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PRZEDSTAW 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“ 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 'K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“, į 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, | 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, į 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa . т 
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B lans Rolnictwa Wileńskieco Kryzys ministerjalny we Francji 
PAUL BONCOUR KANDYDATEM NA PREMIERA Do oceny stanu ekonomicznego mo 

żna podejść od dwóch stron: przez ana 

lizę sytuacji w poszczególnych  dzie- 

dziimach wytwórczości i. przez porów- 

nawcze ustalenie charakterystycznych 

oznak życia gospodarczego. W tym о- 

statnim wypadku odrazu wyrastają 

przed nami — jeżeli chodzi o rolnictwo 

— dwa pytania: jak się układał bilans 

handlowy rolnictwa i jak kształtowała 

się zdolność płatnicza i nabywcza lud- 

ności rolniczej. 

Głównem źródłem dochodu terenu 

rolniczego województwa, jest las i len, 

pozatem produkty hodowli i w mniej- 

szym stopniu płody rolne. 
Jeszcze w roku 1928, województwo 

wileńskie uczestniczyło w ogólnym eks 

porcie z Polski: w 22,7 proc. w odnie- 

sieniu do papierówki i w 42,6 proc. w 

odniesieniu do drzewa  zapałczanego. 

Co do innych materjałów odnośne cy- 

fry były stosunkowo również poważne. 

W późniejszych latach udział woje- 

wództwa wiłeńskiego w eksporcie ma- 

terjałów stale maleje, tak procentowo, 

jak: ilościowo. 

Ponieważ szczegółowa statystyka 

przewozu za r. 1931, umożliwiająca o- 

bliczenie według województw, nie jest 

jeszcze ogłoszona drukiem, zmuszeni 

jesteśmy „operować cyframi, dotyczące 

mi całego terenu Dyrekcji K, P. Wilno. 

Tem niemniej cyfry te dają możność 

wnioskować „o stałem kurczeniu się 0- 

brotów materjałami drzewnemi rów- 

nież i na terenie województwa. 

Porównując ilości nadanych w ko- 

munikacji « wewnętrznej materjałów 

drzewnych za okres pierwszych 8 mie 

sięcy 1930 r. a 1931 r., możemy stwier 

dzić spadek nadanych na terenie Pań- 

stwa ilości w odniesieniu do wszyst- 

kich materjałów drzewnych z wyjąt- 

kiem drzewa opałowego, przy coraz 

mniejszym obrocie (nie wyłączając 

drzewa opałowego) terenu D.K,P. W!l 

no. Udział procentowy. D. K. P. Wilno, 

przedstawiał się. następująco: kopal- 

niaki w r. 1930 — 25 proc., w. roku 

1931 — 22 proc.; słupy telegraficzne 

— 22 i 17; drzewo obrobione — 19 i 

18; drzewo nieobrobione — 24 i 19; 

drzewo zapałczane — 62 i 50; drzewo 

opałowe 35 i 31. Udział zwiększył się 

jedynie w odniesieniu do podkładów 

kolejowych (19 i 20, proc.), przy spa- 

dku jednak (o 1970 tonn) obrotu w 

cyfrach absolutnych. 

Porównywując nadania materjałów 

drzewnych zagranicę w wyżej wymie- 

nionych dwóch okresach, widzimy, że 

eksport z całej Polski zmniejszył się 

bardzo poważnie (od 30 do 60 proc.) 
- w odniesieniu do wszystkich materja- 

łów drzewnych z wyjątkiem podkła- 

dów kolejowych (zwyżka o 7 proc.). 

Jeszcze gwałtowniej spada eksport z 
terenu D.K.P. Wiilno, co się wyraża w 

zmniejszeniu się udziału procentowego 

tego odcmka w ogólnym wywozie: z 

20 na 12 proc. kopalniaków, z 46 na 

33 proc, dla podkładów kolejowych, z 

76 na 55 proc. drzewa zapałczanego i 

tp. — z wyjątkiem słupów telegraficz 

nych, (nieznaczne zwiększenie wywo- 

zu z terenu DKP. Wiłno, przy jedno- 

czesnym spadku wywozu z całej Pol- 

ski), następnie drzewa. nieobrobionego 

(spadek w obu wypadkach, lecz z ca- 
łego terenu — gwałtowniejszy), oraz 

drzewa opałowego. 

Na notowany proces kurczenia się 
możliwości zbytu drzewa, złożył. się 

cały szereg znanych ogólnie przyczyn, 

jak powszechny zanik konsumcji, kon- 

kurencja innych krajów  eksportują- 
cych, załamanie się funta szterlinga, 

polityka importowa Niemiec ! t.p. Jak- 

kolwiek ceny, już poprzednio zdepre- 
Gjonowane, naogół spadły w Г. 1931 

stosunkowo nieznacznie, jednak zmniej E 

„wego siemienia 

szenie wywozu i obrotów  wewnętrz- 

nych w wysokim stopniu zaciążyło na 

kurczeniu się bilansu handlowego rol- 

nictwa Wileńszczyzny. Przy wielce 
zdeprecjonowanych cenach wywóz mu 

Siał najbardziej zmniejszyć się z tere- 

nów najbardziej odległych od granc, 

wobec pozostawien'a kosztów transpor 
tu na dawnym poziomie. Stąd wn'osko 

wać musimy, że największe bodaj 

zmniejszenie wywozu dotyczy woje- 

wództwa wileńskiego. 

Kurczenie się eksploatacyj, leśnych 

miało tem większe znaczenie, że zwią 

zane było z poważnem uszczupleniem 

zarobków ubocznych miejscowej lud- 

ności, naogół bardzo nikłych i mniej- 

szych, niż w roku 1930 z powodu ogół 

mej stagnacji, mniejszych  dotacyj na 

roboty drogowe, meljoracyjne i inne. 

Drugim z kolei produktem, posia- 

dającym znaczenie dla bilansu handlo 

wego województwa — jest len. Tu 

również ceny i konjunktury eksporto- 

we kształtowały się o wiele gorzej, niż 

w r. 1930. 

Ceny włókna (Moczeńca, słońca i 

reissflachsu) w pierwszym kwartale 

1931 r, były niższe o 50 proc, niż w 

tymże okresie 1930 r. W drugim i trze- 

cim kwartale (biorąc znów rok 1930 i 

1931) — o 40 proc. Nieco mniejsza, 

jakkolwiek również poważna, była roz- 

piętość w tychże okresach cen krajo- 

Inianego.  Zmniejszył 

się jednocześnie bardzo znacznie wy- 

wóz zagranicę, oraz zapotrzebowanie 

w kraju, jak to stwierdzić można na 

podstawie danych przytoczonych w 

sprawozdaniach Izby przemysłowo-han 

dlowej w Wilnie 

Co się tyczy produktów rolnych, 

ceny żyta od drugiego kwartału 1931 

r. zaczęły kształtować się wyżej, niż 

w tychże okresach 1930 r. Nie mogło 

to jednak mieć dla województwa wileń 

skiego większego znaczenia wobec ma- 

jącego tu miejsce nieurodzaju — nie- 

które gospodarstwa, zwłaszcza więk- 

szej własności nie mogły wogóle sko- 

rzystać ze zwyżki, będąc odwrotnie 

zmuszone do nabywania żyta, 

Ceny pszenicy kształtowały się w 

r. 1931 znacznie gorzej, niż w r. 1930 

Ceny jęczmienia nie wykazywały, więk 
szych różnic. Dla owsa nastąpiła pew- 

na poprawa; jakkolwiek bardzo  nie- 

znaczna. Ceny masła i jaj — kształto- 

wały się niżej. 

Całkiem źle przedstawiała się sytu- 

acja w gospodarstwach hodowlanych. 

Już w drugiej połowie 1930 r. wystąpi- 

ła tendencja zniżkowa cen na żywiec. 

mięso i wyroby z mięsa. Tendencja ta 

stale zyskiwała na amplitudzie, dopro 
wadzając ostafecznne ceny w r. 1931 

do absurdalnie niskiego. poziomu. Ceny 

na inwentarz spadły przeciętnie o 50 

do 57 proc. w porównaniu do roku 

1929 i pierwszej połowy r. 1930. 

Z przytoczonych uwag wriioskować 

możemy, że dochody gospodarstw rol- 

nych w r. 1931 w porównaniu do r. 

1930 znacznie się obniżyły, tak skut- 

kiem zniżki cen, jak kurczenia się obro 

tów w odniesieniu do niektórych pro- 
duktów. Zaznaczyć tu należy, że. ceny 

artykułów przemysłowych, używanych 
w rolnictwie. naogół nie uległy znacz- 

niejszym zmianom, przeważnie рото- 

stając na dawnym poziomie. 

Jak się w związku z tem przedsta- 
wia zdolność płatnicza i nabywcza lud 
ności rolniczej — omówimy to w dal- 

szych artykułach. H-ski. 

PARYŻ. (Pat). Przewidywany 
od kilku dni Upadek gabinetu La- 
vała wywarł duże wrażenie, acz 
kolwiek nie był niespodzianką. 
Wszystkie dzienniki. podkreślają 
trudności obecnej sytuacji, hto- 
ra komplikuje się z powodu roz= 
bieżnych stanowisk większości 
obu izb, co czyni niezmiernie 
trudnem przeprowadzenie jakiej- 
koiwiek kombinacji koncentra- 
cylnej. To też przewidywania 
pism ograniczają się do przepo- 
wiedni, przyczem najczęściej po- 
wtarzają sę nazwiska Paul-Bon- 
coura i Bartnou. Prasa lewicowa 
podkreśla konieczność jak naj- 
rychiejszego przeprowadzenia wy 
borów. Najczęściej powtarza się 
hipoteza o powstaniu rządu kon- 
cyijacyjnego, którego zadaniem 
będzie przeprowadzenie wybo- 
rów. 

NARADY PREZYDENTA 
DOUMERA 

PARYŻ. (Pat). Prezydent Doumer 
rozpoczął wczoraj wieczorem  konfe- 
ren.je. P.nktualnie o godz. 21 przy 
był do pałacu prezydent senatu. Po 

zakcńczeniu rozmowy, która trwała 
20 mia. prezydent senatu oświadczył 
dziencikarzom, że sam fakt, iż prezy- 
dent państwa powołał go do siebie 
już tego samego dnia wieczorem, 
świadczy, że pragnie on działać możli 
wie najszvbciej. 

PARYŻ, (Pat). Prezydent repu 
bliki Doumer końtynuował w dn. 
17 b. m. narady z przywódcami 
poszczególnych stronnictw. 

Pierwszy przyjęty był pos. 
Malvy, przewodniczący komisji 
budżetowej Izby, który złożył 
prezydentowi krótkie oświadcze- 
nie, wskazując, że widzi tylko 
dwie kwestj - do spełnienia przez 
przyszły gabinet. Są to budżet 
I wybsry. To samo oświadczenie 
złożył -rezydentowi referent ko- 
misji budźetowej, przyjęty Jako 
drugi z rzędu. 

‚„ Przewodniczący partj! socjali- 
stycznej B um oznajmił, że soc- 
jaliści żądają jedynie wolnych 
wyborów, dokonanych pod nor- 
malnym rządem. Przywódca pra- 
wicy Marin odpowiedział w ira- 
nicznej formie dziennikarzom, 
Jak w poczekalni prezydenta 

— — — — НнЫ 

PRZED WYBORAMI PREZYDENTA RZESZY 
HITLER AGITUJE 

BERLIN, PAT. Hitler wygłosił 
wczoraj wieczorem w  Dusstldorfie 
dłuższe przemówienie przedwyborcze, 
które było transmitowane przez radio 
w kilku lokalach równocześnie. Mów- 
ca przedstawił rozwój prasy narodo- 
wo-socjal:stycznej i zapowiedział, że 
ustrój demokratyczny musi w №ет- 
czech zniknąć raz na zawsze, Wybo- 
ry na prezydenta Rzeszy wykażą całą 
siłę narodowych socjalistów, 

STANOWISKO SOCJAL-DEMO- 
KRĄTÓW 

BERLIN. PAT. W przemówieniu 
przedwyborczem,  wygłoszonem w 
Norymberdzie, przez przywódcę frak- 
cji socjalno - demokratycznej  Breit- 
sche1da, omówił on kwestję reparacyj 
ze stanowiska Socjaldemokracji nie- 
miecki-j. Socjaldemokraci niemieccy 
nie oświadczają bezwzględnie, że 
Niemcy nie zapłacą odszkodowań, 

  

ponieważ zajęcie takiego stanowiska 
oznaczałoby zerwanie planu Yonga, 
do czego socjalści niemieccy mie 
chcą przyłożyć ręki. : 

"W związku z kandydaturą H nden- 
*burga *Breitsheid oświadczył: J żeli 
socjaliści miemieccy popierają kandy- 
da'urę Hindenburga, to nie czynią 
tego jako bezwzględni zwolennicy 
Hindenburga, lecz w przekonaniu, że 
ne wolno im dopuś ić do rządów 
tych, którzy pragnęliby dziś objąć 
władzę w Niemczech. 

PRZECIWKO KANDYDATURZE 
HINDENBURGA 

BERLIN, (Pat). W ślad za nie- 
mieckim związkiem oficerów rów- 
nież związek narodowych of.ce- 
rów niemieckich, naieżąny do 
obozu opozycji narodowej, wy- 
powiedział się przeciw kandyda- 
turze Hindenburga z ramienia 
stronnictw nieprawicowych. 

wspólnie z Blum?m i Herriotem 
próbowali stworzyć gabinet zje- 
dnoczenia narodowego, lecz z po- 
wodu stanowiska Biuma bez re- 
zultatu. Marin miał oświadczyć 
prezydentowi, że rząd powinien 
powstać z łona większości Izby. 
Senat nie ma prawa obalać ga- 
binetów, jak to już kilkakrotnie 
cżynił w ciągu ostatnich lat. 

Herriot w rozmowie z prezy- 
dentem wykazał, że misję utwo- 
rzenia gabinetu neutralnego, po- 
nadpartyjnego powinien powie- 
rzyć jakiejś wybitniejszej osobi- 
stości. Gabinet ten wybrany był- 
by głównie z łona senatorów : 
miałby za zadanie przeprowa- 
dzenie wyborów w duchu ścisłej 
neutralności. Pa wyborach gabi- 
net ten podałby się do dymisji. 

i eputowany Franklin-Bouillon 
oznajmił, że przyczyna konfliktu 
tkwi w fakcie, że obecna więk- 
szość Senatu jest lewicowa, a w 
izbie Deputowanych przewaga 
jest po stronie partyj prawico- 
wych. Aby wyjść z tej sytuacji 
istnieje jeden tyiko środek: stwo- 
rzenie gabinetu, któryby bez- 
wzłocznie przystąpił do realiza- 
cji programu © dwóch punktach: 
Genewa i wybory. 

OPINJE PRĄSY 
PARYŻ. (Pat) Prasa francuska komen- 

tuje obszernie wypadki wczor zjsze. „Le Petit 
Parisien* utrzymuje, że Laval jest ofiarą u- 
tarczki, której usiłował uniknąć za wszelką 
cenę w ciągu. 14:tu miesięcy - „L'Oeuvre* 
przypomina, że senat nie żywił nigdy nad- 
miernej sympatji dla gabinetu Lavala. „Victo» 
ire* pisze, że wszechwładn e panująca w se- 
nacie masonerja przyczyniała się bardziej ani- 
żeli można przypuścić do obalenia gabinetu 
Lavala, w nadziei, że uda się jej położyć 
rękę pod:żas wyborów na ministerstwie 
Spraw wewnętrznych oraz zawładnąć kasą 
funduszu dyspozycyjnego. „Le Peiit Blen" 
biada nad jeszcze jedną legendą, która zani- 
ka, a mianowicie nad legendą O mądrości 
senatu. Obywatele, któ:zy nie pragną nicze- 
go poza ładem i porządkiem, którzy chcieliby 
pracować w spokoju. mogą wobec tego liczyć 
wyłącznie na samy.h siebie. 

