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1 razmyślań nad sprawą procesów konfiskacyjnych 
Pod tym tytułem napisał i ogło- 

sił drukiem swą pracę pan prezes Pro 

kuratorji Generalnej Stanisław Buko- 

wiecki, a przez to zezwolił na krytykę 

publiczną tych swych rozmyślań. 

Jak wiadomo, Prokuratorja Gene- 

ralna. występując przeciw sukceso- 

rom powstańców w sprawach o. skon 

tiskowane powstańcom majątki, we 

wszystkich instancjach sądowych prze 

ważnie je przegrywała. 

Wyroki sądów, zasądzające potom 

kom powstańców ich ojcowiznę, zagra 

bioną w' drodze zemsty, kary i gwał- 

tu, całe społeczeństwo polskie przyje 

ło z uczuciem ulgi i wiary w prawo- 

rządność Państwa, którego sądy wy 

dają takie wyroki. 

Argumenty, wysuwane przez Proku 

ratorję generalną w tych sprawach, nie 

znalazły uznania nietylko w sądach, 

łecz | w szerokich sterach społeczeń - 

stwa, a cała prasa bez różnicy partyj 

i.obozów odniosła się do nich bardzo 

krytycznie. 

Otóż panu prezesowi Prokuratorji 
Generalnej nie podoba się to stanowi 

sko prasy i organizacyj społecznych, 

gdyż pan prezes w swych rozmyśla- 

niach mówi, że odnośne artykuły pra 

sy i oświadczenia niektórych organi- 

zacyj społecznych w sposób gorszący 

zniesławiły argumentację obrońców 

Skarbtt. 

„Ajważa jednak. za stosowne pan 

prezes przemilczeć, że 

Generałna causam perdidit nietyłko w 

sądach Rzeczypospolitej, z powodu 

bawiiem pomienionych wystąpień pra- 

sy i organizacyj społecznych przed- 

stawiciele _ Prokuratorji _ Generalnej 

zwrócili się do Towarzystwa Prawni- 

czego w Warszawie z prośbą o zorga 

nizowanie Sądu Obywatelskiego, któ 

po wszechstronnem zbadaniu 

sprawy pod przewodnictwem rektora 

Uniwersytetu w Warszawie, Tadeusza 

Brzeskiego w składzie prof. Józefa. Mi- 

kułowskiego-Pomorskiego, prof. Anto. 

niego Ponikowskiego i innych wyro- 

kiem z dnia 11 kwietnia 1930 r. jed 

nogłośnie uznał, że „niektóre tezy pra- 

wne. bronione przedstawicieli 

Prokuratorji Generalnej, a mianowi- 
cie teza formalnej legalności konfiskat 

z punktu widzenia ówcześnie obowią- 

rosyjskiego (o innej 

ry — 

przez 

zującego prawa 

legalności mowy nie było), oraz teza 

„pierwotnego zawłaszczenia* przez 

Skarb Państwa majątków b. powstań- 

ców, uznane przez Sąd Najwyższy za 

prawnie niesłuszne, a noszące przy- 

tem cechy sztucznści i sofistycznej for 

formalistyki, mogły dotknąć boleśnie*. 

Sąd Obywatelski jest sądem hono- 

fowym. 

Strony, które dobrowolnie poddały 

się Sądowi -Obywatelskiemu, winny 

również poddać się wyrokowi tego 

Sądu Obywatelskiego. : 

Pan prezes Prokuratorji Generalnej 

stawił się osobiście na posiedzenie 

Sadu Obywatelskiego i uznał jego kom 

petencję, w obecnych jednak rozmyśla 

miach przechodzi do porządku dzien- 

mego nietylko nad wyrokami sądów 

Rzeczypospolitej z Najwyższym Są- 

dem na czele, lecz i nad wyrokiem Są 

du Obywatelskiego, przed którym 

wiosną 1930 roku stawał osobiście, 

polemizuje z tezami, ustalonemi przez 

sądy i zwalcza te tezy zarówno z pun- 
ktu widzenia formalno - prawnego, jak 
i moralno - społecznego. 

Oczywiście, nad temi rozmyślania 
mi możnaby również przejść do po- 
rządku dziennego Z Tracji zasady wol 

ności słowa i myśli. 
Ponieważ jednak owe rozmyślania 

są oparte na: pewnych / konkretnych 

faktycznych  nieścisłościach i niedo- 

kładnościach, przeto na te nieścisłości 

„szej: części tej rezolucji, która 

Prokuratorja | 

"no-prawnym  Zachodzila 

i niedokładności należy zwrócić uwa- 

8€. 
Cała praca pana prezesa stoi za- 

sadniczo na tej fałszywej płaszczyź - 

nie, że sukcesorowie powstańców ża 

dają odszkodowania i wynagrodzenia 

dla siebie za zasługi przodków swo- 

ich. 

Twierdzenie to jednak nie odpowia 

da rzeczywistości, bowiem pan prezes 

zapomina, że w procesach, którym po 

święca swoje rozmyślania, wcale nie 

chodzi ani. o odszkodowanie, ani o wy 

nagrodzenie, a jedynie o rewindykacię 

tych zagrabionych powstańcom majat 

ków, które Skarb Państwa objął w 

swoje posiadanie po ustaniu najazdu. 
Oczywiście, miałby pan prezes ra- 

cję, gdyby ktokolwiek z potomków 

powstańców żądał dla siebie odszko- 

dowania lub wynagrodzenia za zasługi 

powstańców, i dlatego pan 

wbrew rzeczywistości mówi o odszko- 

dowaniu za zasługi powstańców i o 

wynagrodzeniu, którego jednak w 

tych rewindykacyjnych procesach nikt 

nie żąda. 

Następnie, powołując się na rezo - 

lucję Sejmu Ustawodawczego z dnia 

4 maja 1920 roku, pan prezes również 

znakomicie ułatwia sobie swe rozunio- 

wania przez przemilczenie najistotniej 

głosi, 

prezes 

co następuje: 

„Sejm. stwierdza, - że —wszystkie 

konfiskaty majątków osób, które 

walczyły o wolność Polski, doko- 

nane przez rządy b. państw zabor 

czych, bez względu na to, w ja- 

kiej nastąpiły formie, były aktem 

gwałtu i bezprawia". 

Gdyby pan prezes nie przemilczał 

tej części rezolucji Sejmu, to musiałby 

w swych rozmyślaniach zgodzić się 

z tem, że komiiskaty nie przenosiiy 

ważnie tytułów, skoro były aktami 

gwałtu i bezprawia. 

Znaczną część swoich rozmyślań 

pan prezes Prokuratorji Generalnej po 

święca. kwestji przedawnienia, twier- 

dząc wbrew całemu orzecznictwu Sa- 

du Najwyższego, który jest urzedo- 

wym i winien być rozstrzygającym in- 

terpretatorem prawa, że sukcesorowie 

powstańców stracili prawo do skonfi- 

skowanych majątków wskutek upływu 

przedawnienia. 

I tutaj jednak pan prezes, rozpsa- 

wiając się — jak mówi — z rzecznika 

mi zasady zwrotu majątków skonfisko 

wanych i broniąc zastosowalności do 

tych majątków przedawnienia, przemił 

czał tę zasadę, którą wysunął Sąd Naj 

wyższy, odrzucając przedawnienie w 

słynnem orzeczeniu zgromadzenia sę- 

dziów całego kompletu Izby I (Cywil- 

nej) w sprawie Szumkowskiego. 

W orzeczeniu tem Sąd Najwyższy 

uznał, że w ówczesnym stanie politycz 

przeszkoda 

prawna do obrony praw powstańców w 

sądach rosyjskich, które działały na 
mocy ustawodawstwa, obowiązujące- 

go wówczas dla tych sądów. 

Tymczasem zarówno doktryna, jak 

i prawo pozytywne i orzecznictwo są 

wód wszystkich krajów, nie wyłącza 

jąc starego Rzymu i wyłączając jedy 
nie Sowiety, przyjęły zasadę, którą 

pan prezes usiłuje w swych rozmyśla 

niach zdyskwalifikować i według któ- 

rej nie biegnie przedawnienie przeciw 

temu, kto ma prawne przeszkody do 

realizowania swego prawa. 

Powołując się na ustawę z dnia 4 

maja 1920 roku, rozciągającą się jedy 

pie na ostatnie 30 lat i wydaną w tym 
samym dniu, w którym przyjęta była 
jednogłośnie rezolucja, stwierdzająca 
że konfiskaty majątków osób, które 

walczyły o wolność Polski, były akta 

mi gwałtu i bezprawia, pan prezes w 

swych rozmyślaniach dąży do pozosta 

wienia powstańczych majątków przy 

Skarbie Państwa. 

Tutaj jednak pan prezes nie chce 

się liczyć ani z treścią tej ustawy, ani 

ze sprawozdaniem Komisji Prawniczej. 

przy którem ta ustawa była wniesiona 

do Sejmu, i które również stwierdza 

że ustawa ta nie ma zastosowania dó 

konfiskat, dokonanych po powstaniach 

narodowych z roku 1831 i 1863, gdyż 

tych konfiskat nie dotyczy. 

Zupełnie nie zdaje sobie sprawy 

pan prezes z tego, że zasady pewnego 

porządku publicznego, obowiązujące- 

go w kraju, nie dopusztzają sprzecz- 

nych z tym porządkiem zarządzeń, i 

że właśnie panującemu w Polsce po- 

rządkowi publicznemu  przeczyłoby 

kontynuowanie kar, wymierzonych po- 

wstańcom na ich mieniu, w drodze Za 

właszczenia sobie tego mienia przez 
Skarb Państwa, z krzywdą. sukceso- 

rów powstańców przy jednoczesnem 

dziedziczeniu wszystkich innych sukce 

sorów w tymże stopniu po osobach, 

które w powstaniach nie uczestniczy - 

ły! 

Zatrzymując się na momentach mo 

ralno-społecznych, pan prezes twierdzi 

że z punktu widzenia moralnego nie 

ma zasady, aby ci, którzy posiadają 

majątek, mieli być z niego wyzuci za 

winy przodków. to — zdaniem pana 

prezesa —- również niema dostateczne. 

zasady, aby potomkowie zasłużonych 

na zasługach tych prawa swoje fun- 

dowali. . 
W tem jednak rozumowaniu pan 

prezes popełnia dwa błędy, gdyż prze 

dewszystkiem znowu niesłusznie w 

żądaniu rewindykacji  zagrabionego 

mienia upatruje powoływanie się na za 

sługi przodków. 

Następnie zaś przemilcza pan pre- 

zes, że na mocy ustaw polskich (Dzien 

nik Ustaw r. 1919 nr. 72 poz. 423, art. 

1 i rok 1921 пг 49 poz, 300 art, 12) 
zostali już wyzuci z posiadania mająt 
ku ci, których przodkowie otrzymali 

majątek od cara rosyjskiego za swoje 

winy względem Polski i zasługi wzglę 

dem zaborców. 

Skoro zaś nadane przez carów ma 

jątki zostały już odebrane, to należy 
uznać !za zgodne z tą zasadą odbiera- 

nia zwracanie tych majątków, które 
przez carów powstańcom były zagra- 

bione. 

O tem odebraniu nadanych przez 

cara majątków pan prezes uważał za 

stosowne przemilczeć, nie chcąc zmie 

niać kierunku i wyniku swoich rozniy- 
ślań. 

Mówiąc o rzekomych stratach dla 

Skarbu wskutek zwrotu legalnym wła 

ścicielom zagrabionych majątków, pan 

prezes uważał również za stosowne 

przemilczeć, ile te majątki, składające 

się prawie wyłącznie z przestrzeni leś 

nych, przynoszą obecnie Skarbowi Pań 

stwa dochodu, jako etatystyczne przed 
siębiorstwo leśne, i ile Skarb Państwa 

będzie miał dochodu z podatków, gdy 

te zagrabione majątki zwróci ich pra- 

wowitym właścicielom. ` 

Następnie pan prezes widzi znacz | 

ną szkodę dla Skarbu publicznego w 
item, że za procesami o zwrot mająt- 

ków skonfiskowanych idą roszczenia o 

zwrot sekularyzowanych dóbr kościel- 

nych. 

I tutaj znowu pan prezes przemil- 

cza, że w myśl art. 24 Konkordatu, za 

wartego między Stolicą Apostolską a 

Rzeczpospolitą Polską, Stolica Apo- 

stołska zrzekła się wszelkich procesów 

sądowych przeciwko Skarbowi Pań- 

stwa o mienie nieruchome, znajdujące 

się w posiadaniu Skarbu Państwa. 

W taki sposób pan prezes Proku- 

ratorji Generalnej usiłuje że strony mo 

PRZEDSTA 
BIENIAKONIE — Bulet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot”. 
RARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 
GLĘBO! 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „„Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

KIE — uł, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
URODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
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NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. į 

K Malinowskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 

Zwierzyński. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy >zkoineX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczęwska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ > 
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POD SZANGHAJEM I CHARBINEM GRZMIĄ DZIAŁA 
  

Nowe walki na odcinku Cza -Pei_ 
SZANGHAJ. PAT. — Agencja Reu 

tera donosi, że dziś po południu 
czycy wszczęli ponownie próby wypar 

. cią Chińczyków z północnego odcinka 
Sza-Pei. Japończycy mają nadzieję, że 
jeszcze przed wieczorem uda się im 
zburzyć część budynków, gdzie schroni 
li się Chińczycy, którzy bronią się z 

  

BOMBARDOWANIE PORTU 
W USUNIE 

MOSKWA. PAT. — Dnia 3 bm. ja 
pońskie okręty wojenne bombardowa- 
ły przez kilka godzin tortytikacje chiń 
skiego portu wojennego Usunie. Forty 
zostały poważnie uszkodzone. Wśród 
chińkiego garnizonu zapanowała pani- 

niezwykłą zaciętością mimo, iż jako je ka. 
dyną broń mają karabiny zwykłe i ka 
rabiny we. 

MOSKWA. PAT. — Według donie 
sień korespondentów sowieckich, walki 
na ulicach Szanghaju trwają w  dal- 
szym ciągu. Japończycy zniszczyli ar- 

tyłeryjskim ogniem główne punkty o- 
poru Chińczyków. Wojska chińskie wy 
cofają się podobno z Szanghaju. Lud- 
ność cywilna ucieka do dzielnicy cu- 
dzoziemskiej, grabiac po drodze skła- dy.ż ści 

SZANGHAJ. PAT. — W dniu wczo 
rajszym marynarze japońscy ponowili 
atak na Szapel z wielką gwałtowno- 
ścią. Japończycy dążą widocznie do о- 
krążenia oddziałów chińskich i izołowa 
nią icn. Gęsta mgła utrudnia bombar 
dowanie z aeroplanów, pomimo to jed- 
nak w koncesji międzynarodowej spa- 
dło kilka pocisków. Wśród oddziałów 
chińskich jest pewna iłość kobiet, kom 
pietnie  umundurowanych i uzbrojo- 

ROZSTRZYGAJĄCE DNI POD 
CHARBINEM 

MOSKWA. PAT. — Według infor- 
macyj z kół sowieckich, sytuacja w re 
jonie Charbinu, przedstawia się bar- 
dzo groźnie. Dowództwo  kuantuńskie 
stanowczo odrzuciło wszelkie poropo- 
zycje w sprawie ewakuacji Charbinu i 
zamierza stawiać Japonii ostry opór. 

Japonja przystąpiła do ściągania 
pod Cnarbin większych oddziałów, szy 
kując się do opanowania go wielkie- 
mi siłami. 

Według przewidywań, rozstrzygają 
ce bitwy nałeży oczekiwać w dniu dzi 
siejszym i jutrzejszym. Korespondent 
sowiecki przypnszcza, że zajęcie Char 
binu przez Japończyków natąpi 5 bm. 
ADMIRAŁ SZIOZAWA POPEŁNIŁ 

HARAKIRI 
SZANGHAJ. PAT. — Uporczywie 

obiegają tu pogłoski, jakoby admirał 
Shiozawa harakiri. Jakkolwiek 

nych, które biorą udział w wałkach. _ urzędowo zaprzeczają tej pogłosce, je- 
  

Konferencja rozbrojeniowa. 
  

DYSKUSJA GENERALNA W PONIEDZIAŁEK 
KONFERENCJE MIN. ZALE- 

SKIEGO 
GENEWA, PAT. W ciągu dnia 4 

lutego cdbył się szereg rozmów po- 
między głównymi delegatami na kon- 
ferencję rozbrojeniową. Minister Za- 
leski ponownie odbył rozmowę z mi- 
nisttem Tardieu. Pozatem korferował 
z szefem delegacji włoskiej Grandim 
i tymczasowym szefem delegacji nie- 
mieckiej Nadolnym. 

DYSKUSJA GENERALNA 
GENEWA, PAT. Dyskusja ge- 

neralna na konferencji rozbroje- 
niowej rozpocznie się w ponie- 
działek. Zaraz plerwsze dni przy- 
niosą wystąpienia główńych de- 
legatów. 

Fierwszym mówcą będzie 
przedstawicieli Anglji — Simon. 
Wkrótce po nim przemawiać bę- 
dzie Tardlieu, który wygłosi mo- 
wę o charakterze ogólnikowym. 
Zabierając głos przed kancierzem 
Brueningiem. Tardieu nie będzie 
zmuszony odpowiadać w swej 

  

Historyczny dzień w Anglji 
Wielka Brytanja zerwała z systemem wolnego handlu. 3 

Inauguracja polityki protekcjonizmu. 
LORDYN, izba Gmin, wypeł- 

niona po brzegi, przeżyła 4 lu- 
tego wielki dzień, w którym W. 
Brytanja odstąpiła od blisko sto 
lat trwającego systemu wolnego 
handlu i oflcjalnie przeszła do 
protekcjonizmu celnego. 

Kancierzowi skarbu w chwili, 
gdy przystąpił do stołu rządo- 
wego, aby wygłosić przemó- 
winie, zgotowano żywiołową 
owację. 

