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  WARSZAW TWO 

  

Ostatni polski biskup 
MOHYLOWSK! 

Nowy tok przyniósł napozór 
nieznaczną. lecz o wielkich następ- 
stwach zmianę w organizacji pol- 
skiego Kościoła katolickiego: z dn. 
31. XII. 31 r. została zlikwidowana 
Kurja Mohylowska, znajdująca się 
chwilowo w Warszawie. 

Metropolita Edward bar. Ropp, 
tracąc władzę, zachowuje tytuł ar- 
cybiskupa Mohylowskiego i staje 
się swego rodzaju biskupem in par- 
tibus infidelium. Księża i klerycy ar 
chidiecezji mohylowskiej przecho- 
dżą do dyspozycji Stolicy Apostol- 
skiej, czyli ściślej — do dyspozycji 
Komisji Pro Russia. 

Likwidacja Kurji Metropolital- 
nej Mohylowskiej w Warszawie na- 
tychmiastowych zmian prawie żad- 
nych nie wywoła. Oderwani od te- 
renu właściwego działania, wypę- 
dzeni z Rosji i nie mogący narazie 
marzyć o powrocie do swych placó- 
wek. księża metropolji mohylow- 

skiej wraz ze swym Czcigodnym 
Arcypasterzem znaleźli się w wyjąt 
kowo ciężkiej sytuacji. 

Znajdowali się jednocześnie i w 
kraju rodzimym i na wygnaniu: 
tworzyli zwarte kadry i byli w roz- 
proszeniu; pracowali z myślą o 
swej owczarni, tonącej w morzu bol 
szewickiem, ale byli pozbawieni ja- 
kiejkolwiek bądź łączności z_ tymi, 
«o pozostali poza strasznym kordo- 
nem... 

W tych warunkach działalność 
Kurji Mohylowskiej stawała się nie 
mal fikcją, władza zaś Arcybisku- 
pa ograniczała się bodaj tylko do 
spraw administracyjno - persona|l- 
nych. 

Dlatego też zlikwidowanie Kurji 
możnaby było zlekceważyć, jako 
zdarzenie czysto wewnętrzne w or- 
ganizacji naszego Kościoła. 

Niestety, zdarzenie to ma znacz- 
nie większe znaczenie, niżby to się 
na pierwszy rzut oka mogło wyda- 
wać. 

Zachowując resztki hierarchicz- 
nej niezależności, Arcybiskup - Tu- 
łacz, który wraz z gronem księży do 
ostatniej chwili bronił się przed po- 
twornemi gwałtami bolszewików — 
reprezentował prawie półtorawieko 
we tradycje Kościoła katolickiego— 
polskiego — w Rosji. 

Tylko Polacy stanowili bez- 
względną większość katolików w 
Rosji, tylko Polacy wydali najwięk- 
szą ilość natchnionych, ofiarnych 
misjonarzy katolicyzmu w Rosji, 
tylko Polacy, łączący z religją naj- 
czystsze j najszlachetniejsze marze- 
ma 1 uczucia narodowe, sprawili, że 

na zawrotnych obszarach Rosji wy- 
razy Polak i katolik stały się syno- 
namami. E 

Rząd rosyjski pragnąc po po- 
wstaniach zdławić polskość na 
swych terenach, stosował wyjątko.- 
we prawa do wszystkich... katoli- 
ków w Rosji: lud rosyjski, a nawet 
warstwy inteligencji mówiły: wiara 

polska, kościół polski. wskazując 
nieraz na kościoły francuskie... 

Nietylko nie potrzebujemy się 
wstydzić swej akcji katolickiej i na   

rodowej na terenach Rosji. lecz. 
przeciwnie, z dumą możemy wska- 
zywać na nią. bo prowadziliśmy 
ją w najcięższych warunkach. bez- 
interesownie i ofiarnie. 

Nie mogliśmy stosować w tej ak 
cji ani gwałtów, ani podstepu, bo- 
śmy byli słabi fizycznie i dlatego 
zwyciężaliśmy tylko siłą ducha... 

Dzień 1 stycznia b. r. zamyka o- 
kres polskiej walki o katolicyzm w 
Rosji. 

Nie ulega najmniejszej wątpli- 
wości, iż w razie zmiany stosunków 
w Rosji i możności odrestaurowania 
archidiecezji mohylowskiej, na cze- 
le tej diecezji staną cudzoziemcy. 

Likwidacja Kurji Mohylowskiej 
niezawodnie wzmocni pozycję Ko- 
misji Pro Russia, w której niema 
ani jednego księdza Polaka!. 

Ze wzuszeniem czytamy ostatni 
list pasterski Arcybiskupa Mohylow 

skiego, zwracającego się do swych 
kapłanów: 

Bracia kochani! 
Ostatni raz odzywam się do Was 

jako Wasz biskup. 
Od Nomego Roku, zgodnie z 

rolą Stolicy Apostolskiej, kasuję za 
rząd Wami w Warszamie i Wy, po- 
zostając nadal kaplanami Archidie- 
cezji Mohyloroskiej, będziecie pozo- 
starali m dyspozycji Stolicy Apo- 
stolskiej, mogąc nadal pozostać rm 
tych diecezjach, r» których macie 
posady i promizorycznie zależeć od 
miejscoroego Ordynar jusza lub też 
przejść do innych diecezyj za zgodą 
Nuncjusza Apostolskiego ro Warsza- 
mie. 

Alumni Instytutu Lubelskiego. 
pochodzący z diecezji _Mohyloro- 
skiej, Tyraspolskiej, Kamienieckiej, 
i Żytomierskiej zaliczają się do kle- 
ru ich rodzimych diecezyj, a po 
royśmięceniu zależni będą od Stoli- 
cy Apostolskiej narówni z innymi 
księżmi diecezji Mohyloroskiej. 

Klerycy zaś, pochodzący z die- 
cezyj polskich, chociaż będą ordy- 
noroani dla pracy m. Rosji, zostaną 
inkardynomani ro diecezjach pocho- 
dzenia do chrili, kiedy Stolica Apo 
stelska inaczej zadysponuje. 

Jest to roięc pożegnanie, jakby 
głos z poza grobu! 

Cobym Wam z poza grou pomie 
dzieć miał, to ro krótkich slomach 
tu porotórzę: myśl Wasza i myśl mo 
ja była zarosze i jest — praca dla 
dobra dusz bez mzględów doczes- 
nych, bez różnic narodowych. m 
szczytnem pojmomaniu, że ta praca 
jest równie Waszem zbaroieniem, 
jak i chlubą historyczną Polski, któ- 
rej tylko szczęście i błogosiamień- 
stroo Boże przynieść może. 

W niej trmajcie tu w kraju, a 
gdy Bóg i Stolica Święta Was pomo- 
łają do pracy m Rosji, wysoko nieś- 
cie sztandar miłości Bożej , Kościo- 
ła i ludzi, czystość obyczajóm i zu- 
pełnej bezinteresoroności. 

Takiemi były i są moje ideały, 
takie Wam, jakby z za grobu prze- 
kazuję. 

Niech Was Bóg miłosierny 
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BIENIAKONIE — bufet Kolejowy. 
ERASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot 
aRRANOWICZE — ul, Szeptyckieg.» — A, Łaszuk, 
VDĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgammia T-wa „Nuch” 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC -— Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — &. Mateski 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”, 
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Wanowienie akcji biernego oporu w Indjat 
ORGANIZACJA RAD WOJEN- 

NYCH 
BOMBAY, (Pat). Kemitet kon- 

gresu lokalnego rozwija możliwie 
energiczną akcję przygotowaw- 
сга do kampanįi, skierowanej 
przeciwko rządowi, 

Utwerzono 60 rad wojennych, 
których zadaniem będzie kolejne 
zastępowanie się w działalności 
na wypadek aresztowania. Sze- 
reg woiontarjuszy znajduje się 
na liście osók działających z ra- 
mienia kongresu. 10000 Innych 
miało być zwerbowanych w okre- 
sie 5 ostatnich dni. 
TTK RSTSNLIISI 

Przewidywane jest prowadze- 

nie propagandy na rzecz bojko- 

tu transportów morskich I ubez- 

pieczeń angielskich, jak również 

zahamowanie eksportu złota, 0- 

raz nielegalny wyrób So0ii. 

Kongres zorganizował 2 Szpi- 

tale na 450 łóżek dla ewentual- 
nych ofiar campanji nie chcąc, 
ażeby jego zwolennicy musieli 
korzystać z opieki szpitali po- 
pieranych przez rząd. W między- 

czasie prowadzona jest w da!- 

szym ciągu walka rządu przeciw- 
ko nielegalnemu ruchowi. Z wie- 
lu ośrodków nadchodzą doniesie- 
nła o aresztowaniach. 

  

Przed konferencją rozhrojeniodq 
PLAN BUDOWY FLOTY AME- 

RYKAŃSKIEJ 
WASZYNGTON (PAT). W Iz- 

bie Reprezentantów złożono projekt 
ustawy, przewidujący budowę 120 
nowych statków wojennych, któ- 
rych koszta wyniosą 616,250 tysięcy 
dolarów.. Wszystkie nowe statki 
mają na celu zastąpienie starych, 
które przekroczyły już swój wiek. 

PROPOZ CJE ANGIELSKIE 
LONDYN (PAT). „Daily Tele- 

graph* ogłasza, że program brytyj-. 
ski na konferencję rozbrojeniową 
zawierać będzie następujące propo 

zycje w zakresie redukcji zbrojeń 

morskich: 
- 1) zmniejszenie tonażu wielkich 

pancerników z 35 tys. tonn do 25 

tys. jako maksimum, 2) zmniejsze- 
nie kalibru armat tych  pancerni- 
ków z 16 na 12 cali, 3) ustalenie ma 

ksimum 8 tonn dla krążowników, 

4) ustalenie maksimum 6 - cal. ar- 

mat dla krążowników, 5) całkowite 
zniesienie łodzi podwodnych. 

„Daily Telegraph“ dodaje, że 
W. Brytanja użyje tym razem całej 

swej siły w obronie powyższego 
programu. 

  

Sprawa Iraku w komisji mandatowej 
GENEWA, PAT, — Sprawozdanie. k0- 

misji mandatowej w sprawie propozycji An- 
glji co do usamodzielnienia Iraku, stwierdza, 
że nowe to państwo będzie musiało zagwa- 
rantować Lidze Narodów ochronę mn'ejszo- 
ści, ochronę interesów! cudzoziemców i przy 
znania państwom będącym szłonkami Ligi 

Książe Dymitr Ghika 

Kiauzuli największego uprzywilejowania, opie 

rając się przy tem na zasadzie wzajemności. 

Zdaniem komisji zobowiązania wypływające 

z traktatu między Anglją a Irakiem nie na 
ruszą w niczem niezależności nowego pań- 
stwa, 

  

przybędzie do Warszawy w piątek 
WARSZAWA, (tel. wł) Rumuński 

minister spraw zagranicznych ks. Dy- 
mitr Ghika przybywa do Warszawy, 
jak już donosiliśmy w piątek ата 8 
bm. Podczas pobytu kierownika ru- 
muńskiej polityki zagranicznej w War- 
szawie poruszone będą w toku jego 
rozmów z miarodajnemi czynnikami 
rządowemi w Polsce rozmaite aktual- 
ne zagadnienia z dziedziny polityki 
ogólnej, interesujące oba zaprzyjaź- 
nione państwa. 

Niewątpliwie tematem rozmów 

będzie sprawa paktu o nieagresji oraz 

kwestja rozbrojeniowa, jako że  zbli- 

żający się szybko termin konferen- 

cji rozbrojeniowej jest dziś jednym 

z głównych tematów rozmów wszyst- 

kich mężów stanu. : : 

Pozatem poruszona będzie nie- 

wątpliwie sprawa stosunków  polsko- 

rumuńskich, obejmujących w  pier- 

wszym rzędzie ściślejsze porozumie- 
nie ekonomiczne. 

BEERRIE 

DEKLARACJA RZĄDU 
INDYJSKIEGO 

DELHI, (Pat.) Deklaracja rządu 
Indyjskiego oskarża kongres o 
pogwałcenie paktu, zawartego w 
Delhi. Deklaracja podkreśla, że 
rząd indyjsk! i rządy lokalne za- 
chowują z całą ścisłością prze- 
pisy układu, zawartego w roku 
1931, nie szczędząc wysiłku, aby 
opanować wszelkie pojawiające 
się na Ich drodze trudności. De- 
klaracja wspomina o kampanji 
bojkotu towarów 1 insżytucyj 
angielskich oraz o ciągłej mo- 
żliwości poważnego niebezpie- 
czeństwa I o dążeniu do zmusze- 
nia rządu, aby odstąpił od Ilnji 
polityki pełnej tolerancji. Nie- 
bezpieczeństwo wznowienia ak- 
cji nieposłuszeństwa cywiinego 
istniało bez przerwy. Jedynem 
wyjściem dla rządu indyjskiego 
było wydanie zarządzeń, mają- 
cych na celu przeciwstawienie 
się kampanii nieposłuszeństwa 
cywiinego, która zasadniczo 
przeciwna jest wszelkim zasa- 
dom konstytucyjnym i czyni 
wszelką formę rządu niemożli- 
wą. Spokojny rozwój Indyj zale- 
ży do utrzymania autorytetu rzą- 
du I pcszanowania praw. Rząd 
uchyliłby swoim obowiązkom, 
gdyby pozwolił, ażeby Jakikol- 
wiek organ polityczny objął je- 
go funkcje. W zakończeniu de- 
klaracji rząd wzywa wszystkich 
obywateli do współpracy na 
drodze postępu i rozwoju na 
podstawach konstytucyjnych. 

NOWY PRZEWODNICZĄCY 
KONGRESU 

BOMBAY, (Pat). Ansari został 

mianowany przewodniczącym 

kongresu panindyjskiego, jako 

następca Prasada, którego are- 

sztowano wczoraj w Patnie. 

45 ORGANIZACYJ UZNANYCH 
ZA NIELEGALNE 

KALKUTA. (Pat). 45 organiza- 

cy]. związanych z kongresami w 

Kalkucie | na przedmieściach 

uznano za nielegalne. 

  

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
REPLIKI OBROŃCÓW 

W ARSZAWA, (tel. wł. 5.1.—1932), Dzień 
dzisiejszy w procesie Centrolewu przezna- 
czony był na replikę obrony. Pierwszy prze- 

mawiał adwokat Sterling, polemizując nie- 
tylko z rep'iką prokuratora Grabowskiego, 
ale omawisjąc generalnie przemówienia oskar- 
życieli. Mówca dowodzi, iż oskarżyciele mi- 
mo iż mówili 16 godzin wykazali pewściągli- 
wość. Następnie obrońca analizuje znaczenie 
słowa walka, poświęcając tej analizie dłuż- 
szą część swego przemówienia. Potem zaj- 
muje się okólnikiem Nr. 28, w którym jest 

mowa, że Centrolew wchodzi w nowy okres 
walki politycznej, która nie może być podję* 
ta przez Sejm, ale przez całe społeczeństwo 
i okólnikiem Nr. 13, do 'którego Prokurator 
przywiązywał dużą wagę, w którym jest mo- 
wa, że ogłoszenie wyborów i rozwiązanie 
Sejmu niema żadnego wpływu na charakter 
zamierzonych demonstracji w dniu 14 wrześ- 
nia. Dłuższy ustęp swego przemówienia ob- 

rońca poświęca broni znalezionej przez poli- 

cję podczas rewizji u członków Centrolewu. 

Przechodząc następnie do cdezw obrońca 

usiłuje przekonać, że nie stwierdzono, że 
odezwy te pochodziły z PPS. Jeżeli konti- 
dent doręczył te odezwy komisarzowi  Вап- 
ce, to siłą rzeczy ten, co mu je więczył po- 
winien odpowiadać pized Sądem za rozdawa- 
nie nielegalnych druków. Jeśli tak się nie 
stało, to jest dowod, że nie z PPS  pocho- 
dziły te odezwy. 

Co do oskarżonego Barlickiego, to obcią- 
żające jest zeznania Świadka Jana Krupy. 
Zdaniem mówcy świadkowi temu nie należy 
dawać wisry. Adwokat Sterling mówi dalej. Ni 
Oskarżenie musi sprecyzować przeciwko któ: 
remu z rządów pomajowych kierowany miał 

być zamach. Prokurator jest zobowiązany 

przedewszystkiem wskazać jakie były plany 

zamachu i udowodnić, że były przygotowa- 

nia, Adwokat Sterling cytuje cały szereg 

(AS ST TIESTO RRT 

rozmacnia i błogosławi, jak ja to 
czynię. 

