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Banzaj..banzaj Japonja POŃOUNA KANDYDATURA KINDER 
Kto przeżywał te czasy, ten nigdy 

nie zapomni tego wrażenia, prawdzi- 

wie radosnego, jakie wywołały poraż- 

ki rosyjskie w wojnie z Japonją. 

© Banzaj, t. j. niech żyje Japonija, 
nurtowało w sercach tysięcy głów w 

Polsce, wywołując radosne bicie pol- 

skiego serca. Pod tym względem nie 

zachodziły różnice między niepodległo- 

šciowcami i ugodowcami. Stanowi- 
sko  niepodległościowców było same 

przez się zrozumiałe: im bardziej osła- 

bioną jest Rosja, tem prawdopodob- 

niejszej nasze wyzwolenie, Co do ugo 

dowców, przytoczę rozmowę z jed- 

* nym wybitnym. przedstawicielem owe- 

go kierunku, z p. Adolfem Suligow- 

skim: — „Cóż, panie mecenasie, czy 

wasze. stronnictwo bardzo łzy roni z 

powodu klęsk Rosji na Dalekim 

Wschodzie?'* — „Ach, panie, za kogo 

pan nas ma?, — cierpieliśmy okrop- 

nie z powodu beznadziejności stosun- 

ków krajowych. Pamiętam zebranie 

kilkunastu wybitnych . przedstawicieli 

naszego społeczeństwa. Zeszliśmy się 

i każdy z nas mógłby tylko zakomuni- 

kować przygnębiające wieści. Siedzie- 

liśmy pewien czas milcząc, bo przy- 

kro było mówić. Teraz z każdą poraż- 

ką rosyjską wstępuje w nas nadzieja 

na lepsze jutro”. Tak, wojna rosyj- 
sko - japońska, klęski Rosji otworzy- 

ły najpierw pole do ugody, na którem 

w swych harcach endecja zdystanso - 

wała realistów, potem jednak w zna 

cznej mierze. dzięki pobiciu Rosji przez 

Japonię, przyszło do wojny  šwiato- 

wej. Wytworzył się niestały układ sto- 

sunków w Europie. Rosja idzie w kie- 
runku najmniejszego oporu: uderzyła 

się o żelazną moc Japonii, pragnęła u- 

derzyć o Austrję i Turcję, uznając je 

za zbutwiałe, lecz opancerzona pięść 
niemiecka ją rozbiła, aż odleciały od 

niej setki tysięcy km. podbitych kra- 

jów, między innemi Polska. 

Zwycięstwo Japonji w wyniku osta 

tecznym dało nam wyzwołenie. Pod- 

czas wojny rosyjsko - japońskiej kilka 

. miesięcy byłem w Petersburgu, gdzie 

obracałem sie w sferze wybitnej inteli 

gencji. Olbrzymia większość tych lu- 

dzi pragnęła zwycięstwa Japonji. Czubi 

"oni, że Rosja nie posiada dostatecz- 

uych sił wewnętrznych na przeobraże 

nie swej formy państwowej, na *zdoby 

cie elementarnych podstaw wolności 

politycznej. Tylke uderzenie z ze- 

wnątrz mogło przobrazić Rosję, tem 

uderzeniem, dostatecznie silnem, aby 

przeobrazić ustrój państwowy, nie 

zbyt sdnem, bo nie niweczącym Rosję, 
były ciosy zadawane Rosji przez Japo- 

nję na Dalekim Wschodzie. 

Dziś emigracja rosyjska pragnęła- 

by wytworzyć oddziały bojowe w 

Mandžurji, aby iść przeciwko Sowie- 

tom. Emigracja rosyjska marzy dziś 0 

wojnie rosyjsko - japońskiej, która u- 

derzeniem z zewnątrz obali ustrój so- 

wiecki, którego nie zwalą siły społecz 
ne Rosji sowieckiej, nikłe, zdezorgani- 
zowane. 

Dziś, gdy jesteśmy już oderwani od 

Rosji, mamy własne państwo, może- 

„my powtórzyć słowa z „Wesela”*: — 

„Niech na świecie sobie wojna, byle 

polska wieś spokojna, byle polska 

wieś zaciszna”. Przed wojną światową 

tylko zwolennicy zgody z losem mogli 

wyrażać swą chęć w powyższym czte 
rowierszu, który Wyspiański wkłada 

w usta dziennikarzowi. : 

Obecnie pragnienie pokoju z naszej 
strony jest całkiem uzasadnione. Po- 

kój ten jest jednak tem prawdopodob 
niejszy, im Rosja słabsza. Rosja zaś 
stosunkowo jest słabsza, nim Japonja 
silniejsza. Dla pomyślnego układu sto- 

sunków politycznych dła nas i dla Eu- 
ropy ważną jest silna Japonia. 

Doświadczam prawdziwej przyjem- 

mości, gdy- porównuję zasoby Japonji 
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teraźniejszej z zasobami i siłami gospo 

darczemi Japonji z okresu wojny rosyj- 

sko - japońskiej. 

1906 1928 
Ludn. c.ł. państwa 52 milj, 96 miij. 
Ludn. właś.. Japonji 48 „ 66 
Obr. handlu zewn 842,4 mil.jen 4123,3 miljen 
Dochody państwo 

we (19034 r) 26,2 „ „17589, 
W ostatnich latach kilkunastu wi- 

dzimy znaczne postępy Japonji w dzie 
dzinie- ciężkiego przemysłu: produkcja 
surowego żelaza od r. 1913 do 1926 r. 

wzrosła z 240 tysięcy tonn do 900 ty- 

sięcy tonn. Produkcja stali w tym okre 

sie od 240 tys. tonn do 1250 tys. tonn. 

Dla celów rolnictwa, a szczególniej dla 

celów obrony krajowej, Japonja ostat- 

niemi czasy stworzyła w znacznych roz 

miarach przemysł chemiczny, zwła- 

szcza azotowy. Ogólna ilość maszyn 

od roku 1913 do 1923 roku zwiększy- 
ła się z 20416 do 117068. Siła moto- 
rów mechanicznych z 1,1 miljona do 

2,3 miljona HP. 

Udział Japonji w handłu światowym 

wynoszący przed wojną 2,4 proc., 

wzrósł do 3,6 proc. Nie ulega wątpł- 

wości, że Japonja jest dziś największą 

potęgą w Azji i swe minimalne cele о- 

becnie zrealizuje, t, j. oddzieli od Chin 

Mandżurję i zdobędzie nieograniczone 
wpływy w Mongolii, — Oszągając te 

zdobycze, pozbawia Rosję możności 

dalszej ekspansji w Azji. Prawdopo- 

dobnie wyprze ją z zewnętrznej Mon- 

golji i zagrażać będzie wschodnio - 

azjatyckim posiadłościom Rosji. 
„Mając powyższe cele, Japonia mur 

Sfała jednak zaatakować Szanghaj. — 

Szanghaj bowiem — to główne skupie 

nie bogactw Chin, to port, którego о- 

broty handlu , zewnętrznego wynoszą 
czterdzieści kilka .procent obrotów 
Chin,, to największe chińskie miasto, 

liczące półtora miljona mieszkańców. 
W mieście tem inwestowano japoń- 

skich kapitałów na kilkaset miljonów 

jen. Szanghaj jest na przestrzenie chiń 

skie niedaleko położony od Nankinu, 

nowej stolicy Chin. Pragnąc jak nai- 

szybszego rozstrzygnięcia , Japonia 

musiała zaatakować  najczulsze miej- 

sce chińskiego państwa. 

Atak Szanghaju ma tę słabą stro- 

nę, że narusza interesy szeregu państw 

— przedewszystkiem Stanów Zjedno- 

czonych i Anglji. Anglja jednak jest 

zainteresowana w osłabieniu „Chin. i 

dlatego reaguje bardzo słabo. . Znacz 

niejsza jest reakcja ze strony Stanów 
Zjednoczonych. Japonja musi Hezyč 

się ze: Stanami Zjednoczonemi ze 
względu na znaczną ilość kapitałów a- 

merykajskich, zaangażowanych w prze 

myśle japońskim, ze względu na to, że 

Japonja ma w Stanach Zjednoczo- 
nych największego odbiorcę swych 

produktów. (udział St. Zjedn. w przy- 

wozie Japonji — 43 proc., w wywo- 

zie — 28,3 proc.) Co się tyczy starcia 

oręźnego, to pomimo olbrzymich zaso- 

bów Stanów Zjednoczonych, nie są one 

dla Japonji niebezpieczne ze względu 
na mocną strategiczną pozycję Japo- 

nii na Dalekim Wschodzie i znaczne 
oddalenie bazy podstawowej Stanów 

od wybrzeży japonii. Wł, Studnicki. 
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BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

HORODZIEJ — Dworzec Kolej 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach'”. 

  

PRZEDST 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego —- A. Łasztk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

— K. Smarzyński. 

    

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 

Zwierzyński. 
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BURGA 
NA PREZYDENTA RZESZY NIEMIECKIEJ 

BERLIN, (Pat). Prezydent Hin- 
denburg zgodził się kandydować 
ponownie na urząd prezydenta 
Rzeszy. 

Biuro Wolffa publikuje oświad- 
czenie prezydenta Hindenturga, 
że zgedza się na ponowne przy- 

jęcie kandydatury z uwagi na 0- 

koliczność, że kandydztury Jego 
domagało się nie jedno Stron- 

nictwo, lecz szerokie warstwy 
ludności. Hindenburg oświadczył 
dalej, że w razie ponownego jego 
wyboru nadal wszelkiemi siłami 

służyć tędzie ojczyznie, aż by 

dopomóc jej do wolności i rów- 
nouprawnienia na zewnątrz, a 
do jedności I pomyślnego roz- 
woju na wewnątrz. 

W najbliższych godzinach Hin- 
denburg wyda prokiamację, w 
której uzasadni przyjęcie kandy- 

datury tem, że z licznych stron 

zwrócono się do niego ż prośbą 

o ponowne kandydowanie. W 
proklamacji tej Hindenburg bę- 
dzie nawoływać naród niemiecki 
do Jjednośc! wewnętrznej. 

OPOZYCJA NIEMIECKO- 
NARODOWYCH 

BERLIN. (Pat). Po oświadczeniu 
Hindenburga, że przyjmuje za- 
oflarowaną mu kandydaturę na 
urząd prezydenta Rzeszy grupa 
opozycji narodowej zadeklaro- 
wała Swoje Stanowisko. Stahl- 
helm ogłosił komunikat, w któ- 
rym oświadcza, że zastrzega SO0- 
bie wolną rękę, ponieważ nie za- 
szły warunk;, od których uzależ- 
niał poparcie kandydatury Hin- 
denburga. 

Partja niemiecko - narodowa 
podkreśla, że zwalczanie cbecne- 

  

go systemu stawiła wyżej, aniżeli 
uczucia czci dla zwycięzcy z pod 
Tańnenbergu, który jprzyjmu,e 
kandydaturę z rąk stronnictw sy- 
stemu weimarskiego. 

W tej sytuacji niemiecko-na- 
rodowi nie mogą głosować na 
Hindenburga. Partja ludowa u 
chwahła wszelkiemi siłami po- 
pierzć kandydaturę Hindenburga. 

„BERLIN, Pat. Decyzja Hindenbur- 
ga przy'ęcia kadydatury na prezy- 
denta Rzeszy wyjaśniła sytyację we- 
wnętrzno polityczną. Niemieckie koła 
politycne uważeją zwycięstwo Hin- 
denburga za rzecz prawie: pewną. 
Prawica nie tai swego rczczarowania, 
że Hndenburg zgodził się przyjąć 
kandy daiuię. 

Stronnictwa prawicowe. znalazły 
się w trundej sytuacji, pońieważ po- 
rozumienie się ich w Sprawie prze- 

ciwstawienia Hindenburgowi wspól- 
nego kandydata napotka na poważne 
trudności. 

Mieszczańskie stronnictwa prawi- 
cowe obawiają się, że dcjdzie do 
walki między Hindenburgiem a Hitle- 
rem, która spowodować może rozbi- 
cie się tak wielkich obozów, jakiemi 
są partje narodwe i Stahlhelm. Zaryso- 
wuje się coraz większe zaostrzenie 
antagonizmów między prawicą a obo- 
zem rządowym. 

Liczyć się należy z tem, że stron- 
nictwa cpozycyjne, chcąc uriknąć nie- 
bezpiecznej rozerywki na tie wyboru 
prezydenta, dążyć będą do podkopa- 
nia pozycji Bruennga i do uniemożli- 
wienia zwołania Reichstagu na 23 
lutego. 

* 2 

BERLIN, Pat. Reichstag zwołany 
został na 23 lutego. 

* 

Konflikt o place w górnictwie 
WARSZAWA, (tel. własny). Konflikt ”o 

płace w górnictwie, pokcjowo rozstrzygnię- 

ty na Górnym Sląsku arbitražem, — grozi 

nowemi komplikacjami w Zagłębiu 'Dąbro- 

wieckim i Krakowskim. Na G. Sląsku oby- 

dwie strony przyjęły orzeczenie arbitrażu, 

ustalając zniż<ę płac o 8 proc. Centralny 
Związek Górniczy podporządkował się temu 

orzeczeniu, Natomiast w okręgu Dąbrowiec- 

NIE BĘDZIE REDUKCJI 
WARSZAWA, ' (tel. własny). Wice-Mini- 

ster Skarbu Skarzyński przyjął o godzinie 

2-ej na audjencji delegatów międzyzwiązko- 

wego Komitetu Pracowniczego, obejmującego 

13 organiza.ji urzędniczych. Delegacja przy- 

była w związku z pogłoskami o mającej  ja- 

koby nastąsić redukcji płac urzędniczych. 

kim i Krakowskim związek p. Stańczyka wy- 

powiedział się przeciwko arbitrażowi, Wczo- 

raj na kongresie w Sosnowcu wypowiedział 

się on za proklamowaniem strajku. Przemy- 

słowcy nie idą narazie na żadne ustępstwa. 

Krążą pogłoski, że strajk byłby im raczej na 
rękę. Żadne trudności opałowe dla kraju, na- 

wet w razie wybuchu strajku powszechnego 

nie grożą. 

PŁAC URZĘDNICZYCH 
Wice-Minister zapewnił delegację, że rząd nie 

planuje żadnych zniżek i że przewidywane 
zmiany dotyczą jedynie emerytów. W tej 
sprawie rząd wniesie nowelę do sejmu. Po- 
zatem, jak się dowiadu emy, stawka na fun- 
dusz emerytalny ma być podwyżSzona. 

  

  

Turcjazłoży propozycje rozbrojeniowe 
Dalszy ciąg dyskusji generalnej 

GENEWA (PAT). — W dyskusji 
ogólnej na konferencji rozbrojeniowej 
zabrał w dniu 15 bm. głos turecki mi- 
mister spraw zagraricznych Tewiik - 
Ruchdi -- Bej. Przypomniawszy dawne 
propozycje tureckie, zgłoszone w komi 
sji przygotowawczej, mówca stormuło 
wał w sprawie problemów bezpieczeń 
stwa i zrównania zbrojeń poszczegól- 
nych państw tezy, zbliżone do tez nie- 
mieckiej, włoskiej, sowieckiej i zapo- 
wiedział wniesienie propozycyj turec- 
kich, zmierzających do zrealizowania 
tej równości. 

Turecki minister spraw zagraricz- 
nych omówił następnie projekt francu- 
ski, w którym widzi zaczątek między- 

Doprowadzitoby to | narodowej armji. ) 

do zniesienia armij narodowych. Jeżeli 
taką jest intencja autorów projektu, 
to może on zrealizować całkowite roz- - 
brojenie i w takim razie uzyskać po- 
parcie delegacji tureckiej. Następny 
mówca, przedstawiciel Norwegji, Col- 
ban podkreślił potrzebę rozbudowy 
międzynarodowei jurysdykcji oraz mię 
dzynarodowych środków zapewnienia- 

pokoju. Utworzenie międzynarodowej 
armji, która miałaby na celu obronę 

pokoju, da się przeprowadzić jedynie 

przy jednoczesnem wydatnem zmniej- 

szeniu zbrojeń wszystkich krajów, któ 

re to zmniejszenie stanowi tak samo 

potężny czynnik bezpieczeństwa. 

JAPOŃCZYCY 

Portugalski minister spraw zagra- 
nicznych Branco proponuje celem 
zwiększenia niedostatecznego jeszcze 
bezpieczeństwa zawarcie międzynaro- 
dowego paktu w sprawie wzajemnego 
udzielania sobie pomocy wojskowej. 

Delegat Holandjj Van Block- 
land zaznacza, że urzeczywistnienie 
projektu stworzenia międzynarodo- 
wych wojsk ochronnych nie jest moż- 
liwe bez jednoczesnego wydatnego 
ztmmiejszenia zbrojeń. Holandja doma- 
ga się bezpośredniego zmniejszenia 
personelu i materjału, zakazu wojny 

chemicznej i specjalnej broni napastni- 

czej, jak również zakazu ataków botm- 
bowych samolotów oraz używania au- 
tomatycznych min na pełnem morzu. 

Dalszy ciąg dyskusji generalnej od 
będzie się we wtorek 16 bm. przed po 
łudniem. 

TARDIEU _ ZALESKI. 
„GENEWA (PAT) —W dniu 15 b. 

m. po południu minister Tardieu odbył 
konferencję z m'nistrem Załeskim oraz 
przedstawiciełami Małej Entnty. 