Chamberlain w swem  prze- 
mówieniu przedstawił obraz tru- 

mowie na tezy niemieckie I og- 
raniczy się do przypomnienia 
zasadniczgeo stanowiska Francji 
oraz umotywuje tezę, że reduk- 
cja zbrojeń uzależniona jest od 
bezpieczeństwa. 3 

W drugim dniu dyskusji prze- 

mawiać będzie przedstawiciel 

Stanów Zjednoczonych Gibson I 
ewentualnie kancierz Bruening. 

USTALENIE WYBORU WiCE- 
" PREZESÓW KONFERENCJI 

GENEWA, 4.11 (tel. własny). Jak 
się dowiadujemy w zakulisowych roz- 
mowach ustałono już państwa, któ- 
rych delegaci będę wybrani na jednem 
2 najbliższych posiedzeń na wicepre- 
zesów konferencji rozbrojeniowej. W 

pierwszym rzędzie wiceprezesami Z0- 

staną przedstawiciele 7 wielkich mo- 

carstw Anglji, Francji, dtanėw Zje- 

dnoczonych, Niemiec, Włoch, Japonii 

i ZSSR a następnie min. Zaleski i 
min. Zuleta pierwszy delegat Hiszpa- 
nii ponadto zaś pierwsi delegaci Szwe- 
cji, Czech, Belgji. Austrji i Argen- 
tyny. 

dności gospodarczych, kładąc 

nacisk na wysoce ujemny bilans 

handiowy. Chamberialn oświad- 
czył, że aby poprawić bilans 

handlowy, rząd składa izbie po- 
jekt ustawy, której najgłównie|- 
sze postanowienia Są: 

1) wprowadzenie powszech- 
nej taryfy celnej w wysokości 
10 proc. ad valorem wszystkich 
towarów fmportowanych. Zwol- 
nione od tego cła będą tylko 
zboża, co do których rząd przed 
stawi później specjalną ustawę 

Li 2 Sil L LS ki 

ralno-społecznej uzasadnić w swych 
rozmyślaniach wobec nieważności pier 

wszej konfiskaty, powtórną konfiskatę 

mienia powstańców, która w samej rze 

czy w istocie swej byłaby plamą 

historji Polski. 

Jeżeli rozmyślania pana prezesa 

miały być apelacją od wyroków sądów 

Rzeczypąspolitej i od wyroku Sądu O- 

bywatelskiego z zasad formalno - 

prawnych i morałno - społecznych, to 

należy skonstatować, że apelacja ta 

nie jest traina, gdyż zawiera w sobie 

cały szereg istotnych przemilczeń 

mniejsza o to, czy tendencyjnych, czy 

W: 

też mimowolnych — i powtarza tę za 

sadę, którą najzupełniej słusznie na- 

piętnował już raz Sąd Obywatelski. 

Droga, wskazywana przez pana 

prezesa Prokuratorji Generalnej, jest 

tak sprzeczna z zasadami prawa, rze- 

czywistym interesem Państwa i ideo 

logją narodową Polaków, że nic dziw 

nego, iż od tej drogi odwróciły się za 

równo wszystkie sądy, jak i społeczeń 

stwo polskie. 

Nie należy na chwilę wątpić, że 

rjalne i moralne dobro Państwa rów - 
nież tą drogą nie pójdzie. A. B. 

  

„jów na podstawie wzajemności. 
rząd polski w rzetejnej trosce o mate-. 

dnak w dalszym ciągu znajduje ona 
wiarę u wiełu osób, a to ze wzgiędu na 
odwołanie admirała Shiosawa ze sta- 
nowiska dowódcy Но!у na wodach 
chińskich, które to stanowisko powie- 

rzeno admirałowi Namura. 
AMERYKANSKO - JAPOŃSKA 

„GRA W PILKĘ“ 
WASZYNGTON PAT. — Ambasa- 

dor japoński oświadczył, że Japończy- 
cy przyjęli teraz w Szanghaju „stano- 
wisko wyczekujące*. Oświadczył on, 
że nowy admirał japoński Namura bę- 
dzie „grał w piłkę” z admirałem Tay- 
lorem, dowódcą sił morskich amerykań 
skich. Wyraził się w dalszym ciągu, że 

jeżeli wodzowie „grają w piłkę* to bę 
dą to również czynili marynarze japoń 
scy i p 

ODPOWIEDŹ JAPONII ‚ 

NA DEMARCHE MOCARSTW 
LONDYN. PAT. — Z Tokio dono- 

szą, że na odbytej naradzie gabinetu 
zaakceptowano definitywnie odpowiedź 
jaka dziś rano doręczona zostanie am- 
basadorom mocarstw przez japońskie- 
go ministra spraw zagranicznych. 

Japonia przyjęła 3 i 4 punkty z po 
śród 5-ciu zawartych w propozycjach 
mocarstw. Punkt pierwszy Japonja 
przyjmuje warunkowo, punkt 2-gi i 5 

odrzuca. ; 
Puukt drugi demarche mocarstw głosi: 

zaniechanie wszelkiej mobilizacii lub jakich-, 
kolwiek przygotowań w przewidywaniu mo- | 
wych kroków wojennych. < 

Punkt 5 ty mówi o rozpoczęciu rokowań 
w celu uregulowania wszelkich bież 
kwestyj spornych między Japonją a Chinami 
w duchu paktu puree i rezolucji Ligi | 
Narodów z dn. 9 grudnia, bez żadnych od- 
woływań się i zastrzeżeń a pry pomccy 
obserwatorów i przedstawicieli państw ne- 
utralnveh (Przvo Red). 

NOWY PROTEST AMERYKI 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolfa 

donosi z Waszyngtonu: Rząd amery- 
kański zgłosił nowy protest przeciwko 
używaniu przez Japonię strefy neutral | 
nej w Szanghaju, jako bazy operacyj- 

nej, do ataków przeciwko wojskom | 

chińskim. 

PSDR WE ETWACZENEAARCEBNKA | 

Dunikowski przygoto- | 

wuje eksneryment 
PARYŻ, PAT, — Jeden z obrońców Du 

nikowskiego _ oświadczył . przedstawicielom 2 
prasy francuskiej, że doświadczenie dzjełi 

sję na dwie części: traktowanie minerałów 
przez wyładowanie radjoczynae j poddanie 
działaniu ciepła o temperaturze 1400 stopni, 
Obecnych będzie koło 20 osób: 

wych. Zdaniem prasy, wszystko zostało prze 

widziane, aby Dunikowski mógł pracować 
możliwie z największą swobodą, Dunikow- | 

ski poświęcił dzień wczorajszy przygotowa- 
niu aparatu oraz sporząnzenju ampułki z sub 
stancją radjoczynną, której dotychczas było 
brak. A 

z 

kontyngentową, mięso wszel- 
kiego rodzaju, bekony i niektóre „A 

inne artykuły. 
2) Podniesienie tej taryfy w 

stosunku do towarów luksuso- 
wych oraz takich, które mogą: 
być wyrabiane w wystarczającej © 
ilości w Anglji. W tym celu rząd 
zaproponuje mianowanie nieza- 
leżnej komisji, 

3) Wyłączenie kolonij i tere- 
nów mandatowych z taryfy cel- 
nej i wstrzymanie mocy obowią- 
zującej taryfy celnej w stosunku 
do dominjów aż do uregulowania © 
wzajemnych stosunków celnych | 
z dominjami. ь е 

4) Uchwalenie ceł prohibicyj- 
nych aż do wysokości 100 proc. 
ad valorem, które będą nakła- 
dane w stosunku do ; 
krajów, stosujących wobec Bry- 
tanji restrykcje i w stosunku do | 
których bilans handlowy Brytanji | 
jest wybitnie ujemny. ч 

5) Przewlduje się możność | 

ktora poczyni | 
stosowne propozycje. RAY 

importu i 

    

    

   
     

   

  

   
    
   

  

    

    

    
   

    

      

    

    

     

  

    

    

    

    

    
   

    

  

    
    

    

   
   

„A 

sędziów, | 
ekspertów, adwokatów i operatorów filmo- | 

poczynienia uig celnych w dro- | 
dze rewizji traktatów handio- | 
wych w stosunku do innych kra- 

Gdy Chamberlain skończył, 
cała lzba zgotowała mu owację. 
Następnie przystąpiono do dy- 
skusji. Głosowanie we wtorek. | 
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MOŻNA SZUKAĆ 
Wiadomo —- ilu ludzi — tyłu powo 

łanych do wygłaszania, czy też wypi 
sywamia swoich poglądów na sztukę, 
a przedewszystkiem na teatr. Rozwi 
nie taki mówca czy piszący jakąś swo 

ja, a najczęściej nie swoją tezę — za 
kończy efektownym zwrotem i — sia 
da zadowołony. 

Ale to zwykle na nic się nie przy 
da. Kto nie zna teatru od wewnątrz — 
„kto nie zetknął się z przygotowawczą 
pracą aktora, — kto nie zna mistycyz 
inu teatralnego tworzywa — nie wie 
nic istotnego o teatrze. 

°° То, co jest wynoszone przed ram 
pę — bywa już zwykle zatrute pew 
mym kompromisem. Czemu tak bywa? 

Składają się na to dwie winy. 
Słabość ludzka tych „z przed ram 

py” i fałszywe podejście do teatru 
* tych „z poza rampy“. 

Błędem jest mniemanie, że chcę 
bronić czegoś „starego*. Należę do lu 
dzi, bez pozy to mówię, dla których 
niema dnia wczorajszego. To też | 
wszystkie zużyte „izmy'* wydają mi się 
starym „chłamem'*, odrzuconą już po 

części zewnętrznością — gdyż wiado 
mą jest rzeczą z doświadczenia, że nt 
gdzie nie doprowadziły teatru do kwit 
nacego stanu.. Właśnie dłatego, że my 

- w Połsce jesteśmy budowniczymi „no 
wego jutra", wołam o otoczenie tro 
skliwą pieczołowitością tego, co stano 
wi „duszę teatru' — aktora. Kocham 
dzieci — przeto kocham aktora — bo 
on jest dużem dzieckiem. Ma wszelkie 

cechy dziecka w sobie: mądrość, chyt 
trość, okrircieństwo i dobroć dziecka, 
a wreszcie nieporadność iście dziecię 

cą. 3 
Dziecko musi wierzyč w to, co ro 

bi — lub w to, co mu każą robić. 
* Bez wiary — paczy się i nabiera 

złych skłonności. To samo dzieje się z 
aktorem — na którego potem sypią się 
gromy — gdy on jest właściwie . bez 
ing IO : 

Nikt chyba mie zaprzeczy — że 
teatr jest terenem działalności czło 
wieka — uosabianego przez aktora — 

człowieka z duszą + ciałem. Teatr wy 
rósł z misterjów i ani na chwilę nie 
przestaje być misterjum mniej lub wię 
cej wzniosłych dusz. i 

Tu czuję potrzebę postawienia 
kropki nad i. Myśle o istotnym teatrze, 

° — nie o tem wszystkiem, co zostało 
weń wtłoczone. 

O tę duszę — tak bardzo usuniętą 
w mrok we wszystkich dziedzinach 
życia — wołam w teatrze. 

Objawić się ona może tylko przez 
aktora. Aktora — który przez długi 
czas każe widzowi pamiętać o swej 
ludzkiej kreacji — a nie, jak się ta 
przeważnie dziś dzieje — że już po 
zapięciu na sobie pałta w garderobie, 
— widz zapomina o tem, co się odby 

wało na scenie. З 

Mistyczne działanie aktorstwa jest 
niesłychane — gdy ono jest twórcze. 
Nawet i dziś przebacza się teatrowi 
dużo usterek — gdy zabłyśnie twórczy 
talent aktorski.. Tak było z przedsta 
wieniem Elżbiety w polskim Teatrze 
w Warszawie. Dwoje dużej miary 
twórczych aktorów  Przybyłko i Stę 
powski pokryłi sobą rażące lutizi tea 
tru niedociągnięcia — a nie było w 
tem przedstawieniu żadnego 'zmu. Był 
autor i ta para aktorów — a publicz 
ność tłuminie zapełniała wiele wieczo 
rów i napewno zatrzymała te kreacje 

-aktorskie na długi czas w pamięci. 
Trzeba dać aktorowi to utracone poczu 
cie — że on jest na pierwszem miej 
scu — czuły jest jak mimoza — nape 

' wio po niedługim czasie rozkwitnie 
cudownie. Nie trzeba będzie w przy 
szłości wracać pamięcią i żalem do 
tych co powymierali. Zjawi się nowy 

NOTATKI MUZYCZNE 
Niedawne występy Opery War- 

szawskiej, która potrafiła zaintereso- 
wać i zgromadzić publiczność, wypeł 

- niającą salę teatru na Pohulance, po 

brzegi, choć przedstawienia jej nie da 
wały zupełnej całości i były fragmen- 
taryczne, zarówno i gošcina trzydnio- 

wa zespołu operetkowego z Warszawy 

odbyta każdorazowo przy przepełnio- 

nej widowni, dowiodła niewątpliwie, 
że mamy duże zastępy  pubłiczności, 
więcz. spragnionej widowisk, połączo- 
nych z muzyką i że brak teatru śpiew- 

nego jest niezaprzeczenie wielkim 
minusem w życiu kulturalnem naszego 
miasta. » 

Można się rozmaicie zapatrywać na 
rodzaj twórczości muzycznej, zwanej 

' operą wzgłędnie operetką, i w miarę 

- swych upodobań osobistych, negować 

ja, zaprzeczając jej wszelką rację by- 

E jak to się stało „modnem“ w pew 

nych kołach muzycznych, lub znacze- 

nie tego rodzaju, mającego w ciągu 

trzech wieków, ustaloną tradycję, u- 

znawać, a nawet wyolbrzymiać. Kwe 
stja ta zawsze pozostanie niezdecydo 
waną, jako że gusta i przekonania są 

bardzo różne i każdy może przytoczyć 
dość ważkie argumenty na podtrzyma 
nie swej tezy, nie zdoławszy jednak 
przekonać w zupełności przeciwników. 

Spór taki, wszakże, pozostanie za 
„ Wa bezowocnym i faktycznie nic nie 

a 

A—NIE ZNALEŹĆ 
piękny, twórczy aktor, „dnia obecne 
go”. Tylko otworzyć wszystkie furtki 
па jego przyjście. Przygotować mu 
możność tego przyjścia —- poprzez tro 
skliwe zajęcie się obecnerm pokoleniem 

aktorskiem. Im bardziej wymagania 
co do aktora, będa wzrastać — tem wię 
cej wartości zacznie on z siebie wy 
promieniać — aż dojdzie do takiego 
ukształtowania wewnętrznego, że sta 
nie mu się nieszkcdliwem i obojętnem 

w jakie się go. zewnętrzności ubierze 
On przyniesie ze sobą „żywego, praw 

dziwęgo człowieka”, którego już nic 
zmienić nie zdoła. 

Wiem, że napróżne jest mówienie 
o teatrze. Zadużo jest powołanych do 
mówienia o nim. Daje się przeto tylko 
temat, na którym ostrzą: się rozmaite 
elokwencje. Do sedna sprawy nikt nie 
dotrze. Jest ona zbyt wielka — tak 
wielka, jak świat. Można sie najwyżej 
zabawić w „strzyżone — golone*. Čhet 
nie nawet podjęłabym się zaaranżowa 
nia tej zabawy tu na terenie Wilna — 
ale pod jednym warunkiem.  Codzien 
nie przez pięć minut przed każdem 

przedstawieniem powołani będą wołać 
„izm*, ja niepowołana będę krzyczeć 
„aktor* aż do zachrypnięcia. Ale ka 
tegoryczny warunek: w teatrze musi 
być codzień pełno! inaczej zabawa się 
nie uda. No i teatr tyłko wówczas bę 
dzie w możności zademonstrowania 
wszystkich kolorowych, tak bardzo 
upragnionych „izmów*. 

' St. Wysocka. 

54 0 wo 

Tezy komytytatyjne w sprawie niezawisłości poselskiej 
Obrady sejmowej Komisji Konstytucyjnej 

WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem po- 
siedzeniu komisji konstytucyjnej Sejmu pos. 
Podoski (B8) wygłosił referat o zabezpie- 
czeniu niezawisłości poselskiej. Mówca stwier- 
dza, że obowiązująca konstytucja polska ob- 
darza posłów do Seimu wyjątkowo dużemi 
osobistemi przewilejami, poczem po zesta- 
w eniu przepisów konstytucji marcowej z 
przepisami innych konstytacyj, referent Zgło« 
sił następującą rezolucję: 

1) Udział w rozstrzyganiu Spraw pań- 
stwowych bierze Sejm jako całość, Posz ze- 
gólni posłowie korzystają z takich przywile. 
jów osobistych, jakich wymaga ich uczest- 
nictwo w pracach Sejmu Posłowie nie mogą 
być nigdy i nigdzie pociągani do odpowie- 
dzialności z tytułu udziału w głosowaniu w 
Sejmie. Za przemówienia i odezwania się 
oraz manifestacje w Sejmie, tudzież za treśc 
zgłoszonych w Sejmie wniosków przyjmują 
posłowie odpowiedzialność tylko przed Sej- 
mem. Jednakże za wysiąbienia sprzeczne + 
z obowiązkami wierności dla Rzeczypospolite', 
albo zawierajęce znamiona przestępstwa, Ści- 
ganego z urzędu, posłowie mogą być na żą- 
danie marszałka Sejmu, albo 1,4 ustawowej 
liczby posłów lub ministra sprawiedliwości 
p stawieni przed Trybucałem Stanu i orze- 
czeriem tego Trybunału pozbawieni mandatu 
poselskiego. Za naruszenie praw oscby t zeciej 
posłowie mogą być pociągani do odpowie- 
dzielu Ści sądowej za zezwoleniem Sejmu. 