W arszara, 16 śrudnia 1931 r. 
(7) 7 EDWARD ROPP. 
Arcybiskup Mohylewski. 

Świetlana postać Najezcigodniej 
szego Arcypasterza, zamykając dłu- 
gi. ciężki okres dziejów polskiej ar- 
chidiecezji mohylowskiej, przejdzie 
do historji, jako jedna z najwybit- 
niejszych postaci na stolicy metropo 
litalnej Mohylowskiej. 

Ciężkie losy były udziałem 
Wielkiego Kapłana, który. jako Bi- 
skup Wileński, doznał prześladowa- 
nia ze strony carskiego rządu Rosji, 
— jako Arcybiskup Mohylowski zaj 
rzał w oczy Śmierci. padając ofiarą 
bolszewickiego rządu tejże Rosji... 

X. Około - Kułak, wikarjusz ge- 
neralny Arcybiskupa. w odezwie do 

kapłanów zaznacza: 
— „Aczkolwiek jurysdykcyjno- 

administracyjna działalność Kurji 
naszej ustaje z dn. 31. I. 31 r., jed- 
nak w dalszym ciągu ksiądz Ar- 

cybiskup nasz zostanie dla nas cen- 
trum ideowem, jako symbol tej doli. 
która nas dotknęła od chwili, gdy- 
śmy zostali losem nieubłaganym 
zmuszeni tułać się poza Archidiece- 
28 sone : 
-Symbolem najwznioślejszej idei 

bo Idei jedności Kościoła; symbolem 

najofiarniejszej, bo pełnej wielkich 

niebezpieczeństw. pracy; symbolem 

najbardziej bezinteresownej, bo po- 

nadnarodowej, wszechogarniającej 
miłości, — jest ostatni nasz Arcy- 

biskup Mohylewski Edward Ropp— 
i takim pozostanie nazawsze! 

W. Charkiemicz. 

autorytetów prawa na dowód, że Prokurator 
nie mógł się powoływać na art, 101. Jeżeli 
kwestja przygotowania odpada cóż zostaje z 
aktu oskarżenia? Dopiero gdyby oskaržeui 

fizycznie zniewolili Rząd do ustąpienia wy- 
stąpiłyby cechy przestępstwa. Cechą tego 

przestępstwa musi być także istnienie planu, 

czego tutaj Prokurator nie wykazał, Już w 

swej mowie obrończej nazwałem akt oskarże- 

nia kopaniem dołu w wodzie. Pan Prokura- 

tor wyciągnął już jedną nogę Z tej wody, go- 

dząc się na to, że przemoc musi być Lizycz- 

na. Ja radziłbym wykopać dół juź nie w wo- 

dzie, ale w ziemi i zakopać ten akt oskarże- 
a. 

Z kolei zabiera głos adw. Szurlej, który 
zaznaczając wyraźnie swój krytyczny stosu- 
nek do argumentów użytych przez Prokura- 
tora oświadcza, że ze zdżiwieniem usłyszał 
we wczorajszej replice Proknratora Grabow- 
skiego, że ten czuje się urażony z powodu 
postawionego mu przez jednego z obrońców 
zarzutu nieuczciwości. Pan Prokurator Gra- 
bowski już poprzednio zwrócił się de mnie 
przez pewną osobę prywatną o wyjaśnienie 
tej sprawy i oświadczyłem wówczas, że by- 

najmniej nie miałem zamiaru stawiać takiego 

zarzutu i uważałem sprawę za wyjsśnioną. 

Po wczorajszem przemówieniu Prokuratora 

Grabowskiego raz jeszcze przeglądnąłem ste- 
nograin swej mowy i nie znalazłem w nim 

żadnych słów mcgących świadczyć o posta- 
wieniu takiego zarzutu. 

Jako trzeci z kolei obrońca zabiera głos 

adw. Szumański, który zajmuje się jeszcze 

raz tą częścią aktu oskarżenia, która zawiera 

cytaty. 
Następnie zabrał głos adw. Landau. Zaje 

" muje się dłuższą analizą pojęcia przygotowa- 

mia oraz art, art. 100 i 101 KK. Obrońca bro- 

mi dalej możność zastosowania tezy obrony 

koniecznej. Z kolei następnie zabiera głos 

adwokat Dąbrowski podkreślając, że pojęcie 
walka nie jest jeszcze pojęciem przestępstwa, 
Nawet nielegalne zebrania zwoływane przez 
stronnictwa opozycyjne nie jest jeszcze do- 

wodem, że na tych zebraniach dążono do 
obalenia Rządu przemocą; 

Następne posiedzenie Sądu w czwartek, 
na którem oskarżeni rozpoczną swe ostatnie 

słowo. 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. | 

Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach”. i 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Micsiewicza 14. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja B. 

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

   
      

braz z prowincji o 25 proc. drożej 

NARADA GOSPODARCZA MINI- 
STRÓW PAŃSTW SKANDY- 

NAWSKICH 
LONDYN, (Pat). „Financial Times* 

podaje, że w Środę i czwartek obra- 
dować będą w Kopenhadze ministro- 
wie spraw zagranicznych wszystkich 
trzech państw skandynawskich. Posie- - 
dzenie poświęcone będzie zagadnieniu 
waluty skandynawskiej. 

Jako rezultat jej konferencji ocze- 
kiwane jest przygotowanie do wymia- 
ny zdań z rządem brytyjskim, Wo- 
bec tego, że rząd brytyjski wycofał 
się ze złotego sztandaru, podobnie 
jak państwa skandynawskie, nałeży 
się spodziewać, że nastąpi rewizja 
wszystkich traktatów handlowych, za- 
wartych między państwami skandy- 
nawskiemi i Wielką Brytanją. 

SPRAWA PROHIBICJI W FIN- 
LANDJI. 

HELSINGFORS, (Pat). Prezydent 
republiki postanowił zwołać nadzwy- 

czajną sesję parlamentu na dzień 19 

b. m. specjalnie poświęconą sprawie 
zniesienia prohibicji. 

NĄ BUDOWĘ POMNIKA KAZI- 
MIERZA PUŁASKIEGO 

WASZYNGTON, (Pat). Członek 
kongresu Mac Cormick demokrata ze 
stanu Massachussetts zgłosił w Izbie 
projekt ustawy, przyznający 5000 do- 
larów z funduszów federalnych na bu- 
dowę pomnika Pułaskiego w Cavan- 
nah w stanie Georgea. 

NOWY RZĄD W JUGOSŁAWJI 
BIAŁOGRÓD PAT, Król podpisał dekret 

mianujący nowy rząd, na którego czele sta- 
nął ponownie generał Żivkovic. Tekę spraw 
zagranicznych objął Marinkovic, Sprawy we 
wnętrzne objął Srskić, Ministerstwo Wojny 
i Marynarki generał Marinovic, Ministerstwo 
Finansów doktor Dżordżevic, 

DEFICYT BUDŻETOWY ST, 
ZJEDNOCZONYCH A. P. 

WASZYNGTON. PAT. — Deficyt Sta- 
nów Zjdenoczonych na dzień 31 grudnia ub, 
roku wyniósł 1,354,000,000 dolarów. Na 
dzień 31 grudnia r. 1930 budżet Stanów Zje- 
dnoczonych dał nadwyżkę w wysekości 66 
miljonów dolarów, 

" SAMOLOT WPĄDŁ do SEKWANY 
PARYŻ, PAT, Wczoraj w Sartouville zda 

rzył się w czasie próbnego lotu lotnika Bru 
nela, pełniącego od 5 lat funkcje dyrektora 
technicznego Bazy konstrukcyjnej aparatów 
cywilnych i wojskowych w  Sartouwiiłe 
spadł do Sekwany. Po energicznych poszuki 
wanach udało się wydobyć zwłoki Brunela 
z pod aparatu, 

  

STAN BEZROBOCIA W POLSCE 
WARSZAWA, PAT, — Według danych 

państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy 
tygedniowe sprawozdanie wykazuje na dzień 
3 stycznia rb, 289,057 bezrobotnych. 

SĄD DORAŹNY W GRODNIE 
3 WARSZAWA, PAT, — W dnia  wczo- 
ze Sąd Okręgowy w. Grodnie dał 
wyrok w sprawie o szpiegostawo owa 
dzonej w trybie doraźnym. Na SOP. 
ku jeden z oskrażonych Mojżesz Dawidowicz 

został skazany na karę śmiercił Drugi oskar- 
żony Szajwel Karp skazany został na 15 łat 
ciężkiego więzienia, 

SĄMOBÓJSTWO POSŁA 
« WARYŃSKIEGO 

WARSZAWA, (tel. wł.) Dziś po 
południu służba w hotelu sejmowym 
stwierdziła, że w pokoju Nr. 121 ho- 
telu sejmowego popełnił samobój- 
stwo przez powieszenie się na klamce 
drzwi poseł BB. dr. Waryński, były 
naczelnik wydziału w Ministerstwie 
Oświaty i redaktor tygodnika poli- 
tycznego „Nowa Kadrowa". +Dr. Wa- 

ryński był widziany ostatni raz wczo- 
raj wieczorem. Przyczyna samobój- 
stwa jest dotąd nieznana. Prowadzi 
się śledztwo. 

  

  

Nome dmudziestozłotóroki pa- 
pieroroe ozdobione są obrazkiem, 
przedstawiając  jasnorołosą Polkę 
ze snopem zboża na ramieniu, opie- 
kującą się dwojgiem małych dzieci. 
Jedno dziecko bami się młotkiem, 
drugie papierowym okręcikiem. Ale- 
gorja jest słuszna. Ma ona oczymi- 
ście oznaczać, że m Polsce jedynie 
rolnietro stanowi pracę porażną. a 
przemysł, handel morski są to igra- 
szki dziecinne, jedynie pod opieką 
mamy-rolnictwa mogące zabawiać 
się spokojnie. 

   



„EDWARD WOYNIŁŁOWICZ 
WSPOMNIENIA 1847 — 

Frudniejszem było zagadnienie wy- 
borów do dumy. Siła żywiołu polskie- 
go dawała nam w zebraniu wyborczem 
znaczną przewagę, lecz porozumienie z 
innemi grupami narodowościowemi by- 
ło wskazane, z kim się porozumiewać, 
komu z kandydatów naszych powierzyć 
mandaty? Rozwiązanie tego zagadnie- 
nia przedstawiało twardy orzech do 
zgryzienia. 

Prezes we wszelkich 
one niezawsze po myśli jego. Ze 
względów taktycznych, uważał za 
wskazane oddanie, w każdym razie, 
jednego mandatu Rosjanom. Tymcza- 
sem nastąpiło porozumienie z Żydami, 
zapewniające nam, na dogodnych wa- 
runkach, absolutną większość i nie zdo 
łał przeprowadzić swej myśli, wobec 
sprzeciwu wyborców. 

Z nadmiarem chętnych kandydatów 
— liczba ich przy wszelkich wyborach 
jest dostateczną — bywał kłopot nie- 
mały. Jedni gniewali się, gdy.ich nie 
wzywano przez aklamację, inni płakali, 
gdy ich nie pożądano. I kiedyś wydele 
'gowany przez pewne zrzeszenie, dla 
wyjednania u rządu, umówionej konce- 
sji, wyjednał ją pomyślnie, jeno dla sie- 
bie, nie dla zrzeszenia. „Nie, wołała 
twardo grupa wyborców — choć się 
lały łzy szkliste, rzęsiste, — taki pan 
nie będzie naszym posłem”, inni go 
bronili, bo był miłym, gościnnym czło 
wiekiem. Sprawa ostatecznie została 
oddana pod sąd Woyniłłowicza, Podob- 
nych zatargów, które musiał łagodzić, 
było sporo. Ulgę uczuł, gdy się okres 
zamętu wyborczego wreszcie skończył. 

Wynik wyborów był dla nas, przy- 
najmniej pozornie, nadzwyczaj pomyśl- 
ny, z ziemi Mińskiej weszło do 1-szej 
dumy państwowej aż siedmiu Polaków: 
Al. Lednicki, hr. Drucki-Lubecki, E. Lu 
bański, prof. Massonius, I. Wiszniew- 
ski, W. Janczewski i K. Skirmuntt, od 
Żydów sjonista adw. Rozenbaum, od 
Białorusinów Hatowczyc. Były to je- 
dyne wybory z ziemi Mińskiej, do ro- 
syjskiej dumy państwowej, na które 
rząd nie wywarł żadnego nacisku. Po- 
tem przyszedł pomsty okres, do żad- 
nej z następnych, pod stałą presją rzą- 
du, nie wybrano ani jednego Polaka. 

Autor „Wspomnień* opowiada o 
obiadowym epilogu pierwszych wybo- 
rów: W ogromnej sali przy dźwiękach 
orkiestry przyjmowały w nim udział 

wszystkie stany, mów było bez końca, 
bratanie się, rozczulanie, ale, nie wiem 
czemu, nie czuło się w tych objawach 
szczerości, widocznie jej nie było w u- 
czuciach (str. 115). 

" Prezes, istotnie, wyglądał nieco 
przemęczony, snadź trapiła go myśl o 
nieodzownym, bliskim wyjeździe 'do 
Petersburga, Przemawiał na obiedzie 
Petersburga, Przemawiał na obiedzie 
owym pierwszy, dobrze, jak zwykle, 
może trochę sucho, jak na chwilę tak 
uroczystą. Piękną mowę wygłosił Led- 
nicki, zdawało się, że jak orzeł z pie- 
ścią słowiczą, buja duch- jego ponad 
salą. Prof. Massonius opowiadał coś o 
dwóch perłach, które się znalazły na 
śmietniku. Ks. Drucki-Lubecki wygło- 

sił mowę rymowaną, występował w 
niej Piast, duch wsi i miast i kwiat i 
chwast i wiele, wiele innych pięknych 
rzeczy. Ogólny nastrój, który należało- 
by nazwać podniosłym, został lekko 
затасопу nadprogramowem intermez- 
zo. Na salę wszedł w czasie obiadu, 
zapewne po złożeniu skromnej ofiary 
Bachusowi, ziemianin p. P. „Ależ na- 

- zbieraliście tutaj pachciarzy* — zawo- 
łał wesoło ode drzwi do kogoś ze zna- 
jomych, Orkiestra zagrała arję z kar- 
nawału w Wenecji, on tymczasem prze 
chadzał się po sali, nucąc półgłosem. 

Żydek, Polak dwa bratanki. 
Do gadania i do szklanki.... 

' Ktoś wpadł na pomysł osadzenia 
'_ niespokojnego gościa, pod okiem pre- 

„zesa na opróżnionem naprzeciw niego 
miejscu. Wywarło to wpływ kojący na 

naradach 

  

1928 R. WYD. 1931 R. 
wesołego pana, niestety, sąsiadem je- 
go z prawej strony okazał się nowo- 
obrany: poseł p. Rozenbaum. „Zabierz- 
cie mnie stąd tego Żydka', przemówił 
po chwili przytłumionym głosem i to- 
nem wymówki do sąsiada z lewej. Ten 
wszakże skłonił niesfornego gościa do 
powstania i strojnem pas-de-deux wy 
prowadził go z sali. : 

Rychło po wyborach nastąpiła chwi 
ła wyjazdu do Petersburga na otwar- 
cie izb prawodawczych, w podniosłym 
mastroju wyjeżdżalj posłowie do Dumy, 
z ciężkiem sercem poseł do Rady Pań- 
stwa. Miał już rok 60-ty, ambicja go 
nie podniecała, tylko z poczucia obo- 
wiązku, zmieniał zakres działania, kra- 

jowy, na pracę państwową w stolicy 
nad Newą. Obecny na uroczystem za- 
gajeniu pierwszego parlamentu rosyj- 
skiego, w olbrzymich salach pałacu 
Zimowego, opisuje je dosyć szczegóło- 
wo. 