DNI ROZBROJENIA 
MOR£LNEGO. | 

s GENEWA (PAT). — W dniach 
18, 19 i 2ł lutego odbędą się w Gene 
wie t. zw. dni rozbrojenia moralnego. 

W ciągu tych 3 dni odbędzie się sze- 

reg manifestacyi na rzecz rozbrojenia 

znowu bombardują Szanghaj 
SZANGHAJ, (Pat). Japończycy 

kontynuują dziś od samego га- 
na bombardowanie dzielnicy Sza- 
Pei. Oddział pogotowia angiel- 
skiego koncesji międzynarodo- 
we] był zmuszcny ewakuować 
częściowo blackhaus, znajdujący 
Się na granicy koncesji z powo- 
du ekspiodowania pocisków |a- 
pońskich. 

MOSKWA, (Pati). Krrespendenci so. 
wieccy donosza, że chińczycy osaczyli 
w Woosurg descente japoński w siie 
1370 żołnierzy. Po króteiej walce des- 
tente został podobno wzięty do niewoli 

MOSKWA, (Pat). Do Szanghaju przy- 

była 19 dywizja japońs«a z artyterją i 

oddzisłami pomocniczemi. Dywizję 
przewieziono z Japonji na si: dmiu 
wieikich transportowcach pod osłoną 
17 okrętów wojennych. 

„ TOK!0, (Pat). Ogłoszony został de: 
"ret cesarski, uprawniający do emisji 
bonów s*arbowych na ogólną sumę 
34 miljonów yenów dla pokrycia му- 
datków, spowodowanych operacjami w 
Szanghaju. 

OŚWIADCZENIE GEN. UJEDY 
PARYŻ, (Pat). Japoński generał Uje- 

da, dowodzący oddziałami wysuniętemi 
przeciwko dywizjom kantońskim, udzie- 
Rł wywiadu korespondentowi „Petit 
Parisien*" w Szanghaju. 

Generał Japoński oświadczył, že 

przybył nie poto, aby stakować, lecz 

„ażeby bronić obywateli japońskich, a 

zarazem wszystkich cudzoziemców. a 

nawet ludność chińską przeciwko chiń- 

skim władzom wejskowym. Generał 
zażąda nieb> wem rd Ch'Aczvkėw, a2e- 
by odstąpili jak najdalej od Szanghaju. 

Je'li nie uczynią tego, to potrafimy 
'zmusić ich siłą. 

Generał oświadczył następnie, że 
wydał rozkaz swym żołnierzem, ażeby 
unikali wszelkich zatargów z ludnością 
rhińską i otaczali Ją opieką. Generał 

Ujeda dodaje, iż teren jego dowództwa 
będzie ulegał zmienie w zeležnošci od 

okoliczności. Korespondent zaznacza, 

Że gen. Ujeda poczeka jeszcze 3 do 4 

dni, zanim przedsięweźmie atak. 

moralnego. Nad uroczystościami pro- 
tektorat objął Komitet pod przewodni- 
ctwem prezydenta konfederacji szwaj- 
carskiej Motty. Wiceprzewodniczącym 
Komitetu jest minister Zaleski. 

Dojście do skutku tych manitesta- 
cyj, jak również udział w nich wielu 
wybitnych osób świadczy, że inicjaty- 
wa rządu polskiego w sprawie rozbro 
jenia moralnego znałazła żywy od- 
dźwięk i że podjęcie praktycznej pra- 
cy w tej dziedzinie. może liczyć na 
poparcie zarówno opinii publicznej, 
jak i szeregu  delegacyj na konferen- 
cję rozbrojeniową. 

w sprawie kłajpedzkiej 
GENEWA (PAT) — Referent spra 

wy kłajpedzkiej w Radzie Ligi min. 

Cołban odbył w dniu 15 bm. rozmo-- 

wy z reprezentantami Niemiec i Litwy. 

Jak słychać, Colban przy pomocy ko- 
mitetu prawników i sekretarjatu przy 

gotował Tuż pierwszy szkic raportu w 

sprawie: kłajpedzkiej. 

Raport ten zawierać ma stonnuło- 
wanie pewnych ogólnych zasad, jak: 

podkreślenie obowiązku. gubernatora 

Kłajpedy respektowania - autonomii 

kłajpedzkiej, poszanowania suweren- 

nych praw Litwy. Ten pierwszy szkic 

raportu został — jak słychać — przy- 
jęty. niezbyt przychylnie przez delega- 

cje niemiecką. į 

DZIŚ POSIEDZENIE 
RADY LIGI 

GENEWA, (Pat), Przewidywane na 

dzisiaj posiedzenie komitetu dw unastu, 

na którem miała być opracowana Od- 

powiedź rady na żądanie chińskie zwo- 

łania radzwyczajnego Zaromadzenia 

Ligi odłożono do jutra, głównie z po. 
wodu nieobecności przewodniczącego 
Rady Paui Boncoura, który wyjechał do 
Paryża, Jutro też spodziewane jest po- 
siedzenie Rady Ligi, na którem zapad- 
nie decyzja zwołania zgodnie z Żvcre- 
niem chlAskiem nadzwyczajnego Zgro- 
madzenia Ligi. 

  

ka, 2 Po e aw 
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NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Mała 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

  

Ratuszowa — 
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LENY OGŁOSZEŃ: wiersz minimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miiimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nusnerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

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

|do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administracje zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
KITI TTK OWEZ I KOTA EINIKIS 

SILVA RERUM 
Dzień Pomorski (Nr. 36) uczcił 

650-lecie połączenie się Pomorza z 
Polską (151I 1282—15 II 1932) olbrzy- 
mim, bo czterdz.estostrunicowym nu- 
merem, który zasługuje na specjalną 
uwagę i uznanie. Przebogaty, ma- 
terjał literacki i artystyczny, wszech” 
stronnie oświetlający obecny stan i 
życie Pomorza, zasługuje na wydanie 
w formie oddzielnej broszury. 

Temuż jubileuszowi sporo miejsca 
udziela w dodatku literackim II. Kur. 
Codzienny (Nr. 46). 

ABC (Nr. 46) podaje ciekawe in- 
formacje o niezwykłym procesie, w 
którym zwyciężył p. Stanisław Wy- 
rzykowski, występując przeciw Dy- 
e, Warszawskich Teatrów Miej- 
skich. 

Sąd Najwyższy rozstrzygnął ciekawy. spór 
pomiędzy znanym lteratem p, Stanisławem 
Wyrzykowskim a dyrekcją b, teatrów miej 

skich o niewystawienie sztuki teatralnej. je 
szcze przed kilku laty p, Wyrzykowski zło- 
żył w dyrekcji teatrów miejskich jnsceni- 
zację utworu jJuljusza Słowackiego t 
„Lucyfer", P, Wyrzykowski przy, L 
sztukę specjalnie dla Teatru Narodowego į 
miała ona być wystawiona w r. 1927, gdy 
do Polski przywiezjono prochy znakomite- 
go poety, O wystawienie sztuki zabiegał о- 
угопице Teatr Polski, ale p, Wyrzykowski 
związany umową z dyrekcją teatrów miej- 

skich, nie mógł się na to zgodzić, gdyż te- 
atry miejske sztuki odstąpić nie chciały, 

P, Wyrzykowski daremn'e przez parę lat 
czekał na wystawienie sztuki, która nigdy 
światła kinkietów nie ujrzała, Czemu? — 
wielki znak zapytania, Wystąpił zatem autor 
wielki ziak zapytania, Wystąpił zatem autor 
przeciwko dyrekcji teatrów miejskich do sa 
du, Przedstawiciele !iteratury p.p, Miłaszew 
ski, Wroczyński i Śliwiński wystąpili przed 

  

sądem w roli ekspertów i. orzekli, i, że praca 
p. Wyrzykowskiego posiada wysokie: 
zalety sceniczne, bowiem z giebo- 
kiem znawstwem oddane jest w 

niej A piękno mistycznego okresu  twót- 
.. Słowackiego, Według opinii, 

znawców, sztukę zaliczyć nałeżało do t, zw, 
żelaznego repertuaru pierwszej sceny poł- 

W obu jnstancjach p. Wyrzykowski pro | 
ces włygrał, przyczem sąd, jako odszkodo- 
wanie tytułem strat materjalnych i morał- 
nych z powodu niewystawienia sztuki, przy- 
znał mu kwotę 5,200 złotych, 
Sąd Najwyższy, do którego pukały te- 

atrzy miejskie, kasację oddalił, a zatem wy- 
rok, przyznający odszkodowanie p. Wyrzy- 

kowskiemu, uprawomocnił się, 

Sprawa ta niezawodnie wywarła 
„ wielkie wrażenie w Świecie teatralnym 

i literackim. Lector. 
  

USTAWA O USTROJU 
SZKOLNICTWA 

Drugie czytanie projektu w 
komisji oświatowej. 

WARSZAWA, (Pat). Sejmowa komisja 
oświatowa pod przewodnictwem posłanki 
Jaworskiaj zakończyła w dniu dzisiejszym 

drugie czytanie rządowego projektu ustawy 

o ustroju szkolnictwa, Omówiono postano- 
wienia przejściowe, końcowe, jak również 

wstęp do projektu ustawy. 

W postanowieniach tych przyjęto po- 
prawkę pos- Sommersteina, utrzymują-a bez 

zmian postanowienia ustawy, dotyczęce za- 

kładania szkół powszechnych. Przyjęto po- 

prawkę referenta Smulikowskiego, wyłącza- 
jącą szkoły sanitarne z pod działania tej 

ustawy. Przyjeto poprawkę pos. Czuja z 

B. B. W. R., wstawiającą wyrażenie, że usta- 

wa ta ma zapewnić obywatelom wychowanie 

rel gi ne obok brzmienia już istniejęcego w 
projekcie „moralne i umysłowe", a ma wnio- 

Sek pos. Dąbrowskiego wstawiono jeszcze 
wyrażenie „i fizyczne". 

Trzecie czytanie projektu odbędzie się 
na posiedzeniu środowem komisji. 

  

Porządek nzstępnego 
posiedzenia sejmu. 

"WARSZAWA (tel. własny). Nastę- 
pne pośedzenie Sejmu wyznaczone 
zostało na dzień 17 b. m. Na porzą- 
dku dziennym między innemi ratyfi- 
kacje konwencyj międzyr.arodowych, 
dyskusję nad projektem ustawy o. 

Jaźwińskiego. || 

handlu sacharyny, dyskusja nad pro- | 
jektem ustawy w sprawie zmiary usta- 
wy o Najwyższym Trybunale Admini- 
stracyjnym. Pierwsze czytanie rządo- 
wych projektow ustaw o likwidacji Ko- 
mitetu Floty Narodowej, o dodatko- 
wych kredytach na rok 1931-32 Wre- 
szcie o pomocy if nansowej dla gminy m. 
Wilna, na pokrycie zobowiązań pła- 
tnych 5 proc. obligacjach konwersyj- 
nych z r. 1931 w funtach szterlingach. 

J i UA A НЫ 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA!  



  

AFFRA CIUNKIEWICZOWEJ 
KRAKÓW, Rewełacje w' sprawie zaare- 

sztewanej Cjunkiewiczowej wywołały w Kra 
kowje e:brzymie zainteresowanie, 

Bawił tu przez diwa dnj obrońca Cjun- 
' kiewiczowej, adwckat Mieczysław Jarosz z 

_ asystenta Saiadeckiego, 

Warszawy, który edbył konferencję z sę- 
dzją śledczym, dr, Wątorem į prokurato- 

" rem sądu okręgewego p, Witoldem Micha- 
łowskim, 

Cjunkjewjczowa pozostaje pod żarzutem 
zbrodni, cszustwa asekuracyjnego: art. 8, 
par, 197 kodeksu karnego (dawnego austrja 
ckiego), 

Dochodzenja policyjne zostały ukończo- 
ne i skierowane do sędziego dr, Wątora, 
Ten ostatni za kilka dni wyjedzie do War- 
szawy dla przeprowadzenia pewnych uzu- 
pełniających czynności i badań, następnie 
dr. W, wyjedzie do Paryża, gdzje mieszka- 
ta Ciunkiewįczowa, a to dla ustalenia niektó 
rych ważnych okolicznošci, jakie się wylo- 
nity w toku šiedztwa, 

Wiadze policyjno-šledzcze nie 'wykłucza- 
ią w pewnym stopniu możliwości kradzieży, 
łecz w związku z osjągniętemi wynikami 
śledztwa zachodzą ze stromy C. pewne mo- 
menty oszustwa, 

Ciunkżewic - ма ' kategorycznie twierdzi, 
. że została okr zjona z precjoz, gotówki i 

futer, lecz że padła ofiarą jakiegoś nieporo- 
zamienia, Jest pewna, że śledztwo wyjaśni 

dla śledztwa faktów, władze sądowe nie są 
skłonne zwolnić Ciunkjewiczową, która na- 
razje jako chora pozostaje nadal w szpitalu 

Sprawa ta na terenie Krakowa jest w 
dalszym cjągu przedmiotem licznych ko- 
mientarzy, 

  

Pod koniec stycznia Charbin prze- 
żywał dni prawdziwej zgrozy. Trudno 
opisać to wszystko co działo się na 
ulicach tego miasta. Trzeba było żyć 
w tych dniach w Charbinie, zby zro- 
zumieć wszeiki ogrom wojny, aby 
przekonać się, że wojna w Mandżurii 
trwa, że szaleje tam walka dzika w 
całej pełni, że gęsto padają of.ary. 
Na ulicach Charbina ciekła krew i to 
niety.ko żołnierzy chińskich i japoń- 
skich, ale zarazem spokojnych oby- 
wateli rosyjskich. Pomiędzy ofiarami 
poległymi w czasie starć ch ńsko-ja- 
pońskich znajdowały się nawet dzieci 
od 11—15 lat. Normalne życie w 
mieście zamaiło a ludność ocknęła się 
w wirze szalonych walk. Ostatnio te- 
тепет zaciętych walk stał się drugi 
kraniec miasta, gdzie jeszcze gwał- 
towniej atakowały się walczące strony. 

Z wysokich budynków  charbiń- 
skich można było gołem okiem ob- 
serwować przebieg strzszliwych walk, 
prowadzonych od 27 stycznia pomię- 
dzy starogirińskiem wojskiem  chiń- 

"SŁOWO 

STRASZLIWE DNI W CHARBINIE 
WALKI PRZED PRZYBYCIEM JAPOŃCZYKÓW. — BOJE NA SKRAJU 
MIASTA. — JAK JAPOŃCZYCY SPALILI SWÓJ SAMOLOT.—ZABITE 

I RANNE DZIECI. — POCHÓD JAPOŃCZYKÓW, 
skim (wrogim wobec japończyków) 
a japonofilskiemi oddziałami genera- 
ła Jul. Oddziały staroginńskiego woj- 
ska początkowo wszczęły atak na 
Skraj miasta przed koścołem Kon- 
fucjusza, stojącym na lewym brzegu 
małej rzeczki Modjag k, w pobliżu 
cmentarza. Równocześnie padały strza- 
ły. Pierwsze bezpośrednie starcie na- 
stąpiło niedaleko charbiń kiej ujeż- 
dżalni, gdzie walczono oko w oko. 
Po obu stronach strzelano z karabi- 
nów i armat. Trwało to kilka: godzin. 
Ludnosć była silnie zaniepokojona. 
Chwilami boje te podobne były do 
huraganu. Od czasu do czasu na 
miejscu starć pojawiały się ssmocho- 
dy sanitarne, zbierające rannych. Po 
obu stronach byli zabicii ranni, Ucier- 
piały również cd kul liczne domy w 
okolicznych ulicach. ' 

Japończycy bezustannie  šledzili 
walki pomiędzy dwoma przeciwnikami 
ch'ńskimi» Nad placem boju wznosiły 
się samoloty japońskie z obserwato- 
rami. Z samolotów tych strzelano 

  

ś0-lecie kasy im. Mianowskiego 
W r. 1879 umarł we Włoszech 

pierwszy i ostatni rektor Szkoły 
Głównej w Warszawie, prof. | Jozef 
Mianowski, 

mierć ta żałobą okryła całą .Pol- 
: skę. Odchodził nietylko. wybitny u- 
czony i doskonały lekarz-praktyk, ale 
i człowiek, reprezentujący wspaniałą 
epokę rozkwitu Uniwersytetu Wileń- 
skiego i okres walk o wolność 
narodu. 

Urodzony w r. 1804 na Ukrainie, 
wychowany w sławnem gimnazjum w 
Hunan'u, Józef Mianowski pod wzglę- 
dem studjów naukowych i karjery 
profesorskiej jest Ściśle związany 
z Wilaem. 

Po skończeniu wydziału lekarskie- 
go Mianowski w r. 1827 uzyskał stn- 
pień lekarza, w następnym — 1828 
doktoryzował się i objął sianowisko 

wykt-dając 
zooiizjologję na Uniwersytecie, po 
jego zaś likwidacji — w Akademji 
Medycznej, W r. 1835 został miano- 
wany profesorem i objął katedrę 
fizjologii, będąc jednocześnie adjun- 
ktem Śniadeckiego w klinice terapeu- 

"tycznej. 

' głęboką wiedzą i talentem, 

"W r. 1840 Józef Mianowski opu- 
Ścił Wilno i przeniósł się do Peters- 
burga na stanowisko prcfesora fizjo- 
logii Uniwersytetu Petersnurskiego, 
gdzie szczególnie się wyróżnił swą 

w  sto- 
sunku zaś do młodzieży polskiej, stu- 
dju'ącej w stolicy carów odegrał rolę 
wypróbowanego Opiekuna i doradcy. 