IZBA GMIN PRZYJĘŁA 
USTAWĘ O CŁACH 

LONDYN, (Pat), Izba Gmin 451 
głosami przeciw 73 odrzuciła wniosek 
Landsbury**go, proponują y odrzuce- 
nie projektu ustawy o cłach przywo- 
zowych, przyjmując zarazem ów pro- 
jekt ustawy w drugiem czytaniu, 

  

_ Sto samolotów japońskich 
przygotowuje się do ataku na Szanghaj 
SZANGHAJ (PAT). — Liczba sa- 

molotów, zgromadzonych przez Japoń 
czyków w Szanghaju, wynosi ponad 
100, w razie więc jeżeli dojdzie do 0- 
fenzywy, będzie to największa oienzy- 
wa powietrzna od czasów wielkiej woj 
ny. 

Na terytorjum angielskiej koncesji 
granaty chińskie raniły dwu maryna- 
rzy angielskich. Rany odniosło także 
kilku pasażerów na pokładzie ckrętu 
angielskiego, przyczem dwu Anglików 
rannych jest bardzo ciężko. Przez ca- 
łą noc słychać było strzelaninę, Na te- 
rytorjum międzynarodowem pocisk ja- 
poński zabił dwóch Chińczyków. 

TOKIO (PAT)-,. — Rząd upoważ 
nił odpowiedne władze do wysłania do 
wództwu 19-ej armji chińskiej ultima- 
tum, żądającego usunięcia się w ciągu 
określonego czasu 0 20 km. na północ 
ny zachód od granicy koncesji euro- 
pejskiej. Minister pełnomocny |aponji 
w Chinach zawiadomił swój rząd, że 
wszelką nadzieja nakłonienia Chińczy 
ków do dobrowolnego ustąpienia Z 
zajmowanych pozycyj jest płonna. © 

HANDEL JĄPOŃSKI CPANO- 
W3L RYNEK MANDŽURSKI 
MOSKWA. PAT. — Korzystając z 

chwilowo pomyślnej dla siebie konjun- 
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SPRAWA KŁAJPEDY 
GENEWA, PAT. W sprawie kłajpedz- 

kie] dotychczas nie doszło do uzgod- 
nienia Sstancwsk zainteresowanych 
stron. Komitet prawników, który za|]- 
muje się tą sprawą. stwierdził, že ar 
tykuł statutu Fłajpedzkiego, ra który 
powołuje się rząd niemiecki, wprawdzie 

aje każdemu członkowi Rady prawo 

zwrórenia uwzgl Rady na ewentuzine 
raruszenie statutu, zie nie precyzuje 
kompetencyj Rady Rząd litewski do- 
mega śię, by w sprawie kompetercyj 
Rady zasięonięto opinji doradczej Try- 
bunału Ha:k ego, co jednak napotyka 
na pewne sprzeciwy. 

ktury, firmy japońskie forsownie opano 

wują rynek  mandżurski, wywołując 
tem samem masową likwidację przed- 
sięb'orstw chińskich. W jednym tylko 
Mukdenie w ciągu ostatnich dwóch mie 
sięcy zbankrutowało, względnie uległo 
likwidacji 700 firm chińskich, które nie 

mogły wytrzymać japońskiej konkur 
rencji. ||| : 

STRATY JAPONSKIE 
SZANGHAJ, PAT, Admirał japoński No- 

mura podał kczbę ogółnych strat wśród ja- 
pońskich strzełców morskich na 80 zabitych 
i 450 rannych. й 

Treść apelu Ligi do Japonii: 
GENEWA, PAT. — Sekretarz ge- 

neralny ogłasza tekst apelu, wystoso- 
wanego wczoraj przez Paul-Boncoura 

w imieniu 12 członków Rady Ligi Na- 
rodów do rządu japońskiego. 

Członkowie Rady, poza reprezen- 
tantami Japonji i Chin, oświadcza Paul 
Boncour — uważają za swój obowią- 

zek skierować do rządu japońskiego 
usilny apel, by uznał odpowiedzialność 
i obowiązek umiarkowania i rozwagi, 
które nakłada na Japonię jej stanowi- 
sko członka Ligi, zajmującego stałe 
miejsce w Radzie. 

Apel podkreśla.dalej, że ostatnie 
wydarzenia w Szaghaju powiększają 
emocje w op'nji publicznej i narażają 
na niebezpieczeństwo życie i interesy 
obywateli szeregu państw, oraz grożą 
stworzeniem nowych i poważnych trud 
ności na konferencji rozbrojeniowej. 

Zapewn'ając Japonię, że nie zapomina 
o jej skargach, członkowie Rady doda- 
ją, że nie mogą nie wyrazić żalu, że Ja- 
ponja nie uważała za możliwe poddać 

się bez zastrzeżeń metodom pokojo- 
wego załatwienia sporu,  przewidzia- 
nym przez pakt Ligi Narodów i przypo- 

mina pakt Kelloga, jak również fakt, że 
Chiny ze swej strony zobowiązały się 
przyjąć decyzję Ligi Narodów. 

Apel przypomina dalej tekst art. 10 

paktu Ligi, podkreślając, że wynika 
zeń, że członkowie Ligi nie mogliby 
uznać za ważne jakiekolwiek narusze- 
nia integralności terytosjalnej i zama- 
chu na niepodległość polityczną jedne- 
go z członków Ligi. 

ODPOWIEDŹ JAPONII 
GENEWA, PAT. — Komitet dwu- 

nastu odbył w dniu 17 b.m. posiedze- 
nie, na którem zaznajomił się z notą 
japońską, w. której sformułowany jest 
szereg zastrzeżeń natury prawnej prze- 
ciw zwółania nadzwyczajnego Zgroma 
dzenia Ligi. NE @а ТРОЙ 

GENEWA. (Pat). Zarzuty. wy- 
sunięte przez Japonję w związku 
z żądaniem Chin zwołania nad- 
zwyczajnego Zgromadzenia Ligi 
Narodów polegają na tem, że Ja- 
ponja uważo, że prośba O zwo- 
łanie nadzwyczajnego Zgroma- 
dzenia nie może być uwarunko- 
wana I, że w Sprawie konfiiktu 
w Azji może być mowa jedynie 
o art. 11,a nie 15 paktu Ligi 
Narodów. Komitet | prawników, 
„który ma zbadać te zarzuty, przy= 
gotuje swe sprawozdanie na 
piątkowe posiedzenie Rady Ligi. 
W-g Szwajcarskiej Ag. Tel. w Ge- 
newie paruje posiąd, że zarzuty 
japońskie są nieuzasadnione. 

ST. ŚWIĘCIANY — M 1 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mi 

WARSZAWA — Tow, Ksiegarni Kal, 

       
       

  

ET SANTAI ОН 

loszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komumkaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

  

PLENARNE OBRADY 
-_— SEJMU 
SPRAWY GOSPODARCZE 

WARSZAWA, PAT, -- Na wstępie śro 
dowego posjedzenja Sejmu przyjęto w 3-m 
czytaniu po referacje pos, Hyłj (5B) pro- 
jekt ustawy v funduszu obrotowyjn reformy 
rolnej, 

Następnie po przemówieniu sprawozdaw - 

cy pos, hr, Tyszkiewicza BB, przyjęto proj, 
ustawy o wykonywaniu plznówi parcelacyj- 
nych, 

Pos, Hołyński (BB,) zreferował ustawę 
o ratyfkacjj porozumienia między Połską a 
Czechosiowacją 0 cieniu chodników, -dywa- 
nowych i cienu piwa wi beczkach, 

Następnie po referacie pos, Hotyńskiego 
przyjęto ustzjwę o ratyfikacji konwencji han 
dlowej j nzwnygacyjne; z Rwmunją; dw-e noty 
dołączone do tej konwencji, w sprawie ku- 
kurydzy i rur żeliwnych, w sprawie przywo. 
zu zwierząt i surowych produktów zwjerzę- 
cych, 

O NADANIE ZIEMI ŻOŁNIERZOM 
Następnie pos, Jakowicki w imieniu ko- 

mysji przedstawił referat o rządowym pro- 
jekc.e ustawy, uzupełn.ającej przepisy 0 na- 
daniu ziemi żołnierzom wojsk polskich, Re- 

ferent zaznaczył, że z 212 tysięcy ha, prze- 
znaczonych według ustewy z reku 1920 na 
osadnictwo wojskowe, użyto tylko 65 proe, 
Reszta przypada na osadników cywiłnych į 
na upełnorolnienje sąsiednich karłowatych 
gospodarstw, Osadnictwo kresowe, ujęte w 
mocną i zwartą o.ganizację, nie poszo po 
linji przeciwstawiania się żeni kulte 
ralnym ludności, którą mjalo współżyć na 
danym terenie, M.mo małej liczebności osad 
nictwa, robi się często krzyk o rzekomej ko- 
lonizacjij zem wschodnich, Krzyk ten jest 
mało uzasadniony, 

W dyskusji przedstawiciele Ukrajńców 
pos, Kochan (Ki, Ukr,) i pos, Matczak (KL 
Ukr, Soc,Rad,) wypowiadałi się przeciwko 
projektowi, oświadczając, że projekt ten go- 
dzi rzekomo w interesy łudności ukrajńskiej 
1 że Ukrajńcy będa go zwalczać wszełk.emi 
środkami, Podobnej treści oświadczenie zło- 
żył pos, Jeremicz (Kl. Białoruski), oświad- 
czając, że jego klub zwkiczać będzie usta- 
wę o osadnictwie wszelkiemj dozwołonemi 
i niedozwołónemi środkami, To ośwjiadcze- 
nie pos,  Jerentcza: spotkało się ze sprzeci- 
wem na ławach B.B, > - 

OŚWIADCZENIE MIN, KOZŁOWSKEGO 
„ Mjmster reform rolnych Kozłowski о- 

śwjadcza, że celem omawianego projektu 
jest ostateczne zlikwidowan.e ; poprawiemie 
dotychczasowej akcji osadnictwa wojskowe 
go: 1) przez przyznanie dzałek bezpłatnych 
tym żołnierzom, ki na skutek njedosta- 
tecznego zapasu zjemi nie mogij otrzymać 
bezpłatnych działek wojskowych i nabyli go- 
śpodarstwa „płatne z parcelacji i 
2) przez przyznanie nowych dz.ałek osadni- 
czych tym byłym wojskowym, którzy otrzy 
malj dzjałki, nie nadające się do należytego 
zagospodarowania, Dla uzyskania ziemi na 
te cele, ustawa przeznacza grunty leśne, a 
więc te, które zasadniczo nie są przeznaczo- 
ne na cele reformy rolnej, Zasadniczo no- 
wego osadnictwa na mocy tej ustawy nie 
zamierzamy przeprowadzić, Ustawa ta jedy- 
nie uporządkuje, zakończy i ostatecznie Zii- 
kwiduje dotychczasową w tej dziedzinie 
akcję,, Obawy tu wyrażone, jakoby wskutek 
jej zaprowadzenia miała nastąpić nowa fala 
osadnictwa wojskcwego na szkodę mniejszo 
šcį narodowych, są zupełnie bezpodstawne, 
Ustawa o nadan.u zjemi żołnierzom "wojska 
polskiego w. trzech województwach Małogot 
ski Wschodniej nie obowiązuje, wobec cze 
go osadnictwo wojskowe nie jest tam prze- 
prowadzane, Deklaracje posłów ukraińskich 
mają tedy na celu tylko szerzenie niepoko- 
ju i mącen'e zgodnej współpracy Polski i 
jej mniejszości, a przedmiotowo są zupełnie 
ienzasadnione, niez. 3 
POSEL MICHALKIEWICZ W1- 
STĄPIŁ ZE STRONNICTWA 

LUDOWEGO 
WARSZAWA, 17. Il. (tel. własny). 

Sekretarjat marszałka Sejmu komuni- 
kuje, że pos. dr. Michałkiewicz pismem 
z dnia 15-go b. m. zawiadomił mar- 
szałka Sejmu, że wystąpł z klubu 
Stronn'ctwa Ludowego i nie wstąpił 
do żadnego ugrupowania. Komitet 
Wykonawczy Stronnictwa Ludowego 
komunikuje, že pos. Michałkiewicz 
oddany został przed kilku tygodnia- 
mi przez władze partyjne pod sąd 
partyjny. Na jego prośbę pierwszy 
termin rozprawy wyznaczony na dzień ‚ - 
12 go lutego został przeniesiony na 
17.go b. m. Pos. Michałkiewicz prze- 
widując wykluczenie go ze stronnict- 
wa rano tego dnia zgłosił wystąpie- 
nie z klubu uchylając się tem samem 
od wyroki. 

DO EMERYTURY BĘDZIE WLI- 
CZANY CZAS PRACY W PAŃ- 

STWACH ZABORCZYCH 
WARSZAWA, 17. II. (tel. własny). 

Viceminister Starzyński prz.jął dele- 
gację profesorów szkół Średoich i 
wyższych której wyjaśnił szereg wąt- 
pliwcści w związku z nowelą do 
ustawy emerytalnej. * Przedstawiciele › 
Świata nauczycielskiego interesowali 
się szczególnie sprawą zaliczania lat 
służby z okresu pracy przed powsta- 
niem państwa polskiego. 'Vice mini- 
ster Starzyń ki wyjaśnił, że do 15 lat 
pracy wymaganych dla uzyskania 
emerytury wliczany będzie czas pra- 
cy w państwach zaborczych.
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3  staniem z Wilna metryki 
__ (Andriolk w r. 1837-ym ochrzczony 

Sz 
/ był w kościele św. Jana) zapoznając 

"Na wyżynach 
Inspektorat Księży Salezjanów wy- 

dai: monograiję ks. Jana  Slėsarczyka 
p. 6 „August Czartoryski — książę — 
sałęzjanin". 

Ze szczególnem uznani$em trzeba 
przyw.tać tę książke, gdyż jest ona po- 
dwójnie potrzebna. Ze względu na 
toczący się obecnie proces beatyfika- 
cyjny x. Augusta, materjały, zawarte 
w. dziele x. Slósarczyka, bardzo się 
przydadzą; ze względu zaś na budują- 
ee, pelne n.ezwyklych cnót życie Ksią- 

żęcia-zakonnika żywot Jego staje się 
aajbardz ej zaciekawiającą i pożytecz- 

mą lekturą. 
No bo i niezwykłe są losy księdza 

Augusta Czartoryskiego! Potomek jed- 

tego z najznakomitszych rodów pol- 

skich, wnuk sławnego ks. Adama-Je- 

szego, mający w swych żyłach krew 

królewską, młody August (ur. 2-VIII 

1858 r.) miał przed sobą otwartą dro- 
gę do najświetniejszej karjery. 

Był dzieckiem wybitnie zdolnem, 

ehoć chorowitem i odznaczał się wyjąt 

kową prawością charakteru, dobrocią i 

pobożnością. 
"Urodził się i kształcił się przeważ- 

nie zagranicą — w słynnej siedzib:e ks- 

Czartoryskich w Paryżu —w Hotelu 

Łambert. Atmosfera, która go otaczała, 

«dznaczała się wysokiem napięciem 

wajszczytniejszego patrjotyzmu i reli- 
SOC: 

Lata dziecięce małego Gucia upły- 

wały w dostatku i wśród serdecznie 

go kochającego otoczenia. Smutne dzie 

jowe zdarzenia: powstanie 1863 r., 

oraz wojna niemiecko francuska r. 