Chwila była pełna wagi i wróżby 
— stanowiła ona przełom wyraźny w 
dziejach Rosji, zwrot z drogi ustalonej 
przez wieki na nowe tory. Samowładz- 
two doznało porażki, stanęło wobec no 
wego przeciwnika, którym było przed- 
stawicielstwo narodowe. W tem tkwiło 
źródło przyszłych zmagań dramatycz- 
nych, że obie strony uważały siebie 
za przeciwników—nie współpracowni 
ków. Z pięknem słowem dobrej wróżby 
zwrócił się cesarz z wysokości tronu 
do — najlepszych ludzi ziemi rosyj- 
skiej „lecz sam w nie nie wierzył, ani 

wierzyli najlepsi ludzie". 
Zewnętrzny blask ceremonji był 

świetny — nieodpowiednio ogólnemu 
nastrojowi, w którym brzmiał  roz- 
dźwięk nieprzejednany. Stanęły do sie- 
bie sporem, oko w oko, dwa šwiato- 
poglądy rozbieżne. Tylko rozum wielki 
j szczera, dobra wola mogły stopniowo 
doprowadzić do wyrównania  przeci- 
wieństw, lecz zasób, ich po obu stro- 
nach, był szczupły. Wróżyło to, jak 
wstępna scena Szekspirowskich drama- 
tów królewskich, okres groźnych zawi- 
chrzeń, których wyniku nikt przewi- 
dzieć mie umiał. Jak się to skończy, mo- 
że słonecznie? Prędzej w błyskach i 
piorunach i zachwianiem ziemi w posa 
dach. 

Woyniłłowicz w swych ,„WWspom- 
nieniach“ (str. 116 — 118) dobrze od- 
zwierciadla _ dramatyczność wielkiej 
chwili. Zresztą nie wszyscy wyczuwali 
ją w równym stopniu. 

— Taką scenę chyba tylko raz w 
życiu się ogląda — zagadnął poseł Iks, 
kolegę z koła Litwy i Białejrusi, posła 
Zet. 

— Nie — odrzekł tamten — widzę 
taką samą po raz drugi, 

— Jakto, gdzie, kiedy? — Młodym 
był człowiekiem, na proklamacji cesar- 
stwa niemieckiego w Wersalu, nie mógł 
być obecnym. 

— Byłem tu już raz na balu dwor- 
skim, —brzmiała odpowiedź skromnie. 
Snadź tylko splendor zewnętrzny czy 
nił wrażenie. 

Wprędce po uroczystem otwarciu, 
przystąpiły izby do pracy, w gorącz- 
kowym nastroju duma, w spokojnym 
względnie, Rada państwa. Los i wła- 
sna zasługa spowodowały, że i tu Woy 
niłłowicz zniewolony został zająć odra 
zu odpowiedzialne stanowisko. Został 
prezesem polskich szkół zjednoczonych 
i krajowego Polaków z Litwy i Rusi. Fo 
tel prezydjalny był bodaj najeżony kol 
cami, z godnego prezesów plemienia 
pochodziła większość kolegów jego, lu 
dzi przywykłych wymagać karności, 
rzadziej jej ulegać. Trudno jest podo- 
bno dowodzić gabinetem pułkowników, 
niż kompanją szeregowców. Gdzie nie- 
ma nadmiaru fantazji, posłuch łatwiej 
otrzymać, W sądach o ludziach do- 
brotliwy j dyskretny ani pisał, ani opo- 
wiadał o przeciwieństwach, jakie spot 
kał w kole. Że były one poważne, wol 

SŁ O w O 

lntydent japońcko-amery kański 
PROTEST STANÓW ZJEDNO- 

CZONYCH 
WASZYNGTON. PAT, — Stimson 

wystosował na ręce ambasadora japoń 

skiego energiczny protest w związku z 

zaatakowaniem w Mukdenie konsula 

Stanów Zjednoczonych z Charbinu. Zda 

je się, iż wyjaśnienia władz  mukdeń 

skich nie zadowoliły Stimsona. 

RZĄD JAPOŃSKI WYRAZIŁ 
UBOLEWANIE 

TOKIO. — PAT. Ministerstwo Spr. 
Zagarnicznych poleciło ambasadorowi 
japońskiemu w Waszyngtonie wyrazić 
rządowi Stanów Zjednoczonych w Wa 
szyngtonie ubolewanie z powodu za- 
atakowania konsula Stanów Zjednoczo- 

Turniej hokejowy 
W KRYNICY 

KRYNICA, PAT, — W Krynicy rozpoczął 
się 4-dniowy turniej hokejowy z udziałem 
2-chdrużyn zagranicznych: reprezentacji Ru 
munji i Brandenburger Eis'eufverein oraz pot 
skich zespołów Krakowa, AZS W-wa, KK. 
ju Kraków pokonał Rumunów w stosunku 
T.H, i Czarnych. W pierwszym dniu turnie- 
5:1 (3:1, 0:0, 2:0), W drugim meczu War 
szawscy akademicy pokonali drużynę niemie 
ką w stosunku 2:1. Zawody odbyły się przy 
doskonałych warunkach atmosferycznych i 
lodowych. 

KRYNICA, PAT, — 5 bm. w międzyna- 
rokiowym turnieju hokejowym rozegrano tu 
4 spotkania Pierwszy mecz — Cracovia 
przeciwko KTH zakończył się zwycięstwem 
drużyny krakowskiej w stosunku 5:1 (2:0, 
0:1, 3:0). Drugi mecz — AZS Warszawa 
przeciwko Branderburger Eislaufverein zakoń 
czył sę zwycięstwem akademików 3:1 (1:1, 
1:0, 1:0), Trzeci mecz Cracovia przeciwko 
Rumunji zakończył się zwycięstwem Cracovii 
5:1 (3:1, 1:0, 1:0), Wreszcie ostatni mecz 
Brandenburger  Eisyaufverein _ przeciwko 
Czarni ze Lwowa zakończył się zwycięstwem 
Niemców 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). 

Gwiazdy 

  

nych w Harbinie. Śledztwo - wykazało, 
iż przyczyną zajścia był tłumacz japoń 
ski, który też został zwolniony. Rozwa 
żana też jest sprawa ukarania 2-ch żoł 
nierzy japońskich wmieszanych w zaj 
ście. 

  

WYLEW DUNAJU 
WIEDEŃ, PAT, — Z powodu kilkudnio 

wych deszczów i tajania śniegów w górach 

wystąpiły z brzegów dopływy Dunaju i zala 
ły wiele miejscowości, szczególnie w okoli- 
cy Salzkammergut, Stan wody na Dunaju wy 

nosił jeszcze wczoraj rano minus 98 cm, dzi 

siaj zaś wzrósł do plus 225, Po południu wo 
dy Dunaju zalały teren mondacyjny pod Wie 

dniem. 

Ambasador Edge w Beriinie 
BERLIN (PAT). Przybył w dn, 

5 bm. ambasador amerykański Edge 
z Paryża. Oficjalnie podkreślają, że 
wizyta ambasadora ma charakter 
prywatny, a przyjazd jego podykto 
wany miał zostać zamiarem odwie 
dzenia ambasadora amerykańskiego 
w Berlinie Sacketta i wzięcia udzia 
łu w bankiecie, wydanym na cześć 
ambasadora francuskiego w Berli- 
nie Ponceta. 

W kołach politycznych podkreś 
lają, że Edge chciałby przy tej spo 
sobności zaznajomić się dokładnie z 
nastrojami. panującemi w Niem- 

czech, oraz poznać program polity- 
czny i gospodarczy delegacji niemie 
ckiej na konferencję reparacyjną. 
Stany Zjednoczone — podkreślają 
wspomniane koła --- mimo że nie 
biorą udziału oficjalnie w konferen 
cji lozańskiej, z zainteresowaniem 
śledzą przebieg wszystkich roko- 
wań, dotyczących sprawy repara- 
cyj i długów wojennych. Ambasa- 
dor Edge w ciągu ostatnich lat za- 
wsze brał wybitny udział w konfe- 
rencjach międzynarodowych. zaj - 
mujących się kwestją długów wo: 

  

Oberwanie się złomów skalnych 
w kopalni Karsien—Centrum 

15-tu górników odciętych od Świata 
BERLIN, PAT, — Z Bytom'a donoszą, że 

w kopalni Karsten-Centrum nastąpił wczo- 
raj o godz. 18 oberwanie się złomów skal 
nych, które zatarasowały dostęp do kilku 
sztolni, 

Z pośród znajdujących się w głębi kopalni 
w chwili katastrofy, 15 górników odciętych 
zostało od szybu, Wspólnemi wysiłkami od 
działów ratunkowych udało się około 
cy uwalnić tylko jednego z górników, 14 po- 
zostałych jest nadal odciętych, 

O godz. 20,30 nastąpiło dalsze obsunięcie 
się ziemi, wskutek czego prace ratunkowe 
posuwają się bardzo powoli. 

BERLIN. PAT, — Oddziały ratunkowe 
nie zdołały jeszcze dotrzeć do miejsca w kc 

palni Karsten pod Bytomiem, 
Akcją ratownicza napotyka na wietkie tru 

dności, gdyż prowadzi przez szereg miejsc 
bardzo zagrożonych, Miejsce katostrofy le- 
ży na głębokości 770 metrów. 

Istnieje bardzo mało _ prawdopodobień- 
stwa, aby 14 ludzi, pogrzebanych pod zie- 
mią, zdołano uratować, 

Wśród ludności górnośląskiej katastrofa 
wywołała wielkie wrażenie, zwłaszcza z te 
go powodu, że zarządy kopalń nie przedsię 
wzięły żadnych zarządzeń przeciwko tego ro 
dzaju katastrofom. Zarządy stoją na stano 
wisku, że katastrofy te są tylko  następ- 
stwem siły wyższej, 

  

  

i ludzie w roku 1932 
CZY BĘDZIE LEPIEJ, CZY GORZEJ? 

Amatorzy sensacyjnych horoskopów i 
wróżb z zainteresowaniem godnieįszem mo- 
że lepszej sprawy, śledzą z zapartym odde- 
chem expose najróżnorodniejszych jasnowi- 
dzów na temat nadchodzącego 1932 roku, 

Streszczając przepowiednie, które poda- 
waliśmy już niejednokrotnie gwoli zaspoko- 
jenia ciekawości naszych  „astrologicznych* 
czytelników przypominamy, że wedle jasno 
widza amerykańskiego Lee w roku 1932 pe- 
wien młody nieznany jeszcze inżynier doko- 
na wojenno - technicznego wynalazku, #- 
możliwającego -paraliżowanie akcji militarnej 
samolotów, tanków i torped, wskutek czego 
prowadzenie wojny stanie s.ę niemożliwem. 

Lee twierdzi, że obecny konilikt chińsko- 
japoński jest już ostatnią krwawą rozprawą 
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(str. 123), jakoteż Hipolita Korwin-Mi- 
lewskiego. Zresztą nie były one tylko 
natury osobistej. W stanie przepływu, 
znajdowały się w owych czasach, fale 
demokracji — narodowej, wielu po- 
słów ulegało jej wpływom, Jak St. Ło- 
paciński z Witesbka, Woyniłłowicz był 
na nie odporny. Doskonale uosabiając 
swój kraj rodzinny, wnosił z sobą po- 
wiew z ziemi pagórków leśnych j; łąk 
zielonych, nie lubił tego Milewski, ani 
bodaj Olizar. 

Szczęśliwie okazał się stosunek do 
całości Rady Państwa, czyli do jej 
członków Rosjan, tu zyskał bardzo 
prędko mir ogólny i dużo życzliwości. 
Witte rychło poznał się na jego warto- 
ści. Już w pierwszym okresie izb usta- 
wodawczych, mówiąc o potrzebie prze 
kształcenia Ministerstwa, wyliczając 
szereg osobistości, odpowiednich we- 
dług jego zdania na najwyższe stano- 
wiska, nazwał między innemi Woynił- 
łowicza. Osobliwie ukształtował się 
stosunek jego do ówczesnego premiera 

no wnosić z jego własnych Wspomnień Stołypina. 

(Tajemnice nocy Noworocznej) 

Stary Rok, łysy dziad z długą, siwą 
brodą, siedział na stopniach wileńskiej 
bazyliki i przeglądał świąteczne nume- 
ry tygodników. Obok leżały godła jego 
władzy: klepsydra, wypożyczona od 
Wydziału Humanistycznego USB, oraz 
kosa, którą stróż magistracki kosił w 
lecie trawę na placu Lukiskim. 

' Gdy na zegarze wieży katedralnej 
rozległo się pierwsze, dźwięczne 
uderzenie, od strony urzędu wojewódz- 

__ kiego nadleciał Nowy Rok, pyzaty mło 
___ dzieniec, mający za całe ubranie opaskę 

nie większą od górnej części najmod- 
niej. obecnie sukni balowych. 

Witaj, biedaku! — zwrócił się do 
niego Rok Stary. 

— Niby dlaczego — „biedaku“? — 
zapytał się nieco zdziwiony  takiem 
przywitaniem Rok Nowy. 

— No, bo po mnie władzę obejmu- 
'_ jesz, a wobec mnie zawsze będziesz 
__ wyglądał jak nędzny partacz, — tak, 
_ byłem pomysłowy i oryginalny we 

wszystkich dziedzinach. 
— Starym zawsze się zdaje, że tyl- 

ko oni są czegoś warci — zaznaczył z 
przekąsem Rok Nowy. 

Stary się nieco ożywił: 
|  — „Zdaje się, zdaje". 

    

A popatrz 

` 

tu: czy słyszałeś kiedy, żeby np. mo- 
nopol wódczany tak pięknie i powab- 
nie reklamował swe wyroby, jak za mo 
ich czasów? Ot — tutaj windują „wy- 
borową* na okręt, tu — szereg butelek 
stoi, a tu — „wyborowa”, kieliszki 1 
kobieta z nóżką na stole... He-he... Ca- 
łą pończoszkę widać!.. Co? To nie mo- 
ja zasługa? Dawniej moi poprzednicy 
dawali obrazki jakichś nerek zniekształ 
conych, śledziony, wątroby i innych 
obrzydliwošci, lub żonę robotnika bro- 
niącą przed mężem wstępu do knajpy, 
— u mnie, mój kochany, było inaczej... 
Wódeczka, kieliszeczki, pończoszki i 
jeszcze Coś... 

„A ty mu troszkę pokaż ponczoszkę“ 
— zanucił nagle fałszywym głosem. 

Nowy Rok przerwał: 
— Nie przechwalaj się zbytecznie, 

bo i czasu wiele nie mamy. Pokaż prę- 
dzej moje dziedzictwo. 

Jedno mgnienie i oto Rok Stary i 
Nowy znaleźli się w dużej sali, zasta- 
wionej szeregami krzeseł i otoczonej 
piękną drewnianą galerją, na której 
wisiały tarcze z różnemi godłami. Na 
podjum stała duża, ładna katedra, ozdo 
biona ztoconemi symbolami nauk; astro 
nomji. 

— Tu Śniadeccy wykłady miewali.. 
— rzekł Stary. 

— A więc — dodał Rok Nowy — 

wszystko tu działo się tak, jak przed 
stu, dwustu i trzystu laty... 

— Mylisz się!.. Wprowadziłem no- 
wy ceremonjał owarcia roku akade- 
mickiego. Właśnie mnie zawdzięcza | 
nauka polska, iż na jej uczczenie, przed 
rozpoczęciem nowej wytężonej i ofiar 
nej pracy, Senat akademicki w tej oto 
sali uroczyście odtańczył  fox-trotta!.. 

A po pewnym czasie z tejże właś 
nie sali blondyni wyruszyli na decydu 
jacy bój z brunetami!... | 

Nowy Rok aż pozieleniał z zazdro- 
ści, lecz opanował się i rzekł niby obo- 
įetnie: „ 

— Idžmy dalej. 
Obaj znaleźli się nagle w dużym 

korytarzu, Z za kotar w końcu koryta- 
rza ukazała sie głowa pana Bazylego, 
wiernego stróża murów jego imienia. 

Stary Rok tłumaczył: 
— Mury bazyljańskie.... Cela Kon- 

rada.. 
— Twój wynalazek? — złośliwie 

zapytał Nowy. 
— Celę nie ja zrobiłem, ale na całą 

Polskę ja ją rozreklamowałem! Mogę ci 
pokazać piękną, liljową książeczkę, w 
której wyraźnie się mówi „„Cela Konra- 
da, opuszczona i zaniedbana, robi przy 
gnębiające wrażenie... 

— Ja zrobię z nią porządek — oży 

między narodami, Tymczasem Niemiec Ha- 
nussen utrzyrnuje, że rok 1932 będzie ostat- 
nim przed nową wojną światową, która roz- 
pocznie się już może pod koniec nadchodzą- 
cego roku. 

Słynna wróżbiarka francuska pani Freye 
obiecuje, że w Europie panować będzie wy- 
jatkowy spokój i ani jeden dyktator nie utra 
ci władzy, natomiast inna wróżbiarka zapo- 
wiada, że rok 1932 będzie groźny dla Mus 
soliniego i niepomyślny dła Hitlera. 