W r. 1860 przeniósł się na eme- 
ryturę i wyjechał do Włoch, lecz nie 
korzystał z długiego wypoczynku, 

"gdyż po zorganizowaniu się Szkoły 
Głównej został powołany na jej re- 

„kłora i na tem Stanowisku trwa bez 

„Szkoły na 
znów się udał do Włoch 

"bitna i 

'zapatrzone w swego 

brzerwy do czasu przekształcenia 
U iwersytet, Wówczas 

i tam w r. 
1879 cicho umarł. 

Działalność Mianowskiego — na- 
ukowa i p:dagogiczna była tak wy- 

owo.na, žė wielkie rzes 
wychowanków szły naprzód, 

nauczyciela 
jego 

i przewodnika. 
To też nic dziwnego, że właśnie 

w r. 1879 grono byłych profęsorów 
i uczniów zamkniętej przez rząd ro- 
syjski Szkoły Głównej, w trosce o 
przyszłość nauki polskiej ; zastana- 
wiało się nad zorganizowaniem Towa- 
rzystwa popierania nauki. 

Nawiązując do tradycyj Szkoły 

Trzy nowości 
GAZETA LITERACKA — DWUTY- 
GODNIK LITERACKI — KULTURA. 

Gdy przyjrzymy się dzisiaj jakie- 
mukolwiek działowi kultury w Polsce, 
największy optymista będzie musiał 
przyznać, że dobrze się nie dzieje. W 
teatrach Źle, w ruchu koncertowym 
bardzo źle, 'w ruchu wydawniczym о- 
kropnie, w czytelnictwie straszliwie. 
Minęły bezpowrotnie czasy mecena- 
sów sztuki, czasy kupowania obrazów 

‚ 1 rzeźb, czasy czytania poezji. Z mint 
sterstwa Sztuki robi się Departament, 
z Departamentu Wydział, — oto sym- 
bol dekadencji zainteresowań, Jeszcze 
kilka lat temu działo się to i owo, ini- 
cjewało się nowe dzieła. Dziś? Dziś 
zwala się nawet rozpoczęte budowle. 
I to nietylko w masie jest owa tenden- 
cja antyartystyczna. W.samem šrodo- 
wisku artystów wyrastają niepojęte 
instynkty niszczycielskie. Oto jesteś- 
my w tej chwili świadkami gorszącej 
walki, jaka płonie od dłuższego czasu 
wśród muzyków warszawskich doko- 

ła Wyższej Szkoły Muzycznej, Ufun- 
dowana z wielkim trudem naczelna ta 
instytucja jest przedmiotem zajadłych 
ataków, zanim zdołała w pełni rozwi- 
nąć swa działalność. Pociski padają 

Głównej, postanowiono to“ Towarzy- 
stwo założyć pod nazwą Rektora 
Mianowskiego. 

Dopiero w dwa lata później udało 
się wreszcie zrealizować zamiary w 
formie „Kasy* (niemal dobroczynnej) 
imienia Józefa Mianowskiego. 

Na czele tej Kasy stanął znako- 
mity Tytus Chałubiński, mający do 
pomocy m. in. takich członków Ko- 
mitetu, jak Piotr Chmielowski, dr. 
Konrad Dobrski, prof. Wł»dysław 
Holewiński, Henryk Sienkiewicz, Filip 
Sulim erski (główny inicjator) i w. in. 

Pięćdz esięcioletnia działalność 
Kasy 1m. Mianowskiego rozpada się 
na dwa okresy, których granicą jest 
wojna Św'atowa. 

Te dwa okresy mają całkiem od- 
rębny charakter, gdyż praca musiała 
być prowadzona w zgoła innych wa- 
runkach. 

Rząd rosyjski bardzo nieufnie 
spoglądał na nową placówkę naukową 
polską, która musiała ograniczać swą 
działaln ść niemal tyłko do udziela- 
nia poszczególnym autorom zapomóg 
na wydawanie ich dzieł. 

Szczególnie gorliwie pilnowali Ro- 
sjanie, aby z Kasy nie korzystali 
Polacy z innych zaborów. Pięknie się 
rozwijająca młoda instytucja, będąca 
centralą naukową po'ską pod zabo- 
rem rosyjskim, powoli wyłamywała 
się z narzuconych jej ciasnych ram 
organizacyjnych, 

Kasa udzielała licznych zapomóg 
na opracowarie i wydawanie dzieł 
naukowych: z różnych dziedzin wiedzy 
kształc ła zagranicą całe zastępy mło- 
dych sił naukowych, ułatwiało im or- 
ganizowanie w kraju placówek nauko- 
wych, a myśląc o możliwości kształ- 
cenia polskich pracowników nauko- 
wych we własnym kraju, wydała sze- 
reg pierwszorzędnych  podręczn ków. 

"Szeroko zakreslony plan pracy 
spotkał się z uzuaniem całego społe- 
czeństwa polskiego. Z kraju i ze 
ws ystkich polskich środowisk na ca- 
łym Świecie napływały hojne ofiary, 

Jakże wymowne są nazwiska ofia- 
rodawców! Spotykamy wśród nich u- 
czonych, literatów, przedstawicieli 
wolnych narodów, bankierów, ziemian, 
rzemieślników.., 

Różne widzimy sumy przy tych 
nazwiskach: setki rubli, tysiące, dzie- 
siątki tysięcy... 

Czasami spotykamy zamiast sumy 
pieniędzy jeszcze wymowniejsze 
wzmianki: 

skąd? Gdybyż to ze strony naiwnych 
laików lub zaś niedziałych  biurokra- 
tów... Dynamit pod jej mury podsa- 
dzaią sami muzycy, odłam kompozy- 
torów stołecznych, wśród których jest 
nawet szereg znanych nazwisk, Spór 
obserwowany zdaleka robi wrażenie 
herostratowego pożaru, niepoczytalnej 
roboty ad usum  privatum... — Aż 
dziw, że w tej potworne atmosferze 
mogło narodzić się tak ładne dzieło, 
jakiem jest świeżo otwarty Pawilon 
Wystawowy Instytutu Propagandy 
Sztuki przy Placu « Marszałka Piłsud- 
skieg, dzieło Władysława Skoczylasa 
i grona energicznych jego współpra- 
cowników. 

Ten Pawilon jest jednak dowodem, 
że czysta inicjatywa i twórczy © upór 
nawet dzisaj mogą coś stworzyć. 
Tak pocieszających faktów jest, nie- 
stety, niezmiernie mało. Gdy przyjrzy- 
my się czasopismom, poświęconym 

nauce, sztuce i literaturze, to albo ob- 
serwujemy ich zamieranie, ałbo żałoś- 
nie dychawiczny żywot; z tygodników: 
robią się miesięczniki, z miesięczn ków 
dwumiesięczniki. A przecież ruch czaso 
piśmienniczy. jest przekrojem życia u- 
mysłowego narodu, 

A mimo wszystko.... Mimo wszy- 
stko zmierzch roku 1931 przyniósł 
nam trzy nowe polskie czasopisma li- 

Tak przy nazwiskach Władysława 
Pepłowskiego (r. 1891), Kazimierza 
Szpechta (r. 1898), Konstantego Wo- 
łodkowicza (1911) 1 Zygmunta Kuso- 
cińskiego (r. 1928) znajdujemy krótką 
ale jakże wymowną wzmiankę: „cały 
swó| majątek". Majster szewski 
Stanisław H szpański ofiarował w 
r. 1922 osadę Kilińskie pod $ widrem, 
gdze Kasa zorganizowała kolonię 
wypoczynkową dla ludzi nauki. 

‚ Inżynier górniczy Witold Zglenicki 
ofiarował w r. 1904 dochód z poło- 
wy gruntu naftodajnego w Saracha- 
nach pod Baku. 

Losy tego daru są szczególnie 
ciekawe. toczątkowo komitet kasy 
wahał się, czy przyjęcie tego daru 
nie sprawi tylko niepotrzebnego kło- 
potu, gdyż miał wąt liwości co do 
istnie' ia ropy naftowej na tym tere: 
nie. W ciągu paru lat przeprowadza- 
no wiercenia, które uwieńczyły się 
całkowitem powodzeniem;  trysnęła 
fontanna ropy naftowej, zapewniając 
kasie stały wspaniały (d.chod:ąc 
iocznie do 1 i pół mil. zł.) dochód. 

Gdyby nie przewrót bolszewicki 
Kasa im. Mianowskiego należałaby 
obecnie do najbogatszych. insty- 
tucyj. : 

Po wojnie przed Kasą im. Mia- 
nowskiego rozszerzyly sig horyzonty 
i zarysowały się wspaniałe możl wo- 
ści, ale znaczne zmniejszenie się do- 
chodów wskutek utraty darowizny 
inż. Zglenickiego, zmniejszona oliar- 
ność i powstaa:e wielkiej ilości no- 
wych placówek naukowych utrudnia 
pracę. k 

Pomimo to praca — systematy- 
czna, wytężona, doskonale  przemy- 
Ślana — trwa nadal. Kasa została 
zreorganizowana i, zachowując dawną, 
nieco niestosowną już nazwę, jest 
obecnie nowoczesnym Instytutem po- 
pierania nauki. к 

Istytut ten ściśle współdziała z 
Akademją Umiejętn ści, Towarzyst- 
wami Naukowemi w Warszawie i Lwo- 
wie, Tow. Przyjaciół Nauk w W lnie 
i Poznaniu, Związkiem Tow. Naiiko- 
wych we Lwowie oraz ze wszystkie- 
mi wyższemi uczelniami w Polsce. 

Jako czynaa organizatorka między- 
narodowej współpracy  umy»łowej, 
Kasa w r. 1926 wzięła udział w zor- 
ganizowaniu Międzynarodowego Zja- 
zdu Komisyj Współpracy Intelektual- 
nej przy Lidze Narodów oraz Mię: 
dzynarodowego Zjazdu Tow. Prawa 
Autorskiego. 

teracko-artystyczne. To nie do wiary! 
Czytelnik zapyta: Gdzie? jakie? Żad- 
ne z nich, niestety, nie wychodzi w 
Wilnie. U nas przeciwnie: „Źródła Mo 
cy“ od czasów ukazania się pięknego 
numeru uniwersyteckiego nie wycho- 
dzą... į 

Trzy nowe pisma — to: „Gazeta 

Literacka" w Krakowie, „Dwutygod- 

nik Literacki“ w Poznaniu i „Kultura“ 
w Warszawie. Związek Zawodowy 
Literatów Polskich w Krakowie podjął - 
na nowo wydawnictwo, które zamarło 
kilka lat temu — i prowadzi je pod 
zmienioną szatą, siłami przeważnie 
młodych piór, pod formą miesięcznika. 
Tedaktorem „Gazety Literackiej" jest 
znany poeta Józef Aleksander Gałusz- 
ka (adres redakcji: Kraków, Słonecz- 
na 15 m. 9). Czysto odbijana na pa- 
pierze ilustracyjnym, w estetycznym 
układzie graficznym — daje „Gazeta 
Literacka“ ciekawe i treściwe artyku- 
ły teoretyczne i informacyjne, poezje, 
ilustracje, cięty dział polemiczny i 
dość obf'tą Kronikę. Poziomem i hory 
zontam: pismo to wybiega poza zna- 
czenie wyłącznie lokalne. 

Drugiem, już zupełnie nowem pis- 
mem, jest poznański „„Dwutygodnik Li 
teracki*. Otrzymaliśmy dwa numery, z 
15 grudnia i I stycznia, Jako redaktor 

i wydawca sygnuje młody i ruchliwy 

również na wojska staroganńskie tak, 
że w rzeczywistości walka prowadzo- 
na była pomiędzy trzema przeciwn:- 
kami. Wojska starogariūskie również 
ostrzeliwały samoloty japońskie wsku- 
tek czego jeden samolot uległ kata- 
strcfe. Chińczykom udało się rozbić 
rezerwoar na wodę dla chłodzenia 
motoru, tak, że samolot zmuszony był 
lącować niedal-ko Charbinu. , Lotnik 
natychmiast udał się do japońskiej 
misji wojskowej, aby oznajmić wypa- 
dek, podczas gdy przy samolocie po- 
zosiał kapitan Simidzu, obserwator 
wojenny. 

° № międzyczasie Chińczycy ostrze- 
liwali kapitana i zanim lotnk powró- 
Gł kapitan został zabity. W czasie 
tych ostrzeliwań r.niono kilka osób 
prywatnych, które w pobliżu przypad- 
kowo się znalazły. 

Urzędnicy. japońskiej misji woj- 
skowej, którzy przybyli na miejsce 
przekonali się, że samolotu nie moż- 
na w najkrótszym czasie naprawić i 
nie chcąc zostaw ć go na pastwę tłu- 
mu, postanowili go spalić. Tymczasem 
około samolotu zgromadziły się ma- 
sy ludzi, głównie dzieci i młodzieźv. 
Niespodziewanie nastąpił _ wybuch, 
Świadczący o tem, że w samolocie 
były b: mby. Odłamki zabiły i zraniły 
około 50 ludzi. 

Rozległy się straszliwe jęki i skom- 
lenia rannych. Na miejsce katastrofy 
sprowadzono miejskie wczy sanitarne, 
które odwiozły rannych do szpit la. 

Pomiędzy rannymi jest również 
wielu Rosjan. Ranni zostali E*Uspon- 
skij, liczący 11 lat, G. D mitriew 13 
lat, Czin 17 lat, B. Kalugin 14 lat, 
J. Krużkow 19 lat, J. Briuchanow 14 
lat, J Riabkow, Agajew, Cz j-Pii Chu 
po 30 lat, Chuan-Ven-Jun 16 lat, Di- 
Van-San 12 lat i t. d. 

Wszyscy ranni zostali umieszczeni 
w szpitalu, który zamieniony został 
na lazaret wojenny. 

_ Obywatele japońscy żyjący w Char- 
binie często w ostatni h tygodniach 
napadani byli przez Chińczyków tam- 
tejszych. Ze względu na to Japończy- 
cy postanowili wysłać do Charbinu 
swe wojsko. Pierwsze oddziały wojska 
japońskiego wyjechały ze stacji Kuan- 
czendzi dnia 28 stycznia o god inie 9 
wieczór. Na południowym odzinku ko- 
lei wschodnio-chińskiej wstrzymano 
przewóz towarów i nie przyjmuje się 
przysyłek towarowych. Kolej przezna- 
czona zestała wyłącznie dla prz *<woże- 
nia wojsk i sprzętu wbjennego. Tak 7a- 
początkowana została jedna z najważ- 
niejszych etap japońskiej okupacji 
Mandżwrji północnej. Charb'n jest nai- 
większym centrem administracyjnym 
i handlowym tego kraju. 

ESTER RTZ RZEZ УАРНЕ 

W odróżnieniu od poprzedniego 
okresu Kasa im. Mianowskiego zanie- 
chała wydawanie autorom zapcmóg 
na „wydawanie dzieł naukowych i 
pracę wydawniczą przejęła w swoje 
тесе. 

Dorobek wydawniczy Kasy w ©- 
becnej chwili jest wprost imponujący 
i ma tak Świetne pozycje, jak ośmio- 
tomowy Słownik Języka Polsk ego, 
przeszło dwudziestot mowy Poradnik 
dla samouków, doskonały rocznik 
Kasy p. t. „Nauka Pclska*, którego 
tom XIV ukazał się niedawno, i wiele, 
wiele dzieł pierwszorzędnej wartości 
naukowej. 

Kasa im. Mianowskiego, ze wzglę- 
du na jej olbrzymie znaczenie, w 
rozwoju naszej kultury, zasługuje na 
jak największą uwagę szerszych 
warstw naszej inteligencji. Nietylko 
na uwagę—na sympatję i miłość — 
również. W. CH. 
"UI J 

WYNAJMĘ MIESZKANIE 
6—7T pokoj niedaleko Dworca Kolejowego, 

Zgioszenia do adm, „Stowa“ pod „W,W,“ 

poeta Stanistaw Witold Balicki. Druk 
Į. Kawalera w Szamotułach. Czyli re- 
gjonalizm czystej krwi. I to na terenie 
który rzadko przynosi miłe. niespo- 
dzianki literackie, Dobry papier, staran 
ny druk, zgrabny układ, i ładny do- 
bór klisz — zgóry usposabiają przy- 
chyłnie do tej imprezy, w której po- 
wodzenie na dalszą metę (z żalem to 
wyznajemy) niebardzo chce się nam 
wierzyć... 

Wśród nazwisk w pierwszych nu- 
merach ,„Dwutygodnika Literackiego“ 
wysuwają się na pierwszy plan: а- 
nisław Wasylewski (piszący o Toma- 
szu Mannie), art. mal. Władysław Lam 
(„O starych i nowych prawdach arty- 
stycznych*), Zenon Chocieszyński, A. 
M. Świnarski i inni. Sensacją (nieko- 
niecznie najlepszego gatunku) jest 
„List pasterski z Klechistanu“, w kto 
rym „Emilencja* w  sarkastycznych 
słowach piętnuje zacofanie duchowe 
dzielnicy -wielkopolskiej, a Specjalnie 
obozu „Teczy'*'; jest więc i posmaczek 

skandaliku literackiego. A. Janta-Poł- 
czyński pisze żywy list z Nowego Yor 
ku, Witold Zechenter drukuje myśli o 
kryzysie czytelniczym. Wł. Krakow- 
ski o teatrze. Doskonałe są rysunki 
Zygmunta Szpingiera. Dział kronikar- 
ski młodzieńczy, uszczypliwy, dowcip 
ny. Typowe pismo młodych — i dla 

Teatry wileńskie. — Teatr grodzieński. 
Sztuka Mihaty „Mam lat 26“ wy- 

wołała pewien ruch dyskusyjny wśród 
młodzieży akademickiej. Znać społecz 
na tragedja, idąca i posuwająca się co 
raz bardziej w formie kryzysu budz: 
rozważania. Sztuka „Mam lat 26“ jest 
na drodze tych rozważań: elementem 
katalizatorskim. 