2) Postępowanie karno-sądowe, karno- 
administracyjne lub dyscyplinarne wdrożone 
przeciwko posłowi przed lub po uzyskaniu 
mandatu poselskiego ulegnie na żądan'e mar 
szałka zawieszeniu na czas sprawowania 
mandatu, O wszczęciu tudzież ukończeniu 
postępowania zawiądamia się marszałka Sej- 
mu. Jednak przedawnienie przeciw posłowi 
w postępowaniu karnem nlega zawieszeniu 
na okro$ czasu, kiedy postępowanie nie może 
się toczyć, Poseł zatrzymany w czasie trwa- 

nia sesji zostaje na żądanie marszałka Sejmu 
natychmiast wypuszczony na wolność. 

3) Nikt nie może być pociągaięty do od- 
powiedzialności za publikowanie 1 rozpow- 
szechnianie druków, wydanych z polecenia 
marszałka Sejmu, tudzież za ich przedruk. 
Również nie może być pociągnięty do odpo- 
wied ialnośc: za publikowanie i rozpowszech- 
nianie nieurzędowych sprawozdań z jawnych 
obrad Sejmu, jeżeli odtwarzają one 'Ściśle 
i w pełni przebieg tych obrad oraz zgodne 
są z ustalonym przez marszałka Sejmu tek- 
stem stenogramu, 

4) Poseł nie może jednocześnie piasto= 
wać urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, 
mandatu senatorskiego, stanowiska członka 
Najwyższego T:ybunsłu Stanu, stanowiska 
redaktora cdpowiedzialnego. Ustawy określa» 
ją, jakie inne jeszcze sfanowiska są niepo- 
łączalne z mandatem poselskim. 

5) Poseł obejmujacy płatną służbę pań- 
stwową, traci mandat. Nie dotyczy to posłów, 
obejmujących stanowisko ministra i podse- 
kretarza stanu lub profesora wyższych n- 
czelni. 

6) Poseł nie może na swoje ani na obce 
imię kupować lub uzyskiwać dzierżawy dóbr 
państwowych, przyjmować dostaw publicz- 
nvch lub robót rządowych, ani otrzymywać 
od rządu koncesyj lub innych korzyści 0So- 
bistych. Poseł nie może 'ównieżzotrzymywać 
od rządu żadnych odznaczeń z wyjątkiem 
wojskowych. Naruszenie powyższych zaka- 
zów pociąga za sobą ntratę mendatu posel- 
skiego oraz korzyści osobistych od rządu 
otrzymsnych. 

Poseł w wykonywaniu swego mandatu 
pracować musi dla dobra państwa jako całości 
i nie jest skrępowany Żżadnemi instrukcjami 
wyborców. 

Posłowie składają na ręce marszałka wo- 
bec Izby następujące ślubowanie: 

A A UA a INT Is A 6 TKO KS L I k i НБ ARKA 

Odnalezienie miejsca katastroty „M. 2" 
 WYDOBYWANIE ŁODZI PODWODNEJ POTRWA KILKA TYGODNI 
LONDYN. (Pat). Admiralicja podaje, 

że łódź podwodną „M 2“, ktėra zatonę- 
ła przed kilku dniami, odnalsziono w 
odległości około 5 mil od portu Port- 
łandville. ` 

/LO*DYN. (Pat). Kadłub łodzi pod- 
oe „М 2' wykrył jeden z torpe- 
Jowców przy pom_cy potężnego apa- 

ratu, rejestrującego dźwięki. Dwa poła- 
wiacze min ustaliły następnie polože- 
nie łodzi. Nurkowie, którzy nie mogli 
dotrzeć do korpusu łodzi z powodu 
siinego prądu, oczekują na pomyślniej - 
s:e warunki i; mają zamiar podjąć wy- 
s'łhi w celu dotarcia do łodzi w ciągu 
nocy. й : 

LONDYN. (Pat). W związku Zz odna- 

lezieniem miejsca, gdzie na dnia oce 
anu spoczywa łódz podwodna „М 2° 
prasa donosi, że wydobywanie łodzi 
PRA HE AI a KO EZ sworych 
ilka t+godni, a nawet przeciągnie si 

może do lata. RE z 
Na skutek odnalezienia łodzi „M 2* 

wyznaczone na piątek ożeństwo ża 
łobne zostaje odwołane i odbędzie się 
zapewnie w formie uroczystego .po- 
grzebu, gdy zwłoki 60 marynarzy wy- 
dobyte zostaną na powierzchnię. 

* * * 

Łódź : podwodna „M, 2'*-oddana została 
do użytku w roku 1920 i stanowiła pod 

względem trządzenja wzór nowoczesności, 
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Nowa szkoła języków obcych 
Ruchomy i dobrze sję rozwijający Insty- 

tut Nauk Handłowo-Gospodarczych zorgani- 
zował autonomiczną Szkołę Języków Ob- 
cych, ‚ 

Naukę języków: francuskiego, angjelskie 
go i niemjeckjego, będą w niej prowadzjli 
tak wybjtni profesorowie, jak p. Lapprand 
(rodowita Francuska), Wł, Kospoth-Pawiow 
skį į L, Klein, 

Nazwiska kierowników komentarzy nie 
wymagają, szczególnie nazwisko prof, W. 
Kospoth-Pawiowskiego, którego podręczni- 
ki jęz. angielskiego p.t. „Eagłand and the 
English", zostały polecone przez MWR j OP 
do szkół średnich j spatkały sję z 'wiełkjem 
uznaniem krytyki. ` 

Nie trzeba mowič 0 požvtecznošcį, a ra- 
czej koniecznoścj władania językami obce- 
mi, Pod tym wzg!ędem stan rzeczy w na- 
szem społeczeństwie wciąż sję pogarsza, 
Starsze pokolenie z konjecznoścj dwnujęzycz 
ne, ustępuje miejsca pokoleniu, które w R 
cym języku biegle wysłowić się nje ройай. 
Cjekawą statystykę na łamach 
Piechoty” przytaczał w zeszłym roku kpt, W. 
Jasieński, OQdrzucając język rosyjski j nie- 
miecki, jako naogół dobrze znane, ustałjł au— 
tor takj stan: jęz, francuskim włada 87 ofj- 
cerów, angielskim -— 4, czeskim — 16, wło— 
skim — 6, ukrajńskim 2, duńskim — 1, ru- 
muńskim — 2, litewskim 2, serbskim — 1, 
tureckim — 1, węgjerskim — 2, kilkoma ję- 
zykami — 22, razem 147, 

Podług stopni wojskowych, oficerowie 
piechoty, władający obcemį językami tworza 
takie grupp: pułkowników — 13, podpułko- 
wujków — 14, majorów —- 26, kapitanów —- 

    

51, poruczników 34 i podporuczników —9(!)* 

WOO TI TAI I II IS AA ACT ITT I ITT SIS TIT TTT ITK 

zmieni. Publiczność w swej masie 
wcale się temi walkami bezkrwawemi 
nie interesuje i wbrew wszelkim do 
wodzeniom o upadku opery, przy lada 
sposobności tłumnie odwiedza widowi 
ska špiewne, o ile spodziewa się zna 
leźć je na poziomie rzetelnie artystycz 
nym. Nieraz można było stwierdzić du 
ży udział publiczności nawet wtedy, 
kiedy przedstawieniom oper objazdo 
wych można było dość duże braki za 
rzucić. jest to wymownym dowodem 
wielkiego wytęsknienia naszej publicz 
ności za widowiskami špiewnemi. 

Biorąc zjawiska te pod uwagę i 
nie odmawiając niezaprzeczonego zna 
czenia teatru śpiewnego, jako bardzo 
ważnego czynnika w umuzykalnieniu 
szerszych kół społeczeństwa, a także 

wielką _ różnolitość narodowościową 
mieszkańców tutejszych, nie można nie 

dojść do wniosku, że się wielka krzyw 
da dzieje naszej kulturze estetycznej 
skutkiem zupełnego braku — w ciągu 
szeregu lat — przedstawień Śpiew 
nych w teatraci1 wiłeńskich. 

Teraz się zbliża czas układania. pła 
nu działalności teatrów wileńskich, w 
w przyszłym sezonie zimowym. 7е 
wszechmiar byłoby pożądanem, aby ko 
nieczność posiadania teatru špiewnego 
została uznaną i wszechstronnie 'omó 
wioną. 

Może znalazłyby się sposoby roz 
wiązania pozytywnego tak dla Wiłna, 
i jego zadań kułturalnych pierwszorzęd 
nego znaczenia sprawy? Rozmawiałem 

„Przeglądu * 

Cyfry te są aż nazbyt wymowne! 

Zbytecznem byłoby uzasadniać potrzebę 
znajomości języków w okresje, gdy posja- 
dając dostęp do morza j rozwijające środki 
komunikacyjne, stykamy się wcjaż z szero- 
kim śwjatem, $ 

Każda 'więc nowa szkoła įęzykow za-— 
sługuje na życzliwe poparcje, jeżeł; zaś cho 
dzi o szkołę języków przy Inst, Nauk, Handf, 
Gosp. zwraca ona na siebje uwagę orygjnal- 
nie pomyślanym programem. 

Nauka każdego języka dzieli sję na trzy 
grupy: I kurs mowy potocznej, Il kurs języ 
ka literackiego j Il kurs specjalny, uwzgłęd 
niający literaturę piękną i historyczną, lit.- 
fachową i techniczną, oraz korespondencje i 
lit, gospodarczą. Każdy kurs trwa 9 miesję- 
cy przy trzech godzinach wykładów j ćwi- 
czeń tygodniowo 

W programie szkoły m. in, czytamy: 
„Szkoła języków obcych udzjela słucha— 

czowi wskazówek, jak należy sję uczyć, Kto 
chce poddać się jej kierownictwu, niech to 
robį całkowącje, niechaj darzy ją zaufaniem 

bo żadnem, t.j, niech do niej wca- 
le nie wstępuje, Wreszcje szkoła wyraża 
usjlną prośbę: kto zacznje uczyć sję, niechaj 
wytrwa, až dojdzje do cełu! Lepiej jest wca 
le nie zaczynać, niż ułec, bo to spacza cha— 

  

  

   

Takie ujęcie sprawy, oraz zaznaczenie, 12 
w cełu wydajniejszej pracy słuchacze będą 
podzieleni na grupy, nie przekraczające 12 
osób, — dowodzi, że Szkoła pojmuje swe za 
dania wyjatkowo poważnie, a więc może się 
stać niezwykle pożyteczną płacówką kultu 
ralna. Р W-z, 

o tem z osobami, bliżej obeznanemi z 
organizacją i prowadzeniem teatrów 
i doszedłem do wniosku o możliwości 
egzystencji teatru špiewnego  nprz. 
międzymiastowego przy umiejętnem 
przeprowadzeniu  technicznem nałeży 
cie obmyślanego projektu. 

Oby mój skromny głos zachęcił do 
rozważań kwestji tak istotnie koła mu 
zykalne społeczeństwa wileńskiego ob 
chodzącej!.. ` 

BELGIJSKIE KROLEWSKIE TRIO 
NADWORNE 

Po raz pierwszy odwiedził nas ze 
spół kameralny, cieszący się wielką. 
sławą w świecie muzycziym, w oso 
bach. Emile Bosquet — fortepian, AL 
fred Dubois — skrzypce i Maurice 
Dambois — wiolonczela. 

Znakomici artyści odtworzyli trzy 
tria, stawiające wykonawcom niezwyk 
le trudne zadania, każdemu zosobna, a 

szczególnie ze strony gry zespołowej. 
Pod każdym względem wykonanie 
osiągnęło szczebel najwyższy artyzmu 
i dało to wyjątkowe zadowolenie este 
tyczne, kiedy sprawozdawca może się 
— bez zastrzeżeń — przyłączyć db 
zachwyconych słuchaczy i szczerze się 
poddać czarowi piękna muzycznego. 

Wspaniałe trio (C—dur) Brahmsa 
w tak pogłębionej interpretacji, musia 
ło przemówić swym — chwilami tro 
chę mglistym, lub patetycznym nastro 
jem nawet dó słuchaczy, mniej wrażli 
wych na indywiduałne piękno trudno 

Dowódcą łodzi był człowiek bardzo do- 
świaczony, który już podczas wojny świato 
wej odznaczył się dzielnoścją, jaka dowód 
ca. Wśród załogi „M 2** znaj ma- 
rynarz, który już przed laty był uczestni- 
kiem strasznej katastrofy i ocalał z niej z 
paru załedwie marynarzami, 

OBRAZ ZNISZCZENIA 
NA KUBIE. 

WIĘKSZOŚĆ BUDYNKÓW 
W'SANTIAGO ZRUINOWANA 

SANTIAGO de CUBA (Pat). Wskutek 
trzęsienia zlemi, które dało się odczuć 
tu przed kilku dnłami poniosło śmierć 
12 osób i przeszło 300 została rannych. 

Duža ilość największych budynków 
ww mieście została zniszczona  Uszka- 
dzenie przewodów elektrycznych spo- 
wodowało w mieście całkowite clem- 
ności, które powiększyły panikę. 

Według 'dotychczasowych obliczeń 
75 proc, budynków w Santiago Jest 
uszkodzonych Pa ulicach krąłą patrole 
wojskowe I oddziały ratownicze. Rów- 
nocześnie z trzęsieniem ziemi w San- 
tiago dało sie ono odczuć w Kingstown 
na Jam Było ono jednak bardzo 
słabe spowodowało żadnych s'rat. 

SANTIAGO de CUBA. (Pat). Dotych- 
czas zidentyfikowana zwłoki 11 osób, 
oflar katastrofy trzęsienia ziemi. We- 
dług oficjalnych danych, ilość rannych 
obliczana jcst na 310 osób. 150 budyn- 
ków uległo zniszczeniu. 

   

Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm 
Rzeczypespolitej i ol kiej we 'ług; najlepszego 
mego rozumienia t zguunie Z sumieniem 
rzet:lnie pracować wyłącznie dla dobra Pań- 
stwa Polssiego jako całości. 

Odm wa ślubowania lub ślubowanie z 
zastrzezeniem równoczesnę jest z nieprzyję- 
ciem mandatu. 

W WIRZE STOLICY 
WSZYSTKO ZALEŻY OD POGODY 

Dzień świąteczny, cienjutka warstwa 

śniegu co rano przyprószył, pół stopnia mro 

zu ij słońce świecące jasno, beztrosko, 

Wesoło! Е. 

W Łazjenkach, w Ujazdeęwskim  tfumy, 

jakich niema nawet latem, Twarze pogod 

ne, bez tego norma!nego skurczu złości; nikt 

nie pluje z 'wściekłością, nje słychać zgrzy 

tanja zębami, ani przekleństw. Prawda, że 

nikt też nie mówi o rządzie, sytuacji, kry 

zysie..., 
Poco psuć sobie krew w ten spokojny, 

słoneczny dzień? Mówj sję tylko o rzeczach 

przyjemnych Mąż do żony: — „patrz kocha 

nie, tu właśnie z tego miejsca teścjowa wpa 
dła do stawu! Poczciwi stróże byłi pijani 

— wyciągnęli dopiero nieboszczkę"*, A sta 

ra pani przechodząc koło krzaka: „— oh, w 

takj sam dzjeń, tu doznałam pierwszego po 

całunku, Tylko, że było ciemno, wiosna, on 

porucznikiem, ja — młodsza o 30 lat". 

Śkizgawki wszystkie czynne, . jeździ kil 

kaset osób, drugie tyle się przygląda. Mło 

dzj jeżdżą — starzy patrzą, Dlaczego? Oto 

rodzice obserwiują swe dziesięcjołetnie zmo 

ry niezgrabnie szurgające, s 

— Ja w waszym wieku nje byłem taką 

ciamajdą, mówi — papa gdy synałek klap 

nął po raz piętnasty w ciągu kwadransa, 

— Ojej, albo te prawda? Tata pewnie 

wcale nie próbował hołendrować.,, 

— Ty tatku jeszcze dziś bym potraiii... 

— Ha, ha, ha, hi, hi; ni. 
Nie wytrzymał papa. Idzie do kasy, 

biera, wynajmuje łyżwy, zrzuca palto, nie 

śmiało wytacza sie na łód, Straszno! Byle 

nie skompromitować się przed dziećmi, co 

patrzą niedowierzająco, przed żoną, co pa 

trzy trwożliwie. Rrrraz, rrrraz — sunie prze 

ktadanką. He, idzie jakoś! Rrrraz — holen 

dra w prawo, pysznie, jak ta lala! Rrrraz — 

hołendra w lewo, cudownie, nogi ani zadrżą, 

No, raz kozje Śmierć — walaj pistoleta! 

Wspaniale! Byczo! Jakby wczoraj był na lo 

dzie, a to przecie 15 lat! 

Dz. clšnjone, „— Tata świetnie jeździ, 

tata mistrz, dlaczego tata nigdy nam nie 

dobrze? 

  

do 

  

  

mówił, że. umię. tata nas nauczy — 

Kochany tatat" 

Żona dumna, radosna nie zdzjadzjał 

jeszcze jej Kajtuś! Woła: „— a co dzieci! 

wjdzicje, że tatuś nie taki glupi jak się wy 

daje!“ 

„Wracają do domu, rozpalenj, zgorączko 

wani. Tata bohater dnia; opowiada jak to 

dawniej wagazował ze szkoły na !yżiwy, jak 

łapa! ówóje, bo zamiast lekcyj cdrabjał ósem 

ki i piruety, Dzieci pełne podziwu, tata urósł 

w jch oczach o pięć pięter.. 

Ciepło, rzeźko, jasno, wesoło! Nie chce 

się włazić do ciemnej bramy, tu ną dworze 

jest tak rozkosznie, powietrze upaja jak kie 

liszek wina, za który się nie płaci. 

  

   

    

  

Džwiekowy kino-teatr „CASINO“ Wielka 47. 

