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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
LIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia 

DABROWICA (Polesie) -— Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
UROÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

T-wa „Lot“, 
GARANOWICZE — ul, Szeptyckiego -— A. Laszuk. 

MEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 

NOWOGRÓDEK -— Kiosk St. Michalski 
N ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Ratuszowa — = Jaźwińskiego. 
go. 

PIŃSK -— Księgarnia Polska — St. Bednarsti.. 

Zwierzyński. 

POSTAWY -- Księgarnia Polskiej Macierzy SzkoineX. 
STOŁPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13. . . 

ST. ŚWIĘCIANY — M, LŁewin—Biuro Gazetowe, wi, 3 Maja R. 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. juczewnka. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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LENY OGŁOSZEŃ: wiersz minimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstėm 15 gr. Komunikaty oraz 
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- Krążowniki widzialne 7 balkony gonowskiego Nowy atak japoński na Sza-Pel 
Chińczycy utrzymują ruiny dworca — Walka samolotów 

Wielką przykrość sprawia dzienni- 

karzewi pisanie artykułu aktualnego, 

informacyjnego, wiadomościowego, któ 

ry wydrukowany będzie dopiero po kil- 

ku dniach. Cóż robić: nie możemy 

sobie pozwolić na nadawanie ar- 
tykułów telefonicznie z Genewy, tak 

jak nadaje je z Warszawy. Muszę więc 

pogodzić się z myślą, że artykuł, któ- 

ry piszę pod wrażeniem tego, co się 

stała 20 minut temu, we wtorek 2 lu- 

tego, o pół do piątej wieczór, czytelni- 

cy nasi przeczytają dopiero w piątek, 

sobotę, lub może nawet w niedzielę. 

Jak dziś rano wyglądała Genewa. 

Wietkie flagi powitalne republiki mia- 

sta, chłopcy i dziewczęta sprzedający 

„medale rozbrojeniowe* na ulicach, a 

jednocześnie plakaty gazet  rozklejone 

na murach „bombardowanie Nankinu“! 

Ten kontrast był oczywiście rzeczą 

najistotniejszą, zasadniczą. Liga Na- 

rodów jest oczywiście instytucją hi- 

pokrytyczną, obliczoną na wytwarza- 

nie masowych kłamstw, masowych su- 
gestyj. Liga Narodów nie boi się oczy- 

wiście, jeśli jedno, drugie i trzecie ta- 

kie kłamstwo jest demaskowane, prze- 

świetłane, nazywane po imieniu. Ale to 

wszystko w pewnych granicach, mia- 

nowicie w granicach wytrzymałości 

przeciętnego, bezkrytycznego czytełni- 
ka gazet. Ale otwierać z pompą kon- 

akompanjament huku bomb, pod tur- 

kot tanków i aeroplanów — tego było 

już nadto. To każdy głupiec rozumiał, 

że jest nadto. 
*" Toteż dziś rano gazety genewskie 

miały humor bardzo skwaszony. Gaze- 

ty te reprezentują interesy tutejszych 

hoteli i na polityke głobalną zapatrują 

się z.punktu widzenia napiwków: udzie” 

lanych portjerom. Gdyby Ligę Naro- 

dów przeniesiono do Lugano, czy do 

innej miejscowości w Szwajcarji (na 

co zresztą Genewa w zupełności zasłu- 

guje) ich pacyfistyczne zapały spadły- 

by o 50 proc., gdyby wyniesiono ją 
zgoła do Cannes, lub do Wiednia — 

gazety te przestałyby się wogóle ра- 

cyfizmem interesować. Z tego więc 

widać, że prasa genewska jest wyrazi- 
cielem „wielkich idei Ligi Narodów*' 

zarówno szczerym, jak bezpośrednim 

i realnym i dlatego głos jej nawet bar- 

dzo zasługuje na uwzględnienie. 

Otóż ta prasa była dziś rano kwa- 

śna. Co więcej swój zły humor okazy- 

wała w sposób naiwny i zabawny. 

Starała się jaknajmniej pisać o Szan- 

Shaju, ulżyła sobie trochę na wymy- 

ślaniach Japończykom,  pudrowała 

krwawiącą się rzeczywistość wychwa- 

laniem idei rozbrojenia. O istocie szan- 

ghajskiej tragedji tylko tyle miała do 

powiedzenia, że przecież okazało się 

nieprawdą, że Chiny wypowiedziały 

wojnę. Na tę ostatnią okoliczność naj- 

więcej czyniony był nacisk, Jakgdyby 
pacyfizm nie polegał na tem, aby nie 

wojować, ale na tem, aby nie wypo- 

wiadać wojny. tę 

Wszystkie takie poglądy były: zbyt 

hotelarskie, zbyt grube, aby kogoś 

przekonać mogły. Toteż w powie- 

trzu unosiła się nieodzowna konieczna 

kompromitacja Ligi. 

Pod tym kątem widzenia należy więc 

oceniać to, co się stało na dzisiejszem 
nadzwyczajnem posiedzeniu Rady Li- 
gi, na którem mocarstwa Anglja, Fran- 
cja zawiadamiały o wysłaniu swej flo- 

ty do Szanghaju. 
Ośmielę się tutaj czytelnikom przy- 

pomnieć, że nie należę do dziennika- 
rzy, którzy są przeciwnikami Ligi Na- 

rodów, jako takiej. Takimi dziennika- 
rzami są np. francuscy prawicowcy 

typu Pertimaxa i t. p. Mnie oczywiście 

(na wodach dalekiego Wschodu 

'ozbiojėnia pod —- 

razi i drażni hipokryzja tej instytucji, 

jej zakłamanie się bezczelne, lecz to 

nie może być uważane za stosunek po- 

lityczny, lecz raczej za estetyczny do 

tej instytucji. Politycznie wobec Ligi 

Narodów, jako koncentracji sił wielkich 

mocarstw europejskich .w kierunku uza- 

ležniania od siebie pajstw mniejszych, 

nie mogę być przeciwny, bo jestem pa- 

trjotą Europy i rozumiem, że Europa, 

aby ratować się, musi się jednoczyć. 

To też nie widziałbym nic złego, w 

tem, że Anglja i Francja chce ratować 

Ligę Narodów i wszystko, co się w Ge- 

newie dzieje przed ostateczną konnpro- 

mitacją. 

Gdyby to jednak stać się miało, ko- 

sztem  Japonji, to byłoby straszne. 

Straszne dla imperjum angielskiego, 

straszne dla Europy, straszne dla nas! 

Pocieszają mnie tutaj tłumaczeniem, 

že Anglja bierze całą akcję w swoje 
ręce, tem samem zabiera ją od Ligi 

Narodów, a potem potrafi ją utopić w 

odmętach żółtego morza i innych mórz. 

Ale niestety, niebrak prognostyków in- 

nego rodzaju. Oto kursuje depesza 

„Daily Mail", że dowództwa nad flotą 

ma 
ebjąć admirał amerykański. To już 

naprawdę zaczyna wygłądać na powtó- 

rzenie historji z przed traktatu w Shi- 

manaseki. 

W. 1894 r. Japonia prowadziła woj- 

nę z Chinami i nabiła oczywiście Chiń- 

czyków co się zmieści. Wtedy mocar- 

stwa zjednoczone Anglja, Rosja, Fran- 

cia, Stany kazały japonii wyrzec się 

owoców zwycięstw i cofnąć się na ca- 

łego. Japonja kapitulowała i tę kapitu- 

lację nazywamy traktatem w Shimona- 

seki. 

Powtórzenie tej operacji z Shimo- 

naseki dziś, kiedy |aponja z państwa 

egzotycznego stała się obrończynią 

cywilizacji europejskiej, podwójną, po- 

trójną obrończynią Europy, bo i przed 
bolszewizmem i przed zabagnieniem 

  

Genewa, 2 lutego. 

Azji przez rozkład Chin i przed Amery- 

ką byłoby największem głupstwem w 

dziejach Europy! 

Być może, że wypadki iutro i po- 

jutrze przekreślą wszelkie pod .tym 

względem obawy. Dziwiłbym się bar- 

dzo, aby Anglja rzeczywście na powtó- 

rzenie historji Shimonaseki iść miała. 

Wszystko, co stanowi pólitykę brytyj- 

ską, politykę imperjum przemawia prze 

ciwko temu. (Prócz nastrojów w Au- 

Stralji i Kanadzie). Raczej więc przypu- 

szczam, że Anglja (tak jak zresztą |! 

Francja), iść będzie w kierunku osła- 

niania Japonji przed atakami zirytowa- 

nych hotelarzy genewskich i paraliżo- 

wania akcji Stanów Ziednoczonych na 

Dalekim Wschodzie. Ale dzisiejsze po- 

sunięcia ratuje prestiż Ligi Narodów. 

Niektórzy mówią, że właśnie Ligę Na- 

rodów pogrąża, bo odbiera jej to, czem 

Liga Narodów powinna się zajmować. 

Tak mogą rozumować ci, którzy my- 

ślą, że Liga Narodów naprawdę istnie- 

je, że ma swoje wojsko, swoją flotę, je - 

dnem słowem tak mogą myśleć ludzie 

politycznie nierealni. W istocie jednak 

w stosunku do tego, co było tutaj ra- 

no, prestiż Ligi Narodów jest zrepa- 

rowany. Rano konferencja rozbroje- 

niowa wydawała się tylko śmieszną i 

głupia farsą. Dziś, pozory haseł pa- 

cyfistycznych są przez wielkie mocar- 

stwa uratowane. Zdaje się, że nic wię- 

cej, niż pozory. 

Czytelnik wybaczy mi ten artykuł. . 

Piszę go w wyjątkowym gwarze dzien- 

nikarzy całego Świata, których tu się 

zjechało przeszło 500, w dusznej sali 

przeznaczonej dla prasy. Z prawej i le- 

wej strony stuka maszynka. Trudno 

jest zebrać myśli i przypomnieć sobie, 

gdzie łeży żółte morze, a gdzie For- 

moza. „Jak Pan tu może pisać'* 

pytano "mnie w tym momencie. Cytuię 

to pytanie w charakterze usprawiedli- 

wienia się przed czytelnikami. Cat. 

L až 

SZA-PEI W PŁOMIEN'ACH 
SZANGHAJ. (Pat). © północy Ja- 

p”ńczycy rozpoczęli ostrzeliwa- 
nis miasta z ciężkich dział, co 
trwało przeszło 4 godziny. Po- 
mimo gwałtownego ognia Od- 
działy japońskie nie posunęły się 
naprzód, 

SZANGHAJ. (Pat). Po straszli- 
wem, trwającem cztery godziny, 
bombardowaniu  Sza-Pel przez 
samoloty japońskie, powstała na 
przestrzeni Z kim. olbrzymia łu- 
na. Chińczycy zajmują w YN 
ciągu ruiny dworca Sza-Pel i 
trzymają się jeszcze w forcie 
Woosung, pomimo bombardowa- 
nia artylerji |apońskiej. 

SZANGHAJ. PAT, — W. dniu 5 
bm. rano miasto zostało zaskoczone ka 
nonadą strzałów 6-calowych haubic, 
kierowanych ra Sza-Pei. Mimo bom- 
bardowania dziełnicy ciężkiemi arma- 
tami Chińczycy o 16 m. 45 trzymali się 
jeszcze na dworcu, odpierając ataki Ja 
pończyków, Oddziałom japońskim uda- 
ło się przekroczyć  linįę kolejową 
Szanghaj-Woosung na jej odcinku pół- 
nocnym. W forcie Woosung o godzinie 
16 panował spokój. 

WALKA W POWIETRZU 
SZANGHAJ. (Pat). Dwa chiń- 

skle samoloty myśliwskie zaata- 
kowały nad Szanghajem 6 |apoń- 
skich samolotów do bombardo- 
wania. Samoloty japońskie wy- 
cofały się w kierunku rzeki, lecz 

jeden z nich spadł koło Sza Pei. 
Z Nankinu przybyło dziś rano 
18 samolotów chińskich. Na po- 
dwórze szkoły, położonej, na- 
wprost głównej kwatery japoń- 
skiej spadło kilka pocisków. 

JAPOŃCZYCY WKROCZYLI 
DO CH-RBINU 

TOKIO. (Pat). Wedie infsrma- 
cyj Reutera, awangardy japoń- 
skie wkroczyły podobno dziś ra- 
no do Charbinu, 

SZANGHAJ. PAT. -— Depesze, po- 
chodzące ze źródeł japońskich, podają, 
iż w czasie rabunku, dokonywanego w 
dzielnicy chińskiej Charbinu, wojska 
chińskie zabiły około 200 Chińczyków 
— osób cywilnych. W czasie walk o 
Charbin zginęło 42 Japończyków. 

WYWIAD Z MIN. JOSHIZAWĄ 
LONDYN, (Pat). „Times* ogłasza na- 

stępujący wywiad, udzielony mu w To- 
kio przez japońskiego ministra spraw 
zagranicznych Yoshizawę. 

Rząd japoński wyraźnie rozróżnia 
zatarg Mandžurįi i wydarženia w Szang- 
haju i dopóki różnica ta nie będzie u- 
znana, polityka nasza będile przed- 
miotem nieporozumień. Interesy ap? 
nji w Mandżurji są pierwszorzędne, za- 
równo pod w:gliędem skonomicznym, 

„Jak i politycznym. Nasza sytuacja w 
Mandżurji jest dia nas kwestją życia lub 
Śmierci. 

w Szanghaju interesy nasze są po- 
dobne do interesów innych mocarstw. 
Jedcynem naszem życzeniem jest prowa- 
dzć spokojnie nandei i zapewnić bez- 
ieczeństwo naszych obywateli oraz ich 
egalry h przedsiębiorstw. Nie posiada- 
my w Szanghaju ani terytorjalnych, ani 

<rrzeci ostry protest Ameryki 
Angija za postępowaniem koncylacyjnem 
LONDYN. PAT. — Wślład za notą, 

złożoną wczoraj wieczorem w Tokjo 
przez Stany Zjednoczone, protestującą 
po raz trzeci, tym razem w bardo ©- 
strej formie, przeciwko używaniu przez 
Japończyków koncesji międzynarodo- 
wej jako bazy operacyjnej, również 1 
rząd brytyjski złożył dziś wieczorem w 
Tokjo notę, protestującą, ale utrzyma- 
ną w tonie daleka łagodniejszym od 
noty amerykańskiej. 

Znamiennem jest, że Wielka Bryta- 

nja wyłamała się tym razem poniekąd 
z solidarnego działania z Ameryką. 

  

Francuska propozycja rozbrojeniowa 
Armja międzynarodowa dla w 
GENEWA, PAT. — W piątek wieczorem 

opublikowany został tekst propozycyj fran- 
cuskich, przedstawionych konferencji roz- 

brojeniowej, Propozycje te obejmują: | 
1) Oddanie do dyspozycji Ligi Narodów 

lotnictwa cywilnego i wojskowego; 
2) oddanie do dyspozycji Ligi Narodów 

pewnych kategoryj materjału wojennego, 18 

i morskiego; 
3) stworzenie armji międzynarodowej; 
4) ochronę ludności cywiłnej, 

9 Co się tyczy lotnictwa cywilnego pro- 
jekt przewiduje jego | umiedzynarodowie- 
nie. Obywatele państw-sygnatarjuszy kon- 

wencji będą mogij budować i używać jedy- 
nie samołoty, nie nadające się do użytku 
wcejskowego i nie przekraczające pewnego 
tonażu, którego wysokość będzje ustalona 
przez konferencję, Budowa j używanie sa 
molotów, przekraczających ten tonaż należeć 
będzie do organizacyj kontynentalnych, mię 
dzykontynentalnych į  miedzykolonjalnych, 
znajdujących się pod auspicjami Ligi Naro- 
dów, Liga Narodów posiadałaby wyłączne 
prawo rekwizycji wszystkich aparatów mie- 

dzynarodowego łotnictwa cywilnego, 
Lotnictwo wojskowe podzielone jest w 

projekcje na trzy kategorie. Pierwsza obejmu 

je wiełkje samoloty wojskowe o dużym re- 
jonie działania, Państwa odstąpia samoło- 
ty tej kategorii Lidze Narodów dła stworze 
nia międzynarodowej armji łotniczej i w 
przyszłości nie będa budowały nowych apa- 
ratów tego typu, Liga uregułuje sprawę po 
stoju i zorganizuje komerėlę miedzynaroda- 
wej armji lotniczej, Druga kategorja obej- 
muje samoloty średnie, które pozostawiono 
do dyspozycji lotnictwa wojskowego  po- 
szczególnych krajów, z warunkiem jednak, 
że państwa zobowiążą się oddać je do dy- 
spozycji Ligi Narodów w razje zastosowa- 
nia art. 16 paktu Ligi, Trzecia kategorja o- 
bejmuje małe samoloty, pozostawione całko 
wicje poszczególnym państwom, Tonaż po- 
szczególnych kategoryj ustałony byłby przez 
konferencję, 

Pozatem w razįe zbombardowania po- 
iwietrznego jakiegoś państwa, państwo to 

mogłoby _ natychmiast użyć wszystkich 
swych sił powietrznych, łącznie z samołota- 

ykonywania 
Narodów, jedynie warunkiem zanotyfi 
kowania tego Lidze Narodów, 

Następnie pakt przewiduje oddanże do 
dyspozycji Ligi Narodów na tych samych 
warunkach artylerjj ciężkiej, wielkich okre- 
tów wojennych o armatach, przekraczają- 
cych kaliber 203 mm, albo o tonażu ponad 
10 tysęcy ton, jak również łodzi podwod- 
nych o tonażu, przekraczającym granicę, 
którą ustali konierencja. 