1870 — 71 dawały się jednak we zna- 

ki ze względu na wybitną rolę, jaką w 

wysiłku narodowym odgrywał książę 

Władysław, ojciec Gucia. 
Młody potomek czołowych prze- 

wodnikow narodu, któremu przeznacza 

ne również kierownicze stanowisko w 

narodzie, szczęśtiwym zbiegiem oko- 

ficzności znalazł niezwykłego wycho- 

wawcę w osobie Józefa Kalinowskiego. 

inżynie, oficer wojsk rosyjskich, pow- 

staniec, więzień syberyjski Józef Kali- 

nowski, świetłana, natchniona postać, 

— świetlana, natchniona postać — 

umarł in odore sanctitatis, jako ojciec 

Rafał, Karmelita. 

Wpływ tego świętego człowieka na 
młodego księcia był wielki. Między ucz 
niem a wychowawcą wytworzyła się 
wielka spójnia, a nawet swego rodzaju 

rywalizacja w doskonaleniu się ducho- 

‚ Książę August Czartoryski prędko 

dojrzewał i z dziecka przekształcił się 
w młodzieńca wykształconego i udu- 
chow.onego, głęboko  patrjotycznego, 
fecz całk em pozbawionego zaściańko- 

wej ciasnoty. Znał doskonale całą Eu 

ropę. 
| Czuł się dobrze we Francji, tej dru 

giej ojczyźnie Polaków—wygnańców; 
— — znał dobrze Hiszpanię, dla której, jako 

syn hiszpańskej królewny, nie był 

człowiek em obcym, poznał dokładnie 

Włochy, pociągające go, jako- centrum 

Kościoła katolickiego, słowem — cała 
Europa była mu bliska, choć, rzecz na- 
turalna, nie tak, jak Polska, jak rodzin 

na Sieniawa z kościołem, w którym, 

jako dwunastoletni chłopak przystąpił 
po raz pierwszy do Komunji świętej i 

dzie spoczywają prochy jego znakomi- 
- tych przodków. 

Młody książę August spotykał na 

swej drodze życiowej niezwykłych, 
świętych ludzi, Pierwszym jego ducho- 
wym przewodnikiem był Józef Kalinow 

_ ski, którego beatyfikacja napewno zo- 
_ stanie dokonana. Drugim świętym, któ 

ry zaważył na dałszych losach księcia 
Augusta, był błogosławiony Jan Bosko, 
założyciel zakonu Salezjanów. August 

O ile wiem, nikomu z autorów, któ 
rzy się zajmowali działalnością arty- 

' styczną znakom:tego ilustratora pol- 
" skiego, Michała Elwira  Andriollego, 
„nie byla dostatecznie znaną praca je- 
go twórcza w naszem Wilnie, gdzie 

' jak wiadomo, przyszedł on na Świat. 

Nawet dokrót Henryk Dobrzycki, 
autor pięknej monografji ilustrowanej, 
poświęconej przed niespełna trzema 
dzisiątkami lat Andriollemu, nie potra- 

* ktował wyczerpująco inwentarza odnoś 
nych jego prac wileńskich, mianowicie 
tych, które wykonał był artysta nasz w 
w latach 1857 — 1863. 

Ś. p. dr. Dobrzycki, nie. wiem już 
dlaczego, zadowolnił się jeno wydo- 

urodzenia 

wszakże tyle ciekawe przyczynki, do 
nieprzeciętnej już wówczas działalno- 
ści artystycznej naszego mistrza ołów- 
ka. A przecież około roku 1859-tego 
wykonał A. dla luksusowego wydawn= 
ctwa dr. J. K. Wilczyńskiego pod ty- 
tułem .,/Album Wiłeńskie* reproduko- 
wanego głównie w zakładz'e paryskim 
'Lemercier'a efektowny widok naszego 
grodu, przedstawiający go od strony 
północnej miasta, odbity litograficznie 
na planszy wielkiego formatu, miano- 
wicie in folio regio. 

Nieznany ten i d-rowi Dobrzyckie 

poznał świętego w Paryżu, później 
zbl.ska przygłądał się jego natchnionej 
pracy w Turynie i wskutek bliższego 
obcowania ze świętym Salezjanineni, 
stwierdził własne powołanie i zdecydo- 
wał się na zerwame ze światem t po- 

święcenie się służbie zakonnej. 
24 listopada 1887 odbyły się obłó- 

czyny młodego księcia. 
W kilka m.esięcy później, 31 stycz 

nia 1888- grono zakonników pożegnał 
ich święty Przewodnik, ks. Bosko, któ- 

ry przed samą śmiercią rozmawiał z 
ks. Agustem i pokfzepiat go na duchu. 

Pogrzeb ks. Bosko nabrał cech po- 
chodu triumfalnego i — rzecz n.ezmier 
nie ciekawa — przy trumnie świętego 
skupił trzech przyszłych świętych. 

„ Ks. J. Slėsarczyk tak pisze o tem: 
„Ludność w najwekszem  skupie- 

niu i ze czcią spoglądała na pochód, 
przyklękając ze zbliżeniem się trumny. 

— To był święty — szeptano. 
Za trumną szedł ks. Rua i przełoże 

ni Zgromadzenia; dalej przedstawic:ele 
wszysktich niemal zakonów, delegacje 
różnych stowarzyszeń i organizacyj ka 
tolickich włoskich i zagran.cznych, po 
bokach posuwał się imponujący; szereg 
paziów, w dworskich strojach, synów 
"najznakomitszych rodzin Turynu. 
Rzadko można oglądać takie masy lud 
ności, któreby zebrały się samorzutnie. 
Ks. Bosko, syn ludu i jego dobroczyń- 
ca, odbierał od niego oznaki najwyż- 
szej czci i miłości. Nie był to pogrzeb, 
ale raczej pochód triumfalny! , 

W pochodzie tym szło trzech sy- 

nów, godnych tak wielkiego ojca: ks. 
Rua, ks. Beltrami i ks. August Czarto- 
ryski — zmarli później w opinji świą- 

tobliwości. 
Świętego odprowadzali święci!*.. 
Krótki był żywot młodego księcia 

— zakonnika. Po odbyc.u studjów teo- 
logicznych, otrzymał on święcenia ka- 

płańskie w r. 1892, w roku zaś następ- 
nym 8 kwietnia 1893 umarł.. 

Ale to krótkieżycie , jako człowieka 

świeckiego i zakonnika, było u ks. 
Augusta tak bogate w głębokie prze- 

życia i jasne, że pozostawiło wielki, 

trwały ślad w dziejach ducha ludzkie- 

go i niezawodnie przyczyniło się do 

rozwoju umłowanego Zgromadzenia, 

które rozszerzyło swą działalność i na 

ziemie polskie a Polsce odrodzonej da- 

ło Prymasa Salezjanina J. E. ks. Kar- 

dynała Augusta Hlonda. 
Żywoty świętych wogółe są budu- 

jącą i ciekawą lekturą, żywoty zaś 

świętych, którzy jeszcze tak niedaw- 

no byli pośród nas, których dobrze pa- 

mięta cały szereg ludzi, którzy wresz- 

cie przeżywali te same troski, i bóle, 

co i my — takie Żywoty są szczegół 
nie wzruszające. * 

Budżą one otuchę, bo są dowo- 

dem, iż natchnionego ducha nie potra 

fią zwyciężyć żadne przeszkody, nie 

sprowadzą na manowce żadne pokusy. 

Udziałem orłów są podniebne loty. 

Człowiek, naznaczony znakiem Ła- 

ski, może sięgnąć najwyższych szczy- 

tów, nie poto, aby uciec od życia i lu- 

dzi, lecz poto, aby miljonom ludzi 

wskazać drogę wzwyż. w. Ch. 
  

POCZYTALNOŚĆ 
KS. WORONIECK EJ 

Księżna Zofja Zyta  Woroniecka 
która dokonała głośnego zabójstwa 
znanego handlowca warszawskiego 
Boya, czas jakiś przebywała w szpita 
lu dla umysłówo chorych w Twor- 
kach, gdzie poddano ją badaniu poczy- 
talnośc. Obecnie okres obserwacji za- 
kończył się. Lekarze doszli do prze- 
konania, że władze umysłowe ks. Wo- 
ronieckiej są w zupełnym porządku. 

mu rysunek podają przy, niniejszem w 

SŁO Wu 

Min. ks. Ghika w imieniu Rumunji 
PRZYŁĄCZA SIĘ DO 

polskich propotytyj moralnego rozbrojenia 
GENEWĄ (PAT). — W dytkusji 

ogólnej na konierencji rozbrojeniowej 
zabrał głos rumuuski nunister spraw 
zagranicznych, książe Uh-ka Wskazał 
on , że ostatnie miesiące nie wykazv- 
wały żadnych korzystaych zmiań w 
stosunkach iniędzynarodowych w sen- 
sie stworzenia Vzajatmego zeułania. 
Raczej przeciwnie, nieufność wzrasta 
i zatruwa atmosierę mędzynarodową. 
Wprawdzie tu w Genewie wszystkie 
delegacje zapewniają 0 woli pokojo- 
wej i pragnienu rozbrojenia swoich 
narodów, ale te zapewnienia nie są 
przekonywujące. gdy się je zestawi z 
manifestacjami w niektórych kzajach, 
stanowiących zaprzeczenie tego ducha 
pokojowego. To też min. Ghka przy- 
łącza się całkowicie dg zdania ministra 
Zaleskiego w sprawie rozbrojenia mo 
ralnego. 

Polski minister spraw  zagramicz- 
nych, — mówi min, Ghika — stwier- 
dził, że zorganizowanie rozbrojenia 

moralnego stanowi podstawowy wa- 
runek rozbrojenia wojskowego i wska 
zał jego główne linje iw doskonałem 
memorandum z września ub. roku. — 
Jest to dzieło, którego pilna koniecz- 
ność musi być uznana i do którego 
zmierzać muszą w każdym kraju zor- 

ganizowane wysiłki tych organów, 
którym powierzono wychowanie mło- 

Przechodząc do problemu bezpie- 
czeństwa, minister popiera projekt 
francuski, w którym widzi projekt przy 

wrócen'a Lidze Narodów prestige'u i 

siły, zdolnej powstrzymać państwa od 
wszelkich zamiarów i chęci napaści na 
inne państwa. Krytyki , wediug któ- 
rych projekt francuski nie odpowiada 

obecnej mentalności narodów, są nie- 
słuszne, gdyż właśnie dzisaj, w epoce 

brutalnego egoizmu, konieczne jest ist 
nienie siły, pozostającej na usługach 
Ligi Narodów. W dziedzinie problemu 

rozbrojenia min. Ghika oświadczył, że 

Stan zbrojeń Rosji Sowieck'ej 
INFORMACJE ZAKOMUNIKOWANE LIDZE NARODÓW 

GENEWA, PAT. W dniu 17 b. m. 
ogło zone zostały dane o stanie zbro- 
Jeń sowieckich, zakomunixowane przez 
rząd ZSSR Wg tych zestawień, armja 
sowiecka liczy 562 tysięcy ludzi. 

W rubryce formacyj, zorganizowa- 
nych wojskowo figurulą oddziały stra- 
ży grani-znej O. G.P U., oddziały GPU 
wewnątrz kraju orez Straż kolejowa — 
ogółem 58590 ludzi. liość samolotów 
wynosi 573. Wydatki na armję czerwo- 
ną w budżecie 1931 roku wynoszą 1.290 
mi janów rubli. 

Dane powyższe zakomunikowane 

ZOREZNE PASZE RARAOCDWYSCE PEDEPARASCAAOTOAOAKEREKEA. BERONECIRA 

zostały sekretarzowi gener nemu w 
styczniu ub. roku z zastr eżeniem, Że 
m'ją być zakomunikowane d piero 
konf:rencji rozbrojeniow»j. Tem się 
tłumaczy, że podczas gdy dane, doty: 

czące innych «rojów, były opubli<owa 
ne juł w lecie i na jesieni ubiegłego 
roku, dane sowiechie ogłoszone są da 
piero t:r<z Dane sowieckie nie są 05 
racowąne według wzorów, Z-l>canych 
w Swoin czasie przez Ligę Narodów. 

Tablice, które są ujęte mcją cha- 

ravter mnie] sz zegėlowy, aniżeli wzo- 
ry Lig! N:rodów. 

przyłącza się do uwag ministra Zale- 
skiego w sprawie potencjału wojenne- 
go, którego znaczenie podkreśla, po- 
czem w konkluzji przestrzega konie- 
rencję przed nadm'ernym pośpiechem t 
zbyt radykalnemi projektami. 

ODROCZENIE POS EDZENIA 
PLENARNEGO 

GENEWA (PAT). — Wyznaczo- 
ne początkowo na środę popołudniu 
posedzenie plenarne konferencji roz- 
brejeniowej zostało odwołane, Pozo- 
staje to w związku z kryzysem gabi- 
netowym we Francji. Chodzi o. przecą 
gnięce dyskusji generalnej tak, aby 
prace konkretne rozpoczęty się dopie- 
ro po ukonstytuowaniu się nowego 
rządu francusk'ego. 

ОАНЕ Е i i. POST TOKIO ISIN 

WAŻNE DLA JĄDĄCYCH ZA GRA. 
NICĘ POLSKI 

Wskutek wprowadzenia przez nie- 
które państwa, jak np. Austrja, Niem 
cy i in. rygorystycznych przepisów, 0- 
graniczających obrót wałutami i dew! 
zami, wskutek czego podlegają przy- 
musowej rejestracji przewożone pa- 
piery wartościowe i pieniądze, należy 
zwrócić uwagę osób wyjeżdżających 
z Polski, aby przy wjeździe do Чапе- 
go kraju zgłaszały ilość postadanych 
przez siebie papierów ewentualnie pie 
niędzy, celem umieszczenia odnośnej 
notacji w paszporcie. Notatka ta waż- 
„na jest dla wspomnianych osób, celem 
uzyskania pozwolenia do powrotnego 
wywozu tychże walut z danego kraju. 

  

None poszukiwania © ziemi farconów 
Czy są jeszcze skarby” w ziemi fa- 

raonów? Zapytać o tem należy egipto 
logów, którzy tam pracują. jednakże 
od czasu, gdy się okazało, że wszyst 
kie skarby, znalezione w grobie Tutan 
khamonay w postaci klejnotów sprzę- 
tów, nie były symbolicznemi amuleta- 
mi tylko, ale autentycznemi przedm'o- 
tami sztuki, ze złota masywnego, my- 

ślą tylko o tem. 
Zastanówmy się, że pod piaskami 

Eg'ptu pochowano trzydzieści dyna* 
styj ze wszystkiemi ich skarbami w 
ciągu trzydziestu wieków, zaś z wy- 

jątkiem sześćdziesięciu królówn doliny 
Teb, z epoki pomiędzy latami 1000 — 

2000 nie znaleziono nikogo więcei. — 

Oczywiście w starożytności roiło się 
od złodziei, lecz z chwilą, gdy spo- 
strzeżono, że grobowce zawsze zosta- 
wały zbezczeszczone i okradane — 
zmieniono metodę. Chowanie zwłok od 
bywało się w tajemnicy i każdy z fa- 
raonów już Za życia wymyślał sposo- 
by, żeby ukryć miejsce swego ostat- 
niego spoczynku. 