Teleg ra m!! 
Dziś i jutro bohater filmu „Cham“ 

Mieczysław Cybulski 
-OSOBIŚCIE wystąpi w godzinach wieczorowych w kinie „CASINO'* podczas 

demonstrowanie cieszącego się niebywałem powodzeniem dźwiękowca polskiego 

,„C H AR* 
i przywita publiczność wileńską oraz rozdawać będzie swe fotogratje 

(z własnym podpisen1) 

dostępnej muzyki mistrza niemieckie 

go. 
Całkiem dmienny charakter utworu 

bardzo urozmaiconego i pełnego barw 
ności i dowcipu swoistego, współczes 
nego kompozytora francuskiego Rave 
la chyba nie mógł być nigdy lepiej 
przedstawiony, jak nam go artyści za 

grali, odsłaniając wiele pięknych szcze 
gółów nieprzeciętnego dzieła. 

Koroną wieczoru było wszakże 
prześliczne trio (iis—moll) ——niewia 

domo dlaczego tak rzadko u nas gry 

wane — Cezara Franck'a. Świetne to 
dzieło, niewzykle wdzięczne dla wyko 

nawców, wręcz przesycone bogactwem 
rozlewnych mełodyj i pięknością 

brzmenia, świetnie utrzymane w pro 

porcji formaltej, było odtworzone z do 

skonałością niezrównaną. Niezwykły 
zachwyt i frenetyczne oklaski zachęci 
ły koncertatnów do odegrania dwóch 

szuk Ramean'a, z właściwym im wdzię 

kiem i finezją. 

OPERETKA 

Zapowiedź występów zespołu ope 

retkowego z Warszawy z udziałem КИ 

ku najpochlebniej znanych powszech 

nie sił artystycznych, zmobilizowała 

miłośników lżejszej muzyki prawdzi 

wej, przesyconych już niesamowitym 

hałasem jazzowym i bezmyślnym bigo, 

sem t.zw. „rewij”. To też pomimo 

kryzysu i bliskiego końca miesiąca, 

wszystkie trzy przedstawienia wieczor 

ne i jedno popołudniowe odbyły się z 

  

powodzeniem arystyczneni i kasowem 
najzupełniejszem. 

Należy zaznaczyć ze szczerem uzna 
niem, że nie przywieźli nam żadnej 
tandety operetkoweń, której zaletą jedy, 
ną jest „nowość* lecz dali nam dzieło, 

jedno z najlepszych w swym rodzaju, 
kóre przed dwudziestu laty należało do 
repertuaru obowiązkowego wszystkich 

teatrów operetkowych świata cywilizo 

wanego. Pośród wielu, przeważnie bar 

dzo dobrych operetek Oskara Straussa 

przodujące miejsce zajmuje  wystawio 
ny tutaj „Czar walca”, gdzie wybitny 
talent kompozytora, zasobny w ładne 

pomysły melodyjne i prawdziwie ujmu 

jący sentymentt, tak właściwy dobro 

dusznie wesołym  wiedeńczykom, wy 

stępuje w całej pełni rozkwitu. Przy 
sposobności, zaznaczam, w odpowie 
dzi na licznie zadawane mi pytania, 
że Oskar Strauss — oprócz podobień 
stwa nazwiska — nic wspólnego nie 
ma z rodziną sławnego „króla wal 

ców'* Jana Straussa, ani też z całkiem 
inną rodziną znakomitego mistrza 
współczesnego Ryszarda Straussa. || 

Słuszność nakazywałaby wymieniC 
wszystkich wykonawców, bo każdy 2 

w swym: zakresie — niezawodnie się 

przyczynił do zdobycia powodzenia, ja 

„kie się stało udziałem odegranych u 

nas przedstawień. Wszakże główną bo 

haterką zwycięstwa artystycznego — 

na całej linji — była niezaprzeczenie 

Tola Monkiewiczówna. Estetyczna po 
wierzchowność, w połączeniu z nie 

MELLON 
AMBASADOREM AMERYKI 

W LONDYNIE 
WASZYNGTON. (Pat). Sekretarz 

Skarbu Mellon zgodził się objąć sta- 
nowisko ambasadora Stanów Z edno- 
czonych w Londynie. 

LONDYN. (Pat). W związku z no- 
minacją M.llona na stanowisko amba- 
sadcra Stanow Zjednoczonych w Len- 
dynie korespondent P.A.T. otrzymał z 
po'mformowanych źródeł amerykań- 
skich w Londynie |następujące wyja- 
Śnienie: Nie jest rzeczą tajemną, że 
Mellon był najbardziej wpływową 
osobą w rządzie i w otoczemu Ho- 
overa. 

Wiadomo powszechnie, że mora- 
torjum Hoovera było pomysłem i pro- 
jektem Mellona. Jeżeli obecnie Mell>n 
w podeszłym wieku 78 lat zgadza się 
porzucić swe wpływowe stanowisko 
w Waszyngtonie, aby objąć godność 
ambasadora w Londynie, to fakt п 
posiada głębsze znaczenie. Z tej no- 
"minacji wynika, że dokonano jej w 
specjalnym celu. Mozna się spodzie- 
wać, że prawdopodobnie latem Świat 
dowie się o nowej propozycji Fioove- 
ra, dotyczącej odbudowy  gospodar- 
czej Świata. Ameryka nie chce zasko- 
czyć innych mocarstw tą propozycją, 
lecz zamierza ją przygotować w kon- 
takcie z Londynem i Paryżem. Kon- 
takt ten nawiąże Mellon. 

Posun ęcie Hoovera, któje przygo - 
towuje ambasador Mellon, prawdopo- 
dobnie nie będzie dotyczyło długów 
wojennych, lecz obejmie pewne  pro- 
pozycje w zakręsie taryfy i uregulo- 
wania kwestji walutowej. 

Drugie czytanie budże- 
tu na plenum Sejmu. 

WARSZAWA, PAT, — Sprawozdanie 
z plenarnegop posiedzenia Sejmu уу @т & 
lutego 1932 r, ‚ 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu przy- 
stąpiono do drugiego czytania prełiminarza 
budżetowego na rok 1932—-33, Pierwszy 
przemawiał referent generalny budżetu pos. 
Miedziński, wskazując na wstępie, że preli- 
minarz wniesiony przez rząd ustalił docho- 
dy w wysokości 2,375,015,800 zł,, wydatki 
zaś 2,452,383,400 zł, Budżet | uchwalony 
przez komisję ustala dochody na 2,372,357,100 
wydatki zaś 2,446,917,311, į 

Charakteryzując obecny kryzys gospodar 
czy, referent zwócił między jnnemi uwage na 
załamanie sję waluty, dokonane już w 24 
państwach, Polska jest jednem z pięciu 
państw eurpoejskich, które obchodza się do 
tąd bez ograniczeń dewizowych, Omawiając 
kwestję realności budżetu, mówca  stwier- 

dza, że rząd jest świadom, że będzie mu-- 
sjał robić cały szereg ułg, wobec czego li- 
czy sie z możliwością zmniejszenia docho 
dów ij w związku z tem z powiększeniem 
przewidzianego deficytu, nawet jeżełi jego 
część będzje skonpensowana przez odrocze 
nie spłaty długu wojennegc. Referent stwier 
dza, że redukcja dokonana w wydatkach do 
chodzi już do ostatecznych granic, Dalsze re 
dukcje moga być czynione tylko pod mapo- 
rem kenjeczności, 

Po przemówieniu reierenta pos, Miedziń- 
skiego odbyła się dyskusja, po której zabrał 
głos min, Skarbu p. Jan Piłsudski. Posjedze 

nie przeciągnęło się do późna w nocy, 

SUKCES POLSKI 
WARSZAWA, 4.Il (tel. własny). Na 

posiedzeniu Zarządu Międzynarodowego 
Związku Miast w Brukseli w dniu 16-g0 
b. m. definitywnie uchwalono dopu- 
szczenie języka polskiego do obrad 
Międzynarodowego Kongresu Miast, 
który odbędzie się pomiędzy 2:—25 
"maja r. b. w Londynie jaxo jednego z 
oficjalnych języków, obok języka an- 

‹ ?іош\и'о‚ francuskiego, niemieckiego 
hiszpańskiego. 

  

SPÓSTOSZENIA NA WYBRZEŻU 
GDAŃSKIEM 

GDAŃSK, PAT, -— Burza, jaka szalała w 

zatoce Gdańskiej w początku biežacego ty- 
godnia, poczyniła ogromne spustoszenia na 
wybrzeżu, zwłaszcza pomiędzy Westerpłatte 
i ujściem Wjsły, Fale zmyły umocnienia nad 
brzeżne, zniszczyły płantacje roślin, wzmac 
niających grunt i zabrały ze sobą drzewa, 
Plaże kąpielowe są zupełnie _ zniszczone. 
Zrujnowane zostały budynki zakładów kąpie- 
lewych, Straty obliczane są na bardza zna- 
czne Sumy, 

zwykłym wdziękiem i zaraźliwą wer 
wą urozmaiconej gry scenicznej, wraz 
z nieprzeciętnemi ' warunkami Śpiewa 
czemi, wszystko to dało całość uro 
czą. Odtworzona przez nią postać 

„Franzi* należy do najpiękniejszych 
zdobyczy artystycznych, jakie się wi 
duje na scenach operetkowych. Wokal 
nie zupełnie na wysokości był Kazi 
mierz Dembowski w roli hrabiego Ni 
ki, można byłoby tylko życzyć jeszcze 
wyraźniejszego zaznaczenia — w od 
powiednich chwilach — rozbawienia 
z powodu udania się swawolnej uciecz 
ki ze sztywnego otoczenia książęcego 
do ogródka z kapelą damską i spotka 
nia się z tęsknie wyczekiwaną wieden 

ką, Niewdzięczna rola księżniczki He 
leny nie zyskała większego uwydatnie 

nia w wykonaniu Jadwigi Tadwanów 

ny, dość umiejętnie władającej sympa 
tycznym sopranem. (Groteskowo ujęte 
role: ks. Joachima (Bolesław Horski), 
ks. Lotara (Józet Redo), ochmistrzyni 
dworu, (Marja Bańkowska), Fifi, (Ja 
nina Łaszczyk), z werwą wykonane, 
Szczerze bawiły publiczność i gorąco 

były oklaskiwane; również tańce sym 

patycznego doznały przyjęcia. Szczup 

łe chóry i role epizodyczne spełniały 
swoje zadanie poprawnie. Toż samo 

można powiedzieć o małej orkiestrze. 

Kierownictwo muzyczne kapelmistrza 

Mieczysława Kochanowskiego było, 
jak zwykle, niezawodne. 

Michał Józefowicz. 

<
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Nad świeżą mogiłą 
(Ś$. P. WALERJA ŁAZARÓWNA) 

Gdy przed dwoma laty ś.p. Wałerja 

Łazarówna nagle opuściła stanowisko dy 

rektorki gimn. im. ks. Adama Czartoryskie 

go i przeszła na emeryturę, nie wiele osób 

dobrze się orjentawało w znaczeniu tego 

faktu, 

Wszyscy wiedzieli dobrze, 12 ustępująca 

Dyrektorka była twórczynią drugiego w Wil 

nie żeńskiego gimnazjum państwowego, nie 

każdy jednak zdawał sobje sprawę z tego, 

jak były mocne węzły duchowe Kierowadjcz 

ki ze szkołą j jak wiele ze siebie dała tej 

swojej szkole, 

To też, gdy na pogrzebie szły nietyłko 

„czartorysiankį“ ze sztandarem szkolnym, 

lecz również — ex— czartorysjanki: uczeni, 

ce gimn, jm, El. Orzeszkowej, 5.5. Nazare 

tanek — oraz absolwentki, przeważnie stu 

Ra dentkj USB; — gdy wreszcie grono ucze 

nic j rodziców wyznania prawosławnego 

zorganizawało w cerkwi Św, Mikołaja nabo 

żeństwo za spokój duszy ś.p. Kięrowniczki i 

Opiekunki młodzieży, — wówczos niejeden 

człowiek zastanowił się nad tak zgodnym 

wyrazem hołdu, czci i wdzięczności — @@ 

Zmasłej. 
Taka jest ludzka sprawiedliwość i zdol 

ność do oceny cichego wysjłku ofiarnych 

jednostek: dopiero wobec świeżej mogiły 

rozszerzają się horyzonty į cichnie zaślepia 

iący eg: ‚ $. p. Walerja Łazarówna wy 

chowała się, kształciła | przez dłuższy czas 

na polu pedagogicznem pracowała w pe 

tersburgu. Była „katarzynjanką”, czyti wy 

chowanką, a później wychowawczynią i nau 

czycielką w słynnem gimnazjum  po!łskiem 

Katarzyny w Petersburgu. 

Či, to byli w Rosji, łecz mie znają Pe 

tersburga, słyszełi nieraz niemal legendy © 

  

   

  

św. 

dziwnej j pięknej wyspie polskości, jaka 

była „Św. Katarzyna“ — kościół, gimna 

zjum, ktrsy i różne stowarzyszenia — ideo 

hę se, religijne, społeczne — grupujące się 

koła wspaniałego kościoła, w którym spo 

czywają prochy ostatniego króla polskiego, 

Ci, co wcałe nie znają Rosji i' polskich 

kolonij w niej, nie mają pojęcia o warun 

kach, w jakich się prowadziła wówczas po) 

ska praca religijna i katokicka, i jeżeli da 

czekają śję zapawiedzianej przez wydawni 

ctwo „Kościół katolicki w Rosji* pracy prof. 

S. Cybulskiego o gimn. św, Katarzyny, do 

wiedzą się rzeczy naprawdę budujących. 

Ci wreszcie, co byli wychowankami, lub 

współtwórcami polskiego środowiska w 

Petersburgu, wiedzą dlaczego Ś.p. Walerja 

Łazarówna była. człowiekiem takim, jakim 

była, a nie innym, 

Petersburg na wszystkich nakiadał swoje 

piętno. Stolica imperatorów Rosji była tak 

niepodobńa do innych miast rosyjskich, była 

tak jednocześnie imponująca i odpychająca, 

że nie można było, poznając ją chociażby 

tylko pobieżnie, pozostać całkiem obojęt 

nym, 

Połacy w Petersburgu ž odczuwali 

cienję więzionego Naczelnika, gorywające 

go' Króla, lub Poety, stojącego w zamyśleniu 

przed pomnikiem Piotra i 

Petersburg był najpotężniejszą twierdzą 

jedynowładztwa; to też zmuszał każdego 

Polaka dó szczególnej czujności i odporno 

ści, z drugiej zaś strony władze rosyjskie 

wskutek pęwności swej siły, właśnie w Pe 

tersburgu pozwalały Polakom na większą 

samodzielność, Przypomnijmy tylko dzieje 

„Tygodnika Petersburskiego" i „Kraju“, 

oraz „świętą Katarzynę” ze wszystkiemi jei 

płacówkami” 

Polak wychowany w Petersburgu, był 

bardziej opanąwany, mniej  ekspansywny, 

lepiej przygotowany do pracy organizacyj 

nej, bardziej wytrwały; pod jednym tylko 

względem nie różnił się od innych Pola 

ków na obczyźnie: tak samo tęsknił za 

krajem ojczystym, tak samo był „romanty 

kijem... ` 

$. p. Wałerja Łazarówna wyniosła z pol 

skjej wysepki w Petersburgu skarby najwięk 

sze: glęboka religijność, szczery patrjotyzm 

i mocne poczucie konieczności dyscypliny, 

Jako czynnika twórczego 

№е trzeba przypominać, jż pod wzglę 

dem orgamizacyjnym jej szkoła w Wilnie 

chłubnie się wyróżniła, ehoć miała przecież 

do przezwyciężenia ogromne trudności, 

Pierwiastek patrjotyczny (nie posiadają 

wci 
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_ Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 
a = 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
publiczności plażą z, piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

o brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

„Landwarow 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 
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KRONIKA" 
шка 

PIATE < 

Dziś 5 

Agaty p. m. 
jutro 

Tytusa b., 
| S PES, 

spostrzeženia Zakladu  Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnja 4 lutego 1932 roku 

Cjśnienje średnie: 748, 

Temperatura średnia: —2, 

Temperatura najwyższa: --2. 

Temperatura najniższa: —12, 

Opad w mm.: 2,0, 

Wiatr: Północno zachodni, 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost. 

Uwagj: pochmurno, śnieg. 

Wscnód słońca g. 7.41 

Zachód słońca g. 16.48 

URZĘDOWA 

— 6ra wojenna. Z racji pobytu 

w Wilnie Marszałka Piłsudskiego, 

rozpoczęła się w pałacu gra wojenna. 
Przewodniczy Pan Marszałek, a 

biorą w niej udział wyżsi wojskowi 
z terenu D. O. K. Ill. 

MIEJSKA 
— Plan regulacyjny miasta. Prace nad 

pianem regulacyjnym 'niasta, jak słychać do 

biegają już: końca, Po zatwierdzeniu go 

przez władze nadzorcze wejdzie on w ży 

cie. 

— Przed sezonem wiosennym. 
W związku z rządowym projektem 

wszczęcia na wiosnę szeroko zakrojo- 

nych robót inwestycyjnych, Magistrat 

opracowuje w przyśpieszonem tempie 

plan robót jakie mogły być podjęte 

na terenie miasta już w połowie 

marca. 
Plan przewiduje w pierwszym rzę- 

dzie dokończenie budowy gmachów 
rnapoczętych w r. ub. cały szereg ::0- 

wych budowli, remont posesji, oraz 

roboty kanalizacyjno wodociągowe. 

— Sprawa jezdni. W celu osta- 

tecznego ustalenia typu nowych jezdni 

w Wilnie, jeszcze w tym miesiącu 

ma być zwołana kolejna konferencja 
rzeczoznawców. 

Jak wiadomo pierwsza konierencja 

zwołana w tej sprawie nie dała kon- 

kretnych wyników, wobec. rozbież- 
ności zdań. 