Dalej projekt przewiduje utworzenie mię 
dzynarodowej policji dła zapobiegania woj- 
nie, Złożyłyby się na nią kontyngenty, wy- 
znaczone przez poszczególne pańswa, Fran- 
cja wyraża gotowość oddania do tej policji. 
mieszanej brygady piechoty, lekkiej dywi- 
zji morskiej i mieszanej grupy lotniczej, Li- 
ga Narodów przygotowałaby dowództwo tej 
policji międzynarodowej,  Pozatem projekt 
proponuje utworzenie pierwszego rzutu аг- 
miji międzynarodowej, mające przeprowadzać 
sankcje i udziełać natychmiastowej pomo- 
cy państwu napadniętemu. Państwa były- 
by mjanowącje zobowiązane przyjść  pań- 
stwu napadnjetemu z pomocą przez armię 
w wysokości zgóry określonej j pozostająca 
stałe do dyspozycji, Zobowiązania państw 
byłyby różne zależnie od miejsca konilik- 
tu: konilikt na jnnym kontynencie, konilikt 
na tym samym kontynencje, wreszcje kon- 
flikt, w którym napastnik jest sąsjadem, 

Fracja wyraża gotowość poprzeć swe 
zobowiązania: 1) poza Europą — brygadą 

piechoty, łekką dywizja morską i grtpą Iot- 
niczą, 2) w Europie — dywizją piechoty, 
dywizją morską i grupą lotniczą, 3) w razie 
gdyby napastnik był sąsiadem Francji, 0- 
prócz poprzedniego kontyngentu, jeszcze 
sfałmi zbrojnemi, których rozmiary byłyby 
ustałane za każdym razem w porozumieniu 
z Ligą, 

Projekt przewiduje dalej nowe reguły 
dla ochrony łudności cywilnej, zakaz używa 
nia nabojów, zawierających gazy trujące, 
mikroby į materjaty podpałające, zakaz bom 
bardowania poza pewną jłość kifometrów od 
frontu ftd, 

й Delegacja francuska przypomina wresz- 
cie, że propozycje te wymagaia realjzacji 

ch zasad politycznych, wiec obowiąz 
mi, oddanemi przeż mie do dyspozycji Ligi kowego arbitrażu, deiinicji napastnika, gwa 

d Г. ._a « 

ecyzyj Ligi Narodów 
rancyj, że decyzja władz rozporządzających 
siłą zbrojną będzie szybka, kontroli ograni- 
czenią zbrojeń itd. 

W końcu projekt irancnskj oświadcza: 
„Konferencja obecna ofiaruje najlepszą oka- 
zję, jaka sję nadarzyła od początku Ligi Na- 
ordów, do wyboru pomiędzy Ligą Narodów, 
wyposażoną w siłę wykonawczą, a Ligą Na 
rodów sparaliżowana przez  nieprzejednane 
suwerenności państwowe, Wybór francuski 
jest dokonany, Francja proponuje įnnym na 
rodom, by dokonały swego, 

Sowiecko Łotewski 

składając swą notę oddzielnie i reda- 
guiac ją dałeko łagodniej.  Wogółe w 
Londynie daje się odczuwać pewne 
zmęczenie i zniechęcenie ciągłą akcją 
dyplomatyczną wobec wypadków na 
Dałekim Wschodzie i chęć jak najpręd 
szego Ąlikwidowania całe; afery, w 
której, jak się obawiają w Londynie, 

skutkiem zdecydowanej postawy Japo- 
nji Wielka Brytania może narazić się 
na klęskę dyplontatyczną tembardziej, 
że rząd brytyjski zdecydowany jest nie 
angażować się w żadną aktywną inter 

wencię. 
W rokowaniacn, jakie toczą się' O- 

becnie między rządami brytyjskim, a- 
merykańskim, francuskim i włoskim 
co do stanowska, iakie ząjač winny 
mocarstwa w związku z odpowiedzia 
Japonji na 5 żądań mocarstw, Wielka 
Brytanja zamierza przeto wpłynąć w 
kierunku koncyljacyjnym, usiłując od- 
wieść Amerykę od zaostrzenia sytuacji. 

NOWA NOTA CHIŃSKA 
DO LIGI KARODÓW 

GENEWA, PAT, — Do sekretarja- 
tu generałnego Ligi Narodów nadeszły 
znowu trzy noty chińskie i dwie japoń 
skie. Noty zawierają szczegóły walk o 

Szanghaj i Charbin. Natychmiast po na 
dejściu not ich odpisy zostały skierowa 
ne do członków Rady. 

pakt o nieagresji 
ZOSTAŁ PODPISANY W RYDZE 
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RYGA, (Pat). Po długotrwa- 
łych rokowaniach w dn 5 lutego 
© godz. 19 m. 45 został podpi- 
sany pakt o nieagresję miedzy 
Łotwą a ZSSR. Ze strony łotew- 
skiej podpisał pakt premier I 
czasowo pełniący obowiązki mi- 
nistra spraw zagr. Skujenieks 
ze strony sowieckiej członek 
kolegium narkom'ndlełu Stomo- 
niakow | poseł sowiecki w Ry- 
dze Świderski. Pe podpisaniu 
paktu Skujenieksprzyjął przed- 
stawicicii prasy, wobec których 
między innemi oświadczył: 

Łotwe, korzystając z każdej 
okazji, wyraźnie i jasno podkre- 
ślała swą niezłomną wolę utrzy- 
mania pokolu wszelklemi sno- 
sobami, jakiem!  rozporządza. 
Łotwa złożyła w wojnie śwla- 
towe] i w wojnie o niepodleg- 
łość tak ciężkie ofiary, że obec- 
nie niema ani jednej grupy, ani 
jednej warstwy ludności, któraby 
w sprawie pokoju zajmowała 
Inne stanowisko, niż rząd, który 
ze swym sąsiadem wschodnim 

utrzymywał Jak najlepsze sto” 
sunki. Obecnie podpisany pakt 
nieagresji najzupełniej odpo- 
włada dotychczasowej zawnętrz- 
nel polityce Łotwy. 

Podpisany układ, zdaniem 
rządu łotewskiego, ma wielkie 
znaczenie, ale wzrosłoby ono 
jeszcze bardziej, gdyby w podob- 
ny sposób pokój był zagwaran- 
towany w krajach Wschodniej 
Europy, posiadającej z Rosją ta- 
kie same granice, jak Łotwa. Dla- 
tego rząd łotewski do tej oko- 
liczności przywiązuje specjalne 
znaczenie. Jednocześnie wyjątko- 
we znaczenie jest przypisywane 
temu, by podobny układ z Rosją 
zawarła również i nasza sojusz- 
niczka Estonja. Rząd łotewski 
jest zdania že оба układy (so- 
wiecko - łotewski | sowiecko- 
estoński) powinny wejść w 2у- 
cie o ile możności jak nejprę- 
dzej ! jednocześnie. Od tych wa- 
runków rząd łotewski uzależnia 
ratyfikację dzisiaj podpisanego 
układu- 

politycznych ambicyj. Zamordowanie 
japońsk'ego ducho*nego oraz artykuł, 
zniewałający w organie Kuomintangu 
naszą rodzinę cesarską. było wydarze- 
niem kuiminacyjnym. Ceiem przywró- 
cenia ponoju zgodzimy się па każda 
rozumne porozumienie na warunkach 
honcrowych, przez co mamy na myśk, 
aby zanim wycofamy nosze wojska, 
bezpieczeństwo naszych obywatel! było 
zagwarantowane przez wycofanie wojsk 
ze strony Chińczyków. Żadnych innych 
żądań nie stawi my. 
EARN SMK IG IKVI PORAŻA 

SILVA RERUM 
Przed kilku dniami przytaczaliśmy 

pewien głos o Wilnie, będący echem | 
pobytu dzennikarzy stołecznych w 
Wilnie. Dziś podajemy w urywkach 
głos inny, —czy trafny i słuszny, niech 
Sądzi łaskawy czytęlnik. 

Dzień Polski (Nr. 31) tak m. in. 
pisze o Wilnie: 

Ktokciwiek przyjedzie do Wilna, ma wra- 
żenie, że odbył podróż w czas e, który gdzieś 
po drodze zatrzymał się, cciuął, ješli mie o 
kilka wieków, to w każdym razie o kilkadzie- 
siąt łat v stecz. " 

Już przed dworcem czekają na przyjeż- 
dźającego jakby z powieści wyjęte doreżki, 
na ktoych kozłach siedzą wyprostowani 
„istinno ruscy kuczerzy”. Długa, watowsna 
szuba, niski cylinderek, a w ciemnej od bru- 
du i opalenizny ręce krótki bat. Do maleū- 
kich powozików, zaprzęgnięty w hołoble da- 
leki krewny rysaka, A rwie to i pędzi po 
spadzistych, krętych, brukcwanych kocimi 
łbami uliczkach, niczem wyścgcwe torpedo 
najnowszej konstrukcji Wilno żyje przeszłoś- 
cią. Niema w tem mieście literalnie kamienia, 
z którym nie pow się jskieś wspcm ie- 
nie. W sieniach i pokoikach każdego domu 
drzemie legenda, Tu zadawał nieprzyst jne 
pytania pannie księżniczce Massalskiej Napoj 
leon — tam szalał Nowosilcow, gdzindzie- 
znów. | Е 

Takie są pierwsze wraženie „Euro- 
pejczyka*, zwiedzającego  „Kresy“. 
Daleį—rzecz nieunikniona— Napoleon, 
pragnący unieść na dłoni kościół św. 
Anny. 

W pochmurny, cieply ranek, przypomi- 
nsjący raczeł początek wiosny, miż Środek 
zimy, znalazłem się w Wilnie, Między zgieł- 
kiem i gorączkowym nurtem życia Warszawy, 
moim przyjazdem do miasta kościołów i pa- 
miątek, zda się upłynęły dziesiątki łat. Inny, 
odrębny Świat, inni ludzie, Cisi, pokorni, mó- 
wiący špiewnym, tęsknym azkcentem. Dziw- 
ny sentyment i uczucie zatrstv czasu ogarnia 
podczas wędrówek staroświeckiemi. ciasnemi 
uliczkami, Każdy krok zdaje się budzić ja-. 
kieś dalekie echa późnego Średniowiecza Lu- 
bię nieznane miejscowości zwiedzać, powo- | 
duiąc się raczej instynktem, aniżeli przewod- | 
nikami. Dzięki temu zual.złem się zupełnie | 
przypadkowo przed kościołem św. Anny, naj- 
cudniejszej symbiozie architektonicznej goty- 
ku ze stylem romańskim, wzniesionym przez 
Zygmunta Augusta, O kościele tym powie- 
d.iał podobno Napoleon, że gdyby mógł 
podn eść go jedną ręką, bez wahania prze- 
niósłby go do Paryża. Jest to jeden z naj- 
cudniejszych kościołów, jaki dotychczas wi- 

działem. у х 

Styl romański... Napoleon, mający 
przenieść kościół do Paryża... Spiew-. 
ny, tęskny akcent wilnian... Ach, ro- 
bi się nieco miłol.. i 

Podróżnik trafia cd „celi Kon- | 
rada“... х 

Z innych pamiątek mickiev iczowskich 
pos'ada Wilno pawilon na podwórzu klaszto- — 
ru Bazyljanów, słynne przed wiekiem wię- 
zienie i katownia młodzieży polskiej. Każda 
cela każdy niemal kamień zbryzgany i prze- 
siąknięty męczeńską krwią, 

Na pierwszem piętrze, obszerna i widna 
„Cela Konrada", obecnie zamieniona na mu- 
zeum Mickiewicza. W śŚcisnie głównej wimu- 
rowano w r. 1928 kamienną tablicę, ze zna- 
nym tekstem z III części „Dziadów *, 

„To „muzeum Mickiewicza* jest pewnego | 
rodzaju skandalem dla bardzo kulturalnego | 
Wilna. Na Ścianach kilka przeciętnej warto- | 
ści sztychów, kilkanaście fotogratj Bułhaka | 
i ubożuchne krzesełko poety, dar syna Wła- 
dysława. Oto wszystko. A pisze się, opowia- | 
da o organizacji muzenm, bodajże od la 
trzynastu. 

Jak stwierdza uważny podróżnik, — 
„Wilao ma jednak (Dlaczego — „jed- | 
nak“?) dwie zasadnicze świętości. | 
Ostrą Bramę i Katedrę*. З 

Ostra Brama z ołtarzem już zdaleka wi- | 
decznym i wspaniałym jagiellońskim orłem | 
na murze, którego nawet nie ośmielili się 
zerwać Rosjanie — to żywy, nieustanny czar | 
legendy. Każdy poddaje się jej urokowi. Ży- 
dzi, Rosjanie, Tatarzy, przechodząc koło | 
Ostrej Bramy, ze czcią obuażają głowy, ana — 
wąskiej uliczce, od rana do zmierzchu, chy- — 
lą się w kontemplacji - modlitewnej kięczące 
postacie obojga płci, przerozmaitego wieku, | 

„ Pigkne stowal Ale z tym orłem. 
nieco się nie udato autorowi, kiėry 
widocznie mial kiepskiego przewodni- | 
ka. O katedrze podróznik mówi z po- | 
lotem poetyckim: 

Kstedra, cudowny pomnik-architektury z | 
piętnem nieoklasycyżmu, dziełem Gucewi za, 
który na rozkaz ostatniego króla z kamienia 
wykuł poetycką baśń w kolumnach, dziś sta- | 
ła się sercem całego Wilna, т 

Że katedra „z piętnem nieoklasy- | 
cyzmu* podobała się podróżnikowi i | 
że nie dodał komentarzy o zniczu, 
wężach, wajdelotach i t. p. — należy | 
mu się podzięka. Lector. | 

AA 
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Genewa pod znakiem rozbrojenia OBRADY PLENUM SEJM 
Echa procesu Centrolewu — Dyskusja oświatowa ZNAKOMICI UCZESTNICY 

KONFERENCJI 
Z pobieżnego przegłądu listy ucze- 

stników konferencji wynika, że biorą w 
niej udział: premierzy Anglji, Bułgacji, 
Danji, Luksemburga i Norwegji; mini- 
strowie spraw zagranicznych  Anglji, 
Austrį, Belgji, Danji, Estonji, Finlandįi, 
Hiszpanjj, Holandji, Jugostawji, Litwy, 
Łotwy, Polski, Portugalji, Rumunji, St. 
Zjednoczonych,- Szwajcarji, Szwecji, 
Turcji i Związku Państw  Sowieckich; 

ministrowie wojny Anglji, Belgji, Danji, 
Francji, Niemiec i Włoch; ministrowie 
marynarki Angłji, Francji, Hiszpanii i 
Włoch; ministrowie lotnictwa Anglji, 
Francji, Hiszpanji i Włoch. 

Poza nimi w konferencji bierze u- 
dział siedmiu innych ministrów, sześciu 

ambasadorów, siedemdziesięciu posłów 
i ministrów pełnomocniczych, szefowie 
sztabów generalnych Belgii, Francji, 
Kanady, Łotwy, Portugalji i Rumunji, 
oraz czterdziestu generałów i piętnastu 

admirałów. ` 

GDZIE ULOKOWANO DELEGATOW 

Przyjęcie tak olbrzymiej ilości ucze 
stników konierencji, która zapowiadała 
się w dodatku na czas dłuższy, wyma- 
gało specjalnych przygotowań ze stro 
ny magistratu w Genewie, który wt- 
dział w konferencji możność wielkich 
zysków dla miasta, cennych szczegół- 
niej z uwagi na to, że od dłuższego już 
czasu bardzo dotkliwie odczuwać się 
dawał w Szwajcarji zanik ruchu tury- 
stycznego. 

Konferencja rozbrojeniowa została 
rozłokowana w gmachu, służącym nor- 
malnie do corocznych zebrać Ligi Na- 
rodów. Mimo wszystko olbrzymie to 
pomieszczenie nie ma miejsca dla ko- 
misyj technicznych konferencji, skut- 
kiem czego trzeba będzie pomyśleć o 
innym dla tycn komisyj lokalu. 

