację wychowania j kształce 

nia ogółu na świadesnych swych obowiąz- 
ków i twórczych obywateli Rzeczypospoli 
tej, obywatelom tym zapewnić jaknajwyż- 
sze wyrobienie nioralne ф umysłowe, oraz 
jaknajlepsze przygotowanie do życia, zdol- 
niejszym zaś ji dziełniejszym jednostkom: ze 
wszełkich środwisk umożliwić osiągnięcie 
najwyższych szczebli _ naukowo-zawodowe 

go wykształcenia, | 
Mocne piękne słowa, o charakterze 

i zadaniach polskiej szkoły, są jakby 

echem świetnych tradycyj Komisji Edu 

kacji Narodwej! 
Z postanowień ogólnych na szcze- 

gólną uwagę zasługują dwa: jedno, 

mocno akcentujące podział wszystkich 
szkół na państwowe i prywatne i dru- 

gie, przeznaczające 7-klasowej szko 
le powszechnej roli fundamentu całego 
szkolnictwa. 

Do szkoły, powszechnej, która ma 

za zadanie „dać na poziomie, odpowia 

dającym wiekowi i rozwojowi dziecka, 

potrzebne ogółowi obywateli jednolite 

podstawy wychowania i wykształcenia 
ogólnego, oraz przygotowanie społecz 
no-obywatelskie z uwzględnieniem po 
trzeb życia gospodarczego". — będą 
przyjmowane dzieci, które ukończyły 

siedem lat życia. 
Szkoła powszechna ma trzy szcze 

ble: 1-szy obejmuje elementarny za 

kres wyksztacenia «'.'rego, 2-gi roz 
szerza i pogłębia materjał, przerobio 
ny na szczebłu pierwszym, wreszcie 
3-ci ma wyrobić młodzież pod wzglę 
dem społeczno-obywatelskim, 

Po skończeniu szkoły powszechnej 
młoldzież, jeżeli nie zechce przejść do 

szkoły średniej, musi się dokształcać 
na specjalnych kursach do 18-go roku 

życia; jeżli zaś pragnie kształcić się 
dalej przechodzi z siódmego oddziału 
do czteroletniego gimnazjum, składają 
cego się z obecnych klas HI -— VI. 

Program tego gimnazjum, mające- 
go tyłko jeden typ z obowiązkową ła- 
ciną, opiera się na programie sześcio 
letniej szkoły powszechnej i obok wy- 
kształcenia ogólnego, uwzgłędnia pra- 
ktyczne potrzeby życia. 

Ponad gimnazjami stoi dwuletnie 
liceum (obecne klasy VII i VIII), które 
jest podzielone na wydziały „humani- 
styczny, matematyczno- przyrodniczy, 
pedagogiczny i t.p.) i ma na celu przy 
gotowanie młodzieży szkolnej do stu- 

djów wyższych, zgóry określonego 
kierunku. 

Zadaniem szkołnictwa średniego — 

gimnazjów i liceów jest udzelenie pod 

staw pełnego rozwoju kulturalnego i 
przygotowanie młodzieży do wzięcia 
czynnego udziału w życiu zorganizowa 
nego w ramach państwowych społe- 

czeństwa, oraz przygotowanie jej do 
studjów wyższych”. 

Świadectwo ukończenia licenm о- 
twiera drogę do szkół wyższych, O tem 

mówi art. 51 ustawy: 
„W. szkołach wyższych studjować 

mogą — czytamy tam — w charakte- 
rze studentów zwyczajnych, absolwen- 

  

  

  

ci łceów ogólnokształcących, liceów 

dla wychowawczyń przedszkoli i lice- 

ów pedagogicznych, oraz szkół zawo- 

dowych stopnia licealnego, którzy wy- 

każą się świadectwem, kwalifikującem 

do studjów w szkołach wyższych, jako 

też osoby, które uzyskały takież świa- 

dectwa na podstawie egzaminu“. 
Tak zgrubsza wygląda zrąb organi- 

zacyjny szkolnictwa polskiego według 
nowego projektu. 

Łatwo pochwycić przewodnią myśl 
projektodawców. Chodziło im o zor- 
ganizowanie sieci szkolnictwa, ogarnia 
jącej równomiernie wszystkie warstwy 
społeczne, o bardzo szeroką demokra- 
tyzację szkoły, a jednocześnie o stwo- 
rzenie pewnych filtrów, ułatwiających 
selekcję młodzieży i zmuszających sa- 
mą młodzież i rodziców do zastanawia 
nia się nad dalszą drogą. 

Dziś wszyscy rodzice starają się 

ulokować dziecko w gimnazjum. Chło 

pak, czy dziewczynka, trafiając do pier 

wszej klasy, nie mając nieraz żadnych 

zdolności do nauki, musi dążyć do ma 

tury, no bo: gdzie i poco ma się za- 

trzymać? Cztery klasy, sześć klas — to 

są etapy mało istotne. 
Nowa ustawa wyraźnie zaznacza 

etapy. Dziecko, kończące szósty od- 

dział szkoły powszechnej, musi się za- 

stanowić, czy ma przejść do siódmego 

iw ten sposób zakończyć swą naukę, 

czy też przejść do gimnazjum, lub szko 

ły zawodowej, mającej również stopnie 

gimnazjalny i licealny. 
Ukończenie gimnazjum znowuż 

zmusi do zastanowienia się nad dalszą 

drogą: czy iść do liceum i na jaki wy- 

dział. ? 
Naukę w liceum można potrakto- 

wać poważniej, niż obecnie w ostatnich 

klasach gimnazjum i w ten sposób ła- 

two będzie dać szkołom wyższym do- 

bry materjał uczniowski. 
Słowem, cały ustrój jest pomyślany 

szczęśliwie i teoretycznie jest bardzo 

dobry. 
Niestcty w praktyce (a nowa usta- 

wa przewiduje zrealizowanie projektu 

w ciągu sześciu lat od dnia 1-VII 1932 

r.) okaże się on prawie niewykonalny 

i przyczyni się do nowego zamętu w 

szkolnictwie, będąacem stałym terenem 

różnych eksperymentów. 

Dziś mamy przeszło pół miljona dzie 

ci poza szkołą, za parę lat ilość ta wzro 

śnie jeszcze, Nie możemy — ze wzglę- 

du na brak funduszów — zorganizo- 

wać dostatecznej ilości nawet dwukla- 

sowych szkół powszechnych, — 0 sie- 

dmioklasowych nawet marzyć nie mo- 

żna! 
To jest jedno. Dalej: obecnie tylko 

wyjątkowa szkoła powszechna może 

przygotować do Ill kłasy gimn., dziec- 

ko, kończące szósty oddział, na przy- 

szłość nie będzie lepiei. Szkoła pow- 

szechna w porównaniu z gimnazjum 

niższem, znajduje się w gorszych wa- 

runkach ze względu na normę uczniów 
w klasie i skład nauczycieli. W gimna- 
zjum klasa, licząca 50 uczniów, jest 

zjawiskiem  nienormalnem, w szkole 

powszechnej 60 osób w klasie stanowi 

normę, są i będą klasy o wiele liczniej- 

sze. To szalenie utrudnia pracę. Co do 
nauczycieli, pomijając różnicę w wy- 
kształceniu nauczycieli szkół powszech 

nych i gimnazjalnych, pamiętać należy 

o uniwersalności pierwszych. Nauczy- 

ciel szkoły powszechnej dziś uczy ma- 

tematyki i śpiewu, na przyszły rok mo 

że mieć polski i gimnastykę, a jeszcze 

później geografję i roboty ręczne. W 

gimnazjum matematyk nie będzie uczył 

pilskiego nawet w pierwszej klasie. 

Rzecz jasna, iż każdy nauczyciel 

potrafi prowadzić wszystkie lekcje w 
gimnazjum niższem, ale nigdy nie bę 
dzie sam miał jednakowego zamiłowa- 
nia do wszystkich przedmiotów, a to 

w nauczaniu daje się jednak we 
znaki. 

Łatwo sobie wyobrazić, jak może 

być przeprwadzona nowa reforma, Po- 
nieważ zorganizowanie odpowiedniej 

ilości siedmiokłasowych szkół średnich 

w obecnych warunkach jest niepo- 

dobieństwem, reforma się zacznie od 

szkół średnich, w których się zlikwidu- 
je dwie pierwsze klasy, do trzeciej zaś, 

czyli nowej pierwszej, da się dziatwę 
ze wciąż kułejących, wskutek straszli- 

wego przeładowania, szkół powszech- 

nych. Skutkiem tego będzie nieunik- 

SZAGHAJ. PAT. — FORTY WOO- 
SUNG i POOSHAM SĄ OBECNIE 
GWAŁTOWNIE  BOMBARDOWANE 
PRZEZ KRĄŻOWNIKI I SAMOLOTY 
JAPOŃSKIE. 
MOSKWA. PAT. — RADJOSTACJA 

MOSKIEWSKA PODAJE: WEDŁUG 
OSTATNICH DONIESIEŃ JAPOŃCZY- 
CY WZNOWILI W DNIU 2 LUTEGO 
BOMBARDOWANIE SZANGHAJU I 
NANKINU PRZEZ ARTYLERJĘ LOT- 
NICZĄ. 

SZANGHAJ. PAT. — KONSUL GE- 
NERALNY JAPOŃSKI ZAKOMUNIKO- 
WAŁ URZĘDOWO KONSULOM GE- 
NERALNYM AMERYKAŃSKIEMU 1 
BRYTYJSKIEMU O ZAMIARZE JAPO- 
NjI ZAJĘCIA NATYCHMIAST FORTU 
WGOSUNG. PRZYBYŁ TU KRĄŻOW- 
NIK AMERYKAŃSKI „HUDSON”. 

NANKIN. PAT. — OGŁOSZONO 
TU STAN OBLĘŻENIA. MINISTER- 
STWO SPRAW . ZAGRANICZNYCH 
  

KOMUNIKUJE, żE CHINY ODPOWIE- 
DZIAŁY JUŻ NA NOTĘ ANGIELSKĄ 
I AMERYKAŃSKĄ, PRZYJMUJĄC 
WSZYSTKIE PROPOZYCJE, ZDĄŻA- 
JĄCE DO USTALENIA POKOJU W 
SZANGHAJU. 

KRĄŻOWNIK JAPOŃSKI 
ZATONĄŁ 

SZAGHAJ. PAT. — Parowiec angiel 
ski, przewożący z Tien-Tsinu żołnierzy 
angielskich, którzy ukończyli tamtejszy 
okres służby, doniósł, że w chwili, gdy 
przepływał między krążownikami ja- 
pońskiemi a fortem Woosung, u uj- 
ścia rzeki Wang-Hoo, był ostrzeltwa- 
ny. Parowiec nie doznał szwanku. We 
dług wiadomości z chińskiej kwatery 
głównej, jeden z kiążowników japoń- 
skich zatonął w porcie Woosung. 

NA FRONCIE SZĄ-PE; 
SZANGHAJ. PAT. — W dniu 31 

bm. zrana na froncie w Szapei pano- 

  

wał spokój. Roziegały się jedynie po- 
jedyńcze strzały. Natomiast w połu- 
dniowo-zachodniej części Szapei wy 
buchł pożar, Doneszą, iż w czasie walk 
wczorajszych po stronie japońskiej by- 
ło podobno 1 zabity 2 rannych, nato- 
miast po stronie chińskiej było kilku- 
nastu zabitych i rannych. 

UCIECZKA CUDZOZIEMCÓW 
Z NANKINU 

NANKIN. PAT. — Kobiety i dzieci 
angiełskie i amerykańskie opuszczają 

dziś Nankin, udając sie statkami do 

Szanghaju. 

NOWE PROTESTY 
SZANGHAJ. PAT. — Według ostat 

nich wiadomości marynarze japońscy 
w dalszym ciągu korzystają z konce- 
sji międzynarodowej jako bazy opera- 
cyjnej, co stanowi poważne niebezpie- 

czeństwo dła życia i mienia cudzoziem 
ców i Chińczyków. 

Burmistrz Szanghaju wystosował 
dziś nowy protest do rady miejskiej, 
wzywając do przeciwstawienia się wy 
stąpieniom Japończyków, którzy Sspo- 
tykają się z pewnem poparciem ze stro 
ny władz lokalnych koncesji, tnimo ich 
zapewnień o neutralności. Takiż protest 
wysłano do konsuła generalnego japoń 

skiego, występując przeciwko areszto- 
waniom obywateli chińskich i złemu 
ich traktowaniu przez władze więzien 
ne. 

KOMISJA ANKIETOWA 
WYRUSZYŁA DO MANDŻURII 

HAVRE. PAT, — Członkowie mandżur- 
skiej komisji ankietowej w dn, 3 bm, po 
południu odpłynęli do Nowego Yorku na 
statku „,Parjs”, Członkowie angielscy į а- 

merykańscy przyłączą się do komisją w 
Płymtouth j w Nowym Yorku, 

  

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA OTWARTA 
POSIEDZENIE INAUGURACYJNE 
GENEWA. PAT. — Punktuałnie o 

godz. 16,30 we wtorek otwarta zosta- 
ła konferencja rozbrojeniowa. Wielka 
hała Rady Federalnej wypełniona by- 
ła po brzegi. We wszystkich przej- 
ściach tłoczyli się członkowie delegacji 
i urzędnicy. Trybuny prasowe zajęte 
były do ostatniego miejsca. Przed gma 
chem Ligi zebrał się liczny tłum, który 

oczekiwał przyjazdu i odjazdu delega- 
tów. 

Pierwsze posiedzenie wypełniło 
przemówienie przewodniczącego Artu- 
ra Hendersona oraz mianowanie kom. 
weryfikacji pełnomocnictw, komisji re- 
gulaminowej oraż komisji petycyjnej. 
Najważniejsza z tych komisyj jest ko- 
misja reguląminowa. Wszedł do niej 
generalny sekretarz delegacji polskiej 

PESYMISTYCZNE NASTROJE 
Pierwsze wrażenia. Stronniczość Hendersona 
GENEWA, 3.il (tei. własny). W 

ciągu dnia dzisiejszego można 
sobie zdać Sprawę z wrażenia 
jakle wywołał tutaj dzień ot- 
warcia powszechnej konferencji 
rozbrojeniowe|. - 

Nieda się ukryć dość wielkie 
rozczarowanie jakie odczuwają 
nawet cł, którzy zarówno co do 
issów jak I ce do przebiegu i 
praktycznych rezultatów konfe- 
rencji byli usposob:eni najmniej 
optymistycznie. Wczorajsza mo- 
wa kendersona wskazuje w la- 
kim stronniczym kierunku za- 
mierza prowadzić obrady prze- 
wodniczący. Nie wszyscy Skłonni 
są do wypowiadania swych u- 
czuć pesymistycznych, mimo to 
Jednak zgadzają się z tem, że 
konferencja rozpoczęła się w mo- 
mencie najmniej odpowiednim I 
że jej początek nastrsja scep- 
tycznie. 

Wrażenie ujemne wywołała 
wiadomość, ktora dzisiaj nadesz- 
ła o dalszym odroczeniu termi- 
nu przyjazdu Mac Donalda pod 
pozorem wyczerpania i koniecz- 
ności operacji ka premiera Wiel- 
kiej Brytanii. Mówi się tu, że wy- 
czerpanie to ma podkład poli- 
tyczny pozostający w związku z 
konferencją rozbrojeniową. 

Francuz! zupełnie nie tająsię 

nione obniżenie 
zjów. ; 

Wreszcie mocne zaakcentowanie głó 
wnego etapu w szkólnictwie średniem 
w postaci ukończenia gimnazjum (czyli 
obecnych sześciu klas)  przyśpieszy 
produkcję maturzystów, których wsku- 
tek kryzysu ekonomicznego nie potra- 
fimy zatrudnić. Wiemy, że w Anglii 
obecnie, właśnie wskutek bezrobocia, 
ilość łat nauczania w szkole została 
podniesiona z 8 do 9, w Niemczech z 
7 do 8. Można rozmaicie zapatrywać 
się na podobne zarządzenia, ale niespo 

sób lekcegvażyć obecnych wyjątkowych 
warunków. 