Skoro Tutankhamon uszedł żądzy 
zdobyczy złodziei współczesnych, nie- 
ma powodu przypuszczać, że n'e U- 
dało się to samo innym stu władcom 
bardziej potężnym, którzy ponadto żyli” 
dłużej od niego. Tutankhamon był księ 

„ciem młodym i jak można przypu- 
szczać 'z osiągniętych danych history- 

  

Nowy skandal w Zaspie? 
DLACZEGO USTĄPIŁ DYGAS? 

Onegdaj po południu rozeszła się 
w kołach aktorskich Warszawy wiado- 
mość o ustąpieniu dotychczasowego 
prezesa ZASP-u Dygasa ze swego sta 
nowiska. Prasa podała pokrótce wia- 
domość, że przyczyną dymisji był „za- 
targ wewnetrzny“., 8 

Echa owego zatargu, które roze- 
szły się już szeroko nazewnątrz, ujaw- 
niają nowy skandal. 

Mianowicie odi szeregu miesięcy w 
kawiarni . Semadeniego, gdzie gromadzi. 
się świat aktorski, uprawiano przy jed 
nym ze stolików grę hazardową w ko- 

stkę. ‚ 

Mimo uwag i przestróg ludzi po- 
stronnych, grało się tu codzień, 

Przed kilku dniami wpadła do. Se- 

nie w podpisy polskie, lecz wyłącznie 
francuskie. 

Ś. p. Sorokówna o tyle była zastra 
szoną z powodu prześladowania przez 
władze carskie, słynnego niegdyś w 

madeniego policja, skonfiskowała pie- 
niądze oraz kostkę i spisała protokuł. 

W ZASP-ie zerwała sę burza prze 
ciw prezesowi p. Dygasowi, on to bo- 
wiem don.:ósł policji o grze. Zainterpe 
lowany przez zarząd p. Dygas oświad 
czył, że kilkakrotnie zwracał sę do 
grających u Semadeniego, by grę 
przerwali, a gdy to nie poskutkowa- 
ło, uznał za swój obowiązek powiado 
mić policję. Równocześnie p. Dygas 
podał się listownie do dymisji, odwo- 
łując się w tej sprawie do walnego 
zjazdu. ; 

Na posiedzeniu zarządu ZASP-u 
dymisja została przyjęta. Samą zaś 
sprawę p. Dygasa rozpatrzy walny 
zjazd ZASP-u, który odbędzie się w 
czasie Wielkiejnocy. 

czną część odnośnych plansz oszpeciła 
ona w ten sposób, że poobcinała ich 
marginesy z drukowanemi podpisami. 
Przy tej sposobności należy podkreślić 
szlachetny, iście obywatelski czyn š.p. 

kopji wykonanej jednak nie podług li- pojsce sklepu wileńskiego Si devant Kazimiery Sorokówny, która przed sa- 
tograficznej planszy, lecz według sta- 
łorytu również wydanego przez tyle 
zasłużonego popularyzatora szacow- 
nych Wiłnianów, Wilczyńskiego, w je 
go „Albumie. 

Sztych ów stanowił: piękną wimjetę 
papieru listowego i był częścią całej 
serji tego rodzaju stalotytów. Rzeczy 
te miały tak znaczne powodzenie, że 

jeszcze przed trzydziestoma laty spad- 
kobierczyni klisz paryskich rzeczonego 
„Albumu wileńskiego”, zmarła przed 
11-stoma łaty 'ś.p. Kazimiera Soro- 
kówna, wydała drugą edycję pomienio 
nych widoczków starego Walna z epo- 
ki działalności naukowej i artystycznej 
słynnej wileńskiej Komisji  Archeolo- 
gicznej z czasów ożywionego w latach 
przedpowstaniowych umysłowego t ar- 
tystycznego ruchu w mieście naszem. 

Z powodu niesłabnącej jeszcze i w 
latach dziewięćdziesiątych zeszłego stu 
lecia rosyjskiej presji cenzuralnej, a 
tem samem i kontroli dokonywanej 
przez „czynowników* policyjnych w 
księgarniach i sklepach  dewocyjnych 
wilensk'ch, K. Sorokówna zniewolona 
była zaopatrywać i owe ryciny z wi-- 
doczkami Ostrej Bramy, dawnego uni- 
wersytetu wił., dawnego kościoła Pa- 
na Jezusa na Antokolu, oraz innych 
świątyń i krajobrazów wileńskich. już 

Wilczyński, który już potem  zatracał mym zgonem swym, zdążyła jeszcze, 

  

„Widok Wilna od stróny jego północnej” 

zwolna wytworną swą cechę kultural- 
ną pod względem dewocyjnym i księ- 
garskim, że mnóstwo rycin „Aubumu 
wileńskiego" pośpieszyła  wyprzedać 
za bezcen do Warszawy (najwięcej 
zarojgił na tem znany antykwarjat war- 
szawski H. Bolcewicz), a nawet zna- 

podług: stalorytu M, E, Andriollego z r, 1850 

droga legatu, przekazać Uniwersyteto- 
wi wileńskiemu nietylko całą kolekcję 
klisz „Albumu Wileńskiego", przecho- 
wywanego w Paryżu w rozmaitych za- 
kładach litograficznych, (firma Lemer- 
cier już od dłuższego czasu nie egzy- 
stuje) ale zapisała na własność tegoż 

cznych, został otruty w kwiecie wieku, 
poczem pochowano go ze czcią, należ- 
ną bogom. 

Skoro jednak znaleziono w jego 
grobowcu aż trzy złote trumny, z któ- 
rych jedna z masywnego złota wagi 
110 kg. i kosztowne sprzęty w takiej 
ilości, że zapełnćby niemi można ca- 
łe muzeum w Kairze, czegóż to spo- 
dziewać się można w innych grobow- 
cach, zwłaszcza, jeżeli się weźmie pod 
uwagę, że grobowiec Tutankhamona 
w porównaniu np. z sąsiadującem Z 
n'm grobowcem Setosa I jest tylko kre 

cią jamą. : 
Przykład lorda Carnarvona nie jest 

odstraszający dla egiptologów. Zmarł 
coprawda, ale nikt nie wierzy, by sta- 
ło się to z powodu pośmiertnej kląt- 
wy zmarłego faraona. Wszyscy wie- 
dzą, że był stary, dotknięty furunkulo 
zą i może przez nieuwagę zan'eczyś- 
cił rankę na palcu, co wywołało zaka- 
żenie krwi. 

Okol czność, że zmarli później dwaj 
członkowie jego ekspedycji naukowej, 
także niczego nie dowodzi: iudzie są 
śmiertelni, a śmierć przychodzi zawsze 
nieoczekiwanie. | 

Obecnie gorączkowo  przekopują 
ziemię w okolcy dawnych Teb 2 mi- 
sje amerykańskie, popierane finanso- 
wo przez Rockfellera i Pierponta Mor 
gana, mtsja angielska subwencjonowa 
na przez króla niklu Roberta Monta, 
uczeni włoscy i francuscy. 

Prace wykopaliskowe 
do zajęć łatwych. Ponadto nowocześ- 
ni pustelnicy niemal nie widują ludzi, 
kobiety, które tutaj spotkać można, to 
blade i chude Angielki w zielonych 

uniwersytetu i kamieniczkę swą, w któ 
rej życia dokonała. 

Miałem już sposobność poruszyć W 
prasie sprawę niezwlekania dłużej z 
powtórzeniem edycji „Albumu”*. które- 
go kamienne i metalowe płyty sztycho 
wame dostały się wszechnicy naszej za 
sumę zaledwie kilku tys..matek polskich 

Aczkolwiek obciążone zostały one 
klisze kosztami corocznie opłacanego 
komornego „mniemam, że już dzisiaj 
dobrze mogłoby się opłacić stopniowe 
wydawanie, serjami mniejszemi, naj- 
cenniejszych rzeczy, zawartych we 
wspaniałej publikacji d-ra |. K. Wil- 
czyńskiego, jako to portretów  znako- 
mitości wileńskich i ogółno polskich, 
dalej, tyle wciąż poszukiwanych, nietył 
ko w samem Wilnie, widoków miast 

polskich, zabytków, przeróżnych pa- 
miątek narodowych, obrazów i obraz- 

ków świętych i t.d. 
Tak jeszcze niedawno, na posiedze 

niu wydziału Historji Sztuki wileńskie- 
go T-wa Przyjaciół Nauk, prof. R. Mie- 
nicki poruszył rzeczoną, tak wciąż a- 
ktualną zarówno dlą uniwersytetu na- 
szego, jak i dla społeczeństwa polskie- 
go, sprawę. 

Poza pomien'onym wyżej widokiem 
Wilna, umieszczonym w odbiciach lito- 
graficznych i stalorytowem w „Albu- 
mie* Wilczyńskiego, pracą Andriolle- 
go, potrącającą, pod wzgłędem charak 
teru swego pejzażowego poniekąd o 
Włochy, których po ojcu autor rysun- 
ku wiłeńskiego pochodził i gdzie po- 
dówczas studja swe uzupełniał, nic 

nie należą 

W _WIRZE STOLICY 
GRANDIOSISSIMUS! 

Niewiele ; rzadko się u nas co robi, ale" 

gdy nareszoje s.ę robi — ho! ho! na wie!- 
ką skalę, na ogromną skalę! 

Wiadomo o manjj budowanią wspania- 

łych szkół, 90 procent dzieci uczy sę w za 

pchlonych klatkach, 10 procent w luksuso- 

wych gmachach, które mogłyby być Aka- 

demjami Mędrców, Otóż pewna szkołą te- 

chn'czna postanowiła dać swym uczniom 
wielką maszynę — ostatni krzyk techniki 

amerykańskiej — obrabjarkę czy coś takie 
go; maszyna kosztowała miljon złotych — 

nie wahano się, Jak: mieć maszynę, to iuż 

taką, 

Sprowadono wmiljonową maszynę, Nie 

bardzo pożyteczna, bo drugiej takiej niema 

nie to w Polsce, ale wogółe w <uropie, U- 

czeń, nauczywszy sję operować z maszyną, 

mógiby po skończeniu szkoły conajwyżej 

przychodzić do szkoły znowu, by nie 

wyjść z wprawy; postanowiorą puścić ma- 

szynę w ruch, wezwano iachowców, Orzekli 

że jeśli maszyna będzie pracować w r;e- 

przystosowanym do niej gmathu szkolnym, 

to nietylko szkoła się zawalj, ale ; dwie 

sąsjednie kamienice!! Wjęc maszyna stoj, 

Pewne miasto nie "miało łaźni. Trzeba 

zbudować, wyasygnować kredyty, I walnię- 

to taką łaźnię, że aż strach, Kolost No, 

przynajmnie! 

Lecz deficyt lažnį okzzał s'ę również 

kołosalny, Wszyscy chodz:li pilnie do łaźni, 

a jednak było pusto, — i w łaźni, i w ka- 

sie. 
Z ołówkiem w ręku wykonano oblicze- 

nia, okazało się, że dopiero łaźnia będzie 

wychodzić na swojem, skoro cała ludność 

miasta będzie się kąpać codzień j to cztery 

razy każdy! 

Albo latarnia morska w Rrzewie Ma- 
my Śmieszny skrawek morza,. zamiast floty 

— dobre chęci, ale zato mamy największa 
(nie tajtsńszą) latarnię w Europie, a trze- 

cią na świecie, Francuska w. Brest za za- 

sięg 46 kilometrów — głupstwo, na ocean 

i ich flotę to wystarcza, nasza w Rozewie 

ošwjeca 28 km, Vojla? 

Zmartwienj są tyłko nasi rybacy, Świat 

ło płoszy ryby — muszą teraz odjeżdżać 

o 50 km., by coś złapać, dawniej wystar- 
czało 10, Zamiast wyruszać na połów wie- 

czorem, wyruszają w południe, Zato nasze 

eskzdry, nasze krążowniki, nasza marynarka 
handlowa są bardzo zadowolone! 

Dawnej czterech urzędników pracowało 

w jednym pokoju, Ktoś przychodzi, chce 

zameśdować, że nie może spłacić długu.. 
Naczelnik smutnie wysłuchuje, referent wpi 

suje do ksiąg, stenotyp'stka odstukuje coś 
na maszynie, sekretarka manipuluje z gru- 

bym dziennikiem, W kwadrans sprąwz) za- 
łatwiona, 

Dziś inaczej, Gmach tak_wjełki, że każ- 

dy ma oddzielny gabinet do każdego mel- 

duje wożny, nikt nie przyjmie odrazu , bo 

przecie każdy zajęty (czytaniem gazety). 

Trzeba, by klient poczuł mores, 
Do naczeln ka 20 minut czekania, do re 

ferenta kwadrans, do maszynistek ro 5 mi 

nut, — samego czekania (prawda,.że na ka 

napie ze skóry krokodyla j srebrnemi oku- 

cizimi) 45 'mnut, Plus samo załatwienie 15 

— czyli godzina, Ale zato „interos“ załat- 

wiony w nowoczesnym tokalu, Karol, 

DAP TTT LITE EAST 

woalach i niemieckie turystki, pyzate i 
rumiane, podobne do mężczyzn. 

W tej chwili zresztą nietylko prze- 
kopują ziemię epipską, ale również hi 
storję Egiptu, bowiem, uczeni n'emiec- 
cy i francuscy wszczęli spór o dane 
chronologiczne. 

Zainteresowanie, zbudzone nowemi 
pracami wykopaliskowemi, jest bardzo 
wiełkie. Zatarły stę już całkowicie prze 
sądne obawy, wywołane śmiercią lor- 
da Carnarvona i jego towarzyszy. cho 
dzi już tylko, żeby ziemia faraonów 
wydała swe ukryte skarby. 

  

"0 ANDRIOLLIM I DAWNEJ SZTUCE WILEŃSKIEJ 
PARĘ UWAG 

nadto artysta nasz w wydawnictwie 
tem nie umieszczał. ; 

W „Albumie wileńskiem* jaśniały 
przeważnie nazwiska Antoniego Zale 
skiego, autora ślicznych  ilustracyj do 
Pamiętników Paska, Pamiętnika Kwe- 
starza Chodźki i t.d. Alberta Żameta, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego Micha- 
ła Kuleszy, Karola Rypińskiego, Sado- 
wnikowa z Petersburga, Marcina Zale- 

skiego z Warszawy i t.d.. z artystów 
zaś nieżyjących przeważnie: Jana Ru- 
stema, W. Wańkowicza, Kislinga, Po- 
dolińskiego (obaj ostatni byli słynnymi 
miedziorytami uniwersyteckiej szkoły 
wileńskiej), dalej Antoniego Oleszczyń 
skiego, znanego stalorytnika paryskie- 
go e. t.c. 

Za to nie wiem, czy komu z bada- 
czy grafiki wileńskiej jest wiadomem, 
że Andriolli wykonał konspiracyjnie w 
wileńskim zakładzie  litograficznym 
Perlego w r. 1863-cim mały in 8-vo 
wizerunek znanego powstańca, Кай- 
nowskiego. 

Co do prac Andriollego, wykona- 
nych olejno w Wilnie, to znam duże 
jego płótno, przedstawiające Wniebo- 
wzięcie N. M. P. namalowane w r. 
1857. Praca ta dobra pod względem 
kompozycji, mniej udatną jest zarówno 
pod względem kolorystycznym, jak t 
co do wadliwego potraktowania dra- 
perji nie dość lekkiej w rysunku. 

O wiele szczęśliwszym już wów- 
czas, jako malarz obrazów religijnych, 
był w Wilnie a następnie w Rosji (ko- 
ścioły w Moskwie, w Niżnim Nowgo-



MALARZE WILEŃSCY W AMERYCE 
Omawialiśmy swego czasu (Słowo 

nr. 25) amerykańską wystawę w 
„Carnegie Institute'* oraz udział mala- 
rzy polskich w tej wystawie. 