— Nfje będzie amnestji podat 

ko w ej. Wszystkie projekty, jakie ostat 
nio się wyłoniły co do amnestjj dla zaległo 

ści podatkowych, oraz dla kapitałów, ujaw- 

EERRECOZJAE RBP ZORCCA OROORTTRBRZAJ 

cy żadnej domieszki” szowinizmu) kształcił 

młodzjeż w miłoścj do kraju ojezystego i 

prawdziwa, głęboka religijność opromieniała 

atmosferę, nie wnosząc najmniejszych roz 

dźwięków pomiędzy wyznawczyniami róż 

nych religii. 
Modły w: cerkwi prawosiawnej za $р 

duszy Sodaliskj — są najw 

świadectwem wyżyn religijnošci, 

się wzniosła Ś.p. Walerja Łazarówna i 

chciała podnieść swe wychowanki, 

„ Była wymagająca (w stosunku do siebie: 

mało kto wiedział, jak pracowała w szkołe 

i nad sobą z myślą a dzieciach, powierzo 

nych jej opiece. 5 

Mając wierną pomocnicę w osobie swej 

šjostry, p. Marji Lazarowny, niezawodnie į€ 

dnej z najwybitniejszych w Wilnie nauczy 

cjelek i wychowawczyń — dokonała. wielkie 

go dzieła; mogła sie zdobyć na czyny je 

szcze większe. 

Niestety, otoczenie często nie rozumiało 

Jej i prawie nigdy nie mogła wznieść się na 

te wyżyny etyczne, na których Ona przeby 

wała, 

Stąd nieuniknione, a tak przykre niepo 

rozumienia i koniłikty... 

Odeszła od nas w pełni sił, zdolna do dłu 

miej i owocnej pracy... 

Schyłmy czoło przed sprawiedliwością, 

wykreślającej losy ludzkie; nisko, nisko się 

pochy!my nad mogiłą, w której spoczęła, 

Ta, która swe życie dobrze przeżyła, ,. 

Niech śpi spokojnie.. 

     

  

W, Charkjewjicz, 

  

SŁO 

niających się obecnie į użytych na inwe- 
stycje są obecnie przedmiotem studjum Izby 
Przemysłowc-Handlowej j crganizacjj gospo 
darczych _ Władze skarbowe, do których 
zwrócane się c wypewiedzenie się w tej 
sprawie wyjaśniły, że z zasadniczych wzglę 
gów nie meże być mowy © jakiejś ogólnej 
amnestji dia zaległych podatków, a tylko o 
rczszerzeniu możliwości przyznawania ulg 

indywidualnych, 
— Regulacja brzegów Wilji. — Na ulicy 

Zygmuntowskiej magjstrat rozpoczął roboty 
nad regulacją brzegów na tym odcinku Wi 

ш. 4 
Jeśli będa kredyty podobne roboty będa 

projwadzone na odcinku antokolskim, 

— Upadłości w dobje kryzysu, Liczba u- 

padłoścj na terenje Wileńszczyzny) w roku 

1931 w stosunku do roku 1930, zwiększyła 

się o 24 proc, W. e njepokojącem zjawi- 

skiem jest to, że w roku 1931 zlikwjdowa 

ło sję cały szereg starych j solidnych firm. 

Wskazuje to, zastój w życiu gospodar 

czem z. wileńskiej w r. ubiegłym poczynił 

znaczne postępy w kierunku pogłębienia się 

kryzysu, 

— Prolongata wykupu świadectw.  Wła- 

dze postajowiły przedłużyć termin wykupie 

nia świadectw przemysłowych na rok 1932 

dla przedsjębiorstw, które na podstawie 

zmiany ustawy o państwowym podatku prze 

nmtysłowym zostały pociągnięte 2 dnjem 1 

stycznia rb. do obowiązku wykupienia świa 

dectw przemysłowych, 

Są to: sa:nojstne przedsiębiorstwa robót 

į dostawi na sumę 2 tys. ZŁ, hote!e i poko 

je umeblowane posiadające do wynajęcia po 

nad 2—4 pokje oraz przedsiębiorstwa zatru 

dniające bądź samego właścicieła, bądź też 

właścicjeła i jednego pracownika względ- 

nie członka rodziny, a zadjczony do roz- 

działu 19-go, części II, lit C taryfy podat- 

kowej, 
Dla tych wszystkich przedsiębiorstw ter 

mi wykupienia świadectw upływa z koń- 

cem iutego rb. 

— Ku uwadze kupców i przemysłowców, 

Przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy, którzy 

dotychczas nie zdążyli wykupić Świadectw 

przemysłowych wimńnj pośpieszyć się z ich 

nabycjem, gdyż specjalni kontroterzy władz 

skarbowych mają już zacząć obchodzić skle- 

py i lokale przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlawych celėm sprawdzenia, czy wła- 

ścicje:e ch wykupiłi- świadectwa przemysło 

we na rok 1932, 
AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi 

ków USB podaje do ogólnej wiadomości 

członków Kalendarzyk na miesiąc luty 1932 

rok, ` 

7,2 — g. 16 — Sekcja Uświadomienia 

religijnego. 
14,2, g. 8 — Zebranie Ogólne, 

21,2, g. 16 — Sekcja Uświadomienia re- 

ligijnego. 
28,2, g., 

turgiczna, 
28,2, g. 16 — Sekcja Akcji Katożjckiej, 

29,2 — 5,3 — Rekolekcje S.M,A. w ka- 

plicy sod,, uł, Wielka 64 (początek o godz. 

7 i pół wiecz, bez Kwadransa akademickie 

go). 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni 

czy pewiadamja, że w njedzelę 'dnija 7 lute 

go r.b. o godz. 1 po poł. odbędzie się w sali 

Chrześc, Domu Ludowego przy ul. Metropo 

Xitalnej Nr, I odczyt p.t.: „Litwa Współczes 

na, który wygłosi p. Jan Kazimierz Paproc 

ki, Wstęp wolny, 

— Litewska akademja papieska, Dnia 6 

bm. o godz. 20 w Wilnie w salį b, „Apollo“ 

przy ulicy Dąbrowskiego nr. 5, odbędzie się 

uroczysta akademja, zorganizowana przez 

Litęwskje Towarzystwo Św. Kazjimietza ce 

lem uczczenia dziesięcjolecja rządów Jego 

Świątob'iwoścj Papieża Piusa XI. Wśród 

osób, biorących udział w akademii, widzi 
my nazwiska znanych na grumcje wiłenskim 
— pianistki p, Wacłąwy Cumitówny i 

śpiewaczki p. Bronisławy Jagminówny. 

— Odczyt proi. d-ra Wincentego Luto- 
sławskijego. — Staraniem Wileńskiego Koła 

Kowali j Towarzystwa im. Dante Alighieri z 

okazji 50-lecia dzjałałności wykładowej Win 

ceotego Lutosławskiego, rozpoczętej w Ry- 

skiej Arkonji 11 lutego 1882 r. wykładem o 

celach poezji, odbędzie się w Auli Kolum- 
nowej Uniwersytetu Stefana Batorego w so- 

potę dnia 6 lutego br. punktualnie o godzi- 

nie 17 publiczny i bezpłatny wykład Prof, 

Lutosławskiego pt. „Dziady* Mickiewicza i 

Dante. Wstęp wolny dla wszystkich, 
— Zrzeszenie Aplikantów 4awodów Pra* 

wniczych w Wilnie, — Z jnicjatywy przy- 
byłego z Warszawy do Wiłna Prezesa Na- 

czelnej Rady Zwiazku Aplikantów w Pol- 

   

  

12 — Sekcja Eucharystyczno-li- 

        

sce p. adwokata M, Lewandowskiego w dn, 

31 stycznja 1932 roku zostało wznowione 

nieczynne od dłuższego czasu Zrzeszenie 
Aplikantów Zawodów Prawniczych w Wil- 
nie, obejmujące terytorjalnie całą apelację 
wjlcńska, 2 

Do Zarządu Tymczasowego zostali wy- 
brani pp. aplikancj:: M. Andrełowicz, W. 
Strzełjński, St. Glecih, M. Szkielorek į E. 

, którzy ebjęlj wszystkie agendy 
   

  

yczących Zrzeszenia, 
— Ze źw, Pań Domu, — Związek nasz 

łącznie z „Ośrodkiem  Zdrowja* 

  

urządza 

kurs dla Młodych Matek Na kurs ten zło- 
ży się szereg odczytów niezbędnych dła każ 

dej kobiety jak: higjena osobjsta, higjena 

mieszkania, higiena kobiety ciężarnej itd. 
Zapjsy na kurs przyjmuje Ośrodek Zdrowia, 
ul, Wijelka 46 do 10 bm. Kurs jest bezpłatny, 

Zebranie miesięczne odbędzie się jak 
zwykłe w 2-gi piątek miesjąca, tj, 12 bm., 
o godz, 19, na którem profesor USB Jan Mu 
szyński fwygłosj odczyt pt. „Znaczenie po- 
żywienia roślinnego dla zdrowia”. 

— Z posiedzenia Tymcz. Kom. 
Litewskiego. Odbyło się posiedze- 
nie Tymczasowego Komitetu Litew- 
skiego w Wilnie, na którem szczegó- 
łowo omówiono sytuację jaka wytwo- 
rzyła się dla szkolnictwa litewskiego 
w związku z zamknięciem przez Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego 9 szkół 
litewskich. Zebranie uchwaliło rezo- 
lucję domagania się od władz szkol- 
nych uruchomienia nowych szkół li- 
tewskich. 

Na posiedzeniu wybrano nowy 
skład zarządu Tymczasowego Komi- 
tetu do którego weszli: K. Staszys — 
prezes, ks, P. Kraujalis i dr. D. Ol- 
siejko jako wice-prezesi i R. Mackie- 
wiczius jako sekretarz. | 

POCZTOWA 
— Spis abon*ntów telefort. Jak nas jnfor 

mują, Ministerstwo Poczt i Telegrafów przy 
gotowtńe do druku nowy Spis Abonentów 

wo 

opoty podatkowe 
LICYTACJA!., LICYTACJA!,. 

, ]. Wojtkiewicz zajmuje przy zaułku 

Mińskim Nr 6 skromne mieszkanko (pokój 

i kuchnia), 
P. J. Wojtkjewicz jest emerytowanym 

funkcjonarjuszem mundurowym Poczty Pol 

skiej. 

P. Į. Wojtkiewicz we wrześniu r, ub, 

zostai po przebytej chorobie zwolnionym ze 

służby państwowej, a formalności, związa- 

ne z wypłaty emerytury trwają po dziś dzień 

i jeszcze nie zostały ukończone, Inaczej mó 

wiąc, p. J, W. emerytury nie pobjera jesz 
cze, м + 

Ale p. Į. Wojtkiewicz ma kłopot z Magi 

stratem, 

Dn, 27 paźdz, r. ub, zjawił się w mie 

szkaniu p. J, W, sekwestrator miejski i opi 

sał (piękne, literackie słowe) zegar z racji 

załegłości w: opłacie podatku  lokalowego 

zaa rok 1931 (II ż III rata) w kwocie złotych 

11,49, 
Dnia 29 października 1931 reku p. ). W. 

złożył w Magistracje podanie (pokwitowanie 

z odbioru posjada), w którem pisał mniej 

więcej tak: 

„Jestem emerytem, nie  otrzymującym 

naerazje jeszcze emerytury, mam liczną rodzi 

nę, nie mam środków do egzystencji, bo 

wiem jako expracewnik państwowy nie mo 

gę się udać do Funduszu Bezrobocia po 

zasjłek*, 
' „Nie zabierajcje mi zegara 

podatek!" 
Umorzcje 

Było to 29 października r. «10, P. J. W. * 
czekał na decyzję w sprawie swego poda 

nia, czekał do dnia 4 lutego rb, 

I oto wczoraj otrzymał wezwanie (Wyk. 

Nr 1285a) nakazujące 'mu przekazanie w 

dniu 6,2 (czyli jutro) zajętych 27,10 r. ub, 

ruchomości (według opisu (!!!) celem prze- 

niesienia do sali licytacyjnej, 

Jednem słewem: „Ty sobie bratku pisz, 

staraj się o zwolnienia, miej nawet wszelkie 

po temu prawa, a my swoje zrobimy”. 

Sprężyście, ale.l. czy sprawiedliwie? 

: 5 Podskarbi. 

Państwowych į Koncesjonowanych Sieci 

Telefonjcznych w Polsce (z wyjątkem m, st. 

Warszawy). 
Spis Abonentów Telefonicznych na rok 

1932 — 33 wyjdzje w połowie r,b. w jłości 

140.000 egzemplarzy, przyczem, co na!eży 

podkreślić z uznaniem, 'ma być specjalnie 

zwrócona uwaga na dobry, czytelny druk i 
adpąwiedni papier przy wydawaniu tej 

ksjążki, W tych warunkach wydawnictwo 

znacznie się będzje różnić na korzyść. w 

stosunku do rocznika tej samej książki na 

rok 1931, pr 

Spis Abonentów, poza alfabetycznym spi 

sem numerów, zawierać będzie spis adreso 

wb <goszeniowy, ułożony według branż. i 

zawodów w poszczególnych . miejscowo 

ścjach, którego opracowanje objął Wydzial 

Reklamy Tow. „Ruch”* S, -A. A 
RÓŻNE 

„ —- Gubernator Bonamy opuś- 
cił Wlino. Paa Andre Bonamy trzeci 
dzień pobytu swego w Wilnie poświę- 

cił konferencji z muftim muzułmań- 

skim d-rem Jakóbem Szynkiewiazem, 
informując się szczegółowo o społe- 

czeństwie muzułmańskiem na kresach 
Rzeczypospolitej. 

W cćniu 38 b. m. wieczorem pań- 
stwo Bonamy odjechali z Wilna. 

— Bezroboini zgłaszają sie do wojska, — 

PKU jest zasypywane podaniami o przyję 

cie do wojska, składaneni przeważnie przez 

bezrobotnych, którzy uważają, że służba 

w wojsku pozwolj im na przetrwanie obec 

nego kryzysu i wypływającego stąd braki 

pracy, 
„— Zarząd Koła Pol, Mac, Szkolnej im, 

Т. Kościuszki w Wilnie uprzejmie prosj » 
zwrot list ofjar na oświatę pozaszkołną, m 

zesłanych na dzień 15 listopada r u,b, 

— Wykroczenia administracyjne, — W 

ubiegłym miesjącu policja sporządziła 2015 

protokułów za różne wykroczenia admini 

stracyjne, Najwięcej protokułów spisano na 

pijaków ji zakłócających spokój, Następnie 
idą wykroczenia sanitarne, porządkowe jtd, 

— KOP, w walce z przemytnictwem. — 

W miesjącu styczniu organa KOP zatrzy- 

mały na granicy z Łotwą i Litwą 49 prze 

mytników, wraz z towarem wartości 16 tys. 

zł, Przemyt składa się z tytoniu, sacharyny, 

  

  

DLA REUMATYKÓW i CIERPIĄCYCH NA BÓLE NERWO ' E 
Reumatyzm, podagrę ; podobne cierpie- 

nia, wywołują jak wiadomo zaburzenia w 
przemianje materji, Chory otganizn wytwa 
rza w zbyt wiełkich iłoścjach kwas moczo 
wy, krew zaś w nieostatecznym stopniu wy- 
dziela ten straszłiwy jad, Dostosowanie 
środkow uśmnerzających przynosi choremu 
coprawda chwilową ulgę, lecz nie uwalnia 
go w zupełności od tych okropnych cierpień. 
Radykalne uzdrowienie z reumatyzmu i czę 

sto powiązanej z nim bołów nerwowych, na- 

stąpić tylko wtedy może, gdy leczenie sta- 
sobie za zaanje zupeine usunięcie, a co 

nagromadzeniu się 
moczowego. Ten straszliwy jad bo- 
adow'ąc sei w postacj ostrych, jak 
drobnych kryształów w: mięśniach, 

stawach i innych częściach ciała, wywołuje 
te dokuczliwe i nęczące bółe, To zadanie 
spelniaja tabletki Togal, które właśnie zwal- 
czają te niędomagama, Lek ten w naturalny 
sposób usuwa pierwiastki chorobotwórcze, 
Dlatego też nawiet w chronicznych wypad- 
kach, gdy inne Środki zawiodły, osiągnięto 

  

  

  

wi 
najmn'ej' zapobieganie 

          

   

  

przy pomocy Togału nadspodziewanie %« 
myslne rezultaty. „Z wielką przyjemno: 
donoszę W. P. iż po użyciu 5 opakowań To 
gału wyleczyłem zupełnie z uporczywe: 

    

   
  

    
reumatyzmu, prześladującego mię od pa 
lat““, pisze nam pełna zapału p, Zofja Zwo- 
lińska, lwów, Jabłonowskich 36, „Na uży- 
cie Togalt zdecydowałam się dopiero bo 
wyczerpaniu wszystkich innych środków an- 
tecznych, Dlatego też, czuje sjię.w obowiaz- 
ku przesłać W. Panom! miniejsze podzjęko- 
wanie i zaznaczam, że będę usjlnie nieoce- 
niony preparat Togal polecać mym wszyst- 
kai znajomym, jako środek na wyleczenie 
reumatyzmu”, Lecz również przy podagrze,” 

bólach w krzyżu, rwanju w stawach, łama- 

niu w kościach, bólach nerwowych i głowy, 
grypie, przeziębieniach -j pokrewnych cierpi 
mach, działają tabletki Togai szybko ip 
nie. I nieszkodliwe dla serca, żołądka į in- 
nych arganów, Jeśli łekarze Togal ordynuia, 
to przecjeż każdy z zaufaniem zakupić . 40 
może. We wszystkich aptekach, MA 
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Z SĄDÓW 
Niesłusznie skazana akuszerka. 

Na skutek zarządzenia Sądu Najwyższego 
Sąd Apelacyjny w Winie rozpoznał w dniu 
wczorajszym sprawę mieszkanki m. Drui P. 
Morejno—akuszerki z zawodu. 

Morejno oskarżona była o to, że w po- 
łowie c erwca 1930 r. dozonała zabronionego 
zabiegn lekarskiego na osobie Marji Mitrofa- 
nówny. 

w świetle przewodu sądowego sprawa 
przedstawia się w sposób nasiępujący: 

Mitrcfanówna przez dłuższy czas służyła 
u jednego z najzamożniejszych gospodarzy 
wsi Kozakowo, Mikołaia Lenike. Piękna dziew- 
czyna wpadła w oko chlebodaw<y. 