Bardzo źle przez Ligę Narodów tra 
ktowani dziennikarze znaleźli tym ra- 
zem doskonałą, wyłącznie dla nich prze 

znaczoną salę, połączoną bezpośrednio 
z oddżiałem pocztowym, w którym u- 
rządzono 40 kabn telefonicznych de 
rozmów międzynarodowych. 

Między innemi urządzeniami tego 

gmachu, zwraca uwagę okoliczność, że 
podłogi w salach i korytarzach zrobio- 
ne są z masy gumowej, głuszącej nietył 
ko hałas, lecz nawet kroki. 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

Magistrat genewski zrobił jeszcze 
jedną rzecz z uwagi na konferencję roz 
brojeniową, przedłużył mianowicie kil 
ka limij tramwajowych i zaprowadził 
szereg ulepszeń w komunikacji miej- 
skiej. Prywatni przedsiębiorcy zbudo- 
wali nawet specjalne hotele. Niema jed 
nak pewności, czy wszystkie one będą 
odpowiednio wyzyskane, gdyż liczba 
uczestników konferencji wyniosła zale- 
dwie połowę zapowiedzianej, to znaczy 
około 2500 osób. W tem około 500 
dziennikarzy. 

  

WARSZAWA, (Pat). Sprawozdanie z pie- 
narnego posiedzenia Sej ru, Marszałek Świe 
talski otworzył posiedzenie o godz 15m. 15. 
ба przyst piła do obrad nad budżetem 
Prez denta Rzeczypospolitej. Sprawozdawca 
pos. Hutten-Czapski (BB) podkreśl ł, że bud 
Zet ten został w tym roku opracowany z 
oszczędnością około 360 tys. zł Kcm sja bud- 
Želowa w porozumieniu z rządem zmniejszy- 
ła budżet jeszcze o 271.638 zł. Jestto re- 
dukcja dość znaczna, bo np buiżet prezy- 
denta resubliki czeskosłcwackiej zredukowano 
na ten sam okres o kwotę 6) tys. zł. 

Zkolei przystąpiono do obrad nad budże- 
tem Sejmu i Senatu. Sprawozdawca pos. 
Czernichowski (BB) zazoaczył, źc w budze- 
tach tych przeprowadzono duże oszczędnoś- 
ci Wydano wiele zsrządzeń, które doprowa- 
dziły do uporządkowan a stosunków organi 
zacyjnych w biurze Sejmu i S:natu, Marsza= 
łe: S:jmu nadał statut organizacyjny biura 
Sejmu. 

Zkolei zabrał głos pos Trąmpczyński 
(KI. Nar.) który wyraził żal z powodu znie- 
sienia instytucji konwentu senj rów eszcze 
postanowieniem marszą.łka Daszyńskiego. Na- 
stępnie, omawia,ąc gospodarkę biura Sejmu 

zaatakował dyrektora biura Sejmu dr, Dzia- 
dosza, m. in. również i za jego opinję o Pośle 
Rybarškim z Kl. Nar, wypowiedzianą przez 

dr. Dziadosza w czasie jego zeznawania w 
procesie brzeskim, 

OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA 
ŚWITALSKIEGO 

Po przemówieniu pos. Trąmp zyńskiego 
zabrał głcs marszałek Sejmu Świtalski, który 
oświadczył: Jako przewodniczący staram się 
unikać zawsze z: wszelką cenę wtrącania się 
do merytorycznym dyskusyj tej Izby, ograni- 
czając się do tegulowania obrad tylko pod 
względem formalnym. Jest mi przykro, że od 
tej zasady muszę odstąpić pod wpływem 
zarzutów, jakie pos, lrąmpczyński uważał za 
stosowoe skierować w moją stronę. 

Pierwszy za zut dotyczył zmiany w biu- 
rze Vejmu, jasoby robionej pod kątem wi- 
d enia politycznym. Stwierdzam, że nastąpiła 
tylko jedna .zmiana istotna, manowicie na 
stanowisku dyrektora biura i stwierdzam, ze 
zmiana ta była spowodowana przezemnie, na 
skutek mej ujemnej oceny kwal fikacyj sluż- 
buwych popr edniego dyrektora na tem sta 
nowisku. Bardzo ubolewam, że pos. Trąmp- 

  

GENJALNY WYNALAZCA CZY MISTYFIKATOR? 

Doświadczenie DUMIOWSKIEgO 
  

NIE DAŁO R EZULTATÓW 
  

Czterokrotne próby—Przeszkody techniczne—Nowa demonstracja 

PARYŻ, PAT, — W szkole Centralnej 
Dunikowski rozpoczął domenstrację i do- 
świadczenie, przeprowadzone na kamykach, 
ważących nje więcej niż 50 gramów, Pod- 
czas gdy Dunikows«j w przyległym poko- 
ju zaopatrywał w energję elektryczną swój 
aparat emanacyjny radjoaktywny, inspekto- 
rzy policji tłókłi w moźdzjeżach kryształy 
kwiracu, poczem Dunikowski nasypał jasno- 
szarego proszku na miedzianą płytę swego 
aparatu, przez który przeszedł prąd o na- 
pięciu 100 W. Aparat znajdował się pod prą 
cem w cjągu 4 min, Bryłki, znajdujące się 
na płycie miedzianej, zdawały się kurczyć, 

Po zebraniu tych bryłek i umieszczeniu 
w tygiełku Dunikowski ogrzewał w ciągu 
dwóch godzin tygielek z zawartością, Ty- 
„gielek umieszczono w specjalnym aparacje, 

„Jeznici opócili Riszpanję 
Belgja gościnnie przyjęła wygnańców 
MADRYT (Pat). izba 183 gło- 

sami przeciwko 45 uchwaliła 
wniosek, stwierdzający, że de- 
kret o rozwiązaniu Zakonu Je- 
zuitów jest zgodny z postano- 
wieniami Konstytucji i odpowia- 
da ściśle pogiądom Korteżów. 

BARCELONA (PAT). Wczoraj w 
godzinach wieczornych władze cywiłne 
objęły w posiadanie gmachy, należące 
dotychczas do zakonu jezuitów. Do 
żadnych zajść nie doszło. 

BRUKSELĄ (PAT). Olbrzymie tłu 
my, publiczności witały na dworcu Po- 
łudniowym o. o. jezuitów, wypędzo- 
nych z Hiszpanii. Na uroczyste przyję 
cie stawiły się związki katolickie, ze 
sztandarami, szkoły klasztorne, ducho- 
wieństwo belgijskie oraz przedstawicie 
le rządu i miasta. 

Narazie 0.0. jezuici przybyli do Bru 
kseli w liczbie 350. W ciągu najbliž- 
szych dni przyjadą dalsze partje wy- 

_ gnańców. 
Po powitaniu na dworcu zakonni- 

cy odjechali samochodami do klasztoru 
w Laecken pd Brukselą, gdzie znajdą 
chwiłowy przytułek. W przyszłym ty- 

godniu przenoszą się do zamku Mar- 
neffe w Ardenach. Jest to jeden z naj 
wspanialszych zabytków  Średniowie- 
cza w Belgji. należący do rządu. W 
zamku tym znaleźli schronienie o. 0. 

Jezuici po wypędzeniu z Francji. Obec 
nie rząd belgijski ofiarował zamczy- 
sko na przeciąg lat trzech o. o. Jezui- 
tom hiszpańskim. 

Zamek Marneffe jest otoczony par- 
kiem o powierzchni 43 hektrów, posia 
da pozatem rozległe dobra, częściowo 
wydzierżawione osobom prywatnym, 
częściowo administrowane przez mini- 
sterstwo rolnictwa. Wszystkie niewy- 
dzierżawione tereny będą oddane do 
dyspozycji zakonu. 

Nurkowie dotarli 
do „M 2" 

LONDYN, PAT. Admiralicja komuni: 
kuje, że nurkowie dotarli do drzwi ło- 
dzi „M 2“, które, jak również niektóre 

luki wieżyczki ob serwacyjnej, są otwar- 
te. Postanowiono prowadzić dalej akcję 

w dniach najbliższych 
w którym przy pomocy zgęszczonege po- 
wietrza zwiększono temperaturę gazowego 
płomienia, Pierwszy rezultat był raczej ujem 
ny. Dunikowski, zapytany, czy minerał nie 
był zbyt ubogi, zaprzeczył j oświadczył, że 
aparat nie był dostatecznie przystosowany. 
W pokoju atmosfera była bardzo gorąca, Du 
nikowski pochylał się nad skrzynką, przypo 
minającą raczej aparat radjowy, 

© godzinie 16,30 rozpoczęła się powtór- 
ną próba, Zaraz na początku przy właącze- 
niu prądu pękły żarówki i odłamki szkła. 
prysnęły Dunikowskiemu w twarz. Po za- 
proponowaniu przez Dunikowskiego odbycja 
doświadczenia na nowe sędzia  Ordonneau 
zgedzjł się, zaś niektórzy adwokacj strony 
cywilej dając wyraz swemu sceptycyzmowi 
opuścili laboratorjum, Dunikawski cjerpliwie 
regulował swój aparat, Inspektorzy przystą- 
pili do tłuczenja kamyków, 

Po przepuszczeniu prądu j doprowadzeniu 
tygielka do wrzenia w ciągu 20 min, Dunį- 
kowiskj chwyta drobne naczynie, niewjele 
większe od naparstka j chłodzi je, a następnie 
zawartość naczynia wylewa na płytkę j pro 
si o szkło powiekszające, Kropie potu uka- 
zują się na czole Dunikowskiego, gdy ujrzał 
dwie lub trzy brytki złota, Obrońca Dunikow 
skiego Torres podkreślił, że sam Dunjkow- 
ski obiecał dostarczyć w postacj czystego 
metalu złota dwutysieczną część badanego 
materjału, 

©О godzinie 22 przystąpiono do 4-go do- 
świadczenia, Wszystko było już gotowe, 
lecz wskutek zwarcja przewdów przepaliły 
się wszystkie bezpieczniki. Po zmianie - 
pieczników o godzine 23 min, 15 pękły rur 
ki z substancją radjoatkywną j trzeba było 
przystąpić do dalszych prób, Próby te pod- 
łęte będą na nowo w dniach najbliższych, 
w okolicznościach, jakje ustalone będą w 
rozmowie nriędzy Dunikowskim a sędzią Or 
donneau, 

Dunikowski oświadczył, że wołałby prze- 
prowadzić doświadczenia w swojem labo- 
ratorjum i na jłościach minerałów ponad 50 
gr, każdorazowo. Inspektorzy policji nałożyli 
pieczęcie na rurki radjoaktywne, kryjące se- 
kret wynałazku j pozostawili je nadal w Ia- 
boratorjum Szkoły Centralenj, Jeden z inspek 
torów opieczętowa! skrzynkę sygnetem Du- 

nikowskiego, poczem zamknięto salę labora- 

toryjną, ч 
Opuszczając o północy Szkołę Centralną, 

przed udanjem się zpowroteńt do więzje- 
nia, Dunikowski miał możność przywitać się 
przy wyjścjiu ze swoją rodziną, składającą 
się z żony i trojga dzieci, Rodzjna przez 14 
godzin oczekiwała na rezultat doświadczeń. 
Dunikowski powiedział jednemu z dzennika- 
rzy, że koszt wydobywanego złota jego me 
todą, według jego obliczeń, wynosi 2—4 ty 

ratowniczą, o ile tylko warunki będą sjące franków, podczas gdy wartość tego 
sprzyjające. złota wyniesie 16,600 fr, x 

Urządzenie aparatu do wydobywania 
złotą kosztować będzje kilkaset — miljonówi 
franków, lecz później wydatki byłyby nie- 
wielkie, gdyż rmaterjały używane przy wy- 
dobywanju złota zużywają się bardzo po 
li. Gdyby Dunikowski zdołał wydobyć nawet 
ję, zdaniem jego niezadawalniającą jlość zła 
ta, to wykazałby, według prasy francuskiej, 
iż odkrył rzeczywiście rową mietode wydo- 
bywania złota, 

DLACZEGO PRÓBA SIĘ NIE UDAŁA? 
PARYŻ, PAT. — Według relacyj prasy, 

Dunikowski twierdzi, że w czasie jego nie- 
obecności zdjęto z drzwi lahoratorjum pie- 
częcje, umieszczone przez niego własnoręcz- 
nie i zastąpiono je pieczęciami Szkoły Cen- 
walnej oraz że w czasje kontrolowania swej 
maszyny zauważył, įž większą część sub- 
stancyj, służącej do doświadczenia, usunięto, 
co wpływa w znacznej mierze na wynik do 
świadczeń, ponieważ wyniki dodatnie przy 
mniejszej ilości materjj występują o wiele 

słabiej, 
Dunikowski miał oświadczńć, według pra 

sy francuskiej, że z ziemi złotonośnej, z któ 
rej dotychczas wydobywano 10 gramów na 
tonnę, Dumikowski wydobywa 300 do 400 gr. 
na tonnę, natomiast przeprowdazając pró- 
by z ilością pozostawioną mu do dyspozycji 
wyydobędzje złota najwyżej w stosunku od 30 
do 40 gr. Gdyby Dunikowski zdołał wydo- 
być nawet tę, zdaniem jego, niezadalającą 
jlość złota, to wykazałby — zdaniem prasy 
trancuskiej, jż odkrył rzeczywiście nową me 
otdę wydobywania złota, 

czyński dał się wprowadzić w błąd i twier- 
dził, jakoby p Dziadosz był kiedykolwiek 
tunkcjonarjuszem policji, gdyż to jest nie- 
prawdą. Wresz.ie chodzi o sprawę, którą 
podniósł pos. Trąmpczyński, że nie wyciąg- 
nęłem konsekwencyj w formie postepowania 
dyscyplinarnego z jego zeznania podczas 
t. zw. procesu brzeskiego. 

Muszę cśiadczyć, że stoję na stano 
wisku następującem, które, zdaje mi się, j:st 
zupełnie słuszne. Wyciągsnie konsekwen.yj 
w formie postępowania cyscyplinarnego wo- 
bec każdego, kto, będąc ur €dnikiem, zeznaje 
pod.zas rozprawy sądowej, może nasiągić 
tylko i wyłączn e w ostateczności, 

Inaczej bowiem swoboda zeznań urzęd 
nika w rozprawie sądowej staje się iluzo- 
ryczną. Po drugie—nie m ałem pod w ględem 
formalavm żadaych do tego podstaw. Dyr. 
Dziadosz podczas przesłuchania wypowie- 
dział swą opinję o jednym z posłów. Są tu 
dwie sprawy: czy miał pawo wypowiadać 
opinję i kwestja formy, w jakiej ta opinja 
została wypowiedziana, 

O ile chodzi o w;dawanie przez dyre- 
ktora Dziadosza opinji o posłach, to nie ule- 
ga wątpliwości, że dyr. Dziadosz, nie znaj- 
dując się w żadnym stosunku służbowym do 
panow posłów, a podlegając służb wo tylko 
mnie, miał prawo tę opinję wyrazić Jeżeli 
chodzi o formę jego wypowiedzenia się, to 
stróżem tormy, jak i stróżem por.ądku na 
sai sądowej jest przewodniczący, który—o 
ile mi wiadomo przy tej okazji nie reago- 
wał. Na tem uważam sprawę za zakończoną. 

JESZCZE O WYCHOWANIU 
PAŃSTWOWEM 

W dalszym ciągu rozpatrzone zostały 
budżety Ministerstwa Poczt, Ministerstwa 
Spraw Zagraniczny.h i Ministerstwa Oświaty 
i Wyznań. Podczas dyskusji nad tem ostat- 
nim zabrał głos pos, Stróński z KI. Nar. prd 
kreślsjąc rzekomy jednostronny  charskter 
wychowania pań:twowego. Minister Jędrze- 
jewi.z który nastę>nie przemówił odparł wy- 
sunięte zarzuty zaznaczając, że wychowanie 
państwowe jest wychowaniem obywatelskiem. 
Ma ono na celu —mówił minister—wychowa* 
nie człowieka na łojaluego, kochającego swo- 
je państwo cbywatela, o jak najgłębszem 
zrozumieniu obowiązków obywstelskich, z 
których wynikają jego prawa. Wychowanie 
państwowe uczy nas podporządkować swoje 
dobro oscbiste powszechnemu. Wychowanie 
państwose winno stać się hasłem, grupnują- 
cem wszystkich obywateli, niezależ ie od 
różnic majątkowych, światopoglądu. Śmie 
ono żądać od ludzi ofiary, mo'e zażądsć ich 
zycia nawet i to nie z rozkazu lub strachu, 
lecz w imię wspólnego ideału 

Odróżniamy w dziejach ludzi, nie szczę- 
dzących życia t krwi swojej, ludzi czynu i 
decyzji, od ludzi tchórzostwa, ugody, często 
zaprzań twa narodowego i będziemy szerzyli 
kult Marszałka Piłsudskiego, który jest sym- 
b lem tego, co wzniosłe i piękne. Ci, którzy 
nie potrafili wychowywać tak młodzieży, nie 
sąwarci być wychowawcami w odrodzonej 
Polsce i nie bedą. A 

Następne posiedzenie Sejmu ocbędzie się 
w.sobotę. Na porzą ku dziennym budżety 
N. L K., Ministe stwa Spraw Wojskowych, 
Sprawiedl wcści i Spraw Wewnętrznych. 