Artystycznie jednak nie sądzę, aby 
można podnosić jakikolwiek wysiłek 
konstrukcyjny. 

Jest popiostu szereg obrazów, któ 
re sę toczą. jak w panopticum i nie 
ma mcwy o jakiejś twórczości. To bo 
wiem, co w tych obrazach jest i co łą- 
czy te cbra:y, nfe wychodzi poza dość 
prymitywne klecenie. 

„Ta, kiórej szukamy*  Hirszielda 

iest również produktem klecen'a współ 
<zesnego, produktem na eksport. Po- 
chleb:anie współczesnemu  smakowi, 
dosyć wulyarnemu, nie może być po- 
czvianem za iwórczość.... Znać po: 
trzebny jest taki towar, skoro go pi0- 
cukują i znać jest spożyców dosyć 

wielka liczba, skoro go teatry lansują. 
Od nbu sztuk jakże silne odc'ia 

się twórczość Zapolskiej „Panna Mai- 
szewska”. |rst to rozkosz przebywać 4 
teatrainym dramaturgiem, który niz kle 
ci scen, a w ogniu wewnętrznym, prze 
dziwnym tyglu te sztuki formuje. Przy 
xotowała sobie Zapolska materjał. dłu 
go- ten materiał ważyła i wrzuciło go 
razu pewiiego do ognia, rozpalonego 
w twórczym piecu. Metale się połączy 
5 e i piany wypłynęły na pow erz 
chnę' i autor dramaturg oddziefiwsz : 
rzeczy ważkie od nieważkich, metal ca 
ły oprowadził 'w forme te; komie i: , 
kióią widzimy. 

Tę nie ięst pozbierane, zeszyte, zle 
pionc, p'zypięte nieudolnie do s:etre 
szpilkami, to jest urodzone, podwójnie 
uisdzorc, jak przystoi czemuś co ;tst 
dostojne. 

Akior w takiej sztuce nicie żyć, 
poruszać się, oddychać, Ładosówra 

jako Danna Maliszewska dać może s'e 
bie ° nic bač się twórczej, bogatej 
kreacji. | 

Widzmy też Ładosiówne jak pulsu 
je życiem, tragizm swego życia stata- 
jąc się odsunąć, jak zatrutą czarę. Cóż 
za (r ;21 iręczenska, skora oczy się 0- 
tworzą, jak przy końcu, patrząc 
się tragicznie. Nietylko ra !asawra 
żyje. Świetny jest Gliński, Wierzymy je 
13 на 5. wo, Że jest taki, jaki jest « ani 
iedna chw:lka krytycznoś:i ne , :y- 
chodzi nam zdmuchać doznawanej su- 
gestji. Jest Szurszewska też dobra. 
Wreszcie zrzuciła patosy heroi i aman- 
tek. Pokazuje się , jako Mica owa, 
typ pracownicy z tem rozwydrzeniem, 
które daje oddech wielkomiejski. Jeśli 
Szurszewska jest dobra, cóż mówić o 
Ziel'ūskiej?. 

Wierzymy, że w 'balii jest bielizna, 
i że życie to swoje zrobiło, drewnia- 
ności udzielając duszy tam, gdzie ta 
dusza powinna mieć słodycze i ciepło. 

Jest pani Molska Daumoówa i pani 
Stan sławska-Hiszowska, obie dziwnie 
przypominające społecznice, które ucie 
kają z domów, węsząc podświadomie 
tragedjęą małżeńską. Bo pan Ghński 
nie zatrzyma się na żadnym brzeżku 
mawet i wtedy, gdy swego syna zoba- 
czy nad przepaścią. Wszyscy aktoro- 
wie dobrze grają i o każdym z nich 
możnaby wiele napisać. 

Jeszcze raz powtarzam, cóż to za 
rozkosz Zapolska, twórczość na mia- 
rę europejską, dawną, nie tą fabrycz- 
ną, współczesną, gdy właściwie 
rozmaite fałsyfikaty połączone są bez- 

czelnie w jedność, niby organiczną. 
Mami lat 26. Takie sztuki przecież 

potrafi noworodek za parę lat konstruo 
wać. Nie potrzeba ani kultury, ani we 
wnętrznego zbudzenia, aby taki maka 
ron posiekać na 8 obrazów. Doskonałą 
rzeczą w tej sztuce była owa podło- 
ga lekko wzniesiona, którą dał Makoj- 
nik. Brawo, jeżeli. to jest jego pomysł. 
Natomiast pomysły Radulskiego wyda- 
ią mi się nadmiernie tanie, Nie wiem, 

  

tego samego godne uwagi i czytania. 
Czekamy z zainteresowaniem na dal- 
52е питету.. 

Największym jednak ewenementem 
jest nowy tygodnik „Kultura”*, wycho 
dzący w Warszawie od 29 listopada 
ub. roku, pod redakcją  „Olimpijczy- 
ka', znakomitego poety Kazimierza 
Wierzyńskiego. Leży ;przed na- 
mi 9 numerów w wielkim formacie ga- 
zetowym i na skromnym papierze od- 
bitych. Dotychczas pismo to wycho- 
dziło jako dodatek niedzielny do jed- 
nego z dzienników warszawskich, lecz 

od 31 stycznia usamodzielnia się i 
kosztować będzie miesięcznie tylko 2 
zł., kwartalnie 5. Wydawcą jest dru 
karnia „Prasa połska". Adres: War- 
szawa, Marszałkowska 3 — 7. Pełny 

tytuł brzmi: „Kultura, tygodnik poświę 

cony twórczości i krytyce. 
juz z tych 9 numerów możemy się 

zorjentować, że mamy przed sobą nie 
efemerydę, lecz dojrzałe, poważne wy 
dawnictwo, które stać się może nie- 

ocenioną pozycją w ubogim naszym 
dorobku czasopiśmienniczym. „Kultu- 

ra skupiła odrazu najpoważniejsze na 

zwiska literackie i artystyczne, a mimo 
to nie trąci akadem'zniem i nudną teo- 

rją. Redagowana jest umiejętnie, żywo 
współcześnie — to może najlepsza rę 
kojmia jej przyszłości. 

czy Radulski miał Ropsa w ręku. Dama. 
ze Świnią, mogę zapewnić, u Ropsa nie 
ma tego sosu budapeszteńskiego, któ- 
ry cykał na Pohulance. Wogółe te 
wszystkie tańce na proscenium są w 
sprzeczność: ze wszelka choreograiją. 

Jakże można kankan nam podawać 
przed nosem? Naprawdę w tem jest nie 
Casino de Paris roku.1932, ale Sara- 
tow lub Niżnii-Wozniesteńsk lat 1890.i 

W sztuce Ta, której szukamy puś- 
cił się Makojnik na pejzaże. Zaćmienie 
takie świadomości, czem jest dekora - 

cja i czem. winna być, jest chyba chwi- 
lowem, przejściowem  zdarzenem, ja- 
kąś — jak się dziś mówi—akatalep- 

sją, dzięki temu, że nastąpiło przepra- 

cowanie. 
Jeśli chodzi o aktorów, to w sztuce 

Hirszfelda naogół iest wiele dobrego. 
Pani Wysocka zawsze podda ton do- 
bry i zawsze złagodzi autorską desin- 
wolturę. Ne potrzeba akcentować!, że 

pani Rychłowska będzie samem žy- 
ciem iże pa ni Jasińska - Detkowska © 
da nam zawsze kreacje arcyaktorskie. 
Ziesztą młodzi byli przemili. Milecki 

ma tę swoje kokietenie ciągle,, jak Toł 
stojby powiedział:  „niesprzeciwiania. 
Się złemu'. Zastrzeżyński też wnosi 
doskonałą barwę i stanowi z Mileckim 
sympatyczne duo. Co do kobiet in- 
nych: Marecka powtarza chwilami tro: 

chę za surowo to co jej własne inwencje 
poddały. Można być kanciastą, ale trze 

ba być taką, a nie udawać. Pani 

Szpakiewiczowa, jako. Gabryela, mat- 
ka ma te.swoje przyrodzone . miekko- 
ści, że nie umie kłamać, 

scenie. Chciałoby się, aby zapomniała 

i raz skłamała, ale naprawdę skłamała, 

trzykrotnie, pięciokrotnie, s'arczyście. 

W teatrze na Pohiulance był zespół 

z Grodna. Dano sztukę Andersona i 

Stalingsa. Przyznam się, że jest wielką 

zasługą Kossowskiego spolszczenie tej 

sztuki. Byliśmy w ciągu paru godzin 

znowu w atmosferze woiny. Ale ten 

koniec, koniec sztuki, zaiste, cudowna 

kadencja. Kiedy się widzi taki koniec. 

przestaje być człowiek pacyfistą. Woj- 

na rodzi w mężczyźnie cnoty odwiecz- 

ne. Cóż jest wspanialszego, jak to, co 

przy końcu sztuki czynią bohaterowie, 

kiedy idą na śmierć, ale tak jak kie- 

dyś nasi ojcowie, albo Wikingi z Joms- 

burga. Ta wielka przyjaźń, to zawró- 

cenie z powrotem do normy, czyż nie 

jest przewspaniałe. Można się o kobie- 

tę czubić, jak w tej sztuce, ale grunt 

to owa przyjaźń na śmierć i życie, któ 

ra podnosi człowieka między gwiazdy 

z prowrotem. : 

Bardzo dobrą grę dali: Łodziński 

Cwaniaka, z bożej łaski cwaniaka! Też 

Ustarbowska była dobrą. Miała prze- 

dewszystkiem finezie kobiece, które 

w dzisiejszej epoce, snać przez te 

wszystkie sporty są dosżczętnie wy- 

wabione, jak arcypołyski na ślicznej 

materji. 2 

Zespół grodzieński przyniósł nam 

sztukę „Rywale“ niemal ideowo, pro- 

pagandowo, jako twór dobrej Muzy, 

skoro taki jest koniec, mogący wyna- 

grodzić nam skierowanie sę Z 

zpowrotem na chwilę w to, 00 było 

okropnego i strasznego. to jest w wieł 

ką wojnę. Znač „Rywale“ są sztuką 

zestrojoną, zgraną, sankcjonowaną w 

Grodn'e, przez to miasto królewskie i 

zawsze wojeńne, zawsze podniosłe. 

Cóż dziwnego, że uważano za dobre 

pokazać wileńskiej siostrzycy to i owo 

co było tak cenione w Polsce wojen- 

nej i czego nie należy na chwiłę spu- 

szczać Z OCZU. i 

Mieczystaw  Limanowski. 
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WARSZAWA, (Pat). Dzisiejszy „Monitor 

Polski, zamieszcza postanowien e Pana Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej z 12 lutego 1932 r.j 

to widač.na * 

o mianowaniu dr. Mantreda Krydla, docenta 4 

Uniwersytetu  Warszawskiego,  prolesorem 

nadzwyczajnym historji literatury polskie 

Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Więc zaraz na pierwszej stronie 
pierwszego numeru: Zoija, Nałkowska 
daje prześliczne wspomnienie „O mo- 
im ojcu", o Wacławie Nałkowskim, 

znakomitym geografie, świetnym pisa- 

rzu, duchu nieulękłym i szlachetnym. 

T. Zrębowicz drukuje z teki pośmiert 

ńej Stanisława Brzozowskiego artykuł 

p. t. „Polska rzeczywistość”. Jan Pa- 

randowski podnosi znaczenie „Instytu 

tu Boya”. W żywotnych sprawach ar 

tystycznych zabierają głos: Włady- 

sław , Skoczylas, Karol Szymanowski, 
Jan Lorentowicz („Żałosne dzieje Mic 
kiewicza o ego ), Mieczysław 
Treter, Juljusz Starzyński, Tytus Czy- 
żewski, Roman Zrębowicz, Włady- 
sław Tatarkiewicz, Poezję reprezentu- 

ją cudowne yviersze Leopolda Staffa, 

Tuwim, lłłakowiczówna,, Iwaszkiewicz 

Wierzyński, Sebyła, Karpiński, Czuch 

nowski, Timofiejew, Jerzy Paczkowski, 

Podhorski -Okołów, Koton'ecki, Jarost. 
Janowski i przedwcześnie zgasły z Bo 
żej łaski poeta Jerzy |Liebert. W: 
dziale beletrystycznym  zaznajamiamy 
się z fragmentami wybitnego cyklu po 

wieściowego Marji Dąbrowskiej „„No- 
ce i dnie"; czytamy nowele J. N. Mille 

ra i Brunona Winawera. Są i wywiady 
z wybitnymi pisarzami, artykuły za- 
sadnicze z prawodawstwa społeczne- 
go, fragmenty nowych dzieł Pawła



Obchėd dziesieciolecia 
rządów Ojca Św. 

Piusa XI. 
Cały świat katolicki, a z nim 

i Polska obchodzi dziesięciolecie 
wstąpienia na tron stolicy Apostol- 
skiej Ojca Św. Piusa XI. Polska 
szczególnie bliska jest sercu Ojca 
świętego, gdyż był. niejako Świad- 
kiem powstawania naszej Niepodie- 
głośc, przebywając od 1919 do 1921 
r. w Warszawie w charakterze Nun- 
cjusza papieskiego. Gdy w 1922 r. 
6 lutego został Nuucjusz Ach lles 
Ratti wybrany na Papieża i 12-go 
lutego tegoż wieku koronowany, sam 
siebie nazwał „Papieżem polskim*. 

W całej Polsce odbyły się uro- 
czystości ku czci Ojca świętego. Wilno, 
które w 1919 r. gościło w swych 
murach obecnego Papieża, poświęciło 
niedzielę 14 b. m. na ob hód jubile- 
uszu papieskiego. Od kilku tygodni 
pracował  Archidiecezjalny  lnastytut 
Akcji Katolickiej w Wilnie nad zor- 
ganizowamiem obchodu. Wszystkie 
organizacje katolickie specjalnym ape- 
lem wezwały swych członków do 
wzięcia udziału "w uroczystościach 
papieskich. 

Pol-ka młodzież akademicka uczci- 
ła rocznicę koronacji J. św. Papieża 
Piusa XI cabozefstwem odorawionem 
z imicjatywy Akademickich Katolickich 
Stowarzyszeń U. S. B. Msza Św. ce- 
lebrowańa była w niedzielę 7 b. m. 
w Kości'łe św. Jana przez dziekana 
Wyd 'iału Teologicznego ks. prof dr. 
Ign. Świrskiego. Kazanie wygłosił ks. 
kapelan prof. W. Meysztowicz. 

W głównych uroczystościach dn. 
14 b. m. młodzież akademicka wzięła 
również udział, podobnie jak wszyst- 
kie org«n zacje katolickie Wilna, przy- 
bywając ze sztaniarami na uroczyste 
nabożeństwo w Bazylice. 

W wglję właściwy.h uroczysto- 
ści, to zn. w sobotę 13 b. m. o godz. 
6 wiecz. odbyła się w sal. Saiadeckich 
U. S. B. akademja papieska, urządzo- 
na staraniem organizacyj katclickich 
parafji Ś to Jańskiej. Słowo wstępae 
wygłosił prof. U. S B. A. Parczew- 
ski, odczyt prof. U. S. B. Fr. Bos- 
sowski, poczem nastąpił koncert chó- 
ru Św-to Jańskiego pod dyr. J. Arci- 
mow cza, 

Właściwe uroczystości, w których 
gremjalnie wzięło udział całe Wilno 
odbyły się w niedzielę 14 b. m. O 
godz. 1015 uroczyste nabożeństwo 
w Bazylice celebrował J. E. ks. Ar- 
cybiskup Metropolita Wileński R. Jał- 
brzykowski. Naukę wygłosił ks. prałot 
L: Zebrowski, A 

Udział w nabożeństwie wzięli 
przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych, wojskowych oraz 
delegacje stowarzyszeń katolickich ze 
sztandarami. Po nabożeństwie, które 
było transm towane przez radjostację 
wileńska, barany sznur pocztów sztan- 
darowych przeszedł do sali Miejskiej. 
Słoneczny dzień zimowy podniósł 
jeszcze bardziej uroczysty nastrój. 
Akademja w sali Miejskiej zgromadzi- 
ła licznych słuchaczy (przeszło 3000 
osób). Po zsgajeniu, odegrany zcsiał 
Hymn papieski i państwowy. Nastę- 
pnie p. dr. Cywiński wygłosił cdczyt 
p. t. „Pius XI ogniwem w łańcuchu 
następców Chrystusa*, charakteryzu- 
jąc sylwetkę obecnego Papieża na tle 
dziejów Stolicy Apostolskiej i pod- 
kreślając przywiązanie Polski do Rzy- 
mu i papiestwa. 