Pewnego zimowego wieczoru Leńik kos 
rzystając z nieobecności domowników znie: 
wol ł M trofanównę. * 

Skutki nie kazały na sieble czekać. Mi- 
trofanówna zaszła w ciążę, Wówczas to Le- 
nik poradził swej kochance udać się do aku- 
szerki i tą drogs pozbyć się biecy, podając 
adres akuszerki Morejno w Drui. 

Mitrofenówna posłuchała swego chlebo- 
dawcy i udała się do Morejnowej. Wizyta 
jej jednakże nie odniosła pożądanego skutkn, 
gdyż skuszerka odmówiła swej pomocy, Skut- 
kiem tej cdmowy było udanie się Mitrofa- 
nówny do jednej z pokątnych akuszerek, od 
których się rei w małych miasteczkach, i 
dokonanie przez jedzą z nich potrzebnej ope- 
racji. 

W parę dni po powrocie Mitrofanówny 
do domu nastąpił poród. Martwego noworod- 
ka pochowano w stajni. 

O zbrodni tej jak i o każdej innej do- 
wiedziały się organy bezpieczeństwa publjcz- 
uego. 

Podczas dochodzenia wstępnego Mitrola- 
nów:a przyznała się do winy i wskazała ja- 
ko współwinnych Lenika i Morejnową. 23-go 
maja 1931 roku: Sąd Okręgowy w Wilnie na 
sesji wyjazdowej w Brasławiu rozpoznał tą 
Sprawę i skazał M. Lenika i P. Morejno na 
zamknięcie w więzieniu na przeciąg 6 mie- 
sę y, żaś Marję Mitrofanównę skazał na 3 
miesiące więzienia zawieszając jej tą karę na 
przeciąg lat 5. Od tego wyroku została zało- 
żona apelacja. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 17 
września r, vb. wyrok pierwszej instancji 
waględem oskarżonej Morejno został zatwier 
dzony, Lenika zaś uniewinniono. 

Na rozprawę w dniu wczorajszym na sku: 
tek żądania obrońcy adw. p. Andrejewa 70- 
stał wezwany w charskterze biegłego prof. 
Wł Janowicki. Zarówno orzeczenie biegłego 
jak i przemówienia obrońcy przyczyniło się 
do tego, że sąd'po krótkiej naradzie uznsł 
winę Merejno za nieudowodnioną i zwolnił 
ą od winy i kary. 

  

OPIEKA NĄD ZWIERZĘTAMI 
Przeż tydzień trwała wzmożona 

akcja „Towarzystwa Opieki nad zwierzęta 
i. Codzjeń w kinie Mieiskjem o godz, ! 

wyświetlano film propagandowy dia 
młodzieży szkolnej oraz wygłaszane były od- 
powiednie pogadanki, — Akcja T-wa Opie- 
ki nad źżwierzętamj zmierza do spopulary 
zowania jdei ochrony przyrody, a szczegół 
nje wpojenia w ludzj humanitarnego usto- 

sunkowanja się do zwierząt. — Władze pań 
stwowe i samorządowe przychodzą „Towa- 
rzystwu* z pomocą drogą odpowiednich u- 
staw, zabramjających męczenia zwierząt, 
oraz regulwiących sposoby uboju, — Z sub- 
sydjum Min. Ro!nictwa ma być uruchosrjo- 
na „Szkoła” kucja koni", która już jest zor- 
ganizowana j oczekuje jedynie na otwarcje. 
Informacyj udziela zarząd T-wa (ul, Tatar- 
ska 2). Z ramienja T-wa urzędują na mie 
ścje w 18-tu rejonach lustratorzy, dokonu-. 
jacy inspekcji rynków, postojów . dorożek, 
stajni, rzeźni, rakarnj i t.p. Za zaniedbanie 
przepisów sanitarnych j za wszelkie inne 
uchybienja są spisywanie protokidy, — 
1-wo wydaio specjalne odezwy, nawołujące 
do niesjenjia pomocy pokrzywdzonym zwie- 
rzętom, do opiekowanja się pracującemi | 
zwierzętami i do każdorazowej interwencji, 
nawet z pomocą policji, w wypadkach тие- 
ludzkiego obchodzenia się ze zwierzętami. 
Niezmiernie rażąco odbija wzniosłość. videj gło 
szonych przez „T-wo Opieki nad zwier: 
tami" od kryzysowej szarzyzny życia dzisiej 
szego, Szczególnie wielkje znaczenie. wycho- 
wawicze ma szerzenie haseł humanitarnych. 
wśród młodzieży szkołnej, Zwałczą się w 
ten sposób złe instynkty, które nierąz wśród 
młodzieży istnieją, Szkołne „Kółka opieki 
nad zwierzętami" mają ną celu wpajanie w 
młode umysły j serca obowiązków wobec 
zwierząt, jako przyjaciół, pomocńików i ży- 
wicieli człowieka, Takje „Kółko” działa w 
szczupłym swym zakresje, organizując kar- 
mienje opuszczonych zwierząt, mowstrzymu- 
jąc wybryki kołegów, niszczących :gnidzda 
ptasie, prenumerując czasopisma jak np. 
„Przyjacieł Zwierząt”, lub „Przyjacieł Рггу- — 
rody" — Opieka nad zwierzętami jest: kro- 
kiem do szerszego dzjałania na połu ochro— 

ny przyrody, co ma już znączenje społecz=- 
ne. W całej rozciągłości: nałeży tedy po- 
przeć akcję: wiłeńskiego * T-wa wśród. mło 
dzieży szkołnej j na przyszłość wyrazić je- 
dynie życzenie uwzględnienia moment za- 
interesowania przy jakichkołwjek imprezach 
(jak np. film, pokaz i tp.) -To więcej*' da 
praktycznych wyników. niż morałjzowanie. 

Tad. €. '' 

       

  

  

  

   

     

      

  

Konkurs filmowy „Casina” 
Wyświetlany obecnie drugi przykładowy 

film „Cham“ jest produkcji. polskiej, Oma 
wiališmy juž w zwjazku Zz „Madame Sza 

tan“ produnkcję amerykańską („Słowo* 
Nr 22). Nasza krajowa produkcja jest o 
wiiele szczuplejsza, choć dorobek jej nie 
jest mały, Film polski powoli, ale stałe po 
stępuje naprzód, Wielką przeszkodą jest 
brak odpowiednich funduszów i skutkiem te 
go nieśmiałość i szczupłość realizacji tech 
nicznej, Pomijając braki tematowe filmów 
polskich oraz liczne minusy artystyczne, 
stwierdzić należy, jż młoda nasza wytwór 

czość filmowa jest ruchliwa, Gwiazdy po! 

skich ekranów są dabrze znane, Smosarska, 
Maljcka, Nora Ney, Pogorzelka,  Gorczyń- 

ska, Łubjeńska, Bogda, Ankwiczówna — 
„występowały w wielu filmach. Obok nich 
aktorzy: Węgrzyn, Marr, Stępowski, Jaracz, 

bitniejszą działalnością kilku wytwórni: 
„Muza—fjim*, „Leofjlr „B.W.B.“ (Bodo, 
Waszyński, Brodzjsz), Zapowiadane są no 
we fjlmy między innnemi egzotyczne. Spe 
cjalna wyprawa z udziałem znanego podróż 
nika T, A, Ossendowskiego wyjeżdża do. 
Afryki, Z aktorów jadą: Smosarska, Nora 
Ney, Bogda, Bodo i Brodzjsz, — Widzimy 
więc, że ruch jest! Nie sposób wymieniać 
tu wszystkich, chociażby tylko lepszych fil 
'mów, Co jakjś czas wracają one na ekrany. 
naszych kin, można więc sobje odświeżyć 
je w' pamięci. $ 

Polskie dodatkį nadprogramowe, to prze 
ważnie tygodniki PAT'a, Rzadziej zjawiają 
się filmy makietowe Starewicza, Są to fiżmy 
z talkamj, wymagające wielkiej pracy, ale e- 
fektowne j cjekąwe. Zjawią się wkrótce także 
polskie filmy rysunkowe. z bohaterem „Pu 

    

  

Samborski, Sawan, Brodzisz, Bodo, Cybul kiem*,  Realjzuje te filmy twowianjn Jan; 

ski, Conti, Krukowski, Dymsza, Ostatni Jarosz, * TadoE 5 
akres w produkcji połskiej zaznaczył się wy ——— "i 3 

NA FILM ; * 

Кироп „„CHAŃ 
galanterjj i cukru. Za tępienie przemytnic- | 

twa przyznano 4,800 złotych nagrody, Su 

mę tą wypłacjły władze skarbowe kilkuna- 

stu wyższym i niższym  funkcjonarjuszom 

służby granicznej, 
— Sterowiec nad Wilnem, — Podana 

przez nas w dniu wczorajszym (wiadomość 

o ukazaniu sję wkrótce nad naszem muja- 

stem wielkiego  sterowca zaełektryzowała 

umysły czytelników, 
Zasypywani pytaniami śpi 

jaśnić, żę ukazanie się nad naszem miastem 

wielkiego sterowca bynajmniej nie zagraża 

mjeszkńacom, gdyż jest to jak zdolališmy 

stwierdzjć, zapowiedź jednego z większych 

kino-teatrów ukazania się wkrótce na ekra- 

nie wiełkjego epokowego filmu pt. „Stero 

ŃWISC L, A.S] 
Nazwy kjnosteatru, który nie bacząc na 

kolosalne koszty, zdołał jednak film ten po 

zyskać dla Wilna, nie możemy jeszcze wy- 

mienić, W każdym bądź razie należy się dy 
rekcjj kino-teatru szczere uznanie, 

    

    

zymy wy- 

znizkowy _— 

BALE I ZABAWY 

— Polskie Towarzystwo Ochrony Kobiet 

w. Wilnie urządza „Dancjnę Towarzyski” 

w sałonach Ogniska Kolejowego, ul, Kolejo 

wa Nr 19, w dniu 6 lutego br., na. humani 

tarne cele: Towarzystwa, licząc na poparcie 

przez sympatyków naszej imprezy. 
Bufet przygotowany staraniem Pań Go 

spodyń, 
Muzyka wyborowa. Sala dekorowana, 
Wejście za. zaproszeniamj  jmjennemi, 

možną Otrzymać i prezeski p, Doktorowej 
Dobrzańskiej, ul. Zawałna Nr 8, codziennie 
od godz, 2 pp. 

Cena biletu 2 zł., akademicki I zł. 
Początek o godzinie 9. Zarząd, ' 

TS T SK NIN 

Fałszerz czy ofiara fałszerzy? 
"WILNO. W dniu wczorajszym w 

kantorze wymiany Winiskiego pzzy ul. 
Wielkiej 47 zatrzymano mieszkańca gm. 
mejszagolskiej Klemensa Symonowi'za 
usiłującego wymienić fałszywy banknot 

20-to dolarowy. Kasjer w chwili gdy 
Symonowicz wręczył mu banknot odra- 
zu poznał że ma przed sobą falsyfikat. 

Ni znajomego poproszono chwilę 

Ё, аБу w międzyczasie wezwać 

  

Przy Zz na znaleziono 

więcej fałsz, ch pieniędzy. 
> Smonowice twietdzi, A 20-to do- 

larówkę otrzymał od nieznanych hand- 

larzy za towar. 

Echa ekshumacji zwłok $. p. Wacławskiego 
WILNO. Wbrew różnym wer- 

sjom, ciało ś. p. Wacławskiego, 
po onegdajszej ekshumacji po- 

grzebano na cmentarzu antokol- 
skim w obecności tych samych 
przedstawicieli | władz, którzy 

Wacławski zmarł odbyło się jak 

okazuje się, nie w zakładzie me- 
dycyny sądowej, lecz na cmen- 
tarzu. Po sfotografowaniu złożo- 
no ciało ponownie do grobu. 
Protokularne wyniki  ogiędzin 

asystowali przy wydobywaniu przedłożono już władzom pro- 

zwłok. 
' Badanie ran sd których $. р. 

kuratorskim. 
‚ *   a 

„CASINO“— 
ważny na dzień 5. Il. 1932 r. 

W DŹWIĘK. KINO 

  
— Dancing — Zapusty, 6 lutego w cu 

kjerni B, Sztralła (róg Tatarskiej) tanio, 
gwarno, wesoło! Początek 0 godz, 23 — 
wejście za' zaproszenjami. 

Dochód na Tow. „P. й. Р.“ ` 
— W озабу wtorek karnawału, dnia © 

bm,, Komitet Domu św. Antoniego urządza 
tradycyjną zabawę w sałach Heteku ;. Geor= 
ges'a, zakończoną o północy ukazaniem, Si 
ogromnego śledzia, zwiastującega rozp 
cie postu, Bilefy do nabycia u jp. goś y 

— Bal oijcerow rezerwy. Dowiadijemy | 
się że bał oficerów i podchorążych. rezerwy, 
który odbędzie się w dniu 6 bm, zaszczy 
cą swą obecnością p. prezes Rady Ministrów, 
Prystor i marszałek Raczkiewicz, Ponadto" 
będzje obecny dawodca O. K. gėn; + Litwi-' 
nowjcz. Šok 

TEATR 1 MUZYKA . 
— „Mam lat 26“ — w Teatrze na Po 

hulance, — Dziš, w piątek dn. 5 bm, o go-. 
dzinie 8 w. „Mam lat 26", sensacujna sztu- 
ka  lstvana  Mihaly, | niegrana | dotąd 
iw olsce, która cjeszy się w. Wiłnie kołosał, 
nem powodzeniem dzięki aktuałnej treści, * 

podanej w nader wyrazisty, niemal rewolu * 
cyjny sposób, 

      

  

  

    

Jutro j dni następnych o godz. 8 w, 
„Mam lat 26“; k 
— „Ta, ktor“į szukamy“ w Teatrze Lu 

tnia, — Dziš, w piątek, dnia 5 bm, 0 go 
dzjnie 8 w. ukaże sję najnowsza komedja 
Hirschfełda „Ta, której szukamy' w opraco 
waniu reżyserskien p. Stanisławy | Wyšo 
ckjej. Obsadę stanowią pp. Szpakjewiczowa, 
jako urocza matka dorastającej córki (od 
tworzonej przez p, Marecką) oraz pp. Mile 
cki jako wysportowany młodzieniec j Za- 
strzeżyński w roli starszego, wytwornego pa 
na, 

Jutro i dni następnych o godz, 8 w. „Ta, 
której szukamy”,



      

   
  

    

— „Lawnie czasy — dawne piešnį“ — w 
Teairze na Pohułance, — W sobotę dnia 6 
bm q godzjnie 5 pp., ukaże sję w sali Tea 
tru Miejskiego na Pohułance cjekawe wido 
wisko scenjczne w dwóch częściach na ce 
le towarzystwa Św, Wincentego a Paulo, 
W pierwszej części tego widowiska ujrzy 
niy jnscenjzowane pieśni, poezje oraz tańce 
w wykonanju wybitnych artystów dramatu 

i opery: Wandy Hendrichówny, Sabiny Zie 
lińskjej, Ireny Lisjeckiej oraz Marjana Biele 
ckjego, Adama Ludwiga i Zjemowita Kar 
pińskjego. W drugiej części ukaże sję ko 
medja Aleksandra Fredry „Pan Benet*, 

Tatr na Pohułance — „Hulla di Bulla“ 
W naćbliższą niedzjelę dnia 7 b, m., © go- 
dzinie 4 pp. ukaże się w eatrze na Polu 
iance szampańska farsa Arnolda j Bacha 
„Hula dj Bulla“, jako przedstawienie Zwjąz 
kowe, Wszystkie bilety sprzedane, 

"Deatr w Lutni — „Burza w szklance wo 
dy'' — W nadchodzącą niedzielę dnia 7 bm. 
vu godz. 4 pp, ujrzymy po raz ostatni w b. 
sezemie arcykomiczną farsę „Burza w szkłan 
ce wody”, х 

Doroczna Reduta Artystów Teatrów Miej 
skich, — Całe Wilno oczekuje z wiekiem 
zainteresowaniem dorocznej Reduty Artystów 
Teatrów Wileńskich, która odbędzie się w 
ponmiedzjałek, dnia 83 bm. w salach kasyna 
garmzonowego. Tegoroczna Reduta obfjto 
"wiać będzje w szereg niespodzianek, z któ 
rych niewątpliwie najbardziej atrakcyjna bę 
dzie konkurs z nagrodami na najskromniej 
szy ; zarazem najbardziej elegancki kostium, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: „Ciebie tyko kochałem”, 
Heljos: „Bezimienni bohaterowie”, 
Hollywood: „24 godziny”, 
Casino: „Cham, 

Pan: „Graj Cyganie", 
Styłowy: „Król Żebraków”, 
Światowid: „Wiatr od morza", 
Ognisko: Na Sybir. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
"Nożem za bałamucenie narze- 

czonego. Przy ulicy Szawelskiej 2 
została poraniona dość poważnie no- 
żem:22 letnia Rodla Zangiel. 

Sprawczynią poranienia była pew- 
na żydówka, która w ten sposób wy- 

  

  

„warła na Zangielowej swą zemstę za 
bałamucenie narzeczonego. 