SEN. BOGUSZEWSKI 
WARSZAWA, 4.!1 (tel. własny) Z senac- 

kiego klubu BBWR wystąpił sen, Boguszew- 
ski i prawdopodobnie w krótkim czasie 210- 
ży mandat senatorski. 

  

WALKA 0 PROBOSZCZA W SZYRWINTACH 
Szyrwinty były onegdaj terenem 

zajść wynikłych na tle nominacji nowa- 
go proboszcza. Po przeniesieniu do- 
tychczasowego proboszcza ks. Michnic- 
kiego został mianowany ks. Nirkajtis z 
Kowna. Na tle tym d>szło do awantur 
między ludnością. Ks. Michnicki, przez 

Dźwiękowy kino-teatr 

swoją gorliwą pracę zyskał sobie ogól- 
ną symptję parafjan Połaków. Parafja- 
nie ci nia chcieli wpuścić do kościoła 
nowego proboszcza skutkiem czego do- 
szło do bójek. Awantury zlik widawała 
policjs, zaś ks. Michnicki odjechał do 
Wir'komierza. 

„CASINO Wielka 47. 

Telegram!! 
Dziś bohater filmu „Cham* 

Mieczysław Cybulski 
OSOBIŚCIE wystąpi w godzinach wieczorowych w kinie „CASINO podczas 
demonstrowania cieszącego się niebywałem powodzeniem dźwiękowca pulskiego 

„EC М 
& ““ 

i przywita publiczność wileńską oraz rozdawać będzie swe łotografje 
Е (z własnym podpisem) 
  

W WIRZE STOLICY 
Pewien Polak pojechał do Włoci i za- 

trzymał sję, w jakjmś klasztorze nam noc. 

Bardzo goścjnnie go mnisi przyjęli — bra 

ciszek przyniósł mu do pokoju kołację: na 

talerzyku jajka na miękko, 

Sarmata połknął jajko j poprosił o drugie. 

Zdumiał się przeor, gdy bracjszek przybiegł 

doń z tem żądaniem, jednak wydał Nie 

minęło 10 minut, znów zjawia się bracj- 

szek. | 
— Ojcze? Cudzoziemiec prosj jeszcze 0 

jajko, 
— Co? Trzecje? Masz, niech pęka, sko 

ro tego chce, 

Narodek nasz zawsze 

apetytu,, 
Kto nie miał dzjadka, któryby mowił: — 

„indyk to głupie zwierzę — dia jednego za 
dużo, a dla dwóch za mało”, Kto nie siy- 

szał o tym ułanie, co to przyjechał zgtadnja 

ły do proboszcza i założył sję, że zje 80 

słynął z dobrego 

  

kołdunów, Je ji liczy głośno 69 — 70 — 

71, tu proboszcz, widząc, że 21е z nim i nie 

chcąc przegrać protestuje:: — nie 71. a dó- 

piero 67, 

— Nie, 71! 

— Skądże, przecje 67! 

- Co będziemy 51е КЮс — — д 

ułan, — lepjej zacznę od początku, 

| proboszcz przegrał, Choć coprawda о-- 

powiadają tę samą historję a propos Kata- 
rzyny i pewnego kczaka — ty|ko, że tam 

chodziło o co innego, 

Pamiętam, jak na mnie z respektem pa- 
trzano w Kozjatynie — na wielkim dworcu. 

Bo mój stryjek, ilekroć jechał do Kżj 

musiał w Kozjatynie się przesjadać cze 

kał na pociąg 20 minut. Przez ten czas pod 

chodził do bufetu j zaczynał jeść zakąski, 
potrawkį, różne rybki i wędliny od jedne- 

go końca j nim gruby portjer tubalnje ogł 

sił: „Fastow — Kijew wtoroj zwonok!“ — 
już stryjcio lądował u driigjiego krańca, Sa 

me puste talerze — cóż dziwinego, że . па 

'mnje spływała część blasku sławy stryjka, 

Piękne tradycje obżarstwa wznowjia о- 

becnije w Warszawie cukjernia Kolopowa,, 

Ogłosjła konkurs: kto zje więcej pączków? 

Wanunkį następujące: wpisowe 3 złote, 

przez pół godziny nożna jeść ile ме da, 

ale nie wolno popijać. Zwycięzca otrzymuje 

100 zł. Kto zgadnie dokładnie, jaką porcje 

skonsumuje zwycięzca, otrzyma premię — 

100 pączków. 

We wtorek tłok w Kolorowej fantastycz 

ny. Na estradę co raz włazj jakiś konkur 

sista, zasiada przed górą pączków j — za- 

6zyna Z początku jdzje dobrze — po pięt- 

nastce trudniej, pa 25 ciężko, a po trzydzje 

stce formalnie trzeba było palcem przepy- 

chać. Publiczność ołśniona — co za emo- 

cja! 

    

  

  

Konkursiści nie 'adalį na członków 

śmietanki towarzyskiej, A jak jch zachęca 

no: 

wyg 

Zapychaj brat! 

  

— Antek, dasz się tak Ty łachudyo! 

Ostatecznie po herojcznej wałce zwycię 

żył pan jaszczuk z ząwodu — bezrobotny, 

Pechłonął 43 pączki, czterdzjesty czwarty 
zgryzł do połowy, gdy zadźwięczał dzwo- 

nek: 30 minut! Drugje miejsce przypadła w 

udziale gazeojarzowi, obiecujący młodzie 

niec mał tylko 42 pączki na rozkładzie. Do 
wiedzjawszy się o kłęsce, zalat się łzami:— 

„to bez ta, że na objad wtrząchnąłem te 

dwie porcje grochówki,... — dowodził, 
l tak bezrobotny o żołądku godnym mil- 

liardera dostał 100 zł, Gazecjarz nieśmierteł 

na sławę wśród kolegów, widzowie zgod 

nie twijerdzji, że kino to bujda w porów- 

naniu, a pomysłowa cukiernia zarobiła wie 

cej, niż przez miesjąc: konkursjstów było 

przeszło 30, pączęk kosztuje cukiernię. 

groszy (sprzedaje pa 20), czyli że nawet na 

zawodnikach nie straciła, A jle skonsumo- 

wałj goście, którzy stali 

ściach, 

6 

nawet w przej- 

Karol. 
  

  

RESTAURACJA 

„PQ 

E ON pi 
Mickiewicra Nr. 11 

tel. 593 

Od dziś wprowadza nowość kryzysową stosowaną z powodzeniem w restauracjach stolicy wykwintne 

z 3* dań KOLACJE REKLAMOWE za 3* gr. 
w godzinach od 8 wiecz. do 12 w nocy. 

Koncerty od 10 wiecz. 
a 

„DANCING“ 

J 
u 
T 

Ceny trunków również zniżone. R 
Występy artystyczne od 12 nocy. o 

zwykły popołudniowy EM 
„Dancing- czarna kawa” [© 

Występy artystyczne. Upominki dla Pań. 
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0 BIBLIOTECE 
° I KSIĄŻKACH 

jesteśmy społeczeństwem o stabo 
rozwiniętych  zainteresowaniach .dla 
książki i, co za tem idzie, krajem o ni- 
skiej konsumcji książki. Mało się też 
nteresujerhy zorganizowanemi skupie- 
niami książek — mianowicie bibljote- 
kami. A właśnie współczesne dzieje 
bibłjotek wskazują na opłakany ich 
stan, którego groźnym symbolem — 
smutna perspektywa zamknięcia bibljo- 
tek miejskich w Warszawie. Przyczy- 
ny są różne, niektóre sięgają głęboko 
wstecz i do znudzenia są powtarzane, 
gdy biadamy nad naszem opóźnieniem 

"ma polu techniki i kultury i inne tkwią 
w dzisiejszej depresji, która ogarnęła 
wszystkie dziedziny naszego życia. 

Przy takim stanie rzeczy, każde 
poczynanie, skupiające się około książ 
ki i bibljoteki, równoznaczne jest pro- 
pagandzie kułturalnei, a każde wydaw 
nictwo, poświęcone tym problemom, 
zasługuje na uwagę czytającego ogółu. 

Właśnie słów parę chcemy poświę- 
cić dziełu, które się zrodziło z umiło- 

wania książki i pracy koło niej.. Jest 
niem opus zbiorowe „Na dziesięciole- 
cie Bibljoteki Miejskjej w Bydgoszczy”. 
1920 — 1930 r. wydane pod redakcja 
dyr. Witolda Bełzy i kustosza Teodora 
Brandowskiego, pomyślane jako księ- 
ga ku uczczeniu 10-lecia istnienia. B-ki 
w nowych, zmienionych warunkach. 

Założona w 1903 r. przez Niemców, 
w celach getmanizacyjnych, kończy 
'B-ka w 1920 r. swój pierwszy okres z 
chwilą, gdy przychodzi jej spełniać no- 
we zadania, wynikające z państwowo- 
ści polskiej. Równa się to reorganiza- 
aji od podstaw: polszczeniu księgozbio 
ru na drodze odpowiednich nabytków, 
oprocowaniu i społeczn. wyzyskaniu. 
O celach, środkach, i trudnościach in- 
formuje dokładnie artykuł naczelny T. 
Brandowskiego, przedstawiający po 
kronikarsku dzieje instytucji. 

Dziś B-ka Miejska liczy 63.000 
dzieł w 113.000 tomów; jest bibljo- 
teką ogólnokształcącą 0 mocnej pod- 
budowie naukowej. Wśród swych za- 
sobów liczy szereg pozycyj pierwszo- 
rzędnej wartości, iako to 2 inkunabuly 
— unikaty Światowe, a wśród zbio- 
rów rękopismiennych. Autograty dzieł 
Niemcewicza, Kraszewskiego, Sienkie- 
wicza Weyssenhoita i t. d. Ponesa, o 
tem 2-gi art. T. Brandowskiego, speł- 
ntający częściowo zadania katalogu 

Dane te mówia wiele o instytucji. 
Istotnie wśród bibljotek miejskich w 
Polsce — B-ka Bydgoska zajmuje jed- 
no z naczelnych miejsc po stołecznej 
B-ce Publicznej — zarówno co do li- 
czebności, charakteru księgozbioru, jak 
też poziomu ambicyj kierownictwa. 

Zakres wydawnictwa wychodzi 
wszakże poza ramy tei jednej instytu- 
cji. Artykuły ks. ]. Kleina, ks. K, Kan- 
taka F, Pohoreckiego kreślą dzieje in- 
nych księgozbiorów bydgoskich: księ- 

ży Bernardynów (z XVI w.), gimna- 
zjum klasycznego (z XVII w.). j. Bia- 
łynia-Chołodecki pisze o polskiej pla- 
cówce bibljotecznej w odległych Czer- 
niowcach. E. Łuniński notuje swoje 
impresje z B-ki Jagiellońskiej; A. Sze- 
мак — z B-ki kapperswilskiej. 

Ale to nie wyczerpuje zakresu wy- 
dawnictwa. Jest to zrozumiałe. Księga 
okolicznościowa poświęcona  bibij 
ce, musiała sięgnąć i sięgnęła też głę- 
biei — do procesu powstawania biblja 

  

„tek do metod pracy nad książką, aż do 
komórki składowej, do tego, co stano- 
wi właściwy atom w bibljotece — do 
książki samej. 

M. Sumowski poświęca gawędę bi- 

bljopolską powstaniu własnej bibljote- 
ki, zakładaniu poszczególnych jej zrę- 
bów. Istotnie pasja kolekcionerska mo- 
że wskazać każdemu, jak dojść do 
wcale pokaźnych zbiorów, byle zużyt- 
kować przytem także materjał zazwy- 
czaj odrzucany i korespondencję, ilu- 
stracje z pism, widoków, nawet... bi- 
lety wizytowe. Wykroczy wówczas bi- 
bljoteka poza najpotoczniejsze znacze- 
nie li tylko księgozbioru, obejmując 
wszelkiego rodzaju wytwory druku i 
pisma, stając się zarazem archiwum, 
kryjącem często cenne materjały. Ale 
to już wymaga speejalnego zamiłowa- 
nia, 

Bibljografji, a ściślej —- jej dzie- 
jom poświęcono 2 cenne, źródłowe ar- 
tykuły. S. Vitel-Wierczyński mówi o 
A. Junoszy-Kościszewskim (1774 — 

1844). W, Hahn — zaznajamia z rów 
nie zapomnianym bibljografem Gusta- 
wem Pawłowskim. 

Skąpo, bo zaledwie jadną rozpra- 
wą, reprezentowane jest  bibljotekar- 
stwo. Jest to symptomatyczne. - Jeśli 
bowiem na polu bibljografjj możemy 
się chlubić pierwszorzędnym  dorob- 
kiem, by tylko wspomnieć nazwiska 
Estreichera, Finkła, Korbuta — to w 

dziedzinie  bibljotekarstwa zdobycze 
nasze przedstawiają się o wiele skrom- 
niej. Tu istnieją jeszcze problemy do 
przedyskutowania i kierunki do wy- 
tyczenia. Takiem właśnie nowator- 
skiem na gruncie polskim  przedsię- 
wzięciem jest 
przedmiotowego, 
art. A. Lysakowskiego, 
Uniw. Biblį. Publ. w Wilnie, 

Ą wreszcie samo tworzywo—książ- 
ka. Specjalną kategorję stanowią książ 
ki rzadkie, nieliczne, Książka taka bu- 
dzi z reguły specjalny stosunek uczu- 
ciowy u szperacza, nakazując mu ucho 
wać ją przed zapomnieniem. 

]. Weyssenhoff chce wydrzeć nie- 
pamięci dawne kalendarzyki politycz- 
ne, zawierające pierwszorzędny mate- 
rjał źródłowy i domaga się bibljogra- 
ficznego ich ujęcia. S$. Srokowski cytu- 
je: charakteryzuje zwięźle szereg dru- 
ków mniej znanych, a ciekawych. A. 
Birkenmajer, pisząc o rarissi — ze zbio 
row B-ki Jagiellonskiei mian. o nowel- 
ce „„Diokles. Bašn atenska“, ustala z 
precyzją moment narodzin utworu w 

przedstawione w 
dyrektora 

zagadnienie katalogu: 

szacie drukarskiej, 
Osobną grupę stanowią artykuły: 

A. Kulwiecia o Towiańskim, F. Stopy 
© A. K, Mcińskim i Janie Śniadeckim, 
Szyjkowskiego — o „idei Polski jako 
przedmurza chrześcijaństwa, E. Wi- 
śniewskiego o Hoene-Wrońskini. 
Różne ze względu na przedmiot, mają 
tę cechę wspólną; że wychodzą poza 
ramy rozważań związanych z książką. 
Rozmieszczono je. pomiędzy innnemi 

artykułami, co nie zdaje się być cał- 
kiem trafne. Tą drogą artykuł o kata 
logu przedmiotowym dostał się mię- 
dzy wspomnienia o Towiańskim, a 
„ucieszne figliki o ksiąžkach“. Jasnem 
jest, že Redakcja nie chciała się ogra- 
niczyć do rozważań li tyłko bibljolo- 
gicznych t świadomie zakres rozsze- 
rzyła. Bez względu wszakże na to, że 
rozprawy Szyjkowskiego i Stopy są 
bardzo wartościowemi pozycjami wy- 
"dawnictwa, sądzimy, że przez wyelimi- 
nowanie artykułów niebibljologicznych, 
ksęga zyskałaby na jednolitości 1 о- 
siągnęłaby bardziej zwarta konstrukcję. 

Dbałość o rozmaitość sprawiła, że 
wpleciono szereg poezyj, poświęco- 
nych książce (M. Bielskiego, W. Hu- 
lewicza,  Kajsiewicza,  Pietrzyckiego, 
Rabskiej, Zbierzchowskiego). Pomysł 
to całkiem udany, pewne zastrzeżenia 
budzą tylko Stan. Brandowskiego „u- 
cieszne figliki o ludziach a księgach do 
brych y ztych“ — przeważnie niecie- 
kawe. Reasumują to, co się wyżej powie 
działo, wydawnictwo ma poziom nie- 

jednolity (jak to się zwykło dziać w 
ksęgach zbiorowych) ; obejmuje spo- 
ry zakres zagadnień związanych z 
książką, wykraczając też poza nie. 
Obok artykułów, stojących na wyso- 
kim poziomie, ma też takie, których 
celem popiularyzacja, zainteresowanie 
niefachowych czytelników. 