W . części koncertowej wystąpił 
chór „Echo* pod kierunkiem p. prof. 
W. Kalinowskiego, wykonując „Tu es 
Petrus* „Cześć Papiestwu* oraz „My 
chcemy Boga*, p, Wanda 1 Biszewska 
odśpiewała „Ave Maria“ | Luzziego 
oraz „Arję Joanny d'Arc" Czajkow- 
skiego. P. K. Wyrwicz-Wichrowski 
deklamował. wiek ks. Wróblewskiego 
„Pius XI Urbi et oib.*. 

Akademja trwała do god. 1430. 
Obecny był J. E. ks. Arcybiskup Jał- 
brzykowski i wojewoda wileński p. 
Beczkowicz. 

Wiec'orem o g. 18 rozgłośnia wi- 
leńs<a transmitowała „Akauemję pa- 
pieską* z Warszawy. (ci) 

KRONIKA 

  

     

  

EWTOREK 

Dziš 1 6 

Juljany p. m. 
jutro 

Juljana Kap. 
ста A 
Spostrzezenia Zakiadu  Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnja 15-II 1932, 

Cišnienie średnie: 758 

Temperatura średnia: —6. 

Temperatura najwyższa: —l. 

Temperatura najniższa: —21, 

Opad w mm,: 2 mm, 

Wiatr: południowo-zachodni, 

Tendencja: Staty wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno — śnieg. 

URZĘDOWA 
— Wojewoda niedysponowany, Z powo- 

du lekkiej niedyspozycji na skutek przezję 

bienja p, wojewoda me przyjmował w po- 

niedziałek dnia 15 bim. interesantów, 

MIEJSKA 
— Spłata pożyczki ang'elskiei, — 

Magistrat otrzymał wiadomość, że po- 
moc fnansowa Skarbu dła Wilna z ty 

tytułu spłaty pożyczki angielskiej wy- 

nosić będzie połowę odsetek i rat a- 

mortyzacyjnych, tj. 11463 f. szterlin- 
gów rocznie. . К 

Jak wiadomo, winniśmy Anglikom 

449,160 funtów, które będziemy spła- 

cali przez lat 60. 
— Podwyższony podatek lokalowy. 

W związku ze zmiańą ustawy o podatku 

od lokaij nie od rzeczy będzje zapoznać się 

z poczynionemi zmianami. 
Od podatku zwolnione są całkowicie na 

przeoąg lat 10 lokale w nowych domach — 

wzniesjonych przed styczniem 29 roku, — 

Domy wybudowane po tym terminie są 

wolne od podatku przez lat 15, 3 

Ponadto wolne są mieszkania 3-pokojo- 
we, zajmowane przez bezrobotnych, o jle 
nie mają onį sublokatorow : 

Podatek dla mieszkań do trzech izb włą 

Wscnód słońca g. 7.19 

Zachód słońca g. 17.11 

REALS 

Kiopoty podatkowe 

MARNA POCIECHA 
Wszystko dziś tanjeje, Za marne pienią 

dze można mieć rzeczy, które lat temu pa- 

rę kosztowały sumy. Tak,, ale trzeba mieć 

te „marne pienądze*! Pensje,” uposażenia 
zmniejszają się, stopa życiowa maleje, Ogól 

na pauperyzacja staje się zjawiskiem  po- 

wszechnem, Nieraz sję już mówiło © nie- 

współmiernej wielkości podatków w stosun- 

ku do stanu posiadanja społeczeństwa, — 
Podatnik oszczędza, odmawia  sobje wielu 

rzeczy,,, aby dowiedzieć się, iż stopa po- 

datkowa została podniesjona, Są już roze- 
słane zakazy płatnicze na podatek lokalowy 

zą 1932 rok, 

Zwracają się do nas czytelnicy z za- 

pytaniem: dlaczego wymiar tego podatku 

został powiększony. Przytaczają logiczne i 

racjonalne powody, dla których niezrozumia 
ła jest dla nich ta podwyżka, 

Zamiast zeszłorocznych 8 proc, trzeba 

w roku bieżącym płacjć 12 proc, czyli o 50 

proc, więcej, niż przedtem, Dlaczego? 
Jeżeli to pocjeszy naszych įnterpelantow 

wyjaśnić możemy, iż zwiększenie stopy po- 

datkowej podatku lokalowego zostało wpro- 

wadzone ustąwą z dnia 18-XII 31 r, (Dz, 

Ust, Nr. 112, poz, 879), Płatnik nie mający 

czasu na studjowanie „Dziennika Urzędo- 

wego" -dowiaduje się © tem dobitnie z chwi 

lą otrzymania nakazu płatniczego, Aczkol- 

wiek i to będzje słabą pociechą, przypomi- 
пату, & м myśl art, 8, wymienionej usta- 

wy płatnikowj przysługuje prawo odwołania 

się od wymiaru podatku w terminie 14-dnio 

wym, 

Przypomina sję makabryczna dykteryj 

ka o skazańcu, którego pocieszano, iż nie 

om pierwszy, ani ostatni zostaje powieszony. 

Marna pocjecha,, Podskarbi. 

cznie wynosi 8 proc, dla większych — 12 

Kuchnia uznana została za jzbę, więc tem 
samem za mieszkanie, z 3 pokoj j kuchni 
opłaca sę podatek 12 proc. 

To samo dotyczy lokali handlowych w 
zależności, dla jakich celów siużą (np. miesz 
kanie i sklep). 

Nowela wprowadza zmjanę w przedmio 
cje odwołań z tem, że odwołanja od wy- 
mjaru podatków 'winogić należy w ciągu 14 
dni do Izby Skarbowej;. za pośrednictwem 
władzy wym'arowej, a nie jak dotychczas— 
do urzędu wojewódzkiego. : 

— Niedociągnięcia w komun'kacji 
autobusowej. Komisja radziecka, powo 
łana na ostatniem posiedzeniu Rady 
Miejskiej do zbadania komunikacji 
miejskiej, zebrała już potrzebny mate- 
rjał, dosadnie unaoczniający, iak dale- 
ce komunikacja autobusowa w mieście 

szwankuje. 
Odpowiednie sprawozdanie będzie 

przedłożone R. M. wraz z wnioskami, 

zmierzającem: do usunięcia  istnieją- 

cych braków. 
— Lombard miejski, W najbliższym cza 

sje ma być rozstrzygnięty konkurs — kto 

ma zostać kjerownikiem lombardu miejskie- 

go. 
W związku z tem, władze miejskie ticzą się 

z możljwoscią otwarcia lombardu już w dn, 

1 kwietnia, 

WOJSKOWA 
— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów, 

przeniesionych w stan spoczynku nin'sjszem 

powiadamia swych członków, jż w dn'u 2 

marca rb, w lokalu przy ulicy Gdańskiej 6 

m. 3 odbędzie się doroczne wa'ne zgroma- 
dzenie o godz. 17 m, 30 w pierwszym ter 

minie j godz, 18 w drugim terminie, , 

POCZTOWA 
— Depesze przez telefon, Z dniem 1 mar 

ca rb, nadawcom telegramów za żniżoną о- 

płatą jak np.: —LT—, — LCD — ż innych 

'przysługuje prawo nadawania jch w drodze 

telefonicznej za opłatą dodatkową po 50 gr. 

za każde 100 słów lub część tychże nadane- 

go w drodze telefonicznej telegramu 

Odbieranie natomiast telegramów za zniżoną 

opłatą telefonem jest niedozwolone, 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 

— Jerzy Btaun na Środze Literackiej, 

Na jutrzejszej Środzie w Związku  Litera- 

tów gościć będzie znany poeta, jeden z czo- 
iowych przedstawiciel młodej Muzy z Kra 
kowa, Jerzy Braun, autor powieści »„Fłotel 
na plaży”, poezyj „Zjemia j Niebo" i in- 

nych cennych ksjążek, P. Jerzyf raun, któ 
rego odróżnić należy od Mieczysława Brauna 

z warszawskiej grupy „Skamandra”, wygło 

Si odczyt „Hoene-Wroński a chwila obec- 

na“ Początek o godz, 8,30: wiecz, Wstęp 

dla członków, sympatyków i wprowadzo- 
nych gości. 

— Posj*dzenjie Naukowe Wileńskiego 
T-wa Ginekologicznego odbędzie się „dnia 
18 bm, 0 godz, 20 w sal; Kliniki Położn, - 
Ginekolog, USB, (Bogusławska 3), 

Na porządku dziennym: 1) dr, T, Sedlis 
— wpływ c.ęcia cesarskiego na życie dzje- 

cka; 2) dr, W. Karncki — Włókniak łech 

taczki; 3) Pokazy chorych, z 
— wieczór artystyczny w Sali Snia- 

de kich. W niedzielę dn. 21 b. m. odbędzie 
się staraniem Koła Polonistów słuchaczów 

U. S. B. wieczór artystyczny znanej recyta- 
torki Kazimiery Rychterówny # Warszawy, 
W programie Wyspiański, Szyller, Kaspro- 
wicz, M kuszyński, Wierzyński, Tuwin, Ze 
gadłowicz i inni. Wieczór.odbędzie się w Sali 
Śniadeckich U. S. B o g. 19. Bilety w cenie 
od 1 zł. (dla młodz. szk. od 50 gi.) są juž do 
nabycia w księgarni G<bethnera i Wulifa. W 
dzien wisczoru orzy wesś iu 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, 

VI Pos'edzenjie Naukowe odbędzie sję we 

środę dnja 17 lutego 1932 r, o godz, 20 w 

salj własnej przy ulicy Zamkowej Nr, 24 z 

nast, porządkiem dzjennym: * 

1. Odczytanie protokułu ostatniego po- 

siedzenja. 2. dr, L, Rywkind: Rola migdał- 

ków w ogólnej patologjj ustroju w šwietle 

najnowszych badań, 
— Zasady odżywiania dzjecj, We środę 

dnia 17 lutego rb, o godz, 6-ej wieczorem 
w Ośrodku Zdrowia uljca Wielka 46 odbę 

dzje sę odczyt dr, B, ŽaŽbko-Potopowi- 

czo, p. t. „Zasady odżywiania dzieci" 

Wstęp bezpłatny, ' 
Jednocześnie powiadamia się, iż kurs hi- 

gieny dla matek rozpocznie sję w Ośrodku 
dnia -16 !utego o godz. 6 wiecz, 

RÓŻNE 
— Wypadek z pojazdem prez. Folejew. 

skiego, — Wczoraj w dzień przy zbiegu 

ul. Portowei į 3-go Maja sanki, któremi je- 

Valery, Miguela de Unamuno, Herma- 
na Keyserlinga, H, G. Wellsa. 

Osobliwą rewelacją są drukowane 
w dwóch numerach „Kultury niezna- 
ne rękopisy Cyprjana Norwida, o cha 
rakterze  historiozoficznym, p. t. 
„Zmartwychwstanie Narodu* „(rok 
1849) i „Znicestwienie Narodu* .(z 
lat 1870 — 1880). Jest to ochłap, rzu 
cony społeczeństwu przez Miriama - 
Przesmyckiego, który po ogłoszeniu 4 
wspaniałych tomów Poety obecnie 
dziesiątkami lat konserwuje zazdrośnie 
resztę; po śmierci jego wydawcy, Ja- 
kóba Mortkowicza, nadzieje co do kon 
tynuacji edycji norwidowskiej jeszcze 

zmalały. : 
Niezmiernie ciekawe, žywo pisane, 

są wspomnienia Karoli Zagórskiej o 
jej pobycie „Pod dachem Konrada Ko 
rzeniowskiego* z czasów wojny; in- 
teresujący przyczynek do  biografji 
wielkiego pisarza. Na innych stroni- 
cach „Kultury obserwujemy gorącą 
kampanję w obronie atakowanej za- 
ciekle Wyższej Szkoły Muzycznej. Kro 
niką jnformuje wszechstronnie o ru- 
chu artystyczno - literackim w kraju i 
zagranica. Pod tym względem pismo 

Wierzyńskiego zapowiada się, jako in 
formator szerszy i objektywniejszy od 
„Wiadomości Literackich". Przyda się 
tylko większe usystematyzowanie dzia 

łów informacyjnych, co ułatwi czytel- 
nikowi orjentację. W rubrykach, infor 
mujących o życiu kulturalnem więk- 

szych ośrodków polskich wydatnie re 
prezentowane iest również Wilno, 

Należy wreszcie wspomnieć o 
stronie ilustracyjnej, która — jak na 
skromny papier tego tygodnika — wy 
gląda technicznie zupełnie zadawala- 
jąco. Artykuły ilustrowane są portreta 
mi wybitnych autorów, zdjęciami sce- 
nicznemi i rysunkami. Po raz pierw- 
szy zreprodukowano tu (nr. 2) dwa 
zdjęcia z mickiewiczowskiego pomni- 
ka Kuny, nagrodzonego na konkursie 
wileńskim. Mamy odbitki obrazów Ra- 
fała Malczewskiego, Józefa Czapskie- 
go, Zygmunta Waliszewskiego, Feli- 
cjana Kowarskiego, Tadeusza Prusz- 
kowskiego i in, Rzuca się w oczy zna- 

komite dzieło architekta Bohdana 
Pniewskiego (nr. 6): wyróżniony pier 
wszą nagrodą projekt kościoła Opatrz 

ności w Warszawie. Przepysznie mo- 
numentalna bryła z piętrzących się po 

tężnie bloków gotyckich już na małym 
rysunku wywiera niezwykle mocne 
wrażenie. W każdym numerze mamy 
pozatem dowcipną, aktualną karykatu- 
tę: F. Topolski występuje iako rysownik 
o niepospolitym zmyśle satyrycznej 
Syntezy, Kapitalny jest np. rysunek 
„Polonez akademicki" z powodu wy- 

brania Zofiś Nałkowskiej i Boya - Że- 
leńskiego do międzynarodowej Akade 
mji Literatury. Widzimy siunącą w ge 
ście polonezowym parę  „akademi- 
ków*, a z boku chudą postać Lecho- 

ma, klaskającego z wyrazem zdziwio- 
nej. determinacji, oraz Kadena, odwró- 
conego tyłem z rękami założonemi, z 
grozą malującą się na twarzy. 

Albo: „Literatura w obrazkach”, z 

powodu połączenia departamentu kul- 
tury i sztuki z departamentem nauki. 
Para młoda: chudy, jak szczapa, bel- 
fer w okularach, w żakiecie i z cylin- 
drem w ręku, trzyma za rękę oblubie- 

nicę: gołego aniołka w welonie, z za- 
czątkami skrzydełek i ramion, kryjące 
go wstydliwie twarzyczkę. Ślubu u- 
dziela ksądz-wiceminister Żongołło- 

wicz. Podpis: „Niebezpieczne związ- 
ja: 

Wreszcie przynosi „Kultura“ aktu- 
alne zdjęcia: z otwarcia pawilonu wy 
stawowego Instytutu _ Propagandy 
Sztuki,z konkursu na pomnik gen. So- 
wińskiego, z nowego gmachu Muzeum 

Narodowego. 
Od 1 lutego będziemy w niej mieli 

nowy, samodzielny obfity, tygodnik 
informacyjny literacko - artystyczny o 
rekordowo niskiej cenie, Życzymy mu 
trwałego bytu i rozkwitu jak naipiek- 

niejszego. W. H 

  

    
HIPOLIT KORWIN MILEWSKI 

zmarł w Poznaniu 11 łutego 1932 r. 114 

Msza św. za Jego duszę odbędzie się dziś we wtorek 16 lutego o godz. 10:ej w Kościele Św. Išišėods 

ъ . " е° и : 

Jak się robi „ekscesy antyżydowskie” W sprawie jubileuszu Teatru 
Polskiego w Wilnie 

17 października 1931 r. minę!o 25 lat od 

chwiili powstania w Wilnie stałego teatru 

polskiego, 3 
Ze wzgiędu па  miespožytė znaczenie 

ziatalnošci teatru polskiego w Wilnje, w о- 
kresie niewołj i wyjątkowych  represyj na 
Wileńszczyźnie, data ta wiąże sę z szere- 
giem czynów kulturalnych pieńwszorzędnego 

znaczenia w utrwaleniu polskości na kre- 
sach | wschodnich, 

To doniosłe znaczenje społeczno - na- 
rodowe teatru w Wilnie w cągu 25 at 
zmusza społeczeństwo wileńskie do uroczy- 
stego podkreślenia zasług jego. Komitet Ju 

bileuszowy, wyznaczył termin obchodu w 
kwietniu rb. 1 

* Ponjeważ uroczystości główne skupią się 
w teatrze obejmując wystawienie utworu 

połskiego, wydan.e pamiątkowego progra- 

mu i urządzenie wystawy z okresu 25 lat 
teatru w Wifnie, nezbędne są na cel ten 
fundusze, któremi teatry wileńskie nie roz- 
porządzają, pomoc zaś magjstratu m, Wil- 
na j Komitetu ogranicza się raczej do mo- 
rainego poparcia, Z tych względów Komi- 
tet obchodu zwrócił się do Ministerstwa 

WR. i OP, z prośbą o udzielenie na ten cel 

odnośnej subwencji, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„UŁANI...* 

„HELJOS“. 
Pierwsza polska 110 proc. komedja dźwię- 

kowal Scenarjusz niezwykłego debiutanta 
gen. Wienawy Długoszowskiego. Wykonaw- 
cy: Pogorz Iska, Dymsza, Krukowski, Fren 
kiel—ojciec, Waltei! Nic dziwnego, że na ta- 
ką reklamę zareagowała nawet publiczność 
wileńska, zalegaiąc tłumnie salę, poczekalnię 
i przedsionki „H*!j>su*. 