Myśląc o „przygotwaniu młodzieży 
do wzięcia czynnego udziału w życiu 

społeczeństwa”, musimy zapewnić jej 
miejsce w tem społeczeństwie i znaleźć 
dla niej warsztaty pracy. 

Wreszcie trzeba wskazać na tru- 
dność opracowania programu nauki 
szkolnej, odpowiadającego nowemu u- 

strojowi. 
Weźmy dla przykładu naukę języ- 

ka polskiego. W siódmym oddziale 
szkoły powszechnej, wieńczącym wy- 

się poziomu gimna- 

ze swym sceptycyzmem i wy- 
raźnie podkreślają swoją tezę, 
że albo konferencja ta będzie 
konferencją bezpieczeństwa I ge- 
neralnej aprobaty traktatów po- 
kojowych albo się wogóle nie 
uda i szkoda na nią czasu I ple- 
niędzy I nikt niema co do tego 
złudzeń. Nawet Niemcy chociaż 
mówią inaczej i rozwijają tutaj 
olbrzymią propagandę. 

Genewa zaczyna przypominać 
coraz bardziej nastrój dni wojen- 
nych z r. 1914 I 1918, kiedy gru- 
powały się w tym mieście splo- 
ty najtafniejszych intryg między- 
narodowych oraz znajdowała sie 
olbrzymia sić wywiadowczej służ- 
by wszystkich państw walczą- 
cych. 

Genewskie lokale nocne są 
zupełnie widocznie przepełnione 
importem różnych niedwuznacz- 
nych pań i panów. W tem dużo 
Niemców, trochę Rosjan I tk. zw. 
neutralnych, co do których w wie- 
lu konkretnych wypadkach wia- 
domo dokładnie, że są agentami 
lub agentkami tej iub innej stuż- 
by wywiadowczej. 

Zainteresowanie konferencją 
rozbrojeniową naogół jest nikłe. 
Najbliższe dni przyniosą tylko 
szereg poczynań próbnych I przed- 
wstępną wymianę poglądów. 

kształcenie podstawoe, będzie się mó- 

wiło o Mickiewiczu, Słowackim, Kra- 
sińskim i literaturze nowszej, aż do 
dnia dzisiejszego. W czwartej gimna- 
zjalnej (obecnej VI) musi się mówić o 
tem samem, wreszcie w liceum dła hu 

manistów niezawodnie należy po raz 
trzeci mówić o tem samem. 

Ponieważ zaś obecnie w gimna- 
zjum, nieznającem etapów, na  któ- 

rych się odbywa „zaokrąglenie“ wie- 
dzy, nie można należycie przerobić ca- 

łego materjału, zalecanego przez pro- 
gramy, — cóż może być wówczas, gdy 
trzeba będzie zużywać wiele czasu na 

perjodyczne pogłębianie tego samego 
zakresu wiedzy ? 

Ale to jest już inna dziedzina, 
Nowy utrój szkolny, wykazujący 

troskliwą i szlachetną myśl  projekto- 
dawców, sam przez się, nie budzi za- 
strzeżeń. 

Jego wykonanie w ciągu sześciu 
lat, wydaje się jednak absolutnem nie 
podobieństwem. 

Skutki zaś pośpiesznego wykonania 

na bliższy okres czasu można przewi- 

dzieć tylko smutne. W. Ch. 

p. Komarnicki. W komisji tej reprezen 
towane są wszystkie wielkie mocar- 
stwa. 
PRZEMÓWIENIE HENDERSONA 
GENEWA. PAT. — Na wstępie swe 

go przemówienia przewodniczący Hen 
derson oświadczył, iż musi wspomnieć 
o tragicznym fakcie, że właśnie w 
chwili, gdy zbiera się konierencja , któ 
rej zadaniem jest przyjęcie nowych 
środków dła utrzymania pokoju, istnie 
je na Dalekim Wschodzie sytuacja 
nadzwyczaj groźna. Mówca skierował 
apel do wszystkich sygratarjuszów pak 
tu Ligi i paryskiego, by czuwali nad ich 
poszanowaniem. Henderson podkreślił 
następnie doniosłość konferencji, która 
stanowi najważniejsze zebranie między 
narodowe od końca wojny. Nigdy jesz- 
cze nie widziano tak imponującej listy 
ministrów,  rozporządzających tak 
wielką władzą. Nigdy jeszcze nie było 
konierencji, której zadanie byłoby tak 
pilne i mogłoby być tak użyteczne dla 
ludzkości. a 

Zdaniem Hendersona zadanie — Коп- 
ierencji jest potrójne: 1) przeprowadze 
nie wydatnego zmniejszenia i ograni- 
czenia zbrojeń, 2) zapewnienie, że żad 
na kategorja zbrojeń nie zostanie po- 
minięta przez konwencje, 3) zapewnie 

nie ciągłości pracy nad rozbrojeniem 

przez zdecydowanie odbywania anało- 

gicznych konferencyj w dość bliskich 
odstępach czasu. 

Wypowiedziawszy dalej opinię, że 
fałszywe jest mniemanie, by zbrojenia 
zapewniały bezpieczeństwo  Hendeson 
zobrazował pracę mad bezpieczefi- 
stwem i rozbrojeniem w ciągu 11 u- 
biegłych lat. 

Omawiając projekt konwencji, opra 
cowanej przez przygotowawczą komi- 

sję rozbrojeniową, podkreślił, że kon- 

ferencja może rozpatrzeć wszelkie inne 

teksty lub propozycje, i wystosował 

apel do delegacyj, by współdziałały w 
opracowaniu propozycyj o charakterze 
praktycznym i konstruktywnym. 

Streściwszy następnie przygotowa- 
nia do konferencji, Henderson omówił 
związek między rozbrojeniem i kryzy- 
sem gospodarczym. Zdaniem Hender- 
sona, ciężar finansowy zbrojeń jest jed 

ną z głównych przyczyn kryzysu, gdyż 
powoduje brak równowagi budżetowej 
państw. Wydatki na zbrojenia 61 
państw wynoszą 4 miljardy dolarów ro 
cznie. 

W konkluzji Herderson oświadczył, 
że fiasco konferencji miałoby skutki ka 
tastrofalne, i wezwał konierencję do 
rozpoczęcia pracy z przekonaniem, że 
może dzięki ideom i decyzjom, które 
poweźmie, poprowadzić narody do zie 
mi obiecanej. 3 

OBRADY KOMITETU 
REGULAMINOWEGO 

GENEWA, PAT, — Dzień 3 bn. wypeł- 
niony był posiedzeniem komisji, zajmującej 

się organizacją konferencji rozbrojeniowej, 
w. szczególności komitetu regułaminowego. 

- Komitet ten obradował pod -osobistem 
przewodnictwem Hendersona, Zasiadał w 
nim sekretarz delegacji polskiej p, Komarni- 
ckį, Komitet zdecydował zaproponować u- 
tworzenie komisji ogółnej, w którejby za- 
sładałi wszyscy szefowie delegacyj, 

Sprawa czterech komisyj technicznych 
(lądowej, morskiej, powietrznej į budžeto- 
wej) została przekazana do biura konteren- 
cji. Cyirę wiceprzewodniczących konferencji 
ustałono na 14 zamiast pierwotnie 
dzjanej 10, Komitet regułaminowy zakończył 
swe prace, 

MOTTA HONOROWYM 
PRZEWODNICZĄCYM 

GENEWA, PAT, — Na honorowego prze- 
wodniczącego konferencji; rozbrojeniowej 0- 
brano Mottę. 

OBSERWATORZY HITLERA 
BERLIN, PAT, — Z połecenia Hitlera wy 

jeżdżają w piątek w charakterze obserwato- 
rów na konferencję rozbrojenjową w Gene 
wie dwaj narodowi socjaliści gen, von Epp 

i płk, Heselmayer. 

Kopalnie w Zagłębiu Dąbrowieckiem 
rozpoczęły pracę | 

SOSNOWIEC, PAT. Na terenie 
kopalń całego Zagłębia Dąbrowieckie- 
go robotnicy przystąpili w dniu 3 lu- 
tego normalnie do pracy. W  godzi- 
nach popołudniowych i wieczornych 
toczyły się przerwane od tygodnia 
pertraktacje między radą zjązdu a 
związkami górniczemi C. Z. G.i Z. 
Z. P. Przedstawiciele związkowi do- 
magali się utrzymania dotychczaso- 
wych płac bez zmiany, motywując to 

tem między innemi, że eksport  defi- 
cytowy z Zagłębia Dąbrowieckiego 
jest mniejszy, niż na dląsku, a płace 
robotnicze niższe. r ** 

W konkluzji rada zjazdu zapropo- 
nowała odbycie ponownej konferen- 
cji z robotnikami, Termin tej konfe- 
rencji rie został ustolony. W. dniu 
jutrzejszym rada zjazdu odbędzie dal- 

os pertraktacje z pozostałemi związ- 
ami Е 

  

Marszałek Piłsudski w Wilnie 
W dniu 2 bm. o godzinie 18-ej 

min. 15 pociągiem warszawskim 
przybył! do Wilna p. Marszałek 

Józef Piłsudski. Panu Marszałka- 

wi towarzyszył pułk. dypi. Gła- 
bisz. Na dworzec na powitanie 
p. Marszałka przybyli p. Woje- 
woda Beczkowicz, dyrektor ko- 
lei inż. Falkowski, dowódca ob 
szaru warownego pułk. dypl. 
Kowalski, dowódca brygady jazdy 
pułk. Przewłocki, dowódca 6 pp. 

leg. pułk. Biestek, komendant 
miasta ppłk. Błocki. Opuszczając 
dworzec, p. Marszałek Piłsudski 
rozmawiał w pokoju recepty|- 
nym dworca kilka minut z przy- 
byłemi na powitanie osobisto- 
ściami, poczem odjechał w to- 
warzystwie p. Wojewody do pa- 
łacu, gdzie zamieszkał. Pan Mar- 
szałek w czasie pobytu w Wiinie 
przeprowadzi szereg gier wojen- 
nych z wyższymi wojskowymi.
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żespół Reduty na Z. Wschodnich 
Objeżdża Zespół Reduty nasze zie- 

mie czyniąc propagandę przez teatr. 
Tyłe razy już jechał, przyjeżdżał grał że 
i tym razem w wagonach waganduje, 
wiedząc, że wieczorem przed pu- 
blicznością, musi dawać miraże, które 
karmią duszę, Pokłonił się Wilnu, po- 

jedzie do Święcian, gdzie jest rynek i 
echo Napoleona, pojedzie do Postaw, 
do Głębokiego, do Mołodeczna, do Li- 
dy, Nowogródka, Stołpców, Nieświe- 

ża, i Słenima, wykona tę swoją jazdę, 
czyn w całem znaczeniu, trud zaiste 
imadów. 
Wyobraźnią mas musi wstrząsnąć i w 

dzisiejsze życie anemiczne na głuchej 
prowincji tchnąć tę odrobinę krwi, któ 
ra jest związana z kołorowem życiem 
człowieka, 

jedzie Reduta z Kraszewskim, z 
postacią Radziwiłła Panie Kochanku, 
oraz ze sztuką Sutte Veno Podróż nie 
zwykła. Jedna sztuka zahacza o pize- 
szłość, druga toruje drogę pod przy- 
szłość. jedna przynosi swoistą barwę, 
wskrzesza fantazje i animusze, doby- 
wa z powrotem odruchy zamierzchłe, 

jeszcze wciąż tu żyjące, podnoszące 

głowę. Druga, jak nóż ostry wnika w 
nasze imanentne życie, jeśli to życie 
śpi, rozdziera letarg czy ospałość. 

Radziwill Panie Kochanku należy 
do jednej z najbardziej fascynujących 

iarb naszej pałety litewskiej. Niewia- 

domo gdzie kończy się w nim teatr, 

gdzie jest wszelka realność, skoro jest 

bajarz, bajarz swój domorosły, truba- 
dur nieskończonych wciąż fantazyj i 

pomysłów zmyślonych. Nasze ziemie sły 
nęły zawsze od oryginałów, którzy roz- 

sadzali ramy konwenansu - polskiego. 

Rychłowski jako Panie Kochanku roz- 

grzewa widownię i burczeniem swo- 

jem, sapaniem, niedźwiedziowem ma- 

chaniem ma wiele zNieświeża, o któ- 

rym Nieświeżu fama chodziła, że ma nie 

tylko trzy trąbki myśliwskie, ale i to 

coś, co pozwała tym trąbkom rozdzie- 
rać powietrze. ё 

Widząc Kraszewskiego na scenie, 

serce mi się kraje widząc te redukcje 

potrzebne i konieczne, skoro nie moż- 

na wieść wielkiego zespołu, ani skrzyń 

pełnym rekwizytów, dywanów i me- 

bł. Jeszcze dziś w Nieświeżu więcej 

jest<graciarni, niż wylizanych salonów 

takiego Chantilly, jeśli już szukać za 

porównaniem i zestawiać Radziwiłła z 

Kondeuszem. W każdym razie serce 

się krajało nie mogąc oglądać iaga- 
sów, służby, jegrów, armat  chorąg- 

wi i pułków idących wałczyć z niewi- 
dzialnym wrogiem i serce się krajało nie 
widząc na szatach porcelany, rozmai- 
tych kufłi i zwierciadeł, lchtarzy i fe- 
retronów, bo ze Świeckiemi rzeczami 
w pomieszaniu są też świętości, jak 
to na Łitwie był zwyczaj. 

Jeśti publiczność bawi się na Kra- 
szewskim i odnajduje w sobie samej 
pomruki ojców i praojców, to zdaje 
się nam, że na chwilę wróciły czasy 
elekcji i liberum veto. 

Podróż Niezwykła Sutto Vena ude- 
'rza w intełekt. U Kraszewskiego ser- 

/ 

ce wypełnia się dobrym afektem, budzi 
jak w piwie słodycze jęczmienne i mi- 
styfikacje braciszka chmiela. W ame- 
rykańskiej sztuce mózg zamienia się w 
trwożliwy aparat i wysyła macki, aby 
badać, to jest za rzecz, która wscho- 
dzi na scenie, Na tle czarnej zasłony 
odkrywamy białą taśmę: okrętowy ko 
min. Zresztą boki z oknami, okrągłemi 
oczami i gwizd za sceną, to swoje mó- 

wią, że jesteśmy w podróży. 
Amerykanin wiezie nas tajemniczo 

i w miarę akcji siedzimy coraz bardziej 
cichutko. Całe nasze jestestwo bada ta 
jemnicze nastroje, które raz wraz ner- 
wy napinają. Nie tyle szuka teatral- 
na jest przed nami jak kazanie, nawet 
pedantyczne i mające dobrotliwego pa- 
stora, Faktem jest, że już w I akcie od- 
krywamy, że wszystko przed nami 

TREBITCH LINCOLN 
GENJALNY AWANTURNIK DOBY 

OBECNEJ - 
Niemal jednocześnie ukazały się 

na szpaltach wielkich pism agranicz- 
nych i na półkach księgarskich: drob- 
na notatka info rmacyjna i ciekawa 
książka. Notatka . była lakoniczna: 
„znany mi odowy _ awanturnik 
Trebitch Lincoln wypłynął na powierz- 
chnię świata w Chinach i został dorad 
cą generała Maa, dowodzącego oddzia 
łami wojsk, walczących przeciwko Ja- 
pończykom. | 

Książka, o której wspominaliśmy, 
była pamiętnikiem tego największego 
awanturnika naszego wieku, który swe 
mi śmiałemi i niemal genjałnie pomy- 
słanemi posunięciami zaćmił wszy- 
stkich swych poprzedników. 