W wystawie ostatnej 1931 — 32 
r. z Polski wzięło udział dziewięciu 
malarzy, w tem trzech z Wilna, m:a- 

nowicie: Ludomir  Śleńdziński, Broni- 

sław Jamontt oraz E. Karniej. 
Reprodukowaliśmy „obraz L. Śleń- 

obecnie mamy dzińskiego .,Motyle*, 

możność zaznajomić czytelników z ob- 
„razem, który wystawił w „Carnegie In 
stitute' w Pittsburgu p. Br. Jamontt. 
Obraz nazywa się „Burza'. — Ponie- 
waż wystawa z Pittsburga udała się 
do większych miast Stanów Zjednoczo 
nych i przez okres jes.enny i zmowy 
jest stale czynna, zjawiają się w roz- 
maitych pismach amerykańskich oceny 
i krytyki dzięł wystawionych. Faktem 
godnym podkreślenia i zanotowania 
są chlubne wzmianki o malarzach na- 
szych w fachowych czasopismach a- 
merykańskich. 

Krytycy amerykańscy mają zwy- 
czaj wyróżniania pięciu obrazów z da- 
nej wystawy. Pięć wyróżnionych dzieł 
dany krytyk omawia i urabia swój sąd 
o nich. Między innemi wyróżn'ona zo- 
stala „Burza“ p. Jamontta przez Alber 
ta Franza Cochane, który w waszyng- 
-<tońskim „Magasine of Art* (zeszyt 
nr. 483) dał reprodukcję obrazu i 
swój sąd o nim, Zdaniem A. F. Coch 
"ane'a „Burza* zasługuje na wysoką 
ocenę, jako kompozycja niedošcignio- 
na w ekspresji linij, koordynacji i dra- 
matycznem napięciu. _ Gdziekolwiek 
spojrzysz, (pisze dalej Cochrane) wi 
dać żywe * wyraźne linie. ! 

Potężne, równoległe pasma światła 
znajdują silne zaakcentowany kontrast 
w spokojnym, wijącem się strumieniu. 

p, Siły przyrody ujarzmione przez sztu- 

        

  

Nareszcie Wilno ujrzy największy film 
świata 

„BRACIA 
KARAMAZOWY" 

p/g nieśmiertelnej powieści 
аы T. Dostojewskiego ка 

x kine „HOllYWOOd        

kę“ — tak koūczy ocenę swą krytyk 
amerykanski. 

Pochlebny sąd o „Burzy** powtó- 
rzony został przez „Times' i „Boston 
Evenng Transcript, zawsze z powo- 
łanem się na A. F. Cochrane'a. Ce- 
kawy jest szczegół, iż Cochrane, u- 
chodzący w sferach amerykańsk.ch za 
wielkiego znawcę, na pięć wyróżnio- 
nych obrazów, a cztery wybrał z 
dzieł malarzy europejskich, w tem 

  

dwa polskie: „Burza“ Jamontta i 

„Portret artystki“ — T. Pruszkow- 

skiego. Dowodzi to grawitacji sztuki 
amerykańskiej do europejskiej, która 
ma tę wyższość, iż oparta jest na wie 
kowej tradycji artystycznej. т С. 
  

CHODZĘ PO MIEŚCIE 

ZMIERZCH TORU SANECZKOWEGO 
Tor saneczkowy na górze Trzykrzyskiej 

przeżywa swój n.ezaprzeczony zmierzch, ,. 

Pustkj., nuda,,, zaniedbanie, ,, 
Jakże jnaczej było tu przed paru łaty, 

«wi pierwszym roku uruchomien.a tego toru! 
Cała impreza miiała wówczas czar nowo- 
ści, sanki sunęły nieprzerwanym korowodem 
przyczem eleganck'e na żóito malowane sa- 
neczki sportowe „czystej publkj” przepłata- 
ły się ze skleconemj byle jak z desek sanka 
mi łobuzów z przedmieść; w najbardziej 
fascynującym punkoje toru, przy  zakręcje 
środkowym gromadziły się tłumy ciekaw 
skich, słowem, było życie, było tempo, 

Gdy w latach następnych, celem odciąże 
nią toru j pewnej selekcji publiczności, 
wprowadzono opłaty za korzystanie z toru, 
względnie przebywanie na jego terytorjum 
— frekwencja ułegła znacznej redukcjj, jed 
nak na brak ruchu me można było sę u- 
skarżać, pozatem, jednocześnie z zajnicjo- 
wanjem: opłat, podniesiono ogólny poziom 
imprezy, zaprawadzając większy, niż dotych 
czas ład i porządek, oraz uskutecznjając sze 
reg meljoracyj, 

Między innemi zaangażowano kilku ludzi 
do pilnowania, by publiczność przestrzega 
ła regulaminu, oraz do naprawiania toru po 
skończonej jeździe Był nawet wyznaczony 
osobny posterunek połicyjny na terenie toru! 

A jakże jest dzjś?! 

O melancholjo! Gdyśmy poszli przedostat 
niej n.edzjeli na tor, panowała tam senna 
sjelznka zjmowa,,, U wejścia na tor stał ja 
kiś poczciwy dziadzio o nieokreślonych bli 
żej funkcjach i pilnował niejwiadomo czego! 
Po zasypanym śn.egjiem, n erozježdžonym 
torze pętało się niemrawo kilku saneczkarzy, 

Gdy po upływie tygodnia poszliśmy tam 
raz jeszcze n.kt już niczego tam nie pino- 
wał; znikł poczciwy dziadzio” u wejścia, 
zamiast niego zaś wyrósł jak z pod zjem! 
Siupek z tabliczką obwjeszczającą, że ko- 
rzystanie z toru jest bezpłatne - „wsjem, 
wsiem, wsiem!* 

„Mimo tak łaskawego dekretu i pięknej 
mroźnej pogody, zachęcającej do saneczko- 
wania, od czasu do czasu przesuwały się 
zaledwje jakieś sanki. 

Po dokładnem zaznajomieniu sję ze sta- 
nem toru, zorjentowałjśmy sę w  przyczy- 
nach tej absencji saneczkujących, oto tor 
jest kompletnie zaniedbany! Fatalne wyboje, 
zwłaszcza dające się ze znaki na głównym 
zjeździe w środkowej części, gdzie sanki, 
dzękj jeździe w linji prostej, uzyskują naj- 
większą chyżość; brak lodu a nadmiar śnie- 
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FAPRA NSA 
CZWARTE: 

Dziś + 8 

Symeona 
jutro 

Konrada 
| ADP ać. dni a 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 17 II 1932 r. 
Cjśnienje średnie: 776, 

Temperatura średnia: —8, 
Temperatura najwyższa: —3, 

Temperatura najniższa: —10, 

Opad w mm,: — 

Wiatr: północny, 
Tendencja: wzrost: 

Uwagi: pogodnie,. 

Wscnód słońca g. 7.19 

Zachód słońca g. 17.11 

  

URZĘDOWA 
— C*ny mięsa, Starosta grodzki w'ień- 

skj przypomna, że ceny na mięso woiowe 
obowiązują nadel następujące: 

mięso wołowe 1 gat, z dodatkiem 30 
groc, kości za 1 kg, — 1,10 zł,, mięso wo- 
ławe 1 gat, bez kości za 1 kg — 1,50 zł, 
mięso wołowe 2 gat, z dodatkiem kości za 
1 kg. — 85 gr., «nięso wołowe 2 gat, bez 
kości za | kg, — 1,50 zł, mięso wołowe ko 
szerne za 1 kg, — 1,80 zł, 

Pon'eważ zdarzają sję wypadkj pebjera 
nja cen wyższych od wyżej wskazanych — 
winni przekroczenia będą z całą bezwzględ 
noścą karani, zgodnie z istniejącemi przepi 
samj do 3000 zł.kary lub 6 tygodni aresztu. 

MIEJSKA 

— Wyjazd prezydenta miasta. — 
Prezydent Folejewski wyjażdżał wczo 
raj do Warszawy w celu poczynien'a 
starań uzyskania pożyczki dla miasta, 
otóż w sprawie przedłożonej Sejmowi 
umowy, dotyczącej spłaty pożyczki 
angielskiej. 

— „Arbon* wofąż przyrzeka, W związ 
ku ze stzłemi narzekaniamj na n'edostatecz- | 
ną liczbę autobusów na poszczególnych *i- 
njach komunikacyjnych, ioraz w związku z 
pracami miejskiej komisjj autobusowej „At- 
bon'" stara sę zapewnić magistrat, że wi 
najbłższym czzsie przyjedzie do Wilna je- 
szcze 12 wozów, tak, że ogółna liczba kursu 

jących autobusów w mieście dosięgnie 50 
maszyn, ы 

— Bezrobocie. liczba bezrobotnych na 
terenie Wilna wynosj obecnie 5817 osób, 

Bezrobocie stale się zwiększa, 

Lustracja garaży „Arbonu*, W dniu 
wczorajszym kom sja miejska powołana do 
zbadania stanu komunikacji miejskiej” zlu- 
strowała stan budowy nowego giražu dia 
autobusów „Arbonu”. | : 

Chodzi o jaknaiszybsze 
garaży do użytku, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów, W piątek dnia 19 

bm, w loka!u przy ulicy Przejazd 12 odbę 
dzie sę 22 zebranie Klubu Włóczęgów Senjo 
rów, Początek o godz, 19 dlsj czionków, od 
godz 20 — dla zaproszonych gości, — Na 
porądku dziennym p. redzktor Kazimierz 
Okulicz omówj sytuację "międzynarodową 

oddanie tych 

    

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra 
wienia, njesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, gorączce, zaparciu stoica, wymiotach 
łub rozwoln.enjiu już jedne, szklanka natu- 
ralnej wody gorzkiej Francjszka _ Józefa 
dzjała pewnie, szybko i dodatnio, Żądać w 
apt. i droger. 
  

gu, na całej „przestrzeni; wreszcje — pja- 
szczyste „łysiny* występujące miejscami z 
pod śniegu, które hamują ruch sanek i przy- 
czyniają się do zan.eczyszczanja toru, 
wszystkie te braki potraf ą zniechęcić do jaz 
dy najząpaleńszych nawet saneczkarzy! 

Ne dziwi więc, że ludziska opuszczają 
gremjalnie ten tor oficjalny i w poszukiwa- 
nu za lepszemi terenami do saneczkowania 
udają się w głąb Astarji, ciągnąc za sobą sa 
neczk:. Jakoż i znajdują czego pragnęli! „Pa 
tatachy“ zjeżdżają z łagodnej spadzjstości 
w kotłinie tuż za torem; odważniejsi z wy- 
sokjej góry ze spadkiem w stronę „Bernar- 
dynkį“. Tak, jak za dawnych lat, gdy toru 
nie było jeszcze,.. A więc — powrót do na- 
tury... „Przechodzen“ 

pp UA III S RTN T TIE ROS ITS S SET TTT REA OT 
rodzie, Charkowie i td.) inny, niepo- 
spolicie utalentowany Wilnianin, Win- 
centy Śleńdziński, ojciec profesora Lu- 
domirą Śleńdzińskiego, a syn Aleksan- 
dra Ś., ucznia Rustema, 
, Wincenty Śłeńdziński, podobno jak 
i Andriolli, po ukończeniu studjów w 
Moskwie (kształcili się u znanego ar- 
ty Zarianki), powróciwszy do Wilna 
zakrzątnęji się konspiracyjnie około 
sprawy powstania styczniowego. — 
Szczególnie odznaczał się w organiza- 
cjach tajnych ruchliwością zawsze pe- 
łen temperamentu Andriolli, — wkrót- 
ce obaj deportowani zostali w głąb 
cesarstwa rosyjskiego: Andriolli do 
Wiatki, Śleńdzński zaś do Kniahinina, 
gub. Niżegorodzkiej. 

Oczywiście, wygnanie to nie wpły- 
nęło dodatnio na rozwój talentu ma- 

Bo | arskiego, przedewszystkiem samego 
Andriollego, ile że W. Śleńdziński, je- 
szcze przez przeciąg lat kilkunastu, 
wykonywał doskonałe portrety, obra- 
zy rodzajowe tudzież ilustracje umie- 
szczane staraniem J.I. Kraszewskiego 
w „Tygodniku Ilustrowanym". Śleń- 
dziński po opuszczeniu Rosji czas jakiś 
przemieszkiwał w Krakowie, oraz w 
Dreźnie. : 

. Z wileńskich portretów olejnych 
Andriolfego znam tylko jeden, miano- 
Wiicie udatną, zwłaszcza pod względem 
rysunkowym, podobizną  doktorowej 
tanisławowej Wikszemskiej, matki ś. 

P. Karola Wikszemskiego, agronoma i 
Poety romantyka. i 

Przy tej sposobności niezawadzi 

  

  

a 

  

przypomnieć, że doktorowa Wikszem- 
ska była z domu Deybłówna i prawdo- 
podobnie, siostrą Ksawery Deybeł o 
której w swo'm czasie niemało pisał w 
Wilnie nieodżałowany współpracownik 
„Słowa” $. p. Czesław Jankowski. W 
Warszawie zaś przedewszystkiem, 
Boy-żeleński. 

Co do działalności M. E. Andriolle- 
go w Wilnie, to przypuszczam, że w 
domach starszych Wilnian, miłujących 
sztukę swojską i przechowujących pa- 
miątki artystyczne po artystach tej mia 
ry, co ilustrator „Starej baśni" * „Lili 
Wenedy', „Pana Tadeusza", „Marį“ i 
t.d. dałoby się jeszcze napotkać nieje- 
den ciekawy rysunek Andriollego, a 

nawet i obrazek olejny. Jakoż przypo- 
minam sobie, że ś. p. Stanisław Fleu- 
ry. zasłużony fotograf zabytków w'leń- 
skich i zdolny malarz typów, widoków 
i scen rodzajowych, wykonywanych 
akwarelą, posiadał ciekawy szkicen- 
buch Andriollego z  charakterystycz- 
nemi wizerunkami (jak np. znanego 
portrecisty Aleksandra Sztrausa). 

Przypuszczam, że albumik rzeczo- 
ny przechowywany jest i dotąd w zbio 

rach córki jego, artystki-malarki, p. 
Wacławy Fleury, która otrzymała rów- 
nież po ojcu bogatą tekę rzadkich 
sztychów, a wśród nich i dzieł grafi- 
ków wileńskich. 