Astrolog berlińiski Wehlow oświadcza, że 
między 7—11 stycznia nastąpią większej do- 
niosłości nieszczęśl' we wydarzenia w Niem- 
czech, co w najbliższych dniach będziemy 
już mogli stwierdzić, 

Drezdeński astrolog Huter również — об- 

  

Witte.i Stołypin, zgoła do siebie 
nie padobni, byli niewątpliwie najwybit 
niejszymi mężami stanu u schyłku 
cesarstwa. Wielostronne i niepospolite 
były zdolności Wittego. Umysłowość 
jego bodaj dobrze odźwierciadlała się 
w wyglądzie zewnętrznym. Wielkie 
oczy były ruchliwe i wnikliwe, masyw- 
na postać zdawała się zdolną do nie- 
spodzianych skoków, do najmisterniej- 
szych zwrotów baletniczych. Nie wzbu- 
dzał zaufania i nie dawano mu wiary, 
choć czasem na nią zasługiwał. — Sąd 
o Stołypinie z osobistego wrażenia, był 
by raczej zawodny. Okazały, w ru- 
chach poważny, o wzroku surowym, 
czynił wrażenie zacnego, wybitnego 
ziemianina, w słowach jego brzmiała 
nuta szczerości, I wierzono mu łatwo, 
choć często na wiarę nie zasługiwał. 

Roman Skirmuntt. 

(D C. N.) 

wił się nagle Nowy Rok: tu będę dan 
cingj urządzał. Bo cóż Mickiewicz gor- 
szy jest od Śniadeckich, czy co? 

— Ostrožniej z tem!.. — Plagjat po 
pełnisz, a co do plagjatów i w tej dzie- 
dzinie ja wykazałem całkowitą orygi- 
nalność!. 

Przeszli do sali zawieszonej licznemi 
portretami. Nawy Rok rozejrzał się na 
wszystkie strony: 

— A gdzież jest portret... 
— Taki duży przysłali — pośpie- 

szył wyjaśnić pan Bazyli, — 2е па 
żadnej ścianie nie mógł się zmieścić... 

—Niechby choć mały powieszono... 
— Mały?., Cóż to byłaby za obra- 

— O kim właściwie pan mówi? Ja 
się pytam, dlaczego tu niema portretu 
Mickiewicza- 
-— А ja myślawszy, że po jubileuszu... 

Stary Rok informował: | s 
— Trzy jubileusze literackie: wielki, 

myśliwski i fotograficzny.. . Tydzień 
powieści wileńskiej... Zresztą, o tem 
lepiej nie mówić... 

Ruch co się zowie... Tak samo, jak w 

świecie artystycznym. Patrz... 
Już stali przed kolumnadą dawnej 

kordegardy... 
— Muzeum współczesnej sztuki wi 

leńskiej.... Zaopiekowałem się artysta- 
mi, dbałem o nich jak ojciec rodzony; 
to też, pamiętając, iż nie jestem. nie- 
śmiertelny, postarałem się dla nich o 

wieszcza, że styczeń i luty są niepomyślne 
dla polityki światowej i radzi w tych mie- 
słącach nie zwoływać Reichstagu, na marzec 
i kwiecień zaś obiecuje Niemcom rozruchy, 
Tak prorok Lee jak i prorokini Freya są je- 
dnomyślni na punkcie losów Hoovera, który 
„ma powody do smutku* i będzie zamiesza- 
ny w skandal'czną aferę wskutek której ustą 
pi ze swego stanowiska", 

Gandhi pono zachoruje (nie można bez R 
karnie podróżować w prześc'eradle!) Francja 
pogodzi się z Niemcami, nastąpi rozbiór Chin, 
ceny bawełny spadną i co  najważniejsze.., 
niemiecka drużyna  iootbalowa odniesie 
świetne zwycięstwo, 

Tyle mówią gwiazdy i ich „znawcy*, 
Ludzie również mają coś niecoś do po- 

wiedzenia: 
A; więc lord Robert Cecil oświadcza: 

„Mogę powiedzieć tylko tyle, że wiele 
krajów cierpi pod wpływem wybujałego bez 
gran'cznie wojennego nacjonalizmu, który— 
o ile się go całkowicie nie ukróci — musi 
sprowadzić poważne katastrofy, Pod wzgłę- 
dem gospodarczym, społecznym i politycz- 
nym Świat potrzebuje spokoju i przywróce- 
nia zaufania. Nacj jest wrogiem obu 
powyżej wspomnianych czynników. O ile nie 
potrafimy przeciwdziałać mu skutecznie, to 
doprowadzi nas do zniszczenia”, 

Lord Snowden twierdzi: 
„Chciałbym w przededniu o roku 

udzielić wszystkim narodom rady, aby trzy 
mały wysoko głowę i zachowały dzielność 
serca wśród obecnych trudnych i ciężkich wa 
runków, aby wierzyły, że odwagą, mądro- 
ścią i przy udziale y , wszystkich na 
rodów osiągniemy jaśniejszą i szczęśliwszą 
prz, ° 

Henryk Ford objawia nowy okres pracy: 
„Jestem głęboko przekonany, iż zdrowy 

dobrobyt nastąpi po obecnej powszechnej de 
presji, Minął okres spekulacji, Obecnie za- 
cznie się czas pracy. Wierzę w to nezłom- 
nie, iż postęp i rozwój nie osiągnęły jeszcze 
swego kulminacyjnego punktu, Samochód i 
"mie nowoczesne wynalazki znajdują się je- 
szcze w kołysce*, 

Obaczymy, czy te wróżby, przewidywania 
i przepowiednie pokryją się z rzeczywisto- 
ścią, 
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UDERZENIEM ZEGARA 

stałą opiekę. Wprowadziłem taki porzą 
dek: gdy malarz, wymaluje obraz, od- 
razu przychodzi fachowa komisja, zło- 
żona z przedstawicieli cechu krawców, 
i ogląda płótno — czy jest dobre. Po- 
chwali — może malarz obraz wysta- 
wiać i sprzedawać; udzieli nagany — 
obraz musi być spalony. Komisję dla 
rzeźbiarzy wyłania, rzecz jasna, cech 
rzeźników... ‚ 

— I cóż na to artyści wileńscy? — 
— Powiadam ci: burza powstała!.. 

Artyści wogóle to element krnąbrny, 
ambitny, a tu jeszcze tradycje Smugle- 
wiczów, Rustemów. Protest w gazetach 
ogłosili! Pisali: „Niniejszem oświad- 
czamy, iż nic oświadczać nie będziemy 
oarz komunikujemy, że nic nie mamy 
do zakomunikowania jako też wyjaśnia 
my, że wyjaśnień żadnych nie udzieli- 
my. Prezes. Sekretarz"... Ale teraz się 
pogodzili z nowym stanem rzeczy... Do- 
brze ja to wszystko zorganizowałem, 
tylko jednego nie przewidziałem i sam 
wpadłem... 

— Co takiego? 
— Malarze znajdują się pod kon- 

trolą krawców, rzeźbiarzy kontrolują 
rzeźnicy, ale kto ma kontrolować ma- 
larza, który nagle rzeźbić zacznie? O 
tem właśnie nie pomyślałem, a wsku- 
tek bardzo zawiła wytwoorzyła się sy- 
tuacja... Już ty musisz nad tem się za- 
stanowić.. 

— Nic trudnego do rozwiązania: 

W _WIRZE STOLICY 
BEZCZELNY ZŁODZIEJ 

Nie będąc obdarzony nadmierną dozą 

pomysłowości pan Kotkowski jął się wypró 

bowanego sposobu: dał ogłoszenie, że po- 

trzebuje paru urzędniczek do nowozakłada- 
lącego się biura, Urzędniczki z większą kau- 

cją mają pierwszeństwo. 
Zaangażowawszy kilkanaście rutynowa- 

nych sił i zainkasowawszy kilką tysięcy zł. 
ciężko uzbieranych  kaucyj — pracodawca 

umknął. Odwiedził starą matkę, skorzystał z 

chw:li gdy ani jej ani sublokatora nie było 
w domu, zwołał handlarzy i sprzedał im wszy 
stkie mebłe sublokatora oraz część gardero 
by matki, Do policji znowu wpłynął mełdu- 

nek, 

Onegdaj zgłosił się szofer taksówki i a- 
powiedział, że stał na przystanku gdy przy 

szedł znajomy mu oddawna Kotkowski. Sza 

fer miał interes do załatwienia w pobliżu, 

prosił Kotkowskiego (o _ dopilnowanie 

samochodu. Wróciwszy po chwili nie zastał 

ani maszyny, ani uczynnego dozorcy. 

Rzecz się szybko wyjaśniła: Kotkowski od 

jechał w stronę Grochowa lecz bojąc się prze 

jeżdżać przed kom'sarjatem, gdzie notują nu 

mery opuszczających miasto wozów, skrę- 

cił na boczne drogi ufając, że dalej wydo 

stanie się na szosę. Jednak ugrzązł wkrót 

ce koło wsi Wygoda, Kmiotkow.e się zbie- 

gi, próbowali wyciągnąć — nie dali rady. 

Kotkowski zaproponował jednemu z go 

spodarzy, by go odwiózł. do Warszawy, a 
bojąc sę niby okradzenia w międzyczasie za 

brał licznik i dwa koła zapasowe. 

Przybywszy na trzęsącym wózku da War 
szawy, wstąpił z kmiotkiem do baru, tam 
uczęstował go paru kieliszkami poczem о- 
świadczył, że idzie do domu po niezbędne na 
rzędzia, z któremi wróci i wyciągną samo 
chód. Aby jednak chłopek nie odjechał bez 
niego — wziął 20 zł,, zastawu. 

Gdy po paru godzinach nie wracał — 
zmartwiony gospodarz udał się również do 
policji; zawiadomiono szofera — pojechał i 
znalazł swój zamachód na polu w smutnym 

Kotkowskiego natomiast nie odnałeziono. 

K. 

P0SZŪKUJĘ M:iE5ZKANIA { 
z wygodami, łazienką 3 po- ) 
kojami w mieście lub na 
Zwierzyńcu. Oferty Adm. 

„Stowo“ pod T. T. | 

« 
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ZJAZD AB'TURJ: NTOW GIMNA- | 
ZJUM POLSK. W RZEŻYCY 
RZEŽYCA (P.-A.T) Od 

był się tutaj zjazd  abitu- 
rjeniów polskiego gin.nazjum w 
zeżycy pod protektoratem szefa 

polskiego zarządu oświatowego An- 
toniego Tałat -Kiełpsza, dyrektorki + 
gimnazjum  Dowgiałłówny, dyrek- 
torki Tałat - Kiełpszowej oraz pos- 
łów na Sejm Wierzbickiego i Łapiń- 
skiego. 

Zjazd rozpoczął się nabożeń- 
stwem w miejscowym kościele. Za- 
powiedziana na godzinę 1--szą aka- 
dem ja naskutek doręczenia 
przez policję o godzinie 12,20 zawia 
domienia, że akademja odbyć się 
nie może z powodu nieformalnego 4 
podania. — nie doszła do skutku w 
tym terminie. 

Należy zaznaczyć, że podanie o 
zezwolenie na zjazd złożone zostało: 
odpowiednim władzom 28 grudnia 

zawiadomienie zaś o zakazaniu 
mającej się odbyć 3 stycznia akade- 
mji datowane było 2 stycznia. Do- 
piero po interwencji u naczelnika 
powiatu rzeżyckiego udałe się uzy- 
skać zniesienie zakazu. 

Podczas akademji przemawiał do 
młodziaży szef polskiego zarządu 0- 
światowego Tałat-Kiełpsz. Zjazd zo- 
stał zorganizowany przez związek 
byłych wychowanków gimnazjum 
rzeżyckiego. Celem tego związku 
jest łączenie w jedną rodzinę mło- 
dzieży polskiej i współpraca ze 
szkołą macierzystą. 

* 

| 
i 
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tam, gdzie się krzyżują interesy dwóch 
cechów, decydować ma Izba Rzemeśni 

Ale dość mam nauki, literatury, 
sztuki. Pokaż mi coś innego, jakiś wiel- 
ki zbiorowy ruch szerokich mas... 

— Mam. A jakże!... Sześć pułków 
rezerwistów, poświęcenie sześciu sztan 
darów.... Armja cała... 

— Pułki... armja... — powtarzał za- 
chwycony Nowy Rok... f 

— Moja to robota! —z dumą stwier | 
dzał Stary. 3 

Chodž tutaj.... 3 

  

i 

Weszli do niewielkiej sali, wygłą- | 
dającej jak muzeum ze względu na nie-- 3 
samowitą ilość sztandarów, których — 
drzewka były upstrzone blaszkami dzi- 
wacznych kształtów.. Przy stole sie- 
działo trzech panów: jeden w mundu- 
rze, drugi w cywilnem ubraniu, trzeci 
zaś w todze.... Widząc wchodzących, 
panowie się podnieśli i uprzejmie się 
ukłonili. 

Pan w mundurze przedstawił się: 
— Mogę być dowódcą dywizji..* 
Pan cywilny westchnął i skromnie 

powiedział: 
— Gotów jestem poświęcić się i 

objąć tylko dowództwo brygady, ale 
na tyłach, lecz z dodatkiem na służbę 
frontową. 

Pan w todze rzekł: ; 
— Jestem wódz naczelny wileńskich 

wojsk rezerwowych!... zj 
Nowy Nok się zażenował, zająkał: 

 



    

„mysłowo - handlowe i 

Rada ubezpieczeń 
społecznych 

W „Dzienniku Ustaw Rz. P.* Nr. 
109 z dnia 22 grudnia 1931 r., pozy- 
cja 851, ogłoszone zostało rozporzą- 
dzenie ministra pracy i opieki spo- 
łecznej z dnia 9 października 1931 r., 
wydane w porozumieniu z ministrami: 
skarbu, przemysłu i handlu, rolnictwa 
i robót publicznych o radzie ubez- 
p.eczeń społecznych. 

Rada ubezpieczeń społecznych, w 
myśl rozporządzenia, stanowi organ 
doradczy przy ministrze pracy i opie- 
ki społecznej w sprawach dotyczą- 
cych ubezpieczeń społecznych. Do za- 
kresu jej działania naieży: 

1. Wydawanie opinji o przekaza- 
nych jej do rozpatrzenia przez mini- 
stra pracy i opieki społecznej projek- 
tach ustaw i rozporządzeń; 

2. Wydawanie opinji o przekaza- 
nych jej do rozpatrzenia przez mini- 
stra pracy i opieki społecznej рго- 
jektach jego zarządzeń administracyj- 
nych, posiadających charakter ogólny 
i dotyczących państwa lub znacznej 
jego części; 

3.Opinjowanie o wszelkich innych 
sprawach z zakresu ubezpieczeń spo- 
łecznych, poruczonych Radzie przez 
ustawy lub rozporządzenia, lub prze- 
kazanych jej przez ministra pr.i op. 
sp. 

Rada ubezpieczeń społecznych 
składa się z 40 członków, mianowa- 
nych na przeciąg 3 lat przez ministra 
pr. i op. sp., w tem: a) z 12 przed- 
stawicieli robotników 1 pracowników 
umysłowych, powołanych z list kan- 
dydatów, przedstawionych przez ogól- 
no-krajowe zrzeszenia pracowniczych 
związków zawodowych, b) z 12 przed- 
staw:cieli pracodawców, powołanych z 
list przedstawionych przez izby prze- 

rolnicze Oraz 
organizacje pracodawców; c) z 16 po- 

„wolanych według uznania ministra 
pracy i opieki społecznej z pośród 
osób, które wykazały się pracą teore- 

'tyczną lub praktyczną na polu ubez- 
pieczeń społecznych. Wymienione roz- 
porządzenie obowiązuje z dniem ogło- 
szenia. 

Potrzeba powołania organu, któ- 
rego zadaniem byłoby opinjowanie w 
Sprawach ubezpieczeń społecznych, 
odczuwana była oddawna. Nasze usta- 
wodawstwo socjalne wymaga grun- 
townej rewizji i uproszczenia. Pod 
tym względem rada ubezpieczeń spo- 
łecznych może odegrać poważną ro- 
lę, o ile, rzecz prosta, ministerstwo 
pracy i opieki społecznej zechce wy- 
kazać inicjatywę w kierunku zmody- 
fikowania obowiązującego  ustawo- 
dawstwa, by było ono bardziej życio- 
wem i chociażby więcej dostosowane 
do ogólnego poziomu możliwości go- 
spodarczych. Pozatem za pošrednic- 
twem rady bardziej zacieśni się 
współpraca rządu z zainteresowaneini 
bezpośrednio czynnikami w danej 
dziedzinie. (h) 

Przy licznych dolegliwościach kobiecych 
naturalna woda gorzka  Franciszka- Józefa 
sprawia znakomitą ulgę. 