Syn ubogiego żyda węgierskiego, 

nazwiskiem  Trebitch, miał być nasz 

bohater duchownym. W tym kierunku 

prowadził go ojciec, nie przypuszcza- 
jąc nawet, że los spłata mu figla i je- 
go ukochany syn zamiast rabinem, bę 
dzie kolejno: misjonarzem chrześcijań 
skim w Kanadzie, członkiem angiel- 
skiej lzby Gmin, jedną z główniej- 

. sych sprężyn puczu monarchistyczne - 
go w Niemczech, członkiem sztabu re 
wolty afgańskiej, doradcą rządu chiń- 
skiego i mnichem buddyjskim. 

Dobór ról niezwykle urozmaicony. 

dzieje się raczej w regjonach imanent- 
nych, zatem wewnętrznych i że zależy 
tylko od stadjum naszego przebudze- 
nia, czy widzimy dokładnie i czy zda- 
jemy sobie sprawę z finezji, toczącej 
się przed nami scenerji. Z punktu sceny 
jest wszystko dobrze  sklajstrowane 
i trzeba przyznać, że Ordyński piłował, 
czyścił, heblował, polerował ile mógł, 
aby ogarniały nas dreszcze. W cza 
sach sztuk takich, jak Hulla di Bulla 
sztuka „Podróż Niezwykła jest ary- 
stokracją. Że jest grotesk, chwilami na- 
wet mocny grotesk, cóż to szkodzi? 
Amerykanie mażą ten swój sposób od- 
noszenia się do prawdy, który polega 
na tem, że zamiast naszego patosu, od 
czasu do czasu walą w środek wszel- 
kich zawikłań dowcipy. W Podróży 
Niezwykłej jedziemy w świat coraz 
większej powagi, Intelekt odkrywa, że 
jedziemy na jakiś ląd, ziemię dziwną. 
Jaki ląd, jaką ziemię? Może serce 
przeczuwa, że tajemnice naszej jazdy 
dotyczą duszy, zbawienia tej duszy. 
Poliszynelowe grymasy nie mogą nas 

wytrącić z równowagi, że chodzi tu 

o rzeczy ważne, bardzo ważkie. Gro- 
tesk amerykański pokazuje, że synowie 
Albionu mają trochę inne katalizatory 

niż my i łacińskie narody. W każdym 

razie nie mogą dramatyzacje amery- 

kańskie zasłonić faktu że misterjowość 

za którą Amerykanie przepadają, do- 
tyczy rzeczy najwyższych i najgłęb- 
szych w człowieku, 2 

Jesteśmy przyzwyczajeni do pogań 

skości grecko-rzymskiej w Europie i 

nie rażą nas bałwochwalcze konstruk 

cje, bez których byłoby kuso w sztu- 

ce. 
Yankesi mają inną pogańskość, tę 

indyjańską, biwakującą i potrząsającą 

raz w raz tomahawem. Wśród szrap- 

neli śmiechu odbywa się cięcie, tam, 

gdzie my, Słowianie, skupiamy się bez 

głosu raczej. 
Sztuka Sutto Veno ma sporą inięk- 

cję nieszkodliwego teozofizmu i to dla 

tego nieszkodliwego, że nie porusza 

dogmatów i bije się tylko z grzeszną 
duszą człowieka. 

Zauważę, że wszystko napina się 

konsekwentnie i zmierza do ostatecz - 

nej kadencji, Kadencja ta jest cudow- 

ną, ma katolicki punkt widzenia. to 

jest owo domaganie się, aby nietylko 
była wiara, ale i czyn, działanie naj- 
wyższe w konkretnej realności. 

Para kochanków  zgrzeszyła na 

scenie. Zgrzeszyła przez to, że prze- 

stała wierzyć w triumf sprawy, w tym 

wypadku czystej, prawdziwej miłości. 

To są ci, kórzy nie doszli... skoro 

zgrzeszyli brakiem wiary, a nadewszy 

stko i czynem, wchodząc w kręg 5а- 
mobójczy, który jest abdykowaniem 

od walki i heraklesowego łamania się 

z falą. Ordyński, jako reżyser, zbliżył 

się tu do szczytowej pozycji. Skoro 

jednak ta pozycja została ustalona, po 

co ten koniec, koniuszek ostateczny, 
który gmatwa panoramę całej sztuki? 
Myślę o tym psie, szybie, tłuczonem 
szkle, Bóg wie, jakich trukacn przy 
końcu, które mają nagle Deus ex Ma- 
china kochanków wybawić, z chaosu 
wydobyć. Rzecz została postawiona 
mętnie. Elektryzująca prawda schwyci- 
ła nas w tryby, skoro rozumiemy, że 
musimy walczyć i heroicznie przebijać 
się ze swoją prawdą. 

Pocóż zatem finale, ogonek ostate 
czny, nawet niezrozumiały, skoro ser- 
ce zapytać o radę.Jako reżyser cały 
ten koniec obciąłbym ostrym nożem. 
albo przebudował. istną piankę z nie- 
go uczynił, w każdym razie nie to, co 
widzimy na scenie i co nam odbiera 
przy końcu pełną satystakcję ducno- 
wą. 

Jest hokus - pokus i mózg nie przy 
śpieszy wyroków Bożych, które prze- 
cież autor delikatnie umieścił w swej 
maszynie inkwizycyjnej. Bo sztuka 

Buddysta robi pucz, doradca wład- 
ców chińskich zasiada w Izbie Gmin, 
chrześcijanin żydowski, czy też żyd 
chrześcijański jest duszą rewolty w 
Afganistanie, a potem doradcą Ama- 
nullacha. 

Ca za tantazja, spryt, co za umysł 
genjalny, pozwalający na takie prze- 
obrażenia! Transformator w najlepszem 
tego słowa ,znaczeniu umie przedzierz- 
gnąć się w coraz to inną postać i nie 
wyjść z roli, zawojować otoczenie, 

imponować mu, przewodzić, 
Postać tak ciekawa, że warto o 

niej kilka słów napisać. 
W 1879 r. przyszedł na świat w 

małem miasteczku węgierskiem, w 
biednym — jak się już rzekło — do- 
mu żydowskim, Uczy się pilnie, pro- 
wadzi nienagannie, raptem, w przed- 
dzień niemal objęcia godności kap- 
łańskiej, ginie. 

Jakim sposobem dostał się na о- 
kręt — niewiadoimo. Dość, że po pew 
nym czasie jest w Ameryce. Cierpi 
niedostatek, walczy z losem. 

Po kilku latach raptem zostaje pro 
testanckim misjonarzem. Jedzie do Ka- 
nadv — ale nie na długo. Wraca, 
przyjmuj e anglikanizm i staje się kaz- 
nodzieją — zresztą też nie na długo. 

W 1903 r. wraca do Europy. Nie 
do „domu rodzinnego — do Anglji. 
Przypadkowo trafia na posiedzenie Iz- 
by Gmin. Jest zachwycony i postana- 
wia zostać członkiem Izby. 

SŁ O wo 

Nowa kompromitacja Ligi Narodów 
Zamiast interwencji Ligi demarche Stanów Zjednoczenych i Angiji 

GE*EWA, Nsgle zwołane posiedze- 
nie Redy Ligi Narodów rozpoczęte o g. 
14 m. 30. włochy reprezentuje już Gran 
di, którego dotąd zastępował Rosso. 
%a miejscu lorda Ceciia zasiadł minist-r 
koionij p Thomas, który donośnym 
głosem przystąpił do odczytania dekla- 
racyj rządu angie'skiego. 

- dekieracji tej rząd Wieikiej Bry- 
tanji, wychodząc z założenia, że obecna 
sytuacja na Dalekim Wschudzie staje 
Się coraz mniej możiiwa ds zniesienia, 
że coraz to nowe walki na tym terenie 
Są g'ożne di» pokoju I f:htycznis trwa 
tam stan wcjny, chociaź tego słowa 
nist nie ośmiela się wypowiedzieć — 
stwierdza, że zavf-nie do akcji Ligi 
Narodow narażone być moźe w opinii 
Świata na szwank. Dła tego też rząd 
angielski w ścisłem porozi mieniu z rzą- 
dem Stanów Zjednoczonych Am. Półn, 
pragnąc uczynić nowy wysiłek w kie- 
runku ut zymani* pokoju — polecił 
swoim przedstawicielom dyplomatycz- 
nym w Chinach i Jeponji uczynić w 
dniu dzisiejssym odpow ednie do tego 
demarche : sądzi, że inne państwa 
uczynią to samo 

Propozycje te są następujące: 1) za 
niecnanie wszelkich aktów gwałtu z 
jedne] I drugiej strony; 2) zanie'hanie 
wszelsiej mobilizacji lub jakichkolwiek 
przygotowań w przewidywaniu nowych 
kroków wojennych; 3) wycofarie się 
wojsk I władz chińskich i Japońskich 
ze wszystkich punktów w rejonie Szang- 
heju, gdzie zrajdują się obecnie w kon- 
takcie; 4) ochrona koncesji między-a- 
rodowej przez utworzenia stref, neu- 
tralne|, w której srokój i porządek bę- 
dę zapewnione przez zarządzenia władz 
neutralnych, które bętą powołane przez 
konsulów generzinych Szanghaju; 5) po 
przyjeciu tych warunków, mają być 
wszczęte pośpieszne rokowania, celem 
uregulowania wszelkich bieżących kwe 
sty] spornych między aporją a Chi- 
nami w duchu paktu paryskiego i re- 
zolucji Ligi Narodów z dn. 9 grudnia, 
bez żadnych odw: ływań się i zastrze- 
żeń, a przy pomocy obserwatorów I 
przedstawicieli państw neutralnych. 

Westępnie imieniem Francji min. 
Tardleu i imieniem Włoch min. Grzndi 
orsz w imieniu Niemiec — Weizsńcker 
przyłączyli się do wniosku ministra 
angielskiego. To samo uczynił repre- 
zentant Chin dr. Yen i zgodził się rów- 
nież na to przedstawiciel Janonji dr Sato, 
który oświadczył, że rząd |epoński z 
radością wita wiadomość o interwencji 
mocerstw u rządu chińssiego. Na końcu 
zabrał głos sekret rz generalny sir 
Erik Drummond, który zawiadomił, że 
dziś właśnie w Szanghaju odbywa się 
zebrania komisji wyznaczonej na ostat: 
niem posiedzeniu Rady Ligi i zażądał 
od Rady uchwa enia kredytu nadzwy- 
cz»jnega na koszta tej komisji. Kredyt 
fen został uchw tony. . 

Przez interwencję Angiji I St. Zjedn. 
Am. Półn. wytwarza się zupełnie nowa 
sytuacja. Zamiast interwencji Ligi Na- 
rodów jako taklej, mamy do czynienia 

z demarche poszczególnych pefstw 
wpr ost U rzącėw Chin i Jeponį:. W Ge 
newie widzą w takiem postas ieniu 
kwestji stworzenie wyjšcia Z sy'uocii 
dia Japorji ktora w Žaden spos6b nis 
<hce przyjąć do wiadomośc: z siosa 
wania art. 15 EB tu o 12 Narodów. 

W kołach generalnego sekretarza 
Ligi Narodó panuje widoczne rozgo- 
ryczenia z powoću dzisiejszego Kro-u 
rządów Wielkiej Brytanił i Stonów 
Zjednoczonych w stosunku do zatargu 
s > chińskiego w rejonle Szany- 

Krok ten uważają w sekretarjacie 
genersinym za wiel-ie naruszenie auto- 
rytetu Ligi Narodów, który przez takie 
panie bezpośrednia coraz bardziej 

r Та осепа sakrstarza jest zresztą 
zupełnie stu<»n=. 

ODPOWIEDŹ JAPONII 
LONDYN. PAT. — Według półofi- 

cjalnych wiadomości, otrzymanych 
dziś rano, odpowiedź Japonji zawie- 
rać będzie zasadniczą zgodę z pewne- 
mi zastrzeżeniami na pierwsze cztery 
punkty, przedstawione Japonji przez 
W. Brytanję oraz bezwzględne odrzu 
cenie piątego punktu. 

Na pierwszy punkt Japonja wyra- 
zić ma swoją zgodę pod warunkiem, że 
Chińczycy powstrzymają się również 
od wszelkich działań zaczepnych i ak- 
tów gwałtu. 

Na punkt drugi Japonja odpowie, że 
nie może się zobowiązać do zaniecha- 
nia przygotowań militamych, o ile nie 
będzie przekonana © szczerości zamia 
rów Chin. Na punkt trzeci Japonja za- 
znaczy, że wycofanie marynarzy japoń 
skich z tych miejsc, gdzie htdność ja- 
pońska jest licznie osiadła, jest niemo- 
żliwe, o iłe Chińczycy nie wycofają się 
na bezpieczną odłegłość. 

Na punkt czwarty japonia odpowie 

  

zgodą co do ustanowienia pasa neutrał 
nege i zapowiedzią uzupełnienia tego 
punktu propozycją trwałego porozumie 

nia w sprawie niedopuszczenia wojsk 
chińskich do obrębu dzielnicy między 
narodowej na określoną odległość, po- 
dobnie jak to miało miejsce w proto- 
kóle bokserskim, zawartym w Ten- 
Tsiate w roku 1901. W sprawie punktu 
piątego Japouja podkreśla, iż byłaby 
dla siej niemożliwa pod jakimś warun- 
kiem zgoda na udział jakiegoś obcego 
miocarstwa w układzie Japonji z Chi- 
nami w sprawie zatargu mandżu:skie- 
go. 
ART. 15 MOŻE BYĆ ZASTOSOWANY 
TYLKO W SPRAWIE SZANGEŁA JU 
GENEWA. PAT. — Delegaci japoń 

scy Sato i Matsudaira udali się do sir 
Erica Drummonda i oświadczyli mu, że 
rząd japoński w dalszym ciągu uważa, 
że artykuł 15 paktu Ligi Narodów nie 
może mieć zastosowania w stosunku do 
całokształtu koniliktu  chiińsko-japoń- 
skiego, a jedynie do ostatnich wypad- 
ków w Szanghaju. Pozatem w zagad- 
nieniu tem powinien być stosowany 
art. 11 paktu, na który rząd chiński 

już powoływał się. 
WIELKIE WZBURZENIE W TOKIO 

BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa do 
nosi z Tokio: Kroki Ameryki i Anglji 
wobec rządu japońskiego w sprawie 
wypadków w Szanghaju wywołały w 
Tokio wielkie wzburzenie. Rząd japoń 
ski uchwalii, bez względu na jakiekoł 
wiek kroki ze strony obcych mo- 
carstw, wytrwać przy dotychczasowej 
polityce zwłaszcza, iż opinja publiczna, 
oburzona mieszaniem się obcych mo- 
carstw do aktualnych zagadnień japoń- 
skich, popiera stanowisko gabinetu. 

UDFKOROWANIE PROFESORA 
JULJANA *SZYMAŃ „KIEGO 
WARSZAWA. (Pat). Mmnister spraw 

wewuętrznych p. Piera.ki udck rował 
profesora Umwersytetu Stefana Bato- 
rego w Wlaie dr. Juljana Szymań- 
skego, b. marszałka Senatu, krzyżem 
komendorskim z gwiazdą orderu Od- 
rodzenia Polski, nadanym prof. Szy- 
mańskiemu przez Pana Prezydeata 
Rzeczypospcitej za zasługi na polu 
pracy społecznej i narodowej. Przy 
zkcie dekoracji obecni byli poisekre- 
tarze stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Nakomecznikoff- Kla- 
kowski i Korsak «raz wojewoda wi- 
leński Beczkowicz. 

ZW.ĘKSZENIE SIĘ WPŁYWÓW 
PODATKOWYCH W ST CZNIU 

WARSZAWA, 3. II. (tel. włssny), 
Jak się dowiadujemy wpływy podat- 
kowe w Sty zmu r. b. przekroczyły 
wpływy pr.l minowane na ten miesiąc 
w wew»nętrzeym budżecie miesięcz- 
nym Ministerstwa Skarbu. 

  

Trzęsienie ziemi 
na Kubie 

NOWY YORK. (Pat). W-g do- 
niesień z Kuby, trzęsienie ziemi 

rozpoczęło się w nocy. Szpitałe 

przepełnisne są rannymi. W kil- 
ku miejscach w Santiago wy- 
buchły peźary, które przybierają 
groźne rozmiary z powodu bra- 
ku wody do ich gaszenia. We- 

dług ost:tnich obliczeń, w kata- 
strofie trzęsienia ziemi zginęło 

500 osób, 1000 jest rannych. 