Co do pierwszych, a najudatniej- 
szych wiłeńskich rzeczy ołejnych An- 
dr'ollego, to przypominam sob'e,, że 
jedno takie płótno niewielkie znajduje 
się w zbiorze pamiątek artystycznych 

po Syrokomli, odziedziczonych. przez 
wnuczkę poety, p. Ludwikę z Kondra- 
towiczów Bylińską. Przed 35-ma laty 
obrazek ów malowany przez Andriol- 
lego w r. 1857-ym figurował na pier- 
wszej wileńskiej wystawie sztuki pol- 
skiej, urządzonej staraniem mec. Sta- 
nisława Bułharowskiego. 
Praca ta wyobraża znakomicie nary- 
sowane a plastyczne studjum chłopca, 
© którem swego czasu pisał z Wilna w 
warszawsk'ej „Kronice wiadomości kra 
jowych i zagranicznych” Jerzy Laska- 
rys, że chłopiec . ów tak realnie się 
przedstawia,.jak gdyby występował z 
ram. Rzecz tę udzielił kreślącemu te sło 
wa. dla zaeksponowania: w retrospek- 
tywnym dziale sztuki wileńskiej, syń 
poety, ś.p. Władysław Kondratowicz. 
Jednocześnie wystawił on tamże i dwa 
duże portrety olejne Syrokomli pen- 
dzła Adama Szemessa i Wincentego 
Śleńdzińskiego. ' Czyby się niedało z 

przypadającego w maju r.b. 35-lecia 
od daty zainaugurowania wystaw sztu 
ki rodzimej w Wilnie, powtórzyć urzą 
dzenie, możliwie wyczerpującej pod 
względem rodzajów sztuki, wystawy . 
retrospektywnej wileńskiej. Powinnaby 
była ona zobrazować stan nietylko 
malarstwa wileńskiego, lecz i rzeźby, 
grafiki, arch'tektury, ówczesnej galwa- 
no-plastyki.... Toby dało materjał tyle 
pożądany dla badaczy i może przyczy 
mtoby się do tem rychlejszego sporzą- 
dzenia niezbędnego inwentarza, tyle 
zapoznawanej u nas dawnej sztuki 
miejscowej.. L. Uziębło. 

wo 

NIKA 
przez pryzmat Genewy, 2) W godz, 19—20 
— sprawy programowe Klubu, 
— Doroczne walne zebranie Stowarzysze 

na Techników Polskich w Wilnie odbędzie 
sję dnia $ marca rb. o godz, 19 w lokalu 
włesnym (Wileńska 33), 

— Walne zebranie Stowarzyszenia „O- 
pieka Polska nad Rodakamj na Obczyźme* 
odbędzje s.ę dnia 22 bm, 

— Z Tow. Przyjaciół Nauk. Na 
ostatniem posiedzenu Wydziału III T. 
P. N. dyr. T. Turkowski dokładne po 
informował zebranych 0 stanie prac 
nad przygotowanem do druku obszer 
nego archiwum frmy wydawniczej i 
księgarni pp. Zawadzkich. 

Olbrzymie to archiwum, obejmu- 
jące okres od p.erwszych lat XIX wie 
ku, czyli od przyjazdu do Wilna za- 
łożycela firmy Józefa Zawadzkiego, — 
składa s.ę z przeszło 4000 listów uczo 
nych, literatów i artystów, którzy ko- 
respondowali z Zawadzkimi, oraz ze 
150 ksiąg inwentarzowych i buchalte- 
ryjnych, wykazujących ruch w księgar 
ni, 

Korespondencia ta: jest niezmiernie 
ciekawa ! rzuca nowe światło na życie 
kulturalne Wilna w ciągu ubiegłego 
stulec'a. 

Tow. Przyjaciół Nauk, które zain- 
teresowało się cennem archiwum zasłu 
żonej w.eńskiej księgarni, ma zamiar 
wydać przynajmniej część koresponden 
cji. 

Najpierw prawdopodobnie  zosta- 
nie ogłoszona korespondencja uczo- 
nych i literatów z okresu istnienia zre- 
organizowanego Uniwersytetu Wileń- 
skiego, czyli od lat 1803 do 1832. Póź 
niej, w miarę możności, będą ogłasza 
ne następne tomy, zawierające nauko- 
wo opracowany i odpowiednio ułożony 
materjał. 

Z zaciekawieniem i niecierpliwością 
należy oczekiwać ukazania się pierw- 
szego tomu ciekawej i cennej korespon 
denoji. 

ROZNE 
— Podziękowanić, Nie wszystkim wijl- 

nianom jest wiadomo, jak szybko nasze mia 

sto rozrasta się w górę Wiljij ! wzdłuż szo- 

sy Niemenczyńskiej za Antokolem: cstat- 
nie osiedla letniskowe na terenie t, zw. Wiel 

kiego Wiłna już tam są odłegłe o 5 hm, od 
antokolskįego košcjota š, Ap, Piotra i Paw 

la, „Ten szybkį rozrost nasunął zboźną 

myšsl czcįžodnemu p. Stanistawowi Alexan 
drowiczowi, dziedzicowi m, Wirszupy, ofia 

rowania na krańcach tych kolonij dość zna 
cznej dzjałki na budowę w przysziości ra 
niej kościoła Za ten czyn vbywatelski w 

imieniu parefjan antokolskich składam szła- 

'chetnemu ofiarodawcy r:ajserdeczniejsze — 

Bog zapłać! 

Jednocześnie wyrażam wielką wdzięcz- 
mość p. įnž, F. Waliekiemu za Cikcv jcie 

bezinteresowne sporządzenie „lanów tej 

dźiałki, X, Tadeusz Zawaczki, - 

— W rocznicę niepodległość Litwy 
W związku z 14 rocznicą nepodległo- 
ści Litwy, oraz 10-lecia uniwersytetu 
w Kownie, miejscowe społeczeństwo li- 
tewsk'e urządziło -uroczysty obchód. 
W gimnazjum litewskiem odbyły się 
specjalne pogadanki i odczyty, zaś w 
towarzystwach litewskich odpowied- 
nie obchody, połączone z produkcjamii 
wokalno-muzycznemi. Również spo- 
łeczeństwo litewskie w pow. święciań 
skim uczciło rocznicę te uroczystym 
pochodem, w którym także uczestni- 
czyła młodzież szkół litewskich. 
— P.sarz żydowski w Kownie, Do Kow 

na przybył pisarz żydowski z Wjlna Sega- 

łowicz, który nawiązał ofjcjalny kontakt 'z 

litewsk'emi czynnikami rządowemi, a na- 

wet był przyjęty na posiucheniu u prezyden 
ta państwa i poszczególnych mnjjstrów, 

POCZTOWA 
— Telfiony z Londynem : Genewą, — 

Od 1 lutego br, wprowadzono ruch tciefo- 
niczny m.ędzy Po!ską =» Wielką Brytanją, 
Północną Irlandją i Wolnem Faastwem Irian 
dji. Dopuszczone są tylke rozmowy państwo 
we zwykłe, prywatne zwykłe : abonamenic- 
we, W okresje słabego ruciu t,, od g. dz, 

19 do 8 opłata za prywatną rozmowę wynosi 
trzy piąte normalnej opłaty, — Opiata za 
trzyminutową rozmowę zwykłą wyacsi 3 
Wilna do Londynu — .0 fr. 

Z powodu uruch>njiana uzzncśredr'€go 

przewodu tełefon.cznego Warszawa -— Ge- 
newa zostały zniżone od 10 lutego rb w 
ruchu telefonicznym między Polską i Zewaj 

carją opłaty za trzysniautową rozmowę tele 
fon, zwykłą o 1 fr, 

Opłata za trzymiawową rozmowę telcfo 
niczną z Wilna do wszystzjcn miejscowości 

w Szwajcarji wynosj obecni 3 fr, 25 ©. 

‚ TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26“ — -(ostatnie dnit!) — 

Dziś we czwartek dnia 18 bm, o godz. 8 

wiecz niezwykła sztuka „Mam lat 26“ w 

otyginalnej inscenizacjj „W. Radulskiego , 

„Mam lat 26'* — jest to reportaż obecnych 
kryzysowych czasów, uwidaczniający dzieje 
dzisiejszego inteligenta, х 

Režyserja podkrešla i wzmacnja umjejęt- 
nie zastosowanemi wstawkami tanecznemi 

idęę przewodnią, Na widownię idzie ze sce 
ny wiew niesamowitości, я 

Z powodėw repertuarowych „Mam lat 26“ 
w najbliższym czasie schodzi z afisza, ustę- 

  

  

Hipolit Korwin Milewski 
ziemianin, b. poseł do Ridy Państwa z Ziemi Wileń- 
skiej, Założyciel i długoletni prezes towarzystwa rol-- 

` niczego w Wilnie. 

Zasnął w Panu daja 11 lutego 1932 opatrzony Św. Sakramentami, przeżywszy 

lat 

Pogrzeb odbył się dnia 15 lutego 1932 r. w Poznaniu 0 czem krew- 

nych pizyjaciół i zaajomych zawiadamia w smutku pogrążona 

ODEZWA 
Obrońcy Wilnał 

W związku z przypadającą z dniem 17 

kwietnia br, rocznicą przyłączenia Wilna 

do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, wszy 

scy byłj uczestnicy walk o W:lno, a ro: — 

członkowie POW,, Samoobrony W.leńskiej, 

drużyn harcerskich, partyzantki mjra. Dą- 
browskjego oraz wszystkich oddziałów, któ 

re brały czynny udzjał w. obronie Wiina — 
proszenį są o zgłaszanie się 2 dokumerta- 

mi (udawadniające.ni ich ówczesny przy- 

dział) do sekretarjatu Federaciį PZGO, — 

pując mjejsča ,sztuce W, Szekspira, p.t, — 
„Dwunasta nioc““, również w reżyserji Wac 
ława Radulskjego, Te ostatnie dni są jedyną 
już sposobnoścą do ujrzenja nieprzeciętnej 
sztuki węgierskiej „Mam lat 26“. 

Jutro dnia 19 bm -o godz. 8 w, „Mam 
lat 26" , 3 

— Ostatnje przedstawjenie „Ta, ktorej 
szukamy““: — W Lutnį, Dziś we czwartek 
dnia 18 lutego br, o godz, 8-ej wiecz, po 
rzz ostatni „Ta, której szukamy”, po ce- 
nach zniżonych o 50 proc, jest to komedja 
wesóła, peina niefrasobliwego humoru i sma 
ku — doskonała rozrywka na wieczór, po 
całodziennych troskach i pracy, Komedja ta 
świetnie kontrzstuje z graną na Pohułance 
sztuką p.t, „Mam lat 26““, 

Jutro w pątek dnja 19 lutego br, przed 
statwienie zawieszone z powodu próby ge- 
neralnef, M 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSK,CH 
— „Dwunasta noc* W, Szekspira, W po 

czątkach przyszłego tygodnia 23 II: teatr 
na Pohulance wystąpi z premferą sztuki W. 
Szekspira p.łt. „Dwunrsta noc” albo „Co 
chcece** Próby z tej komedji, która vbu- 
dziła wielkie za'nteresowanie społeczeństwa 
„wileńskiego. dobiegają końcsj pod kierowni- 
ctwem reżysera Wacława Radulskiego, 

— „Co może kobieta" — w teatrze Lut 
nia, W sobotę dnia 20 lutego br. © godz, 8 
wiecz, po raz perwszy ukaże sję arcyweso- 
ła komedja niezrównanego Antojnea „Co 
može kobeta“, Świetny autor, bożyszcze 
kobjet Paryża, w sposób perwersyjny i wy 
kwintny porusza wiecznie żywy problem 
„N-eprzyjacidlkį“. 

— Koncert Dnia 27 lutego odbędzie się 
w sali Klubu Handl, - Przem. (Mickiewii- 
cza 33a) koncert uczenic j ucznów znanej 
pianistki prof, T. Girszowicz, Przedsprze- 
dzż bletów w księgarni „Lektor* (Mickie- 
мга 4) + z g 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Dama w szkarłatach, 
Heijos — Ułani, ułanj,,, 
Hollywood — Wielka gra, 2 

Casino — Zdradzieckie światła, 
Pan — Straszna noc, 

Stylowy — Zbieg, - 
Šwiatowjd — Piešniarz Paryża. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie oszusta i 

szantażysty. Wczoraj rano przed 
hotelem „Wilno“ przy ul. Sadowej 

zatrzymano niejakiego Cedrowicza z 
Radunia pod zarzutem szantażowania 
pewnego handlarza. 

Szczegóły nie są znane. 
Również został ujęty poszukiwany 

oszust Pawłowicz, który — jak noto- 
waliśmy — wyłudzał dolarówki pod 
pzetekstem wymiary ich na nowe. 

— Woźny magistracki — zio- 
dziejem, ,W m-cu lipcu 1931 roku na 
zkodę magistratu m, Wilna w lokalu tegoż 

przy ulicy Dominikańskiej 2 skradziono 2 
wentylatory wartości 300 złotych, Obecnie 
dochodzenie ustaliio, ## kradzieży tej doko- 

na woźny magjstratu m, Wilna Szachnowicz 

Piotr (Bobrujska 7), u którego wentylatory 
odnalezjono, Szachnowicza zatrzymano, 

—- Oszukańczy kontroler, Na prowincji 

od pęwnego czasu grasują oszuścj mianują 

cy się delegatami i kontrolerami Minister- 
stwa Skarbu j Urzędu Pożyczek Państwo- 
wych, wyłudzając pod różnemi pozorami 

od nieświadomych posiadaczy pożyczek pań 
stwowych obligacje j kupony, Jednego Z 

takich „delegatówi* aresztowano na terenie 
gminy kozłowskiej, jest to Jan Szymczak - 

niebieski ptak z Warszawy. 

— Włamanie w Haiach Miej - 
skich, W dniu 16 bm, do straganu Kap- 
łan Estery (Rudn'cka 15) mieszczącego się 
w Hali Miejskiej dostalj- się nicznani spraw 

PAGEROREORARZENIC: RNR х 

JACZEJKA KOMUNISTYCZNA 
POD PŁASZCZYKIEM © RGANIZACJI SPORTOWEJ 

WILNO, — Władzę śledcze na terenie 
gminy mirskjej ujawniły zakonspirowaną ja 

czejkę młodzieży komunistycznej, na czele 
której stał niejaki Abraham Minikjer, zało- 
życiel Związku Młodzieży Komunistycznej, 
Do związku wciągał młodzież szkolną i pa 

tobków, Rodzjcej oddając dziecj do związ- 
ku, nic nie wiedziełj o jego działaniu, gdyż 
Minikier upewniał, że jest to organizacja 

sportowa, a ponadto ma na celu uśwjado- 
mienię młodz eży į podniesienie wśród niej 
wiedzy z dziedziny społeczno _ oświatowej 
Dopiero, gdy młodzież poczęła przynosić do 
domu szkodliwą literaturę komunistyczną, — 
rodzjce pow'adomili o wywrotowej dzjałal- 
ości policję, Min'kjera wraz z trzema inny 
mi wywrotowcami skierowno do dyspozycji 
władz sądowych, 
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ul, Żeligowskiego 4 — w ogdz, сй 18 de 

20-ej.. 
W wyżej wymienionym dniu Komitet 

Organizacyjny urządza uroczysty cbchód te 

go święta, połączony z ll-un zjazdem 23- 

łych uczestników walk o Wilno, zkacemią, 
nabożeństwem i pochodem, a wszyscy ucze 
stnicy tego zjazdu będą automatyczme za- 
liczenj w poczet nowopowstającego Zw:ąz- 

ku byłych obrońców Wiłna, * Ą 

  

  
Świat — nr, 7, Przedewszystkiem — 

Mandżurja j wojna bez wojny na Dałekim 
Wschodzie. J. Sokołjcz - Wroczyński daje 
cjekawy wywiad z prof, F, Ruszczycen ra 
temat wileńskiego życia kulturamego. Ar- 
tykuł zdobją rysunki prof, F, Ruszczyca z 
krypty królewskiej w bazylice "raz fctogra- 

fię artysty przy pracy w krypcie, : 
Światowid — Nr, 7, Ma się rozumieć — 

najpierw wojna w Mandżurji, Nieustraszo- 
ny p. Felks Dangel poluje tym razem na 
dziki, kladzie trupem najwspanjałszy okaz ż 
razem z panem Adasiem śpiewa pieśń na;. 
cześć. „całowanych, zapomnianych  dam!*, 
Na Formozje — powstanie „łowców głów”, 
Ks, dr. Kruszyński  twierdzj, że barwą mą į 
rodową polską poza bjalą musi byč ama-- : 
rant, a nie cynober, $ 

  

   