S czeize mówiąc spodziewałem się cze- 
goś inne o. — Przygody dwóch obierzyświa- 
tów (Dymsza i Kruko ski) przypadkowo obja= 
wiających się w pułuu kawalerji w Graji łu 
j tu urządzających pcgromy serc niewieśc ch 
(Pcgorzelska) i wyszyniających brewerje na 
uroczystości wyboru „m ss С ajdołek* — są 
bardzo nierówno skomponowane. S ereoty- 
powy początek, przeszedł w dobrą groteskę 
ułańską. uby potem stać się sfilmowaną res 
wją 4 la „Banda*, skąd trójką Pogorzelska- 
Dymsza-Krukowski wzięli genre. — Nie moż- 
na powiedzieć, aby dowcipy były cyzelowa- 
ne. Groteska i.humor stał ra zej na ро’10- 
mie tłars amerykański h, niż subtelnej kome- 
dii w rodzaju tilmów Buriana. 

Wykonawcy w 90 proc. podtzymywali 
tilm. Szczególnie Dymsza wyka:ał Świetny 
rod aj gry komicznej, szkoda, że nie uregu= 
lowary pomysłowością reży':era. — Strona 
dźwiękowa nie zawsze wypełniała zapowie- 
dzi»ne sto procent, szczególnie w synchro- 
nizacji. Pozatem aparatura w „Heljosie“ jest 
poniżej wszelkiej krytyki We wstswka.h nie- 
wyzyskane są sceny z kawalerją Melodja fi- 
nałowa "*Ułani..* ładna i łatwa. 

Jako pierwszy krok na drodze komedji 
flmowej polskiej są „Ułani* śmiałem pociąg 
nęciem i dobrą nauką, że do farsy czy gro- 
teski fi mowej trzeba równie szczegółowego 
obmyšienia sytuacyj jak i'do dramatu, a mo- 
że nawet więcej Nawet, kiedy się ma takie 
pierwszorzędne siły jak trójka „bancycka*. 

Tad. C: 
 SAROWESEOOET DZE. OWOCU SEDAN CZARA 

chał p, prezydent Folejewskį uderzyły © 
szyny przebiegającej przez tę ulicę kolejki, 

tak slnie, że woźnica wypadł na bruk, zaś 

wystraszone konje poniosły sanki w kierun- 

ku uljcy Sierakowskiego, 

P. prezydent po dłuższem zmaganiu się 

z rozszalalemį zwierzętami, zdołał konie za- 

trzymać i zaraz  pośpieszył z pomocą po- 

szwarkawanemu wożnicy, 

— Nieprawdziwe pogłoski, Zdemento - 
wiać należy pogłoski o zamierzonej redukcji 
poborów urzędników miejskich, Miało to 
nastąpić z dniem 8 kwietnia w związku z 
obcięciem pensij funkcjonarjuszom państwo 
wym, 
"o žadnfch redukcjach władze państwo- 

we obecnie nie myślą — więc tem samem 
jest również nieaktualną sprawa zmniejsze- 
nia wynagrodzenia samorządowcom, 

* Równeż nieprawdziwe są wersje o po- 
rożeniu paszportów zagranicznych. 

— Wyjaśnienie Radjostacjj W związku 
z notatką p.t. „Dlaczego?* zamieszczoną w 

nr. 35 „Słowa”* z dnia 13 bm, prosimy o 

łaskawe zamieszczenie poniższego wyjaśnie 

ma: 

  

  

W. przeddzień transmisjj z Watykanu, 

czył we czwartek 11 bm. przed godz, 23,00 

speaker Rozgłośni Warszawskiej zapowie- 
dział( również na Wilno), že usilne stara- 

nia Polskjego Radja o uzyskanie tej trans- 

misji — niestety — dotąd nie dały rezulta- 

tu, że zatem prawdopodobnie transmisja nie 

dojdzie do skutku, Mimo to Polskie Radio 

kontynuowało te starania, które doprowadzi 

ły w ostatniej chwili do uzyskania połącze 

nia. z Watykanem drogą przez Wiedeń, a 

częściowo drogą krótkofałową. Wówczas 

jednak nie było już technicznej «możliwości 

ogłoszenia transmisjj zawczasu, Wolelišmy 

dać transmisję tak doniosłej uroczystości, 

bez uprzedniego ogłoszenia, niż nie dawać 

jej wcale, 

Zawiadomienje wcześniejsze, gdyby leża 

ło w. granicach możliwości, byłoby oczywi- 
ście bardzo pożądane zarówno w interesje 
siuchaczy, jak i w interesie Polskiego Ra- 

dja, 3 

W, Hulewicz— dyr. prog. 

— Co o filmie „Wielka Gra" w kinie 

„Hollywood* wiedzieć należy? jest to film 
dźwiękowy polsko-francuskiej produkcji — 
szereg scen wykonano w Warszawie w wer 

sji polskiej. Sala rozpraw sadowych zósta- 
ła opracowana przez Leo Belmonta j wyko- 
nana przez artystów tej "miary, co Bogu- 
sław Samborski w roli Prokuratora, Julian 

WILNO. , Wczorajszy żydowski „Nasz 
Przegląd* zamieścił wiadomość z Wilna, że 

podczas niedzielnej uroczystej imatrykulacji 

nowych studentów na U. S. B. miały miej- 
sce zajścia rzekomo o charakterze antyse- 
mickim. Wecług relacji tego pisma podczas 

zajść został nawet pobity jeden ze "studen- 
tów żydów i awantury ucichły dopiero na 

skutek interwencji rektora i dziekana wy- 

działu prawaego. 

Podziwiać naprawdę trzeba pomysło- 

wość korespondenta .„Naszego Przeglądu”, 

który z incydentu wynikłego na całkiem in- 

nem tle słabrykował na poczekaniu historyj- 

- kę o ”„awanturach antyżydowskich*, a to 

gwoli utrzymania ciągłości wrażenie, że w. 
U. S. B wciąż niespokojnie. RZA Gi 

Wspomniany powyżej incydent wynikł 

podczas przemówieaia driekana « wydziału : 

prawnego gdy grupka młodzieńców 0 wiek-“ 

szości żydowskiej, poczęła głośao wypowia- 

dać swe uwagi na temat przemówienia dzie- 

kana. Nietakt spotkał się z ostrą odprawą- 
ze strony profesora i samy h_ studentów. 

Nietaktownie zachowujących. się:, młodzień*. 
ców usunięto z sali. ь * О 

I poco to odrazu pisać o pogromie... | 

| „DWA POŻARY ia 
w łaźni miejskiej i Kasie Chorych | 

OSIEMNASTU DSO BA r. KAMERY DEZYN-: 

WILNO. W łażni miejskiej przy ull- 
cy J:kóba Jasińskiego 16 z niewy|-Śśnio* 
nych bliżej przyczyn wybuchł nagie po- 
ar. 

Ogień ogarnął momentalnie kamerę 
dezy: fekcyjną groząc całemu zanła- 
dowi. 

Zniszczeniu uległy komplety ubra- 
niowe i bielizna 18 kąpiących się, któ- 
rzy w pierwscej chwili ogarnięci paniką 
omal ne wybiegli nago na uiicę. 

Z dość przynrej sytuacji wybawił 

poszkodowanych zarząd łażni wypoży- 
czając niezbędną garderobę. . ao 

Ogień janoby powstał od pozosta- 
wionych w ubraniach zapałek. Straty 
sięg lą kilkuset złotych. Е AB 

Wypadek pożaru zdarzył się też 
wczoraj w pcłudnia w ambulatorium 
Kasy Chorych przy ul Dominikzńskiej. 
Pożar wybuchł w gabinecie jednego Z 
lekarzy przerzuczjąc s'ę na poczekal- 
nię. Zlikwidowała pożar straż żognio-. 
wa. 

Zginął w czasie pożaru 
W koloni; Werkowszczyzta gm, słobódz 

kiej w domu Wł, Pietkuna wybuchł groźny 
pożar, W czasje akcji ratunkowej dwie oso 
by odniosły poparzenia, zaś niejaki Szakul 
Michał został przygniecjony spadającym ko 

Konkurs filmowy „Casina” 
Zamieszczamy dziś kwestjonarjusz 

konkursowy. 
Na pytania należy dać krótkie, tre 

ściwe i wyraźnie napisane odpowiedzi 
i zaopatrzone w nazwisko i adres, prze 
słać pocztą lub osobiście wrzucić do | 
skrzynki w Redakcii „Słowa, albo w 
„Casinie*. Przy wysyłaniu pocztą pod 
adresem red. „Słowa' lub kina „Casi 
no“ zaznaczyč należy na kopercie —: 
„konkurs filmowy". 

Sąd konkursowy w składzie pp.:— 
prof. M. Limanowskiego, K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego, L. Pimonowa, J. Nie- 
cieckiego, T. Cieszewskiego uszereguje 
odpowiedz i z najliczniejszej grupy 
jednakowych — wylosuje trzy, które 
zostaną nagrodzone, Nagrody: 1 — ro- 
czny bilet wstępu na dwie osoby do 
„Casina“ oraz wytworna książka. II — 

minem j zanim wezwano lekarza — zmari, 
Poparzonych skierowano do szpitała, Tra 

pa Szakula zabezpieczono do przybycia 

roczna prenumerata „Słowa*, Ill — 

serja gwiazd filmowych. : - šo 
Celem konkursu jest zorjentowanie 

Się w upodobaniach i gustach kinowej 
publiczności wileńskiej. „ii 

Przy pytaniu pierwszem nałeży po 
dać krótką odpowiedź, mianowicie: — 
film salonowy, sensacyjny, operetkowy 
podróżniczy i t. p. lub też poprostu ty 
tuł filmu. $ 

Przy drugiem: produkcja polska, 
amerykańska, francuska, niemiecka lub 
też wytwórnię. с 

Pytanie trzecie komentarzy' nie po-. 
trzebuje. : # 

Czytelnicy mają okazię do wyraże- 
nia swego sądu, a tem samem do 

wpłynięcia na dalszy dobór filmów. 
Nagrody każdemu może przynieść los 
w szczęśliwym wypadku. Tad. C... 

  

KWESTJONARJUSZ 
1) Jaki rodzaj filmów najbardziej mi się podoba? 

  

2) Jaką produkcję ' uważam za najlepszą? 

  

3) Mój(a) ulubiony (a) aktor (ka) 

  

Imię i Nazwisko. 

Adres       
  

/ 
Krzewiński w rolį ртегева Sądu, i Antoni 

Różycki w roli. adwokata, W części francu- 

skiej grają Albert Prejean, Gina Manes' ji 

in Treść filmu osnuta na tie autentycznej 

przygody. „Wielka gra" — to film, który na 
światowych ekranach cieszy się niesłabną- 
cem powodzeniem. 

— Sprostowanie, W niedzielnym (nr, 

36) numerze naszego pisma przy łamaniu 

artykułów pod ogółnym tytułem „Nowe pro 
jekty pomn ka Mickjewicza” zostały połączo 
ne dwa odrębne artykuły, Podpis „W. Ch," 
powinien być znaleźć się przed słowami — 
„Pięć lat upłynęło" etc.,., 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26“ — na Pohulance, wkrot 

ce schodzi z afisza, Dziś we wtorek dnia 16 
lutego br, o godz, 8 w. niezwykle frapu- 
jąca sztuka węgierskiego pisarza Istyana Mi 
haly „Mam lat 26", którą wśród publįczno- 
ści wileńskiej zdobyła rekordowy sukces i 
nadal cieszy się niesłabnącem powodze- 
mem, Sztuka ta w oryg'nalnem ujęcju reży 
sera Wacława Radu!skjego — zyskała na 
uplastycznieniu, a doskonałe skomponowane 
nowoczesne tańce j wstawki muzyczne 400 

noszą kontrastowość pomiędzy światem wal 

czącego o byt Beli, i światem beztroskiego 

życja za kurtyną, Ze względów repertua- 

rowiych „Mam iat 26“, mimo wzrastającej 

frełewencji, wkrótce ustąpić musj rozkosznej 

sztuce W. Szekspira pt, „Dwunasta noc*'— 

również reżyserowanej przez Wacława „Ra- 
dulskiego, у 

Jutro dnia 17 bm. o godz, 8-ej „Mam łat 
26“. x 

— Propagandowe przedstawienia „Ta 
której szukamy” — w Lutni, Dziś swe wto- 
rek dnia 16 lutego br. o godz, 8 w, wesoła 
komedia Hirszfe'da „Ta, której szukamy'— 
Sztuka charakteryzuje kobietę współczesną 

i kobjetą z przed 20-tu lat, oddając pierw 
szeństwo tej ostatniej, Całość napisana jest 

Wilcze zęby 
— Zarząd Koła Prawników Studentów 

USB, zawiadamia, że dziś, dnia 16 bm. od 
będzje się staraniem Sekcji Naukowo-_Ba-- 
dawczej referat kol, Ancewicza pt, Kapita-. 
lizm na bezdrożach, ' 
„IDnia 17 bm, odbedzie sję odczyt p. Stud 

nickjego Pt. „Książka Romana Dmowskje- 
go — „Świat powojenny a Polska“, 

Obydwa referaty odhędą się w lokału Ko 
ła (Zamkowa 11) o godz. 20-ej, Wstęp — 
wolny, po referatach dyskusja, 2 

i duk a | 

w Sposób lekki, obfituje w szereg zabaw- 
nych sytuacyj, a doskonała gra artystów 
podnosi i uwydatnia humor sztukj, Ceny 
miejsc zniżone o 50 proc, : 

Jutro dnja 17 lutego o godz, 8-ej w, — 
„Ta, której szukamy”, A . 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski — Dama w szkariatach, | 
Heljos — Ułani, жа ° i 
Hollywood — Wielka gra, 4 ) 

Casino — Afera pułk, Redla, W 

Pan — Straszna noc, Darių 
Stylowy — Meksykanka, || 4 

Światowid — Pjeśniarz Paryża; M 

WYPADKI I KRADZIEŻE + 
— Złodzieje u Sztralla, Z niezamkniętej 

pracowni wyrobów . cukierniczych przy uł. 

Mickiewicza nr. 12 na szkodę Anieli Sztrał 

Jowej dokonano kradzieży smażonych skó- 

rek pomarańczowych wart, 180 zł, Salkow=- 

skiego Bronisława (Pionierska 10). i Jackie 

wicza Edwarda. (Carycyński 10). którzy do 

konalj tej kradzieży, zatrzymano ze skórka- 

(Dokończene na stronie 4-€]) 

    

mi,



"ej. Pogotowje 

Reduta w 
: Rosyjskie, małoruskie, ; żydowskie ze- 
społy teatralne odwiedzają nas dość często, 
wywożąc sporo grosza. Szczególnie powo- 
Фген e 'mjał ostatnio teatralny zespół ukra- 
fński, który baw.ł u ńas kjlka tygodni, а- 
jąc kilkanaście przedstawień, Dom Macie- 

rzy Szkolnej aż się trząsł od pisków, tupa- 
Aliny i hopaczka, a niewyszukane dowcipy    

ULO TENBKIITRBNKOY SJ] 
Rom Samobojstwa kobj*t, — Bordejków- 
pna Marja (Prosta 27) lat 24 usjłowała po- 
zbawić s.ę życja przez wypicie esencji octo 

odwiozło desperatkę do 
śzpitała Sawicz (w stanie nezagrażającym 
życiu, Przyczyna — brak pracy j środków 
do życia, 

Z podobnych przyczyn targnęła sę na 
życie jamina Kuchcińska (zaułek Batorego 
5). która podczas nieobecności domowni- 
ków powiesiła się u sjebje w: pokoju, 
„. Nim zdołano przyjść z pomocą — Kuch- 
Cińska zmarta, 

Wreszcje w zamiarach  saimobójczych 
rzuojja się pod ig kobieta średnicy lat, 

nieznanego nazwiska, 
Maszynista pocągu w ostatniej chwili 

zauważył wypadek, lecz gdy pociąg za- 
trzymane — samobójczynię znalez.ono już 
nieprzytomną z cjężkiemi ranami na no- 
gach i zgnecjoną klatką piersową, Nie- 
szczęśiiwą odwiezjono do szpitala św. Ja- 
*kóba, 

° — Okradzenie sklepu, Ze sklepu Kazi- 
mierowskiego Bronisława przy ulicy Pluto- 
nowiej 2 w nocy z dna 12 na 13 bm, nie- 
manį sprawcy zapomocą wybicia szyby w 
oknie skradi: wyroby tytoniowe, herbatę, ka 
kao, cukierki j inne drobne rzeczy łącznej 
«wartości 427 zi, 47 gr. 

, —Wyrwał z rąk pieniądze, Do 
Rywina Michała (Mickiewicza 51) na ulicy 
Wielk,ej, podczas gdy  płacjł dorożkarzowi 
gależność za jazdę, podszedł jakiś nieznany 
osobnęyk, wyrwał niu z ręki 2 zł, i począł 
uciekać, został jednak zatrzymany przez sze 
regowego PP, i odprowadzony do komisarja 
tu. Był to Drozdowski Bronisław, zam, przy 
«licy Marcowej 25, 

+  — Okradziony w kinie, Borysewiczowi 
qómaszowi (Zamkowa 17) w kime „Casi- 
fo" dnia 14 bm, skradziony został zegarek 
złoty. i 50 zi. w gotówce, Sprawcę kradzje- 
ży Błeżewicza Józefa (Subocz 14) ze skra 
dzionym zegarkiem i gotówką zatrzymano, 

— Nagły zgon, W swem mieszkaniu 
przy uł.cy Wuwulskjego 3 zmart nagle Gry 
czuk Eustachy lat 45 z zawodu ślusarz, о- 
becnie bez pracy, Przyczyny śmierci narazje 
nie ustaiono, — Zwłokj zabezpieczono do 
«iecyzji wiadz prokuratorskich. 