NOWY YORK. (Pat)* Przypu- 
Szczają, że podczas ostatniego 
trzęsienia ziemi w Santiago na 
Kubie, które zburzyło trzecią 

pa miasta, straciło życie 1500 
osob. 

  

  

Charbin w rekach japońskich 
Dziś wkroczą tam wojska okupacyjne 

MOSKWA, (Pat) Agencja Tass 
donos: z Pejpinu, że sytuacja w 
Charbinie jest w dalszym ciągu 
naprężona. Wojska  |apońs«ie 
mimo oporu ze Strony wc]sk 
chińskich, posuwają się w kie- 
runku  Charbinu. Dowództwo 

  

Podróż Niezwykła jest w ostateczno- 
ści swojej maszyną ze szpikulcami, 
nożami, brzytwami, które każdy wło- 
sek grzechu potrafią pokrajać poczwór 
nie. 

Cóż powiedzieć o grze i reżyserji 
nad to, że wszystko czysto przebiega 
i że w miarę przedstawień aktorzy od 
najdą pełne rozegranie się? 

W „Radziwille, Panie Kochanku“ 
w naszych oczach Il akt jął się rumie- 
nić, jak ciasto na blasze i jął rozcho- 
dzić się zapach uczt, które Rychłow- 
ski unrie aktorom odprawiać. W „Po 
dróży Niezwykłej* jeszcze jest lęk i 
niepewność. 
Jednak już nitki pękają, tak że wewnę 

trzne konflikty zamienią się qa wyraź- 
ne, konkretne reałności. Sztuka jest 

zakonspirowanem kazaniem i nie jest 
źle, że człowiek jeszcze raz posłucha, 
że nie wolno pić i upijać się, że nie 
wolno szachrować, ani cudzołożyć. Że 
odwrotnie, skoro kocha, powinien wal 

czyć z całym Światem o tę miłość.. 

RESTAURCJĄ 

„POLONJA” ||||( 
Mickiewicza 11. tel.5 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne, niż obcokrajowco- 
wi zasiąść w parlamencie angielskim. 
Trebitchowi i to się nie udaje. 

Umiał się wkraść w łaski multi- 
miłjonera, lorda Rounti, stał się jego 
sekretarzem, następnie przy jego po- 
mocy naturalizowany i z ramienia par- 
tji Kberalnej wysunięty, jako kandy- 
dat. 

Nie mogli nic poradzić konserwa- 
tyści, zwalczający Łincołna - Trebi- 
tcha (nazwisko Lincoln udało mu się 
uzyskać nie bez trudu), 10 stycznia 
1910 r. został obrany członkiem Izby 
Gmin. 

Niedługo trwała karjera parlamen- 
tarna sprytnego awanturnika. Po wy- 
buchu wojny podejrzłiwie zaczęto spo 
glądać na niego, jako obcokrajowca 
do niedawna, a kiedy dowiedziano się 
że będąc w Rotterdamie, odwiedził 
konsula miemieckiego, wyrzucono go 
wprost z Anglji. 

Nie. pomogły tłumaczenia, że wizy- 
ta w konsulacie spowodowana zosta- 
ła chęcią uzyskania informacyj o żo- 
nie, przebywającej w Hamburgu. 

Prawie bez pieniędzy wyjeżdża do 
Ameryki. Jest teraz, dla odmiany, 
dziennikarzem. Pisze cykl sensacyj- 
nych artykułów, udowadniając w 
nich, że Anglia sprowokowała wojnę. 
Anglja zażądała wydania rewelatora, 
jednak neutralne Stany Zjednoczone 
odmówiły. Lincoln sam zgłosił się w 

Jest jeszcze kobieta w tej scenie 
i głaz w tej kobiecie. Ą że się тб- 
wi o wszystkiem dyskretnie, że nie na 
dużywa się świętości i że nie szarga 
się świętości, że nawet najwyższe sło 
wo Bóg, nie wymawia się, aby nie 
było daremnie wzywane, to są już 
finezje Sutton Veno, które pokazują, 
że więcej jest w sercu, niż na ustacn. 

Żadną mianą nie sądzę, aby wybór 
tej sztuki był niedpowiednim, skoro 
dziś na tych naszych ziemiach jest da 
leko coś bardziej groźnego, jeśli trą- 
cimy o wnętrze. Dobrze jest w formie 
trochę odmiennej mówić o tem, co u- 
ważamy za godne mówienia i dobrze 
jest podziałać formą nową na wyobraź 
nię i samo myślenie, aby zbudzić ży- 
cie wewnętrzne. Dzisiejszy kryzys po 
kazuje, że na zewnątrz zbyt wszystko 
jest skierowane i że w takich czasac.1 
anomalji trzeba znaleźć sposoby, aby 
przypomnąć, że jest wnętrze i patrze 

nie od wnętrza. 
: Mieczystaw Limanowski. 

o godz. 6-ej 

EURE 

Londynie i... odsiedział trzy lata wię- 
zienia. Mało tego. Pozbawiono go 0- 
bywatelstwa i znów wyrzucono. 

Nie zdeprymowało to wielkiego 
awanturnika. Przenosi się do Berlina i 

nawiązuje kontakt z dyplomatami i po- 
litykami. Znają go wszyscy, Siedzi 
w kawiarni na „Unter den Linden" i 

każdemu ze znajomych dyplomatów 
wwierca w mózg jedno pytanie: „dla- 
czego Niemcy: nie starają się opano- 
wać Chin dla walki z Anglją?". 

Monarchiści zwracają uwagę na 
Trebitcha. Wciągają ga do roboty. Pa 
wstaje spisek, z frebitchem na jed- 
nem z czołowych miejsc.. Stinnes daje 
pieniądze, Trebitch naradza się z Lu- 
dendorffem, pracuje energicznie. Szy- 
kuje się pucz Kappa, jak wiadomo, 
zakończony fiaskiem. 

Trebitch ucieka. Daje nitka, aby 
wypłynąć aż w Afganistanie, gdzie 
właśnie pułk. Lawrence tworzy rebe- 
lję. Lincoln rozumie, że przy Lawren- 
cie niewiele będzie miał do powiedze- 
nia, staje się więc... doradcą Amianul- 

lacha. 
Nikt nie umiałby wytłumaczyć, ja 

kim się to cudem stało, zresztą czyż 
nie „cudem“ stał się ten kandydat na 

rabina politykiem, kaznodzieją, zama- 
chowcem? 

Cudów takich będzie jeszcze wie- 
le w barwnem, a tajemniczem życiu 
jego, jednym z nich jest tajemnicze 
zniknięcie w dniu upadku Amanulla- 

  

wojsk |apońskich zwróciło się 
do zarządu Sowieckiej  kolel 
wschodnio-chiūskiej o pozwole- 
nie przetransportowania wojsk z 
Cicikaru. 
Wiceprezes Kolei odpowiedział, 

ża decyzja w tej sprawie ząleży 
od zarządu ch:ńskieg0, bez zga- 
dy którego nie może byt udzis- 
lone pozwolenie przetransporto- 
wanła wojsk. 

TOKJO, (Pat). Wajska japoń- 

skie zbiiżyły się w dniu 3 lute- 
go wieczorem do Charbinu, do 
którego jednak wkroczyć mają 
dopiero w dn. 4 lutego a świcle. 

KREDYTY NA OKUPACJĘ 
MANDŻURII 

MOSKWA, PAT. — Rząd japoński wya- 
sygnował 21 miljonów yen na pokrycie о- 
stanijch wydatków, Suma ta ma być uzy- 

skana z dochodów pozabudżetowych, a mia 

nowicje z pożyczki wewnętrznej, 

TAJEMNICA ZŁOTA DUNIKOWSKIEGO 
PARYŻ. PAT, — Stan zdrowia Dunikow 

skjego, który już od dłuższego czasu jest 
niepomyślny obecnie pogorszył się, Dunikow 

ski jest bardzo przygnębiony zastosowaniem 
wobec niego od dwóch tygodni aresztu obo 
strzanego, Obrońcy Dunikowskiego  udah 
się do sędziego Ordonneau celem poinformo 
wania sję, kiedy statecznie odbędzie się do- 
świadczenie, od wyników którego zależy dal 
szy ciąg losu oskarżonego, Rzeczoznawcy 
francuscy mieli, jak wiadomo, przeprowa- 
@216 na własną rękę doświadczenie, tymcza 
sem jednak postanowili zaprosić swojch ko- 
legów łondyńskich, prof, Lewego, jego asy- 
stenta dr, Westa oraz Orengo, zajntereso- 
wanego finansowo w tej sprawie, do wzię- 
cia udzjału w tem doświadczeniu. Wymienjo 
ne osoby przybyły dziś do Paryża, za wy- 
jatkiem chorego proi, Lewego, Wobec tych 
trzech akspertów Dunikowski  demonstro- 
wał swego czasu swój wynalazek w Lon- 

dynie, Według orzeczenia przybyłych eks- 
pertów wszelkie oszustwo ze strony Duni- 
kowskiego jest wykluczone, Zaznaczyć na- 

leży, że dr West i p, Orengo są finansowo. 
zainteresowani w sprawie wynałazku Dunj- 
kowskiego. Zdaniem prasy francuskiej wszy 
stko wskazuje na to, że już w najbliższym 
czasje Dunikowski zostanje wezwany do 
przeprowadzenia próby, jednak przy zacho- 
waniu warunków zabezpieczających tajem- 
nicę wynalazku, której oskarżony się do- 
magał, 

PARYŻ, PAT, — Wczoraj po fce 
do łaboratorjum Szkoły Centralnej przybyli 
rzeczoznawcy Budllet, Some į Bedot, wyde 
legowani w celu sprawdzenia doświadczeń: 
Dunikowskiego, Rzeczoznawcy zadali Duni- 
kawskiemu szereg pytań, poczem oświad- 
czyli, że z jednego tytko doświadczenia nie 
potrafią wyciągnąć żadnych wniosków, Na- 
skutek odpowiedzi Dunikowskiego, że nie 
posiada on dość materjału do kijlkakrotnego 
powtarzania próby, postanowiono dokonać 
demonstracji jutro we czwartek. Dunikowski 
w ciągu przeszło pół godziny naradzał się 
ze swymi adwokatami, poczem: przywitał się 

z żoną i córką, 

Nowy pregram 
„artystyczny 
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cha. 
Cicho było o 

CZAS. 
Prasa amerykańska z takim zapa- 

łem obserwująca i podpatrująca życie 
wszelkiego rodzaju i autoramentu a- 
wanturników o skali międzynarodowej, 
rozpuściła pogłoskę o rzekomej śmier 
ci jego. Zdementowano ją później, do- 
dając, że sprzykrzywszy sobie awan- 
turniczy żywot zamknął się w klaszto- 

rze. 
I ta wersja okazała się nieprawdzi- 

wą, bo wkrótce po wybuchu japońsko- 
chińskiej awantury nadeszła ze źródeł 
sowieckich wieść, że Trebitch jest do- 
radcą generała Maa. Kieruje akcją 

wojsk chińskich przeciwko Japonji. 
Na ten raz była to wersja prawdzi- 

wa. . 
Nikt zapewne, prócz samego Tre- 

bitcha, nie umiałby powiedzieć, dła- 
czego i z jakiego kraju pojechał on na 
Daleki Wschód. Poczuł zapewne po- 
datny grunt do nowej awantury, a na- 
łóg odegrywania poważnej roli w 

wielkich wydarzeniach popchnął go 

na statek. ч 
Pojechał, a mając wrodzony tałent 

zjednywania sobie ludzi, już na statku 

zaprzyjaźnił się z pewn wybitny! 
Chińczykiem. Poinformowany zgrub- 
sza o stosunkach, uplanował odrazu, 
by zaofiarować swoje usługi gen. 

Jang-Senowi. 
Przy pomocy 

nim przez pewien 

    

nowego przyjaciela 

  

i wrodzonego sprytu udaje mu się uzy 
skać rozmowę z gen. Jang - Sėnem. 

Niezadowolony, pozbawiony ener- 
gii i talentu organizacyjnego generał 
zachwyca się sprytnym  europejczy- 
kiem, aprobuje jego plan reorganiza- 
cji administracji i armji, mało tego, 
zgadza się na projekt pogodzenia się 
z największym swym wrogem — gen. 
Wu - Pej - Fu, Trebitch ma być par- 
lamentarzystą. Ryzykowna i trudna mi 
sja udaje się. Gen. Wu - Ре] - Fu obu 
rzony początkowo propozycją, pod 
wpływem argumentów  „dyplomaty“ 
godzi się na zaprzestanie wojny do- 
mowej. Generałowie, doniedawna wro- 
gowie na życie i śmierć, podają sobie 
ręce. 

Wielki kombinator triumfuje, zacie 
ra ręce, marzy o karjerze, jaka się na 
wet śmić nie mogła  europejczykowi, 
zaprószonemu w kolosalnej, masie 450 
miljonėw Chińczyków.. 

Podsuwa więc, gen. Wu-Pej- Fu, 
obecnie już marszałkowi, nowy plan. 

Bez pieniędzy nie można prowadzić 
żadnej akcji, Pojadę do Europy po po 
życzkę, sprowadzę fachowców - ofi- 

cerów, zreorganizujemy armję, zawład 
niemy całym Wschodem, — mówi snu 

jacemu różowe sny 0 potędze mar- 

szałkowi. 
Ryba łapie się na przynętę. Rozbu 

dzona przez Trebitcha fantazja mar- 

szałka zabija w nim krytycyzm. Wie- 

rzy w powodzenie misji sprytnego do-
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W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

Nabywając w 

P. R. 0. 
KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

„ь BOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 
Na książeczkę oszczędneściową zwyczajną P. K. O. przyjmuje 

wkłady już od jednego złotego począwszy. Na książeczkę prem 

jową, składając miesięcznie po 8 złotych, można wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek, 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
można nabywać w P. K. O. i jej Oddziałach w odcinkach 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłatą. 
Po latach 10-ciu wartość tych dowodów podwaja sięi wynosi 

40, 100 i 200 złotych, 
które płatne są na każde żądanie. Dowody oszczędnościowe można į 

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

SASZ 
Jeżeli chcesz mieć uiokowaną gotówkę bezpiecznie 
i dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamiętaj 
© udogodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

RZE 

CENTRA A: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwów, Wilno 
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CHCEMY TEATRU ŚPIEWNEGO W WILNIE! 
Nie wiemy, czy dotychczasowa u- 

mowa z ZASP-em zostanie przez Ma- 
gistrat przedłużona, czy ulegnie jakimś 
zmianom, czy też nie będzie wcale 

wznowiona. 

Na froncie teatralnym jest cicho, w 
biurach magistrackich, jeżeli chodzi o 

sprawy, dotyczące kulury, — jeszcze 
ciszej: jak zwykle. 

A jednak wartoby było, nie czeka- 
jąc na decyzję Magistratu, która mo- 
że być przypadkowa, poruszyć kwe- 
stję teatralną, wyświetlając ją z róż- 
nych stron i usfalając opinię społeczeń 
stwa, 

"Teatr wogółe, w Wiłnie zaś w szcze- 
gólności, jest tak ważną placówką kul- 
turalną, iż należy otoczyć go jak naj- 
troskliwszą opieką i starać się  pod- 
nieść na jak najwyższy poziom. 

Mamy już dość bogate doświadcze 
nie, więc łatwo będzie wyciągnąć od- 
powiednie wnioski. 

Obecnie, nie wdając się w szczegó 
ły, chcielibyśmy podkreślić, iż przy roz 
ważaniach o przyszłości teatru w Wil- 

nie należy uwzgiędnić postulat zorga- 
nizowania teatru śpiewnego. 

Teatr śpiewny, pojęty b. szeroko, 
a więc nietylko opera, lecz operetka, 
komedje ze śpiewem i muzyką, wresz- 
cie wogóle współpraca z dramatem i 
komedją — wydaje się nam koniecz- 
nością. 