Wydane zostało b. starannie z du- 
żą troską o wygląd zewnętrzny. Tu 

wszakże możnaby żywić zastrzeżenia 
co do dróg, które obrała Redakcia, zdo 

biąc książkę okładką i winietami z wy 
dań polskich XVI w. W druku zasto- 
swano farbę szerwoną, na inicjały, zło- 
tą — na podkreślenia tekstu, niektóre 

cytaty i winiety. Spowodowało to dość 

przykrą pstrokaciznę, której nie okupu- 
ją zbyt rozrzutne marginesy. Układ 
drukarski nie zna podziału na ustępy, 
zawierające całostki myślowe; jest ca- 
łością zwartą, zróżnicowaną jedynie 
za pomocą czerwonych inicjałów. Tu 
możnaby wytknąć dogadzanie raczej 
oku, niż treści. Są to wądy, które nie 
pozwalają kwestjonować pietyzmu 
wydawniczego, ale każą się gruntow- 
nie zastanowić nad strona estetyczna 
naszych wydawnictw, nad skoordyno- 
waniem piękna z celowością. 

Bez względu na te zastrzeżenia, 
stwierdzić musimy, że dzieło jest nie- 
codziennem zjawiskiem w naszem ży- 
ciu wydawniczem i z tego tytułu, nie 
wolno go pominąć milczeniem, ani 
też skąpić słów uznania dla Redakcji. 

H. Hieb-Kaszańska.
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EPILOG SĄDOWY KATASTROFY KOLEJOWEJ 
pod Białymstokiem 

WIŁNO, — W dniu 7 sierpnia r, ub, Wil- 
no objegła wieść o ciężkiej katastrofie ko- 
lojewoej, jakiej uległy pociągi wileńskie jdą- 
ce z Warszawy, 

Według nadeszłych z miejsca wypadku 
wiadomości, przebieg katastrofy był nastę- 
pujący: 

O godzjnie 2 m; 45 pociag osobowy ur, 
721, idący z Warszawy de Baranowicz, zmu 
szony był zatrzymać sję przed posterunkiem 
telegraficznym Baciuty, odległym od Łap o. 

nie dojeżdżając posterunku, zatrzymał się w 
polu wskutek zepsucia lokomotywy, 

W chwili gdy stacja Łapy otrzymała met 
dunek z Baciut, wypuszczono z Łap pociąg 
pośpieszny i dopiero maszynista tego pocią- 
gu Grymczewski po ujechanju 14 kilome- 
trów zauważył przez mgłę przeszkodę i usi 
ołwal pocjąg zatrzymać, Mimo nadłudzkich 
wysiłków dzjelnego kołejarza, który niezwa- 
na posterunku, pocjągu nie udało się całko- 
wicje zahamować, niemniej jednak siła ude 

  

9 klm, w celu naprawienia lokomotywy, któ 
ra uległa nagłemu zepsuciu, 

W tym samym czasje ze stacji Łapy z0- 

stał wypuszczony pociąg pośpieszny War- 
szawa — Wilno — Zemgale, ktory o godzi- 
nie 3 m. 2 wpadł z tyłu na ostatnie wagony 
pociągu osobowego, niszcząc je doszczętnie. 

Z pod rumawisk rozbitych wagonów wy 
dobyto cjała czterech zabitych: Jana „Kory- 
ckiego, żołnierza KOP,, Zygmunta Ciborta, 
podchorążego 9 p. strz, K,, harcerkę |anine 
Domańską z Trok į Rubina Lewinkina z Raj 

Tragicznie zmarli znajdowali się w chwi 
Н katastrofy w ostatnim wagonie z prze- 
działami Il i III kl, j zostali wprost zmiaż- 
dżenj przez wałące się żelazo i drzewo. 

Wskutek zderzenia trzy wagony pocjągu 
osobowego zostały rozbite, jak również pa- 

rowóz pocjągu pośpiesznego wyskoczył — 2 

szyn j stoczył się z nasypu, Tak samo znisz 
czeniu uległ wagon pocztowy, З 

Wstępne dochodzenie wykazało już, że 
wfnę w tym wypadku ponosi służba kolejo- 
wa, a w pierwszym rzędzie posterunek te- 
legraficzny w Bacjutach w osobie dyżurne- 
go Jana Ašcika, który przedwcześnie nadał 
do Łap wiadomość © przejścu pociągi 050- 
bowego podczas, gdy faktycznie pociąg ten, 

żając na bezpośrednio grożące mu niebezpie 
czeństwo, do ostatniego momentu wytrwał 

  

rzenia byia o wiele mniejsza, niż mogła być, 
więc tem samem j skutki katastrofy nie roz- 
szerzyły się na dałsze wagony obu pociagów, 

Jak powyżej jest zaznaczone, przyczyną 
"wypadku był telegrafista z Bacjut, niemniej 
jednak śiedztwo roztoczyło się i na obsługę 
pociągu osobowego, bowiem nie wyjaśnione 
Jot dlaczego mimo posiadania petard į dość 
czasu na rzucenie takowych przed  pocie- 
giem pośpiesznym, tego nie uczyniono i 
przez to dopuszczono do katastrofy, 

SĄD NAD WINNYMI KATASTROFY 

Prócz Aścika, do odpowiedzialności po- 
ciągnięto obsługę pocjagu osobowego w о- 
scebach kierownika pociągu Eugenjusza Sku 
pio, jego zastępcy Kazjmierza Penso i koń- 
cowiego konduktora Józefa Borkowskiego, 

Wymienieni, przez karygodną lekkomyśl 
ność nie ustawili żadnych sygnałów i mimo 
posiadanych petard nie ułożyń ich przed 

nadbiegającym pociągiem pośpiesznym. 

W wyniku długiego śledztwa czterej wy 
mjenjenj kolejarze, stanęli onegdaj przed 
Sądem Okręgowym w Białymstoku, 

Po rozpatrzeniu sprawy, zcadaniu eksper 

tów i świadków Sąd wydał wyrok skazu- 

jący Aścika na 2 lata więizenia, Skupio — 
na 6 miesięcy. więz, j Penso — na 4 mies. 
więzjenia, Borkowskiego uniewinniono. 

BURZA ŚNIEŻNA 
WILNO. Kolejna burza połą- 

<zona ze znacznemi opadami 
śnieżnemi przeszła nad miastem 
i powiatami. ; 

Wicher zerwał kilkanaście 
szyldów, uszkodził przewody, 
zniszczył kilka drzew w agro- 
dach. Е 

Karetka pogotowia ra'unko- 
wego wezwana do wsi Góry © 
mały włos przejeżdżając przez 
tor kolejowy nie wpadła pod 
pociąg. Jedynie w ostatniej chwiii 
zauważył szofer wśród Siine| za- 
'mieci światła porowozu i zdołał 
karetkę zahamować | uniknąć 
w ten sposób katastrofy. 

W pow. wil,trockim wiatr 
wywrócił kilkanaście drzew i za- 
sypał wszystkie drogi. Komuni- 
kacja autobusowa w Sku ek tego 
została przerwaną. Chłopi jadący 
w nocy na targ zawrócili z drogi 
z powrotem do domów. Podobny 
huragan szalał nad pow. Świę- 
ciańskim I oszmiańskim. 

Na pograniczu Służba była 

bardzo utrudniona. Patrole raz 
po raz wchodziły na cudze tery- 
torjum I dopiero po dłuższem 
błądzeniu wracały z powrotem. 

Koło iwieńca zbłądził w sku- 
tek zadymki 14 letai Dymitr 
Ruzgalew, syn zast. komendanta 
sowieckiego na tym odcinku. 

Również podczas burzy prze- 
szło na nasz teren 11 chłopów 
zbiegłych z pod Zasławia. 

Wreszcie na teren Iltewski 
zbłądziii z saniami i koniem 
Maciulewicz Wł. I E. Krupief, 
których strażnicy litewscy odcin- 
ka granicznego Kołtyniany za- 
trzymali | uwięzili w strażnicy. 

WYPADEK PODCZAS ŚNIEŻYCY 
Onegdaj wieczorem w czasie 

wielkiej zamieci śnieżnej wpadł 
do jeziora Karynki w gm. Jaž- 
wińskiej Jan Balewicz z synem 
ignacym wraz z saniami napeł- 
nionemi zbożem. Balewicz przy- 
gnieciony Saniami i workami 
utonął, syna jego wieśniacy ига 
towail. 

Afera radnego socjalistycznego Stępniaka 
100 TYSIĘCY ZŁOTYCH UTONĘŁO W KIESZENI MALWERSANTA 

WILNO, — Śledztwo w sprawje malwer 

sacji popełnianych przez asesora kolejowe- 

go, radnego z socjalistycznej listy nr 2 Stęp 
nijaka zatacza coraz szersze kręgj, : 

Jak się okazuje Stępniak dopuszczał się 

systematycznych fałszerstw list uczniowskich 

od dłuższego już czasu j przez to suma 

przez niego zdefraudowana przewyższa zna 

cznie pierwsze obliczenia i sięga 100 tys. 

zł. 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie © 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej "pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogėlnego użytku 

plażą z piaszczystym 
brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILN ', MICKIEWICZA 4. 

  

dogodnym dla kąpieli 
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SOBOTA 

Dziś 6 Wsenód słońca g. 7.34 

s e 2 Zachód słońca g. 16.48 
Zapustna 

A Tyma 4 
spostrzeżenia Zakładu __Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 5 lutego 1932 roku, 

Ciśniente średnie: 766, 

Temperatura Średni 

Temperatura najwy 

'Tepmeratura najniższa: 

Opad w mm.: 0,9, 

Wiatr: północny. 

Tendencja: silny wzrost, 

Uwagi: zamieć, 

13. 
2 —2 

—н 

   

  

` NABOŽENSTWA 
— Msza Św, ogólnoakademicka, — W 

niedzielę 7 łutego o godz. 10-ej w koście- 
łe Św. Jana zostanie odprawiona Msza Św. 
ogólnoakademicka, ze wzgędu na przypada- 
jącą rocznicę koronacji O. Św. Piusa Х!. 
Msza Św, będzie recytowana, celebruje ks. 
Pr, |. Świrski, kazanie wygłosj ks, Dr W, 
Meysztowicz. Ogół Młod: Akademickiej 
proszą o gremjałne przybycje: 

Sodałjcja Marjańska Akademików, Staw. 
Kat. Mł, Ak, „Odrodzenje", Sodafcja Marjań 
ską Akademiczek, Ak, Koło Misyjne, Korpo- 
racja Conradje. „Inventus Christiana", 

MIEJSKA 
— Wilja stanęła. Już od rana 

dnia wczorajszego płynęła po rzece 
gęsta kra, potęgowana przez silny 
12-sto stopniowy mróz z wiatrem. 

Po obu stronach rzeki narastały 
przy brzegach coraz to nowe warstwy 
lodu zwężając z godziny na godzinę 
szerokość ł.żyska rzecznego. 

O 8-ej wieczór kra płynęła niemal 
że zwartą masą i coraz to wolniej, 
zaś krótko potem Wilja całkowicie 
stanęła w rejonie Antokolu. Dalej — 
w okolicach Zielunego Mostu — wid- 
nieje wolna od lodu przestrzeń. 

— Legitymowanie kontrołerów elektrycz 
ności, — Wobec zdarzających sję wypad- 
ków kontrolowania instalacji elektrycznych 
przez osoby niepowołane, Z Elektrowni Miej 
skjej aowjadujemy się, iż w próbnych пму- 
padkach należy żądać od  funkcjonarjuszy 
Elektrowni — legitymacjj, a w razie watpli 
wości nigezwłoczne powiadamiać Dyrekcję 
Elektrownj, 

— Pomoc bezrebotnym, — Grupa bez- 
robotnych (samotnych) wniosła do Woje- 
wódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia 
zażalenia na nieudzjelenie im pomocy, Spra- 
wą tych skarg zamnteresował się p. jewo 
da i na jego zarządzenie zostało w 
że pracy oraz pomocy w naturze ud. się 
istotnie w pierwszym rzędzje bezrobotnym 
żyw.cje'om rodzjn, co jest słuszne. Bezrobot 

ni samotni (kawalerowie lub  niezamężne) 
otrzymują pomoc w postacj gorącej strawy, 
a ci z nich, którzy mają na utrzymaniu ro- 
dzicówi staruszków niezdolnych do pracy, sa 
w poszczególnych wypadkach skjerowywani 
w drodze wyjątku na kilkudniową pracę do 
robót użyteczności publicznej, P, wojewoda 
polecił zbadanie listy nazwisk, złożonej 
przez bezrobotnych we wspamnjanem — па 

wstępie zażaleniu. — Ма 18 sprawdzonych 
(czytelnych) nazwisk okazało się, że 5 z 
tych osób wogóle nie zwracalo się do Komi 
tetu o pomoc. Trzy dalsze osoby, mimo jż 
zakwałjfikowane, jako zasługujące na po- 
moc, nie zgłosły się po pomoc żywinościo 
wą, Trzem osobom odmówiono pomocy, ja- 
ko — zdaniem komisji kwalifikacyjnej — 
niepotrzebującym wsparcja, Reszta zaś zo- 
stała przez Komitet zaopatrzona w żywność 
i opał, 

WOJSKOWA 
— Baczność podoficerowie rezerwy, W 

medzielę dna 7 lutego r,b, o godz. 16 w łoka 

lu Federacji PZOO. (Żeligowskiego 4) od- 
będzie się zebranie jnformacyjne, poprzedzo 
ne odczytem p. kpt. Szydłowskiego na te- 

mat „Przeprawy“. 
Ponadto będą poruszane aktuałne į bar 

dzo ważne sprąwy w zwązku ze zjazdem de 
legatów w Warszawie, 

Obecność wszystkich członków konieczna. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Odczyt Profi. Dra Wincentego Luto- 

sławskiego, — Przypominamy, że staran'em 
Waleńskiego Koła Kowalį į Towarzystwa jm. 
Dante Alighieri, z okazjj 50-lecia dzjała!no- 
ści wykładowej Wincentego Lutosławskiego, 
rozpoczętej w Ryskiej Arkonji 11 lutego 1882 
roku wykładem o celach poczji, odbędzie s'ę 
w Aulj Kołumnowej Uniwersytetu Stefana 
Batorego dzjś, w sobotę 6 bm. punktualnie 
o godzinie 17 publiczny i bezpiatny wykład 
Prof, Lutosławskiego pt. Dziady Mickiejwicza 
i Dante, Wstęp wolny @а wszystkich. - 

SZKOLNA 
— Szkoła języków Obcych. — Instytut 

Nauk Handl.-Gospqdarczych organizuje z 
dniem 1 lutego rb, dla dorosłych Szkołę Ję- 
zyków Obcych (angielskj, franc, i niemie- 
ckį) w godzinach od 5—8 popoi. Zgłoszenia 
jeszcze się przyjmuje, prospekt j informa- 
cje w Sekretarjacje Instytutu N. H, С. przy 
tł, Mickiewicza, gmach Bracj Jabłkowskich. 

KOLEJOWA 
‚ — Kto lest uprawniony do kontroli bile- 

tów w pociągach, — Dyrekcja kołejowa w 
Wilnie wydala zarządzenie w sprawie kon- 
tro! biletów i dokumentów podróży na ko- 
lejach wileńskiej dyrekcjj, Do kontroli uprawi 
nienj są bez specjalnego upoważnenia przed 
stawiciełe Najwyższej lzby Kontroli Pań- 
stwa, Głównej Inspekcji Komunikacji, naczeł 
nicy wydziałów, kontroli oraz ruchu. Ponad- 
to uprawnieni są do kontroli kontrolerzy po- 
ciągów oraz funkcjonarjusze posiadający spe 
cjalne upoważnienie, wydane przez Minister 
stwc Kamunikacji, lub przez naczelnika wy- 
działu kontroli i dochodów dyrekcji kolejo- 
wej, 

RÓŻNE 
— Ku uwadze komendy straży ogniowej. 