WALNE ZGROMADZENIE DROB- 
NYCH KUPCÓW I PRZEMYSŁOW- 
CÓW CHRZEŚCIJAN M. WILNA 
W dniu 3 bm,, w lokalu przy ulicy Bazy- 

ljańskiej Nr 2, pod przewodnictwem prezesa 
p. Jana Borosewicza odbyło się Iczne zebra 
nię detalicznego kupiectwa chrześcijańskiego, 
na którem mędzy innemi zostało uchwłalone 
samoopodatkowanie się na rzecz bezrobot- 
nych, pobierając od płatników świadectw 
przemysłowych III kategorji 2 zł. i IV kate- 
gorji I zł. miesięcznie, poczynając od 1 li- 
stopada r. ub. do 1 kwietnia rb., następnie 
uchwalono zmienić dotychczasową nazwę 
Związku na: Związek Detalicznych Kupców 
i Przemysłowców Chrześcijan m, Wilna i 
Województwa Wileńskiego, W sprawach go 
spodarczych jednogłośnie uchwalono wytwo 
rzyć siną organizację chrześcijańskiego han 
dlu, w jakim celu uznano niezbędnem popar- 
cie istniejącej już Hurtowni Spółdzielczej te- 
go Związku. Żaznaczyć należy, że idąc na 
spotkanie Społeczeństwu pomieniony Zwią- 
zek znacznie obniżył ceny na. wszystkie arty 

kuły 1-szej potrzeby, wydając w porozumie 
niu się ze Starostwem Grodzkim cennik, któ 
ry można nabyć codziennie w Biurze Związ 
ku, Ostrobramska Nr 25, 

— Taka miła niespodzianka.. Otu- 
cha wstępuje... i wogóle... tego... jak 
Jeden mąż... 

— Przepraszam, — przerwał pan 
W todze: Co to znaczy: jeden mąż... W 
Tazie potrzeby na apel stanie conaj- 
mniej dwudziestu naszych członków |... 
Ja za to ręczęt.. 

— Dwudziestu? Ale panowie sa- 
mych sztandarów mają znacznie 
Więcej... I podobno — sześć pułków?... 
Pan w todze nieufnie spojrzał na mó- 
Wiącego: 

— Pan chyba nie tutejszy? — a 
Potem, wskazując na górę piętrzących 
Się sztandarów, rzekł mocno: A czyż 
ta góra nie wystarczy za całą armię? 

Nowy Rok szturchnął Starego w 
bok i obaj prędko się wynieśli, zatrzy- 
mając się znów przed katedrą... 
„Stary zukosa spoglądał na smyka, 

nie mogącego opanować zbyt wielkich 
wrażeń. 

— Može na radjostację udamy się? 
— zaproponował. 

— A tam co nowego wymyśliłeś?.. 
` — Coš-niecoš się zrobiło.. Nowa ra 

djostacja raz... Poradnia — qwa.. 

— Jaka poradnia? 
Właściwie dwie stworzyłem. W 

Warszawie Poradnię świadomego ma- 
cierzyństwa, w Wilnie Poradnię świa- 
domego partactwa, czyli jak należy z 
partaczy robić artystów.... Więc porad- 
nia — to dwa, A trzy, chociaż od tego 
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BZ ASTRA | 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

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

Ciśnienie średnie 760. 
Temperatura średnia —6. 

Temperatura najwyższa —3. 

Temperatura najniższa —14. 

Opad w mm.: 0,5, 

Wiatr poludniowy. 

Tendencja: silny spadek. 

Uwagi: šnieg. 

        

  

W. s. g. 7 m 45 

Z. 1. g. 2 m. 59 

MIEJSKA 
— Narada w Sprawie jezdni. 

Wczoraj kolegjum Magistratu odbyło 

naradę, w aktualnej znowu sprawie 

zmiany nawierzchni jezdni w mieście. 

Postanowiono przyśpieszyć termin 

zwołania zapowiadanej już konieren- 

cji rzeczoznawców i prosić fachow- 

ców w tej inierze o przybycie na 

specjalną konferencję zwoływaną jak 

wiadomo dla wypowiedzenia się jaka 

jęzdnia najbardziej naszemu miastu 

odpowiada. - 
Projektowana konferencja odbyła- 

by się, już w połowie bież. miesiąca. 

„Króli... 

Tradycyjna atrakcja, czy, jak kto woli, 

atrakcyjna tradycja. Barwna wesoła i, jak 

się to kiedyś w Wilnie mówiło — nadojedli 

waja. A jednak miła, Mamy na myśli króli 

wpadających, w otoczeniu rycerzy, aniołów 

i nieodstępnego djabła, do sklepów, cukier- 

ni, restauracyj, słowem wszędzie, gdzie ich 

tylko wpuszczą, 

Włażą całą watahą, deklamują wiersze 

(poża! się Boże!), śpiewają, urocza królew- 

na (najczęściej panna Werusia z Łosiówki) 

zbiera drobne datki i płyną dalej odprowa- 

dzani przez tłum dziatwy zachwycającej się 

barwnemį kostjumami i, zapewne, szczerze 

zazdroszczącej uczestnikom orszaku królew- 

skiego. 

— Króli idon, króli... — rozlegają się piskli 

we głosy dziatwy bawiącej się na dziedziń- 

cach, 

— Patrzaj murzyn i czort. 

l orszak królewski powiększa się z mi- 

nuty n minutę, Zmarznięte, zaśnieżone Janki 

i Franki usiłują wepchać się za orszakiem do 

sklepów, a kiedy ich nie puszczają, przyty- 

kają twarzyczki do szyb i chłoną oczkami 

ciekawe widowisko, 

Starsi coraz mniej entuzjazmują się kró 

łami. Te same papierowe kostjumy, głupie 

  

wierszydła, ochrypnięte głosy — fałszujące 

przeraźliwie kolendy. 

Coraz mniej samych królów. Interes to 

słaby (każdy oszczędza się i żałuje dwu- 

dziestki), a ponadto starostwo wydaje ze- 
zwiolenia „na uprawianie procederu króli" 

tylko osobom nieposzłakowanej opinji, nie 
nadużywającym alkoholu. Takich „królów* 

niestety mało, bo czyż można nie wpaść na 
jednego skoro zarobiło się sporo groszy, a 

królowa przemarzła i niedwuznacznie pod- 
mawia się: iakże tam będzie względem za- 

grzewki, 
Potem zmarznie djabeł, następnie drugi 

król, murzyn, jako, że do mrozu nieprzy- 

wykszy, w rezultacie cały orszak ululał się 

„Ww dryzg“ i nocuje w komisarjacie, 
W tym roku tego nie będzie, Władze 

przeprowadziy selekcję kandydatów, a po- 

zatem, co może jest najważniejsze, zarobki 

królów spadły do zera. 

№с dziwnego, kto dzis ma pieniądze. Chy 

ba,., królowie, ale ci „królom” nie dadzą, bo 

nie o nich nie wiedzą. (t) 

należałoby zacząć — Ciotka Albinowa 
— jedyna w świecie regjonalistka wi- 
leńska. Do niedawnych czasów miała 
rywala w osobie Adama Mickiewicza, 

ale od chwili, gdy najnowsze badania 
archiwalne niezbicie wykazały, że Mic- 
kiewicze w Nowogródku byli „galileu- 
szami“, pozostała tylko Ciotka Albi- 
nowa, której wytworny dowcip jest 
chlubnie znany w Europie. 

Nowy Rok rozzłościł się nagle: 
— Dość tych przechwałek! Ty zro 

biłeś, ty zorganizowałeś, ty wynala- 
złeś!... Dobra jest twoja Ciotka Albi- 
nowa, ale ja jeszcze dziś zaprezentuję 
patefonową Pannę Irenę. Jej wyszuka- 
ny dowcip, niezwykła inwencja literac 
ka, a przedewszystkiem zadziwiająca 
dykcja, sprawią, że najweselszy czło- 
wiek dostanie czarnej melancholji i bę- 
dzie myśłał o samobójstwie! Wynoś 
się stary!.... 

Stary Rok podniósł się, zrobił krok, 
lecz nagle się zatrzymał, widząc lecące 
widma, które z jękiem i lamentami zbli 
żały się do katedry. Rzekł z przekąsem: 
— Te zdechlaki znowu dokuczać bę 

dą, jako przez tyle już lat!.. No, czego 
chcecie wreszcie- — zwrócił się gniew 
nie do widm. 

— Chcemy wiedzieć — jęknęły wi- 
dma — czy my żyjemy, czy też jesteś- 
my trupami? 

— A wieleż razy trzeba wam to 
samo wkółko powtarzać?.. Macie pre- 

SŁOWO 

KRONIKA 
Ścisłego terminu trudno kieślić ze 
względu/na rzeczoznawców  zamiej- 
scowych, którzy powiadomią Magi- 
strat kiedy będą mogli przybyć do 
Wilna. 

Na wczorajszej naradzie wice-pre- 
zydent Czyż wystąpił przeciwko kost- 
ce drzewnej uważając ją za zbyt dro- 
gą i nigdzie już mieużywaną. Miasta 
posiadające ezdnie drewniane zamie 
niają je obecnie na asfaltowe. 

Zdaniem p. Czyża część tylko ulic, 
ito w śródmieściu, nalsży wylać as- 
faltem nie zaś jezdnie, szczególnie 
spadziste, można wyłożyć kostką ka- 
mienną lub czemś podobnem. 

Czy konferencja rzeczoznawców 
podzieli opinję wice prezydenta—naj- 
bliższa przyszłość pokaże, 
—Stan bezrobocia, Liczba bezrobotnych 

wynosi obecnie 5211 osób, czyli o kilkana- 
ście osób więcej, niż w ub. dekadzie, 

Wśród zarejestrowanych _ bezrobotnych 
znajduje się przeszło tysąc inteligentow. 

— Zasłabnięcia na odrę zmniejszają się. 
Liczba zachorowań na odrę w ostatnim 

tygodniu znacznie się zmniejszyła, Zanoto- 

wano już tylko 22 wypadki. 

Epidemja Świnki już zupełnie wygasła, 

jak również tyfus jest notowany w bardziej 

nikłej iłości, 

— Przemianawanie urzędów skarbowych. 
W związku ze zmianą organizacji i zakresu 
działania izb i urzędów skarbowych w or- 
ganizacji Okręgu Wileńskiej Izby  Skarbo- 
wej z dnia ll bm. zajdą następujące zmia 
nv: 

I Urząd Skarbowy m, Wilna przemiano 
wany został na Ill Urząd Skarbowy, zaś Ill 
Urząd Skarbowy m, Wilna na I. Jędnoczeš- 
nie nastąpi przeniesienie III Urzędu Skarbo- 
wego z ulicy Bazyljańskiej 4-3 do gmachu 
lzby Skarbowej przy ulicy W,  Pohulanka 
Nr 10. I Urząd Skarbowy, po przemianowa 
niu na Il Urząd, pozostanie na miejscu w 
gmachu przy ulicy Wingry 6. 

IV Urząd Skarbowy m, Wilna przenosi 
się z lokału przy ulicy Zawalnej 56 do no 
wego lokalu przy ulcy _ Bazyljańskiej 4-3 
lokai dotychczasowego III Urzędu Skarbo- 
wego). 

il Urząd Skarbowy i Urząd Skarbowy na 
powiat wiłeńsko-trocki pozostają bez zmian: 
pierwszy przy ulicy Bazyljańskiej 4-3, drugi 
— przy ulicy Wingry 6. 

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów 
Państwowych przenosi się z gmachu Izby 
Skarbowej przy ulicy W, Pohulanka 10 do 
nowego lokalu przy ulicy  Zawalnej 56 
(gdzie dotychczas mieścił się IV Urząd Skar 

bowy). , к 
Jednocześnie podaje się do wiadomości, 

że z dnia 1.1 1932 r. zostaną Kasy Skarbo- 
we podzielone na dwa rodzaje: 1) poboro- 
wo-płatnicze (typ „A”) i Kasy o mn'ejszym 
zakresie działania (typ „B”). 

Kasami typu „A* będą Kasy Powiatowe 
Urzędów Skarbowych oraz Kasa 1 Urzędu 
Skarbowego w Wilnie (W, Pohulanka 10), 
zaś Kasy Urzędów Skarbowych II i IV łą 
cznie oraz Il, na pow. wiłeńsko-trocki, Urzę 
dn Opłat Stemplowych w Wilnie — będą 
kasam typu „B* (poborowe), 

Kasą Urzędu Skarbowego Akcyz į Mo- 
nopolów Pańswowiych w Wilnie pozostanie 
nadal Kasa Skarbowa przy ulicy W, Pohulan 
ka 10, tj. Kasa I Urzędu Skarbowego. 

OSOBISTE 
— Wyjazd prezesa Ratyńskiego, — W 

dniu 6 stycznia rb. prezes Wileńskiej Izby 
Skarbowej p. E, Ratyński udaje się do War 
szawy dla wzięcia udziału wi zjeździe pre- 
zesów izb skarbowych, który się odbędzie 
w dniach 7—9 stycznia rb. 

W czasie nieobecności p. prezesa obo- 
wiązki tegoż zastępczo pełnić będzie naczel 
nik Wydziału IV Izby Skarbowej p, Adolf 
Żoangoiłowicz, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów, Pierwsze poświąte 

czne zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów 
odbędzie się w dniu 8 bm. (piątek) w lo- 
kalu przy ułicy Przejazd 12. Początek o go 
dzinie. 19 punktualnie dla członków, o go- 
dzinie 20 — dla zaproszonych gości, Na po 
rządku dziennym: 1) dyskusja nad ostat- 
nim artykułem p, T, Nagurskiega umieszczo 

nym w „Kurjerze Wileńskim", 2) referat p. 
Mimistra prof, Witolda Staniewicza pt. „Ak- 
cja Zwalczania bezrobocia na Wiłeńszczyż-: 
nie“. 

— „Zwalczanie grużlscy”*, W piątek dnia 
8 stycznia rb, o godzinie 6 wieczorem, w 
Ośrodku Zdrowia, przy uycy Wielkiej 46, od 
będzie się odczyt dr H. Obuchowiczówny pt. 
„Zwalczanie gruźlicy”. Wstęp bezpłatny, 

KOLEJOWA 
— Wyjaśnienie Dyrekcji Kolejowej, W 

związku z notatką, umieszczoną w „Expres 
sie Wileńskim" z dnia 2 stycznia rb, pod ty- 
tułem „Każdy order ma dwie strony”, Dyrek 
cja Okręgowa Kolei Państwowych wyjaśnia, 
że żadnych orderów na wydawanie pracow- 
nikom kolejowym towarów na szpłaty ratowe 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych nie 
wydawała i mie wydaje. 

Dyrekcja posiada jednak informacje, że 
ordery takie wydawane są przez poszczegól- 
ne organizacje kolejowe ; „Związki Zawodo 
we“. 

RÓŻNE 
— Dancingi, Za czasów z Giinte- 

rów Puzynminy tańczono w Wilnie tyl- 
ko po domach prywatnych. W ostat- 
nich czasach ten rodzaj zabaw jest na 
wymarciu, bal prywatny zamienił bal 
publiczny, na którym również publicz- 
nie tańczono tańce, o których korzy 
stając ze sposobności, powtarzano, że 
pewien Japończyk o nich powiedział, 

że w jego ojczyźnie takie rzeczy robi 
się tylko w... intymności. Bal publicz- 
ny jednak był balem, a nie trotuarem. 
Wstęp odbywał się za zaproszeniami 
i chociaż to sito było szerokie, lecz 
przecież jakieś sito było. Co innego. 
dancing, a zwłaszcza dancing w cukier 
ni. Tutaj każdy człowiek, który zapłaci 
za herbatę czy „czastko z kremem", 

może sobie spoglądać na tańczące pa- 
ry jako na produkcje, brać taki czy in- 
ny udział w zabawie. Jest to spycha- 
mie obyczajów na poziom bruku... nea- 
politańskiego, to przecież u nas nawet 
chłopskie dziewczyny po wsiach jak 
bawią się i tańczą, to czynią to w 
swoim twowarzystwie, 
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Idealna bielizna damska 
„Mi'anese“' oraz 

/ elastyczna maco i wełna. 
Żądać wszędzie. 