Czy jest możliwe zorganizowanie w 
Wilnie teatru śpiewnego? Z pewnością 

powiedzieć można, że tak! Znajdą się 
w Wilnie ludzie, posiadający kwalifika 
cje na kierowników - organizatorów, 
znajdą się muzycy i częściowo — ar- 
tyści. Kryzys opery sprawił, że wielka 
ilość pierwszorzędnych sił Śpiewa- 
czych poniewiera się na deskach ka- 
baretów lub siedzi bezczynnie. 

Dziś, jak nigdy, łatwo jest o zaan- 
gażowanie nawet wybitnych artystów, 
o szeregowego Śpiewaka łatwo tem bar 
dziej. 

Dłatego też widzimy odradzanie się 
opery w Krakowie, we Lwowie, próby 
stworzenia zespołu cperowego nawet 
w małym Lublinie. 

Teatr śpiewny w Wilnie, wydaje się 
koniecznością, jest możliwy do zorga- 
nizowania. 

Chodziłoby tylko raczej o stronę or 
ganizacyjną: kto ma ten teatr prowa” 
dzić, w jakim zakresie, a przedwszyst- 
kiem jaki mógłby być stosunek teatru 
śpiewnego do dramatycznego. 

Co do tego ostatniego, życzyć nale- 
żałoby jak najściślejszej współpracy 
obu teatrów. 

Ale to są rzeczy dalsze. 

Obecnie rzucamy tylko myśl zorga- 
nizowania w Wilnie teatru śpiewnego 
i wyrażamy życzenie...  jednostki?., 
grupy ludzi?.. całego inteligentnego 
społeczeństwa?.. 

— Chcemy teatru 
Wilnie! 

śpiewnego w 
w-Z. 

SŁOWO 

KRONIKA 

  

CZWARTEK 

© Dziś 4 Wscnód słońca g. 7.41 

d 
A ne” Zachód słońca g. 1648 

Agaty p. m. 
ES UPRAW 

spostrzeżenia Zakładu Meteorołogicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 3 lutego 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 763, 

Temperatura średnia: —l11, 

Temperatura najwyższa: —8, 
Temperatura najniższa: —13, 

Opad w mm.: ślad, 

Wiatr: północno-wschodnj, 

Tendencja: spadek, potem wzrost, 

Uwagi: pochmurno, przekotny śnieg, 

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja, Zarząd Katolickiego Związ 

ku Polek przypomina, że 5 bm. jako w 
pierwszy piątek miesiąca odbędzie się w 
kapłjcy Serca Eucharystycznego (Mickjewi 
czą 19 — 2) adoracja Przenajświętszego 
Sakramentu od godz, 4 m, 30 do 7 m, 30. 
weiecz. zakończona błogosławjeństwem 
Przen, Sakramentem, 

— Ogólno-akademicka Msza $w.— 
W niedzielę, 7 lutego, o godz. 10, w 
kościele św. Jana odprawiona zostanie 
Msza św. ogólnoakademicka ze wzglę 
du na przypadającą rocznicę koronacji 
Ojca Św. Piusa XI. Celebruje ks. pr. 
dr I. Świrski. Kazanie wygłosi ks. dr 
W. Meysztowicz. O gremjalne przyby- 
cie wzywają Ogół Akademicki: Sodali- 
cja Marjańska Akademików, Stow. Kat. 
Mi. Ak. „Odrodzenie“, Sodalicja Ma- 
rjańska Akademiczek, Akademickie Ko 
ło Misyjne, Korporacja Conradia, In- 
Ventus Christiana. 

URZĘDOWA 
— Komisarz K, Chorych. — Mini- 

ster Pracy i Opieki Społecznej podpi- 
sał nominację mjr. Kątkowskiego na sta 
nowisko Komisarza Kasy Chorych m. 
Wiłna. Dotychczas mir. Kątkowski peł 
nił tylko obwiązki komisarza tut. K. 
Ch. 

— jczek bez zewolenia wywbzić 
nie można, — Z Wileńskiej Izby Skarbowej 
dowjadujemy sję, że od dnia 1 stycznja 1932 
roku osobon: prywatnym nie służy już bez 
zezwołenia Ministerstwa Skarbu prawo do 
wyrobu j wywozu z kraju: pręcjków z drze 
wa, używanych do wyrobu zapałek, oraz 
zapalniczek, 

Zezwolenia będą wydawane tylko na wnjo 
sek Spółki Akcyjnej do Eksploatacji Pań- 

MIEJSKA 
— Bezrobotni przed wolewództwem, — 

W dniu wczorajszym przed Urzędem Wcie 
wódzkim gromadzi!: się bezrobotni pozba- 
wienj zasjłków j pracy, Mi 
łicji bezrobotni przez k i 
się koło gmachu, wysyłając raz po raz dele 
gatów do kierownika opieki spoiecznej, 

—. Hotelarze w magjstarcje, — W lokalu 
Magjstratu m. Wjłna miała miejsce konfe- 
tencja przedstawicieli miasta z delegacją 
właścjceli hoteli wileńskich, Na konferen- 
cji poruszono sprawę zniżena ryczaitowegu 
podatku, pobjeranego dotychczas od hotełj, 
Hctelarze zaznaczyli, iż nie są w stanie opła 
canja zbyt wysokich podatków, a to wobec 
obniżenia cen w hotelach ze wzgłędu na o- 
gólny kryzys j zastój gospodarczy, W. wy- 
niku obrad postanowjono żądania hotelarzy 
przedłożyć prezydjum Magjstratu oraz Ra- 
dzie Miejskiej, 

-- Starana o pożyczkę na remont 
domów. — Właściciele wszystkicn nie 
iuchomości w Wilnie opracowali me- 
morjał w sprawie przyznania Wilnu 
niezbędnej pożyczki na remont znacz- 
nej ilości domów w mieście. 

Memorjał ten będzie złożony wła- 
dzom centralnym już w dniach najbliż 
szych. 

Z nastaniem wiosny roboty remon- 
towe mogłyby być podjęte w szerszym 
zakresie. 

  

      

   

    

OSOBISTE 
— Wyjazd prezesa Wyszyńskiego, Pre- 

zes Sądu Apelacyjnego p. Wactaąw Wyszyń 
skj wyjechał w dniu 3 lutego do Warszawy 
w sprawach służbowych, 

AKADEMICKA 
Bolek — Zosiu! dokąd pójdzjemy żegnać 

karnawał? Czy zastanowiłaś sję już? 
Zasja — Oczywiście! będziemy bawili 

się w dniu 8 lutego r. b, w Ognisku Aka- 
gemickiem, Tańce tam będą do rana, a go- 
spodarze przygotąwują mate  niespodzjanki, 
Słyszałam, że całe akademickje Wjłao — tam 

się wybiera, 
— Ulgi kolejowe dla akademików. Dy- 

rekcja kolejowa w Wilnie otrzymała pole- 
cenje uwzględnjanja zaświadczeń na prze- 
jazdy ulgowe wydane akademikom USB bez 
wzg!ędu na termn ważnoścj tych zašwjad- 
czeń, Ważność tych zaświadczeń upływa w 
dniu 3 bm, 

Ułgt te dotyczą akademików korzystają- 
cych z ferji mjędzysemestrowych, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Klubu Włóczęgów, W czwartek 

(wyjątkowo) 4 bm. odbędzie się w loka- 
lu przy uł, Przejazd 12, LXX-te zebranie klu 
bu Włóczęgów Senjorów, Wstęp tylko dła 
członków, Początek o godz, 19, Na porząd- 
ku dziennym ważne sprawy wewnętrzno- 
klubowe, 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, —- 
IV Posjedzenjie Naukowe odbędzje się w 
środę, dnja 3 lutego 1932 r,, o godzinie 20, 
w salj własnej, przy ulicy Zamkowej Nr 24, 
z nast, porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego po- 
siedzenia, 2) Prof, Dr St, Hiker: Głód, jako 

stwowego Monapolu Zapałczanego w Poł+*zjawisko bjolagjczna, 
sce, do której osoby zajnteresowane winny 
składać podania, 

Kto zamierza prowadzić handeł kamyczka 
'mį zapałowemj lub innemj częściami zamien 
nemj zapalniczek, obowiązany jest zawjado 
maść © tem Kontrolę Skarbową, podając: swo, 
je mię j nazwisko, względnie firmę oraz miej 
sce prowadzenja handlu, 

WYNIKI KONKURSU „BATA* 

Przed kjiku dnjamj  zamieszczaliśmy 
wzmiankę o konkursje reklamowym firmy 

„Bata“, przyczem do każdego nimeru „Sło- 

wa“ dołączone były numerowane prospekty, 

Obecnie dowiadujemy się numery, na któ- 

re padiy wygrane: 

I nagroda Nr 102,432, 

ll nagroda Nr 101,849 

ill nagroda Nr 101,243, 
IV nagroda Nr 101,552, 

V nagroda Nr 100,458, 
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radcy. Obdarza go pełnomocnictwa- 
imi, zaopatruje w pieniądze, przydzie- 
la świtę i błogosławi na drogę. 

Lincoln jest znów w Niemczech. 
Kołacze do skarbca Stinnesa — bez- 
skutecznie. Suma 25  miljonów marek 
w złocie, o której uzyskanie tentuje 
wysłannik marszałka, obiecując wza- 
mian koncesje i przywileje, jest zbyt 
wielka, aby można nią było zaryzy- 
kować. Stinnes pozatem zna już Tre- 
bitcha, jako sprytnego, obrotnego, ale 
niezbyt pewnego. człowieka. Odmawia 
kategorycznie. : 

Niepowodzenia zawsze idą w pa- 
rze. Stinnes odmawia pieniędzy, a 
dobry znajomy (towarzysz z puczu 
Kappa), przewidziany przez Trebi- 
tcha na reorganizatora wojsk chiń- 
skich —- płk. Bauer — wyjechał z 
Niemiec, Ma już zajęcie. Reorganizu 
je i szkoli czerwoną armię, tę samą ar 
mję, która — kto wie — może będzie 
przeciwdziałać potęgującej się (przy- 
najmniej we własnej wyobraźni) hege 
monji marszałka Wu - Pej - Fu na 
Wschodzie. 

Grunt usuwa się z pod nóg wielkie 

go hochsztaplera. 
Zwraca się do starych znajomych, 

biega, kombinuje, wącha; wreszcie 

styka się z dyrektorem pewnej ham- 

burskiej firmy. Czując pieniądze, 'dzie 

va banc. Nie licząc się z dobrem swe 

go mocodawcy zawiera umowę. Fir- 

ma daje pieniądze, a wzamian za to 

profesora 'akademji muzycznych 

w Warszawie i Turynie 

ERA E 

uzyskuje monopole na prawo budo- 
wy dróg żelaznych, linij lotniczych, 
eksploatację fortów i t. p. Warunki są 
niekorzystne dla Chińczyków, ałe pie- 
niądze wpłyną do skarbca, Będzie moż 
na „dziatač“. 

Zadowolony, a przynajmniej udają 
cy zadowolonego, wraca Lincoln do 
Chin, witany owacyjnie. 

Zaczynają się błogie czasy. Far 
niente po trudach ciężkiej misji i dłu- 
giej podróży. Lecz idylla kończy się 
niespodziewanie szybko i aieprzyjem- 
nie. Wyjaśnia się, że genjałny awan- 
turnik sam wpadł. „Szukał frajera, a... 
jego znaleźli”, jak mówi się w gwa- 
rze andrusów warszawskich.. Mieczem 
kłamstwa i oszukaństwa wojując, od 
tegoż miecza zginął. . 

„Dyrektor“ wielkiej Нгту — оКаза? 
się spryciarzem nielada, a wielka fir- 
ma wraz z jej kapitałami, błuffem, 
stworzonym do wyłudzenia taktorne- 
go. 

Dobroduszny Chińczyk nie każe po- 
wiesić lub przynajmniej obić Lincolna 

—-Ma sentyment do spryciarza. Puszcza 
go wolno, obdarzając na drogę. Oszu 

kany oszust wyjeżdża do Ameryki, 
lecz wkrótce wraca do Chin. Staje się 
nagle buddystą. Zamyka się w klasz- 
torze. — Chcę odpocząć od życia, — 
mówi napastującym go dziennikarzom. 

Ale spokój nie jest — widać 
udziałem jego losu. Musi jechać do 
Anglji, ratować syna, skazanego na 
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Londynu w kilka śmierć, Przybywa do 

godzin po egzekucji. Nie rozpacza, nie 
złorzeczy. Zasklepia w sobie wzma- 
gającą się z dnia na dzień nienawiść 
do Anglji i wraca do Chin. 

Jest w Pekinie. Znów w roli dorad- 
cy, na ten raz rządu północnego. 
Znów na krótko. Zmęczony, rozgory- 
czony nie może odnaleźć w sobie tej 
energji, co dawniej. Chce wrócić do 
Tybetu f osiąść w klasztorze, Anglicy 
nie wpuszczają go. Boją 5 — widać 
nie wpuszczają go. Boją się widać, nie 
dłowierzają; wiedzą zresztą, z kim ma 
ja do czynienia. 

Wraca więc do Europy i puszcza 
w świat pamiętnik. Barwną opowieść 
tysiąca i jednej przygód. Rozchodzi się 
ona momentalnie, jest rozchwytywaną, 
czytaną Wszyscy podziwiają niezwyk- 
ła energię i bystry umysł awanturni- 
ka. A on sam? Przez ten czas wypły- 
nął znów w Chinach, na ten raz przy 
boku generała Maa. Tego samego 
generała Maa, który jak obec- 
nie się dowiadujemy z komunikatów 
agencyj prasowych — przeszedł wraz 

ze swemi oddziałami na stronę Japo- 
nji, przyczyniając się do opanowania 
Mandżurji przez Japończyków. 
Słowem Figaro tu, Figaro tam. Figaro 

nie może usiedzieć spokojnie. 

  

   

  

Ciekawe, czego dokona jeszcze. 
Ma przecież dużo sił i energii, a wa- 
runki, jakby wymarzone — w 

W. T. 

  

— Odczyt. — Dziś dnia 4 lutego br,, o go- 
dzinje 17, rw Sali Wykładowej Nr 2 Unjwer 
sytetu Stefana Batorego odbędzie sję odczyt 
p. Henrj Mazeaud, profesora Uniwersytetu 
w Lille, pt, „Wynagrodzenie za szkodę nie- 
materjalną", Wstęp wolny, 
— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Wilnie komunikuje, iż zebranie dyskusyj- 
ne w czwartek, tj. 4 bm,, nie odbędzje się, 

"7. natomjast bedzje zebranie Członkiń Refe- 
ratu Wychowania Obywatełskiego o godz, 
5 min, 30, 

— Zarząd Wil, Koła Tow, Naucz, Sz, 
Śred, i Wyższ, (TNSW) zaprasza członków 
Koła, kolegów(ki), j osaby interesujące 
się wychowaniem mołdzjeży szkolnej na ze 
branie Koła w dniu 5 bm, do gimn, įm. A. 
Mickiewicza na godz, 19, P, A, Kałenkjewi 
czówna iwygłosi referat p t. „Problemy or 
ganizacjj pracy domowej ucznia”. 

— Odczyt p, Kern, — Wileńskie Towa- 
rzystwo Nowoczesnego Wychowania zawja- 
damja, że we czwartek dnja 4 lutego br, o 
godz. 7 wjecz, w sali Kuratorjum O, S, W. 

Wołana 10 znana już Wjlnu literatka nie- 
miecka p, Elga Kern wygłosj odczyt p. tyt. 
„Die Angst und jhre Bedeutung als Zerstener 
der Personłichkejt" (Strach jako czynnik ni- 
szczący osobowość), Odczyt bedzie tłuma- 
czony na jęz. poiski, 

Wstęp 50. groszy. 