Podczas wczorajszega ałarmu -pożarowego 

na ul. Gazowej, przybywające samochody 

straży ślizgając sję po pochyłej jezdni, nie 

mogły podjechać przed dom, gdzie wybuchł 
żar, Czy nie należałoby koła samochodów 

        

   

  

     

   

okręcać łańcuchami, co znacznie usprawni- 

łoby akcję ratowniczą į zapobjegłoby niepo 

trzebnym widowjskom w rodzaju takich, jak 

meliśmy wczoraj, 

Newe paraije katolickie. 
Dzięki usiłnej działalności pasterskiej, na Po 
lesiu przybyło kilkanaście nowych  рага 
rzymsko-katolckich, Powstanie nowych pa- 
arji na wschodniej rubieży Rzeczypospolitej 
przyczynia się do wzmocnienia wiary į pol 
skoścj na ziemiach wschodnich, 

— Delegaci piekarscy na ziazd do War 
szawy, Z powodu ciężkiego kryzysu, prze- 
żywanego obecnie przez przemysł pjekarski 
m, in. z powodu spadku konsumcji pieczy-, 
*wa, szerzenia sę potajemnego piekarstwa, 
nie ponoszącego żadnych ciężarów podat- 
kawych Centralny Związek Piekarzy zwo- 
łał na dzień 14 bm, do Warszawy ogólno- 
krajowy zjazd cechów piekarskich, Na zjazd 
ten wyjeżdża z Wilna delegacja piekarzy w 

osób. Na zjeżdzje będą omawiane 
bolączki przemysłu piekarskjego, 

BALE I ZABAWY 
— II Doroczny Bal Samorzadowcėw, — 

Dnia 6 lutego 1932 r. odbędzie się Jl Doro- 
czny Bał Samorządowców, urządzany przez 
Koło Samorządowców słuch. I,N.H.S, m sa- 
lach Instytutu (Mjck'ewicza 18) Ceny wstę 
pu specjalnie znjiżone: zwykły zł, 4, akade- 
mjicki —— zł, 2, Zaproszenia nabywać moż- 
na w Sekretarjacie Bratniej Pomocy, oraz na 
Wydz, Samorządowym Instytutu (Mickjewi- 
cza 18). Ewentualny zysk przeznacza  sję 
na pomoc w studjach niezamożnym czton- 
kom Koła, 

— Wileūskie Towarzystwo Wióślarskie 
zwyczajem lat poprzednich urządza Bal w 
dniu 6 lutego br, w Satach Hotelu Georges'a, 

Pełni humoru j werwy nasze wjošlarki į 
wioślarze wprowadzają u sjebie na Balach 
miły beztroski nastrój, — śpjeszcje więc tam 
wszyscy, kto chce się naprawdę zabawić. 

Do tańca przygrywać będzie pjerwszorzęd 
na orkiestra, ы 

Calkowity dochód przeznacza Się na od- 
budowę zniszczonego taboru | umocowania 
nabrzeża, 7 

— Dziś! Dziś! Dancing — Zapusty. Przy 
pominamy wszystkim zaproszonym oraz 
tym, którzy jeszcze nie zaopatrzylji sję w 
zaproszenia, iż dzisiaj w cukierni B, Sztral- 
la (róg Tatarskjej) ostatnia najweselsza so- 
bota karnawału, Początek o godz, 23 — 
prosimy © punktualne przybycje, by kołdu- 
ny z wystygły. Wstęp 2 zł, akademickie 
ŻĘ NE 

     

  

   

   

    

* Dochód na T-wo „P,ż.P,* 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26* — w Teatrze na Pohulan 

ce, — Dziś, w sobotę, dnia 6 bm., o godz. 
8 wiecz, ukaże sję sensacyjna sztuka Istva- 
na Mihały „Mam lat 26", niegrana jeszcze w 
Po!sce. Nowość tę, cjeszącą się w Wilnie 
kolosałnem powodzeniem wprowadził na na 
szą scenę reżyser W. Radułski, Obsadę sta- 
nowi cały niemal Zespół Teatrów Miejskich, 
dekoracje zaś projektował _' W. Makojaik. 
„Mam łat 26" zdobyła rekordowe powodze- 
nie dzjęki aktualności poruszonych zagad- 
njeń i cjekawemu ujęcju scenżcznemu. 

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

nia, Dzjś, w sobotę, dnia 6 bm., o godzinie 
8 rwiecz, ujrzymy przemiłą komedję Hirsch- 
felda „Ta, której szukamy” w reżyserjj Sta 
nisławy Wysockiej, W rołach głownych sze 
rakie pole do popjsu znajdują: pp. Szpakje 
wiczowa — jako czarująca „Matka“, Mare 
cka — jako wysportowana współczesna pan 
na, Milecki — jako miody soortsmen oraz 
Zastrzeżyński w roli starszego, wytworne- 

go pana, : 
Jutro o godzinie 8 — „Ta, której szuka- 

my“, 
— „Dawne czasy, dawne piešnį“ — w Te 

atrze na Pohułance, Dzjś, w sobotę, dnia 
6 bm., o godzjne 5 odbędzie sję wido- 
wiska na cele T-wa św, Wjncentego a Pau- 
lo, W penwszej części widowiska ujrzymy 
inscenjzowane pieśni, poezje oraz tańce w 
wykonaniu pp. Hendrychówny, S, Zeljń- 
skiej, T. Lisjeckej craz M, Bieleckiego, AL 
Ludwjga i Z. Karpińskiego. Druga część wy 
pełni komedja Al. Fredry „Pan Benet“, w 
wykonaniu pp. Klementyny Zastrzeżyńskiej, 
Ziemowita Karpińskiego, Stanisława Skolj- 
mowskjego i Marjana Bjeleckiego, zarazem 
reżysera sztukį. Role „Beneta“ cdtworzy p. 
bar. Weyssenhoff, 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POŁUDNIOWE: 

Teatr na Pohułance — „Hulla di Balia* W 
najbliższą niedzielę, dnia 7 bm;, o godzjnie 

4 pp. ukaże sję iw! Teatrze na Pohułance szam 
pańska farsa „Hulla dj Bulla“, jako przed 
stawienie Zwiiązkowe, 

Teatr w „Lutni* — „Burza w szklance 
wody*, — W nadchodzącą nedzielę, dnia 
7 bm., 6 godz. 4 pp, ujrzymy po raz ostat 
ni w sezonie świetną farsę „Burza w szklan 
ce wody", po cenach zniżonych, Arcykomj- 
czne przygody kundełka „Dudusja” jego przy 
jaciół oraz prześładowców wywołują wybu- 
chy śmiechu na rozbawioneį widownį, 

Doroczna Reduta Artystów Teatrów Miej 
skich, Cate Wilno oczekuje z wjelkjem zajn 
teresowanjem dorocznej Reduty Artystów 
Teatrów , Wileńskich, która odbędzie sję w 
poniedzjałek, dnia 8 bm,, w salach Kasyna 
Garnizonowego,  Wytworne towarzystwo, 
świetna orkiestra oraz szereg niespodzianek 
zapewniają wesołą zabawę, /Ceny wejścia 8 
zł, i 5 zł, Uprasza sję osoby, które dotąd 
nie otrzymały zaproszeń, o zostawienie swo 
ich adresów w kasje Teatru, celem umożli 
wienia jaknajszybszego wysłania zaproszeń, 

— „Fenjejankį“ na Pohulance. W ponie 
działek dnia 8 b.m, о godz, 8 wiecz zosta- 
nie ponownie odegrana przez młodzież gimn, 
im. ks, A, Czartoryskiego, oraz j. Słowac- 
kiego — tragedja Eurypidesa „Fenicjanki". 

Wiidowisko to, które ze względu na wy- 
soki poziom wykonania spotkało się z uzna- 
niem krytyki i pubłicznoścj, powinno zajnte 
resować szersze koła inteligencji, interesu- 
jącej się wysiłkiem zbiorowym naszej mło 
dzieży, 

Dochód z przedstawienia przeznacza, się 
na Bratnją Pomoc, 

— jutrzejszy recjtal pieśni Z, Protasewi 
cza, Jutro, w medzielę wystąpi w sali Kon- 

  

POS: 

.serwatorjum, rokujący wielk'e nadzieje. arty- 
styczne, młody Śpiewak wjlnjanjn Zygmunt 
Protasewjcz z recitalem arji i pieśni, 

Obdarzony pięknym głosem Z, Protase- 
wicz porywa j zachwiyca publiczność. 

Bilety — w bjurze podróży „Orbis*, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: „Ciebje tylko kochałem”, 
Heljos: „Bezimienni bchaterowje”, 
Hollywood: „24 godziny”, 
Casino: „Cham, 

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

Е 
- 

         
wkłady już od jednego złotego 

można nabywać w P. K. O. 

  

' 

W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszy m 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? : 

Nabywając ® 

PK 0. 
KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

| ub DOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 
Na książeczkę oszczędneściową zwyczajną P. K. O. pizyjmuje 

jową, składając miesięcznie po 8 złotych, można wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych losowaniach tych książeczek. 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

po 20, 50 i 100 złotych za jednorazową wpłatą. 

E Po latach 10-ciu wartość tych dowodów podwaja sięi wynosi 
Ё 40, 100 i 200 ztotych, 

które pł.tue są na każde żądanie. Dowody oszczędnościowe można 

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

RZEC 
Jeżeli chcesz mieć ulokowaną gotówkę bezpie(znie 
5 dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamietaj 
9 udogodnianiach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

— E ———— 

CENTRA' A: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwów, Wilno 
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począwszy. Na książeczkę prem 

i jej Oddziałach w odcinkach 

I 
TT
YV
VV
VY
TY
TT
TV
YV
TT
YV
YV
YY
YY
Y 

` 

UAAAAAASAAMAAAAS SAAAAA AAA A AAA AAA AAA AAA AAA AA AAA AŠ AAA AA AAS AA AAA AAA AAA 
ED i iii k 

YWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

BANDYCKI NAPAD 
Wczors] па szosie prowadzącej z 

Wilna do Me]szagoły znaleziono nie- 
przytomnego mężczyznę, który miał 

związane ręce | nogi powrczami. Nie- 
znajomego w stanie nieprzytomnym 
przywleziono do pogotowia ratunkowe- 

go w Wilnię. Jak ustalono nazywa się 
sn Adam K milewicz z zawodu stolarz 
z Wilna. Kamilewicz powracał od brata 
swego z Mejszagoły gdzie otrzymał 50 

POD MEJSZAGOŁĄ | 
dolarów na ślub, W drodze do Wilna 
napadło go 3 osobników. którzy pod 
grożbą śmierci zrabowali mu pieniądze, 
a następnie związai I rzucili do rowu. 
Kamilewicz przeleżał w Śniegu КИКа 
godzin, wskutek czego odmroził nogł 
ręce i twarz, W stanie poważnym od- 
wiezłono go do szpitala. Policja zarzą- 
dziła energiczne dochodzenie. 3 

Sześć pożarów w ciągu dnia 
KATASTROFA Z SAMOCHODEM STRAŻY POŻARNEJ 

WILNO, — Wczoraj z racji nastanja chło 

dów, a tem samem intensywniejszego ogrze 

wania mieszkań na terenie miasta zdarzyło 

się aż 6 pożarów, a m, jn, na nl. Cichej i, 

Sapieżyńskiej 9, Literackim 9, 

Straż ogniowa pracowała bez przerwy 

cały dzjeń na mieście niepokojsna ciągłemi 

  

alarmamj, Wszystkie pożary zdołano ziokali 

zować, niepowodując większych strat. 

w godzinach popołudniowych samochód 
straży „Wisła”* śpiesząc do wypadku na ul, 
Kalwiaryjską, uległ katastrofie, Auto wpadło 

na słup i uległo uszkodzeniu, Na szczęście 

wypadku z ludźmi nie było. 

  

Konkurs filmowy „Casina” 
Wyświetlanie „Chama'* zbliża się ku koń 

cowi, — Wczoraj występował w „Casinie* 
bohater „Chama* Mieczysław Cybulskj, roz 
dając publiczności swoje fotografie i auto- 

grafy, Dzisiaj p. Cybulski wystąpi rówmież, 
— Zamieszczony kupon zniżkowy , ułątwia 
ujrzenje doskonałega aktora na ekranie į 
przed ekranem  , Tad, C. 

  

NA FiLM 

| Kupon ssCHAŃ 
znizkowy — 

W DŹWIĘK. KINO 

„CASINO“— 
ważny na dzień 6. Il. 1932 r. 
  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Zuchwałe włamanie 

do sklepu. — W dniu 4 bm., mię 
dzy godz. 19,30 a 20,30, do sklepu Ło 
zińskiej Luby, przy ul, Wileńskiej 2, 
zapomocą dobranego klucza tub wytry 

cha dostali się złodzieje i skradłi 2 pa- 
tefony, 75 płyt, 2000 szt. igieł gramo- 
fonowych, oraz z przyległego do skle- 
pu pokoju różną bieliznę, łącznej war- 
tości 1200 zł. 

— Uparta samobójczyni. — Augu-, 
stynowiczówna Jadwiga (Brzeg Anto- 
kolski 17) zapomoca przecięcia żylei- 
ką arteryj na prawej ręce usiłowała po 
zbawić się życia.. Pogotowie odwiozło 
desperatkę do szpitala św. Jakóba w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczy- 
па — nieporozumienia rodzinne. Przed 

dwoma tygodniami Augustowiczów- 
na po raz pierwszy targnęła się na ży- 
cie, rozcinając arterje podczas pobytu 
w łaźni Straussa. 

— Požar przy ul. Sapieżyńskiej, — Dzjś 
o godzinie 2 pp, z przyczyn bliżej n'eokre- 
śłonych wybuchł pożar przy ul. Sapieżyń 
skiej na Antoko!u, 

— Hamulcowy między wagonami, — W 
dniu 3 !utego rb, o godzinie, 14 na stacji 
kolej wąskotorowej Telechany hamulcowy 
Michat Chowickij przy zczepianiu wagonów 
trafił pomiędzy zderzaki wagonowe j doznał 
zgn'ecenja prawej ręki nad łokcjem, Poszko 
dowanemu udzjełono pomocy lekarskiej w 
miejscowej Kasje Chorych,, 

— Pajęczarze, — W dniu 4 bm, nieznani 
sprawcy dostali sję na strych domu przy ul, 
Nowogródzkiej Nr 15 i skradli na szkodę 
Goldsztejn Pes; bieliznę pościełową warto- 
ści 300 zł, 

— Fałszywy bilon, — W dniu 3 b. m. 
Pszczełowski józef (Raduńska 36) dostar- 
czył do komįsarjatu PP, m, Wilna fałszywa 
monetę 2-złotową, którą ał od Biel- 
kon Józefy (Kasztanowa 3). 

  

OSZMIANA 
— Samobójstwo, — Mieszkaniec Muro- 

wanej. Oszmianki Jan Markowski wskutek 
depresji morałnej i ciężkiego stanu materjal- 
nego wystrzałem z rewolweru w! skroń ode- 
brał sobje życie, Trupa zabezpieczono do 
przybycja władz śledczych. 

b poda A 
Od przybytku głowa nie bojį! Rozumuje 

tak każdy, kto dba o swoją kieszeń, Dziś 

jednak przysłowie to uległo cjowej zmia 

nie, Ponieważ o przybytku wogóle 

być nje może, mówi się tylko o przybyt- 

ku podatków. Stąd prz vie: „Od podat- 
ku bez przybytku głowa nie belj". Ponjeważ 

jednak rzadko się zdarza, aby podatek był 
bez dodatku, więc przeważnie wszystkim 

głowa boli! Stwjerdzić to mogą wszyscy ci, 

którzy wiedzą, co to jest sekwestrator, 

I to nje taki „tutejszy* „mjastówy*, ko 

"munalny niby, z którym najczęściej o podat- 

ku łokałowym trzeba mówńć i jęszcze od 
biedy mozna się dogadać, ale ten rekin ze 
zburzonego, bałwanami morza, ten postrach 

z Izby Skarbowej, Często przeraźlywa zmo 

ra sekwestratorskiej teczki 'sjęga w krainę 

fantazji i baśni. Wali się raptem na przykla- 
śniętego już prawie de ziemii pana X, nakaz 
płatniczy. Udeptaną ścieżką idzie p. X, do 
Izby, Powiada, że obrotu takiego nawet we 

śnie nie wądział, a czcigodna Władza poda- 

tek obrotawy w sążniste cyfry ticzy, « 
Po nitce do kłębka, co się okazuje? Pan 

X. w przystępie dobrego humoru i optymi- 

zmur sprowadził z fabryki towar, Dajmy na 

to: gwoździe. W księgach fabrycznych figu 
ruje jego nazwisko jako odbiorcy, 

Towar trzeba jakoś sprowadzić do Wił 

na, Sprowadził go p. X. kołeją. W księgach 

biura transportowego figuruje rtazwisko p. 
X. jako klijenta, Wreszcjć towar jest na 

miejscu. Pan.X, jako porządny, kupjec wcią 

ga go do ksjąg handlowych, aby ułatwić 

pracę komisji szacunkowej, Tymczasem dziw 

mem zrządzeniem losu i fantazji niewiado 

mo: czyjeį, towar pana X, urósł potrójnie. 

Raz notowany był w fabryce, raz w biurze 

transportowem i raz w sklepie — więc trzy 
razy jeden — trzy! Stąd obrót kolosałnyzy, 
stąd podatek potrójny! Wygodna arytmety | 

ka, ałe nie dła wszystkich! 