   
ROSSO i ki 

— Uroczystość w gimnazjum im, A. Mi- 
ckiewicza, — Wczoraj w gimnazjum im. 
A. Mickiewicza 'miała miejsce uroczystość z 

racji 10 rocznicy założenia tego zakładu na 
ukowego. Obecne były władze szkolne z ku- 

iatorem p. Szelągowskim na czele, woje 
woda Beczkowicz i wiele innych gości, W 
jednej z sal gimnazjum odsłonięto pamiątko 
wą tablicę, 

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia*, W zwią 
zku ze zmianami, które zaszły w wiewnętrz- 
nem życiu chóru T-wa „Lutnia”, wznaw'a- 
ją się po dłuższej przerwie próby zespoło- 
we chóru, : 

Zarząd T-wa prosi wiszystkich członków 
chóru oraz tych śpiewaków, którzy nie należą 
do żadnej organizacji $piewaczej o przybycie E 
we czwartek 7 bm. o godzinie 7 wićcz. do 
sali prób „Lutnia* (ulica A, Mick'ewicza 6). 
Próby odbywać się będą jak dotąd w ponie 
działki i czwartki od godziny 7 wiecz, Zap - 
sy nowych kandydatów przyjmuje Sekreta- 
rjat T=wa wi poniedziałki i czwartki od go- 
dziny 8-—9 wiecz. 

— Piorunochrony na wsi. Co rok niezli- 
czona liczba budynków wiejskich ginie od 
uderzeń piorunu, 

W celu zapobieżenia tem: na przyszłość, 
gromady wioskowe będą zobowiązane do 
ustawiania u siebie piorunochronów. Odpo 
wiednie zarządzenie ukaże się jeszcze w sty 

— Wykroczenia administracyjne, — W 
ub'egłym miesiącu policja sporządziła 2016 
protokułów za różne wiykroczenia adrfinistra 
cyjne. Najwięcej protokułów sporządzono 
za w'estosowanie się do przepisów porządko- 
wych i za zakłócenie spokoju publicznego, 

— Kary za jazdę na gapę. W grudniu 
r. ub, w pocągach kursujących na wileń- 
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Mickiewicza 11 SP 
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Dziś © godz. 5,30 

świąteczny popołudniowy 

Njąc „Dancing-Czarna kawa" 

+ 
> 

E 

Ё 

artystyczne. — Loteryjka dla Pań. 

Ё Wstęp, łącznie z kawą i ciastkiem 2 zł. od osoby. 
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zesów? 
— Mamy! — westchnęły widma... 
— No, więc żyjecie! Dowidzenia! 
Nowy Rok wmieszał się do rozmo- 

wy: 
—(otoznaczy? Kim jesteście, bie- 

dacy? 
— Jestem Towarzystwo Miłośników 

Wilna!.. Ach, panie! Zebrania odby- 
wały się w Auli Kolumnowej... Mam 
sekcje, podsekcje... Prezesa mam... Ale 
czy ja jestem ja?.. Czy mi się tak tylko 
zdaje?.. 

— Jam — Towarzystwo Przyjaciół 
Uniwersytetu Stefana Batorego... Pięk- 
ny program... wzniosłe projekty... Pa- 
miętam dzień narodzin, nie pamiętam 
tylko ani życia, ani dnia Śmierci... 

— Towarzystwo badań dziejów walk 
o wyzwolenie Wilna... Mam drukowany 
pe : spis członków — założycieli. 
ajdostojniejsze osoby stały przy mej 

kolebce... Rie 2 go 
— Oddział wileński Tow. Literac- 

kiego imienia A, Mickiewcza. (Zebranie 
organizacyjne i wybory zarządu... Po- 
zatem nic nie wiem, nic nie pamiętam!.. 

— Odczepcie się nudziary! — krzy 
knął na widma Stary Rok, a gdy wid- 
ma zaczęły się usuwać, wytłumaczył 
Nowemu: 

— Nudne są te jęczydła, ale *na 
wszelki wypadek potrzebne: Zawsze 
można wskazać na nie, jeżeli ktoś się 
zapyta o życiu kulturalnem Wilna. W 

tych właśnie organizacjach skupia się.. 
hm... hm... całe inteligentne społeczeń 
stwo wileńskie, bo każdy człowiek znaj 
duje tu dla siebie jakąś pracę i przyczy 
nia się do stworzenia wielkich, zbioro 
wych dzieł... Te widma, mówiąc obrazo 
wo, przechowują serce Wilna!.. 

  

W pierwszą bołesuą rocznicę Śmierci ukoch:+nego męża i brata 

„T. 
LEONA $S0BO0 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba w pią'ek dnia 8 

czem zawiadamiają stycznia o godzinie 9 m. 30 o 

  

    

   

       

TKOWSKIEGO 
Żona, siostry i brat 

Bolszewicy mordują poszukujących chleba 
w Polsce 

WILNO. W rejonie Suchodowszczy 
zny pod Dołhinowem, straż sowiecka 
natknęła się na grupę chłopów, usiłu- 
jących przedostać się przez granicę do 
Polski, 

Bolszewicy, otoczyli chłopów i 0- 

strzelali z karabinu maszynowego. 
Z pośród trzydziestu osaczonych, 

dwie osoby zostały zabite i sześć ran- 
nych. Przedostający się przez granicę 
chłopi, udawali się do Polski w poszu 
kiwaniu chleba. 

Aresztowanie sprawców zniszczenia szkały 
WILNO, — Aresztowani zostali dwaj 

młodzi wieśniacy — litwini, mieszkańcy wsi 
Gierańce pod Oranami, winni napadu na lo 
kal tamtejszej szkoły powszechnej. Podczas 
najśca zniszczeniu ułegło urządzenie i zbe- 
szczeszczono godło państwowe, 

WIELKIE ZAWODY KONNO-NARCIARSKIE 

Przed rozpoczęciem sezonu zimowego 
wysunęliśmy na t*m miejscu projekt organi- 
zacji wiełkich zawodów konnych, w prcgra- 
mie których znalazłyby się zawody hippicz- 
ne oraz konno—naiciarskie jak: skjoering i 
ski— skjoering. 

Obecnie dowiadujemy się, że Котеп- 
dant cśrodka W. F. kpt. Herhold zwrócił się 
w tej sprawie do szefa sztabu Brygady Ka- 
walerji mjra Monwid Ole: hnowicza. 

Projekt ten został przyjęty przychylnie 
i obecnie czynione są pierwsze kroki zmie- 
rzejące do realizacji jego. Czy uda się, to 
jeszcze kwestja niejasna, ale fakt pozostaje 
faktem. Wilno my-li o wielkiej imprezie, ta- 
kiej, jaka Ściąga do Zakopanego tysiące wi- 
dzów. 

W rszie dojścia do porczumi:nia z właś- 

  

cicielem toru na Pośpieszce i uzyskania nie- 
zbędnych na ten cel pieniędzy organizzto- 
rzy zajęliby się przygotowanierń toru oraz 
opracowaniem reguleminu i programu zawo- 
dów. 

Program ich mógłby być b. urozmaicony. 
Troctę hippiki, wyścigi narciarzy Za ko- 

niem, ewcutualnie wyścigi narciarzy za mo- 
tocykiem, a nawet wyścigi motocyklistów. 

Wszystkie te imprezy są możliwe do 
zrealizowania na torze śnieżnym, a chociaż 
surowy nasz klimat może. odstraszać pu- 
bliczność niecodzienność i atrskcyjność tej 
imprezy może Ściąguąć na tor tłumy. 

Trudao jest dziś pisać coś konkretnego 
© zamierzanej imprezie, możemy tylko Za- 
znaczyć, że wiadom.Ść c niej przyjęta <zo- 
stała przez zewodników, zarówno jeźdźców 
jak i narciarzy z wielkiem zadowcleniem. 

Będą mieli imprezę niezwykle ciekawą. 
Aby tylko doszła do skutku. (t) 
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Dwoje dzieci 2 
Ё przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok. nauczania 

z francuskim 
> Wiwulskiego 2, m. 15. 
WDC Oko 

szczyźnie zatrzymano 75 osób podróżujących 
bez biletów, 

Zatrzymanych skierowywano do poszcze 
gólnych posterunków P,P, w celu sporządze 
nia doniesień karnych. 
— Zarząd Restauracji Europa, Domnikań- 

ska 1, zawiadamia Szanownych Gości, że w 
lokału restauracji przeprowadzamy remont z 
powodu którego restauracja jest nieczynną, 

Przewidujemy, że do 15 stycznia rb. re- 
mont będzie zakończony. 

O otwarciu restauracji będzie oddzielne 
zawiadomienie, s 

TEATR I MUZYKA 
— Rewia Syiw*strowa na Pohułance, — 

Dziś, w dzień Trzech Króli, tj. 6 bm., c go- 
dz'nie 8,15 wiiecz., po *śiwudniywej przerwie 
znowiu ukaże się Rewja Sylwestrowa, kiórą е 1 S 
Teatr gra przedostatni raz, Rew,a nasza sta przeczytaj, — nie po; 
nowi zupełne oryginalną całość, a szereg do 
skonałych numerów, budzących wprost od- 
ruchowy śmiech, jak „Koń i Cowboy", „Czte 
ry tury walca", z p, Kamińską, piosenka 
„Sex appeax* z girlsami, monolog „Magda”, 
„Reklama amerykańska", „Radjostacja” i 
wiele innych numerów pełnych werwy dają 
gwarancję wesołości i szampańskiego hu 
moru na cały wieczór. Ceny miejsc norma- 
Ine, Zniżki ważne, 

Jutro, we czwartek 7 bm., o godzinie 8,15 
wiecz., po raz ostatni Rewia Sylwestrowa, 
w doskonałej reżyserji W, Radulskiego i K, 
Wyrwicza, 

— „Tak się zdobywa kobiety — w Lut- 
ni, Dziś, dnia 6 stycznia, o godzinie 8 w, 
po raz 15-ty „Tak się zdobywa kobiety", we 
soła komedja francuska, z „domieszką ame- 
rykanizmu, pełna niesamowitych historyj de- 
tektywistycznych — wprowadza nas w 

Che-he-he!... No, pójdę już... Czas Świat fantazji i daje złudzenie brania udziału 

na mnie.. 
w tych dziwnych 
cych się na scenie. Nowe ; piękne dekora- 

przygodach, rozgrywają- 

I znów zrobił krok, i znów się za- cje podnoszą urok widowiska, które w b. 
trzymał, bo jakaś mała widmowa po- sezonie osiągnęło maksimum powodzenia, W 
kraka okropnie jęknęła, 
mu drogę... 

— Czego chcesz? — krzyknął. 

zagradzając 

nie? 
— Mówiłem już... Masz prezesa?.. 
— N-nie.. 
— No to trup z ciebie! Amen! 

czwartek 7 bm, przedstawienie dla Kołejow 
ców. W piątek 8 bm, o godzinie 8 w, „Tak 
się zdobywa kobiety” przedostatni raz. Ceny 

ICE > normalne. 
— Chcę wiedzieć, czy żyję, czy też 

KR 
a Pawi W DZIEŃ TRZECH 

Teatr na Pohułance, Dziś w środę, dnia 
6 bm., o godzinie 4 pp, po raz pierwszy jako 
popołudimówka po cenach zniżonych—Świet- 
na komedja Marchanda „Logika para Balta- 

— Ale ja mam trzech prezesów!.. Zara“. 

Wykonanie wyroków Śmierci na mordercach 
z pod Święcian 

UŁASKAWIENIE MAŁOLETNIEGO ZBÓJA 

Stary Rok uważnie spojrzał na wi 
dmo i nagle się roześmiał: 

— To mój najlepszy kawał: organi- 
zacja, mająca trzech prezesów, z któ- 
rych żaden nie jest prezesem!... Syndy 
kat dziennikarzy wileńskich!.. 

Nowy Rok aż się za głowę chwycił 
z nadmiaru wrażeń... 

Na ścianach szkoły sprawcy wypisali róż 
ne hasła. 

Organizator napadu przybyły z za kordo 
nu, eks-policjant litewski zdołał uciec za 
granicę, 

  

  

X, Charszewski, Słońce Szatana, Wyda- 
wnictwo frmy Neuman i Tomaszewski, Za-. 
kłady graficzne we Włocławku. 1932, Str. 
145 (Z podobizną autora), 

Książeczkę p.t. powyższym opatrzono 0- 
kładką czarno-czerwoną, mającą wyobra- 
żać Słońce sztana. U dołu mamy zachętę: 
„Weź i przeczytaj, — nie pożałujesz", 

Powodem do napisania tej książeczki jest 
dzieło d-ra Leona Świeżawskiego „Bóg Roz 
sądek. Zasady religji wiarygodności, god- 
nej rozsądnego człowieka”. Dr Świeżawski 
„Bogiem Rozsądku* nazywa najzupełniejszą 
bezbożność; nie uznaje żadnej mora!ności i 
nie znosi żadnych moralnych nakazów, X. 
Charczewski twierdzenia d-ra S, stawia w 
świetle rozumu i wiary | w dwudziestu 
dwóch niby obrazkach wykazuje bezpodstaw 
ność i zgubność „Zasad religji wfarygodno- 
ści*, sprowadzając wszystkie wywody d-ra 
S do spraw szatańsk ch. Badając bogi staro- 
dawnego i współczesnego bałwochwalstwa, 
X. Charsz, siłą log'cznego wywodu, opartego 
na przesłankach krytycznie sprawdzonych, 
dochodzi do wniosku, że „wszyscy bogowie 
poganscy — czarci“, (Ps. 95,5) Cała bezboż 
ność, wszelakich barw, odceni, hasel i zna 
ków, razem z myślą ; obyczajnością, nieza 
leżną, — w gruncie jest dziełem szatana, 
którego słońce coraz śmielej i wyraźn'ej wy- 
nurza šię z za chmur załamanej w duszach 
ludzkich wiary j uczciwości życia, Rozprawię 
swoją X, Charszewski kończy przestrogą 
Danta: 2 

Bądźcie, chrześcijanie, ważniejszej 
przyrody, 

„A nie, jak wiotkie na wiaty każdy pierze: 
„Was nie opłóczą ladajakie -włody. 
„Toć macie stare | nowe Przymierze, 
„Wodza, który wam prawo przypómina; 
„To was wybawi i zguby ustrzeże, 

    

„Gdy się zła żądza - w. sercu waszem 
wszczyna, 3 

„Nie zwierzę w sab'e czujcie, lecz 
człowieka: 

„Niech was nie potka pośmiech Żydow'na, 
„Toć tylko jagnię, poniechawszy mleka 
„Macierzy, głupie wskoczy w kamysze, 
„Gdzie się igrając, nieszczęścia doczeka. 

(B.K. Raj, V, 73—85) 

Praca X. Charszewskiego jest bardzo po- 
żyteczna i zajmująca, ale też i trudna do 
czytanja, bo autor „Słońca Szatana”, używa: 
wyrazów obcych, wiyrażeń przez siebie uku- 
tych, skróceń i połączeń nowych, Nie jedne- 
go odstręcza to od czytania; dła wielu zaś | 
naležaloby książkę X. Charsz, przełożyć na 
język pojski, Obok słów obcych i dziwomod 
nych, rażą w tej pracy zdania i dowcipy — 
zbyt zawiłe. Odczuwa się, że autor, głęboko 
naukowo wykształcony, nie posiada w pisa- 
niu zmysłu piękna i prowadzi czyteinka na 
płaszczyzny pospolitego dziennikarskiego, 
przejaskrawiienia, 

Z całego jednak serca powiem: „Weź i 

X. Michał Rutkowski 

i ROEFTRAWEZERCŚA 

Teatr w Lutni. Dziś 6 bm., w środę o go 
dzinie 4 pp. „Tak się zdobywa kobiety" po 
raz pierwszy jako popołudniówka, Ceny zni- 
żone, 
— Rewja Syłwestrowa na Pohulance, Dziś 

dnia 7 bm,, o godzinie 8,15 w, po raz ostat 
ni ukaże się Rewja Sylwestrowa, która po- 
zwoliła spędzić miło i wesoło tyle wieczo- 
rów na Pohulance. Korzystajmy z ostatniej 
przemiłej okazji. 

Jutro dnia 8 bm, w piątek, o godzinie 8 
wiecz. przedstawienie dla TUR. 

— Teatr Miejski Lutnia — „Tak się zdo 
bywa kobiety”, Dziś dnia 7 bm,, tj, wi czwar 
tek, o godzinie 8 w. przedstawienie dla Kio- 
lejowców, 

Jutro, w piątek, dnia 8 bm., o godzinie 8 
wiecz. po raz 17 schodząca już z repertuaru 
komedja „Tak się zdobywa kobiety", która 
zyskała rekordowy sukces, 

— Sobotna premjera na Pohulance, — W 
sobotę dnia 9 bm., o godzinie 8 w, — pa 
raz pierwszy komedja Franka „Burza w 
szklance wody”, w reżyserji Dyr, M. Szpa- 
kiewicza. 