— Zarząd Koła Nauczycjelji Historj; Szk, 
Średnich w Wilnie powiadamia, że w czwar 
tek dnia 4 bm, o godz. 18 (szóstej wiecz). 
w lokalu gimnazjum jm. Ef'zy Orzeszkowej 
odbędzje się walne zebranie Koła, 

Porządek dzjenny obejmuje: 1) odczyta- 
nie protokułu z zebrania poprzedniego, 2) 
koreferat kol, Shupia na temat: „Wycho- 
wanje państwowe przez historję*, 3) Wybór 
zarządu, 

  

RÓŻNE 
— Przyjęcie na cześć gubernatora 

Andrć Bonamy. — Dnia 2 bm. An- 
drė Bonamy, gubernator kołonij w Mi- 
nisterstwie Kołonij w Parvżu, który 
przybył specjalnie do Wilna w celu za 
poznania się z warunkami życia i by- 
tu muzułman-tatarów w Polsce, był 
wraz z małżonką obecny na raucie u p. 
prokuratora Olgierda Kryczyńskiego, 
prezesa Rady Centr. Związku Kultura] 
no-Oświatowego Tatarów w Połsce. Na 
raucie, między innymi byli obecni: p. 
wojewoda Beczkowicz, zastępca muf- 
tiego pułk. Romanowicz, prezes gminy 
muzułmańskiej gen. Romanowicz, sena 

tor Achmatowicz, sędzia Leon Kryczyń 
ski, sędzia Romanowicz, prok. Achma- 
towicz, profesorowie Bazarewski i Ru- 
szczyc, nacz. Pawlikowski oraz wielu 
innych przedstawioieli kulturalnego i to 
warzyskiego świata Wlna. W darze od 
Zwązku'Tatarów p. Bonamy dostał ca 
ły szereg wydawnictw Związku, doty- 
czących rozwoju kulturalnego Tatarów 
w Polsce. 

— Įubileusz Tčatru Polskiego па Lot- 
wie, Dziš odbędzie się w Rydze jubileusz 

Chere kobiety otrzymują przez użycje 
naturałnej wiody gorzkiej Franciszka-]ózefa 
Jlekkje wypróżnienie, przyczem połączone to 
jest nieraz z nadzwyczaj dobroczynnem dzja 

iem na chore organy. Żądać w apt, i dr, 
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zmaił w nocy z daia 2 

  

AUM GORDON 
(Założyciel! i członek zarządu Spólki . Akcyjnej 

„M. Gordon“ w Wilnie) 

P. 

go na 3go lutego r. b 

Esspoitacja zwłok oabędzie się dziś 4 lutego o godz, 12-ej z misszkania 
przy ul. Niemieckiej 26. 

O czem z żelem zawiadamia ZARZĄD 

   

BURZA ŚNIEŻNA NAD WILEŃSZCZYZNĄ 
ZERWANE DACHY I PRZEWODY, DWIE OSOBY RANNE, ZWAŁY ŚNIEGU NA 

DROGACH KOMUNIKACYJNYCH 

WILNO, — W nocy z soboty na niedzje 

lę nad Wilnem ; prowincją przeszła silna wi 

chura połączoa z obfitemi opadami, 

Pod naporem wiatru wywróciło sję kjłka 

płotów i uszkodzeniu uległy liczne dachy w 
domach na przedmieściach, 

Na ulicy św. Jańskiej z osypującej się 

wieży kościelnej spadł kawałek tynku, ra- 

niąc przechodnia Aleksandra Kazuwisa, 

Również kolo murów Francjszkańsk:ch 

spadająca dachówka zraniła St, Bielajewa, 

Na terenie powiatów dzjśnieńskiego, mo- 
   

  

  

łodeczańskiega j wilejskiego uszkodzeniu u- 

elgly przewody telefon e i połączenia K, 

ОР Ž 
Zwały śniegu zasypały drogi i Hnje komu 

nikacyjne, Na szlaki kolejowe wysłano pługi 

odśnjeżne, 

Wykonawcy wyreku złodziejskiego 
PO DŁUGICH POSZUKIWANIACH ZOSTALI 

WILNO. — Zuchwałe usiłowanie zabój- 
stwa ra osobie rzekomego kontidenta policji 
Korołkowa zostało ostatecznie wyjaśnione, 
Wykonawcy wyroku Lejba Szufjan, Izrael 

Wazgieł j Józef Bończek zostali wczoraj u- 

"Sąd doraźny w 

UJĘCI 
Aresztowenie nastąpiło w jednej z melin 

złodzjejskich na ul, Nowogródzkiej, 
W chwil; wkraczanįa policjj Bończuk 

usiłował zbiec, lecz po krótkim pościgu wo 
bec groźby użycia broni oddał sję w ręce 
policji. - 

Baranowiczach 
SKAZAŁ SZPIEGA DO DOŻYWOTNIE WIĘZIENIE 

BARANOWICZE, PAT, — W dniu 3 lu- 
tego w Baranowiczach odbył się sąd doraż 
ny przecjwka mieszkańcom miasteczka Kleck 
pow. nieświeskiego Janowi Niemjro j Jano- 

  

Kłopoty „podatkowe 

KOŁNIERZYKI I SPINKI NA KILOGRAMY 

Podatnik, jest to człowiek przeznaczony 

na cjerpł'we znoszenie wszelkich przecjwno- 

ści. Powinien mieć czas na prowadzenie swo 

ich spraw osobistych, powinien sprężyście 

zarządzać įnteresem, о йе dotychczas nie 

zbankrutował, a nadewszystko nie powinien 
wyrzekać, Mając tyle udogodnień spolecz- 

nych, jak np, Kasa Chorych, PUPP, j inne, 
musj stać się żywą pochodnią wdzięczności, 

О йе jednak znajdzie 51е jakiś zatwardzjały 

pesymista, to łatwo go przekona pouczają- 

cy przykład. Biuro informacyjno-kontroine 
przy lzbje Skarbowej w Wilaje wie, że 0- 

becnje Iudzje mają dużo wołnego czasu z po 

wodu bezrobocia, Ma ten wolny czas także 
i siedzący cicho jak mysz pod miotłą, podat- 

nik, Bardziej zajęty jest ten, który godzna- 

mi codzień wystaje na korytarzu Izby Skar- 

bowej w oczekjwanju na swoją kołejkę, aby 

wreszcje dowiedzieć s'ę, że dziesięciokrotnie 

powiększony obrót jest wyjątkowo tak ujsko 

eszacowany i mogło być gorzej, Taki płat- 

nik jest „zapracowany“, bo mus; udowodnįė, 

że obrotu nie miał (też trzeba umieć!), że 

podatek przewyższa sumę jego zysków, że,. 
i t,.d, — Tych narazie Izba Skarbowa nie 

niepokoj, 

Ale przecież są tacy, którzy po różnych 

perypetjach podatek opłacjii j choć na krót- 

ko zajęli myśl czem jnnen:, choćby tem, jak 

na nowy podatek zarobić. 

Otóż tym Biuro Int,-Kontrolne nie daje 

odpocząć, Pod rygorem karnym otrzymuje 

dajmy na tó właściciel sklepu gałanteryjne- 

go nakaz, aby w terminie dwudniowym na- 
desłał szczegółowy wykaz cen hurtowych i 

detalicznych wszelkich towarów, jakie ma 

w skłepie, Pomijając już krótki termin, dla 

którego trzeba rzucjć wszelką inną robotę, 
nakaz takj zawiera jedną rubrykę dość dziw 

na p.t.: „ile wchodzi danego artykułu w 

kig,?* Np, (według formularza) p, 15 — 

kołnierzyłj, p. 20 — spinki, p, 24 — pod- 

wiązki, p, 25 — laski, p, 37 — dessous, p, 

wi Bobko, oskarżonysa o uprawianie szpie- 
gostwa na rzecz państwa + Ро 
przewodzje sądowym sąd skazał obu oskar- 
żonych na bezterminowe ciężkie więzienie, 

Z SĄDÓW. 
SKAZANIE KOMUNISTKI 

19 listopada 1931 r, Sąd Okręgowy w Li- 
dzje rozpoznawał sprawę R. Szułkinówny j 
P. Cofnasa, Oskarżeni byli zatrzyma- 
ni przed l-ym majem 1931 r. w związku z 
likwidacją organizacyj komunistycznych na 
terenach Woronowa, Ejszyszek j jnnych mia 
steczek pow, Lidzkjego. 

Sąd Okręgowy owierając się na wiado- 
moścjach pochodzących ze źródeł konfęyden- 
cjonalnych skazał Szułkinównę ua 6 lat, a 
Cofnasa na 4 lata cjężkiego więzieni. Od 
tego wyroku obrońcy skazanych założ. 
lacje na skutek której sprawa ta zostałą 
poznaną w dniu wczorajszym, 

Sąd Apelacyjny po zapoznaniu sję z ca 
tokształtem sprawy i wysłuchaniu stron ogło 
sił wyrok, mocą którego Cofnas został u- 
niewinnjony a Szulkjnówna skazana una 
сзафгете w cjężkiem więzieniu na przeciąg 
lat 4, 

pe 

Wilcze zęby 
— Zarząd Koła Medyków USB uprasza 

pp. Absolwentów wszystkich lat © przyby- 
cię na zebranie sprawozdawcze w sprawie 
doktoratów w dniu 5,2 1932 r., o godz, 6 po 
południu do lokalu Koła Medyków, ul, Wjel- 
ka 24, 

Sprawy są niezwykle pjlne j bardzo waż- 
ne — obecność wszystkich jest konieczna. 
Reieruje koł, Gałka Józef, delegowany na 
Zjazd Ogólnopolskiego Związku Akademic- 
kich Towarzystw Medycznych, który się od 
był w Poznaniu w dniu 30,1 1932 r, 

39— biustonosze — podać cenę hurtową, de- 

taliczną, oraz jle wchodzi w kig,? | 

Nie widziano dotychczas, aby w sklepie 
galanteryjnym ważono na aptekarskiej wa- 

dze spinki (pytanie czy z opakowaniem, czy. 

bez?) damską bieliznę i t.p. 

1 gdzje znaleźć w ciagu dwu dni 
czas na takie ważenie? | jaki to ma sens? 

Może dła kontroli towaru na koleż, lub po- 

czcje?,, Przecież opakowanie sp'nek, lub 

  

    

  ape 
Toz- 

pończoch waży trzy razy więcej niż sam to- 

war? Ładnie będzie wygladać podatek opar- 

ty na takich danych!, Podskarbi, 

Kankurs fiimowy „Casina“ 
Dzisiaj w dalszym ciągu zamiesz- 

czamy kupon zniżkowy do „Casina*. 
Po obejrzeniu trzech filmów przykła- 
dowych odbędzie się konkurs ankieto- 
wy. Warunki konkursu i nagrody za 
mieszczone były w „Słowie* z d. 2 bm. 

Skład sądu konkursowego ustalony z0- 

stał nast.: p. prof. Limanowski, p. K. 
Wyrwicz-Wichrowski, p L. Pimonow, 
p. J. Nieciecki, p. T. Cieszewski. 

Sąd konkursowy rozstrzygnie : ko- 
mu przypadną nagrody. Kwestjonariusz 
wydrukowany będzie w przyszłym ty- 

godniu. : 
  

Kupon. g„GFIAĄ* 
znizkowy — „CASINO“— 

ważny na dzień 4. 1l. 1932 r, 

NA FILM 

W DŹWIĘK. KINO 

  

  

5-lecja įstnienia stałego Teatru Polskiego 
na Łotwie, е 

Na obchód jubileuszowy i uroczystości 

z nim związane, wyjechał do Rygi z ramie 
nia naszej redakcji, oraz jako przedstawi- 
cielį ZASP-u į teatrów wileńskich — p. 
Zbigniew Smjalowskį, ю 

— Sterowiec nad Wilnem, — Wilno 

wstrząśnięte jest wiadomością, że wkrótce 

nad naszem miastem ukaże się wielki ste- 

rowjec, = 

W kołach zajnteresowanych wiadomość ta 

wywołała zrozumiałe poruszenie. 0 sze 

łach, które są trzymane w tajemnicy nara- 

zie donieść więcej nie możemy, Mamy jed 

nak nadzjeję, że wkrótce uda się nam po- 

dzielić z czyteinikami szczegółam tego nie 

zwykłego zdarzenia, 

— Podziękowanie, — Wojewódzki Komi 
tet do Spraw Bezrobocja składa ninie 

serdeczne podziękowanie wsz 

rzy bezinteresownie wzięli udział w 
zacjj i wypełnieniu program 
dniu 2 tutego „Czarnej Kawy" na rzecz be 

robotnych. W szczegółaości Konujtet wyraż 

   

    

   
   

     

swą głęboką wdzięczność: pp. Gospodyniom | 
i Gospodarzom zabawy, Artystom Teatrów 
Miejskich, Chórowi „Rewellersów", chórowi 
i orkiestrze Pocztowców, p.  Olszewskiemu 
oraz tym firmom j osobom, które. bezpłatnie 
dostarczyjy produktów do bufetu, ; 

SPORTOWA 
— Kierownictwo Parku Sportowego Mio 

dzieży Szkolnej im, gen, Żełigowskiego w 
Wilnie podaje do wiadomości, jż na skutek 
prośby pubłjcznoścj, od dnia 2 Il — 32 r, 
zostaną przedłużone godziny ślizgawki do 
godz. 22, 

Dia młodzieży szkolnej pozostają poprzed 
nie godziny, t. j, do godz, 20-ej, 

— Kurs jazdy figurowej na łyżwach, — 
Kierownictwo parku Sportowego Młodzieży 
Szkolnej jm. gen. Żeligowskiego w Wiłaje 
podaje do wiadomości, jż w piątek dn, 5 
bm, o godzinie 5 pp. tąpi rozpoczęcie 
kursu jazdy figurowej na łyżwach, pod kie- 

  

   

  

- rawnictwem dyplomowanego instruktora p. 
Eugenjusza Olszewskiego, Uprasza sję 0 
stawiennictwo osób zapisanych na kurs tyż 
wiarski na płac jazdy figurowej Nr 3, 
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KOLEJOWA 
— Konftrencja kolejowa, — W związku z 

komferencją dyrektorów kolei j naczelników 
wydzfałów handłowych wszystkich dyrekcyj 
wyjechałj z Wilna do Warszawy dyrektor 
kolej państwowych p. inż, Kazimierz Fa!- 
kowski, naczelnik wydziału handłowo-taryfo 
wego p. Tadeusz Byczkowski. 