ŚLEŃDZIŃSKI CONTRA JACHIMOWICZ | 

W dniu 2 marca b, sąd Okręgowy w Wit 

nie przystąpi do rozpoznania sprawy, bu- ik 
dącej wiełkie zajnteresowanie w świecie ar : 

tystycznym, 

Sprawa ta została wszczęta przez proi, 

Ludomira Śleńdzjńskjego, oskarżającego zna i 

nego na gruncje wileńskim rzeźbiarza Ra- : 

fała Jachjmowicza o płagjat, 8 
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SPORT 
WEKSLER PING-PONGOWYM MISTRZEM 

WILNA > 
' Turniej ping-pingowy trwający przez * 

kilka dni został. już zakończony, Po szere- | 
gu rozgrywek 8 zawodników_ reprezentu- | 
jących kluby: AZS, ŻAKS, Ognjski į Maka- 
bi „wyjaśniio się, že tytui ' įndyw'dualnego : 
"mistrza Wilna zdobył Weksłer (Makabj), , 
Drug'e miejsce zdobył Gotsjeb (ŻAKS), trze ® 
cie Kluk.ew;cz (Ognisko), į 

Wszyscy oni otrzymałj żetony pamiątko- | 
we, a zespołową nzgrodę przechodnią, ufun * s 

1 

ЗА 
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dowaną prez ŽAKS zdobyli zawodnicy tego 
właśn.e klubu SN 
Zawody odbywały się w lokalu klubowym 

ŽAKS“u, któremu powierzono organizację 

imprezy, ; 
Jakkolwiek ping-pong jest na terenie Wil 

na sportem b, mtodym, turniej cieszył się 
znacznem zajnteresowaniem, 

. Dobrzeby było, aby następna jmpreza . 
p'ng-pongowa odbyła się w. sali Ośrodka, (t) 
WRERZECRZAWACYEFYWZODIKYŚE OST ST II LI 36 

cy i skradli różnej garderoby wartości oke+ ° 
ło 300 zł, EK 

— Ujęcje poszukiw.nego, Do sklepu Do 
ruskiesa Morducha (Piwna 7) przy zautku . 
Dziśnieńskjim nr, 7 dostali sę złodzieje ak 
skrdli wagę dzjesiętną f-ki „Lubłin* 30 n 
trów watoliny, oraz różnych m :teriałów na 
sumę 689 zł, 55 'gr, Ustalono, że kradzieży * 
tej dokonał zawodowy złodziej Bojch. Te- 
wej, poszukiwany lstamj wończami za jn- | 
ne kradzieże, Część skrałziodych przeca io 
tów znaleziono w składziku SuGlarewicztwej © 
Judesy (Bazyljańska :), Która zatrzymano, | 

— Zamachy samobójcze, Aleksandrowicz 
Sergjusz let 26 (Kałwaryjska 4) w cełu sa 
mobójczym wypił esencji octowej, Pogoto 
wie odwiozło desperata do szpitala żydow- 
skiego w stanie njeżagrażającym życju; * 

Również Szewcówna Józefa (Wileński . 
25) w celu pozbawienia się życia wypiła 
spirytusu skażonego, Odwiezjono ją do szpi 
tala Sawicz w stanie niezagrającym 'żyćm. KA 

Wypiła ona trucjzny padczas bytności > | 
w cukierni „Zjednoczenie* przy ulicy: Dami : 
nikańskiej, > ; 

— Pódrzutęk, W lokalu Opieki . Społ, . 
mag'stratu m, Wilna 'w dniu 16 bm, zna- | 
lezjono podrzutka płcj męskiej w wieku c- | 
kolo 2 tygodni i umieszczono go w przytuł > 
ku Dzfeciątka Jezus, х 

— Zbiegowie z aresztów, W | ostatnich 
dnjach z aresztow gminnych w. Kozław- -. 

szczyźnie, Płsie, Hancewiczach zbiegło A 2-- , 

resztownych, Jednego z aresztowrmych w - 
dniu wczorajszym ujęto na granicy:sw po- 

liżu Rakowa, Dwóch zaś osaczono w le- 

sie koło Hancewicz, | : 

  

    

         



Spadając y gzyms 
CIĘŻKO ZRANIŁ PRZECHODNIA NA ULICY ZAWALNEJ 

WILNO, Wczoraj wieczorem przechodzą- 

cy ulcą -Zawalną koło domu nr, 24 J, Bur 
jda (Tuskulańska 17) został ciężko zraniony 

w głowę padającym gzymsem, Lekarz Po- 
gotowia po stwierdzeniu wstrząsu mózgu 
sk.erował Burdę do szpitala, 

Tragiczna lekkomyślność 
ROZGRZANY ZAPALNIK EKSPLODOWAŁ W RĘKU UCZNIA 

WALNO. Czternastoletvi u zeń szkoły 
powszechnej Jerzy Stacewicz (Trębacka 30) 
rozgrzeusjąc m+d prymus m zualcziony na 
pi: zapalnik od granatu spow«dował wy- 
uch. E splodujący zapalnik urwał nieszczę« 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
POKŁOSIE KONKURSOWE 

W czasie trwania konkursu filnowego 
w „Casinie* ze względów zasadniczych nie 
omawi liśmy trzech filmów przykladowych: 
„Madame Szatan", „Cham* ora: „On i jego 
siostra*. Obecnie, choć w pewnej perspekty- 
wie czasu, wrócimy na chwilę d ty.h tilmów. 
„Madame Satan", raz jaż w Wilnie wyświe- 
tlano. Jest to film typowo ameryka sui pud 
względem przeładowania dekoracyjnego, 10z- 
machu i Zakroju resl zacji Ale chociaż reży 
serem byt stawny Cecile de Mille, f I n nie udat 
się. Amt treść, ani przeprowadzenie akcji nie 
są więcej niż mierne. Wykouawcy: Kay J>hn- 
son, Lilian Rothi Reginald Denny nie są ua 
swoich miejscach. Najlepiej wyglądała Kay 
Johnson, która jest jarby stworzona d> wy- 
twornych toalet. Pozatem tilm pr ereklamo- 
wany. Przereklamowany również jest nowy 
dźwiękowiec polski .Cham*. Pomijając już 
wyb.tnie nie kinowe założenie i dziwną сопэ] 
mniej dowolność  scenarjusza, napisanego 
przez poł. S.yjkowskiego, j k twierdzi upor- 
czywa wersja, ponoć dla Krystyny Ankwi- 
czówny, która ma być jego córką (nie rę.zę 

„czy to nie pl tka!) — znaleść można cały 
szereg zarzutów, Wieś łowicka barwna i ko 
dorowa na filmie wypadła szaro, ale zato zbyt 
odświęt'ie. Napewno na żniwa chłop nie 
wychodzi w wypucowanych butach. Kto wie, 
czy nie więcej wartości optycznych dałaby 
wieś nadniemeńska, gdzie jest właściwe miej- 
sce akcji „Chama* Oizeszkowej. Dobre są 
natomiast plaina-ry, co policzyć należy na 
%orzyść filmu. Cybulski jako aktor jest nie- 
zły, ale na postać rybaka nie jest odpowiedni. 
Ankwiczówna ma swoiste ujęcie roli, dużo 
temperamentu lecz miejscami była jakoś dre- 
wniana* bez wyrazu. Byc może zobaczymy 
ją jeszcze w łilmach polskich,. zcbaczymy 
więc w jakim kierunku pójdzie jej talent, 
„który niewątpliwie ma. Wreszcie trzeui i os- 
tatni film przykładowy — „On i jego siostra". 
Jest to drugi po „C. K. Fel imarszałku* film 
czeski z doskonał:m konikiem Burianem, 
/Hueor Bur'ana to humor czło ieka idącego 
wbrew przesądcm Świata i mającego svój 
własny pogląd na wszystko czy 10 będzie 
militarymm czy też zorganizowanie teatru 
„pocztowców. 
i Burian jest prócz tego wspaniale muzy 
jkalny i ta groteską muzyszną bawi i śmieszy 

śliwemu c.łą kiść prawej, oraz dwa palce u 
lewej ręki, 

Sts.ewicza w stanie ciężkim ulokowano 
w szpit.lu św. Jakóna 

BYDJODCZE ZEE ZETA 

о4 „С. K. Feldmarszałka*, lecz to nie zmniej- 
Sza jego waitości, jako subteluej groteski 
t mowej, ktora posłużyć może za wzór dla 
obrazów t go rodzaju. 3 

Na gó: z trzech filmów przykładowych, 
ten ostaini byt na,lepszy w s»oim rodzaju, 

Taa. €, 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 18 LUTEGO, 

12,15: Odczyt rolniczy z 
Warszawy, 12,35 Poranek szkolny z War- 
szawy 15,00 Program dzienny: 15,05: Kom. 
z Warszawy 15,25 „Wśród książek'* 
Warszawy, 15,50: Audycja dla dzjec. z War 
szawy 16,00 Audycja dla dzieci: „Misa - 
sek“ — opow, Elżbjety  Mjnkiewjczówny, 
16,50: Słynni skrzypkowije (płyty). 17,10: 
„Jak długo żyją zwierzęta" — odczyt z War 
szawy, 17,35: Koncert popularny z Warsza- 
wy, 18,50: Komunikaty „Sokota“, 19,00: 
„Skrzynka pocztowa nr, 182'*.— listy ra- 
djosiuchaczów omówj W, Hulewicz, 19,20: 
„W świetle rampy" — nowości teatralne 
omówi Tadeusz Łopalewski, 19,35: Pro- 
gram na p.ątek j rozm, 19,45: Prasowy dz,en 
njk. radjowy. z Warszawy, 20,00: „Polska 
rodzjna Szwejka" — fe, z Warszawy, 
20,15: Muzyka lekka z Warszawy. 21,10: 
Dodatek do pras, dzien, rąadjowego z Warsz. 

21,15: Audycja literacka „Dies įrae“ — , 
fragment dramatu  Tadeuszz, Micjńskiego. 
„Bazyl ssa Teofanu*, Radjfonjzacja į reży- 
sęrja Wacława Radulskiego, Słowo wstępne 
pro, Mieczysława Limanowskiego, 22,00— 
Transm, z teatru „Morskie Oko" z Warsza 
wy,.l część rewjj P. t. „Przez dziurkę od 
klucza”, 23,15: Komunikaty z Warszawy. 
23,20 Spacer detektorowy po Europe, Prze 
wodnik Karol Wyrwicz — Wichrowski, 
TYYYYYYYYYYTYYYYYTYYYYYYYYYVYYYYYYYYTYTYTYY 

KONKURS 
Biuro Pośrednictwa Pracy przy. Wjleń- 

sko - Nowogródzkiej. Izbie Lekarskiej ogła 
sza konkurs ną stanowisko lekarza rejonowe 
go i jednocześnie lekarza |Kasv Chórych w 
SZARKOWSZCZYŹNIE pow, Dziśnieńskje- 
go. Termin rozpoczęcia pracy 1 III, 1932. 
r, Bliższe 'warunki pracy i płacy w kance- 
larjj Izby (Mostowa 8 — 21), gdzie też ne 
leży skjerowywać podania w terminie. do 

jdo łez. Film „On i jego siostra" jest słabszy dn, 25 lutego b, r, 
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JOHN LAWRENS 
A ® ” . s a 

„Promień Miłosierdzia 
Ale nie łatwo było wyciągnąć Pel- 

lingtona na rozmowę. Ważył każde sło 

wo į miat się na baczności. 
— Mój pan mówił, że zobaczył w 

parku jakąś kobietę i wyszedł, żeby się 

dowiedzieć, kto jest i na kogo czeka. 

At ja myśię, że pan inspektor wie, ca 
to za.kóbieta? 

— Tak, i wiem nawet, jak się nazy 
wa. Wpadliśmy na bardzo ciekawy 
šlad, Pellingtonie. Wysłałem  fotogra- 
fje tej pani do wszystkich gazet lon- 
dyńskich. Już dostałem odpowiedź. Zja 
wił się pewien człowiek, który dostar- 
czył nam informacyj. 

Łanner wyjął gazetę z kieszeni i 
pokazał fotograiję, pod którą było wy- 
drukowane, co następuje: 

„Czy znacie tę kobietę? Policja po 
trzebuje wiadomości o niej. Przypu- 
szczalnie imę i nazwisko jej zaczynają- 

ce się od liter M. H. Osoby, które mo- 

głyby dostarczyć wiadomości o niej, 
zechcą zgłosić się do inspektora Lan- 
nera, do posterunku policji w Beekon- 
steld“. 

— Dosyć ładna kobieta, — zauwa- 
żył Pellington przyglądając się foto- 
grafji. — Czy pan myśli, że to ona za- 
biła Bilsaitera? 

— Nie wiadomo, — odpowiedział 

Wydawca Stamsław Mackiewicz,   

a: mim 

Podaje się do wiadomosii, że w majątku Landwarowie 

: sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

andwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  

  

wymijająco inspektor. — Chociaż ja 
od początku domyślałem się, że mor- 
dercą była kobieta. A co wy myślicie 
o tem? 

<< Pan wie lepiej, — mruknął lo- 
kaj, przypominając sobie skąd zna 
twarz kobiety, której fotografję miał 
przed oczyma. 

„Gdzie ja mogłem widzieć tę ko- 
bietę?* — pytał sam siebie. 

— Czy nie spotykaliście tej pani w 
Beekonsfeli — zapytał inspektor, wi- 
dząc dziwny wyraz twarzy Pellingtona. 

— Właśnie o tem myślę... Musia- 
łem gdzieś ją widzieć. Ale żeby mnie 
pan zabił — nie wiem gdzie! . 

W tej chwili z hukiem i trzaskiem 
zajechał pociąg iondyński. 

Pellington stuknął się w czoło: 
— Pamiętam! Ta pani siedziała w 

przedziale, do którego wsiadła miss 
Eblway. 

W oczach Lannera 
szczere zdziwienie. 

— W tym samym przedziale? Więc 
widzieliście ją dzisiaj? Czemu nie po- 
widzieliście mi tego wcześniej? 

— Po pierwsze: pan mnie nie py- 

tał, — odpowiedział z godnością Pel- 
lington, — a po wtóre: dopiero teraz 
zobaczyłem tę fotografję... 

— Dobrze przerwał Lanner, — po- 
ciag już jest, zapytamy miss Ebtway o 
jej towarzyszkę podróży. \ 

Obaj zaczęli pilnie uważać na wy- 

malowało się 

SŁ O 

   | Ceny FEGL! zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

cbniżędie ten węgla i boksu 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc, „Progress“ 

Przedsięb Handi. Przem. 

M. DEULL , vio    
wo 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKĄ 
Ostrebramsk» 5 

w roli głównej Lya de 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. 

Kasa czyrna od godz. 3 m. 30 do 10, 

Od poniedziałku 15 lu ego, w godz, 4, 6 8 1 10. Największy przeboj rosyjski p t. 

„DAŃA W SZKARLACIE“ 4 (tragedja rewolucji 
rosyjskiej) 

Putti 
Salnickiego. 

Cenv miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

  

Nievywede puwoczenie! Wszysy Śpie>.ci ujr.Ćf NajweSclszy cZwięnuwiec rel kil IL0 proc. Ęmowicny i Spiewny. 
Dzwiękowe Ž ь 

i p i Chtopcy $ euar. gener ła Wieniawy Długoszewskiego 
Kino UŁAKE, UŁA SU malcwani... Muzyka W. Dara. W rol. gł. najulub:eńsi 

HELIOS artysci Zula Pcgorzeiska, Kazimierz KrunowSki (Lopek), Adcif Dymsza, Władysław 
„Waiter, Mieszyscaw Frenkiel i mni. Dia młodzieży dr zwclone. Pomimo ogromaych kosztów 
Sprowadzeria teg flnu — ceny miejsy n:rnalne. Na 1-szy seans ceny *niżone. P' czatek o godz 4 ej 

  

Tźwiębove kino Dziś! uie w kle sensacyjae arcydzieło produkcji 
w rclach słównych BOGUSŁAW SAMBORSKI, JU. JAN 

po sko francuskiej p. t. 