„ = Uparty samobójca. Przy ulicy 
Zarzecznej 5 usłował powiesić się w 
swem mieszkaniu 75-letni szewc Mow- 
sza Kapłan. 

Gdy go zdjęto z pętli i przywróco- 
no do życia, samobójca napił się de- 
naturatu. 

Zatrutego odwieziono do szpitala. 
Kapłan twierdzi, że mimo wszelkich 

zabiegów i usiłowań utrzymania przy 
Życu, bezwzględnie skończy ze sobą, 
gdyż nie może tkwić nadal w nędzy, 
w jakiej ostatnio się znałazł. 

— Banda złodziejska w 
śródmieściu, W toku przeprowa- 

iego „dochodzenia w sprawie kra- 
dzieży w dn. 25 I. win i wódek ze skle 
pu przy ul. Mickiewicza 33-a, wart. 
1939 zł, 35 gr., na szkodę Sudeńskie- 
go, Szmereła i Hawryłkowicza Józefa 
ustalono, że sprawcami kradzieży są: 
„Mikielęw:cz Józef (Tartaki 34-a), Mi- 
kielewicz Jan (Ciasna 18), Jankun Fe 
fiks. (Jakóba Jasńskiego 13), Markie- 
wicz Stefan (Pańska 5) i Lachowicz 
Bolesław (Ciasna 18), Wszystkich za 

Oświadczyli oni, że część 
wódek sprzedali Bastec- ; 

kiemu Szlomie (Sołtan.ska 40), które 
go również zatrzymano. 
i BRASŁAW 
i  — Samobójstwo, Z nieznanych przyczyn 
zastrzełł sę mieszkaniec wsj Jakobszczyz-. 
па gminy brastawskiej 35-letni Bazyśi Susz 
ko, 

  

MOŁODECZNO. 
$ — Wypadek samochodowy; Na 
drodze Mołodeczno — Wołożyn wywróciło 
šie auto kierowane przez mieszkańca Moło 
fieczna J. Basjńskiego, 
i Dwóch pasażerów uległo potłuczeniu, 
+ Jeden z nich Zygmut Czarman został 

$kierowany do szpitala, 
+ Wypadek spowodowany został nieuwagą 
R 

Postawach 
leciaiy ze sceny, wprawijając w najlepszy 
hitmor tłumnie zebraną publiczność, Gdy się 
wiidzjało ten spragniony rozrywkj tłum, my- 
ś!lalo się, ile dobrego mógłby zdziałać na na 
szych Wschodnich Kresach dobrze zgrany 
polskj objazdowy, teatr  niepretensjonalny, 
który dałby nam dobrze przyrządzoną pol- 
ską strawę, a nie „smakołykj zagraniczne”. 
któryhc nasz żołądek nie jest w stanie stra 
wić, 

Nie można zrozumieć, czem 51е powodo- 
wała Reduta, obwożąc po naszych  mja- 
steczkach sztukę amerykańską Sutto Veno 
„Podróż niezwykłą”, | 

Odpowiedź na to pytanie daje p. Lima- 
nowski na łamach „Słowa* z dnia 4 lutego, 

„Żadną mjarą, pisze p, Limanowski, nie 
sądzę, aby wybór sztuki był nieodpowied- 
ni. Dobrze jest w formie trochę odmiennej 
mówić o tem, co uważamy za godne mówie 
nia ij dobrze jest podziałać formą nową na 
wyobraźnię j samo myślenie”. 

Otóż śmiem twierdzić, że ta riowa mowa 
dla szerokiej pubłjcznoścj naszych 'miaste- 
czek, nie jest zrozumiałą i dlatego, anj „na 
wyobraźnię”, anj „na myślenie” nie działa, 
Trzeba było widzieć, jaki wesoły nastrój 
wywoływały najpąważnijejsze miejsca sztu- 
ki i w jaką pustkę padaly perły wykwintne 
go dowcipu. Jeżeli więc p.  Limanowski 
stwierdza, że w „Podróży niezwykłej" „je- 
szcze jest tęk*, że sztuka jest „arystokracją” 
że jest w mej specjalny amerykański spo- 
sób odnoszenia się do prawdy, to zjawia 
się pytanie, dlaczego z taką sztuką po roku 
naszego oczekiwania, przyjeżdża do nas Re- 
ciuta, 

Na miłość Boską, my tu potrzebujemy 
powszechnego chleba, a nie frykasów i o 
tem muszą wiedzieć kierownicy jedynego 
naszego połskiego teatru objazdowego, In- 
teligent z delikatnem podnieben'em poje- 
dzje do Wilna, lub Warszajwy, jeżeli zechce 
podelektować się „Podróżą niezwykłą”, a 
tymczasem każecje nam przyglądać się „Na- 
tałkom poltawkom“, a co jest gorsze, daje- 
cie powód do myślenja. „tutejszemu* wjdzo- 
wj, żę „taki tamten teatr był lepszy” į że 
my nie mamy dobrych sztuk polskich, 

W ten sposób nie wykonywa się „czy- 
ny w całem znaczeniu, Dr, St, Moroz, 

- Od Redakcji, W jmję bezstronności dru- 
kujemy ten list, zaznaczając jednak, że moc 

no subjektywne 'mogą być zdania, jeśli mó- 

wjć o „Podróży niezwykłej”, Moglibyśmy 

opowiedzieć, jak to naipróżniejsj ludzie, ma- 

jący zmysł tajemniczości i wewnętrznych 

światów (bynajmniej nie jakaś elita wy- 

kształcona) reagowali na silny wyraz, ma- 

jąc amerykańską sztukę przed sobą, Nie- 

mnjej uważamy takie listy, jak dr, Moroza 

za ważne, skóro mamy się orientować w 

tem, z czóm należy na prowincję wyjeżdżać, 

ZE ŚWIATA 
JAK DŁUGO ŻYJE GAZETA? 
Normałny żywot dzjennika nie przekra- 

cza jednej doby, Już nazajutrz numer staje 
się nieaktuatny i przechodzi do składu ma- 
kulatury, ałe dla muzeów i archiwów spra 
"wia. długowieczności dzjenuika przedstawia 
się inaczej, Tu na półkach  bibljotecznych 
dziennik, oprawny w roczniki lub miesjęcz 

niki, powinien trwać wiekami, Tymczasem 

— jak wykazały badania w specjalnem la- 

boratorjum amerykańskiem — nijeuleczałną 

chorobą gazet obecnych jest papier, Rocz 
niki do roku 1870 zachowały się dobrze — 

używano do tego czasu papieru z bawełny 

i mu; Natomiast po tym roku dzjenniki dru 
kowane na papierze z drzewa lub słomy, — 
rozsypują się w strzępki. Tam, gdzie cho- 
dzi © ocałenie szczególnie cennych egzem- 
plarzy, podkleja się je jedwabnym papierem 
japońskimi, ale jest to sposób żmudny j dro 

gi. Niektóre wydawnictwa dostarcza'ą do 
archiwów i bibłjotek egzemplarze, , druko — 
wane na specjalnym trwałym papierze. A!e 
są to wyjątki. 

Radjo wileńskie 

WTOREK, DNIA 16 LUTEGO 1932 R. 
1.58: Sygnał czasu, 14,10: Program 

dzienny, 14,15: Muzyka kameralna j popular 
na (płyty). 15.15: Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Praktyki i praktykantki w gospo- 
darstwach domowych“ — odczyt z Warsza- 
wy, 15,50: Audycja dla dz*eci z Warszawy, 
(59) 17,10: „Węzły gordyjskie j labjiryn- 
ty — odczyt z Krakowa 17,35: Koncert z 
Warszawy, 18,50: Komun, w leńskiego aero 
klubu, 19,00 Przegląd wiłeński, 19,20: „Re- 
nesans Fredry“ — odczyt, 19,40: Program 
na środę i rozmajtości, 19,45:: Prasowy 
dzjenn'k radjowy z Warszawy, 20,00 „Wi- 
iamow'tz j Nietsche* — feljeton z Warsza- 
wy. 20,15: Koncert symfoniczny z Filharm, 

    

  

„SŁO 

SPORT 
HANDLOWKA ZDOBYLA PUHAR 

Przez szereg dn. odbywał się na boisku 
w parku sportowym įm, gen, Želigowsk:e 
go turniej liokejowy zespotow szkolnych O 
puhar ufundowany przez komendanta Ośrod 
ka WF kpt. Herhclda, 

Turniej ten zorganizowany przez Szko 

łę Handlową Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysowcow przy wybjtnem poparciu p. 
p. Godlewskiego 1 Grygla, wzbudz.ł wśród 
hokejstów _ ucznjów wielkje zajnteresowa 
nie i wszystk.e poszczególne spotkanja od- 
bywały sę wobec licznie przybyłej sztuba- 
kerjj, krzykami dopingującej swoją druży- 

nę, 
Oto są wynjkj poszczególnych spotkań: 
Handiowka — Mick.ewicza 4:2, (bram- 

ki uzyskali: dla Handlawki: Andrzejewski 
3, i Janczys 1, dla Mickjewjcza — Starkje- 
wicz j Andruszkjew.cz), 

Handówka — Słowackiego 2:1 (Andrze- 
jewskj2, dla Siowackiego Cjechanowicz), 

Zygmunta Augusta — Słowackiego 1:1 
(Z. A, — Nuszel — Słowackiego — Cie- 
chanąwi:cz) . 

Zygmunta Augusta -— Mickiewicza 1:0 
(bramkę zdobył Nuszel), 

Słowackiego — Mickiewicza — wynik 
bezbramkowy,, przyczem wyróżcjli się: C:e- 
chanowicz, j bramkarz Bartoszewicz z dru- 
żyny gimnazjum Siowackiego j Starkjewicz 
z g'mn, Mickiewicza, 

Wreszcje mecz decydujący 0 zdobyciu 
tytułu mistrza turnieju j puharu, 

Handlówka — Z, Augusta zakończony 
zdecydowasieni zwycjęstwem  handtowców 
4-:-0, ' 

O zwycięstwie drużyny szkoły hbandlo- 
wej zdecydcjwiała, doskonała forma į niemała 
rutyna Andrzejewskiego, gracza, który w 
barwach AZS-u niejednokrotnie bronił barw 

Wilna, : 
Gdyby nie on, kto wie, czy Handlówka 

zdobyłaby puhar, 
Uroczyste. wręczenie puharu przez kpt. 

Herholda odbędzie się we środę o grdz. 3 
po poł, na śliźgąwce, gdzie też  >abędzje 
че mecz drużyny Handlówki przeciwko re 
prezentacji drużyn szkołnych, " 

Będzie to ciekawy mecz, <). 

MIESZKANIE 
(7 dużych pokojów ze wszystkiemi wygo- 

demi) położóne w pobliżu ul. Mickiewi- 

cza, do wsnajęcia od 1 kwietnia. Wiado- 

mość: Tatar«ka Nr. 5, u właściciela, 

  

  

    

    

| Ceny 256! zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 
   

| obniżenia cenwęgla I Kobgn 
|] z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ 

Przedsięb Handl. Przem. 

|| M. DEUL.L, wino 
Biuro — Jagielioūska 3, tel 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999.   

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VII 

rewiru zamiaszk ły w Wilnie przy ul. Połoć- 
kiej 14 m 3 zgodnie z art 1030 U. V. C. ob- 
wieszcza, iż w dniu 24 lutego 1992 roku © 
godzinie 10 rano w Wiluie przy ul. W elkiej 
47 odbędzie się sprzezaż z lisytacji publicz- 
nej majątku ruchomego należą ego do Eute- 
mjusza i Abrama Załkindów składającego się 
z 60 par kaloszy, oszacowanego na sumę 
złotych 510 na zsspokojenie pretensji War* 
sz.wskiej Fabrvki Dywa: ów „Dywan*. , 

Krmornik sądowv A. Uszyński 
YYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYVYVYŃ 

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicz 

nej wiadomości, że w dniu 7 marca 1932 ro 
ku o godzinie 10 odbędzie sę sprzedaż licy- 
tacyjną towarów skonfiskowanych, nieawyku 
pionych w terminie, oraz zdeponowanych 
przez podróżnych, a mjanowic'e: cukfer, ro 
dzynkį, owoce suszone, wamlja, wyroby 
nożowniicze, rawery, tutki do papierosów, 
zabawki dziicinne, obuwie, odzjeż używana, 
kalendarze į t.p. 

W razje niesprzedania towarów w dniu 
7 marca 1932 roku powtórna licytacja odbę- 
dzie się w dniu 21 marca 1932 roku, Szcze- 
gółowe: dane o towarach mogą zaintereso- 
wany otrzymać w. Urzędzje Celnym w Wil- 
nój, Stacja towarowa, 

Kierownik Urzędu inspektor celny . 

YYVYYYVYVYVVYVVVYVYVY 

Wo 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrzmsko 

Kasa czynna od godz. 

w roli głównej Lya de 
Koncertowa orkiestra pod bałutą M. 

3 m. 30 do 10, 

Od poniedziałku 15 lutego, w godz, 4, 6, 8 i 10. Największy przeboj rosyjski p t. 

„DAĄA W SZKARLACIE** Crasedja revolueji 
Putti 
Sainicklego. 

C*nv miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
W rolach głównych: Zorika Szymańska, 

stawsk ego 'w Moskwie 

Dziś wielka premjera czołowego f.imu polskiego 

„Straszna Noc' 
5 według powieści A. Marczyńskiego. 

Żywiołowy dramat ludzi prostych a bujnych serc... 

Adam Brodzisz, 
Wasiijew Sekiewicz. Motyw przewodni w wykonaniu Marjś 

oraz b. artysta teatru Stani- 

Modzelewskie|, pieśń marynarzy wykona chór Dana. 
Ze względu na wysoką wartość artystyczną film dla młodzieży dozwolony. Pocz. o godz. 4, 6,8 i 10. 
  

  

Dźwiękowe 

UBARI, Kino 

HELIOS 

Chiopcy шЕАМ 
Niebywałe powodzenie! Wszyszy Śpieszcie ujiarĆ! Najwesclszy ćŹwięsowiec rolski! ILO proc. mówiuny i Spiewny. 

Scenar. generała Wieniawy Długoszewskiego 
malowani... Muzyka W. Dana. W rol. gł. 

artyści Zuła Pogorzelska, Kazimierz Krukowski (Lopek), Adolf Dymsza, 
Walter, Mieszysiaw Frenkiel i inni. Dla młodzieży dozwolone. 

najulubieńsi 
Władysław 

Pomimo ogromnych kosztów 
sprowadzenia teg flmu — ceny miejs> n'rralne, Na 1-szy seans ceny >nižone, Pr czatek o godz. 4 ej 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Nad program; Dźwiękowe atrakcje. Początek o godz. 4-ej. 

z Śl symfonja zmssłów — Walka o kobiet 

„WIELKA GRA" 
Polskn- francuski dramat erotyczny 

W rel. gł. Bogusław Samiborsk;, Juijan Krzewiński, Antoni Różycki i bohater filmu 
„Pod Dacrami Paryža“ Albert P'ejean. 

Na pierwszy seans ceny znižone. 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CEN 
Mewy em om mi "0.61 

  

У 

Ogłoszenie © przetargu 
Sekcja Pomocy Wileń:kiego Wojewódz= 

kiegą Komitetu do Spraw Bezrobocia niniej- 
szem p daje do wiademości publicznej o 
przetargu ołertowym i ustnym na dostawę 
2000 mtr.3 drzewa opałowego, które może 
być ol howe brzozowe lub sosnowe szczepane 
w zupełncści suche i zdrowe, przy zem win" 
no być dostarczone, wyładow.ine i ułożone 
w metrowych sznurkach, na wskazanych 
przez Sekcję Pomocy siładach w Wilnie, 
oraz przyjęte priez specjalną Komisję. 

Sekcja Pomocy wyda dostawcy zaświad- 
czenie ulgowe na pizewóz drzewa według 
taryfy węglowej E. I. 

Wszglkie potrzebne informacje, dotyczące 
srczegółów dostawy mogą być udzielone co- 
dziennie w B urze sekcji Pomocy (Zawalna 1) 
od godz. 10 12. 

Osrby zainteresowane w przetargu winny 
złożyć oferty w zalakowanych kopertach Z 
napisem „opał do Sekcji Pomocy do dnia 19 
Intego do godz 12 w poł, oraz zgł sić się 
do przeta gu ustnego w niedzielę 21. Il. b.r 
o godz 12 w peł. 