— Kto jest uprawnjony do kontroli wa- 
gonów pocztowych, Wiadze kolejowe wy- 
daty zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 

wizyj w wagonach względnie przedzjałach 
towych, do czego upoważnieni są tylko 

zorzy ciągów podczas postejów na 

   

   
    

1. 
Jedńak w wypadkach, gdy w pocjągu nie 

ma rewizora, a zachodzi podejrzenie, že wi 
wagonie pocztewym jadą osoby nieupraw- 
uieme, rewizję wagonów przeprowadza za- 
wiadowca stacji lub dyżurny ruchu, Osoby 
znajdujące się w wagonach, obowiązane są 

ać przeprowadz: eniu. rewizję, legity- 
je uprawniające je do zraidowania się 

ych wagonach, 

ži BALE I ZABAWY 
- Atrokiub Wileński urządza dziś 4-go 

o w „tłusty czwartek lotniczy Dan- 
cing — Bridge w lokalu Ziełonego Sztralla, 

Obowiązki gospodyń łaskawie przyjęty 
: pułfkownikowa Dworzakowa, Broni - 

3 owa Hajełowa, pułkownikowa kwaszkiewį 
czofaja, pulkownikowa Kowalska, inżyniero- 
wa Kowzanowa, majorowa Kozłowsca, puł 
kownikowa Landauowa, Wacławowa Mackje 

wa, doktorowa  Oleszkiewiczowa, in- 
vnierowa Przygodzka, 
— boetus Fuksów K! Leonidania w dniu 

4,Н 1932 r., o godz, 22, w !okalu własnym 
przy ulicy Orzeszkowej 11, urządza „Czwart- 
tek”, o którym zaproszonym Gościom przy 
pomina i po raz drugi Ich zaprasza, 
— Bał Samorządowców, —- Dnia 6 lute- 

go 1932 r. odbędzie się Il Doroczny Bal 
Samorządowców, urządzany przez Koło Sa- 
niorządowców słuch, I.N,H,S. w sałach In- 
Stytutu (Mickiewicza 18), Ceny wstępu 
specjałnie zniżone: zwykły -— zł, 4, akade- 
mickj zł, 2. Zaproszenia nabywać można 
av Sekretarjacię Bratnjej Pomocy, oraz na 
Wydz, Samorządowym [Instytutu (Mickie- 
wjczą 18), Ewentualny zysk.przeznącza 51е 
413 pomac w studjach niezamożnym  człon- 
kom. Koła, 
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TEATR 1 MUZYKA 
— „Mam tat 26 — na Pohulance. — 

Dziś, we czwartek dnia 4 b.m, o godz, 8 w, 
ukaże sję sensacyjna Sztuka współczesna 
tstvana Mžhaly pt. „Mam lat 26“ w režyse- 
tji W. Radulskjego, w wykonaniu całego ze 
społu, Publiczność tłumnie zapełuja t 
gprącemi oklaskami darząc sztukę, tak Ś 
ło ukazującą bołesne strony życia współcze- 
snego, że niemal rewclucyjną, % 

jutro ij dni następnych „Mam: lat 26", 
— „Ta, której szukamy” — w Teatrze 

    

Lutnia, — Dziś, we czwartek, dnia 4 bm, 
o godz, 8 w, ujrzymy  czarującą komedję 
Hirschfelda „Ta, której szukamy” w reży- 
serji Stanisławy Wysockiej, w artystycznem 
wykonaniu aktorskiem pp.: Dunįn-Rychiow - 
Skież, . ., Jasjńskiej-Detkowskiej,  Mareckiej, 
Szpakjewiczowej, Mileckiego,. Puchniewskie 
go.praz Zastrzeżyńskiego, Wytworne dekora 
cje pomysłu W, Makojnika dodają uroku tej 
przemiłej komedii, 

Jutro i dni następnych „Ta której szuka- 
my“; 
— „Dawne czasy — dawne piešni“ — w 

  

"Teatrze na Pohulancė, — W najbližszą so- 
boxtę dnia 6 bm. o godz, 5 py, odbędzie się 
niezwykle jnteresujące widowisko pt. „Daw 
ne czasy — dawne pieśni”, w wykonaniu 
«wybitnych artystów dramatu i opery. W 
drugiej części widowiska odegrana zostanie 
Świetna, jednoaktowa komedja Fredry „Pan 
Benet" w wykonaniu artystów Teatrów Miej 
skich z p, Baronem Waldemarem Weyssen- 
hoffem, jako świetnym odtwórcą roij tytu- 
towej, Biłety już do nabycia w kasje teatru 
Łutaja, | 4 
-"— Doroczna Reduta Artystów Teatrów 
Miejskich, — W poniedzjałek, dnia 8 lutego 
sv salach kasyna Garnizonowego odbędzie 
się doroczna Reduta Artystów Teatrów Wi- 
łeńskjch, uchodzącą za najwytworniejszą za 
bawę w karnawale. Wesoły nastrój zabawy 
podniosą niewątpliwie liczne niespodzianki, 
między innemj konkurs na najskromniejszy 
a zarązem najbardziej elegancki kostjum, Ce 
ny biletów wejścia 8 zł, i 5 zł, 

Osoby, które dotąd nie otrzymały zapro 
szeń, zechcą zostawić w kasie teatru swo- 

je: adresy, ceeem umożliwienia dostarczenia 
zaproszeń w jaknajkrótszym czasie, 

- — Recjtel pieśni i aryj operowych, — 
P. Zygmunt Protassewicz, utalentowany ba 

ryton, obdarzony nadwyraz pięknym gło- 
sem, wystąpi z recjtalem pieśni j aryj ope 
sowych w niedzielę nadchodzącą 7 bm. w 

salį Konserwatorjum,. | 
"Zaznaczyč naležy, že p. Z. Protassewicz 

odniósł ostatnio wielki sukces artystyczny 
w Warszawie na koncercie dobroczynnym, 

urządzonym w Prezydjum Rady Ministrów, 
Bilety w: biurze podróży „Orbis. 
— Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 

ne urządza w dniu dzisjejszym w Salj Kon- 

serwatorjum (Końska 1) jedyny recital for- 
tepianawyy znakomitego pianisty i pedago- 
ga Józefa Turczyńskiego, 

Wobec ogromnego zajnteresowania koncer 

tem pozostałe bilety są jeszcze do nabycia 
w „Orbisie* do g, 7 wiecz., poczem w ka- 

sje Konserwatorium. 

  

  

dzony przedni lewy błotnik, Wypad- 
ków w ludziach nie było. 

— Zajścje w restauracjj, — We wtorek 
wiecozrem w restauracjį Dworeckiego przy 
ulicy Wielkiej wynikła pomiędzy gośćmi bój 
ka na tle osobistych anjmozji, powstałych 
pod wpiywem alkcholu, Wałczące grupy po 
sługiwały sję krzesłami j stolkamį, a je- 
den z awanturników strzelił nawet z rewol 
weru, 

Kilku uczęstników zajścia odnicsło rany, 
Tajemnica gabinetu re- 

stauracyįnego, — Wlašcicjelowį re- 
stauracjį przy ul, Mickiewicza 33, Markow- 
skiemu zginęło z waljizy ukrytej pod otoma 
ną w jednym z gabinetów, 3 tysiące złotych 
i 500 dołarów weksłami, 

O kradzież podejrzana jest pewna para, 
która w tym czasie bawiła w gabinecie, 

— Zniszczenie wagonu, — W 
dniu wczorajszym na stacji kołejowej Wil- 
no — osb, nieznani sprawcy zakradłi się 
da jednego z wagonów | kl, skąd zdarli 
plusz z fotelį ; kozetek, Policja zarządzj- 
ła dochodzenie, 

— Złodziej w autobusie, — W. dniu 2 
bm, na szkodę Wiktorjj  Holubowįczowej 
(Antokolska 115) z niezamkniętego autobu- 
su, stojącego na dziedzińcu tegoż domu skra 
dziono- skóry, któremi były pokryte sjedze- 
nia, wartości 300 zł, 

— Służąca - złodziejka, — Ja- 
dwiga Szatkówna (jelenia 12) skradła na 
szkodę Łucji Łozickiej (Orzeszkowa 3), u 
której służyła w charakterze służącej, pier- 
Ścionek z brylantem Oraz inne drobne rze- 
czy łącznej wartości 97 zł, Szafkówna po 
kradzieży zbiegła, 
— Okradziony skład skóry, — Z niezam- 

kniętego składu przy ul, Jatkowej 3, na szko 
dę Lewina Rachmiela skradziono skóry cie 
lęce, nieustałonej wartoścj, Kradzi tej do 
konai Mejer Wjskj, bez stałego miejsca za- 
mieszkania, którego wraz ze skórami zatrzy 
mano, 
— Nagły zgon. — W domu przy ulicy 

Wielkiej 29 zmarł nagle Ałter Wismonski 
lat 50 (ui, Niemiecka 8), Zwłoki przewiezjo 
no do kostnicy szpitała św, lakóba do dy- 
spozycji władz prokuratorskich, 

— Qfiary niechlujstwa stró- 
żowskiego. — Anna Kowzanowa, lat 70 
(Turgijeiska 2), przechodząc przez jezdnię 
ul, Rossa upadła j złamała prawą nogę, Ро- 
gotowie ratunkowe odwiozło ją do szpitala 
św, Jakoba, 
— Judel Gołda, łat 17 (3 g0 Maja 9) na 

uł. TraktBatorego, zeskakując z sanek, upa 
dłą i złamała prawą rękę, Odwiezjeno ją 
do mieszkania, 

— Podrzutek, — W klatce schodowej do 
mu Nr 32 przy ul, W. Pohułanka znalezjono 
podrzutka płej żeńskiej w wieku vkoło 2 mie 
sięcy, przy m była kartka z napisem: 
„Nazywa się Helena", W tymże dniu przy 
ul, Subocz Nr 19 został znałeziony drugi 
podrzutek picj żeńskiej, w wieku 5 miesięcy, 
Obje sierotkį ulokowano w przytułku Dzje- 
ciątka Jezus, - 

— Profanacja grobu na cmentarzu Ber- 

nardyńskim, Nieznani sprawcy  uszkodzjłi 

grób rodziny Cjeślińskich na cmentarzu Ber 

nardyńskim, 

Ziodzjeje skradli złoconą figurę rzeżbjoną 

w bronzie. 

      

     
   

    

AAAKAAAAAAAAAAAAALAAAAAAALAAAAALAAAAA AA ŠA A 

Šilad Fortopianów, Pianin, Fishajtmgaji 

K. Dąbrowska 
F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
wYvvvvv 

Urządzenie sklepowe 
przyrządy do wystawy z byłego sklepu 
„Heg-nta* sprzedaje się. Dowiedzieć 
sę ul. Wielsa 10, m 1, od 8—9 i2—3 

Ofiary 
Posterunek Połicjj Państwowej w Połowo 

na bezrobotnych 6,50. 
E, K. dla rodzimy wysjedlonej z Litwy 

ZE53E 

   
     
  

  

  

Radjo wileńskie 

Czwęartek, dnia 4 jutego 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 
12,10: Kom, meteor, 
12,15: „Opady atmosferyczne" — pogad, 

4 Warszawy, 

12,35: Poranek szkolny z Warsz. 
15,00: Progr, dzienny, 
19,00: „Skrzynka pocztowa Ni 187". 
19,20: „W świetłe rampy* — nowości 

teatralne omówj Tadeusz Łopalewski. 
19,35: Progr, na piątek j rozm, 
19,45: Pras, dzjen. radj, z Warsz, 
20,00: „Bezrobocje w starożytności" — 

feli, z Warszawy, 
20,15: Koncert z Warsz, 
21,25: Słuchowisko z Warsz. 

uzyka z Wars: 
: Kom, z Warszawy 

  

    

    

  

I muz, tan, ze 

  

23,00: Spacer detektorowy po Europie. 

  

Czytajcie 

| „SŁOW 

  

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

+“ -<—'Tragedja rodzinna. — W . ub. 
wtorek zmarła nagle, najprawdopodob 
niej wskutek wady serca 35-letnia He 
łena Taraszkiewiczowa,, żona murarza 
(Nadłeśna 23). ; 

- Smierč żony tak podziałała na Ta- 
raszkiewicza, że ciężko zasłabł i za- 
szła. potrzeba przewiezienia go do szpi 
tala żydowskiego. Mimo zabiegów le- 

karskich, Taraszkiewicz wczorał zmarł. 

Kolejna katastrofa 

zwozem Arbonu. — Szofer Wło- 

dzimierz Różewski (Sygnałowa 14), 

prowadząc taksówkę Nr 14127, pzy 

zbiegu ulic Kolejowej i Gościnnej zde- 

rzy się z autobusem firnry Arbon Ne 

- 38448,, prowadzonym: prze szotera P<- 

leckiego Józefa (Cedrowa 10). Wsku- 

tek zderzenia w autobusie został szko 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

WOŁOŻYN 
— Zebranie Związku Strzeleckiego w 

Wołmie., We czwartek dnia 28 stycznia rb, 
w lokalu" Urzędu Gminnego w Wołmie cd 
było się walne zebranie członków: wołmiań 
skiego oddziału Związku Strzeleckiego pod 
przewodnictwem pana kpt, Tomaszewskiego 

iatowego komendanta PW į ZS, 
zebraniu tem ułożono program prac 

kułturalno-ośwjatowych na okres zjmowy į 
lėtnį roku I omówiono sprawy wy 
chowania fizycznego oraz na żądanie człon 

ków „Strzelca: dokonano wyboru nowego 
zarządu Związku Strzeleckiego, 

Zarząd ukonstytuował sję.w składzie na- 
stępującym: 

Prezes — Łojko Józef, — wójt gminy: 
wiceprezes — Mińko Bolesław; sekretarz 

Goloch Stanisław; skarbnik — Grolasewicz 
Al *ksander etarz gminy; komisja re 
wizyjna: As wicz Jozef, Zołotow Ed- 
ward i Hrynkjewicz Wincenty, 

Komendantem oddziału przez Powjatową 
Komendę ZS, mianowany został Matuse- 
wjcz Witold, zastępcą Mińko Boleslaw, 

   

  

    

  

    
     

  

    

   

SŁOWO 

Zabawa dziecinna kino 
Od jesieni daje się w Wilnie od. MIEJSKIE 

czuwać brak zabaw dla dzieci najmłod SALA MIEJSKA 
szych. Nie mieliśmy zabaw, urządza | Ostrebramsks 5 
nych co roku przez Tow. Wych. Przed- 
szkołnego, które miały zawsze duże po 
wodzenie. 

Z wielką radością pośpieszyły roje 
dzieciaków do Kasyna Garnizonowe- 

  

Od środy 3 iuiegu D r. 

„CIEBIE TYLIG© KOCHAREŃ” 
w rolach głównych: MALY CHRYSTIANS i JAN STUWE 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Początek seansu godz. 4, 6, 8, 10. — Ceny miejsc: parter 60 gr. bałkon 36 gr. 

Е Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, 

  

Dźwiękowa złota seria pclska! Najwspanialszy wysoce artystyczny przebójj 

Bezimienni Bohaterowie : o Dźwiękowe 
go w niedzielę ubiegłą, na przedsta- Kino 

wienie, zorganizowane przez Sekcję W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekranu: 
Oświatową Rodziny Wojskowej. HELIOS Marja BOGDA, Zula POGORZELSKA, Adam BRODZISZ, Eugenjusz BODO, Siefan JARACZ, 

8 w. BIEGAŃSKI i inni oraz Chór Warsa 
W filmie najwytworn. dancirg stolicy , ADRIA“. Dla młodzieży dozwołcne. 

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

Program został wykonany bardzo 
starannie, a jedynym zarzutem, który 
by się nasuwał, jest zbytnia może ob- 
fitość produkcyj. Maleństwa były pod 
koniec zmęczone wielką ilością wrażeń 

  

Życie. miłość, szczęście można zgubić i znaleźć w rewelacyjnym dramacie 

Dźwiękowe Kino W rol gł Ciive Brook oraz bohaterka filnu „Wesoły Porucz- 

i za mało pozostało im czasu na SwO- HQŁLYWOOB 24 GOBZIRY 00 nik“ Miriam Hopkins. Film ten cdznacza się nietylko frapują- 
bodną zabawę i ruch. Mickiewicza 22 " : i S ji Nad cym scenarjuszem, ale i —— rewelacyjnem Sde strony 

Tr ai A 28 więkowo-łotcgralicznej. Szczyt emocji! Nad program; Atrakcje dźwiękowe. a pierwszy seans ceny zniżone. 

Śliczne były i dobrze wykonane tań tel. 15-28 — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni Święteczne o godzinie 2-ej. — 
  ce laleczek ze śpiewem chóralnym, pe 

łen życia i werwy krakowiak, który wy 
wołał taki zachwyt, że mali artyści mu 
sieli bisować. Obrazek pt. „Zima był 
wykończony pod każdym względem 
bardzo dobrze, jak również „Bajka”. 

Kostjumy były wyjątkowo ładne, 
szczególnie w „Bajce' (Królewna, mo Dźwiękowe Kino 
tylki, bertki), dykcja dwóch dziewczy- 
nek w „Bajce* bardzo poprawna. PAN“ 

Panie z Sekcji Oświatowej R. W. 39 
oraz nauczycielki i wychowawczynie 
włożyły niemało pracy i trudu, za co 

  

DZWIĘKOWE KINO Dziś tylko w kinie „Casino. Potężny 100 proc. polski film śpiewno-dźwiękowy jw/g słynne 
powieści Eizy O zeszrowej 

Połsza mowa! Polski Śpiew! Pelska muzyka! 
W rolach głównych KRYSTYNA ANKWICZ, MIECZYSŁAW 66 

“ I į N e „„CHĄDJĄ CYBULSKIi inci, Nad pregram: urozma cone dod: tki dźwięsowe 
WIELE sr tai, 16-47 Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w niedz. o g. 2-ej. Na 1-szy Szans ceny zniżone. 