      

mowy | 

  

 



                  

ŚWIĘCIANY 
— Zabójstwo. — We wsi Wielkie 

Mizary, gm. święciańskiej na przecho- 
dzącego Bronisława Saulela, mieszkań- 
ca tejże wsi napadło kilku osobników, 
którzy zadali mu kilkanaście ran w 
piersi i głowę. Saulal pod razami na- 

" pasiników sktukiem upływu krwi zmarł 
nie adzyskawszy przytomności. Poli- 
cja zarządziła poszukiwania za morder 
cami. Powód morderstwa narazie nie- 
znary, 

SPORT 
OKRĘGOWE ZAWODY ŁYŻWIARSKIE, 

M tych dmach nastąpi otwarce własnej 
stzgawk: wiłeńsi o Twa Łyżwiarskiego 
4 ul. Mickiewįcza į Garbarskiej, na 

" której ku uczezenjiu l0-łecja Poiskego Zw. 
Łyżwiarskiego i Wlleńskjego T-wa Łyżwiar 
skiego, Zarząd urządza w dniach 6 j 7 lute 
go święto sportowe, w którem wezmą u- 
dział: w zawodach okręgowych « pokazach 
w jeździe figurowej pań, panów į parami 
mistrzowie Polski: panie: Rudnicka Marta 
Śniadecką Ludwika, Cukjerówna Jadwiga, 
Chochlewska Barbara į panowie kap, Trener 
Alfred, Sadow: Władysław, jnż, lwasje- 
wicz + Staniszewski Bolestaw, jak rówujeż 
miejscowi zawodnicy, wediug następujące 
ge programu, 

W dniu 6 iutego w sobotę o egodzinie 

6 pokazy mistrzówi Polski i mięjscowych za- 
wodnkow w jeżdze figurowej pań, panów i 
parami, 

W dniu 7 sutego — niedziela — godz, 10 
poświęcenie Ślizgawki przez ks, Markowskie 
go | podniesienie flagi T-wa, godz. 11 — 
Zawody o mistrzostwo okręgu w jeździe Ii 
gurowe;, solowej i parami, Godz, 12 — po- 
kazy 'm jeździe figurowej pań, panów i pa 
€ami gą odzina 5 — 6 pokazy, 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce szanowny Panie Redaktorze! 
/'W związku z umjeszczonemj w Nr, 106 

z dnja 9-V 31 r, į Nr, 209 г @та 121X 
Sl r. Pańskiego poczytnego pisma wzmian 
kami o rzekomem przywłaszczeniu przeze- 
mnie 4000 zi, przeznaczonych na wypłatę 
poborów służbowych personelowi Wydzjalu 
Hlektrycznego — Magistratu m, Wilna — 
proszę o przytoczenie załączonego do niniej 
szego prawomocnego postanow,enia Proku- 
«+atora Sądu Okręgiwego w Wilnie w po 
wyższej sprawie: 

DQ PANA PROKURATORA SADU 
OKRĘGOWEGO W WILNIE 

Przedstawiając w załączeniu akta docho- 
dzemja w spraw.e przywłaszczenia pieniędzy 
przez buchalt Magstr m, Wina Antonego 
Bielawskiego (art. 578 cz, Vi II K.K.) na 
mocy art, 246 KPK, wnoszę 0 umorzenje do, 
chodzenja z powodu braku dowodėw winy, 

Podprokurator (—) Achmatowicz 
POSTANOWIENIE, 

Prokurator. Sądu Okręgowego w Wilnie 
mia 19 stycznia 1932 r. na zasadzje art. 246 
KPK. postanowił: 

1) dochodzenie umorzyć z powodu braku 

posziak, 
2 zawiadomić Magistrat m, Wiłna, 

MP. 

    

  

      

    

   

  

w, z.Prokurator (—) Stetkiewicz 
Zgodność niniejszego adpjsu z oryginałem 

zaświadczam (—) podpis neczytelny. 
Naczelny Sekretarz 

Prokuratury Okręgowej w Wilnie 
Nr. U 6681/31 

Niniejszy odpis został wydany z akt 
tumorzonega dochodzenia w sprawie przy- 
właszczenja pieniędzy przez buchaltera Ma- 
gistratu m, Wiina Antoniego Bielawskiego 
złożonego do tut. Prokuratury, celem przed 
„stawienia odnośnym władzom, 

: Wilno, dnia 27 stycznia 1932 r. 
M. Pa 

(—) podpis nieczytelny 
ь Naczelny Sekretarz 

Prokuratury Okręgowej w Wilnie. 

   

Zarząd Wileńskiego 

SŁOWO 

     
    

Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że w dniu 17 lutego r, b. o godzinie 6-ej po pcłudniu 

odbędzie się w Wilnie, w łokaln Banku (Micaiewicza 8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonarjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Akcje, albo fzaś»ia'czenia instytucji 
numeracją ts:kowych, powiany być złożone w 

Kredytowych 0 zdeponowznych akcjach z 

Banku przed dniem 10 lutego r. b. 
Depozytarjusze Wileńskiego Banku Zi mskiego powinni przod dniem 10 lutego r.b. 

powiadomić Bank o zamierzonem uczestniczeniu w Zgromadzeniu 
©О ile powyższe Zgromadzenie nie dojd ie do skutku, to następne Walne Zgroma- 

dzenie, prawomocne bez względu na ilość przedstawionych na niem akcyj, stosownie do 

Statntu Banku ($ 106), zwołanem zostanie na dzień 14 marca r. b. 

po połudn u. 2 

Porządek 
1) Odczytarie sprawczdania zarok 1931. 
2) Referaty Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

o „godzinie 6-ei 

dzienny. 

8) Z twierdzenie rachunków strati zysków oraz podział zysków za 1931 r. 

4) Emisja «bligacyj W. B. Z. ($ 56 statutu). 
5) Nabycie pisu przy nl. Makowej. 
6) Propozycja Ministerstwa Skarbu o udzielenie przez Wileński Bank Ziemski pomocy 

techniczno bankowej Zarządowi Państwowemu nad mieni m Towarzystwa Kredytowego 

m. Suwałk i o przejęciu aktywów i pasywów tegoż Towarzystwa. 

7) Wybór pisma dła zamieszczenia cbowiązi jących ogłoszeń. 

8) Zatwierdzenie wzoru pieczęci W. B. Z. 

9) Zatwierdzenie sprawozdania za rok 1931 z bilansem i z prowizorycznem zestawieniem 

przypuszczalnej wartości aktywów i pasywów z terenu poza granicami Polski. 

10) Preliminarz wydatków na rok 1932. 
11) Referat Szacunkowej Komisji. 

12) Wolne wnioski. 

13) Wybory. 

Konferencja w sprawie 
walki z importem 
obuwia zagranicznego 

We wtorek, odbyła się w luksiu Izby 
R:emieślniczej, zwołana przez Komitet dla 
Walki z importem obuwia zagranicznego, kou- 
ferencja mająca za zadanie szersze omówie- 
nie k estji walki z zalewem „Wilna przez 
obuwie importowane. 

Obradom, w których wzięli udział przed- 
awiciele lzby Rzemieślniczej, zainteresowa- 

nych związków i cechów oraz prasy przewo- 
dniczył przedstawiciel cechu ga barzy i jedno- 
cześnie preze: Komitetu p. Rudy. 

W krótkiem zagsjeniu p. Rudy oświetlił 
niezwykle ciężką sytuację szewstwa, które 
przed wojną miało stałych odbiorców 
w Rosji, a «bect.ie pozostało z tą samą о- 
Ścią warsztatów lecz bez odbiorców. W tych 
warunk»ch konkurencja wytwarzana przez 
łabrykaty pochodzenia zagranicznego godzą 
w byt szewców i ga barzy. 

Po przemówieniu tem inspektor pracy p. 
Umiastowski wygłosił dłuższy referat, a na- 
stępni* radcowie I:by pp. dyr J. Łazarewicz, 
H. Zabielski i Olesza, na podstawie fposiada: 
nego materjału szerzej omówili tę kwestję. 

Po dyskusji, w której wzięło udział sze- 
reg przedstawicieli cechów uchwalono powo» 
łać do życia Komisję prasową (przy Komite- 
cie dla walsi z izzportem obuwia z»g anicze 
nego) której zadaniem będ:ie przyjść z po- 
mocą poszkodowanemu rzemiosłu wileńskie- 
my drogą ušwiadamisnia społeczeństwa o 
wartości towa u sprzedawanego i rekiamowa- 
nego w jednym z nowootwartych sklepów 
jak również o zagranicznym jego pochodze- 
niu. 

Podając to krótkie sprawozdan'e z kon- 
ferencji nalezy zaznaczyć, ż* w skład Komi- 
tetu do walki z importem obawia zagrani ze 
n-go (a Ściślej firmy Ba'a) wchodzą m. ia, 
przedstawi iel cechu garbarzy p. Rudy, cechu 
szewców chrześcjan — p. Tarasiewicz, cechu 
skórników żydów — p. Lipkowicz, Związków 
chrzeš.ijaūskich—p. Ostrowski, oraz przed- 
stawiciele: robotników i chałupników. 

Ponadto w pracach komitetu biorą udział 
pp. prezydent lzby p. Wł Szumański, wice- 
prezydent Izby, ławnik p. Kruk oraz dy- 
rektur izby p. J. Lazarewicz, (0 

Ofiary 
Zamgast życzeń noworocznych Oficerowie 

i Podoficerowie 4 Pułku Ułanów zfożyli na 
rzecz Domu Sjerot im, Marszałka Józefa Pił 
sudskjego kwotę zł, 63 gr. 25, 

R. B. na Komitet „Chleb Dzjecjom" zł. 3, 
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JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
ROZDZIAŁ XII 

TRZECIA RANO 
Po raz dwudziesty Ryszard odczyty 

wał list, który podsunięto mu pode 
drzwi.o północy: Był to list od Edyty: 

„ „Najdroższy mój! 
. Pamiętasz, jak uparcie żądałam о- 

głoszenia o naszych zaręczynach. Zna 
„tam cię+bardzo mało, ale kocham bez 

granicznie. Usiłowałeś  wyperswado- 
wać ini chęć poślubienia ciebie, mówi- 
deś - o niebezpieczeństwie i przykroś- 
"ciach, na które się narażam: rozumiem 

to i. widzę już nawet. niebezpieczeń- 
"stwa, które nadchodzą.. 

Przed dwoma dniami zrobiłabym 
wszystko, co było w mojej mocy, by 
pomóc odnałeźć „Promień  Miłosier- 
<lzią', Ale od wczoraj robię co mogę, 
aby go uratować! Ufam ci, ukochany! 
Chociaż pozostaniesz na zawsze w 
dmei pamięci „Promieniem  Miłosier- 
dzia”, miłość moja pozostanie niezmien 
na! ` A 

Dłaczego o tem piszę? Bo chcę 

przedewszystkiem, żebyś wiedział, jak 
bardzo cię kocham. Jesteś dla mnie 
wszystkiem. 

Gdybyś był nawet najgorszym czło 
wiekiem, (do czego nie jesteś zdolny, 
bo masz serce szlachetne!), kochała- 
bym Ciebie! jeśli miłości naszej są- 
dzonem jest przejść przez ciężkie pró 
by, to przyjmę je odważnie! Szczęście 

_ mojej miłości gotowa jestem okupić 
' aiwiększemi ofiarami. Zdaje mi się, że 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

w nieszczęściu będę tylko więcej je- 
szcze ciebie kochać. 

Wiem, że nie przestałbyś mnie ko 
chać, gdyby jakieś trudności dzielić 
nds miały. Nie byłabym ciebie godna, 
gdybym nie umiała odpłacić ci równie 
gorącem uczuciem. 

Ryszardzie, miłość moja jest dosyć 
silna, abym mogła. zwyciężyć bół i 
nieszczęścia. Nie odejdę od ciebie w 
biedzie. 

Przed chwilą rozmawiałam Z 0j- 
cem. On Ciebie podejrzewa. Ukocha- 
ny, błagam cię, bądź ostrożny! Masz 
rewolwer i papiery. Schowaj je, albo 
zniszcz! Nić mogę przyjść do siebie ze 
wzruszenia, ale oznajmiłam ojcu, że 
wyjdę za ciebie, chociażbyś był najgor 
szym zbrodniarzem. 

Wiem, że jesteś szlachetnym czło 
wiekiem. Działaj szybko i ostrożnie. 
Ojciec mój nie zatrzyma się przed ni 
czem, gdyby to nawet groziło ruiną mo 
jego szczęścia i życia. 3 

Ryszardzie, kocham ciebie i nigdy 
kochač nie przestanę. 

Edyta". 
Ryszard wsunął list pod poduszkę i 

zgasił światło. Myśli jego pracowały z 
wytężeniem. Wiedział, że teraz potrzeb 
na mu była Cała odwaga i spryt, aby 
szczęśliwie uniknąć niebezpieczeństwa. 

Ach, gdybyż można było wykreślić 
z życia dwa ostatnie lata- „Powinie- 
nem był rozumieć, że z każdym ro- 
kiem ryzyko się zwiększa i wreszcie 
nadejdzie katastrofa“, — powtarzał 
sobie: „Teraz nie pozostaje mi nic in- 
nego, jak ucieczka”... Nie mam prawa 
igrać losem Edyty, ona taka młoda, za 

        

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CIEBIE TYLKO KOCHAŁEM 

„Mielskį“ i „Pan“, 
Zawiła i mało jnteresująca historja mat 

żeństwa młodego mecenasa (Jan Stjiwe) z 
powabną aktorką operetkową (Mady Chri 
siaus), Po pięciu latach, wracają wspomnie 
nia, ale życie rodzjnn,e mąż j mała córecz 
ka wstrzymują od powrotu na scenę, Jako 
mentento wynika nieporozumienie, które nie 
kończy się jednak tragicznie, 

Miła powierzchowność aktorów nie ratu 
je filmu, który jest nie.nożliwie rozwieczony. 
rZnać starą technikę reżyseiską, Stroje nie 
modne ; 'wraz z fismem przestarzałe. Tad C, 

„24 GODZINY" 
„Hollywood“, : 

Doba w wieilkięm mieście. Zbrodnia, 
zatarg, nuda, myjłość,.. Wszystko to przewi 
ja się na te tarczy zegarowej w orzecjągu 
24 godzin, Chjve Brock jako zblazowany mi 
ljoner utrzymuję się w tonie Miriam Ho- 
phiur (naiwna ksjężniczka z „Wesołego po 
rucznika") przesadza w  dramatyczności, 
Obraz jest rozdziatem studjum pawijeściowe 
go i dlatego mało tu fiknowych pierwiast 
ków, Wplątany motyw kryminainy podnie 
ca ciekawość j stwarza napięcie Tad, C. 

KAY MLN 4:74 Г 
£ Ne 

  

  

         

      
Światowid — Nr, 5, P, Zuzanna Budny, 

amerykańska totniczka (młoda wdowa, “mat 
ka dwojga dzieci), chce bez lądowania prze 
lecieć przestrzeń Miłwaukee — Warszawa. 
Gtorja Sawanson, gwiazda filmowa, zarabja 
jąca półtora miljona dołarów rocznie, siedzi 
bodaj na tronie, Bał mody, zwycięstwo hr. 
Jarostawowej przyniósł, 

Potockiej, której barwny portret 
ostatnią stronę okładki. 

Radjo wileńskie 

SOBOTA! DNIA 6 LUTEGO 
11.58: Sygnał czasu, 12,10: Poranek 

Szkołny ze Lwowa, 14,10: Program dzienny. 
14,15: Muzyka z płyt, 15,15: Pogadanki z 
Warsząwy, 15,45: Koncert życzeń (płyty). 
16,20: Radjokron'ka z Warszawy, 16,40: Co 
dzienny odcjnek powieściowy. 16,55: Ducas 
— „Uczeń czarnoksiężnika” (płyty). 17.00: 
Nabożeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie, 
Transm, na wszystkie polskie stacje, 18.00: 
Słuchowisko j koncert dla młodzjeży z War 
szawy. 18,50: Kom. Wił, Tow, Org. i Kół 
Roln, 19,00: Tygodnik litewski. 19,20: Kwa 
drans akadem cki. 10,35: Program na nje- 
dzjełę j rozmajtości, 19,45: Prasowy dzjen- 
nik radjowy z Warszawy, 20,00: „Na widno 
kręgu" z Warszawy, 20,15: Muzyka lekka z 
Warszawy. 21,59: „Dusza Wielkopolski” — 
ieljeton z Warszawy. 22.10: Koncert ris 

zdobj 

pomni o mnie... Ale wpierw muszę za- 
łatwić niektóre sprawy: nie chcę, żeby 
uważano mnie za mordercę. Gdybym 
uciekł zaraz, byłoby to nieiako przy- 
znaniem się do winy”. 

Jasnem było, że John Eblway po- 
dejrzewał go nietylko o to, że jest 
„Promieniem“, ale i o zamordowanie 
Bilsaitera. Alė zanim podejrzenia te 0- 
prze na jakichś danych, Scotland Yard 
straci kilka dni na poszukiwania. Roz 
mowa Edyty z ojcem przyśpieszy nie- 
co bieg wypadków. Ojciec będzie się 
śpieszył, by zerwać zaręczyny. 