— „Królewna Śnieżka” w Lutni, — W so- 
botę dnia 9 bm, o godzinie + pp., 
drugi fantastyczna baśń „Królewna Śnieżka”, 
lustracja muzyczna specjalnie napisuna przez 
p. Wł, Szczepańskiego. Radość dla naszych 
miłusińskich niezwykła, Ceny bardzo niskie, 

(Dokończenie kroniki na str. 4-€j). 

  

  

WILNO, Wczoraj rano powieszono 
Stary brodą potrząsł, stęknął i opie w Święcianach 20-letniego Arechja Sa 

rając się na kosę, powoli poszedł na wastjanowa i 19-letniego Ałupja Płot- Nifon Sałakiski został przez P. Prezy- 
Rosę... 

da r. ub. w celach zysku. 
Trzeci uczęstnik wyprawy 17-letni 

nmikowa, sprawcy morderstwa na oso denta ułaskawiony. Karę śmierci zamie 
W tym momencie na wieży kate- bie 20-letniej Krystyny Terencjewów- miono mu na bezterminowe więzienie. 

dralnej rozległo sie dwunaste, ostatnie ny, mieszkanki wsi Apidamy, 
łyatupskiej. uderzenie zegara. 

Jan Wachicz. 

gminy 

Mordu dokonano w dniu 29 listopa 

Egzekucję wykonano na podwórku wię 
zienia święciańskiego. 

po raz — 
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mijdiCk RE ERY w TEATRACH Radijo wileiskie NA FILMOWEJ TAŚMIE  x;so pare E: 3 = osa ca — „Hollywood“, MIEJSKIE ZIE RA A CUDÓW w rolach głównych: Anette Berson i Les Mathot. 
odbędzie sę premjera głośnej na cały „świat 
komedji Brunona Franka pt. „Burza w szklan 
ce wody*, Sztuka ta obecnie wystawiana 
jest w Warszawie i innych stolicach еьго- 
pejskich, Rzecz dzieje się współcześnie, w 
Niemczech.  Reżyserja spoczywa w rękach 
dyr, M, Szpakiewicza, Nowe dekoracje przy 
gotowuje W, Makojnik, 

W Teatrze Lutnia, już na początku przy 
szłego tygodnia ukaże się pa raz pierwszy 
interesująca i zabawna komedja pt. „Hiulla 
d; Bulla* czyłi „Królewski film", Sztukę re- 
żyseruje Karol Wyrwicz-Wchrowski. 
— Nowa bajka dla dzeci w Lutni, „Kro- 

lewna Śnieżka”, Teatr w Lutni przygotował 
znowu dzieciom naszego miasta miłą nie- 
spodziankę, Aby więc uświetnić ostatni 
dzień okresu świątecznego — w uroczystość 
Trzech Króli o godzinie 12 w poł, odbędzie 
się premjera nowej, uroczej bajki pt. „Królew 
na Śnieżka”, jest to opowieść z zamierzch- 
łych cztsów baśni, kiedy chodziły po ziemi 
krasnoludki, królewny, rycerze i straszne smq 
ki, Królewna Śnieżka przeżywa tu vkrcpue 
dzieje,  Krółowa macocha za podszeptem 
„czarodziejskiego źwierciadła" stara sę wsze 
kiemi siłami usunąć piękną królewnę, ale ra- 
tuje ją „szlachetny strzelec". Zła macocha 
nie daje za wygraną, prześladuje w dalszym 
ciągu swą paserbcę, przysyła jej „zatrute 
jabłko”, „straszny grzebień” i dopiero po wie 

lu okropnych zdarzeniach królewna Śnieżka 
znajduje bezpieczne schronienie „u Каг- 

łów”, Ale cóż znaczy opowiadanie, czy czy 

tana bajka — trzeba to wszystko zobaczyć 

na własne oczy, dlatego dnia 6 bm. o go- 

dzinie 12 w Teatrze Lutnia ytwierają się po 

dwoje . zaczarowanego pałacu i wszystkie 

dzieci mogą cichutko patrzeć, co sę dziać 

będzie na zamku „u Królewny Śnieżki”. Ce- 
ny znacznie zniżone, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie Ziemia cudów. 

Hollywood — Trader Horn 

Heljos —- Rozwódka, 

Casino — Koniec świata, 

Stylowy — Kurjer Carski. 

Pan — Arena Namęitności, 

*YYYYYYYYYYYYTYTYTYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYVYYYYY 

Wałerjen Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 

1 Białorusi—szkice historyczne zł, 6,— 

Piacyd Jankswski (Joha ot Dycalp)— 
życie i twórczość | ‚ Zł 10— 

Bez steru i busoił (Sylwetka 

    

    

          

    

    

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
piesklego w Wilnie . 1.68 

„żyrawice—łask krynica 9.53 

Pierwsze trudy | walki wi- 
lańskich kolejarzy . ‚ 0.58 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

WAAAŁAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA 

WYPADKI I KRADZIEŻE 3 
— Okradzenie księgarni. 

Z księgarni przy ulicy Bazyljańskiej 

Nr 1-3 na szkodę Tarasiewicza Jana 

nieznani sprawcy skradli 100 łańcusz- 

ków srebrnych, 15 łańcuszków złotych, 

2 obrączki złote, 3 pierścionki złote, 

2 zegarki srebrne, 50 medalików, szka 

plerzy, 2z scyzoryków, 6 szt. wiecz- 

nych piór, 3z0 szt. blankietów wekslo 
wych, większą ilość znaczków stem- 

plowych, pocztowych, pocztówek i 
wiele innych drobnych przedmiotów 
na ogólną sumę 1500 zł. 

— Pożar w bożnicy. Wczoraj nad 

ranem od źle zbudowanego pieca po- 

wstał pożar w bożnicy przy ulicy Kwia 

towej 3. 
Ogień ogarnął całe wnętrze bożni- 

"cy niszcząc urządzenie,j księgi talmu 
dyczne oraz torę, 

Spłonął ponadto dach i sufit 
lokalu. 

Straty są dość znaczne. 
— Okradziony przez służącą. Topolskie- 

mu Szymonowi (Zawalna 66) służąca jego 
Marja Gegerowa skradła bieliznę, podusz- 
ki i pierścionek złoty łącznej wartości 125 
zł, Cegerowa ze shkradzionemi rzeczami z0- 
stała zatrzymana, 

— Zamach samobójczy, Gryszówna We 
ronika, lat 29 )Mętna 3) wypiła amoniaku. 
Pogotowie odwiozta ją do szpitala Sawicz 
w stanie niezagrażającym życiu, 

A UM! 
niu sSŁYbMU LAIE, IEA UWA KA- 
ZY WDAJE — GŁÓD I NĘDZA NE 

CZEKA! 
Konto P.KO, nr, BZIES 

w 

Środa, dnia 6 stycznia 1932 r. 
10,00 Tr, nabożeństwa z Krakowa, 
11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Kom. meteor, 
12,15 Poranek muz, z Warszawy. 

14,00 Aud, rolnicze z Warsz, 
15,55 Audycja dla dzieci z Warsz, 
16,20 Muzyka łekka z płyt, 
16,40 „Jak książę „Panie Kochanku“ 

angielską księżnę przyjmował* — odczyt z 
Warszawy. 

16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,15 „Paradoksy nieskończoności” 

odczyt z Krakowa, 
17,30 Wiadomości przyjemne i pożytecz- 

ne z Warszawy, 
17,45 Koncert z Warszawy, 
19,00 „Położenie prasy na Litwie* — 

głosi Jerzy Dowiat. 
19,15 Płyta gramofonowa („Czar nocy" 

— Ziehrera), 
19,20 „O współczesnej literaturze ame 

rykańskiej" — felj. wygł, M. Lewinson . 
19,40 Program na czwartek, 
19,45 Słuchowisko z Warszawy, 
20,15 Audycja wesoła z Warszawy („Dru 
podróż na gapę”), 
21,10 Kwadr, literat, z Warszawy (Prus) 
21,25 Koncert z Warszawy, 
21,55 Koncert kameralny z Warszawy. 
22,30 Kom, z Warszawy. 
22,45 Muzyka z płyt gramofonowych. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Czwartek, dnia 7 stycznia 1932 roku 

10,00 Tr. nabożeństwa z Bazyliki Gre- 
cko-Kat. w Stanisławowie z okazji świąt 
Bożego Narodzenia. 

11,58 Sygnał czasu, 
12,10 Kom, meteor, 
12,15 Odczyt z Warszawy, 
12,35 Muzyka z płyt, 
15,00 Program dzienny. 
15,05 Kom. z Warszawy. 
15,25 „Przemysł chemiczny, a gazy” — 

odczyt z Warszawy, 
15,50 Aud, dla dzieci z Warszawy. 

16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Muzyka z płyt. 
17,10 „Psychologja na codzień — odczyt 

wygł. Jerzy Ostrowski, 
17,35 Stare i nowe kolendy francuskie, w 

wyk, Sergjusza Kontera, 

18,05 Recytacje utworów Zegadłowicza, 
liłakowiczówny, Brzostowskiej i in. 

18,20 Koncert z Warszawy. 
18,50 Pogad. gospodarcza, 
19,00 „Skrzynka pocztowa Nr 183“, 
19,20 „W świetle rampy" — nowości 

teatr, omówi Tadeusz Łopalewski. 
19,35 Program na piątek i rozm, 
19,45 Pras. dzien, radj, z Warszawy. 
20,00 Muzyka lekka i z Warszawy 
20,25 „Patrjotyzm w życiu gospodar- 

czem““ — feżj, z Warszawy, 
20,40 Chór Prawosławny z Warszawy, 
21,25 Słuchowisko z Warszawy. i 
22,10 Kom, z Warszawy i muzyka tane- 

czna ze Lwowa. 
23,24 Spacer detektorowy 

wy 

po Europie, 
Przewodnik Karol Wyrwicz-W'chrowski art. 
dram. 
  

  

Ofiary 
„Ku uczczeniu 25-lecia pracy pedagogicz 

nej profesora Stanisława Kościałkowskiego 
Władysław Mineyko na wysiedlonych z Li- 
twy Kowteńskiej zł, 10, 

2 S maszyny A.Z, zł. 10. 
ger iedroyć na kupienie у 

ny A.Ż, 6 zł. e“ 9 
: 5№\ wykupienie maszyny A,Z, Bezimiennie 

2 5, 
J R. dła inteligentnych bezrobotnych zł 4. 

  

          

          
      

Żaden argument... 
nie zdoła juz zniechęcić Pani 

o trwałym, subtelnym i wytwornym zapachu 

burė FORUIL rans 
o ile z:pozna się Pani z jego zaletami, Prosimy żądać 

o Fieurs FORVIL Paris 
która jest ywarzncją Jakości. 

Prosimy nie ulegać namowem sprzedawców usiłujących 
pudry o łudząco podobuych opakowaniach i nazwach 

sprzedawać zamiast oryginalnego pudru 

o Peurs FORVIL Paris 
Polecamy wszechświatowej sławy wody koloń- 
skie i perfumy 5 Fleurs Forvi! oraz inne zapachy. g 

Van Dyke, twórca doskonałego filmu 
„Bia.e cienie" dał nowe, niepospołite dzie- 
ło — „Trader Horn", — Aby uwotnić się od 
balastu zarzutów, odrazu należy powiedzieć, 

że „Trader Hora“ obok wielkich zalet arty- 
stycznych ma jedną dużą wadę — treść: Sce 
narjusz jest kanwą, na której reżyser ukia- 

swego filmu, W „Trader Hornie* 
treść jest blada, pozbawiona rdzenia pacie- 

go i kulejąca co krok, Uratowanie 

alej dziewczyny z rąk płemienia mu- 
rzyńskego i przygody w dżungli  afrykań- 

   

   
— skiej w niczem nie stoją wyżej od jakiego- 

koliwek Tarzana. Ae na tem kończą się bra 
ki „Trader Horna" i zaczyna sę świetne, о- 
wiane tajemniczością dzikich odgłosów Afry- 
ki, misterjum wzrekowe, Zapomina się o tre 
ści, wchłania się wzrokiem przecudne wido: 
ki wodospadów w głębi czarnego iądu, z 
zapartym tchem śledzi się pierzchające stada 
zwierzyny, ogląda się z odległości paru kro 
ków wspaniałe okazy dzik ch mieszkańców 
puszczy w ich wolce o.życie, Czuje się pra 
wa niezłomne natury — prawo silniejszego, 
prawo głodu, prawo śmierci. Wśród dźwięku 
tam-tamów zda się przenka w widza osza- 
łamiający rytm tańca, który pcha do zbrod- 
ni, żąda krwi i ofiar, 

Z filmów tego rodzaju („Rango”, — „Та 
bu”, „Białe cienie" i in.) „Trader Homn* wy- 
różnia się dodatnio bezpośredniością podej- 
ścia do przedmiotu ; to właśnie sprawia, że 
film ten mówi do widza, wchłania go i ocza- 
rowuje. 

Postacie aktorskie dobrane dobrze, Edw'- 
na Brooth z przejęciem traktuje swą rolę. 
Dobry był Horn, ale nieco szwankował mło- 
dy Peru, przesadzając w naiwności, 

W całości obraz pozostawia mocne wra- 
żenie, Na nieszczęście psuje to wrażenie do 
datek, oglądany już przynajmn'ej trzy razy 
w „Heljosie“. Kiedy sie skończy wymienianie 
dodatków? Obserwuję specjalnie że razy 
„aktualności* dziwękowe wędrują z kina do 
kina i przekonuję się, že „Heljos“ i „Holly- 
wood“ chcą publiczność zmusić da uczenia 
się napamięć przeglądów „Fox'a". 

I jeszcze jedna uwaga, Kto zarządza, re 
daguje : akceptuje druk tzw, „programów*? 
Ostatni program (Nr 63) w „Hołlywoodz'e" 
zawierający (zbędną zresztą) treść obrazu 
me doprowadza jej nawet do końca, Oczywi 
ście nie zapomniano wydrukować  dopisku 
„program płatny), ale o estetyce i prymity 
wiej przyzwotości zapomniano, Tad. C. 

      

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

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

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

VYVYYYYVYYYYYYYYYYTYYYYYYYYVYVYTYYYYYYYYYT 

     

   

AAAAAAAAAALAAAA 

Stład Fortepienów, Pianin, Ficharmoji 

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

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 
WYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYVYVYYVYVYVVYY 

ZKKK MU 

ŻĄRAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
UM J МОИ НННИНИННИННИЦИЫ: 

   

  

do nabywania pudru 

pudru marki 

   

SALA MIEJSKA 

Ostrabramsk» 3   Koncerto * a orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc balkon 30 gr. parier 60 9r. Kasas czvnn» odg. 3,30do 19 w. 
  

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„iELID S$" 
ul. WILEŃSKA 38 

  

w/g powieści Urszuli Parrot 

Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy sesris ceny zni 

W ol. męskich Conrad Nagel, 

Dziś ostatni dzień! Pełna czaru ulutienica publiczności NORMA (HEARER oczaruje wszystkich w najnow. swej 
kreacji odznaczonej pierwszą nagr«dą na konkursie gry aktorskiej w Ameryce 

ROZWÓDKA 
„Kobieta dla wszystkich i dla jednego* 

Chester Moris i Montgomery. 

żone. Początek o godz, 2. 

  

  

Jutro Premjera, Gwiazda gwiazd, niezrównana GRETA GARBO w swojej najnowszej kraacji, wielkim dramacie 
Dźwiękowy E я r А płomiennej i W roli gł. męskich: Lewis Stone oraz Robert Montgomery. 
KINO-TEATR miłości p.t. NATEHKIERSE Nad progiam: najnowsze strakcje dźwiękowe. Na 1-szy 

„HELIOS | scaas ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10,15. W niedzielę o godz. 2-ej. Wkrótce najwspanialszy film sezonu 
„Księżna Tarakanowa*—gigantyczne arcydzieło dźwiękowe. 

KINO Dziś! Film cud! Film obawienie! Naiwiększy film wszystkich czasów. : я 
w rol. gł. Harry Gsrey | Edwina Broot 

HOLLYWOOD B „DRA BER HORK** Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział, 
RE 22 „Trader Horn“ jest największą chlubą kultury i sztuki. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Seansy [0 godz 

4, 6, 8i 1615 w dnie Świąt. o godz. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone. Na 1-szy seans ceny Zniżone, 

  

Bass Ik WA 

WIELKA 47. tel. 14-41 

Dzi:! Arcysenszcyjny przebój dźwiękowy! 