    

  

й “ 
Bi — J.gi ńska tel M | G A ze A 27 bę 5 OC pj EELKA ER KRZEWIŃSKI oraz bchster flmu „P. d Dachami Paryża” 

; w ZE R. Nad p. ogram: Dodatki dźwięki we. ALBERT PREJEAN. 
PRSDSMDC=0- ы Poczatek seansów god7. 4. 6. 8, 1030. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

OGŁOSZENIE 
Komerńik Sadd Grodzeiego w Wilnie VII DZWIĘKOWE KINO Dziś premjera! №с2 pou n śny b. 1 atax t lmu „Na zachodzie bez zmian* LOUIS WOLHEIM 

we wspsnislym dia. j dzwiękowym rewiru zamieszk ły w Wilnie przy ul. Połoc- 
kiej 14 m 3 zg dnie z srt 1030 U. P. C оь- 
wieszcza, iż w dniu 26 lutego 1932 roku o 
godzinie 10 rano w Wil ie przy ul. W elkiej 
47 odrędzie się sprzeda z li ytacji publicz- 
nej majatku rcchomeg należą ego do firmy 
„L. Załkind* składającego sę z 200 par ka- 
loszy, oszacowanych na sunę złotych 1000 
na zaspok:jenie pretensji fabryki obuwia 
„Marko“. | 

Komornik sądowy A Uszyński 

CT) P) 

C6/INS 
Wiki na 47 tai, 15-81 

ZDRĄDZIECKIE 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6. 8i 10,30. W' dnie świąt o 

godz. 2-ej. Na p'erwszy s 

$WIATŁA 
eans cenv zniżone, 

  

Dziś czołowy Dźwiękowe Kino 
film polski „PAN“ 

„STRASZNANCC“ 
W rcl. gł. Zorika Stymańska, Adam Brodzisz, oraz b. Artysta teatru Stanisławski'go w Moskwie Wasiljew 

Siekiewicz. Motyw przewodni w wykonaniu Marji Modzelewskiej, pieśń marynarzy wykona chór Dana. 
Że względu na wysoką wartość artystyczną flm dla młcedziesy dozwclcny Pocz. o godz. 4, 6,8 i 10. 

w-g powieś i A. Marczyńskiego. Żywiołowy 
dramat ludsi | rostych a bujnych 'erc... 

  

  

  
   

VIKI 

oenteso noch 

raacustawiLiei: W 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
A nuh 

L) L S 

Skład Fortepianėw, Planta, Fisharmonji 

K. Dabrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

  

JO 
  

MIESZKANIE 
(7 duży:h pokojów ze wszystkiemi wygo- 

dsmi), położone w pobliżu ui, Mickiewi 

cza, do wanajęcia od 1 kwietnia. Wiado- 

mość: Tatarska Nr. 5, u właściciela. 

chodzących z pociągu pasażerów. 
Ostatni z przyjezdnych opuścił dwo 

rzec, a córki Johna Eblway nie było. 
Lanner i Pellington przeczekali je- 

szcze chwile, ale gdy pociąg odszedł. 
zrozumieli, że nadzieje były płonne 
i Edyta Eblway nie przyjechała. 

ROZDZIAŁ XVI 
Tajemnicza niezńajoma. 

Edyta Ebiway nie zwróciła uwagi 
na siedzącą naprzeciw niej elegancką 
młodą kobietę. 

Miarowe kołysanie się wagonu | 
turkot kół działały kojąco na jej ner- 
wy. Wreszcie oczy jej spoczęły na ma- 
łych, delikatnych rączkach . nieznajo- 
mej, których nie zdobił żaden klejnot, 
tylko obrączka. 

„Jak dobrze jej w czarnym  kolo- 
rze!'* — pomyślała Edyta, przygląda- 
jąc się ładnej sukni i kapeluszowi. 

Czarna dama czytała uważnie ga- 
zetę, ale musiała zauważyć, że sąsiad- 
ka przygląda się jej ciekawie. 

„„Jaka szkoda, że nie wzięłam ze so 
bą książki — mówiła do siebie Edyta, 
— czytanie rozerwałoby mnie. Trzeba 
będzie kupić coś na najbliższej stacji*'. 

Edyta kupiła gazetę. 
Wkrótce pociąg zatrzymał się na 

dowiedzieć się, co piszą o zbrodni, któ- 
ra postawiła na nogi pol'cję londyńską. 

Rzuciła okiem na gazetę i ledwie 

powstrzymała się od okrzyku zdumie- 
nia: duża fotografja na drugiej kolum- 

Drukarnia Wydawn! 

Žau      
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MORRIS: 
NAJWI ĘKSZA EUROP FABR., 
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COURIER. 
    

MEREJAL 
AMOCHODÓW PRZEMYSŁ. 
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LICYTACJA 

nej wiadomoścj, że w dniu 7 marca 1932 ro 
ku o godzinie 10 odbędzie s'ę sprzedaż licy- 
tacyjna towarów skonfiskowanych, niewyku 
pionych w terminie, oraz zdeponowanych 
przez podróżnych, a mianowicie: cukter, ro 
dzynkj, owoce suszone, wan lja, wyroby 
nożowni'cze, rowery, tutki do papierosów, 
zabawki dzijcinne, obuwie, odzjeż używana, 
kalendarze į t.p, 

W razje n'esprzedania towarów w dniu 
7 marca 1932 roku powtórna licytacja odbę- 
dzie sję w dniu 21 marca 1932 roku, Szcze- 
gółowe dane o towarach mogą zaintereso- 
wan: otrzymać w Urzędzje Celnym w Wił- 
nij, Stacja towarowa, 

Kierownik Urzędu inspektor celny 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAA 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja O:ręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie przy ul. Słowackiego 2, podaje do 
wiadomości, że w dniu 15 marca 1932 roku 
odbedzie się przetarg publiczny na sprzedaż 
okcło 16.060 kigr makula'ury. 

Ivf)rmacyj udziela Dział Zakupów Wy- 
driału Żasobów (III piętro, pokój 38) w dnie 
urzędowe od godziny 12d> 13. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

nie była rażąco podobna do siedzącej 
naprzeciw niej pani. 

Edyta miała przez chwilę wrażenie, 
że śni. Zasłoniła twarz gazetą, czyta- 
jąc słowa, wydrukowane pod fotogra 
iją. Ukradkiem spojrzała na niepodej- 

‚ rzewającą niczego sąsiadkę — nie by 
1o wątpliwości, była to ta sama kob'e 
ta! Kobieta, której szukała policja. 
Te same czarne oczy, łagodny owal 
twarzy pełne, zmysłowe usta, delikat 
na, śliczna szyja.... Tylko na: fotogra- 
fii suknia była jasna. Przypomniały 
się Edycie rozmowy z Ryszardem i 
gospodynią Matyldą. Podobno czarna, 
tajemnicza dama widziała się z Bil- 
saiterem przed jego śmiercią, a Ry- 
szard widział ją dziś w nocy, kiedy 
ktoś napadł na niego niespodzianie. 

Policja poszukuje jej, wie tylko, że 
inicjały jej są M. H. 

— Ona nic nie wie o tem?— myślała 
Edyta, obserwując nieznacznie niezna- 
jomą, — ona nie czytała jeszcze ga- 
zet. Nie siedziałaby przecie tak spb - 
kojinže. 

Jak błyskawica przemknęła myśl o 
tem, że należałoby podać tej kobiecie 
gazetę. Ale było to zbyt ryzykownym 
krokiem. Wiedząc, że jest poszuk'wa- 
na, potrafi wymknąć się policji. Edyta 
postanowiła śledzić ją w Londynie i do 
wiedzieć się, gdz'e mieszka.. 

Jeżeli to rzeczywiście ta sama ko- 
bieta, którą Ryszard widział w nocy w 
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) ini 

ieńska sprzedaz »amocnoa 

Wilno, ul. Wileńska 8, tel. 10-22. 
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ODDZIAŁ FABR.W POLSCE: WARSZAWA, HROCHMALNA 874 TEL. 546-40 (Genre) 
pan aoc <a 

  

Dr, Med. 

Urząd Celny w Wilnie podaje do publicz” Zeldowicz Szyrwindt 
DOKTOR 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielwa 19,0d 9-1 i 3-7. 

=" GABINET 
DOKTÓR Racjonalne] 

ZELDOWKZOWAKOSMEtYyki 

KOBIECE, › МЕМЕ. - lecznicze 
RYCZNE NARZĄDÓW z 

MOCZOWYCH aido genių 
od 12—21 ed 4—6 Urod konserwa- 
ut. Mick'ewicza 24. je, dosko- 

nali,s odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 

tel 247, 

najbardziej kosmetyczny twarzy. 

Cerę ajolców Masaż ciała, elektrycz- 
"APPS wyszczupiający (ра- 

poprawia, pielęgRzje nie), Natryski „Hormo- 
oraz usuwa wady skóry na* według prot. Spnh- 

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1,   

  

Gabinet © la. Wypadanie włosów 
Kosmetyki Ce dió łupież, Indy widaalne 
Leczniczej dobiersnie kosmetyków 
J. Hryniewiczewej, do każdej cery, Ostat- 

у nie zdobycie kosmety= 
ui. WIELKA 48 18 m$. ki racjonalnej. 
Przyj.w g. 10-1 t 4-7 Cogziennie cd g. 10—8 

w. Z. P. № 4 : W.Z.P. 48 

parku, to musi ona wiedzieć, kto na- 
padł na niego. Możl'wem jest też, że 
wie, kto jest mordercą Bilsaitera. 

im dłużej zastanawiała się Edyta, 
tem jaśniej rozumiała, że należy śle- 
dzić nieznajomą. 

Pociąg przybył do. Londynu. Edyta 
podążyła nieznacznie za czarną damą 
i zeszła za nią na stację podziemnej 
kolejki. 

— Muzeum Brytyjskie! — powie- 
działa melodyjnym głosem nieznajoma. 

Edyta wzięła bilet do tej samej 
stacji i wsiadła do tego samego wago 
nu, co nieznajoma. Tamta kupiła po 
drodze gazetę i miała ją w ręku. 

— Co będzie, kiedy ona zobaczy 
fotografję? — niepokoiła w duchu E- 
dyta. 

Nieznajoma przeczytała uważnie 
pierwszą kolumnę i zwolna przewróci 
ła stronę. ° 

Nagle drgnęła, zbladła i zmięła 
gazetę. Przerażonemi oczyma obiegła 
wszystkich pasażerów. 

— Naturalnie, to ona, — zdecydo 
wała Edyta, — Gdyby to było tylko 
podobieństwo, nie , nie przestraszyła- 
by się tak bardzo, czytałaby dalej spo 
kojnie swoją gazetę... 

Edyta uczuła ulgę w chwili, gdy 
przekonała się, że podejrzenia jej by- 
ły słuszne. 

Tymczasem p. M. H. przyglądała 
się Edycie badawczo. 

BUDOM 

OW JULEF CHŁAWNUwilćź, 

  

MENAS KTS 

Posady 

Udz elam lekcyj 

fran uskiego 
niedrog » i korepetycyj. 
Mickiewicza 42 m. 11 

tel. 7 94. 

Matura 
Przygotowywanie ze 
wszystkich  przedmio- 
tów do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 
Języki obce: trancns- 
ki, niemiecki (konwer- 
sacja) oraz łacina | 
grecki. Lekcyj vdziela- 
ją rutynowani korepe- 
torzy b. nauczyciele 
gimn. mag. filozofji i 
spec matematyki, i. 

  

    

    

„Matura“. 

aaa 
Lokale 

NL i B STU GERAS 
WTYYYYYTYYYYYYYYTYYY" 

Wileńska 15 
Do wynaję.ia od 1-go 
marca b. r. mieszkanie 
4ch pokojowe na 
pierwszym piętrze, Od 
zar«z mie zkanie z 
dwóch pokoi i kuchni 
dowied.ieć się m do 
zorcy. 

task” rżawiEki 
‚ Кормо 
i SPRZEDAŻ 
nz 

Kociół parowy 
6 atm. w dobrym sta- 
nie okazvjnie do sprze- 
dania, maj B łtup. po- 
cata Oszmiana, 

Dkazyjnie 
ubrania, obuwie, piani- 
па, samochody i wiele 
innych pozostałych z 
licytacji rzeczy sprze- 
d'je tanio Lombard, ul. 
Biskupia 4, tel. 14-10 
(od 9 do 2 p. p. i od 

YYYYYYYYYYYYYYWYYYY! 5 do 7 w.) Uwaga; co- 
—————— dziefūi (od g dz. 9 do 

Potrzebna 2 pp.) Lombard wydaje 

jest osoba intel gentna paiscak) pod zastaw 
do dzieci i do g towa: Z łot», srebra, brylantów 

nia. | Wiwulskiego 5,! innych przedmiotów, 

Sprzedaje ы — от э Mamki 
lub innej pracy poszu: POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska, 

[     
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kuje dziewczyna mło- 
da, zdrowa 26 wsi. 
Zgłoszenia d> redakcji 
pod „Maaka”. Fortepian 

do sprzedania — ulica 

  

ana RZECZNA 12 ш. 15 (7+- 
Ogrodnik- kręt). 
pszczelarz 

rolmik z bardzo dobry. Z powodu wyjazda 
mi świadectwami z Sprzedaje się 

r.dziną poszu-5-cio lampowe radje 
kuję posa- | z 2-mi lampkami ekra 

dy zaraz lub od,1 kwiet- nowemi z aparatem ano 
nia Łaskawe zgłosze- dowym i z głośnikiem 
ni £ Tatarska 15 — 6 Philipsa. Dzielna 30, 
dla Ogrodnika. m. 1, od 2 — S-ej. 

małą 

  

    

— Ona się boi! A jednak trzeba 
przyznać, że umie panować nad sobą! 

Nagle pani wstała i zmieniła miej 
sce, kryjąc się w ciemnym kącie, gdzie 
nie można było się przyjrzeć jej twa- 
rzy. 

"Obie panie dojechały wreszcie do 
celu. Czarna pani wysiadła i śpiesznie 
wb'egla na schody. 

Edyta szła z tyłu, nie spuszczając 
z niej oczu. Nieznajoma weszła do bra 
my olbrzymiego domu, stojącego na 
rogu. ‚ 

wana. 

Czy miała iść za nią? Dom cały był 
zajęty przez biura handlowe, niezna- 
joma nie mogła więc tam mieszkać. 
Jeśli zjawia się tu prosto z pociągu, — 
to znaczy, że czekają tu na nią. Może 
łepi'ej będzie zaczekać na nią na uli- 
cy? i 

Ale czy nie właściwiej byłoby wejść 
do domu i dowiedzieć się, do kógo 
przyszła i kto na nią czeka? 

Edyta zdecydowała się na to diu- 
gie. Ryzykowała coprawda, że niezna 
joma, wychodząc z domu, spotka się 
z nią na schodach : pozna towarzysz- 

kę podróży j zrozumie, że jest śłedzo 
na. Ale ryzyko było nieuniknione. Edy 
ta postanowiła nie cofać się przed m- 

czem, aby dowiedzieć się. czegoś G ta 

jemniczej damie. 
O, C. N.) 

у 

Kedakto: w, 2. Witold Tatatzydski, 

1 
Edyta zatrzymata się niezdecydo- 

do Adm. „Stowa“ pod lo Adm po z 

« 

«я