Co robić? Zostając, ryzykował na- 
razie reputacją dziewczyny, którą ko- 
chał ponad życie. Uciekając, przyj- 
mował na siebie winę zamordowania 
Bilsaitera. 

Jedynem wyišciem byto wynałezie- 
nie mordercy bankiera i wydanie go w 
ręce sprawiedliwości. Może papiery, 
które wykradł Bilsaiterowi dadzą mu 
jaką poszłakę? : 

Narazie niemożliwem było powziąć 
jakąś decyzję. Tak rozmyślając, zapadł 
wreszcie w głęboki sen: 

Obudził się Ryszard Woołvort pod 
dziwnem wrażeniem, że ktoś znajduje 
się w pokoju. Przez chwilę łeżał nie- 
ruchomo, nadsłuchując, potem zerwał 
się z łóżka. Wydało mu się, że drzw! 
skrzypnęły. Poskoczył ku drzwiom i 
otworzył je, ałe w korytarzu było ciem 
no, nie dojrzał nic podejrzanego. 

Wydało mu się to wszystko dziw- 
nem. Wrócił do łóżka, ale nagle zwró 

cit uwagę na okno: sztory: były odsu- 
nięte, a księżyc rozświecał ogród i po- 
kój. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*. 

14 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Orirebramuks 5 

Początek seansu godz. 4, 6, 8, 10. — 

Od środy 3 lutego b r. 

„„CIEBIE TYLKO KOCHAŁEŃ” 
w rolach głównych: MALY CHRYSTIANS i JAN STUWE 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnichiego. 
Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr 

Kasa czy”na ed gd: з — Wd: 10 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

W filmie najwytworn. dancing stolicy , ADRIA". 

Dźwiękowa złota seria poisaa! Najwspanialszy wysoce art; styczny przebėjį 

Bezimienni Bohaterowie 
W rolach głównych najsłynniejsze gwiazdy polskiego ekranu: POR 

Marja BOGDA, Zula POGORZELSKA, Adam BRODZISZ, Eugenjusz BODO, Stefan JARACZ, 

W. BIEGAŃSKI i inni oraz Chór Warsa 
Dla młodzieży dozwołone. 

Na 1-szy seans ceny zni+one, Seausy od g. 4, 6, 8 i 10.15, w niedz. od g. 2-eja 

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28 

Życie. miłość, szczęście można zgubić i znsleźć w rewelacyjoym dramacie 

24 GODZINY... 
dźwiękowo-fotegralicznej. Szczyt emocji! Nad program: Atrskcje dźwiękowe. " 

— Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 30, w dni šwieteczne о godzinie 2-ej. — 

W rol gł. Cilva Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły Porucz- 

nik“ Miriam Hopkins. Film teu odznacza się nietylko frapują- 

cym scenarjuszem, ale i nowem rewelacyjnem uięciem strony. 
Na pierwsry seaus ceny zniżone. 

  

DZWIĘKOWE KINO Dziś 

CGIINO 
WIWĘWA a tal, 78-14 

„CHAĄ 

tylko w kinie „Casino“, Potęzny 100 proc. polski film śpiewno-dźwiękowy w/g słynne 
powieści Eizy O zestkowa!, ь 

Polska mowa! Polski śpi+v! Polska muzyka! 

W rriach głównych KRYSTYNA ANKWICZ, MIECZYSŁAW 

CYBULSKIi inni. Nad pre gram: urozma cone dodntki dźwięsowe 

Początek « godz. 4. 6 8 110.15, w niedz. o g. 2-ei. Na 1-szv seans ceny zniżone. 

  

DŹWIĘKOWE KINO | 

„CASINO“ 
OR I JEGO $IOSTR 
„С. K. Feldmarszałek* Vlasta Burjan i wszechświatowej sławv, gwiazda ekranu Anny Ondra. 

Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie. 

Ws:rótca: Niczriwa.na szampańska 100 proc. konedja produkcji czeskiej p t. 

W rol. gł. perła czeskiego hu- 
moru, »nakomity bohater filmu 

"Nad program; Pr.ebojowe dodatki 

  

  

  

  

Wielka 47. _Tel. 14-51 dźwiękowe 

i й um! danie! Całeiem w naturalnych kolorach p. t. Dźwiękowy. Dziś! Najpiękniej zy 110 proc. dźwię.owy fum! Nowe wydanie: arcypoieżny monumentsiaoeporowy dramat 

Kino-Teatr ÓL ŽEB ÓW: $ "Wol. gł JEANETTE MC DONALD 
sryLowye | ?P A "1 DENIS KING | 

" Nasiępny.program: Po „Mar: du'* dajemy uajnowszy i najpiękniejszy film p. t. „Meksykanka 

Wielka 36 3 miesięcy wyświetlało kino „Atlantic w Wars'awie, > я 

Dziś! Niezriównany król w sw.m wiełkiem ascydziele dźwiękowem p. t. 

Kino-Teatr humoru i śmiechu HAROLD LLOYD 

swmowo || ROZKOSZE NIEBEZPIECZEŃSTWA 
Mickiewicza 9. 12 aktów nieustannego Śmiechu. Szereg niezwykłych przygód ulubieńca put liczności. Dla młodzieży dozwolone. 

ANONS: Już wkrótce wi lkie przeboje „„Pieśniarz Paryża" i „Rango*. 

  

i ; TMO . WACŁĄWA 
Dzis 1dni następnych bedzie wyświetlany jeden : najlepszych Ji MOW Pciskich, wecług stenarjusza 

! RS SIEROSZE A SKIEGO, ANATOLA SZTERNA i HENRYKA SZARO p. t. 

Kino kolejowe 

„OGNISKO“ 
ul. Kolejowa Nr. 19 
(obck dw<rca kole 

josego) 

  

Mamy zaszczyt zawiadomić, ze 

Polska Składnica 
Sportowa „START* 

została przeniesiona z dniem 3 lutego 

na ul. Królewską 1, 
Bogato zaopatrzony dział sportów 

zimowych i dział gram tonowy. 
Ceny na płyty zniżone. 

"R rh 
FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t p. Dogedne warunki i na raty 

UA i; la 

(i J V Mi e L 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Groozk'ego - т Wilnie 6 

rewiru W. Ci.hoń, zamieszksły wfWilnie ul 
Góra Bouff owa 19 us zaszdzie art. 1030 U. 
P. C., 'głasza, że w dniu 10 lutego 1932roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Stefań- 
skiej 29 odbędzie się sprzedaz z przetargu pu 
blicznego ru: homości nalezących do Gustawa 
Piotrowskiego i składających się z 62 sztuk 
pieców szrsjoercwskich, 62 sztuk arm.tur w 
kompietach i innych rzeczy, oszacowanych na 
sumę złotych 20.378 gr. 20, 

Komornik W Cichoń 

OOOO NOA 

Mimowoli wyjrzał Ryszard przez 
okno i cofnął się gwałtownie: W cie- 
miu drzew ktoś się poruszył. 

Spojrzał na zegarek: była trzecia. 
— O c6 chodzi? rozmyślał, 

wyglądając z poza portjery. — Kto to 
może spacerować po parku o tej godzi 
nie? 

Promień księżyca padł nagle na po 
ruszającą się niecierpliwie postać. By 
ła to kobieta, której twarz, zwrócona 
ku oknom, wydała się Ryszardowi ład 

ną i młodą. Czarny ubiór kobiety od- 
cinał się ostro na srebrzystem tle pia- 
sku. 

Możliwe, że budząc się, Ryszard 
słyszał skrzypienie jakichś inych drzwi 
sąsiednich. 

„Ona czeka na kogoś* — mruczał 
do siebie, — trzeba to wyjaśnić! 

Ubrał się szybko, mie spuszczając 
oczu z tajemniczej postaci i wyślizgnął 
się ostrożnie z pokoju, trzymając w rę 
ku małą latarkę elektryczną. Wycho- 
dząc, zamknął drzwi na klucz, a klucz 
schował do kieszeni. Bez szelestu 
zbiegł ze schodów kuchennych. Ze 
zdziwieniem zobaczył drzwi kuchennć 
otwarte. 

„To znaczy, że ktoś już wyszedł z 
domu. Do djabła! Gra zaczyna być cie 
kawa,..““ 

Z wielkiemi ostrožnošciami Ryszard 
dotarł do pierwszych drzew i zaczał 
się skradać ku miejscu, w którem wi 
dział postać nieznajomej. 
Cień ludzki stał na tem samem miejscu, 
zwrócony twarzą do okien pałacu. 

Ten, kogo czekała, musiał mieszkać 
po tej samej stronie pałacu, co Ry- 

   

NA $VBEIĘ (PŁOMIENNE SERCA) 
i Syberji. Ilustracja muzyczna i spiewna zastosowana Ściśie podług akcji dramatu. W rclach głównych: Mie zysław 

Wielki dramst bisteryczny, osnuty na tle boha- 

terskich valk o  niepodległ. ść Polski. Rzecz 

dzieje się w "905 r w Warszawie, na Kujawach 

Frenkiel, Jadwiga Smosarska, Adzm Br: dzisz, 
Kazimierz Justjan, Marija Chaweau i Jarzy Dworski. Początek seansów o godz. 4, 6, 

Mira Zim ńska, Bogusław $: mborski, EL PSE Bodo, 

la młodzi ży dozwolcny. Ceny miejsc od 40 gr. 

Uwaga: Celem uniknięcie Ścisku upraszemy o przybywanie na 1 seans. 
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DOKTOR 

Blumowicz GABIN ET 
chsroby weneryczne 
skórne (LAA Racjonalnai 

kosmetyki WIELKA Żi 
tei. 921, ed 93—-113—8 lecznicze 

w Pb WILNO, 

m Mieklewlcza 31—4 
kobiecą VADAŠAAMAAAAAAAAMAAS 

rod kotnserwa- 
je, dosko- 

T] 

Akuszerki 
nali,s odświeża, asnwa 
jej skazy i braki, Masaż 

WOTIEWPET" © TESTAI 
FYYYYYYYYYYTYVYYYYYYYY) 

kosmetyczny (жаглу, 
AKUSZERKA Massż ciała, elektrycz- 
ŚMIAŁOWSKA ny, wyszczuplający (pa- 

przeprowadziła się si nie). Natryski „Forrmo- 
Garbarska lm. 16 „róg na* według prof. Spuh- 

Mickiewicza. Ga- la. Wypadanie włosów, 
binet kosmetyczny, r łupież. Indywidualne 
suwa zmarszczki, piegi, dobieranie kosmetyków 
wsgry, łupież, brodaw- do każdej cery, Ostat- 

ki, kurzajki, wypadanie nie zdobycie kosmety» 

  

  

włosów ki racicnsinėj. 
Gm idiainėjs Pbkasiaaos OJZIGWNIE CH z. 1—8 

© p najtardrij Mr P 487 

€ Ę zaniedbanį 

oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet 

Kosmetyki 
aj ME REY 
J. Hryniewiczowej. Udzielam 

al. WIELKA X 18 m3, matemet, ki i lizyki w 
i emi as. Przyj.wg. 10-11 4.3 zakresie miu 

№. 2. Р. № 3& * Korepetytor”. 

niedrog » i korepetycyj. 
Mickiewicza 42 m. llokazyjne w dobrym 

  

- Roądta-ekogom 

Lokale. 
WRMOBAZ TUI SZATANEM „| lampkami ckra- 

z wygodami 
wsluošcią telefcnu dO mmm. 
wynajęcia 

  

  

Udz'elam lekcyj 
francuskiego "Fortepian 

Rónisz'a 

  

  

tel. 7-94. stanie sprzedam  Lu- 
ю dwisarska 1 m. 11, od 

- 3—5 g. 

Potrzebny 7 Ta A RS Tanio sprzedam 

skład apteczny 
w bezkonkurencyjnej 
hanclowej miejscowo- 
ści zaraz. Adres w 
Administracji. 

Szpice rasowe 
do sprzedania. Biały 
zaułek 8, m. 3. 

tylko z poważnemi 
relerencjami. Zgło- 
szenia pod adresem: 
Wilao, Pertowa 23 
m. 21. R. Ślizień, 
Osobiściestawić się 
można w  doiach 

8, 9i.10 lutego. 

  

  
Z powoda wyjazdn 
sprzedaje się 

5-cio lampowe radjo 

  

YWYYYYYYYYYYYYYYYYY* „owemi z spsratem ano 
5 777 dowym i z głośnikiem 

Pokój Philipsa. Dzielna 30, 
z aży-m. 1, od 2 — Srej. 

solidn ym r kazyjnie 
Ludwisarska 7 m. 1. ubrania, obuwie, piani- 

LCC na, samochody i wiele 
Mieszkanie innych pozostałych z 

Е vmeblowane b. ciepłe licytacji rzeczy sprze- 
poprawia, pielęgnuje M šrėdmiešciu, 

pokoje, 
kuchnia bez elektrycz-(od 9 do 2 p. p. i od 
ności do wyn je ia od5 do 7 w.) Uwaga: co- 
IK: ul. Skopówka 7,dzień (od & dz. 9 do 
m. 6. 

trzy d je tanio Lombard, ui. 
przedpokój iBiskupia 4, trl. 14-10 

2 pp.) Lombard wydaje 
pożyczki pod zastaw 

Pokój lub dwa złot:, srebra, brylantów 
Zgłoszenia do , Słowa" umeblowane do wyna i inaych przedmiotów. 

jęcia. Mickiewicza 423 

  

  

szard. Mieszkałi po tej stronie: Tom- 
my Eblway, Storidge, młody Rowmand 
ekspert Dżesson i Ryszard. Którego z 
nich mogła oczekiwać ta kobieta? 

Ryszard nie zdążył rozwiązać tego 
pytania. 

Sucha gałąż trzasnęła pod jego no 
ga tak głośno, jak wystrzał. Był właś 
nie w odległości dziesięciu kroków od 
nieznajomej. 

Kobieta odskoczyła w bok i krzyk- 
nęła głucho: 

— Kto tam? 
— Woolvort zobaczył ciemne, roz- 

szerzone z przetrachu oczy na śmiertel 
nie bladej twarzy, ałe nie zdążył edpo 
wiedzieć. 

Nagle wszystko załamało się nad 
nim, runęło z mim razem w przepaść. 
Jakiś mężczyzna pochylił się nad cia- 
łem Ryszarda. 

— (Ciszej, Magdo, pani obudzi ca- 
ły dom. 

Kobieta załamała ręce i ze stra- 
chem patrzała na rozpostarte ciało. 

— Myślałam już, że pan nie przyj- 
dzie. — szepnęła. — Ale kto to jest? 

Boję się.., : 
— Zobaczyłem panią, dopiero po 

tem, jak uderzyłem go. To Ryszard 
Woolvort. 

Nachylony nad nieruchomym czło- 

wiekiem, przeszukał jego, kieszenie. 
Pan jego nie zabił, nie? — jęczała 

błagalnie kobieta. 
— Nie, oczywiście nie!, 

Wyprostował się i zimnym, ostrym 
tonem zapytał: 

— A teraz niech pani powie pręd- 
ko, © co pani chodzi? 

A S TY T ST T OST IO III TKO S I III SI ZO ROWE RO POOR DRS 

Chmurnem | spojrzeitiem obrzucił 
młodą kobietę, otulającą się czarnym 
szalem. 

a 

— O czem pani myślała, teletonu- _ 
iąc do mnie? . Czy pani zapomniała, 
że i ściany mają uszy? Gdyby nie 
szczęśliwy trał, że ja sam zdjąłem słu 
chawkę, ładniebym na tem wyszedł!. 
Na samą myśl o tem, robi mi się strasz 
no! Czy pani nie wie, że policja jest 
w pałacu? 

Zacisnął pięści tupnął nogą: 
— No niech pani mówi, © co cho- 

dzi? 
Ale gniew jego nie przestraszył czar 

nej kobiety. Przeciwnie, zagniewała 
się widocznie, i aż zagryzła usta, aby 
się powstrzymać. 

— Dziś dopiero dowiedziałam się, 
że Bilsaiter został zabity. Zaniepokoiło 
mnie to. : ` 

-— Dlaczego? Myślałbym raczej, że 

śmierć jego ucieszy panią. Pani jest te- | 
raz wolna... Ale pani pewnie sama nie 

      

wiedziała, czego chciała! To pragnęła 4 
pani jego śmierci, a teraz znów, kiedy 
go niema, żałuje, pe niewczasie. 

— Jacka wypuszczono na swobodę, 
— Jacka wypuszczono we, środę — 

mówiła cicho kobieta, — on  przysię- 

gał, że zabije Bilsaitera.. 
Mężczyzna zaśmiał się: 
— Ach, taki Jacka wypuszczono 

we środę... i on zaklinał się, że zabije 

Biłsaitera? Skądże pani to wie? Czy 
pani go widziała? 

Kobieta zaprzeczyła gestem. 
— Boję się, że on mnie zabije... Bo- 

że! Co to?... 
(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold T 

  