CGJING© | KONIEC ŚWIATA 
W rol. gł. Abel Gance, Goliete Darfeuil i inni. Nad prcgam: Atrakcje dźwiękowe. 

o g. 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt o godz. 

Potężne arcydzieło Abia Gance'a 

Podług idei Flammariona. Oramat miłosny 
i tragedja ludzkości zagrożonej zagładą. 

Początek 
2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone, 

Następny prcgram: Przebój dźwiękowy „Księżniczka Tarakanowa', 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Na 1-szy seaus ceny zniżone. 

Dziś! Sensacja dnia! Największy sukces 

SEKRETARKA O$OBiISTA 
Pawła Abrahsma. Wspaniały film o przepięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach. W rol gł. MARY GLORY 
i wytworny Jean Murat. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. o godz. 4, w dnie św. o godz. 1-ej. 

Wkrótce: Przebój dźwiękowe „Dawid Golder*. 

Europy i Ameryki 

Reżyserja: Wilhelma Thiela, Mu- 
zyka słynnego kompozytora 

  

Dźwiękowy 
Kino-Testr 

„5TYLOWY“ 
Wieika 36   

  

Uwadze Pań 
Podaję do łaskawej wiado- 

mości, iż z do, i stycznia 

rb. pracuję we własnym za- 

kładzie przy ul. Jagielioń- 

skiej Nr. 5 telefon 1144 

Z poważaniem 

Stefan Е 

MAMA 

    

TLS Lia ad 

Lekarze  Akuszerki 

nx AKUSZERKA Dr. Kenigsterg ŚMIAŁOWSKA 
choroby skórne, wsne- przeprowadziła się mi. 
ryczne i moczopłciowe Zamkowa 3 m. A.. Gł 

Mickiewicza 4, binet kosmetyczny, a 
tel. 10-90. suwa zmarszczki, piegi, 

Przyjm.od 9—12 i 4—8 wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 

  

DOKTOR MED. 

A. Cymbier R R: 
Choroby weneryczne. najbardziej 
skórne i narządu mo: Cerę zaniedbanę 

Mickiewicza 12, Popratóia, pielęgnuje róg Tatarskiej Tel. 5-64, oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet ° 

Kosmetyki Cedi 
Leczniczej WAŁA. 

m J. Hryniewiczewej. 

Kos etyka al. WIELKA XM 18 m4, 

ZEE żyj. wg, 10-16 4-7 
GABINET  777%** 

  

  

  

Racjonalne] SF 
k os m e t y ki| KARNAWAŁII 

leczniczej UPI: KSZEWIE 
WILNO, (maquiilage). 

Mickiewicza 31—4 
kobiecą MASAŻ 

rod konserwn E 
je, dosko-| wyszczuplający 

nali,s odświeża, usuwa] ZABIEGI 
jej skazy i braki, Mass; 

kosmetyczny twarzy, 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież.  Indywiduaine 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 
Lodzie-nie cd g. 10—8 

W. Z. P. 43 

kosm: tyczno-leczui- 
cze i pielęgnacyjne, 

NOWOCZESNA 
KOSMETYKA 

MICKIEWICZA 9, 
wejście z ul. Śnia- 

deckich 1.     

    

KURJER CAR$K 

  

  

- wejście z Montwiłłow-   

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 
TTL] 

Lokale 
'WYYYYYYYYYVYVYVYYVYT 

  

Mieszkanie 
do wynajęcia, suche i 
i ciepłe 4 pokoje, wan- 
na, pokój dla służby 
przy kuchni, w ładaym 
domku i ogródku, vis 
a vis ogrodu Вегпаг. 
dyńskiego, już wolne. 
ul. Popowska Nr. 2. 

Pokój 
umeblowany do wyna- 
jęcia. Zygmuntowska 
22-8. Oglądać o godz. 

16—19. 

-„ Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią ze 
wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia róg ul. 
Miłosiernej i placu 
Sofjaniki 3. 

  

Do wy 
  

Mieszkanie 
5 pokoi z kuchnią i 
wygodami, 3 pokoje z 
kuchnią i wygodami 
Połocka 4, 

2 mieszkania 
z 3 i 4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 

na miejsca do «yu siew ОНИ 
jęcia. Wilno, al. Sło- 
wackiego 17. 
>— i 

Pokój słoneczny 
umeb/owany, z wyg - 
dami opałem i šwiat- 
łem. Wejście niekrępu- 
jące. Pańska 23 m. 1-a 

Różne 
EAST 

YVYYYYYYVYYYVYYYYYVI 

  

Samotny 
poszukuje posadyckono 
ma, lub dororcy obory, 
zaraz ewent, od 1.IV-32, 
ma ukończoną Szkołę 
Rolniczą z kursem ho- 
dowlanym, jeden rok 

5 pokoi odremontowa- praktyki w majątku. 

ne, ciepłe, suche Z 0-Łąskawe zgłoszenia z 
gródkiem. Opłata mie- pogqsniem warunków. 

skiej. 

"MIESZKANIE 

    

  

sęczna. Do wynajęcia Gieranony pow. Lida 
od zaraz, Ui. Pańska B browicz, 
4 m. 3, 

— Matka 
Rządca-Reinik czworga dzieci w cięż- 

z małą rodziną poszu- kich warunkach będąca 
kule posady od 1-go woła o pomoc dia wy sprzedawał 

    

  

sklepowy z centralnem 

ul. Wileńska 42 

Dziś! Zupełnie nowe wydanie udźwiękowione. Najpiękniejszy film wszystkich czasów p. t. 

Potężny epokowy dramat z rosyjskiego życia w 18 akt. 

(całość w jednym seabsie). W rol. gł. Iwan Mozżuchin ł 

Natalja Kowanko. Pocz, seans. o g, 2, 4, 6, 8 i'10,15. Ceny od 40 gr. Następny program: €. K. Feldmarszałek 

Walnym od wszelkich 
bólów reumatycznych goe 
śćcowych, nerwobólów stanie 
się ten, kto używa systemas 
tycznie znakomite nacieranie 

[iomenty 
Wszędzie do nabycia. 

Główny skład wysyłkowy na 
Polskę i Gdańsk: 

Laboratorlum chemiczne 
APTEKARZA 

Hor. $zymona Edelmana 
Lwów, ulica Teatyńska 16. 

  

najęcia duży Iokal 
ogrzewaniem i gazem 

w nowym budynku funduszu kwaterunku wojsko- 

wego (przy Kasynie Garnizonowym). Wiadomość 

na miejscu. 

  

Z powodu wyjazdu Wołam © pomoc 
do sprzedania dia nieszczęśliwej ro- 

biurko, łóżko, dziecin- dziny brutalnie z Litwy 
ne łóżeczko, rowery wydalonej a tu krań- 
damski | męski i dnże cową nędzą dotkniętą 
kwiaty. Zwierzyniec, — składa się z czte- 
ul. Dzielna 30 m. 1,rech osób a trzech po» 
od 12—6. koleń: babki, córki i 

dwoje wnucząt poszn- 
kujących pracy dla zdc- 

«> bycia kawałka chleba— 
Poszukuje Się pomimo wykształcenia 

do 1000 dol. pod za- uniwersyteckiego pracy 
staw posiadłości pierw- zdobyć nie mogących 
szorzędnej miejskiej w prosimy o nią oraza o 
Wilnie w centrum mia- datki pod literą T. w 
sta, Procenta zgóry. Redakcji „Słowa*, 
Szczegóły Biuro rekla- 

4 weksie mowe Garbarska 1. 
po tysiącu złotych każ- 

  

    

tel. 82. 

M ———— dy wystawione za NN. 
Z powodu 11, 12, 13, 14 przez Fa- 

zredukowania będę brykę Tektury Waka 
w firmie Murowana Jana Tysz- 

kwietnia pod  dyspo- kupienia maszyny do Hartwig u, Wielko-Ste- kiewicza podpisane pod 
zycje lub samodzielnie, szycia zastawionej w laiska 29 dnia 7 i 8 stemplem firmowym 
praktyka 5 łat. Łask. lombardzie. 
zgłoszenie z podaniem nie 

O składa: stycznia o godz. 12-ejprzez Jana Tyszkiewi- 
najdrobniejszych w południe różne sprzę- cza na zlecenie Tow. 

warunków. Gieranony ofiar prosi w Redakcjity domowe jak biurko Górniczo- Przemysłowe 

pow. Lida J. koi cj pod literami 

          

i jadalny klubowy gar-go „Saturn* Sp. Akc 
nitur, firanki, obrazy ipłatne w dniach 20i 
wiele innych sprzętów 30 marca oraz 5 1 10 

za bezcen. kwietnia r. b. zaginęły 
  i są unieważnione, 

„ Kto był mordercą? 
— No, no, przyznawaj się pan, — 

powiedziałem dobrodusznie. — Nigdy 
nie jest zapóźno ulżyć swemu sumie- 
niu! 

— Pan jest bardzo dobry. Ja wie- 
działem... 

— Mąż, naturalnie? Ach, ci mężo- 
wie! Zawsze zjawiają się tam, gdzie 
ich obecność jest najmniej pożądaną. 

— Nie rozumiem pana. Czyż mąż? 
— Ależ mąż pańskiej damy, natu- 

ralnie! , 
— Mojej damy? 
— No, do djabła! Damy, która wpa 

dła panu w oko we Florencji. Nie wąt 
pię przecież, że chodzi tylko o jakąś 
damę! Czy może pan chce żebym uwie- 
rzył, że pan ukradł kandelabr z kościo- 
ła, albo poderżnął gardło jakiemuś Wło 
chowi? 

— Pan żartuje, sir Eustachy? 
— Lubię żartować, kiedy mam po 

temu ochotę, ale teraz mówię zupełnie 
poważnie. 

— Myślałem, że pan mnie widział, 

sir Eustachy! 
— Widziałem pana? Gdzie, kiedy? 
— W Marlow. 

— W Marlow? Po jakiego djabła 
był pan w Marlow? 

— Myślałem, że pan wie, że ja..... 
—Nic nie rozumiem! Proszę zacząć 

od początku. Pojechał pan do Floren- 
Git. 

— Ja nie byłem we Florencji, O to 
właśnie chodzi! 

— Gdzież więc pan był? 
Poiechałem do domu, do Marlow. 
— Poco? 
— Żeby odwiedzić żonę. Ona była 

chora, bo właśnie w tym czasie... 
— Żonę? Nie wiedziałem, że pan 

ma żonę! 
Właśnie o tem 

Oszukiwałem pana! 
— Dawno jest pan żonaty? 
— Już od 8-miu lat. Ożeniłem się 

pół roku przed przyjęciem obowiązków 
sekretarza u pana. Chciałem koniecznie 
dostać tę posadę. Ale wobec tego, że 
sekretarz musiał podróżować z panem, 
przy puszczałem, że woli pan mieć se 
kretarza niežonatego i dlatego ukry- 
łem przed panem, że mam żonę... 

— Pan mnie zadziwia! Cóż robiła 
pańska żona w ciągu tych ośmiu lat? 

— Mieszkała w maleńkim domku, 
niedaleko od „Willi Młynarskiej”, 

— Wielki Boże! pan ma dzieci? 

chciałem mówić. 

— Czworo, 
Patrzyłem na niego zdumiony, nie 

wierząc własnym uszom. Powinienem 
był przecie wiedzieć, że Pedgett nie 
mógł mieć żadnych zbrodni na sumie- 
niu. Jego uczciwość i obowiązkowość 
były przecież moim koszmarem. Jeśli 
Pedgett mógł posiadać jakąś tajemni- 
cę, to tylko tę: żonę i czworo dziecia- 
ków! 

— Czy przyznał się pan komu do 
tego, prócz mnie? — zapytałem, prze- 
zwyciężając zdumienie. 

— Tylko miss Beddingfled. Widzia 
łem ją na dworcu w Kimberlay. 

Wpatrywałem się w niego, widząc 
dobrze jak zaczyna się denerwować i 
niepokoić coraz bardziej, 

— Mam nadzieję, że pan niebar- 
dzo się na mnie gniewa, sir Eustachy? 

— Mój drogi! — odpowiedziałem, 
— mogę powiedzieć panu tylko jedno: 
jeśli się człowiek urodzi głupcem, to 
pozostanie nim do końca życia! 

Zdenerwowany wyszedłem z do- 
mu. Przy sklepie z antykami owładnęła 
ną nagła pokusa: otworzyłem drzwi 
i wszedłem. Gospodatz spotkał mnie 
uniżonym ukłonem, zacierając ręce z u- 
śmiechem. 

— Czem mogę służyć? Przedmioty 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

staroświeckie, pamiątki z Afryki? 

— Chciałbym kupić coś bardzo rzad 
kiego. Chodzi mi o dobry, ładny pre- 
zent. 

— (Czy życzy pan sobie zajrzeć do 
następnego pokoju? Mam tam zebrane 
ciekawe rzeczy. 

Wtedy popełniłem błąd nie do prze- 
baczenia, Ja, który uważałem siebie za 
tak przenikliwego i chytrego! 

Gospodarz podniósł ciężką portjerę 
w głębi sklepu, a ja wszedłem za nim. 

ROZDZIAŁ XXXII 

Anna opowiada dalej. 

Miałam dwie trudności z przekona- 
niem Klary. Kłóciła się, błagała, nawet 

płakała, zanim zdecydowała się na- 
reszcie pozostawić mi swobodę działa- 
nia. Ale postawiłam na swojem. Klara 
obiecała mi ściśle wykonać wszystkie 
moje polecenia i ze łzami odprowadziła 
mnie na dworzec. 

Rano stanęłam na miejscu. Spotkał 
mnie czarnobrody jegomość, którego 
nie widziałam jeszcze dotąd, wsadził 
do samochodu i zawiózł gdzieś na 
przedmieściu. Od strony miasta dolaty 
wały odgłosy sfrzelaniny. Widocznie 
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w mieście rewolucja panoszyła się na 
dobre! 

Młody murzyn otworzył drwi. Czar- 
nobrody przewodnik wprowadził mnie 
do przedpokoju i przez uchylone drzwi, 
zameldował: 

— Panienka, którą czeka Harris 

Riborne! Weszłam. Człowiek, siedzący 

przy stole, podniósł głowę: 
— 0! Kogo ja widzę?... Miss Bed- 

dingfeld? 
— Przepraszam, ale mi się dwoi w 

oczach, — odpwoiedziałam. Czy 

mam przed sobą p. Michestera,. czy 

miss Petigrue? Pan jest zdumiewająco 
podobny do obu tych osób! 

— W tej chwili nie jestem żadną 
z nich, Zrzuciłem już skórę księdza i su 
knie sekretarki! pani spocznie! 

Usiadłam spokojnie mówiąc: 
zdaje się, że zostałam przywieziona 
przez omyłkę nie tam, gdzie chciałam 
być. 
— Ma pan rację, zrobiłam głupstwo, 

widzenia. Miss Beddingfeld, jak mogła 
pani tak łatwo dać się złapać po raz 
drugi? 

— Ma pan rację, zrbiłam głupstwo, 
— zgodziłam się pokornie. 

Mój spokojny ton uderzył go. 

— Widzę, że to pani nie wzrusza 

  

zbytnio? — zauważył sucho. 
— A gdybym płakała i wyrywała 

sobie włosy z pozpaczy, czy toby coś 
pomogło? 

— Bynajmniej. 
— (Ciotka moja, Elżbieta, mówiła 

zawsze, że szanująca się kobieta nie 

powinna nigdy tracić równowagi du- 
chowej i w żadnych okolicznościach 
nie poddawać się rozpaczy, Staram się 
stosować do jej rad. 

Wrażenie, jakie wywarły te słowa 
na Chuchesterze odbiło się tak wyraź- 
nie na jego twarzy, że pośpieszyłam 
dodać: : 

— Pan umie doskonale się przebie- 
rač! Nigdybym nie poznala pana w su- 
kni miss Petigrue, nawet wtedy, kiedy 
pan złamał ołówek ze złości, gdy wsko 
czyłam do pociągu w Kapsztadcie! 

W zdenerwowaniu stuknął ołów- 
kiem w stół. 

— Wszystko to bardzo miło, ale 
mamy do omówienia bardzo poważny 
temat, pani zapewne domyśla się, dla- 
czego chodziło nam. tak bardzo o roz- 
mowę z panią tutaj? 

— Pan wybaczy, ale nie mam ocho 
ty rozmawiać z podwładnymi. 

(D C. N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

   