'Sprąwczyni po dokonaniu zamachu 
zbiegła, 

Dzielnica żydowska szeroko oma- 
wia tem wypadek. 4 

— Zamachy samobójcze, — Ku 
siełewiczówna Salomea, lat 23 (Majowa 6), 
służąca, w celu samobójczym wypiła esen 
cji octowej, : 

W tymže cdniu Fitistowicz Olga (Unįwer 
syteecka 4) wypiła jodyny, Pogotowie od- 
wiozło obie desperatki do szpitała Sawicz 
w stanie niezagrażającym życju, Przyczyna 
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jerzy Brzęczkowski, Wraki. P owieść 
Nakł, Gebethnerą | Wolifa, Warszawa, 1931 
str. 175, Cena zi. 3,80, 

„  "Pytuł nowej powieści Jerzego Brzęcz- 
kowskiego, Wraki, która ukazała się nieda- 
wno na: półkach ksjęgarskich, ma własną 
treść. zrozumiałą dia każdego, kta zna nieco 
gwarę żeglarską. Wrak, to szczątek statku, 
tkwiącego gdzieś w rafach,. rzuconego na 

mieliznę łub wałęsającego się bez załogi i 
%ierowmictwa, przed ostateczną zagładą, pa 
oceanie; to beznadziejny rozbitek, 

„ Wrakami ochrzcił Brzęczkowski bohate- 
rów swej nowej powieści — byłego koman 
dora cesarskiej inarynarki rosyjskiej — Po 
laka — i Rosjankę, zrządzeniem losu j re- 
wolucji rzuconą do Polski, Oboje wykoleje- 
ni — bez węwnętrznej możności powrotu 
na normalne tory życiowej wędrówki, Frag- 
menty ich dawnego życia, epizody z rewolu- 

cji rosyjskiej (rewolta marynarzy na morzu 
Czarnem), spotkanie nad polskięm morzem, 
dokad przybyli oboje — każde zosobna — 
by cłitoć na tym skrawku wybrzeża ode- 
tchąć dawno zapomnianym powjewem ocea- 
nu i dawnego — jak ocean rozlewneg 
życia; perypetje tego spotkania szamocących 
się po bezdrożach nerwów i tęsknoty „wra- 
ków* ludzkich, stanowią treść nowej ksjąż- 
'ki Brzęczkowskiego. „Wrakj” ujęte są «noc 
no, po męsku, a przecież z pełnem zrozu- 

   

  

- mienjem i odcziicjem ludzkiej słabości j no- 
stałgji za czemś nieziszczalnem — bo mi- 
ūjonem, 

"Ilustrowai Wraki, ktėrė ukazaly sįę w 
cyklu „książek ljljiowych* Gebethnera i Woł- 
ffa, Marjan Walehtynowicz, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE CHODZĘ PO MIEŚCIE 
  

„WIATR OD MORZA* 
„Šwiatowjd“ 

Dobry film produkciį po! 
tut nie jest ścisły, £ film 
całej powieści Ż go lecz jeden jej fra 
gment, Ofgcjrowie niemieckiej łodzi podwod 
nej — bracia, kochają jedną kobjetę, w 
walce podwodnej ginie jeden z bracj, Drugi 
ma wolną drogę do ukochanej kobiety, lecz 
między niemi staje cj marłego, W filmie 
mniej zachował sję nastrój dzieła Żeromskie 
go, natomiast doskonałe uwypukłone zosta 
ły postacie. Nic dziwnego zresztą, skoro 
główine role odtwarzalj: Malicka, Junosza 
Stępowski, Brodzisz i Bodo, Sceny w łodzi 
podwodnej dekoracyjnie dobre. = Plamatry 
poprawne, Tad, C. 

SPORT 
PRZED MECZEM 7 WARSZAWIAKAMI 
Taki już teraz „poszedł” sezon na boks, 

że sprawozdawca Spo y' coraz to musi 
jakiś nowy męcz zapowiadać lub omawiać, 
Za kjłka dni będziemy mieli spotkanie С. 
W. S. (Warszawa) — Wilno, 

Spotkanie o tyle cjekawe, jako że C,W. 
S. przeciwnik to sįlny į w bojach zaprawjo- 
ny. 

Przyjeżdżają warszawiacy w składzje sil 
nym, a mjanowicje następnym: 

Waga 'musza: Wjjeczorek — reprezen- 
tował Warszawę, walczył 27 razy, przegrał 4 
Waga kogucja: Śmiech — Walczył 29 ra- 

zy, przegrał З. › 
Waga piórkowa: Or!jcz — znany już zre 

sztą w Wilnje zawodnik z ustałoną reno- 
mą, 
Waga lekka: Bartosiak — 

zy, przegrał 3, ; 
Waga półśrednja: Zygmunt (!) — dotąd 

nie przegrał anj razu Na pocjechę možna 
tylko powiedzieć, że walczyć będzie z Pilni 
kiem, który też nie łubi przegrywać, 

Waga średnia: Karpiński — reprezentant 
Warszawy, Rozłoży: wielu poważnych prze 
cjwnków, a ostatnio znokautował mistrza 
okr. poznańskiego Zielinskego, 

Kogóż jm przeciwstąwi Wiłao? Stały gar 
nitur z njewie!kjemj zmanamj, Zamiast mu- 
szego nokaucjarza Bagjńskiego stanie sta- 
nie na ringu Kreczkowski. Bagiński, z chwi 
lą, kjedy o jego ulubionym cjosie dowiedzje 
li się przeciwnicy, przestał być groźnym. 
Przegrywał na punkty bezapelacyjnie. W wa 
dze kogucjej ma wystąpić Gołowacz, Na ja 
kiś czas zdradził on bosk, oddając się na- 
miętniej zapaśnicęwu, W *tym spotkanju ma 
pokazać czy mu to na zie nie wyszło, Poza 
tem walczyć będą: Łukmin, Matiukow, Pił 
nik į Wojtkiewicz, 

Spotkanja w wagach cięższych nie są 
przewądziane, Może to i lepiej dla Wjlna. 

Mecz odbędzie się w sałj teatru przy ul, 
Ludwisarskiej 4 i rozpocznie się o 6 po pot 

Mówjąc o meczu nałeży nadmienić, że 
ruch wi boksje (o seńsje organizowania co- 
raz to jnnnych jmprez) dodał bodźca wszy- 

    

    

  

   

  

  

    

    

    

    

wałczył 25 ra 

stkm zawodnikom, którzy trenują b, įnten- 
sywnie pod czujnem okiem niezmordowane- 
go.trenera, jakim jest wielki entuzjasta te- 
go sportu j jego pioner w Wilnie p, Kłocz- 
kowski, 2 

Nasze cierpkie nieraz uwagi rzucane pod 
odresem władz bokserskich nie dotyczyły о- 
soby p. Kłoczkowskiego, (t) 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA PING- 
PONGOWE 

Ząwiazany niedawno w Wilnie Okr. Zwia 
zek Ping-Pongowy upoważnił  ZAKS do 
przeprowądzenia indywduałnych mistrzostw 
kl, A okr, Wileńskiego, Do klasy A załjczo- 
ne zostay kłuby: AZS, ZAKS,-Ognisko į Ma 
kabį, 

Każdy klub wystawį po dwėch zawodni- 
ków, Mistrzastwa rozpoczną się 6 bm, © 5 
po poł, a odbywać się będa w _ lokalu 
ZAKS-u (Zawalna 21 w dziedzińcu) 

Dla zwycięzcy przeznaczony jest puhar 
(przechodni) ufundowany przez ZAKS, Po- 
nadto Komendant Ośr. WF, ufundował żeto 
ny dla najlepszych zawodników, 8 

Pierwsze mįstrzostwa pjng-pongowe w 
Wilnje oczekiwane są z niecierpliwošcią. (t) 

  

— Sekcja Łyżwiarska przy Parku Spor- 
twym im, Gen, Żeligowskiego. Z kierownic 
twa Parku Sportowego młodzjeży  szkołnej 
im. Gen. Želįgowskjego w Wilnie dowiadu- 

jemy się, 2е od dnja 5 bm. będa przyjmowa- 
ne zapisy na członków nowoorganjzowanej 
Sekcji Łyżwiarskiej przy Parku | Sporto“ 
wym jm, gen, Żeljgawskiego, której celem 
będzie rozpowszechnienje sportu  łyżwiar- 
skiego, a w szczególności jazdy figurowej 
na łyżwach, 

Czytajcie 

„SLOWO“ 

  

JOHN LAWRENS 

„Promien Mitosierdzia 
© Inspektor mówił, że niema dotąd 

żadnych wyraźnych podejrzeń. Ale 
Joha Ebiway czuł, że nie mówił tego 
ze szczerem przekonaniem. 

Lord Rowmand przyznał się sam, 
że miał pieniężne kłopty z lichwiarzem. 
Gdyby się okazało, że ktoś jeszcze miał 
kłopoty tego rodzaju, mogłoby to dać 
nowe poszlaki... 

. "Kiedy John Eblway wszedł do salo 
nu, wszystkie spojrzenia zwróciły się 
ku niemu. Goście wiedzieli, że przy- 

- był do pałacu, aby prowadzić osobiście 
śledztwo i każdy z obecnych płonął z 
ciekawości dowiedzenia się, 'czy zna- 
leziono jakiś ślad, jakie są hipotezy i 
t 

Niektóre osoby z pośród gości by- 
ły już znane Johnowi Eblway. Znalazł 
profesora Furkassi, Storidge'a, Wool- 
worta. Zamienił z niemi kilka banal- 
nych słów i zwrócił się do córki: 

„ "— Pójdźmy na chwiłę do parku. 

W milczeniu szli aleją, nagle ojciec 
zatrzymał się i zapytał: 

- — Co myślisz o tej sprawie? Wiem 
tylko to, co usłyszałam od Lannera. Ale 
chciałbym słyszeć twoje zdanie. 

° — Да ме nie wiem, — odpowiedzia 
„ła, biorąc ojca pod rękę. — Lanner mil 
czy, a my straciliśmy zupełnie głowę. 

— lnspektor postępuje słusznie, 
nie mówiąc wam 0 stanie ' śledztwa.        

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

    

  

Gdyby był gadatliwy, straciłby dawno 
posadę. 

— Czy uważasz go, ojcze, za zdol 
nego człowieka? — zapytała Edyta cie 
kawie. 

— Uważam go za najzdolniejszego 
z naszych inspektorów. Jest rozumny, 
wykształcony, doświadczony i nie wąt- 
pię, że da sobie rady z tą sprawą. Je- 
śli on nie potrafi rozplątać tego węzła, 
to nikt tego nie zrobi! 

— Czy on już podejrzewa kogoś? 
.  — Chcesz wyciągnąć odemnie ta 
jemnice służbowe, — roześmiał się oj- 
ciec. — Zwykle nie pytałaś mnie o te 
sprawy, skądże teraz taka ciekawość? 

A Czyż mogło być inaczej? Prze- 
cież ja sama jestem w to zamieszana. 
Jesteśmy uwięzieni, nie możemy wyje- 
chać z pałacu. My wszyscy chcemy. 
żeby jaknajprędzej złapano mordercę. 

— Gdyby nawet był nim jeden z 
gości? 3 

— Czyż być może? — przestraszy 
ła się Edyta. — Nie przypuszczam, że- 
by ktoś... 

— Przeciwnie moja droga, w. roz 

zrównoważeni ludzie, podnoszą często 
rękę na wroga. Kiedy przeżyjesz tyle 
lat co ja, zrozumiesz, że nie można do- 
wierzać pozorom. Dobre wychowanie 
i elegancki wygląd kryją często cięż 
kie grzechy i wady. 

Edyta zapytała, po chwili: 
— Czy Lanner powtórzył ojcu roz 

mowę ze mną? 
— Mówił mi, że spacerowałaś wie    

  

1. AFISZE I KLEPSYDRY, 
iKwestja rozklejania afiszów w naszem 

mieście, mimo szeregu zarządzeń w tym 
przedmiocie, wciąż jeszcze pozosataje dale 
ką od atecznego jej uregulowania. Wpraw 
dzie miejsce dawnych  tabłjc drewnianych 

zajęły masywne słupki betonowe, nie prze 
kadza to jednak temu, po dziś dzień je 

    
  

  

    
     

    

szcze nakieja się. afisze ścjany j płoty! 
Ot, tak sobie, z przyzwyczajenia, antjquo 
modo, jak dzjedy ji pradzjedy rabiłi, 

  

   
e samo zresztą przyzwyczajenie jest 

źródłem tego konserwatyzmu afiszowego, 
Roziepianie ogłoszeń po płotach j ścja 

nach w pierwszym  rzędzje spowodowane 
jest przez brak dostatecznej. iłości słupków. 
afiszowych nawet w śródmieściu, nie mó 
wiiąc już o peryferjach, gdzie wogóle „nic 
się mie dzieje” w sensie poczynań urbani 
stycznych. 

Otóż na Pohulance, Wileńskiej, Zawał 
nej, Wiełkiej 1 t.d. wytworzył sję szereg 
uświęconych tradycią miejsc, gdzie syste 
matycznie, z dnia na dzień, wyklejane są 
wszelkiego rodzaju afisze widawiskowe i re 
klamowe na znacznej przestrzen;  jakjegoś 
płotu, czy ściany j żadna „władza” temu sję 
mie sprzecjwia, mimo, że wygląda to nie 
ch:ujnie, prymitywnie ij małomiasteczkowo! 

Tenże sam strož, czylį, pleno titulo, do 
zorca domowy, który bez namysłu zerwie 
jakiś poszczególny afisz cian, czy 
doglądanej przezeń posesji i nie dość 
zeqwie, lecz jeszcze resztki zmyje wodą, 

czy też wyskrobje nożem, wobec wspomnia 
nego wyżej tradycyjnego locum aijszowego, 
o ile takie ustnieje na powierzonem mu te 

rytorjum, staje bezradny i držący niczem tu 
bylec egzotyczny, który natrafił na grożne 
jakoweś „tabu” ,.. 

Chcjefibyśmy tu zwrócić uwagę odnoś 
nych władz na pęwjen, szczególńie rażący 
przejaw niechlujstwa afiszowego, rezultatem 
którego jest zeszpecenje jednego z najpięk 
niejszych zabytków historycznych naszego 
miasta, mianowicje dawnego Ratuszu wiłeń 
skiego, 

Nie dość, że na dachu jego tkwi „rożen 
żełazny z kablami telefonjicznemi, że boczne 
jego Ściany obsjadły Kkramiki i sklepy, od 
dłuższego już czasu, 90 usunięciu jstnieją 
cych tu dawniej tablic drewnianych, nakle 
jane są na jego czcjgodnych murach wszel 
kiego rodzaju ogłoszenia! Pstry, różnobarw 
ny pas tych afjiszów, przebjega na przestrze 
ni kilku metrów wzdłuż wszystkich czterech 
stron gmachu ratuszowego, przyczem ogło 
szenia te nalepiane są w kilka rzędów jedne 
nad drugiemį! 

Sądzimy, že gdzie jak gdzie, ale iwi przy 
toczonym przez nas wypadku dotychczaso 
wy stan rzeczy nie może być nadal tolero 
wany! jeśżj ustawienie tu nowych słupków 
niemożliwe jęst narazje, ze względu na nie 
odpowiednią dla tego rodzaju robót porę 
roku, należy lub ustawić tu prowizoryczną 
tablicę drewnianą, lub też zrezygnować z 
umieszczania ogłoszeń w tem miejscu do 
czasu wykonania stupków, w każdym bądź 
razie Ściany Ratuszu winny być niezwłocz 
nje oczyszczone j zabezpieczone przed po 
wttórzeniem podobnych praktyk w. przyszło 
ści! 

            

Ze sprawą afjszów łączy się w pewnym 
stopniu sprawa klepsydrów pogrzebowych, 
nalepianych w bezpośredniem _sąsjedztwie 
tych Dienwszych, 

Mimo, że w grę tu wchodzi powaga 
śmierci, klepsydry te naklejane. są byle 
gdzie i byle jak! Zwłaszcza zasługują tu na 
potępienie niejędnokrotnie obserwowane wy 
padkj naiepjania kłepsydr u samego dołu 
słupków, czy płotów z ogłoszeniami, o ja 
kieś parę załedwie centymetrów, od ziemi. 
Tak niskje umiejscowienie klepsydr nietylko 
że utrudnia odczytanie j wogóle chocjażby 
tyłko dostrzeżenie tych druków łecz powo 
duje ponadto ij tę jeszcze przykrą okoljcz 
ność, że nieraz poniektóry z czworonogjch 
„bracj naszych w Darwinie" jak dowcjpnie 
nazwał psówi Żeromski, całkiem nje zdając 
sobie sprawy z tego, że popełnia kryminał, 
najspokojniej w świecie składa na takiej 
klepsydrze swój „bilet wizytowy“! 

2, BRAK TABLICZEK 

Kwestja łatwego i szybkiego odszukanja 
potrzebnych nam ludzi, czy instytucyj, nale 
ży w mieście do rzeczy arcyważnych, Po 
za szyldami na „ulįcach i tabljiczkam na 
drzwiach, służą do tego celu wykazy lokato 
rów danego domu umieszczone w bramie, 
lub klatce schodowej, numeracja poszczegół 
nych mieszkań, wreszcje tabliczki z nazwa 
'mi ulic poumieszczane na wszystkich skrzy 
żowaniach j u wylotów, 

Ta ostatnia sprawa mocno u nas niedo 
maga! Obok solidnych nowych tablic, w je 
dnych pumktach, w wie'u*jnnych nawet w 
śródmieściu, spostrzec, można stare, zżarte 
przez rdzę j nieczytelne napisy, względnie 
całkowity brak jakiegokolwiek tablic! 

Unormowanje tej kwestji, to sprawa pil 
na, a jednocześnie nie pociagająca za sobą 
jakichś większych kosztów.  „Przechodzen“ 

WYYYYYYVYVYTYYVYYYYYYYVYYYYYYVYYYVYVYVYVYVYV 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA*RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
WYYVYYYYYYTYYVYYYYYVYYYVYVYYYYYVYYTYTYVYVYYYT 

czorem po parku z Bilsaiterem, który 
żalił się przed tobą na nieudolność po- 
licji, która nie zdołała dotąd złapać 
„Promień Miłosierdzia**, Przypuszczam 
że i ciebie dziwi ta pozorna bezradność 
policji, ałe zapewniam cię, nie jest to 
naszą winą. 

Edyta chciała pomówić szczerze z 
ojcem, na ile to było możliwe i miała 
nadzieję, że wzamian dowie się o za- 
miarach i podejrzeniach policji. Ale 
serce zamarło w niej z przestrachu i. 
rozpaczy, gdy ojciec oznajmił nagle, 
że teraz ma nadzieję odnaleźć naresz- 
cie notorycznego złodzieja „Promień 
Miłosierdzia”. | 

— ja nie powiedziałam wszystkie 
go inspektorowi, — wyszeptała. 