  
Wielsa u zta dla m tošnikėw kina! 2 filmy a leenym progran s. RZ е iais “i wieko : B : : 

GRAJ CYGANIEM 57 nró s DA ECA O ae 
2) Film czarownych melcdyj „CIEBIE TY LKO KOCHAŁEM" 

Pocz. o godz. 4, *, Fi 10.15, w niedz. i święta o godz. 2 ej. z Mady Christlans i Janem Stuva w rci. gł. 

  

    
należy im się wdzięczność i uznanie. Dźwiękowy 

aż 4 iś! A ! 1 Сай turalnych kolorach p. t. 
zieci etashrdemfwshrcmf shremtwshrsh Kino-Teatr OGR BEE z dA 2 PY RP tAfiO spory dramat 

68 W rol. gł JEANETTE MC DONALD Spo „STYLOWY: | „KRÓL ŻEBRAKÓW AREA 
R н 
  

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

IX rewiru K. Ka'melit w zam. w Wilnie przy 
ul. Gimnazjalnej 6-14 па zasadzie art. 1050 

ELIMINACYJNE ZAWODY ZAPAŚNICZE 
W dniu 15 bm, odbędzie się w Wilnie 

miiędzymiastawy mecz  zapaśniczy (walki 
francuskie) Bialystok — Wilno, 

za 75 zł. 
sprzedam staroświecką 

orzechową szalkę 
(bieliźniarkę) Wileńska 

Mamy zaszczyt zawiadomić, że 

Polska Składnica Sportowa 

  

Przygotowaniem do tego spotkania były UPC ogłasza, że w dniu 11 lutego 1932 ro- 56 r 

zawody eliminacyjne zorganizowane w sa- ku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul, Ę T A R T 28 — 16: 

Н О$гобка \. Е` Mostowej 3a m. 8 odbędzie się sprzedaż z 33 я 

» GO przetargu publicznego ru. homości należących Okazylnie 
Prócz swego zasadniczego celų — Wy- 

tonjenia reprezentacji wileńskiej — 'miały 0- 
ne jeszcze inny, a mianowicie propagandę 
zapaśnictwa uprąwijanego w Wilnie tylko 
przez jedną crganizację sportową — Sokół, 
a więc mało dostępną dła szerszych mas pu- 
biłczności, Z wwagj na to program zawodów, 
prócz spotkań zapaśników, przewidywał po- 
kazy. I tak. Trener wileńskich ,„Sztekke 
row“, b. mistrz polskej marynarki woien- 
nej p, Szulański zademonstrował swą siłę i 
zręczność w podnoszeniu ciężarów (32 kg 
jednym palcem pr. ręki i 117 kg oburącz), 
a „człowiek-guma”, jak go powszechnie na 
zywają, ten b, marynarz, Żebrowski różne 
cjekawe ćwiczenia wykazujące, albo zupeł- 
ny brak kości, albo — niebywałą wprost ich 
elastyczność, 

Waga piórkowa:  Badowski — Latwis, 
Ciekawa, w żywem tempje prowadzona wal- 
ka, Znącznie zwinniejszy i lepszy technicz 
nie Badowskj w 14 minucje zwyciężył przez 
złamanie mostu, 

Waga lekka: Bagiński — Trusilewicz, 

do p. Edwarda Kopcia, składających się z 
maszyny do pisania f my Remiuglon, oszaco 
wanych na sumę złotych 500. 

Komornik K. Karmelitow. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Są'u Grod kiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam, w Wil- 
nie przv u!, 3-go Maja 13 na zasadzie sit. 
1030 UPC. «bwieszcza, iż w dniu 9 lutego 
1932 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Święciańskiej 33 odbędzie się sprzedaz z 
li ytacji publicznej majątku ruchomego, nale- 
żącego do Kazimierza Iagielewicza, skiada'ą- 
cego się z umeblowania mieszkania i innych 
rzecry oszacowanych na sumę 455 złotych 
ma zaspokojenie pretensji Pauliny Kowalew- 
skiej w sumie 480 zł z proc, i kosztani. 

Komornik Sądowy W Leśniewski. 

  

została przeniesiona z dniem 3 lutego na 

Królewską 1 
Bogato zsopatrzony dział sportów zimowych i dział gramołonowy 

Ceny na płyty zniżone, 

TAAAAAKAAAAABAAAAMAS STT a 

Akuszerki Em 
O] Loksie 

"AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA Pokój duży, 

przzprowadziła się el ładny, z wygodami i 

Garbarska I m.16 rėgteletonem do wynsję- 

Mickiewicza. Ga- cia solidnym, Lndwi- 

WYYYYYVYYYYYYYVY 

  

binet kosmetyczny, u Sarska 7 m. 1. (tel. 2-43) przygotowywanie 
suwa zmarszczki, piegi, "7, = 
wągry, łupież, brodawa Wynajmę 
ki, kurzajki, wypadanie pokój frontowy, 

włosów 

do sprzedania czysto 
latany obrus 6 mtr. 

    

Zamkowa 8, Bazar 
Przemysłu Lndowego. 

Piac 
około 2500 sążni przy 
ul. Kalwaryjskiej Nr. 
132 cały lub częściami 

p 

Bezpłatnie 

  

wskażę sposó? wzmoc=na dogodny h warun- 
nienia poprawienia 0d-ksch do 

WOWNZWENKTW CZZEZREEECEEREGM bioru radjowego. Wy- Dowiedzieć 
sprzedania. 

się ul 
k.rnuję ulepszenia apse Wielka 33 m. 1. 
ratów, w każdej miej- 
scowcšci Radjotechnik 

  

E Gkazyjnie 
Wilno, 3 Maja 11, m. 2. ubrania, a=: piani- 
z е na, samochody i wiele 

innych pozostałych z 
ze licytacji rzeczy sprze- 

Matura 

wszystkich  przedmio-d>je tanio Lombard, ul. 
tów do egzaminów w Biskupia 4, tel. 14-10 

sło- zakresie szkół Średnich (od 9 do 2 p. p. i od 
neczny można z cało-Języki obce: francus- 5 do 7 w.) Uwaga: co- 

WAAŁAAŁAAAŁAŁAAŁAAŁAAAM dziennem utrzymaniem ki, niemiecki (konwer- dzień: (od g dz. 9 do 
Bankowa 1 —2 z Ma-szcja) oraz łacina 12 pp.) Lombard wydaje f ŻĄDAJCIE & 

Е ооа spiekach i grecki. Lekcyj vdziela- pożyczki pod zastaw kosmetyka" Pierwszy doskonały technik (trochę może 
zmanjerowany, coš jak Lukmįn u bokserów) 

    

  

swego czasu na specjalnym kurse zapaśni- 
czym w Katowicach. Szkołę tą znać po nim, 
Umie walczyć, jest agresywny j silny, całe 
nieszczęście, że może niedostatecznie szyb- 
ki, Dzięki temu wygrał tylko na punkty 
(15:13), chocjaż niektórzy widzowie twier 
dzilį, że Klimaszyn leżał przedtem, ale sę- 
dzja nie zawważył Być może Klimaszyn był 
przecjwikiem twardym į niebezpiecznym, 
Gorszy może trochę technicznie ale bardzjej 
zacjęty, Można mieć do niego zaufanie, 

Sędziował „na dywanie” p. Kozłowski, 
trzeba mu przyznać słuszność — dość nje- 
zdecydowanie, sędzią punktowym był p. No 
wickį, Publicznošci niewiele na dole į spo- 
ro na galerji. (t) 

  

  

    

      

  

Dr. SZYRW:NDT chor. skórne, wene- 
choroby weneryczne, TyCZne, narządów mo- 
skórne i moczopłciowe, czowych, od 9—do 1, 
Wielka 19,0d 9-1 i 3-7. wiecz, 

DOKTOR MED. 

BAURYŁNIEWICZOWA 

  

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 

  

Codziennie cd g.10—3 m Omelany, 
W. Z. P. 43 reyski, 

Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

A. Cze 

  

  

  

Potrzebny 

Rrądca-ekonom 
tylko z powsżnemi 

styczne. Epilacje. ' i. Zgtos KOBIECE, WENE: 'ОН reterencjami. Zgło 
przyjmuje od 11—12 * ROEE s szenia pod sdresem: 

iod 5—6. RYCZNE NARZĄDÓW Kosmetyki Cedió Wilno, Pertowa 23 
Choroby skórne, lecze. _ MOCZOWYCH Leczniczej m. 21. R. Ślizień. 
nie włosów, kosmetyka od 12—2 1 od 4—3 /. Hryniewiczowej. | Osobiściestawić się 
lekarska i operacje ko- ul. Mieklawicza 24. uj. WIELKA № 18 т.9. | można w dniach 

smetyczne. Wilno, te! 27,7 
Wileńska 33, m. 1. 

      

Przyj.wg. 10-114-7| 8,9 10 lutego. 

    

now emi z speratem ano # 
dowym i z głośnikiem dowód osobisty na imię 
Philipsa. Dzielna 30, Marji- Bronisławy Per- 
m. 1, od 2 — 5-ej.  kowskiej wydany przez 

=> Komisarza Rządu na m. 

AAOMOLATOM 
Wilno 24, XL 1922 r. 

BATERJE 

  

za Nr. 3517 — 35309, 
uniewaźnia się, 

  

ANODOWE i 
RADJOSPRZĘT |... REA 

nsjtaniej w firmie |ojskowa wyć. przez U. Warszawa 
iibał G ROA  |xies 2 za imię Je. 
Mitai UR | Podhorskitgo 

Okclowa 
tel 16 28. się,       

w. Z. P. № 26, 

i OO EK EZ POCOO Z ZKE TEE REKE d 
JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Niepokój młodego Eblway nie u- 

szedł uwagi inspektora. 
— Skąd ja to wiem, to już mój se- 

kret. Ale wiem, że pan -rozmawiał z 
Bilsaiterem tak głośno, że człowiek, któ 
ry przechodził właśnie przez korytarz 
odniósł wrażenie głośnej kłótni. 

— Krótko mówiąc, pan jest zdania, 
że to ja zabiłem Bilsaitera? — oburzył 

  

się Tommy, — Do licha!.. Jeżeli pan 
pozwoli sobie.. 

— Ja nic nie myślę, — przerwał 
niewzruszonym głosem inspektor. — 
Dlatego właśnie nie wspomniałem o 
tem przed pana ojcem. Tylko proszę o 
wyjaśnienie. ; 

— Wyjašnienie? Dobrze! Tak, po- 
kłóciłem się z Bilsaiterem. On... on żą 
dał, żebym zmusił siostrę do oddania 
mu ręki! й 

— Co pan mu powiedziat? 
-— Odesłałem do stu djabłów! 
— Ale, Bilsaiter, widocznie niepod 

dał się i próbował namówić pana. Czy 
nie groził przytem pokazaniem pana 
ojcu.... 

Lanner mówił spokojnie i z godno 
ścią, mimo, że w rzeczywistości była 
to pułapka, którą nastawiał na chybił 
— trafił. 

Tommy zmieszał się, i zbladł. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

— Pan... pan znalazł weksel? — 
zapytał głucho. — A ja myślałem... ja 
przypuszczałem, że ukradł go 

— „Promień Miłosierdzia"? Dłacze 

go pan tak myślał? Jeżeli pan się tego 
spodziewał, to pewnie pan znał czło- 
wieka, który jest „Promieniem  Miło- 
sierdzia''? : 

— Skąd mogłem go znać? Ale dziś 
rano pan nie wspomniał o tym doku- 
mencie, myślałem więc... 

— Nie wspominałem dlatego, że 
nie wiedziałem jeszcze o nocnej rozmo 
wie pana z Bilsaiterem. © 

Inspektor starannie dobierał słów i 
ważył je, by wywarły wrażenie na niło 
dzieńckć Należało wzbić w nim pe- 
wność, że dokument znajduje się w rę 
kach policji. 2 

— Ia nie zabilem Bilsaitera — za- 
wołał Tommy, — on nie był wart tego. 
Odmówiłem mu stanowczo i nic więcej. 
To był podły, niski lichwiarz! 

— Pan przekonał się na własnej 
skórze, jak niebezpiecznie jest mieć z 
nim do czynienia, -— wtrącił ostrożnie 
Lanner, badając grunt. 

— Nie mogłem przypuszczać na- 
wet, że to się tak skończy... chociaż 

Ryszard. 
Tommy przerwał, ale inspektor pod- 

chwycił niebacznie wypowiedziane sło 
wo: 

— Ryszard Woolvort? On obiecy- 

  

    

  

BLT EK 
*   

wal panu swą pomoc? 
— On kochał moją siostrę, — od- 

powiedział ponuro młodzieniec, czując, 

że wpadł w pułapkę. A 

— Dlaczego pan nie chce nic po- 

wiedzieć, przecież wszyscy już wiedzą 

o pańskiej nocnej wizycie u bankiera! 

Znów udała mu się zasadzka. Tom- 

my odpowiedział, po chwili wahania: 

— Nie. Tylko Ryszard wiedział o 

tej sprawie. On jeden mógł wpłynąć na 

Bilsaitera, bo był od niego niezależny 

pieniężnie. Dlatego zwróciłem się do 

niego o radę i pomoc. zę 

Lanner przyglądał się zamyślony 

młodemu Ebłway. z 

—— Dam panu dobrą radę, — powie 

dział nagłe. —Niech się pan rozmówi 

czemprędzej z ojcem i powie mu całą 
prawdę. Najlepiej zrobić to dziś je 
szcze. Wolę, żeby dowiedział się © 
wszystkiem od pana, a nie ode mnie. 

Jutro byłbym zmuszony powiedzieć mu 
wszystko, co wiem. 

Lanner odwrócił się i odszedł szyb 

ko, obawiając się, że Eblway będzie go 

prosił o pomoc i zachowanie tajemnicy. 

Miał jednak nadzieję, że Tommy po 

namyśle zdecyduje się sam na rozmo- 

wę z ojcem. Jednocześnie myśl jego 

była zajęta ważną poszlaką, którą 

przed chwilą wyjawił mu Eblway. Je- 

żeli „Promień Miłosierdzia * żądał 

przez telefon. zwrotu weksla Tommy 

Eblway, a o istnieniu tego weksla wie 
działy tylko trzy osoby: Tommy Ebl- 
way, Ryszard Woolvort i Bilsaiter to?.. 

- Lanner czuł, że zbliża się do rozwią 
zania zagadki. 

Podczas, gdy'on szedł ku pałaco- 
wi, pogrążony w swych myślach, z po 
za krzaków, wśród których: odbywała 
się rozmowa, wysunęła się chyłkiem 
wysoka postać -z rudemi, wysoko pod 
kręconemi wąsami i monokłem w oku. 

Gdy Lanner próbował rozwiązać 
zadanie, to samo robił, z własnej ini- 

cjatywy Pellington, wierny kamerdyner 
Ryszarda Woolvorta: 

ROZDZIAŁ XI 
Podejrzenia 

John Eblway. niedługo rozmawiał z 
lordem Rowmandem. Od inspektora 
Lannera usłyszał szczegółowy opis wy 
padków, a teraz chciał poznać wszyst 
kich gości, aby czemprędzej ustalić so 
bie o nich opinję. > 

— Zbrodniarza trzeba szukać w pa 
łacu, — mówił Lanner, mimo, że jed- 
nocześnie zakomunikował о tajemni 
czej damie, widzianej w ogrodzie. 

Ale obaj nie przypisywali większe 
go znaczenia rozmowie Bilsaitera z ob 
cą panią. Nie dziwiła ich wcale możli 
wość jakiegoś romansu pomiędzy lich 

wiarzem, a czarną panią. Ważniejszym 

był fakt, że na łóżku zabitego znalezio- 
no kartkę od „Promienia”. 

  

Redaktor w. z. Witołd Tatarzyński. 
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