Wadjum wymagane w gotówce w sumie 
zł. 500 lub weksie gwarantowane przez Bauk 
przy ustnym przetargu. | 

WONATAMAMOKEMACAE | 

Ogłoszenie o przetargu 
Sek-ja Pomocy Wileńskiego Wojewódz- 

kiego Komitetu d. Spraw Bezrobocia niniej- 
sem podaje do wiadomości publicznej o 
przetargu cfertowy i ustnym na dostawę ma: 
stępujących artykułow spożywczych: 

1. Mąki żytaiej (razowej) do 20.000 kg. 
2. Słoniny niesclonej średn grub. nie- 

przersst. do 4.000 kg. 
3. Kaszy greczanej grub. »„ 2000 , 

4, „ jęczmiennej (pęszk) „ 2.0.0 , 
5. Fasoli białej » 2.000 
Sekcja Pomocy zastrzega sobie prawo 

zwiększenia lub zmniejszenia i lości wyzej 
wspomnianych produktów, a to w zależności 
od potczeb rzeczywistych, jakie w tym 
przedmiocie zaistnieją. 

Produkty powyższe winny być dostar= 
czone na Składy Sekcji Pomocy do dnia 25 
lutego b. r, względnie winny być gotowe do 
wydania na składach dostawcy od dnia 22 
lutego br. 
Osoby zainteresowane w przetargu złożyć 
win y oferty w zalakownaych kopertaah do 
Sekcji Pomocy (Zawalna 1) do dnia19 I br. 
do godz. 12 w poł., oraz zgłosić się do 
przetargu ustnego w niedzielę dnia 21 łutego 
1932 r. o godz. 12 w poł. 

wWadjum .wymagane jest w gotówce 500 
zł, lub weksle gwarantowane przez Bank — 
przy ustnym przetargu. 

LLU) 

AFE 
Dziš! 

RA PUŁKOWNIKA REDLA 
Osnoty na tle głośnej afery szpisgowskiej najl*pszego ołicera armji aust jackiej pułcownika 
Redla. Nad. program: międ y innemi dodatek rysunkowy. Pocz. o gcdz. 4-ej, 6, 8 i 10.15.! 

Na 1 szy seaus ceny zniżone 

  

GABINET 
Racjonalnej 

  

- Lekarze 
Rilos BRRSNRETARKESSIS 
TWWYTYVYYYVYYYYYYYYYYT 

R, ieczniczej 
WILNO, 

Dr.Ginsberg wickiewicza m4 
Chor: by skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 56 —3, od 
8—1i 4—8. Tel. 567 uali,sodświeża, nsuwa 

mmm jej SKAZY I braki, Masaż 
DOKTOR kosmetyczny twarcy. 

i i Masaž ciala, elektrycz- 
B UMOW LZ ny, wyszczuplający (pa- 
chereky weneryczne, nie), Natryski „Fiormo- 
skórze | moczopiciawe na* według prof. Spuh- 

    

WIELKA 23 la. Wypadanie włosów, 
tel, 921, ed9-—-112—8 łupież, | Indywid ialne 

W Z.P. 25 dobiersnie kosmetyków 

‚ "DOKTOR nie zdobycie kosmety» 
ki racjonalnej. J. BERNSZTEIN , ь Codziennie od g. 

  

  

zakresie szkół średuich 
Języki obce: fraucns- 
ki, niemiecki (KONWET- mmm. 
Sscja) oraz 
grecki. Lekcyj tuleja: 

4 at. ją rutynowani korepe- do każdej cery, Ostat: a b. 

g'ma. mag, lilozofji i 
spec matematyki. 

  

Rządca-ekonom Kupię pianino 
lat 35, samotny z dużą 
praktyką, Zna 516 na Ofert: k 

weterynatyi Reter ncje firmy” jastumentu 1 
Koss m et y K fchlubne poszukuje. Po- ł : 
RAM y sady samod.ielnie lub ceny składać w Admi 

p d dyspozycje od 1 
kwietnia, Базкаяе — о 
zgłoszenia maj. Zacisze 

U kobiecą poczta Soły Aszako. 
r) konserwu- A ali ak aainimė 

ja, doskė- —00 

lub forterJan 

nistracji „Słową' pod 23 

Fortepian 
do sprzedania — ulica 
Rzeczna 12 m. 15 (Za- 

kręt). Matura - red) 

  

Przygotowywanie ze * 
wszysiki.h  przedmio Gont Sprzedaje 

do egzaminów w tanio 

POLSKI LLOYD 
ul. Kijowska. 

łacina i Parcele 
х budynkami i bez, 
ośrodki, młyu wodny, 
m»jątki zie mskie sprze- 
d je Pierwsza Wileń- 
ska Spółka Partelacyj- 

nšuczyciele 

Zgł. 

  

choroby skórne, we- 17 z do Adm. „Słowa* pod = 
neryczne i moczo- ... is SME „Matura”. ” zę et Mickiewicza 4, 

płciowe а лао ara a 
UL Mes 2 5 Ma sa ze žų VAAAAAAGAAAAAAAAAAAAI r kazyjnie | 

przyjmuje 9—1 i 4—8, ad (.BRIBENYCCEATG ULO : 

rog = ren wiracneiple. „LOKale, пч уе э 
AS. Epilacje. sea inaych pozostałych z 

Zeldowicz matyki (©. di6 BRZ: licytacji rzeczy sprze- 
chor. skórne, wene- Ś kariai е@ Pokoje d:je tanio Lombard, ul. 
ryczne, narządów — то- 0 Biskupia 4, tel. 14-10 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 

od 12—2 i 

w. Z. Р. № 6. 

Rządca 

  

J. Hryniemiczowej. 2 lub 1 umeblowane 

«l. WIELKA M 18 mą.9, 7 WYgodami do Wyna- 5 do 7 w.) Uwaga: co- 
Pezyj.wg. 10-114-7 

(od 9 do 2 p. p. i od 

jęcia. Pańska 4—2.  qzień (od g dz. 9 do 

NSE =" 2 pp) Lombard w 
Poszukuję pozyczki pcd den 

pokrju w.śródmieścinzłot», srebra, brylantów 
z wygodami przy inte-i innych 
1 gentnej 

administrator z ukończ, skiej rodzinie, Prcszę 
Sreda. Szkołą Rolniczą, o zgłoszeni: do redakcji 

od 4—6 dwudziesto et ią prakt., „Siowo“ pod „Solidua“. 

przedmiotėw. 
chrześcijań- BBE PA   

    

Z powodn wyjazdu 
sprzedaje się 

  

  

ul. Miekłewicza 24, Zuany organizator swa 

tei 22,7 przedsiębi rczy, enėr“ AKAMAMAMAA AAB AA ABASA RA : KA, adw 
giczcy, dobry hodowca WRSBWEWW Aaa ei zadan ekra 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAS į JANA OE YYI Kupno dowi I £ głośiik z 

radny gminy, ułoży! 
Akuszerki naj'epsze stosunki z i SPRZEDAŻ ze Dzielna 30, 

PYPRYRYEACTETEZNNETKZEWCA wiešniakami — BOA PSAS ema T. 1, ой 2 — G-ej. 
VYVYYVYT kuje pracy, pożądane "WVTYWPWYVYYYYYYVYYY z — 

M * rolnictwie, Dobrep———————  Kociół parowy 
AKUSZERKA referencje. — Sitromne MUONILNORY 6 atm. w dobrym "sta- 
ŚMIAŁOWSKA wymagania, — Łaskawe | "! nie okazyjnie do sprze- 

oierty Redakcja „Sto- BATERJE dania, naj. Boltup, po- przeprowadziła się al, jo B ANODOWE i czła Dszini 

Garbarska 1 m. gy ś róg Wo“ dla „45 F.*, RADJOSPRZĘT + NA, 
Mickiewicza. а- Nani e i Pa ug, 

binet AGR а’ Udzielam lekcyj talaniej wte Pianino 
snwa zmarszczki, piegi, francuskiego 
wągry, łupież, brodaw- niedrogo i korepetycyj 
ki, kurzajki, wypadsnie Mickiewicza 42 m. 11 

{ włosów tel, 7-94. 
  

  Miheł GROŃ 
Zamkowa 20 

tel. 16 28. - 

koncertowe, mało uży- 
wane sprzeda e się nie: 

drago, zanł. Michalski 
Be 

  

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Ale S$toridge oznajmił, że po- 

wiimna byłam wpierw zapukać. Potem 
zapytał, czy nie wiem, gdzie wisi szlai 
rok p: Woolvorta. bo on tego szukał. 
A szlafrok wisiał naprzeciw drzwi, na 
widocznem miejscu.! . 

Edyta zadała ieszcze kilka pytań 
dła pozorów, ale w istocie zadanie jej 
było rozwiązane. Wiedziała teraz, kto 
wykradł jej list z pod poduszki Ry- 

_ szarda. Zeznania Elzy były niezmier- 
nie ważne. 

Co mógł robić Storidge w pokoju 
Ryszarda Gdyby przyszedł po szlat- 
rok, nie zamykałby drzwi za sobą i 
nie wymagałby pukania do nich... Od- 
razu znalazłby szlafrok i śpiesznie wy 
szedł. 

A więc jakiś inny cel sprowadził go 
do tego pokoju? Jaki? Przecież nie 
mógł wiedzieć, że znajdzie list pod po 
duszką. 
'.  Pozatem ważną była inna jeszcze 
ekoliczność. Jeśli Ryszard się nie my- 
fit, — wychodząc do ogrodu zamknął 

"drzwi za sobą na klucz, a klucz miał 
w kieszeni. 
„W jaki sposób Storidge mógł do- 
stać się do pokoju, nie mając klucza? 
Czyżby to on napadł na Ryszarda w 
ogrodzie, ogłuszył go i wyjał mu z 
kieszeni klucz? ‹ 

Wszystko było możliwe: ałe jedna 

    "Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

rzecz była zupełnie należało 
śledzić Storidge'a. 

— On mi się nigdy nie podobał, 
— rozmyślała Edyta, — a dziś wyda- 
je mi się jeszcze wstrętniejszy, niż 
zwykle. Elza ma rację. Ale jeżeli on 
znalazł list, co zamierza z nim uczy- 

nić? 3 
Ogamąt ią strach na myśl o tem, 

że los ukochanego człowieka jest w rę 
kach zimnego, złego Storidge'a. 

ROZDZIAŁ XV 
EDYTA W LONDYNIE 

Przechodząc przez sień pałacową, 
Edyta posłyszała dzwonek telefonu: 

Zbliżyła się bez namysłu i zdjęła 
słuchawkę: 

— Czy to Beekonsteld 48-906? — 
zapytał męski, dosyć ordynarny głos. 

— Tak. Kogo pan prosi? 
— Pana Storidge'a. 
Edyta obejrzała się: nikogo nie by 

ło w pobliżu. Widocznie nikt nie sły- 
szał dzwonienia. Zniżyła głos i odpo- 

wiedziała, usiłując opanować gwałtow 
ne bicie serca: « i 

— Nie, pana Storidge'a niema w 
domu. On gra w golfa i polecił mi, 
przyiač telefon, gdyby ktoś go wzy- 
wał. Wiem, że chodzi o pewne tajne 
informacje. Czy pan mnie słyszy? 

Edyta.z trudnością opanowała diże 
nie głosu, w nadziei, że nieznajomy, 
uwierzy i zdradzi się. Była pewna, że 
to jakiś wspólnik telefonuje do Sto- 
ridge'a. , . 
"Ale minęło kilka sekund, zanim nie 

jasna:. znajomy zdobył się na odpowiedź: 
— Dobrze, proszę powtórzyć 'p. 

Storidge,'owi, że poli... t. |. biuro po- 
cztowo - telegraficznie  zapytywalo 
mnie o rozmaite rzeczy. W związku z 
naszą ostatnią rozmową telefoniczną 
Proszę jemu powiedzieć, że prawdo- 
podobnie nie uda się dojść do porozu 
mienia. Są pewne trudności. Muszę wie 
dzieć jego zdanie jak najprędzej. Czy 
pani dobrze zrozumiała? 

— Naturalnie. A jak mam powie- 
dzieć, kto dzwonił? 

— Qn sam domyśli się, kiedy pa- 
ni powtórzy o co chodzi. 

Rozległ się charakterystyczny 
trzask słuchawki. Rozmowa była skoń 
czona. 

Edyta szybko zapisała treść rozmo 
wy na karteluszku który wsunęła do 
kieszeni. Ważnem było każde słowo, 
a w takich wypadkach nie można li- 
czyć na pamięć. 

— Jasnem jest, że on chciał powie | 
dzieć nie „poczta”, ale „policia”... Ale 
co to ma znaczyć? Ja... 

Drgnęła, ujrzawszy na progu. krę- 
pą postać Łannera. 

— A, to pani! — zdziwił się do- 
brodusznie inspektor. Zdawało mi się, 

że telefon dzwonił. Właśnie czekam 
telefonu ze Scotland Yardu..... 

Tak. Ktoś dzwonił, ale to była o- 
myłka. Telefonistka źle połączyła. A 
ja właśnie przechodziłam i rozmówi- 
łam się... Czy pan nie wie, gdzie jest 
mój ojciec? 

— Zostawiłem go w parku. Cieszę 

się, że rana p. Woolvorta nie jest groź 

na i że pani narzeczony ma się lepiej. 

Miała pani niemiłą noc! e 
—, O, tak! 
Edyta odeszła špiesznie. Inspektor 

odprowadził ją oczyma, a widząc, że 

zatrzymała ją na werandzie żona pro- 
fesora Furcassiego, mruknął: 

— No, teraz mam. chwilę czasu. 
Zdjął słuchawkę i: poprosił dyżur- 

ną telefonistkę: 

— Tutaj inspektor Lanner z pała- 
cu lorda Rowmanda. Przed chwilą te- 
lefonowano do nas? Skąd, ze wsi? 
Czy z Londynu? 

— Z Londynu. 
— Doskonale. Proszę się dowie- 

dzieć, skąd. Będę czekał przy apara- 
cie. Sprawa jest pilna! 

Wkrótce uzyskał informację: tele- 
fonowano z  mumeru  Bloomsbery 
99-684. 

Był to numer domu bankowego 
Leonarda Bilsaitera. A więc drugi raz 
już od dnia zabójstwa ktoś telefono- 
wał do pałacu z banku! 

— Co to może być? — rozmyślał 
Larner, — Tutaj rzeczywiście sam dja 

beł nogę może złamać! 
Co wspólnego może mieć Edyta 

Eblway z bankiem Bilsaitera? Więc 
to ona telefonowała o ósmej rano, po 

morderstwie? Poco? Ciekawa rzecz, 
co powie na to John Eblway? 

W .tej chwili dzwonek  tełefonu 
przerwał jego rozmyślania. 

— Dzionek obfity w telefony! — 
mruknął inspektor, biorąc słuchawkę. 

— Inspektor Lanner? — zapytał 
głos z oddali. 

— Tak, to ja. 
— Mówi Farkerson. 
Był to inspektor policyjny w Bee- 

' konsfeld. 

— Przed chwila odebrałem wia- 
domości z Londyńu. W gazetach poda 
ne są fotografje medaljonu i kobiety, 
której imię i nazwisko zaczyna się Gd 
liter M. H. Scotland Yard ustalił, że 
jest to niejaka Magda Hollister, której 
mąż”skończył odsiadywanie trzech lat 
więzienia za zamach na życie bankie- 
ra Leonarda Bilsaitera, Tego Halliste- 
ra wypuszczono zeszłej środy. Policja 
poszukuje go, aby stwierdzić, co on 
robił w ciągu ostatniego tygodnia. Ro- 
zesłano listy gończe za nim. Podobno 
w czasie pobytu w więzieniu  Holli- 
ster nie przestawał wygrażać Bilsaite- 
rowi i nieraz powtarzał, że porachiije 
się z nim zaraz po wyjściu z więzie- 

nia. 
— To- już wszystko? -— zapytał 

Lanner. 
— Wszystko. 

Zaraz przyjadę. Wydaicie roz- 
"kaz, żeby rysopis Hollistera był rcze- 
słany do wszystkich posterunków. 

-— Ładna historja! -— uśmiechnąć 

się do siebie inspektor; -— „Promień 

Miłosierdzia”, tajetanicza nieznajoma 

w parku, rodzeństwo E>lway i w do- 

    
     

datku ollister. Zgadnijcie, kio zabił 
Biłsaitera? 

Nie wiedział, czy ma dać znać o 
wszystkiem szefowi? 

— Dobrze, potem mu to opowiem, 
trzeba pozaać sprawę Hollistera. 
— zdecydował wkońcu. / 

Lanner zadzwonił na służącego i 
powiedział: 

— Powiedžcie p. Eblway, -— ojcu, 
że zostatem wezwany do Beekonsie:d, 
i wrócę po południu. 

Za chw'ię samochód Larnera wy- 
jeżdżał z parku. ‚ 

Po powrocie Lanner dowiedzia! się 
ku swemu zdumieniu, że Edyta ЕЫ- 
way wyjechała pociągiem o trzeciej do 
Londynu i obiecała wrócić o północy. 

Edyta postanowiła wyjechać po 
bliższej rozmowie z narzeczonym. Dok 
tór Kristi pozwolił jej odwiedzić ranne 
go, więc skorzystała z praw narzeczo 
nej, by pozostać z nim sam na sam. 

— Ryszardzie kochany! — zawo 
łała, zaledwie drzwi zamknęły się za 
nią. — jestem taka szczęśliwa, że je- 
steś zdrów- Nie mów nic, nie nięcz 
się. Wiem już wszystko od Pellingto- 
na. 

Pochyliła się i pocałowała narze- 
czonego. 
— Czy masz jakieś nowe wiadoino 

ści? — zapytał Ryszard. 

Edyta opowiedziała wszystko, cze 
go się dowiedziała O Storidge'u i po- 
wtórzyła treść rozmowy telefonicznej. 

(0 C. N.) 

Redaktor w, 

 