— Dlaczego? 

— Nie sądziłam, żeby to mogło 
mieć jakieś znaczenie. Ale teraz myślę, 
że źle zrobiłam, chodziło o to, że Bil- 
saiter oświadczył mi się i bardzo był 
zagniewany za moją odmowę. 

— Właśnie kochanie, chciałem o 
tem mówić z tobą. 

" Pon Johna Eblway stał się poważ 
ny i surowy, : 

— Nie 'przypisuję znaczenia twej 
odmowie, ałe oczywiście pochwałam 
ją. Nie wyobrażam sobie, aby ten czło 
'wiek mógł być twoim mężem. Ale dzi- 
wi mnie to, že Ryszard Woolvort uwa 
żał za możliwe oświadczyć ci się z ko- 
łei, zaraz, po tem morderstwie. Tego 
już nadto! Uważam, że powinien był 
zaczekać. 

Ręka Edyty drgnęła.      

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrebrunasks 5 Początek seansu godz. 

т 

Od šrody 3 lutego b r. 

„CIEBIE TYLKO KOCHAŁEĄ” 
w rolach głównych: MADY CHRYSTIANS i JAN STUWE 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. 
4, 6, 8, 10: — 

Kasa czynna od godz. 3 w. 30 d 

Sainickiego. 
WE miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr 

o 10, 
  

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dźwiękowa złota serja polska! Najwspanialszy wysoce art; styczny przebóją 

Bezimienni Bohaterowie 
W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekranu: 

Marja BOGDA, Zula POGORZELSKA, Adam BRODZISZ, Eugenjusz BODO, Stefan JARACZ, — 
w. BIEGAŃSKI i inni oraz Chór Warsa 

W lilmie najwytworn. dancing stolicy „, ADRIA. 

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

Dia młodzieży dozwolone. 

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   
W rol. gł. Clive Br 
nik“ Miriam Hopki 
cym scenarjuszem, ale i nowem rewelacyjuem 

Życie. miłość, szczęście można zgunić i znaležč Ww rewelacyjaym dramacie 

24 GODZINY»... 
dźwiękowo-fotogralicznej. Szczyt emocji! Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

— Początek o godz. 4, 6, 8 1 10 m. 30, w dai šwieteczne o godzinie 2-ej. — 

00% oraz bohaterka filmu „Wesoły Porucz- 
ins. Film ten odzaacza się nietylko frapują- 

ujęciem strony. 
Na pierwszy Seans ceny znižone. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INO| „CHAĄ* 
MSI MS av, smi. *3-6% 

Dziś tylko w kinie „Саято’, Potężny 100 proc. polski film Śpiewno-dźwiękowy w/g słynne 
powieści Elizy Orzeszkowej 

Polska mowa! Polski 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w nićdz. o 

Śpiew! Polska muzyka! 
W rolach głównych KRYSTYNA ANKWICZ. MIECZYSŁAW 
CYBULSKIi inni. Nad prcgram: urozma cone dodntki dźwiękowe Ž 

g. 2-el. Na l-szy Seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“   

1) GRAJ CYGANIE!! Sliczny nadzwyczaj melodyjn 
Wielka uczta dla miłośników kina! 2 filmy t: jednymi programieł 

jy óżwiękcwiec węgierski, 
Chóry cygańskie. 

2) Film czarownych melodyj „CIEBIE TYLKO KOCHAŁEM" 

Pocz o godz. 4, £, *i 10.15, w niedz. i święta o godz. 2 ej. z Mady Christlans i Janem Stuve w roi. gł. 

Przepych wystawy. 

  

Kino kolejowe 

„OGNISKO“ 
ul, Kolejowa Nr. 19   

Dziś tdni następnych będzie wyświetlany jeden z najlepszych jiimów Polskich, wecług scenarjusza 
SIEROSZEWSKIEGO, ANATOLA SZTERNA i HENRYKA SZARO p. t. 

NA $YBIR (PŁOMIENNE SERCA) 
i Syberji. Ilustracja muzyczna i spiewna zastosowana Ściśie podług akcji drammatv. W rclach glównych: Mie<zysław 

w 4+CŁĄWA 

Wielki dramat historyczny, osnuty na ile boha- 
terskich walk 0 
dzieje się w 1905 r w Warszawie, na Kujawach 

niepodiegł.ść Polski. Rzecz 

  

    

  

  

(obok dwcrca kole- | Frenkiel, Jadwiga Smosarska, Adzm Bredzisz, Mira Zimińska, Bogusław Samborski, EL genjusz Bodo, 
jowego) Kazimierz Justjan, Marja Chaweau i Jerzy Dworski. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1u. 

Dla młodzieży dozwolony..Ceny miejsc od 40 gr. 
Uwaga: Celem uniknięcia ścisku upraszamy o przybywanie na 1 seans. 

7) EA AUEEOEAWAEGUCWOBANMAMM : е 

UZS T iadomi Pokó 
Ceny Ft zniżone! ||| polska Składnica Sportowa | о а; samotnym, można z 

y w 8 s a a n ca po owa S Ę tanio do 

W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

obniżenia cen węgla I koksu 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress” 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wino 
Biuro — Jagieljońska 3, tel. 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. @ 

10) 

    

WYYYYYYYTYYYYYYVYVYYYVYYYYYYVYVYVYYVVYVYVVYY 

MAGISTRĄT M, WILNA 
ogłasza przetarg nieograniczony na wyko 

nanje około 2000 szt, znaków rowerowych 

na rok 1932, 

Termin składania pfert upływa dnia 

20,11 1932 r. Szczegółowych  informacyj 

mdzieła ref ruchu kołowego pok. 58, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAA AAA 
TYVYYVYVYTYVYVYVYYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYYT! 

Radjo wileńskie 

PIĄTEK, DNIA 5 LUTEGO 1932 R, 

11,58: Sygnał czasu. 14,10: Program 
dzienny. 14,15: Muzyka z płyt, 15,15: Kom. 
z Warszawy. 15,25: „Synowie Jagiełły” — 
odczył z Warszawy. 15,45: Koncert dla mło 
dzieży (płyty), 16,20: „Porównanie zagadnie 
nia z higjeny społecznej w Polsce, Amery 
ce į Angijį“ — odczyt z Krakowa, 16,40: Co 
dzienny odcjnek pąwiieściowy, 16,55: Le 
koja angjełskiego z Warszawy, 17,10: „Du 
chy į stolikį“ — odczyt, 17,15: Muzyka lek 
ka z Warszawy, 18,50: Komunikaty LOPP'u 
19,00: „Polakom na Kowieńszczyźnie", 19,15 
Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagra 
nicznej, 19,25: „Kłopoty Oszmiańczuka — 
feljeton hu.norystyczny iwygłosj Leon Wałłej 
ko, art, dram, 19,40: Program na sobotę. 
19,45: Prasowy dzjennik radjowy z Warsza 
wy, 20,00: Pogad. muzyczna z Warszawy. 
20,15: Koncert 
22,40: Komunikaty 

  

i muzyka taneczna z 

* Warszawy, 

Ofiary 
Juljan Nowicki na bezrobotnych — zł. 2. 

Niezawodnie zaręczyny z Ryszar 
dem musiały zrobić podobne wrażenie przejmy dla ciebie, jak każdy inny, nąć za sobą ciężkie skutki dla mnie? | 

Zapewne nie było to 
ojca.. Powinnaby 

na wszystkich. 
zdanie wyłącznie 
wyjaśnić ojcu, że to ona sama pragnę 
ła ogłoszenia 0 zaręczynach, i że to 
z jej winy Ryszard naraził się na tego 
rodzaju zarzuty. 

— Ja... ja powiedziałam jemu, że., 
że Bilsaiter oświadczył mi się,, a wte 

dy on.... 
Zmieszana przerwała, Ojciec nie 

widział nigdy córki tak zmieszanej, op 
serwował wiec ją ciekawie. 

— Ach, nie wiem, jak to wytłuma 
czyć! — jęknęła załamując ręce. 
Zamim  zorjentowaliśmy się... co bę 

dzie, zrozumieliśmy „że się kochamy 
Ja sama zmusiłam Ryszarda. do ogło 
szenia oficjałnie '0 naszych zaręczy 
nach. 

— Edyto! Wiesz, jak cię ko- 
cham! Wiesz, że po śmierci twej mat- 
ki jesteś mi najdroższą istotą na świe- 
cie. Wierz mi, że pragnę twęgo szczę 
ścia! Ale wolałbym każdego innego 
mężczyznę na męża dła ciebie, byłe 
nie... Ryszarda Woolvorta! 

Edyta ze strachem spojrzała na oj- 
ca. 

Nigdy nie mówił do niej takim to- 
nem. Czuła, że nie mówi jej całej pra- 
wdy, że to, co się kryje poza słowami 
jest gorsze jeszcze od tych słów. 

Z trudnością opanowała się i zapy 
tała: t 

— Dlaczego, ojcze? 
— Czy znasz go dosyć dobrze?     

„START“ 
została przeniesiona z dniem 3 

Królewską 1 
Bogato zaopairzony dział sportów zimowych i 

Ceny na płyty zniżone. 

ekarze Ćerę 

    

zaniedbanę 

DO SU oprawia, nielegnaje | 
FYVVVVVYVYVYVYVYVYVYT 

oraz usuwa wady skóry. 

  

    

  

  

  

  

    

        

wynajęcia, Zarzecze 16 
m. 17. я 

  

lutego na Pokój 
do wynajęcia z uży- 
wajnością telefonu. Św 
Jerski 3, m. 10 

dział gramołonowy : 

Dwór wiejski 
przyjmie kilka osób 
z całodziennem b. do- 
brem utrzymaniem, 

JaAAAAkkAAńkAŁAŁAŁAAĄOSODne pokoje i obsłu- 
najberdntej ERN ca 100 21. miesięcznie. 

Poczta, Kościół o 3kl. 
Radjo we dworze. 

"Adres w Redakcji. 

Posady 

  

  

    
   

  

     

     
    
   
   

     

  

    
    

       

      

  

DOKTOR MED. Gabinet ° 

Kaimanai Ce di6 —————— Us Leczniczej Potrzebny K 

przyjmuje od 11—12 /, Hryniewiczewej, UPNO 

lod 5—6. | uj WIELKA A%I4ms.| MIĄÓCA-GKOROM | . spRzeDaż | 
Choroby skórne, lecze- we. /0-114-7| tylko z poważnemi ' . 

nie włosów, kosmetyka WJ. w £. referencjami. Zgło- i 
lekarska i AE ko- w.Z.P. 28 | 5z,niapod adresem: į 

smetyczhe. Wilno, : mom. = | Wilno, Portowa 23 |" Algos, = 
Wileńska 32, m. 1. me===" | m. 21. 0R.  Ślizień. Okazyjnie 

+ Osobišciestawič się | SPrzedam kredens,oto- | 
DOKTOR MED. na można w dniach | manę, Samowar, ku- 

| KARNAWAŁI! || 6,9: 10 lutego. | chenkę gazową, drobny 
A. ym er | "UPIĘKSZANIE sprzęt kuchenny: ko 

(maqullage) godz. 15—18, Mostowa | 
Choroby weneryczne, Ž Ogrodnik- 5 m, 3. A 
skórne i narządu mo- MASA pszczelarz 

czowego, wyszczuplający |kawaler lat 25 z do- Pianino 
Mickiewicza 12, l bremi _ Świadectwami Zagraniczne do sprzeda | róg Tatarskiej Tel.1564| ZABIEGI poszakuje possdy "od nia nie drogo spiesznie. 

Przyjmuje 9—2 i 5—8. kosmstyczno-leczni- |15/1 albo od 1/11 Dominikańska 13 m, 8. 
cze i pielęgnacyjne. | oferty do „Słowa* pod 

ini sansnežės || NOWOCZESNA z „K, H*, Z powoda wyjazdu 
Kosmetyka KOSMETYKA ———— Sprzedaje SI 

ПЕУ ОР SA TSS 66 Udzieinii a Dama wat TEE temat ki | fizyki w z 2-mi la ekra- 
т З ROA SR KIA: nowemi z aparatem ano 

6 A B l N ET Zgłoszenia do „ Słowa” dowym i z głośnikiem 
„Korepetytor, Philipsa. Dzielna 20, 

Racjonalnej | 39 aż m. 1, od 2 — rej, 
kosmetyki| MCKIEWICZAS, „Matura — — 

EA т& rzygotowywanie ze NĄ ez wejście 2 41, Śale- e 6 przednie maa LUDY 
L vw dO Egzaminów W 

Mickiewicza Br—4——————— zakresie szkół Średnich 
kobiecą 

Urodęgesc:: 
je, dosko- 

mali, odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh= 

  

  

Akuszerki 

  

AKUSZERKA 

symiomiczny z Warszawy. la, Wypadanie włosów, przeprowadziła się al. ” 
łupież,  Iudywidualne Garbarska 1 m. 16 róg 
dobieranie kosmetyków Mickiewicza, Ga- 
do każdej cery. Ostat- binet kosmetyczny, #' 
nie zdobycie kosmetys suwa zmarszczki, piegi, 

ki racjonalnej, wągry, łupież, brodaw- 
Codaiernie cd g. 1C—8 ki, kurzajki, wypadanie 

W. Z. P. 43 włosów 

Języki obce: francus- TYVYvYvYvYvYvYVYvYY** 
NAAAkAAAŁAAAAAŁAŁAAŁ Ki, niemiecki (konwer- 

sacja) oraz łacina 
grecki. Lekcyj udziela- 
ją rutynowani korepe- 

TWYYYYVYYYYYYYTYYYWYY torzy D. 

gima. mag. lilozolii i Wilno 24. XI. 1922 r. 
spec matematyki. Zgł.zą Nr. 3517 — 35309, 

ŚMIAŁOWSKĄ do Adm. „Słowa* pod 

    

         

          

        

   

  

Skradziony 
! dowód osobisty na imię 
Marii - Bronisławy Per- 
kowskiej wydany przez 

nauczyciele Komisarza Rządu na m. 

unieważnia się. 

Książeczkę 
wojskową wyd. przez 

POPIERAJCIE P. K. U: Warszawa 
Miasto 2 na imię Je- | 

Matura*, 
  

rzego  Podhorskiego - 
в m в Okołowa  uniewažnia 

się, 
  

Spotykałaś go w towarzystwie, był u- 

alę...ż 
— Ojcze, nie mów tak! Ryszard nie 

„jest podobny do innych panów! 
Łzy napłynęły do jej oczu, ale by- 

ła zbyt silna, by miała. zdradzić się 
ze wzruszeniem Jasnem był,o, że oj- 
ciec nie pochwała jej wyboru. Nale - 

żało więc za wszelką cenę dowiedzieć 

się powodów tej niechęci. ы 

— Mówisz, že Ryszard Woolwort 
nie jest podobny do innych, — ciąg- 
nął dalej john Eblway, — ale cóż ty 
wiesz o nim? Skąd wiesz, że znasz ca 
łą prawdę o nim? Jest bogaty, nic nie 
robi — przynajmniej tak wszyscy są 
dzą.. Ale kto wie, co się ukrywa poza 
poprawnem - zachowaniem się tego 
człowieka? 

— Nie sądziłam nigdy, że, ojcze, 
możesz tak myśleć. To rozumowanie 
nie jest podobne do ciebie, ojcze, pier 
wszy. raz rzucasz niczem nieuzasad - 

nione, nieokreślone, podejrzenia. Może 

wiesz coś o nim? 
-— To zbyt mądry człowiek, aby 

mógł się zdradzić, — zaprzeczył о° 

ciec. — Muszę przyznać, że to jeden. 

z najmądrzejszych ludzi, jakich zdarzy 
ło mi się spotkać. Ale to nie wystar- 
cza, do tego, żebym go chętnie przy 

jał do rodziny! ‚ 
— A jednak on będzie moim mę- 

żem, gdyby nawet był najgorszym 
człowiekiem! — oznajmiła dumnie Edy 
ta. — Będzie moim mężem, bo go ko 
cham!. 

szając oficjalnie wasze zaręczyny za- | 

        

     

    

   
   

      
    
    
    

  

   
     

   

    

     

    

   
     

  

   
     

   

      

    
    

     
     

     

   

— Nawet gdyby to miało pociąg- | 

— zapytał miękko ojciec. й 
— Tak!.. Ach, ojcze! Ojcze Ja tak 

pragnę, żebyś go pokochał!. Nigdy 
przecież nie mówiłeś zle o nim! 1 

— Bo ja sam dowiedziałem się do 
piero niedawno... 

Edyta przerwała mu nagle: 
— A więc wiesz coś o nim? Mu- + 

sisz mi powiedzieć. Mam prawo żądać | 
tego. ю ‹ 

Oczy jej pałały ze wzruszenia i nie 
pokoju: . : 

— Mówisz, że życzysz mi szczę” 
ścia. Ja również nie chcę ściągnąć na | 
ciebie nieszczęścia- Błagam cię, ojcze, | 
powiedz mi wszystko! 4 

John Eblway potožyt obie rece Nągf“ 
ramiona córki i spojrzał jej głęboko w 
oczy. Chwilę walczył ze wzruszeniem 
lecz opanował się i rzekł zimno: ! 

— Ту зата wiesz, že nie mogę. ci 
odpowiedzieč. Ale wiedz, Edyto, že nie 
mogłaś popełnić większego błędu, jak 
zgadzając się na zaręczyny z Ryszar - 
dem Woolvortem. On zaś zrobił bar- 
dzo chytre i mądre posunięcie, ogła | 

raz po Śmierci Bilsaitera. I 
Edyta cofnęła się i podniosła ręce 

do głowy, ruchem, wyrażającym roz- ® 
pacz: i į 

-— Ojciec... podejrzewa Tyszarda? 
John Eblway pochylił głowę. Dziew 

czyna odwróciła się i pobiegła jak sza 
lona: ku: domowi. i 

TT


